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تقدمها اخلبرية العاملية �أمرية �شاهيناز ح�سني

ال�سفارة الهندية يف �أبوظبي تنظم
حما�ضرة عن التجميل والعناية بالب�شرة

� � �س � �ي � �ل � �ي � �ن� ��ا غ� ��وم � �ي� ��ز
�أب� � �ك � ��ت ج ��ا�� �س�ت�ن ب �ي�بر

هل الزواج �أمر جيد؟
قائمة الفوائد ال�صحية للزواج طويلة ،وي�أتي على ر�أ�سها زيادة طول عمر االزواج وا�ستقرارهم
النف�سي واالجتماعي واالقت�صادي مقارنة بالعزاب .وقد اثبتت الدرا�سات �أنهم يختربون معدالت

•• �أبوظبي  -الفجر:

توتر وك�آبة اقل ،ويتمتعون ب�صحة اف�ضل نتيجة انخفا�ض معدل ا�صابتهم ب�أمرا�ض القلب

تنظم امللحقية الثقافية يف ال�سفارة الهندية اليوم الأرب�ع��اء ال�ساعة
ال�سابعة م�ساء حما�ضرة حول التجميل وطرق العناية بالب�شرة وذلك
يف مقرها الر�سمي يف �أبوظبي  .وي�أتي تنظيم املحا�ضرة �ضمن �إطار
الن�شاط التثقيفي ورف��ع م�ستوى التوعية ال�صحية ال�ت��ي تقدمها
امللحقية الثقافية يف ال�سفارة ..و�إط�ل�اع اجلالية الهندية وجمتمع
الإمارات على �أحدث الو�سائل يف عامل التجميل والعناية بالب�شرة .
يقدم املحا�ضرة اخلبرية الهندية العاملية يف جماالت التجميل والطب
ال�شعبي �أم�ي�رة ��ش��اه�ي�ن��از ح�سني امل �ت �ح��درة م��ن م��دي�ن��ة دي�ل�ه��ي وهي
متخ�ص�صة يف عامل التجميل وا�ست�شارات الطب البديل وحا�صلة على
عدة جوائز عاملية من كل من الواليات املتحدة الأمريكية وبريطانيا.

واالكتئاب وال�سكر مقارنة ب�أقرانهم العزاب .لكن هل هذه احلقائق �صحيحة لكال اجلن�سني؟.

�سقطت احلافلة يف نهر فقتل 37

قتل �أكرث من � 37شخ�صاً ،وجرح �أكرث من � 15آخرين ،بانقالب حافلة
يف نهر مبقاطعة راتناغريي يف والية ماهارا�شتا بغرب الهند.
ونقلت و�سائل �إعالم هندية عن م�س�ؤول حملي ،قوله �إن احلافلة كانت
تتجه من غ��وا �إىل مومباي على ج�سر يف رات�ن��اغ�يري ،قبل �أن يفقد
ال�سائق ال�سيطرة عليها ،فانقلبت يف النهر ،ما �أدى �إىل مقتل �أكرث من
� 37شخ�صاً وجرح �أكرث من � 15آخرين ،بينهم ال�سائق.
و�أو�ضح امل�س�ؤول �أنه جراء انقالب احلافلة ،تعر�ض بع�ض الركاب �إىل
�إ�صابات يف الر�أ�س و�أ ّكد �أنه كان على منت احلافلة �أجانب ،م�شرياً �إىل
�أنه مت �إنقاذ راكب رو�سي وقال �أن ال�شرطة حتقق يف ما �إذا كان ال�سائق
ثم ً
ال وقت وقوع احلادث.

البطاريق حترتف �ألعاب �آي باد
اللوحي �آي
جنحت طيور البطريق يف خو�ض غمار �أل�ع��اب على اجل�ه��از
ّ
باد وت�سجيل نتائج مرتفعة وكان القائمون يف حديقة للحيوانات بوالية
كاليفورنيا الأمريكية قدموا �أج�ه��زة �آي�ب��اد لكل من جريميي ونيو�سن،
وهما الطائران اللذان �أذه�لا اجلميع عندما متكنا من مالحقة �صورة
ف�أر �صغري عرب نقر الأجهزة اللوحية مبنقارهما .ي�شار �إىل �أن هذه اللعبة
�صنعت خ�صي�صا للقطط� ،إال �أن العاملني يف احلديقة قرروا اختبارها على
طيور البطريق املعروفة بحبها لال�ستك�شاف وف�ضولها .وجنح نيو�سن يف
احل�صول على  1600نقطة يف هذه اللعبة ،م�سجال املركز الأول .وال تعد
هذه املرة الأوىل التي �أبدت بع�ض احليوانات اهتماما بالأجهزة الإلكرتونية،
�إذ انت�شرت على و�سائل التوا�صل االجتماعي �صور ومقاطع فيديو لكالب
وقطط وهي تتفاعل مع �أجهزة التلفاز والكمبيوتر وغريها.

هروب ثعبان �أ�سود �ضخم
هرب ثعبان �أ�سود �ضخم و�سام من ف�صيلة املامبا من حديقة احليوان يف
بريتوريا ،ولكن امل�س�ؤولني قالوا �أن هناك احتمالية �ضئيلة �أن يهاجم الثعبان
�أف��رادا من الب�شر  .وذك��رت �صحيفة بيلد ام�س �أن طاقم العمل باحلديقة
الواقعة بجنوب العا�صمة �أدركوا �أن الثعبان هرب الأ�سبوع املا�ضي  .ونقلت
ال�صحيفة عن كريغ �أليبني ،املتحدث بل�سان احلديقة قوله :مت على الفور
تطويق املنطقة ملدة يومني �أثناء حماولة البحث عن الثعبان ولكن مل يتم
العثور عليه  .وقال خرباء �إن الثعبان رمبا يبحث عن مكان للبيات ال�شتوى
مع �سرعة اقرتاب ال�شتاء يف جنوب الكرة الأر�ضية ،كما �أنه ال ميثل خطرا
على الب�شر .وي�شار �إىل �أن ثعبان املامبا ال�سوداء الذي من املمكن �أن يبلغ
طوله �أربعة �أمتار �أكرث الأفاعي �سمية يف �أفريقيا .ومتيل هذه الثعابني �إىل
مهاجمة الب�شر عندما ت�شعر بالتهديد فقط .وت�ؤدي لدغة الثعبان دائما
تقريبا �إىل املوت ما مل يتم احل�صول على م�ساعدة طبية.

هاتف ذكي يقي�س النب�ض
عر�ضت �شركة فوجي�ستو اليابانية،
هاتفاً حم�م��و ًال ق ��ادراً على قيا�س
نب�ض م�ستخدمه من خالل نظرة
واحدة ،وتنوي ال�شركة ت�سويق هذا
االخ�ت��راع اجل��دي��د خ�ل�ال ال�سنة
احل��ال �ي��ة .وي �ع �م��ل اجل� �ه ��از ،عند
ت��وج�ي�ه��ه �إىل ال��وج��ه مل ��دة خم�س
ثوانٍ  ،على قيا�س التقلبات يف ملعان
وجه ال�شخ�ص الناجمة عن تدفق
الدم .و�أكد باحثو �شركة فوجيت�سو
�أن النظام قادر على �إعطاء قيا�س
دقيق لدقات القلب.
و�أو�ضحت ال�شركة �أن هذا النظام
املبتكر ميكن و�ضعه على و�سائط
�أخ ��رى غ�ير ال�ه��ات��ف ،مثل �شا�شة
التلفزيون �أو املر�آة لقيا�س النب�ض.
وك���ش�ف��ت ف��وج�ي�ت���س��و يف ب �ي��ان عن
ت �ط��وي��ره��ا ل�ت�ط�ب�ي�ق��ات �أخ � ��رى يف
جمال الأمن ميكن ا�ستخدامها يف
الأم��اك��ن العامة ونقاط التفتي�ش
يف امل� �ط ��ارات ل��ر� �ص��د الأ�شخا�ص
امل ��ر� �ض ��ى �أو ال ��ذي ��ن يت�صرفون
بطريقة م�شبوهة.

ك�شفت النجمة الأمريكية �سيلينا
غوميز انها �أبكت حبيبها ال�سابق
امل �غ �ن��ي ال �ك �ن��دي ال �� �ش��اب جا�سنت
بيرب.
وحت ��دث ��ت غ��وم �ي��ز � � 20س �ن��ة يف
ب ��رن ��ام ��ج الي � ��ت �� �ش ��و م� ��ع ديفيد
ل�ي�ترم��ان للمرة الأوىل علناً عن
انف�صالها عن بيرب ،وك�شفت انها
�أبكته .وخ�لال ح��وار مع ليرتمان
ق��ال امل �ح��اور ان��ه ا�ستقبل حبيبها
ال�سابق م ��ؤخ��راً وق��د �أب �ك��اه خالل
ح ��دي ��ث ب �ي �ن �ه �م��ا ،ف � ��ردت غوميز
�أ�صبحنا اثنني �إذاً .

قام عدد من الباحثني يف جامعة كارديف الطبية يف ويلز
الربيطانية بعدة درا��س��ات خل�صت اىل ان ف��وائ��د الزواج
واالرت�ب��اط على الأم��د الطويل غري مت�ساوية بني املر�أة
وال��رج��ل .ون��ورد لكم خال�صة ه��ذه االبحاث التي حددت
فوائد كال اجلن�سني من الزواج:
معدل عمر �أطول
ي��وف��ر ل��ك ال� ��زواج اف���ض��ل ف��ائ��دة �صحية ع�ل��ى االط�ل�اق،
وه��ي اطالة �سنوات العمر .حيث اثبتت ع��دة درا��س��ات �أن
امل�ت��زوج�ين يعي�شون ل�سنوات اط��ول وينخف�ض احتمال
وفاتهم باكرا مقارنة ب�أقرانهم غري املتزوجني .بيد ان
هذا االرتباط ما بني الزواج وطول العمر يكون اكرث وقعا
عند الرجال من الن�ساء.
ففي  2007قيمت درا��س��ة م�ع��دل عمر وف�ي��ات الرجال
والن�ساء االوروبيني ممن تعدوا عمر � 40سنة ،واكت�شفت
�أن املعدل يت�ضاعف مرتني عند الرجال املتزوجني مقارنة
ب�أقرانهم ال�ع��زاب .بينما كانت ن�سبة ال��زي��ادة يف �سنوات
عمر امل��ر�أة املتزوجة مقارنة بغري املتزوجة قليلة واقل
وقعا مقارنة بالرجال .وين�سب �سبب طول عمر الرجل
املتزوج اىل حر�صه على تفادي احلوادث املرورية والعنف
واملغامرات املميتة واملخدرات ،التي تعد من �أهم م�سببات
وفيات الرجال العزاب .وعليه ،فالفائدة االكرب من �إطالة
العمر هي للرجال.
ن�سبة مر�ض �أقل
م��ن اح��د ا�سباب اط��ال��ة ال��زواج للعمر ه��و اث��ره املخف�ض
لن�سبة ا�صابة االزواج بالأمرا�ض مقارنة بالعزاب ،مثل
ال�سكر وامرا�ض القلب وال�شرايني والزهامير وامرا�ض
الرئة واالمرا�ض التنا�سلية واالمرا�ض املزمنة اخلطرة.
وتت�شابه ن�سبة االنخفا�ض يف معظم االم��را���ض م��ا بني
الرجل واملر�أة املتزوجني .كما بينت درا�سة ارتباط الزواج
مع زي��ادة معدل زي��ارة الطبيب واحل�صول على الرعاية
ال�ط�ب�ي��ة للجن�سني مم��ا ي���س��اه��م يف حت���س�ين �صحتهما
وال��وق��اي��ة م��ن االم��را���ض اي�ضا .بيد ان درا��س��ة امريكية
اج��ري��ت يف  ،2010اظ�ه��رت �أن ه�ن��اك ا�ستثناء وه��و يف
امرا�ض القلب ،والتي يعرف �أنها ال�سبب االول للوفيات
عامليا .ففي الوقت الذي لوحظ فيه انخفا�ض ن�سبة وفاة
االزواج ال��رج��ال نتيجة لأم��را���ض القلب مب�ع��دل ثالث
مرات مقارنة بالعزاب ،وجد ان االنخفا�ض يف الن�ساء ال
يتعدى الن�صف فقط مقارنة بالعازبات .وعليه ،فالفائدة
االكرب يف الوقاية من االمرا�ض هي للرجال.
انخفا�ض ال�سلوكيات ال�سيئة
ال تت�ساوى ال�ف��وائ��د العاطفية او ال�سلوكية م��ن جراء
ال ��زواج م��ا ب�ين ال��رج��ال وال�ن���س��اء .وق��د ي�ع��زى ذل��ك اىل
حقيقة ان العزاب اك�ثر عر�ضة لالنخراط يف �سلوكيات
ت�ضرهم مثل التدخني واالف��راط يف ال�شرب واملمنوعات
واملخدرات والقيام بالرذائل عموما.
كما ت�ؤكد الدرا�سات �أن حياة الرجل العاطفية والنف�سية
واالجتماعية تتح�سن بعد ال��زواج مما يدفعه بعيدا عن

االنحراف والرذائل.
وب��امل �ق��ارن��ة ،وج ��د ان امل � ��ر�أة اق ��ل ع��ر��ض��ة م��ن ال��رج��ل يف
االن �خ��راط يف اف�ع��ال ال��رذائ��ل وال�سلوكيات ال�سيئة قبل
ال� ��زواج ،وت�ق��ل الن�سبة اك�ث�ر ب�ع��د ال� ��زواج .وب�ي�ن��ت نتائج
درا�سة ن�شرت يف عام  ،2008قام فيها الباحثون بتقييم
تناول االفراد للممنوعات قبل وبعد الزواج� ،أن الرجال
والن�ساء يقللون من تعاطيهم للمخدرات واملمنوعات
بعد الزواج ،بيد ان ن�سبة اكرب من الن�ساء ت�ستمر يف
تناول املخدرات مقارنة بالرجال .ورغم عدم ت�أثري
العالقة الزوجية يف معدل التدخني ،فقد لوحظ
امر خمتلف بني اجلن�سني .فاملر�أة
ال �ت��ي ت� �ت ��زوج ب��رج��ل م��دخ��ن من
ال��وارد ان تبد�أ بالتدخني ،بينما ال
ترتفع فر�صة بدء الرجل بالتدخني
ان ك��ان��ت ال��زوج��ة ت��دخ��ن .وال�سبب
بح�سب علماء النف�س يعود اىل طبيعة
امل��ر�أة املحبة لتوفري ال��دع��م واالرت �ب��اط وم�شاركة الزوج
تدخينه ،او ت�شجيعه على التوقف .وعليه ،فالرجال اكرث
ا�ستفادة من الناحية ال�سلوكية.
دعم لل�صحة النف�سية
رغ��م ح��ب ال�ن���س��اء لل�شكوى م��ن ان ازواج �ه��ن يدفعنهن
اىل اجلنون ،ف�إن هذه الع�شرة يف الواقع توفر لهن دعما
لل�صحة العقلية والنف�سية .وهذا االمر يقلل ن�سبة ا�صابة
الن�ساء باالكتئاب واال��ض�ط��راب النف�سي ،وال��ذي يعرف
انهن اكرث عر�ضة للإ�صابة مقارنة بالرجال.
وق��د بينت ع��دة درا��س��ات �أن ال��زواج مفيد فعال يف تقليل
ن�سبة ا�صابة املر�أة باالكتئاب والتوتر املزمن ويعيد اتزان
احلاالت امل�صابة باالكتئاب الثنائي القطب .وحتى يف حالة
اال�صابة باالكتئاب ،ينخف�ض لديهن عدد نوبات االكتئاب
وت �ك��ون اق ��ل ح ��دة م �ق��ارن��ة ب��امل���ص��اب��ات غ�ي�ر املتزوجات،
وينطبق هذا الأمر على امل�صابني من الرجال املتزوجني
اي�ضا .وعليه ،فالفائدة النف�سية تكون اكرب عند الن�ساء.
تخفيف التوتر
بعك�س االعتقاد ال�شائع ،فاحلقيقة هي ان الرجل يتوتر
ب�شكل ا�سهل من املر�أة فقد بينت جتارب خمربية �أن املهام
التي ت�سبب التوتر ،يرافقها اختبار الرجال ملعدالت �أكرب
من هرمونات التوتر مقارنة بذلك عند الن�ساء وحل�سن
حظ الرجال ،فالعالقة العاطفية والزوجية من املمكن
ان تقلل وتثبط ردود فعل اجل�سم التوترية .حيث بينت
درا� �س��ة اج��ري��ت يف ع��ام  ،2010ان امل�ت��زوج�ين الرجال
يفرزون معدل هرمونات توتر (خا�صة الكورتيزول) اقل
مقارنة بذلك عند العزاب .وباملقارنة ،مل يلحظ اي ت�أثري
للزواج عند الن�ساء ،حيث ت�ساوت ن�سبة اف��راز هرمونات
التوتر عند املتزوجات والعازبات .وعليه ،فالفائدة االكرب
من انخفا�ض معدل التوتر تكون عند الرجال.
زيادة الوزن
رغم ان الفكرة العامة للمتزوجني هي انهم اكرث �صحة

الفواكه تفيد الب�شرة
حتلم كل �سيدة باحل�صول على ب�شرة ن�ضرة و�سليمة واخلطوة الأوىل لتحقيق هذا احللم هي مبا يتم تناوله من طعام
فاحلمية الغذائية و�أ�سلوب احلياة يلعبان دورا حموريا و�أ�سا�سيا يف املظهر اجلمايل و الطبيعي للب�شرة.
ويعتقد الكثريون �إن �إتباع احلميات الغذائية ي�ساعد على اكت�ساب اجل�سم الر�شيق وال�سليم واملتنا�سق دون ت�أثريه على
�أجزاء اجل�سم الأخرى .بيد �أن احلقيقية يف �أن احلمية ت�ساعد جميع �أجهزة اجل�سم احليوية يف احلفاظ على �صحتها
ون�شاطها و�شبابها � ،أما �سر جمال الب�شرة ون�ضارتها فهو نابع من تناول الفواكه  ،فالفواكه كفيلة بان ت�ضمن للإن�سان
الب�شرة ال�سليمة وال�صحية  .وحتتوي الفواكه على عنا�صر غذائية مثل الفيتامينات والأحما�ض والإنزميات ال�ضرورية
للحفاظ على �صحة الب�شرة .يقول �أخ�صائيو التجميل �إن لكل فاكهة وظيفة معينة وميكن على املدى البعيد �أن حتل
مكان م�ستح�ضرات التجميل التي تنظف الب�شرة وترطبها فالتفاح يلعب دورا يف ترطيب و�إنعا�ش الب�شرة وله خ�صائ�ص
�سحرية يف معاجلة م�شكالت الب�شرة .
وين�صح اخل�براء بتنظيف الب�شرة بكوب من ع�صري التفاح لأن��ه يعمل على تنعيمه كما
ي�ستخدم كمنظف للفم و�إذا غ�سل به ال�شعر فانه مينع الق�شرة.
كما ي�ؤكد خرباء التجميل ب�أن الليمون يعد من املنظفات الكال�سيكية التي
تنع�ش الب�شرة وال�شعر حيث ميكن ا�ستخدام �شرائح الليمون يف تنعيم
الأج ��زاء اخل�شنة م��ن اجل�سم مثل الكوعني والركبتني وميكن
�إ�ضافة ع�صري الليمون �إىل ال�شامبو لتح�سني فروة الر�أ�س
و�إنعا�شها ومنع ت�شكل الق�شرة  .و ميكن للفراولة �أي�ضا
�أن ترطب الب�شرة وتعالج م�شاكل اختالف الألوان فيها
ب�سبب احتوائها على حم�ض ال�سالي�سالك امل�ستخدم يف
اغلب م�ستح�ضرات التغلب على م�شاكل الكلف وحب ال�شباب
والتخل�ص من �أثارها .

