
املئة  2 يف  الإن�سان  دم��اغ  وزن  ن�سبة  ُت�سّكل 
اأن  اإىل  ويحتاج  اجل�سم،  وزن  جمموع  من 
يتغذى 10 مرات مقارنة مع بقية اأع�ساء 
املئة  يف   20 م��ن  اأك��ر  وي�ستهلك  اجل�سم، 
من ال�سعرات احلرارية يومياً ليعمل ب�سكل 
اأن حت�سل خاليا  على  اإحر�ص  ل��ذا،  جّيد. 
دماغك الع�سبية على جميع اأنواع الأطعمة 
ما  ك��ّل  له  لتوؤّمن  اآٍن  يف  واملتوازية  املغذّية 
الأطعمة  بع�ص  اإليك  غ��ذاٍء.  من  يحتاجه 

التي عليك اإ�سافتها اإىل حميتك.

على  حتتوي  التي  الأ�سماك   1-
ن�سبة عالية من الّزيوت )املاكريل 

وال�ّسردين وال�ّسلمون( 
3 ���س��روري��ة لنمّو خاليا  ده���ون الأوم��ي��غ��ا 
�سيولة  على  احل��ف��اظ  يف  وت�ساعد  ال��ّدم��اغ 
�سعف  يعود  لذا  الّدماغية،  غ�ساء اخلاليا 
ع��م��ل ال���دم���اغ وا���س��ط��راب��ات ال���ذاك���رة اإىل 

نق�ص يف هذه الدهون. 
ُيعّد زيت ال�سمك اأحد اأف�سل الأطعمة التي 
كنتم ل  3. يف ح��ال  الأوميغا  حتتوي على 
حت��ب��ون ط��ع��م ال�����س��م��ك، ا���س��ت��ب��دل��وه بزيت 

اجلوز والّلفت. 

القطاين )العد�ص واحلم�ص...(   2-
اإىل  ال���ّدم���اغ  ي��ح��ت��اج  ج��ّي��د،  ب�سكل  ليعمل 
ملغ   5 من  اأك��ر  ي�ستهلك  فهو  الغلوكوز 
م��ن ه���ذه امل����ادة يف ال�����س��اع��ة، وال��ت��ي حتى 
نها  يخزِّ كيف  بعد  ُي��ع��رف  مل  ه��ذا  يومنا 
اأداء  اأّن  الأب��ح��اث  اأظ��ه��رت  فقد  ال���ّدم���اغ. 
ال���دم���اغ ال��ف��ك��ري م��رت��ب��ط ب��ق��درت��ه على 
اإىل  يعود تخزينها  التي  املعلومات،  حفظ 
احذروا  لكن،  ال��دم.  يف  الغلوكوز  م�ستوى 
والأطعمة  احل��ل��وي��ات  اأك����ل  يف  الإف������راط 
ال���ت���ي حت���ت���وي ع��ل��ى ال�����س��ك��ر ف��ق��د ت����وؤدي 
على  �سلباً  تنعك�ص  قوية  ا�سطرابات  اإىل 
اأن تقّل�ص من  اأي�ساً  الإن�سان، ومن �ساأنها 
اأدنى م�ستواه  اإىل  الّدم  ال�سكر يف  م�ستوى 
يتمّكن  ل��ن  احل��ال��ة،  ه���ذه  ويف  الطبيعي. 
الدماغ من حتّمل هذا النق�ص لأّن هبوط 
الإره���اق  ي�سّبب  ال���ّدم  يف  ال�سكر  م�ستوى 
القطاين  ال��ّ�ك��ي��ز. فمن ج��ه��ة،  وف��ق��دان 
موؤ�سر  ي�سّكل  ال��ذي  املعّقد  بال�سكر  غنية 
الأدن���ى. وم��ن جهة  ال���ّدم  ال�سكر يف  ن�سبة 
الغلوكوز  كمية  �سبط  يف  ت�ساهم  اأخ���رى، 
اأن  الّدماغ من دون  اإىل  ال��ّدم وو�سوله  يف 
ي�سّبب ارتفاع ال�سكر يف الّدم. يف حال كنتم 
ل حتبون القطاين، فا�ستبدلوها باحلبوب 

الكاملة ون�سف املطهّوة.

املوز   3-
ي��ت��م��ّي��ز ب��اح��ت��وائ��ه ع��ل��ى ك��م��ي��ة ع��ال��ي��ة من 
اجلهاز  لعمل  �سروري  عن�سر  املغني�سيوم، 
ب�����س��ك��ل ط��ب��ي��ع��ي. وه����و م�سدر  ال��ع�����س��ب��ي 
على  امل�������وزة  )حت����ت����وي   B6 ل��ل��ف��ي��ت��ام��ن 

اجل�سم  اإل��ي��ه��ا  يحتاج  ال��ت��ي  الن�سبة  رب��ع 
ول  الفيتامن(.  ه��ذا  من  يومياً 

الفيتامن  يقت�سر عمل هذا 
ام��ت�����س��ا���ص اخلاليا  ع��ل��ى 

املغني�سيوم  ال��ّدم��اغ��ي��ة 
اإّنا ي�ساهم اأي�ساً يف 

الأحما�ص  ت��ب��ّدل 
وعمل  الأم��ي��ن��ي��ة 
الع�سبي  اجل��ه��از 
اإنتاج  خ���الل  م���ن 
ب���ع�������ص اخل����الي����ا 

�سيما  ل  الع�سبية، 
ال�����������س�����روت�����ون�����ن 

وح�������م���������������ص غ�����ام�����ا 
اللذين  اأم��ي��ن��وب��ت��ري��ك 

ي�ساهمان يف حتفيز احلالة الذهنية 
اإذا  ال�سلوك.  وقيا�ص  والهدوء  كاحلذر 

فا�ستبدلوه  امل����وز  اأك����ل  حت��ب��ون  ل  ك��ن��ت��م 
باخلوخ والفواكه اجلافة.

-4 الكبد )كبد العجل والبقر 
والدجاج( 

ومنذ   .B لفيتامن  م��ه��م  م�����س��در  ال��ك��ب��د 
الدرا�سات  اأظ��ه��رت   1980 ع��ام  منت�سف 
الفيتامينات اأّن  ال��ذك��اء  ح���ول  مّت���ت  ال��ت��ي 

الدماغ  عمل  تعّزز   B9،B12،B1،B6
الكبد  حت���ب���ون  ل  ك��ن��ت��م  اإذا  الإدراك�����������ي. 

فا�ستبدلوه باللحوم اأو اخلمرة الغذائية.

الأحمر  التوت   5-
اأنواع التوت كافة م�سدر غني جداً بفيتامن 
املغذيات  على  التوت  يحتوي  كذلك،   .C
)الأنثو�سيانن  لالأك�سدة  امل�سادة  الدقيقة 
والتي  وال��ف��الف��ون��وي��د���ص(  والبوليفينول 
العنا�سر  حم��ارب��ة  على  عملها  يقت�سر  ل 
ال��ّدخ��ي��ل��ة ال��ت��ي ُت�����وؤذي خ��الي��ا ال���ّدم���اغ بل 
الدموية  ال����دورة  تعزيز  يف  اأي�����س��اً  ت�ساهم 
وتقوية �سعراتها التي توّفر الأوك�سيجن 
التوت،  حتبون  ل  كنتم  اإذا  للّدماغ.  الكايف 

ا�ستبدلوه بالكيوي والثوم.

املحار   6-
غ��ن��ي ب��ال��ف��ي��ت��ام��ن B12 وال����روت����ن، ل 
العن�سران  وال��دوب��ام��ن:  اللي�سن  �سيما 

املوجودان يف املاأكولت البحرية والق�سريات 
بتناول هذه  وُين�سح  والروبيان..(،  )املحار 
الفكري  والإره����اق  القلق  لعالج  الأط��ع��م��ة 
والتوّتر.. يف حال كنتم ل حتبون الأطعمة 
من  امل�سنوع  باخلبز  ا�ستبدلوها  البحرية، 
حتتوي  التي  والطحالب  الكامل  الدقيق 

على يود امللح املكّرر، ور�سيم القمح. 

البي�ص  7-
اللذين  والفو�سفور  اللي�سن  على  يحتوي 
ال��ّدم��اغ��ي��ة على  ي�����س��اع��دان غ�ساء اخل��الي��ا 
ال��ت��ج��ّدد، ك��ذل��ك ه��م��ا ���س��روري��ان للتغذية 
املتحدة  الأمم  منظمة  بح�سب  ال��ف��ك��ري��ة. 
ل��الأغ��ذي��ة وال����زراع����ة، ف�����اإّن ال��ب��ي�����ص غني 
اإليه  ي���ع���ود  ال������ذي  الأم����ي����ن����ي  ب���احل���م�������ص 
الدماغ  ع�سب  خ��الي��ا  ت��ك��وي��ن  يف  ال��ف�����س��ل 
املركزي. كذلك، يحتوي البي�ص على مادة 
التعّلم(  على  حتّفز  )التي  النورادرينالن 
كنتم  اإذا  وال��ف��ي��ن��ي��اللن��اي��ن.  وال��ت��روزي��ن 
بال�سمك  ا���س��ت��ب��دل��وه  ال��ب��ي�����ص،  حت��ب��ون  ل 

الأبي�ص.

ال�سبانخ   8-
حتتوي جميع اخل�سار الورقية على ن�سبة 
حم�ص  )اأو   B9 ال��ف��ي��ت��ام��ن  م���ن  ك��ب��رة 
الفوليك( املعروف بدوره الفاعل يف تطّور 
خاليا  وجت���ّدد  اجلنيني  الع�سبي  الن�سيج 

الفيتامن  ه��ذا  يف  النق�ص  وي�سّبب  ال���ّدم. 
اإذا  ال���ذاك���رة.  وت��ده��ور  ال��وع��ي  بانخفا�ص 
كنتم ل حتبون ال�سبانخ فا�ستبدلوها بنبات 
البقلة اأو اخل�ص اأو الروكلي اأو جميع اأنواع 

الأع�ساب كاإكليل اجلبل.

الكاكاو   9-
الكاكاو  اعُتر  الأزتيك،  ح�سارة  عهد  منذ 
اأّنه  ال��درا���س��ات  اأظ��ه��رت  وق��د  دواء.  مبثابة 
اإ�سافًة اإىل احتوائه على ال�سعرات احلرارية، 
بالكافين  �سبيهة  يتكّون من جزيئات  فهو 
والأمفيتامينات  والأف���ي���ل���ن(  )ال�������روم 
املن�ّسطة.  والفينيليثيامن(  )ال��ث��ي��ام��ن 
وي���ح���ت���وي اأي�������س���اً ع��ل��ى ن�����س��ب��ة ع��ال��ي��ة من 
م��ل��غ يف   330 ي���ع���ادل  م���ا  اأي  امل��غ��ن��ي��زي��وم 
100 غرام من ال�سوكول. يعمل املغنيزيوم 
على  وي�ساعد  والكتئاب،  لالإرهاق  كم�ساد 
مت����ّدد اأف�����س��ل ل��الأوع��ي��ة ال���دم���وي���ة، هكذا 
يحافظ الدماغ على ن�ساطه. يف حال كنتم 
باحت�ساء  فا�ستبدلوه  ال�سوكول  حتبون  ل 

ال�ساي والقهوة اخلفيفة.

الأفوكادو   10-
ي�سّكل   .E ب���ال���ف���ي���ت���ام���ن  غ���ن���ي���ة  ف���اك���ه���ة 
ويحمي  لالأك�سدة،  م�ساد  اأق��وى  الأفوكادو 
ل  كنتم  اإذا  ال�سيخوخة.  الدماغ من  غ�ساء 

حتبونه فا�ستبدلوه باجلوز والبندق. 
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تاأثري �لوخز بالإبر يحتاج �إىل �إثباتات 
املتبعة يف الطب ال�سيني  الُطرق العالجية  اأ�سهر  ُيعد الوخز بالإبر من 
التقليدي. وتعمل هذه التقنية على تن�سيط وحترير طاقة احلياة الكامنة 

يف اجل�سم واملعروفة يف هذا الطب با�سم ت�سي .
ال��ع��دي��د م��ن الأم���را����ص اجل�سدية  ل��ع��الج  ا���س��ت��خ��دام ه��ذه التقنية  وي��ت��م 
والنف�سية وكذلك للتخفيف من ال�سعور بالأمل ب�سكل عام. وعلى الرغم 
من اعتقاد الكثر من الأ�سخا�ص يف فاعلية هذه التقنية العالجية، فاإن 

الإثباتات العلمية اأكدت اأن تاأثرها قليل للغاية.
احلياة  طاقة  تن�سيط  يتم  ب��الإب��ر،  الوخز  لعملية  املري�ص  خ�سوع  وعند 
املحددة  الطاقة  بالإبر يف نقاط  الوخز  الكامنة بج�سده ت�سي من خالل 
اأو ال�سغط عليها اأو تدليكها اأو تعر�سها للحرارة اأو اأ�سعة الليزر، ومن ثّم 

ي�سعر املري�ص وكاأن هناك تيارا دافئا ي�سري داخل ج�سده باأكمله.
النظرية  اإىل  ه���ذه  ب��الإب��ر  ال��وخ��ز  عملية  يف  املتبعة  ال��ط��ري��ق��ة  وت��رج��ع 
الطاوية ين ويانغ وهما العن�سران اللذان يرتبطان مع بع�سهما البع�ص 
والنهار  الليل  كثنائية  باأكملها،  احلياة  عليهما  وتقوم  اأب��داً  يف�قان  ول 
مثاًل اأو ال�سم�ص والقمر، فكلما توازنت ن�سبة هذه العنا�سر املت�سادة داخل 
ج�سم الإن�سان، متتع ب�سحة جيدة. ولكن اإذا طغت اإحداهما على الأخرى، 

�سيوؤثر ذلك بال�سلب على احلالة الذهنية والبدنية لالإن�سان ب�سكل عام.
يحدث  عندما  ب��الأمل  الإن�سان  ي�سعر  التقليدي،  ال�سيني  للطب  ووف��ق��اً 
ا����س���ط���راب يف ���س��ري��ان ال��ط��اق��ة ب��ج�����س��ده. وق����د مت���ت ت�����س��م��ي��ة م�سارات 
با�سم اخلطوط  ال��ع��الج  ه��ذا  الإن�����س��ان يف  داخ��ل ج�سم  امل��وج��ودة  الطاقة 
للع�سو، الذي ت�سري  التي تتم ت�سمية كل منها وفقاً   ،  Meridians
بالإبر على  للوخز  400 مو�سع  باأنه يوجد نحو  العلم  من خالله، مع 

هذه اخلطوط داخل ج�سم الإن�سان.

�لإفطار يدعم �لتطور �لذهني للطفل 
على  اإيجابي  تاأثر  ال�سباح  يف  الإف��ط��ار  وجبة  تناول  على  للمواظبة 
الأداء الذهني لالأطفال، ح�سب ما اأكدته نتائج درا�سة حديثة اأجرتها 
الرابطة الأملانية لأطباء الأطفال واملراهقن، ومقرها مدينة كولونيا. 
جلامعة  التابعة  التمري�ص  بكلية  اأجريت  التي  الدرا�سة،  اأثبتت  وق��د 
وجبة  تناول  على  يواظبون  الذين  الأطفال  اأن  الأمركية،  بن�سلفانيا 
اللغوية  ال��ق��درات  اختبار  يف  م�ستواهم  يرتفع  �سباح  ك��ل  يف  الإف��ط��ار 
اأكر من غرهم من الأطفال   )IQ-Test( الذكاء وكذلك اختبار 
مَمن مل يواظبوا عليه.  وراق��ب الباحثون يف هذه الدرا�سة جمموعة 
م��ن 1300 ط��ف��ل يف ال�����س��اد���س��ة م��ن ال��ع��م��ر يف ال�����س��ن ح��ي��ث حتظى 
وجبة الإفطار هناك باأهمية كبرة، وتبن لهم اأن اإجمايل الأداء العام 
يتناولوا وجبة  الذين مل  الأطفال  لدى  نقطة   2.5 انخف�ص مبعدل 
الأطفال  من  بغرهم  مقارنة  م�ستمرة،  ب�سورة  ال�سباح  يف  الإف��ط��ار 
الذين يحر�سون على تناول الإفطار. كما تبن لهم كذلك اأن القدرات 
نقاط   5.58 مب��ع��دل  اأي�����س��ا  انخف�ست  الأط���ف���ال  لأول���ئ���ك  ال��ل��غ��وي��ة 
ذلك  على  وتعليقا  غرهم.  عن  نقاط   4.6 مبعدل  الذكاء  وم�ستوى 
اأكدت الروفي�سور ال�سينية جيانغ هونغ ليو التي اأ�سرفت على الدرا�سة 
اأن مرحلة الطفولة مهمة للغاية يف حياة الإن�سان، حيث تتحدد خاللها 
العادات الغذائية واحلياتية لالإن�سان ب�سكل عام، لفتًة اإىل اأن املواظبة 
على تناول وجبة الإفطار تندرج �سمن ال�سلوكيات الإيجابية التي يجب 
اأن يتعّود عليها الإن�سان منذ مرحلة الطفولة. واإىل جانب اأهمية وجبة 
الإفطار يف اإمداد املخ بالعنا�سر الغذائية املهمة بالن�سبة له بعد ق�ساء 
الليل كله دون تناول اأي طعام، تتمتع هذه الوجبة بتاأثر اإيجابي على 

ال�سلوك الجتماعي للطفل من خالل تناوله الطعام مع اأ�سرته.

�جللو�ض �لطويل يزيد �لأمر��ض �ملزمنة
وجدت درا�سة حديثة قام بها علماء من جامعة كن�سا�ص-�ستايت الأمريكية 
الذين يق�سون  اأن  اأعمارهم  �سخ�ص يف منت�سف  األف   64 �سملت حوايل 
اأكر  ب�سكل  اجللو�ص معر�سون  و�سعية  يوميا يف  �ساعات  اأرب��ع  اأك��ر من 
واأمرا�ص  وال�����س��رط��ان  ال�سكري  مثل  مزمنة  ب��اأم��را���ص  الإ���س��اب��ة  خلطر 
�ساعات  ازدادت  كلما  يرتفع  الإ�سابة  خطر  اأن  الباحثون  واأو�سح  القلب. 
اجللو�ص، حيث اإن قلة احلركة وانخفا�ص م�ستويات ا�ستهالك الطاقة من 
م�سببات الأمرا�ص املزمنة. هذا وقد تو�سلت درا�سة �سابقة اىل اأن اجللو�ص 
الكول�س�ول ال�سار  ل�ساعات طويلة يت�سبب بال�سمنة، وارتفاع م�ستويات 
وال�سكر والدهون الثالثية يف الدم. وين�سح اخلراء باأداء متارين خفيفة 
الذي ي�ستلزم اجللو�ص لف�ات طويلة، منها متديد  املكتبي  العمل  اأثناء 

ع�سالت الرقبة وال�ستدارة اجلانبية وتلين الظهر ومتديد الذراعن.

�لأ�سربين مع زيت �ل�سمك يفيد �لقلب
وجدت درا�سة جديدة اأن زيت ال�سمك مع الأ�سرين قد ي�ستخدمان �سالحاً 
�سد الأمرا�ص املزمنة مثل اأمرا�ص القلب وال�سرطان واألزهامير والتهاب 
املفا�سل. وذكرت �سحيفة ديلي ميل الريطانية اأن الباحثن يف م�ست�سفى 
وزيت  الأ�سرين  اأن  وج��دوا  للطب  طهارفارد  ومدر�سة  للن�ساء  بريغهام 
القلب  اأمرا�ص  امل�سوؤول عن  اللتهاب  على مكافحة  ال�سمك يعمالن معاً 
الأ�سرين  اأن  امل��ع��روف  وم��ن  املفا�سل.  والتهاب  واأل��زه��امي��ر  وال�سرطان 
وحم�ص الأوميغا- 3 املوجود يف ال�سمك لهما تاأثر م�ساد لاللتهاب غر 
اأن البحث اجلديد اأظهر اأنه بالإمكان ال�سيطرة على ردات الفعل املناعية 
معاً.  تناولهما  خ��الل  م��ن  الأم���د،  طويلة  ب��الأم��را���ص  املرتبطة  املفرطة 
يت�سبب  قد  ما  مزمنة  الطويل  امل��دى  على  ت�سبح  اأن  لاللتهابات  وميكن 
ب�سكتات دماغية  يت�سبب  الدماغ ما قد  القلب وخاليا  بتلف يف �سمامات 
ترتبط  اللتهابات  اأن  كما  ال�سكري.  اإىل  وبالتايل  لالأن�سولن  ومقاومة 
بنمو ال�سرطان وي�ستخدم املالين الأ�سرين للوقاية من �سكتات الدماغ 
الأ�سرين  امل��وج��ودة يف   D3 م��ادة  العلماء وجدنا  وق��ال  القلب.  واأزم���ات 
والأوميغا- 3 تتواجد ب�سكل اأطول يف مواقع الإلتهاب ما قد يظهر مزايا 

فريدة يف مكافحة الإلتهابات غر امل�سيطر عليها.

من������������������ور ت������ت������ج������ول 
ت���ون�������ص يف  مب���ن���ت���ج���ع 
متكن 3 نور تابعة ل�سرك اإيطايل 
والتجول  قف�سها،  م��ن  ال��ف��رار  م��ن 
ال�سياحي  احلمامات  منتجع  و�سط 
الواقع على بعد نحو 60 كيلوم�ا 
�سرق تون�ص العا�سمة. وقال م�سدر 
ال�  ال��ن��م��ور  اإن  ام�����ص  تون�سي،  اأم��ن��ي 
قف�سها  م���ن  ب���اخل���روج  جن��ح��ت   3
اأو  احل��را���ص  لها  يلتفت  اأن  دون  من 
الإيطايل  ال��ع��امل��ي  ال�����س��رك  ع��م��ال 
عرو�ص  لتقدمي  ي�ستعد  ك��ان  ال��ذي 
اأن  واأو���س��ح  احل��م��ام��ات.  منتجع  يف 
دورية اأمنية عرت فجراً على هذه 
منتجع  و�سط  تتجول  وه��ي  النمور 
احلمامات،على بعد نحو 800 م� 
الإت�سال  مت  ح��ي��ث  ال�����س��رك،  م���ن 
اإرجاعها  عملية  لتن�سيق  مب�سوؤوليه 

اإىل قف�سها التي متت بنجاح.

