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النظارة ال�سم�سية حتميك 

من خطر الإبهار 
اأهمية ا�صطحاب النظارة  اأكدت الهيئة الأملانية للفح�ص الفني على 
قائد  يكون  كي  اأي�صاً،  وال�صتاء  اخلريف  يف  القيادة  اأث��ن��اء  ال�صم�صية 
ال�صيارة م�صتعداً ملواجهة خطر الإبهار الناجم عن الو�صعية املنخف�صة 

لل�صم�ص يف ال�صماء.
وعن موا�صفات النظارة ال�صم�صية املنا�صبة، اأو�صح نادي �صيارات اأوروبا 
لل�صوء بع�ص  ُمنفذة  اأن تكون  ينبغي  ال�صم�صية  النظارة  اأن   ACE
ال�صيء واأل تكون معتمة للغاية، كما ينبغي اأن تكون العد�صات مانعة 
لالنعكا�صات، واأل تكون ذات لون اأحمر اأو برتقايل اأو اأزرق. وبالإ�صافة 
اإىل ذلك، ينبغي اأن متتاز النظارة بت�صميم نحيف لالإطار والأذرع، كي 

ل حتد من جمال الروؤية. 
ومن ناحية اأخرى، ينبغي �صبط مقعد ال�صيارة على و�صعية مرتفعة 
واإنزال حاجب ال�صم�ص. كما ينبغي زيادة م�صافة الأمان مع املركبات، 
التي ت�صري يف الأمام، وال�صتعداد لكبح ال�صيارة يف اأي وقت. وبالإ�صافة 
اإىل ذلك، ينبغي اأن يكون الزجاج الأمامي نظيفاً من الداخل واخلارج 

للتمتع بروؤية وا�صحة. 
ويدلل اخلرباء الأملان على خطر قيادة ال�صيارة بدون روؤية ملدة ثانية 
واحدة فقط ب�صبب الإبهار باملثال التايل: عند قيادة ال�صيارة ب�صرعة 

تقطع ال�صيارة م�صافة تعادل طول �صيارتني.  كلم/�ص   30

الن�ساء اأكرث �سعادة من 
الرجال خالل العزوبية

ال��ع��ازب��ني. ه��ذه خال�صة  ال��رج��ال  اأك��ر �صعادة م��ن  ال��ع��ازب��ات  الن�صاء 
وف�صرت  املو�صوع  هذا  اإىل  بالتف�صيل  تطرقت  حديثة  علمية  درا�صة 
ذلك مبجموعة من الأ�صباب، التي قد تبدو نوعاً ما غري ماألوفة لدى 

البع�ص.
خل�صت درا�صة حديثة اإىل اأن الن�صاء العازبات اأكر �صعادة من الرجال 
العازبني، لأن الدخول يف عالقة مع طرف اآخر يعني بالن�صبة للن�صاء 
حت��م��ل ال��ع��م��ل ال�����ص��اق يف ال��ع��الق��ة اأك���ر م��ن ال��رج��ل، بح�صب موقع 
�صحيفة اإندبندت الربيطانية نقاًل عن درا�صة قام بها حمللو بيانات 

يف �صركة "مينتل" يف بريطانيا. 
واأ�صارت الدرا�صة اإىل اأن %61 من الن�صاء ي�صعرن بال�صعادة بكونهن 
عازبات، مقابل %49 من الرجال العازبني، م�صيفة اأن %75 من 
املا�صي،  العام  خالل  عالقة  عن  بن�صاط  يبحثن  مل  العازبات  الن�صاء 

باملقارنة مع %65 من الرجال غري املتزوجني. 
اآخر يتطلب  امل��راأة يف عالقة مع طرف  اأن دخول  واأو�صحت الدرا�صة 
منها جهداً كبرياً ويف الغالب املزيد من العمل واملثابرة من الرجال. 
وقالت الربف�صورة اإميلي جروندي من جامعة "اإي�صك�ص" الربيطانية: 
"الن�صاء يق�صني وقتاً اأطول يف املهام املنزلية من الرجال"، م�صرية اإىل 
اأن الن�صاء يتحملن عبء املهام املنزلية مثل الطبخ اأكر من الرجل، 

بالإ�صافة اإىل دعم العالقة فيما يتعلق باجلانب العاطفي. 
الهتمام  اأك����ر يف  وق���ت���اً  ي��ق�����ص��ني  ال��ن�����ص��اء  اأن  واأ����ص���اف���ت ج���رون���دي 
مبظهرهن، بالإ�صافة اإىل بذل املزيد من اجلهد بهدف حل امل�صكالت 
الربيطانية  الباحثة  وتابعت  اجلانبني.  بني  يحدث  الذي  اجلدل  اأو 
بالقول اإن "الن�صاء متيل اإىل ال�صبكات الجتماعية البديلة واأ�صدقاء 
مقربني، بينما مييل الرجال اإىل العتماد ب�صكل كبري على زوجاتهم، 

وهو ما يجعل روابطهم الجتماعية اأقل".
م�صرتكة  نتيجة  هناك  اأن  ج��رون��دي  اإميلي  اأك��دت  ال�صياق،  نف�ص  يف 
للعديد من الدرا�صات مفادها اأن الن�صاء اللواتي لي�ص لديهن �صريك 
وكذلك  اجتماعي،  طابع  ذات  باأن�صطة  القيام  اإىل  اأك��ر  ميلن  حياة 

تكوين �صبكة من الأ�صدقاء، باملقارنة مع الن�صاء املتزوجات. 

األحد   19   نوفمبر    2017  م   -   العـدد  12177  
Sunday  19   November   2017  -  Issue No   12177

اأزمة الب�سل ت�سعل �سجارا يف ال�سوق
يوثق  فيديو  مقطع  الكويت،  يف  الجتماعي  التوا�صل  مواقع  رواد  ت��داول 

م�صاربة وقعت اخلمي�ص املا�صي يف �صوق خ�صار.
واأدت الواقعة اإىل �صدور قرار من قبل الأمن العام الكويتي باإبعاد الوافَدين 

اللذين ت�صاجرا يف ال�صوق.
اإن رجال الأمن  اأمني قوله:  ونقلت �صحيفة الأنباء الكويتية، عن م�صدر 
متكنوا من اإلقاء القب�ص على املت�صاجرين، اللذين تبني اأنهما وافدان من 
وتطور اخلالف  الب�صل  �صعر  على  بينهما  اختلفا  وقد  امل�صرية،  اجلن�صية 
قبل  من  امل�صاجرة  ف�ص  حتى  وال�صفعات،  واللكمات  بالأيدي  ت�صابك  اإىل 

بع�ص العمال يف ال�صوق.
اأمر  بحقهما  �صدر  اللذين  املت�صاجرين،  �صبط  مت  الأم���ن  ح�صور  وبعد 

بالإبعاد عن البالد.
الرتفاع  اأحدث  للب�صل، حيث  الأ�صعار  اأزمة  امل�صاجرة على خلفية  وجاءت 
غري امل�صبوق يف اأ�صعاره يف الكويت جدًل وا�صعاً بني الكويتيني الذين اأبدوا 
ا�صتيائهم ب�صبب ما و�صفوه ب�ج�صع وابتزاز التجار للمواطنني واملقيمني يف 

مادة غذائية اأ�صا�صية اأ�صبح احلديث عنها والبحث عنها هماً لل�صكان.
الكويتية،  ال��راي  �صحيفة  نقلت  امل�صكلة،  لهذه  حل  اإيجاد  على  موؤ�صر  ويف 
اإدخ��ال ع�صرات الأطنان من  اأن الأزم��ة انفرجت بعد  ام�ص الأول اجلمعة، 

الب�صل اإىل ال�صوق لتكافح ارتفاع الأ�صعار التي ت�صاعفت عدة مرات.
واأكد وزير التجارة وال�صناعة، خالد الرو�صان، اأن الأزمة انتهت بعد دخول 
قام بجولة  واأن��ه  املا�صي،  ال�صوق اخلمي�ص  اإىل  الب�صل  160 طنا من  نحو 

بنف�صه ل�صمان عودة الب�صل ل�صعره الطبيعي.
 5 منذ  لها  الأعلى  هو  جنونياً  ارتفاعاً  الكويت  يف  الب�صل  اأ�صعار  و�صجلت 
�صنوات، بعد اأن و�صل �صعر الكي�ص الذي يزن 20 كيلو اإىل 9.5 دينار كويتي، 

يف حني كان �صعره يف ال�صابق 2.5 دينار.

ا�ستوديوهات هوليوود حتتفل 
على طريقة هاري بوتر 

اق����������رتاب م����و�����ص����م ع�����ط�����الت عيد  م�����ع 
امل��ي��الد وال���ع���ام امل���ي���الدي اجل��دي��د بداأت 
بهوليوود  ي��ون��ي��ف��ر���ص��ال  ا���ص��ت��ودي��وه��ات 
بهاتني  ل���الح���ت���ف���ال  ج�����دي�����دة  جت����رب����ة 

املنا�صبتني على طريقة هاري بوتر.
وت�صهد قلعة هوجورت�ص يف ا�صتوديوهات 
معامل  من  وه��ي  بهوليوود،  يونيفر�صال 
�صل�صلة اأفالم هاري بوتر، جتربة جديدة 
م���ن خ����الل ع���ر����ص ي��ح��م��ل ا����ص���م "عيد 
ل���ه���اري بوتر  ال�����ص��ح��ر  امل���ي���الد يف ع����امل 
16 نوفمرب  وبداأ تقدميه يوم اخلمي�ص 
واأُدخلت تعديالت على املعامل التي تظهر 
اأجل  م��ن  ب��وت��ر  ه���اري  اأف����الم  �صل�صلة  يف 
بينها  وم��ن  العطالت  مبو�صم  الحتفال 
ال��ت��ي ج���رى تزيينها  ه��وج��زم��ي��د  ق��ري��ة 
بالزينات اخلا�صة بعيد امليالد ويت�صمن 
بال�صوء  رقميا  عر�صا  اأي�صا  الح��ت��ف��ال 
�صقف  م��ن  امل��ق��ل��دة  الن�صخة  ع��ل��ى  ي��ق��دم 
احتفالت  وت�صتمر  ه��وج��ورت�����ص.  قلعة 
لهاري  ال�صحر  ع���امل  يف  امل��ي��الد  "عيد 
بوتر" حتى يناير كانون الثاين 2018 
بهوليوود  يونيفر�صال  ا�صتوديوهات  يف 
واأي�صا يف منتجع يونيفر�صال باأورلندو.

البري�سينغ قد 
ُيلحق �سررًا بالأذن

ح���ذرت ال��راب��ط��ة الأمل��ان��ي��ة لأطباء 
اأن  م��ن  والأذن واحل��ن��ج��رة  الأن���ف 
ُيلحق  ق��د  ال��ث��ق��ب  اأو  ال��ب��ري���ص��ي��ن��غ 
�صرراً بالغا بالأذن اأو الأنف، حيث 
اأنه قد ُيحدث جرحاً بطبقة اجللد 
قد  وبالتايل  للغ�صروف،  احلامية 
حال  يف  ال��غ�����ص��روف  ن�صيج  مي���وت 

توغل البكترييا اأو الفريو�صات. 
وعلى َمن ترغب يف البري�صينغ رغم 
اأهمية  اإىل  الن��ت��ب��اه  ال��ت��ح��ذي��رات، 
ال�صحية  ب��ال���ص��رتاط��ات  الل��ت��زام 
عن  تف�صيلي  ب�صكل  وال�صتف�صار 
نظراً  املحتملة،  ال�صحية  املخاطر 
الإ�صابة بعدوى، قد  لأن��ه يف حال 
اأ���ص��واأ الأح�����وال، ت�صوه  ي��ح��دث، يف 

ب�صيوان الأذن.
ت�صكيل  اإع������ادة  ي��ت��وج��ب  وح��ي��ن��ئ��ذ 

الأذن يف عملية جراحية معقدة.

البريو ت�سّرع احل�سي�سة 
لال�ستخدام الطبي

املك�صيك  ح������ذو  ال�����ب�����ريو  ح������ذت 
والأرجنتني  وت�صيلي  وكولومبيا 
اأمريكا  يف  دول���ة  خ��ام�����ص  لت�صبح 
ال���الت���ي���ن���ي���ة ت���������ص����ّرع ا����ص���ت���خ���دام 

احل�صي�صة لأهداف طبية.
بابلو  ب��ي��درو  ال��ب��ريو  رئي�ص  وق���ال 
املا�صي:  اخل��م��ي�����ص  كو�صين�صكي، 
ت�����ص��ري ال���ب���ريو ع��ل��ى ط���ري���ق طي 
���ص��ف��ح��ات ك���ث���رية وال�������ص���ري نحو 
احلداثة، وهذا القانون هو خطوة 
اأح��ك��ام��اً م�صبقة  ُي��ب��دد  مهمة لأن��ه 

واأ�صاطري.
كبري،  ج��دل  القانون  اإق��رار  و�صبق 
وكان منا�صروه ي�صددون على اأنهم 
ل يدعون اإىل تعاطي احل�صي�صة بل 
التي  امل��واد  با�صتخراج  ال�صماح  اإىل 

ت�صتخدم يف ت�صكني الآلم منها.
و�����ص����ي����ت����ع����ني ع�����ل�����ى ال�����راغ�����ب�����ني 
ب��ال���ص��ت��ف��ادة م��ن ه���ذا ال��ق��ان��ون اأن 
ي�����ص��ج��ل��وا اأ���ص��م��اءه��م ر���ص��م��ي��اً بعد 

احل�صول على اإفادة من طبيب.
وكانت احلكومة اقرتحت م�صروع 
القانون هذا يف فرباير بطلب من 
باأمرا�ص  لأطفال م�صابني  اأمهات 
م�صتع�صية مثل ال�صرطان وال�صرع 
امل�صكنة  ال��ع��ق��اق��ري  ���ص��ائ��ر  ت��ك��ن  مل 

تفيدهم.
اأمريكا  يف  ال�����ص��ب��اق��ة  ال���دول���ة  اأم����ا 
احل�صي�صة  ت�����ص��ري��ع  يف  ال��الت��ي��ن��ي��ة 
فهي اأوروغواي التي كانت يف العام 
2013 اأول دولة يف العامل ت�صرع 
وبيعها  وان��ت��اج��ه��ا  احل�صي�صة  زرع 

وتعاطيها.

الأرز البني.. غذاء 
ووقاية من اأمرا�ض خطرية

ي�صكل الأرز طبقا طعام رئي�صا يف كثري من بلدان 
ال��ع��امل، ول��ذل��ك ين�صح اخل���رباء ب��الإق��ب��ال على 
مل��ا فيه من  ن��ظ��را  الأب��ي�����ص،  ع��و���ص  البني  الأرز 

منافع �صحية.
الكوب  يلبي  "ريجيم"،  موقع  نقل  ما  وبح�صب 
من  امل���ئ���ة  يف   80 ال���ب���ن���ي  الأرز  م����ن  ال����واح����د 
الذي  "املنغنيز"  مل��ع��دن  الإن�������ص���ان  اح��ت��ي��اج��ات 
ي�صاعد على تكوين الأحما�ص الدهنية املرتبطة 

باجلهاز الع�صبي.
على  ال��ب��ن��ي  الأرز  ق�����ص��رة  وت�����ص��ت��م��ل 
الإن�صان،  معادن مهمة جدا ل�صحة 
حيث حتتوي على الفو�صفور واليود 

وال���ك���ربي���ت وال�������ص���ودي���وم واحل���دي���د 
والبوتا�صيوم  وال���ك���ال�������ص���ي���وم  وال���ن���ح���ا����ص 

والكلور.

الأرز  بتناول  ال�صكري  مر�صى  اخل��رباء  ويو�صي 
البني، فهو مفيد خلف�ص الأن�صولني كما ي�صاعد 
يف  ال�صكر  م�صتويات  يف  ال�صتقرار  حتقيق  على 

الدم.
وي��ت��ي��ح الأرز ال��ب��ن��ي وق���اي���ة م���ن خم��ت��ل��ف اأن����واع 
ال�صمنة  للعظام، ويقي من  تقوية  ال�صرطان مع 
ع�صبية  م�صاعفات  م��ن  ال��وق��اي��ة  على  وي�صاعد 

مثل مر�ص الزهامير.