حطام�سيارةبـ10800يورو

من العزاب ،بيد ان ذلك ال ينطبق على قيا�س كتلة اجل�سم
او مقا�س اخل�صر .حيث وج��دت الدرا�سات �أن املتزوجني
(رج ��اال ون���س��اء) اك�ثر عر�ضة وقابلية اىل زي ��ادة الوزن
مع تقدم ال�سنوات ،وق��د يعزى ذل��ك اىل الر�ضا النف�سي
وال �ع��اط �ف��ي وال�ط�م��أن�ي�ن��ة اىل ب�ق��ائ�ه�م��ا م �ع��ا ،وتقبلهما
بع�ضهما لبع�ض مهما كان �شكلهما .لكن ،وجد �أن الن�ساء
يك�سنب وزنا مبعدل اكرب من الرجال بعد الزواج .وبعك�س
ما يعتقد �أن �سبب ذلك يرجع اىل احلمل والوالدة� ،أظهرت
االح�صائيات ت�شابه هذه الزيادة بني من اجنبت ومن مل
تنجب .ولكن هناك جانب ايجابي ل��دى الن�ساء ،فرغم
ارت �ف��اع ن�سبة زي ��ادة �أوزان �ه��ن ف ��إن ال��رج��ال اك�ثر عر�ضة
للإ�صابة بال�سمنة املر�ضية وتبعاتها امل�ضرة على ال�صحة.
ويرجع ذلك اىل انخفا�ض وزن معظم الن�ساء قبل الزواج
(تكون نحيفة) وعليه فزيادتها لب�ضعة كيلوغرامات لن
تو�صلها اىل ال�سمنة ،مقارنة بالرجل الذي غالبا ما يكون
على حافة زيادة الوزن قبل الزواج.
كما ان ج�سم الن�ساء مييل اىل تخزين الوزن الزائد كدهون
يف الفخذ واالرداف ،وهي دهون غري م�ضرة كثريا لل�صحة.
بينما يف�ضل ج�سم الرجل تخزين الوزن الزائد يف منطقة
الكر�ش واالح�شاء الداخلية ،وهو ما يعد النوع اخلطر من
الدهون ويقرن مب�شاكل �صحية .وعليه ،فالفائدة االكرب
من حيث الوزن وت�أثريه يف ال�صحة هي للن�ساء.
اال�ستقرار املادي
املتزوجون اك�ثر ا�ستقرار ماديا مقارنة بالعزاب .ورغم
كون معظم الن�ساء حاليا من احلا�صالت على ال�شهادات
والعامالت يف منا�صب جيدة ،ف�إن الزواج هو �أف�ضل خطوة
اقت�صادية تقوم بها الن�ساء مقارنة بالرجال.
ف��امل��ر�أة ت�ستفيد م��ن ال ��زواج م��ادي��ا ب�شكل ي�ف��وق الرجل.
فالفائدة االكرب للرجل تكون اكرث من ناحية اال�ستقرار
امل��ايل والنف�سي والتطور امل��ادي والتوفري .كما ان توافر
امل��ال وامل��ادة �سيخف�ض من معدل التوتر والقلق وه��و ما
له ت�أثري يف ال�صحة ب�شكل مبا�شر .وتوافر املال �سريافقه
�سهولة احل�صول على الرعاية الطبية ،وعليه ،فاال�ستفادة
الكربى من حيث اال�ستقرار املادي هي املر�أة.

ب�ي��ع ح�ط��ام �آخ ��ر ��س�ي��ارة دو �شوفو
ح �� �ص��ان��ان خ ��رج ��ت م ��ن م�صانع
�سيرتوين ،ب�سعر  10800يورو
الأح ��د امل��ا��ض��ي خ�ل�ال م ��زاد علني
ّ
نظمته دار «�أو�سينا» للمزادات.
ً
وك� ��ان ��س�ع��ر ال �� �س �ي��ارة م �ق ��درا بني
�ألف و�ألفي يورو يف الأ�سا�س ،وهي
�آخ��ر من��وذج من �سيارة «دو �شوفو»
الأ�سطورية ينتج يف فرن�سا العام
.1988
وقد تعر�ضت هذه ال�سيارة حلريق
بعد �سرقتها يف �آذار مار�س 2012
ما �أثار موجة ت�أثر كبرية يف �صفوف
حم�ب��ي ه��ذا ال �ن��وع م��ن ال�سيارات
وج��ام �ع �ي��ه .وك ��ان ��ت ال �� �س �ي��ارة قد
اجتازت خم�سة كيلومرتات فقط .

� � � � �ص� � � ��ورة ت� ��� �ش ��اف� �ي ��ز
ب� � �ج� � �ب � ��ال ال� � �ق � ��وق � ��از
رف��ع ف��ري��ق م��ن مت�سلقي اجلبال،
�صورة للرئي�س الفنزويلي الراحل،
ه��وغ��و ت�شافيز ،على �إح ��دى قمم
القوقاز تخليدا لذكراه.
ون �ق �ل��ت وك ��ال ��ة �أن� �ب ��اء نوفو�ستي
الرو�سية عن رئي�س احتاد مت�سلقي
اجل� �ب ��ال يف �أو� �س �ي �ت �ي��ا ال�شمالية
كازبك خاميت�ساييف� ،أن فريقاً من
مت�سلقي اجلبال ي�ضم � 30شخ�صاً
قام بو�ضع �صورة ت�شافيز يف �إحدى
قمم القوقاز على ارتفاع 3695
م�ت�را وق� ��ال خ��ام�ي�ت���س��اي�ي��ف �إنهم
ر�أوا لزاما عليهم �أن يخلدوا ذكرى
ال��رج��ل ال��ذي ن��ذر حياته خلدمة
ال���ش�ع��ب و�أ�� �ش ��ار �إىل �أن ت�شافيز
ك��ان �أول زع�ي��م يف ال�ع��امل اعرتف
با�ستقالل �أو�سيتيا اجلنوبية.

ال�شاي الأخ�ضر والقهوة للوقاية من ال�سكتة
�أكدت درا�سة يابانية حديثة �أن تناول ال�شاي الأخ�ضر �أو القهوة كل يوم
رمبا يقلل من خماطر الإ�صابة بال�سكتة بن�سبة .20%
و�صرح كاتب الدرا�سة د .يو�شيهريو كوكوبو ،رئي�س الأطباء بق�سم الوقاية
من القلب باملركز القومي للقلب ب��أوزاك��ا �أن تناول ال�شاي الأخ�ضر �أو
القهوة كل يوم قد يفيد يف الوقاية من ال�سكتة .
و�أ�ضاف� :إذا مل تكن على ا�ستعداد لتح�سني �أ�سلوب حياتك فحاول جتنب
ال�سكتة ب�شرب ال�شاي الأخ�ضر كل ي��وم  .ويف�سر الباحث ذل��ك الت�أثري
الوقائي لتلك امل�شروبات يف مكوناتها التي قد متنع جتلط الدم كما �أن
ال�شاي الأخ�ضر يحتوي على مادة م�ضادة للأك�سدة وااللتهابات ،كما �أن
بع�ض املواد الكيماوية بالقهوة مثل  chlorogenic acideحم�ض
ال�ك�ل��وروج�ن�ي��ك رمب��ا يقلل م��ن خم��اط��ر الإ� �ص��اب��ة بال�سكتة لأن ��ه يقلل
من فر�ص الإ�صابة بالبول ال�سكري (النوع الثاين) كما �أو�ضح الباحث.
وم��ادة الكافيني املوجودة بالقهوة لها ت�أثري على م�ستوى الكول�سرتول
و�ضغط ال��دم ورمب��ا تت�سبب يف تغريات يف احل�سا�سية للأن�سولني الذي
ي�ؤثر يف �سكر الدم .ويعلق د .رالف �ساكو ،الرئي�س ال�سابق جلمعية القلب
الأمريكية على ه��ذه الدرا�سة قائ ً
ال �إنها ال تعطي الدليل الدامغ على
�أن تقليل خماطر ال�سكتة ي�أتي نتيجة تناول القهوة وال�شاي� .إال �أنه عاد
و�أ�شار �إىل درا�سات �سابقة حتدثت عن الت�أثري املفيد للقهوة وال�شاي على
�صحة املخ لهذا ف��إن الأدل��ة ترتاكم لت�ؤكد �إمكانية حت�سني �صحتنا من
خالل تناول �أ�شياء ب�سيطة يومية  .وقام الباحث يف هذه الدرا�سة التي
ن�شرت م�ؤخراً يف جريدة ال�سكتة بجمع بيانات عما يقرب من 83,000
رجل وامر�أة ممن ترتاوح �أعمارهم بني  45و 74عام وقد �سئلوا جميعاً
عما �إذا ما كانوا ي�شربون ال�شاي الأخ�ضر �أو القهوة.
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ور�شة عمل بالعني حول ت�سجيل الع ّيالة يف اليون�سكو

بح�ضور ال�سفري الياباين

•• العني – الفجر:

نظمت هيئة �أبوظبي لل�سياحة والثقافة ،وبالتعاون مع وزارة الثقافة وال�شباب
وتنمية املجتمع يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،ووزارة الرتاث والثقافة يف
�سلطنة عُمان ،ور�شة عمل لإع��داد امللف اخلا�ص بت�سجيل العيالة يف القائمة
التمثيلية للرتاث الثقايف غري املادي للب�شرية يف منظمة اليون�سكو ،وحتديث
قوائم جرد الرتاث مب�شاركة املجتمع يف مدينة العني .وانطلقت �أعمال ور�شة
العمل بكلمة هيئة �أبوظبي لل�سياحة والثقافة� ،ألقاها الدكتور نا�صر علي
احلمريي ،مدير �إدارة الرتاث املعنوي يف الهيئة� ،أبرز فيها اجلهود التي تقوم
بها هيئة �أبوظبي لل�سياحة والثقافة ،ودائرة الفنون ال�شعبية يف �سلطنة عمان
يف جمال حفظ الرتاث و�صونه ،و�إبراز عنا�صره امل�شرتكة التي تعزز التوجه
نحو تبادل اخلربات يف هذا املجال ،ومن ث ّم العمل على �إعداد ملفات ببع�ض
العنا�صر الرتاثية امل�شرتكة بني الإمارات وال�سلطنة ،ميكن �أن ُتر�شح ملنظمة
اليون�سكو ،باعتبارها املنظمة الدولية الراعية للثقافة والرتاث على م�ستوى
العامل ،وامل�ؤهلة للتعريف برتاث ال�شعوب و�صونه لأجيال امل�ستقبل .و�أ�ضاف
�أن العمل على �صون الرتاث الوطني يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،و�إبراز
مكانته يف توطيد �أُ�س�س االنتماء للوطن ،وبناء مقومات الهوية الوطنية ،ي�أتي
تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الر�شيدة التي تعمل با�ستمرار على تقدمي كل �أ�شكال
الدعم امل��ادي واملعنوي للهيئات والأن��دي��ة وامل�ؤ�س�سات احلكومية واملجتمعية
املهتمة مبمار�سة الرتاث.
م��ن جهته �أك��د ال�سيد �سعيد ب��ن �سلطان البو�سعيدي م��دي��ر دائ��رة الفنون
ال�شعبية يف وزارة ال�تراث والثقافة يف �سلطنة عُمان ،رئي�س الوفد العماين،
يف كلمته على العوامل التاريخية والثقافية التي تربط ال�سلطنة بدولة
الإمارات ،والتي تعك�س وحدة الن�سيج الثقايف والرتاثي ،والأ�سا�س املتني للقيام
ب�أن�شطة تراثية م�شرتكة ،ت�شكل ور�شة عمل �إع��داد ملف العيالة امل�شرتك
مثا ًال لها ،يُ�ضاف �إىل ملف التغرودة الذي �سبق و�أن ا�شرتكت ال�سلطنة ودولة
الإمارات يف ت�سجيله يف اليون�سكو .وي�شارك يف ور�شة العمل عدد من الأندية
الرتاثية والهيئات وامل�ؤ�س�سات احلكومية واملجتمعية املهتمة بالرتاث ومنها:
وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع ،وجمل�س �أبوظبي للتعليم ،والقرى
الرتاثية ،وف��رق العيالة ،واجلمعيات الرتاثية ،ودائ��رة الثقافة والإع�لام يف
ال�شارقة ،ومركز ال�شيخة �آمنة الرتاثي الثقايف الديني ،وم�ؤ�س�سة التنمية
الأ�سرية .وق��د ت�ضمن اليوم الأول من الور�شة تعريفا مبنظمة اليون�سكو،
ودورها يف جمال حفظ الرتاث الإن�ساتي ،وتوظيفه يف تعزيز �أ�س�س التفاهم
والعمل امل�شرتك بني ال�شعوب ،وذل��ك من خ�لال هيئاتها وم�ؤ�س�ساتها ،ويف
مقدمتها اتفاقية �صون ال�ت�راث الثقايف غ�ير امل��ادي للب�شرية ،كما تناولت
�إح��دى اجلل�سات �شرحا لل�شروط واملعايري التي تتبناها اليون�سكو لت�سجيل
�أي عن�صر تراثي فيها ،وبخا�صة �إعداد قوائم ح�صر الرتاث ،و�إ�شراك املجتمع
وهيئاته يف �إح��راءات احل�صر وال�صون والرت�شيح ،وما ّ
مت على هذا ال�صعيد
لإعداد ملف العيالة امل�شرتك بني دولة الإمارات و�سلطنة عمان.
وقد عر�ضت اجلهات امل�شاركة يف الور�شة خرباتها ،ومقرتحاتها لتفعيل دور
م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي يف عملية الت�سجيل بنا ًء على املعايري واملتطلبات التي
ان�صب اهتمام
تقرتحها اليون�سكو بهذا اخل�صو�ص .ويف اليوم الثاين للور�شة
ّ
امل�شاركني على اجلوانب الإجرائية والتطبيقية لعمليات جمع عنا�صر الرتاث
من ال��رواة والإخ�ب��اري�ين واملمار�سني ل�ل�تراث ،والقواعد التي تتيح للباحث
الو�صول �إىل املعلومات ب�صورة تفاعلية مع الراوي ،وكيفية توثيق اللقاء بني
الباحث وال��راوي على م�ستوى الكلمة وال�صورة وال�صوت .وتناولت �إحدى
اجلل�سات الو�سائط التقنية التي ي�ستخدمها الباحث جلمع عنا�صر الرتاث،
و�إجن��اح املقابلة امليدانية مع ال��راوي ،و�أهمية �أن يُلم الباحث بهذه الو�سائط
مُتح ّرياً ما �أمكن الب�ساطة وعدم التكلف.