ج���ه���ود ل���ت���ع���زي���ز ال��ل��غ��ة 
ك��ي��ن��ي��ا  يف  ال����ع����رب����ي����ة 
جتري يف كينيا جهود كبرة لتعزيز 
والثقافة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  م��ك��ان��ة 
الإ���س��الم��ي��ة رغ���م ال��ت��ح��دي��ات التي 
احلقل  ه��ذا  يف  ال��ع��ام��ل��ون  يواجهها 
ب�سبب قلة الإمكانات املادية مقارنة 
بغرها من اللغات احلية يف العامل. 
ويعود تاريخ وجود اللغة العربية يف 
لالإ�سالم  الأوىل  الع�سور  اإىل  كينيا 
ح��ي��ث ع����رف ����س���رق اأف��ري��ق��ي��ا ع���ددا 
التي  الإ����س���الم���ي���ة  الإم����������ارات  م����ن 
اندثرت لحقا لكن اآثارها الثقافية 
واحل�������س���اري���ة م����ا زال������ت م���اث���ل���ة يف 
العديد من املناطق. وحتتوي اللغة 
عربية  م��ف��ردات  ع��ل��ى  ال�سواحيلية 
من  و40%   25% ب���ن  ت������اوح 
ح�سور  اإىل  ي�����س��ر  مم���ا  م��ع��ج��م��ه��ا، 
اللغة  اللغة يف هذه املنطقة. وكانت 
العربي  باحلرف  تكتب  ال�سواحيلية 
الالتيني  ب��احل��رف  ا�ستبداله  قبل 
اأوا�سط القرن املا�سي. وت�سهد اللغة 
العربية اإقبال وا�سعا من قبل الأقلية 
امل�سلمة يف كينيا )%35 من �سكان 
مليونا(.   41 عددهم  البالغ  كينيا 
وقد بداأت لغة ال�ساد تعود تدريجيا 
ظاهرة  ان��ت�����س��ار  ب��ع��د  ال�����س��اح��ة  اإىل 
التدين القادمة من الدول العربية 
والإ�سالمية. ويف اإطار اجلهود التي 
تبذل لن�سر اللغة العربية، قام معهد 
العربية  ل��ل��غ��ة  ال�����دويل  اخل���رط���وم 
وموؤ�س�سة  اخل����رط����وم(  يف  )م���ق���ره 
بتخريج  للتنمية  الإن�����س��اين  ال��ع��ون 
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يف كينيا.

ه�������������داي�������������ا ق�����ي�����م�����ة 
الأو���س��ك��ار  يف  ل��ل��خ��ا���س��ري��ن 
اأ�سيت�ص  د�ستينكتيف  ���س��رك��ة  ت��ق��دم 
 45 بقيمة  هدايا  حقائب  للت�سويق 
الذين مل  املر�سحن  اإىل  دولر  األ��ف 
الأو���س��ك��ار، ول يحق  ي��ف��وزوا بجائزة 
ق�سائم  م��ن  اأي  اإع��ط��اء  للمر�سحن 
ال��ه��داي��ا لأح���د اآخ���ر ك��م��ا ل ميكنهم 

ا�ستبدالها باملال.
وت���ق���دم احل��ق��ي��ب��ة ل��ل��م��ر���س��ح��ن من 
اأف�����س��ل ممثل  ال��ف��ئ��ات ال��ك��رى مثل 
بالإ�سافة  خم���رج،  واأف�����س��ل  وممثلة 
اإىل م��ق��دم احل��ف��ل، وت��ر���س��ل ل��ه��م يف 
اليوم التايل للحفل. وذكرت قناة اأن 
بي �سي اأن حقيبة الهدايا لهذا العام 
دولر  األ���ف   12 بقيمة  رح��ل��ة  ت�سم 
بالوخز  اأ�س�اليا، وجل�سة عالج  اإىل 
و10  دولر،   600 ب��ق��ي��م��ة  ب���الإب���ر 
جل�سات متارين خا�سة بقيمة 850 
يف  درو�������ص  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  دولراً، 
املر�سحن  لأطفال  ال�سرك  عرو�ص 

بقيمة 400 دولر. 

فو�ئد �سحية عديدة للربوكلي
يعد الروكلي من اخل�سروات اللذيذة والتي ميكن تناولها بعدة اأ�سكال، من و�سعها يف طبق ال�سلطة، حتى كونها 

ولكنه  كبرة،  بفائدة  يتمتع  اخل�سروات  كباقي  والروكلي  الرئي�سية،  الأطباق  بع�ص  يف  اأ�سا�سي  مكون 
يتميز بالعديد من الفوائد ال�سحية فقد اأثبتت الدرا�سات اأن الروكلي من اخل�سار املفيدة يف خمتلف 
ال�سغط �سمن احل��دود الطبيعية  القلب، وهو ي�سكل عامل وقاية قوي، ويعمل على �سبط  اأمرا�ص 

والأمنة دون اأنخفا�ص اأو ارتفاع، وهو ما يثر الده�سة، اإذا يعمل الروكلي على عك�ص حالة القلب 
املر�سية، مثل ما يحدث يف ال�سغط، فتناول الروكلي عند ارتفاع ال�سغط يوؤدي اإىل انخفا�سه، كما 
اأن تناوله يف حال انخفا�ص ال�سغط يوؤدي اإىل ارتفاعه، بالإ�سافة اإىل اأن الروكلي غني مب�سادات 

الأك�سدة التي حتمي القلب من خمتلف الأمرا�ص.
ويحتوي الروكلي على كميات وافرة من مادة sulforaphane التي تقلل من خطر الإ�سابة 

بالأزمات القلبية وال�سكتات الدماغية، كما ت�ساعد على احلماية من تليف اخلاليا الذي ينتج اأحيانا عن 
مر�ص ال�سكري. ف�سال على اأن الروكلي من اخل�سار ذات اللون الأخ�سر والتي متد اجل�سم عادة مبواد 
غذائية عالية اجلودة، فوجود مادة sulforaphane فيه متنع تلف خاليا الرئة، والذي ينتج عنه 

جمموعة كبرة من الأمرا�ص ذات اخلطورة العالية.
NRF2 يف  sulforaphane على زيادة ن�ساط اجلن  كما تعمل مادة 

التي ت�سببها  الأ�سرار  امل�سوؤول عن تلخ�سها من  الرئة، وهو اجلن  خاليا 
ال��ت��دخ��ن، وه���ذا اجلن  اأو  ت��دخ��ل للرئة م��ن اجل��و  امل���واد ال�سامة وال��ت��ي 
وجة  على  باملدخنن  ي��ج��در  ل��ذل��ك  ال��ت��دخ��ن،  بفعل  ينخف�ص  ال��واق��ع  يف 

اأن الروكلي  اخل�سو�ص تناول الروكلي ب�سكل كبر. وتقول الدرا�سات احلديثة 
مينع تكون �سرطانات الأمعاء )�سرطان القولون( ب�سكل خا�ص، كما يحمي من اأنواع اأخرى مثل �سرطان 

الثدي والرو�ستات، واأن الروتينات املوجودة يف الروكلي فعالة ب�سكل كبر يف الوقاية من مر�ص ال�سرطان.

10 �أطعمة تزيد حّدة �لذكاء
باإمكان بع�ص الأطعمة اأن ُيعّزز الأداء الفكري لدى الإن�سان. 

حمية  وتّتبع  بنف�سك  دماغك  تكت�سف  اأن  عليك  ل��ذا، 
غذائية خا�سة لتفوز بجائزة نوبل التالية. 



•• العني-الفجر:

اكد معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك ال نهيان وزير التعليم 
العايل والبحث العلمي الرئي�ص العلى جلامعة المارات 
ح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى ان ت���ك���ون دوم�����ا م���ع���رة ع���ن الجن�����ازات 
بروؤية  ملتزمة  الدولة  حققتها  التي  الكرى  احل�سارية 
وطموحات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�ص الدولة حفظه اهلل معربا عن خال�ص ال�سكر العرفان 

ل�سموه لدعمه الكبر لر�سالة اجلامعة واأهدافها. 
القيادات  مع  عقده  مو�سع  اجتماع  خ��الل  معاليه  وع��ر 
باملبنى الداري يف احلرم اجلامعي  الداري��ة والكادميية 
ل�ساحب  وامتنانه  �سكره  ع��ن  ام�ص  اول  �سباح  اجل��دي��د 
رئي�ص  ن��ائ��ب  مكتوم  ال  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي واأ�سحاب ال�سمو 

اع�ساء املجل�ص العلى لالحتاد حكام الإمارات.
وثمن معاليه دعم الفريق اول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
القائد العلى للقوات  اآل نهيان ويل عهد ابوظبي نائب 
ال�سرح  هذا  بتوفر  الغالية  مكرمته  على  لي�ص  امل�سلحة 
اجلامعي  احل��رم  يف  املتمثل  الكبر  احل�ساري  التعليمي 
اجلديد فح�سب بل على تقدير �سموه لدور اجلامعة يف 
رفد م�سرة التنمية يف املجتمع بتخريج وتاأهيل الكوادر 

الوطنية املتخ�س�سة يف خمتلف املجالت .
واكد الرئي�ص العلى جلامعة المارات خالل اللقاء انها 
مرحلة  اجل��دي��د  اجل��ام��ع��ي  احل���رم  اإىل  بانتقالها  دخ��ل��ت 
حتتل  لن  منها  �سعيا  الناجحة  م�سرتها  م��ن  ج��دي��دة 
مكانة عاملية عن جدارة وا�ستحقاق لفتا اىل ان اجلامعة 
برنامج  لتنفيذ  توؤهلها  التي  املقومات  ك��ل  الن  متتلك 
لالعداد  واف���ر  ج��ه��دا  يتطلب  م��ا  وه��و  للتطوير  ط��م��وح 
والتخطيط معربا عن �سكره لكل الذين ا�سهموا يف هذا 

اجلهد خالل ال�سهور املا�سية.
وع���ر ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن م��ب��ارك ع��ن ر���س��اه ال��ت��امٍ  عن 
دعمه  وع���ن  التنفيذ  ح��ي��ز  يف  و�سعها  مت  ال��ت��ي  اخل��ط��ط 
تنفيذها  عملية  بنف�سه  �سيتابع  ان��ه  م��وؤك��دا  لها  الكامل 
�سواء تلك التي تركز على الق�سايا ال�س�اتيجية بوجه 
عام او تلك املتعلقة باجلودة والتميز يف التعليم والبحث 

العلمي على وجه اخل�سو�ص.
واأ����س���اد ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان خ���الل ال��ل��ق��اء ب��ج��ه��ود الداري����ن 
املطلوبة  بالعنا�سر  الوا�سح  التعريف  يف  والك��ادمي��ي��ن 
خللق ثقافة موؤ�س�سية حيوية يف جامعة الم��ارات وربط 
تلك العنا�سر مبعاير الرابطة الغربية للكليات واملدار�ص 

بالوليات املتحدة الأمريكية.
ال���ع���ايل وال��ب��ح��ث العلمي  ال��ت��ع��ل��ي��م  وا���س��ت��ع��ر���ص وزي�����ر 
اليجابيات العديدة التي تنطوي عليها اخلطط اجلديدة 
من حيث توقعاتها الوا�سحة والعالية لأداء اأع�ساء هيئة 
التدري�ص، لتح�سيل واإجنازات الطلبة، حت�سن التعليم يف 
اإن�ساء   ، العليا  الدرا�سات  ومرحلة  البكالوريو�ص  مرحلة 
وفقاً  العليا  ال��درا���س��ات  كلية  و  اجلامعية  الكلية  من  كل 

لأف�سل املمار�سات العاملية. 
وت���رك���ز اخل��ط��ط اجل���دي���دة ع��ل��ى ان�����س��اء ه��ي��اك��ل مل�سروع 
العلمي  ل��ل��ب��ح��ث  جم��م��ع  لي�سمل  ف���ّع���ال  ج��ام��ع��ي  ب��ح��ث��ي 
يتم  ب��ح��وث  م��ع��اه��د  و   ، م��راك��ز بحثية  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، 
اجلودة،  م�ستويات  ارف��ع  على  و�سونها  جميعاً  اإطالقها 
واخلريجن  العامة  والعالقات  التوا�سل  جم��الت  على 
تركز  ك��م��ا  للخريجن  وال��ت��وظ��ي��ف  امل��ه��ن��ي  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
العمليات  ك��اف��ة  على حت�سن  ك��ذل��ك  اجل��دي��دة  اخل��ط��ط 
باجلامعة  التنظيمي  الهيكل  اأن  على  التاأكيد  باجلامعة، 
وم�ساءلة  مفتوحة  وات�����س��الت   ، وا�سحة  م�سوؤوليات  ب��ه 

ب�سكل  اجلامعة  ميزانية  وا�ستخدام  جيد  ب�سكل  حم��ددة 
تدعم  التي  الوا�سحة  والأه���داف  الغايات  لتحقيق  فّعال 

ر�سالة اجلامعة.
وحدد الرئي�ص العلى للجامعة عددا من املرتكزات لبلوغ 
التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  التزام  وت�سمل  املرجوة  اله��داف 
امل�ستمر للتعلم واإظهار ذلك جلياً يف  بال�سعي  واملوظفن 
تخ�سي�ص   ، الطلبة  اأبنائنا  يف  املتوقع  الفكري  التوجه 
 ، امل��وارد لدعم الأول��وي��ات والأه���داف اخلا�سة باجلامعة 
توجيه متطلبات العتماد كافة الأوجه اخلا�سة بعمليات 
بالأخذ  الأف������راد  اجل��ام��ع��ة  ق���ي���ادات  ت�سجيع   ، اجل��ام��ع��ة 
اجلودة  دع��م   ، واأه��داف��ن��ا  ر�سالتنا  تدعم  التي  ب��امل��ب��ادرات 
من خالل ا�ستخدام كافة ال�سبل املتاحة ، حت�سن النظام 

والعمليات ب�سفة م�ستمرة يف كل وحدة يف اجلامعة. 
وركزت اخلطط اجلديدة بجامعة المارات ب�سكل ا�سا�سي 
وتغير  فيها  العلمي  والبحث  التعليم  معاير  رفع  على 
من  الطلبة  على  ال�كيز  خ��الل  م��ن  التعليمية  بيئتها 
م�ساركتهم  ذل��ك  يف  مب��ا  التعليمية  العملية  تعزيز  اأج��ل 

وخدماتها  اجل��ام��ع��ة  ب��رام��ج  و���س��ع   ، العلمي  ال��ب��ح��ث  يف 
ال�س�اتيجي  للتخطيط  ���س��ن��وي  ج����دول  اأ���س��ا���ص  ع��ل��ى 
 ، والتقييم  وامليزانية  الت�سغيلي  والتخطيط  واملراجعة 
العمل اجلماعي بروح الفريق الواحد والتعاون بن كافة 

العاملن باجلامعة.
خالل  نهيان  ال  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  معايل  و���س��دد 
انتقال  منذ  تطويرها  مت  التي  اخلطط  ان  على  اللقاء 
اجلامعة اإىل احلرم اجلامعي اجلديد جعل منها جامعة 
بحثية على امل�ستوى الدويل لديها درا�سات عليا ومهنية 
ان  يف  ال�سخ�سية  تطلعاته  حتقق  متميز  جامعي  وتعليم 
ا�سهامات  لها  تكون  وان  الدولية  �سمعتها  اجلامعة  تتوج 
حقيقية يف اأن ت�سبح دولة المارات جمتمع رائد واقت�ساد 

قائم على املعرفة. 
وط���ال���ب ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان امل��ع��ن��ي��ن ب��ت��ط��ب��ي��ق اخل���ط���ط يف 
اأن  منها  الهامة  العتبارات  من  بع�سا  مراعاة  اجلامعة 
و�سع اأهداف عالية جداً يجعل الأ�سخا�ص يحققون اأكر 
ب�سكل  حتقيقيها  اإمكانية  تقييم  مت  متى  يتوقعونه  مما 

عملي ويف زمن حمدد لفتا اىل ان اأكر املكونات اأهمية 
يف حتقيق جميع اأهدافنا �سيكون ا�ستقطاب اأع�ساء هيئة 
التدري�ص املتميزين الذين لديهم املعرفة العلمية والبحث 

العلمي الذي ت�سنف على اأ�سا�سه اأف�سل اجلامعات. 
كما طالب الرئي�ص العلى للجامعة الدرين والكادميين 
جلذب  وخططهم  ا�س�اتيجياتهم  وحت�سن  مبراجعة 
اأع�ساء  وتقييم  اجلامعة  اإىل  والباحثن  العلماء  ه��وؤلء 
الأع�ساء  لتحديد  احلالين  واملوظفن  التدري�ص  هيئة 
ال���ذي���ن ل��دي��ه��م ال���ق���درة وال��ب��اع��ث ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ال����روؤي 

امل�ستقبلية جلامعة الإمارات .
يف  باليقظة  التحلي  ���س��رورة  ع��ل��ى  ن��ه��ي��ان  ال�سيخ  واك���د 
املنطقة  امل��ت��غ��رة يف  وامل��ت��ط��ل��ب��ات  حت��دي��د الح��ت��ي��اج��ات 
لتلبية هذه الحتياجات ودعم  والعامل والتحرك �سريعاً 
اإذا كانت مميزة على امل�ستوى الدويل مع  تلك املتطلبات 
بارزة  جامعة  منها  جتعل  ال��ت��ي  امل��ج��الت  على  ال���ك��ي��ز 

ومميزة. 
دراية  على  اجلامعة  تكون  ان  �سرورة  على  نهيان  و�سدد 
وبناء  تو�سيع  جهود  �سوء  يف  فيها  احلالية  القوة  بنقاط 
ب��راجم��ه��ا وم��ب��ادرات��ه��ا اجل���دي���دة ع��ل��ى اأن ت�����س������س��د يف 
العاملية  ال��ع��ايل  التعليم  لأن�سطة  جيد  مب�سح  خططتها 
حول  الرئي�سية  التعليمية  املوؤ�س�سات  م��ب��ادرات  وحت��ل��ل 

العامل.
واعلن ال�سيخ نهيان مباركته لتجربة متديد التعليم خارج 
اأن  ميكن  عظيمة  فكرة  بانها  وو�سفها  ال��درا���س��ة  ق��اع��ات 
تكون عامل مميز تنفرد به جامعة الإمارات موؤكدا اهمية 
ان يكون هناك اهتمام مت�ساو ملا يحدث يف قاعات الدرا�سة 

يف املرحلة اجلامعية واملخترات يف هذه املرحلة. 
وطالب الرئي�ص العلى للجامعة خالل اللقاء على اأهمية 
ال�كيز الأكر للرامج العلمية والأكادميية يف املرحلة 
اجلامعية )مرحلة البكالوريو�ص( ، تطوير خرة التعليم 
اجلامعة  اأن��ح��اء  كافة  يف  �سمولية  اأك��ر  ليكون  اجلامعي 
اأ�سا�سي جلعل اجلامعة جامعة بحثية  ما �سيكون له دور 

كرى.
وطالب وزير التعليم العايل والبحث العلمي ب�سرورة اأن 
الالزمة  املعاير  اجلامعة  يف  الدكتوراه  برامج  تت�سمن 
لإعداد الدار�سن لي�سبحوا اأع�ساء يف هيئة التدري�ص يف 
املرحلة  تدري�ص  ملراقبة  فاعلة  اليات  وتوفر   ، امل�ستقبل 
ت��وف��ر ع��ن��ا���س��ر اجل�����ودة املطلوبة  ل�����س��م��ان  اجل��ام��ع��ي��ة 

للدرا�سة يف مرحلة ما بعد الدكتوراه. 
واكد وزير التعليم العايل والبحث العلمي التزام اجلامعة 
مراكز  وجميع  الكليات  كافة  بن  التوا�سل  ج�سور  ببناء 
تقييم  ���س��رورة  وعلى  البحوث  واملعاهد  العلمي  البحث 
وتقرير  وبدقة  دوري  ب�سكل  العلمي  البحث  اأن�سطة  اأث��ر 
الذي  العلمي  للبحث  املطلوب  الأث��ر  حتقق  كانت  اإذا  ما 
العايل  التعليم  الإم���ارات.  واو�سح وزي��ر  نتمناه جلامعة 
والبحث العلمي ان اأنظمة ت�سنيف اجلامعات تعتمد على 
توليفة وجمموعة من املوؤ�سرات الكمية واأخرى موؤ�سرات 
ال�سهرة م�سرا اىل �سرورة حتديد جمموعة  اإىل  ت�سر 
من اجلامعات النظرة لقيا�ص التقدم وحتديد النظراء 
الطموحن للمقارنة واللتزام مبعاير العتماد للرابطة 
اأوىل  خطوة  متثل  باعتبارها  واملدار�ص  للكليات  الغربية 
ب��ن مبارك  نهيان  ال�سيخ  ودع��ا معايل  ال���درب.  ه��ذا  على 
والكادميية  الداري��ة  القيادات  اللقاء  ختام  يف  نهيان  ال 
ب��ج��ام��ع��ة الم�����ارات اىل ال��ع��م��ل ���س��وي��اً م��ن اأج����ل حتقيق 
ثقته  موؤكدا  وم�سوؤولياتها  بالتزاماتها  والوفاء  اأهدافها 
يف امل�ستقبل الواعد الذي ينتظر هذه املوؤ�س�سة التعليمية 

الرائدة. 