�لفو�ئد �أكرث من �مل�سار �إذ� �أح�سن تناولها
مع  كما  امل��ك�����ص��رات،  يف  ال��ده��ون  ن�صبة  و�صلت  اإن  وح��ت��ى 
60 باملائة فالفوائد من  اأكر من  اإىل  اجلوز والف�صتق، 
حتتوي  فهي  امل�����ص��ار.  م��ن  بكثري  اأك���ر  املك�صرات  ت��ن��اول 
على ن�صبة عالية من الربوتينات واملعادن والفيتامينات. 
الأ�صا�صية  الغذائية  العنا�صر  بع�ص  املك�صرات  يف  وتوجد 
م��ث��ل ال��ك��ال�����ص��ي��وم. ف��ال��ل��وز م��ث��ال ي��ح��ت��وي ع��ل��ى اأك���ر من 
منه.  غ���رام   100 ك��ل  يف  الكال�صيوم  م��ن  ملغم   250
ب��ال��ك��ال�����ص��ي��وم املفيد  ل��ت��زوي��د اجل�����ص��م  وه���ي كمية ج��ي��دة 
اإىل  بالإ�صافة  واحلوامل.  لالأطفال  وال�صروري  للعظام 
ذل���ك حت��ت��وي امل��ك�����ص��رات ع��ل��ى ن�صب ع��ال��ي��ة م��ن احلديد 
ال�����ذي ي��ع��ال��ج اأم����را�����ص ه�����ص��ا���ص��ة ال��ع��ظ��ام وف���ق���ر ال����دم. 
اأهمها  تكون  قد  كثرية،  اأي�صا  الطبية  املك�صرات  وفوائد 
الوقاية من اأمرا�ص القلب والبنكريا�ص، كما نقل موقع 
ووجبات  ال�صحي.  الأمل��اين  غيزوندهايت  دير  ت�صينرتوم 
�صغرية من املك�صرات اأ�صبوعيا تقي الإن�صان من خماطر 

ال�صكتة القلبية و�صرطان الربو�صتاتا و�صرطان املعدة.

تقلل �لكول�سرتول يف �لدم
العريقة قد  الأمريكية  وكان علماء من جامعة هارفارد 
اأن  اإىل  واأ���ص��اروا  �صابقة،  درا�صة  يف  املك�صرات  فوائد  بينوا 
املك�صرات ل تقلل من ن�صبة الكول�صرتول يف الدم فح�صب، 
بل ميكنها زيادة م�صادات التاأك�صد وزيادة مقاومة اجل�صم 

لاللتهابات والأمرا�ص املختلفة.
الذين  بع�ص  اأن  ه��و  ه��ارف��ارد  درا���ص��ة جامعة  وامل��ث��ري يف 
بن�صب  يوميا  املك�صرات  تناولوا  التجارب  عليهم  اأجريت 
وبعد  الكلي.  ال��غ��ذاء  جمموع  م��ن  باملائة   24 اإىل  ت�صل 
انتهاء التجارب مل يزداد وزنهم، بل فقد بع�صهم القليل 

من وزنه.

ملعقة طعام يومية �أو وجبة �سغرية �أ�سبوعية
فوائد املك�صرات الغذائية تفوق م�صارها اإذا اأح�صن ونظم 
ال�صوائل  القليل من  املك�صرات حتتوي على  تناولها. لأن 
املاء لكنها غنية بالربوتينات وال�صكريات. فهي عبارة  اأو 

عن مواد غذائية مركزة، ولذلك ل ين�صح بتناولها حتى 
الغذائية  امل���واد  ت��ن��اول  ع��ن  اجل�صم  �صتغني  لأن��ه��ا  ال�صبع 

الأخرى.
يتم  اأن  يف�صل  ال���وزن  وزي���ادة  ال�صمنة  اأخ��ط��ار  ولتجنب 
اأكل  تناول املك�صرات يف وجبات �صغرية ل تتجاوز ملعقة 
يوميا، اأو عدة وجبات �صغرية اأ�صبوعيا، كما ين�صح موقع 
الإفراط يف تناولها قد يكون  لأن  "غيزوندهايت�صتيب"، 
له نتائج عك�صية على اجل�صم ب�صبب احتوائها على ن�صبة 

عالية من ال�صعرات احلرارية.

تناول �ملك�سر�ت للوقاية من �أمر��ض �لقلب
خطر  من  يقلل  قد  بانتظام  املك�صرات  من  مزيج  تناول 
حديثة  درا���ص��ة  خال�صة  ه��ذه  القلب.  باأمرا�ص  الإ�صابة 
ر���ص��دت اأث���ر ت��ن��اول ه���ذا ال��ن��وع م��ن ال��ط��ع��ام ع��ل��ى �صحة 
اأجريت  جتربة  على  مبنية  تف�صريات  وقدمت  الإن�صان، 

على عينة كبرية وخالل مدة زمنية طويلة.
بانتظام  ي��ت��ن��اول��ون  م��ن  اأن  اإىل  ح��دي��ث��ة  درا���ص��ة  خل�صت 
والبندق  وال���ل���وز  اجل���وز  ي�صمل  امل��ك�����ص��رات،  م��ن  م��زي��ج��ا 
احتمالت  ق��د تقل لديهم  ال�����ص��وداين وغ��ريه��ا،  وال��ف��ول 
درا�صة  على  النتائج  واعتمدت  القلب.  باأمرا�ص  الإ�صابة 
اأجريت على اأكر من 210 اآلف من العاملني يف جمال 
الرعاية ال�صحية، حيث فح�ص الباحثون التاريخ املر�صي 
ومنط احلياة والعادات الغذائية لهذه العينة من النا�ص. 
ولح����ظ ال��ب��اح��ث��ون خ���الل م��ت��اب��ع��ة ا���ص��ت��م��رت اأك����ر من 
القلب  باأمرا�ص  اأ�صيب  �صخ�صا   14136 اأن  عاما   20
يف  مب�صاكل  اأ�صيبوا   8390 بينهم  الدموية  والأوع��ي��ة 

ال�صريان التاجي و5910 بجلطات.
واأ�صارت الدرا�صة الأمريكية اإىل اأن من تناولوا 28 غراما 
من املك�صرات على الأقل خم�ص مرات يف الأ�صبوع، تراجع 
الدموية  والأوع��ي��ة  القلب  ب��اأم��را���ص  اإ�صابتهم  احتمال 
اإ�صابتهم  احتمال  كذلك  وت��راج��ع  امل��ائ��ة،  يف   14 بن�صبة 
مب�صاكل يف ال�صريان التاجي بن�صبة 20 يف املائة. وقالت، 
"تي. بكلية  التغذية  الباحثة يف علم  بوباترياجو،  �صيلبا 
اإت�ص ت�صان" لل�صحة العامة يف بو�صطن التابعة جلامعة 

ولو  امل��ك�����ص��رات  م��ن  متنوعة  جمموعة  "تناول  ه��ارف��ارد 
الإ�صابة  خطر  تقليل  يف  مفيد  اأ�صبوعيا  م���رات  لب�صع 
نف�ص  يف  اأنها  بيد  الدموية".  والأوع��ي��ة  القلب  باأمرا�ص 
الوقت، ن�صحت بعدم الإفراط يف تناول املك�صرات وجتنب 

الأنواع اململحة.
�صعرات  على  املك�صرات  "حتتوي  املتحدثة  نف�ص  وتابعت 
حرارية عالية يجب تناولها بكميات �صغرية، وا�صتبدالها 
اإ���ص��اف��ت��ه��ا للنظام  اأخ�����رى ب��روت��ي��ن��ي��ة ول��ي�����ص  ب��اأط��ع��م��ة 
تناول  ب���ني  ب��اح��ث��ون  رب���ط  اأن  و���ص��ب��ق  ه����ذا،  الغذائي". 
وداء  القلب  باإمرا�ص  الإ�صابة  خطر  وتراجع  املك�صرات 
ال�صكري وارتفاع �صغط الدم، لكن معظم الأبحاث التي 
اأجريت يف هذا ال�صدد ركزت على تناول املك�صرات بوجه 

عام دون حتديد اأنواع بعينها ذات فوائد اأكرب.
بدورة  ن�صرت  التي  اجل��دي��دة  الدرا�صة  رك��زت  املقابل،  يف 
املك�صرات  اأن����واع  على  القلب  ل�صحة  الأم��ري��ك��ي��ة  الكلية 
ك��ل على ح��دة، ووج���دت اأن م��ن يتناولون اجل��وز م��رة يف 
الأ���ص��ب��وع ع��ل��ى الأق����ل ان��خ��ف�����ص ل��دي��ه��م خ��ط��ر الإ�صابة 
املائة،  19 يف  بن�صبة  الدموية  والأوعية  القلب  باأمرا�ص 
ال�صريان  باأمرا�ص  الإ�صابة  خطر  عندهم  تراجع  بينما 
يتناولون  ل  مب��ن  مقارنة  امل��ائ��ة  يف   21 بن�صبة  التاجي 
اأن  الدرا�صة  اأو�صحت  ال�صياق،  نف�ص  ويف  مطلقا.  اجل��وز 
يرتبط  ال�صوداين  الفول  الأق��ل من  تناول ح�صتني على 
الدموية  والأوع��ي��ة  القلب  ب��اأم��را���ص  الإ���ص��اب��ة  ب��رتاج��ع 
بن�صبة 13 يف املائة وخطر الإ�صابة مب�صاكل يف ال�صريان 
التاجي بن�صبة 15 يف املائة. واأفادت الدرا�صة الأمريكية 
اأن تناول ح�صتني اأو اأكر من املك�صرات، كاللوز والكاجو 
والف�صتق مرتبط بانخفا�ص ن�صبته 15 يف املائة يف خطر 
الإ�صابة، باأمرا�ص القلب والأوعية الدموية وبن�صبة 23 
التاجي.  ال�صريان  باأمرا�ص  الإ�صابة  خطر  يف  املائة  يف 
جدير بالذكر اأن الباحثني مل يتو�صلوا اإىل دليل يربط 
لكنهم  باجللطات،  الإ�صابة  وخطر  املك�صرات  تناول  بني 
اأق��ل عند من  يكون  الإ�صابة بجلطة  احتمال  اأن  ر�صدوا 
ال�صوداين  ال��ف��ول  م��ن  غريهم  م��ن  اأك��رب  كميات  تناولوا 

واجلوز.

املك�سرات.. عالج رخي�ض 
لأمرا�ض القلب والبنكريا�ض

طاملا �ساع �العتقاد �أن �ملك�سر�ت غري جيدة و�أن �أ�سر�رها كبرية على 

�جل�سم، لكن در��سات جديدة �أثبتت عك�ض ذلك و�أن �ملك�سر�ت 

لها فو�ئد كبرية على �جل�سم، وتزوده بطاقة كبرية وتقيه 

من �الأمر��ض.

�ملختلفة، وخا�سة  �ملك�سر�ت  تناول  �الإقبال على  يكرث 

�لطيب  طعمها  ب�سبب  و�ل��ب��ن��دق،  و�لف�ستق  �جل��وز 

وفو�ئدها �لكثرية. و�ساع �سابقا �أن �ملك�سر�ت تزيد 

�لوزن لكونها حتتوي على ن�سبة عالية من �لدهون. 

ك�سفت  �أن  بعد  ف�سله  ثُبت  �العتقاد  هذ�  �أن  �إال 

�ملك�سر�ت  من  �ملكت�سبة  �لدهون  �أن  جديدة  در��سات 

�أغلبها من �لدهون غري �مل�سبعة و�ملليئة باأوميغا 3 �ملفيدة للج�سم.
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�ش�ؤون حملية

�سمن ��سرت�تيجية �ساملة ال�ستقطاب �ملزيد من �لزو�ر 

دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي تقّدم باقة من العرو�ض الرتويجية ل�سركة طريان البلطيق على رحالتها املبا�سرة 

خالل �أ�سبوعه �الفتتاحي

اللوفر اأبوظبي ي�ستقبل 30 األف زائر و227 فنانًا

•• اأبوظبي - الفجر

اأعلنت دائرة الثقافة وال�صياحة - اأبوظبي عن ترحيبها 
البلطيق"،  "طريان  �صركة  اأطلقته  ال��ذي  بالربنامج 
الالتفية  ال��ع��ا���ص��م��ة  م��ن  جم��دول��ة  رح����الت  لت�صيري 
امل���ب���ادرة، �صتقوم  اأب��وظ��ب��ي. ومب��وج��ب ه���ذه  اإىل  ري��غ��ا 
بني  اأ�صبوعياً  رحلتني  بت�صيري  البلطيق  �صركة طريان 
املدينتني على مدار اخلم�صة اأ�صهر القادمة خالل ف�صل 
ال�صتاء.  ويوفر برنامج الرحالت العا�صمة الإ�صتونية 
املريحة  اخل��ي��ارات  م��ن  امل��زي��د  الليتوانية  والعا�صمة 
ل��زي��ارة اأب��وظ��ب��ي ب��الإ���ص��اف��ة اإىل ن��ق��ل امل�����ص��اف��ري��ن من 
امل�صتقلة.  الدول  رابطة  وبلدان  الإ�صكندنافية  البلدان 
اأكر  ال��رح��ل��ة حجز  �صّجلت  ال��ربن��ام��ج،  اإط���الق  وب��ع��د 
نتيجة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وتاأتي  اآلف تذكرة. كما   10 من 
اأبوظبي  تبذلها  ال��ت��ي  امل�صتمرة  الرتويجية  للجهود 
لإمارة  الرتويج  على  تركز  والتي  البلطيق،  اأ�صواق  يف 

اأبوظبي كمركز رائد لل�صياحة والأعمال يف املنطقة.
وخ�����الل الأع��������وام امل��ا���ص��ي��ة، ���ص��ه��دت اأب���وظ���ب���ي زي����ادة 
البلطيق  دول  من  القادمني  للزوار  وكبرية  ملحوظة 
قدرها  ب��زي��ادة  وليتوانيا،  واإ�صتونيا  لتفيا  ال��ث��الث؛ 
%25 يف اأعداد الزوار يف عام 2016 باملقارنة مع عام 
2014. كما �صجلت اأبوظبي ارتفاعاً بن�صبة %13 يف 
معدل الإقامة لليلة واحدة، وارتفاعاً بن�صبة %12 يف 
الفرتة  ذات  باملقارنة مع  وذل��ك  ال��زوار،  معدل و�صول 

من  املزيد  حتقيق  لإمكانية  ونظراً   .2016 ع��ام  من 
ال��ن��م��و، ق��ام��ت دائ����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����ص��ي��اح��ة – اأبوظبي 
ت�صمنت  الرتويجية،  الأن�صطة  م��ن  �صل�صلة  ب��اإط��الق 
رح�����الت خم�����ص�����ص��ة ل���الإع���الم���ي���ني امل��ت��خ�����ص�����ص��ني يف 
واحلمالت  العا�صمة،  لزيارة  وال�صياحة  ال�صفر  جمال 
ت�صميمها  مت  التي  وال��ن��دوات  الرتويجية،  الإعالنية 
خ�صي�صاً لرفع الوعي حول اأبوظبي لدى العديد من 
البلطيق.  منطقة  دول  اأ���ص��واق  يف  ال�صفريات  وك���الت 
وم���ن خ���الل امل���ب���ادرة ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا ���ص��رك��ة طريان 
البلطيق التي تدير �صبكة من اخلطوط اإىل اأكر من 
اخلط  لهذا  تد�صينها  وعرب  العامل،  حول  وجهة   60
اأن  املتوقع  فمن  واأب��وظ��ب��ي،  ريغا  بني  املبا�صر  اجلديد 
ت�صهد العا�صمة الإماراتية زيادة يف اأعداد الزوار بن�صبة 
%60 خالل الفرتة املقبلة، والرتقاء بن�صبة الإقامة 
املطوع  ���ص��ل��ط��ان  وق����ال    .100% اإىل  واح����دة  لليلة 
الظاهري، املدير التنفيذي لقطاع ال�صياحة بالإنابة يف 
دائرة الثقافة وال�صياحة – اأبوظبي: "منذ بداية العام، 
قمنا بتطوير ا�صرتاتيجية مدرو�صة تركز على حتديد 
الأ�صواق ال�صياحية الرئي�صية التي لي�ص لها حتى الآن 
خطة  وتنفيذ  اأب��وظ��ب��ي،  م��ع  مبا�صرة  ط��ريان  خطوط 
تهدف اإىل عر�ص مزايا اأبوظبي كوجهة �صياحية رائدة 
اخلا�ص.  القطاع  من  املعنيني  امل�صلحة  اأ�صحاب  على 
ون��ح��ن ���ص��ع��داء اأن ج��ه��ودن��ا ق��د اأث��م��رت ف��ر���ص��اً مهمة 
ت�صاهم يف ربط اأبوظبي باأ�صواق اإ�صافية حول العامل. 