الثقافة اليابانية يف احتفالية ا�ست�ضافتها
جامعة الإمارات ح�ضرها جمع من اجلامعيات

•• العني  -الفجر:

توثيقا للعالقات املتميزة ال�ت��ي ت��رب��ط دول��ة االم ��ارات باليابان افتتح
�سعادة يو�شي هيكو كامو �سفري الياباين يف الدولة وحرمه فعاليات اليوم
الياباين للأزياء ال�شعبية والعادات والتقاليد واملوروث ال�شعبي الياباين
يف جامعة االمارات والذي نظمته ال�سفارة اليابانية يف الدولة بالتعاون
مع ن��ادي �ساكورا الياباين الطالبي بجامعة االم ��ارات و�شهد فعاليات
اليوم الياباين جمموعة من طلبة اجلامعة وجمع من اجلالية اليابانية
واع�ضاء هيئة التدري�س واملهتمني .
وق��دم �سعادة ال�سفري الياباين كلمة يف بداية احلفل تقدم فيها بال�شكر
جلامعة االمارات الحت�ضانها مثل هذه الفعاليات واالن�شطة والتي تعزز
العالقات اجليدة بني الدولتني وتنمي العالقات بني الطلبة االماراتيني
واليابانيني وقال هنالك �صفة م�شرتكة يرتبط بها كال ال�شعبني الياباين

و االم��ارات��ي وه��ي مت�سكهما ب��ال �ع��ادات وال�ت�ق��ال�ي��د وثقافتهم اخلا�صة
وجناحمها يف امكانية اجلمع بني املا�ضي واحلا�ضر واملحافظة على ذلك ،
لذا حني يقام مثل هذا اليوم لالحتفاء باملورث ال�شعبي الياباين ويف دولة
االمارات ويف رحاب هذه اجلامعة ال بد ان يكون يوما مميزا لأنه يحمل
الكثري من ال�صفات امل�شرتكة  ،وان��ا �سعيد جدا ان ارى اهتمام الطلبة
االماراتيني بالثقافة واحلياة اليابانية وان يكون هنالك ن��ادي طالبي
يهتم بعاداتنا وثقافتنا  .من جانبها قامت املمثلة والفنانة اليابانية
امل�ع��روف��ة م��اك��و ه��ات��وري بتقدمي حم��ا��ض��رة خا�صة ع��ن ال��زي الياباين
التقليدي والذي يعرف با�سم الكيمونو حيث حتدثت عن انواعه املختلفة
وال�ت��ي ترتبط بف�صول ال�سنة وامل�ن��ا��س�ب��ات وك��ذل��ك ق��دم��ت ور��ش��ة عمل
مب�ساعدة الطالبات للتعرف عل كيفية ارتداء هذا الزي والذي من اهم
�شروطه كما تذكر هاتوري ان يكون حمت�شما و�ساترا للج�سد  ،ثم قدمت
املمثلة اليابانية و�صالت من الرق�ص ال�شعبي الياباين واملعروف (نيهون

حديقة احليوانات بالعني ت�شارك يف معر�ض دبي الدويل للخيول
•• العني  -الفجر:

�أع�ل�ن��ت حديقة احل�ي��وان��ات بالعني ع��ن م�شاركتها يف
معر�ض دبي الدويل للخيول  2013والذي �سيقام يف
مركز دبي جتاري العاملي يف الفرتة ما بني  21و23
مار�س .وت�أتي هذه امل�شاركة يف �إط��ار التزام احلديقة
بالتعريف ب��الإرث احل�ضاري واحلياة الربية يف دولة
الإم � ��ارات �إ� �ض��اف��ة �إىل ت�سليط ال���ض��وء ع�ل��ى ريا�ضة
الفرو�سية العريقة التي ي�شتهر بها �أب�ن��اء الإم ��ارات،
وهواية تربية اخليول العربية الأ�صيلة.
وقالت ال�سيدة منى الظاهري ،نائب املدير العام ل�ش�ؤون
حماية البيئة والتعليم يف حديقة احليوانات بالعني:
تتمتع دولة الإمارات بتاريخ عريق يف الفرو�سية وهي
ال��ري��ا��ض��ة ال�ت��ي �سيتم ت�سليط ال���ض��وء عليها خالل
م �ع��ر���ض دب ��ي ال � ��دويل ل�ل�خ�ي��ول  ،2013ون �ح��ن يف
حديقة احليوانات بالعني لدينا العديد من املبادرات
والن�شاطات التي ت�ساهم بالتعريف بالتاريخ الغني
ل�ل��دول��ة وبيئتها وح�ي��ات�ه��ا ال�ب�ري��ة ،ون �ح��ن فخورون
ب� ��أن ن�ك��ون ج ��زءاً م��ن م�ع��ر���ض دب��ي ال ��دويل للخيول
هذا العام ،ونتطلع قدماً ال�ستقبال ال��زوار يف جناحنا
اخلا�ص و�إطالعهم على جهودنا املبذولة للحفاظ على
خمتلف �أن��واع احليوانات النادرة واملهددة� ،إ�ضافة �إىل
الربامج واجل��والت وغريها من الن�شاطات التفاعلية

والتعليمية .
و�أ�ضاف ال�سيد حممد ال�شيخ ،مدير املبيعات يف حديقة
احليوانات بالعني �إن��ه ل�شرف لنا �أن نكون ج��زءا من
ه��ذا املعر�ض ال��رائ��ع ،وبهذه املنا�سبة املميزة� ،سيقوم
فريق عمل احلديقة بعر�ض �أح��دث و�سائل الرتفيه
والتثقيف ،منها خدمات كبار ال�شخ�صيات وحفالت

�أعياد امليالد واتفاقات ال�شركات وبرامج مركز التعليم
كما �سيعر�ض يف جناح احلديقة مركبة نقل الركاب
املخ�ص�صة لكبار ال�شخ�صيات و�سي�سلط ال�ضوء �أي�ضا
على برنامج �سفاري الذي �أُعلن عنه م�ؤخراً ،كما �سيتاح
ل �ل��زوار �أي���ض�اً اال��س�ت�م�ت��اع ب�ع��رو���ض ال�ط�ي��ور اخلا�صة
بحديقة حيوانات بالعني.

ب��وي��و) وال��ذي يحكي ق�ص�صا خمتلفة م��ن ت��اري��خ اليابان وع��ادات�ه��ا من
خالل كل رق�صة .من جهتم اعرب طالب اجلامعة عن مدى اهتمامهم
ب�إقامة مثل هذه الفعاليات والتي تعزز وتوثق العالقة مع �شعوب العامل
االخ��رى حيث قالت الطالبة امنة الدرمكي والطالبة اميان ال�شام�سي
متثل اليابان ارث��ا ح�ضاريا كبريا وهم من ال�شعوب التي تعتز برتاثها
وتقاليدها على الرغم من الطفرة التكنلوجيا التي تتمتع بها اليابان لذا
من اجليد التقرب من هذه الثقافة والتعرف عليها واقامة ج�سور معها.
اما الطالبة ن��وره ال�شام�سي والطالبة نوف البلو�شي من ن��ادي �ساكورا
فتحدثن عن جمال ال��زي الياباين الكيمونو وقالتا ان هذا ال��زي فعال
ي�ستحق التعرف عليه وان هناك الكثري م��ن املوا�ضيع امل�شرتكة التي
يعنى بها النادي من �ضمنها الزيارات املتبادلة بني جامعتنا واجلامعات
اليابانية والتبادل الطالبي واالكادميي والبحثي والزيارات واجلوالت
ال�سياحية وجماالت اخرى متنوعة .
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حافظوا على �صحتكم بقليل من الريا�ضة واحلركة

�أعمار �أطول� ...أمرا�ض �أكرث
�أربع كلمات تخت�صر مئات من الدرا�سات الطبية احلديثة ،جتمع على �أن اجليل احلايل �سيعمر ل�سنوات �أكرث من
جيل الآباء والأجداد بف�ضل التقدم الهائل يف جمال العلوم الطبية ،ولكنه يف الوقت نف�سه يعاين �أو �سيعاين
من �أمرا�ض �أكرث مما عانت الأجيال ال�سابقة لأ�سباب كثرية ،بينها التكنولوجيا احلديثة التي �س ّهلت حياته،
بالإ�ضافة �إىل منط هذه احلياة البعيدة عن احلركة والن�شاط.
ال�سابق فكانت الن�سبة .% 20

اجليل احل��ايل ،ب�شكل عام ولي�س جميع �أف��راده ،يتعب من
جمرد امل�شي لب�ضع خطوات ،كما �أنه على ا�ستعداد النتظار
امل�شي ..رفاهية
امل�صعد ع�شر دقائق بد ًال من �صعود ع�شر درجات ،لأنه بكل
يف ن�ه��اي��ة ال�ت�ق��ري��ر ق��ال ال�بروف �� �س��ور ك�ي�ن��غ �إن �ن��ا يف حاجة
ب�ساطة عاجز �أو غري راغب يف القيام ب�أي ن�شاط بدين.
يقول تقرير ن�شرته جملة جاما الطبية ال�شهرية يف عددها �إىل مزيد من ال��درا��س��ات من �أج��ل �إي�ج��اد طريقة جمدية
ال�صادر يف الرابع من فرباير اجلاري� ،إن امل�صانع احلديثة لتح�سني احلالة ال�صحية للنا�س .و�أ�ضاف (يف املا�ضي كان
�أنتجت نوعيات طبية ممتازة من الأحذية الريا�ضية ،ومن ال�ن��ا���س مي��ار��س��ون امل�شي ب���ص��ورة ي��وم�ي��ة ،ومل���س��اف��ات بعيدة
الأجهزة الريا�ضية لكل الأغرا�ض ،ولكن امل�شكلة تكمن يف ن���س�ب�ي�اً ،وب�ع���ض�ه��م ي���س�ت�خ��دم ال ��دراج ��ات يف ت�ن�ق�لات��ه� ،أما
�أن اجليل اجلديد ي�شرتي هذه الأحذية وتلك الأجهزة� ،أو اليوم فامل�شي بات نوعاً من الرفاهية والدراجات باتت من
ي�شرتك يف ناد ريا�ضي ،ولكنه ال ي�ستفيد من هذه �أو تلك اخت�صا�ص الأط�ف��ال والريا�ضيني وح��ده��م ،يف املا�ضي مل
يكن الآب��اء والأج��داد يعرفون الكهربائيات
لأنه يتعامل معها ك�أنها نوع من الت�سلية ومت�ضية الوقت
والإل� �ك�ت�رون� �ي ��ات� ،أم� ��ا اليوم
�أو الوجاهة.
فهذه الأجهزة باتت جزءاً
الربوف�سور داين كينغ �أ�ستاذ طب الأ�سرة يف كلية الطب
رئ� �ي� ��� �س� �ي� �اً م � ��ن حياتنا
التابعة جلامعة وي�ست فريجينيا يف مدينة مورغان،
اليومية ،بل �إنها تتحكم
وهو امل�شرف على �إعداد هذا التقرير ،ي�شري �إىل وجود
ف �ي �ن��ا ون �ق �� �ض��ي معها
تناق�ض كبري بني التقدم الطبي يف جميع املجاالت
معظم وقتنا).
وحقيقة احل��ال��ة ال�صحية لأب �ن��اء اجل�ي��ل احلايل
وم� ��� �ض ��ى م� �ت� ��� �س ��ائ�ل ً�ا:
ال��ذي ي�شهد زي��ادات ك�ب�يرة ،ب��ل خميفة يف انت�شار
ه� � ��ل ن � �ح� ��ن يف ح ��اج ��ة
ال�ع��دي��د م��ن الأم ��را� ��ض امل�ه�ل�ك��ة ك��ال���س�ك��ر والقلب
�إىل م��زي��د م ��ن املعاهد
وال �ك��ول �ي �� �س�ترول وارت� �ف ��اع ��ض�غ��ط ال ��دم والبدانة
وال� � � �ن � � ��وادي ال��ري��ا� �ض �ي��ة
وغريها الكثري.
ولدرو�س الرتبية البدنية
يقول �إن ال�سبب قد يكون لأن اجليل احل��ايل بات
يف امل � � ��دار� � � ��س؟ ه � ��ل نريد
يعتمد ب�صورة متزايدة على الطب ومنتجاته ،فهو
املزيد من الطرق املخ�ص�صة
ي�ست�سهل ت�ن��اول الأدوي� ��ة حل��ل م�شكالته ال�صحية،
لركوب الدراجات يف �شوارعنا
ويتجاهل حقيقة �أن هذه الأدوية يجب �أن ترتافق مع
منط �صحي للحياة ،ولي�ست بدي ً
الرئي�سية؟
ال لهذا النمط.
يختم ه��ذا املتخ�ص�ص
م��ن �إج��ل �إع ��داد ه��ذا التقرير ا�ستعان وا�ضعوه
ب � ��ال � �ق � ��ول �إن� � � � ��ه ال
ب��امل�ع�ل��وم��ات الر�سمية ع��ن الأح� ��وال ال�صحية
املثبتة يف ال�سجالت احلكومية خالل الفرتة
م ��ن ع � ��ام  2007ح �ت��ى  ،2010وهي
اخلا�صة باجليل اجلديد ،وب�أرقام الفرتة
م��ن  1988ح�ت��ى ع��ام  ،1994وهي
اخل��ا� �ص��ة ب��اجل �ي��ل ال �� �س��اب��ق .وراع ��ى
امل���ش��رف��ون على ال��درا��س��ة �أن تكون
�أع �م��ار اخل��ا��ض�ع�ين للتقييم من
ال �ف �ئ �ت�ي�ن م� ��ا ب �ي�ن  48و67
عاماً.
و�أج � � ��رى ه � � ��ؤالء مقارنات
ب�ي�ن ال �ف �ئ �ت�ين يف امل� �ج ��االت
التالية :منط احلياة ،الو�ضع
ال�صحي ،الأم��را���ض املزمنة،
الإعاقة.
فروقات كبرية
�أظهرت املقارنة �أن  % 13من �أبناء اجليل احلايل يعتقدون
ب�أنهم يف �صحة ممتازة ،يف حني �أن الن�سبة بني �أبناء اجليل
ال�سابق كانت .% 32
وتبني� ،أي�ضاً� ،أن  % 40من �أبناء اجليل احل��ايل يعانون
م��ن ال�ب��دان��ة ،يف ح�ين �أن م�ع��دل ال�ب��دان��ة ب�ين �أب�ن��اء اجليل
ال�سابق كانت .% 29
واع�ترف  % 52من �أبناء اجليل احل��ايل ب�أنهم يعي�شون
حياة الك�سل وال ميار�سون �أي ن�شاط ريا�ضي ،يف حني �أن
ن�سبة حياة اخلمول والك�سل بني اجليل ال�سابق كانت 17.4
 %فقط.
وعن الريا�ضة قال  % 18من �أبناء اجليل اجلديد �إنهم
ميار�سونها مب�ع��دل ث�لاث م��رات يف الأ� �س �ب��وع� ،أم��ا اجليل

الريا�ضة تطيل العمر..
واجللو�س يق�صره
ن�شرت دوري��ة طب الف�سيولوجيا االمريكية مراجعة طبية اثبتت عرب جمموعة من االبحاث
�أن �أف�ضل طريقة لإطالة �سنوات العمر واحلفاظ على ال�شباب هي مبمار�سة الريا�ضة .ف�أثر
ممار�ستها مهم لتعزيز وظيفة وحياة املايتوكندريا (اجلزء امل�س�ؤول عن انتاج الطاقة يف اخلاليا)
وال ��ذي ي�ع��رف ب��ان ت��ده��وره يرتبط م��ع ظ�ه��ور اع��را���ض ال�شيخوخة وال�شعور بفقد الطاقة.
فاملايتوكندريا م�س�ؤول عن توفري الطاقة جلميع العمليات احليوية.
وممار�سة الريا�ضة ت�ساهم يف احلفاظ على املايتوكندريا وزي��ادة انتاجه للطاقة وتقليل ن�سبة
اال�صابة بالأمرا�ض املزمنة ،وتعزيز عمل الكبد والعقل والكلى .كما ان حت�سن عمل املايتوكندريا
ي�ساهم يف تقليل ن�سبة االيونات امل�ؤك�سدة ال�سامة ونفايات العمليات احليوية ،وهو ما يعرف ب�أنه
من ا�سباب تدهور �صحة اخلاليا واالن�سجة واالحما�ض النووية.
داء الع�صر
وعلى الرغم من زيادة التوعية ب�أهمية الريا�ضة البدنية وفائدتها ،ف�إن الكثريين ال يقومون
ب�أي جمهود بدين .لكن ،حتى لو كنت متار�س الريا�ضة ب�شكل منتظم ،فجلو�سك لفرتة طويلة
�سيق�صر من عمرك .وللأ�سف ،يق�ضي الكثري منا فرتات طويلة يوميا وهم يف و�ضع اجللو�س،
نظرا اىل اعتماد معظم اعمالنا على الكمبيوتر واالعمال املكتبية ،وجلو�سنا اثناء م�شاهدة التلفاز
والتنقل وتناول الطعام .وقد قدرت درا�سة جديدة انه اذا متكنت من تقليل الوقت الذي تق�ضيه
جلو�سا اىل � 3ساعات يوميا ،فانك بذلك ت�ضيف �سنتني اىل املعدل املتوقع ل�سنوات عمرك.
كما دلت درا�سة اخرى ن�شرتها جملة علوم الريا�ضة الطبية على �أنه كلما طالت مدة جلو�سك
زادت فر�صة وفاتك مبكرا نتيجة جلميع اال�سباب ال�صحية .وعليه ،ين�صحك اخلرباء بتخ�صي�ص
فرتة ملمار�سة الريا�ضة ب�شكل يومي (حتى لو ع�شر دقائق) مع اداء بع�ض احلركات يف املكتب من
فرتة اىل �أخرى (كتمارين التمدد والقوة).
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يعرف الإجابة ال�صحيحة واحللول الأف�ضل لهذه امل�شكلة
امل�ستع�صية ،ولكنه يتمنى م��ن املتخ�ص�صني �إي�لاءه��ا ما
ت�ستحقه من اهتمام.
الرعاية ال�صحية
�ألقى التقرير مزيداً من الأ��ض��واء على التنب�ؤات القامتة
لتكاليف الرعاية ال�صحية يف الواليات املتحدة حالياً ،والتي
تبلغ  147مليار دوالر على �أمرا�ض البدانة ،و 177مليار
دوالر على ال�سكر وفقاً ل�ل�أرق��ام الر�سمية التي �أ�صدرتها
املراكز الأمريكية للوقاية وال�سيطرة على الأمرا�ض.
د .وليام �شافرن رئي�س دائ��رة ال�سيطرة على الأم��را���ض يف
كلية الطب التابعة جلامعة فاندربيلت يف مدينة نا�شفيل
يف والية تيني�سي يقول �إن الوقت مل يفت بعد ،ففي الإمكان
ت�ع��دي��ل الأو� �ض��اع ال�صحية امل�ق�ل��وب��ة بقليل م��ن الريا�ضة
واحلركة وبع�ض التغيري يف غذائنا ،وهما م�س�ألتان يف غاية
الأهمية مع التقدم يف العمر.
ي�ضيف :ممار�سة الريا�ضة ال تعني يف �أي حال من الأحوال
�أن ت�شارك يف �سباق املاراثون �أو يف الألعاب الأوملبية .فقط
بع�ض الأ�شياء ال�صغرية مثل امل�شي �أو ال�سباحة �أو االعتناء
باحلديقة� ،أي �شيء يت�ضمن احلركة والن�شاط ،ولو لب�ضع
دقائق.
ثالثة عوامل
تقول درا�سة ثانية �أجراها الربوف�سور جا�سنت ديني
من جامعة راي�س مبدينة هيو�سنت يف والية تك�سا�س
�إن معدل العمر يف الواليات املتحدة عام � 2000أكرب من
املعدل الذي كان عام  1900بثالثني عاماً ،ولكن الزيادة
املتوقعة لل�سنوات اخلم�سني املقبلة �ستكون فقط ثالث
�سنوات ملي�سوري احلال ،و�أقل من ثالث �سنوات للفقراء.
وقد �أرجع ديني �سبب انخفا�ض الزيادة �إىل ثالثة عوامل:
االنتحار والبدانة وال�سرطان.
االنتحار
ع��ن ارت �ف��اع م �ع��دالت االن�ت�ح��ار ب�ين �أب �ن��اء اجل�ي��ل اجلديد
وب��ال��ذات بني من هم يف �سن املراهقة و�أوائ��ل الع�شرينات،
يقول الربوف�سور ديني �إن الن�سبة باتت  26انتحاراً بني
كل مائة �ألف ن�سمة ،يف حني �أن الن�سبة بني اجليل ال�سابق
كانت  20انتحاراً لكل مائة �ألف.
وهو رقم يزيد بن�سبة  % 7عما كانت عليه احلال يف اجليل
االنتحار
معدالت
ارتفاع
و�أ�شار يف درا�سته� ،أي�ضاً� ،إىل
وامل�سجل عام .1985
ال�سابق
ّ
بني من هم يف الأربعينات من �أع�م��اره��م ،وهو وق��ال وا�ضع التقرير �إن ال�سبب يف ه��ذه ال��زي��ادة قد يكون
ال�سن الذي يفرت�ض به �أن يكون �سن التعقل ال�ت�ط��ور يف ال �ق��درة على ت�شخي�ص امل��ر���ض ،وال ��ذي ترافق
كما ق��ال .و�أو��ض��ح �أن خطر ه��ذه امل�س�ألة م��ع ت�صنيع و�سائل عالجية وعقاقري �أف�ضل م��ا �أدى �إىل
ي�ب��دو �أك�ث�ر و��ض��وح�اً ح�ين ن�ع��رف �أن انخفا�ض معدل الوفيات ب�سبب ال�سرطان عما ك��ان عليه
�أرق � ��ام امل�ن�ت�ح��ري��ن ت �ق��ارب �أرق� ��ام لدى اجليل ال�سابق.
الوفيات الناجمة عن الإ�صابة
ب���س��رط��ان ال �ث��دي ،ف�ف��ي عام
ناقو�س اخلطر
 ،2009ع�ل��ى �سبيل املثال ،د� .سوزان رينهارت نائبة رئي�س معهد  AARPللدرا�سات
ك��ان��ت ن���س�ب��ة وف �ي��ات االنتحار العامة يف وا�شنطن تقول �إن النتائج التي طلع بها تقرير
 11.8ح��ال��ة ل �ك��ل م��ائ��ة �أل ��ف الربوف�سور كينغ ت�شبه ناقو�س اخلطر .و�أ�ضافت (طول
ن�سمة مقابل وفاة  12.5لكل مائة �ألف ن�سمة .العمر هبة من ال�سماء ت�سعدنا ،ولكن علينا �أن نكافح من
�أجل العي�ش ب�شكل جيد ،ولي�س فقط �أن نعي�ش طوي ً
ال ،يجب
ال�سرطان
�أن نعمل بكل جدية من �أجل �أن ي�ستمتع ابن ال�ستني باملزايا
ك��ل الأرق� ��ام والإح �� �ص��اءات ت ��ؤك��د �أن م �ع��دالت الإ�صابة ال�صحية البن الأربعني ،وهذا الأمر لن يتحقق �إذا كان ابن
بال�سرطان يف ارتفاع م�ستمر ،مبا يف ذلك بني من هم يف الأربعني يع�شق حياة اخلمول واجللو�س على الأريكة).
�أعمار �أ�صغر ،مما كانت عليه احلال يف اجليل ال�سابق.
ففي عام  ،2009كان معدل الإ�صابة بال�سرطان 570
�ضوء و�سط الظالم
حالة لكل � 100ألف ن�سمة ممن هم يف �سن  45حتى  ،59مل يخل التقرير من بع�ض الزوايا امل�ضيئة بالن�سبة للجيل