وق����ال ���س��ع��ادة م��دي��ر اجل��ام��ع��ة حت��ر���ص ج��ام��ع��ة الم����ارات 
باعتبارها موؤ�س�سة اكادميية حكومية على ان تكون متواجدة 
دوما يف املحافل الوطنية وي�سارك طلبة اجلامعة مب�ساريعهم 
لهذا  م�ساركتنا  تاأتي  لذلك   ، انطالقته  منذ  املعر�ص  بهذا 
لزواره  املعر�ص وما يقدمه من معرو�سات  العام مب�ستوى 
اكر  اىل  ا�سافة  زائ��ر  ال��ف   80000 وال��ذي �سهد زي��ارة 
هي  تعد  و�سفقات  دولة   59 من  عار�سة  �سركة   1200

الكر وال�سخم يف املنطقة .
ا�سحاب  بها  ق��ام  ال��ت��ي  ال��زي��ارات  النعيمي  ال��دك��ت��ور  وث��م��ن 
ال�سمو ال�سيوخ جلناح جامعة المارات لهذا املو�سم ودعهم 
مع  املميز  وتفاعلهم  الطلبة  لإب��داع��ات  وامل�ستمر  املتوا�سل 
�سرح الطلبة مل�ساريعهم المر الذي له بالغ الثر يف تنمية 
قدرات ومواهب طلبة اجلامعة على تقدمي كل ما هو مميز 

عام  كل  اآيدك�ص يف  يحققها معر�ص  التي  النجاحات  لدعم 
الكبر  والتفاعل  ال�سراكة  اىل  اجلامعة  مدير  ا�سار  كذلك 
ب��ن ج��ن��اح اجل��ام��ع��ة وب��ن ق��ي��ادة ال��ق��وات اجل��وي��ة والدفاع 

اجلوي ودعهم املميز مل�ساريع الطلبة.
وق����ال ال��دك��ت��ور ال��ن��ع��ي��م��ي ل ب���د ون��ح��ن ن�����س��ه��د م��ث��ل هذه 
النجاحات املتميزة لطلبة جامعة الم��ارات ان نثمن الدور 
الذي ي�سطلع به معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 
العلى  ال��رئ��ي�����ص  ال��ع��ل��م��ي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل  التعليم  وزي���ر 
يف  الم�����ارات  ج��ام��ع��ة  لطلبة  وم��ت��اب��ع��ت��ه  ل��دع��م��ه  للجامعة 
املعر�ص واهتمامه بعرو�ص الطلبة مل�ساريعهم واجنازاتهم .

املختلفة  امل�ساريع  من  جمموعة  الم���ارات  جامعة  وقدمت 
وتقنية  والطاقة  الهند�سة  العام يف جمال  لهذا  املعر�ص  يف 
طائرة  ال��ط��ال��ب��ات  م��ن  جمموعة  عر�ست  حيث  امل��ع��ل��وم��ات 

الدفع  �سدا�سية  وثانية  الدفع  رباعية  واح��دة  طيار  ب��دون 
يف  الفر�ص  لهن  ات��اح  اآيدك�ص  معر�ص  ان  الطالبات  وقالت 
العامل  لدول  واملواطنات  املواطنن  الطلبة  امكانات  عر�ص 
وفتح  وامل��دن��ي��ة  ال��دف��اع��ي��ة  ال�����س��ن��اع��ات  جم���ال  يف  املختلفة 
الثاين  وامل�سروع   ، العمل  �سوق  ام��ام  وا�سعا  املجال  امامهم 
كلية  من  لطالبتن  ال�سم�سية  الطاقة  لإن��ت��اج  م�سروع  هو 
الهند�سة واللتان اعربتا عن �سعادة بالغة لهذه امل�ساركة يف 
مثل هذا املعر�ص املهم وم�سروع اخر لك�سف مواقع الفراد 
داخل املباين والتعرف على حالة ال�سخ�ص ال�سحية كدرجة 
احلرارة والنب�ص والتنف�ص والذي قدمه طلبة كلية تقنية 
املعلومات ا�سافة اىل جمموعة اخرى من امل�ساريع اجليدة 
يف  اجلامعة  جناح  زار  من  كل  واعجاب  اهتمام  نالت  والتي 

املعر�ص.
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جمددًا اعتزازه وفخره بالقيادة الر�سيدة

نهيان بن مبارك يوؤكد دور �جلامعة يف �لطفرة �حل�سارية �لتي حققتها �لدولة

جامعة �لإمار�ت تثمن دعم حممد بن ز�يد 
مل�ساريع طالبها يف �آيدك�ض

•• العني - الفجر:

النعيمي  را�سد  علي  الدكتور  �سعادة  ا�ساد 
املتحدة  العربية  الم��ارات  جامعة  مدير 
�سمو  الركن  اول  الفريق  ودع��م  ب��زي��ارة 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
القائد العام للقوات امل�سلحة ويل عهد ابو 
اآيدك�ص  معر�ص  يف  اجلامعة  جلناح  ظبي 
�سكر  بالغ  عن  النعيمي  الدكتور  واع��رب 
وتقدير جامعة المارات طلبة وموظفني 
الالحمدود  الدعم  وه��ذا  ال��زي��ارة  لهذه 

مل�ساريع ابنائه الطلبة. 



الطب  كلية  الطب يف  اإب�ستاين مدر�ص  لوران�ص  الدكتور 
يف جامعة هارفارد، يقول يف هذا ال�ساأن: )فقدان 10 يف 
املئة من وزن اجل�سم قد يوؤدي اإىل انخفا�ص ملحوظ يف 
حدة انقطاع التنف�ص. لكن الأم��ر ل يتطلب الكثر من 

الوقت لنبداأ يف مالحظة التغير(.
اأثناء النوم؟ الن�سدادي  التنف�ص  انقطاع  هو  • ما 

من  ال��ن��وم  اأث��ن��اء  الن�����س��دادي  التنف�ص  ان��ق��ط��اع  ينتج   -
ال�سعب  ال��ن��ف�����ص( يف  )ان��ق��ط��اع��ات  امل��ت��ق��ط��ع  الن�������س���داد 
الدماغ  العوائق  هذه  حترم  النوم.  اأثناء  العليا  الهوائية 
والأوعية  القلب  نظام  على  وت�سغط  الأوك�سيجن  من 
الدم  �سغط  ب��ارت��ف��اع  امل�سكلة  ه���ذه  وت��رت��ب��ط  ال��دم��وي��ة. 

وزيادة خطر الإ�سابة بال�سكتة الدماغية.
عادة عندما تنام، ترتخي ع�سالت احللق وت�سبح امل�سالك 
الهوائية اأ�سغر، لكن ت�ستمر يف التنف�ص من دون عوائق. 
اأما اإذا كانت امل�سالك الهوائية �سغرة لديك، فقد ي�سيق 
ال���س���خ��اء جم��رى ال��ه��واء، م��ا يكفي لإث���ارة ال�سخر. 
ويف�سر الدكتور اب�ستاين: )اأخراً، ين�سد جمرى الهواء 
ا�سطرابات  �سل�سلة  م��ن  ج���زء  اإن����ه  ال��ت��ن��ف�����ص.  وي��ن��ق��ط��ع 

التنف�ص(.
اأثناء  الن�����س��دادي  التنف�ص  ان��ق��ط��اع  اأن  اخل���راء  يعتقد 
النوم يتزايد يف التوافق مع الزيادة يف الوزن اأو ال�سمنة، 
ل���دى ال���رج���ال. ف���ال���وزن الإ����س���ايف يف العنق  خ�����س��و���س��اً 
وال�سدر مييل اإىل ت�سييق م�سلك الهواء، ما يدفع بع�ص 
الأفراد اإىل ال�سخر ومن ثم اإىل انقطاع التنف�ص. ت�سر 
درا�سة تعود اإىل عام 1993 اإىل اأن 4 يف املئة من الرجال 
يعانون انقطاع التنف�ص الن�سدادي اأثناء النوم. مع ذلك، 
العدد احلقيقي اأعلى ب�سبب الزيادة امل�ستمرة يف ال�سمنة.

اخليا�سيم،  يف  الزفر  �سغط  مقاومة  �سمامات  تو�سع 
ما يجر عملية التنف�ص على ال�سغط يف جمرى الهواء 

وتركه مفتوحاً.
خيار مراقبة النوم يف املنزل؟ عن  • ماذا 

- تقليدياً، لطاملا ا�ستدعى التاأكيد على اإ�سابتك بانقطاع 
ليلة يف خمتر  النوم مت�سية  اأثناء  الن�سدادي  التنف�ص 
النوم، حيث تتم مراقبة التنف�ص ومعدل �سربات القلب، 
اأكر  اأ�سبح  ذلك،  وت�سجيلها. مع  تفا�سيل  وغرها من 
يف  ال��ن��وم  م��راق��ب��ة  اإج����راء  امل��ر���س��ى  اإىل  بالن�سبة  �سيوعاً 
اب�ستاين. قد يكون هذا م�سجعاً  الدكتور  املنزل، بح�سب 
النوم يف حميط غر  الذي يواجه �سعوبة يف  للمري�ص 
ماألوف. غالباً ما تتم معاجلة انقطاع التنف�ص الن�سدادي 
اأثناء النوم من خالل ال�سغط الهوائي الإيجابي امل�ستمر 
تزود  امل�����س��ت��وى.  ث��ن��ائ��ي  الإي��ج��اب��ي  ال��ه��وائ��ي  ال�سغط  اأو 
جانب  اإىل  تو�سع  التي  الإيجابي  الهوائي  ال�سغط  اآل��ة 
ب�سكل م�ستمر، من خالل  بالهواء  الأن��ف والفم  ال�سرير 
الرخوة يف  الأن�سجة  ان�سداد  ال�سغط  الوجه. مينع  قناع 
احللق العلوي، ما يعيق تدفق الهواء. وتتوافر جمموعة 
يقول  الإيجابي.  الهوائي  ال�سغط  )قبعات(  من  وا�سعة 
املعدات بطرازات جديدة كل  اب�ستاين: )ت�سدر  الدكتور 

عام. لكن اأف�سل قناع هو الذي يفيدك ول يزعجك(.
مي��ك��ن ل��ل��ع��الج ب��ال�����س��غ��ط ال��ه��وائ��ي الإي��ج��اب��ي تخفيف 
ال��ن��وم لدى  اأث��ن��اء  الن�����س��دادي  التنف�ص  انقطاع  اأع��را���ص 
معظم املر�سى، يف حال ا�ستخدموه ب�سكل �سحيح. فتبن 
اأكر ي�ستخدمون  اأو  اأن ن�سف املر�سى  اإحدى الدرا�سات 
نتيجة  ولي�ص ط��وال��ه.  الليل  ل��ف���ة حم���ددة يف  اجل��ه��از 

لذلك، ل يح�سلوا على ال�ستفادة الكاملة من العالج.

عالماته؟ هي  • ما 
النوم  اأث��ن��اء  التنف�ص  لنقطاع  م�س�كة  عالمات  ثمة   -

وعالمات اأقل �سيوعاً، اأبرزها:
امل�س�كة

اأو تعب اأثناء النهار. • نعا�ص 
ال�سباح. • �سداع 

الأقل �سيوعاً
طعم مر يف الفم. اأو  • حرقة 

وتوتر. • غ�سب 
وحزن. • اكتئاب 

املزاج. • تقلب 
• نوبات من القلق والذعر.

الذاكرة. يف  • م�ساكل 
ال�كيز. على  القدرة  • عدم 
العاطفية. الرغبة  • فقدان 

العالج؟ خيارات  هي  • ما 
التنف�ص  انقطاع  ع��الج  جتعل  التي  اخل��ي��ارات  تتوافر   -

الن�سدادي اأثناء النوم مريحاً وفاعاًل، فناق�ص اإيجابيات 
العالج و�سلبياته مع الطبيب:

الهوائي  ال�سغط  اأجهزة  من  تلقائية  ن�سخة  تتوافر   •
الإيجابي، التي تعدل با�ستمرار ال�سغط يف جمرى الهواء 
املجرى  لإب��ق��اء  ال��الزم��ة  ال�سغط  ن�سبة  على  للحفاظ 
مفتوحاً، والذي يتقلب مع التغرات يف و�سعية اجل�سم 
ومرحلة النوم. قد توفر الن�سخة التلقائية املعايرة قدراً 
اأف�����س��ل للعالج  ب��ال��ت��ايل تقيد ب�سكل  ال��راح��ة،  اأك���ر م��ن 

و�سحة النتائج.
الهوائي  لل�سغط  جم���ٍد  ب��دي��ل  ال�سفوية  الأج���ه���زة   •
ي�ستوفون  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���ص  ل��دى  امل�ستمر  الإي��ج��اب��ي 
معاير معينة. هذه الأجهزة التي ت�سنع ح�سب الطلب 
تدفع الفك اإىل الأمام وتبقي جمرى الهواء مفتوحاً يف 

الليل.
التنف�ص  انقطاع  معاجلة  يف  الأح��دث  اجلهاز  ي�سمى   •
الزفر.  �سغط  مقاومة  �سمام  النوم  اأث��ن��اء  الن�����س��دادي 
بوا�سطة �سريط ل�سق.  يثبت هذا اجلهاز يف اخليا�سيم 

�سمام  جهاز  اأول  على  والعقاقر  الأغ��ذي��ة  اإدارة  وافقت 
ملقاومة �سغط الزفر ملعاجلة انقطاع التنف�ص الن�سدادي 
يخل�سك  اأن  للجهاز  ميكن   .2008 عام  يف  النوم  اأثناء 
اإىل  تو�سع  التي  الإي��ج��اب��ي  ال��ه��وائ��ي  ال�سغط  اآلت  م��ن 
جانب ال�سرير، لكنها ل تنا�سب اجلميع ول ت�سدد �سركات 

التاأمن كلها كلفة ال�سمامات.
اأثناء  الن�سدادي  التنف�ص  انقطاع  من  نتخل�ص  • كيف 

النوم نهائياً؟
اأثناء  التنف�ص  لن��ق��ط��اع  الأم��رك��ي��ة  للجمعية  وف��ق��اً   -
النوم، تبن اأن حواىل 70 يف املئة من امل�سابن بانقطاع 
اأو  ال��وزن  زي��ادة  يعانون  النوم  اأثناء  الن�سدادي  التنف�ص 
من  لكثر  احل��ل  يتمثل  ال��ط��وي��ل،  امل���دى  على  ال�سمنة. 
هوؤلء املر�سى يف فقدان الوزن. يقول الدكتور اب�ستاين: 
)يقلل فقدان الوزن �سدة انقطاع التنف�ص دائماً. ويعتمد 

الباقي على الوزن الذي تفقده و�سكل جمرى الهواء(.
ي��ق��ل��ل ع���دد الن��ق��ط��اع��ات يف  اأن  ال����وزن  مي��ك��ن لتخفيف 
وقد  الطبيعي.  امل�����س��ت��وى  اإىل  ت��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي  التنف�ص 

التنف�ص  اإىل حالة )انقطاع  ينتقل بع�ص املر�سى بعدئٍذ 
الن�����س��دادي اأث��ن��اء ال��ن��وم امل��و���س��ع��ي(، ال��ت��ي حت��دث فقط 
ال��ظ��ه��ر(. يف  ال��ن��وم على  )ع���ادة  ن��وم معينة  يف و�سعيات 
انقطاع  لنوبات  هذه احلالة، من على جنبك وقل وداع��اً 

التنف�ص ال�سابقة.
الأدوية؟ عن  • ماذا 

- ت�ساعد الأدوية اأو تعوق ال�سخ�ص الذي يعاين انقطاع 
التي  كافة  الأدوي��ة  تزيد  )عموماً،  النوم.  اأثناء  التنف�ص 
ترخي الع�سالت الو�سع �سوءاً، لأنه يجب اإبقاء امل�سالك 

الهوائية مفتوحة(، بح�سب الدكتور لوران�ص اإب�ستاين.
الأدوية  امل�ساكل  تثر  قد  التي  املحتملة  الأدوي���ة  ت�سمل 
من  الع�سالت.  ومرخيات  واملهدئات،  وامل��خ��درة  امل�سكنة 
البداية يف  املنومة يف  الأدوي��ة  اأخ��رى، قد ت�ساعد  ناحية 
)اإذا  بالعالج.  البدء  مع  املر�سى  بع�ص  انزعاج  تخفيف 
ك��ن��ت ت��واج��ه م�سكلة يف ال��ن��وم ع��ن��د ب���دء ال��ع��الج، ميكن 
ا�ستخدام  م��ع  للتكيف  ال��ن��وم  على  م�ساعدتك  ل��الأدوي��ة 

اجلهاز(، بح�سب الدكتور اب�ستاين.

يعاين الكثر منا م�ساكل مع تدفق اإفرازات الأنف فت�سبح رائحة النف�ص 
كريهة نتيجًة لذلك. 

هل من عالقة بن الأمرين وملاذا؟ ما الذي ميكن اأن فعله للتخل�ص من 
رائحة النف�ص الكريهة ب�سبب تدفق اإفرازات الأنف؟

ي��ق��ول اح��د الأط���ب���اءء: ل ع��الق��ة مل�سكلة ت��دف��ق اإف����رازات الأن���ف برائحة 
النف�ص الكريهة عموماً، بل اإنها تنجم يف غالباً عن تفكك الطعام يف الفم، 
الأ�سنان،  اأو م�ساكل يف  اللوزتن،  اأو يف  الفم  اأن�سجة  اأو وجود جراثيم يف 
اأو جفاف الفم، اأو مر�ص كامن يف حالت نادرة. قد تنجم رائحة النف�ص 
الكريهة يف حالتك عن م�سكلة يف اجليوب الأنفية مثل التهاب معن. لكن 
م�سكلة  اإىل  بالإ�سافة  اأخ��رى  عوار�ص  ظهور  من  بد  ل  احلالة،  ه��ذه  يف 
الكريهة يف حالتك  النف�ص  رائحة  �سبب  الأن��ف. لتحديد  اإف��رازات  تدفق 

ل. وما ميكن فعله ملعاجلة امل�سكلة، ل بد من تقييم الو�سع ب�سكل مف�سّ
الأنفية  امل��ج��اري  ل�طيب  ال��وق��ت  ط��وال  امل��خ��اط  الأن���ف  اأن�سجة  ت�سّنع 
وتنظيفها. ك��ل ي���وم، ينتج الأن���ف واجل��ي��وب الأن��ف��ي��ة ح���واىل ك��وب��ن من 
اأن ترتفع  ال��ي��وم. ميكن  الكمية خ��الل  اب��ت��الع معظم ه��ذه  امل��خ��اط. يتم 
يف  عوامل مزعجة  اأو  اأو ح�سا�سية  اإنفلونزا  اأو  زك��ام  ب�سبب  املخاط  كمية 
اجلفاف  ب�سبب  اأي�ساً  املخاط  �سماكة  تزيد  قد  التبغ.  دخ��ان  مثل  الهواء 

اأو اللتهاب.
ب�سكل  الأن��ف  اإف���رازات  تدفق  امل�سابن مب�سكلة  النا�ص  ع��دد من  يتحدث 
مزمن عن وجود عوار�ص مثل تفريغ احللق، اأو ال�سعال، اأو بّحة ال�سوت، 
اأو تغّر ال�سوت. ت�سر هذه العوار�ص كلها اإىل وجود ارتداد معوي، حتى 
لو مل تكن عوار�ص احلرقة يف املعدة حادة. يوؤدي الرتداد املعوي اإىل اأمل 

يف احللق، ما يعطي �سعوراً بزيادة كمية البلغم يف احللق.
ي��وؤدي يف  ل  لكنه  طبعاً،  عاماًل مزعجاً  الأن��ف  اإف���رازات  تدفق  يكون  قد 
العادة اإىل رائحة نف�ص كريهة لأن املخاط ل رائحة له. بالتايل، قد يكون 
اللتهاب احلاد يف اجليوب الأنفية اأحد اأ�سباب هذه الرائحة، لكن ل ميكن 
تدفق  يكون  اأن  ال�سائع  غر  من  كذلك،  ل�سنوات.  احلالة  ه��ذه  ت��دوم  اأن 
اإفرازات الأنف العار�ص الوحيد الذي ي�سر اإىل وجود التهاب يف اجليوب 
الأنفية. يف العادة، ت�افق هذه اللتهابات اأي�ساً مع احتقان الأنف واأمل 

يف الوجه و�سعور بال�سغط و�سعال وتراجع حا�سة ال�سم.
ثمة �سبب حمتمل اآخر قد ي�سّبب رائحة النف�ص الكريهة ويرتبط مب�ساكل 
يف اجليوب الأنفية، وهو ان�سداد الأنف املزمن الذي يدفع ال�سخ�ص اإىل 
جفاف  اإىل  الفم  عر  التنف�ص  ي��وؤدي  م�ستمر.  ب�سكل  الفم  عر  التنف�ص 
اللعاب، ما ي�سبب رائحة كريهة لأن اللعاب ينظف الفم طبيعياً، وبالتايل 
بناًء على و�سف  كريهاً. لكن  التي ت�سبب نف�ساً  ي�اجع حجم اجلزيئات 
حالتك، ل يبدو اأن تدفق اإفرازات الأنف مرتبط بان�سداد الأنف املزمن، 

لذا يبدو اأن هذا التف�سر ل ينطبق على حالتك.