وتعترب املبادرة التي قامت بها �صركة طريان البلطيق 
لإط���الق ب��رن��ام��ج رح���الت ب��اجت��اه الإم����ارة م��ث��اًل على 
ذلك، مما يعزز مكانة اأبوظبي كوجهة رائدة لل�صياحة 
اأبوظبي  تعترب  قائاًل:  الظاهري  واأ�صاف  والأعمال". 
البلطيق  دول  من  ال��زوار  لدى  املف�صلة  الوجهات  من 
الثالث، اإ�صتونيا ولتفيا وليتوانيا، لكل ما تقدمه لهم 
من وجهات ترفيهية وثقافية. والآن ومع توفر رحالت 
طريان اأكر راحة ومالئمة من الناحية القت�صادية، 
اأبوظبي  نحن متفائلون من زي��ادة القبال على زي��ارة 
املبادرة  اأن هذه  اأننا واثقون من  ال��دول، كما  من هذه 
�صرت�صخ مكانة اأبوظبي كوجهة �صياحية رائدة ومميزة 

لدى هذه الأ�صواق ال�صياحية املهمة.
البلطيق  دول  م��واط��ن��ي  ق���ائ���اًل:  ال��ظ��اه��ري  واخ��ت��ت��م 
الدخول  تاأ�صرية  على  اأي�صاً مبيزة احل�صول  يتمتعون 
هذا  يف  الوطني  الناقل  ت�صمني  وع��رب  الو�صول.  عند 
للطريان،  الحت���اد  �صركة  رم��ز  وم�����ص��ارك��ة  ال��ربن��ام��ج، 
يح�صل الزوار من هذه الدول على قيمة م�صافة، حيث 
�صت�صبح اأبوظبي بالن�صبة لهم مبثابة بوابة العبور اإىل 
اآ�صيا  وج��ن��وب  واأفريقيا  املنطقة  يف  ال���دول  م��ن  امل��زي��د 
البلطيق" من  "طريان  ���ص��رك��ة  وت��ع��ت��رب  واأ���ص��رتال��ي��ا. 
اأكر �صركات الطريان دقة من حيث مواعيد الرحالت 
اجلوية التي ت�صيريها ال�صركة لربط منطقة البلطيق 
مع باقي اأرجاء العامل. وت�صري ال�صركة رحالت اإىل 60 
وجهة عاملية، انطالقاً من قاعدتيها يف ريغا ولتفيا. 

حيث تدير �صبكة وا�صعة من الرحالت املنتظمة، تغطي 
القارة الأوروبية، ومنطقة اإ�صكندينافيا ورابطة الدول 
"طريان  �صركة  تكرمي  ومت  الأو�صط.  ال�صرق  امل�صتقلة 
البلطيق" بح�صولها على جائزة "اأف�صل ناقلة اإقليمية 

للعام 2017" من وكالة "�صي اإيه بي اإيه".
اأبوظبي،  نحو  ال��رح��الت  ج��دول  اإط��الق  على  وتعليقاً 
�صبكة  اإدارة  رئ��ي�����ص  ن���ائ���ب  ري����و�����ص،  وول��ف��غ��ان��غ  ق����ال 
"تعترب ريغا مدينة  البلطيق:  اخلطوط لدى طريان 
حيوية ومركز الأعمال الناب�ص لدول البلطيق. ونحن 
�صعداء لت�صيري هذه الرحالت بني ريغا واأبوظبي مما 
اأم���ام م��ّد �صبكة رح��الت لي�ص م��ع لتفيا  امل��ج��ال  يفتح 
وح�����ص��ب، ب��ل اأي�����ص��اً م��ع امل��ن��ط��ق��ة الأو����ص���ع ال��ت��ي ت�صّم 
وكذلك  وفيلنيو�ص  تالني  مع  وحتديداً  البلطيق  دول 
املنطقة الإ�صكندنافية ال�صمالية بالإ�صافة اإىل رحالت 
ربط �صريعة اإىل �صتوكهومل وهل�صنكي واأو�صلو وغريها 

من النقاط احليوية يف �صمال اأوروبا ".
وت��ع��د ه���ذه امل���ب���ادرة خ��ط��وة اإ���ص��اف��ي��ة ���ص��م��ن اجلهود 
الت�صويقية والرتويجية التي تركز على ربط اأبوظبي 
اأوروب����ا. وكانت  الأ���ص��واق يف �صمال و���ص��رق  مبزيد م��ن 
دائرة الثقافة وال�صياحة – اأبوظبي، قد اأعلنت يف وقت 
�صابق عن اإطالق برنامج مبا�صر للرحالت اجلوية بني 
مو�صكو واأبوظبي، يهدف اإىل توفري املزيد من اخليارات 
املريحة واملالئمة للم�صافرين الرو�ص وباأ�صعار معقولة 

لزيارة العا�صمة.

•• اأبوظبي - الفجر

 ا�صتقبل متحف اللوفر اأبوظبي، اأول متحف 
اأ�صبوعه  ال��ع��رب��ي، خ��الل  ال��وط��ن  ع��امل��ي يف 
فناناً  و277  زائ���ر  األ���ف   30 الف��ت��ت��اح��ي 
ال�صخ�صيات  م��ن  ب���ارزة  كوكبة  ج��ان��ب  اإىل 
اأن��ح��اء ال��ع��امل، منذ  امل��رم��وق��ة م��ن جميع 
ال�صبت  يوم  للجمهور  اأبوابه  افتتاح  مت  اأن 

املوافق 11 نوفمرب.
وبهذه املنا�صبة، قال مانويل راباتيه، مدير 
اإنه ل�صرف عظيم  متحف اللوفر اأبوظبي: 
هنا  ا�صتقبلت  عندما  ُتن�صى  ل  وجتربة  يل 
ب��ني اأرك�����ان ه���ذا ال�����ص��رح ال��ث��ق��ايف الفريد 
اآلف ال����زّوار خ��الل اأ���ص��ب��وع الف��ت��ت��اح. ول 
وال�صعادة  البهجة  �صعور  و���ص��ف  اأ�صتطيع 
الذي مل�صته لأول مرة عندما �صاهدت حتت 
وهي  ال�صم�ص  اأ�صعة  ال�صخمة  القبة  ه��ذه 
تاأثرياً  �صّكل  تتهادي من بني فتحاتها مبا 
مبثابة  كان  النور’،  ’�صعاع  ب�  ُيعرف  ملهماً 
التي  والفعاليات  للعرو�ص  مثالية  خلفية 
الثقافات.  خمتلف  من  املتحف  ا�صت�صافها 
اأج��واء البهجة والإب���داع خالل  وقد �صادت 
اأ����ص���ب���وع الف���ت���ت���اح ح��ي��ث كانت  ف��ع��ال��ي��ات 
مبختلف  اأبوظبي  جمتمع  لإلهام  م�صدراً 
اللوفر  متحف  ونظم  و�صرائحه.  اأطيافه 

والفعاليات  العرو�ص  من  �صل�صلة  اأبوظبي 
احتفاًء مبنا�صبة افتتاحه، من بينها عر�ص 
اإف"  "جروب  ق��ب��ل  م���ن  م��ده�����ص  ���ص��وئ��ي 
)Groupe F( وجمموعة من العرو�ص 
املو�صيقية والغنائية لعدد من الفنانني هم 
املغني الفرن�صي وعازف الروك على اجليتار 
 )–M–( با�صم  وامل��ع��روف  �صديد  ماتيو 
وال��ف��ن��ان��ة امل��ع��روف��ة م���ن ج��م��ه��وري��ة مايل 
ف��ات��وم��ات��ا دي����اوارا وع���ازف اجل���از اللبناين 
وامل��و���ص��ي��ق��ي ال��ع��امل��ي اإب��راه��ي��م م��ع��ل��وف اإىل 
ل  توتو  الرائعة  الكولومبّية  املغنّية  جانب 

من  عرو�صها  ت�صتوحي  التي  مومبوزينا، 
التقاليد والرتاث الكاريبي والكولومبي.

اأبوظبي  ال��ل��وف��ر  م��ت��ح��ف  ا���ص��ت�����ص��اف  وق���د 
خمتلفة  فعاليًة   25 �صمن  فناناً   277
على مدار اأ�صبوع الفتتاح مثل عرو�ص من 
ت�صميم لو�صيندا ت�صيلدز ليمي بونيفا�صيو 
الّدوغون"  "واأقنعة  "العيالة"  وع��ر���ص 
تلفزيونّية  لقطات  م��ع  مو�صيقي  وع��ر���ص 
الإماراتّية هند  الفنانة  اإب��داع  م�صّورة من 
اأخرى  عرو�ص  عدة  اإىل  بالإ�صافة  مزينة، 
املتحف  وا�صتقبل  الثقافات.   خمتلف  من 

اآلف ال�������زوار ال��ذي��ن ج�����اوؤوا ب��داف��ع �صغف 
الأثرية  والتحف  الفنية  املجموعات  روؤي��ة 
املعمارية  بالهند�صة  وال�صتمتاع  املعرو�صة 
لأول  عنها  الك�صف  يتم  التي  ال�صتثنائية 
زّوار موقع  وبلغ عدد  اأم��ام اجلمهور.  مرة 

نحو  الإل��ك��رتوين  اأبوظبي  اللوفر  متحف 
اأغلب  ت��ذاك��ر  ن��ف��دت  ك��م��ا  �صخ�ص  م��ل��ي��ون 
العرو�ص املقامة يف املتحف. و�صهد املتحف 
برناجمه  يف  ع�������ص���و   1100 ت�����ص��ج��ي��ل 

اأبوظبي". اللوفر   - الفن  "اأ�صدقاء 

 �سوارع ودّوارات العني تتزين 
احتفال بالعيد الوطني

•• العني-الفجر:

انت�صرت  العني  مدينة  ودّوارات  ���ص��وارع  ام��ت��داد  على 
الأ�����ص����واء ال��ت��ي اأخ�����ذت اأ���ص��ك��ال خم��ت��ل��ف��ة ت��ع��رب عن 
ا�صتقبال اأبناء املدينة من املواطنني واملقيمني بالعيد 
الوطني لدولة الحتاد. حيث تزينت ال�صوارع وكذلك 
معربة  باأ�صكال  احلكومية  والدوائر  املباين  واجهات 

مبهج  ن��ه��ار   اإىل  املدينة  ليل  ليتحول  الإ���ص��اءة  م��ن 
جعل الكثريون يتوقفون كثريا عن كل هذه الأ�صكال 
بهذه  فرحتهم  ت��وؤك��د  التي  التذكارية  ال�صور  لأخ��ذ 

املنا�صبة.
ال�صوارع  اإن�������ارة  ع��ل��ى  ال���ع���ني  ب��ل��دي��ة  وق����د ح��ر���ص��ت 
ل�صتقبال  ا����ص���ت���ع���داداً  اأم�������ص  اأول  م��ن��ذ  وال��������دوارات 

الحتفالية التي ينتظرها اجلميع يف كل عام.

باإ�سر�ف وز�رة �لرتبية و�لتعليم ود�ئرة �أبوظبي للتعليم و�ملعرفة
 ن�سر ثقافة امل�سرح يف املدار�ض �سمن حفل 
ختامي بح�سور مدير مكتب العني التعليمي

•• العني - الفجر

يف اإطار حر�ص وزارة الرتبية و التعليم و دائرة اأبوظبي للتعليم و املعرفة 
للدورة  اخلتامي  احلفل  اإق��ام��ة  مت   ، امل��دار���ص  يف  امل�صرح  ثقافة  ن�صر  على 
التدريبية التي �صهدت تخريج خم�صة ع�صر مدربا م�صرحيا يف اإطار م�صروع 

بداية احلكاية الذي ت�صرف عليه وزارة الرتبية و التعليم. 
���ص��ه��د احل��ف��ل اخل��ت��ام��ي ���ص��امل ال��ك��ث��ريي م��دي��ر م��ك��ت��ب ال��ع��ني التعليمي 
عن  التعليمي  العني  مبكتب  الأن�صطة  ق�صم  رئي�ص  اجلنيبى  وعبدالعزيز 
و  الرتبية  وزارة  ع��ن  رام��ي  ا�صمهان  وال��دك��ت��ورة  املعرفة  و  التعليم  دائ���رة 

التعليم. 
امل�صاركون يف  قام  التي  التدريبات  ا�صتعرا�ص  و مت خالل احلفل اخلتامي 
ال��دورة بتنفيذها ، كما مت عر�ص م�صهد متثيلي تطبيقي من م�صرحية ) 

�صقراط ( من اإخراج خليفة التخلوفة 
و  النظرية  التدريبات  م��ن  جمموعة  تناولت  ال���دورة  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 
العملية على فنون الأداء و التمثيل و قدمها خالد البناي املخرج امل�صرحي 

و حممد �صيد اأحمد الناقد امل�صرحي 
اإ�صادة امل�صوؤولني بامل�صتوى الذي مت تقدميه ودعوا اىل تعميم امل�صروع على 
امل�صاركون يف الدورة  اأكد  التعليمي. ومن جانبهم  امليدان  املدار�ص يف  كافة 
التدريبية حر�صهم على نقل ما تعلموه اإىل املدار�ص و ا�صتعدادهم بتقدمي 

عرو�ص فنية تليق مبا تدربوا عليه. 

بينهم 3 �آالف طالب وطالبة من مد�ر�ض �أبوظبي

»الرقابة الغذائية« ي�ستقبل
 5 اآلف زائر يف »اأبوظبي للعلوم«

•• اأبوظبي - الفجر

اختتم جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية اأم�ص م�صاركته يف مهرجان اأبوظبي 
للعلوم 2017 واملقام مبنتزه خليفة يف اأبوظبي،  حيث ا�صتقبل منذ بداية 
اأبوظبي،  م��دار���ص  م��ن طلبة  اآلف طالب وطالبة   3 م��ن  اأك��ر  امل��ه��رج��ان 
املخربي  التحليل  ال�صغري، وعا�صوا جتربة  املحلل  بور�صة  �صاركوا خاللها 
التحاليل  يف  ا�صتخدامها  وط���رق  املخترب  وتقنيات  اأدوات  على  والتعلم 
بالإ�صافة اإىل اإجراءات الأمن وال�صالمة التي حتافظ على �صالمة املحلل، 
باأهمية  املجتمع  من  املهمة  ال�صريحة  ه��ذه  لتوعية  اجلهاز  �صعي  اإط��ار  يف 
العلوم البيطرية وتثقيفهم حول الأمرا�ص امل�صرتكة بني الإن�صان واحليوان 

وطرق مكافحتها والوقاية منها.
و�صهد جناح اجلهاز كذلك زيارة نحو 2000 زائر من الأهايل وعامة زوار 
املهرجان، اطلعوا خاللها على دور اجلهاز يف تنمية قطاع الروة احليوانية 
اأبوظبي، وجهوده الرامية لتعزيز فاعلية الأمن احليوي والق�صاء  باإمارة 
املجتمع  توعية  دور اجلهاز يف  والآف��ات، وتعرفوا كذلك على  الأوبئة  على 
يف  الغذاء  مع  للتعامل  ال�صحيحة  واملمار�صات  الغذائية  ال�صالمة  باأ�ص�ص 
الرامية  التنموية  م�صاريعه  جانب  اإىل  الغذائية،  ال�صل�صلة  مراحل  كافة 
وتوعية  اإر���ص��اد  يف  ودوره  اأبوظبي،  اإم��ارة  يف  الزراعية  ال�صتدامة  لتحقيق 
الزوار  واطلع  عليها،  املحافظة  و�صبل  الطبيعية  امل���وارد  باأهمية  املجتمع 
"زادنا"  موؤخراً  اجلهاز  اأنتجه  الذي  الكرتوين  الفيلم  حلقات  على  كذلك 
اثنتا ع�صرة حلقة، والذي تغطي موا�صيع مهمه  البالغ عددها  يف حلقاته 
كاأ�صا�صيات ال�صالمة الغذائية واحلديقة املنزلية والت�صوق الذكي والتخزين 

الآمن للمواد الغذائية.
التي تهدف  العمل  الفعاليات وور�ص  وت�صمنت م�صاركة اجلهاز جملة من 
على  وذويهم  الأطفال  وتوعية  املختلفة،  واأن�صطته  باجلهاز  التعريف  اإىل 
للحفاظ  م�صاركتهم  وتفعيل  ال��غ��ذاء،  م��ع  للتعامل  الأم��ث��ل  ال�صلوكيات 
والن�صرات  املطويات  توزيع  �صهدت  كما   ، غذائهم  و�صالمة  �صحتهم  على 
على  هممهم  و�صحذ  الأط��ف��ال  لتحفيز  الهدايا  م��ن  العديد  و  التوعوية، 
اإطار  يف  اجلهاز  م�صاركة  وتاأتي  القّيمة.  الن�صاطات  هذه  مثل  يف  امل�صاركة 
اأبناء وبنات الوطن  حر�صه على امل�صاهمة يف اإعداد الأجيال ال�صاعدة من 
الحتياج  ظل  يف  والتقنية  العلمية  التعليم  مب�صارات  لاللتحاق  وتهيئتهم 
املتزايد ب�صوق العمل املحلي لهذه التخ�ص�صات يف الوقت الذي ت�صهد فيه 
الدولة تو�صعاً كبرياً وازدهارا ملحوظاً يف قطاعات العلوم والتقنية والذكاء 

ال�صطناعي والف�صاء والطاقة.