اجلديد ،فمعدالت التدخني قد انخف�ضت كثرياً عما كانت
عليه مع اجليل ال�سابق ،وبالتايل انخف�ضت معه معدالت
�أمرا�ض الرئة والنوبات القلبية.
البدانة
ال�ع�لاق��ة ب�ين ال�ع�م��ر وال �ب��دان��ة م���س��أل��ة م�ع�ق��دة ك�م��ا يقول
د .ري �ت �� �ش��ارد � �س��وزم��ان م��دي��ر امل�ع�ه��د ال��وط �ن��ي للأبحاث
االجتماعية ،ف��ال��درا��س��ات الطبية ت��ؤك��د �أن م�ع��دل �أعمار
البدينني �أقل من معدالت �أعمار غريهم.
ي�ضيف �أن التطور الكبري يف امل�ج��ال الطبي �أث�م��ر جناحاً
ال ي�ستهان به يف معاجلة امل�ضاعفات الناجمة عن البدانة،
مثل ال�سكري و�أمرا�ض القلب ،وبالتايل باتت الفروقات بني
�أعمار البدينني وغريهم قليلة جداً.
ي��و��ض��ح �أن م �ع��دل ال�ع�م��ر ي��رت�ب��ط ب��ال�ك�ث�ير م��ن العوامل،
م��ن بينها الو�ضع ال�صحي ومن��ط احل�ي��اة وت��وف��ر العالج،
بالإ�ضافة �إىل جمموعة من الفجوات الغام�ضة التي حتتاج
�إىل مزيد من الدرا�سة والبحث.
يعطي مثا ًال فيقول �إن ال�شخ�ص ال��ذي يعاين من �ضائقة
مالية ،وما يرافقها من توتر ،قد ميوت وهو يف �سن �أ�صغر
من غريه ممن يعي�شون يف بحبوحة.
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حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  10745بتاريخ 2013/3/20
�شهادة بالت�أ�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة :بقالة حممد عبا�س (�ش.ذ.م.م)
رقم الرخ�صة 234881 :العنوان :حمل ملك �سيف عبيد احلثبور -ديرة-
بور�سعيد ال�شكل القانوين :ذات م�سئولية حم��دودة رق��م القيد بال�سجل
التجاري 55575 :تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي بانهاب�صدد الغاء
ال�ترخ�ي����ص اخل��ا���ص بال�شركة ال� ��واردة اع�ل�اه وذل ��ك مب��وج��ب االج� ��راءات
والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�ض التقدم اىل دائرة
التنمية االقت�صادية بدبي من خالل الربيد االلكرتوين
 Suggest_compalin@dubaided.gov.aeم��رف �ق��ا م �ع��ه كافة
امل�ستندات واالوراق الثبوتية وذل��ك خ�لال ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا
االعالن.
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العدد  10745بتاريخ 2013/3/20
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/ 159جت جز -م ت-ب� -أظ

العدد  10745بتاريخ 2013/3/20
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2012/ 816جت جز -م ت-ب� -أظ

اعــــــالن اجتماع خربة
العدد  10745بتاريخ 2013/3/20

يف الدعوى رقم  2012/1598ايجارات

اىل املدعى عليه :ال�سيد :ح�سني م�صطفى ح�سني
نود اعالمكم ان ال�سيد /ايهاب حممد �سلطان قد اقام عليكم الدعوى املذكورة اعاله,
وا�ستناداً اىل احلكم ال�صادر عن جلنة ف�ض املنازعات االيجارية بتاريخ 2013/1/23
وقرار تكليف اخلبري الهند�سي بالدعوى ,فان اخلبري الهند�سي املنتدب يدعوكم
�شخ�صيا ابو بوا�سطة وكيل معتمد حل�ضور جل�سة اخلربة املقرر عقدها يوم االثنني
املوافق  2013/3/25يف ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء يف مكتب املحامي دز ابراهيم ح�سن املال
الكائن يف الربج الذهبي -بجانب م�صرف الهالل -منطقة الكورني�ش -هاتف رقم
 6277725كما ميكن االت�صال باخلبري على الهاتف املتحرك رقم  056-7733127يف
حال عدم احل�ضور فان اخلربة �سوف تقوم ب�أداء مهامها يف غيابكم وفقا لل�صالحيات
املخولة لها قانونا.
اخلبري الهند�سي املنتدب
عبدالرزاق م�صطفى زيتون

مدعي/ال�شايع لتاجري ال�سيارات بوكالة ب�شار ريا�ض بركة اجلن�سية :االمارات
مدعي عليه :خلفان عبداهلل احمد عبداهلل خادم الهاملي اجلن�سية :االمارات
مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية مببلغ (  8430درهم) املطلوب اعالنه/خلفان
عبداهلل احمد عبداهلل خادم الهاملي اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق
 2013/3/26موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة 8.30
�صباحاً امام الدائرة الثالثة بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة �شخ�صيا او
بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا
عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ
2013/3/18

مدعي�/شاه خالد مري عبا�س خان اجلن�سية :باك�ستان مدعي عليه� :شركة
مارينا العاملية للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :مطالبة
مالية بقيمة (  7850درهم) املطلوب اعالنه� /شركة مارينا العاملية للمقاوالت
العامة اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم اخلمي�س املوافق  2013/4/18موعدا لنظر
الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثانية
بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة التجارية �شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها
قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ
2013/3/19
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي

ا�سم امل�صفي :يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات عنوانه :حمل  7ملك برج
اخلور -رقة البطني  -مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي بانه قد
مت التا�شري يف ال�سجل التجاري لديها بتعيني امل�صفي املذكور اعاله للقيام بت�صفية
ار�شيز لتجارة مواد البناء(�ش.ذ.م.م) وعنوانها :حمل رقم  10ملك حممد
عبدالكرمي ال��زرع��وين -دي��رة -نايف وذل��ك مبوجب القرار ال�صادر من اجلمعية
العمومية لل�شركاء واملوثق لدى ال�سيد الكاتب العدل حتت رقم (.)2013/1/41088
بتاريخ ( )2013/3/05وعلى من لديه اي اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�صفي
امل�ع�ين يف مكتبه الكائن يف دي ��رة -رق��ة البطني حم��ل  7ملك ب��رج اخل��ور ه��ات��ف :
( )04-2226266ف��اك ����س( )04-2223773م�صطحبا معه كافة امل�ستندات واالوراق
الثبوتية وذالك خالل  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة :ار�شيز لتجارة مواد البناء (�ش.ذ.م.م) -رقم الرخ�صة 218730
عنوانها :حمل رق��م  10ملك حممد عبدالكرمي ال��زرع��وين -دي��رة -نايف ال�شكل
القانوين :ذات م�سئولية حم��دودة رقم القيد بال�سجل التجاري 67981 :مبوجب
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي بانه قد مت التا�شري يف ال�سجل التجاري
لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة اعاله ,وذلك مبوجب القرار ال�صادر من اجلمعية
العمومية لل�شركاء واملوثق لدى ال�سيد الكاتب العدل حتت رقم ()2013/1/41088
بتاريخ ( )2013/3/5وعلى من لديه اي اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�صفي
امل�ع�ين يف مكتبه ال�ك��ائ��ن يف دي ��رة -رق��ة البطني حم��ل  7ملك ب��رج اخل��ور هاتف:
( )04-2226266فاك�س ( )04-2223773م�صطحبا معه كافة امل�ستندات واالوراق
الثبوتية وذالك خالل  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي

ا�سم امل�صفي :يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات عنوانه :حمل  7ملك برج
اخلور -رقة البطني  -مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي بانه قد
مت التا�شري يف ال�سجل التجاري لديها بتعيني امل�صفي املذكور اعاله للقيام بت�صفية
ال زد دي للتجارة العامة(�ش.ذ.م.م) وعنوانها:مكتب رق��م  3219 -2ملك
جممع الذهب واالملا�س  -بر دبي -القوز وذلك مبوجب القرار ال�صادر من اجلمعية
العمومية لل�شركاء واملوثق لدى ال�سيد الكاتب العدل حتت رقم (.)2013/1/39964
بتاريخ ( )2013/3/04وعلى من لديه اي اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�صفي
امل�ع�ين يف مكتبه الكائن يف دي ��رة -رق��ة البطني حم��ل  7ملك ب��رج اخل��ور ه��ات��ف :
( )04-2226266ف��اك ����س( )04-2223773م�صطحبا معه كافة امل�ستندات واالوراق
الثبوتية وذالك خالل  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي

ا�سم ال�شركة :بقالة ا�صغر (�ش .ذ.م.م)
رقم الرخ�صة 528824 :العنوان :حمل ملك ال�سيد عبداهلل حممد ابراهيم
العبدويل -ديرة -املزهر االوىل ال�شكل القانوين :ذات م�سئولية حمدودة
رقم القيد بال�سجل التجاري 57357 :تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي
بانهاب�صدد الغاء الرتخي�ص اخلا�ص بال�شركة الواردة اعاله وذلك مبوجب
االج��راءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�ض التقدم
اىل دائرة التنمية االقت�صادية بدبي من خالل الربيد االلكرتوين
 Suggest_compalin@dubaided.gov.aeم��رف �ق��ا م �ع��ه كافة
امل�ستندات واالوراق الثبوتية وذل��ك خ�لال ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا
االعالن.

ا�سم ال�شركة� :شركة الفتح املبني للتجارة العامة ( ذ.م.م)
رق��م الرخ�صة 570577 :ال�ع�ن��وان :مكتب رق��م ( )2701ملك �سعيد �سهيل
�سعيد� -شارع ال�شيخ زايد  -بردبي ال�شكل القانوين :ذات م�سئولية حمدودة
رقم القيد بال�سجل التجاري 74718 :تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي
بانهاب�صدد الغاء الرتخي�ص اخلا�ص بال�شركة الواردة اعاله وذلك مبوجب
االج��راءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�ض التقدم
اىل دائرة التنمية االقت�صادية بدبي من خالل الربيد االلكرتوين
 Suggest_compalin@dubaided.gov.aeم��رف �ق��ا م �ع��ه كافة
امل�ستندات واالوراق الثبوتية وذل��ك خ�لال ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا
االعالن.
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2011/1251تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �ضدهما -1/ارمان للو�ساطة التجارية (�ش.ذ.م.م) -2نانابان
ن��اي��ر اج��اي��ا ك��وم��ار جم �ه��ويل حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ/
�شركة بيرب ما�سرت �ش م ح وميثله� :سمري حليم كنعان قد �أقام عليكما
ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�ل�اه وال��زام�ك�م��ا ب��دف��ع املبلغ املنفذ به
وق��دره ( )524094دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .و عليه
فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
ق�سم اخلدمات املركزية

اعــــــالن اجتماع خربة
يف الدعوى رقم  2012/1016جتاري كلي

اىل املدعى عليها� /شركة الهدى للمقاوالت (ذ.م.م)
مبا ان املدعية /جمال احمد للنقل العام (�ش.ذ.م.م) وميثلها غازي
عبداحلميد ابو بكر قد اقامت �ضدكم الدعوى امل�شار اليها اعاله,
وحكمت حماكم دبي االبتدائية امل�ؤقرة بتعيني اخلبري احل�سابي
�صاحب الدور للنظر يف امر الدعوى يتوجب عليكم مراجعة مكتب
اخلبري على العنوان التايل( :دبي -ديرة� -شارع املطينة بناية رقم
 )71بلوك ( )Aمكتب رقم ( )12هاتف رقم  04-2732072فاك�س رقم
 04-2728968وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ االعالن لتقدمي ما لديكم
من اوراق وم�ستندات.

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10745بتاريخ 2013/3/20
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2012/ 3640عم جز -م ع -ب� -أظ

مدعي/حممد عبد را�شيد ليت راجا مياه اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعي عليه:
زغرب العمال اال�صباغ والديكور اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى:
م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه/زغرب العمال اال�صباغ والديكور اجلن�سية:
االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت
املحكمة يوم االثنني املوافق  2013/3/25موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت
مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الرابعة بـ حمكمة ابوظبي
االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة
لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/5
قلم املحكمة

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة :ديليو�س للتجارة (�ش.ذ.م.م) -رقم الرخ�صة  662360عنوانها:
معر�ض  2ملك  -دار ج�ل��وب��ال -جممع دب��ي لال�ستثمار ال�شكل ال�ق��ان��وين :ذات
م�سئولية حمدودة رقم القيد بال�سجل التجاري 1086273 :مبوجب هذا تعلن دائرة
التنمية االقت�صادية بدبي بانه قد مت التا�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل
ال�شركة امل��ذك��ورة اع�ل�اه ,وذل��ك مبوجب ال�ق��رار ال���ص��ادر م��ن اجلمعية العمومية
لل�شركاء واملوثق لدى ال�سيد الكاتب العدل حتت رقم ( )2013/1/34649بتاريخ
( )2013/2/24وعلى من لديه اي اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني
يف مكتبه الكائن يف ديرة -رقة البطني حمل  7ملك برج اخلور هاتف-2226266( :
 )04فاك�س ( )04-2223773م�صطحبا معه كافة امل�ستندات واالوراق الثبوتية وذالك
خالل  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .

دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10745بتاريخ 2013/3/20
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1605جتاري كلي

العدد  10745بتاريخ2013/3/20
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1981جتاري كلي

العدد  10745بتاريخ2013/3/20
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/153عقاري كلي

اىل املدعى عليه� -1/شركة ايرونت مليتد جمهول حمل االقامة مبا ان
امل��دع��ي �/شركة ع�بر البحار خل��دم��ات التوزيع امل�ح��دودة وميثله :را�شد
عبداهلل علي بن عرب قد اق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة برد
ال�شيك امل�سحوب والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .وحددت
لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2013/4/18ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة
 ch2.E.22لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة
ايام على االقل,

اىل املدعى عليه� -1/شركة رويل اوي�سرت كارجو �شيبينج ذ.م.م جمهول
حمل االقامة مبا ان املدعي /اتالنتيك اوف �شور �سريفي�س ذ.م.م ميثلها
مديرها ال�سيد وونغ �سيو �شيونغ وميثله :يعقوب قا�سم �شاهني عبداهلل
قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بتعيني حمكم يف الدعوى مع
الزام املدعى عليها بالر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.وحددت لها جل�سة
يوم االربعاء املوافق  2013/4/3ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  ch1.B.8لذا
فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل,

اىل املدعى عليه -1/تنميات للو�ساطة العقارية -وميثلها مديرها وان
حا�ستي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /عبدالعزيز عبداهلل �سليمان
اخليلي ومي�ث�ل��ه :ع�لاء ال��دي��ن ح�سني ع��داي ال���ش�م��ري ق��د اق��ام عليك
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بندب خبري مع الزام املدعى عليه بالر�سوم
وامل�صاريف وات�ع��اب امل�ح��ام��اة  .وح��ددت لها جل�سة ي��وم االث�ن�ين املوافق
 2013/3/25ال�ساعة ��� 9.30ص بالقاعة  ch1.A.1ل��ذا ف��ان��ت مكلف
باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل,

ق�سم الق�ضايا التجارية

ق�سم الق�ضايا التجارية

وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
اعالن للح�ضور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
يف الدعوى ( 2013/122جتاري كلي) بوا�سطة الن�شر

بناء على طلب حمكمة عجمان االحتاية االبتدائية اىل املدعى عليه� /ستار جيجا
ا�ستابل�شمنت ليمتد  -اقام املدعي�/شازيا كو�سار/عنوانه /دبي -مكتب املجموعة
القانونية -بر دب��ي� -شارع ال�شيخ زاي��د -منطقة برج خليفة -ت044477044 :
الدعوى برقم  2013/122جتاري كلي -عجمان ومو�ضوعها :ف�سخ اتفاقية بيع
و�شراء الوحدة العقارية املربمة مابني الطرفني والزام املدعي عليها بدفع مبلغ
وقدره  166549دره��م فانت مكلف باحل�ضور امام حمكمة عجمان االحتادية
االبتدائية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وذلك يف ال�ساعة  11.00املوافق يوم
 10من �شهر ابريل ل�سنة  2013وذلك للنظر يف الق�ضية بو�صفك مدعى عليه.
حتريرا يف 2013/3/13
قلم الكتاب

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10745بتاريخ 2013/3/20
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/ 331عم جز -م ع -ب� -أظ

مدعي/عبدالرحيم عارف علي قا�سم اجلن�سية :م�صر مدعي عليه :زو�سر
للمقاوالت وال�صيانة العامة ذ.م.م اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى:
م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه /زو�سر للمقاوالت وال�صيانة العامة ذ.م.م
اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر(اعالن املدعى عليه بعري�ضة الدعوى)
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء
املوافق  2013/3/26موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة
� 8.30صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة
املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة
بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى
بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/12

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10745بتاريخ2013/3/20

العدد  10745بتاريخ2013/3/20

مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�شر
اىل املدعي عليه/ال�صقر الذهبي خلدمات الفنية (�ش.ذ.م.م)
ا
جم�ه��ول حم��ل االق��ام��ة نعلنكم ب ��أن املدعيني ق��د اق��ام��و عليكم الدعاوي
العمالية امل��ذك��ورة �أدن��اه وح��ددت املحكمة لها جل�سة ي��وم االث�ن�ين املوافق
 2013/3/25ال�ساعة 8:30
م رقم الق�ضية
5143/2012/13 1
5144/2013/13 2

ق�سم الدعاوي العقارية

حماكم دبي

حماكم دبي

العدد  10745بتاريخ 2013/3/20

العدد  10745بتاريخ 2013/3/20

دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

ا�سم امل�صفي :يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات عنوانه :حمل  7ملك برج
اخلور -رقة البطني  -مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي بانه قد
مت التا�شري يف ال�سجل التجاري لديها بتعيني امل�صفي املذكور اعاله للقيام بت�صفية
ديليو�س ل��ل��ت��ج��ارة(���ش.ذ.م.م) وع �ن��وان �ه��ا :م�ع��ر���ض  2م�ل��ك  -دار جلوبال-
جممع دب��ي لال�ستثمار وذل��ك مب��وج��ب ال�ق��رار ال���ص��ادر م��ن اجلمعية العمومية
لل�شركاء واملوثق لدى ال�سيد الكاتب العدل حتت رقم ( .)2013/1/34649بتاريخ
( )2013/2/24وعلى من لديه اي اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني
يف مكتبه الكائن يف ديرة -رقة البطني حمل  7ملك برج اخلور هاتف -2226266( :
 )04فاك�س( )04-2223773م�صطحبا معه كافة امل�ستندات واالوراق الثبوتية وذالك
خالل  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .

حماكم دبي االبتدائية

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة :ال زد دي للتجارة العامة (�ش.ذ.م.م) -رقم الرخ�صة 667031
عنوانها :مكتب رقم  3219 -2ملك جممع الذهب واالملا�س  -بر دبي -القوز ال�شكل
القانوين :ذات م�سئولية حمدودة رقم القيد بال�سجل التجاري 1091686 :مبوجب
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي بانه قد مت التا�شري يف ال�سجل التجاري
لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة اعاله ,وذلك مبوجب القرار ال�صادر من اجلمعية
العمومية لل�شركاء واملوثق لدى ال�سيد الكاتب العدل حتت رقم ()2013/1/39964
بتاريخ ( )2013/3/4وعلى من لديه اي اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�صفي
امل�ع�ين يف مكتبه ال�ك��ائ��ن يف دي ��رة -رق��ة البطني حم��ل  7ملك ب��رج اخل��ور هاتف:
( )04-2226266فاك�س ( )04-2223773م�صطحبا معه كافة امل�ستندات واالوراق
الثبوتية وذالك خالل  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .

ا�سم املدعي

حممد �شهباز نواب دين
حممد ا�شرف حممد �شريف

مبلغ املطالبة
 13570درهم �شامل تذكرة العودة
 18430درهم �شامل تذكرة العودة

لذا فانتم مكلفون باحل�ضور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث اي��ام على االقل
باال�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف واحلكم م�شمول املعجل بال كفالة
ق�سم الق�ضايا العمالية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10745بتاريخ 2013/3/20
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2012/ 3513عم جز -م ع -ب� -أظ

مدعي/حممد �سليم اال�سالم حممد عدول ح�سني اجلن�سية :بنغالدي�ش
مدعي عليه :الرفاعه للمقاوالت والنقليات العامة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع
الدعوى :م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه /الرفاعه للمقاوالت والنقليات
العامة اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/26موعدا لنظر
الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الرابعة
بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها
قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ
2013/3/13

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2013/91تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �ضده -1/تاون �سنرت ماجنمنت ليمتد جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/
هند �صقر بن �سلطان القا�سمي نعلنكم باحلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2009/657عقاري كلي
يوم اخلمي�س بتاريخ  2010/6/24باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك -1 :بف�سخ عقد البيع (ا�ستمارة
احلجز) امل�ؤرخة  2007/12/13مو�ضوع التداعي-2 .بالزام املدعى عليها الثانية ( تاون �سنرت
منجمنت ليمتد) ب�سداد مبلغ وقدره ( )2235646درهم والفائدة القانونية بواقع � %5سنويا من
تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�صلة وهو تاريخ تقدمي الئحة الدعوى بالطلبات املعدلة للمحكمة
واحلا�صل يف  2010/5/6وحتى ال�سداد التام وت�سليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل
 15يوم من تاريخ ن�شر هذا االعالن .و عليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف
حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

اعــــــالن اجتماع خربة
العدد  10745بتاريخ 2013/3/20

يف الدعوى رقم  2012/980عقاري كلي

اىل اخل�صم املدخل� /شركة برج العامل هودلينجز ليمتد
املدعى :ينفر اركان بوكالة املحامي اال�ستاذ يعقوب قا�سم �شاهني
عبداهلل املدعي عليها :جمموعة فورت�شن لال�ستثمار بوكالة املحامي
اال�ستاذ حممد �سلمان ح�سن ال�صابري  .تقرر عقد اجتماع لبحث
مو�ضوع اخلربة يف الدعوى امل�شار اليها اعاله يف ال�ساعة اخلام�سة
ع�صرا بتايخ  2013/4/1مبكتب اخلبري الكائن يف الطابق الثاين-
مبني ماك�س -جانب مركز ابو هيل -منطقة ابو هيل (مكتب رقم )4
لذا يرجى احل�ضور يف املوعد املحدد.
اخلبري املنتدب يف الدعوى

25
دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
الأربعاء  20مار�س  2013العدد 10745

دولة الإمارات العربية املتحدة

دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة االقت�صاد
الأربعاء  20مار�س  2013العدد 10745

الأربعاء  20مار�س  2013العدد 10745

الأربعاء  20مار�س  2013العدد 10745

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع2012/2/21
رقم الإيداع  /الطلب 169626
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 9
ا�سم ال�شركة فول كاودج �إيليرتو كونرتولز �إل تي دي �إيه
جن�سية ال�شركة الربازيل
ا�سم العالمة Full Gauge Controls

العنوان  ، 68افينيو دي�س �شامب�س �إلي�سي�س  75008 ،باري�س ـ فرن�سا
املنتجات منتجات العطورات ؛ عطور  ،زي��وت عطرية للإ�ستخدامات التجميلية  ،م�ستح�ضرات جتميل ،
غ�سوالت (لو�شن) لل�شعر ؛ �صابون .
و�صف العالمة  AQUA ALLEGORIA LYS SOLEIA Guerlainكتبت باحلروف
الالتينية داخل �إطار مربع ال�شكل بطريقة مميزة .
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية 2011/9/1
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

العنوان روا جوليو دي كا�ستيلهو�س  -250 ،بايرو نيتريوي – �سيداد دي كانواز  ،ريو جراند دو �سول  ،الربازيل
املنتجات �أجهزة حتكم �إلكرتونية لقيا�س وتقدير درجة احل��رارة و ال�ضغط والرطوبة وال�سخونة ؛ �أجهزة
التحكم يف الطاقة ال�شم�سية ؛ ثريموميرتات ( موازين حرارة) �صناعية وبرامج احلا�سوب .
و�صف العالمة العبارة  Full Gauge Controlsكتبت باحلروف الالتينية وباللون الأبي�ض داخل
�شكل بي�ضوي باللون الأخ�ضر والأبي�ض يعلوها ر�سم ل�شكل هند�سي بطريقة مميزة .
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

العنوان بور�شبالتز � 70435 ، 1شتوجتارت  ،املانيا
املنتجات خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات ؛ وخدمات الإيواء امل�ؤقت .
و�صف العالمة الكلمة  Macanمكتوبة باالحرف الالتينية .
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية 2011/12/14
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

الأربعاء  20مار�س  2013العدد 10745

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
الأربعاء  20مار�س  2013العدد 10745

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
الأربعاء  20مار�س  2013العدد 10745

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2012/3/11
رقم الإيداع  /الطلب 170413
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 42
ا�سم ال�شركة جلوبالفيو �سوفتوير � ،إنك .
جن�سية ال�شركة الواليات املتحدة الأمريكية
ا�سم العالمة MARKETVIEW

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2012/3/11
رقم الإيداع  /الطلب 170412
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 9
ا�سم ال�شركة جلوبالفيو �سوفتوير � ،إنك .
جن�سية ال�شركة الواليات املتحدة الأمريكية
ا�سم العالمة MARKETVIEW

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2012/3/7
رقم الإيداع  /الطلب 170352
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 12
ا�سم ال�شركة �إ�س  2ياكت�س � ،إنك .
جن�سية ال�شركة الواليات املتحدة الأمريكية
ا�سم العالمة TIARA

العنوان � 100ساوث واكري درايف � ،سويت � ، 210شيكاغو � ،إيلينويز  ، 60606الواليات املتحدة الأمريكية
امل�ن�ت�ج��ات ت��وف�ير ب��رجم�ي��ات ق��ائ�م��ة ع�ل��ى الإ� �ش�ت�راك ب�شبكة الإن�ت�رن��ت غ�ير ق��اب�ل��ة للتحميل وال �ت��ي متكن
امل�ستخدمني من �إ�ستالم وحتميل و�إ�ستخراج وحتليل معلومات ال�سوق وبيانات الت�سعري ؛ توفري برجميات
غ�ير قابلة للتحميل يف جم��ال جت��ارة الإ�ستثمارات لتوفري املعلومات ع��ن الأ��س�ع��ار املالية و �أ�سعار ال�سلع
والت�سعريات والأخ�ب��ار ومعلومات الطق�س ؛ خدمات الدعم التقني  ،حتديداً  ،تن�صيب و�إدارة و�إ�ستك�شاف
الأخطاء و�إ�صالحها لتطبيقات �شبكة الإنرتنت وقاعدة البيانات املتعلقة باخلدمات املذكورة �آنفاً .
و�صف العالمة الكلمة  MARKETVIEWكتبت باحلروف الالتينية .
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

العنوان � 100ساوث واكري درايف � ،سويت � ، 210شيكاغو � ،إيلينويز  ، 60606الواليات املتحدة الأمريكية
املنتجات برجميات �إدارة قاعدة البيانات لتجميع وحتليل وتقفي �أثر وتقدمي التقارير حول بيانات ال�سوق ؛
تطبيقات الهواتف املتحركة التي توفر معلومات و �أخبار مالية  ،ر�سوم بيانية وجداول لتنظيم وحتليل الأ�سهم
وال�سلع ومعلومات الأ�سواق والبيانات املالية ؛ برجميات حا�سوب �صورية وحتليلية تقوم بتحليل وتنظيم �أ�سعار
ال�سلع والبيانات املالية ومعلومات الطق�س .
و�صف العالمة الكلمة  MARKETVIEWكتبت باحلروف الالتينية .
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

العنوان � 725إي�ست ال�شارع الأربعني  ،هولند  ،ميت�شيغان  ، 49423الواليات املتحدة الأمريكية .
املنتجات القوارب واللوازم اخلا�صة بها .
و�صف العالمة الكلمة  TIARAكتبت باحلروف الالتينية .
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
الثالثاء  19مار�س  2013العدد 10744
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2012/3/28
رقم الإيداع  /الطلب 171229
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 34
ا�سم ال�شركة كوربورا�سيون هابانو�س � ،إ�س  .ايه .
جن�سية ال�شركة كوبا
ا�سم العالمة JUAN LOPEZ

العنوان �أفينيدا  3را  ، .رقم � 2006إنرتي  20واي  ، 22مريامار  ،باليا � ،سيوداد دي ال هابانا  ،كوبا .
املنتجات التبغ  ،ويت�ضمن ال�سيجار وال�سجائر و ال�سيجاريلو ( �سيجار رفيع ) والتبغ املقطع للغاليني ؛
مناف�ض  ،قاطعات ال�سيجار  ،علب ثقاب  ،علب �سيجار ؛ �أعواد ثقاب .
و�صف العالمة العبارة  JUAN LOPEZكتبت باحلروف الالتينية ب�شكل مائل داخ��ل دائ��رة ويف
و�سط الدائرة ر�سم لتاج وحتته ر�سم لغ�صنني مت�صلني ببع�ضهما وجميعها على خلفية مربعة ال�شكل بطريقة
مميزة بالألوان الأ�سود والرمادي .
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
الأربعاء  20مار�س  2013العدد 10745
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2012/3/19
رقم الإيداع  /الطلب 170795
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 41
ا�سم ال�شركة �إ�س �أت�ش �إل جروب ليميتد .
جن�سية ال�شركة اململكة املتحدة
ا�سم العالمة shl

العنوان ذا بافيليون � 1 ،آتويل بالي�س  ،ثيمز ديتون � ،سوري  ،كيه تي � 0 7إن ئي  ،اململكة املتحدة .
املنتجات خدمات تعليمية وتهذيبية تدري�سية وتدريبية جميعها تتعلق بالأعمال و�ش�ؤون املوظفني واالختبار
والتوجيه املهني واالخ�ت�ب��ارات ال�شخ�صية والفحو�صات النف�سية والن�صح ح��ول الوظائف  ،تنظيم و�إدارة
امل�ؤمترات والندوات فيما يتعلق بالتعليم �أو التهذيب والتدريب ؛ انتاج الت�سجيالت ال�صوتية وت�سجيالت
الفيديو ؛ �إيجار وا�ستئجار وت�أجري املواد التدري�سية والتعليمية ؛ اخلدمات املهنية وخدمات توفري اخلرباء
والن�صح جميعها تتعلق باالختبار والتوجيه املهني ؛ خدمات املعلومات والن�صح وحت�ضري التقارير جميعها
تتعلق مبا �سبق ؛ وجميع اخلدمات املذكورة �آنفا يتم توفريها اي�ضا على اخلط املبا�شر من قاعدة بيانات
احلا�سوب واالنرتنت وعن طريق الهاتف النقال وعن طريق و�سائل االت�صاالت االخرى .
و�صف العالمة الرتكيب احلريف  shlكتب باحلروف الالتينية واحلرف ( )hمنه يحتوي على �شكل وجه
بطريقة مميزة .
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية 2011/9/19
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
الأربعاء  20مار�س  2013العدد 10745

دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة االقت�صاد
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2012/4/8
رقم الإيداع  /الطلب 171727
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 43
ا�سم ال�شركة الدكتور .اجننري .ات�ش� .سي .اف .بور�ش اكتينجي�سل�شافت
جن�سية ال�شركة املانيا
ا�سم العالمة Macan

وزارة االقت�صاد
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وزارة االقت�صاد

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2012/3/4
رقم الإيداع  /الطلب 170070
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 3
ا�سم ال�شركة جويرالين ا�س ايه
جن�سية ال�شركة فرن�سا
ا�سم العالمة AQUA ALLEGORIA LYS SOLEIA Guerlain
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
الثالثاء  19مار�س  2013العدد 10744
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2012/3/19
رقم الإيداع  /الطلب 170791
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 43
ا�سم ال�شركة فود فينت�شر كابيتال جروب ليميتد .
جن�سية ال�شركة الواليات املتحدة الأمريكية
ا�سم العالمة SERAFINA

العنوان �سي � /أو برا�سريي كوجناك  1740 ،برودواي  ،نيويورك �إن واي  ، 10019الواليات املتحدة الأمريكية .
املنتجات خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات ؛ خدمات املطاعم .
و�صف العالمة الكلمة  SERAFINAكتبت باحلروف الالتينية .
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
الثالثاء  19مار�س  2013العدد 10744
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2012/3/15
رقم الإيداع  /الطلب 170623
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 17
ا�سم ال�شركة بي �آر �سي – دي�سوتو �إنرتنا�شيونال � ،إنك .
جن�سية ال�شركة الواليات املتحدة الأمريكية
ا�سم العالمة CSS CUSTOMIZED SEALANT SOLUTIONS

العنوان � 12780سان فريناندو رود � ،سيلمار  ،كاليفورنيا  ، 91342الواليات املتحدة الأمريكية .
املنتجات رغوة البويل يوريثني ولوا�صق عازلة و موانع ت�سرب  ،جميعها للإ�ستعمال يف الطائرات واملالحة
اجلوية و للإ�ستعماالت ال�صناعية واجلوية .
و�صف العالمة العبارة  CSS CUSTOMIZED SEALANT SOLUTIONSكتبت باحلروف
الالتينية حيث كتب الرتكيب احلريف  CSSبحجم كبري وبجانبه من الي�سار ر�سم على �شكل �أجنحة جميعها
على خط م�ستقيم وحتتها العبارة  CUSTOMIZED SEALANT SOLUTIONSكتبت بحجم
�أ�صغر بطريقة مميزة .
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة االقت�صاد

وزارة االقت�صاد

الأربعاء  20مار�س  2013العدد 10745

الأربعاء  20مار�س  2013العدد 10745

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2012/4/8
رقم الإيداع  /الطلب 171728
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 39
ا�سم ال�شركة ديلتا اير الينز � ،إنك .
جن�سية ال�شركة الواليات املتحدة الأمريكية
ا�سم العالمة SKY PRIORITY