اأ�سباب كثرية
على الأرجح، ينجم النف�ص الكريه يف حالتك عن اأمر يحدث يف فمك. قد 
الأ�سنان مثل قلة  الكريهة نتيجة م�ساكل يف  النف�ص  تن�ساأ م�سكلة رائحة 
نظافة الفم اأو اأمرا�ص يف اللثة اأو اأ�سنان ا�سطناعية ل تنا�سب الفم. قد 
يكون ا�ستعمال منتجات التبغ جزءاً من امل�سكلة اأي�ساً. يوؤدي التدخن اإىل 

جفاف الفم، ما ي�سبب رائحة نف�ص كريهة يف اأغلب الأحيان.
قد ت�سبب الكتل التي تتجمع يف اللوزتن رائحة نف�ص كريهة اأي�ساً حن 
تعلق اجلراثيم التي تنتج الكريت داخل اللوزتن. ميكن روؤية تلك الكتل 
ال�سغرة البي�ساء اأو ال�سفراء اأو ال�سعور بها داخل خبايا اللوزتن. ميكن 
الفاترة  باملاء  الفم  غرغرة  خالل  من  اللوزتن  يف  املكّونة  الكتل  تفكيك 

وامللح. لكن يف احلالت احلادة، قد يكون ا�ستئ�سال اللوزتن �سرورياً.
قد ترتبط رائحة النف�ص الكريهة اأحياناً بحالة طبية كامنة مع اأن هذا 
الأمر لي�ص �سائعاً جداً. على �سبيل املثال، قد يوؤدي داء ال�سكري ومر�ص 

الرتداد املعوي املريئي وبع�ص ال�سطرابات الأي�سية اإىل رائحة كريهة.
يف ما يخ�ص تدفق اإفرازات الأنف، نن�سح مبعاجلة الرتداد املعوي. ي�سمل 
العالج رفع م�ستوى ال�سرير لياًل، وفقدان الوزن الزائد، وجتنب تناول 
لالرتداد  م�ساد  ب��دواء  احلالة  معاجلة  و/اأو  النوم،  موعد  قبل  الطعام 
املعوي بن 3 و6 اأ�سهر وفق اإر�سادات الطبيب. ف�ساًل عن ذلك، ي�ساهم 
اإ�سافية من املاء وجتنب تفريغ احللق يف تخفي�ص النزعاج  �سرب كمية 
اأو يف اجليوب الأنفية من  اإذا كنت تعاين م�ساكل يف اللوزتن  يف احللق. 

يعاين  اأن  الأف�سل  الأن��ف، فمن  اإف���رازات  تدفق  دون 
الطبيب و�سع الأنف واحللق.

�سبب  على  الكريهة  النف�ص  رائحة  عالج  يتوقف 
تق�سي  الأ���س��ب��اب،  عن  املزيد  ملعرفة  امل�سكلة. 

مع  موعد  باأخذ  الأوىل  املفيدة  اخلطوة 
طبيب الأ�سنان لإجراء معاينة دقيقة 

لأن�سجة الفم والأ�سنان.

�شحة وتغذية
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اإىل كل من يعاين انقطاع التنف�ص الن�سدادي اأثناء النوم، تتوافر اليوم طرق اأكرث راحة لت�سحيح ا�سطراب التنف�ص الذي 
يعطل النوم. للحد من ا�سطراب التنف�ص اأثناء النوم، ميكن اخل�سوع لختبارات النوم يف املنزل، ما يجعل الت�سخي�ص اأكرث 
راحة. من الناحية العالجية، تتوافر خيارات اإ�سافية اإىل جانب ال�سغط الهوائي الإيجابي امل�ستمر، الذي ي�ستخدمه 
كرث ب�سكل غري مت�سق رغم حتذيرات الأطباء. ولأن زيادة الوزن توؤدي دورًا مركزيًا يف انقطاع التنف�ص الن�سدادي اأثناء 

النوم، ميكنك التخل�ص من هذه امل�سكلة نهائيًا مع تغيري منط احلياة.

�إفر�ز�ت �لأنف ل ت�سّبب ر�ئحة فم كريهة 

خيار�ت جديدة ملحاربة �نقطاع �لتنف�ض �أثناء �لنوم 
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العدد  10725 بتاريخ 2013/2/25     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/15  عمايل جزئي                       
���ص.ذ.م.م  جمهول  الفنية  للتنظيف واخلدمات  الر�ساد  املدعى عليه/1-  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي / موكتار مياه ليلو مياه   قد اقام عليك الدعوى 
والر�سوم  )20477(دره����م  وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
ال�سكوى )2012/134351(.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  وامل�ساريف. رقم 
املوافق 2013/2/27 ال�ساعة 8.30�ص مبكتب القا�سي لذا فانت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 
 ق�شم الق�شايا العمالية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10725 بتاريخ 2013/2/25     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/890  مدين كلي                     
حمل  جمهول  �سينغ    هاربان�ص  �سينغ  بارميندير  عليه/1-  املدعى  اىل 
ال��ع��ام )�����ص.ذ.م.م(  امل��دع��ي / �سركة جبل للنقل ال��ري  الق��ام��ة مب��ا ان 
الدعوى  عليك  اق���ام  ق��د  امل��ط��وع    حممد  ح�سن  عبدالرحمن  وميثله: 
وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة ب��ن��دب خ��ب��ر متخ�س�ص م��ع ال����زام امل��دع��ى عليه 
اخلمي�ص  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم 
فانت  ل��ذا   ch2.D.18 بالقاعة  9.30����ص  ال�ساعة   2013/3/7 امل��واف��ق 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 
 ق�شم الق�شايا املدنية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10725 بتاريخ 2013/2/25     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1082  جتاري كلي                     
القامة  حم��ل  جمهول  ب��ور  اح�سني  كبري  ح�سن  ار���ص  عليه/1-  امل��دع��ى  اىل 
مبا ان املدعي / البنك التجاري الدويل �ص م ع وميثله: عبداهلل حمد عبداهلل 
عمران العمران ال�سام�سي   قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليه مببلغ وقدره )298261درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم 
ch2.E.21 لذا فانت  اخلمي�ص املوافق 2013/3/7 ال�ساعة 9.30�ص بالقاعة 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 
 ق�شم الق�شايا التجارية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10725 بتاريخ 2013/2/25     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/619  جتاري جزئي                     
اىل املدعى عليهما/1- �سركة اهلي ل�سناعة احلقائب �ص .ذ.م.م 2- فرناند�ص �سيبا�ستيان 
فران�سي�سكو جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / �ساما اليا�ص كانوال وميثله: را�سد 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  تهلك  حممد  عبدالرزاق 
عليهما بالت�سامن والت�سامم مببلغ وقدره )88000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
وحددت   2008/5/23 يف  املبلغ  ا�ستحقاق  تاريخ  من   %12 التاخرية  والفائدة  املحاماة 
لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/3/12 ال�ساعة 8.30�ص بالقاعة ch1.A.1 لذا 
فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. .ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�شم الق�شايا التجارية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10725 بتاريخ 2013/2/25     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/107  جتاري كلي                     
اىل اخل�سم املدخل /1- عبداهلل حممد ر�سا حممد نور  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / �سامل عبيد �سيف عبيد ال�سويدي وميثله: حيدر �سامل علي بن حيدر    
بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد 
واتعاب  والر�سوم  وامل�ساريف  ب�سداد مبلغ )572.522.331.70 درهم(  والت�سامم 
املحاماة والفائدة بواقع 12% من �سنويا وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة 
يوم الثالثاء املوافق 2013/3/5 ال�ساعة 9.30�ص بالقاعة ch1.C.15 لذا فانت 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 
 ق�شم الق�شايا التجارية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10725 بتاريخ 2013/2/25     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1883  جتاري كلي                     
اىل املدعى عليه/1- دار العتماد للمقاولت ���ص.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / الغرير لالن�ساءات خر�سانة ���ص.ذ.م.م قد اقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )137000 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.   
بالقاعة  ال�ساعة 9.30���ص  املوافق 2013/3/7  يوم اخلمي�ص  لها جل�سة  وح��ددت 
ch2.E.22 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما 

القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�شم الق�شايا التجارية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10725 بتاريخ 2013/2/25     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/51  مدين جزئي                       
اىل املدعى عليه/1- همر بدر بن بدر الزمان  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / بنك ام القيوين الوطني �ص م ع وميثله: خالد كلندر عبداهلل ح�سن    
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره  اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  قد 
التفاقية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   17278.72(
يوم  لها جل�سة  وح���ددت  ال��ت��ام.  ال�����س��داد  وح��ت��ى  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %2.49
فانت  لذا   ch2.D.17 بالقاعة  ال�ساعة 8.30���ص  املوافق 2013/3/4  الثنن 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 
 ق�شم الق�شايا املدنية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10725 بتاريخ 2013/2/25     
            مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�شر

                      اىل املدعي عليه/ال�سهم الذهبي للديكور الداخلي   جمهول 
العمالية  ال��دع��اوي  اق��ام��و عليكم  ق��د  املدعين  ب��اأن  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل 
املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/2/27 

ال�ساعة 8:30  

لذا فانتم مكلفون باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
القل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من 

بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واحلكم م�سمول املعجل بال كفالة 
ق�شم الق�شايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
5140/2012/13
5141/2012/13

م
1
2

ا�سم املدعي
�سيف  الدين �سراج ال�سالم

�سم�ص الدين عبدالرزاق 

مبلغ املطالبة
14457 درهم �سامل تذكرة العودة
12103 درهم �سامل تذكرة العودة

العدد  10725 بتاريخ 2013/2/25     
            مذكرة   اعالن املدعى عليه بالن�شر

                      اىل املدعي عليه/�سنبرد �سيد �سي�ستم �ص.ذ.م.م  جمهول حمل 
املذكورة  العمالية  الدعاوي  اقامو عليكم  املدعين قد  باأن  نعلنكم  القامة 
ال�ساعة   2013/3/4 املوافق  الثنن  ي��وم  جل�سة  لها  املحكمة  وح��ددت  اأدن��اه 

  8:30

لذا فانتم مكلفون باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
القل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من 

بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واحلكم م�سمول املعجل بال كفالة 
ق�شم الق�شايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
5118/2012/13
5119/2012/13

م
1
2

ا�سم املدعي
ا�سرف ال�سالم �سي�سو بويان  

�سهل مياه عبدالبتان    

مبلغ املطالبة
12580 درهم �سامل تذكرة العودة
11970 درهم �سامل تذكرة العودة

العدد  10725 بتاريخ 2013/2/25     
  اعالن بورود التقرير بالن�شر

   يف  الدعوى 2011/674  عقاري كلي                  
ال��ع��ق��اري��ة   جمهول حمل  الوطنية  ال�سركة  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ى  اىل 
القامة مبا ان املدعي / احلارث �سامل احمد عبداهلل املو�سى وميثله: 
حممد �سيف عبيد علي احلفيتي نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�ستها 
املنعقدة  بتاريخ 2013/1/10 يف الدعوى املذكورة اعاله. اخطاركم 
بورود تقرير ال�سيد اخلبر املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�سة 
بالقاعة  �سباحا   9.30 ال�ساعة   2013/2/28 امل��واف��ق  اخلمي�ص  ي��وم 

ch1A.1 للتعقيب على التقرير. 
ق�شم  الدعاوي العقارية                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10725 بتاريخ 2013/2/25     
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر

                         يف الطعن   2012/392 طعن عقاري   
تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز

الطاعن/ عبدالرحمن �سعود عبدالعزيز الدحيم وميثله: عبدالرحمن 
حممد عي�سى جمعة باعالن املطعون �سدهما/1- �سركة احالم ال�سحراء 
لال�ستثمارات والتطوير العقاري ذ.م.م 2- حممود اعجاز خان جمهويل 
اعاله  املذكورة  الطعن  عليكم  اق��ام  الطاعن  بان  نعلنكم  القامة.  حمل 
ويتوجب عليكم احل�سور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �سحيفة 

الطعن املقدمة �سدكم.
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز

العدد  10725 بتاريخ  2013/2/25      
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر

                         يف الطعن   2012/166 طعن عقاري   
تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز

الطاعن/ بنك امل�سرق �ص م ع وميثله: را�سد حممد �سعيد بوج�سيم  
اعالن املطعون �سده/1- ان�تامي م م ح

اق��ام عليكم الطعن  ب��ان الطاعن   جمهول حمل الق��ام��ة. نعلنكم 
املذكورة اعاله ويتوجب عليكم احل�سور اىل حمكمة التمييز وذلك 

للرد على �سحيفة الطعن املقدمة �سدكم.
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز

العدد  10725 بتاريخ  2013/2/25      
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر

                         يف الطعن   2012/225 طعن عقاري   
تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز

بوج�سيم   �سعيد  را�سد حممد  باتيل  وميثله:  الطاعن/ ماهي�ص كومار 
باعالن املطعون �سده/1- �سر�ص للتطوير �ص.ذ.م.م 

)CIRRUS DEVELOPMENT L.C.C( جمهول حمل القامة. 
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاله ويتوجب عليكم 
احل�سور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �سحيفة الطعن املقدمة 

�سدكم.
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز

العدد  10725 بتاريخ 2013/2/25     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/129 تنفيذ عمايل
����ص.ذ.م.م  جمهول حمل  للمقاولت  البارجيل  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام  القامة مبا ان طالب التنفيذ/ امران ح�سن حم�سر �سيخ قد 
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )7099.5( وق���دره  ب��ه 
فان  وعليه  املحكمة  خلزينة  ر�سوم  دره��م   )71( مبلغ  اىل  .بال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
ق�شم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10725 بتاريخ 2013/2/25     
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/666  ا�شتئناف جتاري
اىل امل�ستاأنف �سده / 1 -باري�ص للحديد �سركة منطقة حرة جمهول حمل 
واحلرا�سة  املباين  ل�سيانة  الطرفانه  /�سركة  امل�ستاأنف  ان  مبا  القامة 
)ذ.م.م( وميثله: عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع  قد ا�ستاأنف القرار/ 
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2011/1007 جتاري كلي بتاريخ 2012/5/28 
وحددت لها جل�سه يوم الحد املوافق 2013/3/3 ال�ساعة 10.00 �سباحا 
بالقاعة رقم ch2E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا  . 
ق�شم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�شتئناف

العدد  10725 بتاريخ 2013/2/25     
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2011/561  ا�شتئناف عقاري
����ص.ذ.م(  جمهول   ( احل��رة  املنطقة  1 -بروفايل   / امل�ستاأنف �سده  اىل 
وميثله:  ليمتد  انف�ستمنت  /���س��م��ارت  امل�ستاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
حيدر �سامل علي بن حيدر  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى 
جل�سه  لها  وح��ددت   2011/11/9 بتاريخ  كلي  عقاري   2009/1181 رق��م 
رقم  بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2013/3/18 امل��واف��ق  الثنن  ي��وم 
قانونيا ويف حال  او من ميثلكم  يقت�سي ح�سوركم  وعليه   ch1C.11

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا  . 
ق�شم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�شتئناف

العدد  10725 بتاريخ 2013/2/25     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/769  مدين  جزئي                       
مبا  القامة  حمل  جمهول  امل��ري  م�سعود  حمد  �سامل  علي  عليه/1-  املدعى  اىل 
حممود  وميثله:  )����ص.م.ع(  املتكاملة  لالت�سالت  الم���ارات  �سركة   / املدعي  ان 
بالزام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  عليك  اق��ام  ق��د  اب��وج��ري��دة    ع��زب  حجاج 
املدعى املتنازع �سده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )8419.76 درهم ( والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق 
وحتى متام ال�سداد.   وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/2/26 ال�ساعة 
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا   ch2.D.17 8.30�ص بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
ق�شم الق�شايا املدنية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10725 بتاريخ 2013/2/25     
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2012/4010   عمايل جزئي                         
اىل املحكوم عليه/1-  فريق اخلليج لالعمال الكهروميكانيكية �ص.ذ.م.م   جمهول 
حمل القامة  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2012/12/30 
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ �سيخ م�سلم الدين عبداللطيف بالزام املدعى 
ت��وؤدي للمدعي مبلغ )12040 دره��م( اثني ع�سرة الفا واربعون درهما  عليها بان 
وبتذكرة عودة اىل موطنه او مبا يقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بخدمة رب 
عمل اخر واملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه منها ورف�ست ماعدا 
ذلك من طلبات.    حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثن يوما 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

حممد بن را�سد بن =�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�شم الق�شايا العمالية                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10725 بتاريخ 2013/2/25     
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2012/4455   عمايل جزئي                         
اىل املحكوم عليه/1-  ال�سيعري للمقاولت- ���ص.ذ.م.م    جمهول حمل القامة  نعلنكم 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2013/1/23 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
توؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام  م��ي��اه  حم��ف��وظ  حممد  الم���ن  �سهيد  حممد  ل�سالح/ 
للمدعي مبلغ )10588 درهم( ع�سرة الف وخم�سمائة وثمانية وثمانن درهما، وتذكرة 
اآخر،  �ساحب  بخدمة  التحق  قد  يكن  مل  ما  نقدا  يقابلها  ما  او  عينا  موطنه  اىل  ع��ودة 
والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية عدا تعوي�ص الف�سل التع�سفي 
فمن تاريخ �سرورة احلكم نهائيا والزمت املدعى عليها باملنا�سب من امل�ساريف واعفت 
املدعي من ن�سيبه فيها.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثن يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن =�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�شم الق�شايا العمالية                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10725 بتاريخ 2013/2/25     
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2011/408   جتاري جزئي                         
حمل  جمهول  ����ص.ذ.م.م   اركيتاكت�سور  اكزهيبيت  �سباي�ص  عليه/1-  املدعي  اىل 
القامة  مبا ان املدعى/ كلر ميك�ص �ص.ذ.م.م  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
كلرميك�ص  ل�سالح/  اع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2013/1/20 بتاريخ  املنعقدة 
�ص.ذ.م.م بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 70.769 درهم فقط �سبعون 
الف و�سبعمائة وت�سعة و�ستون درهم والزمتها بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثن 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن =�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�شم الق�شايا التجارية                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10725 بتاريخ 2013/2/25     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/386   

املنذر/�سركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار
بوكالة املحامين/ بدر حممد القرق واحمد �سيف بن ماجد املطرو�سي 

املنذر اليه:اميوزمنت وايتووتر )�ص.ذ.م.م( - قطعة رقم 597-878 )جمهول حمل القامة( فان 
املنذرة تنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد املبلغ امل��سد يف ذمتها والبالغ 1.711.281.08 درهم ) 
مليون و�سبعمائة واحد ع�سر الف ومئتان وواحد وثمانون درهم وثمانية فل�سا فقط( بال�سافة 
اىل غرامة تاخرية مبعدل 2% �سنويا تزيد على متو�سط �سعر الفائدة املحدد من قبل البنك 
الفعلي من  ال�سداد  تاريخ  املبالغ وحتى  ا�ستحقاق  تاريخ  ويتم ح�سابها من  دبي  بامارة  املركزي 
قبلكم مع الزامكم بالتعوي�ص عن اخل�سائر التي يتكبدها املنذر من جراء انهاء التفاقية املبكر 
كافة  وحتميلكم  للق�ساء  اللجوء  اىل  اآ�سفن  �سن�سطر  وال  الن���ذار  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم   30 خ��الل 

الر�سوم وامل�ساريف الق�سائية عن ذلك.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10725 بتاريخ 2013/2/25     
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                      اىل املنفذ �سدها: �سركة قريبان ملقاولت  البناء ذ.م.م-وميثلها 
حممد ماجد خلفان قريبان مبا ان طالبي التنفيذ اقاموا التنفيذات العمالية 
املو�سحة بالك�سف ادناه- وذلك للزامك ب�سداد املبالغ املو�سحة به خالل )15( 
يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة �ستتخذ الجراءات التنفيذية بحكم 

يف حال عدم اللتزام بالقرار املذكور.

 
ق�شم الق�شايا العمالية  

ر�سم التنفيذ املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
165 درهم
700 درهم

16500 درهم

11500 درهم 

اجلهة طالبة التنفيذ 
افتار �سينغ جارنايل �سينغ

جا�سبال �سينغ مالكيت �سينغ

2013/72 تنفيذ عمايل

2013/71 تنفيذ عمايل

م
1

2

العدد  10725 بتاريخ 2013/2/25       
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/4599  عمايل جزئي                     
حمل  جمهول  الفنية  لالأعمال  النيادي  عو�ص  عبداهلل  عليه/1-  املدعى  اىل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / حبيب حممد كبر اح��م��د  ق��د اق��ام عليك الدعوى 
والر�سوم  دره���م(   19802( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
التام.  ال�سداد  تاريخ ال�ستحقاق وحتى  وامل�ساريف والفائدة امل�تبة عليه من 
املوافق  الث��ن��ن  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت    .)2012/131913( ال�����س��ك��وى  رق���م 
2013/3/4 ال�ساعة 8.30�ص مبكتب القا�سي   لذا فانت مكلف باحل�سور او من 
للمحكمة  او م�ستندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 
�سيكون  احلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  .ويف  الق��ل.  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل 

مبثابة ح�سوري. 
 ق�شم الق�شايا التجارية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10725 بتاريخ 2013/2/25     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/72   عمايل جزئي                       
�ص.ذ.م.م(       ( امل��وؤج��رة  باحلافالت  الركاب  لنقل  وا�سل   -1/ عليه    املدعي  اىل 
اقام  ق��د  �ساهد ح�سن طالب ح�سن  امل��دع��ي /  ان  الق��ام��ة مب��ا  جمهول حم��ل 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )44036 درهم( 
تاريخ  وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  عليها  امل�تبة  القانونية  والفائدة 
)2012/135167(. وحددت  ال�سكوى  رقم  امل�ساريف.  و  والر�سوم  احلكم  ا�سدار 
القا�سي    مبكتب  8.30����ص  ال�ساعة   2013/3/4 امل��واف��ق  الثنن  ي��وم  جل�سة  لها 
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 
 ق�شم الق�شايا العمالية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / الإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري( 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 166003  بتاريخ:   5 / 12 / 2011
تاريخ اإيداع الأولوية :  16  / 6  / 2011

با�س��م :اأم بي جي هولدينج جي اأم بي اأت�ص.  
وعنوانه :  30 اأوبري�ص  فيلد 13 ، 33106 ، باديربورن ، اأملانيا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :    
املياه املعدنية و الغازية  و غرها من  امل�سروبات غر الكحولية ، م�سروبات م�ستخل�سة من الفواكه و ع�سائر 

الفواكه ، �سراب و م�ستح�سرات اخرى لعمل امل�سروبات.
الواق�عة بالفئة   : ) 32 (

و�سف العالمة : "  JOHN’S "  بحروف لتينية.
ال�س���اطات:

فعلى من لديه اع�ا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة ، اأو 
اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  25  فرباير 2013 العدد 10725

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / الإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري( 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 164319  بتاريخ:   25 / 10 / 2011
تاريخ اإيداع الأولوية :   /   / 

با�س��م :كاب�سي للدهانات .
وعنوانه :  بور �سعيد املنطقة ال�سناعية ، الر�سوة ،  �ص.ب  118  ، جمهورية م�سر العربية.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :    
الدهانات  ) البويات ( ، الورني�ص والالكيه،  مواد الوقاية من ال�سداأ  و مواد حفظ احل�سب من التلف ، مواد 
التلوين ، مواد تثبيت اللوان ، راتنجات طبيعية خام ، معادن يف �سكل رقائق او م�سحوق ل�ستخدام الدهانن و 

فنيي الديكور و عمال الطباعة و الفنانن.
الواق�عة بالفئة   : ) 2 (

و�سف العالمة : " دميا Dima " بحروف عربية و لتينية ب�سكل مميز  حتتها و ر�سم اربعة خطوط   مقو�سة 
ب�سكل مميز

ال�س���اطات:
فعلى من لديه اع�ا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة ، اأو 

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

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  25  فرباير 2013 العدد 10725

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / الإمارات للمحاماة) املحامي حمد حممد كدفور املهري( 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 162748  بتاريخ:   20 / 9 / 2011
تاريخ اإيداع الأولوية :   /   / 

با�س��م :�سابرينة لتجارة اأدوات اخلياطه ) �ص.ذ.م.م.(.    
وعنوانه :  �ص.ب 57993 ، دبي ، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :    
الغزل و اخليوط  امل�ستخدمة يف الن�سيج.