والأ�صح  الأمثل  الطريقة  حول  املعلومات  من  الكثري  الأ�صخا�ص  يتناقل 
حلفظ زيت الزيتون، ولكن هل تعرف ما هو احلقيقة وراء ذلك؟

ن�سائح حلفظ زيت �لزيتون بطريقة �سحيحة
خالل  وبالأخ�ص  العربي،  العامل  يف  كبرية  باأهمية  الزيتون  زي��ت  يحظى 
فرتة ح�صاد الزيتون، ولكن هل تعرف كيفية حفظ هذا الزيت املفيد بطرق 

�صحيحة و�صليمة؟
حفظه  املمكن  م��ن  ل��ذا  امل�صبعة،  غ��ري  ب��ال��ده��ون  غني  ال��زي��ت��ون  زي��ت  يعد 
حال  يف  بالطبع  ولكن  الأخ���رى،  بالزيوت  مقارنة  اأط��ول  لفرتة  وتخزينه 

القيام بذلك بالطريقة ال�صحيحة.
من املهم التعامل مع زيت الزيتون 

وعلى  ع���ل���ي���ه  ل���ل���ح���ف���اظ  ب���ل���ط���ف 
اتبع  ل�����ذا  ال����ك����ث����رية،  ف����وائ����ده 

الن�صائح التالية يف ذلك.

اح��ف��ظ��ه ب���درج���ة ح����رارة 
معتدلة

م����ن امل����ه����م الع���ت���ن���اء 
بدرجة حرارة الغرفة 
بزيت  الحتفاظ  عند 
ال��زي��ت��ون، وه���ذا يعني 
احل����رارة  ت����زداد  ل  اأن 
درج����������ة   14 ع����������ن 

مئوية.
ح�������رارة  ك�����ان�����ت  اإن 
م����ط����ب����خ����ك اأك��������ر 
فمن  امل����ع����ت����اد  م����ن 

امل������م������ك������ن ح���ف���ظ 
زي��ت ال��زي��ت��ون يف 

الثالجة.
اخلرباء  ي�صري 

اأن حفظ زيت الزيتون يف الثالجة ي�صاعد يف بقاءه لفرتة اأط��ول، اإل ذاك 
."premium extra-virgin" النوع املبكر والذي يدعى

بالإمكان و�صع كمية قليلة من زيت الزيتون يف علبة خم�ص�صة يف املطبخ 
لت�صهيل ا�صتخدامها على اأن يتم منع دخول الهواء وال�صوء اإليه.

اأقل  واأ�صبح  تر�صخ  قد  الثالجة  يف  املحفوظ  الزيتون  زي��ت  اأن  �صتالحظ 
�صفافية، اإل اأن اإعادته اإىل درجة حرارة الغرفة �صيعيده اإىل و�صعه الطبيعي، 

فال داعي للقلق.
اإن مل ترغب يف الحتفاظ بزيت الزيتون يف الثالجة، حافظ على اخلطوات 

التالية:
- �صعه يف مكان مظلم

- ابعده عن احلرارة والفرن.

زيت �لزيتون �الأف�سل: �لقدمي �أم �جلديد؟
من اجلدير بالذكر اأن زيت الزيتون ل ي�صبح اأف�صل مع تقدمه بالعمر، بل 

يتحلل وترتفع م�صتوى احلمو�صة فيه ويقل طعمه.
الزيتون،  واأك��ر فائدة من زيت  م��ذاق  اأف�صل  اإن ترغب يف احل�صول على 

فنن�صحك بتناوله خالل �صنة واحدة من ع�صر الزيتون.
تعترب الفرتة الأف�صل لزيت الزيتون هي بعد -2 3 اأ�صهر من ع�صره، لهذا 

يجب النتباه جيداً لهذا الأمر.

ن�سائح ومعلومات �سريعة
-  الهواء وال�صوء واحلرارة اأعداء لزيت الزيتون، لذا احفظه بعيداً عنهم.

 )stainless steel( املقاوم لل�صداأ اأو الفولذ  امللون  -  يعترب الزجاج 
من اأكر الأماكن املف�صلة حلفظ زيت الزيتون فيها.

ل  حتى  نحا�صية  اأو  حديدية  علب  يف  الزيتون  زي��ت  حفظ  جتنب  يجب   -
يح�صل اأي تفاعالت كيميائية ينتج عنها مواد �صامة قد ت�صر ب�صحتك.

-  حفظ زيت الزيتون بالعلب البال�صتيكية م�صر اأي�صاً، فالزيت قادر على 
م��ن هذه  ال�����ص��ارة  امل���واد  العلب.امت�صا�ص 

التي -  احكم  العلب  اإغ���الق 
ي���ح���ف���ظ ب����ه����ا زي����ت 

الزيتون.

كو�رث غذ�ئية
حتتوي قطع الهامربغر على دهون م�صبعة ومقدار كبري من 
ال�صعرات احلرارية، ما يرفع معدل الكول�صرتول ال�صيئ الذي 
ك�صفت  كذلك  الدماغية.  وال�صكتات  القلب  باأمرا�ص  يرتبط 
درا�صات عدة ارتباط الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون امل�صبعة 

بارتفاع خطر الإ�صابة باخلرف.
اأما الهوت دوغ، فُي�صنع من اللحوم املعاجلة، �صاأنه يف ذلك �صاأن 
النقانق والرباتوور�صت. ت�صّم هذه الأ�صناف من الطعام ن�صباً 
والنرتات،  ال���دم(،  �صغط  يرفع  )ال��ذي  ال�صوديوم  من  عالية 
اللحوم  ُتعترب  ل��ذل��ك،  نتيجة  م�صافة.  م���واد  م��ن  وغ��ريه��م��ا 
املعاجلة عموماً الأكر �صرراً بال�صحة بني اأنواع اللحوم كافًة. 
اللحوم  اأن  ال�صرطان  ح��ول  لالأبحاث  الدولية  الوكالة  تفيد 
واأن  ال�صرطان(  ت�صبب  اأنها  يعني  املعاجلة مواد م�صرطنة )ما 

اللحوم احلمراء قد تكون كذلك اأي�صاً.
حفالت  يف  م  ُتقدَّ التي  التقليدية  الأطباق  بع�ص  اأي�صاً  يحمل 
باملايونيز  امل��ع��دة  ال�صلطة  ك���اأن���واع  �صحية،  خم��اط��ر  ال�����ص��واء 

امل��ل��ف��وف( وامل��ط��ي��ب��ات، م���ن بينها  اأو  ال��ب��ط��اط��ا  )���ص��ل��ط��ة 
عموماً  الأ�صناف  ه��ذه  حتتوي  والغمو�ص.  الكات�صاب 

ال�����ص��ع��رات احل����راري����ة، وال�صكر  ك��ث��ري م���ن  ع��ل��ى 
امل�صاف، وال�صوديوم، اأو الدهون امل�صبعة.

�ل�سو�ء وخماطر �ل�سرطان
د  يهدِّ خ���ط���راً  وح�����ده  ال���ط���ع���ام  ي�����ص��ّك��ل  ل 

اأي�صاً  اخل��ط��ر  ه��ذا  ي�صمل  ب��ل  ال�صحة، 
حتّول  ذات��ه��ا.  بحد  ال�����ص��واء  عملية 

العالية بع�ص  درج��ة احل��رارة 
اللحوم  يف  ال���ربوت���ي���ن���ات 
احل��������م��������راء، وال�����ط�����ي�����ور، 
م�صرطنات  اإىل  وال�����ص��م��ك 
الأحما�ص  ُتدعى  حمتملة 

احللقة.  املختلفة  الأمينية 
م��ك��م��ان��و���ص على  د  وت�������ص���دِّ
الكيماوية  امل���واد  )ه���ذه  اأن 
الثدي،  ب�����ص��رط��ان  ت��رت��ب��ط 
وال��������ق��������ول��������ون، وامل�������ع�������دة، 

وُتعترب  وال�����ربو������ص�����ت�����ات(. 
اإىل  اإ���ص��ارة  ال�صواء  عالمات 

تكّون هذه الأحما�ص.
ن  تتكوَّ مم���اث���ل،  ن��ح��و  ع��ل��ى 
مواد م�صرطنة اأخرى ُتدعى 

عطرية  ه��ي��دروك��رب��ون��ات 
م�����ت�����ع�����ددة احل�����ل�����ق�����ات، 
الدهن  ي�����ص��ي��ل  ع��ن��دم��ا 
على نار ال�صواء. تو�صح 

مكمانو�ص: )يوؤدي ذلك 
يحمل  دخ��ان  ت�صاعد  اإىل 

م���واد ك��ي��م��اوي��ة ق��د ت�صبب 

تت�صاقط  الطعام،  يف  الدخان  هذا  يتغلغل  وعندما  ال�صرطان. 
هذه املواد امل�صرطنة عليه(.

قطعاً  لل�صواء  باختيارك  املخاطر  ه��ذه  من  حت��ّد  اأن  ت�صتطيع 
اأ�صغر من الربوتينات احليوانية ل حتتوي على كميات كبرية 
اأنه  اأك��رب، ما يعني  من الدهون. كذلك ين�صج الكباب ب�صرعة 
طيوراً  )ان��ت��ِق  مكمانو�ص:  تن�صح  ال�����ص��واء.  لنار  اأق��ل  يتعّر�ص 
وثمار بحر ل حتتوي على كثري من الدهون. واإذا اأردت تناول 
اأن يكون خالياً من الدهون بن�صبة  البقر، فاحر�ص على  حلم 
كالنقانق  بالدهون  امل�صبعة  الأ�صناف  تلك  تخرت  ول   ،93%
ت�����ص��ت��ب��دل بلحم  اأن  اأي�����ص��اً  والأ����ص���ل���ع(. وت���ق���رتح م��ك��م��ان��و���ص 

الهامربغر حلم احلب�ص املفروم القليل الدهون.
اإليك بع�ص الن�صائح الأخرى للحّد من املواد امل�صرطنة:

م - غطِّ ال�صواية بورق  ملنيو اأ
تتخلله 

ثقوب.
ال�صواية  ال��ط��ع��ام على  ال���ذي يبقى خ��الل��ه  ال��وق��ت  - ح��ّد م��ن 

بطهوه م�صبقاً مدة 60 اإىل 90 ثانية يف امليكروويف.
- اأبِق الطعام بعيداً عن م�صدر احلرارة ما ل يقل عن 15.24 

�صنتمرتاً كي حتول دون ظهور عالمات الحرتاق عليه.
- اقلب الطعام با�صتمرار كي تتفادى احرتاقه.

خيار�ت �أخرى
�صحي  م�صوي  طعام  لتقدمي  الإ�صرتاتيجيات  اأف�صل  ت�صمل 
على  حتتوي  لأنها  اللحوم،  بدل  واخل�صراوات  الفاكهة  �صواء 
الأحما�ص  تتكون فيها  ل��ذل��ك ل  ال��ربوت��ني،  م��ن  اأق���ل  م��ق��دار 
الأمينية املختلفة احللقة. بالإ�صافة اإىل ذلك، ي�صّكل الرتكيز 
على الفاكهة واخل�صراوات طريقة ممتازة للتخلي عن الأطباق 
م�صادات  م��ن  اأك���رب  كمية  واإ���ص��اف��ة  ال�صحية  غ��ري  اجل��ان��ب��ي��ة 
الأك�صدة، والفيتامينات، وغريهما من مواد مغذية اإىل نظامك 
والكو�صا،  الهليون،  لل�صواء  اجل��ي��دة  اخل��ي��ارات  م��ن  ال��غ��ذائ��ي. 
والقرع الأ�صفر، والفطر، والفلفل، واجلزر، والبطاطا احللوة، 
واأك��واز ال��ذرة، وال���دراق، والإج��ا���ص. واإذا اأردت تقدمي الطعام 
مقطعاً اإىل مكعبات �صغرية، ف�صعها يف اأ�صياخ �صي اأو ا�صتخدم 

�صلة �صواء من الأ�صالك كي حتول دون �صقوطها يف اللهب.

ماذ� عن �لنكهة؟
على  حتتوي  نقوع  اأن��واع  با�صتخدام  مكمانو�ص  تن�صح 
الأنواع  اأن  مبا  احلام�ص،  الليمون  ع�صري  اأو  اخلل 
الأخرى الأكر كثافة املعدة، مثاًل، من الع�صل 
اأو ال�صكر ُتعترب اأكر مياًل اإىل 
ز تكّون  ي��ع��زِّ الح������رتاق، م��ا 

املواد امل�صرطنة.
ذل�����ك، ي�صفي  ع��ل��ى  ع�����الوة 
اأو  ال�صمك،  اأو  ال��ل��ح��وم،  ف��رك 
ُتدعى  )تقنية  بالتوابل  الطيور 
اإ�صافية.  نكهة  اجل��اف(  الفرك 
ت���خ���رب م���ك���م���ان���و����ص: )اأح������ب 
وم�صحوق  الكمون،  ا�صتخدام 
احلار،  الأحمر  الفلفل 
وال�������ب�������اب�������ري�������ك�������ا، 
وم�صحوق الثوم، 
وم�������������ص������ح������وق 
عند  ال���ب�������ص���ل 
الدجاج  اإعداد 
ال�صمك.  اأو 
ول��ك��ن ميكنك 
اخ����������ت����������ي����������ار 
التي  ال��ت��واب��ل 

تف�صلها(.

جتّنب �الأمر��ض �ملنتقلة بالطعام
املطهوة  غري  والطيور  البحر،  وثمار  الأح��م��ر،  اللحم  يحمل 
اتباع تدابري  ميكروبات ت�صبب الأمرا�ص. لذلك احر�ص على 

الأمان عند اإعداد هذه املاأكولت ول�صيها، مثاًل:
ا�صتخدم اأطباقاً، واألواح تقطيع، واأدوات لكل �صنف من الأطعمة 
النيئة على حدة، ثم اغ�صلها باملاء وال�صابون قبل النتقال اإىل 

�صنف اآخر.
حرارتها  اأن  م��ن  ال��ت��اأك��د  بغية  للحوم  ح���رارة  مب��ي��زان  ا�صتعن 
الداخلية ت�صل اإىل درجة كافية لقتل اجلراثيم )ما ل يقل عن 

للدجاج(. مئوية  درجة   74
البحر  وثمار  والطيور،  باللحوم،  حتتك  التي  الأ�صطح  نّظف 

النيئة.

�شحةوتغذية
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من  كثريً�  ت�سم  تقليدية  �سو�ء  حفلة  ُي�ساهي  �سيء  ال 
دوغ  �لهوت  �سطائر  �أن  تبينَّ  ولكن  و�الأه��ل.  �الأ�سدقاء 
عندما  وعفوية  مبرح  تناولها  �عتدنا  �لتي  و�لهامربغر 
كاثي  تو�سح  �لبتة.  �سحية  غري  م��اأك��والت  �سغارً�  كنا 
�لتغذية  ق�سم  ومديرة  جمازة  تغذية  خبرية  مكمانو�ض، 
�لتابع   Brigham and Women’s م�ست�سفى  يف 
جلامعة هارفارد: )ال �أن�سح بهذه �ملاأكوالت، خ�سو�سًا �أننا 

منلك خيار�ت �سحية(.

قواعد ذهبية للحفاظ على �سحة اأمعائكن�سائح حلفظ زيت الزيتون بطريقة �سحيحة
اجلهاز اله�صمي ح�صا�ص جداً جتاه املنتجات التي ناأكلها ون�صربها، ف�صاًل عن 
العادات الرا�صخة يف حياتنا اليومية والعنا�صر امل�صيئة التي متّر فيه... وحتى 
العواطف! اإليك خم�ص قواعد ذهبية حتافظ من خاللها على �صحة اأمعائك.

�خرت نظامًا غذ�ئيًا متو�زنًا ومتنوعًا
املنتجات  بتجّنب  وت�صمح  اله�صمي  اجل��ه��از  ���ص��الم��ة  اخل��ط��وة  ه���ذه  ت�صمن 
امل�صّنعة قدر الإمكان. من الوا�صح اأن الأمرا�ص اله�صمية واملعوية اأقل �صيوعاً 
بالدهون  ع��ادًة  الغنية  املتحّولة  املنتجات  ا�صتهالك  فيها  يقّل  التي  البلدان  يف 

وال�صكريات والأمالح.

ر�قب كمية �الألياف �مل�ستهلكة
القابلة  غ��ري  ت��زي��د  اإذ  امل�صتهلكة،  الأل��ي��اف  ن�صبة  على  امل��ع��وي  التناغم  يرتكز 
بينما ت�صاهم تلك  الأمعاء  وُت�صّهل تفريغ  الغذائية  الكتل  للذوبان منها حجم 
القابلة للذوبان يف تنظيم عملية تفريغ الأمعاء وم�صار املحفزات احليوية، ما 

يعني اأنها تغّذي اجلراثيم املفيدة يف الأمعاء وتعّزز تكاثرها.
الكاملة  احلبوب  يف  اأ�صا�صي  ب�صكل  للذوبان  القابلة  غري  الأن���واع  اإيجاد  ميكن 

وال���ف���اك���ه���ة واخل���������ص����راوات ال���ت���ي حتمل 
ل���الأك���ل )ت����ني، طماطم،  ق�����ص��رة ���ص��احل��ة 
وامللفوف  الكرف�ص  ويف  ف��ج��ل...(  ك��و���ص��ا، 
وال��ب��ق��ول��ي��ات وال��ف��اك��ه��ة امل��ج��ف��ف��ة... اأما 
ل��ل��ذوب��ان، ف��م��وج��ودة يف  الأل��ي��اف القابلة 
وال�صعري  اجل�������اودار  وح���ب���وب  ال�����ص��وف��ان 
والأغذية الغنية بالبكتني )تفاح، اإجا�ص، 
توت، عنب، برتقال، خوخ، ليمون هندي( 
ك���راث، هليون،  ث��وم،  والإي��ن��ول��ني )ب�صل، 

خر�صوف، اأنديف...(.
وف����ق ال��ت��و���ص��ي��ات ال��ر���ص��م��ي��ة، ي��ج��ب اأن 
ن�صتهلك بني 25 و30 غراماً يومياً من 
امل�صتهلكة  الكمية  تتاألف  اأن  على  الألياف 
للذوبان  ال��ق��اب��ل��ة  ت��ل��ك  % م��ن   50 م��ن 

و50% من غري القابلة للذوبان.