العنوان  1030ديلتا بوليفارد  ،اتالنتا  ،جورجيا  ،الواليات املتحدة الأمريكية .
املنتجات خدمات النقل اجلوي ؛ خدمات النقل اجلوي التي توفر برنامج مكاف�آت �إ�ضافية واحلوافز لل�سفر اجلوي الدائم �أو
املتكرر  ،ت�سهيالت ردهات املرور لإ�سرتاحة امل�سافرين  ،خدمات اخلطوط اجلوية ذات الأولوية املتخ�ص�صة بخدمات احلجز
 ،املعاجلة املعززة لقطع التذاكر يف املطار  ،و�إجراءات م�سهلة لإنتظار املكاملات � ،إعالن الو�صول وت�سليم الأمتعة ذو الأولوية
� ،إعالن الو�صول وت�سليم الأمتعة ذو الأولوية يف الردهات  ،مركز اخلدمات وممرات النادي املخ�ص�ص لنخبة امل�سافرين ،
معاجلات �أمنية ذات �أولوية خا�صة وم�سهلة  ،خدمات م�سهلة للتعامل عند البوابة و�صعود الطائرة وتوفري �سبل الراحة املعززة
للمقاعد و امل�ساحات ال�شخ�صية املعززة والتي تت�ضمن ترفيه خا�ص وتو�صيالت �أجهزة احلا�سوب  ،خدمات تقدمي الوجبات
وق�سائم القيم املعززة للم�سافرين النخبة  ،ت�سليم الأمتعة ب�شكل ذو �أولوية  ،الإ�ستجابات املعززة وامل�سهلة خلدمة العمالء
اخلا�صة بامل�سافرين النخبة يف الفئة .39
و�صف العالمة العبارة  SKY PRIORITYكتبت باحلروف الالتينية .
*
اال�شرتاطات
تاريخ الأولوية
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو �إر�ساله بالربيد
امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
الأربعاء  20مار�س  2013العدد 10745

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2012/3/22
رقم الإيداع  /الطلب 170927
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 3
ا�سم ال�شركة غلف انرتنا�شيونال لوبريكانت�س  ،ليميتد .
جن�سية ال�شركة برمودا
ا�سم العالمة GULF

العنوان كانون�س كورت  22 ،فيكتوريا �سرتيت  ،هاميلتون  ،برمودا ات�ش ام . 12
املنتجات م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة ومواد �أخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س ؛ م�ستح�ضرات تنظيف
و�صقل وجلي وك�شط ؛ �صابون ؛ عطور  ،زي��وت عطرية  ،م�ستح�ضرات جتميل  ،غ�سول (لو�شن) لل�شعر ؛
منظفات �أ�سنان .
و�صف العالمة الكلمة  GULFكتبت باحلروف الالتينية باللون الأزرق داخل قر�ص باللون الربتقايل
بطريقة مميزة .
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
الأربعاء  20مار�س  2013العدد 10745

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع2012/2/12
رقم الإيداع  /الطلب 169127
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة30
ا�سم ال�شركة حمم�صة �سونا
جن�سية ال�شركة دولة الإمارات العربية املتحدة
ا�سم العالمة SONAS Taste your golden time

العنوان ال�صناعية اجلديدة � ،ص  .ب  4798 :عجمان دولة الإمارات العربية املتحدة .
املنتجات القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة الإ�صطناعية ؛ الأرز ؛ التابيوكا وال�ساغو ؛ الدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من
احلبوب ؛ اخلبز والفطائر واحللويات ؛ احللويات املثلجة ؛ ال�سكر ؛ ع�سل النحل والع�سل الأ�سود ؛ اخلمرية وم�سحوق اخلبيز
؛ امللح ؛ اخلردل ؛ اخلل وال�صل�صات (التوابل ) ؛ البهارات ؛ الثلج .
و�صف العالمة الكلمة  SONASكتبت باحلروف الالتينية وباللون الأ�صفر والأحمر والأزرق والربتقايل والأخ�ضر
داخ��ل �شكل بي�ضوي باللون الأزرق والأح�م��ر على خلفية ��س��وداء وع�ب��ارة  Taste your golden timeباحلروف
الالتينية وبحجم �صغري يف الأعلى مع خط باللون الأخ�ضر تتدىل منه بذرة بقبعة �صغرية �صفراء مع ورقه خ�ضراء و �أ�سفل
كلمة  SONASر�سم لدلة مع فنجان وعلبة ذات غطاء باللون الذهبي وحتت الر�سم كتبت كلمة "�سونا�س" باللغة العربية
بطريقة مميزة .
*
اال�شرتاطات
تاريخ الأولوية
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو �إر�ساله بالربيد
امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
الأربعاء  20مار�س  2013العدد 10745
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2012/3/4
رقم الإيداع  /الطلب 170072
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 3
ا�سم ال�شركة جويرالين ا�س ايه
جن�سية ال�شركة فرن�سا
ا�سم العالمة Songe d’un bois d’été

العنوان  ، 68افينيو دي�س �شامب�س �إلي�سي�س  75008 ،باري�س ـ فرن�سا
املنتجات منتجات العطور ؛ ماء الزينه  ،منتجات جتميل حتديداً منتجات املكياج  ،منتجات العناية بالب�شرة
للج�سم والوجه  ،زيوت عطرية  ،منظفات �أ�سنان .
و�صف العالمة العبارة  Songe d’un bois d’ètèكتبت باحلروف الالتينية
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
الثالثاء  19مار�س  2013العدد 10744
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2012/3/13
رقم الإيداع  /الطلب 170536
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 25
ا�سم ال�شركة باليربيف �سبورت�س ليميتد .
جن�سية ال�شركة اململكة املتحدة
ا�سم العالمة PLAYBRAVE

العنوان  57ايه برودواي  ،يل �أون �سي � ،إي�سيك�س � ،إ�س �إ�س  1 9بي ئي  ،اململكة املتحدة .
املنتجات املالب�س  ،لبا�س القدم  ،و�أغطية الر�أ�س .
و�صف العالمة الكلمة  PLAYBRAVEكتبت باحلروف الالتينية .
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
الأربعاء  20مار�س  2013العدد 10745
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2012/3/19
رقم الإيداع  /الطلب 170793
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 19
ا�سم ال�شركة كووا كومباين  ،ال تي دي .
جن�سية ال�شركة اليابان
ا�سم العالمة Kowa

العنوان  29ـ  ،6ني�شيكي  3ـ �شومي  ،ناكا ـ كو  ،ناجويا  ،اليابان .
املنتجات بالط ال�سرياميك (خزيف) .
و�صف العالمة الكلمة  Kowaكتبت باحلروف الالتينية داخل �شكل بي�ضوي باللون الأ�سود بطريقة مميزة
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
الأربعاء  20مار�س  2013العدد 10745

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2012/3/28
رقم الإيداع  /الطلب 171231
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 9
ا�سم ال�شركة يوروكلري بي ال �سي .
جن�سية ال�شركة �سوي�سرا
ا�سم العالمة EuroclearConnect

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2012/4/8
رقم الإيداع  /الطلب 171679
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 35
ا�سم ال�شركة �سيباغو انرتنا�شيونال ليميتد .
جن�سية ال�شركة جزر الكامين
ا�سم العالمة ر�سم البرة خياطة

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2012/3/28
رقم الإيداع  /الطلب 171230
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 9
ا�سم ال�شركة اي بي تيك للتجارة العامة (�ش.ذ.م.م).
جن�سية ال�شركة دولة الإمارات العربية املتحدة
ا�سم العالمة VIDEOTEKNIKA

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2012/3/19
رقم الإيداع  /الطلب 170796
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 44
ا�سم ال�شركة �إ�س �أت�ش �إل جروب ليميتد .
جن�سية ال�شركة اململكة املتحدة
ا�سم العالمة shl

العنوان باريرمات � ،سي �إت�ش  ، 6340بار � ،سوي�سرا
املنتجات براجميات حا�سوب ملعاجلة البيانات الكرتونياً وللإر�سال االلكرتوين للأموال والبيانات والوثائق
املتعلقة باخلدمات املالية .
و�صف العالمة العبارة  EuroclearConnectكتبت باحلروف الالتينية .
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

العنوان الطابق الرابع � ،سكوتيا �سنرت � ،ص .ب  ،268جراند كامين كيه واي  ( 1 -1104كيه واي )  ،جزر الكامين .
املنتجات خدمات جتميع ت�شكيلة من ال�سلع ل�صالح الغري (ماعدا نقلها)  ،وت�شمل حقائب ومالب�س ولبا�س
القدم و �أغطية الر�أ�س  ،وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينة و�شراء تلك ال�سلع عند احلاجة ؛ خدمات
الدعاية والإعالن .
و�صف العالمة ر�سم الب��رة خياطة ويخرج من فتحة االب��رة خيط على �شكل مطرقة ويحيط باالبرة من
االعلى ر�سم لنجوم وعلى ي�سار االبرة خطوط هند�سية خمتلفة بطريقة مميزة .
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

العنوان �ص.ب ، 15448 :دبي ـ دولة الإمارات العربية املتحدة.
املنتجات كامريات لأجهزة تلفاز الدائرة املغلقة (كامريات مراقبة) ؛ كامريات بروتوكول الإنرتنت  ،كامريات
 ،م�سجالت الفيديو الرقمية ؛ عد�سات فيديو ؛ الأغطية الواقية للأجهزة خلارج املنزل ؛ �أجهزة �إنذار �ضد
املتطفلني و�/أو احلريق وهواتف فيديو  ،بطاقات الهوية (مغنطي�سية)  ،امل�شفرات املغنطي�سية  ،قارئات �شفرات
احلا�سوب التي تو�ضع على ال�سلع  ،الأجرا�س (ا�شارات) � ،أجرا�س التنبيه (كهربائية)  ،الأجرا�س (�أجهزة انذار)
 ،ال�ضوء املتقطع (�أ�ضواء �إ�شارات) � ،ساعات الزمن الكبرية (�أجهزة ت�سجيل زمن) � ،أجهزة ت�سجيل ال�صوت،
قارئات الرموز الب�صرية � ،شا�شات عر�ض ذات بلورات �سائلة � ،شا�شات �أنابيب �أ�شعة الكاثود .
و�صف العالمة الكلمة  VIDEOTEKNIKAكتبت باحلروف الالتينية
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

العنوان ذا بافيليون � 1 ،آتويل بالي�س  ،ثيمز ديتون � ،سوري  ،كيه تي � 0 7إن ئي  ،اململكة املتحدة .
املنتجات اخلدمات املهنية وخدمات اخلرباء وخدمات الن�صح جميعها تتعلق ب�إختبارات ال�شخ�صية والفحو�صات
النف�سية ؛ خدمات الإختبارات ال�شخ�صية والنف�سية ؛ خدمات علم النف�س املهني ؛ خدمات املعلومات التي
تتعلق بجميع اخلدمات املذكورة �آنفا ؛ جميع اخلدمات املذكورة �آنفا يتم توفريها �أي�ضا على اخلط املبا�شر من
قاعدة بيانات احلا�سوب والإنرتنت عن طريق الهاتف النقال وعن طريق و�سائل الإت�صاالت الأخرى .
و�صف العالمة الرتكيب احلريف  shlكتب باحلروف الالتينية واحلرف ( )hمنه يحتوي على �شكل وجه
بطريقة مميزة .
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية 2011/9/19
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن
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الأربعاء  20مار�س  2013العدد 10745

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ االيداع 2012/4/1
رقم الإيداع  /الطلب 171372
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 28
ا�سم ال�شركة بيور في�شينغ � ،إنك .
جن�سية ال�شركة الواليات املتحدة الأمريكية
ا�سم العالمة BERKLEY

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2012/4/1
رقم الإيداع  /الطلب 171370
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 28
ا�سم ال�شركة بيور في�شينغ � ،إنك .
جن�سية ال�شركة الواليات املتحدة الأمريكية
ا�سم العالمة TRILENE

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2012/3/28
رقم الإيداع  /الطلب 171234
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 9
ا�سم ال�شركة ترانزي�شنز �أوبتيكال � ،إنك .
جن�سية ال�شركة الواليات املتحدة الأمريكية
ا�سم العالمة LIFE WELL LIT

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2012/3/28
رقم الإيداع  /الطلب 171233
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 38
ا�سم ال�شركة يوروكلري بي ال �سي .
جن�سية ال�شركة �سوي�سرا
ا�سم العالمة EuroclearConnect

العنوان  1900ال�شارع الثامن ع�شر � ،سبرييت ليك � ،إيوا  ، 51360الواليات املتحدة الأمريكية .
املنتجات ع�صي �صيد ال�سمك ؛ بكرات �صيد ال�سمك ؛ �صيد ال�سمك ؛ طعم �إ�صطناعي ل�صيد ال�سمك ؛ �شراك
ل�صيد ال�سمك ؛ عدة �صيد ال�سمك .
و�صف العالمة الكلمة  BERKLEYكتبت باحلروف الالتينية .
اال�شرتاطات *
		
تاريخ الأولوية
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

العنوان  1900ال�شارع الثامن ع�شر � ،سبرييت ليك � ،إيوا  ، 51360الواليات املتحدة الأمريكية .
املنتجات �صنارة �صيد ال�سمك  ،عدة �صيد ال�سمك .
و�صف العالمة الكلمة  TRILENEكتبت باحلروف الالتينية .
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

العنوان  9251بيل�شري رود  ،بينيال�س بارك  ،والية فلوريدا  ، 33782الواليات املتحدة الأمريكية .
املنتجات عد�سات النظارات والعد�سات غري امل�شغولة .
و�صف العالمة العبارة  LIFE WELL LITكتبت باحلروف الالتينية .
اال�شرتاطات *
		
تاريخ الأولوية
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

العنوان باريرمات � ،سي �إت�ش  ، 6340بار � ،سوي�سرا
املنتجات الإر�سال الإلكرتوين للبيانات املالية والوثائق بوا�سطة �شبكة حا�سوب عاملية .
و�صف العالمة العبارة  EuroclearConnectكتبت باحلروف الالتينية .
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
الأربعاء  20مار�س  2013العدد 10745
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2011/3/14
رقم الإيداع  /الطلب 154262
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 10
ا�سم ال�شركة �سانويف
جن�سية ال�شركة فرن�سا
ا�سم العالمة InMystar

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2012/4/8
رقم الإيداع  /الطلب 171687
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 8
ا�سم ال�شركة الدكتور .اجننري .ات�ش� .سي .اف .بور�ش اكتينجي�سل�شافت
جن�سية ال�شركة املانيا
ا�سم العالمة Macan

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2012/4/8
رقم الإيداع  /الطلب 171684
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 3
ا�سم ال�شركة الدكتور .اجننري .ات�ش� .سي .اف .بور�ش اكتينجي�سل�شافت
جن�سية ال�شركة املانيا
ا�سم العالمة Macan

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2012/4/8
رقم الإيداع  /الطلب 171682
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 12
ا�سم ال�شركة الدكتور .اجننري .ات�ش� .سي .اف .بور�ش اكتينجي�سل�شافت
جن�سية ال�شركة املانيا
ا�سم العالمة Macan

العنوان  ،174افينيو دي فران�س  75013باري�س  ،فرن�سا
املنتجات ال�شا�شات الطبية لقيا�س وت�سجيل م�ستوى اجللوكوز يف الدم ( �أجهزة طبية ) ؛ حاقنات الأن�سولني
لال�ستخدام الطبي ؛ م�ضخات الأن�سولني لال�ستخدام الطبي .
و�صف العالمة الكلمة  InMystarباحلروف الالتينية .
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية 2010/9/22
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

العنوان بور�شبالتز � 70435 ،1شتوجتارت  ،املانيا
املنتجات عدد يدوية � ،أدوات يدوية (ت��دار باليد) لإ�ستخدامها يف الزراعة والب�ستنة والغابات و لإن�شاء و
�إ�صالح املكائن ويف الأجهزة واملركبات ل�صناعة البناء ؛ �أدوات قطع (�شوك و�سكاكني ومالعق) ؛ �أ�سلحة بي�ضاء
؛ �أموا�س حالقة .
و�صف العالمة الكلمة  Macanمكتوبة باالحرف الالتينية .
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية 2011/12/14
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

العنوان بور�شبالتز � 70435 ،1شتوجتارت  ،املانيا
املنتجات م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة ومواد �أخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س ؛ م�ستح�ضرات تنظيف ،
و�صقل وجلي وك�شط ؛ �صابون ؛ جميع املنتجات التي �سبق ذكرها خ�صو�صا لتنظيف والعناية بال�سيارات من
الداخل واخلارج ؛ �صابون لال�ستعمال ال�شخ�صي فقط ؛ عطور  ،زيوت عطرية  ،م�ستح�ضرات جتميل  ،غ�سول
(لو�شن) لل�شعر ؛ منظفات �أ�سنان .
و�صف العالمة الكلمة  Macanمكتوبة باالحرف الالتينية .
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية 2011/12/14
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

العنوان بور�شبالتز � 70435 ،1شتوجتارت  ،املانيا
املنتجات مركبات  ،خ�صو�صاً  ،مركبات ذات حمركات ومركبات كهربائية ؛ �أجهزة للتنقل عرب الرب �أو اجلو
�أو املاء ؛ حمركات للمركبات الربية ؛ �أجزاء للمركبات ذات املحركات وللمركبات الكهربائية � ،ضمن وقوعها
يف الفئة . 12
و�صف العالمة الكلمة  Macanمكتوبة باالحرف الالتينية .
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية 2011/12/14
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
الثالثاء  19مار�س  2013العدد 10744
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2012/4/8
رقم الإيداع  /الطلب 171704
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 20
ا�سم ال�شركة الدكتور .اجننري .ات�ش� .سي .اف .بور�ش اكتينجي�سل�شافت
جن�سية ال�شركة املانيا
ا�سم العالمة Macan

العنوان بور�شبالتز � 70435 ،1شتوجتارت  ،املانيا
املنتجات الأث��اث وامل��راي��ا و�إط��ارات ال�صور ؛ املنتجات (غ�ير ال��واردة يف فئات �أخ��رى) امل�صنوعة من اخل�شب
�أو الفلني �أو الغاب �أو اخليزران �أو ال�صف�صاف �أو القرون �أو العظام �أو العاج �أو عظم احل��وت �أو ال�صدف �أو
الكهرمان �أو عرق الل�ؤل�ؤ �أو املر�شوم واملواد البديلة لكل هذه املواد �أو من املواد البال�ستيكية .
و�صف العالمة الكلمة  Macanمكتوبة باالحرف الالتينية .
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية 2011/12/14
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
الأربعاء  20مار�س  2013العدد 10745