الواق�عة بالفئة   : ) 23 (
ABU JAMAL بحروف عربية و لتينية   ور�سم مرتفعات �سحراوية و  و�سف العالمة : "  اأبو جمل  
ر�سم �سحاب  و �سماء ور�سم حليوان اجلمل و �سغره ور�سم مبنى من ال�اث ور�سم مركب  والحرف الالتينية 

بي�ساوي   ر�سم  " داخل   STM "
ال�س���اطات:

فعلى من لديه اع�ا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة ، اأو 
اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  25  فرباير 2013 العدد 10725

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / الإمارات للمحاماة) املحامي حمد حممد كدفور املهري( 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 158793  بتاريخ:   20 / 6 / 2011
تاريخ اإيداع الأولوية :    /   / 

با�س��م :�ساجناي �سينجال
وعنوانه :�ص.ب 95675 ، دبي ، المارات العربية املتحدة.   

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :   
 ، رقمية  فيديو  اأق��را���ص  ت�سعيل  اأج��ه��زة   ، األيك�ونية  تخزين  معدات   ، ن�سخ  اأج��ه��زة   ، املحور  متحدة  كبالت 
مكرات و م�سخمات ال�سوت و ملحقاتها ، كبالت األياف ب�سرية و ملحقاتها ، كابالت التلفزيون و ملحقاتها 
، اأجهزة التلفزيون ال�سا�سية و ملحقاتها ، و�سالت كهربائية ، الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية 
واملراقبة  الإ���س��ارات  واإع��ط��اء  والقيا�ص  ال���وزن  يف  امل�ستعملة  تلك  و  والب�سرية،  وال�سينمائية  والت�سويرية 
)الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم؛ اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة 
الكهربائية؛ اأجهزة ت�سجيل اأو نقل اأو ا�ستعادة ال�سوت اأو ال�سورة؛ و�سائط حمل البيانات املغناطي�سية؛ اأقرا�ص 
الرا�سدة  الأجهزة  النقدية فيها؛  القطع  بو�سع  التي تعمل  الأجهزة  و  الأوتوماتيكية  البيع  اآلت  الت�سجيل؛ 

للنقود والآلت احلا�سبة واأجهزة معاجلة البيانات واحلا�سبات الآلية )الكمبيوتر(؛ اأجهزة اإطفاء احلرائق
الواق�عة بالفئة   : ) 9 (

و�سف العالمة " ASTRX " بحروف  لتينية ور�سم خطوط داخل ر�سم م�ستطيل مظلل
ال�س���اطات:

فعلى من لديه اع�ا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة ، اأو 
اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  25  فرباير 2013 العدد 10725

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / الإمارات للمحاماة) املحامي حمد حممد كدفور املهري( 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 158610  بتاريخ:   15 / 6 / 2011
تاريخ اإيداع الأولوية :  24 / 2  / 2011

با�س��م :هانوها كوربوري�سن  .
وعنوانه :#  1 جاجنيو – دوجن ، جينج – جيو ، �سيئول ، كوريا. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :   
خدمات توليد الكهرباء ، خدمات توليد الكهرباء من اأ�سعة ال�سم�ص ، خدمات انتاج القوى الفلطية ال�سوئية 
اللواح  جتميع  خ��دم��ات   ، ال�سوئية  الفلطية  ال��ق��وى  تركيبات  و  م�سانع  خ��الل  م��ن  ال�سم�سيه  الطاقة  م��ن 
ال�سم�سيه الفلطية ال�سوئية ، و اخلاليا ال�سم�سيه الفلطية ال�سوئية و الوحدات ال�سم�سيه الفلطية ال�سوئية، 

و اأنظمة الطاقة ال�سم�سيه الفلطية ال�سوئية و م�سانع تخزين الطاقة ال�سم�سيه الفلطية ال�سوئية
الواق�عة بالفئة   : ) 40 (

و�سف العالمة Hanwha " بحروف لتينية  و ر�سم ثالثة حلقات دائرية بالألوان الأحمر و الرتقايل  
متداخلة ب�سكل  مميز.

ال�س���اطات:
فعلى من لديه اع�ا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة ، اأو 

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

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  25  فرباير 2013 العدد 10725

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / الإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري(
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 158607  بتاريخ:   15 / 6 / 2011
تاريخ اإيداع الأولوية :   24 /  2 / 2011

با�س��م : هانوها كوربوري�سن  .
كوريا.   ، �سيئول   ، وعنوانه : #  1 جاجنيو – دوجن ، جينج – جيو 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :   
الفلطية  التى ت�سمل م�سانع قوى  البيع باجلمله  ، خدمات  الفلطية ال�سوئية لالآخرين  اأو توفر وعلى وجه اخل�سو�ص �سراء م�سانع قوى  تاأمن  خدمات 
ال�سوئية، خدمات ال�سم�سره املتعلقة مب�سانع قوى الفلطية ال�سوئية، خدمات البيع بالتجزئة التى ت�سمل م�سانع قوى الفلطية ال�سوئية، خدمات الو�ساطة 
التجارية فى جمال م�سانع قوى الفلطية ال�سوئية، بيع تنظيم م�سانع قوى الفلطية ال�سوئية، خدمات تاأمن اأو توفر وعلى وجه اخل�سو�ص �سراء نظام 
توليد قوى الفلطية ال�سوئية لالآخرين ، خدمات البيع باجلمله التى ت�سمل نظام توليد قوى الفلطية ال�سوئية ، خدمات ال�سم�سره املتعلقة بنظام توليد 
قوى الفلطية ال�سوئية ، خدمات البيع بالتجزئة التى ت�سمل نظام توليد قوى الفلطية ال�سوئية ، خدمات الو�ساطة التجارية فى جمال نظام توليد قوى 
الفلطية  قوى  توليد  تركيبات  �سراء  اخل�سو�ص  وجه  وعلى  توفر  اأو  تاأمن  خدمات   ، ال�سوئية  الفلطية  قوى  توليد  نظام  تنظيم  بيع   ، ال�سوئية  الفلطية 
الفلطية  توليد قوى  تركيبات  املتعلقة  ال�سم�سره  ، خدمات  ال�سوئية  الفلطية  توليد قوى  تركيبات  ت�سمل  التى  باجلمله  البيع  ، خدمات  ال�سوئيةلالآخرين 
ال�سوئية ، خدمات البيع بالتجزئة التى ت�سمل تركيبات توليد قوى الفلطية ال�سوئية ، خدمات الو�ساطة التجارية فى جمال تركيبات توليد قوى الفلطية 
اأو توفر وعلى وجه اخل�سو�ص �سراء اجهزة و معدات توليد قوى الفلطية  ، بيع تنظيم تركيبات توليد قوى الفلطية ال�سوئية ، خدمات تاأمن  ال�سوئية 
ال�سوئية لالآخرين ، خدمات البيع باجلمله التى ت�سمل اجهزة و معدات توليد قوى الفلطية ال�سوئية ، خدمات ال�سم�سره املتعلقة باجهزة و معدات توليد 
قوى الفلطية ال�سوئية ، خدمات البيع بالتجزئة التى ت�سمل اجهزة و معدات توليد قوى الفلطية ال�سوئية ، خدمات الو�ساطة التجارية فى جمال اجهزة و 
معدات توليد قوى الفلطية ال�سوئية ، خدمات بيع تنظيم اجهزة و معدات توليد قوى الفلطية ال�سوئية ، خدمات تاأمن اأو توفر وعلى وجه اخل�سو�ص �سراء 
وحدات توليد قوى الفلطية ال�سوئية لالآخرين ، خدمات البيع باجلمله التى ت�سمل وحدات توليد قوى الفلطية ال�سوئية ، خدمات ال�سم�سره املتعلقة بوحدات 
توليد قوى الفلطية ال�سوئية ، خدمات البيع بالتجزئة التى ت�سمل وحدات توليد قوى الفلطية ال�سوئية ، خدمات الو�ساطة التجارية فى جمال وحدات توليد 
قوى الفلطية ال�سوئية ، خدمات بيع تنظيم وحدات توليد قوى الفلطية ال�سوئية ، خدمات الو�ساطة التجارية فى جمال املحولت و املقومات العك�سيه و 
اأجهزة ال�سحن لنظمة الكهرباء املنتجه من ال�سعة ال�سم�سيه ، خدمات بيع تنظيم املحولت و املقومات العك�سيه و اأجهزة ال�سحن لنظمة الكهرباء املنتجه من 
ال�سعة ال�سم�سيه ، خدمات الو�ساطة التجارية فى جمال اخلاليا ال�سم�سيه ووحدات اخلاليا ال�سم�سيه ، خدمات بيع تنظيم اخلاليا ال�سم�سيه ووحدات اخلاليا 
ال�سم�سيه ، خدمات البيع باجلمله التى ت�سمل وحدات اخلاليا ال�سم�سيه ، خدمات البيع بالتجزئة التى ت�سمل وحدات اخلاليا ال�سم�سيه ، خدمات ال�سم�سره 
التى ت�سمل وحدات اخلاليا ال�سم�سيه ، خدمات الو�ساطه التجارية فى جمال وحدات اخلاليا ال�سم�سيه، خدمات  بيع تنظيم وحدات اخلاليا ال�سم�سيه ، خدمات 
الو�ساطة التجارية فى جمال معدات �سناعة اخلاليا ال�سم�سيه ، خدمات بيع تنظيم معدات �سناعة اخلاليا ال�سم�سيه ، خدمات البيع باجلمله التى ت�سمل 
اللواح ال�سم�سيه ، خدمات البيع بالتجزئة التى ت�سمل اللواح ال�سم�سيه ، خدمات ال�سم�سره فى جمال اللواح ال�سم�سيه ، خدمات الو�ساطة التجاريه فى جمال 

اللواح ال�سم�سيه ، خدمات بيع تنظيم اللواح ال�سم�سيه.
الواق�عة بالفئة   : ) 35 (

مميز. ب�سكل   متداخلة  الرتقايل   و  الأحمر  بالألوان  دائرية  حلقات  ثالثة  ر�سم  و  لتينية   " بحروف   Hanwha    و�سف العالمة
ال�س���اطات:

فعلى من لديه اع�ا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك 
خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  25  فرباير 2013 العدد 10725

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / الإمارات للمحاماة) املحامي حمد حممد كدفور املهري(
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 158609  بتاريخ:   15 / 6 / 2011
تاريخ اإيداع الأولوية :    24 / 2  / 2011

با�س��م :هانوها كوربوري�سن  .
وعنوانه :#  1 جاجنيو – دوجن ، جينج – جيو ، �سيئول ، كوريا. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :   
خدمات ترتيب جولت �سياحية ، خدمات حجوزات ال�سفر ، خدمات  تقدمي معلومات عن ال�سفر ، خدمات تنظيم  الرحالت ، 
خدمات حجز مقاعد ال�سفر ، خدمات املرافقة اثناء اجلولت ، خدمات املرافقة ال�سياحية ، خدمات معلومات ال�سفر و اجلولت 
ال�سياحية ، خدمات دليل وكالت ال�سفر ، خدمات تن�سيق و ترتيب ال�سفر اجلماعي و الفراد ، خدمات ار�سادية لل�سفر ، خدمات 
مرافقة امل�سافرين ،   خدمات جولت �سياحية يومية  مل�ساهدة املناظر ال�سياحية باملدينة ، خدمات ال�سياحة البحرية ،  خدمات 
ترتيب ال�سفر اىل اخلارج ، خدمات النقل ، خدمات نقل امل�سافرين ، خدمات نقل الركاب ، خدمات النقل اجلوي ، خدمات 
وكالت النقل ، خدمات املطار املتعلقة بامل�سافرين و ال�سياح ، خدمات النقل باحلافالت ، خدمات تاجر احلافالت ،خدمات نقل 
بال�سيارات ،  خدمات النقل بالقوارب ، خدمات اتاجر القوارب و املراكب ال�سراعية ، خدمات النقل بال�سفن ، خدمات تاجر 
ا�ساطيل النقل البحري و �سفن نقل امل�سافرين ، خدمات تاجر ال�سيارات ، خدمات ت�سليم وا�ستالم الطرود ، خدمات وكالت 
النقل و ترتيب و�سائل النقل و احلجز ، خدمات �سيارات النقل ، خدمات تاجر دراجات ، خدمات مواقف ال�سيارات ، خدمات 
الطائرات  تاجر  خدمات   ، احلديدية  بال�سكك  النقل  خدمات   ، ال�سيارات  م��راآب  تاجر  خدمات   ، ال�سيارات  مواقف  تاجر 
 ، املعلومات  ، خدمات تخزين  ، خدمات تخزين المتعة  التخزين  ، خدمات م�ستودعات  املتحركه  الكرا�سي  ، خدمات تاجر 

خدمات تخزين الب�سائع ، خدمات التخزين و امل�ستودعات العامة لل�سحن البحري ، خدمات تاجر م�ستودعات ال�سحن
الواق�عة بالفئة   : ) 39 (

و�سف العالمة Hanwha "بحروف لتينية و ر�سم ثالثة حلقات دائرية بالألوان الأحمر و الرتقايل متداخلة ب�سكل  مميز.
ال�س���اطات:

فعلى من لديه اع�ا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة ، اأو اإر�ساله بالريد 
امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  25  فرباير 2013 العدد 10725

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / الإمارات للمحاماة) املحامي حمد حممد كدفور املهري( 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 158033  بتاريخ:   2 / 6 / 2011
تاريخ اإيداع الأولوية :    /   / 

با�س��م :�ساين جروب كو.، األ تي دي .
وعنوانه :زينج�سا ديفيلومبينت ايريا .ت�ساجن�سا، هينان بروفين�ص 410100 ، ال�سن

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :   
 ، �ساحنات   ، كهربائية  عربات   ، حافالت   ، كهربائية  حافالت   ، رف��ع  عربات    ، �سوكية  راف��ع��ات  ذات  �ساحنات 
�سا�سيهات �سيارات ، مقطورات )  مركبات ( ، هياكل مركبات ، �ساحنات مغلقة ) مركبات ( ، حمركات للمركبات 
  ، ، �سفن  ، ق��وارب  ، هياكل املركبات  ال�سيارات  ، هياكل  ، �سيارات ، حمركات �سيارات  ، �سيارات ريا�سية  الرية 
زوارق م�سطحة ، قاطرات ، مركبات خلط اخلر�سانه ، ناقالت هوائية ) تلفريك ( ، دارات  هيدرولية للمركبات  

، مركبات نقل ال�سفلت 
الواق�عة بالفئة   : ) 12 (

و�سف العالمة ر�سم دائري كاب بداخله الرقم 1  بخط عري�ص مكرر ثالثة مرات  يف �سكل مثلث كما بالر�سم 
املو�سح اعاله

ال�س���اطات:
فعلى من لديه اع�ا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة ، اأو 

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

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  25  فرباير 2013 العدد 10725

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / الإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري( 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 167095  بتاريخ:   26 / 12 / 2011
تاريخ اإيداع الأولوية : 20 / 7  / 2011

با�س��م : مول�سون كور�ص بريوينج كومباين ) يو كي ( ليمتد.
وعنوانه :  137 هاي �س�يت ، برتون  يبون  ترينت ، �ستافورد�سر ، دي اأي 14  1  جي زد ، بريطانيا.  

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
 البرة ) �سراب ال�سعر ( ، جعه   �سراب ال�سعر، جعه ، جعة  املزر ) �سراب �سعر ( ، املياه املعدنية و الغازية 
و  �سراب   ، الفواكه  ع�سائر  و  الفواكه  من  م�ستخل�سة  م�سروبات   ، الكحولية  غر  امل�سروبات  من  غرها  و 

م�ستح�سرات اأخرى لعمل امل�سروبات.
الواق�عة بالفئة   : ) 32 (

و�سف العالمة : "  CARLING " بحروف لتينية  ا�سفلها خط مائل باللون الحمر اعالها ر�سم  تاج 
و ا�سدين ب�سكل مميز  بينهما لوحة باللون الحمر   و اجلميع على خلفية مظللة باللون ال�سود و خطوط 

رفيعة باللون البي�ص .
ال�س���اطات:

فعلى من لديه اع�ا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة ، اأو 
اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  25  فرباير 2013 العدد 10725

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / الإمارات للمحاماة) املحامي حمد حممد كدفور املهري( 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 166782  بتاريخ:   19/ 12 / 2011
تاريخ اإيداع الأولوية : /   / 

با�س��م :    حميد �سكرالة ب�سكار
وعنوانه : �سيف �سديقي التجارية . ذ.م.م. ، بناية الرمي ،

 �سوق مر�سد ، �ص.ب 22405 ، ديرة ، دبي ، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املعادن النفي�سه و كل خليط منها و املنتجات امل�سنوعة من معادن نفي�سه او مطلية بها  غر ال��واردة بفئات 
اخرى ، املجوهرات و الحجار الكرمية ، اأدوات قيا�ص الوقت و ادوات قيا�ص الوقت الدقيقة.

الواق�عة بالفئة   : ) 14 (
باللون ال�سود ب�سكل مميز  ور�سم مثلث معكو�ص  " بحروف لتينية    FANATIC "  : العالمة  و�سف 

باللون الحمر موؤطر بخط باللون ال�سود  .
ال�س���اطات:

فعلى من لديه اع�ا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة ، اأو 
اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  25  فرباير 2013 العدد 10725

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / الإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري( 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 166487  بتاريخ:   13 / 12 / 2011
تاريخ اإيداع الأولوية :  27 / 6  / 2011

با�س��م :�سيمبكورب اندا�س�يز األ تي دي.  
وعنوانه :  30  هيل  �س�يت  # 05 – 04 ، �سينغافورا ، 179360 .

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :    
اليل   احلا�سب  نظام  و  برامج  ذل��ك  يف  مبا   ، اليل   احلا�سب  خدمات   ، احلا�سوب  برجمة    ، التخطيط  و  املدنية   الهند�سة 
و�سبكات احلا�سب اليل  ، اأنظمة احلا�سب اليل  التحليل، وحتديث الرامج احلا�سوبية، وت�سميم البناء، وت�سميم خم�س�ص 
ال�سبكات  وت�سميم  الهند�سي،  الت�سميم   ، الت�سميم   الآيل، وخدمات  احلا�سب  برامج  وت�سميم   ، الراديو  ل���ددات  خدمات 
واإدارة الأعمال، وت�سميم املن�ساآت لنقل النفايات، وت�سميم املن�ساآت ال�سناعية، وت�سميم نظم التخزين ،  ت�سميم نظم معاجلة 
ملعاجلة  برامج  برجمة     ، ال�سناعية  العمليات  وتطوير  اجلديدة،  واملنتجات  البحوث  وتطوير  ال�سفن  وت�سميم  البيانات، 
البيانات، وتطوير نظام لنقل البيانات ،  و ت�سميم وان�ساء الر�سومات   ،   ت�سميم الر�سم الهند�سي، واخلدمات الهند�سية واإدارة 
امل�ساريع، والأبحاث الهند�سية، والتخطيط لبناء العقارات، والتخطيط البيئي، تقييم املخاطر البيئية، والر�سد البيئي ملناطق 
تخزين النفايات  و التنمية ال�سناعية ،  التفتي�ص ال�سناعي ،  عملية التنمية ال�سناعية والبحوث ، اإدارة امللكية ال�سناعية، 
والبحوث ال�سناعية ، وتطوير واختبار و تفتي�ص املباين وامل�سانع والآلت، وخدمات الت�سميم الداخلي ،  خدمات  الأبحاث، 
املت�سلة(، و�سيانة برامج  احلا�سب  ، وتطوير الأرا�سي )اخلدمات الهند�سية  وخدمات املخترات ، خدمات م�سح  الأرا�سي 
اليل ، واإعداد الر�سومات الهند�سية والتقارير، واإعداد درا�سات لتحليل امل�سروعات ، واإعداد التقارير العلمية، والأدلة الفنية 
، والتقارير الفنية ، والتحكم يف العمليات، الهند�سة العملية،   البحث العلمي ،  خدمات الفح�ص والختبار العلمي ، امل�سح 
الكمي ، والدرا�سات الفنية للم�سروعات ، والبحوث والدرا�سات و م�سح اخلدمات، وخدمات الختبار ، اختبار املنتجات، وتقدمي 

ال�ست�سارات واخلدمات ال�ست�سارية للخدمات املذكورة اعاله   .
الواق�عة بالفئة   : ) 42 (

و�سف العالمة : " Sembcorp "  بحروف لتينية .  .
ال�س���اطات:

اإر�ساله  اأو   ، والتجارة  القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  لق�سم  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  على  اع�ا�ص  لديه  من  فعلى 
بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  25  فرباير 2013 العدد 10725

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحامي /

 الإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري (. 
بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 53278
با�س������م :�ص  ميفا �سكويز اأيه جي

وعنوان����ه :   كر�ست�سجارتين�س�ا�سي 14 ، �سي اأت�ص – 4051 ، با�سيل ، �سوي�سرا.
وامل�سجلة حتت رقم :  )  55275  (    بتاريخ : 3 / 10 / 2005

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اآخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية 
يف :19 / 5/ 2013

لالأو�ساع  �سنوات وفقاً  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر 
وال�سروط املن�سو�ص عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية .

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  25  فرباير 2013 العدد 10725

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحامي /

 الإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري (. 
بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 51898
با�س������م : �ص جنفي مل�ستح�سرات التجميل ) �ص.ذ.م.م.(.

وعنوان����ه :   �ص.ب 39025 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
وامل�سجلة حتت رقم :  )    (    بتاريخ : 3 / 3 / 2003

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية 
يف : 8 / 3 / 2013

لالأو�ساع  �سنوات وفقاً  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر 
وال�سروط املن�سو�ص عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية .

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  25  فرباير 2013 العدد 10725

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحامي / 

الإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري (. 
بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 51860
با�س������م : �ص كيه اآر اأباريل ..

وعنوان����ه :   3 �سي باريخ ناجار اأند – اند ا�ستيت  اأ�ص يف رود 
كانديفايل وي�ست – مومباي – 067 400 ماهارا�س�ا – الهند.

وامل�سجلة حتت رقم :  )  51860  (    بتاريخ : 3 / 3 / 2003
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية 

يف : 3 / 3 / 2013
لالأو�ساع  �سنوات وفقاً  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر 
وال�سروط املن�سو�ص عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية .

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  25  فرباير 2013 العدد 10725

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحامي /

 الإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري (. 
بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 51382
با�س������م : يوجن�سن األيك�ونيك�ص ، اأنك.

وعنوان����ه :   89 ، بانت�سون – ري، �سوجناك – مييون داجنن ، 
ت�سينجت�سيون – دو ، 343 – 824 جمهورية كوريا.

وامل�سجلة حتت رقم :  )  42233  (    بتاريخ : 15 / 9 / 2003
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية 

يف : 3 / 2 / 2013
لالأو�ساع  �سنوات وفقاً  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر 
وال�سروط املن�سو�ص عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية .

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  25  فرباير 2013 العدد 10725

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحامي /

 الإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري (. 
بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 51304
با�س������م : �ص تارا ملنتجات العناية باجل�سم.

وعنوان����ه :   �ص. ب 80014  دبي ، المارات العربية املتحدة.
وامل�سجلة حتت رقم :  )  42087  (    بتاريخ : 1 / 9 / 2003

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية 
يف : 27 / 1 / 2013

لالأو�ساع  �سنوات وفقاً  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر 
وال�سروط املن�سو�ص عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية .

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  25  فرباير 2013 العدد 10725

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحامي /

 الإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري (. 
بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م :  31
با�س������م : �ص  اأدخنة النخلة �ص.م.م.

وعنوان����ه :   3 �سارع �سليمان احللبي ، الزبكية ، القاهرة ، جمهورية م�سر العربية.
وامل�سجلة حتت رقم :  )    (    بتاريخ : /  / 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اآخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية 
يف :21 / 2/ 2013

لالأو�ساع  �سنوات وفقاً  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر 
وال�سروط املن�سو�ص عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية .

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  25  فرباير 2013 العدد 10725

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
الهبة للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 48785 
با�س��م: اأيولو�ص تاير كو، ال تي دي

وعنوانه: رقم 48 جياودجن �ساوث رود-جياوزو-هينان-جمهورية ال�سن ال�سعبية
وامل�سجلة حتت رقم : ) 40631 (  بتاريخ:   25 /  5  / 2003

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف : 31 / 7 / 2012  وحتى تاريخ : 31 / 7 / 2022

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  25  فرباير 2013 العدد 10725

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
الهبة للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 47550 
با�س��م: اأيولو�ص تاير كو، ال تي دي

وعنوانه: رقم 48 جياودجن �ساوث رود-جياوزو-هينان-جمهورية ال�سن ال�سعبية
وامل�سجلة حتت رقم : ) 37241 (  بتاريخ:   14 /  4  / 2003

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف : 11 / 5 / 2012  وحتى تاريخ : 11 / 5 / 2022

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  25  فرباير 2013 العدد 10725

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
الهبة للملكية الفكرية 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 51254 
با�س��م: توبفيلد كو، ليمتد 

وعنوانه: الطابق الرابع، ديوك�سان بلدنغ، 4-260، 
�سيوهيون-دونغ، بوندانغ-كو، �سيوغنام، 463-824، كوريا 
وامل�سجلة حتت رقم : )43185 (  بتاريخ: 29 / 10 / 2003

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف : 22 / 1 / 2013  وحتى تاريخ : 22 / 1 / 2023

اإدارة العالمات التجارية 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  25  فرباير 2013 العدد 10725



يف اإطار اهتمام ) الثقافة( باللغة وفنونها:
دبا �لفجرية �لثقايف ينظم فعاليات 

) حبًا باللغة �لعربية نلتقي(
•• دبي –الفجر:

 يف اإطار حر�ص وزارة الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع على الهتمام باللغة 
العربية كاأحد اأهم مكونات الهوية الوطنية، نظم مركز دبا الفجرة الثقايف 
ملتقى حتت عنوان )حباً باللغة العربية نلتقي(، �سارك فيه اأكر عن ع�سر 
العربية  باللغة  املهتمن  اإىل  اإ�سافة  التعليمية  املراحل  مبختلف  مدار�ص 

وفنونها.
متخ�س�سة  ور���ص  خ��الل  م��ن  العربية  اللغة  م��ه��ارات  كافة  امللتقى  وت��ن��اول 
وتعزيز  العربية  اللغة  تخدم  التي  الو�سائل  من  بالعديد  للتعريف  هدفت 
مكانتها يف املجتمع، حيث �سمت بع�ص الور�ص قراءة ق�سيدة و�سرحها على 
اأن يقوم امل�ساركون يتحويل مو�سوع الق�سيدة اإىل لوحة فنية ، وكان للخط 
العربي مكان بارز يف امللتقى من خالل ور�سة فنية بعنوان )باألواين اأ�سكل 
املختلفة، اىل جانب ور�سة  العربية  باللخطوط  ح��رويف(، وور�سة للتعريف 
بعنوان )مهارات كتابة الق�سة الق�سرة( حيث تعرف الطلبة على اأ�سا�سيات 
جتارب  من  وال�ستفادة  اخل��رات  لكت�ساب  القراءة  واأهمية  الق�سة،  كتابة 

الآخرين.
واأكد عدد من امل�ساركن الذين زاد عددهم على 200 طالب وطالبة، على 
اأهمية امللتقى كحدث ي�سلط ال�سوء على اللغة العربية، وي�سمح للم�ساركن 
بالتفاعل الإيجابي مع ما يطرح من مو�سوعات للنقا�ص، وهو ما ل يتاح يف 
غره من الفعاليات، موؤكدين اأن التفاعل الإيجابي بن املحا�سر والطلبة 
واإب��راز مهاراتهم  امل�ساركة  اأكر حيوية، فتناف�ص الطلبة على  امللتقى  جعل 

املختلفة
اأهمية  – التي قدمت حما�سرة حول  اآمنة خمي�ص - مدر�سة   فيما عرت 
ال�سوء على  ي�سلط  الذي  امللتقى  لتنظيم هذا  تقديرها  العربية عن  اللغة 
اللغة العربية كنوع من التذكر والتنبيه ، ورد اجلميل لهذه اللغة العظيمة 
التفاعل  اأن  م�سيفة  العربية،  باللغة  خا�سة  تعليمية  و�سائل  وعر�ست   ،
وال�سراكة بن ال�بية والثقافة ي�سب يف �سالح الطالب والأجيال اجلديدة، 
مبا يتيحه من خروج على نطية قاعات الدر�ص يف املدار�ص اأثناء التعر�ص 

ملو�سوعات اللغة العربية، وجمالياتها، والتحديات التي تواجهها.  
ق�سة  تلخي�ص  ور�سة  خ��الل  من   - – مدر�سة  خمي�ص  بدرية  تناولت  كما 
الأجيال اجلديدة، عن طريق  العربية من  اللغة  الأمثل لتقريب  الأ�سلوب 
تب�سيط الن�سو�ص، و�سرحها باأ�سلوب يعتمد على احلكي، وي�سرك الطالب 
يف الق�ص ع��ن ط��ري��ق احل���وار الإي��ج��اب��ي، وه��و م��ا اأ���س��ه��م يف جن��اح الور�سة 

وامللتقى ب�سكل عام 
ويف ختام امللتقى كرمت مديرة مركز وزارة الثقافة بدبا الفجرة املدار�ص 

امل�ساركة يف الفعاليات والور�ص.

ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأك��د 
املجل�ص الأعلى حاكم ال�سارقة اأهمية احلفاظ على الهوية الثقافية م�سددا 
على اأن الهوية الثقافية هي اآخر ح�سن يحمي الإن�سان من فو�سى جاحمة 

لي�ص لها حدود.
جاء ذلك خالل افتتاح �سموه اأعمال الدورة الثانية من منتدى الت�سال 
دولة  من  كل  بح�سور  العالمي  ال�سارقة  مركز  ينظمه  ال��ذي  احلكومي 
رجب طيب اأردوغان رئي�ص الوزراء ال�كي و�سمو ال�سيخ عبداهلل بن �سامل 
لالأمم  ال�سابق  العام  الأم��ن  اأن��ان  وك��ويف  ال�سارقة  حاكم  نائب  القا�سمي 
املتحدة وعمرو مو�سى الأمن العام ال�سابق جلامعة الدولة العربية واأندرو 

يونغ ال�سفر الأ�سبق للوليات املتحدة الأمريكية يف الأمم املتحدة.
وقال �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة اإن اخل�سو�سيات الثقافية ل ميكن اأن 
ت�سمحل اإىل الأبد فهي تلجاأ اإىل العي�ص يف �سبات �ستوي كالنبات يف اأعماق 
ميكن  فال  جديد  من  بالنبعاث  املحيط  لها  ي�سمح  اأن  وتنتظر  الالوعي 

دفن قيمة ثقافية اإىل مال نهاية.
واأ�ساف ينبغي يف مواجهة هذا الزحف الفو�سوي والذي لأن انت�سر �ستكون 
اآثاره الهدامة اأخطر واأدهى من اآثار املوجة ال�ستعمارية يف املا�سي فالهوية 

الثقافية هي الدرع الواقي واحل�سن املنيع و�سمان البقاء الوحيد.
من  كوكبة  ب��وج��ود  �سعادته  ع��ن  ال�سارقة  ح��اك��م  ال�سمو  �ساحب  واأع����رب 
اأ�سحاب القرار والذين اتخذوا �سمائرهم مطية لقراراتهم كنا نراقبهم 
ون�ستمع اإىل كلماتهم فكانت رقابنا ت�سراأب فخرا لتلك املواقف ول اأريد اأن 

اأعدد تلك املواقف فاأنتم اأدرى بهم يف خالل ال�سنوات ال�سابقة.
وقال �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة اإن ال�سارقة علمت التوا�سل الثقايف منذ 
اأمد بعيد واأن اأول لقاء يف نهاية 1976 عندما عقدت الندوة الأفريقية 
العربية وقد اتخذت تلك الندوة قرارات منها التوا�سل الثقايف بن الدول 

الإفريقية والدول العربية.
اإن�����س��اء م��رك��ز ثقايف  ت��ق��رر  ال�����س��ارق��ة وق��د  واأ���س��اف �ساحب ال�سمو ح��اك��م 
وخالل  املركز  لذلك  الفخري  الرئي�ص  اأن��ا  اأك��ون  ب��اأن  وت�سرفت  للتوا�سل 
البلدان  ك��ل  يف  الإفريقية  املوؤ�س�سات  م��ع  والتوا�سل  البحث  م��ن  �سنتن 
الدول  اأن  الثقايف خرجت بنتيجة  التوا�سل  الأفريقية لإيجاد و�سيلة من 
الذي مييز املجموعات  ال�سلوك  الأفريقية تعتمد يف ثقافتها على قواعد 
العلماء  عند  ي�سمى  ما  وذل��ك  واملعاهدات  الت�سالت  تلك  يف  غرها  من 
كبر من  التاأثر  وج��دت  الت�����س��الت  تلك  تعمقت يف  فلما  الن��ث��وج��رايف 
الدول الغربية اأكر منها على تلك الدول الإفريقية حيث كان ال�ستعمار 
الغربي قد �سرب اأذنابه يف تلك البلدان فكان علي اأن اأبحث التوا�سل مع 

الغرب مبا ي�ساعدين على التوا�سل مع الدول الإفريقية.
اأن  اأو الغربية وج��دت  الثقافة الأوروب��ي��ة  وق��ال �سموه وم��ن خ��الل درا�سة 
هناك اأ�سلوبا اآخر للثقافة يعتمد يف ذاته على الإبداعات وال�اث واملكا�سب 
يف  هنا  ل��دي  يكن  مل  اإذن  والأف���الم  وامل�سرح  واملو�سيقى  والكتب  الثقافية 
يف  الثقافة  من  العنا�سر  تلك  اأوج��د  مل  ما  للتوا�سل  و�سيلة  اأي  ال�سارقة 
بلدي وفعال يف اأبريل 1979 كان هناك لقاء بقاعة اأفريقيا مع جمموعة 
اآن  اإن��ه قد  اأعلنته يف ذل��ك اللقاء فقلت  ال��ذي  من ال�سباب وك��ان الإع��الن 
الأوان لوقف ثورة الكونكريت يف الدولة ليحل حملها ثورة الثقافة وقلت 
لل�سباب اأن لدي خطة �ساأفاجىء بها اجلميع وهي م�سروع ال�سارقة الثقايف 
اأمام  الغرب وكنت وا�سعا  التوا�سل مع  وب��داأ   .. الوقت  ب��داأ يف ذلك  ال��ذي 
عيني مقولة غاندي اأنا ل اأرغب باأن اأ�سد كل نوافذ منزيل واأحيطه باأ�سوار 
من جميع اجلهات بل اأرغب اأن تهب ثقافات البالد كلها على منزي باأق�سى 
قدر من احلرية ..لكنني اأرف�ص اأن تفقدين اأي منها توازين وكنا كذلك مل 
ناأخذ كل ما ياأتي من الغرب واإنا كنا ن�سيف الإ�سافات التي نحتاج اإليها 
وبذلك التوا�سل والتطور الثقايف بال�سارقة كانت منظمة اليوني�سكو على 
توا�سل معنا تراقب حركتنا يف كل تلك ال�سنوات وقررت اأن تكون ال�سارقة 

بعد  الثالة من  لل�سنة   1997 �سنة  العربي يف  للعامل  الثقافية  العا�سمة 
م�سر وتون�ص وكنا �سعداء و�سركاء مع اليوني�سكو نتوا�سل ونظن اأننا قد 

حققنا جزءا من ذلك التوا�سل مع العامل العربي.
واأ�ساف �سموه لكن يف تلك الف�ة واإذا بنا ن�ستقبل �سربات موجعة ال�سربة 
الأوىل كانت يف معتقدي 11 �سبتمر و�سراع احل�سارات الإرهاب وتخطي 
ا�سوار الأمم املتحدة والإرادة الدولية بالف�اء والقتل والحتالل..وكانت 
به  ال��ذي  املكان  نف�ص  يف  بوليتان  م���و  متحف  يف  ا�س�كت  قد  ال�سارقة 
احلدث ويف نف�ص الزمان الذي فيه احلدث وكانت ال�سارقة متواجدة بكل 
اأننا لنم نتوارى بل بالعك�ص نكون متواجدين وكان خطيب  ثقلها لنثبت 
ذلك الفتتاح ي�سيد بال�سارقة يف كلمة الفتتاح ..ولن ت�ستمر تلك ال�سربة 
الغربية  امل��دن  التوا�سل مع  وا�ستمر  بال�سرب  يقوم  فقد خ��ارت قوى من 
وكنا نقيم املهرجانات يف كل بلد اأوروبي ونعر�ص تراثنا ونعر�ص ما لدينا 
وكانت هناك رق�سات واإنني كنت اأ�ساهد واإنني كنت اأحر�ص على اأن اأ�سارك 
اأنا معهم وكان الأهايل من تلك البلدان تلب�ص مثل لبا�سنا والن�ساء يلب�سن 
لبا�ص ن�سائنا ويرق�سون معنا بكل حمبة واإخاء كان هذا نهجا من اأعظم 
النهج التي حققناها يف ما ي�سمى بالتوا�سل.. لكن ونحن يف تلك الف�ة 
واإىل  الغرب  ا�سماع  اإىل  تو�سلنا  اأن  ا�ستطاعت  التي  الثقافة  بتلك  ونفخر 
مدنهم واإذا بال�سربة الثانية وكانت يف ثقافتي العوملة اإلغاء الثقافة تخطي 
اأ�سوار اليوني�سكو وكنا يف حرة من اأمرنا ومل يكن اإلغاء تلك الثقافة قائما 
على قرارات فارغة واإنا ربطت بالتبادل التجاري والتهديد تلغي ثقافتك 
للتوا�سل  ا�ستعملها  التي كنت  الأدوات  اأو متوت جوعا معنى ذلك حتطم 
الثقايف ولكن بريق اأمل قد لح من فرن�سا وكان خطاب ال�ستثناء الثقايف 
فتنف�سنا  اأخ��رى  دول  وتبعدها  العوملة ت�نح  التي جعلت  ال�سربة  وكانت 
لتاأخذ مكانها وم�سوؤولياتها  اليوني�سكو  بعد ذلك منظمة  واأتت  ال�سعداء 
اإىل  للثقافة  والآخاء..وو�سلنا  باملحبة  الثقافة  مد  يف  معها  �سركاء  وكنا 
بكل  الفنية  املرافد  من  لدينا  كان  حيث  اجلميل  الع�سر  �سميتها  مرحلة 
امل�����س��ارح واملكتبات وم��ع��ار���ص الكتب وامل��دار���ص من  اأن��واع��ه��ا وم��ه��رج��ان��ات 
جمموعة  مع  لقائي  وك��ان  احل��ظ  �سعيدي  وكنا  الثانوي..  اإىل  البتدائي 
اأوطانهم  جت��اه  م�سوؤوليتهم  لهم  وذك��رت  فيهم  كلمة  األقي  وكنت  الأدب���اء 
اأو الأدي��ب امللتزم الذي ياأخذ  وجتاه بلدهم وو�سفت ذلك بالكاتب امللتزم 
ق�سايا اأمته و�سعبه ..واأنا احتدث على املن�سة كانت اأغاين تلوح �سورا كنت 
اأمامي  ولح��ت   1914 بعد  من  فرن�سا  يف  الثقايف  للع�سر  �سورا  قراأتها 
�سورة تريفورز ذلك اليهودي الذي زج بال�سجن ظلما من قبل ا�س�ازيه 
ذلك ال�سابط الذي اف�ى عليه باأنه جا�سو�ص لأملانيا وقامت قيامة الأدباء 
واملثقفن وهي ال�سورة التي كنت اأمتناها يف بلدي يف اأي مكان يف بلدي واإذا 
تلك املجموعة من املثقفن يتقدمهم اميرزول يف مقالته ال�سهرة اإنني 

اتفق يف تلك ال�سورة كنت اأنظر اإىل امل�ستقبل.
اأتت ال�سربة الثالثة وكانت يف كياين الفو�سى اخلالقة  وقال �سموه لكن 
وتركت اجلميع ي�نح واأ�سبحنا نحن يف العامل العربي ننظر اإىل مواقع 
مثل م�سر وتون�ص وليبيا واليمن و�سوريا واإذا نحن ن�ساهد حلبات الديكة 
وهي تت�سارع والآخ��رون يتفرجون حول كل حلبة من تلك احللبات لول 
لطف اهلل بنا لكانت تلك احللبات اأي حلبات �سراع الديكة موجودة يف كل 
حارة ويف كل بيت. واأ�ساف �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
القا�سمي من خالل موؤمتركم هذا ابعث ملثقفي العامل العربي زمالئي يف 
املهمة الذين يت�ساءلون وهم يف حرة من اأمرهم : ابعث لهم بهذه الر�سالة 
: عندما ي�سعر �سخ�ص اأنه مهدد فهو مييل اإىل اللجوء اإىل منطقة يتعذر 
على الغازي الو�سول اإليها والثقافة هي اأح�سن ملجاأ ميكن اللجوء اإليها 

لأنها العن�سر الأكر خ�سو�سية والأكر التحاما بالإن�سان.
وقد األقى رئي�ص الوزراء ال�كي رجب طيب اأردوغان كلمة خالل الفتتاح 
اأثر الت�سال على العامل يف كثر من اخل�سو�سيات واأ�سبح له  قال فيها 

تاأثر مبا�سر على كل العالقات الجتماعية وال�سيا�سية والقت�سادية اإىل 
جانب تاأثره على ال�سيا�سات واحلكومات.

واأو�سح اأن ال�سيا�سين الذين ي�ستطيعون ا�ستغالل الت�سال ب�سكل �سحيح 
اأهمية تطوير  اأ�سوات الناخبن.. م�سددا على  ي�ستطيعون احل�سول على 
اأ�ساليب توا�سل احلكومات مع املواطنن خا�سة يف ظل التغرات اجلذرية 
تركيا  اإن  قال  حيث  اخل�سو�ص  وجه  على  واملنطقة  العامل  ي�سهدها  التي 
تتكون من 81 مدينة واأن امل�سافة بن اأق�سى مدينتن تزيد على 2500 
وقد  م���رات  ع��دة  امل���دن  ه��ذه  اأزور  ومن�سبي  مل�سوؤلياتي  ووف��ق��ا  م���  كيلو 
45 يوما خالل احلملة النتخابية ويف كل منها  70 مدينة خالل  زرت 
األتقي مع جموع من ال�سعب ورغم ا�ستخدامنا لو�سائل الت�سال املتنوعة 

واحلديثة اإل اأن القول اأو الل�سان يظل هو الو�سيلة الأوىل يف الت�سال.
اأنه  اإل  اأن��ه ب�سفته رئي�سا حلزب ورئي�سا للوزراء يف تركيا  اأردوغ��ان  واأك��د 
ل يوؤمن اإطالقا باأن يتم التوا�سل عر و�سائل الت�سال فح�سب فو�سائل 
الت�سال وحدها ل تكفي لتحقيق الت�سال املتكامل كما اأنه يجب اأن يكون 

هناك ن�سيب من القلب والفوؤاد يف عملية الت�سال.
بالقلب  التوا�سل  غ��اب  اإذا  منقو�سا  يظل  ات�سال  ك��ل  اأردوغ����ان  واأ���س��اف 
فالقول ل ينبغي اأن ينتقل من اأذن اإىل اأذن ولكن من قلب اإىل قلب ليكون 
اأكر تاأثرا حيث اإن جناح حكومتنا يعود اإىل ال�كيز على عن�سر القلب 
املجاورة  ال��دول  مع  حديثنا  يف  اأننا  كما  ال�سعب  مع  التوا�سل  يف  وال��ف��وؤاد 
والأ�سدقاء يف كل مكان حاولنا دائما اأن نعر بقلوبنا مع ا�ستخدام ال�سدق 
وال�سفافية والإف�ساح باحلق وذلك ات�ساقا مع قول اهلل تعاىل »يااأيها الذين 
اآمنوا مل تقولون ما ل تفعلون كر مقتا عند اهلل اأن تقولوا ما لتفعلون.

على  م�سوؤولية  يعد  الظلم  �سد  ال�سوت  ورف��ع  احل��ق  ق��ول  اأن  على  و�سدد 
اأمام امل�ساكل العاملية وهو ما قد  اجلميع ولذلك فاإن تركيا ترفع �سوتها 
يزعج البع�ص ولكننا مل ن�ستطع ال�سكون اأمام �سقوط الأطفال والأبرياء 
اأمام الذين يرتكبون جرائم �سد  يف فل�سطن و�سوريا ولن نكون �ساكتن 
�سعوبهم اأو ما يفعله الديكتاتور ال�سوري يف �سعبه وكذلك اأمام ما يحدث 
يف ال�سومال وماينمار واأفغان�ستان.. موؤكدا اأن عيونا ل ترى ما يحدث يف 
فل�سطن وغزة والقد�ص هي عيون عمياء واإن األ�سنة ل تتحدث عن املجازر 
كلمته  اأردوغ����ان  واختتم  وخ��ر���س��اء.  بكماء  األ�سنة  ه��ي  �سوريا  يف  وال��دم��اء 
العرقي  اأو  الديني  اأو  اللغوي  التفريق  على  يعتمد  ات�سال  كل  اإن  بالقول 
اأو املذهبي هو ات�سال ناق�ص واإذا مل يكن هناك �سدق يف و�سائل التوا�سل 
بدورها  تقوم  لن  فاإنها  وال�سدق  املحبة  الو�سائل  اإلينا هذه  تنقل  واإذا مل 
تتحكم  األ  يجب  اأن��ه  على  كذلك  م�سددا   .. فقط  لعبة  وتظل  احلقيقي 
الو�سائل  هذه  يف  الب�سري  العن�سر  نزيد  اأن  ويجب  �سمائرنا  يف  الو�سائل 
واأن نحرر الإن�سان من عبودية الو�سائل خلدمة الإن�سان. وطالب اأردوغان 
باأن يكون منتدى الت�سال احلكومي يف ال�سارقة و�سيلة للتوا�سل مبعانيه 
العميقة وم�ساهمة من القلب والفوؤاد واأن يكون التوا�سل والت�سال و�سيلة 
للتقريب بن ال�سعوب وبع�سها وبن واحلكومات متقدما بالتهنئة وال�سكر 
اإيجاد مثل هذا  القا�سمي على  ال�سيخ �سلطان بن حممد  ال�سمو  ل�ساحب 

املنتدى.
من جانبه ا�ستعر�ص كويف اأنان خالل كلمته التجربة التي خا�سها كاأمن 
العامل مير مبرحلة تغير جذري  اأن  املتحدة وذك��ر  الأمم  اأروق��ة  ع��ام يف 
وهناك العديد من امل�ستجدات الكبرة يف العامل ولكن ما يثر القلق هو 

حجم التعقيدات يف هذه امل�ستجدات.
وتبنوا  ال�سعوب  حترك  فهم  يف  يفلحوا  مل  ال�سيا�سين  القادة  اأن  واأو�سح 
وجهات نظر ق�سرة املدى مما اأدى اإىل ا�ستفحال امل�ساكل و�سعور املواطنن 
باأنهم مغيبون عن اتخاذ القرار يف ال�سنوات الأخرة مما اأدى اإىل الرغبة 
العامل للمجيء بحكومات  اأث��رت حول  يف تغير جذري وحركات �سعبية 

اأكر فاعلية. 

االثنني -    25   فبراير    2013 م    -    العـدد   10725
Monday   25   February    2013  -  Issue No   10725ثقافة وفن�ن

26
افتتح اأعمال منتدى الت�سال احلكومي 2013 

حاكم �ل�سارقة يوؤكد �أهمية �حلفاظ على �لهوية �لثقافية كاآخر ح�سن يحمي �لإن�سان من �لفو�سى �جلاحمة 
اأردوغان يوؤكد اأهمية اأن يكون التوا�شل والت�شال و�شيلة للتقريب بني ال�شعوب وكذلك بني واحلكومات

حتت �سعار فنون وجماليات العمارة يف اأبوظبي

�نطالق �ملو�سم �لثالث مل�سابقة ف�ساء�ت من نور للت�سوير �لفوتوغر�يف 
يو�شف العبيديل: امل�شابقة فر�شة للتعرف على جماليات العمارة الإ�شالمية يف اأبوظبي
عبد العزيز املعمري: قيمة جوائز امل�شابقة هذا العام تبلغ نحو 250 األف درهم

•• تغطية رم�ضان عطا

حتت رعاية �سمو ال�سيخ من�سور بن 
زايد اآل نهيان، نائب رئي�ص جمل�ص 
الوزراء، وزير �سوؤون الرئا�سة، اأعلن 
مركز جامع ال�سيخ زايد الكبر عن 
انطالق فعاليات املو�سم الثالث من 
م�سابقة ف�ساءات من نور للت�سوير 
مار�ص  من  الثالث  يف  الفوتوغرايف 
املقبل وحتى 16 مايو املقبل، وذلك 
حتت �سعار فنون وجماليات العمارة 
امل�سابقة  ت�سمل  حيث   ، اأبوظبي  يف 
هما:  رئي�سيتن  فئتن  ال��ع��ام  ه��ذا 
بجماليات  وتخت�ص  العامة  الفئة 
العمارة الإ�سالمية يف جامع ال�سيخ 
زايد الكبر، والفئة اخلا�سة وتدور 
املعمارية يف ق�سر  حول اجلماليات 
الإم��ارات . جاء ذلك خالل املوؤمتر 
اإدارة مركز  الذي عقدته  ال�سحفي 
�سباح  ال��ك��ب��ر،  زاي���د  ال�سيخ  ج��ام��ع 

كمركز ح�ساري رائد يف املجتمع .
اأن ف�����س��اءات من  وذك����ر ال��ع��ب��ي��ديل 
الثالث  للعام  توا�سل م�سرتها  نور 
ع��ل��ى ال����ت����وايل، ح��ي��ث ت��ن��ط��ل��ق هذا 
ال����ع����ام ب���ث���وب ج����دي����د، ف���ق���د حدث 
ومعايرها  امل�سابقة  فئات  يف  تغر 
ويوفر  الت�سوير،  و���س��روط  الفنية 
مركز جامع ال�سيخ زايد الكبر كل 
على  بامل�سابقة  اخلا�سة  املعلومات 

موقعه الإلك�وين.
تبذل  امل��رك��ز  اإدارة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
اأجل توفر �سبل  جهوداً كبرة من 
الفريدة من  امل�سابقة  لهذه  النجاح 
وذلك  العامل،  م�ستوى  على  نوعها 
ب��دع��م لحم���دود م��ن م��ع��ايل اأحمد 
�سوؤون  وزي��ر  نائب  ال��زع��اب��ي  جمعة 
الرئا�سة، رئي�ص جمل�ص اإدارة اأمناء 
اأع�����س��اء جمل�ص  امل���رك���ز، وال�������س���ادة 

اأمناء املركز .
ت�سهم  اأن  يف  اأم����ل����ه  ع����ن  واأع��������رب 

خ���الل عد�سة  م��ن  الإم�����ارات  ق�سر 
والعرب  الإم����ارات����ي����ن  امل�����س��وري��ن 
ال�سرحن  هذين  ك��ون  والأج��ان��ب، 
الكبرين �ساهدين على ما حققته 
اأب���وظ���ب���ي وال����دول����ة م���ن اإجن������ازات 
تهدف  ك���م���ا  ال����ع����م����ارة،  جم�����ال  يف 
ا���س��ت��ق��ط��اب ف��ئ��ات ج��دي��دة من  اإىل 
امل�����س��ارك��ن، ل��ي��ق��دم��وا م���زي���داً من 
تعر  ال��ت��ي  الفوتوغرافية  ال�����س��ور 
عن اإبداعاتهم ومهاراتهم يف جمال 
ال��ت�����س��وي��ر، ك���ي ت��ك��ون ذاك�����رة حية 

لالأجيال املقبلة .

ثوب جديد
له  كلمة  العبيديل يف  يو�سف  وق��ال 
اإن م��رك��ز جامع  امل����وؤمت����ر:   خ���الل 
دائماً  يحر�ص  الكبر  زاي��د  ال�سيخ 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��وا���س��ل م��ع املراكز 
والثقافية  ال�سياحية  وامل��وؤ���س�����س��ات 
ال�سياحة  ح��رك��ة  تن�سيط  اأج���ل  م��ن 

باأبوظبي  الإم����ارات  ق�سر  يف  ام�ص 
الق�سر  اإدارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  وذل���ك 
مدير  العبيديل  يو�سف  وبح�سور 
الكبر،  زاي���د  ال�سيخ  ج��ام��ع  م��رك��ز 
وعدد من ممثلي ال�سحف وو�سائل 
الإعالم املحلية والعربية والعاملية. 
انطلقت  التي  امل�سابقة  ه��ذه  وتاأتي 
�سل�سلة  �سمن   2010 اأك��ت��وب��ر  يف 
م���ن الأن�����س��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات التي 
زايد  ال�سيخ  ج��ام��ع  م��رك��ز  يحر�ص 
الكبر على تنظيمها، انطالقا من 
ث��ق��ايف فكري  ك�����س��رح  اجل��ام��ع  دور 
ال�سامية  ال��ق��ي��م  ي����رز  وروح�������اين 
حمبة  كدين  الإ���س��الم  يف  املتاأ�سلة 
�ستى  على  منفتح  وت�سامح  وح���وار 
العلوم والفنون التي ت�سهم يف تقدم 

الب�سرية وارتقائها.
وت���ه���دف امل�����س��اب��ق��ة ه����ذا ال���ع���ام اإىل 
جماليات  ع��ل��ى  ال�������س���وء  ت�����س��ل��ي��ط 
ج����ام����ع ال�������س���ي���خ زاي��������د ال���ك���ب���ر و 

ال�سيا�سة  اإط��ار هذه  الدولة، ويف  يف 
ال���ع���ام م�سابقة  ه���ذا  امل���رك���ز  ي��ن��ظ��م 
ف�ساءات من نور يف مو�سمها الثالث 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ق�سر الإم�����ارات من 
العمارة  ف��ن  جماليات  اإظ��ه��ار  اأج��ل 
زايد  ال�سيخ  ج��ام��ع  يف  الإ���س��الم��ي��ة 
الكبر، وكذلك اجلماليات املعمارية 
بو�سفهما  الإم������������ارات  ق�������س���ر  يف 
وج���ه���ت���ن ���س��ي��اح��ي��ن ب����ارزت����ن يف 
ي�ستقطباًن  وامل���ن���ط���ق���ة  اأب���وظ���ب���ي 
من خمتلف  �سنوياً  ال��زوار  مالين 
هذه  وت�سكل  واأ���س��اف:  اجلن�سيات. 
امل�سابقة املتميزة يف جمال الت�سوير 
على  للتعرف  فر�سة  الفوتوغرايف 
الإ�سالمية  ال����ع����م����ارة  ج���م���ال���ي���ات 
كما  اأب���وظ���ب���ي،  وخ�����س��و���س��ي��ت��ه��ا يف 
تهدف اإىل الإ�سهام يف تطوير حركة 
الدولة،  يف  الفوتوغرايف  الت�سوير 
والثقايف  ال��ف��ك��ري  ال�����دور  وت��ع��زي��ز 
مل��رك��ز ج��ام��ع ال�����س��ي��خ زاي����د الكبر 

املح�فن  م�����ن  ال���ت�������س���وي���ر  ف�����ن 
العامل،  دول  خمتلف  م��ن  وال��ه��واة 
دورتها  يف  امل�������س���ارك���ات  ع����دد  وب���ل���غ 
من  م�ساركة  اآلف  خم�سة  الثانية 
اآلف  اأرب����ع����ة  م��ق��اب��ل  دول������ة،   50
الأمر  الأوىل،  ال����دورة  يف  م�ساركة 
الذي يوؤكد مكانة ف�ساءات من نور 
كحدث ثقايف عاملي يهم جميع فئات 

و�سرائح املجتمع .
وق�����ال: ���س��ي��ت��م ت��ن��ظ��ي��م ور�����ص عمل 
ت�����س��وي��ر ���س��ه��ري��ة ل��ل��م�����س��ارك��ن يف 
زايد  ال�سيخ  جامع  مبركز  امل�سابقة 
ال��ك��ب��ر وق�����س��ر الإم������ارات، ع��ل��ى اأن 
ا�ستمارات  يتم الت�سجيل من خالل 
اإل���ك����ون���ي���ة ي��ج��ده��ا امل��ت�����س��اب��ق يف 
ال��ق�����س��م امل��خ�����س�����ص ل��ل��م�����س��اب��ق��ة يف 
مل���رك���ز جامع  امل���وق���ع الإل����ك�����وين 

ال�سيخ زايد الكبر.
جوائز  قيمة  اأن  امل��ع��م��ري  واأو����س���ح 

ف�ساءات من نور يف حتقيق الهدف 
الذي اأن�ساأ املغفور له ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه من 
اأجله جامع ال�سيخ زايد الكبر وهو 
تر�سيخ الثقافة الإ�سالمية ال�سمحة 
وقيمها  مفاهيمها  ع��ن  وال��ت��ع��ب��ر 

الدينية الأ�سيلة . 

ا�ستمارات اإلكرتونية
اأكد عبدالعزيز املعمري  من جهته، 
احل�ساري  ال��ت��وا���س��ل  اإدارة  م��دي��ر 
والأن�����س��ط��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ب���الإن���اب���ة يف 
اأن  مركز جامع ال�سيخ زايد الكبر 
م�سابقة ف�ساءت من نور للت�سوير 
كبراً  جناحاً  حققت  الفوتوغرايف 
وال���ث���ان���ي���ة،  الأوىل  دورت����ي����ه����ا  يف 
و�سائل  من  كبر  باهتمام  وحظيت 
املحلية والعربية والعاملية،  الإعالم 
وا�ستقطبت عدداً كبراً من حمبي 

امل�سابقة هذا العام تبلغ نحو 250 
العامة  ال��ف��ئ��ت��ن  يف  دره������م  األ������ف 
الفائز  ي��ح�����س��ل  ح��ي��ث  واخل���ا����س���ة، 
األ���ف   40 ع��ل��ى  ف��ئ��ة  ك���ل  يف  الأول 
درهم وكامرا متخ�س�سة )ليكا(، 
فيما يح�سل الفائز الثاين على 30 
األف درهم والفائز الثالث على 20 

األف درهم .
من  م��ت�����س��اب��ق��اً   17 اأن  اإىل  ي�����س��ار 
الإمارات وعدة دول عربية واأجنبية 
قد فازوا بجوائز م�سابقة ف�ساءات 
من نور يف دورتيها الأوىل والثانية 
من بن 9000 �سورة م�ساركة من 
العامل،  50 دولة من خمتلف دول 
بجوائز  ف��ائ��زي��ن  ت�سعة  ف���از  ح��ي��ث 
 4000 ب���ن  م���ن  الأويل  ال������دورة 
فائزين  وثمانية  م�����س��ارك��ة،  ���س��ورة 
ب��ج��وائ��ز ال������دورة ال��ث��ان��ي��ة م���ن بن 

م�ساركة. �سورة   5000
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مع كل جتربة جديدة يحر�ص على الظهور ب�سكل خمتلف �سكاًل وم�سمونًا، ما يف�سر �سر تكتمه يف خطواته. يطل املمثل 
اأحمد عز على جماهريه بفيلمه اجلديد )احلفلة( مب�ساركة كل من حممد رجب وجومانا مراد وروبي. يطرح الفيلم يف 

مو�سم اإجازة منت�سف العام، ويتحدث عنه عز يف هذا احلوار:

ل اأختار اأدواري وفقًا مل�ساحتها اأو نوعيتها

�أحمد عز: )�حلفلة( جتربة خا�سة جدً�

ال�سيا�سة،  اإنها ل حتب احلديث عن  امل�سرية منة ف�سايل  الفنانة  قالت 
اأن غالبية  اأنها ترى  ولكن الثورة جعلت اجلميع يتحدثون، واأ�سارت اإىل 
القيادات ال�سيا�سية تتحدث عن دميوقراطية وحرية غر موجودة وهم 

)ُيخادعون(.
واعترت ف�سايل، اأن م�سر من دون فن هي اأر�ص بور، كما حتدثت عن 

حياتها ال�سخ�سية اإذ قلبها ل يزال ملكها وتنتظر فار�ص اأحالمها.
تفهم  ل  اإنها  ف�سايل  قالت  م�سر،  يف  ال�سيا�سي  للم�سهد  روؤيتها  وح��ول 
بال�سيا�سة، لفتة اإىل اأنها ت�سعر اأي�ساً بامللل حن ت�ساهد بع�ص الف�سائيات، 
)ف��اأغ��ل��ب ال�����س��ي��وف امل��وج��ودي��ن ع��ل��ى ���س��ا���س��ات ت��ل��ك ال��ق��ن��وات والقيادات 
ال�سيا�سية ُيخادعون ويتحدثون عن ال�ستقرار والدميوقراطية واحلرية 
اأن  اأعتقد  العك�ص  بل  الآن،  ال��ث��ورة وحتى  قيام  ذل��ك منذ  ن��رى  ونحن ل 
هناك ت�سييقاً على احلريات، والو�سع القت�سادي ينهار وخا�سة اجلنيه 
اجلديد  اجلمهورية  رئي�ص  ي��د  يف  للدميوقراطية  وبالن�سبة  امل�����س��ري، 

يتحكم فيها كما ي�ساء(.
اأنها  ويف جانب اآخر، وبعيداً عن الأجواء ال�سيا�سية، اأكدت املمثلة ال�سابة 
تكره املقالب جداً، واإن كانت حتّب جو ال�سحك واملرح، )لكن املقالب اللي 
اأنا ظهرت فيها جعلت النا�ص ياأخذون عني فكرة اأين بنت قليلة الأدب رغم 
اأنني غر ذلك(. واأ�سافت: )اأنا ع�سبية جداً وغر �سبورة، لذلك اأظهر 

ب�سكل غريب على ال�سا�سة(.
كانت  اأن��ه��ا  فك�سفت  ال��ع��زي��ز،  الفنان حم��م��ود عبد  اأم���ام  ع��ن وقوفها  اأم���ا 
واأكملت  تفكر.  دون  من  قبلت  لكنها  ال�سيناريو،  تلّقت  حن  )مرعوبة( 
اأنها كانت خائفة يف امل�سهد الأول معه، وقد حاول اأن يك�سر حاجز اخلوف، 
لها  اأن  واأ�سافت  يعمل(.  كيف  لأرى  الت�سوير  اأوق��ات  كل  اأح�سر  )وكنُت 
عبد  حممود  مثل  وم�سّرف  كبر  ت��اري��خ  ل��ه  جن��م  اأم���ام  تقف  اأن  ال�سرف 

العزيز وقد تعّلمت منه الكثر.
وعلى �سعيد )الأزمات(، روت ف�سايل ق�سة اأزمتها مع �سركة )ال�سبكي(، 
فقالت: )�ساركت يف فيلم )نور عيني( مع املطرب تامر ح�سني ومنة �سلبي، 
وفجاأة اكت�سفت حذف م�ساهد كثرة يل، ول�ست اأنا الوحيدة التي حدثت 

لها امل�سكلة بل كثرون ظلموا يف الفيلم، ومن بينهم عبر �سري(.
الفن هو �سريان  اأن  ب��ور(، معترة  )اأر���ص  الفن  اأن م�سر من دون  وراأت 
غر  اآخ���ر  �سيئاً  نعمل  اأن  ن�ستطيع  ل  ك��ث��رون  وف��ن��ان��ون  و)اأن����ا  احل��ي��اة، 

الفن(.
اأما عن اأحوال القلب، فاأكدت اأن قلبها ليزال ملكها حتى الآن وتتمنى اأن 
اأن موا�سفات  ياأتي فار�ص الأح��الم ويخطف قلبها اإىل مكان بعيد، علماً 
فار�ص الأحالم املطلوب: )حم�م وطيب، والأهم الخال�ص والثقة بن 

الطرفن(.

م�سر من دون فن هي اأر�ص بور

منة ف�سايل: �أحب �ل�سحك و�ملرح... 
و�أكره �ملقالب

• يف فيلمك الأخر )احلفلة( ترفع راياتك على جبهة م�ساهد احلركة 
للمرة الأوىل ب�سكل �سريح، ما يدخلك يف مناف�سة مع من يقدمون هذه 

النوعية، األي�ص كذلك؟
- ل اأناف�ص اأياً من املمثلن الذين قدموا م�ساهد احلركة، ويف مقدمهم 
بعدما  ال��درام��ا  م��ن  النوعية  ل��ه��ذه  اإت��ق��ان��ا  التمثيل  جن��وم  اأك���ر  ال�سقا 
اأما على م�ستوى اختياري  اأعماله كافة.  اأظهر مهارة وتقنية عالين يف 
اأو  حركة  ك��ان  �سواء  وال�سيناريو،  الفيلم  طبيعة  فتحكمني  ال�سخ�سي، 
رومان�سياً اأو غرهما، وحينها اأحدد اإن كنت �ساأقوم به اأم ل. مبعنى اأدق، 
ل اأقرر نوعية الفيلم الذي �ساأقدمه، والفي�سل يف اختياري دوماً يرجع 
اإىل جودة ال�سيناريو ومدى مالءمته يل، اإ�سافة اإىل املخرج الذي �ساأعمل 

معه.
�سارت الأمور؟ كيف  عالء،  اأحمد  املخرج  مع  الثانية  للمرة  • تعمل 

- املخرج اأ�سا�ص العمل الفني، فهو الذي يحدد م�سار الفيلم وفقاً لروؤيته 
ووجهة نظره. بالن�سبة اإيل، كان التعامل الثاين مع املخرج اأحمد عالء 
رائعاً، خ�سو�ساً اأن لديه فكراً كبراً وروؤية خا�سة تتعلق بتقدمي امل�ساهد 
ب�سكل خمتلف، ل �سيما اأن هذا الفيلم يتميز بطبيعته اخلا�سة، واأنا على 

ثقة باأن اجلمهور �سرى جتربة �سينمائية خمتلفة عما �سبق وقدمته.
اإ�سكاليات )البور�سة( عر هذا الفيلم اأم اأن امل�ساألة  طرح  ق�سدمت  • هل 

جمرد �سدفة؟
- ل يناق�ص الفيلم البور�سة فح�سب، بل الواقع الذي يعي�سه امل�سريون 
يف الوقت احلايل، كحالت الختطاف يف الف�ة الأخرة داخل املجتمع 
امل�سري، ولأنني اأج�سد دور �سخ�ص يعمل يف البور�سة كان من الطبيعي 
والتي  بها،  يتعلق  ما  وكل  وم�ساكلها  البور�سة  الفيلم طبيعة  يتناول  اأن 

كانت اأي�ساً جزءاً من اأحداث الفيلم.
حممد رجب للمرة الثانية بعد فيلم )مالكي اإ�سكندرية(،  مع  • تتعامل 

كيف ترى التعاون بينكما؟
- حممد رجب ممثل موهوب للغاية وقد اأثبت اأنه ممثل متمكن، و�ساحب 
�سخ�سية يف اأدائه، واأنا �سعيد جداً بالتعاون معه واأمتنى اأن يتكرر، خ�سو�ساً 
اأن املمثل املوهوب يجعلك ت�سعر دائماً باأن عليك اأن تخرج اأق�سى ما لديك 
من طاقة، على عك�ص املمثل املتوا�سع الإمكانات الذي ينزل مب�ستواك اإىل 

اأ�سفل. ويف احلالت كافة، ل اأهتم باأن اأكون اأنا النجم.
عن التعاون مع باقي الأبطال؟ • ماذا 

اأداء خمتلف  واأراه���ا �ساحبة  الأوىل،  للمرة  م��راد  اأت��ع��اون مع جومانة   -
للغاية، وكنت �سعيداً للغاية مبا قدمناه �سوياً. كذلك كانت التجربة مع 
روبي ودينا ال�سربيني على قدر الثقة التي و�سعها �سانعو العمل فيهما، 

وكنت �سعيداً ومرتاحاً للغاية بالتعاون معهما.
الفيلم؟ اأبطال  اختيار  يف  تتدخل  اأنك  �سحيح  • هل 

- ل ميكن اأن اأكون �ساحب القرار يف اختيار الأبطال، فهذه ق�سية تخ�ص 
املوؤلف واملخرج يف الأ�سا�ص. لكن ل اأنفي اأنه قد يكون يل راأي ا�ست�ساري، 
اأو بتو�سيف اأدق جمرد اق�احات اأقدمها لهم، يف اإمكانهم الأخذ بها اأو 

رف�سها، ما يعني اأنني ل اأختار طاقم الفيلم الذي اأ�سارك فيه.
به �سناعة  البطولة اجلماعية، وهل ما متر  توافق على تقدمي  مل��اذا   •

ال�سينما هو ال�سبب؟
- مل ل تكون البطولة جماعية؟ فالفيلم اجليد حتركه اأحداث م�ساغة 
لديه من  ما  اأق�سى  بذل  اإىل  لها  يت�سدى  تدفع من  وتلك  ب�سكل جيد، 
ينعك�ص  اأمامك  اجليد  املمثل  �سلفاً،  اأ�سرت  وكما  النجاح.  لتحقيق  جهد 
عليك اإيجاباً، لذلك ت�سعدين دوماً امل�ساركة بتجارب على هذا القدر من 

الراء.
بطل  م��ن  اأك��ر  حتتمل  �سيناريوهات  فثمة  الأب��ط��ال،  ال�سيناريو  يحدد 
و�سيناريوهات اأخرى تتطلب بطاًل واحداً. بالتايل، الأقاويل حول اأن حال 
�سناعة ال�سينما هي ما يدفعنا اإىل البطولت اجلماعية ل اأراه منطقياً، 
املطلقة،  البطولة  م��ن  اجلماعية  البطولة  يحدد  الفيلم  مو�سوع  لأن 

والدليل فيلم )امل�سلحة( الذي �سمل عدداً كبراً من النجوم.
الأ���س��م��اء يف  ت��رت��ي��ب  ب�سبب  ال�سقا  وب���ن  بينك  خ��الف��ات  وق��ع��ت  ه��ل   •

)امل�سلحة(؟
ت��رددت مل تكن �سحيحة على الإط��الق، وعالقتي  التي  - الأخبار كافة 

بال�سقا تتعدى الزمالة فهو بالن�سبة اإيل يف مكانة �سقيقي، فكيف اأختلف 
معه على ترتيب الأ�سماء؟ ف�ساًل عن ذلك، مل ياأِت الفيلم م�سادفة بل 
اأننا  اأي  ينا�سبنا،  �سيناريو  عن  البحث  خاللها  حاولنا  طويلة  رحلة  بعد 

اخ�نا اأن نتواجد معاً.

جمال �سليمان مع �سهرية �سالم
اأ�سهر، اختار الفنان  اأكر من كاتب على مدى  ثالثة  بعد مفاو�سات مع 
جمال �سليمان ق�سة كتبتها املوؤلفة �سهرة �سالم لتكون م�سروعه الدرامي 
يتعاون يف هذا  ال��ذي  املقبل. جمال  رم�سان  املقرر عر�سه خالل  اجلديد 
امل�سل�سل للمرة الأوىل مع املنتج �سادق ال�سباح، اتفق معه على فكرة اأخرى 

�سيقدمها يف رم�سان 2014.

حممد حماقي وكليب جديد
اأغنيتي  لت�سوير  ورومانيا  دبي  اىل  حماقي  حممد  امل�سري  الفنان  يغادر 
)واأدي حايل معاك( و}نف�سي ابقي جنبه( من األبومه الأخر )من قلبي 
املقرر  )املهدي(  م�سل�سل  الدراما عر  اإىل عامل  للدخول  وي�ستعد  بغني(. 

عر�سه يف  �سهر رم�سان املقبل.
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�سرورة نقع �لبقوليات فرتة 
كافية لتجنب �ل�سابة بالنتفاخ

ك�سفت درا�سة اجريت موؤخرا ب�سرورة نقع البقوليات كالفا�سوليا املجففة 
اأو البازلء املق�سرة اأو العد�ص يف املياه لف�ة طويلة قبل طهيها للوقاية من 

الال�سابة بنوبات النتفاخ بعد تناول البقوليات.
واأو�سح مركز ا�ستعالمات امل�ستهلك مبدينة بون الأملانية اأن النقع ل ُي�سهم 
فقط يف تقليل املدة الالزمة لطهي البقوليات، اإنا يعمل اأي�ساً على ت�سهيل 
املعروفة  الكربوهيدراتية  املادة  ُت�سهم يف حتلل  اإنها  عملية ه�سمها؛ حيث 
اأكّد  لذا  املياه؛  داخ��ل  بالنتفاخ  الإ�سابة  عن  وامل�سوؤولة  )�ستاكيوز(  با�سم 

املركز على �سرورة التخل�ص من هذه املياه.
اإذ  ومل��دة طويلة؛  كاف  البقوليات على نحو  اأهمية طهي  املركز على  واأك��ّد 
ل ُي�سهم ذلك يف الق�ساء على املواد ال�سارة فح�سب، اإنا يعمل اأي�ساً على 
ت�سهيل عملية اله�سم، لفتاً اإىل اأن اإ�سافة ال�سمر اأو املردقو�ص اأو الكمون 

اإىل البقوليات ُي�ساعد على ذلك اأي�ساً.
حتى  �ساعة  رب��ع  لقرابة  يحتاج  مثاًل  الأح��م��ر  العد�ص  اأن  امل��رك��ز  واأ���س��اف 
ين�سج، بينما حتتاج الفا�سوليا لنحو 60 اإىل 90 دقيقة. اأما عن احلم�ص، 
فيحتاج اإىل مدة ت�سل اإىل 120 دقيقة تقريباً، مع العلم باأن جميع اأنواع 
ولكنها  احل��راري��ة  ال�سعرات  من  كبرة  كميات  على  حتتوي  ل  البقوليات 

غنية بالروتينات واملعادن والألياف الغذائية وفيتامن )ب(.

اخلوخ 

اخلوخ فاكهة حلوة املذاق ذات رائحه عطرية زكية ومغذية حتتوي على ماء 
%1 ون�سويات بن�سبة  %5 وحم�سيات بن�سبة  %81 و�سكر بن�سبة  بن�سبة 

و�سيليوليوز   50%
وفيتامن   B وفيتامن   C بن�سبة %6، وعلى مقادير عالية من فيتامن

 .B2
فوائده: 

- مقو لالع�ساب والمعاء. 
- مفيد لل�سعر واجللد. 

- يقوي ع�سالت الأمعاء وي�ساعد على مكافحة الم�ساك. 
- ملن ومدر ونافع يف عالج ح�سيات املثانة والكلى. 

- يحافظ على قلوية الدم وي�سهل اله�سم. 
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في  املستقلة  السينما  جوائز  لتوزيع  السنوي  املهرجان  حضورها  خالل  حايك  سلمى  املمثلة 
كاليفورنيا. )يو بي آي(

الهول يف م�سر؟ اأبو  متثال  بنى  الذي  • من 
- خفرع

اإىل اأي لغة تنتمي؟ )معلم(  تعني  التي  اأ�ستاذ  • كلمة 
- اللغة الفار�سية

الزمرد؟ حجر  لون  • ما 
- اأخ�سر

؟ اللبناين  النابغة  املخرتع  هو  • من 
- ح�سن كامل ال�سباح

اأ�سلها؟ يرجع  لغة  اأي  اإىل  بنطلون  • كلمة 
- اللغة الإيطالية

العامل؟ يف  بناء  اأ�سخم  هو  • ما 
- �سور ال�سن العظيم

من اجلليد ل ين�سهر بل يتبخر، اإنه اجلليد اجلاف. نوعا  • هنالك 
العامل يزدادون مبعدل مليون ون�سف املليون كل اأ�سبوع.  • �سكان 

وهي �سجرة ا�ستوائية ، تعد واحدة من الأنواع القليلة التي ميكن اأن تنمو يف املياه  املانغروف،  • �سجرة 
املاحلة.

عندنا كذبة اإبريل ، وي�سمى يف بريطانيا يوم اخلدعة ، ويف فرن�سا  يدعى  )ني�سان(  اإبريل  من  • الأول 
يوم ال�سمك، ويف اليابان يوم الدمية اأما يف اأ�سبانيا فيدعى بيوم املغفل.

لت�سغيل حمرك بخاري. كاف  الب�سلة  يف  خلية  كل  داخل  املاء  • �سغط 
يتم ا�ستعماله كيماويا يف �سنع اأفالم الت�سوير واملرايا. الف�سة  من  العامل  اإنتاج  ن�سف  من  • اأكر 

من الأ�سماك يدعى بال�سمك ال�سديف باإمكانه ابتالع اإن�سان كامل. نوعا  • هنالك 
يف�سل لدغ النا�ص ذوي الب�سرة البي�ساء وال�سعر الأ�سقر • البعو�ص 

دون الطيور كلها هي الوحيدة التي ت�ستطيع حتريك منقارها لأعلى و اأ�سفل اأما الطيور  • الببغاء من 
الأخرى فاإنها حترك منقاراً واحداً.

يدق يف الدقيقة من 60 � 80 مرة و يف العام الواحد يدق 40 مليون مرة. • القلب 
ت�سلح يف تثبيت خ�سب البلوط وذلك ب�سبب املادة الكيماوية املوجودة يف اخل�سب  • م�سامر احلديد ل 

والتي تت�سبب يف �سداأ امل�سامر .

كان هناك بائعة حليب تدعى نعمة فكانت تاأتي اإىل �سارعنا لتبيع احلليب، كان كل ما فيها جميل.. وجها 
ال�سارع وحليبا  ينتظره جميع من يف  ب�سوت جميل  ون��داء  وابت�سامة عذبة جميلة وكلمة طيبة  �سبوحا 
طازجا عندما تاأتي به ينزل اجلميع باأوانيهم لل�سراء فتفرغ كل ما معها يف �سارعنا وتعود لبيتها م�سرورة 
�سعيدة ويف و�سط هذا كله كان هناك جمموعه من الأطفال ينتظرون دائما قدومها في�سرون بجانبها 
وعندما تنادي على احلليب يقلدها اجلميع خا�سة فتاه تدعى �سعاد فكانت تقلد �سوتها متاما في�سحك 
الأطفال وت�سحك نعمه ..جاء وقت مل حت�سر فيه نعمه لب�سعه ايام فقلق اجلميع عليها فاأخذوا يت�ساءلون 
عما بها وهم قلقون بعد ذلك بيومان جاءت نعمه وهي حتمل احلليب لكنها كانت متعبه ومري�سة وعند 
الكالم.. هنا �سكت  باأنها ل ت�ستطيع  ال�سارع قابلها الطفال فرحة غامرة و�سالم وحتيه ففاجاأتهم  اأول 
�سعاد  ه��ذه  .. كانت  تقلقوا  .. ل  ه��ذا احلليب  �سيباع كل  �سنفعل الن كيف  وم��اذا  .. ح�سنا  اجلميع حزنا 
.. قالت �ست�سر نعمه وهي حتمل احلليب و�سن�سر معها وننادي عليه، �ساأنادي انا على احلليب و�سفق 
اجلميع فرحن و�ساروا جميعهم يهللون جاءت نعمه، جاء احلليب، اخذت �سعاد ت�ستعر�ص نعمات �سوتها 
اجلميل، وهي تنادي على احلليب ونعمه ت�سحك حتى مت بيع احلليب كله مع �سالمات وا�سواق وحتيات 
�سكان ال�سارع و�سرورهم و�سحكهم ملا فعلته �سعاد ومن يومها مل تن�سى نعمه هذا املعروف ومن يومها اي�سا 

و�سكان ال�سارع يقولون ل�سعاد يا نعمة.

بائعة احلليب 

�ل�ستخد�م �ملفرط للكمبيوتر ي�ساعد على �نت�سار �ل�سمنة بني �لطفال

عالجات �لتجميل عن طريق �سفع �لوجه
  

اإذ يتم  �سهدت ولية �سان فران�سي�سكو افتتاح �سالون هو الأول من نوعه، 
فيه �سفع الزبائن، كنوع من اأ�ساليب جتميل الوجه. 

دقيقة   15 م��دت��ه��ا  م��ا���س��اج( جلل�سة  )ت��ات��ا  ���س��ال��ون  ال��زب��ائ��ن يف  ويخ�سع 
وتوؤكد  املتوا�سل،  والتدليك  والقر�ص  لل�سفع  الوجه  تعري�ص  فيها  يتم 
)را�سامي�سايتارن ونغ�سرودكول( � �ساحبة ال�سالون وال�سهرة ب�)تاتا( � اأن 
هذا اأ�سلوب طبيعي ي�ساعد يف حتفيز الدورة الدموية بالوجه جلعله يبدو 

م�سدوداً ليغني ذلك عن عمليات التجميل والبوتوك�ص. 
تبلغ تكلفة اجلل�سة الواحدة من ال�سفع والقر�ص 350 دولراً )1300 
ريال �سعودي(، وكما �سرح )ماوان( � زوج )تاتا( و�سريكها � اأن تلك التقنية 
الوجه  فيبدو  امل�سام  فتحات  وت�سغر  التجاعيد  تقليل  يف  ت�ساعد  املبكرة 
نقياً وخالياً من العيوب.  وبالرغم من عدم ظهور اأي دليل طبي ي�سر اإىل 
�سحة ما ادعاه الزوجان التايالنديان عن النتائج الإيجابية لقر�ص الوجه 
و�سفعه، فاإن ال�سالون اجلديد Tata Massag �سهد اإقباًل كبراً من 
الزبائن منذ الأ�سبوع الأول من افتتاحه، وتخطط )تاتا( وزوجها للعودة 

لتايالند يف العام املقبل بهدف التو�سع يف م�سروعهما هناك.

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

جميع الأهل والأ�سدقاء.

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

الأهل والأ�سدقاء.

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

الأهل والأ�سدقاء.

ك�سفت درا�سة حديثة اأن انت�سار ال�سمنة لدى الأطفال فى م�سر خالل 
احلياة  ن��ط  تغير  م��ع  منت�سرة  اأ�سبحت  املا�سية  القليلة  ال�����س��ن��وات 
الأ�سرية وزيادة القوة ال�سرائية وزيادة �ساعات اخلمول ب�سبب ال�ستخدام 

العام للكمبيوتر والتليفزيون ب�سورة مفرطة.
اأجريت الدرا�سة على 600 طالب من ثالث مدار�ص ابتدائية مبنطقة 
بنها والقرى املحيطة بها �سواء كانت مدار�ص حكومية اأو خا�سة وك�سفت 
الدرا�سة عن اأن %74.8 من الأطفال فى املدار�ص الثالث كانت اأوزانهم 
طبيعية، %13 يعانون من زيادة الوزن، %8.4 يعانون من ال�سمنة، 

الوزن. نق�ص  من  يعانون   3.8%
املدار�ص  ال�سمنة فى  زي��ادة معدلت ح��دوث  الدرا�سة  كما لوحظ خالل 
بالإ�سافة  ال��ري��ف،  ع��ن  امل��دن  ف��ى  واأي�سا  احلكومية  ف��ى  عنها  اخلا�سة 
اإىل وجود دور هام للعامل الوراثى حيث اإن التاريخ العائلى لل�سمنة له 

تاأثره الإيجابى فى معظم الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن.
األقت الدرا�سة ال�سوء على معظم عوامل اخلطر املت�سببة فى زيادة الوزن 
وال�سمنة، حيث وجد اأن الأغلبية فى الأطفال الذين يعانون من زيادة 
الوزن يتناولون عدداً اأقل من الوجبات ول يتناولون وجبة الإفطار عادة 
ويتناولون الطعام قبل النوم، كما اأن الأكل اأثناء م�ساهدة التليفزيون هو 

العامل امل�س�ك لل�سمنة فى جميع املدار�ص. 
كما اأن ممار�سة الريا�سة حتذو بن�سبة �سئيلة جدا بن الأطفال امل�سابن 
بال�سمنة، مع عدم وجود الوعى الكافى باأهميتها، حيث يعترها البع�ص 
الدرا�سة  وك�سفت  ال�سيفية  العطلة  اإىل  تاأجيلها  لل�فيه ميكن  و�سيلة 
�سن  فى  وعالجه  ال�سمنة  مر�ص  اأهمية  عن  ملحوظا  جهال  هناك  اأن 
الطفولة �سواء كانت من جانب الطفل اأو عائلته ويتعاملون مع امل�سكلة 

بعدم جدية.

ثاين حممد ثاين الرميثي
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
ت�سبح مديرة مدر�سة يف  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.