جتّنب �ل�ساملونيال
�صامة  غذائية  التهابات  اجلراثيم  ت�صّبب 
األواح  با�صتعمال  اخل��رباء  يو�صي  غالباً. 
لأن  اخل�صبية  ب���دل  بال�صتيكية  تقطيع 

ال�صقوق فيها قد ت�صّكل )ع�صاً( للجراثيم التي تنقل الأمرا�ص، ويجب اأن نغ�صل 
بحذر جميع الأدوات التي حتتّك باللحوم النيئة اأو بق�صور البي�ص مباء �صاخن. 
النيء  احلليب  اأو  البي�ص  على  التي حتتوي  املاأكولت  ُنخِرج  األ  اأخ��رياً، يجب 

)مايونيز، كرميا...( اإل يف اللحظة الأخرية.

ال تاأخذ �مل�ساد�ت �حليوية �إال عند �حلاجة
ميكن اأن تغرّي هذه الأدوية البيئة املعوية ب�صدة عرب احلد من التنوع امليكروبي، 
باأخذها عند  نكتفي  اأن  ل��ذا يجب  اجل��راث��ي��م.  ت��وؤث��ر يف مفعول  ق��د  اأن��ه��ا  حتى 
احلاجة مع احرتام مّدة العالج. واإذا �صّبب الدواء م�صكلة الإ�صهال، ميكننا اأخذ 
200 ملغ يومياً منذ بداية العالج  خمرية غنية باملحفزات احليوية، مبعدل 

وبعد نهايته بخم�صة اأو �صتة اأيام.

حافظ على هدوئك
ُتعترب الأمعاء مقيا�صاً للعواطف. لذا ي�صهل اأن تتاأثر مب�صاعر ال�صتياء والغ�صب 

وقلة ال�صرب واأي ن�صاط ع�صيب.

كيف جتعل طعامك امل�سوي �سحيا؟
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 273781         بتاريخ :  2017/05/23
تاريخ اللوية: 2016/11/25 رقم اللوية: 016087785 

البلد اللوية: الحتاد الوروبي
با�ص��م: اند�صرتي هولدينج جي ام بي ات�ص

وعنوانه: فابياني�صرتا�صه 8، 1110 فيينا، النم�صا
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

عدد اآلية؛ الآلت واملعني بها اأجهزة ومعدات واآلت النقل والرفع والرت�صي�ص والناقلة املدرجة يف الفئة 7؛ 
معدات زراعية عدا ما يدار باليد؛ الأجزاء واملكونات جلميع ال�صلع املذكورة اأعاله املدرجة يف الفئة 7

الواق�عة بالفئة:  7
و�صف العالمة: عبارة SIDEBULL باحرف لتينية باللون ال�صود

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

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  قم�صية للملكية الفكرية

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:
املودعة حتت رقم : 273782         بتاريخ :  2017/05/23

تاريخ اللوية: 2016/11/25 رقم اللوية: 016087785 
البلد اللوية: الحتاد الوروبي

با�ص��م: اند�صرتي هولدينج جي ام بي ات�ص
وعنوانه: فابياني�صرتا�صه 8، 1110 فيينا، النم�صا
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

رافعات مكد�صة على وجه التخ�صي�ص �صاحنات ذات رافعات �صوكية و�صاحنات ذات رافعات لها جانب حتميل 
التحميل يف اجتاهني و�صاحنات ذات ماكينة  التحميل جانبية و�صاحنات ذات ماكينة  و�صاحنات ذات ماكينة 
ال�صوارع  �صيانة  مركبات  ال�صناعية؛  وال�صاحنات  �صوكية  راف��ع��ات  و�صاحنات  الجت��اه��ات  متعدد  التحميل 
اأعاله  املذكورة  لل�صلع  ملحقات  اأو  واك�ص�صوارات  الغيار  قطع  البلدية؛  املرافق  مركبات  الطبيعية،  واملناظر 

املدرجة يف الفئة 12
الواق�عة بالفئة:  12

و�صف العالمة: عبارة SIDEBULL باحرف لتينية باللون ال�صود
ال�ص��رتاطات: 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  19  نوفمرب 2017 العدد 12177
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  قم�صية للملكية الفكرية

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 274127         بتاريخ :  2017/05/30
با�ص��م: �صتار براندز نورث اأمريكا، انك.

وعنوانه: 30 بوك�صتون فارم رود �صتامفورد، كونيكتيكت 06905 الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

الكيك  ويفر(؛  )ب�صكويت  رقائق  ب�صكويت مكون من  اله�ص،  الب�صكويت  الب�صكويت،  ال�صوكولته،  احللويات، 
اأو الكعك

الواق�عة بالفئة: 30
و�صف العالمة: عبارة عن كلمة FLIPZ باحرف لتينية باللون ال�صود

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

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  19  نوفمرب 2017 العدد 12177
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  قم�صية للملكية الفكرية

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:
املودعة حتت رقم : 274128         بتاريخ :  2017/05/30

با�ص��م: تيلبا تيكنولوجي هيزميتلريى انونيم �صريكيتي 
وعنوانه: بروفيلو ايه يف ام، بي�صينجى ايل �صوكاك، نو: 1/ دي ميجدييكوي، �صي�صلي، ا�صطنبول - تركيا

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اأجهزة  الفوتوغرافية،  ال��ك��ام��ريات  ك��ام��ريات،  ال�صور،  اأو  ال�صوت  اإن��ت��اج  اإع���ادة  اأو  نقل  اأو  لت�صجيل  اأج��ه��زة 
التلفزيون، م�صجالت الفيديو، م�صغالت وامل�صجالت الأقرا�ص املدجمة �صي دي و دي يف دي، م�صغالت ام بي 
3، اأجهزة الكمبيوتر، اأجهزة الكمبيوتر املكتبية، اأجهزة الكمبيوتر اللوحية، اأجهزة متعقبات الن�صاط القابلة 
اأجهزة  ال�صلكية والال�صلكية،  اأجهزة الت�صالت  الراأ�ص،  ال�صوت، �صماعات  امليكروفونات، مكربات  لالرتداء، 
اخللوية،  الهواتف  اأغطية  اخللوية،  الهواتف  للكمبيوتر،  الطرفية  الأجهزة  ال�صور،  اأو  ال�صوت  ل�صتن�صاخ 
الهواتف  الن�صخ؛  اآلت  البيانات(،  جتهيز  )معدات  ال�صوئية  املا�صحات   ، الكمبيوتر  طابعات  الهاتف،  اأجهزة 
املحمولة،، الهواتف النقالة؛ اأجهزة الكمبيوتر اللوحية؛ اأجهزة �صحن البطاريات للهواتف اخللوية، �صماعات 
حقائب  الهاتف؛  اأ�صالك  الداخلي؛  الت�صال  اأجهزة  الهاتف؛  جهاز  فارغة؛  فال�ص  ذاك��رة  بطاقات  الأذن؛ 
اأ�صرطة الهاتف اخللوي؛ حمطات الإر�صاء للهواتف النقالة؛ جمموعة �صماعات  احلمل للهواتف اخللوية؛ 
الراأ�ص للهواتف املحمولة؛ بطاريات الهاتف املحمول؛ كابالت يو ا�ص بي للهواتف املحمولة؛ اأغطية لأجهزة 

الكمبيوتر اللوحية
الواق�عة بالفئة: 9

باللون  ب�صكل خا�ص  لتينية  باحرف   GENERAL MOBILE كلمات  عبارة عن  العالمة:  و�صف 
ال�صود

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

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  19  نوفمرب 2017 العدد 12177

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
 الرواد الدولية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 102953         بتاريخ: 20 / 11 / 2007م                   
با�ص��م: ال�صيد/ حممد ح�صني حاجي ها�صمي.

وعنوانه: �ص.ب 181485 دبي، الإمارات العربية املتحدة.
بيان املنتجات: النب، ال�صاي، ال�صكر، الأرز، التابيوكا و ال�صاجو، وما يقوم مقام النب، الدقيق وامل�صتح�صرات 
الع�صل  و  النحل  واملثلجات، ع�صل  والفطائر و احللويات  والكعك  الب�صكويت  امل�صنوعة من احلبوب، اخلبز، 
الأ�صود)الدب�ص(، اخلمرية و م�صحوق اخلمرية، امللح، ااخلردل، الفلفل واخلل وال�صل�صة، البهارات التوابل، 

الثلج.
الواقعة بالفئة : 30

وامل�صجلة حتت رقم : ) 106294 (  بتاريخ :  21 / 07 / 2010
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :20 / 11 /  2017           

وحتى تاريخ :  20 / 11 / 2027           
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  19  نوفمرب 2017 العدد 12177

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
 الرقيم للملكية الفكرية

بن�صر التعديالت املو�صحة على طلب ت�صجيل  العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم : 243765              بتاريخ :  2015/11/17
امل�صجلة حتت رقم : 243765              بتاريخ : 2016/08/08

با�ص��م: داتوم لالإ�صت�صارات الهند�صية
وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة، دبي، �ص ب : )35426( . 

  وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�صميم 
املتعلقة بها ، خدمات التحاليل والأبحاث ال�صناعية ، خدمات ت�صميم وتطوير العتاد احلا�صوبي والربجميات 

احلا�صوبية .
الواق�عة بالفئة   : 42

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية: )165( – )2016/06/29(
التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق: بيانات التعديل 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  19  نوفمرب 2017 العدد 12177

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
الرواد الدولية للملكية الفكرية

بطلب تعديل بيانات العالمة التجارية:   speedex�صبيديك�ص

املودعة حتت رقم: 219987              بتاريخ : 21 / 10 / 2014
وامل�صجلة بتاريخ:   04  /   04    /  2016

با�ص��م: : اخلط احلديث للتوزيع �ص.ذ.م.م..
وعنوانه: م�صتودع رقم 4 ملك دائرة العقارات )لوتاه لال�صتثمار( ديرة- ام رمول.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
النقل والتخزين والتعبئة وتنظيم الرحالت ال�صياحية.

الواق�عة بالفئة: 39 
بيانات التعديل:

تعديل �صكل العالمة كما هو مو�صح اأعاله
تاريخ التعديل: 2017/06/18     

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  19  نوفمرب 2017 العدد 12177
يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

الرواد الدولية للملكية الفكرية
RADIANT ECO SOLUTIONS  :بطلب تعديل بيانات العالمة التجارية

املودعة حتت رقم: 255251              بتاريخ : 16 / 06 / 2016
وامل�صجلة بتاريخ:   28  /   05    /  2017
با�ص��م: : في�صل جا�صم التجارية ذ.م.م.

وعنوانه: �ص.ب 1871، دبي، المارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

والرتكيبات  املياه  وتوزيع  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهي  البخار  وتوليد  والتدفئة  الن��ارة  اأجهزة 
ال�صحية.

الواق�عة بالفئة: 11 
بيانات التعديل:

تعديل �صكل العالمة كما هو مو�صح اأعاله
تاريخ التعديل: 2017/10/15     

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  19  نوفمرب 2017 العدد 12177

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
الرواد الدولية للملكية الفكرية

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:
املودعة حتت رقم: 275912              بتاريخ : 04 / 07 / 2017

تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م
با�ص��م: : اأويرن�ص لالدارة الت�صويقية دي دبليو �صي �ص.ذ.م.م.

وعنوانه: �ص.ب:390667، دبي، الأم�ارات العربي�ة املتح�دة.
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

البرية )�صراب ال�صعري( واملياه املعدنية والغازية وغريها من امل�صروبات غري الكحولية، م�صروبات م�صتخل�صة 
من الفواكه وع�صائر الفواكه، �صراب وم�صتح�صرات اأخرى لعمل امل�صروبات.

الواق�عة بالفئة: 32 
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن ، الكلمات الالتينية )  RED KNIGHT ( مكتوبة باللون الأبي�ص 
يعلوها ر�صم ل�صكل راأ�ص ح�صان باللون الأبي�ص جميعها مكتوبة على ر�صم ل�صكل راأ�ص ح�صان باللون الأ�صود 

على خلفية حمراء اللون ب�صكل مميز كما هو مو�صح بال�صكل.
   ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  19  نوفمرب 2017 العدد 12177

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 274130         بتاريخ :  2017/05/30
با�ص��م: جولدا جيدا �صانايي يف تيجاريت انونيم �صريكيتي

وعنوانه: ميينيتني ماهالي�صي، �صانايي بوجلي�صي، نو: 1، كازمكارابيكري – كارمان / تركيا
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

القهوة، الكاكاو؛ م�صروبات ا�صا�صها القهوة اأو الكاكاو، م�صروبات ا�صا�صها ال�صوكولته، البا�صتا، حلوى الدمبلينج 
الطحني  ا�صا�صها  احللويات  الطحني؛  ا�صا�صها  واملعجنات  املخابز  منتجات  رقيقة(،  )معكرونة  نودلز  املح�صوة، 
بيتا  خبز  تركي(،  )كعك  بوغجا  ب��ذور(،  ب�صم�صم  مغطاة  حلقة  �صكل  على  )كعك  �صيميت  اخلبز،  وال�صوكولتة؛ 
العجني  ا�صا�صها  احللويات  وكنافة؛  قطايف  بقالوة،  كيك،  فطائر،  تركية(،  )حلويات  كامتر  �صطائر،  الرتكي، 
كي�صكول  الأرز،  من  البودينغ  حلوى  تركية(،  )حلوى  الكازانديبي  الكا�صرتد،  البودينغ،  حلوى  بالقطر؛  مغلفة 
)مهلبية تركية(، الع�صل، �صمغ النحل لال�صتهالك الب�صري، �صمع النحل )عكرب( لغايات الطعام، التوابل للمواد 
الغذائية، الفانيليا )منكهات(، بهارات، ال�صل�صات )التوابل(، �صل�صة الطماطم اخلمرية، م�صحوق اخلبز، الدقيق، 
ال�صوكولتة،  احللويات،  املثلج،  ال�صاي  ال�صاي،  ال�صكر،  ال�صكر، م�صحوق  ال�صكر، مكعبات  للطعام،  الن�صا  ال�صميد، 
الآي�ص كرمي،  اأو  البوظة  امل�صغ؛  علكة  رقائق(،  )ب�صكويت من  الويفر  اله�ص(،  )الب�صكويت  الكركرز  الب�صكويت، 
الذرة،  رقائق  امل�صحوق،  ال�صوفان  الف�صار،  ا�صا�صها احلبوب،  الوجبات اخلفيفة   ، امللح  ال�صاحلة لالأكل،  املثلجات 
املعالج  ال�صوفان  الب�صري،  لال�صتهالك  امل�صحوق  ال�صعري  الب�صري،  لال�صتهالك  املجهز  القمح  الإفطار،  حبوب 

لال�صتهالك الب�صري، احلبوب املعاجلة لال�صتهالك الب�صري، الأرز؛ الدب�ص للطعام- الواق�عة بالفئة: 30
على  البي�ص  باللون  بي�صاوي  ر�صم  داخل  لتينية  باحرف   MELDA كلمة  عبارة عن  العالمة:  و�صف 

خلفية باللون الخ�صر
ال�ص��رتاطات: 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  19  نوفمرب 2017 العدد 12177
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  قم�صية للملكية الفكرية

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 274132         بتاريخ :  2017/05/30
با�ص��م: او�صينا موبيليا اإك�ص�صوارلرى يف باجالنتى اليمانالرى �صانايي تيجاريت ليمتد �صريكيتي

وعنوانه: اكت�صابورجاز ماهالي�صي 3087 �صوكاك منره: 3 ا�صنيورت - ا�صطنبول / تركيا
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

اأدوات واأواين واأوعية لال�صتعمال املنزيل وللمطبخ، اأم�صاط واأ�صفنج، فرا�صي عدا فرا�صي التلوين اأو الدهان، 
مواد �صنع الفرا�صي، اأدوات لغايات التنظيف،  زجاج غري م�صغول اأو زجاج �صبه م�صغول عدا الزجاج امل�صتعمل 
اأطقم  مائدة(؛  )اأدوات  القهوة  خدمة  اأطقم  خزفية؛  واأواين  البور�صالن  واأواين  زجاجية  اأواين  املباين،  يف 
خدمة �صاي )اأدوات مائدة(؛ اأدوات مائدة بخالف ال�صكاكني وال�صوك واملالعق؛ اأواين القهوة غري كهربائية 

من املعدن الثمني؛ اأكواب
الواق�عة بالفئة: 21

و�صف العالمة: عبارة عن كلمة SENA باحرف لتينية مع ر�صمة زخريف باللون البني الفاهي
ال�ص��رتاطات: 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  19  نوفمرب 2017 العدد 12177
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

 الرواد الدولية للملكية الفكرية
بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 102951         بتاريخ: 20 / 11 / 2007م                   
با�ص��م: ال�صيد/ حممد ح�صني حاجي ها�صمي.

