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قتل طفليه خنقًا.. واعتذر
وجهت حمكمة اإيرلندية اإىل �شاجنيف ت�شادا تهما بقتل ابنه وابنته، 

بعد العثور عليهما مقتولني يف �شندوق �شيارته.
جاء ذلك خالل جل�شة ا�شتماع يف حمكمة مقاطعة �شويندون اخلمي�س، 
وابنه  �شنوات   10 العمر  من  البالغة  اإيوغان  ابنته  بقتل  اتهم  حيث 
دوافعه  تعرف  اأن  دون  لكن من  �شنوات،   5 العمر  البالغ من  روي��ري 

بعد.
وذكرت تقارير �شحفية اأن ت�شادا عرب عن اأ�شفه وندمه لإقدامه على 
قتلهما، وقال: اأنا اآ�شف للغاية.. اأمتنى حقيقة لو اأنني مل اقم بذلك.

43 ع��ام��اً، واب��ن��ه واب��ن��ت��ه ف��ق��دوا بعد  وك���ان الأب، ال��ب��ال��غ م��ن العمر 
مغادرتهم منزل العائلة م�شاء الأحد املا�شي.

وعرث على جثتي البن والبنة يف اليوم التايل داخل �شندوق ال�شيارة 
املحطمة على بعد نحو �شبعة كيلومرتات اإىل الغرب من وي�شت بورت 

يف مقاطعة مايو.
به  اإ�شابات حلقت  اإثر  العالج يف م�شت�شفى،  تلقيه  بعد  الأب  واعتقل 

نتيجة حتطم ال�شيارة.
وقال املحامي جيم�س هانلي اإن ت�شادا يخ�شع للمراقبة داخل ال�شجن، 

كما عزل عن باقي ال�شجناء خ�شية النتحار.
وحددت ال�شرطة موقعاً ثانياً اأغلقته ملزيد من التحقيقات، ويعتقد اأن 

الولدين قتال فيه خنقاً.

حتذير من الوجبات ال�سريعة 
وقت الإفطار

يقع الختيار على الوجبات ال�شريعة مرة على الأقل يف �شهر رم�شان، 
لتحتل مائدة الإفطار، حيث تعترب وجبة غنية بالربوتني والن�شويات، 

كما اأنها حتتوي على الدهون امل�شبعة والزيوت.
ول ين�شح اخت�شا�شيو التغذية بتناول ذلك النوع من الوجبات بعد 
م�شتوى  ترفع  ق��د  كما  اله�شم،  يف  ع�شراً  ت�شبب  لأن��ه��ا  �شيام،  نهار 

الكولي�شرتول، وتوؤدي اإىل زيادة يف الوزن.
ال�شعرات  عالية  وهي  الغذائية،  العنا�شر  تفتقد  ال�شريعة  فالوجبات 
ما  على  حتتوي  املقلية  البطاط�س  مع  هامربغر  فوجبة  احل��راري��ة، 
يقارب 600 �شعرة حرارية، اأما �شرائح الدجاج املقلية مع البطاط�س 
باخل�شار  البيتزا  م��ن  وقطعة  ح��راري��ة،  �شعرة   500 على  فتحتوي 
حتتوي على 300 �شعرة حرارية، ول ُين�شح بتناول الوجبات ال�شريعة 

ملن يعانون ال�شمنة وال�شكري.
�شي  خالل  من  �شحية  بطريقة  الوجبات  تلك  حت�شري  املمكن  ومن 
اإ�شافة  م��ع  ب��ال��ف��رن  البطاط�س  وحت�شري  قليها،  م��ن  ب���دًل  ال��ل��ح��وم 

القليل من زيت الزيتون.

مدر�س يقتل رئي�سه
جدد قا�شي املعار�شات مبحكمة م�شرية حب�س مدر�س 15 يوما على 
ذمة التحقيق، بعد اتهامه بقتل رئي�شه، بح�شب �شحيفة اليوم ال�شابع 

امل�شرية. 
وقالت ال�شحيفة اإن مدير اأمن �شوهاج تلقى اإخطاراً، من ق�شم ثاين 
جامعة  ال��ط��ب  بكلية  الت�شريح  ق�شم  رئي�س  مب�شرع  يفيد  ���ش��وه��اج، 

�شوهاج، اأثناء �شريه بال�شارع برفقة زميلني له ب�شارع البحر. 
وعلى الفور، انتقلت اإىل مكان الواقعة القيادات الأمنية، وبالفح�س 
واملعاينة تبني من التحريات اأن املتوفى يقيم ب�شارع النمي�س حمافظة 
اأ�شيوط، واأثناء �شريه ب�شارع البحر برفقة زميليه، اأ�شيب بطلق ناري، 
ولقي م�شرعه يف احلال، مت نقل اجلثة اإىل م�شت�شفى �شوهاج اجلامعي، 

ومت دفنها يف م�شقط راأ�شه مبركز اأبو تيج مبحافظة اأ�شيوط.

بلطجية طيور 
النور�س تهاجم طائر 
اآك����ل طعام  اأن  ف��ق��ط  اأري�����د  ك��ن��ت   
ع�����ش��ائ��ي، ات��رك��وين حل���ايل .. هذا 
البفن  ط����ائ����ر  ح�����ال  ل�������ش���ان  ك�����ان 
امل�شكني، الذي واجه هجوماً �شر�شاً 

من طيور النور�س اجلارحة.
ون�������ش���رت ���ش��ح��ي��ف��ة ال���دي���ل���ي ميل 
الربيطانية تقريراً م�شوراً، حول 
الطائر  ل��ه  تعر�س  ال��ذي  الهجوم 
امل�����ش��ك��ني م���ن ط��ي��ور ال��ن��ور���س كي 
التي  الأ���ش��م��اك  ف��م��ه  م��ن  تلتقط 
طعاماً  لتكون  ا�شطيادها  يف  جنح 

له.
م�شور  ِقبل  من  ال�شور  والُتقطت 
كالوم  امل���ح���رتف  ال���ربي���ة  احل���ي���اة 
كري عند جزر فارن قبالة �شواحل 

نورثمربلند الإجنليزية.
وي���ظ���ه���ر م�����ن ال���������ش����ور ك���ي���ف اأن 
النور�س  ط���ي���ور  م����ن  جم���م���وع���ة 
البفن  طائر  على  للهجوم  ت�شعى 
من اأجل انتزاع الأ�شماك من فمه 
ب�شتى الطرق حتى اأنهم جنحوا يف 

النهاية من انتزاع بع�س منها.
�شواطئ  على  غالباً  البفن  ويعي�س 
الأر�شية  ال��ك��رة  ن�شف  يف  ال��ب��ح��ار 
ال�������ش���م���ايل، وت�������ش���رتك الأرا�����ش����ي 
اإما  باأنها  البفن  فيها  يعي�س  التي 
باردة، اأو ذات درجة حرارة معتدلة، 
من  زوج  األ���ف   40 ن��ح��و  وتع�ش�س 

البفن على تلك اجلزر.
اأر�����ش����د طائر  وق������ال ك�����ري: ك���ن���ت 
ا�شطياده  طريقة  واأت��اب��ع  البفن، 
فوجئت  لكني  لها،  واأك��ل��ه  لل�شمك 
طيور  م��ن  الع�شبة  ت��ل��ك  ب��ه��ج��وم 
البفن  ي��ج��اه��د  وك��ي��ف  ال���ن���ور����س، 
امل�شكني للفرار منهم وتابع قائاًل: 
ال��ط��ع��ام مبا�شرة  ي��ت��ن��اول��ون  ك��ان��وا 
اأمره،  على  املغلوب  البفن  فم  من 
ل��ه �شيئاً  ت��رك��وا  اأن��ه��م  اأع��ت��ق��د  ول 

ياأكله على الع�شاء .

الزبيب كنز عظيم 
ال��زب��ي��ب ه���و ال��ع��ن��ب امل��ج��ف��ف وي��ن��ت��ج يف 
مناطق كثرية من العامل، ولقد اكت�شف 
الزبيب  ث��م��رة  اأن  اأم��ري��ك��ي  ف��ري��ق ط��ب��ي 
نباتية  كيميائية  مركبات  بخم�شة  غنية 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى م��ك��اف��ح��ة ال��ب��ك��ت��ريي��ا التي 
اللثة،  والتهاب  الأ�شنان  ت�شو�س  ت�شبب 
لالأك�شدة  م�شادة  كونها  اإىل  بالإ�شافة 
الفم  ب�شطح  البكترييا  الت�شاق  ومتنع 
البالك  ط��ب��ق��ة  ت���ك���ّون  دون  ي���ح���ول  م���ا 

اجلرثومية على الأ�شنان . 
فعاليات  �شمن  الك��ت�����ش��اف  ذل���ك  وج���اء 
الأمريكية  للجمعية  ال�شنوي  امل��وؤمت��ر 
التحليالت  وب��ّي��ن��ت  ال��دق��ي��ق��ة  ل��الأح��ي��اء 
بجامعة  باحثون  اأجراها  التي  املعملية، 
ذات  ال��ك��ي��م��اوي��ات  اأن  ب�شيكاغو،  ل��ي��ن��وي 
الزبيب  يحتويها  التي  النباتي  الأ���ش��ل 
الفم  بكترييا  اأن���واع  ع��دد من  متنع منو 

امل�شوؤولة عن الت�شو�س واأمرا�س اللثة.  
واأظهرت التحاليل الكيميائية الروتينية 
اخلايل  بالزبيب  مركبات  خم�شة  وج��ود 
اأوليانوليك،  حم�س  وه��ي  ال��ب��ذور،  م��ن 
األ���ده���ي���د، ب��ي��ت��ول��ني، حم�س  اأول��ي��ان��ي��ك 
بيتولينيك، ومادة 5 – هيدروك�شيميثيل 
– 2 – فورفورال وكل هذه الكيماويات 
النباتية هي م�شادات لالأك�شدة موجودة 

يف النباتات ب�شكل طبيعي.

م�شاكل الن�م ت�ؤثر يف القلب
النوم  يف  �شعوبة  ال�شطراب  ه��ذا  يعانون  َم��ن  يواجه  النوم  م�شاكل  اأب��رز  اأح��د  الأرق 
اآخر من  ا�شطراب  النوم،  اأثناء  النف�س  ولكن لنقطاع  الليل  نائمني طوال  البقاء  اأو 
ا�شطرابات النوم، تاأثري اأكرب يف القلب. فخالل النوم ي�شرتخي اجلانب اخللفي من 
احلنجرة، ما يقطع الأك�شجني، فيتوقف َمن يعانون هذا ال�شطراب عن التنف�س فعليًّا 
من 15 اإىل اأكرث من مئة مرة يف ال�شاعة، ويف كل مرة، ينخف�س معّدل الأك�شجني، ما 

ي�شّعب على القلب القيام بعمله و�شخ الدم الغني بالأك�شجني عرب ال�شرايني.
ل �شك يف اأن ا�شطرابات النوم توؤثر يف القلب بطرق عدة. ينخف�س �شغط الدم عادة 
خالل النوم. ولكن يف حالة َمن يعانون م�شاكل يف النوم، ل ينخف�س �شغط الدم اأحياًنا 
اأو رمبا يرتفع لياًل. وبعد لياٍل عّدة، يبقى �شغط الدم مرتفعاً طوال اليوم. وعلى مّر 
الوقت، يوؤذي �شغط الدم املرتفع بطانة اأوعية القلب، ي�شبب اللتهاب، وميّهد الطريق 

اأمام اإ�شابة ال�شرايني بالت�شلب.
اإىل ارتفاع معدلت هرمون  اأو قلة النوم  ي��وؤدي النوم غري ال�شليم  ع��الوة على ذل��ك، 
الإجهاد، الكورتيزول. وميكن ملعدلت الكورتيزول املرتفعة واللتهاب امل�شتمر اأن يت�شببا 
ال�شكري،  بداء  الإ�شابة  املري�س خلطر  يعّر�س  ما  يفاقماها،  اأو  الإن�شولني  مبقاومة 

م�������ر��������س ف�����ش��اًل عن 

القلب.
تذكر الدكتورة ريدلين من م�شت�شفى Brigham and Women›s التابع 
جلامعة هارفارد: )للنوم اأقل باأربع اإىل خم�س �شاعات كل ليلة تاأثري كبري يف م�شتويات 
الإن�شولني والكورتيزول. اإل اأننا ل نعلم كم يجب اأن يدوم هذا الو�شع قبل اأن يزيد 

خطر الإ�شابة بنوبة قلبية اأو �شكتة دماغية(.
كذلك ُيعترب ال�شخري، اأحد عوار�س انقطاع النف�س اأثناء النوم، اأحد عوامل اخلطر، 
ا يف الرقبة يوؤدي اإىل ت�شرر ال�شرايني ال�شباتية، ما يزيد خطر  في�شبب اإجهاداً اهتزازيًّ

الإ�شابة ب�شكتة دماغية.

العالج يخف�ض املخاطر
ال��ن��وم يخف�س خماطر  ا���ش��ط��راب��ات  م��ن  التخل�س  ك��ان  اإذا  م��ا  بعد  اخل���رباء  يعلم  ل 
كي  به  لنقوم  العمل  من  الكثري  )اأمامنا  ري��دلي��ن:  الدكتورة  تذكر  القلب.  اأم��را���س 
اأن عالج انقطاع  اأدلة على  النوم. ثمة  تاأثريات عالجات ا�شطرابات  نتمكن من فهم 
النف�س مبمار�شة �شغط اإيجابي متوا�شل على جمرى التنف�س اأو ا�شتخدام جهاز فموي 
للتنف�س ب�شكل اأف�شل قد يح�ّشن �شغط الدم لياًل. اإل اأننا ل منلك بعد الأبحاث اجلدية 
ال�شرورية التي حتدد الوقت الأن�شب لبدء العالج، واأي من العالجات املتوافرة ُيعترب 

الأف�شل يف حالة كل مري�س(.
هذه الأ�شئلة التي ل جواب لها جمال خ�شب للدرا�شات. وياأمل الخت�شا�شيون يف ق�شم 
طب النوم يف كلية الطب التابعة جلامعة هارفارد يف �شّد هذه الفجوات يف املعلومات 
لل�شحة يف  الوطنية  املعاهد  فاعلة، متّولها  درا�شة  اليوم  الأبحاث. جتري  من خالل 
الوليات املتحدة، جتارب على اأربعة اأنواع خمتلفة من ا�شرتاتيجيات عالج َمن يعانون 
باأمرا�س  لالإ�شابة  تعر�شهم  خطر  ع��وام��ل  وي��واج��ه��ون  ال��ن��وم  اأث��ن��اء  النف�س  انقطاع 
اليوم،  ال��دم ط��وال  العالج يف �شغط  تاأثري  تقييم  اإىل  الدرا�شة  قلبية وعائية. تهدف 
املتوا�شل  الإيجابي  وال�شغط  الوزن  تخفي�س  اأخرى بني جراحات  درا�شة  وتقارن 
على جمرى الهواء يف حالة َمن يعانون ال�شمنة وانقطاع النف�س اأثناء النوم. ومن 
املتوقع �شدور النتائج ال�شنة املقبلة )مع احتمال توافر طرق جديدة للوقاية من 

املخاطر القلبية الوعائية(.

اأنه يحافظ  كما  القلب،  بتجلط  الإ�شابة  احتمالية  يقلل  الأ�شفر  التفاح  تناول  اأن  التغذية  يوؤكد خرباء 
اأنواع  بع�س  ح��دوث  مينع  كما  املناعي،  اجلهاز  �شحة  على  املحافظة  على  وي�شاعد  العينني،  �شحة  على 

ال�شرطانات.
ويف �شياق مت�شل، اأكدت درا�شة اأمريكية اأن التفاح يقاوم �شرطان الربو�شتاتا وذلك لتوافر مادة البكتني 

التي ت�شاعد على الوقاية من اأورام الربو�شتاتا اخلبيثة.
واأو�شحت الدرا�شة اأن التفاح ي�شاعد على اله�شم ويزيل النفايات من الكبد، وهو م�شدر غني بفيتامني 

ج والألياف، كما اأن ق�شرته قليلة ال�شعرات احلرارية وغنية ب�شكر فركتوز الذي ي�شبط �شكر الدم 
وميدنا بالطاقة.

واأ�شار علماء من جامعة جورجيا الأمريكية، اإىل اأن مادة البكتني تعد واحدة من اأكرث اجلزئيات 
تعقيداً يف الطبيعة، كما اأن لها القدرة على الرتباط مبواقع متعددة على �شطح اخللية، لت�شتثري 

القيام  على  عكفوا  فقد  ل��ذا  واح��د،  وق��ت  يف  اخلليوية  ال�شتجابات  من  خمتلفاً  ع��دداً  بذلك 
بدرا�شة ت�شمنت اإجراء جتارب خمربية على ثالثة اأ�شناف من مادة البكتني املوجودة فى 

اأن ُيحث اخللية على  امل��ادة ميكنه  اأ�شغر جزء من تلك  اإىل حتديد  التفاح، والتي هدفت 
النتحار اأو املوت املربمج.

اهتمي بنومك  للحفاظ على قلبك

التفاح الأ�سفر يفيد قلبك 
وعينيك وجهازك املناعي
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�سحب منتجات )فونتريا( للألبان يف ال�سني 
اأفادت تقارير اإعالمية ر�شمية يف ال�شني ام�س باأن �شلطات مراقبة اجلودة 
يحتمل  منتجات  ا�شتوردت  �شركات  اأرب��ع  ح��ددت  امل�شتهلك  بحماية  املعنية 
بعد  وذل��ك  الألبان،  ملنتجات  النيوزيلندية  فونتريا  �شركة  من  ملوثة  اأنها 
يوم واحد من اإعالن ال�شركة النيوزيلندية اكت�شافها تلوث بع�س منتجاتها 
وال�شعودية،  وتايلند  وفيتنام  وماليزيا  وال�شني  لأ�شرتاليا  �شدرت  التي 

ببكترييا توؤدي للت�شمم الغذائي.
اأنها اكت�شفت تلوث بع�س بروتني م�شل  وكانت فونتريا قد اأعلنت ال�شبت 
اللنب املنتج لديها يف مايو-اأيار 2012 ببكترييا كلو�شرتيديوم بوتولينوم 

، التي ميكن اأن ت�شبب الت�شمم الغذائي.
اأن���ب���اء ال�����ش��ني اجل���دي���دة �شينخوا ع��ن م�����ش��ادر ال��ق��ول اإن  ون��ق��ل��ت وك��ال��ة 

امل�شتوردين الأربعة بدوؤوا يف �شحب املنتجات التي يحتمل اأنها ملوثة.
يف  ال�شحي  واحلجر  والتفتي�س  اجل��ودة  ملراقبة  العامة  الإدارة  اأعلنت  كما 
التي  الألبان  منتجات  دفعات من  اأ�شدرت حتذيرا من ثالث  اأنها  ال�شني 

حتمل عالمة كاريكري التجارية من اإنتاج �شركة نوتري�شيا النيوزيلندية.
واأفاد التقرير باأن نوتري�شيا بادرت ب�شحب املنتجات يف اإجراء وقائي خوفا 

من احتمال اأن تكون بع�س املواد التي اأمدتها بها فونتريا ملوثة.
وقال منظمون اإن املنتجات التي حتمل العالمة التجارية كاريكري ل ت�شدر 

ر�شميا اإىل ال�شني، ولكن رمبا تكون قد دخلت الدولة عرب طرق اأخرى.
وكانت �شركة فونتريا النيوزيلندية اأكرب م�شدر ملنتجات الألبان يف العامل 
قد اأعلنت يوم ال�شبت اأنها وجدت بكترييا ميكن اأن ت�شبب الت�شمم الغذائي 
باعت ثمانية عمالء يف  اأنها  �شركة فونتريا  واأ�شافت  يف بع�س منتجاتها. 
وملوث  نيوزيلندي  �شنع  من  وه��و  امل��رّك��ز،  اللنب  م�شل  بروتني  دول  �شت 
ببكترييا كلو�شرتيديوم بوتولينوم ، مبا يف ذلك �شركات غذاء وم�شروبات 
الأطفال  حليب  يف  ا�شتخدامه  لإمكانية  لفتة  ح��ي��واين،  غ��ذاء  و���ش��رك��ات 

وم�شحوق احلليب وغريها من املنتجات.

اإن كنت تتقلب كثريًا اأثناء الن�م اأو ترجتف الأر�ض ل�شخريك، فقد ت�اجه على الأرجح م�شاكل قلبية يف امل�شتقبل.
اأدرك �شك�شبري اأن الن�م املغذي الأول جل�شم الإن�شان يف معمعة احلياة. فمن دون الن�م العميق املريح، ترتاجع �شحة قلبك. تذكر 

الدكت�رة �ش�زان ريدلين، بروف�ش�رة متخ�ش�شة يف طب الن�م يف كلية الطب يف جامعة هارفارد: )ربطت 
ال�عائية،  القلبية  بامل�شاكل  الن�م  م�شاكل  املراقبة  على  تعتمد  متقنة  درا�شات 

اإىل  نحتاج  لكننا  ال�شرر.  بها  يحدث  التي  الطرق  وح��ددت 
من  احلّد  يف  الن�م  حت�ّشن  تاأثري  لنفهم  الأبحاث  من  مزيد 

هذه امل�شاكل(.

اليابان تطلق 
�ساروخًا للف�ساء 

اأطلقت  اأنها  الأح��د  اليابان  اأعلنت 
ب��ن��ج��اح ���ش��اروخ��ا ف�����ش��ائ��ي��ا يحمل 
الف�شاء  حم���ط���ة  اإىل  اإم����������دادات 
الدولية واأفادت وكالة اأنباء كيودو 
اليابانية اأن ال�شاروخ ات�س- 2بي ، 
فجراً   4:48 ال�شاعة  عند  انطلق 
بالتوقيت املحلي للبالد من مركز 
جزيرة  يف  الف�شائي  تانيغا�شيما 
كاغو�شيما  مبحافظة  تانيغا�شيما 
حاماًل الإمدادات اإىل رواد الف�شاء 

يف حمطة الف�شاء الدولية.
الف�شاء  ا�شتك�شاف  وكالة  واأعلنت 
انف�شال  دقيقة   15 بعد  اليابانية 
املدار  يف  ال�شاروخ  عن  الإم����دادات 

كما كان مقرراً.
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ت�شمل م�شابقات يف الر�شم والت�ش�ير الف�ت�غرايف يف جمالت ال�شيد والفرو�شية والرتاث عم�مًا

ا�ستقبال امل�ساركات يف م�سابقات معر�س اأبوظبي لل�سيد والفرو�سية لغاية 28 
اأغ�سط�س للم�ساركات املحلية و1 �سبتمرب للم�ساركات الدولية

•• ابوظبي - الفجر:

اأعلن عبداهلل القبي�شي مدير املعر�س الدويل لل�شيد 
والفرو�شية )اأبوظبي 2013(، عن ا�شتمرار ا�شتقبال 
املعر�س  التي ينظمها  امل�شابقات  امل�شاركات يف خمتلف 
بالن�شبة  احل���ايل  اغ�شط�س  �شهر  م��ن   28 ال����  ل��غ��اي��ة 
للم�شاركات املحلية، ولغاية الأول من �شبتمرب بالن�شبة 

للم�شاركات الدولية.
اأّن تلك امل�شابقات حققت �شهرة عربية  واأكد القبي�شي 
وتهدف  املا�شية،  ال���دورات  م��دى  على  وا�شعة  وعاملية 
للحفاظ على الرتاث والتقاليد الأ�شيلة، مع احلر�س 

الكبري على �شون البيئة و ال�شيد املُ�شتدام .
دورته  يف  والفرو�شية  لل�شيد  ال��دويل  املعر�س  وُي��ق��ام 
�شمو  رعاية  حتت   )2013 )اأبوظبي  ع�شرة  احلادية 
نهيان، ممثل احل��اك��م يف  اآل  زاي��د  ب��ن  ال�شيخ ح��م��دان 
اأبوظبي، رئي�س نادي �شقاري  املنطقة الغربية باإمارة 
الإمارات، وبدعم من جلنة اإدارة املهرجانات والربامج 
من  وبتنظيم  اأبوظبي،  اإم���ارة  يف  والرتاثية  الثقافية 
للمعار�س،  اإنفورما  و�شركة  الإم���ارات  �شقاري  ن��ادي 
وذلك خالل الفرتة من 4 ولغاية 7 �شبتمرب القادم يف 
الوطني للمعار�س، كما يدعم احلدث  اأبوظبي  مركز 
ومهرجان  والثقافة،  لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة  من  كل 
�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان العاملي للخيول 
العربية الأ�شيلة، وجمل�س اأبوظبي الريا�شي و�شريك 
قطاع اأ�شلحة ال�شيد توازن ، وقناة �شكاي نيوز- عربية 

كناقل اإعالمي ر�شمي للحدث.
ويزيد جمموع جوائز امل�شابقات التي ينظمها املعر�س 
ت�شمل  وه���ي  اإم���ارات���ي،  دره���م  األ���ف   500 ع��ن  �شنويا 
ال��ع��رب��ي��ة على  ال��ق��ه��وة  واإع�����داد  ف��ن ���ش��ن��اع��ة  م�شابقة 
م��ع هيئة  ب��ال��ت��ع��اون  ت��ق��ام  ال��ت��ي  التقليدية  ال��ط��ري��ق��ة 
الق�شائد  اأجمل  م�شابقة  والثقافة،  لل�شياحة  اأبوظبي 
النبطية التي قيلت يف و�شف رحلة ال�شيد )املقنا�س( 
ال�شعر  اأكادميية  مع  بالتعاون  الطري  فقدان  وو�شف 
�شورة  واأجمل  فنية  لوحة  اأجمل  م�شابقتي  باأبوظبي، 
ب�شكل  وال���رتاث  والفرو�شية  ال�شيد  يف  فوتوغرافية 
الأ�شر  املكاثرة يف  ال�شقور  واأك��رب  اأجمل  عام، م�شابقة 
باإ�شراف  ن��وع جري حر وج��ري �شاهني وج��ري ذك��ر  من 
نادي �شقاري الإم��ارات والتي تهدف للمحافظة على 
�شقور الربية و�شمان تكاثرها، اإ�شافة مل�شابقة اأجمل 

كلب �شيد �شلوقي من فئتي الري�س واحل�س.
وذكر ال�شيد عبداهلل القبي�شي اأّن العديد من الفعاليات 
�شوف  الكبرية  واملفاجاآت  املتنوعة  والثقافية  الرتاثية 
امل��ع��ر���س، وال��ت��ي من  ال��� )11( م��ن  ال����دورة  ت�شهدها 
من  زائ����ر  األ����ف   100 ح����وايل  ت�شتقطب  اأن  امل��ت��وق��ع 
املهتمني وع�شاق الرتاث والفرو�شية ورواد الريا�شات 
يتميز  بات  املعر�س  اأّن  اإىل  ُم�شرياً  والبحرية،  الربية 
ك��ذل��ك ب��ك��ون��ه م��ه��رج��ان��اً ل��ك��اف��ة اأف�����راد الأ����ش���رة دون 
ا�شتثناء، اإذ ي�شتقطب الأطفال وال�شباب والأهايل مبا 
ي�شّمه من ظواهر تراثية ل مثيل لها اإل يف معر�س 

ال�شيد والفرو�شية.

كما ي�شم املعر�س العديد من املفاجاآت ال�شيقة لع�شاقه 
العام  العامل، و�شوف تتوا�شل هذا  اأنحاء  من خمتلف 
اإحياء  اإع���ادة  جهود  اإط��ار  يف  وذل��ك  الرماية،  فعاليات 
بع�س امل�شابقات الرتاثية، وعر�شها باأ�شلوب مبتكر من 
خالل اأحدث التقنيات العاملية املعروفة يف هذا املجال. 
ويف هذا العام كذلك �شوف تتوا�شل العرو�س ال�شيقة 
مهارات  وا�شتعرا�س  وال�شلوقي،  والن�شور  لل�شقور 
اإ���ش��اف��ة ل���ش��ت��ع��را���ش��ات اخل���ي���ول واجلمال  ال���ك���الب، 
ب�شكل جماعي وفردي، وذلك بالتعاون مع نادي تراث 
اآل  الإم��ارات، ومهرجان �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 

نهيان للخيول العربية، وحديقة حيوان العني.
وتاأتي م�شابقات الر�شم والت�شوير الفوتوغرايف �شمن 
فعاليات معر�س ال�شيد يف اإطار احلر�س على احلفاظ 
على الرتاث املحلي، وت�شليط ال�شوء على املكانة املميزة 
الإم����ارات،  دول���ة  يف  واخل��ي��ول  ال�شقور  تتبواأها  ال��ت��ي 
وتعريف الأجيال بالرتاث الثقايف واحل�شاري والبيئي 

لآبائهم واأجدادهم واأهمية �شونه.
يف  وامل�����ش��وري��ن  ال��ر���ش��ام��ني  لكافة  موجهة  وامل�شابقة 
امل�شاركة  ف��ن��ان  ل��ك��ل  وي�شمح  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  خمتلف 
بعمل واحد يف كل م�شابقة، ويجب اأن ل يتعّدى مقا�س 
اأم���ا م��ق��ا���س ال�شور  80 ���ش��م،  ب���  ال��ل��وح��ات 120 ���ش��م 
 30 ب���  �شم   42 يتعدى  ل  اأن  فيجب  الفوتوغرافية 
�شم، وتقدم من خالل ا�شطوانة مدجمة )CD( على 
هيئة ملفات رقمية )JPG( بجودة ل تقل عن 300 

.DPI

الفرز،  للجنة  وال�شور  الفنية  الأعمال  تخ�شع جميع 
ويحق للجنة الفرز واللجنة العليا املنظمة للمعر�س 
رف�����س اأي ع��م��ل لي��ت��ن��ا���ش��ب م���ع ط��ب��ي��ع��ة امل��ع��ر���س اأو 
�شروطه، ومن ثم تتوىل جلنة حتكيم خمت�شة حتكيم 

الأعمال املقبولة.
مينح ال��ف��ائ��زون ال��ث��الث��ة الأوائ����ل يف ك��ل ف��رع جوائز 
واآخر  املرت�شحني.  لكافة  ُم�شاركة  و���ش��ه��ادات  م��ادي��ة، 
م��وع��د ل���ش��ت��الم الأع���م���ال يف م�����ش��رح ���ش��اط��ئ الراحة 
)للم�شاركات   2013 اإغ�شط�س   28 بتاريخ  باأبوظبي 

املحلية(، و )1 �شبتمرب للم�شاركات الدولية(.

بلدية مدينة العني ت�ستعر�س 
نتائج حملة جمال مدينتي

•• العني - الفجر:

العني،  ملدينة  اجلمايل  املظهر  على  للحفاظ  الرامية  اأهدافها  �شمن 
والوعي  العامة  الثقافة  ن�شر  جم��ال  يف  ال��رائ��دة  ملبادراتها  وا�شتكماًل 
يف  العامة  ال�شحة  اإدارة  اأطلقت  البناء،  مبخلفات  يتعلق  فيما  البيئي 
�شعار  حتت  البناء  خملفات  لإزال���ة  حملة  م��وؤخ��را،  العني  مدينة  بلدية 
جمال مدينتي بدون خملفات البناء والتي ت�شمنت اإزالة خملفات البناء 
وقطاع  ال�شرقي،  القطاع  وه��م  العني  مبدينة  اخلم�س  القطاعات  من 

و�شط املدينة، والقطاع ال�شمايل، والقطاع الغربي، والقطاع اجلنوبي. 
وقال هزام الظاهري، رئي�س ق�شم النفايات ال�شلبة باإدارة ال�شحة العامة 
باأهمية  الكامل  الإدارة  وعي  من  تاأتي  احلملة  اإن  العني  مدينة  ببلدية 
طبيعتها،  بجمال  م�شهورة  كونها  ال��ع��ني  مدينة  ج��م��ال  على  احل��ف��اظ 
اإزالة خملفات البناء  ونظافة الأماكن العامة بها، ولذلك تعترب حملة 
اأولوية لدينا كونها �شتحمل نتائج �شت�شب يف م�شلحة الأفراد واملجتمع 

ب�شكل عام، والبلدية ب�شكل خا�س.
واأ�شاف الظاهري اأن احلملة �شملت ثالثة مراحل، �شهدت املرحلة الأوىل 
امل�شح امليداين على القطاعات اخلم�س يف املدينة، لر�شد مواقع خملفات 
الطابوق،  الأح���ج���ار،  الأخ�����ش��اب،  اخل��ر���ش��ان��ات،  مثل  الع�شوائية  ال��ب��ن��اء 
الرمال،  البا�شكو،  الإ�شمنت،  ال��ك��د���س،  ال��ل��وح��ات،  الإط����ارات،  ال��ب��الط، 
على  العمل  برنامج  بو�شع  الثانية  املرحلة  ب��داأت  ثم  اأكيا�س.  اجلب�س، 
�شوء املعطيات الناجتة من املرحلة الأوىل بينما �شملت املرحلة الثالثة 
والأخرية عمليات الإزالة والذي اأ�شفرت عن اإزالة خملفات البناء بواقع 
831 نقلة من خملفات البناء يف قطاعات مدينة العني، وقد بلغ وزنها 
12413 طن، حيث لحظنا وجود قطاعات بها خملفات بناء اأكرث من 
ولكرثة  فيها  �شناعية  ب�شبب وجود مناطق  وذلك  الأخ��رى،  القطاعات 

امل�شاريع العمرانية املوجودة يف حدود دائرة القطاع.
والطوارئ  اخل��دم��ات  وح���دة  رئي�س  ها�شم  حممد  اأع���رب  جانبه،  وم��ن 
ببلدية مدينة العني، عن ا�شتعداد الوحدة لتلقي ال�شكاوي واملقرتحات، 
وعلى مدار ال�شاعة، �شاكرا يف الوقت ذاته اأفراد املجتمع واملتعاونني مع 
املدينة،  يف  البناء  خملفات  م��واق��ع  ع��ن  لإبالغهم  العني  مدينة  بلدية 
فيها،  خملفاتهم  رم��ي  من  ليتمكن  املفتوحة  املناطق  ي�شتغل  فالبع�س 

وهذا �شلوك خاطئ قانونيا وبيئيا.
العني،  املناطق يف مدينة  و�شكان  للمقيمني  ر�شالة  ووجه حممد ها�شم 
لدورهم املهم والرئي�شي يف احلر�س على عدم ال�شماح للمخالفني برمي 
وال�شركات  الأف��راد  والإب��الغ عن  مناطقهم،  اأو يف  املنازل  بني  املخلفات 
واملقاولني الذين يقومون بهذا ال�شلوك اخلاطئ، عن طريق رقم طوارئ 

بلدية مدينة العني 993 .

وفد من زايد للثقافة الإ�سلمية يزور 
ملتقى رم�سان خلط القراآن الكرمي

•• العني - الفجر:

العام  املدير  �شعادة  يرتاأ�شه  الإ�شالمية  للثقافة  زاي��د  دار  من  وف��د  ق��ام 
ال��دك��ت��ورة ن�����ش��ال الطنيجي ب��ح�����ش��ور ح��ف��ل اف��ت��ت��اح ف��ع��ال��ي��ات ال����دورة 
القراآن الكرمي الذي تنظمه وزارة  اخلام�شة من ملتقى رم�شان خلط 

الثقافة وال�شباب وتنمية.
ويعترب هذا امللتقى ال�شنوي اأحد اأهم الوجهات التي جتمع اأمهر خطاطي 
العامل، ليخطوا ن�شخة كاملة من القراآن الكرمي، يتم حفظها يف متحف 

خا�س.
زايد  دار  �شركاء  اأح��د  املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزارة  وتعترب 
للثقافة الإ�شالمية، حيث قامت الدار يف وقت �شابق بتوقيع اتفاقية مع 

الوزارة بهدف تعزيز التعاون يف جمال ن�شر املعرفة.
وتاأتي زيارة الدار للملتقى بهدف التعرف على فن اخلط العربي و الذي 
للثقافة  زاي��د  دار  اإدارة  ال��ك��رمي، حيث حتر�س  ال��ق��راآن  هو خط  يعترب 
اإىل  تدعو  التي  والثقافية  الفكرية  امللتقيات  هذه  حل�شور  الإ�شالمية 

احلفاظ على الهوية العربية والإ�شالمية.
وجدير بالذكر اأن دار زايد للثقافة الإ�شالمية تقدم دورات اللغة العربية 
للناطقني بغريها على مدار العام يف ف�شول �شباحية و م�شائية، �شعياً 

منها لن�شر لغة القراآن بني املهتمني بها.

فعاليات ترفيهية متن�عة يف حديقة احلي�انات بالعني خالل عيد الفطر املبارك 

عيدية لكل زائر عبارة عن تذكرة جمانية للزيارة املقبلة!

•• العني - الفجر:

حديقة  اأعلنت  املبارك  الفطر  عيد  حلول  مبنا�شبة 
متنوعة  جمموعة  تنظيم  ع��ن  بالعني  احل��ي��وان��ات 
م���ن ال���ع���رو����س ال��رتف��ي��ه��ي��ة ال�����ش��ي��ق��ة وال���ت���ي تتيح 
ال�شتمتاع مبرافق  الأعمار فر�شة  كافة  للزوار من 
احليوانات  حديقة  يجعل  مم��ا  احلديقة  وخ��دم��ات 
بالعني الوجهة املثالية للعائالت خالل عطلة العيد 
و�شيت�شنى لزوار احلديقة فر�شة ال�شتمتاع مبرافق 
العيد  اإج��ازة  الرتفيهية خالل  والعرو�س  احلديقة 
م�شاًء  العا�شرة  وحتى  �شباحاً  العا�شرة  ال�شاعة  من 
خالل الأيام الثالثة الأوىل من عيد الفطر املبارك 
م�شاًء  الثامنة  وحتى  �شباحاً  العا�شرة  ال�شاعة  ومن 

خالل اليوم الرابع من العيد.
بالعني  احل��ي��وان��ات  حديقة  ت��ق��دمي  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
تذكرة  عبارة عن  وه��ي  زائ��ر  لكل  العام عيدية  ه��ذا 
من  العيد  يف  احلديقة  زوار  جميع  ت��خ��ّول  جمانية 
ال���دخ���ول امل���ج���اين ل��ل��ح��دي��ق��ة يف امل����رة امل��ق��ب��ل��ة كما 
زوارها لال�شتمتاع  بالعني  تدعو حديقة احليوانات 
والتمر  وال�شاي  القهوة  من  الإم��ارات��ي��ة  بال�شيافة 
اإ�شافًة  التقليدية،  املاأكولت  من  والكثري  واحللوى 
املخ�ش�شة  الرتفيهية  الفعاليات  من  جمموعة  اإىل 
توؤدي  التي  ال�شعبية  والفرق  العائلة  اأف��راد  جلميع 
ال���ع���رو����س الإم���ارات���ي���ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة امل���ع���روف���ة مثل 
املبارك  الفطر  عيد  فعاليات  ت�شمل  كما   ، احلربية 
اأي�شا ن�شاطات اأخرى من الفنون واحلرف اليدوية 

اإىل ع��رو���س الطيور  ب��الإ���ش��اف��ة  ب��احل��ن��اء  وال��ر���ش��م 
�شتعر�س  التي  املتحركة  الدمى  وكذلك  والببغاء، 

ثالث مرات يومياً خالل اأيام العيد.
الظاهري،  �شيف  ق��ال  املنا�شبة،  ه��ذه  على  وتعليقا 
مدير ع��الق��ات ال���زوار وم��رك��ز الإت�����ش��ال يف حديقة 

احليوانات بالعني:
املبارك  الفطر  عيد  خ��الل  اأن�شطتنا  ك��ان��ت  لطاملا   
مم��ي��زة ون��ع��دك��م ب��امل��زي��د م��ن امل��ف��اج��اآت خ���الل هذا 
بالعني  احليوانات  حديقة  يف  دوم��اً  نحر�س  ال��ع��ام. 
اأكرب  للزوار وحتقيق  الرتفيه  �شبل  كل  توفري  على 
قدر من التفاعل مع احليوانات الفريدة وال�شتمتاع 
املتنوعة وعرو�س الطيور والببغاء.  بزيارة املطاعم 
وعليه قمنا باتخاذ كافة الإجراءات الالزمة ل�شمان 

املتنوعة  اأف�شل اخلدمات وعرو�س الرتفيه  تقدمي 
لزوار  تن�شى  ل  جت��رب��ة  ت��وف��ر  اأن  �شاأنها  م��ن  وال��ت��ي 

احلديقة من كافة الأعمار .
ت��ق��ع ح��دي��ق��ة احل���ي���وان���ات ب��ال��ع��ني يف م��وق��ع مميز 
وتبعد  العمانية،  الإم��ارات��ي��ة  احل���دود  م��ن  ب��ال��ق��رب 
حوايل �شاعة بال�شيارة من دبي والعا�شمة اأبوظبي، 
وبف�شل وجود جبل حفيت وحديقة املبزرة اخل�شراء 
يف الواجهة اخللفية للحديقة، تعّد حديقة حيوانات 

بالعني من اأكرث معامل املدينة اإقباًل. 
ب��ع��د ع��ط��ل��ة ع��ي��د ال��ف��ط��ر امل���ب���ارك ت��ف��ت��ت��ح حديقة 
واجلمعة  اخلمي�س  اأي��ام  اأبوابها  بالعني  احليوانات 
العا�شرة  ال�شاد�شة م�شاًء حتى  ال�شاعة  وال�شبت، من 

م�شاًء.



العتقاد  اإىل  يدفعك  الذي  ال�شبب  • ما 
امل��ادي��ة غري  الأم���ور  ع��ن  التخلي  باأهمية 

ال�شرورية؟
- لتحقق التطور يف جمالت اأخرى. حني 
تركز على الأمور املادية تن�شى الأ�شا�شيات. 
ت��ك��ون احل���ي���اة اأف�����ش��ل ح���ني ت��ع��ي�����س على 
القليل، كلما زادت مادياتك اأثقلت نف�شك 
فت�شمن  ال�شغرية  بالتفا�شيل  وتعّلقت 
ق��ّل��ت ممتلكاتك  ���ش��ق��اءك، وك��ل��م��ا  ب��ذل��ك 
ع�����ش��ت ح����راً ه���ادئ���اً. ت��ع��ن��ي ال��ب�����ش��اط��ة اأن 
متلك القليل لترتك الدرب مفتوحاً اأمام 
حتتاج  ل  واجلوهرية.  الأ�شا�شية  الأم��ور 
ما  ك��ل  لتعي�س.  الأ���ش��ي��اء  م��ن  ك��ث��ري  اإىل 
حتتاج اإليه: منزل و�شرير ومالب�س ولوح 
وفناجني  �شحون  وب�شع  و�شكني  تقطيع 
اأن تغني  ب���ك  وت��ل��ف��از. ح����رٌي  وح��ا���ش��وب 
بدًل  باملبادئ  وروح��ك  بامل�شاعر  ج�شدك 

من اأن تغني حياتك بالأ�شياء!
الإن�����ش��ان مع  ليت�شالح  • اإن��ه��ا ط��ري��ق��ة   

نف�شه؟
املادية،  امل�شاغل  تبتعد عن  نعم، فحني   -
ت���اأخ���ذ وق��ت��ك ل��ت��ت��ع��رف اإىل ن��ف�����ش��ك من 
اأو  �شريرك  على  م��ت��م��دداً  ال��ت��اأم��ل  خ��الل 
اأري��ك��ت��ك يف م���ا ت���ق���راأ ك���ت���اب���اً... ك���رث هم 
الأ�شخا�س الذين يعجزون عن فعل ذلك 
ي�شاعدك  التفكري  لأن  موؤ�شف  اأم��ٌر  وه��و 
على طرح اأ�شئلة حول الأ�شلوب الذي تود 
تعتمد  اأن  دون  من  حياتك  به  تعي�س  اأن 

على اخلارج.
 • ما ال�شبيل الأن�شب كي ل يفقد الإن�شان 

اهتمامه بالأمور الأ�شا�شية؟
ال��ت��وازن يف احل��ي��اة: ل  -  يلزمك بع�س 
ابق  �شحتك،  على  حافظ  الأم���ور،  تهّول 
هادئاً و�شافياً وابتعد عن العدائية. حني 
معها  وت��ع��ي�����س  ذات���ك  م��ع  ب��ح��ّق  تت�شالح 
الآخر  اإه��ان��ة  يف  برغبة  ت�شعر  ل  ب�شالم، 
حني تكون �شيارته على و�شك ال�شطدام 

ب�شيارتك على �شبيل املثال.
مهم؟ اأمر  بال�شحة  الهتمام  • هل 

الطريقة  ب��ه��ذه  تت�شالح  لأن����ك  ن��ع��م،   -
ذهنك.  الأم��ر على  فينعك�س  مع ج�شدك 
امل��زي��د من  ال��ت��م��ّل��ك و�شتجد  ت��وق��ف ع��ن 
ت�شعر  حني  جل�شدك.  لتخ�ش�شه  الوقت 

لتثقيف  لتتفرغ  �شتن�شاه  ج�شدك،  براحة 
روحك والعثور على وجود قّيم ذات معنى 
فتحظى بالتايل بال�شعادة. ولكن قبل كّل 
�شيء، ل تن�س اأبداً اأنك دائم العتماد على 
نف�شك  اإزع���اج  يف  ت�شاهم  ف��اأن��ت  ج�شمك، 
والق�شاء على نهارك حني ترتدي حذاًء 
ي����وؤمل ق��دم��ي��ك. اه��ت��م ب��ح��د���ش��ك لتحرر 
ف���ك���رك، ف���ت���ن���اول اأط���ع���م���ة ���ش��ح��ي��ة وخذ 
حماماً �شاخناً لال�شرتخاء، مار�س اليوغا 

اأو متارين التمدد اأو امل�شي، تنف�س...
بالهموم  تعلقه  الإن�شان  يحارب  • كيف   

املادية؟
- يف البداية، ل بّد من التوفري لمتالك 
ب��ع�����س امل����ال خم��اف��ة اأن جت���د ن��ف�����ش��ك يف 
ظروف مادية �شيئة واأن تتجنب ا�شتعمال 
ب��ط��اق��ة ائ��ت��م��ان��ك اإذا مل ت��ك��ن اأك���ي���داً من 
�شالحيتها. يجعلك املجتمع اليوم اأ�شرياً 
على  احل�شول  اإمكان  ت�شهيل  خ��الل  من 
اأنه ل يتعني  كّل ما تريد وت�شتهي، علماً 
اإىل بطاقات  اأو  اإىل الدين  عليك اللجوء 
جداً  �شرورية  اأم��ور  ل�شراء  اإل  الئتمان 

كمنزل على �شبيل املثال.
كيف  ا���ش��ت��ه��الك��ي،  جم��ت��م��ع  يف  نعي�س   •

يوؤثر هذا ال�شياق على توازننا الفردي؟
-  يحتاج الب�شر اإىل بع�س الفراغ ليحظوا 
ب��ال�����ش��ف��اء. ل�����ش��وء احل���ظ، يحيط ب��ك يف 

املدينة كم هائل من الأ�شياء: 
اأن��ا���س يرك�شون يف كّل  األ���وان،  اإع��الن��ات، 
ان��ت��ب��اه��ك عن  ت�شتت  و���ش��ج��ي��ج...  ج��ه��ة 
واجلميلة  ال�شغرية  الطبيعة  تفا�شيل 
فت�شعر بالتعب والإرهاق وتهمل حوا�شك 
مت�شررة.  تكون  م��ا  غالباً  التي  اخلم�س 
النكهات، لفرط  اأ�شبه بطبٍق كثري  الأمر 
الطعم  اإدراك  ع���ن  ت��ع��ج��ز  ف��ي��ه  ال��ت��ن��وع 

احلقيقي.
ُيفقدك الطاقة؟ الذي  • ما 

- لقاء اأ�شخا�س ل حتبهم واإقامة عالقات 
الوقت  تخ�ش�س  اأن  ي��ن��ب��غ��ي  ���ش��ط��ح��ي��ة. 
يف  ترغب  الذين  احلقيقيني  لأ�شدقائك 
الأمر  معهم.  ال��وق��ت  ومت�شية  روؤي��ت��ه��م 
�شيان بالن�شبة اإىل الهوايات: الأف�شل اأن 
واأن  ممار�شته  يف  فعاًل  ترغب  م��ا  تختار 
تنتقي فيلماً تريد فعاًل م�شاهدته ولي�س 

ملجرد انت�شار اإعالناته. تفقد الكثري من 
طاقتك اأي�شاً حني تلحق املو�شة كما هي 
بطريقة عمياء. عندما ترغب يف الت�شوق 
اق�شد متجراً �شغرياً جتد فيه ما تريد 
اإىل متجر تتعدد فيه  ال��ذه��اب  ب��دًل م��ن 
اخليارات. تهدر اأي�شاً طاقتك حني ت�شعى 
اإىل ت�شميم غرفتك وترتيبها وتنظيفها 

ا�شتناداً اإىل ما تراه يف جمالت الديكور.
على  ت�شاعد  ال��ت��ي  ال��ق��واع��د  ه��ي  م��ا   •

اإر�شاء الب�شاطة يف منازلنا؟
اأدن����ى من  امل��ث��ايل ح���داً  امل��ن��زل  - يتطلب 
ي�شمن  مبا  والعمل  والرتتيب  ال�شيانة 
جدران  احلياة.  وفرحة  والهدوء  الراحة 
غرفة  يف  اأ�����ش����ع  ول  ب���ي�������ش���اء،  م����ن����زيل 
واأريكة  وكر�شيني  طاولة  اإل  ال�شتقبال 
حتّول  قد  خ�شراء.  نبتات  وب�شع  وتلفاز 
غرفٌة فارغة اإىل غرفة دافئة جداً بف�شل 
حرارة املواد ونعومتها التي ت�شتعملها من 
ت�شتعمل  وبهذا  وق�س.  واأقم�شة  اأخ�شاب 
ممتلكاتك القليلة لت�شميم ديكور فريد. 
ال�شاي يف غرفة ج��رداء ي�شجل  كوب من 
ح�شوراً قوياً متاماً ككتاب على طاولة اأو 
باقة اأزهار اأو اأ�شعة ال�شم�س... يف البداية 
اإل  منزيل  دخولهم  عند  النا�س  يتفاجاأ 
اأنهم �شرعان ما يتعلقون باملكان فريغبون 
يف البقاء نظراً اإىل الراحة التي يحظون 

بها.
 • ماذا عن خزانة املالب�س؟

- اأنا واحدة من الأ�شخا�س الذين يهتمون 
اأُظهر  ل  اأنني  اإل  املالب�س  بخزانة  كثرياً 
الأمر. اأ�شرتي مالب�س كال�شيكية كثرية 
ميكن ال�شتفادة منها على املدى الطويل. 
عام  كل  م��رًة  الك�شمري  من  كنزًة  اأ�شرتي 
واأحاول اأن اأ�شرتي معطفاً لل�شتاء و�شرتة 
حتتفظ  ل  ذهبية:  قاعدة  اأتبع  لل�شيف. 

ال��ب��اق��ي فال  م��ن  اإل مب��ا حت��ب وتخل�س 
معنى له. احتفظ بالقليل القّيم. عموماً، 
)الكنزات،  اإىل عدة فئات  اأق�شم مالب�شي 
ال�شراويل، الأحذية، الأك�ش�شوار( حتتوي 
تت�شع  �شبع قطع خمتلفة.  كّل منها على 
امل��الب�����س وهي  ل��ك��ّل ه���ذه  حقيبة واح����دة 

اأكرث من كافية ملدة عام.
اتخاذها  التي ينبغي  امل��واق��ف  • م��ا ه��ي   

للتو�شل اإىل هذه الب�شاطة املثالية؟ 
- ي�شكل النظام والإرادة �شرطني مهمني 
لتحقيق التناغم والب�شاطة. ولكن ينبغي 
اأن يكون املوقف �شاماًل ت�شعى اإىل تطويره 
الأدنى  احل��ّد  يحتاج  ال�شنوات.  م��رور  مع 
التعريف،  على  اعتد  كثرية.  �شروط  اإىل 
التقييم  ال��ت�����ش��م��ي��ة،  ال����روؤي����ة،  ال��و���ش��ف، 
اإدراك  على  نف�شك  لت�شاعد  والتعبري... 
الأمور ال�شطحية غري ال�شرورية. يكمن 
النوعية:  عن  البحث  يف  الأ�شا�شي  املبداأ 
يف ال���ربام���ج الإذاع���ي���ة وال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة يف 
الأ�شخا�س والأحاديث التي ت�شارك فيها.
الطريقة من  بهذه  اأنف�شنا  نحمي  • هل 

ال�شغط؟
ل��ك��ّل �شيء  ن��خ��ط��ط  اأن  ���ش��رط  - ط��ب��ع��اً، 
اأردت  اإذا  امل��ع��ق��ول.  ح���دود  �شمن  م�شبقاً 
اإداري��ة على �شبيل املثال،  اأن متالأ اأوراق��اً 
حاول اأن تنجزها يف اليوم عينه. احر�س 
اإدارة وق��ت��ك بني  على ال��دق��ة م��ن خ��الل 
قد  كبري  �شغٍط  من  لتتخل�س  موعدين 

تنوء حتت ثقله. 
• كيف نحقق التوازن بني احلياة املهنية 

امل�شنية واحلياة ال�شخ�شية؟
- عموماً، اأعتقد اأن النا�س يعملون كثرياً 
الأمر  اأن  اأع��ل��م  ال�����ش��ف��اء.  اإىل  للو�شول 
�شعب نظراً اإىل حاجتنا جميعاً اإىل املال 
لنوؤمن متطلبات احلياة، اإل اأنني اأعتقد 

اأن امتالك القليل من املال والكثري من 
الوقت اأف�شل من عمل يدر اأمواًل طائلة 

ول يرتك لك املجال لت�شتمتع باحلياة.
 • كيف نتقبل تغريات احلياة؟

- باأن تقول اإنها تغريات طبيعية وعادية 
وب�����اأن مت��ت��ن��ع ع���ن ال��ت��ف��ك��ري ب��ه��ا كثرياً. 
ينبغي اأن تكون ب�شيطاً واأن تهتم بنف�شك 
كتباً  وت��ق��راأ  الريا�شة  ومت��ار���س  فتم�شي 
اإي��ج��اب��ي��ة وت���ن���ام ج���ي���داً. من��ل��ك جميعنا 
اأننا  اإل  ���ش��ب��ط خم��اوف��ن��ا  ع��ل��ى  ال���ق���درة 
اأحياناً عن ا�شتثمارها لأننا نعي�س  نعجز 

يف جمتمع اآ�شر.
عن  اأحياناً  الف�شل  • يعيقنا اخلوف من 
اإجناز م�شاريعنا. كيف نتخل�س من هذا 

اخلوف؟
- من خالل تنفيذ رغباتنا. ترغب يف اأن 
تر�شم ولكنك ل�شت ملماً بالر�شم؟ تناول 
لوحة  اإىل  تتو�شل  اأن  اإىل  وار���ش��م  قلماً 
الأم���ور لأن��ك م��ن دون  جميلة. ل تعقد 
�شك وعلى غرار غريك من الب�شر متلك 

موهبًة ما واأ�شياء تقّدمها لالآخرين.
حياتنا؟ تدمر  النزاعات  اأن  • �شحيح 

لي�س متاماً. حني تلتقي �شخ�شاً بغي�شاً، 
يتعني عليك اأن تن�شى الأنا واأن تقول اإن 
قدر  تتجنبه  واأن  مري�س  ال�شخ�س  هذا 
الإمكان بدًل من اأن تتجادل معه فين�شاأ 

خالف بينكما.
- ما هي ح�شنات الوحدة؟

تتيح ال��وح��دة ال��ف��ر���ش��ة اأم��ام��ك لإع���ادة 
�شحن طاقتك لتتمكن من تقدمي املزيد 
ل  مرتبطاً،  تكون  حني  حتى  لالآخرين. 
الوحدة.  بع�س  على  حت�شل  اأن  م��ن  ب��ّد 
اأمّل  ول  وحيدة  اأي��ام��اً  اأم�شي  �شخ�شياً، 
بل  حافل ل  دائماً  راأ�شي  الإط���الق.  على 

مزدحم بامل�شاريع. 

مــنــ�عـــات
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ال�شلع  وراء  �شعيك  خ�شم  يف  امل��ه��م  اأغ��ف��ل��ت  ل���  م���اذا 
ال�شتهالكية؟ متى �شتعطي لنف�شك ال�قت لتت�قف قلياًل 
وتفكر يف بع�ض الأم�ر ال�شغرية؟ تق�ل دومينيك ل�رو، 
م�ؤلفة كتاب )فن الب�شاطة( ال�شادر عن )روبري لف�ن(، 
اإن ال��ش�ل اإىل ال�شفاء يحتاج اإىل تطبيق مبداأ )القليل 
الأم�ر  من  قليل  اآخ��ر:  مبعنى  الكثري(.  على  للح�ش�ل 

املادية للح�ش�ل على مزيد من الأم�ر الروحية...

قر�س الظافر هو عادة موجودة بكرثة لتقليل ال�شغط النف�شي. قد يلجاأ 
اأي منا لقر�س اظافره يف اوقات ال�شده او عندما يكون م�شتثارا، او يف اوقات 
ال�شجر او امللل. وميكن اي�شا ان يكون من ال�شلوكيات املتداولة بني افراد 
اي�شا  ت�شم  والتي  انت�شارا  الع�شبية  العادات  اأكرث  من  العادة  هذه  ال�شره. 
او  ال�شنان  على  اجل��ز  �شده،  او  ال�شعر  ثني  الن��ف،  العبث يف  الب��ه��ام،  لعق 
قر�س اجللد. من املمكن ان تقر�س اظافرك من دون ان ت�شعر بذلك. من 
املمكن ان تكون من�شغال باي من الن�شطة الخرى، مثل القراءة او م�شاهدة 
التلفاز او التحدث على الهاتف و تقر�س اظافرك يف نف�س الوقت. قر�س 
الظافر يت�شمن ع�س ما حول الظفر من اللحم او قر�س الظافر نف�شها.

منا لذين يقر�ش�ن اظافرهم؟
النا�س من جميع املراحل العمرية.

18 يقر�شون اظافرهم  10 و  %50 من الطفال بني العمار  - حوايل 
من وقت اىل اخر. يحدث قر�س الظافر غالبا مع ال�شباب الذين ميرون 

بتغريات املراهقة.
يقر�شون   22 و   18 ع��م��ر  ب���ني  الك����رب  ال�����ش��ب��اب  % م���ن   23 ح����وايل   -

اظافرهم.
عن  يتوقفون  النا�س  اغلبية  اظافرهم.  يقر�شون  الكبار  من  قليل  ع��دد   -
قر�س اظافرهم عندما ي�شلون اىل �شن ال30. حوايل %10 من الرجال 

فوق �شن ال30 يقر�شون اظافرهم.
- الولد يقر�شون اظافرهم اكرث من البنات.

- من املمكن ان يحدث قر�س الظافر مع بع�س العرا�س اجل�شدية الخرى 
مثل �شد ال�شعر او قر�س اجللد.

ما هي �شبل العالج املت�فرة لقر�ض الظافر؟
اظافرهم.  يقر�شون  من  ت�شاعد  ان  املمكن  من  العالج  ط��رق  من  العديد 
املوانع  على  ي��رك��زون  والخ����رون  ال�شلوكية  ال��ت��غ��ريات  على  ي��رك��ز  البع�س 

الفيزيائية �شد قر�س الظافر.
على  ي�شاعد  ان  ميكن  بالظافر  العتناء  منعمة.  و  مقلمة  اظافرك  ابق   -

التقليل من عادة قر�س الظافر وي�شجع على ابقاء الظافر جذابة.
- ا�شتخدمي املانيكري با�شتمرار او طالء الظافر. من املمكن ان ي�شتخدم 
الرجال طالء ال�شفاه. و�شع الظافر ال�شناعية مينعك من قر�س اظافرك 

و يحافظ عليها خالل النمو.
يف  ب��داأت  اذا  النف�شي  ال�شغط  على  ال�شيطرة  تقنيات  ت�شتخدم  ان  ح��اول   -

قر�س اظافرك اذا كنت قلقا او م�شغوطا.
ان  املقزز �شوف يذكرك  الطعم  با�شتخدام طالء اظافر ذو طعم مر.  - قم 

تتوقف عن قر�س اظافرك كلما حاولت ذلك.
وجدت  كلما  الكتابة  او  الر�شم  مثل  اخ���رى،  ان�شطة  ب��اي  تقوم  ان  ح��اول   -
الظافر  اوق��ات قر�س  لت�شجيل  دف��رتا  ابقيت  اذا  اظافرك.  تقر�س  نف�شك 
���ش��وف ت��ك��ون اك��رث دراي���ة ب��الوق��ات ال��ت��ي تقر�س فيها اظ��اف��رك و حتاول 

المتناع عن هذه العادة.
- ارتدي القفازات او الال�شق الطبي او �شع ل�شقات ملونة على اظافرك 

لكي تذكرك بعدم قر�س اظافرك.
- �شع رباطا مطاطيا داخل يدك حينما تقر�س اظافرك لكي يكون هناك رد 

فعل �شلبي كلما حاولت قر�س اظافرك.

م�شاكل الأطفال
من  يعانون  عندما  اكرب  ب�شكل  اظافرهم  يقر�شوا  ان  املمكن  من  الطفال 
او حتدث اىل مدر�شيه  الطفل  تكلم مع  او مع �شديق.  املدر�شة  م�شاكل يف 

حول ال�شغوط التي يتعر�س لها يف املدر�شة. الطفال من املمكن ان يتوقفوا 
عن هذه العادة اذا علموا ما الذي ي�شببها. من املهم لطفلك اي�شا ان يختار 
طريقة العالج املنا�شبة ل�شخ�شيته لكي يكون قادرا على التجاوب مع العالج 

ب�شكل ناجح.

ما امل�شاكل التي من املمكن ان تتط�ر ب�شبب قر�ض الظافر؟
املحيطة  اللحمية  ال��دائ��رة  اح��م��رار  و  التهاب  يت�شبب يف  الظ��اف��ر  - قر�س 
بالظافر و من املمكن ان تنزف. و يزيد اي�شا من احتمالت العدوى حول 
تكون  ان  املمكن  اللثة من  و  بال�شنان  املتعلقة  امل�شاكل  الفم.  يف  و  الظافر 

نتيجة لقر�س الظافر.
- قر�س الظافر على املدى البعيد من املمكن ان يتدخل يف منو الظافر 

الطبيعي و من املمكن ان يت�شبب يف اظافر م�شوهة.
- يف حالت نادرة، من املمكن ان يكون قر�س الظافر عالمة على الو�شوا�س 
ال��ق��ه��ري، اع��را���س و ع��الم��ات ال��و���ش��وا���س ال��ق��ه��ري دائ��م��ا م��ا ي��ت��م عالجها 

بالدوية.

يلجاأ اإليها ال�شخ�ض لتقليل ال�شغط النف�شي

قر�س الأظافر.. غري �سلوكك للتخل�س منها

تركيزك على الأم�ر املادية ين�شيك الأ�شا�شيات

القليل للح�سول على الكثري... خذوا احلياة بب�ساطة 

البدناء يثقون بالأطباء اأمثالهم
 

الن�شيحة  اأخ��ذ  لون  يف�شّ الزائد  ال��وزن  اأ�شحاب  اأن  درا�شة جديدة  وج��دت 
ب�شاأن خ�شارة الوزن من اأطباء يعانون اأنف�شهم هذه امل�شكلة.

وذكر موقع هلث داي نيوز الأمريكي اأن الباحثني يف جامعة جونز هوبكينز 
اأجروا درا�شتهم على 600 �شخ�س يعانون الوزن الزائد وال�شمنة، وقا�شوا 

لهم اأوزانهم وطولهم، و�شّجلوا اأوزان اأطبائهم.
اأوزانهم،  عن  النظر  بغ�س  بالأطباء  بالثقة  عاٍل  م�شتوى  باملجمل  و�شّجل 

حيث تراوح بني 8.2 و8.6.
للثقة،  بالن�شبة  دوراً  لعبت  الأطباء  اأوزان  ف��اإن  الغذائي  للنظام  وبالن�شبة 
77% من الأ�شخا�س الذين كان اأطباوؤهم من ا�شحاب  فبالرغم من اأن 
الوزن الطبيعي وثقوا بنظامهم الغذائي، اإل اأن 87% ممن كان اأطباوؤهم 

من اأ�شحاب الوزن الزائد وثقوا بنظامهم الغذائي.

اأيهما اأهم.. الريا�سة اأم الطبخ؟
 

اأك��رث من  درا���ش��ة ت�شمنت  اوه��اي��و لالأبحاث يف  باحثون من جامعة  وج��د 
112 الف بالغ امريكي اأن زيادة مدة حت�شري الوجبة 10 دقائق يرافقها 
ب�10  مدتها  انقا�س  او  الريا�شية  التمارين  لأداء  رغبتهم  يف  انخفا�س 
دقائق. وبينوا اأن الدقائق ال�45 املقرتح ق�شاوؤها يف ممار�شة الريا�شة، يتم 
تق�شيمها وموازنتها مع عادة �شحية اخرى، وهي حت�شري الطعام املنزيل. 

والعزاب،  املتزوجني  والن�شاء،  الرجال  اىل  بالن�شبة  �شحيحا  الأم��ر  وك��ان 
وحتى ملن لي�س لديهم اطفال، حيث اأظهرت الدرا�شة اأن 16% من الرجال 
و12% من الن�شاء يق�شون باملعدل 19 دقيقة للرجال، و9 دقائق للن�شاء 
يف ممار�شة الريا�شة. وبينما يق�شى هوؤلء الرجال 17 دقيقة يف حت�شري 
الوجبة، تق�شي الن�شاء 44 دقيقة. وعلق الباحثون بان النتيجة تثبت ان 
ياأخذ حمل ت�شرف �شحي  او  ان يزاحم  املمكن  ت�شرفا �شحيا واح��دا من 
اآخر. وقالت الباحثة الرئي�شة، را�شيل تومني، الربوفي�شورة يف علم الوبئة 
البالغني  الفراغ عند جميع  اأن وقت  البع�س  )يعتقد  اوهايو:  من جامعة 
هو 45 دقيقة، وين�شح با�شتغالله يف الريا�شة. ولكن ل بد من النظر اىل 
الفرد، مثل حت�شري وجبات  ت�شمل عوامل اخرى يف حياة  المر بطريقة 
�شحية، بدل عن �شراء اجلاهزة(، وهو ما ي�شري اىل اهمية ت�شليط ال�شوء 

على كيفية املوازنة بني مواقيت ال�شلوكيات ال�شحية اليومية.
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يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 173990  تاريخ الإيداع 2012/5/22 
 الفئة 34  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة ميدكي�شمينت�س اإنفي�شتمينت�س ليميتد . 
قرب�س   جن�شية ال�شركة 

PALATINE ROYAL ا�شم العالمة

 العنوان 1 دي اآرك ماكاريو ال�شارع الثالث ، دايل �شي واي – 2540 ، نيقو�شيا ، قرب�س . 
قداحات  ؛  �شيجار  ؛     ) رفيع  �شيجار   ( �شيجاريلو  ؛  �شجائر  ؛  الثقاب  ؛  املدخنني  اأدوات  ؛  التبغ  املنتجات 

مدخنني ؛ �شعوط ؛ غاليني تبغ ؛ اأكيا�س تبغ ؛ تبغ م�شغ ؛ ورق �شجائر ؛ مر�شحات ) فالتر ( �شجائر .
العبارة PALATINE ROYAL   كتبت باحلروف الالآتينية     و�شف العالمة 

 *  ال�شرتاطات 
 تاريخ الأولوية   
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 174360  تاريخ الإيداع 2012/5/27 
 الفئة 37  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة �شيكور هولدينجز اإنك . 
الوليات املتحدة الأمريكية   جن�شية ال�شركة 

   SEACOR ا�شم العالمة 

املتحدة  الوليات   ،  33316 اإل  اإف   ، لودردايل  فورت   ،13038 بريد  �شندوق   ، درايف  اإيلري   2200 العنوان 
الأمريكية .

املنتجات خدمات املعاجلة البيئية ، حتديداً ، تنظيف ومنع اإنت�شار وجمع الت�شربات الطارئة ؛ اإن�شاء و اإ�شالح 
و�شيانة الأنابيب البعيدة داخل البحار .

 . الالتينية  باحلروف  كتبت    SEACOR  و�شف العالمة   الكلمة 
 *  ال�شرتاطات 
 تاريخ الأولوية   
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

تاريخ الإيداع 2012/5/24   رقم الإيداع / الطلب 174087 
 الفئة 18  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة ريفريز )اأ�شرتاليا( بي تي واي ليميتد . 
ا�شرتاليا   جن�شية ال�شركة 

  rivers ا�شم العالمة

 العنوان 14 ت�شريت�س �شرتيت ، هاوثورن نورث ، فيكتوريا 3122 ، ا�شرتاليا . 
الواردة يف  املواد وغري  امل�شنوعة من هذه  املنتجات  و   ، املدبوغة  اجللود  وتقليد  املدبوغة  اجللود  املنتجات 
فئات اأخرى ؛ جلود احليوانات اخلام اأو املدبوغة ؛ احلقائب )يف هذه الفئة( ؛ احلقائب ال�شفرية ؛ احلقائب 
وال�شما�شي  املظالت  ؛  الظهر  حقائب  و  النقود  وحمافظ  اجليب  وحمافظ  املفاتيح  حافظات  و  الريا�شية 

وحاجبات ال�شم�س ؛ ع�شي امل�شي ؛ ال�شياط و اأطقم احليوانات وال�شروج .
فاردا  لطري  ر�شم  مع  هند�شي  �شكل  داخل  الالتينية  باحلروف  كتبت    rivers  الكلمة و�شف العالمة 

جناحيه يف اأعلى ال�شكل بطريقة مميزة .
 *  ال�شرتاطات 
 تاريخ الأولوية   
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب  174565  تاريخ الإيداع 2012/5/31 
 الفئة 36  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة بلوباي اأ�شيت مانيجمينت  )�شريفي�شيز( ليميتد . 
اململكة املتحدة   جن�شية ال�شركة 

 ا�شم العالمة مربع بداخله ر�شم مموج 

العنوان 77 جرو�شفينور �شرتيت ،  لندن دبليو 1 كيه  3جيه اآر ، اململكة املتحدة .
  املنتجات اخلدمات املالية ؛ خدمات اإدارة الأ�شول. 

و�شف العالمة  مربع بداخله ر�شم مموج باللونني الأزرق الغامق و الرمادي مع خط مموج باللون الأبي�س 
يف الو�شط بطريقة مميزة .

 *  ال�شرتاطات 
 2012/3/16  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب  173995  تاريخ الإيداع 2012/5/22 
 الفئة 31  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة كافياري ا�س ايه ا�س . 
فرن�شا   جن�شية ال�شركة 

k ا�شم العالمة

 العنوان 13 ، رو دي ل اأر�شينال ، 75004 باري�س – فرن�شا . 
املنتجات حيوانات حية ؛ اأ�شماك حية ؛ ق�شريات حية ، اأ�شماك ق�شرية حية ، اأ�شماك ق�شرية حية لالإ�شتهالك 

الب�شري ، بي�س ال�شمك ، ما�شية .
احلرف k كتب بالالتينية مع ر�شم ل�شكل زخريف يف الطرف ال�شفلي من احلرف بالألوان  و�شف العالمة 

الأبي�س و الأ�شود و الرمادي بطريقة مميزة .
 *  ال�شرتاطات 

   2011/11/22  تاريخ الأولوية 
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب  174362  تاريخ الإيداع 2012/5/27 
 الفئة 41  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة �شيكور هولدينجز اإنك . 
الوليات املتحدة الأمريكية   جن�شية ال�شركة 

   SEACOR ا�شم العالمة 

املتحدة  الوليات   ،  33316 اإل  اإف    ، لودردايل  فورت   ،13038 بريد  �شندوق   ، درايف  اإيلري   2200 العنوان 
الأمريكية .

املنتجات تدريب الآخرين يف جمال الإ�شتعداد و الإ�شتجابة ملواجهة الكوارث البيئية .
 و�شف العالمة   الكلمة  SEACOR  كتبت باحلروف الالتينية . 

 *  ال�شرتاطات 
 تاريخ الأولوية   
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 174088  تاريخ الإيداع 2012/5/24 
 الفئة 25  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة ريفريز )اأ�شرتاليا( بي تي واي ليميتد . 
ا�شرتاليا   جن�شية ال�شركة 

   rivers ا�شم العالمة 

 العنوان 14 ت�شريت�س �شرتيت ، هاوثورن نورث ، فيكتوريا 3122 ، ا�شرتاليا . 
املنتجات مالب�س جاهزة ؛ لبا�س القدم ؛ اأغطية الراأ�س ؛ اأحزمة مالب�س ومالب�س جلدية ومعاطف وف�شاتني ولوازم معدنية 
واأثواب من  للراأ�س وجاكيتات  اأربطة  و  الأمام وقبعات  ذات حواف من  ( وقفازات وقباعات  القدم وفرو ) مالب�س  للبا�س 
و�شراويل  وبيجامات  لل�شاطئ  ومالب�س  �شروالية  واأردية  عنق  وربطات  واأو�شحة   ) مالب�س   ( حمبوكة  ومالب�س  ال�شوف 
داخلية وقم�شان وقم�شان تائية ) تي �شريت ( وبدلت وتنانري ومالب�س داخلية واأثواب �شباحة  وجوارب ق�شرية وجوارب 

طويلة واأحذية طويلة الرقبة و�شنادل و اأحذية واأخفاف واأحذية للريا�شة واأحذية لل�شاطئ .
الكلمة  rivers  كتبت باحلروف الالتينية داخل �شكل هند�شي مع ر�شم لطري فاردا جناحيه يف اأعلى  و�شف العالمة 

ال�شكل بطريقة مميزة .
 *  ال�شرتاطات 
 تاريخ الأولوية   
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

اإر�شاله  اأو  والتجارة  القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  لق�شم  مكتوبا  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 
بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب  174566  تاريخ الإيداع 2012/5/31 
 الفئة 13  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة تا�شري اإنرتنا�شيونال ، اإنك. 
الوليات املتحدة الأمريكية   جن�شية ال�شركة 

   TASER ا�شم العالمة 

العنوان 17800 نورث ال�شارع اخلام�س والثمانون ، �شكوت�شدايل ، اأريزونا 85255 ، الوليات املتحدة الأمريكية .
املنتجات اأ�شلحة نارية ؛ ذخرية وقذائف ؛ متفجرات ؛ األعاب نارية ؛ اأجهزة حتكم الكرتونية ) ئي �شي دي 
ا�س ( لإ�شتخدامها كاأ�شلحة وقرابات للم�شد�شات واأجهزة تفجري وخرطو�شات والأجزاء وامللحقات اخلا�شة 

بها ؛ اأ�شلحة وقرابات للم�شد�شات واأجهزة تفجري والأجزاء وامللحقات اخلا�شة بها .
الكلمة  TASER  كتبت باحلروف الالتينية .   و�شف العالمة 

 *  ال�شرتاطات 
 تاريخ الأولوية   
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب  174086  تاريخ الإيداع 2012/5/24 
 الفئة 30  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة كادبوري يو كيه ليميتد 
اململكة املتحدة   جن�شية ال�شركة 

 CADBURY DAIRY MILK CARAMEL ا�شم العالمة

 العنوان بورنفيل ، بريمينجهام  ،  اململكة املتحدة . 
املنتجات ال�شوكولتة وحلوى ال�شوكولتة واحللويات غري الطبية ؛ الب�شكويت والكعك و الفطائر و الويفر 

)الب�شكويت اله�س( ؛ احللويات املربدة واملجمدة و حلوى ختام الطعام ؛ البوظة ومنتجات البوظة .
العبارة CADBURY DAIRY MILK CARAMEL كتبت باحلروف الالتينية  و�شف العالمة 

 *  ال�شرتاطات 
 2012/4/19  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 173991  تاريخ الإيداع 2012/5/22 
 الفئة 34  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة تيفاين ليميتد  . 
�شي�شل   جن�شية ال�شركة 

 LEBLANC ا�شم العالمة 

 العنوان �شويت 9 ، اأن�شويا  اإ�شتيت ، ريفوليو�شن اأفنيو ، فكتوريا ، �شي�شل . 
املنتجات التبغ ؛ اأدوات املدخنني ؛ الثقاب ؛ �شجائر ؛ �شيجاريلو ) �شيجار رفيع ( ؛ �شيجار ؛ قداحات مدخنني 

؛ �شعوط ؛ غاليني تبغ ؛ اأكيا�س تبغ ؛ تبغ م�شغ ؛ ورق �شجائر ؛ مر�شحات ) فالتر ( �شجائر .
الكلمة  LEBLANC كتبت باحلروف الالتينية  .   و�شف العالمة 

 *  ال�شرتاطات 
 تاريخ الأولوية   
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب  174363  تاريخ الإيداع 2012/5/27 
 الفئة 45  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة �شيكور هولدينجز اإنك . 
الوليات املتحدة الأمريكية   جن�شية ال�شركة 

   SEACOR ا�شم العالمة 

املتحدة  الوليات   ،  33316 اإل  اإف    ، لودردايل  فورت   ،13038 بريد  �شندوق   ، درايف  اإيلري   2200 العنوان 
الأمريكية .

املنتجات خدمات الإ�شت�شارة يف جمال الإ�شتعداد و الإ�شتجابة ملواجهة الكوارث الطبيعية ؛ خدمات احلماية 
، حتديداً ، توفري احلماية ملرافق الواجهات البحرية و املراكب البحرية  .

 و�شف العالمة   الكلمة  SEACOR  كتبت باحلروف الالتينية . 
 *  ال�شرتاطات 
 تاريخ الأولوية   
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

تاريخ الإيداع 2012/5/27   رقم الإيداع / الطلب 174357 
 الفئة 3  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة كون�شيبت اأمينيتيز بي تي واي ليميتد . 
ا�شرتاليا     جن�شية ال�شركة 

   KUDOSSPA ا�شم العالمة 

 العنوان 85-81 مالكومل رود ، براي�شايد ، فيكتوريا 3195 ، ا�شرتاليا  . 
ومرطبات  �شامبو  ؛  بال�شعر  العناية  وم�شتح�شرات  جتميل  وم�شتح�شرات  وعطور  الزينة  مواد  املنتجات 
)بل�شم( ومنظفات و م�شتح�شرات غري طبية للعناية بال�شعر ؛ غ�شولت )لو�شن( للب�شرة واجل�شم وكرميات 
طبية  غري  م�شتح�شرات  و  للب�شرة  ومق�شرات  للب�شرة  ومرطبات  للب�شرة  ومنظفات  ومرطبات  وم�شاحيق 
للعناية بالب�شرة ؛ م�شتح�شرات حالقة ؛ �شابون مبا فيها �شابون �شائل و�شابون لليدين ؛ جل الإ�شتحمام 

وجل الإ�شتحمام بالد�س ؛ زيوت العالج بالعطور .
  KUDOS KUDOSSPA كتبت باحلروف الالتينية حيث كتبت الكلمة   الكلمة  و�شف العالمة 
فاحتة  رمادية  بحروف    SPA الكلمة   وكتبت    U احلرف  فوق  نقطتني  وجود  مع  غامق  اأ�شود  بخط  

بطريقة مميزة .
 *  ال�شرتاطات 
 تاريخ الأولوية   
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 174567  تاريخ الإيداع 2012/5/31 
 الفئة 35  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة بارامونت بكت�شرز كوربوري�شن  . 
الوليات املتحدة الأمريكية   جن�شية ال�شركة 

 PARAMOUNT HOTELS & RESORTS ا�شم العالمة 

العنوان 5555 ميلروز افينيو ، هوليوود ،  كاليفورنيا    90038  ، الوليات املتحدة الأمريكية .
الزبائن  عامة  لتمكني  وذلك   ،  ) نقلها  ماعدا  الغري)  ل�شالح  ال�شلع  ت�شكيلة من  املنتجات خدمات جتميع 
، والت�شلية و  ، والريا�شة  من معاينتها و�شرائها عند احلاجة واملتعلقة بربامج ح�شن ال�شيافة و الرتفيه 
الثقافة ؛ مثل هذه اخلدمات ميكن ان توفر بوا�شطة متاجر البيع بالتجزئة ، ومنافذ البيع باجلملة ، وعرب 
الت�شوق  برامج  اأو  ال�شبكية  واملواقع   ، اللكرتونية  الو�شائط  و�شائل  بوا�شطة  اأو  الربيدي  الطلب  كاتالوج 

التلفزيونية .
و�شف العالمة العبارة PARAMOUNT HOTELS AND RESORTS كتبت باحلروف الالتينية .

 *  ال�شرتاطات 
 تاريخ الأولوية   
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع
 بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب  173996  تاريخ الإيداع 2012/5/22 
 الفئة 35  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة موؤ�ش�شة دبي للفعاليات والرتويج التجاري 
دولة المارات العربية املتحدة   جن�شية ال�شركة 
   DUBAI CALENDAR ا�شم العالمة 

 العنوان �س.ب 25425 ، دبي ، دولة المارات العربية املتحدة . 
 املنتجات تنظيم الفعاليات واملعار�س  . 

العبارة  DUBAI CALENDAR  كتبت باحلروف الالتينية باللون الأ�شود وقد كتبت  و�شف العالمة 
ومتعرجة  مائلة  خطوط  �شكل  على  العربية  باللغة  دبي  الكلمة  الأعلى  ويف  كبري  بحجم    DUBAI كلمة  
بالألوان الأخ�شر و الأزرق الفاحت و الأزرق  و الربتقايل و الأحمر و الوردي و الأحمر الغامق بطريقة مميزة

 . DUBAI ال�شرتاطات عدم املطالبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام ال�شم اجلغرايف 
 تاريخ الأولوية   
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع
 بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب  173993  تاريخ الإيداع 2012/5/22 
 الفئة 29  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة كافياري ا�س ايه ا�س . 
فرن�شا   جن�شية ال�شركة 

k ا�شم العالمة

 العنوان 13 ، رو دي ل اأر�شينال ، 75004 باري�س – فرن�شا . 
املنتجات منتجات الأ�شماك ، اأ�شماك ، اأ�شماك حمفوظة يف ماء مملح ، اأ�شماك معلبة ، �شرائح �شمك طرية )فيليه( ، اأ�شماك 
ق�شرية غري حية ، ق�شريات )غري حية( ، اأ�شماك ق�شرية لالإ�شتهالك  الب�شري غري حية ، اأ�شماك حمفوظة ، اأطعمة معدة 
من ال�شمك اأو من الق�شريات اأو من الرخويات )املحار( ، بي�س احللزون لالإ�شتهالك ، كافيار )منتج �شبه حمفوظ حم�شر 

من بي�س �شمك احلف�س ( .
الأبي�س و  بالألوان  ال�شفلي من احلرف  الطرف  ل�شكل زخريف يف  بالالتينية مع ر�شم  k كتب  احلرف  و�شف العالمة 

الأ�شود و الرمادي بطريقة مميزة .
 *  ال�شرتاطات 

   2011/11/22  تاريخ الأولوية 
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

اإر�شاله  اأو  والتجارة  القت�شاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لق�شم  به مكتوبا  التقدم  لديه اعرتا�س على ذلك  فعلى من 
بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

تاريخ الإيداع 2012/5/31   رقم الإيداع / الطلب 174568 
 الفئة 41  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة بارامونت بكت�شرز كوربوري�شن  . 
الوليات املتحدة الأمريكية   جن�شية ال�شركة 

 PARAMOUNT HOTELS & RESORTS ا�شم العالمة 

  
العنوان 5555 ميلروز افينيو ، هوليوود ،  كاليفورنيا    90038  ، الوليات املتحدة الأمريكية .

املنتجات الرتفيه ؛ الأن�شطة الريا�شية و الثقافية ؛ متنزهات الت�شلية ؛ تنظيم و اإدارة املوؤمترات و احلفالت 
و  ال�شريك  و  املخيمات  و  الندوات  يف  الرتفيهية  الربامج  و  العرو�س  و  الدرا�شية  احللقات  و  املو�شيقية 
توفري  ؛  احليوانات  وحدائق  احلية  للمو�شيقى  ومدرج  واملحاكاة  بالركوب  اجلذب  ون�شاطات  احلفالت 
الأفالم  �شتوديوهات  ؛  العطالت  ال�شحية ؛ خدمات مع�شكرات  النوادي  الغولف ؛ خدمات  ت�شهيالت لعبة 
ال�شينمائية ؛ عرو�س دور ال�شينما ؛ القاعات املو�شيقية ؛ تنظيم املعار�س لالأغرا�س الثقافية اأو التعليمية ؛ 
تنظيم احلفالت ؛ عر�س متثيليات حية ؛ عرو�س الت�شلية احلية وخدمات قاعات الت�شلية وتوفري خدمات 

الكاريوكي ؛ معلومات عن الإ�شتجمام .
العبارة  PARAMOUNT  HOTELS AND RESORTS كتبت باحلروف الالتينية . و�شف العالمة 

 *  ال�شرتاطات 
 تاريخ الأولوية   
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب  173997  تاريخ الإيداع 2012/5/22 
 الفئة 35   ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة    موؤ�ش�شة دبي للفعاليات والرتويج التجاري 
 جن�شية ال�شركة دولة المارات العربية املتحدة 

 ا�شم العالمة جدول فعاليات دبي 

 العنوان �س.ب 25425 ، دبي ، دولة المارات العربية املتحدة . 
 املنتجات تنظيم الفعاليات واملعار�س  . 

العبارة )جدول فعاليات دبي( كتبت باحلروف العربية باللون الأ�شود حيث كتبت كلمة دبي  و�شف العالمة 
بحجم كبري و اعلى العبارة كتبت كلمة دبي باحلروف العربية على �شكل خطوط مائلة ومتعرجة بالألوان 

الأخ�شر وال�شمائي و الأزرق و الربتقايل والأحمر والوردي و الأحمر الغامق بطريقة مميزة .
عدم املطالبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام ال�شم اجلغرايف دبي . ال�شرتاطات 

 تاريخ الأولوية   
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 173994  تاريخ الإيداع 2012/5/22 
 الفئة 30  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة كافياري ا�س ايه ا�س . 
فرن�شا   جن�شية ال�شركة 

k ا�شم العالمة

 العنوان 13 ، رو دي ل اأر�شينال ، 75004 باري�س – فرن�شا . 
املنتجات النب و ال�شاي و الكاكاو و ال�شكر و الأرز و الدقيق و امل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب و فطائر 
�شغرية و خفيفة وخبز وفطائر وحلويات ؛ مثلجات لالأكل ؛ ع�شل نحل ؛ خردل ، خل ، �شل�شات )توابل( ؛ 

براعم نبات الكرب املخللة ؛ بهارات .
احلرف k كتب بالالتينية مع ر�شم ل�شكل زخريف يف الطرف ال�شفلي من احلرف بالألوان  و�شف العالمة 

الأبي�س و الأ�شود و الرمادي بطريقة مميزة .
 *  ال�شرتاطات 

   2011/11/22  تاريخ الأولوية 
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب  166276  تاريخ الإيداع 2011/12/8  
 الفئة 6  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة ار�شيلورميتال  كومري�شيال  اآر بي ا�س  ا�س. ايه. اآر. ال. 
لوك�شمبورج   جن�شية ال�شركة 

AKILA ا�شم العالمة

 العنوان 66، رو دي  لوك�شمبورج ، اإل – 4221 اإي�س – �شور – الزيتي ، لوك�شمبورج . 
املنتجات مواد بناء معدنية ؛ ركائز م�شتعر�شة معدنية ؛ مباين متنقلة معدنية ؛ م�شابك معدنية للركائز 

امل�شتعر�شة .
الكلمة AKILA كتبت باحلروف الالتينية.   و�شف العالمة 

 *  ال�شرتاطات 
 2011/7/18  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

تاريخ الإيداع 2011/12/28   رقم الإيداع / الطلب 167254 
 الفئة 16  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة نينتندو كو.، ليميتد 
اليابان   جن�شية ال�شركة 

SWAPNOTE ا�شم العالمة

العنوان 1-11 ، هوكوتاتي � �شو ، كاميتوبا ، مينامي � كو ،  كيوتو � �شي ، كيوتو ، اليابان
 املنتجات دفاتر   اقالم ر�شا�س ميكانيكية. علب لأقالم احلرب . مواد قرطا�شية ومواد مكتبية. بطاقات 
جتارية. جمالت ) مواد ن�شر ( . كاتالوجات. كرا�شات . مطبوعات . بطاقات يان�شيب مطبوعة )بخالف 
تلك التي ت�شتخدم يف اللعب( .  �شور فوتوغرافية . م�شاند لل�شور الفوتوغرافية.  لفتات من ورق . اعالم 
اأقالم  برايات   .16  . لغايات منزلية  اأو  القرطا�شية  ت�شتعمل يف  اأخرى  ل�شق  ومواد  15.  معاجني  ورق  من 

ر�شا�س كهربائية .
الكلمة SWAPNOTE  كتبت باحلروف الالآتينية .   و�شف العالمة 

 ال�شرتاطات  * 
 2011/10/20  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862



ح�ادث وق�شايا

25
رمبا كانت هذه الق�شية هي الأوىل من ن�عها التي ترفعها اإحدى الزوجات تطلب بطالن طالقها من زوجها وترج� املحكمة  رف�ض طالق زوجها لها 
حتى ل� تزوج باأخريات غريها.  عندما حان م�عد ق�شيتها وبداأ املحامي يتاأهب ليقدم دفاعه ا�شتاأذنت من القا�شي يف اأن تتحدث هي لأنها الأقدر 

على  �شرح ق�شيتها وبجراأة ذهلت احلا�شرين وقفت تق�ل اآ�شفة اأرف�ض هذا الطالق.

اآ�شفة اأرف�ض هذا الطالق 

الطبيبة ال�سابة ترف�س طلقها  وتريد
 البقاء مع زوجها ولو اقرتن بثلث غريها

بداية التعرف على الزوج  
ومن بني دموعها قالت تعرفت على زوجي منذ اأن كنا معا 
يف اجلامعة  ندر�س يف  كلية الطب حيث كان زوجي متفوقا 
وهو  ال�شتذكار  يف  لي�شاعدهم  اإل��ي��ه  ي�شعى  اجلميع  وك��ان 
ابنة لأح��د كبار  الوقت  ذل��ك  اإليه وكنت يف  ما لفت نظري 

الأثرياء اأمتلك �شيارة حديثة اأذهب بها اإيل اجلامعة .
وكان العديد من ال�شبان يحاولون اأن يخطبوا ودي ولكني 
مل اأعر اأحدا منهم انتباها ويف اإحدى حما�شرات الت�شريح 
مل ا�شتطع حتمل روؤية اجلثة كثريا فخرجت من  منت�شف 
املحا�شرة العملية ومل اأكلمها وحاولت ال�شتعانة بزميالتي 
لي�شحن ىل ما فاتني يف هذه املحا�شرة لكنهن مل ي�شتطعن  
ووجدت اإحدى  �شديقاتي ت�شري على باللجوء اإىل ح�شني 
اأن  وتطوعت  مل�شاعدتهم  اجلميع  اإليه  يلجاأ  ال��ذي  زميلنا 
تلمع  القامة  ط��وي��ل  الب�شرة  اأ�شمر  ووج��دت��ه  ل��ه  تقدمني 
عيناه بذكاء غريب مل تكن مالب�شه من النوع الغايل لكنا 

كانت تنا�شبه .
ويف اإحدى الأركان جل�شنا ي�شرح يل ما يف من در�س الت�شريح 

وبع�س الدرو�س الأخرى.
بع�س  من  اأف�شل  اأحيانا  بل  ب�شرعة  منه  اأفهم  ووجدتني 
ممتازة  من  اأك��رث  �شرحه  طريقة  ب��اأن  و�شارحته  اأ�شاتذتي 
و���ش��األ��ت��ه اإن ك��ان��ت اأ���ش��ت��ط��ي��ع ال��ل��ج��وء م��ن وق���ت لآخ���ر اإذا 
ا�شتع�شى على اأحد الدرو�س وكانت الإجابة باأنه يرحب بل 
اإىل منزيل  اأي خدمة وعندما عدت  اأن يقدم يل  وي�شعد 

اأ�شداء  وج��دت  ح�شني  يل  �شرحه  م��ا  ا�شتذكار  وح��ال��ت 

�شوته العميق  ما زالت ترتدد يف اأذين بل اأنني �شغلت نف�شي 
كثريا بتذكر لون عينيه فرغم  اأنني ملحت بريقهما اإل اأنني 

عجزت عن تذكر لونهما.
ويف اليوم التايل حر�شت على اأن األقى به قبل الدخول اإىل 
املحا�شرة واأ�شاأله اإن كان لديه بع�س الوقت لي�شرح يل در�شا 

مل ا�شتطع فهمه.
واأنا  ي�شرح  ح�شني  املكان  نف�س  يف  جل�شنا  املحا�شرة  وعقب 
ا�شتمع اإىل نربات �شوته الدافئ العميق وتعددت اجلل�شات 
بع�س  �شرح  يف  حتى  اإليه  اأجل��اأ  ب��داأت  اأن  بعد  خا�شة  بيننا 
لكني  ي�شرحها  من  اإىل  حتتاج  ل  التي  الب�شيطة  ال��درو���س 

كنت اأتذرع باأي حجة لألتقي به واأحتدث معه.

من الدرا�شة اإىل احلياة اخلا�شة
وبالتدريج بداأ احلديث بيننا يتطرق اإيل اأ�شياء اأخرى غري 
اأك��رث فهو ابن  امل��ذاك��رة وب��داأ كل منها يتعرف على الآخ��ر 
لإحدى الأ�شر الفقرية التي تقطن حي ال�شيدة زينب والده 
يعمل مالحظ عمال يف ال�شكة احلديد وعمله 

تنل حظها  ب�شيطة مل  �شيدة  ووال��دت��ه  ال��وح��ي��د  رزق���ه  ه��و 
من التعليم  ب�شاأن الكثريات من �شيدات هذه الطبقة وله 
بنف�س  واأطفالها  �شقيقة واحدة متزوجة وتقيم معهم هي 
فر�شة  عن  بحثا  اخل��ارج  اإيل  زوجها  �شافر  اأن  بعد  ال�شقة 

عمل اأف�شل ..
واأخربين ح�شني اأن حلم والديه الذين طاملا  حلما اأن ينجبا 
ابنا ي�شبح طبيبا واأن م�شدر فخر اأمه اأن تناديها اجلارات 
باأم الدكتور لذلك كان منذ املرحلة البتدائية وهو حري�س 

على التفوق حتى يحقق لوالديه ما متنياه.
اأك��رث  وقد حاولت  وعندما عرفت ق�شة حياته احرتمته  
ال���درو����س يل  اأع��ط��ي��ه م��ق��اب��ال م��ال��ي��ا ل�شرحه  اأن  ذات م���رة 
ففوجئت به ينهرين ويلقي بالنقود يف وجهي ثم يرتكني 
ويذهب وعندما عدت اإىل املنزل وجدتني اأبكى دون اأن اأدرى 

�شببا وقررت اأن اأعتذر له يف اليوم التايل..
اليوم  ذل��ك  يف  يح�شر  مل  ح�شني  ولكن  الكلية  اإىل  ذهبت 
وعبثا حاولت اأن اأ�شاأل عنه زمالءه امل�شكلة اأن اأجازة ن�شف 
العام �شتبداأ غدا ولن اأ�شتطيع روؤيته فلجاأت اإىل �شديقتي 
التي اأثق بها كثريا اأرجوها اأن حت�شل يل على عنوان ح�شني 

من اأحد اأ�شدقائه وقد كان.
حي  اإىل  ب�شيارتي  انطلقت  حتى  العنوان  ت�شلمت  اأن  وم��ا 
امليدان  اأوقف �شيارتي يف  اأن  ال�شيدة زينب حيث ا�شطررت 
لأن منزل ح�شني يقع يف �شارع فرعي اأ�شيق من اأن  ت�شري 

فيه �شيارة .
واأخذت اأ�شاأل حتى تطوع اأحد الأفراد با�شطحابي اإىل 

منزل ح�شني .

يف منزل الزميل
يف  �شيدة  ال��ب��اب حتى فتحت يل  ط��رق��ت  اأن  وم��ا 
�شعر  ال�شيب  خ��ط  عمرها  م��ن  اخل��ام�����س  العقد 
راأ�شها ترتدي جلبابا اأ�شود وغطاء راأ�س من نف�س 
ح�شوري  �شبب  عن  م�شتف�شرة  ا�شتقبلتني  اللون 
قبلتني  الكلية  يف  ح�شني  زميلة  اأن��ن��ي  علمت  ومل��ا 

واأجل�شتني ريثما ت�شتدعي ح�شني من الداخل.
م��ن بني  كنبة  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��وف  ح��ج��رة  جل�شت يف 
ثالث كنبات مك�شوة بقما�س بر�شومات اأزهار ذات 
األ��وان كثرية ويف الو�شط من�شدة مغطاة مب�شمع 
وقد و�شع حتت اإحدى اأرجلها الأربعة قطعة من 
اخل�شب حلفظ توازنها و�شقف الغرفة عال ظهرت 
منه اأجزاء من احلديد بعد اأن تاآكلت طبقة الطالء 
يبدد  اأن  عن  عجز  �شغري  وم�شباح  الرطوبة  بفعل 
الظلمة التي �شملت احلجرة ب�شبب املباين املتال�شقة 

التي جتاورها وحتجب عنها اأ�شعة ال�شم�س.
ده�شة  عينيه  ويف  م�شلما  احل��ج��رة  اإىل  ح�����ش��ني  دخ���ل 
اأمن طوال  اأنني مل   اأخربته  اإل عندما  ينته  وت�شاوؤل مل 
اأكمن  ال���ذي مل  ب��ف��داح��ة خ��ط��اأي  �شعرت  وق��د  اأم�����س  ليلة 
اأق�شد به الإ�شاءة له واأنني قدمت على ذلك بدافع اأنه مل 
قد  ح�شني  ب��اأن  اأح�ش�شت  وعندما  بيننا  حواجز  هناك  تعد 
لزيارة  جولة  يف  ي�شطحبني  اأن  منه  طلبت  موقفي  تفهم 

�شريح وم�شجد ال�شيدة زينب.
يف امليدان الف�شيح اأمام امل�شجد حيث ميوج بالب�شر اأم�شك 
بعد ذلك  ي��دي  ي��رتك  الطريق ومل  لأع��رب  بيدي  ح�شني 
النار ومل  اأ�شبحت جمرة من  واأح�ش�شت وكاأمنا يدي قد 
اأ�شعر بطوفان الب�شر املحيط بنا فقط اأح�ش�شت ب�شخ�س 
وال�شريح  امل�����ش��ج��د  غ���ادرن���ا  اأن  وب��ع��د  ح�شني  ه��و  واح���د 

ت�شارحنا بحب كل منها لالأخر.

اعرتا�ض اأ�شرة الفتاة
عندما ع��دت اإىل امل��ن��زل  ك��ان ك��ل ج��زء م��ن كياين ميوج 
اأخفى  األ  اعتدت  التي  وال��دت��ي  اإىل  واأ�شرعت  بال�شعادة 
رد فعل  املفاجاأة كانت يف  اأخربها بحبي لكن  �شيئا  عنها 
األ  التي خاطبتني ولأول مرة بحزم تطلب من  والدتي 
اأقطع عالقتي ب ح�شني  واأن  الأم��ر نهائيا  اأفكر يف هذا 
هذا فهو لي�س من م�شتوى اأ�شرتنا ل ماديا ول اجتماعيا 
اإىل  ال��ذه��اب  اإل  اأج���د  اإق��ن��اع وال��دت��ي مل  وعبثا ح��اول��ت 
حجرتي باكية وقررت بعد تفكري األ اأبلغ ح�شني مبوقف 
بعد  يتقدم خلطبتي  ثم  يتخرج  اأن  اإىل  واأنتظر  والدتي 
ذك.  وبالفعل مل اأ�شعر ح�شني ب�شيء مما حدث وا�شتمرت 
اآبه لذلك  عالقتنا حتى  �شاع اأمرنا يف الكلية لكنني مل 
على  ح�شني  وح�شل  النتيجة  وظ��ه��رت  ال��ع��ام  وانق�شي 
املركز الأول متخطيا ابن عميد الكلية نف�شه وكان هذا 
�شيئا غريبا فقد جرت العادة اأن حتجز الأ ماكن املتقدمة 
لأبناء كبار الأ�شاتذة حتى يعينوا كمعيدين بالكلية حتى 
حتى  الفرحة  غمرتني  اآبائهم.املهم  نهج  على  ي�شتمروا 
ح�شني  اأخ���ربين  وعندما  بنجاحي  فرحتي   على  طغت 
والدتي  اللقاء  معي  ا�شطحبته  خلطبتي  �شيتقدم  باأنه 
بنجاح  تعلم  اأن  بعد  موقفها  بتغري  الأم��ل  راودين  وق��د 
ح�شني وح�شوله على املركز الأول مما يوؤهله للعمل يف 
�شلك التدري�س باجلامعة اإل اأن مقابلة والدتي له كانت 
فاترة وطلبت اأن تنتحي جانبا بح�شني واأخربته  اأنا من 
عاملني خمتلفني واأما متر به ابنتهما لي�س اإل نزوة عابرة 
�شرعان ما تنتهي واأن من الأف�شل له  اأن ين�شاها ويبتعد 
اإل  اأم��ي عن تغريها  اأن يثني  عنها وعبثا ح��اول ح�شني 
بدا من  اأذنيها متاما ومل يجد ح�شني  اأم��ي �شمت  اأن 

اخلروج وهو يحمل كل هموم الدنيا فوق راأ�شه .

اأمي األ حترمني من حقي يف  اأتو�شل اإيل  بكيت ب�شدة واأنا 
الختيار لكنها مت�شكت مبوقفها بل اإن والدي قرر الن�شمام 
اإليها يف هذا املوقف وقرر األ اأخرج من املنزل حتى ل اأقابل 
ح�شني مرة اأخرى بل و�شحبا مني هاتفي اجلوال ومنعاين 
من الرد على الهاتف املنزيل اأي�شا وهددتهما باأنني �شاأتزوج 
من ح�شني رغما عن اإرادتهما فهددين والدي باأن هذا  لو 
ال��زواج بل  حدث ف�شيطردين من املنزل ولن يعرتف بهذا 
بالكلية  يعني  ل  حتى  ح�شني  �شيطارد  اأي�شا  بنفوذه  اإن���ه 

معيدا.

اخلط�بة املرف��شة
فوجئت ذات  �شباح بوالدتي تطلب مني التاأنق لأن هناك 
�شيفا قادما لزيارتنا وعندما ا�شتف�شرت منها علمت اأن ابن 
عمتي قادم خلطبتي واأن والدي قد وافق واأن ما يحدث هو 

اإجراء �شكلي.
ومل يكن اأمامي اإل اأن اأت�شلل من املنزل هاربة وذهبت اإىل 
ذراعية  ب��ني  نف�شي  واأل��ق��ي��ت  زينب  بال�شيدة  ح�شني  منزل 
وبكيت واأنا اأخربه مبا حدث وقلت له اإنني اخرتته بديال 
ع��ن اأه��ل��ي وك��ان احل��ل الوحيد اأمامنا اأن ن��ت��زوج  رغ��م كل 
ال�شعاب فح�شني يف مقتبل حياته العملية ول ميلك �شيئا 
واأن����ا  خ��رج��ت م��ن جنة اأه��ل��ي لأواج����ه ق�شوة احل��ي��اة التي 

اخرتتها بنف�شي.
وفور اأن علمت الأ�شرة بزواجي كان القرار املنتظر باعتباري 
يف حكم املتوفاة وانقطعت �شلتهم بي متاما لكنني كنت قد 
الأيام  تتكفل  اأن  واأم��ل��ي  اخ��ت��ي��اري  على  اأن���دم  اخ���رتت ومل 

باإ�شالح ما ف�شد مع اأ�شرتي.
اأ�شرته بديال  امل�شوؤولية ووج��دت يف  وكان ح�شني على قدر 
عن  اأ�شرتي التي ترباأت مني لأنني لبيت نداء قلبي.واأقمت 
مع ح�شني يف منزل اأ�شرته وبداأنا رحلة الكفاح �شويا حيث 
تواظب ح�شني على عمله يف اجلامعة  اإ�شافة اإىل عمله يف 
عيادة خريية تتبع اإحدى اجلمعيات بينما كنت اأعمل نهارا 
اخلريية  ال��ع��ي��ادة  نف�س  يف  ول��ي��ال  احلكومي  امل�شت�شفي  يف 

بالكاد كنا  نح�شل على متطلبات احلياة الأ�شا�شية.
وعرفت لأول مرة معنى العرق والتعب من اأجل احل�شول 
اأيام  اأ�شعر بها  على لقمة العي�س ومع ذلك وج��دت لذة مل 
اأن كنت مرفهة يف منزل اأ�شرتي وم�شت ال�شنون وا�شتطاع 
خا�شة  عيادة  له  ويفتح  الدكتوراة  على  يح�شل  اأن  زوج��ي 
نقيم فيه وعملت معه يف  ال��ذي  زينب  ال�شيدة   ب��ه يف ح��ي 
احلكومي  امل�شت�شفي  من  ا�شتقالتي  قدمت  اأن  بعد  العيادة 
الأحياء  ويف  احلي  يف  �شيتها  وذاع  للعيادة  متاما  وتفرغت 
املجاورة وبداأنا نعرف معنى الدخار وال�شتقرار وا�شتطعنا 
احل�شول على �شقة �شغرية يف حي راق من اأحياء القاهرة 

وقمنا بتاأثيثها بجهدنا وعملنا معا.
ثم جاءت اإىل زوجي اإعارة يف احدي البالد العربية و�شجعته 
على ال�شفر و�شافرت معه وعملنا يف نف�س امل�شت�شفي ومرت 
بنا الأيام واأنا ل اأ�شعر بها من فرط ال�شعادة التي كنت اأ�شعر 
بها واأنا اأكافح مع زوجي ونبني م�شتقبلنا معا بنيانا هادئا 
املوؤمترات  ونح�شر  اأوروب���ا  يف  اإجازتنا  من�شي  كنا  ومتينا 
ع�شر  م��رور  وبعد  املختلفة  ال��دول  يف  معا  العاملية  الطبية 
اأحد  يف  امتلكنا  حيث  القاهرة  يف  لال�شتقرار  عدنا  �شنوات 
وبداأنا  املدينة  و�شط  يف  عيادة  افتتحتا  كما  اأحيائها  اأرق��ى 

جنني ثمرة كفاحنا..

الأطفال يف حياتنا
اأن  لكن كل ما ك��ان يوؤرقني هو تاأخري يف الإجن��اب ورغ��م 
ح�شني مل يفاحتني  يف هذا الأمر اإل اأين كنت اأملح يف عينيه 
نظرة ال�شتياق لالأطفال وكانت الغرية تنه�شني عندما اأراه 

يداعب اأطفال اأحد اجلريان .
اأنني  النتيجة  والتحاليل وجاءت  الفحو�س  اإج��راء  وقررت 
لن اأجنب اأبدا وكان وقع ال�شدمة قيا�شا لكن ح�شني وقف 
اإن���ه ل  ث��م  ق��در اهلل  ذل��ك  اأن  واأخ���ربين  بجانبي يطمئنني 
اأنني  اإل  اأطفال ي�شاركونه حبي ورغم كلمات ح�شني  يريد 
كنت اأ�شعر بالعجز �شافرت اإىل اخلارج وعر�شت نف�شي على 
اأمل يف الإجناب.وبعد  القول نف�شه ل  اأ�شهر الأطباء وكان 
مرور عدة اأ�شهر فوجئت بتغريات يف ت�شرفات ح�شن اأ�شبح 
يتغيب كثريا خارج املنزل واأحيانا يق�شي بع�س الأيام عند 
بوالدته  باأمورخا�شة  م�شغول  باأنه  يتعلل  وال��دت��ه..وك��ان 
وعندما حاولت اأن اأ�شاأل والدته فوجئت بهجومها وقولها 
ابنا يحمل ا�شمه واأنها  اأن يكون له  اإن ولدها من حقه  يل 
�شوى  اأج���د  ال��وح��ي��د ومل  ابنها  م��ن  ت��رى حفيدا  اأن  ت��ري��د 
دموعي اأذرفها وخرجت من �شقة حماتي اإىل �شقتي باكية 
وع��ن��دم��ا ع��اد ح�شني يف امل�����ش��اء حكيت ل��ه م��ا ح��دث وكانت 

ال�شدمة.  

اأرف�ض هذا الطالق
اأج��د من  اأن  اأن يطلقني لأن��ه يحبني ويتمني يل  لقد قرر 
هو اأجد منه لأنه قرر اأن يتزوج واأنه ما زال يحبني لن حلم 
والدته يف اأن يكون له حفيد تريد اأن تراه يف اأواخر حياتها 
اأن��ا بني  ال��ق��رار ث��م تركني وخ��رج وبقيت  جعله يتخذ ه��ذا 
دموعي بعد اأيام فوجئت بورقة طالقي ت�شلني اإىل املنزل 
بعت  فقد  الطالق  ه��ذا  فيه  اأرف�س  ببالغ  اإليكم  فتقدمت 
اأهلي من اأجله وما زلت اأحبه بل واأنا ل اأرف�س زواجه حتى  
لو تزوج بثالث اأخر فله كل احلق يف اإجناب ابن يحمل ا�شمه 
لكن لي�س من حقه اأن يطلقني فهو كل ما لدي يف احلياة . 
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 ا�شم ال�شركة اهل�شرتوم كوربوري�شن . 
فنلندا   جن�شية ال�شركة 

 AHLSTROM ا�شم العالمة 

 العنوان �شاملي�شارينوكيو 1 ، اف اآي - 00180  هيل�شينكي ، فنلندا . 
اأو �شبه امل�شغول ) ماعدا الزجاج  املنتجات   الوعيه واحلاويات املنزلية او للمطبخ ؛ الزجاج غري امل�شغول 
او الن�شيج ؛  ، لي�س لالأ�شتخدام يف العزل  الليفي و املنتجات امل�شنوعة منه  البناء ( ؛ الزجاج  امل�شتخدم يف 

و�شائط تر�شيح زجاجي ليفي .
للحرفني  العر�شي  اخلط  مع  الالتينية   باحلروف  كتبت   AHLSTROM الكلمة  و�شف العالمة 

. مميزة  بطريقة  ومائل  مت�شل   )AH(
 *  ال�شرتاطات 

 2011/2/25  تاريخ الأولوية 
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 154550  تاريخ الإيداع 2011/3/20 
 الفئة 5  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة �شانويف   
فرن�شا   جن�شية ال�شركة 

 ا�شم العالمة �شكلني هند�شيني متقاربني 

 العنوان 174، افينيو دي فران�س 75013 باري�س ، فرن�شا 
 املنتجات م�شتح�شرات م�شادة ملر�س ال�شكري . 

الربتقايل  باللونني  فرا�شة  جناحي  ي�شبهان  متقاربني  هند�شيني  �شكلني  عن  عبارة  و�شف العالمة 
والبنف�شجي بطريقة مميزة  .

 *  ال�شرتاطات 
 2010/9/20  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب  154668  تاريخ الإيداع 2011/3/21 
 الفئة 39  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة ري�شري�س ان مو�شن ليميتد 
كندا   جن�شية ال�شركة 

BLACKBERRY  PLAYBOOK ا�شم العالمة

 العنوان 295 فيليب �شرتيت ، واترلوو ، اونتاريو ، ان 2 ال   3 دبليو 8  ، كندا  
اخلرائط،  معلومات  توفري  ؛  العاملي(  املواقع  حتديد  )نظام  ا�س  بي  جي  مالحة  خدمات  توفري  املنتجات 
 ، والهواتف   ، املتحركة  والهواتف   ، بعد  عن  الت�شالت  �شبكات  عرب  الهتمام  ونقاط  واملرور   ، واملالحة 

والهواتف الذكية ، والوحدات اللكرتونية املحمولة باليد واأجهزة املالحة.
العبارة BLACKBERRY PLAYBOOK باحلروف الالتينية . و�شف العالمة 

 *  ال�شرتاطات 
 2010/9/22  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب  155244  تاريخ الإيداع 2011/4/3 
 الفئة 24  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة اهل�شرتوم كوربوري�شن . 
فنلندا   جن�شية ال�شركة 

 AHLSTROM ا�شم العالمة 

 العنوان �شاملي�شارينوكيو 1 ، اف اآي - 00180  هيل�شينكي ، فنلندا . 
الن�شجة  واملوائد؛  الفرا�س  اأغطية  ؛  اأخرى  فئات  يف  الواردة  غري  الن�شيج  ومنتجات  املن�شوجات  املنتجات 

الرقيقة من الزجاج الليفي ؛ الن�شجة غري املحبوكة ؛ مواد الرت�شيح .
للحرفني  العر�شي  اخلط  مع  الالتينية   باحلروف  كتبت   AHLSTROM الكلمة  و�شف العالمة 

)AH( مت�شل ومائل بطريقة مميزة .
 *  ال�شرتاطات 

 2011/2/25  تاريخ الأولوية 
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب  154551  تاريخ الإيداع 2011/3/20 
 الفئة 10  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة �شانويف  
فرن�شا   جن�شية ال�شركة 

 ا�شم العالمة �شكلني هند�شيني متقاربني 

 العنوان 174، افينيو دي فران�س 75013 باري�س ، فرن�شا 
 املنتجات الجهزة الطبية حلقن امل�شتح�شرات ال�شيدلنية . 

الربتقايل  باللونني  فرا�شة  جناحي  ي�شبهان  متقاربني  هند�شيني  �شكلني  عن  عبارة  و�شف العالمة 
والبنف�شجي بطريقة مميزة  .

 *  ال�شرتاطات 
 2010/9/20  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب  154669  تاريخ الإيداع 2011/3/21 
 الفئة 41  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة ري�شري�س ان مو�شن ليميتد 
كندا   جن�شية ال�شركة 

BLACKBERRY  PLAYBOOK ا�شم العالمة

 العنوان 295 فيليب �شرتيت ، واترلوو ، اونتاريو ، ان 2 ال   3 دبليو 8  ، كندا  
املنتجات التعليم ؛ توفري التدريب ؛ خدمات الرتفيه ؛ الأن�شطة الريا�شية والثقافية ؛ املعلومات املتعلقة 
بها ؛ الن�شر ؛ تنظيم الألعاب؛ خدمات التعليم والتدريب ، حتديدا ، الف�شول الدرا�شية ، وحلقات البحث 
الربط  اأجهزة  ودعم  تطوير  ا�شتخدام  يف  مل�شاعدتهم  ثالثة  لأطراف  املعلومات  توفري  لغر�س  واملوؤمترات 

الال�شلكية والربط الال�شلكي املتعلق بها وبراجميات اإت�شال احلا�شوب .  
العبارة BLACKBERRY PLAYBOOK باحلروف الالتينية . و�شف العالمة 

 *  ال�شرتاطات 
 2010/9/22  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 155011  تاريخ الإيداع 2011/3/28 
 الفئة 14  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة فان كليف اند اربيلز ا�س. ايه. 
�شوي�شرا   جن�شية ال�شركة 

 POETIC ا�شم العالمة 

 العنوان روت دي�س بي�شيز 8 ، 1752 فيالرز � �شور � جالن، �شوي�شرا.  
 ، القالدات   ، الأقراط   ، الأ�شاور   ، اخلوامت   ، العنق  ربطة  م�شابك   ، القمي�س  كم  تثبيت  زمامات  املنتجات 
ال�شاعات   ، للوقت  الدقيقة  القيا�س  اأدوات   ، ال�شاعات  ؛  املفاتيح  حلقات   ،  ) )جموهرات  الزينية  الدبابي�س 

الكبرية ، اأربطة ال�شاعات ، اأ�شاور ال�شاعات ، ال�شناديق من املعادن النفي�شة لل�شاعات و املجوهرات
الكلمة POETIC كتبت باحلروف الالتينية .   و�شف العالمة 

 ال�شرتاطات  * 
 2010/10/13  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 155245  تاريخ الإيداع 2011/4/3 
 الفئة 27  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة اهل�شرتوم كوربوري�شن . 
فنلندا   جن�شية ال�شركة 

 AHLSTROM ا�شم العالمة 

 العنوان �شاملي�شارينوكيو 1 ، اف اآي - 00180  هيل�شينكي ، فنلندا . 
 املنتجات مطرزات تعلق على اجلدران ) من مواد غري ن�شيجية ( . 

للحرفني  العر�شي  اخلط  مع  الالتينية   باحلروف  كتبت   AHLSTROM الكلمة  و�شف العالمة 
)AH( مت�شل ومائل بطريقة مميزة .

 *  ال�شرتاطات 
 2011/2/25  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب  154552  تاريخ الإيداع 2011/3/20 
 الفئة 16  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة �شانويف   
فرن�شا   جن�شية ال�شركة 

 ا�شم العالمة �شكلني هند�شيني متقاربني 

 العنوان 174، افينيو دي فران�س 75013 باري�س ، فرن�شا 
املنتجات املواد املطبوعة التي تهدف اإىل جعل اجلمهور مطلعاً يف جمال معاجلة مر�س ال�شكري ؛ ال�شحف 

؛ الكتيبات ؛ الكتب .
الربتقايل  باللونني  فرا�شة  جناحي  ي�شبهان  متقاربني  هند�شيني  �شكلني  عن  عبارة  و�شف العالمة 

والبنف�شجي بطريقة مميزة  .
 *  ال�شرتاطات 

 2010/9/20  تاريخ الأولوية 
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 155242  تاريخ الإيداع 2011/4/3 
 الفئة 17  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة اهل�شرتوم كوربوري�شن . 
فنلندا   جن�شية ال�شركة 

 AHLSTROM ا�شم العالمة 

 العنوان �شاملي�شارينوكيو 1 ، اف اآي - 00180  هيل�شينكي ، فنلندا . 
املنتجات مواد التعبئة ، واحل�شو والعزل ؛ مقويات الزجاج الليفي ، خا�شة املقويات املن�شوجة واملتخ�ش�شة 
دائمة( واجلدائل  اأن�شجة  املوؤلفة من  الليفي  الزجاج  الليفية ) حزم  املن�شوجات   ، الليفي  الزجاج  ، فر�شات 

املقطعة من الزجاج الليفي .
للحرفني  العر�شي  اخلط  مع  الالتينية   باحلروف  كتبت   AHLSTROM الكلمة  و�شف العالمة 

)AH( مت�شل ومائل بطريقة مميزة .
 *  ال�شرتاطات 

 2011/2/25  تاريخ الأولوية 
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 154671  تاريخ الإيداع 2011/3/21 
 الفئة 45  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة ري�شري�س ان مو�شن ليميتد 
كندا   جن�شية ال�شركة 

BLACKBERRY  PLAYBOOK ا�شم العالمة

 العنوان 295 فيليب �شرتيت ، واترلوو ، اونتاريو ، ان 2 ال   3 دبليو 8  ، كندا  
 املنتجات الرتخي�س لرباجميات احلا�شوب . 

العبارة BLACKBERRY PLAYBOOK باحلروف الالتينية . و�شف العالمة 
 *  ال�شرتاطات 

 2010/9/22  تاريخ الأولوية 
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب  167255  تاريخ الإيداع 2011/12/28 
 الفئة 28  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة نينتندو كو.، ليميتد 
اليابان   جن�شية ال�شركة 

SWAPNOTE ا�شم العالمة

العنوان 1-11 ، هوكوتاتي � �شو ، كاميتوبا ، مينامي � كو ،  كيوتو � �شي ، كيوتو ، اليابان
 املنتجات 1. لعب األعاب البطاقات وملحقاتها . 2. اأجهزة الألعاب املحمولة باليد مع �شا�شات بلورات �شائلة.

3. اجزاء وامللحقات لأجهزة اللعاب املحمولة باليد مع �شا�شات بلورات �شائلة . 4. األعاب . 5. دمى. 6. األعاب 
حماولت تلعب من قبل �شخ�شني . 7. اوراق اللعب اليابانية ) اوتاجاروتا (  . 8. ال�شطرجن الياباين ) العاب 
�شوجي ( . 9.    اوراق اللعب وملحقاتها 10.  لعبة الرند ) الزهر( . 11.  لعبة الرند الياباين )�شوجوروكو(. 
اطقم   ( الداما  لعبة   .15 . ال�شطرجن  العاب    .14 املا�س.  العاب    .13 الزهر(.     ( الرند  للعبة  كوؤو�س    .12
الداما ( . 16. اجهزة �شحر ) العاب( 17. العاب الدومينو. 18. اوراق لعب ) �شدة( . 19. اوراق لعب يابانية 

) هانافودا( .
الكلمة SWAPNOTE  كتبت باحلروف الالآتينية .   و�شف العالمة 

 ال�شرتاطات  * 
 2011/10/20  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :
 رقم الإيداع / الطلب  167256  تاريخ الإيداع 2011/12/28 

 الفئة 35  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
 ا�شم ال�شركة نينتندو كو.، ليميتد 

اليابان   جن�شية ال�شركة 
SWAPNOTE ا�شم العالمة

العنوان 1-11 ، هوكوتاتي � �شو ، كاميتوبا ، مينامي � كو ،  كيوتو � �شي ، كيوتو ، اليابان
املتعلقة  املعلومات  وتوفري  الإنرتنت  اإعالنية على  توفري م�شاحات   . والإعالن  الدعاية  املنتجات خدمات   
بها . تاأجري مواد الإعالن  . اإ�شدار الطوابع التجارية . حتليل اإدارة العمال اأو ا�شت�شارات الأعمال. بحوث 
الت�شويق  . توفري املعلومات حول مبيعات ال�شلع. خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة لل�شلع 
 . والألعاب   والدمى  اللعب  واأجهزة  ملكائن  البيع باجلملة  اأو خدمات  بالتجزئة  البيع  . خدمات  الريا�شية 
الدعاية باإ�شتخدام �شور احلركة  توفري معلومات حول حمالت البيع بالتجزئة بوا�شطة �شبكة الإت�شالت 
اأو للدعاية والإعالن . معار�س الب�شائع للبيع على  . تنظيم واإدارة معار�س على اخلط املبا�شر لالأعمال 
اأو تهيئة معار�س على اخلط املبا�شر وعرو�س جتارية وعرو�س تف�شيلية  اإدارة  اأو  اخلط املبا�شر  . تنظيم 

لرتويج مبيعات ال�شلع واخلدمات .
الكلمة SWAPNOTE  كتبت باحلروف الالآتينية .   و�شف العالمة 

 ال�شرتاطات  * 
 2011/10/20  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب  167260  تاريخ الإيداع 2011/12/28 
 الفئة 45  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة نينتندو كو.، ليميتد 
اليابان   جن�شية ال�شركة 

 SWAPNOTE ا�شم العالمة 

 العنوان 1-11 ، هوكوتاتي � �شو ، كاميتوبا ، مينامي � كو ،  كيوتو � �شي ، كيوتو ، اليابان 
املنتجات  معلومات املو�شه توفري املعلومات حول موا�شيع ال�شحف توفري معلومات حول موا�شيع املجالت  
اإن�شاء  املعلومات حول  . توفري  توفري معلومات اخلريطة عرب �شبكة الإت�شالت مبا فيها �شبكة الإنرتنت 
ملحة  مثل  اخلا�شة  املعلومات  توفري   . الإنرتنت  �شبكة  فيها  مبا  الإت�شالت  �شبكة  عرب  الأ�شدقاء  واإقامة 
حياة ال�شخ�س واليوميات بوا�شطة لوحة الإعالنات الإلكرتونية على الإنرتنت . التنبوؤ باحلظ عرب �شبكة 
التنبوؤ باحلظ عرب �شبكة الإت�شال مبا فيها  الإت�شالت مبا فيها �شبكة الإنرتنت . توفري املعلومات حول 

�شبكة الإنرتنت.
الكلمة SWAPNOTE  كتبت باحلروف الالآتينية .   و�شف العالمة 

 *  ال�شرتاطات 
 2011/10/20  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :
 رقم الإيداع / الطلب 167385  تاريخ الإيداع 2011/12/29 

 الفئة 3  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
 ا�شم ال�شركة ال يف ام ات�س فراجران�س براندز 

فرن�شا   جن�شية ال�شركة 
 VERY IRRESISTIBLE GIVENCHY ELECTRIC ROSE ا�شم العالمة 

 العنوان 77، رو اناتول فرن�شا  92300 ليفالوي – فرن�شا . 
 املنتجات ماء الزينة وعطور ، جل )هالم( الإ�شتحمام ، مزيل الروائح الكريهة . 

 VERY IRRESISTIBLE GIVENCHY ELECTRIC ROSE العبارة  و�شف العالمة 
كتبت باحلروف الالتينية .

 *  ال�شرتاطات 
 2011/10/27  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 170792  تاريخ الإيداع 2012/3/19 
 الفئة 34  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة ال�شيد/ م�شطفى جرجي�س جنا 
لبناين     جن�شية ال�شركة 

 COSTA ا�شم العالمة 

 العنوان عجمان ، دولة الإمارات العربية املتحدة  . 
املنتجات التبغ ؛ اأدوات املدخنني ؛ ثقاب ؛ �شجائر؛ �شيجاريلو )�شيجار رفيع( ؛ �شيجار ؛ ولعات للمدخنني ؛ 

�شعوط ؛ غاليني تبغ ؛ اأكيا�س تبغ ؛ تبغ م�شغ ؛ ورق  �شجائر ؛ مر�شحات )فالتر( �شجائر .
الكلمة COSTA  كتبت باحلروف الالتينية .   و�شف العالمة 

 *  ال�شرتاطات 
 تاريخ الأولوية   
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب  172672  تاريخ الإيداع 2012/4/25 
 الفئة 39  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة جون مينزي�س بي اإل �شي 
اململكة املتحدة   جن�شية ال�شركة 

   AMI ا�شم العالمة 

  العنوان 108 برن�شي�س �شرتيت ، اإيدنبريج ، ئي ات�س 2    3 ايه ايه ، ا�شكتلندا . 
املنتجات خدمات جتميع وتخزين وت�شليم الوثائق واملرا�شالت واملكاتبات و الر�شائل والطرود واحلمولت 
وكالت  ؛ خدمات  والطرود واحلمولت  والر�شائل  واملكاتبات  واملرا�شالت  الوثائق  لنقل  ال�شاعي  ؛ خدمات 

ال�شفر ؛ خدمات ال�شحن وخدمات وكيل ال�شحن وخدمات النقل بالعربات .
الرتكيب احلريف AMI  كتب باحلروف الالتينية .   و�شف العالمة 

 *  ال�شرتاطات 
 تاريخ الأولوية  
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 167386  تاريخ الإيداع 2011/12/29 
 الفئة 3  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة ال يف ام ات�س فراجران�س براندز 
فرن�شا   جن�شية ال�شركة 

 NOIR COUTURE ا�شم العالمة 

 العنوان 77، رو اناتول فرن�شا  92300 ليفالوي – فرن�شا . 
 املنتجات منتجات املكياج . 

العبارة  NOIR COUTURE   كتبت باحلروف الالتينية .   و�شف العالمة 
 *  ال�شرتاطات 

 2011/12/8  تاريخ الأولوية 
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب  170535  تاريخ الإيداع 2012/3/13 
 الفئة 36  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة جلوب تيليكوم ، اإنك. 
الفلبني   جن�شية ال�شركة 

   GCASH EXPRESS ا�شم العالمة 

العنوان جلوب تيليكوم بالزا ، بايونري كورنر مادي�شون �شرتيت�س ،  ماندالويونغ  �شيتي ، 1552 ، الفلبني 
املنتجات خدمات مالية ، خدمات نقدية ، خدمات حتويل املال وحتويل الدفعات املالية.

الكلمة  كتبت  وقد  الالتينية  باحلروف  كتبت    GCASH EXPRESS العبارة  و�شف العالمة 
باللون  كبري  بحجم    EXPRESS كلمة  وحتتها  الغامق  الأزرق  باللون  �شغري  بحجم    GCASH
الأزرق الفاحت واحلرف R  على �شكل �شهم لالأعلى و�شهم اإىل اليمني من الأ�شفل وبجانب الكلمة من اليمني 

ر�شم لن�شف دائرة باللون الأزرق الغامق يحيط بالكلمة بطريقة مميزة .
 *  ال�شرتاطات 
 تاريخ الأولوية   
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862
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يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 156103  تاريخ الإيداع 2011/4/20 
ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع   الفئة 9 

ا�شم ال�شركة  انتيل كوربوري�شن.
الوليات املتحدة الأمريكية   جن�شية ال�شركة 

ا�شم العالمة عبارة عن �شهم متعرج يتجه اىل اأ�شفل ، وميثل �شورة ال�شواعق الرعدية بطريقة مميزة .

العنوان 2200 مي�شن كولج بوليفارد ، �شانتا كالرا ، كاليفورنيا 95052 – 8119 ، الوليات املتحدة الأمريكية
املنتجات اأجهزة احلا�شوب ، الجهزة املحيطية للحا�شوب ، الجهزة الطرفية للحا�شوب ؛ مكونات احلا�شوب ؛ 
ماكينات العاب احلا�شوب ، املعاجلات امل�شغرة ، لوحات الذاكرة ، �شا�شات املراقبة ، ال�شا�شات ، لوحات املفاتيح 
، الكابالت ، املودم ، الطابعات ، �شواقات القر�س ، املهايئات ، بطاقات املهايئ ، املو�شالت وال�شواقات ؛ و�شائط 
تخزين حا�شوب فارغة ؛ حامالت بيانات مغنطي�شية ؛ براجميات احلا�شوب ؛ براجميات احلا�شوب لرتخي�س 
، وتنزيل ، ار�شال ، ا�شتقبال ، حترير ، تلخي�س ، ت�شفري ، فك الت�شفري ، عر�س ، تخزين وتنظيم الن�شو�س 
، التخطيط البياين ، ال�شور ، ومواد الن�شر اللكرتونية ؛ براجميات احلا�شوب والربامج املبنية ، حتديدا ، 
برامج انظمة الت�شغيل ، برامج تزامن البيانات ، وبرامج عدة تطوير التطبيق لجهزة احلا�شوب ال�شخ�شية 
واملحمولة باليد ؛ براجميات ومكونات احلا�شوب لتوفري ات�شال هاتفي مدمج مع �شبكات معلومات عاملية 
حمو�شبة ؛ برامج احلا�شوب م�شبقة الت�شجيل لإدارة املعلومات ال�شخ�شية ، براجميات ادارة قاعدة البيانات 
واإر�شال  اللكرتوين  الربيد  براجميات   ، التلفنة  ادارة  براجميات   ، ال�شخ�شية  على  التعرف  براجميات   ،
الر�شائل ، براجميات ال�شفحات ، براجميات الهاتف املتحرك ؛ براجميات تزامن قاعدة البيانات ، برامج 
احلا�شوب للو�شول اإىل ، والت�شفح والبحث على قاعدة بيانات اخلط املبا�شر ، براجميات احلا�شوب لعادة 
التوجيه للر�شائل ، الربيد اللكرتوين على النرتنت و/اأو البيانات الخرى جلهاز واحد او اكرث حممول 
باليد الكرتوين خمزن بيانات على او مرتبط مع حا�شوب �شخ�شي اأو خادم ، براجميات احلا�شوب لتزامن 
القابلة  اللكرتونية  الن�شر  مواد  ؛  بعيد  او  ثابت  جهاز  او  حمطة  اأو  بعيد  جهاز  اأو  حمطة  بني  البيانات 
للتحميل على �شكل كتب ، م�شرحيات ، كرا�شات ، كتيبات ، ن�شرات اخبارية ، جرائد ، جمالت ، ودوريات على 
نطاق وا�شع من املوا�شع ذات الهتمام العام ؛ الجهزة اللكرتونية الرقمية املحمولة باليد والرباجميات 
املتعلقة بها ؛ ام بي 3 وامل�شغالت ال�شمعية ذات التهيئة الرقمية الخرى ؛ اجهزة احلا�شوب املحمولة باليد 
املفكرات   ، اللكرتونية  ال�شخ�شية  املنظمات   ، ال�شخ�شية  الرقمية  امل�شاعدات   ، القر�س  اجهزة احلا�شوب   ،
بي  جي   ( العاملية  املواقع  حتديد  نظام  اجهزة   ، املتحركة  الرقمية  اللكرتونية  الجهزة  ؛  اللكرتونية 
بي  العاملية ) جي  املواقع  اجهزة نظام حتديد   ، املتحركة  الرقمية  اللكرتونية  ؛ الجهزة  الهواتف   ، ا�س( 
الهاتفية  املكاملات  وا�شتقبال  واملحمولة لر�شال  املتحركة  الرقمية  اللكرتونية  الجهزة  ؛  الهواتف   ،  ) ا�س 
؛  املتحركة  الهواتف   ، دون حبال  الهواتف  ؛  الخرى  الرقمية  والبيانات   ، اللكرتوين  الربيد   ، الفاك�س   ،
الأجزاء وامللحقات للهواتف املتحركة؛ ماكينات الفاك�س ، مكينات تلقي املكاملات الهاتفية ، الكامريات ، هاتف 
املحمولة  اللكرتونية  الوحدات  ؛  الهاتف  على  املبنية  املعلومات  ا�شرتجاع  ومكونات  براجميات   ، الفيديو 
باليد لال�شتقبال الال�شلكي ، التخزين و/او الر�شال للبيانات والر�شائل ، والجهزة اللكرتونية التي متكن 
واأدوات الت�شال اللكرتوين؛  ال�شخ�شية ؛ معدات  املعلومات  اإدارة  اأو  املحافظة على متابعة  امل�شتخدم من 
اأجهزة و اأدوات الت�شالت عن بعد؛ اخلطوط ، اأوجه الطباعة ، ت�شاميم الطباعة والرموز على �شكل بيانات 
ذاكرة  ؛  احلا�شوب  وبراجميات  برامج  لت�شجيل  اأو  حتمل  التي  والأ�شرطة  الأقرا�س   ، ال�شرائح  ؛  م�شجلة 
الو�شول الع�شوائي ، ذاكرة القراءة فقط ؛ اأجهزة ذاكرة احلالة ال�شلبة ؛ احلا�شوب والألعاب الإلكرتونية 
؛ الكتيبات الإر�شادية على �شكل اإلكرتوين مقروء ، اآيل مقروء اأو حا�شوبي مقروء لال�شتخدام مع ، وتباع 
كوحدة مع ، جميع املنتجات �شابقة الذكر ؛ الأجهزة لتخزين البيانات ؛ الأقرا�س ال�شلبة ؛ وحدات تخزين 
�شواقات القر�س ال�شلب امل�شغرة ؛ اأقرا�س �شمعية ب�شرية ، �شي دي – روم ، والأقرا�س املتعددة الرقمية ؛ 
و�شادات الفاأرة ؛ البطاريات ؛ البطاريات القابلة لإعادة ال�شحن ؛ ال�شاحن ؛ ال�شاحن للبطاريات الإلكرتونية 
؛ �شماعات الراأ�س ، �شماعات الراأ�س للمج�شام ) �شرتيو ( ؛ �شماعات الراأ�س لداخل الأذن ؛ مكربات ال�شوت 
للمج�شام ؛ مكربات �شوتية ؛ مكربات �شوتية للمنزل ؛ مكربات ال�شوت لل�شا�شات ؛ مكربات ال�شوت لأجهزة 
احلا�شوب ، اأجهزة مكرب �شوت املج�شام ال�شخ�شي ، م�شتقبالت الراديو ، م�شخمات ال�شوت ، اأجهزة ت�شجيل 
واإعادة اإنتاج ال�شوت ، الفونوغراف الكهربائي ، م�شغالت ت�شجيل ، اأجهزة �شرتيو عالية الدقة ، م�شجالت 
الأ�شرطة  واأجهزة اإعادة  الإنتاج ، مكربات ال�شوت ، وحدات تكبري �شوت متعددة ، امليكروفون ؛ اأجهزة �شمعية 
ومرئية رقمية ؛ م�شجالت وم�شغالت كا�شيت �شمعية ، م�شجالت وم�شغالت اأ�شرطة كا�شيت فيديو ، م�شغالت 
قر�س مدمج ، م�شجالت وم�شغالت القر�س املتعدد الرقمي ،  م�شجالت وم�شغالت اأ�شرطة �شمعية رقمية 
؛ م�شغالت مو�شيقى و/اأو فيديو رقمي ؛ الراديو ؛ كامريات الفيديو ؛ خالطات �شمعية ، مرئية ورقمية ؛ 
اأجهزة �شوتية لل�شيارة ؛ معدات احلا�شوب لالإ�شتخدام مع جميع املنتجات �شابقة  اإر�شال الراديو ؛  اأجهزة 
الذكر ؛ الأجهزة الإلكرتونية مع وظائف و�شائط متعددة لالإ�شتخدام مع جميع املنتجات �شابقة الذكر ؛ 
اأجهزة الكرتونية مع وظائف تفاعلية لال�شتخدام مع جميع املنتجات �شابقة الذكر ؛ امللحقات ، الأجزاء ، 
الرتكيبات ، واأجهزة الفح�س جلميع املنتجات �شابقة الذكر ؛ الإجزاء والرتكيبات جلميع املنتجات �شابقة 
الذكر؛ الأغطية ، واحلقائب واملحافظ املهياأة اأو امل�شكلة لإحتواء جميع املنتجات �شابقة الذكر ، امل�شنوعة 

من اجللد ، اجللد املقلد ، القما�س ، اأو مواد ن�شيجية .
و�شف العالمة عبارة عن �شهم متعرج يتجه اىل اأ�شفل ، وميثل �شورة ال�شواعق الرعدية بطريقة مميزة .

 *  ال�شرتاطات 
 2010/12/7  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 167259  تاريخ الإيداع 2011/12/28 
 الفئة 42  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة نينتندو كو.، ليميتد 
اليابان   جن�شية ال�شركة 

 SWAPNOTE ا�شم العالمة 

 العنوان 1-11 ، هوكوتاتي � �شو ، كاميتوبا ، مينامي � كو ،  كيوتو � �شي ، كيوتو ، اليابان 
املنتجات 1. الت�شميم . 2. ت�شميم مكونات األعاب احلا�شوب. 3. ت�شميم وبرجمة و�شيانة الربامج لإجهزة 
العاب الفيديو للم�شتهلك . 4. توفري الإ�شت�شارة واملعلومات حول الت�شميم ، الربجمة وال�شيانة لربامج 
اجهزة األعاب الفيديو للم�شتهلك . 5. ت�شميم ، برجمة اأو �شيانة الربامج لجهزة الإلعاب املحمولة باليد 
ال�شيانة لربامج  اأو  ، الربجمة  الت�شميم  الإ�شت�شارة واملعلومات حول  . 6. توفري  �شائلة  مع �شا�شة بلورات 
اأو �شيانة الربامج ملاكينات  ، برجمة  . 7. ت�شميم  �شائلة  باليد مع �شا�شة بلورات  الألعاب املحمولة  اجهزة 
. 8. توفري الإ�شت�شارة واملعلومات حول ت�شميم وبرجمة  العاب الفيديو التي تو�شع يف املحالت التجارية 
اأو �شيانة الربامج ملاكينات العاب الفيديو التي تو�شع يف املحالت التجارية . 9. ت�شميم ، برجمة اأو �شيانة 
اأو �شيانة الربامج  اأو برجمة  الربامج للهواتف اخللوية . 10. توفري الإ�شت�شارة واملعلومات حول ت�شميم 
للهواتف اخللوية . 11. اإن�شاء اأو �شيانة املواقع ال�شبكية  12. ت�شميم برجميات احلا�شوب اأو برامج احلا�شوب 
اأو �شيانة برجميات احلا�شوب  13. الن�شح الفني املتعلق باإداء وت�شغيل اأجهزة احلا�شوب و ال�شيارات واملاكينات 
التي تتطلب م�شتويات عالية من املعرفة ال�شخ�شية اأو املهارة اأو اخلربة للم�شغلني ملواجهة متطلبات الدقة 
يف ت�شغيلها . 14. تاأجري اأجهزة احلا�شوب . 15. توفري برامج احلا�شوب ملعاجلة ال�شورة وتوفري املعلومات 
املتعلقة بها. 16. توفري برامج احلا�شوب لإن�شاء حترير اأو معاجلة ال�شور ، ال�شور الإي�شاحية ، الن�شو�س 
والت�شاميم . 17. توفري برامج احلا�شوب للو�شول للوحة الإعالنات الإلكرتونية على الإنرتنت . 18. توفري 
برامج احلا�شوب . 19. تاأجري منطقة التخزين للملقم )�شريفر( وتوفري املعلومات اخلا�شة بها . 20. توفري 

معلومات الأر�شاد اجلوية.
الكلمة SWAPNOTE  كتبت باحلروف الالآتينية .   و�شف العالمة 

 *  ال�شرتاطات 
 2011/10/20  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :
 رقم الإيداع / الطلب  167257   تاريخ الإيداع 2011/12/28 

 الفئة 38  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
 ا�شم ال�شركة نينتندو كو.، ليميتد 

اليابان   جن�شية ال�شركة 
SWAPNOTE ا�شم العالمة

العنوان 1-11 ، هوكوتاتي � �شو ، كاميتوبا ، مينامي � كو ،  كيوتو � �شي ، كيوتو ، اليابان
 املنتجات الإت�شالت بوا�شطة اأجهزة األعاب الفيديو للم�شتهلك. توفري املعلومات حول الإت�شالت بوا�شطة 
املحالت  يف  تو�شع  التي  الفيديو  األعاب  ماكينات  بوا�شطة  الإت�شالت  للم�شتهلك  الفيديو  األعاب  اأجهزة 
املحالت  يف  تو�شع  التي  الفيديو  األعاب  ماكينات  بوا�شطة  الإت�شالت  حول  املعلومات  توفري  التجارية 
اأجهزة الألعاب املحمولة باليد مع �شا�شة عر�س ذات بلورات �شائلة. توفري  التجارية. الإت�شالت بوا�شطة 
�شائلة.  بلورات  ذات  عر�س  �شا�شة  مع  باليد  املحمولة  الألعاب  اأجهزة  بوا�شطة  الإت�شالت  حول  املعلومات 
البث  )غري  بعد  عن  الت�شالت  التلفزيوين  بالبث  اخلا�شة  التلفاز  برامج  قائمة  حول  املعلومات  توفري 
والفاك�س  الهاتف  اأجهزة  وت�شمل  بعد  الإت�شال عن  تاأجري معدات  الأنباء  وكالت  الإذاعي.  البث  الإذاعي( 
عرب  الإت�شالت  احلا�شوبية  الطرفيات  عرب  الإت�شالت   . التلك�س   خدمات   . النقالة   الهواتف  اإت�شالت 
عرب  الإت�شالت   .19  . الآيل  النداء  خدمات   . الفاك�شات    اإر�شال   . الهواتف   عرب  الإت�شالت   . التلغراف 
عرب  الإت�شالت  ل�شبكة  الو�شول  توفري   .21  . الإذاعة(  )بخالف  اأخرى  بعد  عن  اإت�شالت   .20  . الإمييل 
الطرفيات احلا�شوبية . 22. توفري الو�شول ل�شبكة الإت�شالت )مبا فيها الإنرتنت( عرب الهواتف اخللوية 
. 23. نقل ال�شورة وال�شوت . 24.البث التلفزيوين . 25. البث بالتلفزيون الكبلي . 26. الإذاعة بالراديو . 
27. توفري املعلومات حول الإت�شالت عن بعد )بخالف الإذاعة( . 28. نقل بيانات ال�شوت وبيانات الن�س 
وبيانات الفيديو وبيانات ال�شورة والرتكيب املتعلقة بها عرب الإنرتنت اأو عرب �شبكات الإت�شالت الأخرى 
وبث ال�شوت والفيديو عرب الإنرتنت اأو عرب �شبكات الإت�شالت الأخرى . 29. بث برامج مبا�شرة / م�شجلة 

وكليب فيديوي وكليب �شوتي عرب الإنرتنت اأو عرب �شبكات الإت�شالت الأخرى .
الكلمة SWAPNOTE  كتبت باحلروف الالآتينية .   و�شف العالمة 

 ال�شرتاطات  * 
 2011/10/20  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 155353  تاريخ الإيداع 2011/4/5 
 الفئة 16  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة نينتندو كو.، ليميتد 
اليابان   جن�شية ال�شركة 

   AR GAMES ا�شم العالمة 

العنوان 1-11 ، هوكوتاتي � �شو ، كاميتوبا ، مينامي � كو ،  كيوتو � �شي ، كيوتو ، اليابان
اأقالم احلرب  4.   مواد  القرطا�شية  امليكانيكية 3. علب  اأقالم الر�شا�س  املنتجات 1. كتب املالحظات 2.   
والدرا�شة . 5. البطاقات التجارية . 6.   املجالت )مواد ن�شر(. 7. الكاتالوجات. 8. الكرا�شات. 9.   املطبوعات .  
10. تذاكر اليان�شيب املطبوعة )غري اللعب(. 11.  ال�شور الفوتوغرافية . 12.  م�شاند ال�شور الفوتوغرافية 
اأو  .  13.  الرايات من الورق. 14.  الأعالم من الورق . 15.  املعاجني ومواد الل�شق الخرى للقرطا�شية 

الغرا�س املنزلية . 16.  اداة �شحذ اقالم الر�شا�س الكهربائية . 
العبارة AR GAMES  باحلروف الالتينية كتبت على �شناديق �شغرية ثالثية البعاد  و�شف العالمة 
ال�شفر  باللوان  الخري  ال�شندوق  اليمني حيث تظهر عينني من فتحة  اىل  الي�شار  من  تدريجياً  تنفتح 

وال�شود والبي�س بطريقة مميزة .
 ال�شرتاطات  * 

          2010/12/6  تاريخ الأولوية 
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 155142  تاريخ الإيداع 2011/3/30 
 الفئة 9  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة نينتندو كو.، ليميتد 
اليابان   جن�شية ال�شركة 

 FACE RAIDERS ا�شم العالمة 

 العنوان 1-11 ، هوكوتاتي � �شو ، كاميتوبا ، مينامي � كو ،  كيوتو � �شي ، كيوتو ، اليابان 
املنتجات  1.  اأجهزة األعاب الفيديو للم�شتهلك  2.  الربامج لأجهزة العاب الفيديو للم�شتهلك 3.   الدوائر 
الأ�شرطة   ، الب�شرية  املغنطي�شية  الأقرا�س   ، الب�شرية  الأقرا�س   ، املغنطي�شية  الأقرا�س   ، الإلكرتونية 
املغنطي�شية ، بطاقات لذاكرة القراءة فقط ، خرطو�شات لذاكرة القراءة فقط ، اأقرا�س م�شغوطة لذاكرة 
� روم( برامج  القراءة فقط )دي يف دي  � لذاكرة  الرقمية  الفيديو  اأقرا�س   ، � روم(  القراءة فقط )�شي دي 
الفيديو  العاب  لأجهزة  تخزين  و�شائط  تخزين  برامج    .4 للم�شتهلك.  الفيديو  األعاب  لأجهزة  التخزين 
 .6 للم�شتهلك  الفيديو  األعاب  الذاكرة لأجهزة  التحكم وبطاقات  التحكم، وع�شي  اأدوات    .5   . للم�شتهلك 
مع  باليد  املحمولة  األلعاب  لأجهزة  الربامج   .7 للم�شتهلك   الفيديو  األعاب  لأجهزة  والرتكيبات  الأجزاء 
 ، الب�شرية  الأقرا�س   ، املغنطي�شية  الأقرا�س   ، الإلكرتونية  الدوائر   .8 �شائلة   بلورات  ذات  �شا�شات عر�س 
الأقرا�س املغنطي�شية الب�شرية ، الأ�شرطة املغنطي�شية ، بطاقات لذاكرة القراءة فقط ، خرطو�شات لذاكرة 
القراءة فقط ، الأقرا�س امل�شغوطة لذاكرة القراءة فقط )�شي دي � روم( ، اأقرا�س الفيديو الرقمية � لذاكرة 

القراءة فقط )دي يف دي � روم( برامج التخزين لأجهزة األلعاب املحمولة باليد مع �شا�شات بلورات �شائلة.
10. ماكينات  �شائلة.  بلورات  �شا�شة  باليد مع  املحمولة  األلعاب  و�شائط تخزين لأجهزة  برامج تخزين   .9
األعاب الفيديو التي تو�شع يف ردهات املحالت التجارية 11.  الربامج ملاكينات األعاب الفيديو التي تو�شع يف 
ردهات املحالت التجارية 12. الدوائر الإلكرتونية ، الأقرا�س املغنطي�شية ، الأقرا�س الب�شرية ، الأقرا�س 
املغنطي�شية الب�شرية ، الأ�شرطة املغنطي�شية ، بطاقات لذاكرة القراءة فقط ، خرطو�شات لذاكرة القراءة 
فقط ، الأقرا�س امل�شغوطة لذاكرة القراءة فقط      ) �شي دي � روم ( ، اأقرا�س الفيديو الرقمية � لذاكرة 
الق�راءة فق�ط ) دي يف دي � روم ( برامج التخزين ملاكينات األعاب الفيديو التي تو�شع يف املحالت التجارية .

13. برامج تخزين و�شائط تخزين ملاكينات األعاب الفيديو التي تو�شع يف املحالت التجارية .
14. الأجزاء وامللحقات ملاكينات األعاب الفيديو التي تو�شع يف املحالت التجارية

15. ملفات �شور قابلة للتحميل 
 16. مواد الن�شر الإلكرتونية 

العبارة FACE RAIDERS باحلروف الالتينية.   و�شف العالمة 
 *  ال�شرتاطات 

    2011/1/17  تاريخ الأولوية 
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

تاريخ الإيداع 2011/4/5   رقم الإيداع / الطلب 155355 
 الفئة 9  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة نينتندو كو.، ليميتد 
اليابان   جن�شية ال�شركة 

 ا�شم العالمة مربع باللون الأ�شفر داخله ر�شم لوجه دائري 

العنوان 1-11 ، هوكوتاتي � �شو ، كاميتوبا ، مينامي � كو ،  كيوتو � �شي ، كيوتو ، اليابان
 املنتجات 1.   اأجهزة األعاب الفيديو للم�شتهلك  2.   الربامج لأجهزة العاب الفيديو للم�شتهلك 3.   الدوائر 
الأ�شرطة   ، الب�شرية  املغنطي�شية  الأقرا�س   ، الب�شرية  الأقرا�س   ، املغنطي�شية  الأقرا�س   ، الإلكرتونية 
املغنطي�شية ، بطاقات لذاكرة القراءة فقط ، خرطو�شات لذاكرة القراءة فقط ، اأقرا�س م�شغوطة لذاكرة 
� روم( برامج  القراءة فقط )دي يف دي  � لذاكرة  الرقمية  الفيديو  اأقرا�س   ، � روم(  القراءة فقط )�شي دي 
الفيديو  األعاب  لأجهزة  تخزين  و�شائط  تخزين  برامج     .4 للم�شتهلك.  الفيديو  األعاب  لأجهزة  التخزين 
للم�شتهلك .  5.   اأدوات التحكم ، وع�شي التحكم وبطاقات الذاكرة لأجهزة األعاب الفيديو للم�شتهلك 6.   
األعاب الفيديو للم�شتهلك  7.   الربامج لأجهزة الألعاب املحمولة باليد مع  الأجزاء والرتكيبات لأجهزة 
�شا�شات عر�س ذات بلورات �شائلة  8.   الدوائر الإلكرتونية ، الأقرا�س املغنطي�شية ، الأقرا�س الب�شرية ، 
الأقرا�س املغنطي�شية الب�شرية ، الأ�شرطة املغنطي�شية ، بطاقات لذاكرة القراءة فقط ، خرطو�شات لذاكرة 
القراءة فقط ، الأقرا�س امل�شغوطة لذاكرة القراءة فقط )�شي دي � روم( ، اأقرا�س الفيديو الرقمية � لذاكرة 
القراءة فقط )دي يف دي � روم( برامج التخزين لأجهزة الألعاب املحمولة باليد مع �شا�شات بلورات �شائلة. 
9.   برامج تخزين و�شائط تخزين لأجهزة الألعاب املحمولة باليد مع �شا�شة بلورات �شائلة . 10.  ماكينات 
األعاب الفيديو التي تو�شع يف ردهات املحالت التجارية 11.  الربامج ملاكينات األعاب الفيديو التي تو�شع يف 
ردهات املحالت التجارية 12. الدوائر الإلكرتونية ، الأقرا�س املغنطي�شية ، الأقرا�س الب�شرية ، الأقرا�س 
املغنطي�شية الب�شرية ، الأ�شرطة املغنطي�شية ، بطاقات لذاكرة القراءة فقط ، خرطو�شات لذاكرة القراءة 
لذاكرة   � الرقمية  الفيديو  اأقرا�س   ،  ) روم   � دي  �شي   ( فقط  القراءة  لذاكرة  امل�شغوطة  الأقرا�س   ، فقط 
الق�راءة فق�ط ) دي يف دي � روم ( برامج التخزين ملاكينات األعاب الفيديو التي تو�شع يف املحالت التجارية 
.13.  برامج تخزين و�شائط تخزين ملاكينات األعاب الفيديو التي تو�شع يف املحالت التجارية . 14.  الأجزاء 
وامللحقات ملاكينات األعاب الفيديو التي تو�شع يف املحالت التجارية 15.  ملفات �شور قابلة للتحميل  16.  

مواد الن�شر الإلكرتونية 
عبارة عن مربع باللون الأ�شفر داخله ر�شم لوجه دائري اأعاله �شبه قبعة باللونني الأ�شفر  و�شف العالمة 

الأزرق والأبي�س بطريقة مميزة .
 ال�شرتاطات  * 

 2010/12/29  تاريخ الأولوية 
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 155352  تاريخ الإيداع 2011/4/5 
 الفئة 9  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة نينتندو كو.، ليميتد 
اليابان   جن�شية ال�شركة 

   AR GAMES ا�شم العالمة 

العنوان 1-11 ، هوكوتاتي � �شو ، كاميتوبا ، مينامي � كو ،  كيوتو � �شي ، كيوتو ، اليابان
 املنتجات 1 . اأجهزة األعاب الفيديو للم�شتهلك  2 . الربامج لأجهزة العاب الفيديو للم�شتهلك 3 . الدوائر 
الأ�شرطة   ، الب�شرية  املغنطي�شية  الأقرا�س   ، الب�شرية  الأقرا�س   ، املغنطي�شية  الأقرا�س   ، الإلكرتونية 
اأقرا�س م�شغوطة لذاكرة  املغنطي�شية ، بطاقات لذاكرة القراءة فقط ، خرطو�شات لذاكرة القراءة فقط، 
� روم( برامج  القراءة فقط )دي يف دي  � لذاكرة  الرقمية  الفيديو  اأقرا�س   ، � روم(  القراءة فقط )�شي دي 
الفيديو  العاب  لأجهزة  تخزين  و�شائط  تخزين  برامج   .  4 للم�شتهلك.  الفيديو  األعاب  لأجهزة  التخزين 
 6 للم�شتهلك  الفيديو  األعاب  الذاكرة لأجهزة  وبطاقات  التحكم  ، وع�شي  التحكم  اأدوات   .  5   . للم�شتهلك 
. الأجزاء والرتكيبات لأجهزة األعاب الفيديو للم�شتهلك  7 . الربامج لأجهزة األلعاب املحمولة باليد مع 
 ، الب�شرية  الأقرا�س   ، املغنطي�شية  الأقرا�س   ، الإلكرتونية  الدوائر  �شا�شات عر�س ذات بلورات �شائلة  8 . 
الأقرا�س املغنطي�شية الب�شرية ، الأ�شرطة املغنطي�شية ، بطاقات لذاكرة القراءة فقط ، خرطو�شات لذاكرة 
القراءة فقط، الأقرا�س امل�شغوطة لذاكرة القراءة فقط )�شي دي � روم( ، اأقرا�س الفيديو الرقمية � لذاكرة 

القراءة فقط )دي يف دي � روم( برامج التخزين لأجهزة األلعاب املحمولة باليد مع �شا�شات بلورات �شائلة.
9 .    برامج تخزين و�شائط تخزين لأجهزة األلعاب املحمولة باليد مع �شا�شة بلورات �شائلة . 10 . ماكينات 
األعاب الفيديو التي تو�شع يف ردهات املحالت التجارية  11 . الربامج ملاكينات األعاب الفيديو التي تو�شع يف 
ردهات املحالت التجارية 12. الدوائر الإلكرتونية ، الأقرا�س املغنطي�شية ، الأقرا�س الب�شرية ، الأقرا�س 
املغنطي�شية الب�شرية ، الأ�شرطة املغنطي�شية ، بطاقات لذاكرة القراءة فقط ، خرطو�شات لذاكرة القراءة 
لذاكرة   � الرقمية  الفيديو  اأقرا�س   ،  ) روم   � دي  �شي   ( فقط  القراءة  لذاكرة  امل�شغوطة  الأقرا�س   ، فقط 
الق�راءة فق�ط ) دي يف دي � روم ( برامج التخزين ملاكينات األعاب الفيديو التي تو�شع يف املحالت التجارية 
. 13. برامج تخزين و�شائط تخزين ملاكينات األعاب الفيديو التي تو�شع يف املحالت التجارية . 14. الأجزاء 
الدوائر   .16 احلا�شوب   اأجهزة  وامللحقات ملاكينات األعاب الفيديو التي تو�شع يف املحالت التجارية 15. 
الأ�شرطة   ، الب�شرية  املغنطي�شية  الأقرا�س   ، الب�شرية  الأقرا�س   ، املغنطي�شية  الأقرا�س   ، اللكرتونية 
املغنطي�شية ، بطاقات لذاكرة القراءة فقط ، خرطو�شات لذاكرة القراءة فقط ، الأقرا�س امل�شغوطة لذاكرة 
القراءة فقط    ) �شي دي � روم ( ، اأقرا�س الفيديو الرقمية � لذاكرة القراءة فقط ) دي يف دي � روم ( برامج 
تخزين لأجهزة احلا�شوب. 17. برامج التخزين لو�شائط التخزين لأجهزة احلا�شوب . 18. برامج احلا�شوب 
قابلة  �شور  ملفات   .21 اخللوية.   للهواتف  اللعاب  برامج   .20 احلا�شوب   برامج   .19  . للتحميل  القابلة 

للتحميل  22. مواد الن�شر الإلكرتونية. 
العبارة AR GAMES  باحلروف الالتينية كتبت على �شناديق �شغرية ثالثية البعاد  و�شف العالمة 
ال�شفر  باللوان  الخري  ال�شندوق  اليمني حيث تظهر عينني من فتحة  اىل  الي�شار  من  تدريجياً  تنفتح 

وال�شود والبي�س بطريقة مميزة .
 ال�شرتاطات  * 

          2010/12/6  تاريخ الأولوية 
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 156739  تاريخ الإيداع 2011/5/3 
 الفئة 9  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة اآبل انك . 
الوليات املتحدة المريكية   جن�شية ال�شركة 
 THUNDERBOLT ا�شم العالمة 

 العنوان 1 انفينيت لوب  كوبرتينو ، كاليفورنيا 95014  الوليات املتحدة المريكية . 
املنتجات  اأجهزة احلا�شوب ، الجهزة املحيطية للحا�شوب ، الجهزة الطرفية للحا�شوب ؛ مكونات احلا�شوب ؛ 
ماكينات العاب احلا�شوب ، املعاجلات امل�شغرة ، لوحات   الذاكرة ، �شا�شات املراقبة ، ال�شا�شات ، لوحات املفاتيح 
، الكابالت ، املودم ، الطابعات ، �شواقات القر�س ، املهايئات ، بطاقات املهايئ ، املو�شالت وال�شواقات ؛ و�شائط 
تخزين حا�شوب فارغة ؛ حامالت بيانات مغنطي�شية ؛ براجميات احلا�شوب ؛ براجميات احلا�شوب لرتخي�س 
، وتنزيل ، ار�شال ، ا�شتقبال ، حترير ، تلخي�س ، ت�شفري ، فك الت�شفري ، عر�س ، تخزين وتنظيم الن�شو�س 
، التخطيط البياين ، ال�شور ، ومواد الن�شر اللكرتونية ؛ براجميات احلا�شوب والربامج املبنية ، حتديدا ، 
برامج انظمة الت�شغيل ، برامج تزامن البيانات ، وبرامج عدة تطوير التطبيق لجهزة احلا�شوب ال�شخ�شية 
معلومات  �شبكات  مع  مدمج  هاتفي  ات�شال  لتوفري  احلا�شوب  ومكونات  براجميات  ؛  باليد  واملحمولة 
ادارة قاعدة  ، براجميات  عاملية حمو�شبة ؛ برامج احلا�شوب م�شبقة الت�شجيل لإدارة املعلومات ال�شخ�شية 
اللكرتوين  الربيد  براجميات   ، التلفنة  ادارة  براجميات   ، ال�شخ�شية  على  التعرف  براجميات   ، البيانات 
واإر�شال الر�شائل ، براجميات ال�شفحات ، براجميات الهاتف املتحرك ؛ براجميات تزامن قاعدة البيانات ، 
برامج احلا�شوب للو�شول اإىل ، والت�شفح والبحث على قاعدة بيانات اخلط املبا�شر ، براجميات احلا�شوب 
لعادة التوجيه للر�شائل ، الربيد اللكرتوين على النرتنت و/اأو البيانات الخرى  جلهاز واحد او اكرث 
حممول باليد الكرتوين خمزن بيانات على او مرتبط مع حا�شوب �شخ�شي اأو خادم ، براجميات احلا�شوب 
لتزامن البيانات بني حمطة اأو جهاز بعيد اأو حمطة او جهاز ثابت او بعيد ؛ مواد الن�شر اللكرتونية القابلة 
للتحميل على �شكل كتب ، م�شرحيات ، كرا�شات ، كتيبات ، ن�شرات اخبارية ، جرائد ، جمالت ، ودوريات على 
نطاق وا�شع من املوا�شع ذات الهتمام العام ؛ الجهزة اللكرتونية الرقمية املحمولة باليد والرباجميات 
املتعلقة بها ؛ ام بي 3 وامل�شغالت ال�شمعية ذات التهيئة الرقمية الخرى ؛ اجهزة احلا�شوب املحمولة باليد 
املفكرات   ، اللكرتونية  ال�شخ�شية  املنظمات   ، ال�شخ�شية  الرقمية  امل�شاعدات   ، القر�س  اجهزة احلا�شوب   ،
بي  جي   ( العاملية  املواقع  حتديد  نظام  اجهزة   ، املتحركة  الرقمية  اللكرتونية  الجهزة  ؛  اللكرتونية 
بي  العاملية ) جي  املواقع  اجهزة نظام حتديد   ، املتحركة  الرقمية  اللكرتونية  ؛ الجهزة  الهواتف   ، ا�س( 
الهاتفية  املكاملات  وا�شتقبال  واملحمولة لر�شال  املتحركة  الرقمية  اللكرتونية  الجهزة  ؛  الهواتف   ،  ) ا�س 
؛  املتحركة  الهواتف   ، دون حبال  الهواتف  ؛  الخرى  الرقمية  والبيانات   ، اللكرتوين  الربيد   ، الفاك�س   ،
الأجزاء وامللحقات للهواتف املتحركة؛ ماكينات الفاك�س ، مكينات تلقي املكاملات الهاتفية ، الكامريات ، هاتف 
املحمولة  اللكرتونية  الوحدات  ؛  الهاتف  على  املبنية  املعلومات  ا�شرتجاع  ومكونات  براجميات   ، الفيديو 
باليد لال�شتقبال الال�شلكي ، التخزين و/او الر�شال للبيانات والر�شائل ، والجهزة اللكرتونية التي متكن 
واأدوات الت�شال اللكرتوين؛  ال�شخ�شية ؛ معدات  املعلومات  اإدارة  اأو  املحافظة على متابعة  امل�شتخدم من 
اأجهزة و اأدوات الت�شالت عن بعد؛ اخلطوط ، اأوجه الطباعة ، ت�شاميم الطباعة والرموز على �شكل بيانات 
ذاكرة  ؛  احلا�شوب  وبراجميات  برامج  لت�شجيل  اأو  حتمل  التي  والأ�شرطة  الأقرا�س   ، ال�شرائح  ؛  م�شجلة 
الو�شول الع�شوائي ، ذاكرة القراءة فقط ؛ اأجهزة ذاكرة احلالة ال�شلبة ؛ احلا�شوب والألعاب الإلكرتونية 
؛ الكتيبات الإر�شادية على �شكل اإلكرتوين مقروء ، اآيل مقروء اأو حا�شوبي مقروء لال�شتخدام مع ، وتباع 
كوحدة مع ، جميع املنتجات �شابقة الذكر ؛ الأجهزة لتخزين البيانات ؛ الأقرا�س ال�شلبة ؛ وحدات تخزين 
�شواقات القر�س ال�شلب امل�شغرة ؛ اأقرا�س �شمعية ب�شرية ، �شي دي – روم ، والأقرا�س املتعددة الرقمية ؛ 
و�شادات الفاأرة ؛ البطاريات ؛ البطاريات القابلة لإعادة ال�شحن ؛ ال�شاحن ؛ ال�شاحن للبطاريات الإلكرتونية 
؛ �شماعات الراأ�س ، �شماعات الراأ�س للمج�شام ) �شرتيو ( ؛ �شماعات الراأ�س لداخل الأذن ؛ مكربات ال�شوت 
للمج�شام ؛ مكربات �شوتية ؛ مكربات �شوتية للمنزل ؛ مكربات ال�شوت لل�شا�شات ؛ مكربات ال�شوت لأجهزة 
احلا�شوب ، اأجهزة مكرب �شوت املج�شام ال�شخ�شي ، م�شتقبالت الراديو ، م�شخمات ال�شوت ، اأجهزة ت�شجيل 
واإعادة اإنتاج ال�شوت ، الفونوغراف الكهربائي ، م�شغالت ت�شجيل ، اأجهزة �شرتيو عالية الدقة ، م�شجالت 
اأجهزة  ؛  امليكروفون    ، متعددة  �شوت  تكبري  وحدات   ، ال�شوت  مكربات   ، الإنتاج  اإعادة  واأجهزة  الأ�شرطة  
�شمعية ومرئية رقمية ؛ م�شجالت وم�شغالت كا�شيت �شمعية ، م�شجالت وم�شغالت اأ�شرطة كا�شيت فيديو ، 
م�شغالت قر�س مدمج ، م�شجالت وم�شغالت القر�س املتعدد الرقمي ، م�شجالت وم�شغالت اأ�شرطة �شمعية 
، مرئية  �شمعية  ؛ خالطات  الفيديو  كامريات  ؛  الراديو  ؛  رقمي  فيديو  و/اأو  ؛ م�شغالت مو�شيقى  رقمية 
ورقمية ؛ اأجهزة اإر�شال الراديو ؛ اأجهزة �شوتية لل�شيارة ؛ معدات احلا�شوب لالإ�شتخدام مع جميع املنتجات 
�شابقة  املنتجات  جميع  مع  لالإ�شتخدام  متعددة  و�شائط  وظائف  مع  الإلكرتونية  الأجهزة  ؛  الذكر  �شابقة 
 ، امللحقات  ؛  الذكر  �شابقة  املنتجات  الكرتونية مع وظائف تفاعلية لال�شتخدام مع جميع  اأجهزة  ؛  الذكر 
الأجزاء ، الرتكيبات ، واأجهزة الفح�س جلميع املنتجات �شابقة الذكر ؛ الإجزاء والرتكيبات جلميع املنتجات 
 ، الذكر  �شابقة  املنتجات  جميع  لإحتواء  امل�شكلة  اأو  املهياأة  واملحافظ  واحلقائب   ، الأغطية  الذكر؛  �شابقة 

امل�شنوعة من اجللد ، اجللد املقلد ، القما�س ، اأو مواد ن�شيجية .
الكلمة THUNDERBOLT  باحلروف الالتينية .   و�شف العالمة 

 *  ال�شرتاطات 
 2010/11/9  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب  155146  تاريخ الإيداع 2011/3/30 
 الفئة 28  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة نينتندو كو.، ليميتد 
اليابان   جن�شية ال�شركة 

 ا�شم العالمة ر�شم ل�شكل اإن�شان دون اأذرع 

العنوان 1-11 ، هوكوتاتي � �شو ، كاميتوبا ، مينامي � كو ،  كيوتو � �شي ، كيوتو ، اليابان
 املنتجات 1. لعب األعاب البطاقات وملحقاتها . 2. اأجهزة األلعاب املحمولة باليد مع �شا�شات بلورات �شائلة.

3. الأجزاء والرتكيبات لأجهزة األلعاب املحمولة باليد مع �شا�شات بلورات �شائلة. 4. اللعب
عبارة عن ر�شم ل�شكل اإن�شان دون اأذرع واىل جهة اليمني ثالث خطوط منحنية مدرجة من   و�شف العالمة 

الأ�شغر اإىل الأكرب على �شكل ترددات بطريقة مميزة .
 *  ال�شرتاطات 

     2010/12/29  تاريخ الأولوية 
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 158836  تاريخ الإيداع 2011/6/20 
 الفئة 30  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة توجن �شون )اآي بي( هولدينجز ليميتد . 
هوجن كوجن   جن�شية ال�شركة 

 TUNG CHUN ا�شم العالمة 

العنوان �شويت 1803 ، الطابق الثامن ع�شر ، جلو�شي�شرت تاور ،  ذا لندمارك ، 11 بيدر �شرتيت ، �شنرتال 
، هوجن كوجن .

املنتجات النب وال�شاي والكاكاو وال�شكر والأرز والتابيوكا وال�شاغو والنب الإ�شطناعي ؛ الدقيق وامل�شتح�شرات 
امل�شنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر والثلج واحللويات واحللويات املثلجة ؛ ع�شل النحل والع�شل الأ�شود ، 
اخلمرية وم�شحوق اخلبيز ؛ البوظة ، الكرمية املجمدة ؛ الزلبية ؛ دقيق الذرة ؛ ن�شا الذرة ؛ ن�شا البطاط�س 
املعكرونة  ؛   ) العطرية  الزيوت  للطعام ) غري  والنكهة  الطعم  ؛ معززات  للطعام  البطاط�س  ون�شا  دقيق  ؛ 
األرز ) كوجني ( والع�شيدة املطبوخة ؛  ؛ نودلز ) معكرونة رقيقة (؛ نودلز �شريعة التح�شري ؛ ع�شيدة 
ع�شيدة األرز ) كوجني ( والع�شيدة املجمدة ؛ ع�شيدة األرز ) كوجني ( والع�شيدة �شريعة التح�شري ؛ امللح 
؛ اخلردل ؛ بهار الو�شابي ؛ م�شحوق الدجاج ) توابل ( ؛ م�شحوق خم�س بهارات ؛ بودرة الكاري ؛ �شل�شة 
الكاري ؛ معجون الكاري ؛ ت�شاتني اأو التوابل ؛ اخلل ال�شود ؛ خل الرز ال�شود املحلى ؛ اخلل ال�شيني ؛ اخلل 
املتبل ؛ اخلل البي�س ؛ �شل�شة اخلل ؛ �شل�شة ال�شويا ؛ �شل�شة ال�شويا الداكنة ؛ �شل�شة ال�شويا الرقيقة 
؛ مرق  املايونيز  ؛  املحار  ؛ �شل�شة  ال�شمك  ؛ �شل�شة  ال�شويا احللوة  ؛ �شل�شة  ال�شميكة  ال�شويا  ؛ �شل�شة 
اللحم ؛ �شل�شة منقوعة يف ماء مالح ؛ �شل�شة الفلفل الأحمر ؛ �شل�شة الثوم و الفلفل الأحمر ؛ ال�شل�شة 
احللوة ؛ �شل�شة املعكرونة ؛ خلطات ال�شل�شات ؛ الكات�شاب ؛ توابل ال�شلطة ؛ الفلفل ؛ �شل�شة الفلفل  ؛ 
توابل الفلفل ؛ �شل�شة اخلبز احلارة ؛ �شل�شة الروبيان ؛ �شل�شة �شريحة اللحم ؛ �شل�شة ور�شي�شرت�شري ؛ 
�شل�شة لالأرز ؛ �شل�شة ال�شمك ؛ �شل�شة الرتياكي ) �شل�شة يابانية ( ؛ �شل�شة الدجاج ؛ �شل�شة ال�شم�شم 
؛ �شل�شة الفا�شوليا املطحونة ؛ �شل�شة الفا�شوليا الكاملة ؛ �شل�شة الفا�شوليا وال�شويا املخمرة ؛ �شل�شة 
الفا�شوليا ؛ �شل�شة الفا�شوليا احلارة ؛ �شل�شة الفا�شوليا ال�شوداء ؛ �شل�شة الثوم والفا�شوليا ال�شوداء ؛ 
�شل�شة ال�شواء بالفا�شوليا وال�شويا ؛ �شل�شة الفا�شوليا احلارة ؛ �شل�شة ال�شواء ؛ �شل�شة هويزين )�شل�شة 
 ( هو  ت�شو  �شل�شة  ؛  واحلام�س  احللو  �شل�شة  ؛  الليمون  �شل�شة  ؛  اخلوخ  �شل�شة  ؛   ) البحرية  الطعمة 
�شل�شة ال�شويا ال�شينية ( ؛ �شل�شة ال�شواء ال�شينية ؛ �شاتيه ) اأكلة ماليزية( ؛  �شل�شة بكني للبط ؛ �شل�شة 
ال�شكولتة ؛ ال�شل�شات ؛ البهارات ؛ املنكهات ؛ التوابل ؛ اخلل ؛ منكهات الطعمة ؛ حملول املاء القلوي ) 
م�شافات غري طبية لالأطعمة ( ؛ �شرائح الروبيان ؛ رقائق الروبيان ؛ ال�شكولتة مع ح�شوات �شائلة ، خا�شة 

 من امل�شروبات  ؛ املك�شرات املغطاة بال�شكولتة ؛ ال�شكولتة ؛ مقبالت �شينية ) دمي �شوم( . 
العبارة TUNG CHUN باحلروف الالتينية .   و�شف العالمة 

 *  ال�شرتاطات 
 2010/12/24  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

تاريخ الإيداع 2011/6/20   رقم الإيداع / الطلب 158838 
 الفئة 30  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة توجن �شون )اآي بي( هولدينجز ليميتد . 
هوجن كوجن   جن�شية ال�شركة 

 ا�شم العالمة كلمات باللغة ال�شينية . 

العنوان �شويت 1803 ، الطابق الثامن ع�شر ، جلو�شي�شرت تاور ،  ذا لندمارك ، 11 بيدر �شرتيت ، �شنرتال ، هوجن كوجن .
املنتجات النب وال�شاي والكاكاو وال�شكر والأرز والتابيوكا وال�شاغو والنب الإ�شطناعي ؛ الدقيق وامل�شتح�شرات 
امل�شنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر والثلج واحللويات واحللويات املثلجة ؛ ع�شل النحل والع�شل الأ�شود ، 
اخلمرية وم�شحوق اخلبيز ؛ البوظة ، الكرمية املجمدة ؛ الزلبية ؛ دقيق الذرة ؛ ن�شا الذرة ؛ ن�شا البطاط�س 
املعكرونة  ؛   ) العطرية  الزيوت  للطعام ) غري  والنكهة  الطعم  ؛ معززات  للطعام  البطاط�س  ون�شا  دقيق  ؛ 
األرز ) كوجني ( والع�شيدة املطبوخة ؛  ؛ نودلز ) معكرونة رقيقة (؛ نودلز �شريعة التح�شري ؛ ع�شيدة 
ع�شيدة األرز ) كوجني ( والع�شيدة املجمدة ؛ ع�شيدة األرز ) كوجني ( والع�شيدة �شريعة التح�شري ؛ امللح 
؛ اخلردل ؛ بهار الو�شابي ؛ م�شحوق الدجاج ) توابل ( ؛ م�شحوق خم�س بهارات ؛ بودرة الكاري ؛ �شل�شة 
الكاري ؛ معجون الكاري ؛ ت�شاتني اأو التوابل ؛ اخلل ال�شود ؛ خل الرز ال�شود املحلى ؛ اخلل ال�شيني ؛ اخلل 
املتبل ؛ اخلل البي�س ؛ �شل�شة اخلل ؛ �شل�شة ال�شويا ؛ �شل�شة ال�شويا الداكنة ؛ �شل�شة ال�شويا الرقيقة 
؛ مرق  املايونيز  ؛  املحار  ؛ �شل�شة  ال�شمك  ؛ �شل�شة  ال�شويا احللوة  ؛ �شل�شة  ال�شميكة  ال�شويا  ؛ �شل�شة 
اللحم ؛ �شل�شة منقوعة يف ماء مالح ؛ �شل�شة الفلفل الأحمر ؛ �شل�شة الثوم و الفلفل الأحمر ؛ ال�شل�شة 
احللوة ؛ �شل�شة املعكرونة ؛ خلطات ال�شل�شات ؛ الكات�شاب ؛ توابل ال�شلطة ؛ الفلفل ؛ �شل�شة الفلفل  ؛ 
توابل الفلفل ؛ �شل�شة اخلبز احلارة ؛ �شل�شة الروبيان ؛ �شل�شة �شريحة اللحم ؛ �شل�شة ور�شي�شرت�شري ؛ 
�شل�شة لالأرز ؛ �شل�شة ال�شمك ؛ �شل�شة الرتياكي ) �شل�شة يابانية ( ؛ �شل�شة الدجاج ؛ �شل�شة ال�شم�شم 
؛ �شل�شة الفا�شوليا املطحونة ؛ �شل�شة الفا�شوليا الكاملة ؛ �شل�شة الفا�شوليا وال�شويا املخمرة ؛ �شل�شة 
الفا�شوليا ؛ �شل�شة الفا�شوليا احلارة ؛ �شل�شة الفا�شوليا ال�شوداء ؛ �شل�شة الثوم والفا�شوليا ال�شوداء ؛ 
�شل�شة ال�شواء بالفا�شوليا وال�شويا ؛ �شل�شة الفا�شوليا احلارة ؛ �شل�شة ال�شواء ؛ �شل�شة هويزين )�شل�شة 
 ( هو  ت�شو  �شل�شة  ؛  واحلام�س  احللو  �شل�شة  ؛  الليمون  �شل�شة  ؛  اخلوخ  �شل�شة  ؛   ) البحرية  الطعمة 
�شل�شة ال�شويا ال�شينية ( ؛ �شل�شة ال�شواء ال�شينية ؛ �شاتيه ) اأكلة ماليزية( ؛  �شل�شة بكني للبط ؛ �شل�شة 
ال�شكولتة ؛ ال�شل�شات ؛ البهارات ؛ املنكهات ؛ التوابل ؛ اخلل ؛ منكهات الطعمة ؛ حملول املاء القلوي ) 
م�شافات غري طبية لالأطعمة ( ؛ �شرائح الروبيان ؛ رقائق الروبيان ؛ ال�شكولتة مع ح�شوات �شائلة ، خا�شة 

 من امل�شروبات  ؛ املك�شرات املغطاة بال�شكولتة ؛ ال�شكولتة ؛ مقبالت �شينية ) دمي �شوم( . 
عبارة عن كلمات باللغة ال�شينية .   و�شف العالمة 

 *  ال�شرتاطات 
 2010/12/24  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 
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يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 158842  تاريخ الإيداع 2011/6/20 
 الفئة 30  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة توجن �شون )اآي بي( هولدينجز ليميتد . 
هوجن كوجن   جن�شية ال�شركة 

 ا�شم العالمة رموز �شينية كتبت راأ�شيا على م�شتطيل داخله ر�شم لطفل وطفلة 

العنوان �شويت 1803 ، الطابق الثامن ع�شر ، جلو�شي�شرت تاور ، ذا لندمارك، 11 بيدر �شرتيت ، �شنرتال ، هوجن كوجن .
املنتجات النب وال�شاي والكاكاو وال�شكر والأرز والتابيوكا وال�شاغو والنب الإ�شطناعي ؛ الدقيق وامل�شتح�شرات 
امل�شنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر والثلج واحللويات واحللويات املثلجة ؛ ع�شل النحل والع�شل الأ�شود ، 
اخلمرية وم�شحوق اخلبيز ؛ البوظة ، الكرمية املجمدة ؛ الزلبية ؛ دقيق الذرة ؛ ن�شا الذرة ؛ ن�شا البطاط�س 
املعكرونة  ؛   ) العطرية  الزيوت  للطعام ) غري  والنكهة  الطعم  ؛ معززات  للطعام  البطاط�س  ون�شا  دقيق  ؛ 
األرز ) كوجني ( والع�شيدة املطبوخة ؛  ؛ نودلز ) معكرونة رقيقة (؛ نودلز �شريعة التح�شري ؛ ع�شيدة 
ع�شيدة األرز ) كوجني ( والع�شيدة املجمدة ؛ ع�شيدة األرز ) كوجني ( والع�شيدة �شريعة التح�شري ؛ امللح 
؛ اخلردل ؛ بهار الو�شابي ؛ م�شحوق الدجاج ) توابل ( ؛ م�شحوق خم�س بهارات ؛ بودرة الكاري ؛ �شل�شة 
الكاري ؛ معجون الكاري ؛ ت�شاتني اأو التوابل ؛ اخلل ال�شود ؛ خل الرز ال�شود املحلى ؛ اخلل ال�شيني ؛ اخلل 
املتبل ؛ اخلل البي�س ؛ �شل�شة اخلل ؛  �شل�شة ال�شويا ؛ �شل�شة ال�شويا الداكنة ؛ �شل�شة ال�شويا الرقيقة 
؛ مرق  املايونيز  ؛  املحار  ؛ �شل�شة  ال�شمك  ؛ �شل�شة  ال�شويا احللوة  ؛ �شل�شة  ال�شميكة  ال�شويا  ؛ �شل�شة 
اللحم ؛ �شل�شة منقوعة يف ماء مالح ؛ �شل�شة الفلفل الأحمر ؛ �شل�شة الثوم و الفلفل الأحمر ؛ ال�شل�شة 
احللوة ؛ �شل�شة املعكرونة ؛ خلطات ال�شل�شات ؛ الكات�شاب ؛ توابل ال�شلطة ؛ الفلفل ؛ �شل�شة الفلفل  ؛ 
توابل الفلفل ؛ �شل�شة اخلبز احلارة ؛ �شل�شة الروبيان ؛ �شل�شة �شريحة اللحم ؛ �شل�شة ور�شي�شرت�شري ؛ 
�شل�شة لالأرز ؛ �شل�شة ال�شمك ؛ �شل�شة الرتياكي ) �شل�شة يابانية ( ؛ �شل�شة الدجاج ؛ �شل�شة ال�شم�شم 
؛ �شل�شة الفا�شوليا املطحونة ؛ �شل�شة الفا�شوليا الكاملة ؛ �شل�شة الفا�شوليا وال�شويا املخمرة ؛ �شل�شة 
الفا�شوليا ؛ �شل�شة الفا�شوليا احلارة ؛ �شل�شة الفا�شوليا ال�شوداء ؛ �شل�شة الثوم والفا�شوليا ال�شوداء ؛ 
�شل�شة ال�شواء بالفا�شوليا وال�شويا ؛ �شل�شة الفا�شوليا احلارة ؛ �شل�شة ال�شواء ؛ �شل�شة هويزين )�شل�شة 
 ( هو  ت�شو  �شل�شة  ؛  واحلام�س  احللو  �شل�شة  ؛  الليمون  �شل�شة  ؛  اخلوخ  �شل�شة  ؛   ) البحرية  الطعمة 
�شل�شة ال�شويا ال�شينية ( ؛ �شل�شة ال�شواء ال�شينية ؛ �شاتيه ) اأكلة ماليزية( ؛  �شل�شة بكني للبط ؛ �شل�شة 
ال�شكولتة ؛ ال�شل�شات ؛ البهارات ؛ املنكهات ؛ التوابل ؛ اخلل ؛ منكهات الطعمة ؛ حملول املاء القلوي ) 
م�شافات غري طبية لالأطعمة ( ؛ �شرائح الروبيان ؛ رقائق الروبيان ؛ ال�شكولتة مع ح�شوات �شائلة ، خا�شة 

 من امل�شروبات  ؛ املك�شرات املغطاة بال�شكولتة ؛ ال�شكولتة ؛ مقبالت �شينية ) دمي �شوم( . 
عبارة عن رموز �شينية كتبت راأ�شيا على م�شتطيل داخله ر�شم لطفل وطفلة يجل�شان على  و�شف العالمة 
�شمكتني ويحمالن اغرا�شاً وخلفهما ر�شم لنبتة الكل باللوان الحمر املدرج والبي�س والخ�شر وال�شفر 

 والأزرق والعالمة مكررة يف ال�شفل باللوان ال�شود والبي�س والرمادي بطريقة مميزة . 
 *  ال�شرتاطات 

 2010/12/24  تاريخ الأولوية 
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
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وكالهم  بعنايته  ت�لهم  الذين  واأوليائه  اهلل  عباد  هم  الأعالم  ه�ؤلء 
امل�شتقيم فكان�ا  ال�شراط  اإىل  ن�ره وهداهم  واأ�شفى عليهم من  برعايته 
منه وكان�ا له وقد روى اأب� داوود عن عمر ر�شي اهلل عنه عن النبي �شلى 
اهلل عليه و�شلم فقال: قال ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم )اإن من عباد 
ي�م  وال�شهداء  الأنبياء  يغبطهم  �شهداء  ول  باأنبياء  هم  ما  لأنا�شا  اهلل 
القيامة مبكانتهم من اهلل عز وجل( قال�ا : يا ر�ش�ل اهلل من هم؟ قال: 
يتعاط�نها  اأم���ال  بينهم ول  اأرح��ام  هم ق�م حتاب�ا بروح اهلل على غري 
النا�ض ول  اإذا خاف  ن�ر ل يخاف�ن  لعلى  واإنهم  لن�ر  اإن وج�ههم  ف�اهلل 
ل  اهلل  اأولياء  اأن  األ   ( الكرمية  الآية  تال  ثم  النا�ض  حزن  اإذا  يحزن�ن 
يف  الب�شرى  لهم  يتق�ن  وكان�ا  اآمن�ا  الذين  يخزن�ن  هم  ول  عيهم  خ�ف 
احلياة الدنيا ويف الآخرة..ل تبديل لكلمات اهلل ذلك ه� الف�ز العظيم ( 

�ش�رة ي�ن�ض الآية) 64-62(.
وويل اهلل ه� من يتقي اهلل يف �شره وعالنيته يف ظاهرة وباطنه ه� امل�ؤمن 
�شراط  على  امل�شتقيم  ل�شرائعه  املطبق  ور�ش�له  هلل  املحب  ور�ش�له  باهلل 

احلق تعاىل املحف�ظ بالذات من اله�ى والنف�ض وال�شيطان. 
ملحبته  اأهال  فكان�ا  اإليه  ا�شطفاهم اهلل من عباده وقربهم  واأولياء اهلل 
اإذا  اإل ذكره ف�ج�دهم ذكر له واأنفا�شهم متعلقة بخ�شيته  ون�ش�ا الدنيا 
معرفة  دون  بع�شا  بع�شهم  يعرف�ن  منه  والتقرب  فلمر�شاته  اجتمع�ا 
يخاف�ن  ول  �ش�اه  اأحدا  يخ�ش�ن  ل  ن�ر  وقل�بهم  ن�ر  ف�ج�ههم  �شابقة 
وجلت  اهلل  ذكر  اإذا  )الذين  وجل  عز  قال  مثال  غ�شبه  من  اإل  �شيد  على 
قل�بهم واإذا تليت علهيم اآياته زادتهم اإميانا وعلى ربهم يت�كل�ن( �شدق 
اهلل العظيم وقال تعاىل يف كتابه الكرمي ) اإن الذين قال�ا ربنا اهلل ثم 

ا�شتقام�ا تتنزل عليهم املالئكة ول تخاف�ا ول حتزن�ا واب�شروا باجلنة 
التي كنتم ت�عدون نحن اأولياءكم يف احلياة الدنيا ويف الآخرة ولكم فيها 
�ش�رة  رحيم(  غف�ر  من  نزل  تدع�ن..  ما  فيها  ولكم  اأنف�شكم  ت�شتهي  ما 
ف�شلت) 30-23( ويف حديث  قد�شي رواه البخاري عن اي هريرة ر�شي 
اهلل عنه قال : قال ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عيه و�شلم :) يق�ل اهلل تبارك 
وتعاىل من عادى يل وليًا فقد اأذنته باحلرب وما تقرب اإيل عبدي ب�شيء 
حتى  بالن�افل  اإيّل  يتقرب  عبدي  زال  وما  عليه  افرت�شت  مما  اإيّل  اأحب 
به  يب�شر  الذي  وب�شره  به  ي�شمع  الذي  �شمعه  كنت  اأحببته  فاإذا  اأحبه 
ويده التي يبط�ض بها ورجله التي مي�شي بها ولئن �شاألني لعطيته ولئن 
ا�شتعاذين لأعذته وما ترددت عن �شيء اأنا فاعله ترددي عن نف�ض عبدي 

امل�ؤمن يكره امل�ت واأكره م�شاءلته(.

�سهل بن عبد اهلل الت�سرتي
الت�ش�ف طريقا اإىل طاعة اهلل

اأن يكون الت�شوف طريقا �شحيحا اإىل  وقد كان الت�شرتي حري�شا على 
طاعة اهلل عز وجل واأن يغلق الطريق على اأدعياء الت�شوف ممن ين�شبون 
�شبعة  اأ�شولنا   : واف��رتاء وتك�شبا وادع��اء ولذلك قال  اإليه كذبا  اأنف�شهم 
اأ�شياء التم�شك بكتاب اهلل تعايل والإقتداء ب�شنة ر�شوله �شلى اهلل عليه 

و�شلم واأكل احلالل وكف الأذى واجتناب الآثام والتوبة واأداء احلقوق. 
ولكن  ال��ولي��ة  مقام  اإيل  �شاحبه  يو�شل  احل��ق  الت�شوف  اأن  ي��رى  وك��ان 
الولية تقت�شي اأن تتوىل اأفعال الويل يف موافقة اهلل عز وجل واأن يعلم 
الطاعة  على  ال�شتقامة  يته هي  ول  الأه��ل  اهلل  التي مينحها  الكرامات 

وامل�شارعة اإىل اخلريات واللتزام بحدود اهلل تعاىل.
كما كان ي�شدد على طلب التوبة امل�شتمرة والتوكل حتى ي�شل الإن�شان اإىل 

حالة امل�شاهدة يف هذه احلياة الدنيا مبا �شماه نور اليقني.
اأعلى مقام من الإميان اأدنى مقام من العلم واأعلى مقام من العلم اأدنى 
اأدنى مقام من اليقني واأعلى  مقام من اخلوف واأعلى مقام من اخلوف 
مقام من القني اأدن��ى مقام من ال��ورع واأعلى مقام من ال��ورع اأدن��ى مقام 
من الزهد واأعلي مقام من الزهد اأدنى مقام من الر�شا واأعلى مقام من 

الر�شا اأدنى مقام من التوكل.
باأن اهلل تعاىل  العبد  اأ�شرف من علم  اأف�شل ول  مل يتزين القلب ب�شيء 

�شاهده حيث كان. 
ال�شرب على اأربعة اأوجه �شرب على امل�شائب و�شرب علي الفرائ�س و�شرب 

على اأذى النا�س و�شرب على الفقر.
فاأما الفرائ�س فمتى �شربت عليها وجب لك الأجر ومتى ما �شربت على 
اأذى النا�س وجب لك حب النا�س ومتى ما �شربت على الفقر وجب لك 

ر�شوان اهلل عز وجل.
ل ت�شح الأمور اإل بالعزم ول ي�شح العزم اإل بالتوكل ول ي�شح التوكل اإل 

ببذل الروح ول ي�شح بذلك الروح اإل برتك التدبري.

اأن تركب ال�شرب فاأفعل ول تكن ممن يركبه ال�شرب .
والقراء  الغافلني  اجل��ب��اب��رة  النا�س  م��ن  اأ���ش��ن��اف  ثالثة  �شحبة  اجتنب 

املداهنني )املنافقني( واملت�شوفة اجلاهلني.
اإل وه��م جهال  اأح��د على وج��ه الأر����س  ما طلعت �شم�س ول غربت على 

باهلل. اإل من يوؤثر اهلل على نف�شه وزوجه ودنياه واأخرته. 
�شكر العلم العمل و�شكر العمل زيادة العلم.

اأدنى الأدب اأن تقف عند اجلهل واآخر الأدب اأن تقف عند ال�شبهة .
ما من قلب ول نف�س اإل واهلل مطلع عليها يف �شاعات الليل والنهار فاأميا 

قلب اأو نف�س راأي فيه حاجة اإىل �شواه �شلط عليه اأبلي�س .
واأداء فر�شه و�شيانة  ���ش��ره  : حفظ  اأ���ش��ي��اء  ث��الث��ة  ال�����ش��ويف  ي��ل��زم  ال���ذي 

فقره.
قبلة  وال��ب��دن  ال��ب��دن  قبلة  وال��ق��ل��ب  القلب  قبلة  وال��ن��ي��ة  النية  قبله  اهلل 

اجلوارح واجلوارح قبلة الدنيا.
من اأراد اأن ي�شلم من الغيبة فلي�شد على نف�شه باب الظنون فمن �شلم من 
الظن �شلم من التج�ش�س ومن �شلم من التج�ش�س �شلم من الغيبة ومن 
�شلم من الغيبة �شلم من الزور ومن �شلم من الزور �شلم من البهتان ل 

ي�شتحق الإن�شان الريا�شة حتى يجتمع فيه اأربع خ�شال ي�شرف جهله 
عن النا�س ويحمل جهلهم ويرتك ما يف اأيديهم ويبذل ما يف يده لهم .

من اأخالق ال�شديقني األ يحلفوا باهلل ل �شادقني ول كاذبني ول يغتابون 
ول يغتاب عندهم ول ي�شبعون بطونهم واإذا وعدوا مل يخلفوا ول يتكلمون 

اإل وال�شتثناء يف كالمهم.
اأعلموا اأن هذا زمان ل ينال فيه اأحد النجاة اإل بال�شرب واجلهد لف�شاد 

ما عليه اأهل الزمان.
اأعمال الرب يعلمها التقى والفاجر ول يتجنب املعا�شي اإل �شديق .

اأبو ممد �شهل بن عبد اهلل الت�شرتي ولد ت�شرتي بخوز�شتان ودر�س  هو 
احلديث على خاله حممد بن �شوار الذي اأخذ احلديث عن �شفيان الثوري 

وقد ولد األت�شرتي عام 200 ه  - 815ه  وتويف عام 283 – 896 م.
وحتدثنا كتب الرتاجم عن اأنه ن�شاأ يف بيت خاله وعا�س ردحا من الزمن 
مثل غريه من املت�شوفة يف عبدان على �شفة نهر دجله حيث مار�س حياة 
اأنه التقى بذي النون  اأبرز �شوفية ع�شره وروى  زهد وتق�شف واأ�شبح م 
امل�شري عند خروجه اإىل احلج مبكة وكان من بني تالميذه من �شاروا 
احلالج  من�شور  بن  واحل�شني  املكي  طالب  اأب��ي  مثل  املت�شوفة  كبار  من 

الذي مت قتله �شلبا يف بغداد �شنة 309 ه  - 922 م.
لأ�شباب  ت�شرت  مدينته  م��ن  األت�شرتي  ط��رد  م   877 ه    263 �شنة  ويف 
فوا�شل  ب��ه��ا  ودف���ن  ت���ويف  ح��ي��ث  بالب�شرة  فا�شتقر  وع��ق��ائ��دي��ة  �شيا�شية 
تالميذه ومريديه ن�شر تعاليمه وين�شب اإليه عدد كبري من القوال املاأثور 
تف�شريه  �شوى  موؤلفاته  م��ن  اإلينا  ي�شل  مل  ولكن  املو�شوعات  �شتى  يف 

للقراآن الكرمي املعروف بتف�شري األت�شرتي.

من ظن ح��رم اليقني وم��ن تكلم فيما ل يعنيه ح��رم ال�شدق وم��ن �شغل 
جوارحه بغري ما اأمره اهلل به حرم الورع .

اإ�شاعة العلم وفتنة اخلا�شة من الرخ�س  الفنت ثالث فتنة العامة من 
والتاأويالت وفتنة اأهل املعرفة من اأن يلزمهم حق يف وقت فيوؤخروه اإىل 

وقت ثان.
لقد اأي�س ياأ�س العلماء واحلكماء من هذه الثالث خالل مالزمة التوبة 

ومتابعة ال�شنة موترك اأذى اخللق.
من خال قلبه من ذكر اهلل والآخرة تعر�س لو�شاو�س ال�شيطان .

اإل  التقوى ول عمل  اإل  زاد  اإل ر�شول اهلل ول  اإل اهلل ول دليل  ل معني 
ال�شرب.

الأعمال بالتوفيق والتوفيق من اهلل ومفتاحها الدعاء والت�شرع اإليه عز 
وجل.

الرحمة  البلوى من اهلل على وجهني بلوى رحمة وبلوى عقوبة فبلوى 
العقوبة  وبلوى  التدبري  وت��رك  اهلل  اإيل  فقره  اإظهار  على  يبعث �شاحبه 

يبعث �شاحبه على اختياره وتدبريه .
ويروى اأن �شهل اأمر مريدا من مريديه بعمل فقال له ل اأ�شتطيع خ�شية 

ال�شنة النا�س فالتفت �شهل اإىل اأ�شحابه وقال: 
ل يدرك حقيقة هذا الأمر ما مل يحظ ب�شفة من �شفتني اإما اأن ي�شقط 
اأو ت�شقط نف�شه ول يبايل باأي  اخللق من عينيه فال يرى �شوى اخلالق 

�شفة يراه اخللق عليها اأي يرى اجلميع احلق .
ل ي�شح تعبد املرء ما مل ير اأثر املحبة على نف�شه يف العدم واأثر الوجود 

عليها يف الفناء.
للمريدين  واملغوثات  لالأولياء  والكرامات  لالأنبياء  واملعجزات  الآيات هلل 

والتمكني لأهل اخل�شو�س.
العي�س علي اأربعة اأوجه عي�س املالئكة يف الطاعة وعي�س الأنبياء يف العلم 
عاملا  النا�س  �شائر  وعي�س  القتداء  ال�شديقني يف  وعي�س  الوحي  وانتظار 

كان اأو جاهال زاهدا كان اأو عابدا يف الأكل وال�شرب .
اأدنى الأدب اأن تقف عند اجلهل واآخر الأدب اأن تقف عند ال�شبهة .

النا�س نيام فاإذا انتبهوا ندموا واإذا ندموا مل تنفعهم ندامتهم.

من اأعالم الت�سوف الإ�سالمي اإعداد وتقدمياأ�شواق العارفني
 عبد التواب عبد العزيز:

�شحتك يف 

�سبعة ن�سائح لتقليل العط�ش يف رم�سان
عندما ياأتي �شهر رم�شان يف ف�شل ال�شيف،  ال�شعور بالعط�س يكون اكرث 
اإىل  ال�شيام قد متتد  اأن فرتة  النهار حيث  الطق�س احل��ار وط��ول  ب�شبب 
والقيام  العمل  الذهاب اىل  ال�شائم  اليوم. وعلى  �شاعة يف   15 اأك��رث من 
باأن�شطة اليومية مثل اأي �شهر اآخر، مما يعني وفقدان الكثري من �شوائل 
الن�شائح  بع�س  املقالة  ه��ذه  هنا يف  اب��ني  �شوف  اليوم.  م��دار  اجل�شم على 

للتغلب على العط�س:
 1. يلعب الغذاء  دور كبري يف قدرت حتمل ال�شخ�س للعط�س اأثناء ال�شيام. 
اأو يف وجبة ال�شحور لأنها  تناول اخل�شروات والفواكه الطازجة يف الليل 
حتتوي على كميات كبرية من املاء والألياف التي تبقى لفرتة طويلة يف 

الأمعاء. وهذا يقلل من ال�شعور باجلوع والعط�س.
 2. جتنب �شرب الع�شائر املحالة خ�شو�شا يف فرتة ال�شحور، لأنها ت�شحب 
ال�شوائل من اخلاليا ومن الدم، فتزداد حاجة اجل�شم اإىل املاء، وا�شتبدلها 
ب�شرب ع�شري الفاكهة الطازجة، وجتنب الكثار من تناول احللويات لأنها 

تزيد من ال�شعور بالعط�س.
 3. �شع القليل جدا من امللح على ال�شلطة او ا�شتبدل امللح بالليمون لن 
كرثة ملح الطعام تزيد من ال�شعور يف العط�س خالل فرتة ال�شوم. كذلك 
جتنب تناول الطعمة التي حتتوي على البهارات والنكهات احلارة لأنها 

تزيد ال�شعور بالعط�س.
اململح  ال�شمك  مثل  املاحلة  والأغ��ذي��ة  الأك��الت  تناول  عن  البتعاد   .4
اإىل  اجل�شم  حاجة  من  تزيد  الأغ��ذي��ة  ه��ذه  لأن  املخلالت،  اأن���واع  وجميع 

املاء.
ي�شبب  الذي  الكربون  على  حتتوي  لأنها  الغازية  امل�شروبات  جتنب   .5
ال�شوائل.  ا�شتخدام  وال�شعور بالمتالء ومينع اجل�شم من  البطن  انتفاخ 

وا�شتبدل الطعمة املقلية وامل�شوية بالأطعمة امل�شلوقة
6. جتنب التعر�س لفرتة طويلة لأ�شعة ال�شم�س لأنها تزيد من التعرق 
وا�شتخدم  بالعط�س،  ال�شعور  تزيد  بالتايل  ال�شوائل من اجل�شم.  وفقدان 

و�شائل احلماية من ا�شعة ال�شم�س.
�شرب  وال�شحور،  الفطور  بني  الفرتة  يف  املاء  من  كافية  كمية  ا�شرب   .7
امل���اء على م�شتوى  كمية  تعتمد  امل���اء.  م��ن  اأك���واب  ثمانية  ع��ن  يقل  م��ا ل 
الن�شاط البدين لل�شخ�س وظروف عمله.ل ت�شرب كميات كبرية من املاء 
دفعة واحدة.وينبغي ان يكون املاء معتدل درجة احلرارة ولي�س باردا جدا 

لن املاء البارد ي�شبب م�شاكل يف اله�شم.

�سور من الرحمة النبوية بالكافرين 
 � و�شلم  � �شلى اهلل عليه  اهلل  ر�شول  اأن  الب�شرية  نعم اهلل علينا وعلى  ِمن 
ُبِعث بالرحمة للنا�س جميعا، كما قال اهلل تعاىل: )َوَما اأَْر�َشْلَناَك اإِلاَّ َرْحَمًة 
ِلْلَعامَلنَِي( ) الأنبياء:107(، ورحمة النبي � �شلى اهلل عليه و�شلم � بامل�شلمني 
امل��وؤم��ن��ني ب��ه اأم���ر م��ع��ل��وم، � فهم اأت��ب��اع��ه وحم��ب��وه، وه��م ال��ذي��ن يعتقدون 
مل   � عليه  و�شالمه  اهلل  �شلوات   � رحمته  لكن   ،� بدينه  ويدينون  عقيدته، 
تقت�شر على املوؤمنني، بل �شملت حتى الكافرين به، ويوؤكد الر�شول � �شلى 

اهلل عليه و�شلم � ذلك بقوله: )اأنا نبي الرحمة( رواه م�شلم.
وعن جرير بن عبد اهلل � ر�شي اهلل عنه � قال: قال ر�شول اهلل � �شلى اهلل 
عليه و�شلم � : )ل َيْرَحُم اهلُل َمْن ل يرحم الناَّا�َس( رواه البخاري . وكلمة 
النا�س ت�شمل كل اأحد من النا�س، دون اعتبار جلن�شهم اأو دينهم، وقد �شاق 
البخاري يف باب رحمة النا�س والبهائم حديث النبي � �شلى اهلل عليه و�شلم 
�: )ما ِمْن م�شلم غر�س غر�شا فاأكل منه اإن�شان اأو دابة اإل كان له �شدقة (.

 � تعاىل   � اهلل  بعثه   � و�شلم  � �شلى اهلل عليه  " الر�شول   : تيمية  اب��ن  يقول 
هدى ورحمة للعاملني، فاإنه كما اأر�شله بالعلم والهدى والرباهني العقلية 
عو�س،  بال  لهم  والرحمة  النا�س،  اإىل  بالإح�شان  اأر�شله  فاإنه  وال�شمعية، 

وبال�شرب على اأذاهم " .
ومواقف  ب�شور  عامرة  واأح��ادي��ث��ه   � و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   � النبي  و�شرية 

كثرية تبني رحمته بالكافرين، ومنها :

رحمته بكفار قري�ض � �ِشلمًا وحربا � :
على الرغم من تعدد اأ�شكال الأذى الذي ذاقه النبي � �شلى اهلل عليه و�شلم 
� من الكفار يف العهد املكي، اإل اأنه � �شلوات اهلل و�شالمه عليه � �شرب املثل 
ذلك  على  اأدّل  ولي�س  ل��ه،  واإيذائهم  كفرهم  رغ��م  بهم  الرحمة  يف  الأعلى 
اهلل،  ر���ش��ول  )ي��ا  ق��ال��ت:   � عنها  اهلل  ر�شي   � عائ�شة  فعن  ثقيف،  م��ن ق�شة 
� �شلى اهلل عليه و�شلم  اأح��د؟، فقال  اأ�شد من يوم  اأت��ى عليك يوم كان  هل 
� : لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان اأ�شد ما لقيت منهم يوم العقبة، 
اإىل ما  ُك��الل فلم يجبني  ياليل بن عبد  اب��ن عبد  نف�شي على  اإذ عر�شت 
اأردت، فانطلقت واأنا مهموم على وجهي، فلم اأ�شتفق اإل واأنا بقرن الثعالب 
اأظلتني، فنظرت  اأن��ا ب�شحابة قد  ف��اإذا  راأ�شي  اأه��ل جن��د(، فرفعت  )ميقات 
�شمع قول قومك لك، وما  اإن اهلل قد  فناداين، فقال:  ف��اإذا فيها جربيل 
ردوا عليك، ولقد اأر�شل اإليك ملَك اجلبال لتاأمره مبا �شئت، فناداين ملك 
، ثم قال: يا حممد، اإن اهلل قد �شمع قول قومك لك، واأنا  اجلبال و�شلم علياَّ
ملَك اجلبال، وقد بعثني ربك اإليك لتاأمرين باأمرك فيما �شئت؟، اإن �شئَت 
� �شلى اهلل عليه  ر�شول اهلل  الأخ�شبني )اجلبلني(، فقال  اأُطبق عليهم  اأن 
و�شلم � : بل اأرجو اأن يخرج اهلل من اأ�شالبهم من يعبد اهلل وحده ل ي�شرك 

به �شيئا( رواه البخاري . 
كما جتّلت رحمته � �شلى اهلل عليه و�شلم � بهم يف يوم فتح مكة، ومتكني اهلل 

تعاىل له، حينما اأعلنها �شريحة وا�شحة: )اليوم يوم املرحمة( .
دع�ة الكافرين : 

مل تقف رحمته � �شلى اهلل عليه و�شلم � عند الإعرا�س عن اأذياَّتهم، واحللِم 
يتجلى يف  واأف�شح،  اأرح��ب  اإىل جم��ال  ذل��ك  ت  تعداَّ اإنها  بل  عن جهالتهم، 
حر�شه البالغ على دعوتهم وهدايتهم، واإنقاذهم من النار، فدعوة الكافر 
اإىل اهلل � برفق وحكمة �، وتبليغه حقيقة الإ�شالم من اأعظم �شور الرحمة 
به والإح�شان اإليه، وهي ُقْربة اإىل اهلل، لقوله � �شلى اهلل عليه و�شلم � لعلي 
اإىل  يدعو  اأن  واأم���ره  اإىل خيرب  بعثه  مل��ا   � عنه  اهلل  ر�شي   � اأب��ي طالب  ب��ن 
الإ�شالم قال: )فواهلل لأن يهدي اهلل بك رجاًل خري لك من حمر النعم( 

رواه البخاري . 

الدعاء لهم بالهداية :
ث��م��ة ف���رق ب��ني ال��دع��اء للكافرين ب��ال��ه��داي��ة، وال���ش��ت��غ��ف��ار ل��ه��م، ف���الأول 
اأَْن  اآَمُنوا  َوالاَِّذيَن  ِللناَِّبيِّ  َكاَن  جائز والثاين ل يجوز، قال اهلل تعاىل: )َما 
اأَناَُّهْم  َلُهْم   َ َتَبنياَّ َما  َبْعِد  ِمْن  ُقْرَبى  اأُويِل  َكاُنوا  َوَل��ْو  ِلْلُم�ْشِرِكنَي  َي�ْشَتْغِفُروا 
" واأم��ا ال�شالة على  ال��ن��ووي:  ��ِح��ي��ِم( )التوبة:113(. ق��ال  اجْلَ ��َح��اُب  اأَ���شْ

الكافر والدعاء له باملغفرة فحرام بن�س القراآن والإجماع " . 
ول �شك اأن دعاءه � �شلى اهلل عليه و�شلم � ملخالفيه من الكافرين �شورة من 
�شور الرحمة بهم، فقد قدم الطفيل بن عمرو الدو�شي واأ�شحابه فقالوا: 
يا ر�شول اهلل اإن دو�شا قد كفرت واأبت فادع اهلل عليها، فا�شتقبل القبلة ورفع 
يديه، فقيل: هلكت دو�س - ظنا باأن � النبي �شلى اهلل عليه و�شلم � اإمنا رفع 
يديه للدعاء عليها -، فقال � �شلى اهلل عليه و�شلم �: )اللهم اهد دو�شا وائت 

بهم( رواه م�شلم .
ودعا � �شلى اهلل عليه و�شلم � لأم اأبي هريرة � ر�شي اهلل عنه � قبل اإ�شالمها، 
فعن اأبي هريرة � ر�شي اهلل عنه � قال: )كنت اأدعو اأمي اإىل الإ�شالم وهي 
م�شركة، فدعوتها يوما فاأ�شمعتني يف ر�شول اهلل � �شلى اهلل عليه و�شلم � ما 
� واأنا اأبكي، قلت: يا ر�شول  اأكره، فاأتيت ر�شول اهلل � �شلى اهلل عليه و�شلم 
، فدعوتها اليوم فاأ�شمعتني  اهلل، اإين كنت اأدعو اأمي اإىل الإ�شالم فتاأبى علياَّ
فيك ما اأكره، فادع اهلل اأن يهدي اأم اأبي هريرة، فقال ر�شول اهلل � �شلى اهلل 
عليه و�شلم �: اللهم اهد اأم اأبي هريرة، فخرجُت م�شتب�شرا بدعوة نبي اهلل � 
�شلى اهلل عليه و�شلم �، فلما جئت ف�شرت اإىل الباب فاإذا هو جماف ف�شِمَعْت 
املاء،  اأبا هريرة، و�شمعت خ�شخ�شة  اأمي خ�شف قدمي فقالت: مكانك يا 
الباب،  ففتحت  خ��م��اره��ا،  ع��ن  وعجلت  درع��ه��ا،  ولب�شت  فاغت�شلْت  ق���ال: 
اأن حممدا عبده  واأ�شهد  اإل اهلل،  اإل��ه  اأن ل  اأ�شهد  اأب��ا هريرة  يا  ثم قالت: 
ور�شوله، قال: فرجعت اإىل ر�شول اهلل � �شلى اهلل عليه و�شلم � فاأتيته واأنا 

اأبكي من الفرح( رواه م�شلم .
وجاء الأن�شار اإىل ر�شول اهلل � �شلى اهلل عليه و�شلم � فقالوا: يا ر�شول اهلل 
 ،) ثقيفا  اهد  )اللهم   :� و�شلم  � �شلى اهلل عليه  ادع اهلل على ثقيف، فقال 
قالوا يا ر�شول اهلل ادع عليهم، فقال : )اللهم اهد ثقيفا، اللُهماَّ اْهِد َثِقيًفا( 

رواه الرتمذي . 
اأن��ه ق��ال: قيل : يا ر�شول اهلل، ادع على   � وعن اأب��ي هريرة � ر�شي اهلل عنه 

امل�شركني، قال: )اإين مل اأبعث لعانا، واإمنا بعثت رحمة( رواه م�شلم .

عيادة مر�شاهم :
العالقة بني النبي � �شلى اهلل عليه و�شلم � وبني الكافرين املخالفني له يف 
الدين الذين يعي�شون معه يف جمتمع واحد، اأعلى بكثري من جمرد عالقة 
�شالم، بل كانت عالقة ِبٍرّ ورحمة، حتى اأنه كان يزور مر�شاهم، فعن اأن�س � 
ر�شي اهلل عنه � قال: )كان غالم يهودي يخدم النبي � �شلى اهلل عليه و�شلم 
� فمر�س، فاأتاه يعوده، فقعد عند راأ�شه فقال له: اأ�شلم، فنظر اإىل اأبيه وهو 
عنده، فقال: اأطع اأبا القا�شم، فاأ�شلم، فخرج النبي � �شلى اهلل عليه و�شلم � 

وهو يقول: احلمد هلل الذي اأنقذه من النار( رواه البخاري . 
قال ابن حجر: " ويف احلديث جواز ا�شتخدام امل�شرك، وعيادته اإذا مر�س، 

وفيه ح�شن العهد ".

النهي عن ظلمهم :
العدل من الأخالق النبوّية وال�شمائل املحمدّية التي اّت�شف بها ر�شول اهلل 
� �شلى اهلل عليه و�شلم � ون�شاأ عليها، عدٌل �شمل ال�شديق والعدّو، واملوؤمن 
والكافر، فعن �شفوان بن �شليم عن عدد من اأبناء اأ�شحاب ر�شول اهلل � �شلى 
اهلل عليه و�شلم � عن اآبائهم، عن ر�شول اهلل � �شلى اهلل عليه و�شلم � قال : 
اأو اأخذ منه  اأو انتق�شه حقه، اأو كلفه فوق طاقته،  )األ من ظلم معاَهَداً، 

�شيئا بغري طيب نف�س منه، فاأنا حجيجه يوم القيامة( رواه اأبو داود . 
" واملعاهد من كان بينك وبينه عهد، واأك��رث ما  اأب��ي داود:  ويف �شرح �شنن 
يطلق يف احلديث على اأهل الذمة، وقد يطلق على غريهم من الكفار اإذا 

وحِلوا على ترك احلرب مدة ما ".  �شُ
وعن عبد اهلل بن عمرو � ر�شي اهلل عنه � قال: قال ر�شول اهلل � �شلى اهلل 
عليه و�شلم �: )من قتل معاهداً مل يرح )ي�شم( رائحة اجلنة، واإن ريحها 

توجد من م�شرية اأربعني عاماً( رواه البخاري .

ال��شية بن�شائهم و�شبيانهم اأثناء احلرب :

عن بريدة بن احل�شيب الأ�شلمي � ر�شي اهلل عنه � قال: )كان ر�شول اهلل � 
اإذا بعث اأم��ريا على جي�س اأو�شاه يف خا�شة نف�شه   � �شلى اهلل عليه و �شلم 
بتقوى اهلل ومن معه من امل�شلمني خريا، وقال: اغزوا ب�شم اهلل ويف �شبيل 
ت��غ��دروا، ول متثلوا، ول تقتلوا  تغلوا، ول  ب��اهلل، ول  اهلل، قاتلوا من كفر 
وليدا( رواه م�شلم . ويف رواية اأخرى: )ول تقتلوا وليًدا، فهذا عهُد ر�شوِل 

اهلل � �شلى اهلل عليه و�شلم � و�شنِته فيكم( .
وعن رباح بن الربيع بن �شيفي قال: )كنا مع ر�شول اهلل � �شلى اهلل عليه 
� يف غ��زوة، ف��راأى النا�س جمتمعني على �شيء، فبعث رج��ال، فقال:  و�شلم 
ام��راأة قتيل، فقال: ما كانت  انظر على ما اجتمع ه��وؤلء؟، فجاء، فقال: 
ه��ذه لتقاتل، وع��ل��ى امل��ق��دم��ة خ��ال��د ب��ن ال��ول��ي��د، فبعث رج���ال، ف��ق��ال: قل 

خلالد: ل يقتلن امراأة، ول ع�شيفا )اأجريا(( رواه اأبو داود .
مل  ال��ذي��ن  اأو  ال�شعفاء  قتل  ع��ن   � و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   � النبي  نهي  اإن 
ي�شاركوا يف القتال من الكافرين، كالرهبان والن�شاء وال�شيوخ والأطفال، 
اأو الذين اأجربوا على القتال، كالفالحني والأجراء )العمال(، �شيء تفرد 
ُعِرف  العامل، فما  � يف تاريخ احل��روب يف  � �شلى اهلل عليه و�شلم  النبي  به 
قبل الإ�شالم ول بعده حتى اليوم مثل هذا الهدي النبوي الفريد املليء 

بالرحمة مع من كفر به وحاربه . 
وكلما تاأملنا يف �شرية و�شمائل النبي � �شلى اهلل عليه و�شلم � جند الكمال 
و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   � ُخُلقه  فكمالت  تعامالته،  يف  وال�شمو  اأخالقه،  يف 
وقد  ور�شالته،  نبوته  اأع��الم  من  وعلم  وف�شله،  �شدقه  على  ك��ربى  اآي��ة   �
مدحه اهلل � عز وجل � بقوله: )َواإِناََّك َلَعلَى ُخُلٍق َعِظيٍم( )القلم:4(، ومن 
الكمال اخُلُلقي الذي حتلى به ر�شول اهلل � �شلى اهلل عليه و�شلم � رحمته 
وجل  عز   � اهلل  و�شدق  والكفار،  واملوؤمنني  والكبار،  ال�شغار  �شملت  التي 
ِلْلَعامَلنَِي(  َرْحَمًة  اإِلاَّ  اأَْر�َشْلَناَك  )َوَم��ا   :� � �شلى اهلل عليه و�شلم  القائل عنه   �

)الأنبياء:107( ..
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نفحات 
 

والحتجاب فاإنكم تخرجون اإىل �شعرية من �شعائر 
ِ َفاإِناََّها ِمْن َتْقَوى  ْم �َشَعاِئَر اهللاَّ الدين )َذِلَك َوَمْن ُيَعظِّ

اْلُقُلوِب(.
اأ�شباب القبول وعالمات قبول العمل :

اأن ك��ث��رياً م��ن الأع���م���ال ت���رد على  واإذا ع��ل��م ال��ع��ب��د 
معرفة  يهمه  ما  اأه��م  ك��ان  كثرية  لأ�شباب  �شاحبها 
اأ�شباب القبول ، فاإذا وجدها يف نف�شه فليحمد اهلل 
واإن   ، عليها  ال�شتمرار  على  الثبات  على  وليعمل   ،
مل يجدها فليكن اأول اهتمامه من الآن: العمل بها 

بجد واإخال�س هلل تعاىل.
الطاعة: بعد  الذنب  اإىل  الرجوع  عدم   1-

فاإن الرجوع اإىل الذنب عالمة مقت وخ�شران ، قال 
على  وقلبه  بل�شانه  ا�شتغفر  :" من  معاذ  بن  يحي 
املع�شية معقود ، وعزمه اأن يرجع اإىل املع�شية بعد 
ال�شهر ويعود ، ف�شومه عليه مردود ، وباب القبول 

يف وجهه م�شدود ".
اإنني  القول:  دائ��م  وه��و  يتوب  النا�س  اإن كثريا من 
اأعلم باأين �شاأعود.. ل تقل مثله.. ولكن قل : اإن �شاء 
باهلل  وا�شتعن  تعليقا"..  " حتقيقا ل  اأع��ود  اهلل لن 

واعزم على عدم العودة..
العمل: قبول  عدم  من  الوجل   2-

فاهلل غني عن طاعاتنا وعباداتنا، قال عز وجل �:
 َ ا َي�ْشُكُر ِلَنْف�ِشِه َوَمن َكَفَر َفاإناَّ اهللاَّ َ )َوَمن َي�ْشُكْر َفاإمناَّ

َغِنيٌّ َحِميٌد( )لقمان: 12(،
وقال تعاىل �:

ِلِعَباِدِه  َيْر�َشى  َول  َعنُكْم  َغِنيٌّ   َ اهللاَّ َفاإناَّ  َتْكُفُروا  )اإن 
اْلُكْفَر َواإن َت�ْشُكُروا َيْر�َشُه َلُكْم( )الزمر: 7( ،

واملوؤمن مع �شدة اإقباله على الطاعات، والتقرب اإىل 
اأ�شد  اأنه م�شفق على نف�شه  اهلل باأنواع القربات؛ اإل 
الإ�شفاق، يخ�شى اأن ُيحرم من القبول، فعن عائ�شة 
- �شلى  ر�شول اهلل  �شاألت  قالت:   � � ر�شي اهلل عنها 
ُيوؤُْتوَن  اهلل عليه و�شلم - عن هذه الآي��ة: )َوالاَِّذيَن 

ُقُلوُبُهْم َوِجلٌَة( )املوؤمنون: 60( َما اآَتْوا واَّ
)ل  قال:  وي�شرقون؟!  اخلمر  ي�شربون  الذين  اأهم 
يا ابنة ال�شديق! ولكنهم الذين ي�شومون وي�شّلون 
ويت�شدقون، وهم يخافون اأن ل يقبل منهم، اأولئك 

الذين ي�شارعون يف اخلريات(.
العبادات  ه��ذه  اأداء  على  حر�شه  م��ن  ال��رغ��م  فعلى 
اجلليالت فاإنه ل يركن اإىل جهده، ول يدل بها على 
ربه، بل يزدري اأعماله، ويظهر الفتقار التام لعفو 
يخ�شى  ووج��اًل،  مهابة  قلبه  وميتلئ  ورحمته،  اهلل 
اأكف  ب���اهلل، وي��رف��ع  اأع��م��ال��ه عليه، وال��ع��ي��اذ  ت��رد  اأن 

ال�شراعة ملتجئ اإىل اهلل ي�شاأله اأن يتقبل منه.
بعدها: �شاحلة  اأعمال  اإىل  التوفيق   3-

العبد لطاعة  ي��وف��ق  اأن  ال��ط��اع��ة  ق��ب��ول  ع��الم��ة  اإن 
ب��ع��ده��ا، واإن م���ن ع���الم���ات ق��ب��ول احل�����ش��ن��ة: فعل 
اأختي.  اأختي  تقول:  احل�شنة  ف��اإن  بعدها،  احل�شنة 
اأنه  ت��ب��ارك وت��ع��اىل وف�شله؛  وه���ذا م��ن رح��م��ة اهلل 
اأنه  هلل  فيها  واأخل�س  ح�شنة،  فعل  اإذا  عبده  يكرم 

يفتح له باباً اإىل ح�شنة اأخرى؛ ليزيده منه قرباً.
�شقاية  اإىل  حتتاج  طيبة،  �شجرة  ال�شالح  فالعمل 
اأهم  ورعاية، حتى تنمو وتثبت، وتوؤتي ثمارها،واإن 
التي  ال�شاحلة  اأعمالنا  اأن نتعاهد  ق�شية نحتاجها 
�شيئاً  عليها  ون��زي��د  عليها،  فنحافظ  نعملها،  كنا 

ف�شيئاً. وهذه هي ال�شتقامة التي تقدم احلديث 
عنها.

والغرور  العجب  وع��دم  العمل  ا�شت�شغار   4-
به :

اإعماٍل  من  م  وق��داَّ عمل  مهما  املوؤمن  العبد  اإن 
�شاحلة ،فاإن عمله كله ل يوؤدي �شكر نعمة من 

النعم التي يف ج�شده من �شمع اأو ب�شر اأو نطق 
تبارك  اهلل  حق  من  ب�شيء  يقوم  ول  غريها،  اأو 

 نهاية هذا ال�شهر الكرمي هو فر�شة يف الإكثار من 
فواهلل  وال�شيئات  املعا�شي  من  والتخفف  الطاعات 
ما اأعماركم اإل ك�شهركم هذا اأطل هالله ثم تكامل 
بدره ثم ان�شرم حبله وها هو يوؤذنكم بالرحيل فال 
اأ�شرع ت�شرم الليايل وانق�شاء الأيام  اإل اهلل ما  اإله 
اإن يف هذا يا عباد اهلل لعربة ملن اأراد اأن يذكر اأو اأراد 
�شكوراً فالرابح اأيها املوؤمنون يف هذا العمر الق�شري 
موله  مر�شاة  يف  وا�شتعمله  اهلل  بطاعة  عمره  من 
اأعماركم  ال�شاحلات  ب��الأع��م��ال  اهلل  ع��ب��اد  ف��ب��ادروا 

وتزودوا فاإن خري الزاد التقوى.
اإن هذا ال�شهر قد اآذن بالرحيل ربح فيه اأقوام وخ�شر 
اأيها املوؤمنون ال�شائمون  اآخرون فاحمدوا اهلل  فيه 
ما  على  ال�شاجدون  الراكعون  القائمون  الذاكرون 
واجتهدوا  ال�شاحلات  الأعمال  فيه من  وفقكم اهلل 
اإل من  يتقبل  تعاىل ل  اهلل  ف��اإن  القبول  ���ش��وؤال  يف 
اأنهم  وجلة  وقلوبهم  اآت��وا  ما  يوؤتون  الذين  املتقني 
اإىل ربهم راجعون واإياكم يا عباد اهلل والركون اإىل 
يدخل  لن  فاإنه  والإعجاب  بها  والغ��رتار  اأعمالكم 
اأحداً منكم عمله اجلنة ولكن اهلل يجزي الإح�شان 

لاَّ الإْح�َشاُن(. على الإح�شان )َهْل َجَزاُء الإْح�َشاِن اإِ
نهاية  بها يف  يتعبد اهلل  التي  الدين  �شعائر  اإن من 
هذا ال�شهر املبارك ذكره و�شكره وتكبريه جل وعال 
اْلُقْراآُن  ِفيِه  اأُْن��ِزَل  الاَِّذي  اَن  َرَم�شَ قال تعاىل: )�َشْهُر 
��َن��اٍت( ث��م ق��ال ج��ل وع��ال يف اآخر  ��ا���ِس َوَب��يِّ ُه���دًى ِل��ل��ناَّ
َ َعلَى َما َهَداُكْم  وا اهللاَّ ُ َة َوِلُتَكربِّ الآية: )َوِلُتْكِمُلوا اْلِعداَّ
اأن يكربوا اهلل  َت�ْشُكُروَن( في�شن للم�شلمني  َوَلَعلاَُّكْم 
نعمة  لهم من  اأمت  ما  وعلى  ما هداهم  على  تعاىل 
واإح�شان ووقت هذا التكبري يبداأ من غروب �شم�س 
اإىل  التكبري  ه��ذا  وي�شتمر  رم�����ش��ان  م��ن  ي��وم  اآخ���ر 
�شالة العيد، وهذا التكبري تكبري مطلق فيكرب يف 
البيت ويف ال�شوق ويف امل�شجد قبل ال�شالة وبعدها 
ويف كل مكان اهلل اأكرب اهلل اأكرب ل اإله اإل اهلل واهلل 
اأك���رب اهلل اأك���رب وهلل احل��م��د ه���ذا اأج����ود م��ا ج���اء يف 
ال�شحيح عن ال�شحابة ر�شي اهلل عنهم فاحر�شوا 

على الذكر والتكبري فاإن فيه خرياً كثرياً.
يدع  ل  اأن  للعبد  اهلل  توفيق  دلئ��ل  م��ن  اأن  اعلموا 
اهلل  ف��اإن  عنه  ينقطع  ل  واأن  ال�شالح  عمله  العبد 
تعاىل:  فقال  والعبادة  الطاعة  باإدامة  اأمرنا  تعاىل 
قال �شلى  وقد  اْلَيِقنُي(  َياأِْتَيَك  َحتاَّى  ��َك  َرباَّ )َواْع��ُب��ْد 
اأدومها  اهلل  اإىل  الأعمال  ))اأح��ب  و�شلم:  عليه  اهلل 
))يا  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  ق��ال  وق��د   )) ق��ل  واإن 
الليل فرتك  عبد اهلل ل تكن مثل فالن كان يقوم 
قيام الليل(( فاحر�شوا اأ�شلح اهلل قلوبكم على اأن ل 
يكون اآخر عهدكم بالطاعة والإح�شان ما قدمتموه 
يف �شهر رم�شان بل �شلوا ذلك واأدميوه فاإن اهلل عز 

وجل ما خلقكم اإل لتعبدوه.
اإن اهلل قد امنت عليكم باأن جعل لكم عيداً تفرحون 
فيه وت�شكرون اهلل فيه على اأن هداكم لالإميان اأيها 
اإن العيد يف هذه ال�شريعة املباركة عيدان  املوؤمنون 
عيد الفطر وعيد الأ�شحى فالأعياد �شريعة حمكمة 
لي�س لأحد اأن يزيد فيها اأو ينق�س منها فعن اأن�س 
ر�شي اهلل عنه قال: قدم ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 
و�شلم املدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال �شلى 
اهلل عليه و�شلم: ))قد اأبدلكم اهلل بهما خرياً منهما: 
ي��وم الأ���ش��ح��ى وي���وم ال��ف��ط��ر(( رواه اأب����وداود ب�شند 
العيد  �شالة  اإىل  املوؤمنون  اأيها  فاخرجوا  �شحيح 
واأهليكم  واأولدك��م  باأنف�شكم  اخرجوا  ت�شلى،  حيث 
اإىل ���ش��الة ال��ع��ي��د ال��ب�����ش��وا اأح�����ش��ن م��ا جت���دون من 
متطيبني  ال��ث��ي��اب 
م����ت����ط����ه����ري����ن 
م��������ك��������ربي��������ن 
م������ه������ل������ل������ني، 
ن�شاءكم  مروا 
ب���احل�������ش���م���ة 

وت��ع��اىل، ف��اإن حقه ف��وق الو�شف، ول��ذل��ك ك��ان من 
ول  اأعمالهم،  ي�شت�شغرون  اأنهم  املخل�شني  �شفات 
ي�شيبهم  ول  ب��ه��ا،  يعجبوا  ل  حتى  �شيئاً،  ي��رون��ه��ا 
الأعمال  ع��ن  وي��ك�����ش��ل��وا  اأج���ره���م،  فيحبط  ال��غ��رور 
ال�شاحلة. ومما يعني على ا�شت�شغار العمل:معرفة 
اهلل تعاىل، وروؤية نعمه، وتذكر الذنوب والتق�شري.

ولنتاأمل كيف اأن اهلل تعاىل يو�شي نبيه بذلك بعد 
اأن اأمره باأمور عظام فقال تعاىل:

ف��اأن��ذر. ورب��ك فكرب. وثيابك  امل��دث��ر. قم  اأيها  يا   (
فمن  ت�شتكرث(.  ولمت��نن  فاهجر.  والرجز  فطهر. 
م��ع��اين الآي����ة م��ا ق��ال��ه احل�����ش��ن ال��ب�����ش��ري: لمتنن 

بعملك على ربك ت�شتكرثه.
قال الإمام ابن القيم: »كلما �شهدت حقيقة الربوبية 
النف�س،  وع��رف��ت  اهلل،  وع��رف��ت  العبودية،  وحقيقة 
وتبنياَّ لك اأناَّ ما معك من الب�شاعة ل ي�شلح للملك 
عاقبته،  خ�شيت  الثقلني؛  بعمل  جئت  ول��و  احل���ق، 
واإمنا يقبله بكرمه وجوده وتف�شله، ويثيبك عليه 
ال�شالكني،  م��دارج  وتف�شله"  وج��وده  بكرمه  اأي�شاً 

.)2/439(
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من عالمات القبول ، اأن يحبب اهلل يف قلبك الطاعة 
،فتحبها وتاأن�س بها وتطمئن اإليها قال تعاىل:

ِبِذْكِر  اأََل  ِبِذْكِر اهلّلِ  َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهم  اآَمُنواْ  )الاَِّذيَن 
اهلّلِ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب (الرعد28

ومن عالمات القبول اأن تكره املع�شية والقرب منها 
وتدعو اهلل اأن ُيبعدك عنها قائاًل:

ه  ال��ل��ه��م ح��ب��ب اإيلاَّ الإمي������ان وزي���ن���ه يف ق��ل��ب��ي وك���راَّ
ال��ك��ف��ر وال��ف�����ش��وق وال��ع�����ش��ي��ان واج��ع��ل��ن��ي من  اإيلاَّ 

الرا�شدين.
الدعاء: وكرثة  الرجاء   6-

م��ن نظريه  لب��د  اإذ  يكفي،  ل  اهلل  م��ن  اخل���وف  اإن 
وهو الرجاء، لأن اخلوف بال رجاء ي�شبب القنوط 
والياأ�س، والرجاء بال خوف ي�شبب الأمن من مكر 
الإن�شان  اأمور مذمومة تقدح يف عقيدة  اهلل، وكلها 

وعبادته.
ورج����اء ق��ب��ول ال��ع��م��ل- م��ع اخل���وف م��ن رده يورث 
اإميانه  الإن�شان توا�شعاً وخ�شوعاً هلل تعاىل، فيزيد 
يديه  يرفع  الإن�شان  فاإن  الرجاء  يتحقق  . وعندما 
���ش��ائ��اًل اهلل ق��ب��ول عمله؛ ف��اإن��ه وح���ده ال��ق��ادر على 
الرحمن  اإبراهيم خليل  اأبونا  فعله  ما  وه��ذا  ذل��ك، 
واإ�شماعيل عليهما ال�شالة وال�شالم، كما حكى اهلل 

عنهم يف بنائهم الكعبة فقال:
) واإذ يرفع اإبراهيم القواعد من البيت واإ�شماعيل 
العليم()  ال�����ش��م��ي��ع  اأن������ت  اإن������ك  م���ن���ا  ت��ق��ب��ل  رب���ن���ا 

البقرة:127(.
: املع�شية  عن  والإبعاد  للطاعة  التي�شري   7-

ر لك اأخرى  �شبحان اهلل اإذا قبل اهلل منك الطاعة ي�شاَّ
مل تكن يف احل�شبان ،بل واأبعدك عن معا�شيه ولو 

اقرتبت منها .
َق  داَّ َو�شَ َواتاََّقى}5{  اأَْعَطى  َمن  ا  )َفاأَماَّ تعاىل:  قال 
����ا  َواأَماَّ ِلْلُي�ْشَرى}7{  ��ُرُه  َف�����َش��ُن��َي�����شِّ �ْشَنى}6{  ِباحْلُ
�ْشَنى}9{  ِباحْلُ َب  َوَك����ذاَّ َوا�ْشَتْغَنى}8{  َب��ِخ��َل  َم��ن 

ُرُه ِلْلُع�ْشَرى}10{(4-10 الليل َف�َشُنَي�شِّ
: املعا�شي  اأهل  وبغ�س  ال�شاحلني  حب   8-

اإىل  اهلل  ُيحبب  اأن  الطاعة  قبول  عالمات  من 
اأه���ل ال��ط��اع��ة وي��ب��غ�����س اإىل  ال�����ش��احل��ني  قلبك 
ل��ق��د روى  ،و  امل��ع��ا���ش��ي  اأه���ل  ال��ف��ا���ش��دي��ن  قلبك 

الإمام اأحمد عن الرباء بن عازب ر�شي اهلل عنه اأن 
اأوثق  ))اإن  ق��ال:  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول 

عرى الإميان اأن حتب يف اهلل وتبغ�س يف اهلل((.
اأخي احلبيب:

اأق��ل لك من  قل يل من حتب من جتال�س من تود 
اأنت ،وهلل در عطاء اهلل ال�شكندري حني قال اإذا اأردت 

اأن تعرف مقامك عند اهلل فانظر اأين اأقامك( .
والواجب اأن يكون حبنا وبغ�شنا، وعطاوؤنا ومنعنا، 
وفعلنا وتركنا هلل -�شبحانه وتعاىل- ل �شريك له، 
ممتثلني قوله، �شلى اهلل عليه و�شلم " من اأحب هلل، 
ا�شتكمل  فقد  اهلل،  ومنع  هلل،  واأع��ط��ى  هلل،  واأبغ�س 

الإميان " رواه اأحمد عن معاذ بن اأن�س وغريه..
ال�شتغفار: كرثة   9-

وال��ط��اع��ات مطلوٌب  ال��ع��ب��ادات  م��ن  املتاأمل يف كثري 
حر�س  مهما  بال�شتغفار،فاإنه  العبد  يختمها  اأن 
النق�س  من  لب��د  فاإنه  عمله  تكميل  على  الإن�شان 
احلج  منا�شك  العبد  ي���وؤدي  اأن  فبعد   ، والتق�شري، 

قال تعاىل:
واْ ِمْن َحْيُث اأََفا�َس الناَّا�ُس َوا�ْشَتْغِفُرواْ اهلّلَ  )ُثماَّ اأَِفي�شُ

ِحيٌم( ) البقرة:199(. اإِناَّ اهلّلَ َغُفوٌر راَّ
و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  علَّمنا  ال�شالة  وبعد 
قيامهم  بعد  القيام  واأه��ل   ، ثالثاً  اهلل  ن�شتغفر  اأن 
الأ�شحار،  يف  بال�شتغفار  ذل��ك  يختمون  وابتهالهم 
���َت���ْغ���ِف���ُروَن ( ����َح����اِر ُه����ْم َي�������شْ ق����ال ت���ع���اىل: )َوِب����اْلأَ�����شْ

عليه  اهلل  �شلى  نبيه  اهلل  واأو���ش��ى   ، الذاريات18 
َوا�ْشَتْغِفْر   ُ اهللاَّ لاَّ  اإِ اإَِل���َه  َل  ���ُه  اأَناَّ )َف��اْع��لَ��ْم  بقول  و�شلم 

ِلَذنِبَك َوِلْلُموؤِْمِننَي َوامْلُوؤِْمَناِت( حممد19
اهلل  بعبادة  العامرة  حياته  يختم  اأن  اأي�شاً  واأم���ره 

واجلهاد يف �شبيله بال�شتغفار فقال:
الناَّا�َس  َوَراأَْي�����َت  َواْلَفْتُح}1{   ِ اهللاَّ ��ُر  َن�����شْ َج���اء  )اإَِذا 
ِ اأَْفَواجاً}2{ َف�َشبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك  َيْدُخُلوَن يِف ِديِن اهللاَّ

اباً}3{(الن�شر َوا�ْشَتْغِفْرُه اإِناَُّه َكاَن َتواَّ
ركوعه  يف  و���ش��ل��م  ع��ل��ي��ه  اهلل  ���ش��ل��ى  ي���ق���ول  ف���ك���ان 
اللهم  وبحمدك،  ربنا  اللهم  �شبحانك   ( و�شجوده: 

اغفر يل( رواه البخاري.
ال�شاحلة: الأعمال  على  املداومة   10-

كان هدي النبي �شلى اهلل عليه و�شلم املداومة على 
عنها  اهلل  ر�شي  عائ�شة-  فعن  ال�شاحلة،  الأع��م��ال 
اإذا  - قالت: )كان ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 

عمل عماًل اأثبته( رواه م�شلم.
اأدوم��ه��ا واإن  اإىل اهلل واإىل ر�شوله  اأح��ب الأع��م��ال  و 
قلاَّت قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم : ) اأحب 

الأعمال اإىل اهلل اأدومها واإن قل(. متفق عليه.
عنه  انقطع  ثم  �شالح،  عمل  على  داوم  ملن  وب�شرى 
ذلك  اأج���ر  ل��ه  ك��ت��ب  ن���وم  اأو  �شفر  اأو  م��ر���س  ب�شبب 
 (  : و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر���ش��ول  ق��ال  العمل. 
اإذا مر�س العبد اأو �شافر كتب له مثل ما كان يعمل 
مقيماً �شحيحاً( رواه البخاري ، و هذا يف حق من 
كان يعمل طاعة فح�شل له ما مينعه منها، وكانت 
نيته اأن يداوم عليها. وقال �شلى اهلل عليه و�شلم ما 
من امرئ تكون له �شالة بليل فغلبه عليها نوم اإل 
كتب اهلل له اأجر �شالته، وكان نومه �شدقة عليه(. 

اأخرجه الن�شائي.
وجميع  واإي��اك��م  يجعلني  اأن  وتعاىل  جل  اهلل  اأ���ش��األ 
اهلل  تقبل  امل��ق��ب��ول��ني، مم��ن  م��ن  امل�شلمني  اإخ��وان��ن��ا 

وجميع  وحجهم  وقيامهم  �شيامهم 
وك���ان���وا م��ن عتقائه  ط��اع��ات��ه��م 

من النار."
 

وقفة قبل رحيل �سهر رم�سان املبارك
ل تزال ليلة

 القدر قائمة 
•• بقلم الكاتب الإ�سالمي : زين ال�سماك   

اأنوار ليلة القدر ت�شئ مرات ومرات طاملا �شام الإن�شان 
املحارم،  روؤي���ة  ع��ن  ت�شوم  فالعني  ال�شيام،  م��ع��اين  بكل 
والل�شان ي�شوم عن الكذب وال�شب والأذى، والأذن ت�شوم 
فال تت�شنت على كالم النا�س واأ�شرارهم كما اأنها ل ت�شتمع 
اإىل الإ�شاعات املغر�شة التى �شاعت وكرثت يف هذه الأيام، 
ال�شائم  الإن�شان  ال�شيام من خارج وداخل  وهكذا ينتقل 
وكذلك  والف�شاد،  الأذى  يف  امل�شاركة  ع��ن  ت�شوم  فاليد 
اهلل  يحبها  ل  ال��ت��ي  الأم��اك��ن  ع��ن  لتبتعد  ت�شوم  ال��ق��دم 
مثل اأماكن اللهو وجمال�س ال�شوء، فاإذا ما وفق ال�شائم 
فاإن  وقدمه  وي��ده  ول�شانه  و�شمعه  ب�شره  على  وحافظ 
قلبه ي�شتقبل النور الإلهى الذى يحب اهلل اأن ينظر اإليه 
ويرعاه، وقد اأجملت الآيات القراآنية هذه املعانى املتدفقة 
مناجية اأ�شحاب القلوب العامرة بالإميان والتقوى فيما 
جاء يف الآية رقم )8( من �شورة التحرمي )نورهم ي�شعى 
بني اأيديهم وباأميانهم يقولون ربنا اأمتم لنا نورنا واإغفر 
الآية)15( من �شورة  اإن��ك على كل �شئ قدير ( ويف  لنا 
(،وكذلك  وكتاب مبني  نور  اهلل  ) قد جاءكم من  املائدة 
النور ) نور على نور يهدى اهلل  الآي��ة )35( من �شورة 
الإن�شان  قلب  مي��الأ  املقبول  فال�شوم   ، ي�شاء(  من  لنوره 
الإن�شان  اأعماق  يف  النور  يعي�س  وهكذا  وال��ن��ور،  بالهدى 
منذ اأن ولد طفال، فاإذا ما �شب الطفل واإبتعد عن براءة 
يفعل  مبا  و�شماله  ميينه  عن  النور  يبدد  وراح  الأطفال 
ويقول فيت�شرب من القلب وت�شجن الروح جزاء ملا يفعله 
الإن�شان فهو وحده الذى اأ�شاء اإىل نف�شه وطرد وحرم من 
ولالأ�شف  ربه  وبني  بينه  كان حبال مت�شال  ال��ذى  النور 
يقطع الإن�شان حبل اهلل املتني وي�شعى فى الأر�س ليكون 
الكرمي  ال��ق��راآن  معر�س  يف  ج��اء  ولذلك  املف�شدين،  من 
عن هذا املعنى )الذين يقطعون ما اأمر اهلل به اأن يو�شل 
ولكن   )27( الآي��ة  البقرة  �شورة  الأر����س(  يف  ويف�شدون 
رحمة اهلل اأكرب واأو�شع، مهما قام الإن�شان باإغالق الباب 
ومراجعة النف�س، ويحدث ذلك كله برتتيب اإلهي يواكب 
فكتب  الإن�����ش��ان  يح�شن  اأن  اهلل  اأراد  كما  الإن�����ش��ان،  خلق 
عليه ال�شيام لعله يتقى ويطهر نف�شه من ال�شر واحلقد 
�شهر  ���ش��وم  يحت�شنها  متكررة  ف��ر���س  وت��ل��ك  وال��غ��واي��ة، 
نحو  خطوة  يكون  رم�شان  �شوم  ولعل  املبارك،  رم�شان 
ويتقبل اهلل �شومه  اأب��دا،  ينطفئ  ال��ذي ل  الإلهي  النور 
مرة  ويخطو  الإن�����ش��ان  ي�شوم  وه��ك��ذا  ف���ورا،  قلبه  وينري 
ومرات نحو نور اهلل ليلتقى مع احلب واحلنان والرحمة، 
ووقتها ل ي�شعر الإن�شان اأنه فقد �شيئا يف حياته واهلل هو 
املعو�س وهو املخلف، وهكذا يف كل يوم خطوة ونور وليلة 
والتائب  اإل��ي��ه  ال��راج��ع  لعبده  ع��ن تقدير اهلل  ق��در تعرب 
اأر���ش��ه وحتت  ي��ك��ون خليفة هلل يف  اأن  يرف�س  وال���ذي ل 
�شمائه، فلي�شرب الإن�شان على ا�شتمراريته ليكون بالقرب 
وما  ���ش��ربوا  ال��ذي��ن  اإل  يلقاها  وم��ا  الرحمن، وحقا  م��ن 

يلقاها اإل ذو حظ عظيم. 

حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعني، اأما بعد..
اأنها مل تغرب فعليه ق�شاء ذلك  من ظن غروب ال�شم�س واأفطر ثم تبني 
اليوم، ففي املوطاأ عن الإمام مالك، عن زيد بن اأ�شلم، عن اأخيه اأن عمر بن 
اأنه قد اأم�شى،  اخلطاب اأفطر ذات يوم يف رم�شان. يف يوم ذي غيم. وراأى 
وغابت ال�شم�س. فجاءه رجل، فقال: يا اأمري املوؤمنني، طلعت ال�شم�س، قال 
اخلطب  بقوله:  يريد  م��ال��ك:  ق��ال  اجتهدنا،  وق��د  ي�شري.  اخلطب  عمر: 
يقول:  وي�شارته.  موؤونته،  وخفة  اأعلم.  واهلل  ن��رى،  فيما  الق�شاء،  ي�شري، 

ي�شوم يوما مكانه.
وبناء عليه - اأختي ال�شائلة - فعليك ق�شاء يوم من رم�شان بدل هذا اليوم 
الأذان عالمة على  ال�شم�س، لأن  اأفطرت فيه قبل غروب  اأنك  الذي تبني 
دخول وقت املغرب، اأي غروب ال�شم�س، ول اإثم عليك يف هذه احلالة؛ لأن 
ال�شيخ  ال�شم�س قد غربت، قال  باأن  اإخبار �شخ�س لك  اإىل  فطرك م�شتند 
واهلل  بامل�شتدل(.  اقتدى  دليله  ينظر  مل  )وم��ن  تعاىل:  اهلل  رحمه  خليل 

تعاىل اأعلم.
تبني  الذي  اليوم  هذا  بدل  رم�شان  من  يوم  ق�شاء  عليك  • واخلال�شة: 
احلالة؛  ه��ذه  يف  عليك  اإث���م  ول  ال�شم�س،  غ���روب  قبل  فيه  اأف��ط��رت  اأن���ك 
واهلل  غربت.  قد  ال�شم�س  ب��اأن  لك  �شخ�س  اإخبار  اإىل  م�شتند  فطرك  لأن 

تعاىل اأعلم.  

يف  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  " اأرخ�����س  �شعيد:  اأب��ي  حديث  من  وجدنا 
اإمنا  الرخ�شة  لأن  به  الأخ��ذ  فوجب  �شحيح  لل�شائم" واإ�شناده  احلجامة 
حاجماً  كان  �شواء  باحلجامة،  الفطر  ن�شخ  على  فدل  العزمية،  بعد  تكون 

اأو حمجوماً" 
وقال احلافظ ابن حجر: ومن اأح�شن ما ورد يف ذلك ما رواه اأبو داود عن 
رجل من اأ�شحاب النبي �شلى اهلل عليه و�شلم قال:" نهى النبي �شلى اهلل 
عليه و�شلم عن احلجامة لل�شائم، وعن املوا�شلة، ومل يحرمهما اإبقاًء على 

اأ�شحابه " اإ�شناده �شحيح.ا.ه�
واهلل اأعلم.

• واخلال�شة:  �شحب الدم مبنزلة احلجامة وهي ل تفطر ال�شائم على 
مذهب اجلمهور. واهلل اأعلم

يف  زوج��ي  اأخ��رين  اأن  بعد  املغرب  قبل  رم�شان  نهار  يف  اأفطرت 
ات�شال هاتفي باأذان املغرب، وبعد اإفطاري بدقائق �شمعت الأذان 
اأ�شكنها، فهل �ش�مي �شحيح لك�ين مل اأعلم، وهل  يف املنطقة التي 

علي الق�شاء؟ اأرج� الإفادة.

�شيدنا  املر�شلني  اأ���ش��رف  وال�����ش��الم على  وال�����ش��الة  ال��ع��امل��ني،  احل��م��دهلل رب 

هل فح�ض الدم بامل�شت�شفى يفطر اأم ل ؟

�شيدنا  املر�شلني  اأ���ش��رف  وال�����ش��الم على  وال�����ش��الة  ال��ع��امل��ني،  احل��م��دهلل رب 
حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعني، اأما بعد..

على  يوؤثر  ل  الفح�س  لأج��ل  ال�شائم  من  ال��دم  �شحب  اأن  علماً  فنفيدكم 
الثالثة  الأئمة  اأ�شبه ما يكون باحلجامة وهي ل تفطر عند  �شومه وهو 

مالك وال�شافعي واأبي حنيفة.
 واحتجوا لذلك مبا رواه البخاري يف �شحيحه عن ابن عبا�س ر�شي اهلل 
عنهما: "اأن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم احتجم وهو حمرم، واحتجم وهو 

�شائم".
 قال احلافظ ابن حجر رحمه اهلل يف الفتح 226/4: "واحلديث �شحيح 
ل مرية فيه، قال ابن عبد الرب وغريه: فيه دليل على اأن حديث: 
" اأفطر احلاجم واملحجوم " من�شوخ، لأنه جاء يف بع�س طرقه 
اأن ذلك كان يف حجة ال��وداع، و�شبق اإىل ذلك ال�شافعي 
رخ�س  و���ش��ل��م  عليه  اهلل  �شلى  ال��ن��ب��ي  اأن  وث��ب��ت 

باحلجامة لل�شائم.
" اأفطر  اب�����ن ح������زم: ����ش���ح ح����دي����ث:  ق�����ال 
" ب���ال ري�����ب، ولكن  احل���اج���م وامل���ح���ج���وم 

َالّلـُهَمّ َوِفّْر فيِه َحّظي ِمْن َبَركاِتِه، 

ْل �َسبيلي ِاىل َخْياِتِه، َول  َو�َسِهّ

َتِْرْمني َقُبوَل َح�َسناِتِه، يا هاِديًا ِاىَل 

اْلَِقّ اْلُبنِي .
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يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب  155248  تاريخ الإيداع 2011/4/3 
 الفئة 21  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة اهل�شرتوم كوربوري�شن  
فنلندا   جن�شية ال�شركة 

 Stay ahead ا�شم العالمة 

العنوان �شاملي�شارينوكيو 1 ، اف اآي - 00180 هيل�شينكي ، فنلندا .
الزجاج  ماعدا  امل�شغول)  �شبه  اأو  امل�شغول  غري  الزجاج  ؛  للمطبخ  اأو  املنزلية  واحلاويات  الأوعية  املنتجات 
اأو الن�شيج ؛  ، لي�س لال�شتخدام يف العزل  الليفي و املنتجات امل�شنوعة منه  البناء ( ؛ الزجاج  امل�شتخدم يف 

و�شائط تر�شيح زجاجي ليفي .
الكلمة stay ahead   باحلروف الالتينية  بطريقة مميزة .   و�شف العالمة 

 *  ال�شرتاطات 
 2011/2/25  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :
 رقم الإيداع / الطلب155249  تاريخ الإيداع 2011/4/3 

 الفئة 24  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
 ا�شم ال�شركة اهل�شرتوم كوربوري�شن  

فنلندا   جن�شية ال�شركة 
 Stay ahead ا�شم العالمة 

العنوان �شاملي�شارينوكيو 1 ، اف اآي - 00180 هيل�شينكي ، فنلندا .
الأن�شجة  ؛  واملوائد  الفرا�س  اأغطية  ؛  اأخرى  فئات  يف  الواردة  غري  الن�شيج  ومنتجات  املن�شوجات  املنتجات 

الرقيقة من الزجاج الليفي ؛ الأن�شجة غري املحبوكة ؛ مواد الرت�شيح .
الكلمة stay ahead   باحلروف الالتينية  بطريقة مميزة .   و�شف العالمة 

 *  ال�شرتاطات 
 2011/2/25  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 174358  تاريخ الإيداع 2012/5/27 
 الفئة 3  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة كون�شيبت اأمينيتيز بي تي واي ليميتد . 
ا�شرتاليا     جن�شية ال�شركة 

   VIVE ا�شم العالمة

 العنوان 85-81 مالكومل رود ، براي�شايد ، فيكتوريا 3195 ، ا�شرتاليا  . 
الإ�شتحمام  وجل  بالد�س  الإ�شتحمام  جل  و  للب�شرة  و�شابون  الزينة  ومواد  جتميل  م�شتح�شرات  املنتجات 
)لو�شن(  وغ�شولت  للج�شم  وكرميات  للج�شم  )لو�شن(  وغ�شول  لالإ�شتحمام  جتميل  وم�شتح�شرات 
للعناية  ومنظفات  لليدين  وكرمي  اجل�شم  جتميل  وم�شتح�شرات  جتميلية  اأقنعة  و  التجميلية  لالأغرا�س 
وم�شتح�شرات  للج�شم  ومق�شر  للب�شرة  ومرطب  بالب�شرة  للعناية  )منع�شات(  �شائلة  وغ�شولت  بالب�شرة 
غري طبية للعناية بالب�شرة وغ�شولت وكرميات للعناية بال�شعر و �شامبو لل�شعر ومرطبات )بل�شم( لل�شعر 
وعالجات غري طبية لفروة الراأ�س ومزيالت الروائح الكريهة لالإ�شتخدام ال�شخ�شي وعطور وماء الكولونيا 
؛ ليت�شمن ما�شبق  التجميلية  بالعطور وزيوت لالأغرا�س  العالج  للج�شم وزيوت  و�شرباي )رذاذ( معطر 

ذكره ملونات لل�شعر اأو منتجات طبية اأو غري طبية للعناية بب�شرة الوجه .
و  الأ�شفل  يف   I احلرف  نقطة  و�شعت  وقد  الالتينية  باحلروف  كتبت    VIVE الكلمة   و�شف العالمة 

احلرف  E  ر�شم على �شكل ثالث خطوط اأفقية منف�شلة بطريقة مميزة 
 *  ال�شرتاطات 
 تاريخ الأولوية   
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :
 رقم الإيداع / الطلب 155241  تاريخ الإيداع 2011/4/3 

 الفئة 16  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
 ا�شم ال�شركة اهل�شرتوم كوربوري�شن . 

فنلندا   جن�شية ال�شركة 
AHLSTROM ا�شم العالمة

  
 العنوان �شاملي�شارينوكيو 1 ، اف اآي - 00180  هيل�شينكي ، فنلندا . 

املنتجات   الورق والورق املقوى واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد وغري الواردة يف فئات اأخرى ؛ املطبوعات 
؛ مواد جتليد الكتب ؛ ال�شور الفوتوغرافية ؛ القرطا�شية ؛ مواد الل�شق امل�شتعملة يف القرطا�شية اأو لغايات 
منزلية ؛ مواد الفنانني ؛ فرا�شي الدهان اأو التلوين ؛ الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الأثاث( ؛ مواد 
اأخرى( ؛ حروف  الواردة يف فئات  البال�شتيكية )غري  التغليف  التوجيه والتدري�س )عدا الأجهزة( ؛ مواد 
الطباعة ؛ الكلي�شيهات )الرا�شمات( ، ورق بقاعدة كا�شطة ؛ الورق املغلف ؛ الورق الرقيق املجعد  ) كريب( ؛ 
ورق التقومي ؛ ورق معالج م�شاد للزيت ؛ الورق العازل ؛ ورق التخطيط ؛ ورق العالمات ؛ ورق العالنات 
املرقق  الورق  ؛  اجلدران  لتغطية  بقاعدة  ورق  ؛  الن�شرات  ورق  ؛  م�شبقاً  م�شرب  الديكور  ورق  ؛  الكبرية 

للخ�شروات ؛ مواد الرت�شيح .
للحرفني  العر�شي  اخلط  مع  الالتينية   باحلروف  كتبت   AHLSTROM الكلمة  و�شف العالمة 

)AH( مت�شل ومائل بطريقة مميزة .
 *  ال�شرتاطات 

 2011/2/25  تاريخ الأولوية 
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 155140  تاريخ الإيداع 2011/3/30 
 الفئة 9  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة نينتندو كو.، ليميتد 
اليابان   جن�شية ال�شركة 

 Mii MAKER ا�شم العالمة 

 العنوان 1-11 ، هوكوتاتي � �شو ، كاميتوبا ، مينامي � كو ،  كيوتو � �شي ، كيوتو ، اليابان 
األعاب الفيديو للم�شتهلك  2.  الربامج لأجهزة العاب الفيديو للم�شتهلك 3. الدوائر  املنتجات 1.  اأجهزة 
الأ�شرطة   ، الب�شرية  املغنطي�شية  الأقرا�س   ، الب�شرية  الأقرا�س   ، املغنطي�شية  الأقرا�س   ، الإلكرتونية 
اأقرا�س م�شغوطة لذاكرة  املغنطي�شية ، بطاقات لذاكرة القراءة فقط ، خرطو�شات لذاكرة القراءة فقط، 
� روم( برامج  القراءة فقط )دي يف دي  � لذاكرة  الرقمية  الفيديو  اأقرا�س   ، � روم(  القراءة فقط )�شي دي 
الفيديو  العاب  لأجهزة  تخزين  و�شائط  تخزين  برامج    .4 للم�شتهلك.  الفيديو  األعاب  لأجهزة  التخزين 
 .6 للم�شتهلك  الفيديو  األعاب  الذاكرة لأجهزة  التحكم وبطاقات  التحكم، وع�شي  اأدوات    .5   . للم�شتهلك 
مع  باليد  املحمولة  األلعاب  لأجهزة  الربامج   .7 للم�شتهلك   الفيديو  األعاب  لأجهزة  والرتكيبات  الأجزاء 
 ، الب�شرية  الأقرا�س   ، املغنطي�شية  الأقرا�س   ، الإلكرتونية  الدوائر   .8 �شائلة   بلورات  ذات  �شا�شات عر�س 
الأقرا�س املغنطي�شية الب�شرية ، الأ�شرطة املغنطي�شية ، بطاقات لذاكرة القراءة فقط ، خرطو�شات لذاكرة 
القراءة فقط ، الأقرا�س امل�شغوطة لذاكرة القراءة فقط )�شي دي � روم( ، اأقرا�س الفيديو الرقمية � لذاكرة 

القراءة فقط )دي يف دي � روم( برامج التخزين لأجهزة األلعاب املحمولة باليد مع �شا�شات بلورات �شائلة.
10. ماكينات  �شائلة.  بلورات  �شا�شة  باليد مع  املحمولة  األلعاب  و�شائط تخزين لأجهزة  برامج تخزين   .9
األعاب الفيديو التي تو�شع يف ردهات املحالت التجارية 11.  الربامج ملاكينات األعاب الفيديو التي تو�شع يف 
ردهات املحالت التجارية 12. الدوائر الإلكرتونية ، الأقرا�س املغنطي�شية ، الأقرا�س الب�شرية ، الأقرا�س 
املغنطي�شية الب�شرية ، الأ�شرطة املغنطي�شية ، بطاقات لذاكرة القراءة فقط ، خرطو�شات لذاكرة القراءة 
فقط ، الأقرا�س امل�شغوطة لذاكرة القراءة فقط     ) �شي دي � روم ( ، اأقرا�س الفيديو الرقمية � لذاكرة 
الق�راءة فق�ط ) دي يف دي � روم ( برامج التخزين ملاكينات األعاب الفيديو التي تو�شع يف املحالت التجارية .

13. برامج تخزين و�شائط تخزين لأجهزة ماكينات األعاب الفيديو التي تو�شع يف املحالت التجارية . 14. 
الأجزاء وامللحقات ملاكينات األعاب الفيديو التي تو�شع يف املحالت التجارية 15. ملفات �شور قابلة للتحميل 

 16. مواد الن�شر الإلكرتونية  
العبارة Mii MAKER باحلروف الالتينية.   و�شف العالمة 

 *  ال�شرتاطات 
 تاريخ الأولوية  2011/1/17    

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 154670  تاريخ الإيداع 2011/3/21 
 الفئة 42  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة ري�شري�س ان مو�شن ليميتد 
كندا   جن�شية ال�شركة 

 BLACKBERRY  PLAYBOOK ا�شم العالمة 

 العنوان 295 فيليب �شرتيت ، واترلوو ، اونتاريو ، ان 2 ال   3 دبليو 8  ، كندا  
التحليل  خدمات  بها؛  املتعلقة  والت�شميم  البحث  وخدمات  والتكنولوجية  العلمية  اخلدمات  املنتجات 
ا�س   ( الرباجميات كخدمة  ال�شناعي؛ ت�شميم وتطوير مكونات وبراجميات احلا�شوب؛ خدمات  والبحث 
ايه ايه ا�س( ؛ توفري حمركات البحث للح�شول على البيانات عرب �شبكات الت�شالت ؛ خدمات النرتنت 
احلا�شوب  �شبكات  على  املتوفرة  الأخرى  وامل�شادر   ، املواقع   ، املعلومات  وا�شرتجاع  والت�شفح  البحث  ؛ 
مبكونات  املتعلقة  الفني  والدعم  الإ�شت�شارة  خدمات  ؛  لالآخرين  الأخرى  الت�شال  و�شبكات  العاملية 
وبراجميات احلا�شوب ، وخلدمات الإت�شالت عن بعد ونظام حتديد املواقع العاملي )جي بي ا�س( ؛ توفري 
اللكرتوين  والت�شال  احلا�شوب  و�شبكات  عاملية  حا�شوب  �شبكة  عرب   ، املبا�شر  اخلط  على  الت�شهيالت 
الأخرى ، لتمكني امل�شتخدمني من برجمة املحتوى ال�شمعي واملرئي والأفالم والن�س وحمتوى الو�شائط 
الدعم  وبرامج  احلا�شوب  براجميات  و�شيانة  حتديث  حتديداً،  الفني  الدعم  خدمات  ؛  الأخرى  املتعددة 
احلا�شوب  ومكونات  براجميات  وم�شاكل  الال�شلكية  الربط  لأجهزة  واحلل  للت�شخي�س  الأخطاء  لت�شويب 
والهواتف،   ، املتحركة  والهواتف  بعد،  عن  الت�شالت  �شبكات  عرب  الطق�س  معلومات  توفري  بها؛  املتعلقة 

 والهواتف الذكية، والوحدات اللكرتونية املحمولة باليد واأجهزة املالحة. 
العبارة BLACKBERRY PLAYBOOK باحلروف الالتينية . و�شف العالمة 

 *  ال�شرتاطات 
 تاريخ الأولوية 2010/9/22 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 158840  تاريخ الإيداع 2011/6/20 
 الفئة 30  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة توجن �شون )اآي بي( هولدينجز ليميتد . 
هوجن كوجن   جن�شية ال�شركة 

 TC ا�شم العالمة 

العنوان �شويت 1803 ، الطابق الثامن ع�شر ، جلو�شي�شرت تاور ،  ذا لندمارك ، 11 بيدر �شرتيت ، �شنرتال 
، هوجن كوجن .

املنتجات النب وال�شاي والكاكاو وال�شكر والأرز والتابيوكا وال�شاغو والنب الإ�شطناعي ؛ الدقيق وامل�شتح�شرات 
امل�شنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر والثلج واحللويات واحللويات املثلجة ؛ ع�شل النحل والع�شل الأ�شود ، 
اخلمرية وم�شحوق اخلبيز ؛ البوظة ، الكرمية املجمدة ؛ الزلبية ؛ دقيق الذرة ؛ ن�شا الذرة ؛ ن�شا البطاط�س 
املعكرونة  ؛   ) العطرية  الزيوت  للطعام ) غري  والنكهة  الطعم  ؛ معززات  للطعام  البطاط�س  ون�شا  دقيق  ؛ 
األرز ) كوجني ( والع�شيدة املطبوخة ؛  ؛ نودلز ) معكرونة رقيقة (؛ نودلز �شريعة التح�شري ؛ ع�شيدة 
ع�شيدة األرز ) كوجني ( والع�شيدة املجمدة ؛ ع�شيدة األرز ) كوجني ( والع�شيدة �شريعة التح�شري ؛ امللح 
؛ اخلردل ؛ بهار الو�شابي ؛ م�شحوق الدجاج ) توابل ( ؛ م�شحوق خم�س بهارات ؛ بودرة الكاري ؛ �شل�شة 
الكاري ؛ معجون الكاري ؛ ت�شاتني اأو التوابل ؛ اخلل ال�شود ؛ خل الرز ال�شود املحلى ؛ اخلل ال�شيني ؛ اخلل 
املتبل ؛ اخلل البي�س ؛ �شل�شة اخلل ؛ �شل�شة ال�شويا ؛ �شل�شة ال�شويا الداكنة ؛ �شل�شة ال�شويا الرقيقة 
؛ مرق  املايونيز  ؛  املحار  ؛ �شل�شة  ال�شمك  ؛ �شل�شة  ال�شويا احللوة  ؛ �شل�شة  ال�شميكة  ال�شويا  ؛ �شل�شة 
اللحم ؛ �شل�شة منقوعة يف ماء مالح ؛ �شل�شة الفلفل الأحمر ؛ �شل�شة الثوم و الفلفل الأحمر ؛ ال�شل�شة 
احللوة ؛ �شل�شة املعكرونة ؛ خلطات ال�شل�شات ؛ الكات�شاب ؛ توابل ال�شلطة ؛ الفلفل ؛ �شل�شة الفلفل  ؛ 
توابل الفلفل ؛ �شل�شة اخلبز احلارة ؛ �شل�شة الروبيان ؛ �شل�شة �شريحة اللحم ؛ �شل�شة ور�شي�شرت�شري ؛ 
�شل�شة لالأرز ؛ �شل�شة ال�شمك ؛ �شل�شة الرتياكي ) �شل�شة يابانية ( ؛ �شل�شة الدجاج ؛ �شل�شة ال�شم�شم 
؛ �شل�شة الفا�شوليا املطحونة ؛ �شل�شة الفا�شوليا الكاملة ؛ �شل�شة الفا�شوليا وال�شويا املخمرة ؛ �شل�شة 
الفا�شوليا ؛ �شل�شة الفا�شوليا احلارة ؛ �شل�شة الفا�شوليا ال�شوداء ؛ �شل�شة الثوم والفا�شوليا ال�شوداء ؛ 
�شل�شة ال�شواء بالفا�شوليا وال�شويا ؛ �شل�شة الفا�شوليا احلارة ؛ �شل�شة ال�شواء ؛ �شل�شة هويزين )�شل�شة 
 ( هو  ت�شو  �شل�شة  ؛  واحلام�س  احللو  �شل�شة  ؛  الليمون  �شل�شة  ؛  اخلوخ  �شل�شة  ؛   ) البحرية  الطعمة 
�شل�شة ال�شويا ال�شينية ( ؛ �شل�شة ال�شواء ال�شينية ؛ �شاتيه ) اأكلة ماليزية( ؛  �شل�شة بكني للبط ؛ �شل�شة 
ال�شكولتة ؛ ال�شل�شات ؛ البهارات ؛ املنكهات ؛ التوابل ؛ اخلل ؛ منكهات الطعمة ؛ حملول املاء القلوي ) 
م�شافات غري طبية لالأطعمة ( ؛ �شرائح الروبيان ؛ رقائق الروبيان ؛ ال�شكولتة مع ح�شوات �شائلة ، خا�شة 

 من امل�شروبات  ؛ املك�شرات املغطاة بال�شكولتة ؛ ال�شكولتة ؛ مقبالت �شينية ) دمي �شوم( . 
عليها طائر  يقف  ملن�شة  ر�شم  على  كتبا  الالتينية  باحلروف   )TC( عبارة عن احلرفني  و�شف العالمة 
يفرد جناحيه مع ر�شم لنبتة الكل داخل دائرة مكررة اىل اليمني باللوان البي�س وال�شود والرمادي واىل 

 الي�شار باللوان الحمر والبي�س وال�شفر والخ�شر والربتقايل بطريقة مميزة . 
 *  ال�شرتاطات 

 2010/12/24  تاريخ الأولوية 
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب  156742  تاريخ الإيداع 2011/5/3 
 الفئة 5  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة �شانويف 
فرن�شا   جن�شية ال�شركة 

 ا�شم العالمة ر�شم لطائر داخل �شكل دائري مفتوح باللونني البي�س وال�شود   . 

 العنوان 174، افينيو دي فران�س 75013 باري�س ، فرن�شا 
املنتجات امل�شتح�شرات ال�شيدلنية والبيطرية التي تباع مبوجب و�شفة طبية او على الن�شد ؛ امل�شتح�شرات 
ال�شحية لالغرا�س الطبية ؛ مواد احلمية املهياأة لال�شتخدام الطبي ؛ امل�شتح�شرات الكيماوية لالغرا�س 
الطبية او ال�شيدلنية ؛ اللقاحات ؛ اأطعمة لالأطفال ؛ ل�شقات ، مواد ال�شماد ، مواد ح�شو ال�شنان ، �شمع 
طب ال�شنان ، املطهرات ، الفيتامينات ، م�شتح�شرات الفيتامينات ، مواد احلمية املهياأة لال�شتخدام الطبي 
؛ اطعمة �شحية طبيعية ومنتجات العالج الع�شبي يف هذه الفئة ؛ امل�شروبات والأطعمة لالغرا�س الدوائية ؛ 
م�شافات الطعمة واملكمالت لالأغرا�س الدوائية ؛ مكمالت اأطعمة معدنية لالأغرا�س الدوائية ؛ املكمالت 
الغذائية ، وامل�شتح�شرات الع�شبية جميعها لالغرا�س الدوائية ، مكمالت الأطعمة املحتوية على الربوتني 
الأحما�س   ، املعادن  و/اأو  الفيتامينات  امل�شغرة مثل  املغذيات  اأو   ، الألياف  و/اأو  ال�شحوم   ، الكربوهيدرات   ،
الأمينية و/اأو الأحما�س الدهنية ، لال�شتخدام الطبي ؛ منتجات النباتات وم�شتخل�شات النباتات لالأغرا�س 
امل�شتح�شرات  ؛  الدوائية  امل�شتح�شرات  ؛  الطبية  اأو  احلمية  م�شروبات  لعمل  امل�شتح�شرات  ؛  الدوائية 
الكيماوية لالأغرا�س الدوائية ؛ املواد لالأغرا�س الدوائية ؛ احللويات الطبية وحلوى الكاندي لالأغرا�س 

الدوائية ؛ امل�شتح�شرات العقاقريية للعناية بالب�شرة . 
ر�شم لطائر داخل �شكل دائري مفتوح باللونني البي�س وال�شود بطريقة فنية مميزة . و�شف العالمة 

 *  ال�شرتاطات 
 تاريخ الأولوية 2011/3/24 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب  156754  تاريخ الإيداع 2011/5/3 
 الفئة 5  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة �شانويف 
فرن�شا   جن�شية ال�شركة 

 ا�شم العالمة ر�شم لطائر داخل �شكل دائري مفتوح باللوان 

 العنوان 174، افينيو دي فران�س 75013 باري�س ، فرن�شا 
؛  الن�شد  على  او  طبية  و�شفة  مبوجب  تباع  التي  والبيطرية  ال�شيدلنية  امل�شتح�شرات  املنتجات 
امل�شتح�شرات  ؛  الطبي  لال�شتخدام  املهياأة  احلمية  مواد  ؛  الطبية  لالغرا�س  ال�شحية  امل�شتح�شرات 
الكيماوية لالغرا�س الطبية او ال�شيدلنية ؛ اللقاحات ؛ اأطعمة لالأطفال ؛ ل�شقات ، مواد ال�شماد ، مواد 
احلمية  مواد   ، الفيتامينات  م�شتح�شرات   ، الفيتامينات   ، املطهرات   ، ال�شنان  طب  �شمع   ، ال�شنان  ح�شو 
امل�شروبات  ؛  الفئة  هذه  يف  الع�شبي  العالج  ومنتجات  طبيعية  �شحية  اطعمة  ؛  الطبي  لال�شتخدام  املهياأة 
اأطعمة  مكمالت  ؛  الدوائية  لالأغرا�س  واملكمالت  الطعمة  م�شافات  ؛  الدوائية  لالغرا�س  والأطعمة 
 ، الدوائية  الع�شبية جميعها لالغرا�س  ، وامل�شتح�شرات  الغذائية  املكمالت  ؛  الدوائية  معدنية لالأغرا�س 
امل�شغرة  املغذيات  اأو   ، الألياف  و/اأو  ال�شحوم   ، الكربوهيدرات   ، الربوتني  املحتوية على  الأطعمة  مكمالت 
مثل الفيتامينات و/اأو املعادن ، الأحما�س الأمينية و/اأو الأحما�س الدهنية ، لال�شتخدام الطبي ؛ منتجات 
اأو الطبية ؛  امل�شتح�شرات لعمل م�شروبات احلمية  النباتات لالأغرا�س الدوائية ؛  النباتات وم�شتخل�شات 
امل�شتح�شرات الدوائية ؛ امل�شتح�شرات الكيماوية لالأغرا�س الدوائية ؛ املواد لالأغرا�س الدوائية ؛ احللويات 

 الطبية وحلوى الكاندي لالأغرا�س الدوائية ؛ امل�شتح�شرات العقاقريية للعناية بالب�شرة . 
ر�شم لطائر داخل �شكل دائري مفتوح باللوان الزرق ) بانتون 7455( والخ�شر )بانتون  و�شف العالمة 

397( والبني ) بانتون 466( بطريقة مميزة .
 *  ال�شرتاطات 

 2011/4/11  تاريخ الأولوية 
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 158835  تاريخ الإيداع 2011/6/20 
 الفئة 29  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة توجن �شون )اآي بي( هولدينجز ليميتد . 
هوجن كوجن   جن�شية ال�شركة 

 TUNG CHUN ا�شم العالمة 

العنوان �شويت 1803 ، الطابق الثامن ع�شر ، جلو�شي�شرت تاور ،  ذا لندمارك ، 11 بيدر �شرتيت ، �شنرتال 
، هوجن كوجن .

املنتجات اللحوم ، ال�شماك ، حلوم الدواجن وال�شيد ؛ م�شتخل�شات اللحوم ؛ الربقوق املحفوظ ؛ ت�شو ت�شو 
يف �شراب ؛ الليمون اململح ، الفا�شوليا ال�شوداء اململحة ؛ اخليار البي�س احللو املحفوظ ؛ الب�شل املخلل ؛ 
الربقوق املخلل ؛ اخلوخ املخلل ؛ الزجنبيل املخلل ؛ الزجنبيل الحمر املحفوظ ؛ الزجنبيل احللو املخلوط 
املحفوظ ؛ �شاق الزجنبيل املحفوظ ، �شاق الزجنبيل املبلور ؛ املخلل ؛ الفواكه واخل�شروات و املك�شرات واملواد 
الغذائية املحفوظة ، واملعدة ، واملعاجلة ، واملجمدة ، واملجففة ، واملطهوة ؛ الهالم ) جلي ( ، املربيات ، فواكه 
مطبوخة بال�شكر ؛ البي�س ، احلليب ومنتجات اللبان ؛ زيت الزيتون ؛ زيت ال�شم�شم ؛ زيت الفلفل الحمر 
؛  املعلبة  الطعمة  ؛  املعلبة  البحرية  الطعمة  ؛  لالأكل  القابلة  والدهان  الزيوت  ؛  وال�شم�شم  الثوم  زيت  ؛ 
خثارة الفا�شوليا ؛ خثارة الفا�شوليا املخمرة ؛ خثارة الفا�شوليا احلمراء ؛ املنتجات امل�شنوعة من خثارة 
الفا�شوليا ؛ احل�شاء ؛ احل�شاء �شريع التح�شري ؛ خلطات احل�شاء ؛ �شل�شة الفاكهة ) مهرو�س الفاكهة (؛ 

ال�شل�شات التي ا�شا�شها الفواكه ) مهرو�س الفاكهة ( ؛ �شرائح الروبيان ؛ معجون الروبيان .
العبارة TUNG CHUN باحلروف الالتينية .   و�شف العالمة 

 *  ال�شرتاطات 
 2010/12/24  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

تاريخ الإيداع 2011/6/20   رقم الإيداع / الطلب 158839 
 الفئة 29  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة توجن �شون )اآي بي( هولدينجز ليميتد . 
هوجن كوجن   جن�شية ال�شركة 

TC ا�شم العالمة

العنوان �شويت 1803 ، الطابق الثامن ع�شر ، جلو�شي�شرت تاور ،  ذا لندمارك ، 11 بيدر �شرتيت ، �شنرتال 
، هوجن كوجن .

املنتجات اللحوم ، ال�شماك ، حلوم الدواجن وال�شيد ؛ م�شتخل�شات اللحوم ؛ الربقوق  املحفوظ ؛ ت�شو ت�شو 
يف �شراب ؛ الليمون اململح ، الفا�شوليا ال�شوداء اململحة ؛ اخليار البي�س احللو املحفوظ ؛ الب�شل املخلل ؛ 
الربقوق املخلل ؛ اخلوخ املخلل ؛ الزجنبيل املخلل ؛ الزجنبيل الحمر املحفوظ ؛ الزجنبيل احللو املخلوط 
املك�شرات  و  واخل�شروات  الفواكه  ؛  املخلل  ؛  املبلور  الزجنبيل  �شاق   ، املحفوظ  الزجنبيل  �شاق  ؛  املحفوظ 
واملواد الغذائية املحفوظة ، واملعدة ، واملعاجلة ، واملجمدة ،   واملجففة ، واملطهوة ؛ الهالم ) جلي ( ، املربيات 
، فواكه مطبوخة بال�شكر ؛ البي�س ، احلليب ومنتجات اللبان ؛ زيت الزيتون ؛ زيت ال�شم�شم ؛ زيت الفلفل 
الحمر ؛ زيت الثوم وال�شم�شم ؛ الزيوت والدهان القابلة لالأكل ؛ الطعمة البحرية املعلبة ؛ الطعمة املعلبة 
؛ خثارة الفا�شوليا ؛ خثارة الفا�شوليا املخمرة ؛ خثارة الفا�شوليا احلمراء ؛ املنتجات امل�شنوعة من خثارة 
الفا�شوليا ؛ احل�شاء ؛ احل�شاء �شريع التح�شري ؛ خلطات احل�شاء ؛ �شل�شة الفاكهة ) مهرو�س الفاكهة ( ؛ 

ال�شل�شات التي ا�شا�شها الفواكه ) مهرو�س الفاكهة ( ؛ �شرائح الروبيان ؛ معجون الروبيان .
عليها طائر  يقف  ملن�شة  ر�شم  على  كتبا  الالتينية  باحلروف   )TC( عبارة عن احلرفني  و�شف العالمة 
يفرد جناحيه مع ر�شم لنبتة الكل داخل دائرة مكررة اىل اليمني باللوان البي�س وال�شود والرمادي واىل 

 الي�شار باللوان الحمر والبي�س وال�شفر والخ�شر والربتقايل بطريقة مميزة . 
 *  ال�شرتاطات 

 تاريخ الأولوية  2010/12/24 
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

تاريخ الإيداع 2011/6/20   رقم الإيداع / الطلب 158837 
 الفئة 29  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة توجن �شون )اآي بي( هولدينجز ليميتد . 
هوجن كوجن   جن�شية ال�شركة 

 ا�شم العالمة كلمات باللغة ال�شينية . 

العنوان �شويت 1803 ، الطابق الثامن ع�شر ، جلو�شي�شرت تاور ،  ذا لندمارك ، 11 بيدر �شرتيت ، �شنرتال ، هوجن كوجن .
املنتجات اللحوم ، ال�شماك ، حلوم الدواجن وال�شيد ؛ م�شتخل�شات اللحوم ؛ الربقوق املحفوظ ؛ ت�شو ت�شو 
يف �شراب ؛ الليمون اململح ، الفا�شوليا ال�شوداء اململحة ؛ اخليار البي�س احللو املحفوظ ؛ الب�شل املخلل ؛ 
الربقوق املخلل ؛ اخلوخ املخلل ؛ الزجنبيل املخلل ؛ الزجنبيل الحمر املحفوظ ؛ الزجنبيل احللو املخلوط 
املحفوظ ؛ �شاق الزجنبيل املحفوظ ، �شاق الزجنبيل املبلور ؛ املخلل ؛ الفواكه واخل�شروات و املك�شرات واملواد 
الغذائية املحفوظة ، واملعدة ، واملعاجلة ، واملجمدة ، واملجففة ، واملطهوة ؛ الهالم ) جلي ( ، املربيات ، فواكه 
مطبوخة بال�شكر ؛ البي�س ، احلليب ومنتجات اللبان ؛ زيت الزيتون ؛ زيت ال�شم�شم ؛ زيت الفلفل الحمر 
؛  املعلبة  الطعمة  ؛  املعلبة  البحرية  الطعمة  ؛  لالأكل  القابلة  والدهان  الزيوت  ؛  وال�شم�شم  الثوم  زيت  ؛ 
خثارة الفا�شوليا ؛ خثارة الفا�شوليا املخمرة ؛ خثارة الفا�شوليا احلمراء ؛ املنتجات امل�شنوعة من خثارة 
الفا�شوليا ؛ احل�شاء ؛ احل�شاء �شريع التح�شري ؛ خلطات احل�شاء ؛ �شل�شة الفاكهة ) مهرو�س الفاكهة (؛ 

ال�شل�شات التي ا�شا�شها الفواكه ) مهرو�س الفاكهة ( ؛ �شرائح الروبيان ؛ معجون الروبيان .
عبارة عن كلمات باللغة ال�شينية .   و�شف العالمة 

 *  ال�شرتاطات 
 2010/12/24  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 160410  تاريخ الإيداع 2011/7/26 
 الفئة 3  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

ا�شم ال�شركة كومري�س اي دي�شرتيبيو�شن انرتنا�شيونال دي بارفيومريي ا�س.ايه.ام  �شي. ئي. دي. اآي. بي.
موناكو   جن�شية ال�شركة 

 PERRIS MONTE CARLO  ا�شم العالمة 

 العنوان   5  اأفينيو دي�س �شيرتونريز ، ام �شي 98000 ، اإمارة موناكو . 
املنتجات م�شتح�شرات تبيي�س الأقم�شة ومواد اأخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي املالب�س ؛ م�شتح�شرات تنظيف 
، و�شقل وجلي وك�شط ؛ �شابون ؛ عطور ، زيوت عطرية ، م�شتح�شرات جتميل ، غ�شول )لو�شن( لل�شعر ؛ 

منظفات اأ�شنان.
باحلروف   MONTE CARLO العبارة  وحتتها   PERRIS الكلمة  عن  عبارة  و�شف العالمة 

الالتينية ويف العلى اربعة ا�شكال هند�شية متداخلة بطريقة مميزة .
MONTE CARLO  ال�شرتاطات عدم املطالبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام ال�شم اجلغرايف

           2011/4/12  تاريخ الأولوية 
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 160216  تاريخ الإيداع 2011/7/20 
 الفئة 5  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة �شانويف   
فرن�شا   جن�شية ال�شركة 

 TERICOVES ا�شم العالمة 

 العنوان 174، افينيو دي فران�س 75013 باري�س ، فرن�شا 
، م�شافات احلمية لال�شتخدام  ؛ اطعمة احلمية  الغذائية  امل�شافات  ؛  ال�شيدلنية  امل�شتح�شرات  املنتجات 

الطبي .
الكلمة TERICOVES باحلروف الالتينية .   و�شف العالمة 

 *  ال�شرتاطات 
 2011/1/24  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 160217  تاريخ الإيداع 2011/7/20 
 الفئة 5  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة �شانويف   
فرن�شا   جن�شية ال�شركة 

 TERYCOVE ا�شم العالمة 

 العنوان 174، افينيو دي فران�س 75013 باري�س ، فرن�شا 
، م�شافات احلمية لال�شتخدام  ؛ اطعمة احلمية  الغذائية  امل�شافات  ؛  ال�شيدلنية  امل�شتح�شرات  املنتجات 

الطبي .
الكلمة TERYCOVE باحلروف الالتينية .   و�شف العالمة 

 *  ال�شرتاطات 
 2011/1/24  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 160463  تاريخ الإيداع 2011/7/27 
 الفئة 14  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة كارتييه انرتنا�شيونال ايه جي . 
�شوي�شرا   جن�شية ال�شركة 

 CARTIER DE PARIS  ا�شم العالمة 

  
 العنوان 22 هينتريبريغ�شرتا�شي  ، بو�شتفاخ 61 ،   6312 �شتاينهاو�شن ، �شوي�شرا . 

املنتجات زمامات )مرابط( لأكمام القمي�س ، م�شابك ربطة العنق ، اخلوامت، الأ�شاور ، الأقراط ، القالدات ، 
الدبابي�س الزينية )جموهرات( ، حلقات املفاتيح ؛ ال�شاعات ، اأدوات القيا�س الدقيق للوقت ، ال�شاعات الكبرية 

 ، اأربطة ال�شاعات ، اأ�شاور ال�شاعات ، ال�شناديق من املعادن النفي�شة لل�شاعات واملجوهرات. 
العبارة CARTIER DE PARIS باحلروف الالتينية .     و�شف العالمة 

 PARIS  عدم املطالبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام ال�شم اجلغرايف  ال�شرتاطات 
 2011/2/23  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

لإع������الن�اتكم 

يرجى الت�شال على 
هاتف:024488300
فاك�ض :024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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م�سرف اأبوظبي الإ�سلمي وبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية 
يوقعان اتفاقية �سراكة لتعزيز فر�س توظيف مواطني دولة الإمارات

من� قطاع الإن�شاءات اإىل 4.3 تريلي�ن درهم اإماراتي يعزز اأداء قطاع الطاقة ال�شم�شية

خرباء القطاع يناق�سون ال�ستخدام املتنامي للطاقة ال�سم�سية 
والتقنيات الكفيلة بتعزيز الكفاءة لتلبية الطلب املتزايد على موارد الطاقة
القمة العاملية ال�شابعة لطاقة امل�شتقبل تقام يف اأب�ظبي بني 20-22 يناير 2014 وت�شلط ال�ش�ء 
على اأحدث البتكارات وال�شتثمارات يف قطاع الطاقة ال�شم�شية يف ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا

كانيديان �شولر و �شولر وورلد و �شن 
عززت  اأن  امل�شاركات  لهذه  وك��ان   . ب��اور 
م��ن م��ك��ان��ة ال��ق��م��ة ك��ح��دث ف��ك��ري رائد 
جمال  يف  وال��ع��امل  املنطقة  �شعيد  على 

الطاقة ال�شم�شية. 
ويف ه���ذا ال�����ش��ي��اق ق���ال ن��اج��ي احل����داد، 
امل�شتقبل  لطاقة  العاملية  القمة  م��دي��ر 
2014: يف دورتها للعام املقبل، �شتويل 
تركيزاً  امل�شتقبل  لطاقة  العاملية  القمة 
امل�شتقبلية  ال���ش��ت��خ��دام��ات  ع��ل��ى  اأك����رب 
امل�����ب�����اين، مع  ال�����ش��م�����ش��ي��ة يف  ل���ل���ط���اق���ة 
البيئية  امل��دي��ن��ة  م��ف��ه��وم��ي  ا���ش��ت��ع��را���س 
Eco- والفندق البيئي Eco-City

Hotel �شمن منطقة العي�س امل�شتدام 
يف امل��ع��ر���س امل�����ش��اح��ب ل��ل��ق��م��ة، وذل���ك 
املنزل  حققه  ال��ذي  النجاح  اإىل  ا�شتناداً 
�شاأن  وم��ن  ال�شابقة.  ال���دورة  يف  البيئي 
على  ال�شوء  ت�شّلط  اأن  الفعاليات  ه��ذه 
الدور الذي ميكن للطاقة ال�شم�شية اأن 
تلعبه يف تعزيز كفاءة ا�شتخدام الطاقة، 
املجمعات  يف  امل�����ش��ت��دام  العي�س  و���ش��م��ان 

ال�شكنية والتجارية على حد �شواء .
ثقة  على  نحن  بقوله:  احل���داد  واأردف 
منطلقاً  �شتكون  املقبل  ال��ع��ام  دورة  ب��اأن 
لالأفكار الرائدة ومن�شة مثالية لتبادل 
اأهم اخلرباء يف  املعارف واملعلومات بني 

جمال الطاقة ال�شم�شية .
امل�شتقبل،  العاملية لطاقة  القمة  وتعترب 
ال���ت���ي ت�����ش��ت�����ش��ي��ف��ه��ا م�������ش���در ، م���ب���ادرة 
اأب���وظ���ب���ي ل��ل��ط��اق��ة امل���ت���ج���ددة، احل���دث 
الأهم �شمن موؤمترات وفعاليات اأ�شبوع 
العاملية  املن�شة   ، لال�شتدامة  اأب��وظ��ب��ي 
املرتابطة  التحديات  ملناق�شة  املخ�ش�شة 
العتماد  خطى  ت�شريع  على  توؤّثر  التي 
للتنمية  ال���ن���ط���اق  وا�����ش����ع  وال��ت��ط��ب��ي��ق 
اإىل  املتجددة وُي�شار  امل�شتدامة والطاقة 
اأن موؤمترات الأ�شبوع ت�شم اأي�شاً القمة 
حدث  م��ن  دورة  واأول  ل��ل��م��ي��اه  ال��ع��امل��ي��ة 
ت�شت�شيفهما  اللذين   ،EcoWaste

م�شدر اأي�شاً. 

حتقيق  ع��ل��ى  ’اإعمار‘  ت��رك��ي��ز  يتجلى   :
الكفاءة يف ا�شتهالك الطاقة من خالل 
اأط��ول مبنى يف  تطويرها لربج خليفة، 
ال��ع��امل ب��اأ���ش��ره، وال���ذي مت ب��ن��اوؤه بحيث 
يعزز من الإمكانات التي توفرها الطاقة 
ال�شم�شية، حيث اأنه يتم تلبية متطلبات 
عرب  ال�شاخنة  امل��ي��اه  م��ن  ال���ربج  �شاكني 
نهجنا  و�شنوا�شل  ال�شم�شية.  ال��ط��اق��ة 
للرتويج  ج��دي��دة  ف��ر���س  ا�شتك�شاف  يف 
يف  واملياه  الطاقة  ا�شتهالك  يف  للكفاءة 
جم��ّم��ع��ات��ن��ا وم�����ش��اري��ع��ن��ا، ودع����م خطط 
العربية  الإم��ارات  امل�شتدامة يف  التنمية 

املّتحدة .
الرئي�س  الكتبي،  فهد  ق��ال  جهته  وم��ن 
الدار  يف  التجارية  للعمليات  التنفيذي 
اأبوظبي  يف  م���ط���ّور  اأول   ، ال���ع���ق���اري���ة 
اثنني  ت�شنيف  وفلله  جمّمعاته  حتمل 
اللوؤلوؤ  بدرجات  التقييم  برنامج  �شمن 
)ا�شتدامة(: حتقق جمّمعاتنا امل�شتدامة 
تقارب  بن�شبة  للطاقة  اأق���ل  ا���ش��ت��ه��الك��اً 
الو�شول  م����ن  مت��ك��ن��ا  وق�����د   ،20%
اعتماد  خ����الل  م���ن  ال��ن�����ش��ب��ة  ه����ذه  اإىل 
ت��غ��ل��ي��ف ع����ازل ل��ل��ح��رارة يف امل���ب���اين ذي 
والنوافذ  اجل�����دران  )يف  اأف�����ش��ل  ج����ودة 
والأ����ش���ق���ف(، وا���ش��ت��خ��دام اأن��ظ��م��ة اأكرث 
والإ�شاءة  ب��ال��ه��واء،  التكييف  يف  ك��ف��اءة 
العاملة بتقنية LED، وتطبيق اأنظمة 
ول  ال�شم�شية.  بالطاقة  امل��ي��اه  ت�شخني 
ي�شهم اعتماد هذه التدابري والإجراءات 
يف تر�شيد ا�شتهالك الطاقة فح�شب بل 
وي�شاعد يف بناء واإيجاد جمّمعات اأف�شل، 

ت�شّكل مكاناً �شحياً اأكرث لقاطنيها .
���ش��غ��ل جم����ال ال���ش��ت��ث��م��ار والب���ت���ك���ار يف 
ال��ط��اق��ة ال�����ش��م�����ش��ي��ة ح���ي���زاً ك���ب���رياً من 
العاملية  ال��ق��م��ة  م���ن  ال���ع���ام  ه����ذا  دورة 
ل��ط��اق��ة امل�����ش��ت��ق��ب��ل، م���ع م�����ش��ارك��ة عدد 
م��ن ك��ربى ���ش��رك��ات ال��ق��ط��اع يف العامل، 
التي  التقنيات  اأحدث  ا�شتعر�شت  والتي 
ال�شركات  ه���ذه  وم���ن  اإل��ي��ه��ا.  ت��و���ش��ّل��ت 
ن��ذك��ر: ف��ري���ش��ت ���ش��ولر و ���ش��ن ت��ي��ك و 

�شفافيتها، مما  نوعه بف�شل  فريداً من 
�شائعة  ال�شتائر  اأن��واع  بقية  عن  مّييزها 
ال�شتخدام وال�شتائر العازلة والطبقات 
الف�شاء  وكالة  وكانت  للنوافذ.  العازلة 
هذه  ط���ّور  م��ن  ’نا�شا‘ اأول  الأم��ري��ك��ي��ة 
ذلك  ومنذ  الف�شائية،  ملهماتها  الأل��واح 
كتقنية  واعتمادها  تطبيقها  مت  الوقت 
عزل للنوافذ، حيث اأنها تعك�س ما ي�شل 
اإىل %92 من الأ�شعة فوق البنف�شجية، 
و78%  امل�شعة،  احل���رارة  م��ن  و80% 
فيما  ال�شم�شية،  احل����رارة  اكت�شاب  م��ن 
ت�شمح بنفاذ ال�شوء الطبيعي، وتخف�س 
التكييف  تكاليف  من  ملحوظة  ب�شورة 
ب�شتائر  م��زّود  مببنى  مقارنة  والإن����ارة، 
وطبقات عازلة من الأر���س اإىل ال�شقف 
ال�شكنية  ال���ع���ق���ارات  م���ط���ورو  ي��ع��م��ل   .
ا���ش��ت��ك�����ش��اف طرق  ع��ل��ى  يف دول اخل��ل��ي��ج 
الطاقة  خاللها  م��ن  ي�شّخرون  ج��دي��دة 
تقنيات  النظيفة، كما يدر�شون توظيف 
لديهم  الإن�����ش��اءات  م�شاريع  يف  مبتكرة 
تلتزم  التي  ال�شتدامة  �شيا�شات  لدعم 

بتحقيقها احلكومات يف اأرجاء املنطقة.
املطرو�شي،  اأح���م���د  ق����ال  ج��ان��ب��ه  وم����ن 
العقارية  اإعمار  ل�شركة  املنتدب  الع�شو 

بحلول  الرئي�شية  ال��ط��اق��ة  م���وارد  على 
عام 2019 يف الدولة، وارتفاع اإجمايل 
مليون   926 اإىل  ال��ق��ط��اع  يف  الإن���ف���اق 
ال�شم�شية  ال��ط��اق��ة  اع��ت��م��اد  ف���اإن  دولر، 
امل�شتخدمة  الطاقة  توليد  �شمن حلول 
نحو  ه��ام��اً  منطلقاً  �شيكون  امل��ب��اين  يف 
حت��ق��ي��ق امل���زي���د م���ن الإجن�������ازات يف هذا 

املجال . 
املكتبية  الأب��������راج  ب�����اأن  امل����ع����روف  وم����ن 
ب�شبب  للت�شغيل،  عالية  تكاليف  تتطلب 
األ����واح ال��ن��واف��ذ التي  وج���ود الآلف م��ن 
م���ن تكاليف  وت���زي���د  مت��ت�����س احل������رارة 
اأن��ظ��م��ة ال��ت��ك��ي��ي��ف. ل��ك��ن م��ن��ت��ج��ات مثل 
النوافذ  ل��ع��زل   In‘Flector األ����واح 
تتخذ من  التي  ال�شركال  من جمموعة 
مقراً  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 
الطاقة  تكاليف  ق��ادرة على خف�س  لها، 

بن�شبة ت�شل اإىل 50%. 
التنفيذي  املدير  كون�شتابل،  اإي��ان  وق��ال 
ل����������������������In‘Flector: ت���ع���ت���رب األ��������واح 
املنتجات  اأه����م  م���ن   In‘Flector
املوجودة يف ال�شوق حالياً من حيث دورها 

يف تعزيز ا�شتدامة املباين القائمة . 
منتجاً  الأل���واح  ه��ذه  تعّد  بقوله:  وتابع 

اأكد خرباء متخ�ش�شون بقطاع الطاقة 
اأن النه�شة الكبرية التي ي�شهدها قطاع 
وال�شكنية  التجارية  الإن�شائية  امل�شاريع 
�شيوفر  ال���ع���رب���ي  اخل��ل��ي��ج  م��ن��ط��ق��ة  يف 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ر���س ال���واع���دة لتعزيز 
الطاقة  ق��ط��اع  �شمن  والب��ت��ك��ار  ال��ن��م��و 

ال�شم�شية. 
تنفيذ  اإىل  ال��ت��ق��اري��ر  اأح������دث  وت�����ش��ري 
م�شاريع اإن�شائية ت�شل قيمتها اإىل نحو 
ال�شرق  اإماراتي يف  درهم  تريليون   4.3
الأو�شط و�شمال اأفريقيا خالل ال�شنوات 
اإىل  �شيوؤدي  الذي  الأم��ر  املقبلة،  الع�شر 
الطاقة، علماً  الطلب على موارد  تزايد 
مبعدلت  حالياً  ينمو  الطلب  ه��ذا  ب��اأن 

ترتاوح بني 7 و8 % �شنوياً. 
اأهم  ك��اإح��دى  ال�شم�شية  الطاقة  وت��ربز 
باأ�شلوب  التحديات  هذه  ملواجهة  امل��وارد 
تركيب  اأن  الدرا�شات  وك�شفت  م�شتدام. 
�شمن  املدجمة  الكهرو�شوئية  احللول 
فائ�شاً  يوفر  اأن  ميكن  ال�شكنية  املباين 
 25 اإىل  ي�شل  الكهربائية  ال��ط��اق��ة  يف 
تلبية  بعد  �شنوياً،  �شاعة  كيلوواط  األ��ف 
اإىل  ي���وؤدي  ال��ك��ه��رب��اء، مم��ا  الطلب على 
املنزلية  الكهرباء  فواتري  قيمة  خف�س 

بن�شبة ت�شل اإىل 25%. 
يف هذا ال�شياق قال عدنان �شريف، رئي�س 
اخل�شراء  ل��الأب��ن��ي��ة  الإم������ارات  جم��ل�����س 
تطوير  اإىل  ب��احل��اج��ة  ال��وع��ي  ي����زداد   :
الأبنية اخل�شراء والبيئات امل�شتدامة يف 
ب�شورة  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة 
م��ت�����ش��ارع��ة، ح��ي��ث ت��ب��ذل ج��ه��ود حثيثة 
على م�شتوى �شال�شل التوريد للرتويج 
امل�����ش��ت��دام��ة. ول �شك  امل���ب���اين  مل��ف��اه��ي��م 
لإنتاج  ال�شم�شية  الأل���واح  ا�شتخدام  ب��اأن 
الطاقة الالزمة لت�شخني املياه واأنظمة 
وتوليد  والتكييف  وال��ت��ربي��د  ال��ت��دف��ئ��ة 
رئي�شية  خطوة  هي  الكهربائية  الطاقة 

نحو تعزيز ا�شتدامة املباين . 
التي  التوقعات  ���ش��ريف: يف ظ��ل  واأ���ش��اف 
الطلب  يف   71% ن�شبتها  بزيادة  ت�شري 

القطاع  بني  �شراكات  بناء  بهدف  اهلل، 
والرتقاء  ال��دول��ة،  ومواطني  اخلا�س 
بعملية توظيفهم والحتفاظ بهم على 
املدى الطويل. ويركز الربنامج اأعماله 
ف��ر���س توظيفية  ت��وف��ري  ع��ل��ى  ح��ال��ي��اً 
قطاعات  ���ش��ت��ة  ���ش��م��ن  ل���ل���م���واط���ن���ني 
والعقارات،  وال�شيافة،  التجارة،  ه��ي: 
والتاأمني  احلكومية،  �شبه  واملوؤ�ش�شات 

واخلدمات امل�شرفية.

املعهد  ال��ت��وط��ني، وق���ام مبنحه ج��ائ��زة 
امل������وارد ال��ب�����ش��ري��ة م���ن الفئة  ل��ت��ن��م��ي��ة 

الأوىل للعامني 2009 و2011.
الإم���ارات  برنامج  اأن���ه  اإىل  هنا  وي�شار 
لتطوير الكوادر الوطنية كان قد اأُطلق 
توجيهات  على  بناًء   ،2005 العام  يف 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل 
جم��ل�����س ال���������وزراء، ح���اك���م دب�����ي، رع���اه 

عر�شها على امل�شتوى الدويل، ونعتقد اأن 
اإمارة دبي هي املكان الأمثل جلمع جميع 
الرئي�شية  امل�شلحة  اأ�شحاب  و  ال�شركاء 
واحللول  للمبادرات  للخروج  املنطقة  يف 
الأعمال  ري���ادة  منتدى  تاأ�ش�س   . املهمة 
www.world-( العاملية يف عام 2008 
entrepreneurship-forum .

com( من قبل كلية ليون لإدارة الأعمال 
)فرن�شا( و (كي بي ام جي) فرن�شا جنبا 
)جمعية  اإي  ���ش��ى  (اي�����ه  م���ع  ج��ن��ب  اإىل 
نانيانغ  )ج���ام���ع���ة  و  الأع�����م�����ال(  ري������ادة 
وغرفة  ���ش��ن��غ��اف��ورة،  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة( 
التجارة وال�شناعة يف ليون ومدينة ليون 
)ال�شني(.  ت�شجيانغ  وجامعة  )فرن�شا( 
وت��رك��ز ب��رام��ج واأن�����ش��ط��ة ري���ادة الأعمال 
املنتدى العاملي على اأربعة اأركان رئي�شية 
وعالية  املبتكرة  ال�شركات  تاأ�شي�س  ه��ي: 
النمو خللق فر�س العمل، وتطوير ريادة 
الأعمال للتخفيف من حدة الفقر وخلق 
اأ����ش���واق ج��دي��دة، وحت��ف��ي��ز ت��ط��وي��ر املدن 
التعليمية  ال��ربام��ج  وتنفيذ  ال��ري��ادي��ة، 

لريادة الأعمال . 

يف  ب��ه  يحتذى  من��وذج��اً  ولتكون  املنطقة 
وال�شرتاتيجيات.  ال�شيا�شات  جم���الت 
ويعترب دمج املعرفة القت�شادية واملالية 
املتطورة يف ثقافة ريادة الأعمال املحلية 
اأم������ر �����ش����روري لإجن�������اح اجل����ه����ود التي 
الأعمال  ري��ادة  منتدى  و�شيقدم  نبذلها، 
العاملي دعماً مثاليا للجهود املبذولة من 

قبل املوؤ�ش�شة يف الجتاه ذاته .
موؤ�ش�شة  ���ش��ت��ع��م��ل  اجل��ن��اح��ي:  واأ����ش���اف 
حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع ال�شغرية 
واملتو�شطة اعتماداً على مكانة اإمارة دبي 
باعتبارها مركزاً لالبتكار وريادة الأعمال 
ثقافة  لتحفيز  فعلية  خطط  و�شع  على 
ريادة الأعمال يف املنطقة حتقيقاً لر�شالة 
املنتدى ودعماً مل�شرية التنمية يف منطقة 
ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا . واأ�شاف 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ات���ام���ري،  ت���وج���رول 
مل��ن��ت��دى ري����ادة الأع���م���ال ال��ع��امل��ي: تعترب 
لتحقيق  ح��ي��وي��ة  امل��ح��ل��ي  امل��ن��ت��دى  مهمة 
والأكادمييني  امل�شاريع  لأ�شحاب  النجاح 
وكذلك  ال�شيا�شات،  و�شانعي  واخل���رباء 
حت��دي��د اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات ال��ت��ي �شيتم 

اأبوظبي  م�شرف  م��ع  الت��ف��اق��ي��ة  ه��ذه 
الإ����ش���الم���ي ال��ت��ي ت���اأت���ي ت���اأك���ي���داً على 
القطاع اخلا�س  بالتعاون مع  التزامنا 
وال���ق���ط���اع امل�������ش���ريف، واأك�����د ب����اأن جناح 
ال��ربن��ام��ج يف ا���ش��ت��ق��ط��اب ال��ك��ث��ري من 
بالقطاع  بالعمل  لاللتحاق  املواطنني 
امل�����ش��ريف ه���و اأك����رب دل��ي��ل ع��ل��ى جهود 
ال�شورة  تغيري  نحو  وجناحها  الدولة 
النمطية ال�شابقة خا�شة اإن هذا القطاع 
يوفر العديد من الفر�س القادرة على 

ا�شتقطاب الكوادر الوطنية. 
هذا وي�شع م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي 
حيث  اأول��وي��ات��ه،  قائمة  �شمن  ك���وادره 
كفاءات  ت��ط��وي��ر  يف  امل�����ش��رف  ي�شتثمر 
م��وظ��ف��ي��ه ال���ق���ي���ادي���ة والإداري���������ة على 
املثال،  �شبيل  امل�شتويات. فعلى  خمتلف 
اأط���ل���ق امل�����ش��رف ب��رن��ام��ج اإع������داد قادة 
ملوظفيه،  الإ�شالمي  اأبوظبي  م�شرف 
املتاحة  امل��واه��ب  اأف�شل  تطوير  بهدف 
ويعترب  امل�شتقبليني.  ال��ق��ادة  وت��دري��ب 
م�������ش���رف اأب����وظ����ب����ي الإ�����ش����الم����ي من 
اإطالق  يف  ال��رائ��دة  املالية  املجموعات 
اأ���ش��اد معهد  م��ب��ادرات ال��ت��وط��ني، حيث 
واملالية  امل�شرفية  للدرا�شات  الإم��ارات 
ب��ج��ه��ود امل�����ش��رف امل��ت��وا���ش��ل��ة يف جمال 

الوطنية،  ال��ك��وادر  لتطوير  الإم�����ارات 
ع��دد من  امل��ذك��رة  توقيع  وح�شر حفل 

كبار امل�شوؤولني من كال الطرفني.
التفاقية،  ه�����ذه  ع���ل���ى  ت��ع��ل��ي��ق��ه  ويف 
ق����ال وه��ي��ب اخل����زرج����ي، رئ��ي�����س ق�شم 
اأبوظبي  م�شرف  يف  الب�شرية  امل����وارد 
امل�شارف  اأح����د  ب�شفتنا  الإ����ش���الم���ي: 
اأهمية  نتفهم  فاإننا  ال��رائ��دة،  الوطنية 
الوطنية  للمواهب  ال��ع��ون  ي��ّد  ت��ق��دمي 
عمل  ف��ر���س  على  للح�شول  املتنامية 
ُت���ن���ّم���ي م���ه���ارات���ه���م وم���واه���ب���ه���م على 
�شتلعب  ع���ل���ي���ه،  وب����ن����اًء  وج�����ه  اأف�������ش���ل 
�شراكتنا مع برنامج الإمارات لتطوير 
توفري  يف  هاماً  دوراً  الوطنية،  الكوادر 
ملواطني  وال����ت����دري����ب  ال���ع���م���ل  ف���ر����س 
ال���دول���ة، ل���ش��ي��م��ا واأن���ه���ا ���ش��رتف��ع من 
امل�شريف،  ال��ق��ط��اع  يف  ال��ت��وط��ني  ن�شبة 
اأي�شاً  الت��ف��اق��ي��ة  ه����ذه  و���ش��ت�����ش��اع��دن��ا 
خططنا  حت��ق��ي��ق  يف  ق���دم���اً  امل�����ش��ي  يف 
اأنها  ع��ن  ناهيك  للتو�شع،  امل�شتقبلية 
تتما�شى مع التزامنا جتاه التوطني يف 

خمتلف اأق�شام امل�شرف .
امل���ال، املدير  وم��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال عي�شى 
لتطوير  الإم���ارات  لربنامج  التنفيذي 
توقيع  ي�����ش��ع��دن��ا  ال��وط��ن��ي��ة:  ال����ك����وادر 

م��ن اخل����رباء والأك���ادمي���ي���ني، وع���دد من 
مت  الذين  ال��ق��رار  ومتخذي  ال�شيا�شيني 
على  ال��ت��اأث��ري  يف  مل�شاهمتهم  اخ��ت��ي��اره��م 
اجلناحي،  البا�شط  عبد  وق��ال  املجتمع. 
املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة حممد بن را�شد 
واملتو�شطة:  ال�شغرية  امل�شاريع  لتنمية 
���ش��ه��دت اإم������ارة دب����ي خ���ط���وات ك���ب���رية يف 
يف  الأعمال  لريادة  مركزاً  لت�شبح  النمو 

اأن�شئ منتدى ريادة الأعمال العاملي  وقد 
عبارة عن جمتمع  2008، وهو  عام  يف 
اأنحاء  الأع��م��ال ميتد يف جميع  رواد  من 
العامل، ي�شعون جمتمعني لال�شتفادة من 
تالحم الأفكار لتعزيز روح املبادرة يف كل 
جمالت املجتمع واإيجاد احللول اجلذرية 
للتحديات القت�شادية والجتماعية التي 
املحلية  الن�شخة  وتهدف  العامل.  تواجه 
مل��ن��ت��دى ري����ادة الأع���م���ال ال��ع��امل��ي يف دولة 
الإمارات اإىل اجلمع بني جميع ال�شركاء 
يف  امل�شلحة  واأ���ش��ح��اب  ال�شرتاتيجيني 
يف  للم�شاهمة  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة 
منوها  وحتفيز  الأع��م��ال  ري���ادة  ت�شجيع 
ب���اع���ت���ب���اره���ا و����ش���ي���ل���ة ل���ت���ك���وي���ن ال�����رثوة 
اإ�شافة  الج��ت��م��اع��ي��ة،  ال��ع��دال��ة  وحتقيق 
م�شاركتهم  وتعزيز  الأع��م��ال  رواد  لدعم 
حيث  احل��ي��وي��ة،  والقطاعات  املحافل  يف 
ال���ع���دي���د م���ن اجلهات  امل���ن���ت���دى  ي��ج��م��ع 
ال��ن��ظ��ام الإي��ك��ول��وج��ي لريادة  امل��وؤث��رة يف 
الأعمال  رج��ال  من  وجمموعة  الأع��م��ال 
واأ�شحاب امل�شاريع الجتماعية، واأ�شحاب 
امل�����ش��ل��ح��ة، وم�����زودي اخل���دم���ات، ونخبة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

الإ�شالمي،  اأب���وظ���ب���ي  م�����ش��رف  وق����ع 
الإ�شالمية  املالية  اخلدمات  جمموعة 
ال���رائ���دة، م��ذك��رة ت��ف��اه��م م��ع برنامج 
الوطنية،  ال��ك��وادر  لتطوير  الإم�����ارات 
لتوفري التدريب وفر�س عمل لعدد من 
بالن�شمام  املهتمني  ال��دول��ة  مواطني 

اإىل قطاع ال�شريفة الإ�شالمية.
�شيقوم  الت���ف���اق���ي���ة،  ب���ن���ود  ومب���وج���ب 
باإر�شال  الإ���ش��الم��ي  اأب��وظ��ب��ي  م�شرف 
ق��ائ��م��ة ب��ف��ر���س ال��ع��م��ل امل��ت��وف��رة لديه 
وامل������ه������ارات امل���ط���ل���وب���ة ل��ت��غ��ط��ي��ة هذه 
ال�شواغر اإىل برنامج الإمارات لتطوير 
�شيقوم  وال�������ذي  ال���وط���ن���ي���ة،  ال�����ك�����وادر 
املنا�شبني  امل��واط��ن��ني  بتحديد  ب����دوره 
ل��ت��غ��ط��ي��ة ه����ذه ال�������ش���واغ���ر. ك��م��ا يقوم 
الإ���ش��الم��ي مبوجب  اأب��وظ��ب��ي  م�شرف 
جمموعة  ب���ت���وف���ري  الت���ف���اق���ي���ة  ه�����ذه 
للمر�شحني  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال�����دورات  م��ن 

املوؤهلني.
وقد وّقع مذكرة التفاهم كاًل من وهيب 
اخلزرجي، رئي�س ق�شم املوارد الب�شرية 
يف م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي، وعي�شى 
برنامج  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  امل�����ال، 

•• دبي-الفجر: 

لتنمية  را�شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  وقعت 
اإحدى  وامل��ت��و���ش��ط��ة،  ال�شغرية  امل�����ش��اري��ع 
يف  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  موؤ�ش�شات 
منتدى  مع  تعاون  اتفاقية  موؤخراً  دب��ي، 
ل�شت�شافة  ال���ع���امل���ي  الأع�����م�����ال  ري�������ادة 
للمنطقة  امل��ن��ت��دى  م��ن  الأوىل  الن�شخة 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم���������ارات  دول�����ة  يف 
تبادل  حتفيز  اإىل  املنتدى  ي��ه��دف  حيث 
الأف���ك���ار ال��ري��ادي��ة وال��ت��وا���ش��ل ب��ني اأهم 
اأول  دب��ي  و�شتكون  املنطقة.  يف  ال�شركاء 
م�شتوى  على  احل��دث  ت�شتقطب  مدينة 
القادم،  دي�����ش��م��رب  يف  الأو�����ش����ط  ال�����ش��رق 
و�شتقوم موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لتنمية 
بتنظيم  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع 
اأفكار  ���ش��ي��اغ��ة  وامل�����ش��ارك��ة يف  ال��ف��ع��ال��ي��ة 
ال�شيا�شات التنموية مع اأ�شحاب العالقة 
الإقليمي،  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ال��رئ��ي�����ش��ي��ني 
وال��ت��اأث��ري ع��ل��ى ال��ت��غ��ي��ري وت��ق��دمي ريادة 
للتنمية  اأ�شا�شية  كاإ�شرتاتيجية  الأعمال 

الجتماعية والقت�شادية. 

هيئة كهرباء ومياه دبي ت�ستقبل
 وفدًا من �سركة اأبوظبي للتوزيع

يف اإطار تبادل املعلومات واخلربات والتعاون امل�شتمر مع الدوائر احلكومية 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة، اإ�شتقبلت هيئة كهرباء ومياه دبي مبركز 
التحكم بعمليات توزيع الكهرباء )DCC( التابع لها يف منطقة الق�شي�س 
اإدارة  مدير  اخلمريي  اهلل  عبد  تراأ�شه  للتوزيع  اأبوظبي  �شركة  من  وف��داً 
ال�شبكات، و�شم عدداً من م�شوؤويل ال�شركة. وتعترب هذه الزيارة جزءاً من 
واخلربات  الزيارات  وتبادل  امل�شرتك  العمل  لت�شجيع  الهيئة  ا�شرتاتيجية 
الدولة.  يف  العاملة  احلكومية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  ال��دوائ��ر  ك��اف��ة  ب��ني  وامل��ع��ارف 
وح�شر اللقاء من الهيئة كل من عبدالعزيز املرزوقي – مدير اأول عمليات 
اأحمد  التحكم(،  )م��رك��ز  ال��ت��وزي��ع  اأخ�شائي  ط��ا���ش��وايل،  مدحت  ال��ت��وزي��ع، 
اأهلي - مدير التوزيع )عمليات موقعية( ، �شيخة �شلطان - مدير التدريب 
وال�شالمة ،اأ�شماء �شعيد – مدير تخطيط و تن�شيق عمليات التوزيع ، يا�شر 

عقل - م�شاعد مدير التدريب على اأجهزة املحاكاة.
وانطالقاً من روؤيتها لتكون موؤ�ش�شة م�شتدامة على م�شتوى عاملي، تتبنى 
الهيئة اإ�شرتاتيجية متكاملة تهدف اإىل تبادل اخلربات واأف�شل املمار�شات 
تعمل  امل�شرتك، حيث  العمل  وتعزيز  العالقة  ذات  واملوؤ�ش�شات  الهيئات  مع 
الهيئة مع العديد من املوؤ�ش�شات الوطنية والعاملية بهدف حتقيق الأهداف 

امل�شرتكة للهيئة ول�شركائها.

مركز اأبوظبي للأعمال يطلق خدمات دفع 
متعددة لإجناز معاملت الرتاخي�س التجارية

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  اطلق مركز ابوظبي لالأعمال التابع لدائرة التنمية القت�شادية 
خدمات دفع متعددة لكافة معامالت واجراءات ور�شوم تراخي�س الن�شاط 
يف  وذل��ك  الوطني  اأبوظبي  بنك  مع  بالتعاون  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  التجاري 
التحول  اإىل  الرامية  اأهدافها  حتقيق  على  الدائرة  حر�س  تعك�س  خطوة 
للحلول اللكرتونية يف تقدمي خدماتها للعمالء. وقال علي فهد النعيمي 
املدير التنفيذي للمركز بالإنابة اإن خدمات الدفع اجلديدة للمركز تقدم 
حلول متعددة للعمالء متكنهم من الدفع عرب بطاقات الئتمان والبطاقات 
املدفوعة م�شبقا وخدمات الدفع النقدي عرب اأفرع بنك اأبوظبي الوطني 
املتواجدة يف جميع مراكز الدائرة بالإمارة بهدف ت�شهيل اإجراءات الدفع 
لدى العمالء واإجناز معامالتهم بال�شرعة والوقت املطلوبني. واو�شح انه 
مت بالتعاون مع بنك اأبوظبي الوطني توفري ما يزيد عن 100 جهاز دفع 
مبعدل  لالأعمال  ابوظبي  مبركز  العمالء  خدمة  ن��واف��ذ  عند  ال��ك��رتوين 
النافذة  عند  مبا�شرة  ال��دف��ع  بعمليات  للقيام  وذل���ك  م��وظ��ف  لكل  ج��ه��از 
الكاونرت م�شريا اإىل اإنه مت تدريب وتاأهيل جميع موظفي خدمة العمالء 
التعامل  اللكرتوين مبا ميكنهم من  الدفع  اجهزة  ا�شتخدام  كيفية  على 
اإج��راءات دفع وحت�شيل الر�شوم اخلا�شة مبعامالت الرتاخي�س  مع كافة 

التجارية من دون توقف.
اخلا�شة  امل��ع��ام��الت  اإجن����از  يف  املمكنة  احل��ل��ول  ت��ع��دد  اإن  النعيمي  وذك���ر   
حتقيقها  اىل  ي�شعى  التي  اله���داف  اه��م  من  يعد  التجارية  بالرتاخي�س 
م��رك��ز اب��وظ��ب��ي ل��الأع��م��ال م��ن خ��الل اب��ت��ك��ار ال��ع��دي��د م��ن احل��ل��ول الذكية 
يزال  ل  الع��م��ال  مركز  ان  ال�شاأن  بهذا  واأك���د  منها  اللكرتونية  وخا�شة 
من  التي  الذكية  اللكرتونية  احللول  من  العديد  ا�شتحداث  على  يعمل 
�شاأنها اأن ت�شهم يف تقدمي اف�شل اخلدمات للعمالء وبالتايل احداث نقلة 
ي�شهم يف  الم��ارة مما  التجاري على م�شتوى  الن�شاط  اج��راءات  نوعية يف 
العمال  لرجال  العمال ويجعلها مركزا جاذبا  بيئة  تناف�شيتها يف  تعزيز 

وامل�شتثمرين يف املنطقة.
ا�شتخدام  م��ن  ال��ع��م��الء  اجل��دي��دة مت��ك��ن  اخل��دم��ة  ان  النعيمي  واأ����ش���اف   
اللكرتوين  الدرهم  م�شبقا  املدفوعة  البطاقات  اأو  الئتمانية  البطاقات 
الدفع  خدمة  اىل  بالإ�شافة  باملركز  العمالء  خدمة  موظفي  خ��الل  م��ن 
ال��دائ��رة يف  بفروع  املتواجدة  الوطني  اأبوظبي  بنك  اأف��رع  خ��الل  نقدا من 
خمتلف مناطق المارة مع امكانية ا�شتخدام بطاقات الئتمان والبطاقات 
املدفوعة م�شبقا من خالل بنك اأبوظبي الوطني اأي�شا وهو ما يقدم حلول 

دفع متعددة ومتنوعة تنا�شب جميع العمالء .
من جانبه قال نافنيت ديف رئي�س البطاقات يف بنك اأبوظبي الوطني نحن 
اأبوظبي الوطني يف خمتلف فروع دائ��رة التنمية  باأن فروع بنك  على ثقة 
القت�شادية يف اأبوظبي �شتبذل ق�شارى جهودها لتوفري اأف�شل اخلدمات 

للعمالء. 
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يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 156737  تاريخ الإيداع 2011/5/3 
الفئة 10  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

 ا�شم ال�شركة �شانويف 
فرن�شا   جن�شية ال�شركة 

COMPAKSTAR ا�شم العالمة

العنوان 174، افينيو دي فران�س ، 75013  باري�س ، فرن�شا
 املنتجات اأقالم الن�شولني القابلة للحقن . 

الكلمة COMPAKSTAR  باحلروف الالتينية  .   و�شف العالمة 
 *  ال�شرتاطات 

 2010/12/27  تاريخ الأولوية 
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 
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يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

تاريخ الإيداع 2011/5/3   رقم الإيداع / الطلب 156744 
 الفئة 10  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة �شانويف 
فرن�شا   جن�شية ال�شركة 

 ا�شم العالمة ر�شم لطائر داخل �شكل دائري مفتوح باللونني البي�س وال�شود   . 

 العنوان 174، افينيو دي فران�س 75013 باري�س ، فرن�شا 
وال�شنان  والعيون  الطراف  ؛  والبيطرية  ال�شنان  ولطب  وجراحية  طبية  وادوات  اجهزة  املنتجات 
ال�شينية  ال�شعة  واأجهزة  الت�شوير  اأجهزة  ؛  اجلروح  درز  او  مواد خياطة  ؛  التجبري  اأدوات  ؛  ال�شطناعية 

لال�شتخدام الطبي .
ر�شم لطائر داخل �شكل دائري مفتوح باللونني البي�س وال�شود بطريقة فنية مميزة . و�شف العالمة 

 *  ال�شرتاطات 
 2011/3/24  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

تاريخ الإيداع 2011/5/3   رقم الإيداع / الطلب 156750 
 الفئة 42  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة �شانويف 
فرن�شا   جن�شية ال�شركة 

 ا�شم العالمة ر�شم لطائر داخل �شكل دائري مفتوح باللونني البي�س وال�شود   . 

 العنوان 174، افينيو دي فران�س 75013 باري�س ، فرن�شا 
البيولوجية  والبحوث   ، الكيمياوية  البحوث  حتديداً   ، والتكنولوجية  العلمية  اخلدمات  املنتجات 
يف  جميعها  ال�شريرية  الدرا�شات   ، احلا�شوب  بيانات  وقواعد  براجميات  وتطوير  ت�شميم   ، وال�شيدلنية 

جمال الرعاية ال�شحية .
ر�شم لطائر داخل �شكل دائري مفتوح باللونني البي�س وال�شود بطريقة فنية مميزة . و�شف العالمة 

 *  ال�شرتاطات 
 2011/3/24  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 156740  تاريخ الإيداع 2011/5/3 
 الفئة 1  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة  �شانويف    
 جن�شية ال�شركة فرن�شا 

 ا�شم العالمة ر�شم لطائر داخل �شكل دائري مفتوح باللونني البي�س وال�شود 

العنوان 174، افينيو دي فران�س 75013 باري�س ، فرن�شا
 املنتجات الكيماويات لال�شتخدام يف ت�شنيع امل�شتح�شرات واملواد ال�شيدلنية اأو التجميلية .

ر�شم لطائر داخل �شكل دائري مفتوح باللونني البي�س وال�شود بطريقة فنية مميزة . و�شف العالمة 
 *  ال�شرتاطات 

 2011/3/24  تاريخ الأولوية 
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

تاريخ الإيداع 2011/5/3   رقم الإيداع / الطلب 156745 
 الفئة 16  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة �شانويف 
فرن�شا   جن�شية ال�شركة 

 ا�شم العالمة ر�شم لطائر داخل �شكل دائري مفتوح باللونني البي�س وال�شود   . 

 العنوان 174، افينيو دي فران�س 75013 باري�س ، فرن�شا 
 ، املجالت   ، ال�شحف   ، الخبارية  الن�شرات  ؛  النواع  جميع  من  العالم  و�شائل  حول  املطبوعات  املنتجات 

الدوريات ، الكتب ، اجلرائد ، الإعالنات الكبرية التي توزع فيما يتعلق مبجال الرعاية ال�شحية .
ر�شم لطائر داخل �شكل دائري مفتوح باللونني البي�س وال�شود بطريقة فنية مميزة . و�شف العالمة 

 *  ال�شرتاطات 
 2011/3/24  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 156751  تاريخ الإيداع 2011/5/3 
 الفئة 44  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة �شانويف 
فرن�شا   جن�شية ال�شركة 

 ا�شم العالمة ر�شم لطائر داخل �شكل دائري مفتوح باللونني البي�س وال�شود   . 

 العنوان 174، افينيو دي فران�س 75013 باري�س ، فرن�شا 
جمال  يف  ال�شت�شارات  ؛  وباجلمال  ال�شحية  الرعاية  ؛  البيطرية  اخلدمات  ؛  الطبية  اخلدمات  املنتجات 
امل�شتح�شرات ال�شيدلنية والرعاية ال�شحية ؛ توفري املعلومات الطبية وبرامج حمالت التوعية يف جمال 

الرعاية ال�شحية .
ر�شم لطائر داخل �شكل دائري مفتوح باللونني البي�س وال�شود بطريقة فنية مميزة . و�شف العالمة 

 *  ال�شرتاطات 
 2011/3/24  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 156741  تاريخ الإيداع 2011/5/3 
 الفئة 3  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة �شانويف 
فرن�شا   جن�شية ال�شركة 

 ا�شم العالمة ر�شم لطائر داخل �شكل دائري مفتوح باللونني البي�س وال�شود   . 

 العنوان 174، افينيو دي فران�س 75013 باري�س ، فرن�شا 
املنتجات امل�شتح�شرات غري الطبية لل�شحة ، والعناية واملحافظة على الب�شرة ؛ املنتجات ال�شحية للج�شم ؛ 

م�شتح�شرات التجميل ؛ ال�شابون ؛ منظفات ال�شنان .
ر�شم لطائر داخل �شكل دائري مفتوح باللونني البي�س وال�شود بطريقة فنية مميزة . و�شف العالمة 

 *  ال�شرتاطات 
 2011/3/24  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب  156738  تاريخ الإيداع 2011/5/3 
 الفئة 10  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة �شانويف 
فرن�شا جن�شية ال�شركة 

INTROSTAR ا�شم العالمة

العنوان 174، افينيو دي فران�س ، 75013  باري�س ، فرن�شا
  املنتجات اأقالم الن�شولني القابلة للحقن . 

 . الالتينية   باحلروف    INTROSTAR الكلمة  و�شف العالمة 
 *  ال�شرتاطات 

 2010/12/27  تاريخ الأولوية 
 رقم الإي�شال  

 تاريخ الإي�شال   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 

اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 156757  تاريخ الإيداع 2011/5/3 
 الفئة 16  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة �شانويف 
فرن�شا   جن�شية ال�شركة 

 ا�شم العالمة ر�شم لطائر داخل �شكل دائري مفتوح باللوان 

 العنوان 174، افينيو دي فران�س 75013 باري�س ، فرن�شا 
 ، املجالت   ، ال�شحف   ، الخبارية  الن�شرات  ؛  النواع  جميع  من  العالم  و�شائل  حول  املطبوعات  املنتجات 

الدوريات ، الكتب ، اجلرائد ، الإعالنات الكبرية التي توزع فيما يتعلق مبجال الرعاية ال�شحية .
ر�شم لطائر داخل �شكل دائري مفتوح باللوان الزرق ) بانتون 7455( والخ�شر )بانتون  و�شف العالمة 

397( والبني ) بانتون 466( بطريقة مميزة .
 *  ال�شرتاطات 

 2011/4/11  تاريخ الأولوية 
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 156746  تاريخ الإيداع 2011/5/3 
 الفئة 35  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة �شانويف 
فرن�شا   جن�شية ال�شركة 

 ا�شم العالمة ر�شم لطائر داخل �شكل دائري مفتوح باللونني البي�س وال�شود   . 

 العنوان 174، افينيو دي فران�س 75013 باري�س ، فرن�شا 
املنتجات خدمات ا�شت�شارات العمال التجارية ؛ خدمات ال�شت�شارات ، حتديدا ، توفري معلومات امل�شتهلك 
التي تخ�س املنتجات ؛ خدمات الدعاية والعالن والت�شويق ؛ خدمات التوزيع ، حتديداً ، تو�شيل املنتجات 
الرعاية  جمالت  يف  التجارية  العمال  وادارة  التوجيهية  الدارة  ؛  ال�شيدلنية  املنتجات  حول  واملعلومات 
ال�شحية ؛ توزيع املواد الرتويجية املطبوعة يف جمال الرعاية ال�شحية ؛ الرتويج حلمالت التوعية العامة 

فيما يخت�س بالرعاية ال�شحية .   
ر�شم لطائر داخل �شكل دائري مفتوح باللونني البي�س وال�شود بطريقة فنية مميزة . و�شف العالمة 

 *  ال�شرتاطات 
 2011/3/24  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 156752  تاريخ الإيداع 2011/5/3 
 الفئة 1  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة  �شانويف  
فرن�شا   جن�شية ال�شركة 

 ا�شم العالمة ر�شم لطائر داخل �شكل دائري مفتوح باللوان الزرق والخ�شر والبني . 

العنوان 174، افينيو دي فران�س 75013 باري�س ، فرن�شا
املنتجات الكيماويات لال�شتخدام يف ت�شنيع امل�شتح�شرات واملواد ال�شيدلنية اأو التجميلية .

ر�شم لطائر داخل �شكل دائري مفتوح باللوان الزرق ) بانتون 7455( والخ�شر )بانتون  و�شف العالمة 
397( والبني ) بانتون 466( بطريقة مميزة .

 *  ال�شرتاطات 
 2011/4/11  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

تاريخ الإيداع 2011/5/1   رقم الإيداع / الطلب 156560 
 الفئة 3  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة ال يف ام ات�س فراجران�س براندز 
فرن�شا   جن�شية ال�شركة 

 TWENTY WHITE SERUM ا�شم العالمة 

 العنوان 77، رو اناتول فرن�شا  92300 ليفالوي – فرن�شا . 
 ، احلليبية  امل�شتح�شرات   ، الغ�شولت  ؛  للتبيي�س  م�شتح�شرات جتميل  ؛  التجميل  م�شتح�شرات  املنتجات 
الكرميات ، اجلل )هالم( للوجه واجل�شم ، جميع املنتجات مت انتاجها و/اأوالتحكم بها بوا�شطة معاجلني 

طبيني .
العبارة TWENTY WHITE SERUM باحلروف الالتينية . و�شف العالمة 

 *  ال�شرتاطات 
 2010/10/29  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

تاريخ الإيداع 2011/5/3   رقم الإيداع / الطلب 156758 
 الفئة 35  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة �شانويف 
فرن�شا   جن�شية ال�شركة 

 ا�شم العالمة ر�شم لطائر داخل �شكل دائري مفتوح باللوان 

 العنوان 174، افينيو دي فران�س 75013 باري�س ، فرن�شا 
املنتجات خدمات ا�شت�شارات العمال التجارية ؛ خدمات ال�شت�شارات ، حتديدا ، توفري معلومات امل�شتهلك 
التي تخ�س املنتجات ؛ خدمات الدعاية والعالن والت�شويق ؛ خدمات التوزيع ، حتديداً ، تو�شيل املنتجات 
الرعاية  جمالت  يف  التجارية  العمال  وادارة  التوجيهية  الدارة  ؛  ال�شيدلنية  املنتجات  حول  واملعلومات 
ال�شحية ؛ توزيع املواد الرتويجية املطبوعة يف جمال الرعاية ال�شحية ؛ الرتويج حلمالت التوعية العامة 

فيما يخت�س بالرعاية ال�شحية .
ر�شم لطائر داخل �شكل دائري مفتوح باللوان الزرق ) بانتون 7455( والخ�شر )بانتون  و�شف العالمة 

397( والبني ) بانتون 466( بطريقة مميزة .
 *  ال�شرتاطات 

 2011/4/11  تاريخ الأولوية 
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 156749  تاريخ الإيداع 2011/5/3 
 الفئة 41  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة �شانويف 
فرن�شا   جن�شية ال�شركة 

 ا�شم العالمة ر�شم لطائر داخل �شكل دائري مفتوح باللونني البي�س وال�شود   . 

 العنوان 174، افينيو دي فران�س 75013 باري�س ، فرن�شا 
املنتجات التعليم والتدريب يف جمال الرعاية ال�شحية ؛ اعداد حلقات البحث واملوؤمترات والجتماعات يف 
املجال اآنف الذكر ؛ ن�شر املجالت ، والكتب والكتيبات الر�شادية ، والعدد الرقمية واللكرتونية للمعلومات 

والتدريب يف جمال الرعاية ال�شحية .
و�شف العالمة ر�شم لطائر داخل �شكل دائري مفتوح باللونني البي�س وال�شود بطريقة فنية مميزة .

 *  ال�شرتاطات 
 2011/3/24  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

 فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

تاريخ الإيداع 2011/5/3   رقم الإيداع / الطلب 156753 
 الفئة 3  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة �شانويف 
فرن�شا   جن�شية ال�شركة 

 ا�شم العالمة ر�شم لطائر داخل �شكل دائري مفتوح باللوان 

 العنوان 174، افينيو دي فران�س 75013 باري�س ، فرن�شا 
املنتجات امل�شتح�شرات غري الطبية لل�شحة ، والعناية واملحافظة على الب�شرة ؛ املنتجات ال�شحية للج�شم ؛ 

م�شتح�شرات التجميل ؛ ال�شابون ؛ منظفات ال�شنان .
ر�شم لطائر داخل �شكل دائري مفتوح باللوان الزرق ) بانتون 7455( والخ�شر )بانتون  و�شف العالمة 

397( والبني ) بانتون 466( بطريقة مميزة .
 *  ال�شرتاطات 

 2011/4/11  تاريخ الأولوية 
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 156743  تاريخ الإيداع 2011/5/3 
 الفئة 9  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة �شانويف 
 جن�شية ال�شركة فرن�شا 

 ا�شم العالمة ر�شم لطائر داخل �شكل دائري مفتوح باللونني البي�س وال�شود   . 

 العنوان 174، افينيو دي فران�س 75013 باري�س ، فرن�شا 
املنتجات العد�شات الال�شقة ؛ نظارات العيون والعد�شات الب�شرية ؛ الرباجميات يف جمال الرعاية ال�شحية 
؛ ا�شرطة الفيديو وا�شرطة كا�شيت �شوتية ، اقرا�س م�شغوطة – لذاكرة القراءة فقط ) �شي دي – روم ( يف 

جمال الرعاية ال�شحية ، براجميات الت�شوير الطبي .
و�شف العالمة ر�شم لطائر داخل �شكل دائري مفتوح باللونني البي�س وال�شود بطريقة فنية مميزة .

 *  ال�شرتاطات 
 2011/3/24  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2011/4/3   رقم الإيداع / الطلب 155248 

 الفئة 21  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
 ا�شم ال�شركة اهل�شرتوم كوربوري�شن  

فنلندا   جن�شية ال�شركة 
 Stay ahead ا�شم العالمة 

العنوان �شاملي�شارينوكيو 1 ، اف اآي - 00180 هيل�شينكي ، فنلندا .
الزجاج  ماعدا  امل�شغول)  �شبه  اأو  امل�شغول  غري  الزجاج  ؛  للمطبخ  اأو  املنزلية  واحلاويات  الأوعية  املنتجات 
اأو الن�شيج ؛  ، لي�س لال�شتخدام يف العزل  الليفي و املنتجات امل�شنوعة منه  البناء ( ؛ الزجاج  امل�شتخدم يف 

و�شائط تر�شيح زجاجي ليفي .
الكلمة stay ahead   باحلروف الالتينية  بطريقة مميزة .   و�شف العالمة 

 *  ال�شرتاطات 
 2011/2/25  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

تاريخ الإيداع 2011/4/7   رقم الإيداع / الطلب 155406 
 الفئة 3  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة كارتييه انرتنا�شيونال ايه جي . 
 جن�شية ال�شركة �شوي�شرا 

 CARTIER LIBRE ا�شم العالمة 

 العنوان 22 ، هينتريبريغ�شرتا�شي  ، بو�شتفاخ 61 ،   6312 �شتاينهاو�شن ، �شوي�شرا . 
املنتجات ال�شابون ؛ العطور ، الزيوت العطرية ، م�شتح�شرات التجميل ، غ�شولت ال�شعر .

العبارة CARTIER LIBRE باحلروف الالتينية.   و�شف العالمة 
 *  ال�شرتاطات 

                    2010/11/18  تاريخ الأولوية 
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 156102  تاريخ الإيداع 2011/4/20 
 الفئة 14  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة ريت�شمونت انرتنا�شيونال ا�س. ايه . 
�شوي�شرا   جن�شية ال�شركة 

 ARONDE ا�شم العالمة 

 العنوان روتي دي�س بي�شيز 10، فيالرز � �شور� جلني، �شوي�شرا. 
املنتجات زمامات )مرابط( لأكمام القمي�س ، م�شابك ربطة العنق ، اخلوامت ، ال�شاور ، الأقراط ، القالدات ، 
الدبابي�س الزينية )جموهرات( ، حلقات املفاتيح ؛ ال�شاعات ، اأدوات القيا�س الدقيق للوقت ، ال�شاعات احلائطية 

 ، اأربطة ال�شاعات ، اأ�شاور ال�شاعات ، ال�شناديق من املعادن النفي�شة لل�شاعات واملجوهرات . 
الكلمة ARONDE   باحلروف الجنليزية و�شف العالمة 

 *  ال�شرتاطات 
 2010/11/11  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2011/4/17   رقم الإيداع / الطلب 155882 

 الفئة 7  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
 ا�شم ال�شركة  ووجنجني كوواي كو.، ليميتد . 

جمهورية كوريا   جن�شية ال�شركة 
  Coway Juicepresso ا�شم العالمة 

العنوان 658 يوجو- ري ، يوجو- يوب ، جوجنجيو ، �شوجن�شيوجننام – دو ، جمهورية كوريا 
املنتجات الع�شارة الكهربائية لالأغرا�س املنزلية ، ع�شارة الفواكه الكهربائية لالغرا�س املنزلية ، ع�شارة 

اخل�شروات الكهربائية لالأغرا�س املنزلية .
الكلمة Coway  وحتتها الكلمة Juicepresso  باحلروف الالتينية باللون ال�شود مع  و�شف العالمة 

 النقاط يف حريف ) j ( و )i( كتبت على �شكل ورقتي �شجرة باللون الأخ�شر بطريقة مميزة 
 *  ال�شرتاطات 

 2010/10/21  تاريخ الأولوية 
 رقم الإي�شال  

 تاريخ الإي�شال   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 

اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862
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يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 157829  تاريخ الإيداع 2011/5/29 
 الفئة 3  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة جويرلين ا�س. ايه. 
فرن�شا   جن�شية ال�شركة 

    MYRRHE & DELIRES ا�شم العالمة 

 العنوان 68 افينيو دي�س �شامب�س اإلي�شي�س 008  75  باري�س � فرن�شا 
لال�شتخدام  العطرية  الزيوت  الزينة،  ماء  الكولونيا،  ماء  العطر،  ماء  العطور،  الزينة،  �شابون  املنتجات 
لال�شتخدام  )جل(  الهالم   ، امل�شتحلبات   ، الكرميات   ، الغ�شولت   ، احلليبية  امل�شتح�شرات   ، ال�شخ�شي 
 ، ال�شخ�شي  لال�شتخدام  الروائح  مزيالت   ، بالدو�س  لالغت�شال  )جل(  هالم   ، واجل�شم  للوجه  التجميلي 

غ�شولت ال�شعر ، الالكيه ، الهالم )جل( ، الكرميات ، البل�شم )لل�شعر( ، م�شتح�شرات التجميل.
العبارة MYRRHE & DELIRES باحلروف الالتينية .   و�شف العالمة 

 *  ال�شرتاطات 
 2011/01/14  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب  161059  تاريخ الإيداع 2011/8/10 
 الفئة 25  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة واريور �شبورت�س ، انك . 
الوليات املتحدة الأمريكية   جن�شية ال�شركة 

 WAR-TECH ا�شم العالمة 

 العنوان 32125 هولينجزورث افينيو ، وارين ام اآي 48092 ، الوليات املتحدة المريكية . 
املنتجات املالب�س ؛ الب�شة القدم ؛ اغطية الراأ�س ؛ قم�شان التعرق ذات غطاء للراأ�س ؛ اثواب من ال�شوف ) 
اجلرازي ( ؛ �شراويل ريا�شية للتعامل مع الرطوبة ؛ قم�شان ريا�شية للتعامل مع الرطوبة ؛ قم�شان تائية 

باأكمام ق�شرية او طويلة ؛ �شراويل ق�شرية ؛ قم�شان ريا�شية ؛ �شراويل التعرق ؛ قم�شان التعرق .
الكلمة WAR-TECH  باحلروف الالتينية .   و�شف العالمة 

 *  ال�شرتاطات 
 2011/7/29  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

تاريخ الإيداع 2011/6/5   رقم الإيداع / الطلب 158136 
 الفئة 35  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة اديكو ا�س ايه 
�شوي�شرا   جن�شية ال�شركة 

 MODIS ا�شم العالمة 

 العنوان ت�شاتيو بومنونت ، 1275 �شي�شرييك�س �شوي�شرا 
املنتجات وكالت التوظيف لطاقم املوظفني املوؤقت والدائم ؛ اختيار ، جلب وتوفري طاقم املوظفني املوؤقت ، 
ولفرتات حمددة والدائم ؛ وكالت التوظيف ، حتديداً توفري اعالنات وو�شف للوظائف على اخلط املبا�شر 
؛ الفح�س والتحليل لقوة العمليات العقلية للنتائج اخلا�شة مبثل هذه الختبارات ؛ توفري  اخلدمات وادارة 

امل�شروع يف جمال تكنولوجيا املعلومات ، واي�شا على �شكل ال�شتعانة مب�شادر خارجية .
الكلمة MODIS  باحلروف الالتينية.   و�شف العالمة 

 *  ال�شرتاطات 
 2010/12/20  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 157196  تاريخ الإيداع 2011/5/15 
 الفئة 14  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة فان كليف اند اربيلز ا�س. ايه. 
�شوي�شرا   جن�شية ال�شركة 

OISEAUX DE PARADIS ا�شم العالمة

العنوان روت دي�س بي�شيز 8 ، 1752 فيالرز � �شور � جالن، �شوي�شرا. 
 املنتجات زمامات )مرابط( لأكمام القمي�س ، م�شابك ربطة العنق ، اخلوامت ، ال�شاور ، الأقراط ، القالدات ، 
الدبابي�س الزينية )جموهرات( ، حلقات املفاتيح ؛ ال�شاعات ، اأدوات القيا�س الدقيق للوقت ، ال�شاعات احلائطية 

 ، اأربطة ال�شاعات ، اأ�شاور ال�شاعات ، ال�شناديق من املعادن النفي�شة لل�شاعات واملجوهرات . 
 . الالتينية  باحلروف   OISEAUX DE PARADIS العبارة  و�شف العالمة 

 ال�شرتاطات  * 
 2010/11/22  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 156761  تاريخ الإيداع 2011/5/3 
 الفئة 41  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة �شانويف 
فرن�شا   جن�شية ال�شركة 

 ا�شم العالمة ر�شم لطائر داخل �شكل دائري مفتوح باللوان 

 العنوان 174، افينيو دي فران�س 75013 باري�س ، فرن�شا 
املنتجات التعليم والتدريب يف جمال الرعاية ال�شحية ؛ اعداد حلقات البحث واملوؤمترات والجتماعات يف 
املجال اآنف الذكر ؛ ن�شر املجالت ، والكتب والكتيبات الر�شادية ، والعدد الرقمية واللكرتونية للمعلومات 

والتدريب يف جمال الرعاية ال�شحية .
ر�شم لطائر داخل �شكل دائري مفتوح باللوان الزرق ) بانتون 7455( والخ�شر )بانتون  و�شف العالمة 

397( والبني ) بانتون 466( بطريقة مميزة .
 *  ال�شرتاطات 

 2011/4/11  تاريخ الأولوية 
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 158137  تاريخ الإيداع 2011/6/5 
 الفئة 41  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة  اديكو ا�س ايه  
�شوي�شرا   جن�شية ال�شركة 

MODIS ا�شم العالمة

  
 العنوان ت�شاتيو بومنونت ، 1275 �شي�شرييك�س ، �شوي�شرا     

وعلى  ال�شخ�شية  الدرا�شية  واحللقات  العمل  ور�س  ادارة  ؛  التدريب  خدمات  ؛  التعليم  خدمات  املنتجات   
اخلط املبا�شر يف جمال تقنيات للبحث عن العمل ، والت�شال ال�شبكي واإدارة املهنة ، اأدارة برامج التدريب يف 

جمالت الكتابة وال�شكرتارية ، ومعاجلة الكلمة والتقاط البيانات واإدارة نظم املعلومات.
الكلمة MODIS كتبت باحلروف الالتينية.   و�شف العالمة 

 *  ال�شرتاطات 
 2010/12/20  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 157583  تاريخ الإيداع 2011/5/24 
 الفئة 5  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة اأونيك�س فارما�شيوتيكالز ، اإنك. 
الوليات املتحدة الأمريكية   جن�شية ال�شركة 

 ONYX PHARMACEUTICALS ا�شم العالمة 

العنوان 249 ئي . جراند افينيو ، �شاوث �شان فران�شي�شكو ، كاليفورنيا 94080، الوليات املتحدة الأمريكية .
 املنتجات امل�شتح�شرات ال�شيدلنية 

  PHARMACEUTICALS الكلمة  ا�شغر  بخط  وحتتها   ONYX الكلمة  و�شف العالمة 
باحلروف الالتينية واىل جهة الي�شار ر�شم لدوامة باللوان الرمادي والأبي�س والأ�شود والعالمة مكررة يف 

ال�شفل باللوان الرمادي والأحمر والأبي�س والأ�شود بطريقة مميزة .
 *  ال�شرتاطات 

 2010/11/24  تاريخ الأولوية 
 رقم الإي�شال  

 تاريخ الإي�شال   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 

اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 156762  تاريخ الإيداع 2011/5/3 
 الفئة 42  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة �شانويف 
فرن�شا   جن�شية ال�شركة 

 ا�شم العالمة ر�شم لطائر داخل �شكل دائري مفتوح باللوان 

 العنوان  174، افينيو دي فران�س 75013 باري�س ، فرن�شا 
البيولوجية  والبحوث   ، الكيمياوية  البحوث  حتديداً   ، والتكنولوجية  العلمية  اخلدمات  املنتجات 
يف  جميعها  ال�شريرية  الدرا�شات   ، احلا�شوب  بيانات  وقواعد  براجميات  وتطوير  ت�شميم   ، وال�شيدلنية 

جمال الرعاية ال�شحية .
ر�شم لطائر داخل �شكل دائري مفتوح باللوان الزرق ) بانتون 7455( والخ�شر )بانتون  و�شف العالمة 

397( والبني ) بانتون 466( بطريقة مميزة .
 *  ال�شرتاطات 

 2011/4/11  تاريخ الأولوية 
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 158138  تاريخ الإيداع 2011/6/5 
 الفئة  42  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة  اديكو ا�س ايه  
�شوي�شرا   جن�شية ال�شركة 

 MODIS   ا�شم العالمة 

العنوان ت�شاتيو بومنونت ، 1275 �شي�شرييك�س ، �شوي�شرا     
املعلومات  لتكنولوجيا  التحتية  والبنية  احلا�شوب  وبرجمة  احلا�شوب  جمالت  يف  ال�شت�شارات  املنتجات 
مكتب  ؛  الهند�شة  ؛  احلا�شوب  وبرامج  احلا�شوب  اأجهزة  وتطوير  تو�شيع  ؛  لالآخرين  احلا�شوب  برجمة  ؛ 

امل�شاعدة لالأمور املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات .
الكلمة MODIS كتبت باحلروف الالتينية.   و�شف العالمة 

 *  ال�شرتاطات 
 2010/12/20  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

تاريخ الإيداع 2011/6/5   رقم الإيداع / الطلب 158135 
 الفئة 37  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة د. �شا�شي ايه جي. 
اأملانيا   جن�شية ال�شركة 
 sasse ا�شم العالمة 

 العنوان اآم وي�شتبارك 1  81373 ميونخ ، اأملانيا . 
واملكونات  املباين  قطع  ؛  وللمباين  يف  حتويالت  ؛  الرتكيب  خدمات  ؛  الت�شليح  ؛  املباين  اإن�شاء  املنتجات 
الوظيفية اخلا�شة بها ؛ التنظيف ؛ الإ�شراف ؛ اإدارة املرافق التقنية وللبنية التحتية والتجارية ، حتديدا 

ال�شيانة )تقدمي اخلدمات والفح�س والت�شليح( ، اإجازة ا�شتخدام املبنى و�شحب اجازة ال�شتخدام  .
sasse( كتبت باحلروف الالتينية باللون الأ�شود وحتتها خط ازرق واىل جهة  الكلمة )  و�شف العالمة 

 اليمني مربع داخله �شكل هند�شي باللوان الأزرق والأبي�س والأ�شود بطريقة مميزة . 
 ال�شرتاطات  * 

 تاريخ الأولوية  2011/2/21 
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 156763  تاريخ الإيداع 2011/5/3 
 الفئة 44  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة �شانويف 
فرن�شا   جن�شية ال�شركة 

 ا�شم العالمة ر�شم لطائر داخل �شكل دائري مفتوح باللوان 

 العنوان 174، افينيو دي فران�س 75013 باري�س ، فرن�شا 
جمال  يف  ال�شت�شارات  ؛  وباجلمال  ال�شحية  الرعاية  ؛  البيطرية  اخلدمات  ؛  الطبية  اخلدمات  املنتجات 
امل�شتح�شرات ال�شيدلنية والرعاية ال�شحية ؛ توفري املعلومات الطبية وبرامج حمالت التوعية يف جمال 

الرعاية ال�شحية .
ر�شم لطائر داخل �شكل دائري مفتوح باللوان الزرق ) بانتون 7455( والخ�شر )بانتون  و�شف العالمة 

397( والبني ) بانتون 466( بطريقة مميزة .
 *  ال�شرتاطات 

 2011/4/11  تاريخ الأولوية 
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

تاريخ الإيداع 2011/6/20   رقم الإيداع / الطلب 158844 
 الفئة 9  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة ذا تورونتو – دومينيون بانك . 
كندا   جن�شية ال�شركة 

 TD DIRECT  INVESTING ا�شم العالمة 

العنوان 66 ويلينجتون �شرتيت وي�شت ، تورونتو دومينيون تاور  الطابق الثاين ع�شر ، تورونتو ، اونتاريو ، كندا .
املنتجات براجميات احلا�شوب املتعلقة باملعلومات املالية وال�شتثمار والتجارة ، حتديداً ، براجميات التجارة 
اللكرتونية ، براجميات ادارة ال�شندات التجارية ، براجميات مالية حتليلية ، براجميات ادارة الت�شالت 
املالية ، براجميات تنميط املخاطرة املالية ؛ براجميات لتوفري قابلية الت�شال اللكرتونية للتبادل املايل 
وال�شواق  املالية ؛ مواد الن�شر اللكرتونية القابلة للتحميل على �شكل جمالت ، الن�شرات الخبارية ، الكتب 
الر�شادية ، كتب الدليل ، الكتيبات ، والن�شرات التعريفية ، جميعها يف جمال التمويل وال�شتثمار والتجارة .

العبارة  TD DIRECT INVESTING باحلروف الالتينية.   و�شف العالمة 
 *  ال�شرتاطات 

 2011/5/13  تاريخ الأولوية 
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

تاريخ الإيداع 2011/6/20   رقم الإيداع / الطلب 158848 
 الفئة 38  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة ذا تورونتو – دومينيون بانك . 
كندا   جن�شية ال�شركة 

 TD DIRECT  INVESTING ا�شم العالمة 

العنوان 66 ويلينجتون �شرتيت وي�شت ، تورونتو دومينيون تاور  الطابق الثاين ع�شر ، تورونتو ، اونتاريو ، كندا .
املنتجات توفري الو�شول لعدة م�شتخدمني ل�شبكة معلومات احلا�شوب العاملية ؛ خدمات بوابة الت�شالت 
عن بعد ، حتديداً ، توفري رابط على اخلط املبا�شر لالخبار ، املعلومات املالية ، معلومات العمال التجارية 

، والأحداث الراهنة واملواد املرجعية .
العبارة  TD DIRECT INVESTING باحلروف الالتينية.   و�شف العالمة 

 *  ال�شرتاطات 
 2011/5/13  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :
 رقم الإيداع / الطلب 158849  تاريخ الإيداع 2011/6/20 

 الفئة 41  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
 ا�شم ال�شركة ذا تورونتو – دومينيون بانك . 

كندا   جن�شية ال�شركة 
 TD DIRECT  INVESTING ا�شم العالمة 

العنوان 66 ويلينجتون �شرتيت وي�شت ، تورونتو دومينيون تاور  الطابق الثاين ع�شر ، تورونتو ، اونتاريو ، كندا .
املنتجات مواد الن�شر اللكرتونية الغري قابلة للتحميل على �شكل جمالت ون�شرات اخبارية وكتب ار�شادية 

وكتب الدليل ، وكتيبات ون�شرات تعريفية ، جميعها يف جمالت التمويل وال�شتثمار والتجارة.
العبارة  TD DIRECT INVESTING باحلروف الالتينية.   و�شف العالمة 

 *  ال�شرتاطات 
 2011/5/13  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب  158845  تاريخ الإيداع 2011/6/20 
 الفئة 16  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة ذا تورونتو – دومينيون بانك . 
كندا   جن�شية ال�شركة 

 TD DIRECT  INVESTING ا�شم العالمة 

العنوان 66 ويلينجتون �شرتيت وي�شت ، تورونتو دومينيون تاور  الطابق الثاين ع�شر ، تورونتو ، اونتاريو ، كندا .
الدليل  ، املجالت والن�شرات الخبارية والكتب الر�شادية وكتب  الن�شر املطبوعة ، حتديداً  املنتجات  مواد 

والكتيبات والن�شرات التعريفية ، جميعها يف جمالت التمويل وال�شتثمار والتجارة .
الالتينية.  باحلروف   TD DIRECT INVESTING  العبارة  و�شف العالمة 

 *  ال�شرتاطات 
 2011/5/13  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

تاريخ الإيداع 2011/6/22   رقم الإيداع / الطلب 158946 
 الفئة 3  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة جويرلين ا�س. ايه. 
فرن�شا   جن�شية ال�شركة 

 LA PETITE ROBE NOIRE ا�شم العالمة 

العنوان 68 افينيو دي�س �شامب�س اإلي�شي�س  008   75  باري�س � فرن�شا
م�شتح�شرات   ، املكياج  منتجات   ، ، حتديداً  التجميل  م�شتح�شرات  الزينة،  ماء  العطور،  منتجات  املنتجات 

العناية بالب�شرة للج�شم والوجه ، الزيوت العطرية ، معجون ال�شنان .
العبارة LA PETITE ROBE NOIRE   باحلروف الالتينية .   و�شف العالمة 

 *  ال�شرتاطات 
 2011/4/28  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

تاريخ الإيداع 2011/6/20   رقم الإيداع / الطلب 158846 
 الفئة 35  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة ذا تورونتو – دومينيون بانك . 
كندا   جن�شية ال�شركة 

 TD DIRECT  INVESTING ا�شم العالمة 

العنوان 66 ويلينجتون �شرتيت وي�شت ، تورونتو دومينيون تاور  الطابق الثاين ع�شر ، تورونتو ، اونتاريو ، كندا .
املنتجات الأبحاث القت�شادية وخدمات الأبحاث القت�شادية املوفرة عرب �شبكة احلا�شوب العاملية ؛ التنبوء 

والتحليل القت�شادي .
العبارة  TD DIRECT INVESTING باحلروف الالتينية.   و�شف العالمة 

 *  ال�شرتاطات 
 2011/5/13  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

تاريخ الإيداع 2011/7/26   رقم الإيداع / الطلب 160409 
 الفئة 9  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة انتيل كوربوري�شن. 
الوليات املتحدة الأمريكية   جن�شية ال�شركة 

 ULTRABOOK ا�شم العالمة 

العنوان 2200 مي�شن كولج بوليفارد ، �شانتا كالرا ، كاليفورنيا 95052 – 8119  ، الوليات املتحدة الأمريكية.
؛  املحمول  واحلا�شوب  املفكرة  واحلا�شوب  النت  ومفكرة  اللوح  حا�شوب  اأجهزة  ؛  احلا�شوب  اأجهزة  املنتجات 
تو�شيل  لقابلية  ت�شتعمل  ل�شلكية  اأجهزة  ؛   باليد  حممولة  حا�شوب  اأجهزة  للنقل؛  قابلة  حا�شوب  اأجهزة 
البيانات  معاجلات  ؛  البيانات  معاجلات  ؛  احلا�شوب  مكونات  ؛  وال�شور  البيانات  اأر�شال  مييزها  الأنرتنت 
القابلة للربجمة ، اأ�شباه املو�شالت ، املعاجلات امل�شغرة ؛ اأجهزة ا�شباه املو�شالت ؛ الدوائر املتكاملة ؛ اأطقم 

�شرائح احلا�شوب ؛ براجميات احلا�شوب .
الكلمة ULTRABOOK باحلروف الالتينية .   و�شف العالمة 

 *  ال�شرتاطات 
 2011/5/16  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 158847  تاريخ الإيداع 2011/6/20 
 الفئة 36  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة ذا تورونتو – دومينيون بانك . 
كندا   جن�شية ال�شركة 

 TD DIRECT  INVESTING ا�شم العالمة 

العنوان 66 ويلينجتون �شرتيت وي�شت ، تورونتو دومينيون تاور  الطابق الثاين ع�شر ، تورونتو ، اونتاريو ، كندا .
املنتجات اخلدمات املالية ، حتديداً ، توفري معلومات ال�شندات املالية وال�شتثمار ؛ جتارة ال�شلع لالآخرين ؛ 

خدمات �شم�شرة ال�شندات املالية  وخدمات �شم�شرة التخفي�س اللكرتوين .
العبارة  TD DIRECT INVESTING باحلروف الالتينية.   و�شف العالمة 

 *  ال�شرتاطات 
 2011/5/13  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 155356  تاريخ الإيداع 2011/4/5 
 الفئة 28  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة نينتندو كو.، ليميتد 
اليابان   جن�شية ال�شركة 

 ا�شم العالمة مربع باللون الأ�شفر داخله ر�شم لوجه دائري 
  

 العنوان 1-11 ، هوكوتاتي � �شو ، كاميتوبا ، مينامي � كو ،  كيوتو � �شي ، كيوتو ، اليابان 
املنتجات 1. لعب األعاب البطاقات وملحقاتها . 2. اأجهزة الألعاب املحمولة باليد مع �شا�شات بلورات �شائلة .

3. الأجزاء والرتكيبات لأجهزة الألعاب املحمولة باليد مع �شا�شات بلورات �شائلة . 4. اللعب .
عبارة عن مربع باللون الأ�شفر داخله ر�شم لوجه دائري اأعاله �شبه قبعة باللونني الأ�شفر  و�شف العالمة 

الأزرق والأبي�س بطريقة مميزة .
 ال�شرتاطات  * 

 2010/12/29  تاريخ الأولوية 
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

الثنني  5  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10862



ال�شينما والدراما امل�شرية،  الفني يف  الن�شاط  اإنها تعي�ض حالة من  قالت الطفلة امل�شرية منة عرفة 
خ�ش��شًا يف رم�شان، واأنها �شعيدة بهذا الن�شاط.

واأ�شافت عرفة، اأن العمل مع الفنان الكبري �شالح ال�شعدين واأي�شًا مع الفنانة منى زكي له طعم خمتلف، 
معترة اأن ما قدمته يف فيلم )مطب �شناعي( ه� اأف�شل ما قّدمت. وعّرت الفنانة الطفلة عن �شعادتها 

ملا حدث يف م�شر بعد اأحداث 30 ي�ني�.

عنهما؟  تخربيننا  ماذا  رم�شان،  دراما  يف  عملني  يف  • ت�شاركني 
والفنانة  ال�شعدين  �شالح  الفنان  مع  القا�شرات(  )بيت  يف  اأ���ش��ارك   -
داليا البحريي، حيث اأج�شد دور اأمينة، اإحدى الفتيات التي يتزوجها 
زوجة  اأطيب  وتعترب  له  الأوىل  الزوجة  وهي  ال�شعدين  الفنان �شالح 
اإىل معرفة الكثري من املعلومات  بني الأرب��ع زوج��ات، وي�شعى اجلميع 
منها ب�شبب طيبتها. وامل�شل�شل الآخر هو )اآ�شيا( مع الفنانة منى زكي، 
بالعمل  اأحبها جداً وحتقق حلمي  بالعمل معها لأين  اأحلم  حيث كنت 

معها يف امل�شل�شل هذا.
ال�شعدين؟  �شالح  الفنان  وبني  بينك  الت�شوير  كوالي�س  عن  • وماذا 
اآخ��ر وخمتلف عن  له طعم  ال�شعدين  العمل مع �شالح  البداية،  - يف 
يناق�س  وامل�شل�شل  كبري،  فنان  لأن��ه  قدمتها  التي  الأع��م��ال  من  الكثري 
الريف وال�شعيد  الفتيات يف قرى  الكثري من  ق�شية حقيقية تعي�شها 
امل�شري، فطوال فرتة الت�شوير نعي�س يف حالة حب وود بيننا جميعاً 
وحتدث بيننا غرية كاأننا اأزواج حقيقيون ويقوم )اأنكل �شالح( بالهزار 

معانا و�شوف تظهر هذه احلالة على ال�شا�شات للم�شاهدين.
رم�شان؟ �شهر  تق�شني  • وكيف 

يف  كثرياً  عنهم  ابتعدت  الذين  اأق��ارب��ي  زي��ارة  يف  ال�شهر  ه��ذا  اأ�شتغل   -
الذين  اأ�شدقائي  واأي�شاً  بالت�شوير،  ان�شغايل  ب�شبب  املا�شية  الفرتة 
مل اأرهم منذ اأن انتهت امتحانات نهاية العام ويف وقت فراغي �شاأتابع 

م�شل�شالت رم�شان التي اأع�شق روؤيتها لال�شتفادة من الفنانني الكبار.
املقبلة؟ ال�شينمائية  اأعمالك  عن  • وماذا 

يعر�س حالياً  ال��ذي  �شعد  الفنان حممد  فيلم )تتح( مع  �شاركت يف   -
اأف�����ش��ل فناين  لأن���ه م��ن  ك��ث��رياً  ال��ع��ر���س و���ش��ع��دت بالعمل معه  يف دور 
بعنوان  جديد  فيلم  ب��ق��راءة  حاليا  واأق���وم  حالياً.  م�شر  يف  الكوميديا 
)الق�شا�س( �شوف يقوم ببطولته الفنان ح�شن الرداد والفنانة حورية 

فرغلي و�شيكون دوري به خمتلفاً متاماً عما قدمته من قبل.
على  الأخرية  الفرتة  يف  انت�شرت  التي  الرتكية  بالدراما  راأيك  • وما 

الف�شائيات؟
اأنها جيدة  واأرى  واأحبها كثرياً  امل�شل�شالت الرتكية،  اأع�شق م�شاهدة   -
وخمتلفة متاماً عن الدراما امل�شرية، ول ميكن اأن توؤثر على الدراما 
امل�شرية بال�شلب، فيوجد لدينا الكثري من النجوم الكبار ي�شتطيعون 

احلفاظ على الدراما امل�شرية.
املدر�شة؟ داخل  اأ�شدقائك  عن  • وماذا 

- اأ�شدقائي مل يتغرّيوا حتى الآن، ولكن زاد عليهم البع�س الذي يريد 
اأ�شحابي هم  اأن  اأع��رف جيداً  اأن يعرفني ب�شبب كوين ممثلة، ولكنني 
لي�شوا  فهم  الفن  يف  عملي  ب�شبب  ي�شحابونني  م��ن  ولكن  اأ�شحابي، 

اأ�شحابي.
مع  العمل  تتمنني  فهل  ال��ف��ن��ان��ني،  م��ن  كبري  ع��دد  م��ع  تعاملِت   •

اآخرين؟ 
ال�شقا،  واأح��م��د  ال���رازق وم��ريي��ام فار�س  العمل مع غ��ادة عبد  اأمتنى   -
اإنني  اإذ  اأك��رث من عمل،  )اأحمد حلمي( يف  اأعمل مع  اأن  اأي�شاً  واأمتنى 
اأف�شل  م��ن  �شناعي(  )مطب  فيلم  واأع��ت��رب  طبيعي  غ��ري  ب�شكل  اأح��ب��ه 

الأعمال التي قدمتها يف حياتي.

م�شر؟ بها  متر  التي  احلالية  الأو�شاع  يف  راأيك  ما  • اأخرياً، 
- �شعيدة جداً ملا حدث يف م�شر بعد اأحداث 30 يونيو، وفرحت عندما 
راأيت هذا العدد من امل�شريني يف ميدان التحرير يرددون هتافاً واحداً 
�شعبها  اتفق  اأن  بعد  العامل  دول  اأف�شل  ت�شبح م�شر  اأن  واأمتنى  فقط 

على قرار واحد.
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نور ال�سريف 
يقاطع التلفزيون 

اأقيمت يف مركز  رم�شانية  ن��دوة  خ��الل  ال�شريف  ن��ور  امل�شري  املمثل  ق��ال 
با�شتثناء  كبري  ب�شكل  تراجعت  امل�شرية  ال��درام��ا  اإن  الع��الم��ي  ال�شارقة 

جتارب حمدودة،
الع�شر  ال�شنوات  خ��الل  جناحا  لق��ت  التي  امل�شل�شالت  م��ن  الكثري  ان  ب��ل 

الأخرية كانت اعادة لالأفالم القدمية.
وحتدث ال�شريف عن اأبرز التحديات احلالية اأمام �شناع الدراما، املتمثلة 
يف �شيطرة وكالت العالن على القنوات، ومن ثم فر�س جنوم ومو�شوعات 
ال�شينمائي  الن���ت���اج  ج���دي���دة يف جم����ال  ���ش��رك��ات  ظ��ه��ور  ظ���ل  ب��ع��ي��ن��ه��ا يف 

والتلفزيوين غري مدركة خلطورة ما يتم انتاجه.
وقال اإنه قرر مقاطعة التلفزيون منذ ت�شعة اأ�شهر، بحيث مل يعد ي�شاهد 
غري كرة قدم واأفالماًَ معينة، نظرا لنوعية الأعمال التي يتم عر�شها، كما 
اإنتقد املبالغة يف رفع اأجور العاملني يف الأعمال الدرامية، م�شرياً اىل ان 

ذلك ي�شاهم يف انهيار الدراما.

ماهر ال�سيخ وزيد البادي يف املعاناة
 

ي�شتعد الفنان ال�شوري ماهر ال�شيخ والكاتب واملخرج زيد البادي بعد عيد الفطر لدخول ت�شوير ثالث اعمالهم 
امل�شرتكة وهو فيلم املعاناة ويتحدث عن مر�س ال�شرطان وهو من تاليف واخراج زيد البادي وبطولة ماهر ال�شيخ 

ومن املقرر م�شاركة الفنانة الماراتية مواري عبداهلل والفنانة العمانية حبيبة ال�شلطي يف البطولة .
وهو من انتاج زيد البادي وبتعاون مع احد مراكز ال�شرطان يف مدينة العني واي�شا بتعاون مع جالمور للمنا�شبات 
وبقول ماهر ال�شيخ انا انتظر هذا العمل بفارغ ال�شرب و�شاقدم �شخ�شية جديدة ل�شاب يعاين املر�س كما اعرب زيد 

البادي عن �شعادته وا�شراره على ان يظهر على النور مثل هذه املوا�شيع ومعاجلتها.

جلمور.. واإفطار خريي يف رم�سان
 

اقامت جالمور للمنا�شبات املمثلة بال�شيد علي �شعيد �شامل ال�شاعدي وال�شيدة �شو�شن جمعة والفنان ماهر ال�شيخ و�شيوف ال�شرف املخرج زيد البادي والفنانة العمانية حبيبة ال�شلطي وبتعاون 
مع وجه القمر للمنا�شبات.. افطار خريي تطوعي ملركز النجاح لذوي الحتياجات اخلا�شة يف مدينة العني.. قرية الرتاث وذلك بح�شور: الفنانة هدى ال�شفدي والفنانة ح�شة والفنان حممد 

�شالح وال�شاعر خلفان بن نعمان الكعبي والفنان الطفل احمد �شيف اهلل 
وتخلل الفطار حفل خا�س بالطفال وم�شابقة وقام بتقدمي احلفل الفنان ال�شوري ماهر ال�شيخ والفنانة العمانية حبيبة ال�شلطي.

اأ�شدقائي مل يتغريوا حتى الآن ولكن زاد عليهم البع�ض

منة عرفة: )مطب �سناعي( اأف�سل ما قدمت
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�شّكلت املغنية كاليت�ن وزميلتاها دارلني ل�ف وليزا 
امل�شتمع�ن  اعتاد  الذي  الك�ر�ض  واأخريات  في�شر 
الغناء معه عر اأثري املحطات الإذاعية. اإل اأنهن مل 
يحققن ي�مًا ال�شهر والرثوة التي نعمت بها الأ�شماء 
الأ�شط�انات.  اأغلفة  على  �ُشجلت  التي  الأب���رز 
يتناول املخرج م�رغان نيفيل حياتهن ويكرمهن يف 
 Twenty Feet from امل�ؤثر  ال�ثائقي  فيلمه 
.Miami Herald التفا�شيل من  .Stardom

Twenty Feet From Stardom دارلني لوف يف الوثائقي

جينيفر لوبيز: كنت بل ماأوى 
يف الثامنة ع�سرة 

اإليه  ت��اأوي  م�شكن  ب��دون  كانت  اأنها  لوبيز  جينيفر  واملمثلة  املغنية  ك�شفت 
عندما كانت تبلغ من العمر 18 عاما.

وقالت لوبيز )43 عاما(، يف حوار مع جملة دبليو الأمريكية، اإنها ا�شطرت 
اأريكة يف ا�شتوديو الرق�س الذي كانت تعمل به عندما كانت  للمبيت على 
اإ�شرارها  ب�شبب  والدتها،  مع  ت�شاجرت  بعدما  عاما،   18 العمر  من  تبلغ 

على موا�شلة م�شرية الرق�س والغناء.
وذكرت لوبيز، احلائزة على جائزة غرامي، اأنها اأرادت اأن توا�شل م�شريتها 
يف عامل الفن، لكن والديها رف�شا لذلك تركت املنزل، م�شيفة: )بعد اأ�شهر 

قليلة جاءتني فر�شة للرق�س يف اأوروبا(.
وتابعت انها ا�شتغرقت وقتا طويال لالعتياد على احلياة يف هوليوود، بعدما 
لو�س اجنل�س عند  ينيويورك، م�شيفة: )كرهت  برونك�س  تعي�س يف  كانت 
اأول ذهابي اإليها(، مو�شحة )الآن اأحب لو�س اجنل�س، لكنها ل تعطني نف�س 

القوة التي اأح�شل عليها من برونك�س(.
اأن  اأع��وام( زادت لوبيز: )اأمتنى  وعن طفليها التواأم ماك�س واإميا )خم�شة 
العمل اجليدة(، متابعة:  اأعلمهما اخالقيات  واأن  لهما،  اأكون قدوة جيدة 
ب�شاأن  �شيئا  تعلمت  ول��ق��د  اجل���اد،  العمل  اأط��ف��ايل  تعليم  يف  ك��ث��ريا  )اأف��ك��ر 

الأطفال فهم ل يفعلون ما تقوله لكن ما تفعله(.
ولفتت اإىل انه )لقد �شاهدت والدي وهما يعمالن بجد من اأجلي، ودائما 
كنت ا�شعر اأنني ل ميكن اأن اأخذلهما(. واإ�شافة اإىل انها مغنية وممثلة فاإن 

لوبيز تعمل اأي�شا يف جمال ت�شميم الأزياء، كما اأنها منتجة تلفزيونية.

ليدي غاغا الأكرث ربحا
ت�شّدرت جنمة البوب الأمريكية ليدي غاغا البالغة من العمر 27 عاماً 

لئحة "فورب�س" الأمريكية لأكرث النجوم دون ال�30 عاماً جنياً لالأرباح،
اإذ جمعت بني يونيو 2012 ويونيو 2013 حوايل 80 مليون دولر.

مليون   58 ب�  الثاين  املركز  بيرب  جا�شنت  الكندي  النجم  احتل  غاغا  بعد 
 55 التي جمعت  الثالثة  املرتبة  دولر، واملغنية الأمريكية تايلور �شويفت 

مليون دولر.
- كالفني هاري�س يف املركز الرابع ب�46 مليون دولر.

- ريهانا يف املركز اخلام�س ب� 43 مليون دولر.
- وحّل يف املراكز ال�5 الأخرى على التوايل كل من: "كايتي بريي" �شاد�شة 
)39 مليون دولر(، "اأديل" �شابعة )30 مليون دولر(، "جنيفر لوران�س" 
ثامنة )26 مليون دولر(، "كري�شنت �شتيورات" تا�شعة )22 مليون دولر( 

و"تايلور لوترن" عا�شراً )22 مليون دولر(.

ال�شهرة والرثوة قريبتان جّدًا... على قاب 
ق��ض.

وعباراتها  ال�شهرية  الأغ��ن��ي��ة  كلمات  ت�شويه  اع���ذروا 
الأ�شلية الأكرث ت�شاوؤماً التي تت�شلل اإىل اآذاننا ب�شوت 
ماري كاليتون املذهل يف اأغنية فرقة الرولينغ �شتونز 
Gimme Shelter. ي�شاهم �شوت كالينت احلاد 
املرتفع يف طي �شفحة ن�شخة �شتينيات القرن املا�شي 
املليئة باحلب وال�شالم. ول تزال هذه الأغنية توؤثر يف 

النا�س على رغم مرور 45 �شنة على اإ�شدارها.
مل ت�شل كاليتون وزميلتاها دارلني لوف وليزا في�شر 
املحطات  اأثري  الكور�س عرب  ا�شتلمن مهمة  واأخريات 
الإذاعية الأمريكية اإىل النجومية يوماً. اليوم، يلقي 
املخرج مورغان نيفيل ال�شوء على حياتهن يف فيلمه 
 .Twenty Feet from Stardom الوثائقي
املغنيات  تلك  على  ال�����ش��وء  ت�شليط  نيفيل  ق��رر  فقد 
اإطاراً  الرائجة  الأغ���اين  م��ن  الكثري  منحن  اللواتي 
وميزة خا�شة. بداأ عر�س الفيلم يف مهرجان ميامي 

ال�شينمائي الدويل يف �شهر مار�س املا�شي.

تع�شق الأملا�ض
ما  على  يغلبها  اأن  للتعب  ميكن  ل  التي  ل��وف،  كانت 
 The ي��ب��دو جت��ل�����س واأم���ام���ه���ا ك���وب ق��ه��وة يف ف��ن��دق
يف منطقة ميامي بيت�س �شباح اليوم   Standard
الذي ا�شُتهّل فيه عر�س فيلمها يف املهرجان. لكنها مل 
تكّف عن الكالم وال�شحك لتتمكن من �شرب قهوتها.

راحت تقول: )اأتقن الندماج مع الآخرين يف الغناء. 

امل�شاهري  م�شاركة  الكور�س  مغني  من  الكثري  يهوى 
عليك  و���ش��وين...  �شري  مع  الغناء  يف  �شاركت  الغناء. 
اأن حتر�س على األ يعلو �شوتك �شوتهم اأو تهّم�شهم. 
اأ�شتطيع التفوق عليهم. لكن هذه لي�شت  اأنني  اأعرف 
اأ�شتطيع الندماج معهم  الأهم: هل  ال�شوؤال  امل�شكلة. 
وم�شاعدتهم على تقدمي اأداء اأف�شل؟ عليك اأن حتب 

ما تفعل لتنجح يف اأمر مماثل(.
خامتها:  ل��ت��ربز  باأ�شابعها  ت��ل��وح  وه��ي  ل���وف،  ت�شيف 
اأملا�س  حبة  �شراء  من  لأمتكن  واأعمل  الأملا�س  )اأع�شق 
وزن��ه��ا 5 ق���رياط���ات. اأم��ل��ك ال��ي��وم ح��ب��ة وزن��ه��ا 3.5 
قرياطات. ل ياأبه زوجي لأمور مماثلة. ولكن اإن حقق 
هذا الفيلم جناحاً كبرياً، ف�شاأ�شرتي ما�شة القرياطات 
اخلم�شة. اأوؤمن باهلل وبالطريق الذي ر�شمه يل. اأدرك 
اأنني �شاأحقق حلمي. اأنا اليوم يف الثانية وال�شبعني من 

عمري. لذلك ل بد من اأن اأحققه قريباً(.
ل  م��ع��دي��ة.  وابت�شامتها  جم����دداً،  ل��وف  �شحكة  تعلو 
اأن  جانبها،  اإىل  يجل�س  ك��ان  ال���ذي  نيفيل،  ي�شتطيع 
تفّكر  اأن  اإل  ي�شعك  ول  ه���ذه.  جنمته  �شحر  ي��ق��اوم 
�شري،  ت�����ش��ارل��ز،  راي   بر�شلي،  اإلفي�س  ا�شتطاع  كيف 
 Cheech &و ،U2 ديون واروي��ك، اأع�شاء فرقة
الغناء،  �شاركتهم لوف يف  وكلهم فنانون   ،Chong

الربوز اأمام �شخ�شيتها القوية اجلذابة.

ق�شة عميقة
اأنه يهوى )املو�شيقى القوية(،  قرر نيفيل، الذي يقّر 
 A&M واملنتج جيل فرايزن، الرئي�س ال�شابق ل�شركة

تنفيذ امل�شروع لتكرمي مغني الكور�س.   ،Records
ويعود عنوان الفيلم اإىل تعليق اأدىل به �شديق نيفيل، 
جيمي بوفيت. تويف فرايزن يف �شهر دي�شمرب املا�شي 

عن عمر يناهز اخلام�شة وال�شبعني.
وقلت  منتجي  اإىل  )التفُت  �شنة(:   45( نيفيل  يذكر 
ل��ه: ميكننا اأن ن��ع��ّد وث��ائ��ق��ّي��اً ع��ن دارل���ني ل���وف(. ثم 
ي��رم��ق جن��م��ت��ه ب��ن��ظ��رة خ��اط��ف��ة وي�����ش��ي��ف: )ق�شتك 

عميقة جّداً(.
اأغنية  يف  رئي�شة  مغنية  لوف  كانت  املثال،  �شبيل  على 
He‘s a Rebel التي ا�شتهرت عام 1962. اإل اأن 

بدل  مكتفّياً  ا�شمها،  اإدراج  رف�س  �شبيكرت  فيل  املنتج 
.The Crystals من ذلك بذكر فرقة

 He‘s a Rebel )اأدي�����ت  ���ش��اح��ك��ة:  ل���وف  ت��ذك��ر 
اأن��ن��ي كرهتها لأن��ه��ا مل  اإل  ك��ب��رياً.  وح��ق��َق��ت جن��اح��اً 
ن�شخ،  خم�س  تبيع  ل��ن  اأن��ه��ا  ظننت  با�شمي...  ل  ُت�شجاَّ
اأنها اأغنيتي، ولن ي�شرتوها يف مطلق  لن يعرف اأحد 

الأحوال(.
واأديتها  اأحببتها  التي  الأغنية،  )حتمل  قائلة:  تتابع 
 Today العنوان  �شبيكرت  فيل  م��ع  ت��ع��اوين  خ��الل 
 I Met the Boy I‘m Going to
اأوؤدي الأغنية حتى اليوم، ويدفع  اأزال  ل   .Marry
زفافهم.  حفالت  يف  لأغنيها  كبرية  مبالغ  النا�س  يل 
فقد طلب مني �شتيف فان زاندت اأن اأغنيها يف زفاف 
اأخت زوجته. اأر�شلوا يل �شيارة خا�شة ودفعوا يل 10 
اآلف دولر. ما كنت لأتقا�شى مبلغاً مماثاًل حتى لو 

عملت مئة �شنة مع فيل �شبيكرت(.
ُحكم على �شبيكرت بال�شجن بعدما اأدين بتهمة قتل عام 
النار على املمثلة لنا كالرك�شون  اأطلق  فقد   .2003

يف منزله يف كاليفورنيا.
 Rock تقول لوف، التي ُتعترب من م�شاهري معر�س
على  اأحقد  )ل   :and Roll Hall of Fame
ت�شديد  رف�شه  كرهت  لكنني  ي��وم��اً.  اأك��ره��ه  مل  فيل. 
اليوم. فمن  ذروتها  بلغت  املهنية  اأج��ري. لكن حياتي 
اآلف   10 اأتقا�شى  قد  اأنني  �شنة   50 قبل  كان يظن 
 Today I Met the Boy I‘m دولر لأغني

زفاف؟(. حفلة  يف   Going to Marry

يبدو اأن املمثل الربيطاين هرني كافيل الذي يج�شد دور البطل اخلارق 
اأن��ه على عالقة  اإذ تبني  ال��واق��ع،  اأر���س  )�شوبرمان(، وج��د حبيبته على 

باملمثلة الأمريكية كايل كووكو.
ون��ق��ل م��وق��ع )ب��ي��ب��ول( الأم��ريك��ي ع��ن م�شدر م��ق��رب م��ن كافيل )30 
ب��داآ عالقة معاً  ع��ازب وقد  اإن )كليهما  �شنة( قوله  �شنة( وكووكو )27 

موؤخراً(.
اأن العالقة ما  واأكد ان الثنني ي�شتمتعان بوقتهما معاً كثرياً، مو�شحاً 
زالت يف مراحلها الأوىل. ي�شار اإىل اأن كافيل انف�شل يف اأوائل مايو املا�شي 

عن املمثلة جينا كارانو.

كايل كووكو و)�سوبرمان(   
علقة جديدة 
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 تخل�سي من الرتهلت من 

دون حمية ول جراحة
زال��ت م��وج��ودة ول  ال��رته��الت م��ا  تتبعني احلمية منذ ف��رتة طويلة، لكن 
ميكنك الق�شاء عليها بالغذاء؟ هل فّكرِت يف اخل�شوع لعملية �شّد للرتهالت 
وامل�شاهري؟  الأزي���اء  كعار�شات  ج�شم  على  احل�شول  تودين  خائفة؟  لكنك 
احلّل عزيزتي ب�شيط ول يكلفك �شيئاً �شوى الوقت. احلّل الأف�شل للق�شاء 
اجل�شم  ت�شّد  التي  التمارين  ممار�شة  هو  ال��زائ��دة  ال��رته��الت  م�شكلة  على 
الق�شاء  ت�شاعدك يف  التي  التمارين  اأن��واع  اأف�شل  اليك  الع�شالت.  وتقّوي 

على الرتهالت بعيداً عن عذاب احلمية واأوجاع العمليات اجلراحية:
- امل�شي: اأثبتت درا�شة اأمريكية حديثة اأّن ريا�شة امل�شي ت�شاعد يف الق�شاء 
على الرتهالت، خ�شو�شاً تلك املتمركزة يف الأفخاد والأرداف. كما اأّن ريا�شة 
التي  الذهبية  الن�شيحة  اأما  الأمرا�س.  وتبعد عنك  ال�شحة  امل�شي حت�ّشن 
ال�شريع جداً  امل�شي  دقائق من  اليوم، فهي ممار�شة خم�س  اإياها  �شنعطيك 
كل 15 دقيقة من امل�شي العادي لأن هذا ي�شاعدك يف زيادة حرق ال�شعرات 
ا�شتلقي على ظهرك  املعدة:  احلرارية ويق�شي على الرتهالت. - متارين 
 15 وارفعي راأ�شك نحو الأم��ام وعّدي اىل الع�شرة ثم كرري التمرين ملدة 
ميكنك  وي�شدها.  املعدة  ع�شالت  تقوية  يف  ي�شاعد  التمرين  هذا  لأن  مرة 
الوقت،  ل��ك  يت�شَن  واذ مل  ف��ّع��ال.  لأن��ه  وق��ت  اأي  التمرين يف  ه��ذا  ممار�شة 
نن�شحك واأنت جال�شة على كر�شيك خالل ال�شهرة بجمع ركبتيك ورفعهما 
اأف�شل  احلبل: من  على  القفز   - اأي�شاً.  الع�شرة  اىل  العّد  مع  الأعلى  نحو 
اأنواع الريا�شات التي تزيل الرتهالت من اجل�شم. القفز على احلبل ي�شاعد 
يف حتريك معظم الع�شالت، مما يجعل ج�شمك رائعاً. مار�شي هذا التمرين 

ال�شحري مرتني يف الأ�شبوع واق�شي على الرتهالت التي ت�شايقك.

اأحفاد املدخنني عر�سة للإ�سابة بالربو
بحثا  لكن  للجميع،  معروفة  واأطفالهم  املدخنني  على  التدخني  خماطر 
جديدا ن�شر يف جملة )بي اإم �شي ميد�شني( الربيطانية يظهر اأن التعر�س 

للنيكوتني ي�شبب اإ�شابة اأحفاد املدخن بالربو. 
وذكر موقع )�شاين�س ديلي( اأن الربو يعد م�شكلة �شحية كبرية، ويعد من 

اأكرث المرا�س املزمنة �شيوعا بني الطفال. 
اأن تدخني الم  اإل  وبينما توجد عوامل كثرية ت�شاهم يف ال�شابة بالربو، 

اأثناء احلمل ميثل خطورة موؤكدة يف المكان جتنبها. 
فاأثناء احلمل ميكن اأن يوؤثر النيكوتني على رئة اجلنني مما يجعله عر�شة 

لالإ�شابة بالربو بعد ولدته وحتى مرحلة الطفولة. 
اإيه ميديكال( يف كاليفورنيا  اإل  �شي  يو   - الباحثون مبركز )هاربور  وقام 
باختبار تاأثري التعر�س للنيكوتني اأثناء احلمل على الفئران، ومل يقت�شر 

اختبار ذلك على �شغارها، ولكن اأي�شا على اأحفادها. 
يبدو اأن اأثار التدخني اأثناء احلمل ت�شتمر لفرتة طويلة جدا، لذا ينبغي 
يف حمالت توعية ال�شيدات احلوامل مبخاطر التدخني مراعاة حقيقة اأن 

النيكوتني ذاته يحتوي على خماطر لأطفالهن واأحفادهن.
روب�ت م�شنع بالتعاون بني مركز البح�ث للعل�م والتكن�ل�جيا املتقدمة.. وجامعة ط�كي� مل�شاعدة رائد 

الف�شاء الياباين ك�يت�شي على اإجراء جتارب يف الف�شاء. )رويرتز(

جبال الأْلب 
م�شهورة  جبال  �شل�شلة  هي 
اأوروبا بات�شاعها وارتفاع  يف 
غربا  وحت�����ده�����ا  ق���م���م���ه���ا. 
و�شمال  ف���رن�������ش���ا  ����ش���ه���ول 
����ش���ه���ول ب��ل��ج��ي��ك��ا واأمل���ان���ي���ا 
�شهول  و����ش���رق���ا  وب��ول��ون��ي��ا 
البحر  وج����ن����وب����ا  رو�����ش����ي����ا 
تنق�شم  املتو�شط.  الأبي�س 
اجلبلية  ال�����ش��ل�����ش��ل��ة  ه�����ذه 
ثانوية  ���ش��ال���ش��ل  ع���دة  اإىل 

التي جتري فيها. وهذا من مميزات  الأنهر  مف�شولة عن بع�شها بوديان 
جبال الألب. اأ�شهر اأق�شام هذه ال�شل�شلة ثالثة )1( ال�شل�شلة الغربية وهي 
التي تف�شل بني ايطاليا وفرن�شا )2( وال�شل�شلة الو�شطى وهي التي تف�شل 
بني �شوي�شرا والنم�شا واإيطاليا )3( وال�شل�شلة ال�شرقية وهي كائنة ببالد 
النم�شا. اأما الأوىل فتمتد من �شواحل البحر الأبي�س املتو�شط اإىل بحرية 
جنيف. واأ�شهر قمم هذه اجلبال قمة جبل فيزو البالغة )3840( مرتاً 
من الرتفاع.  واأما الثانية فتمتد من حدود فرن�شا اإىل حدود النم�شا واأعلى 
قمة يف هذه ال�شل�شلة قمة اجلبل الأبي�س ويبلغ ارتفاعها )4810( اأمتار 
ثم قمة جبل �شرفني وارتفاعها )4482( مرتاً. وقمة جبل روزا وارتفاعها 
اإىل  النم�شاوية وهي متتد  الألب  في�شمونها  الثالثة  اأما  )4438( مرتاً. 
�شبه جزيرة البلقان واأعلى قمة يف هذه ال�شل�شلة اجلبلية قمة جبال جرو�س 

جلوكز اإذ يبلغ ارتفاعها )3800( مرتاً. 

• ما العامل امل�شرتك بني الملا�ض واقالم الر�شا�ض؟
ال��ك��رب��ون ه��و ق����وام الأمل���ا����س وه���و ق����وام امل����ادة ال��ت��ي ت��ك��ت��ب ب��ه��ا اأقالم 

الر�شا�س
القريوان؟ يف  الأ�شنام  معركة  يف  امل�شلمني  • قائد 

حنظلة بن �شفوان
الع�شى؟ لقب  عليهم  اطلق  الذين  ال�شعراء  عدد  • كم 

22
من  ا�شا�شا  يتك�ن  اله�ائية  للق�شبة  ال�شا�شي  الهيكل   •
دائما  مفت�حة  ت�شل  لكي  بالق�شبة  حتيط  حلقية  غ�شاريف 
لكن حلقات الغ�شاريف ل حتيط بالق�شبة اله�ائية مبحيطها 

الكامل فاأين يك�ن النق�ض يف الغ�شاريف؟
يف اجلزء اخللفي من الق�شبة الهوائية

• هل تعلم اأن �شمك جلد الإن�شان ل يزيد عن 2 ملم ، و �شمك جلد الفيل يبلغ 25 ملم ، و جلد الإن�شان 
با�شتثناء جفون  الغدد  الفيل خال من هذه  العرق بينما جلد  التي تفرز  الغدد  اآلف من  يحتوي على عدة 

العينني
• هل تعلم اأن عمر القرد ل يتجاوز يف املتو�شط ثالثني �شنة

• هل تعلم اأن الذبابة تهز جناحها حوايل )32( مرة يف الثانية الواحدة
• هل تعلم اأن الن�شور ل متوت و لكنها تنتحر ب�شبب املر�س

• هل تعلم اأن - الدلفني - هو اأذكى احليوانات الثديية
• هل تعلم ان القد�س احتلت على مدى التاريخ 24 مرة

• هل تعلم اأن اقدم ج�شر يف العامل يعود تاريخه اإىل 850 ق م و يقع يف تركيا و هو عبارة عن ج�شر حجري 
فوق نهر ملي�س يف تركيا 

• هل تعلم اأن مطار بروتدام بهولندا يقع يف منطقة تنخف�س عن م�شتوى �شطح البحر مبقدار 4.5 مرت 
• هل تعلم اأن اأقرب جنم اإىل الأر�س هي ال�شم�س و تبعد حوايل 93 مليون ميل

يف احدى الأ�شاطري ال�شينية يحكى ان �شبياً �شغرياً كان يهوى عزف املزمار وهو يرعى غنمه، فكان كلما مر 
مبكاناً زرع فيه البامبو قطع منه قطعه ت�شلح لعمل مزمار فاأ�شبح كي�شه ممتالأ مبقا�شات كثرية من املزامري 
يجل�س بجوار غنمه وهى تاأكل فيعزف لها اعزب الأحلان وكان �شوت مزماره ي�شل مع الهواء اإىل كل مكان 
حوله فيطرب له من ي�شمعه وكان هناك ح�شاناً ع�شق �شوت مزماره واحلانه الرائعه الهادئه احلاملة فكان 
كلما �شمعه يقرتب منه ويقف من�شتاً مثله مثل ان�شان وهو يتمايل براأ�شه ويهز ذيله معجباً بتلك النغمات 
ويوماً بعد يوم ا�شبح الأثنان �شديقان رائعان يذهبا معاً وياأتيا معاً وا�شبح احل�شان اهورا كما ا�شماه ال�شبي 
ينام عنده بجوار بيته ول يرتكه ابداً حتى ا�شبح ال�شبي فتى رائعاً ميتطي ح�شاناً رائعاً ل مثيل له يناديه 

مبزماره ويحدثه مبزماره فيفهمه ب�شرعة. 
يف احد الأيام هجم على اململكة ال�شغرية اعداًء لها فاأخذوا الفتى من بني ا�شراهم والقوا به يف احدى اخليام 
و�شط ا�شرى كثريين خلف جبل �شغري خارج حدود اململكة فجل�شوا يتحدثون فيما يفعلون وكيف يهربون 
وعلى حني وجد الفتى بجواره عوداً من البامبو فاأخذه بني يديه وب�شرعه ال�شانع املاهر قطعه اإىل ثالث 
قطع و�شنع منه ثالث مزامري اخباأ اثنان وام�شك الثالث يف يده واخذ يعزف عليه بهدوء ورقة متناهيه حتى 
قال احدهم اح�س باأن املالئكة تطري حولنا.. وعندما اح�س احد احلرا�س باأن �شوت املو�شيقى �شيجعل زمالءه 

احلرا�س ينامون قام من فوره واخذ املزمار وذهب به بعيداً لكنه كان يريد ان يجربه ل ان يلقي به.
عاد الفتى وام�شك غريه وتابع عزفه برقة وهدوء حتى غ�شى النوم احلرا�س وب�شرعه ت�شلل وقام ليفك قيود 
اإىل اجلبل ال�شغري فوقف يعزف من فوقه ينادي على  اإىل خارج اخليمة ليجروا بكل قوه  زمالءه وهربوا 
ح�شانه وعندما و�شلت احلانه اإىل اذان احل�شان اهوارا ا�شرع بدق اقدامه يف الأر�س وكان من حوله يعرفونه 
ف�شرخ احدهم عرف اهورا مكان الأ�شرى هيا لننقذهم ومن فورهم �شابقوا الريح على خيولهم حتى و�شولوا 
لي�شمعه  بعيد  به من  يعزف  الأعلى �شوتاً  الثالث  باملزمار  ام�شك  قد  الفتى  وكان  املنا�شب  الوقت  اجلبل يف 
بنف�شه على ظهر  ان��ه��ارت فرمى  قد  ق��واه  كانت  ا�شدقاءه  و�شل  وعندما  احلاملني  ن��وم  ويظلوا يف  احل��را���س 
ح�شانه وراح يف نوم عميق وهو ما يزال مي�شك يف يده املزمار والن عندما تذهب هناك �شتجد على مدخل 

اململكة متثاًل لفتى ميتطي ح�شاناً ويف يده مزمار.

عازف املزمار

اليازية �شعيد علي الرا�شدي
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.  مع 
يف  طبيبة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

مرمي عبداهلل علي الرا�شدي
مع  ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

�شارة حممد ثني الرا�شدي
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.  مع 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.
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الريا�سة للحامل حتميها من ال�سغط وال�سكري
اجلمعية  ن�شيحة  ه��ي  تلك  بانتظام.  الريا�شة  ممار�شة  احل��ام��ل  للمراأة  ينبغي 
الأملانية للطب الريا�شي والوقاية يف برلني التي ك�شفت اأّنه مُيكن للمراأة جتّنب 
على  املواظبة  خ��الل  م��ن  احلمل  �شكري  اأو  ال��دم  �شغط  بارتفاع  الإ���ش��اب��ة  خطر 

ممار�شة الريا�شة. 
اأرقام  حتقيق  تتطلب  التي  الريا�شة  عن  البتعاد  اأهمية  على  اجلمعية  و�شددت 
قيا�شية اأو تندرج �شمن الريا�شات التناف�شية. واأكدت اجلمعية على اأهمية ممار�شة 
الريا�شة بالن�شبة اإىل املراأة احلامل، خ�شو�شاً البدينة، لفتًة اإىل اأّن اخت�شا�شيي 
التحمل  ق��وة  متارين  نوعيات  بني  اجلمع  ب�شرورة  اأو���ش��وا  قد  الريا�شي  الطب 
الطبيعي  امل��ع��دل  اإىل  وبالن�شبة  احل��م��ل.  ف��رتة  اأث��ن��اء  الع�شالت  تقوية  ومت��اري��ن 
اأثناء ممار�شة الريا�شة، من الأف�شل األ يزيد هذا املعدل  ل�شربات قلب احلامل 
150 دقة يف الدقيقة لدى اللواتي يراوح عمرهّن بني 20 و29 عاماً. اأما  عن 
الن�شاء اللواتي يراوح عمرهن بني 30 و39 عاماً، فينبغي األ يزداد معدل �شربات 

قلبهّن عن 145 دقة يف الدقيقة. بينما يجب األ يزيد عن 140 دقة لدى اللواتي 
يبلغن عمرهن 40 عاماً واأكرث. 

ت��ق��وي��ة الع�شالت،  ل��ت��م��اري��ن  و���ش��ددت اجلمعية ع��ل��ى ���ش��رورة مم��ار���ش��ة احل��ام��ل 
مبعدل ثمانية اإىل ع�شرة متارين مع حمل اأثقال خفيفة الوزن، مرة اإىل مرتني 

اأ�شبوعياً. 
واأ�شارت اجلمعية اإىل بع�س نوعيات الريا�شة التي تتنا�شب مع احلامل، مثل امل�شي 
ومتارين اللياقة البدنية، خ�شو�شاً مع ا�شتخدام كرة مطاطية، وركوب الدراجات 
الريا�شات  �شمن  اأي�شاً  تندرج  ال�شباحة  اأّن  اإىل  لفتًة  امل�شتوية،  الأر�شيات  على 
واأل تزيد   20 املاء عن  األ تنخف�س درجة ح��رارة  للمراأة احلامل، �شرط  املفيدة 
ت�شتغني احلامل متاماً  اأن  واأّك��دت اجلمعية على �شرورة  درج��ة مئوية.   33 عن 
التعر�س  اأو  ال�شقوط  خطر  خاللها  ي��زداد  التي  الريا�شة  نوعيات  ممار�شة  عن 

لالإ�شابات، كركوب اخليل اأو الريا�شات القتالية اأو املاراثون اأو رفع الأثقال.

فاطمة حممد خمي�س الرا�شدي
ومتعاونه  درا�ستها.  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها  مع 
يف  طبيبة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.