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
الثالثاء  19مار�س  2013العدد 10744

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
الثالثاء  19مار�س  2013العدد 10744

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2012/4/8
رقم الإيداع  /الطلب 171700
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 18
ا�سم ال�شركة الدكتور .اجننري .ات�ش� .سي .اف .بور�ش اكتينجي�سل�شافت
جن�سية ال�شركة املانيا
ا�سم العالمة Macan

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2012/4/8
رقم الإيداع  /الطلب 171697
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 16
ا�سم ال�شركة الدكتور .اجننري .ات�ش� .سي .اف .بور�ش اكتينجي�سل�شافت
جن�سية ال�شركة املانيا
ا�سم العالمة Macan

العنوان بور�شبالتز � 70435 ،1شتوجتارت  ،املانيا
املنتجات اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة واملنتجات امل�صنوعة من هذه امل��واد  ،حتديداً ال�صناديق
واحلقائب ومواد جلدية �صغرية � ،ضمن وقوعها يف الفئة  ، 18جلود احليوانات اخلام �أو املدبوغة ؛ ال�صناديق
واحلقائب ال�سفرية ؛ املظالت وال�شما�سي والع�صي ؛ ال�سياط و �أطقم احليوانات و ال�سروج ؛ حقائب � ،ضمن
وقوعها يف الفئة  18؛ مالب�س للحيوانات  ،حقائب زينة  ،حقائب ظهر  ،حقائب يد  ،حمافظ  ،حمافظ جلدية
م�سطحة للوثائق والأوراق  ،حافظات مفاتيح ؛ منظمة جلدية لو�ضع التقاومي و بطاقات �أعمال ومفكرات .
و�صف العالمة الكلمة  Macanمكتوبة باالحرف الالتينية .
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية 2011/12/14
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

العنوان بور�شبالتز � 70435 ،1شتوجتارت  ،املانيا
املنتجات الورق والورق املقوى واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد  ،ل�صاقات  ،مطبوعات ؛ مواد جتليد الكتب
؛ �صور فوتوغرافية ؛ قرطا�سية ؛ مواد الل�صق امل�ستعملة يف القرطا�سية �أو لغايات منزلية ؛ مواد الفنانني ؛
فرا�شي الدهان �أو التلوين ؛ الآالت الكاتبة واللوازم املكتبية (عدا الأثاث) ؛ مواد التوجيه والتدري�س (عدا
الأجهزة) ؛ مواد التغليف البال�ستيكية (غري ال��واردة يف الفئات الأخ��رى) ؛ حروف الطباعة ؛ الكلي�شيهات
(الرا�سمات) ؛ ملفات للوثائق ،تقاومي  ،حامالت �أقالم احلرب ؛ منظمات (تقاومي) ؛ علب �أقالم الر�صا�ص
؛ ن�شرات �إعالمية .
و�صف العالمة الكلمة  Macanمكتوبة باالحرف الالتينية .
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية 2011/12/14
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
الأربعاء  20مار�س  2013العدد 10745

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
الأربعاء  20مار�س  2013العدد 10745

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2012/4/8
رقم الإيداع  /الطلب 171710
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 28
ا�سم ال�شركة الدكتور .اجننري .ات�ش� .سي .اف .بور�ش اكتينجي�سل�شافت
جن�سية ال�شركة املانيا
ا�سم العالمة Macan

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2012/4/8
رقم الإيداع  /الطلب 171708
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 27
ا�سم ال�شركة الدكتور .اجننري .ات�ش� .سي .اف .بور�ش اكتينجي�سل�شافت
جن�سية ال�شركة املانيا
ا�سم العالمة Macan

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2012/4/8
رقم الإيداع  /الطلب 171707
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 25
ا�سم ال�شركة الدكتور .اجننري .ات�ش� .سي .اف .بور�ش اكتينجي�سل�شافت
جن�سية ال�شركة املانيا
ا�سم العالمة Macan

العنوان بور�شبالتز � 70435 ،1شتوجتارت  ،املانيا
املنتجات اللعب و �أدوات اللعب ؛ �أدوات الريا�ضة البدنية (اجلمباز) والأدوات الريا�ضية غري الواردة يف فئات
�أخرى  ،زخارف �شجرة عيد امليالد ؛ مركبات لعب ؛ �سيارات �صغرية ؛ م�ضارب غولف ؛ كرات غولف .
و�صف العالمة الكلمة  Macanمكتوبة باالحرف الالتينية .
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية 2011/12/14
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

العنوان بور�شبالتز � 70435 ،1شتوجتارت  ،املانيا
املنتجات مدا�سات لأر�ضية املركبات ذات املحركات .
و�صف العالمة الكلمة  Macanمكتوبة باالحرف الالتينية .
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية 2011/12/14
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

العنوان بور�شبالتز � 70435 ،1شتوجتارت  ،املانيا
املنتجات مالب�س ولبا�س القدم و�أغطية الر�أ�س ؛ ف�ساتني على �شكل �أو�شحة ؛ �أو�شحة ؛ قفازات ؛ �أحزمة
مالب�س ؛ مالب�س جلدية .
و�صف العالمة الكلمة  Macanمكتوبة باالحرف الالتينية .
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية 2011/12/14
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
الأربعاء  20مار�س  2013العدد 10745

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
الأربعاء  20مار�س  2013العدد 10745

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
الأربعاء  20مار�س  2013العدد 10745

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
الثالثاء  19مار�س  2013العدد 10744
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2012/4/8
رقم الإيداع  /الطلب 171696
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 14
ا�سم ال�شركة الدكتور .اجننري .ات�ش� .سي .اف .بور�ش اكتينجي�سل�شافت
جن�سية ال�شركة املانيا
ا�سم العالمة Macan

العنوان بور�شبالتز � 70435 ،1شتوجتارت  ،املانيا
املنتجات امل�ع��ادن النفي�سة وك��ل خليط منها واملنتجات امل�صنوعة م��ن م�ع��ادن نفي�سة �أو مطلية بها  ،غري
واردة يف فئات �أخرى ؛ املجوهرات والأحجار الكرمية ؛ �أدوات قيا�س الوقت و�أدوات قيا�س الوقت الدقيقة ؛
�سال�سل للمفاتيح ؛ �أحزمة للمفاتيح ؛ زمامات (مرابط) لأكمام القم�صان ودبابي�س ربطات العنق ؛ �شارات
(جموهرات) ؛ دبابي�س (جموهرات) ؛ �أزرار (جموهرات) ؛ علب لل�ساعات .
و�صف العالمة الكلمة  Macanمكتوبة باالحرف الالتينية .
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية 2011/12/14
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
الأربعاء  20مار�س  2013العدد 10745
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2012/4/8
رقم الإيداع  /الطلب 171706
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 21
ا�سم ال�شركة الدكتور .اجننري .ات�ش� .سي .اف .بور�ش اكتينجي�سل�شافت
جن�سية ال�شركة املانيا
ا�سم العالمة Macan

العنوان بور�شبالتز � 70435 ،1شتوجتارت  ،املانيا
املنتجات �أدوات و �أواين و �أوعية للإ�ستعمال املنزيل وللمطبخ � ،أم�شاط و �أ�سفنج  ،فرا�شي (ماعدا فرا�شي
التلوين �أو الدهان )  ،م��واد �صنع الفرا�شي � ،أدوات تنظيف � ،سلك جلي  ،زج��اج غري م�شغول �أو زج��اج �شبه
م�شغول (عدا الزجاج امل�ستعمل يف املباين) � ،أواين زجاجية و �أواين خزف �صيني و �أواين خزفية غري واردة يف
فئات �أخرى  ،مربدات النبيذ وال�شامبانيا ؛ �أكواب عازلة للم�شروبات ؛ فتاحات قوارير ؛ ادوات �إغالق للقوارير
؛ �صناديق حافظة للأموال ؛ قوالب مكعبات الثلج ؛ بخاخات عطور .
و�صف العالمة الكلمة  Macanمكتوبة باالحرف الالتينية .
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية 2011/12/14
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
الأربعاء  20مار�س  2013العدد 10745

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2012/4/8
رقم الإيداع  /الطلب 171723
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 37
ا�سم ال�شركة الدكتور .اجننري .ات�ش� .سي .اف .بور�ش اكتينجي�سل�شافت
جن�سية ال�شركة املانيا
ا�سم العالمة Macan

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2012/4/8
رقم الإيداع  /الطلب 171721
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 36
ا�سم ال�شركة الدكتور .اجننري .ات�ش� .سي .اف .بور�ش اكتينجي�سل�شافت
جن�سية ال�شركة املانيا
ا�سم العالمة Macan

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2012/4/8
رقم الإيداع  /الطلب 171718
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 35
ا�سم ال�شركة الدكتور .اجننري .ات�ش� .سي .اف .بور�ش اكتينجي�سل�شافت
جن�سية ال�شركة املانيا
ا�سم العالمة Macan

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2012/4/8
رقم الإيداع  /الطلب 171714
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 34
ا�سم ال�شركة الدكتور .اجننري .ات�ش� .سي .اف .بور�ش اكتينجي�سل�شافت
جن�سية ال�شركة املانيا
ا�سم العالمة Macan

العنوان بور�شبالتز � 70435 ،1شتوجتارت  ،املانيا
املنتجات �إن�شاء املباين ؛ الإ�صالح  ،حتديداً �إ�صالح و�صيانة املركبات ذات املحرك و املعدات و�ضبط املركبات ذات
املحرك ؛ تنظيف املركبات ذات املحرك ؛ توفري معلومات تتعلق ب�إ�صالح املركبات ؛ �ضبط وتنظيف ال�سيارات
؛ خدمات الرتكيب .
و�صف العالمة الكلمة  Macanمكتوبة باالحرف الالتينية .
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية 2011/12/14
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

العنوان بور�شبالتز � 70435 ،1شتوجتارت  ،املانيا
املنتجات الت�أمني ؛ ال�ش�ؤون التمويلية ؛ ال�ش�ؤون املالية والنقدية ؛ ال�ش�ؤون العقارية ؛ ت�أجري املركبات ذات
املحرك ؛ التمويل  ،خ�صو�صاً لعقود الإيجار ؛ �سم�سرة الإئتمان ؛ الت�أمينات  ،خ�صو�صاً يف جتارة ال�سيارات .
و�صف العالمة الكلمة  Macanمكتوبة باالحرف الالتينية .
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية 2011/12/14
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

العنوان بور�شبالتز � 70435 ،1شتوجتارت  ،املانيا
املنتجات الدعاية و الإعالن ؛ �إدارة وتوجيه الأعمال ؛ تفعيل الن�شاط املكتبي ؛ خدمات البيع باجلملة والبيع
باملفرد التي تتعلق باملركبات  ،خ�صو�صاً املركبات ذات املحركات واملركبات الكهربائية و �أجهزة النقل الربي �أو
اجلوي �أو املائي و املحركات للمركبات الربية و �أجزاء املركبات ذات املحركات و املركبات الكهربائية .
و�صف العالمة الكلمة  Macanمكتوبة باالحرف الالتينية .
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية 2011/12/14
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

العنوان بور�شبالتز � 70435 ،1شتوجتارت  ،املانيا
املنتجات التبغ ؛ �أدوات املدخنني ؛ الثقاب ؛ �سلع التبغ ؛ �سجائر ؛ �سيجار ؛ �سيجاريلو (�سيجار رفيع) ؛ قداحات
و�صف العالمة الكلمة  Macanمكتوبة باالحرف الالتينية .
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية 2011/12/14
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن
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ن�سرين �إمامِّ � :
أح�ضر لـ (مزاج اخلري) مع م�صطفى �شعبان
جنحت النجمة ال�شابة ن�سرين �إمام يف لفت الأنظار �إليها بعدما قدمت عدة �أدوار مميزة يف الدراما التلفزيونية ،منذ �أن قدمها النجم العاملي
عمر ال�شريف يف دور ابنته الوحيدة يف م�سل�سل (حنني وحنان) ،بعد �أن ر�شحتها املخرجة �إينا�س بكر ،لتتواىل بعدها العرو�ض التلفزيونية
عليها .وتقدمها الفنانة القديرة �سمرية �أحمد يف م�سل�سل (جدار القلب) ،ثم ير�شحها املخرج جمدي �أبوعمرية لتتقا�سم البطولة الن�سائية
مع غادة عادل� ،أمام النجم �شريف منري يف م�سل�سل (قلب ميت) ،ومن بعدها تنفرد بالبطولة الن�سائية مع �شريف منري يف م�سل�سل (بره
الدنيا) ،حتى قدمها ال�سيناري�ست يو�سف معاطي يف م�سل�سل (م�سيو رم�ضان مربوك �أبوالعلمني حمودة) �أمام النجم حممد هنيدي.
اعتذرت ن�سرين عن ع��دم امل�شاركة يف م�سل�سل (ال�ع��راب) للزعيم عادل
�إم��ام ،بعد �أن ر�شحتها اجلهة املنتجة التي قدمت معها جمموعة كبرية
من الأعمال الدرامية الناجحة ،وجاء اعتذارها بعد �أن اكت�شفت �أن الدور
ال يتنا�سب معها ،ولن ت�ستطع �أن تقدم من خالله جديداً ،معلقة �أنها
كانت تتمنى �أن تقف �أمام الزعيم ،ولكن مل يكن هناك ن�صيب لها يف هذا
التعاون من خالل (العراب).
و�أ�ضافت ن�سرين �أنها ر�شحت للم�شاركة يف بطولة م�سل�سل (مزاج اخلري)
للنجم م�صطفى �شعبان ،وعال غامن ،والذي اختارته من بني � 3أعمال،
معربة عن �سعادتها بهذا العمل الذي تقول عنه �إنه عمل مميز �ستقدم

من خالله دوراً خمتلفاً متاماً عن �سابق الأدوار التي قدمتها ،الفتة
�إىل �أن العمل من ت�أليف �أحمد عبدالفتاح الذي قدمت معه عملني كانا
ال�سبب يف معرفة اجلمهور بها.
وعن ال�سباق الرم�ضاين املا�ضي ،قالت ن�سرين على موقعها االليكرتوين
�إنها ُر�شحت لأكرث من عمل ،لكن كانت هناك بع�ض الأ�شياء التي منعتها
من امل�شاركة ،فمث ً
ال ر�شحت مل�سل�سل (الإخ��وة �أع��داء) ،وكانت متحفظة
على بع�ض امل�شاهد التي طلبت تعديلها ،وهو ما قوبل بالرف�ض من قبل
�شريف حلمي ،الذي كتب ال�سيناريو واحلوار للم�سل�سل ،وهو نف�س الو�ضع
بالن�سبة للمخرج حممد النقلي.

تنتظر عر�ض (بعد الطوفان)

حنان مطاوع  :را�ضية عن جتربتي
�أعربت الفنانة ال�شابة حنان مطاوع عن ر�ضاها التام عن جتربتها
يف فيلم (حفلة منت�صف الليل) الذي عر�ض م�ؤخرا ،و�شاركت يف
بطولته �أمام رانيا يو�سف ودرة و�أحمد وفيق ،مو�ضحة ان الفيلم
حقق اي��رادات جيدة يف ظل الظروف ال�صعبة التي تكر بها م�صر
حاليا .
وق��ال��ت ح�ن��ان :را��ض�ي��ة مت��ام��ا ع��ن جتربتي يف ه��ذا الفيلم الذي
حتم�ست له مبجرد ان قر�أت ال�سيناريو الذي كتبه امل�ؤلف حممد
عبداخلالق ،فهو يعترب نوعية جديدة وخمتلفة عن كل الأفالم
ال�سائدة حاليا ،خا�صة �أنه يدور يف اطار من االثارة والت�شويق.
و�أ�شارت اىل ان الأفالم التي تعر�ض حاليا يف دور العر�ض امل�صرية
يجب تكرمي �أ�صحابها لأنهم يقومون مبغامرة غري حم�سوبة يف
حماولة منهم البقاء ال�سينما امل�صرية على قيد احلياة ،مو�ضحة
ان م�صر ال ت�ستطيع ان تعي�ش ب��دون �سينما �أو اب��داع مهما كانت
الظروف .
وك�شفت حنان عن �أنها تنتظر عر�ض فيلم �آخر ت�شارك يف بطولته
وي�ح�م��ل ع �ن��وان (ب �ع��د ال �ط��وف��ان) ت ��أل �ي��ف واخ � ��راج ح ��ازم متويل
وي�شاركها البطولة �أح�م��د ع��زم��ي وه��ال��ة ف��اخ��ر وم�ه��ا �أب��و عوف،
م�شرية اىل ان الفيلم يتناول مظاهر الف�ساد التي كانت موجودة
يف م�صر قبل ث��ورة  25يناير ،وممار�سات نظام الرئي�س ال�سابق
ح�سني مبارك وكيف انت�شر الف�ساد يف تلك الفرتة ب�سبب تزاوج
ال�سلطة بر�أ�س املال .
و�أ��ض��اف��ت  :ال�سينما يجب ان تلقي ال�ضوء على ك��ل م��ا ي��دور يف
املجتمع ،لذلك �أعترب جتربتي يف (بعد الطوفان) مبثابة تعرية

للواقع ال��ذي ع�شناه يف ف�ترة ما قبل ال�ث��ورة ،و�أعتقد ان الفرتة
املقبلة �ست�شهد �أفالما �أخ��رى تتناول ق�ضايا الف�ساد التي حدثت
يف تلك الفرتة ،لأنه مل يكن من املمكن تناولها �أثناء حكم مبارك،
لكن يجب �أي�ضا تقدمي �أفالم تتناول الو�ضع الراهن وحتذر من
هيمنة ف�صيل �سيا�سي واحد على مقاليد احلكم يف م�صر .
و�أ�شارت اىل �أنها �أو�شكت على االنتهاء من ت�صوير دورها يف م�سل�سل
(�شم�س الأ�صيل) الذي ت�شارك يف بطولته �أمام طارق لطفي و�أمرية
العايدي وتهاين را�شد ولطفي لبيب وحجاج عبدالعظيم ،مو�ضحة
ان امل�سل�سل يتعر�ض لق�ضية مهمة وه��ي العالقة ب�ين امل�سلمني
وامل�سيحيني يف م�صر.
وق��ال��ت ح�ن��ان  :ه��ذا امل�سل�سل ب��د�أن��ا ت�صويره منذ ف�ترة طويلة
وتوقف العمل به لأ�سباب انتاجية ،وكان يحمل ا�سم (البيت) قبل
تغيريه اىل (�شم�س الأ�صيل) ،وحما�سي لهذا امل�سل�سل يرجع اىل �أنه
يك�شف عن العالقة القوية التي جتمع بني امل�سلمني وامل�سيحيني يف
م�صر ،والتي حتاول بع�ض التيارات املتطرفة ان تعبث بها وتزرع
نار الفتنة الطائفية ،وب�شكل �شخ�صي �أعتقد ان �أي حماوالت من
هذا النوع �سيكون م�صريها الف�شل الن م�صر طوال تاريخها ن�سيج
واحد وال فرق فيها بني م�سلم وم�سيحي.
وعن كيفية اختيارها لأدوارها قالت  :تعلمت من والدتي الفنانة
�سهري املر�شدي ووال��دي الفنان الراحل ك��رم مطاوع �أال �أق��دم اال
العمل ال��ذي �أقتنع ب��ه ،لذلك �أحر�ص على اختيار الأع�م��ال التي
حتمل ر�سالة وقيمة فنية للم�شاهد ،خا�صة ان الفن يلعب دورا
مهما يف ت�شكيل وجدان ال�شعوب .

وعن عدم تقدميها �أي عمل �سينمائي منذ ظهورها على ال�شا�شة ،تقول
ن�سرين �إن غيابها عن ال�سينما كان لظروف خارجة عن �إرادتها ،فقد كان
هناك عقد احتكار مع �شركة (�سيرنجي) ل�صاحبها املنتج تامر مر�سي،
ومن املعروف �أن هذه ال�شركة متخ�ص�صة فى �إنتاج الدراما التلفزيونية
فقط ،وهو ما حرمها من قبول عرو�ض �سينمائية ،الفتة �إىل �أنها رف�ضت
العديد من الأعمال ال�سينمائية التي عر�ضت عليها ،م�شرية �إىل �أنه كان
هناك اتفاق مع املنتج تامر مر�سي على �أن يقدم عدة �أعمال �سينمائية،
لكن ه��ذا االت�ف��اق مل يُنفذ نظراً الن�شغال مر�سي يف تعاقداته للدراما
التلفزيونية.

كندة علو�ش تنتهي من
(على كف عفريت)
انتهت الفنانة ال�سورية كندة علو�ش م��ن ت�صوير �آخ��ر م�شاهد م�سل�سل
(على كف عفريت) ،وهو من ت�أليف يحيي فكري و�إخ��راج كمال من�صور،
وبطولة كندة علو�ش وخالد ال�صاوي ،و�أمرية نايف ،و�أحمد وفيق ،ويو�سف
ف��وزي ،وحم�م��د ال�شقنقريي .ت�ب��د�أ �أح ��داث امل�سل�سل م��ع ق�ي��ام ث��ورة 25
يناير لتج�سد معاناة امل�صريني خالل فرتة ما قبل الثورة ،ويج�سد خالد
ال�صاوي �شخ�صية رجل �أعمال ينتمي �إىل احلزب الوطني وي�سعى بجنون
للتقرب من رجال املال والأعمال ،الأمر الذي يجعله يختلط بهم ليتعرف
على كثري من الأمور واملعلومات وامل�صاعب.
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 20ثانية تعالج �إرهاق العني من الكمبيوتر
ا�ستطاع عدد من العلماء �إيجاد حل ب�سيط وغري �شاق مل�شكلة �إرهاق العني ،التي يعاين منها �أغلب الذين ي�ستخدمون
�أجهزة الكمبيوتر لفرتات طويلة ،ويتمثل احلل يف طريقة عالجية خا�صة �أطلقوا عليها ا�سم “- 20 - 20 - 20
.”20
وتتلخ�ص هذه الطريقة العالجية اجلديدة يف �ضرورة قيام امل�ستخدم بالغمز بعينه املرهقة  20مرة متتالية كل 20
دقيقة ،على �أن يكون ذلك م�صحوباً باالبتعاد عن ال�شا�شة ملدة  20ثانية مع تركيز النظر على �أي �شيء يبعد عنه 20
قدما ،ح�سب ما ن�شرته جريدة “دايلي ميل” ،الربيطانية.
وقال �أحد امل�شاركني يف و�ضع الطريقة اجلديدة ،وهو الدكتور “�إدوارد ميندل�سون” من جامعة تك�سا�س� ،إن هذه
الطريقة رغم ب�ساطتها وغرابتها بع�ض ال�شيء �إال �أنها جمدية وميكنها �أن حتقق فارقاً ملمو�ساً ي�شعر به امل�ستخدم
العادي.
ً
ً
ي�شار �إىل �أن هذه الطريقة �صممت خ�صي�صا ملن يعانون من متالزمة “النظر للكمبيوتر” املعروفة اخت�صارا بـ CVS
والتي يعاين منها ممن ميار�سون �أعما ًال �أمام �شا�شات الكمبيوتر ل�ساعات طويلة �أو حتى ع�شاق �ألعاب الفيديو.

االطعمة الغنية بااللياف تفيد �صحة القلب
ن�صح خرباء التغذية بتناو الأطعمة الغنية بالألياف التى حت�سن من عملية
اله�ضم ،وتفيد يف �صحة القلب.
و�أ��ش��ار خبري التغذية بعيادة القلب والأوع �ي��ة الدموية بجامعة �أالباما
الأمريكية جودي جيلكري�ست�،إن ال�شخ�ص يحتاج  25غراماً من الألياف
على الأقل باليوم كجزء من نظام غذائي �صحي .و�أ�ضاف �أن الألياف املذابة
جتعل ال�شخ�ص ي�شعر بال�شبع �سريعاً ،مما ي�ساعد يف تقليل كميات الطعام
التي يتناولها ،كما �أنها ت�ساعد يف تقليل م�ستوى الكول�سرتول يف اجل�سم
لأنه يتدخل يف كيفية امت�صا�ص اجل�سم للكول�سرتول من الطعام .ومن
الأطعمة الغنية بالألياف امل��ذاب��ة جند نخالة ال�شوفان ودقيق ال�شوفان
والبقول والبازالء والأرز وال�شعري واملوالح والتفاح ،وتعترب الألياف املذابة
عن�صراً غذائياً ه��ام�اً يف النظام الغذائي ال�صحي ،لأن�ه��ا ت�ساعد يف منع
الإم�ساك ،كما ت�ساعد يف عملية اله�ضم ب�شكل �سليم.

ال�شاي الأخ�ضر و�صحة العظام
ت ��و�� �ص ��ل ب ��اح� �ث ��ون �إىل
�أدل� ��ة ج��دي��دة ت ��ؤك��د �أن
��ش��رب ال���ش��اي الأخ�ضر
ي� �ح� �م ��ي ال � �ع � �ظ� ��ام من
الك�سور ب�سبب احتوائه
على مركبات كيميائية
ت�ساعد على منو العظام
وجعلها �أك�ث�ر �صالبة.
وذك ��ر م��وق��ع (�ساين�س
�سنرتيك) �أن الباحثني
يف هونغ كونغ اكت�شفوا
�أن ال� ��� �ش ��اي الأخ �� �ض ��ر
ال ��ذي ي���ش��رب��ه املاليني
يف العامل يحتوي على م��واد كيميائية ت�ساعد على ت�ش ّكل العظام ومنوها
وحمايها م��ن الك�سور .و�أ� �ض��اف امل��وق��ع �أن ه��ذه ال��درا��س��ة ن�شرت يف العدد
الأخري من �أ�سبوعية (جملة كيمياء الزراعة واالغذية) الأمريكية .وقال
الباحثون �إن ال�شاي الأخ�ضر ميكن �أن يكون دواء ملعاجلة ترقق العظام
وبع�ض �أمرا�ض العظام الأخرى التي يعاين منها الكثريون يف العامل .ولفت
الباحث بنغ ت�شنغ وزمال�ؤه �إىل �أن الكثري من الدرا�سات احلديثة ركزت على
فوائد ال�شاي الأخ�ضر يف عالج �أمرا�ض مثل ال�سرطان والقلب وغري ذلك.

• ما هو الربكان الذي �سبب اكرب الأ�ضرار؟
�أن اكرب �ضرر ت�سبب به بركان يف العامل هو ال�ضرر الناجم عن ثورة
بركان (كراكاتاوا) يف �إندوني�سيا الذي ثار عام  1883مت�سببا مبقتل
ما يزيد على  36000ن�سمة مات معظم ه�ؤالء ب�سبب املوجة املدية
التي ت�سببت يف ث��وران الربكان واملعروف �أن املوجة املدية هي موجة
مدية �شديدة االرتفاع تعقب الزالزل وانفجار الرباكني بلغ ارتفاع تلك
املوجة 118قدما �سمع دوي الربكان على م�سافة 3100
وه�ن��ا ال ب��د م��ن الإ� �ش��ارة �إىل �أن ان�ف�ج��ارا بركانيا تبلغ ق��وت��ه خم�سة
�أ�ضعاف االنفجار امل�شار �إليه وقع يف اليونان حوايل �سنة  1645قبل
امليالد لإن��زال �أث��ار هذا االنفجار بادية للعيان يف جزيرة �سانتوريني
وتريا ال �أحد يعرف مقدار الدمار الذي ت�سبب به هذا االنفجار ولكنه
كان ال�سبب يف ظهور �أ�سطورة اطلنتي�س وهي جزيرة خرافية زعموا
�أنها غارقة يف �أعماق املحيط

القدرات احلركية للأطفال ميكن �أن
تكون م�ؤ�شرا على جناحهم املدر�سي

املمثلة صوفي تيرنر خالل حضورها العرض األول للمسلسل التلفزيوني (لعبة العروش) في موسمه
الثالث ..في هوليوود –كاليفورنيا (رويترز)

قال علماء من �أوروبا �إن حتفيز الن�شاط احلركي الأطفال ميكن �أن يكون
له ت�أثري بعيد املدى ال ينعك�س فقط على �صحتهم البدنية ور�شاقتهم ،بل
على �أدائهم املدر�سي.
و�أكد العلماء حتت �إ�شراف ماركو تي .كانتوما من املركز الفنلندي لعلوم
ال�صحة وال��ري��ا��ض��ة يف درا��س�ت�ه��م ال�ت��ي تن�شر ال�ي��وم االث�ن�ين على املوقع
الإليكرتوين ملجلة “بنا�س” �أن الأ�شخا�ص الذين ال يتحركون ب�شكل كاف
يف طفولتهم يعانون يف �شبابهم م��ن زي��ادة ال��وزن وقلة احل��رك��ة و�ضعف
يف حتويل ال��ده��ون �إىل طاقة و�ضعف يف جهاز القلب وال ��دورة الدموية
وما يرتتب على ذلك من البدانة وما ينتج عنها من �ضعف يف القدرات
املدر�سية.
وت��و��ص��ل ال�ب��اح�ث��ون �إىل ه��ذه النتائج م��ن خ�لال حتليل ب�ي��ان��ات 8061
�شخ�صا ولدوا يف الفرتة بني عامي  1985و .1986
واعترب الباحثون القدرات احلركية للأطفال �ضعيفة عندما كان الأطفال
يتعرثون ،على �سبيل املثال� ،أو ي�سقطون عند احتكاكهم ب�شيء ما �أو عندما
مل ي�ستطع تلقف الكرة ب�شكل جيد �أو عندما كان مي�سك القلم ب�شكل غري
ماهر �أو عندما مل يح�سنوا رباط �أحذيتهم.
كما اكت�شف الباحثون خالل الدرا�سة وجود فوارق ب�سيطة بني اجلن�سني
و�أن الذكور كانوا �أقل ن�شاطا حركيا عن االناث يف �سن ثمان �سنوات.
و�أكد الفح�ص الذي �أجراه الباحثون لنف�س ال�شباب من اجلن�سني عندما
بلغوا �سن  16عاما وتبني لهم �أن عدد الفتيان امل�صابني بالبدانة كان �أكرث
من عدد الفتيات ،كما ح�صل الفتيان على معدل درجات مدر�سية �أ�سو�أ.

• هل تعلم �أن املاء البارد هو �أخف من املاء ال�ساخن
• هل تعلم �أن الغاز يف طبيعته غاز ال رائحة له  ،ولكن ت�ضاف �إليه هذه الرائحة لدى ت�صفيته وتخزينه من �أجل عامل
الأمان واحلماية لالنتباه �إليه
• هل تعلم �أن �سور ال�صني العظيم هو واحد من الأ�شياء القليلة التي �صنعها الإن�سان والتي ميكن ر�ؤيتها من على �سطح
القمر
• هل تعلم �أن �ضوء ال�شم�س ال يتخلل مياه البحر �أكرث من  400م
• هل تعلم �أن كثافة كوكب زحل قليلة جدا بحيث انك لو جعلت هذا الكوكب ي�سقط يف بحر و�سيع لطفا على �سطحه
• هل تعلم �أن قلم الر�صا�ص م�صنوع من اجلرافيت
• هل تعلم �أن الك�سوف ال ي�ستمر �أكرث من  7دقائق و 8ثانية وذلك ب�سبب ال�سرعة التي تدور بها الأر�ض حول ال�شم�س
• هل تعلم �أن زجاجة احلليب تفقد ما يعادل ثلثي حمتواها من فيتامني (ب) �إذا ما و�ضعت حوايل �ساعتني يف �ضوء النهار

م�سابقة الأغبياء

علياء ال�صفري ال�شام�سي

علياء �أحمد احل�ساين

مرمي حممد �سعيد الكتبي

ميثاء �سيف النعيمي

متفوقة يف درا�ستها ..ومتعاونة مع
زمالئها ..تهوى الر�سم والتلوين..
وتتمنى ان ت�صبح مديرة مدر�سة يف
امل�ستقبل ..وتهدي �صورتها �إىل جميع
الأهل والأ�صدقاء.

متفوقة يف درا�ستها ..ومتعاونة مع
زمالئها ..تهوى قراءة الق�ص�ص..
وتتمنى ان ت�صبح طبيبة يف
امل�ستقبل ..وتهدي �صورتها �إىل جميع
الأهل والأ�صدقاء.

متفوقة يف درا�ستها ..ومتعاونة مع
زمالئها ..تهوى الر�سم واملطالعة..
وتتمنى ان ت�صبح معلمة يف
امل�ستقبل ..وتهدي �صورتها �إىل جميع
الأهل والأ�صدقاء.

متفوقة يف درا�ستها ..ومتعاونة مع
زمالئها ..تهوى الر�سم واملطالعة..
وتتمنى ان ت�صبح معلمة يف
امل�ستقبل ..وتهدي �صورتها �إىل جميع
الأهل والأ�صدقاء.

قرر الأ�سد ان يتخل�ص من �أي حيوان غبي يف الغابة حتى ت�صبح غابته غابة احليوانات الذكية فقط ،لذلك مت
االعالن عن اختبار ذكاء لكل حيوانات الغابة للأجابة على �س�ؤال واحد فقط وهو هل ي�ستطيع الكلب ان يتزوج
قطة وان حدث ذلك فماذا يكون املولود ..كان ال�س�ؤال مفاج�أه كبرية لكل احليوانات فثارت جميعها وقالت الزرافه
هل معنى ذلك ان اتزوج من قرد مث ً
ال فثار القرد وقال ومن يريد ان يتزوجك يا �صاحبة الرقبة الطويلة هل
تريدين ان يكون املولود طويل الرقبة والزيل� ،ضحك اجلميع ثم قال الدب وهل من املمكن ان اتزوج انا من ابنة
الفيل ،يا الهي �سيكون املولود م�ضحكا جداً و�سيكون من ال�ضخامة بحيث ي�أخذ ثلث الغابه ..فرد الفيل وهو
ي�ضحك ،ح�سناً �سيكون فيل جميل تك�سو زلومته فراء غايل ويتبخرت يف م�شيته وك�أنه دبدوب ..امتلأت ال�ساحة
بال�ضحك والأ�سد يف غيظ �شديد ف�صاحت الغزالة انا برقتي وحالوتي هل اتزوج من ال�ضبع مث ً
ال� ..آه كم هذا
خميف ،فقال ال�ضبع ليت ذلك يتحقق ..هنا �صاح قرد ظريف ان الفهد من املمكن ان يتزوج من احلمار املخطط
و�سيكون املولود �آخر مو�ضة جلده خمطط بالأ�سود وعنقه وقدماه وذيله مرقط بالبني والأ�سود او يكون جلده
مرقط مع رقبة خمططه و�آذنان �سوداوان بنقطه كبرية وذيل خمطط بالعر�ض ويف اخره نقطة� ..صاح اجلميع
�ضاحكني منكفئني على ظهورهم حتى الأ�سد مل يتمالك نف�سه وفقد كيا�سته وهدوءه ووقاره و�ضحك كثرياً جداً
وهو يت�صور ذلك ..ثم �صاح فلي�سكت اجلميع واالن انا اريد اجابة على �س�ؤايل هل من املمكن ان يتزوج كلب من
قطة ..ان�شغل اجلميع يف التفكري هناك من يفكرون مع بع�ض كجماعه او كل اثنني معاً ومنهم من جل�س وحيداً
حتت ظل �شجرة يفكر ويفكر ،حتى الكلب نف�سه فقد ان�شغل بهذا ال�س�ؤال وقال لنف�سه هى بالفعل رقيقة جميلة
هادئة ولكن هل ا�ستطيع ان اتزوجها وال اجري ورائها ليل ونهار ..ي�أ�س اجلميع من الأجابة على ذلك ال�س�ؤال
فقرر امللك للأ�سف ان كل من يف غابته اغبياء ولكن عندما اعلن ذلك �صاح احلمار :فالينتظر م��والي عندي
الأجابة ف�ضحك الأ�سد وقال ان كانت الأجابة عندك ايها احلمار ف�س�أترك الغابة و�أرحل� ..سكت اجلميع منتظرين
فقال احلمار من املمكن ان يتزوج الكلب والقطة ان �شاءوا ذلك و�سيكون املولود كلب جميل مقطقط او قطة
قوية بنت كلب ..هذه الأجابة الغريبة كانت هى ال�صحيحة ف�ضج اجلميع بال�ضحك والت�صفيق ال�شديد والفرحة
العارمة وحملوا احلمار وطافوا به الغابة كلها والب�سوه طوقاً من الأزهار اجلميلة ،اما الأ�سد فقد كان يعرف ان
فرحتهم هذه مل تكن ب�سبب الأجابة ولكن لأنه �سيرتك الغابه ويرحل ،وحمافظ ًة على كرامته حمل الأ�سد متاعه
ورحل تاركاً الغابه يحكمها اذكى من فيها وهو احلمار.