وعنوانه: �ص.ب 181485 دبي، الإمارات العربية املتحدة.
بيان املنتجات: النب، ال�صاي، ال�صكر، الأرز، التابيوكا و ال�صاجو، وما يقوم مقام النب، الدقيق وامل�صتح�صرات 
الع�صل  و  النحل  واملثلجات، ع�صل  والفطائر و احللويات  والكعك  الب�صكويت  امل�صنوعة من احلبوب، اخلبز، 
الأ�صود)الدب�ص(، اخلمرية و م�صحوق اخلمرية، امللح، ااخلردل، الفلفل واخلل وال�صل�صة، البهارات التوابل، 

الثلج.
الواقعة بالفئة : 30

وامل�صجلة حتت رقم : ) 106292 (  بتاريخ :  21 / 07 / 2010
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف : 20 / 11 /  2017           

وحتى تاريخ :  20 / 11 / 2027           
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  19  نوفمرب 2017 العدد 12177

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
الرواد الدولية للملكية الفكرية

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم  278643              بتاريخ : 24 / 08 / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ص��م: : اأوتو يونايتد للتجارة م.م.ح.
وعنوانه: بناية 5، مكتب ،103 املنطقة احلرة جبل علي، دبي.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
زيوت الت�صحيم ل�صناعة ال�صيارات وال�صناعة.

الواق�عة بالفئة: 04 
Export lubricants trading :و�صف العالمة

   ال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
 �إد�رة �لعالمات �لتجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  19  نوفمرب 2017 العدد 12177

العدد 12177 بتاريخ 2017/11/19

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/زعفران وكرك ذ.م.م

  رخ�صة رقم:CN 1880026 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/را�صد عبداهلل بيات عبداهلل املحريبي من �صريك اىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ را�صد عبداهلل بيات عبداهلل املحريبي من 50% اىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف عدنان خالد حممد علي احلمادي

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*2 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين/من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل موؤ�ص�صة فردية

تعديل ا�صم جتاري من/ زعفران وكرك ذ.م.م
SAFFARAN AND KARAK LLC

اىل/زعفران وكرك
SAFFARAN AND KARAK

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12177 بتاريخ 2017/11/19

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/جرين تك للمقاولت 

العامة رخ�صة رقم:CN 1153592 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة ناديه احمد ندى %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حممد �صعيد را�صد علي املزروعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12177 بتاريخ 2017/11/19

�إع����������الن
ال�ص�����ادة/اللودج  تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان 

CN 2239568:ري�صرتنت رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12177 بتاريخ 2017/11/19

�إع����������الن
ال�ص�����ادة/بالك  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2309543:موتاين للنقليات رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12177 بتاريخ 2017/11/19

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/الظفرة 

CN 1180981:خلدمات الت�صالت رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12177 بتاريخ 2017/11/19

�إع����������الن
ال�ص�����ادة/وادي  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1864453:برمل للنقليات العامة رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12177 بتاريخ 2017/11/19   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

 يف  الدعوى 2017/1401 احوال نف�س م�صلمني
امل��دع��ي عليه / 1- حممد م�صباح رم�����ص��ان  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مبا  اىل 
املطالبة   الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  ه��زار عمر دهمان   قد  املدعي/  ان 
وم�صكن  ال�صداق  وم��وؤخ��ر  �صاملة  اولد  ونفقة  ع��دة  ونفقة  لل�صرر  بالطالق 
وامل�صاريف.    والر�صوم  �صرعي وتقرير احل�صانة واجرة حا�صنة واجرة خادمة 
وحددت لها جل�صة يوم الثنني  املوافق  2017/11/27  ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة 
فاأنت مكلف  لذا  القرهود   ال�صخ�صية يف منطقة  الأح��وال  رقم )6( يف مبنى 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12177 بتاريخ 2017/11/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12177 بتاريخ 2017/11/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 274129         بتاريخ :  2017/05/30
با�ص��م: جاليبوجلو هيدروما�ص هيدروليك اأوتوموتيف �صانايي يف جتاريت انونيم �صريكيتي 

وعنوانه: بويوكاياجيك ماهالي�صي، كونيا اورجانيزى �صانايي بواجي�صي 3 نولو �صوكاك، نو:1/ايه �صيلت�صوكلو - كونيا / تركيا 
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

طابعات  املعدنية،  وامل��واد  والبال�صتيك  والزجاج  واملعادن  اخل�صب  وت�صكيل  ملعاجلة  �صناعية  وروب��وت��ات  اآلية  اأدوات  الآلت، 
احلفارات  )اآلت(،  واحلفارات  واجلرافات  البناء  يف  ل�صتخدامها  )اآلت(  الروبوتية  والآليات  البناء  اآلت  الأبعاد؛  ثالثية 
اآلت للرفع والتحميل والنقل  وبناء الطرق واآلت ر�صف الطرق واآلت احلفر واآلت حفر ال�صخور واآلت كن�ص الطريق؛ 
والآليات الروبوتية )اآلت( لأغرا�ص الرفع والتحميل والنقل وخا�صة امل�صاعد وال�صالمل املتحركة والرافعات؛ اآلت والآليات 
الروبوتية )اآلت( ل�صتخدامها يف الزراعة وتربية احليوانات، الآلت والآليات الروبوتية )اآلت( ملعاجلة احلبوب والفواكه 
بخالف  واملوتورات  املحركات  امل�صروبات؛  جتهيز  اآلت  الكهروميكانيكية؛  امل�صروبات  حت�صري  اآلت  والطعام؛  واخل�صروات 
الفرامل  الغيار والتجهيزات لها، متحكمات هيدروليكية وهوائية للمحركات واملوتورات،  ما هو للمركبات الربية و قطع 
بخالف ما هو للمركبات، بطانات الفرامل للمحركات، عمود املرفق وترو�ص نقل احلركة لالآلت، ا�صطوانات للمحركات، 
والوقود  وال��ه��واء  الزيت  فالتر  وامل��وت��ورات،  للمحركات  فالتر  الربية،  للمركبات  لي�صت  التوربينات  للمحركات،  مكاب�ص 
اأ�صطوانات  الربية؛  املركبات  حمركات  لعوادم  فتحات  م�صعب  الربية،  املركبات  ملحركات  ع��وادم   ، الربية  املركبات  ملحركات 
كاربوريرت  الربية،  املركبات  ملحركات  مكاب�ص  الربية،  للمركبات  حمركات  اأ�صطوانات  روؤو���ص  الربية،  للمركبات  حمركات 
املركبات  ملحركات  الربية، حاقنات  املركبات  ملحركات  الوقود  اأجهزة حتويل  الربية،  للمركبات  والواقود(  الهواء  ملزج  )اأداة 
الربية، مقت�صدات وقود ملحركات املركبات الربية، م�صخات ملحركات املركبات الربية، �صمامات ملحركات املركبات الربية، 
مولدات كهربائية ملحركات املركبات الربية، �صمعات اإ�صعال ملحركات املركبات الربية؛ حمامل )اأجزاء من الآلت(، حمامل 
اأ�صطوانية اأو الكرويه؛ اآلت لرتكيب وف�صل الإطارات؛ املولدات املولدات التيار امل�صتمر، املولدات الكهربائية، املولدات التيار 
امل�صتمر التي تعمل بالطاقة ال�صم�صية؛ اآلت الطالء، م�صد�صات ر�ص اأوتوماتيكية للطالء كهربائية، اآلت وامل�صد�صات الثقب 
ر�ص  اآلت  اأو  امل�صغوط  للغاز  كهربائية  م�صد�صات  )اآلت(،  الكهربائي  الال�صق  ال�صريط  موزعات  والهوائية،  الهيدروليكية 
الهواء  اآلت  لولب(،  دوام��ة )عمل  اآلت  كهربائية،  اآلت تخرمي  كهربائية،  اليد  منا�صري  الكهربائية،  اليد  مثاقب  ال�صائل، 
امل�صغوط، �صاغطات الهواء )اآلت(، من�صاآت غ�صل املركبات والآليات الروبوتية )اآلت( مع الوظائف املذكورة �صابقا؛ اأجهزة 
بالقو�ص  قطع  اأجهزة  الكهربائي،  اللحام  اأجهزة  كهربائي،  بالقو�ص  اللحام  اأجهزة  بالغاز،  تعمل  والتي  الكهربائي  اللحام 
كهربائي ، اأقطاب لآلت اللحام وروبوتات �صناعية )اآلت( مع وظائف املذكورة �صابقا؛ اآلت الطباعة؛ اآلت التعبئة والتغليف، 
ال�صناعية )الآلت( مع الوظائف  الفرز والروبوتات  اآلت  البطاقات )اآلت(،  اآلت تثبيت  التعبئة والتو�صيل واخلتم،  اآلت 
اآلت اخلياطة والروبوتات  املن�صوجات،  اآلت ملعاجلة  البال�صتيك؛  الكهربائية لتو�صيل وختم  التعبئة  اآلت  اأعاله،  املذكورة 
ال�صناعية )اآلت( مع الوظائف املذكورة �صابقا؛ م�صخات )اآلت(، م�صخات الوقود  الذاتية التنظيم؛ اآلت املطبخ الكهربائية 
لتقطيع وطحن و�صحق وخلط وفرم املواد الغذائية، اآلت الغ�صيل، اآلت غ�صيل املالب�ص، غ�صالت �صحون، املجففات الدوارة 
)غري �صاخنة(، اآلت تنظيف كهربائية لتنظيف الأر�ص اأو ال�صجاد اأو الأر�صيات، املكان�ص الكهربائية واأجزاوؤها؛ اآلت البيع 

الآيل؛ اآلت اجللفنة والطالء الكهربائية؛ فتاحات ومقفالت الأبواب الكهربائية؛ املفا�صل )جزء من املحركات(
الواق�عة بالفئة: 7

ا�صفلها خط  HIDROMAS  باحرف لتينية  ا�صفلها كلمة   GALIPOGLU و�صف العالمة: عبارة عن كلمة 
وعلى ميينها ر�صمة �صبه مربع فيه ر�صم باللوان الزرق والكحلي 

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

، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  19  نوفمرب 2017 العدد 12177

العدد 12177 بتاريخ 2017/11/19   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/2065  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-�صياء الدين جميل فوؤاد حممد 2-عبدالكرمي ابراهيم عبدالكرمي 
الفار 3- املغربي للمقاولت - �ص ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ يو�صف 
اأقام  اأنوهي -  قد  املغربي وميثله / احمد عبداهلل حممد ملك  ع��ادل �صالح �صليمان 
ا�صماء  و�صطب  حذف  الثاين  عليه  املدعي  بغزل  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك 
املحاماة  ات��ع��اب  ومقابل  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم  ال��ت��ج��اري   ال�صجل  م��ن  عليهم  امل��دع��ي 
ال��دع��وى(.   وح��ددت لها جل�صة يوم  الطلبات مو�صحة تف�صيليا يف �صحيفة  )جميع 
فاأنت  لذا   Ch2.E.22 بالقاعة  9.30 �ص  ال�صاعة    2017/12/13 املوافق   الربعاء  
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12177 بتاريخ 2017/11/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/418 مدين كلي 
اىل املدعي عليه / 1- اأحمد الطاهر حممد الطيب 2- اأحمد الطاهر لنقل املواد 
بال�صاحنات الثقيلة واخلفيفة - �ص ذ م م   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
حممد  دروي�����ص  خمي�ص  اأم���ل   / وميثله  امل��ه��ريي  �صلطان  خلفان  حممد  فاطمة 
البلو�صي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ 
وقدره )621000 درهم( والفائدة  12% والر�صوم وامل�صاريف.   وحددت لها جل�صة 
يوم الربعاء  املوافق  2017/11/22  ال�صاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch1.C.15 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12177 بتاريخ 2017/11/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/571  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1- عمر قارى  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك دبي 
ال�صالمي - �ص م ع قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة  بف�صخ اتفاقية 
الجارة املنتهية بالتملك مو�صوع الدعوى ولحقها والزام املدعي عليه بت�صليم 
العقار مو�صوعها خالية من ال�صواغل - الزام املدعي عليه باداء تعوي�ص مبلغ 
وقدره )733.176 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة و�صمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�صة يوم الحد  املوافق  2017/11/26   
من  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة  ���ص   9.30 ال�صاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12177 بتاريخ 2017/11/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

 يف الدعوى رقم 2017/3436 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- علي �صامل م�صبح ابدواه  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/البنك التجاري الدويل - �ص م ع وميثله / عبداهلل 
التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د   - ال��ه��رم��ودي  ر���ص��ول علي  حممد 
 )282010.81( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12177 بتاريخ 2017/11/19   
      اإعادة مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/3251  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-توفيق وتنوير للتجارة العامة - �ص ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/ عدن لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة - �ص 
ذ م م   قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة برد مركبة او ت�صديد 
وامل�صاريف.    وال��ر���ص��وم  وال��ف��ائ��دة   - دره���م   65000  /= وق��دره��ا  قيمتها 
وح��ددت لها جل�صة يوم الرب��ع��اء   املوافق  2017/11/22  ال�صاعة 8.30 
ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �ص 
للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12177 بتاريخ 2017/11/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/3437   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- نواف حممد نور عبدالرحمن علي الفقي  جمهول 
وميثله  الوطني  الحت���اد  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
اأق���ام عليك الدعوى  ال��ه��رم��ودي - ق��د  / ع��ب��داهلل حممد ر���ص��ول علي 
ب��ه وقدره  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  وال���زام���ك  اع���اله  امل���ذك���ورة  التنفيذية 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )880409(
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12177 بتاريخ 2017/11/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/599  عقاري كلي  
اىل امل��دع��ي عليه / 1-ف���رح �صامان �صديقي ب��ورلن��د  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/ مايكل جوتني وميثله / �صيف �صعيد را�صد الغبار ال�صام�صي -  قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة  بف�صخ اتفاقية البيع وال�صراء والزام املدعي عليهما 1 و 
2 و 3 بالت�صامن والت�صامم مببلغ وقدره )1.929.337 درهم (  و�صداد ر�صوم التحويل 
مببلغ وقدره )40.000 درهم( الزام املدعي عليهم بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة   
)جميع الطلبات مو�صحة تف�صيليا يف �صحيفة وال��دع��وى(   وح��ددت لها جل�صة يوم 
الحد  املوافق  2017/11/26  ال�صاعة 11.00 �ص بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف 
او م�صتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�صور 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12177 بتاريخ 2017/11/19   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/2088  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1- قمر امل�صتقبل للتجارة العامة - �ص ذ م م  2- ح�صني اكرب كربالئي 
حممد ح�صني 3- مزكان حممود كلمبى بور  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك 
بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - الرئي�صي  الفرع  اي��ران  ���ص��ادرات 
 7.577.376.59( وق��دره  مببلغ  بينهم  فيما  والت�صامن  بالتكافل   1.2.3 عليهم  املدعي 
 %17 بواقع  التفاقية  التاأخريية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م( 
املوافق   الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�صة  ال��ت��ام.   وح��ددت  ال�صداد  ال�صتحقاق وحتى  تاريخ  من 
2017/12/13  ال�صاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



ثقافةوفن�ن

26
مدير املكتب الإعالمي حلكومة ال�سارقة لـ »وام«:

 »اأك�سبوجر« ينقل �سورة �سادقة عن اإجنازات اإمارة ال�سارقة

زار  ال�صارقة  الإعالمي حلكومة  املكتب  اأن  واأو�صح 
موؤخرا معر�ص لندن للت�صوير للتعرف على كل ما 
هو جديد يف هذا القطاع ومت التفاق مع منظميه 
اأبرز  مب�صاحبة  امل��ق��ب��ل��ة  دورت����ه  يف  امل�����ص��ارك��ة  ع��ل��ى 

امل�صورين الإماراتيني.
دولية  مثالية  من�صة  يعترب  امل��ه��رج��ان  ب���اأن  ون���وه 
ال�صركات  واأب��رز  العامليني  امل�صورين  اف�صل  جتمع 
حتت  ال��ت�����ص��وي��ر  ق��ط��اع  يف  املتخ�ص�صة  ال��ت��ج��اري��ة 
15 ور�صة عمل و25 ندوة  �صقف واحد ت�صحبهم 
وحم��ا���ص��رة ت��رك��ز على ك��اف��ة ال��ع��وام��ل ال��ت��ي توؤدي 
مبختلف  ناجحة  مميزة  ���ص��ورة  اىل  الو�صول  اىل 
للطهي  اأو  لالأزياء  اأو  ليلية  اأو  امل��اء  اأنواعها »حتت 
اأو ع��امل احل��ي��وان وغ��ريه��ا ..« وك��ذل��ك على زيادة 
ب��ال��ق�����ص��اي��ا ال��ب��ي��ئ��ي��ة مب���ا يف ذل����ك احلياة  ال���وع���ي 
الطبيعية وحقوق احليوان وال�صراع على الروات 
العامل  يف  الإن�صانية  الق�صايا  وك��ذل��ك  الطبيعية 
مثل ال�صراعات واحلروب وحقوق الإن�صان وق�صايا 
الالجئني.. ا�صافة اىل 26 عر�صاً داخلياً وخارجياً 

 World معر�ص  ت�صمل  ودب��ي  ال�صارقة  يف  تقام 
2017 ومعر�ص  لعام  العاملي   Press Photo
ق�صايا  يف  بالتوعية  املعنية  �صيليغا�صي  موؤ�ص�صة 
النظم البيئية والحتبا�ص احلراري وحماية البيئة 
وخمرج  للم�صور  بعمق«  بجنون  »ب�صدق  ومعر�ص 
الأف������الم ال��وث��ائ��ق��ي��ة الإم����ارات����ي ع��ل��ي خ��ل��ي��ف��ة بن 
الريا�صي  للم�صور   »1000s/1« ومعر�ص  ثالث 

الربيطاين بوب مارتن.
ور�ص  حل�صور  امل�صجلني  ن�صبة  اأن  ع��الي  واأو���ص��ح 
املهرجان التي خ�ص�صت للمحرتفني وبع�ص منها 
اأجمايل  م��ن  ب��امل��ائ��ة   85 اىل  و���ص��ل��ت  للمبتدئني 
باب  يغلق  اأن  على  �صخ�صا   350 وه��و  امل�صتهدف 
ال����ص���رتاك ح���ال اك��ت��م��ال ال��ع��دد امل��ط��ل��وب ..لفتا 
فقد  املجتمعية  امل�����ص��وؤول��ي��ة  منطلق  وم��ن  ان��ه  اىل 
لطلبة  ال��ور���ص  تلك  يف  ك��را���ص   10 تخ�صي�ص  مت 
من�صة  تخ�صي�ص  مت  ..ك��م��ا  ب��ال��دول��ة  اجل��ام��ع��ات 
ل��ل��م�����ص��وري��ن وجمعية  ال��ع��رب��ي  ل���الحت���اد  ع���ر����ص 
ل��ع��ر���ص �صورهم  ال�����ص��وئ��ي  ل��ل��ت�����ص��وي��ر  الم������ارات 

واإمكانية بيعها خالل فعاليات املهرجان.
ولفت اىل اأن وجود 31 م�صورا عامليا يف املهرجان 
حتما �صينقل م�صاهد ولقطات معربة عرب عد�صاتهم 
الجتماعية  ال��ت��وا���ص��ل  م��واق��ع  ع��ل��ى  وح�����ص��اب��ات��ه��م 
ما  ال�صارقة  لإم��ارة  ال�صياحية  املعامل  خمتلف  عن 
ي�صاهم يف اجلانب الرتويجي لالإمارة ..منوها باأن 
11 حمطة  احلملة الرتويجية للمهرجان �صملت 
واأوروبية  اأم��ري��ك��ي��ة  م��ق��روءة  و�صحفا  تلفزيونية 
ال��دول��ة من  ال��رتوي��ج داخ���ل  وخليجية اىل ج��ان��ب 
خالل الإعالنات يف الإمارة ومواقع خمتارة يف دبي 
»مردف �صيتي �صنرت والإمارات مول و�صيتي ووك«.

التجاري  امل��ع��ر���ص  ت��ن��ظ��ي��م  امل��ه��رج��ان  وي�����ص��اح��ب 
هذا  ي�صهد  ال���ذي  ال��ف��وت��وغ��رايف  الت�صوير  مل��ع��دات 
التجارية  ال��ع��الم��ات  م���ن  ن��خ��ب��ة  م�����ص��ارك��ة  ال���ع���ام 
الفوتوغرايف  الت�صوير  جم��ال  يف  ع��امل��ي��اً  ال��رائ��دة 
والتي تعر�ص اأحدث الكامريات وامللحقات واملعدات 
من  ب��داي��ًة  الفوتوغرافيني  وامل�صورين  للجمهور 
الهواة واملحرتفني وحتى املهنيني والتجار و�صتتيح 

للزوار فر�صة جتربة واختبار العديد من املنتجات 
والأدوات التقنية اجلديدة يف جمال الت�صوير.

للمهرجان  امل�صاحب  ال��ت��ج��اري  املعر�ص  اإن  وق��ال 
ح��ق��ق يف دورت����ه امل��ا���ص��ي��ة م��ب��ي��ع��ات لف��ت��ة اأدت اىل 
لعر�ص  اكرب  ومب�صاحة  بن�صبة  العام  هذا  امل�صاركة 
منتجاتهم اأمام زوار املهرجان على مدى اربعة اأيام 
متوا�صلة ..م�صريا اىل اأنهم كمنظمني يعتزمون يف 
اكرب  م�صاحات  للحدث تخ�صي�ص  املقبلة  ال��دورات 

من ذلك لهذه ال�صركات.
»اك�صبوجر«  للت�صوير  ال��دويل  املهرجان  و�صي�صهد 
العاملية  امل�صابقة  يف  الفائزين  اأ�صماء  عن  الإع��الن 
والتي  ال��ث��ان��ي��ة  ب��دورت��ه��ا  ال��ف��وت��وغ��رايف  للت�صوير 
ت�صمنت اختيار 17 فائزا يف ثماين فئات من اأ�صل 
 98 من  امل�صابقة  يف  تناف�صوا  م�صارك  اآلف   10

دولة من خمتلف اأنحاء العامل.
ي�����ص��ار اىل اأن م��ن اأب����رز امل�����ص��وري��ن امل�����ص��ارك��ني يف 
عبدالرحمن  الكوري  امل�صري  العام  هذا  مهرجان 
والأماكن  الأ���ص��خ��ا���ص  ح��ي��اة  بتوثيق  امل��ه��ت��م  ج��رب 

اأول  ث��ال��ث  ب��ن  خليفة  ع��ل��ي  والإم����ارات����ي  م�صر  يف 
الحرتايف  للت�صوير  القيادة  بجائزة  يفوز  عربي 
والفل�صطيني حممد حمي�صن الفائز مرتني بجائزة 

بوليتزر بالإ�صافة اإىل جائزة جملة »تامي«.
بوب  الربيطاين  من  كل  املهرجان  يف  ي�صارك  كما 
اأف�����ص��ل م�����ص��ور ريا�صي  م���ارت���ن ال��ف��ائ��ز ب��ج��ائ��زة 
اأف��ري��ق��ي برينت  بريطاين ث��الث م���رات واجل��ن��وب 
احلياة  م�صوري  اأ�صهر  من  يعترب  ال��ذي  �صتريتون 
الفائز  اآلن  الربية يف العامل والربيطاين تيموثي 
ب��ال��ع��دي��د م���ن اجل���وائ���ز ال��ع��امل��ي��ة يف جم����ال �صور 
الفائز  ���ص��ارادي��ت�����ص  بينو  وال�صلوفيني  ال��رح��الت 
نيويورك  مهرجان  يف  الذهبية  العاملية  بامليدالية 
اأكر  ب��ول نيكلن احل��ائ��ز على  ل��الأف��الم وال��ك��ن��دي 
من 30 جائزة عاملية والأمريكي اإيلي ريد م�صور 
احل����روب يف ل��ب��ن��ان وب��ن��م��ا وه��اي��ي��ت��ي واحل��ائ��ز على 

جوائز عاملية.
اأي�������ص���اً يف امل���ه���رج���ان الأم��ري��ك��ي��ة كاثي  وي�������ص���ارك 
موران املحررة الأوىل مل�صاريع التاريخ الطبيعي يف 

»نا�صيونال جيوغرافيك« والأمريكي اإيليا لوكاردي 
التوا�صل  و�صائل  امل�صورين متابعة عرب  اأكر  اأحد 
ال��ع��امل وال��ربي��ط��اين دون ماكلني  الج��ت��م��اع��ي يف 
واإيرلندا  بلبنان  ال�صراعات  ت�صوير  الذي عمل يف 

ال�صمالية وفيتنام وكمبوديا.
لوحة  ل�50  تت�صع  �صالة عر�ص  و�صيتم تخ�صي�ص 
ل��ل��م�����ص��وري��ن ال��ن��ا���ص��ئ��ني وال����ه����واة واجل�����دد الذي 
عامليني  م�صورين  ج��ان��ب  اإىل  اأعمالهم  �صتعر�ص 
كما ي�صت�صيف املهرجان لأول مرة منذ 20 عاماً يف 
منطقة ال�صرق الأو�صط معر�ص ال�صور ال�صحفية 
اإ�صافة   World Press Photo ال��ع��امل��ي 
م�صور  م��ع  ب��ورت��ري��ه  ت�صوير  جل�صات  تنظيم  اإىل 
اآرو �صميث  البورتريه والأزي��اء الربيطاين كاليف 
اأع��م��ال��ه يف جم��ل��ة »ف����وغ« و�صحيفة  ال���ذي ن�����ص��رت 
ت�صوير  جلل�صات  حية  وع��رو���ص  ت��امي��ز«  »�صنداي 
لالأزياء حتت املاء مع امل�صورة العاملية زينة هولواي 
ال�صارقة  يف  ت�صوير  ج��ولت  تنظيم  �صيتم  وكذلك 

يومي 10 و17 نوفمرب املقبل.

بهدف �ملحافظة على �لرت�ث �ملخطوط

مركز جمعة املاجد يبحث اأوجه التعاون الثقايف مع تون�ض
•• دبي-الفجر:

ب�����ص��ام داغ�����ص��ت��اين رئي�ص  د.  ق���ام 
ق���������ص����م احل������ف������ظ وامل�����ع�����اجل�����ة 
املاجد  جمعة  مبركز  والرتميم 
وبتكليف  وال���������رتاث  ل��ل��ث��ق��اف��ة 
رئي�ص  املاجد  جمعة  ال�صيد  من 
للجمهورية  عمل  برحلة  املركز 
الطالع  اإىل  ت��ه��دف  التون�صية 
على مكتبات املخطوطات، وبحث 
اأوجه التعاون من اأجل التو�صل 
اإىل عمل م�صرتك ي�صهم يف ن�صر 
ال��وع��ي ب��اأه��م��ي��ة امل��ح��اف��ظ��ة على 
ت��راث��ن��ا امل��خ��ط��وط، وي�����وؤدي اإىل 
العناية بها ماديا ورقميا لتبقى 
م�صدراً للعلم واملعرفة لالأجيال 

القادمة.
تاأتي هذه الزيارة يف اإطار امل�صروع 
من  امل��رك��ز  ي�صعى  ال���ذي  الكبري 
مراكز  مع  التوا�صل  اإىل  خالله 
وقد  ال����ع����امل،  يف  امل���خ���ط���وط���ات 
بجزيرة  زي��ارت��ه  داغ�صتاين  ب���داأ 

�صرق  جنوب  يف  تقع  التي  جربة 
تون�ص يف خليج قاب�ص، واأدرجتها 
الرتاث  قائمة  �صمن  اليون�صكو 
العاملي  يف 26 دي�صمرب 2016، 
وجمعية  البارونية،  املكتبة  فزار 
ال���ت���ن�������ص���ي���ط ال����ث����ق����ايف وامل����رك����ز 
وجمعية  امل��ت��و���ص��ط��ي،  ال���ث���ق���ايف 
حال  على  واطلع  جربا.  �صيانة 
امل��خ��ط��وط��ات ف��ي��ه��ا، وب��ح��ث مع 
مدير  ال��ب��اروين  �صعيد  الأ���ص��ت��اذ 
عقد  اإمكانية  البارونية  املكتبة 
اتفاقية تعاون م�صرتك من اأجل 
جت��ه��ي��ز خم��رب م��ت��ك��ام��ل مهمته 
حفظ ومعاجلة وترميم وجتليد 

وت�صوير املخطوطات يف جربة.
األقى  ال�����زي�����ارة  ه���ام�������ص  وع���ل���ى 
ال�����دك�����ت�����ور ب���������ص����ام داغ�������ص���ت���اين 
املتو�صطي  ال���ث���ق���ايف  امل����رك����ز  يف 
التقنيات  ب���ع���ن���وان  حم���ا����ص���رة 
ومعاجلة  ح���ف���ظ  يف  احل���دي���ث���ة 
ح�صرها  املخطوطات،  وترميم 
ت�صوير  ال��ع��ام��ل��ني يف  م��ن  ع���دد 

املوؤ�ص�صات  م����ن  امل���خ���ط���وط���ات 
ال���ث���ق���اف���ي���ة يف اجل�����زي�����رة وم���ن 

املهتمني بالرتاث.
وقام داغ�صتاين بعد ذلك بزيارة 
اإىل املكتبة الوطنية التون�صية يف 
اأق�صامها،  العا�صمة، واطلع على 
والرتميم  ال��ت�����ص��وي��ر  واأع����م����ال 
املكتبة  م���دي���رة  وال��ت��ق��ى  ف��ي��ه��ا، 
���ص��الم��ة، و�صرح  ال�����ص��ي��دة رج����اء 
بها مركز  التي قام  الأعمال  لها 
العربي  ال��ع��امل  امل��اج��د يف  جمعة 
معها  وب����ح����ث  والإ�������ص������الم������ي، 
اإم��ك��ان��ي��ة ال��ت��ع��اون م��ع امل��رك��ز يف 
جمال حتديث عمليات الت�صوير 
وقد  للمخطوطات.  وال��رتم��ي��م 
ا�صتح�صان    ال��ع��ر���ص  ه���ذا  لق���ى 
املكتبة  م���دي���رة  رج�����اء  ال�����ص��ي��دة 
وت����ق����دم����ت ب���ال�������ص���ك���ر اجل����زي����ل 
للمركز على هذه املبادرة الطيبة 
تنظيم  ع���ل���ى  الت����ف����اق  وج������رى 
اتفاقية تعاون م�صرتك يف اأقرب 

فر�صة ممكنة.
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للت�سوير  �ل��دويل  �ملهرجان  �أن  �ل�سارقة  حلكومة  �الإعالمي  �ملكتب  مدير  عالي  �سعيد  طارق  �سعادة  �أكد 
و�سادقة  حقيقية  �سورة  نقل  �ىل  ي�سعى  �ل�سارقة  حلكومة  �الإعالمي  �ملكتب  ينظمه  �لذي  »�ك�سبوجر« 
للم�سهد �حل�ساري و�لثقايف الإمارة �ل�سارقة وما تكتنزه هذه �ل�سورة من �إجناز�ت يف �ستى �ملجاالت �لثقافية 

و�الأدبية و�الجتماعية و�القت�سادية و�ل�سحية وحتى �لربملانية وغريها �لكثري.
وقال �سعادته �� يف حو�ر خا�ض مع وكالة �أنباء �الإمار�ت -و�م  قبيل �نطالقة �ملهرجان يف 22 نوفمرب �جلاري 
�ل�سيخ  روؤية  من  �نطالقا  جاء  �ملهرجان  تنظيم  �إن   �� مربع  مرت  �آالف   9 م�ساحة  على  �يام   4 ملدة  وي�ستمر 
�سلطان بن �أحمد �لقا�سمي رئي�ض جمل�ض �ل�سارقة لالإعالم حول �أهمية �ل�سورة وتاأثريها �لكبري يف وقتنا 
�حلا�سر على خمتلف جمريات �الأحد�ث �ملحلية و�لعاملية ..فال�سورة تغني عن �لكثري من �لكالم و�حلديث 
كما �نه ون�سبة لنجاح �حلدث يف دورته �الأوىل وزخم �مل�ساركة �لدولية يف دورته �لثانية �لتي تف�سلنا عنها 
عدة �يام نحن ب�سدد در��سة �مل�ساركة يف �ملحافل و�ملهرجانات �لدولية �ملتخ�س�سة يف �لت�سوير حتت مظلة 

»�ك�سبوجر« ودعم خمرجاته.
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)ر�مز رجل �لثلج( يف �ملو�سم �لرم�ساين �ملقبل

رامزجالل يتاأهب للبدء يف حت�سري برناجمه اجلديد
نيكول �سابا : )�سورة �سيلفي( اغنية دمها خفيف

يف  ث��ل��ج  رج���ل  اإىل  �صيتحول  رام���ز 
اإذ ي��ت��اأه��ب جنم  رم�����ص��ان امل��ق��ب��ل! 
امل��ث��ري للجدل  ب���رام���ج )امل���ق���ال���ب( 

الفنان امل�صري رامز جالل، للبدء 
يف حت�صري برناجمه اجلديد الذي 
الرم�صاين  امل��و���ص��م  ب��ه  �صيخو�ص 

ا�صماً  ل���ه  اخ���ت���ار  وال������ذي  امل���ق���ب���ل، 
مبدئياً )رامز... رجل الثلج(.

وقال رامز جالل اإنه �صيعمد هذه 

امل����رة اإىل ا���ص��ت�����ص��اف��ة ال��ن��ج��وم يف 
واإطالق  �صناعية  ثلجية  عوا�صف 
ب��ع�����ص احل����ي����وان����ات ع��ل��ي��ه��م مما 

ي�صبب لهم الرعب.
ي���ق���وم جالل  ان  امل��ف��رت���ص  وم����ن 
ف�صل  خ���الل  ال��ربن��ام��ج  بت�صجيل 
ال�����ص��ت��اء اجل������اري ل��الن��ت��ه��اء منه 
بت�صوير  ال��ن��ج��وم  ان�����ص��غ��ال  ق��ب��ل 
بال�صباق  اخلا�صة  الفنية  اأعمالهم 

الرم�صاين املقبل.
وع���ل���ى ج���ان���ب اآخ�����ر ي��ن��ت��ه��ي رام���ز 
اجلديد  ف��ي��ل��م��ه  واأ������ص�����رة  ج�����الل 
)رغ������دة م��ت��وح�����ص��ة(، خ����الل اأي����ام 
قليلة، من ت�صوير امل�صاهد املتبقية 

من الفيلم،
 حيث كان فريق الفيلم قد ا�صتاأنف 
اأكتوبر  اأواخ����ر  جم���ددا  الت�صوير 
اإجازة  على  ح�صوله  بعد  املا�صي، 
اأ���ص��اب��ي��ع، م��ا ت�صبب يف  جت���اوزت 4 

تاأخر موعد انتهاء العمل.

اأكدت الفنانة نيكول �صابا، اأّن اأغنيتها اجلديدة 
حالة  واأنها  خفيف".  "دمها  �صيلفي"  "�صورة 
ج���دي���دة، 
نها  لأ

وحتتاج  ال��ق��اه��رة،  يف  اأغنية  م��رة  ولأول  ت�صور 
اىل روح املدن القدمية.

التوا�صل  م����واق����ع  ع����رب  الخ����ب����ار  وان���ت�������ص���رت 
حبها  وعن  لالأغنية،  و�صفها  وعن  الجتماعي 

مل�صر ونالت العجابات العديدة.
يذكر اأّن نيكول كانت قد �صّورت م�صاهد باإدارة 

املخرج امل�صري يا�صر �صامي. 
اإح��دى �صوارع  امل�صاهد ت�صّور يف  وه��ذه 

القاهرة.

وبكل حما�ص، ن�صرت نيكول �صابقاً مقطع فيديو 
من كوالي�ص الت�صوير،

 تظهر فيه ومن حولها جتمُهر كبري من قبل 
حمبيها الذين قاموا بالت�صفيق لها.

ومن جهة ثانية،
ت��وزي��ع ج��وائ��ز ال�صينما  ���ص��اب��ا ح��ف��ل   ح�����ص��رت 
العربية، والذي اأقيم يف جامعة م�صر، من 

اأجل تقدمي جائزة لأحد الفائزين.

ق�صة  ما  عطية،  روي��دا   •
اأن�������ك م����زي����ج ������ص�����وري - 

م�صري؟
اأن��������ا  ب�����ال�����ف�����ع�����ل،   -
وال������������دي �����ص����وري 
ووالدتي م�صرية 
اإ�����ص����ك����ن����دران����ي����ة، 
�صنوات  واأغ����ل����ب 
ع�صتها  ع����م����ري 
وكنا  ���ص��وري��ة  يف 
م�صر  اإىل  ن���اأت���ي 
الإج��������������������ازات  يف 
وم�صر  ال�����ص��ي��ف��ي��ة، 

هي ن�صفي الآخر.
ن�صفك  اأن  مب�����ا   •
ال��������������ث��������������اين 

باللهجة  ك���ام���اًل  األ���ب���وم���اً  ت��ق��دم��ي  ف��ل��م��اذا مل  م�����ص��ري، 
امل�صرية؟

من  جميعاً  ال��ع��رب  اأحبني  برنامج  م��ن  خرجت  لأن��ن��ى   -
العربية،  اللهجات  اأغلب  اأق��دم  اأن  ف�صلت  لذلك  خالله، 
واأنا �صرقية جداً، واأحب اأن اأغني النوع الطربي، و ل اأميل 
امل�صرية فهي  اللهجة  اأما  الغربي...  املو�صيقي  اللون  اإىل 

تفر�ص نف�صها على جميع الأعمال.
الأوب���را  دار  م�صرح  على  وق��وف��ك  ل��دى  ���ص��ع��ورك  م��ا   •
العربية  املو�صيقى  مهرجان  دورة  يف  م��رة  لأول  امل�صرية 

الأخرية؟
بالطبع، وقد كنت مرعوبة، ومتنيت قبل  �صعيدة ج��داً   -
احلفل اأن اأحوز اإعجاب اجلماهري يف دار الأوبرا امل�صرية، 
فوقوفى على هذا امل�صرح ظل دائماً حلماً بعيداً منذ اأيام 
كثرياً  تاأخرُت  اإين  يل  يقولون  كانوا  واجلميع  الطفولة. 
يف الغناء على اأر�ص م�صر رغم ان ن�صفي الآخر م�صري، 
اأنا  وال��ي��وم  �صبحانه،  ب��رتت��ي��ب اهلل  ���ص��يء  ك��ل  ك���ان  ول��ك��ن 
الأوبرا،  بجمهور  لقاءاتي  تتكرر  اهلل  �صاء  واإن  م��وج��ودة، 
واأمتنى كل �صنة امل�صاركة يف املهرجان اأو على الأقل يكون 

يل عمل يف م�صر.
ال�صايف فى  الراحل وديع  الكبري  الفنان  • تعاملت مع 

)هيدي لبنان(، حدثيني عن هذه التجربة؟
اأن  اإىل  اأط��م��ح  ك��ن��ُت  الفني  م�����ص��واري  ب��داي��ة  - منذ 
الكبرية، وكنُت موفقة يف  بالأ�صماء  ا�صمي  يقرتن 
والراحلة  ف��خ��ري  �صباح  م��ع  غنيت  لأن��ن��ي  ذل��ك 
���ص��ب��اح )ال�������ص���ح���رورة(. اأم����ا ع���ن جت��رب��ت��ي مع 
وعر�صت  ذهبُت  فلقد  ال�صايف  ودي��ع  الأ�صتاذ 
ع��ل��ي��ه ف���ك���رة ال���دوي���ت���و وت���وق���ع���ت اأن�����ه لن 
اأغنية )هيدي  اأعددنا  وبالفعل  يخذلني، 
يحت�صن  دائ����م����اً  ك�����ان  وه�����و  ل���ب���ن���ان(، 
الأ�صوات اجلديدة والتي ت�صبه بيئتنا 

يف �صورية ولبنان.
واحل����ق����ي����ق����ة اأن������ن������ي ك����ن����ت اأف����ك����ر 
ا�صم  يذكر  فعندما  للم�صتقبل... 
ا�صمي  ���ص��ي��ن��درج  ال�������ص���ايف  ودي�����ع 

�صمن هذا التاريخ الكبري.
تقدمي  على  �صاعدك  �صوتك   •
ب��ت��م��ك��ن، ون�صر  ال���ق���دود احل��ل��ب��ي��ة 
اللون  هذا  فهل  ال�صوري...  ال��رتاث 

يقربك من ال�صباب؟
 Social( ال������  زم�����ن  يف  ال����ي����وم  ن���ح���ن   -
ال�صباب  وخ�صو�صاً  واجل��م��ه��ور   )Media
ملدة  اأغنية  �صماع  الآن  ي�صتطيع  يعد  مل  منهم 
ننقل لهم  اأن  ا�صتطعنا  20 دقيقة. ونحن  اأو   10
القدود احللبية واأغاين عمالقة الغناء، مثل اأم كلثوم 
اأغني  عندما  وواجبي  جديد.  ب�صكل  و�صباح،  وف��ريوز 
العربية  باملو�صيقى  الأغ��اين  النوعية من  اأق��دم هذه  اأن 
واأطرحها بطريقة ب�صيطة وحديثة لكي تتقبله الأجيال 

اجلديدة.
يف  تنعك�ص  ه��ل  ال�����ص��وري��ة...  الأو����ص���اع  ع��ن  وم����اذا   •

اأعمالك؟
- �صورية بلدي الأول جمروح الآن، واأنا اأحاول من خالل 
اأعماىل التي اأقدمها اأن اأنقل �صورة جيدة عن هذا البلد 

ال��ع��ري��ق. واأمت��ن��ى مثل  ال��ف��ن��ي وال��ث��ق��ايف  و�صعبه وت��راث��ه 
ماليني غريي اأن تتح�صن اأو�صاعه قريباً.

على  متثيلي  غنائي  فني  عمل  تقدمي  يف  فكرِت  هل   •
م���ن���وال ف���ن���ان���ات ال���زم���ن اجل��م��ي��ل م��ث��ل ����ص���ادي���ة و�صعاد 

ح�صني؟
- يف البداية اأمتنى ال�صفاء للفنانة الكبرية واملحبوبة �صادية 
ف��رتة ق�صرية.  قبل  بها  م��رت  التي  ال�صحية  الوعكة  من 
اأنني ميكنني فى الفرتة احلالية تقدمي فيلم  واحلقيقة 
اأو م�صل�صل غنائي، ولكن ب�صرط اأن يكون بنف�ص م�صتوى 
الفرتة  �صوؤاِلك. ويف  اللتني ذكرِتهما يف  الفنانتني  اأعمال 
ال�صابقة ُعر�صت علي اأعمال متثيلية، ولكنني اأجد نف�صي 
والتمثيل  كمطربة،  امل�صرح  خ�صبة  على  الوقوف  يف  اأك��ر 

يحتاج اإىل جمهود كبري ووقت طويل.
مثل  الغنائي  امل�صرح  تقدمي  فر�صة  اأي�صاً  لديك  • ولكن 

فريوز؟
- بالفعل قدمت جتربة امل�صرح الغنائي من قبل يف ذكرى 
الأمر  وه���ذا  ال��دي��ن  بيت  مبهرجانات  �صباح  ال�����ص��ح��رورة 
لأن  ���ص��روط،  اأي  دون  تقدميه من  اإىل  اأن��دف��ع  بالتحديد 
ردود  وناأخد  اآخ��ر،  له طعم  امل�صرح  على  باجلمهور  اللقاء 

اأفعال �صريعة ومبا�صرة.
�صيكون  اأم  ال��ط��رب��ي��ة...  الأغ��ان��ى  فقط  تقدمني  ه��ل   •

هناك تنوع م�صتقباًل يف ما تقدمني؟
كثرية  �صرائح  فهناك  الأذواق،  جميع  اأر���ص��ي  اأن  يجب   -
الطربي  اللون  يحب  من  هناك  اجلمهور.  من  ومتعددة 
�صخ�صياً  واأن��ا  الكال�صيكي،  اللون  اأو  ال�صعبي  ومن يف�صل 
الوقت  ويف  الطربي،  الكال�صيكي  اللون  اإىل  واأميل  اأح��ب 
كثرياً  اأميل  ول  بالفعل،  كال�صيكية  اأعماًل  اأق��دم  الراهن 

اإىل اللون الغربي.

منذ بد�ية م�سو�ري �لفني كنُت �أطمح �إىل �أن يقرتن ��سمي باالأ�سماء �لكبرية

رويدا عطية: التمثيل يحتاج اإىل جمهود كبري ووقت طويل

�الأخرية،  دورت��ه  يف  �لعربية  �ملو�سيقي  مهرجان  يف  بامل�ساركة  �سعادتها  عن  معربًة 
بالقاهرة، ك�سفت �لفنانة �ل�سورية رويد� عطية �لنقاب عن �أن وقوفها على م�سرح 

د�ر �الأوبر �مل�سرية، كان حلمًا طاملا ر�ودها منذ �أيام �لطفولة.
ويف حو�رها هذ� عرّبت عن متنيها �أن تتكرر م�ساركتها يف �ملهرجان مر�ٍت مقبلة، 
)هيدي  يف  �ل�سايف  ودي��ع  �لكبري  �للبناين  �ملطرب  مع  جتربتها  عن  متحدثًة 
�أخرى  نقطة  ويف  �لغناء،  تاريخ  تدخل  �أن  على  خاللها  من  ومر�هنتها  لبنان(، 

�أو�سحت �أنها حتب �لغناء �لطربي و�لكال�سيكي، وال متيل �إىل �ملو�سيقى �لغربية، 
�إىل جانب زو�يا �أخرى ذكرتها يف هذ� �حلو�ر:
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

بيت الق�شيد

مار �سِ

انتـوا مــا  لـو  وقـــــت  زهـــايل  مــا 

متلكـتـوا بــي  الـلـي  انـتـوا 

حتكمتـوا بـــــه  مـــــن  ــوا  ـــ ــم ارح

�شيدتـوا القلـب  �شويـدا  فـي 

عـدتــوا اذا  امـابـي  بخـفـي 

جـدتــوا اذا  امنـايـه  غـايـة 

وا�ــراقـــــه القلـب  �شعد  انــت 

واخــاقـــــه والــطــيـــــب  بالر�شـا 

مـاذاقـه الـنـوم  جـفـاه  مـن 

فـاقــه قـــد  مـاحــد  مـنــزل 

وا�شـواقـه الـ�شـد  ي�شيـع  ال 

حـراقــه نـــار  لــي  بعـدكـم 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان ) طيب اهلل ثراه (  

�شيدي لو باب خلق اهلل تقفل :

                                 باب رب اخللق "ماله درفتني" !

دامياً مفتوح لك : دامي مبطل !

                               انَت جرب ب�س ! "ترفع له يدين"

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

�سعر / فواز خالد الغامن - الكويت

وطن عمري
�ال�سعار  �كتب  ع�سانك  عمري  وي��ا  عمري   وطن 

باال�سجار  م�سك  وري��ح��ة  �ي��ام��ي  ر�ح��ة  ي��ا   وط��ن 

و�ن����و�ر  ���س��ارع  �ط��ال��ع  ���س��اي��ر  ب��ل��د  ي��ا   ع�سانك 

�ختار  وكيف  بحرك  مع  �سارت  ع�سق  ق�سة   �نا 

����س��ر�ر  وط���ن  ي��ا  وب��ي��ن��ك  بيني  م��ا  �حل���ب   �سني 

ط��ّي��ار  خ��اط��ري  وت��ع��رف  تعرفني  �حل���ب   ط��ي��ور 

رب���وع �ل��ع��ز ي��ا �أج��م��ل ب���الد �ل���ُع���رب و�الخ���ي���ار 

ب���الد �ل��ف��خ��ر و�ل��ه��ي��ب��ه وق���اع �خل���ري و�الأم���ط���ار 

�ملكتوب  و�جمل  ق�سيده  �جمل  وط��ن  يا  و��سوفك 

ب��ن��ي��ت �حل���ب ل��ع��ي��ون��ك ل��غ��ريك ه��ال��غ��ال حم��ج��وب 

�ملن�سوب  ي�سعد  ال  ق��ب��ل  عيني  بالبحر  و�غ����ّرق 

من�سوب  بالفخر  ����س��وف��ك  و�ن���ا  �ل�سعر  ع��ن��اوي��ن 

�أرت���ب���ه���ا ع��ل��ى ج����ّوك و�����س���م �ط��ي��اب��ه��ا ب��ال��ث��وب 

ت��وب  م��ا  وط��ن  ي��ا  وع��ن��ك  �ن�سامك  هبت  �ن  يطري 

�ملكتوب  ��سمك  ور���س��م��ة  ت��ر�ب��ك  و�ع�����س��ق  �أح��ب��ك 

�لغر�سوب ط��ائ��ر  ����س��وف��ك  عيني  ويف  ع��م��ري  وط��ن 

 ريــتـ�يــت

******

البيت مت�حد
ل���ل���ع���رب ظ���ل���ه ول���ل�������س���ام���ي ع��������دودي..

زودي.. �ل���ب���اق���ي  ع���ل���ى  وال  ك���وك���ب���ي 

ي������وم م���ات���ل���ق���ى ع���ل���ى �ل����دن����ي����ا م��������و�رد. 

ع���ط���ارد و�ال  �مل���������س����رتي  �ق�������ول  وي���������ض 

م�سبح الكعبي

كلنا خليفة
�ب��ت�����س��ام��ت��ك و �ن������ت  مت�������ازح  �خ���و�ن���ك

�الم�����ار�ت�����ي �ل�������س���ع���ب  يف  �ل���������روح  ردت 

حممد بن طري�ش

Sh3r-gram! --  !شعرقرام�


