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�س�ؤال واحد يعني نهاية احلياة الزوجية

�شريك حياتك،  ب�شاأن عالقتك مع  ال�شكوك  بع�ض  واجهتك  يف حال 
وكنت تبحث عن حل ل��رددك، هناك عالمة واح��دة دامغة ميكن اأن 

ت�شاعدك يف اتخاذ القرار ال�شليم بالن�شبة لك.
فوفقا خلبري العالقات جيم�ض بري�ض، فاإن هناك اأمرا واحدا ميكن 
اأن يوؤكد للزوجني اأن عالقتهما و�شلت اإىل طريق م�شدودة، مما يعني 
حتمية اإنهائها يف تلك احلالة. واأو�شح بري�ض يف حديث ملوقع الديلي 
�شكل  �شيكون  ب�شاأن كيف  الطرفني  الت�شاوؤل لأح��د  اإذا ظهر  اأن��ه  ميل 
لإنهاء  الأكيدة  اإ�شارتكم  ف�هذه  �شريكه،  غري  اآخ��ر  �شخ�ض  مع  حياته 

العالقة احلالية .
األ  وي��ج��ب  �شخمة  التحذيرية  العالمة  ه��ذه  اأن  على  بري�ض  واأك���د 
اإىل وج��ود خطاأ يف العالقة، وقد متنع  اأح��د لأنها ت�شري  يتهاون بها 
وقوع م�شكالت اأكرب يف امل�شتقبل. كما اأو�شح اأن هذا غالبا ما يحدث 
عندما يفعل ال�شريكان نف�ض الأ�شياء، ويذهبان لالأماكن ذاتها فيت�شلل 

الروتني اإىل احلياة ويبداأ البحث عن التغيري والإثارة يف مكان اآخر.

الربوتني يق�ي الع�سالت مع تقدم العمر
تراوح  وام��راأة  رجال   2986 لبيانات  ا�شتندت  حديثة  درا�شة  قالت 
اإن الوجبات الغنية بالربوتني -�شواء  19 و72 عاما،  اأعمارهم بني 
اأو نباتية- رمبا ت�شاعد يف املحافظة على حجم  من م�شادر حيوانية 
على  الباحثون  واعتمد  العمر.  تقدم  م��ع  وقوتها  اجل�شم  ع�شالت 
بني  الفرة  يف  الأ�شخا�ض  من  العينة  تلك  بوجبات  تتعلق  ا�شتبانات 
فريق  ق��ادت  التي  مانغانو  كيل�شي  وقالت  و2005.   2002 عامي 
الأ�شخا�ض  اإن  لويل-  يف  ما�شات�شو�شت�ض  جامعة  من  -وه��ي  البحث 
ال��ذي��ن ي��ت��ن��اول��ون اأط��ع��م��ة حت��ت��وي يف امل��ج��م��ل ع��ل��ى م��ع��دل اأك���رب من 
الربوتني، عادة ما يتمتعون بكتل ع�شلية اأكرب وع�شالت فخذ اأقوى. 
ويوجد الربوتني يف اللحوم والأ�شماك والدواجن والبي�ض والألبان 
واخل�����ش��روات واحل���ب���وب واجل����وز وال��ب��ن��دق. وي��و���ش��ي معهد الطب 
كيلوجرام  لكل  الربوتني  0.8 غرام من  بتناول  البالغني  الأمريكي 
من اجل�شم يوميا، اأي نحو 56 غراما يوميا ل�شخ�ض قليل الن�شاط 

يزن 70 كيلوغراما.
وكتب الباحثون يف دورية اأمريكية تعنى ب�شوؤون التغذية اأن الربوتني 
الع�شالت وقوتها، لكن مل  العظام وكتلة  باأنه يحمي كثافة  معروف 
الربوتني من م�شادر غذائية  يكون  اأن  كان يجب  اإذا  ما  بعد  يت�شح 
حمددة. واإجمال ح�شل %82 من الأ�شخا�ض امل�شاركني يف الدرا�شة 
ال�شريعة  الوجبات  الربوتني من  به من  املو�شى  اليومي  القدر  على 
وم��ن��ت��ج��ات الأل���ب���ان ال��ك��ام��ل��ة ال��د���ش��م والأ���ش��م��اك وال��ل��ح��وم احلمراء 

والدواجن واحلليب القليل الد�شم والبقوليات.
ثم ربط الباحثون بني اأمناط الوجبات التي تناولها الذين خ�شعوا 
وكثافة  ال��ع�����ش��الت  وق���وة  اأج�����ش��اده��م  الع�شلية يف  وال��ك��ت��ل  ل��ل��درا���ش��ة 
العظام. وعلى النقي�ض من درا�شات �شابقة مل يجد الباحثون ارتباطا 

بني ا�شتهالك الربوتني وكثافة العظام.
من  اأك��رب  كميات  تناولوا  الذين  الأ�شخا�ض  اأن  ك�شفت  الدرا�شة  لكن 
تناولوا  مبن  مقارنة  واأق���وى  اأك��ر  ع�شالت  لديهم  كانت  ال��ربوت��ني 
كميات اأقل. وكانت كتلة الع�شالت وقوتها اأعلى بني الأ�شخا�ض الذين 

تناولوا القدر الأكرب من الربوتني.

اكت�ساف اآلية ل�قف نزيف املخ 
ذكر علماء يابانيون اأنهم اكت�شفوا اآلية، ميكن اأن تعرقل زيادة نزيف 
)اإن. اليابانية  والتلفزيون  الإذاع��ة  ذكرته هيئة  ملا  املميت، طبقاً  املخ 
اأدوية،  لتطوير  الطريق  البحث  ميهد  اأن  املتوقع  وم��ن   . اإت�ض.كيه( 

متنع متدد الأوعية الدموية الدماغية.
اإذا  اأن تنفجر،  امل��خ، وال��ت��ي ميكن  وه��ي ع��ب��ارة ع��ن مت��دد يف �شرايني 
تركت بدون عالج. وغالباً ما يكون التمزق، املعروف با�شم نزف حتت 
العنكبوتية مميتاً. واأجرى العلماء يف جامعة كيوتو درا�شة على فئران 
لديها متدد يف الأوعية الدموية للدماغ، لتحديد ما اإذا كان املر�ض قد 
تطور اأم ل. وذكروا اأنهم تو�شلوا اإىل اأن اللتهاب يف �شرايني الدماغ 

املتورمة، يتفاقم من خالل بروتني يعرف با�شم اإي.بي2. .
الربوتني،  ه��ذا  عمل  تعيق  م���ادة،  ال��ف��ئ��ران  العلماء  اأع��ط��ى  وع��ن��دم��ا 

يتقل�ض تورم ال�شرايني بواقع اأكر من الن�شف.
ويعتقد الباحثون اأن بروتني اإي.بي2. م�شوؤول عن تطور املر�ض.

األحد   12   فبراير    2017  م   -   العـدد  11942  
Sunday  12  February   2017  -  Issue No   11942

املناوبات الليلة ت�سر بخ�س�بة الن�ساء
على الن�شاء التم�شك مبناوبات العمل ال�شباحي اإذا اأردن اإجناب الأطفال، 
هذا ما تقوله درا�شة جديدة وجدت اأن عمل الن�شاء يف مناوبات ليلية ي�شر 

بخ�شوبتهن.
فقد تابع باحثون من جامعة هارفارد خم�شمئة ام��راأة كن يتلقني عالجا 
للخ�شوبة يف م�شت�شفى ما�شات�شو�شت�ض العام، ووجدوا اأن اللواتي عملن يف 
اأوزان ثقيلة كن  اللواتي تطلبت وظائفهن رفع  اأو  �شاعات غري اجتماعية 

اأقل خ�شوبة.
وا�شتندت نتائج الدرا�شة على عدد البوي�شات التي اأنتجتها الن�شاء عندما 

مت حتفيز املبي�شني خالل عملية التلقيح ال�شناعي.
 11.2 معدله  م��ا  اأنتجن  نهارية  مناوبة  يف  يعملن  ال��ل��وات��ي  اأن  ووج���دت 
مناوبات  يف  عملن  للواتي  بوي�شات   8.7 مع  مقارنة  دورة  كل  يف  بوي�شة 

ليلية، بانخفا�ض قدره 28%.
كما وجدت اأن الن�شاء اللواتي عملن يف وظائف تتطلب رفع اأوزان ثقيلة كان 

معدل اإنتاج البوي�شات لديهن اأقل بن�شبة 14%.
البيولوجية  ال�شاعة  اإيقاع  الليلي رمبا يعّطل  العمل  اأن  الباحثون  ويعتقد 

ومينع البوي�شات من التطور والن�شج.
األ�شتري �شاتكليف  وقال اأ�شتاذ طلب الأطفال يف جامعة لندن الربوفي�شور 
اإن على الن�شاء اللواتي يحاولن احلمل جتّنب العمل الليلي اأو رفع الأوزان 

الثقيلة.
وقد ن�شر البحث اجلديد يف دورية الطب املهني والبيئي اأوكيوبا�شيونال اآند 

اإنفايرومنتال ميدي�شن .

ترامب م�لع 
بال�جبات ال�سريعة

ق��د ل ي��ع��رف ال��ك��ث��ري م��ن��ا ب���اأن الرئي�ض 
املتحدة  ل��ل��ولي��ات  اجل��دي��د  الأم��ري��ك��ي 
الوجبات  ب���ت���ن���اول  م���ول���ع  الأم���ري���ك���ي���ة، 
والكنتاكي،  م���اك،  البيغ  مثل  ال�شريعة 

وفطائر بيتزا دومينوز. 
بتناول  ن�شتمتع  جميعاً  اأننا  يف  �شك  ول 
ه���ذه ال��وج��ب��ات ب��ني ال��ف��ي��ن��ة والأخ�����رى، 
الوجبات  ب��ه��ذه  ت��رام��ب  �شغف  اأن  غ��ري 
تعدى كل احلدود، حيث اأ�شارت التقارير 
اإىل اأنه يتناول هذه الوجبات ب�شكل �شبه 

يومي. 
وتقول التقارير باأن الرئي�ض الأمريكي، 
ال�شريعة  ال��وج��ب��ات  م��ن  الكثري  يتناول 
نظيفة  وج����ب����ات  ب���اأن���ه���ا  ي��ع��ت��ق��د  لأن�������ه 
وخالية من اجلراثيم، وذلك لأنه يكره 

اجلراثيم. 
وكان ترامب قد علق على نظامه الغذائي 
النظافة كثرياً،  اأحب  اأنا �شخ�ض  قائاًل: 
ب���اأن ت��ن��اول ال��وج��ب��ات ال�شريعة  واأع��ت��ق��د 
فمطاعم  ن��ظ��ي��ف��ة،  لأن���ه���ا  يل  م��ن��ا���ش��ب 
ودومينوز  ���ش��ي  اإف  وك���ي  م��اك��دون��ال��دز 
ماركات �شهرية وتهتم ب�شمعتها وحتافظ 

على نظافة وجباتها .

م�اقع الت�ا�سل االجتماعي 
ودورها يف اال�سطرابات الغذائية �ص 23

تك�سر �ساق ر�سيع لبكائه
املعني  م���وق���ع لي����ف لي����ك  ن�����ش��ر 
ملمر�شة  ف��ي��دي��و  ب��ال��ف��ي��دي��وه��ات، 
قامت  الهند  يف  امل�شت�شفيات  باحد 
ملدة  يبكي  ك��ان  ر�شيع،  �شاق  بك�شر 

انقطاع. دون  اأيام   3
وال���ف���ي���دي���و امل���ن�������ش���ور ظ���ه���ر وال����د 
احل�شانة  غ��رف��ة  داخ����ل  ال��ر���ش��ي��ع 
ك�شر  م��ن  ي��ع��اين  اأن طفله  ووج���د 

يف �شاقه.
وقالت اإدارة امل�شت�شفى اإن املمر�شة 
لأنه  الطفل  �شاق  بك�شر  اع��رف��ت 

كان يبكي با�شتمرار.

طحالب تقتل االآالف 
من اأ�سماك ال�سلم�ن

اأدى انت�شار للطحالب اإىل الق�شاء 
اأ�شماك  م��ن  األ��ف��ا   170 نحو  على 
ال�����ش��ل��م��ون يف الأي�������ام الأخ�������رية يف 
ت�شيلي ثاين اأكرب م�شدر يف العامل 
نقلها  اأثناء  الرنويج  بعد  لل�شلمون 
ب�شاأن  خم���اوف  اأث����ار  مم��ا  بال�شفن 
للطحالب  ت��ف�����ض  دم���ره���ا  ���ش��ن��اع��ة 
هيئة  وق�����ال�����ت  امل�����ا������ش�����ي.  ال�����ع�����ام 
للم�شايد  احلكومية  �شرينابي�شكا 
احل����ايل  ال���ت���ف�������ش���ي  اإن  ل�����روي�����رز 
مزارع  اأي  ق��رب  يقع  ل  للطحالب 
�شاحل  على  تنت�شر  التي  لل�شلمون 
اأ�شاب  ول��ك��ن��ه  اجل���ن���وب���ي  ت�����ش��ي��ل��ي 
اأجزاء من اخلطوط املالحية التي 
ويحدث   . امل��ن��ت��ج��ون  ي�شتخدمها 
عندما  للطحالب  ال�شار  النت�شار 
ب�شكل  امل��ائ��ي��ة  ال��ن��ب��ات��ات  ه��ذه  تنمو 
وتنتج  ال�شيطرة  نطاق  ع��ن  يخرج 
ال�شمك.  ع���ل���ى  ����ش���ام���ة  ت�����اأث�����ريات 
تنقلها  اأ�شماك حية كانت  واأ�شيبت 
ونوفا  �شيفودز  ا�شرالي�ض  �شركتا 
اأو�شرال املحليتان ونفقت يف وقت 
وتقوم  اجل���اري.   ال�شهر  �شابق من 
اإىل  املحيط  م��ي��اه  ب�شحب  ال�شفن 
ل���ل���ح���ف���اظ على  داخ������ل ����ش���ه���اري���ج 
�شرينابي�شكا  وقالت  حية  الأ�شماك 
املياه  ق�شد  دون  ع��ربت  ال�شفن  اإن 
امل��ا���ش��ي قتل  ال���ع���ام  امل�����ش��اب��ة. ويف 
انت�شار للطحالب ما ي�شل اإىل 20 
يف املئة من �شلمون املزارع ال�شمكية 
�شمكة  مليون   25 نحو  اأو  بت�شيلي 
مما اأدى اإىل ارتفاع اأ�شعارها عامليا.

اإغالق معر�ض �سيا الب�ف 
احتجاجا على ترامب 

نيويورك  مب��دي��ن��ة  م��ت��ح��ف  اأغ���ل���ق 
الرئي�ض  على  لالحتجاج  معر�شا 
الأم��ري��ك��ي دون��ال��د ت��رام��ب �شارك 
ف��ي��ه امل��م��ث��ل ���ش��ي��ا لب�����وف وحمل 
املتحف  وق��ال   . يفرقنا  لن  عنوان 
اأغلق املعر�ض ب�شبب تهديدات  اإنه 
ال�شالمة  ي��ع��ر���ض  ولأن����ه  بالعنف 

العامة للخطر.

طرق فعالة ت�ساعدك على 
قراءة 200 كتاب �سن�يًا!

ان�شغاالتهم.  تعدد  رغم  �شنويا  الكتب  مئات  قراءة  على  البع�ض  يواظب 
لكن اآخرين يربرون العزوف عن القراءة بغياب الوقت. ومل�شاعدتهم على 
للراغبني يف قراءة  الن�شائح  لتقدمي  اأن�شاأ مدون �شفحة خا�شة  القراءة 

الكثري  ي��واظ��ب  الكتب.  م��ن  ممكن  ع��دد  اأك��رب 
وبيل  بوفيت  كوارين  مثل  املليارديرات  من 
مئات  قراءة  على  وينفري  اأوب��را  اأو  غيت�ض 

الكتب �شنويا رغم م�شاغلهم الكثرية. وتولد لدى 
املدون ت�شارلز ت�شو حما�ض كبري للقراءة ب�شراهة ملا 

علم اأن رجل االأعمال االأمريكي وارين بوفيت يقراأ ما 
500 �شفحة يوميا. ويف النهاية جنح  ي�شل اإىل 

ت�شو يف بلوغ هدفه ومتكن من قراءة 200 كتاب 
يف العام. القراءة دفعت ت�شو لل�شفر كثريًا كما 
قرر اال�شتقالة من عمله. ويحاول االآن تقدمي 

القراءة،  عامل  يف  الغو�ض  يف  للراغبني  ن�شائح 
واأن�شاأ لهذا الغر�ض مدونة اأطلق عليها "الكوارتز"، 

وفق املوقع االأملاين بيزني�ض اإن�شايدر.
يحب الكثري من النا�ض القراءة لكنهم يجدون اأع��ذارا لعدم 
فهذه  لت�شو  وبالن�شبة  مثال.  الوقت  كغياب  عليها  املواظبة 
اأردت  اإذا  النا�ض. ون�شيحته:  به  يقوم  اأول خطاأ  الأع��ذار هي 

فعال اأن تقراأ، ل يجب عليك اأن تختلق الأعذار.
يف  امل���رء  يحتاجه  ال���ذي  للوقت  ح�شابية  بعملية  ت�شو  وق���ام 
الذي يواظب  بالن�شبة له فال�شخ�ض  املتو�شط لقراءة كتاب. 
على القراءة يقراأ يف املتو�شط ما بني 200 اإىل 400 كلمة 
يف الدقيقة. وتت�شمن الكتب املتخ�ش�شة يف املتو�شط حوايل 
األف كلمة. و200 كتاب من 50 األف كلمة تعطينا 10   50

ماليني كلمة، وهو ما يعادل 417 �شاعة.
417 �شاعة  وحتى بالن�شبة للذين ل ي�شتطيعون الإلتزام ب� 
احل�شابية  العملية  بنف�ض  القيام  ميكنهم  �شنويا  القراءة  من 
مع كتب اأقل. فاخلال�شة التي يريد ت�شو اأن يو�شلها للنا�ض 

هي اأن عذر غياب الوقت من اأجل القراءة جمرد وهم.
ولتوفري الوقت الكايف للقراءة ين�شح ت�شو بتحديد الأولويات 
وو�شع خطة جيدة لالأن�شطة اليومية. وميكن على �شبيل املثال 
ال�شتغناء عن الوقت الذي يق�شيه املرء يف و�شائل التوا�شل 
فخالل  التلفزيونية.  امل�شل�شالت  م�شاهدة  اأو  الجتماعي 
الوقت الذي يق�شيه الكثري من النا�ض يف الفي�شبوك �شنويا 
ميكن قراءة 200 كتاب، ي�شيف موقع بيزني�ض اإن�شايدر. ويف 
ت�شاعدة  الب�شيطة  احليل  بع�ض  ت�شو  ط��ّور  اخلا�شة  جتربته 
على موا�شبة القراءة كو�شع الكتب يف كل مكان داخل البيت. 
فاأينما جل�ض يجد الكتب حماطة به. وُقرب الكتب اأمامه هو 
اإىل  وبالإ�شافة  وقراءتها.  يديه  بني  لأخذها  م�شاعد  عامل 
املطبوعة،  الكتب  ق��راءة  على  يقت�شر  ل  بيته  الكتب يف  ن�شر 

اأو  الإليكرونية  الو�شائط اجلديدة كالكتب  بل يقراأها عرب 
اأكرب عدد  الراغبني يف قراءة  ت�شو  ال�شوتية. وين�شح  الكتب 

من الكتب بتنويع و�شائط القراءة.

اقراأ الكتاب دون اأن تفتح الغالف!
ثورة يف عامل القراءة فجرها فريق من الباحثني يف الوليات 
املتحدة حني تو�شلوا اإىل تقنية جديدة ت�شمح بقراءة الكتب 
وهي مغلقة. ت�شتخدم هذه التقنية �شعاعا يدعى تريا هريتز 

وهي موجات بني امليكروويف والأ�شعة حتت احلمراء.
للتكنولوجيا  ما�شا�شويت�ض  معهد  م��ن  بحث  ف��ري��ق  اخ��ت��رب 
منوذجا اأوليا لتقنية قراءة الكتب وهي مغلقة، على جمموعة 
من ت�شع ورقات حتتوي كل منها على حرف مطبوع. وجنحت 
التقنية يف التعرف ب�شكل �شحيح على جميع الأحرف الت�شعة 
اأي من  لفتح  احل��اج��ة  دون  ك��ل �شفحة  راأ����ض  امل��وج��ودة على 

ال�شفحات.
بالبتكارات  املعني  ديلي  �شاين�ض  الإل��ك��روين  امل��وق��ع  ونقل 
مبخترب  الباحث  ح�شمت  برماك  عن  والتكنولوجيا  العلمية 
قوله  للتكنولوجيا  ما�شا�شو�شيت�ض  معهد  يف  الإع��الم  �شئون 
اهتماما كبريا  اأب��دى  نيويورك  "متحف مروبوليتان يف  اإن 
بهذه التقنية لأنهم يريدون يف بع�ض الأحيان ت�شفح الكتب 

الأثرية دون اأن ي�شطروا اإىل تقليب �شفحاتها.
واأكد ح�شمت اأن التقنية اجلديدة ميكن ا�شتخدامها لتحليل 
بع�ض املواد املكتوبة على طبقات رقيقة مثل اأغلفة قطع غيار 
نوعا  التقنية  ه��ذه  وت�شتخدم  ال��دوائ��ي��ة.  واملنتجات  الآلت 
ا�شم تريا هريتز وهي موجات من  عليه  الإ�شعاع يطلق  من 

الأ�شعة الكهرومغناطي�شية ما بني امليكروويف والأ�شعة حتت 
احلمراء.

وت��ت�����ش��م ت���ريا ه��ريت��زب��ك��ث��ري م��ن امل��م��ي��زات م��ق��ارن��ة بالأنواع 
التي ميكنها اخراق الأ�شطح كالأ�شعة  الأخ��رى من الأ�شعة 
ال�شينية اأو ال�شوتية. وت�شتخدم اأ�شعة تريا هريتز يف عمليات 
الفح�ض الأمني لأن املواد الكيماوية املتنوعة متت�ض ترددات 
ب�شمة  م��ادة  لكل  يكون  وبالتايل  الأ�شعة  ه��ذه  م��ن  خمتلفة 
هريتز  ت��ريا  اأ���ش��ع��ة  ت�شتطيع  وب��ذل��ك  ب��ه��ا،  خا�شة  اإ�شعاعية 

التمييز بني احلرب وبني خامة الورق اخلايل.
ت�شتفيد التقنية اجلديدة من كون اأوراق الكتب حتتوي فيها 
ع�شرين  ح��وايل  �شمكها  يبلغ  ال��ه��واء  م��ن  جيوب  على  بينها 
الأ�شعة  بارتداد  ال�شئيلة  امل�شافة  هذه  وت�شمح  مر،  مايكرو 
التمييز  للباحثني  يتيح  ما  وهو  خا�شة،  ا�شتقبال  وحدة  اإىل 
يتم  التي  ال�شفحة  حتديد  اأي  املختلفة،  الكتاب  اأوراق  بني 
فريق  ا�شتخدم  اجل��دي��دة،  التقنية  اختبار  واأث��ن��اء  ق��راءت��ه��ا. 
الإ�شعاع.  من  ومركزة  ق�شرية  دفعات  تطلق  كامريا  البحث 
الأ�شعة  بر�شد  بالكامريا  املدجمة  ال�شتقبال  وح��دة  وتقوم 
اإط���الق الأ�شعة  ب��ني  ال��زم��ن  امل��رت��دة. وع��ن ط��ري��ق احت�شاب 
ح�شابية  م��ع��ادلت  بف�شل  الباحثون  ا�شتطاع  وا�شتقبالها، 
الكتاب.  داخ��ل  املختلفة  الأوراق  ب��ني  امل�شافة  قيا�ض  خا�شة 
ق���راءة  ال��ت��ق��ن��ي��ة اجل���دي���دة  ال��ل��ح��ظ��ة، ت�شتطيع  وح��ت��ى ه���ذه 
الأحرف على ت�شع �شفحات متتالية فقط، لأن الأ�شعة التي 
ترتد بعد هذا العمق تكون �شعيفة وم�شو�شة. ويعكف فريق 
البحث حاليا على حت�شني دقة وحدات ال�شتقبال وزيادة قوة 

الأ�شعة بحيث ميكن قراءة ال�شفحات على اأعماق اأكرب.

الب�سل يطرد 
االإنفل�نزا 

من  الأ�شخا�ض  معظم  يعاين 
ن���زلت ال���ربد والن��ف��ل��ون��زا، يف 
لنتقال  ن��ظ��راً  ال�شتاء،  ف�شل 

الفريو�شات.
موقع  ك�شف  ال�شياق،  ه��ذا  يف 
طريقة  عن   Evo News
ب�شكٍل  الإنفلونزا  لطرد  �شهلة 
اأي م�شادات  �شريع، ومن دون 

كيميائية.
ويكتمل �شّر العالج با�شتخدام 
بفوائده  امل����ع����روف  ال��ب�����ش��ل، 
على  وق�������درت�������ه  ال���������ش����ح����ي����ة 
ال��ت��خ��ّل�����ض م����ن ال���ع���دي���د من 
رائحته  رغ������م  الأم��������را���������ض، 
فعله،  عليك  ما  ك��ّل  الكريهة. 

وتوزيع  ال��ب�����ش��ل،  تقطيع  ه��و 
ال��ق��ط��ع يف اأرج������اء امل���ن���زل ويف 
وخ�شو�شاً  ال����غ����رف،  ج��م��ي��ع 
غ����رف ال����ن����وم، وحت����دي����داً اىل 

جانب ال�شرير.
وتعمل هذه القطع املوّزعة على 
املنت�شرة  اجلراثيم  امت�شا�ض 
من  منعها  وبالتايل  اجل��و،  يف 

دخول ج�شم الأفراد.
ُيذكر اأّن الب�شل كان ي�شتخدم 
ال�شيني،  ال���ط���ب  يف  ق���دمي���اً 
ال�شّحة  منظمة  �شّنفته  كما 
العالجات  اأه����ّم  م��ن  ال��ع��امل��ي��ة 
الطبيعية لاللتهابات الهوائية 

والتنف�شية وال�شعال.
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يف عام اخلري

»العربية نبع خري ال ين�سب« مقرتح الإطالق خطة لتط�ير التعليم يف املدار�ض اخلا�سة

اإجناز جديد للرقابة الغذائية

م�سروع لتط�ير �سالالت نحل الع�سل يف الدولة ينتج ملكات نحل اإماراتية

•• اأبوظبي – الفجر:

املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزي��ر  نهيان  ال  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  معايل  اأك��د 
على اأهمية اأن يكون عام اخلري )2017( هو عام اإطالق خطة لتطوير تعليم 
اللغة العربية وتنفيذها باملدار�ض اخلا�شة  بالدولة، وموا�شلة حتقيق املجل�ض 
ال�شت�شاري للغة العربية اأهدافه بنهج جديد وحديث ي�شكل اأ�شا�شاً لدعم اللغة 
العربية  اللغة  ت�شع  التي  الر�شيدة  القيادة  م�شاعي  لتحقيق  وتعزيزها  العربية 
الهتمام يف  �شيكون حمور  العربية  اللغة  وتعلم  وتعليم  اأولوياتها.  اأوىل  �شمن 
تطبقه  تعليمي  اإ���ش��الح  يف  ي�شهم  بدقة  م��درو���ض  مل�شروع  و�شول  املرحلة،  ه��ذه 
اأنحاء العامل  املوؤ�ش�شات الثقافية والتعليمية ويعتمده �شناع ال�شيا�شات يف كافة 

العربي واأي�شا تفعيل حمتويات ومبادرات ميثاق اللغة العربية .
وقال معاليه  اأنني اأوؤكد من جديد على اأن النهو�ض باللغة العربية وتعزيزها ل 
ميكن اأن يكون م�شوؤولية املجل�ض ال�شت�شاري فقط اأو جهة واحدة مهما عظمت 
احلكومية  واملوؤ�ش�شات  اجلهات  جميع  من  اجلهود  ت�شافر  يتطلب  بل  قدراتها، 
والتعاون  التن�شيق  من  اإط��ار  يف   ، املجتمع  اأف��راد  كافة  اإىل  بالإ�شافة  واخلا�شة 
الطفرة  ظل  يف  اجلديدة  الأج��ي��ال  تفكري  تواكب  اأ�شاليب  لبتكار  اجلميع  بني 
املعلوماتية وو�شائل الت�شال التي توؤثر ب�شكل كبري يف اجليل احلايل والأجيال 
القادمة، لذا على اجلميع اأن يبذلوا ق�شارى جهدهم يف احلفاظ وتعزيز اللغة 
العربية يف املجتمع . جاء ذلك خالل اجتماع املجل�ض ال�شت�شاري للغة العربية 
املعرفة  الثقافة وتنمية  اآل نهيان وزير  ال�شيخ نهيان بن مبارك  برئا�شة معايل 
املجل�ض  ويهدف  اأبوظبي،  املعرفة يف  وتنمية  الثقافة  وزارة  بديوان  اأم�ض  �شباح 
اإىل تاأكيد مكانة اللغة العربية واقراح الإجراءات التي تكفل حماية هذه اللغة 
والك�شف عن الأ�شباب والعوامل التي اأدت ل�شعف لغة ال�شاد يف املدار�ض اخلا�شة 
دعوة  من  انطالقاً  العربية  اللغة  ميثاق  لتطبيق  الرامية  اجلهود  دعم  ورعاية 
رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمّو  �شاحب 
)اأداة  باعتبارها  العربية  اللغة  تعزيز  على  للعمل  دب��ي،  حاكم  ال���وزراء  جمل�ض 
رئي�شة لتعزيز الهوية الوطنية لدى الأجيال املقبلة، واملعربة عن قيمنا وثقافتنا 

ومتيزنا التاريخي(، وكذلك متا�شياً مع )روؤية الإمارات 2021(.
باأع�شاء  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  معايل  رح��ب  الجتماع  بداية  ويف 
املجل�ض �شاكراً جهودهم املبذولة واملتوا�شلة على مدار الفرة املا�شية لالرتقاء 
بواقع تعليم اللغة العربية يف املدار�ض اخلا�شة ودور موؤ�ش�شات الدولة يف تعزيز 
وحماية اللغة العربية مو�شحاً معاليه اأن ما ي�شهده املجتمع الإماراتي من تزايد 

ن�شبة املواطنني يف املدار�ض اخلا�شة ب�شكل م�شطرد من عام لآخر بجانب تزايد 
وت�شليط  الدرا�شة  ت�شتحق  املدار�ض هي ظاهرة  تلك  الدار�شني يف  العرب  ن�شبة 
ال�شوء عليها وتقدمي احللول من خالل تو�شيات املجل�ض لعر�شها على اجلهات 
املخت�شة يف الدولة. وقال معاليه اأن اللغة العربية كانت و�شتظل دائماً ، هي لغة 
العلوم واملعارف الإن�شانية، وظلت بحق وعن جدارة لغة خالدة حية وناب�شة، بل 

ومتحركة با�شتمرار يف كافة الجتاهات واملجالت.
واأ�شاف معاليه اأن الركيز على اإعادة مكانة اللغِة العربية اإمنا يج�شد ا�شتجابة 
املجل�ض ، بل وا�شتجابة املجتمع كله لروؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان، رئي�ض الدولة – حفظه اهلُل ورعاه – حول اأهمية ن�شر الثقافة العربية 
بكافة عنا�شرها ومكوناتها،  العربية  اللغة  الإ�شالمية واحلفاظ وتعزيز مكانة 
التي تعد اإحدى الركائز الأ�شا�شية للهوية الوطنية، ولتكون وبالفعل وعاءاً ثرياً 
للثقافة الوطنية، واإطاراً فعاًل لل�شلوك املجتمعي القومي وركيزة قوية للتنمية 

املعرفية يف الدولة على نحو �شامل.
كما تقدم معاليه بعظيم ال�شكر والعرفان والحرام اإىل �شاحب ال�شمو رئي�ض 
لهذا  واحلكيمة  الواثقة  بقيادته  اجلميع  اعتزاز  عن  معرباً  اهلل،  اأع��زه  الدولة 
الوطن الغايل واحلبيب، كما تقدم كذلك بال�شكر والتقدير اإىل �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم 
دبي، واإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
اأع�شاء  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب  اإخوانهما  واإىل  امل�شلحة،  للقوات  الأعلى  القائد 
تكون  اأن  على  ال��دائ��م  تاأكيدهم  على  الإم����ارات،  حكام  لالحتاد  الأع��ل��ى  املجل�ض 
الإمارات وب�شكل م�شتمر يف املقدمة والطليعة يف كافة جمالت التنمية الثقافية 

واملعرفية بني دول العامل اأجمع.
للغة  ال�شت�شاري  املجل�ض  رئي�ض  امل��ع��رف��ة  وتنمية  الثقافة  وزي���ر  م��ع��ايل  ورك���ز 
العربية على اأهمية اأن يقدم اأع�شاء املجل�ض خالل الفرة القادمة جمموعة من 
التو�شيات ت�شاهم يف ايجاد حلول لتعزيز دور اللغة العربية يف املدار�ض اخلا�شة 

من خالل الرتقاء بقدرات املعلم وتنقيح املناهج واأ�شلوب التدري�ض ال�شحيح.
ناق�ض الجتماع بعد ذلك جمموعة من الت�شاوؤلت حول الأ�شاليب املتبعة حالياً 
يف املدار�ض، وما الأ�شاليب والت�شورات املقرحة ملواجهة م�شكالت اللغة الأم يف 

املدار�ض اخلا�شة واإعادتها اإىل مكانها الطبيعي.
وعلى �شعيد مت�شل قارن �شعادة عبد الغفار ح�شني ع�شو اللجنة بني �شيا�شات 
املدار�ض  اأن  اللغات يف مدار�ض القطاع احلكومي واملدار�ض اخلا�شة وكيف  تعلم 
اخلا�شة تهتم يف تعليم اللغة الإجنليزية، وهو اأمر جيد ل�شرورة واأهمية اللغة 

اأهمية  على  موؤكداً  الهتمام،  ب��ذات  العربية  حتظى  اأن  لبد  ولكن  الإجنليزية، 
اأن  اأنف�شهم  والطالب  الأم��ور  اأولياء  قبل  من  ال�شائدة  النظرة  طبيعة  مناق�شة 
والتعليم  ال�شوق  بحكم حاجة  احل��ايل  الوقت  اأهمية يف  اأك��ر  الإجنليزية  اللغة 
اجلامعي، موؤكداً على اأهمية تدعيم اللغتني العربية والإجنليزية داخل املدار�ض 
وجاهز  اجلوانب  جميع  من  موؤهاًل  الطالب  ي�شبح  حتى  واخلا�شة  احلكومية 
ل�شوق العمل، فثنائية اللغة متكن املتعلم من التطور ب�شكل اأف�شل وتعزز الهوية 
اإعادة  اأهمية  على  اللجنة  ع�شو  العابد  اإبراهيم  �شعادة  اأك��د  فيما  الوقت.  ب��ذات 
الذي  التعليمي  املحتوى  طبيعة  وخ�شو�شاً  والتعليم  الربية  مناهج  يف  النظر 
من ال�شروري اأن يت�شم بروح الع�شر ومالئما لحتياجاته، واأن تعزيز دور اللغة 
العربية لدى الأطفال يبداأ من قبل املدر�شة ومن ثم فيها بكتيبات �شغرية يراعى 
فيها �شهولة الفهم واختيار املو�شوعات التي تنمي القيم لديهم، وقال العابد اإن 
اللغة العربية هي من �شميم الهوية وجزء اأ�شيل من ح�شاد احل�شارة ليخفى 
واقعها على اأي مهتم بق�شيتها، وكل �شعب من ال�شعوب يريد اأن ينه�ض ويتقدم 
فالبد من اهتمامه بلغته. كما اأكدت �شعادة عفراء ال�شابري على اأهمية مناق�شة 
معلمي  اختيار  قواعد  حول  الدولة  يف  املعنية  للجهات  تو�شيات  وطرح  املجل�ض 
اللغة العربية وتطوير مهاراتهم، بالإ�شافة اإىل تهيئة املنهاج الدرا�شي املنا�شب 
املتعلم،  بها  التي يفكر  الأداة  باعتبارها  العربية  اللغة  لي�شتجيب لهدف متكني 
ويح�شل بها على املعرفة والثقافة الوطنية، وتعزز اإميانه بالقيم اليجابية، مع 
اأهمية التطوير امل�شتمر للمعلمني وتنمية مهاراتهم يف طرق التدري�ض احلديثة، 
باعتبار املعلم الناقل للمعرفة والو�شيلة الأهم يف العملية التعليمية، مع اأهمية 
واملوؤ�ش�شات  امل��دار���ض  ت��واج��ه  ال��ت��ي  وال�شعوبات  وال��ت��ح��دي��ات  الأ���ش��ب��اب  مناق�شة 
اىل  تهدف  وم�شاريع  م��ب��ادرات  تنفيذ  من  متنعهم  والتي  ع��ام  ب�شكل  التعليمية 
لتلك  وم��ت��ط��ورة  مبتكرة  اق��راح��ات  تقدمي  م��ع  العربية  اللغة  على  املحافظة 
اجلهات التعليمية ميكن تفعيلها لدعم تعزيز دور اللغة العربية لدى الطالب. 
اأما �شعادة اأحمد �شبيب الظاهري ع�شو املجل�ض، فاأكد على �شرورة متكني اللغة 
العربية يف املدار�ض اخلا�شة، من خالل توفري الرقابة املدر�شية على مادة اللغة 
العربية ويكون دورها هو اأن تعنى بتقييم كافة اأطراف العملية التعليمية بدءاً 
من الطالب مرورا باملنهج و�شول ملعلم املادة، اإ�شافة لإدخال العتماد الأكادميي 
اإىل مادة اللغة العربية واعتبار املعلم الأكادميي املتخ�ش�ض يف املدار�ض اخلا�شة 
جزءا من احل�شول على هذا العتماد واأن تعتمد  موؤ�شرات النجاح من خالل  

املخرجات والنتائج.
اإيجاد  يجب  ال�شت�شاري،  املجل�ض  ع�شو  احلمادي  اإبراهيم  حممد  �شعادة  وق��ال 

�شبل  يف  �شامل  وب�شكل  النظر  واإع��ادة  واملناق�شة  والتداول  للحوار  فعالة  قنوات 
املدار�ض اخلا�شة وما يرتبط بها من  العربية يف  اللغة  تنمية وتطوير تدري�ض 
ثقافة اإ�شالمية اإىل جانب دعم مرتكزات الربية الوطنية لدى طلبة املدار�ض 
وال��ت�����ش��ورات ملواجهة  امل��دار���ض  املتبعة ح��ال��ي��اً يف  الأ���ش��ال��ي��ب  اأه��م��ي��ة تطوير  م��ع 
يف  الطبيعية  مكانتها  اإىل  واإع��ادت��ه��ا  اخلا�شة  امل��دار���ض  يف  الأم  اللغة  م�شكالت 

املجتمع الإماراتي والعربي ب�شكل عام.
التعليمية  اإ�شدار قانون اجلهات  اأهمية  واأكد الدكتور عبيد علي املهريي، على 
املدار�ض  املنظم للو�شع احل��ايل يف  العاجل ليكون مبثابة  القريب  اخلا�شة   يف 
اخلا�شة واأهمية و�شع قواعد ثابته لختيار معلمي مادة اللغة العربية والربية 
ال��وزارة عالوة على  الإ�شالمية يف املدار�ض اخلا�شة على غرار نظريه املعني يف 
قناة  يتوفر  واأن  التعليميني  القطاعني  كال  يف  يطبق  ال��ذي  ال�شفهي  الختبار 
تدري�ض  على  املعلم  ق��درة  والتاأكد من  الختيار  هذا  على  ت�شرف  لذلك  ر�شمية 
اللغة العربية والربية الإ�شالمية بال�شكل ال�شحيح وامل�شاعد على تعزيز اللغة 
العربية لدى الطالب. كما اأكد الدكتور على �شعيد الكعبي ع�شو اللجنة، على 
اأهمية تفعيل دور اجلهات امل�شوؤولة عن تعزيز دور اللغة العربية يف املجتمع مبا 
يتالءم مع اأهمية ومكانة اللغة العربية التي تعك�ض ثقافة هذه الأمة وتعرب عن 
اللغة  تفعيل ميثاق  اأهمية  والإ�شالمية مع  العربية  واأ�شالتها وجذورها  قيمها 

العربية واملبادرات املنبثقة عنه لتحقيق هذه الروؤية.
ويف ختام الجتماع طالب معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك ال نهيان من اأع�شاء 
املقرحات  ال�شرعة يف تقدمي جمموعة من  العربية،  للغة  ال�شت�شاري  املجل�ض 
العربية  اللغة  لواقع  مبتكرة  وت�شيغ حلوًل  النقا�ض  ت�شمنها  التي  والتو�شيات 
يف املدار�ض اخلا�شة وذلك لرفعها اأمام اجلهات امل�شوؤولة لتخاذ الالزم يف �شوء 

هذه التو�شيات.
ح�شر الجتماع اأع�شاء املجل�ض ال�شت�شاري وهم: �شعادة عفراء ال�شابري، وكيل 
ندوة  ع�شو  ح�شني،  عبدالغفار  �شعادة  والأدي��ب   ، املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة 
الثقافة والعلوم بدبي نائب رئي�ض املجل�ض، و�شعادة اأحمد بن �شبيب الظاهري، 
والإن�شانية،  اخلريية  لالأعمال  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  موؤ�ش�شة  ع��ام  مدير 
و�شعادة اإبراهيم العابد، م�شت�شار رئي�ض املجل�ض الوطني لالإعالم، و�شعادة حممد 
جريدة  حترير  ورئي�ض  والن�شر  للتحرير  التنفيذي  املدير  احل��م��ادي،  اإبراهيم 
العربية  للغة  تنفيذي  عميد  امل��ه��ريي،  بطي  بن  علي  عبيد  والدكتور  الحت���اد، 
والدرا�شات الإماراتية بكليات التقنية العليا، والدكتور علي �شعيد الكعبي، وكيل 

كلية الربية بجامعة الإمارات. 

•• اأبوظبي - الفجر 

ح��ق��ق ال��ب��اح��ث��ني يف م�����ش��روع ت��ط��وي��ر ���ش��اللت ن��ح��ل الع�شل يف 
الدولة الذي يتبناه جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية بتوجيهات 
من �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض 
الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلهاز اجنازا 
النحل  اأع��داد كبرية من ملكات  اإنتاج  رائ��دا للم�شروع متثل يف 
. و قال  املحلي  الع�شل  اإن��ت��اج  اإط��ار تطوير قطاع  الإم��ارت��ي��ة يف 
�شعادة را�شد حممد ال�شريقي مدير عام جهاز اأبوظبي للرقابة 
الغذائية ياأتي هذا امل�شروع بتوجيهات �شمو ال�شيخ من�شور بن 
ال��ذي يهدف  الع�شل  ، للعمل على تطوير نحل  اآل نهيان  زاي��د 
اإىل ا�شتدامة قطاع نحل الع�شل يف دولة الإمارات واإنتاج �شاللة 

النحل الإماراتية املتاأقلمة مع الظروف املحلية .
الزراعي  الإن���ت���اج  يف  ال��ت��و���ش��ع  يف  الن�شبي  ال��ن��ج��اح  اأن  واأ����ش���اف 
لالهتمام  جم���اًل  لنا  فتح  التجربة  ه��ذه  خ��و���ض  يف  وال��رغ��ب��ة 
حملي  ع�شل  اإن��ت��اج  يف  النجاحات  بع�ض  رافقها  اجل��ان��ب  ب��ه��ذا 
التو�شع  ولغر�ض  مقبول،  اإن��ت��اج  وبحجم  مم��ت��ازة  مبوا�شفات 
ت�شجيع  العمل على  ال�شروري  فاإنه ي�شبح من  الإنتاج  يف هذا 
واإنتاج  النحل  تربية  على  اخلا�شة  امل��زارع  واأ�شحاب  املزارعني 
الإنتاج  ه��ذا  ك��ان  ���ش��واء  الوطني  الإن��ت��اج  حجم  ل��زي��ادة  الع�شل 

لأغرا�ض ال�شتهالك ال�شخ�شي اأو للت�شويق التجاري .
الإمارة  م�شتوى  على  ال�شتهالك  م��ن  احلجم  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
و�شل  وال��ذي  فيها  الع�شل  ملنتج  ال�شترياد  حجم  على  ينعك�ض 
يف عام 2015م اإىل 7 اآلف طن.حيث ي�شل معدل ا�شتهالك 
الفرد يف اأملانيا على �شبيل املثال اإىل حوايل )2 ( كغم �شنويا ، 
يف  متو�شطا  الع�شل  من  املواطن  الفرد  ا�شتهالك  معدل  بينما 
اإمارة اأبو ظبي ي�شل اإىل 0.5 كغم �شنة يقابله 0.4 كغم �شنة 
لغري املواطنني . كما اأ�شار اإىل  اأن العتماد الكامل على ا�شترياد 
خاليا النحل من اخلارج تبني اأهمية البحث يف تنمية البدائل 
هذا  وال��ت��و���ش��ع يف  امل���زارع���ني  ن�����ش��اط  تفعيل  املحلية وحم��اول��ة 
وا�شتغالل احليازات  املحلي  الإنتاج  زي��ادة  للم�شاهمة يف  املجال 
الربية  ه��ذه  ممار�شة  وتعميم  الع�شل  نحل  لربية  الزراعية 
تطوير  م�شروع  ياأتي  لذلك   ، الع�شل  لإن��ت��اج  املوؤهلة  امل���زارع  يف 
اأ�ش�ض  على  مبني  ا�شراتيجي  كم�شروع  الع�شل  نحل  �شاللت 
وتقليل  ال��دول��ة  لبيئة  مالئمة  نحل  ���ش��اللت  لتهجني  علمية 
العتماد على ال�شترياد اخلارجي اإىل اقل حد وبالتايل �شمان 

ا�شتعرا�ض  ا�شتدامة قطاع النحل يف الدولة.  جاء ذلك خالل 
على  القائمني  تكرمي  �شهد  وال��ذي  للم�شروع  النهائية  النتائج 
امل�شروع من قطاع التطوير يف اجلهاز ومركز خدمات املزارعني 
التي  املعنية يف اجلهاز، تقديرا للجهود  القطاعات  وبدعم من 
تو�شلوا اإليها .  من جهته قال �شعادة الدكتور حممد احلمادي، 
املدير التنفيذي لقطاع التطوير بالإنابة "اأجرى الباحثني يف 
امل�شروع جتارب التزاوج اخللطي بني  اأف�شل ال�شاللت لت�شكل 
الوراثي  والتح�شني  الربية  لربنامج  الأ�شا�ض  املجموعة  هذه 

والنتقال اإىل اجليل القادم من النحل الإماراتي  . 
واأ�شاف احلمادي  لقد متيزت طوائف ملكات النحل الإماراتية 
املنتجة التي مت تطويرها وا�شتنباطها، بقدرتها على ال�شتمرار 
البيئية  للظروف  ال�شاللة  اأف��راد  ال�شيف وحتمل  اأ�شهر  خالل 
ال�شائدة، وعدم تدهور طوائفها نتيجة افرا�ض طيور الوروار 
لها ، كما متيزت ملكاتها بخ�شوبتها ون�شاطها يف و�شع البي�ض، 
العامالت  ن�شاط  اأن  اإىل  بالإ�شافة  خلية  جمتمع  حجم  وك��رب 
يف جمع الرحيق وحبوب اللقاح وطباعها الهادئة مما اأدى اإىل 

ت�شاعف اإنتاج اخللية الواحدة من الع�شل.
اإدخال  مت  مبتكرة،  وكمبادرة  امل�شروع  خالل  من  اأن  اإىل  واأ�شار 
واإعتماد تقنية التلقيح ال�شطناعي مللكات النحل للمرة الأوىل 
يف املنطقة، والتي تعترب من اأحدث التقنيات يف العامل لتلقيح 
اأف�شل  بجائزة  بالفوز  املبادرة  هذه  توجت  حيث  النحل  ملكات 
اآ�شيا وذلك يف املوؤمت��ر الدول��ي  التقنيات املبتكرة على م�شتوى 
يف  عقد  ال���ذي  الآ�شيوي��ة  النحالي��ن  جلمعي��ة  ع�ش��ر  الثال��ث 
باململكة  ج���دة  م��دي��ن��ة  يف   ،2016 اأب���ري���ل   26-24 ال��ف��رة 
امل�شروع على  الركيز يف  اأن��ه  مت  واأو���ش��ح   . ال�شعودية  العربية 
ب��ن��اء ال���ق���درات وت���دري���ب  وت��اأه��ي��ل ال���ك���ادر ال��وط��ن��ي امل��ت��م��ي��ز يف 
حتت  تدريبية  دورة  عقدت  حيث  الع�شل،   نحل  تربية  جم��ال 
عنوان "مبادئ تربية نحل الع�شل  يف حمطة اأبحاث بني يا�ض 
 20 مب�شاركة   2015 نوفمرب   26-25 م��ن  ال��ف��رة  خ��الل 
ال�شوؤون  وقطاعي  امل��زارع��ني  خدمات  مركز  من  زراع��ي  مر�شد 
العديد  م�شاركة  اإىل  بالإ�شافة  احليوانية  وال���روة  الزراعية 
من مربي النحل يف  الدولة، ودورة تدريبية اأخرى ل�شتخدام 
اأبحاث  حمطة  يف  النحل  مللكات  ال�شطناعي  التلقيح  تقنية 
�شارك   2016 م��ار���ض   17-15 م��ن  ال��ف��رة  خ��الل  الكويتات 
فيها عدد من الباحثني واملخت�شني من اجلهاز ومركز خدمات 
اإنتاج  "مبادئ  اإىل ور�شة عمل حتت عنوان  املزارعني بالإ�شافة 

و تربية ملكات نحل الع�شل  يف حمطة اأبحاث بني يا�ض بتاريخ 
مب�شاركة 8 مر�شدين زراعني من مركز   .2016 مار�ض   20
خدمات املزارعني وقطاعي ال�شوؤون الزراعية والروة احليوانية 
بالإ�شافة اإىل م�شاركة عدد من مربي النحل يف  الدولة. واأ�شار 
الدولة  يف  الع�شل  نحل  �شاللت  تطوير  م�شروع  اأن  احل��م��ادي 
على  تعمل  ال��ت��ي  للجهاز  الإ�شراتيجية  امل�شاريع  م��ن  يعترب 
امل�شروع  يعد  كما  الدولة  م�شتوى  على  الغذائي  الأم��ن  حتقيق 
الع�شل  نحل  خاليا  اإدارة  تطوير  اإىل  تهدف  طموحة  م��ب��ادرة 
ولأكر  مو�شم  من  لأك��ر  النحل  ا�شتمرارية  ت�شمن  بطريقة 
من عام، و يهدف اإىل ا�شتنباط �شاللة نحل اإماراتية متاأقلمة 
مع الظروف املناخية للدولة . وقال يعترب موت معظم خاليا 
النحل عند نهاية مو�شم الإزهار وبداية ف�شل ال�شيف التحدي 
ل  ،حيث  الدولة  يف  الع�شل  نحل  تربية  يواجه  ال��ذي  الرئي�شي 
يزيد عمر خاليا النحل امل�شتوردة من اخلارج عن مو�شم واحد 
فقط. فبعد مو�شم ال�شدر يف �شهر نوفمرب تعاين خاليا النحل 
اإىل م��وت ج��زء كبري منها. وبناء  ي��وؤدي  من �شعف �شديد مما 
جديدة  خاليا  ا�شترياد  على  الع�شل  نحل  مربي  ي�شطر  عليه 
ال�شمر  اأ�شجار  اإزه��ار  مو�شم  انتهاء  عند  احلالة  هذه  وتتكرر   ،
املربي  يفقد  حيث  يونيو،  وبداية  مايو  �شهر  يف  الع�شل  وجني 
معظم خاليا النحل يف نهاية كل مو�شم اإن مل يكن جميعها. ويف 
درا�شة ا�شتمرت ملدة �شنتني، ا�شتطاع من خاللها كادر من اإدارة 
الأبحاث والتطوير بجهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية تنفيذ عدد 
اإىل  ت��وؤدي  التي  الأ�شباب  التجارب والبحوث للوقوف على  من 
موت خاليا النحل يف الدولة. حيث مت ح�شر الأ�شباب الرئي�شية 
ملوت نحل الع�شل وو�شع احللول املقرحة التي ت�شمن ا�شتمرار 
هذه  اأه��م  ومتثلت    . ال��دول��ة  يف  الع�شل  نحل  قطاع  وا�شتدامة 
 destructor(الفاروا حلم  باآفة  اإ�شابات  بوجود  الأ�شباب 
Varroa(. وهو من اأهم املتطفالت التي ت�شيب نحل الع�شل 
اإذا مل يعالج يف الوقت  والذي يوؤثر على اخلليه واإنتاح الع�شل 
املنا�شب، حيث يتطفل حلم الفاروا على الطور الكامل ويرقات 
وعذارى اأفراد طائفة نحل الع�شل. ومن املحاور الرئي�شية التي 
ارتكز عليها امل�شروع هو بناء القدرات املحلية عن طريق اإن�شاء 
خمترب ت�شخي�ض اأمرا�ض واآفات نحل الع�شل يف مبحطة اأبحاث 
الكويتات التابعة جلهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية. وذلك بتوفري 
اأحدث املواد والأدوات التي ت�شاعد على الك�شف على الأمرا�ض 
ب�شكل فعال و�شريع.  وقد اأثبتت نتائج الدرا�شة اإىل اإمكانية بقاء 

ال�شيف  الإم���ارات ومعاي�شة ف�شل  العام يف دول��ة  النحل ط��وال 
احلار. حيث متكن امل�شروع من رفع ن�شبة ا�شتمرار وبقاء خاليا 
النحل حية طوال العام من 10 % لت�شل اإىل %96، وذلك 
اآفة حلم  من خالل الإدارة اجليدة للمنحل وباحلد من تاأثري 
النحل والأم��را���ض الأخ��رى كمر�ض تعفن  الفراوا على خاليا 
اأعداد  على  اخللية  واح��ت��واء  والأوروب�����ي،  الأم��ري��ك��ي  احل�شنة 
كبرية من النحل العامالت واحل�شنة، توفر املكمالت الغذائية 

واملاء، واملظالت املنا�شبة والتهوية اجليدة للخلية. 
الع�شل  نحل  تربية  تواجه  التي  الأوىل  العقبة  على  وبالتغلب 
علمية  اأ�ش�ض  باإتباع  الثاين  عامه  يف  امل�شروع  با�شر  ال��دول��ة  يف 
مم��ن��ه��ج��ة م��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى ال���ت���ج���ارب ل��ت��ط��وي��ر ����ش���اللت النحل 
الإم���ارات���ي���ة الأك����ر ت��اأق��ل��م��ا وم��الئ��م��ة م��ع ال���ظ���روف املناخية 
القا�شية يف الدولة. حيث مت اإدخال �شاللت خمتلفة من النحل 
من عدة دول بهدف تقييم اأدائها حتت الظروف البيئية لدولة 
الإمارات. وقد قام فريق العمل بتقييم ملكات النحل هذه لعدد 
ومنها،  املعاير ً  م��ن  ع��دد  على  بالركيز  املتتالية  املوا�شم  م��ن 
�شلوك  خلية،  لكل  الع�شل  اإنتاج   ، اخللية  لكامل  املجتمع  حجم 
النحل  تقبل  امللكة،  ن�شل  م��ن  العامالت  النحل  �شلوك  امللكة، 
الأم��را���ض، منط احل�شنة،  للملكة اجل��دي��دة، خلو اخللية من 
ال�شفات  ت�شابه  ال�شمعي،  امل�شط  على  العامالت  النحل  ثبات 
اإىل  بالإ�شافة  النحل،  �شرا�شة  العامالت،  للنحل  الفيزيائية 

العديد من ال�شفات الأخرى.
امللكات  اأف�شل  اختيار  مت  النهائية  التقييم  نتائج  على  وب��ن��اءا 
والالتي ينتمني اإىل اأف�شل �شاللت النحل، تلتها مرحلة اإنتاج 
امللكات العذارى من اأف�شل ال�شاللت با�شتخدام تقنية "تطعيم 

الريقات خالل �شهر مار�ض.
كما تخلل ذلك اإنتاج ذكور النحل با�شتخدام الأم�شاط ال�شمعية 

)الأ�شا�ض ال�شمعي( ذات العيون ال�شدا�شية الكبرية احلجم. 
وقد اأجربت امللكات املختارة على البقاء على الأم�شاط ال�شمعية 
املخ�ش�شة لإنتاج الذكور من خالل و�شع الإطار ال�شمعي بداخل 
قف�ض ي�شمح بدخول وخروج النحل ال�شغالت فقط دون ال�شماح 
اإنتاج اأعداد كبرية من ذكور  بخروج امللكة. وبهذه الطريقة مت 
اأف�شل ال�شاللت التي مت تقييمها.  وتلتها مرحلة  النحل من 
التلقيح اخللطي بني اأف�شل امللكات املختارة واأف�شل الذكور ليتم 
للمرة  الإماراتية  لل�شاللة  النحل  ملكات  من  جمموعة  اإنتاج 
الأوىل يف الدولة . وي�شعى جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية اإىل 
والطبية  الغذائية  لأهميته  املحلي  الع�شل  اإنتاج  قطاع  تطوير 
ال�شريع خا�شة  املايل  املنتج وامل��ردود  العائد القت�شادي على  و 
على  وت�شجيعهم  وامل��ت��و���ش��ط��ة،  ال�����ش��غ��رية  امل�����ش��اري��ع  لأ���ش��ح��اب 
امل�شاريع  من  تعترب  حيث  العاملية  اإىل  للو�شول  املحلي  الإنتاج 
امل�شتدامة لرفد القت�شاد املحلي مبوارد متجددة وم�شاهمة يف 

خلق و تطوير حالة من الكتفاء الذاتي 

جامعة اأب�ظبي تختتم فعاليات االأ�سب�ع املفت�ح مب�ساركة 2,700 طالب وطالبة ميثل�ن ما يزيد عن 50 مدر�سة
•• اأبوظبي- الفجر

"الأ�شبوع  ف��ع��ال��ي��ات  اأب��وظ��ب��ي  ج��ام��ع��ة  اختتمت 
امل��ف��ت��وح يف ف��رع��ي��ه��ا ب��اأب��وظ��ب��ي وال���ع���ني وال���ذي 
 2،700 ع��ن  ي��زي��د  م��ا  خ��الل��ه  م��ن  ا�شتقطبت 
والثاين  احل����ادي  ال�شفني  م��ن  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب 
50 م��در���ش��ة حكومية  اأك����ر م���ن  ع�����ش��ر م��ث��ل��وا 
وخ���ا����ش���ة م���ن خم��ت��ل��ف اأن����ح����اء ال����دول����ة، حيث 
وور�ض  تفاعلية  نقا�ض  حلقات  الأ�شبوع  ت�شمن 
على  الطلبة  خاللها  م��ن  ت��ع��رف  م��ت��ع��ددة  عمل 
تطرحها  التي  واملاج�شتري  البكالوريو�ض  برامج 
والعلوم،  والآداب  القانون،  جمالت  يف  اجلامعة 

والهند�شة واإدارة الأعمال.
القبول  ق�شم  اأول  مدير  كروما  ليلى  واأو�شحت 

اجلامعة  اعتزاز  الدولية  والعالقات  والت�شجيل 
املفتوح  "الأ�شبوع  حققه  ال��ذي  الكبري  بالنجاح 
واملدار�ض  الطلبة  اأع���داد  من��و  يف  جت�شد  وال���ذي 
طالب   1،500 ن��ح��و  م���ن  ح�����ش��وره��ا  امل��ت��وق��ع 
ي���زي���د عن  م���ا  اإىل  20 م��در���ش��ة  وط��ال��ب��ة م���ن 
مدر�شة   50 م���ن  وط���ال���ب���ة  ط���ال���ب   2،700
اأن هذا  اإىل  ال��دول��ة، لف��ت��ة  اأن��ح��اء  م��ن خمتلف 
املفتوح  "الأ�شبوع  فعاليات  على  الكبري  الإقبال 
جامعة  حققتها  التي  الرائدة  املكانة  يوؤكد  اإمن��ا 
اأرقى موؤ�ش�شات التعليم العايل  اأبوظبي كاإحدى 
يف  العاملية  ومواكبة  التميز  على  حتر�ض  التي 
املجتمع،  وخ��دم��ة  العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ت��دري�����ض 
وما تطرحه من برامج وتخ�ش�شات متميزة يف 
البكالوريو�ض واملاج�شتري والدكتوراه تعمل على 

عملية  دف��ع  يف  ت�شاهم  علمية  خم��رج��ات  تاأهيل 
احتياجات  م��ع  ي��ت��واف��ق  مب��ا  ال��وط��ن��ي��ة  التنمية 
اأجندة ال�شيا�شة العامة حلكومة اأبوظبي وروؤيتها 

القت�شادية 2030.
اأ�شبح  امل��ف��ت��وح  "الأ�شبوع  اأن  ك���روم���ا  واأك������دت 
عليها  تعتمد  متكاملة  ت��وا���ش��ل  من�شة  مبثابة 
وبني  بينها  التعاون  عالقات  تعزيز  يف  اجلامعة 
اأت����اح لطلبة  ك��م��ا  ال���دول���ة،  امل���دار����ض يف  خمتلف 
اأبوظبي  زي��ارة حرمي اجلامعة يف  املدار�ض  تلك 
وال���ع���ني والط������الع ع��ل��ى م���ا ت��ت��م��ي��ز ب���ه مرافق 
العلمية  املختربات  خا�شة  التعليمية  اجلامعة 
والتقنية،  ال��ع��ل��م��ي��ة  الأج���ه���زة  ب���اأح���دث  امل�����زودة 
 2 بتكلفة  املتخ�ش�ض  الإع���الم���ي  وال���ش��ت��ودي��و 
مليون درهم واملجهز باأحدث الأجهزة والأدوات 

العاملية  واملوا�شفات  املعايري  اأرق��ى  وفق  التقنية 
باجلامعة،  الإع������الم  ط��ل��ب��ة  خل���دم���ة  امل��ع��ت��م��دة 
ي��زي��د عن  م��ا  ال��ت��ي حتت�شن  اجل��ام��ع��ة  ومكتبة 
الفعاليات  اأن  اإىل  م�شرية  عنوان،   300،000
التعرف  فر�شة  الزائرين  للطلبة  اأي�شاً  اأتاحت 
خا�شة  املطروحة  العلمية  الربامج  اأح��دث  على 
برنامج البكالوريو�ض يف القانون باللغة العربية، 
باللغة  الإع�����الم  ال��ب��ك��ال��وري��و���ض يف  وب��رن��اجم��ي 
العربية والإجنليزية، وبرنامج بكالوريو�ض اإدارة 
وذلك  الرقمي،  الت�شويق  ات�شالت  يف  الأع��م��ال 
من خالل مناق�شات تفاعلية مع اأع�شاء الهيئة 
التدري�شية ونخبة من طالب وطالبات اجلامعة 
اأوجه  ت��ن��اول��ت  ع��رو���ض علمية  ع��ل��ى  ب��الإ���ش��اف��ة 

احلياة اجلامعية، وتنوع الأندية الطالبية.



و)وكالة  الأطفال(  لطب  الأمريكية  )الأكادميية  اأ�شدرت   
ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة( ت��و���ش��ي��ات ح���ول ا���ش��ت��ع��م��ال امل����واد الطاردة 

للح�شرات على الأولد، اأبرزها:

عمر  ق��ب��ل  الأولد  ع��ل��ى  احل�����ش��رات  رذاذ  ت�شتعمل  ل   1-
ال�شهرين.

ثنائي  ع��ن�����ش��ر  م���ن   30% ح��ت��ى  ا���ش��ت��ع��م��ل   2-
اإيثيل - ميتا - تولوميد ل��الأولد، بح�شب مدة 
ا�شتعمال  جت��ن��ب  اخل���ارج���ي���ة.  ن�����ش��اط��ات��ه��م 

ن�شب اأعلى مع الأولد.
التي  امل��خ��ت��ل��ط��ة  ب��امل��ن��ت��ج��ات  ن��و���ش��ي  ل 
اإي��ث��ي��ل -  حت��ت��وي ع��ل��ى عن�شر ث��ن��ائ��ي 
نظراً  �شم�شي  وواٍق  تولوميد   - ميتا 
ب�شكل متكرر )كل  ده��ن  ���ش��رورة  اإىل 

�شاعتني(.
امل��واد الطاردة للح�شرات، فيجب  اأما   
اأي�شاً  باأقل كمية ممكنة. يقال  دهنها 
اإي���ث���ي���ل - م��ي��ت��ا -  ث��ن��ائ��ي  اإن ع��ن�����ش��ر 
الواقي  فاعلية  يخفف  ق��د  تولوميد 

ال�شم�شي.

للح�شرات  الطاردة  املادة  ا�شتعمل   3-
و/اأو  املك�شوفة  اجللدية  املناطق  على 

املالب�ض ح�شراً.
الأولد.  م��الب�����ض  حت��ت  ت�شتعملها  ل   
بالأن�شجة  امل��ن��ت��ج��ات  بع�ض  ي�����ش��ّر  ق��د 
امل������واد  اأو  اجل����ل����د  اأو  ال����ش���ط���ن���اع���ي���ة 

البال�شتيكية.

ال�����ط�����اردة  امل���������ادة  ت�����ش��ت��ع��م��ل  -ل   4
واكتِف  الفم  اأو  العيون  للح�شرات على 
ب���و����ش���ع ك���م���ي���ة م���ع���ت���دل���ة م���ن���ه���ا حول 

الأذن��ني. ل تر�ّشها على الوجه مبا�شرًة بل �شعها يف يديك 
اأوًل ثم ادهنها على وجه الطفل.

الت�شققات  اأو  الإكزميا  اأو  اجلروح  على  الرذاذ  تر�ّض  -ل   5
اجللدية.

الرذاذ  الرعاية  مقدم  اأو  الوالدين  اأحد  ير�ّض  اأن  يجب   6-
لأن الطفل قد يبتلعه عن غري ق�شد.

من  بالقرب  اأو  مغلقة  مناطق  يف  ال��رذاذ  ت�شتعمل  ل   7-
الطعام. جتّنب تن�شق طارد احل�شرات.

يف  وامل���اء  بال�شابون  للح�شرات  ال��ط��اردة  امل���واد  اغ�شل   8-
تلك  ُت�شتعَمل  ج��داً حني  اإنها خطوة �شرورية  اليوم.  نهاية 
اأي��ام متالحقة.  اأو خ��الل  ي��وم واح��د  امل��واد ب�شكل متكرر يف 

واغ�شل املالب�ض التي تعّر�شت لها قبل ارتدائها جمدداً.

ثمة طرق اأخرى لهزم احل�شرات اأي�شًا:
فيها  تن�شط  التي  الأوق����ات  يف  اخل���روج  جتنب  ح��اول   1-

احل�شرات، اأي يف �شاعات الفجر والغ�شق.
الطفل،  يخرج  -حني   2

اأن  الأف�����ش��ل  م��ن  ب�شرته.  م��ن  م�شاحة  اأك���رب  تغطية  يجب 
يرتدي ال�شراويل ومالب�ض خفيفة باأكمام طويلة.

اأو مالب�ض عليها  األواناً فاحتة  األ يرتدي الطفل  -3 يجب 
�شور اأزهار.

نامو�شية  ا�شتعِمْل  �شناً،  الأ�شغر  الأولد  اإىل  بالن�شبة   4-
فوق عرباتهم.

املياه  من  التخل�ض  عرب  البعو�ض  تكاثر  منع  ميكن   5-
ال�شاكنة يف احلظائر واملناطق املحيطة باملنزل.

يف  �شعوبة  يجد  البعو�ض  لأن  مفيدة  املراوح  اأن  يبدو   6-
وت�شغيلها  مروحة  �شراء  ميكنك  لذا  الهواء،  اأم��ام  التحرك 

بالقرب من طاولة النزهة.
اأو  ا�شتعمال �شموع برائحة ال�شرونيال  اأن  مالحظة: تبنّي 

اأجهزة �شعق احل�شرات لي�ض مفيداً. لكن تتعدد الطرق التي 
اجمع  اخلطرية.  احل�شرات  لدغات  لتجنب  جتربتها  ميكن 
لديك  املف�شلة  ب��امل��واد  وت�شّلح  املو�شوع  ه��ذا  ع��ن  املعلومات 

لطرد احل�شرات.

مـنــ�عـــــات
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مواقع التوا�شل االجتماعي
التوا�شل  م����واق����ع  اأن  اخل�������رباء  ب��ع�����ض  ي��ع��ت��رب 

الجتماعي توؤدي دوراً يف ا�شطرابات الطعام.
موؤ�ِش�شة  وال�ض،  األي�شون  تقول  املثال،  �شبيل  على 
 Helping Other People Eat
اأورلن��دو(: )اأعتقد  )جمعية ل تتوخى الربح يف 
الجتماعي  التوا�شل  مواقع  اأكرب عيوب  اأحد  اأن 
النا�ض  زائ��ف. فيعتقد  واق��ع  ابتكار  تتيح لك  اأنها 
اأن هذا الواقع حقيقي. ونظراً اإىل و�شائل التنقيح 
والتحرير الكثرية املتوافرة، قد يكون هذا الواقع 

مناق�شاً متاماً للحقيقة(.
م�شاعدة  ب��روف�����ش��ورة  زي���روا����ض،  �شتيفاين  ل��ك��ن 
ال�شريرية  وامل��دي��رة  النف�ض  ع��امل  يف  متخ�ش�شة 
ال��غ��ذاء يف  Excellence ل���ش��ط��راب��ات  مل��رك��ز 
ج��ام��ع��ة ك��ارولي��ن��ا ال�����ش��م��ال��ي��ة، ت��و���ش��ح: )يخال 
كثريون اأن عدد ا�شطرابات الطعام يزداد، اإل اأن 

الفكرة(.  ه��ذه  ت��دع��م  بيانات  م��ن  م��ا 
هذا  اأن  اإىل  م�����ش��رية  وت��ت��اب��ع 

الأع�������داد رمبا  ال���ت���ب���ّدل يف 
عدد  ت��ن��ام��ي  اإىل  ي���ع���ود 

َم�����ن ي��ف�����ش��ح��ون عن 
ا�شطرابات  معاناتهم 
وتلقيهم  مم����اث����ل����ة 

العالج املنا�شب.
تتخذ ال�شطرابات 

الغذائية اأ�شكاًل عدة، مثل القهم الع�شبي، النهام 
الطعام،  تناول  الإف��راط يف  وا�شطراب  الع�شبي، 
ال���ذي ُي��ع��ت��رب ا���ش��ط��راب ال��ط��ع��ام الأك����ر �شيوعاً 
الوطنية  وف���ق اجل��م��ع��ي��ة  امل��ت��ح��دة،  ال���ولي���ات  يف 

ل�شطرابات الغذاء.

تعاين �شحر، التي �شارت اليوم يف ال�شابعة ع�شرة 
م���ن ع��م��ره��ا، ال��ق��ه��م ال��ع�����ش��ب��ي. ن��ت��ي��ج��ة لذلك، 
امتنعت متاماً عن تناول الطعام وخ�شرت مقداراً 

خطراً من وزنها.
اأدت  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  اأن  �شحر  توؤكد 
دوراً كبرياً يف ا�شطرابها هذا. بداأت معانتها مع 
الفرة،  تلك  ففي   .2013 عام  القهم يف �شيف 
 ،Instagram شارت اأكر ن�شاطاً على موقع�
ازدادت  كذلك  الأزي����اء.  بعرو�ض  اهتمامها  ومن��ا 

هذه ال�شابة عزلة.
تخرب: )ما كنت اأحتدث اإىل اأي من اأ�شدقائي يف 
الغذائي  ال�شطراب  فتحّول  الفرة.  تلك 
كان  لأن�����ه  ���ش��دي��ق��ي  اإىل  ذات�����ه  ب��ح��د 

ي�شعرين براحة كبرية(.
ب���ح���ل���ول ���ش��ه��ر ���ش��ب��ت��م��رب عام 

ك���ان���ت   ،2013

فتاة  اإىل  وحتّولت  وزنها،  من  الكثري  خ�شرت  قد 
عدائية وعنيفة، وفق والدتها رنا.

على موقع  األقت حما�شرة  التي  زيروا�ض،  ت�شدد 
بعنوان  ال�����ش��ن��ة  ه���ذه  م��ط��ل��ع  يف   TedTalk
 Picture Perfect: #BodyGoals
اأن  على  اجل�����ش��م(،  #اأهداف  امل��ث��ال��ي��ة:  )ال�����ش��ورة 
ل  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  ا�شتعمال  انت�شار 

يعني اأن النا�ض �شي�شابون با�شطرابات غذائية.
لكنها ت�شتدرك م�شيفًة اأن امل�شكلة تكمن يف طريقة 
ا�شتخدام هذه املواقع. في�شتعملها كثريون ملقارنة 
�شابقة  ب�شور  اأو  اأ�شدقائهم  باأج�شام  اأج�شامهم 
ل�شطرابات  عر�شة  اأكر  يجعلهم  ما  لأنف�شهم، 

الطعام، وفق زيروا�ض.
الوطنية  اجلمعية  م��دي��رة  ماي�شكو،  كلري  تقول 
تزدهر  ثقافة  يف  )نعي�ض  ال��غ��ذاء:  ل���ش��ط��راب��ات 
النحول  تبجيلنا  ب�شبب  الطعام  ا�شطرابات  فيها 

وهو�شنا بالكمال(.
ق���د ت���ك���ون م���واق���ع ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي اأحد 
معاً  تتعاون  اأن  اأي�شاً  املمكن  ولكن من  امل�شببات. 
كمجتمع لت�شاعد هوؤلء املر�شى وعائالتهم على 

التعايف.

التي  املرحلة  على  ذل��ك  )يعتمد  ماي�شكو:  تذكر 
بلغتها يف تعافيك من ال�شطراب الغذائي وعلى 
فقد  مماثاًل.  ا�شطراباً  تعاين  اأن  احتمال  م��دى 
ي�شتخدمون  جمتمعنا  يف  ك��ث��ريي��ن  اأن  لح��ظ��ن��ا 
ي�شاعدهم  كم�شدر  الجتماعي  التوا�شل  مواقع 
اإيجابية عن ج�شمهم ويدعمهم  يف تكوين �شورة 

خالل عملية التعايف(.
ت��خ��رب رن����ا اأن���ه���ا ���ش��ع��رت ب��اأن��ه��ا وح���ي���دة، عندما 
اكت�شفت اأن ابنتها تعاين ا�شطراباً غذائياً. ولكن 
 Mothers Against اإىل  ان�شمامها  بعد 
�شد  )اأم�����ه�����ات   Eating Disorders
�شبكة  ع��ل��ى  ال���غ���ذاء(، وه���و جمتمع  ا���ش��ط��راب��ات 
الإنرنت يهدف اإىل ن�شر الوعي وتقدمي الدعم، 
جنحت يف العثور على فريق متخ�ش�ض �شاهم يف 

عالج ابنتها.
اأحد  على  العتماد  با�شتطاعتي  ك��ان  )م��ا  تقول: 
ل��ذل��ك جلاأت  اب��ن��ت��ي...  اأح���د فهم م��ع��ان��اة  لأن ل 
با�شتمرار اإىل هذا املوقع حيث قّدمت يل الأمهات 
باإمكانه  َم��ن  لأح��دد  اإليها  اأحتاج  التي  املعلومات 

م�شاعدتنا(.
بالإ�شافة اإىل ذلك، تذكر �شيلني با�شريي، 
اأورلن���دو  يف  �شريرية  نف�ض  عاملة 
ا�شطرابات  متخ�ش�شة يف عالج 
اأن ه���ذه الأخ�����رية قد  ال���غ���ذاء، 
ال����ظ����اه����ر ح���ول  ت���ت���م���ح���ور يف 
امل�شكلة  اأن  اإل  ال�����ط�����ع�����ام، 
الإح�شا�ض  يف  تكمن  الرئي�شة 

بال�شيطرة.
مو�شحًة:  ب��ا���ش��ريي  وت��ت��اب��ع 
ال�شطرابات  هذه  تتعلق  )ل 
اأو  ب���ال���ط���ع���ام  ول  ب���اجل�������ش���م 
و�شيلة  ت�����ش��ّك��ل  ب����ل  ال��������وزن، 

تكّيف(.
تخالفها  زي������روا�������ض  ل���ك���ن 
ال��راأي، م�شددًة على اأن هذه 
امل�����ش��ك��ل��ة ل ت��ت��م��ح��ور دوم����اً 
بال�شيطرة.  الإح�شا�ض  حول 
بطريقة  ال��ب��ع�����ض  ف��ي��ت��ف��اع��ل 
احلد  م��ع  خمتلفة  بيولوجية 
م�����ن ا����ش���ت���ه���الك���ه���م ال�������ش���ع���رات 

احلرارية.
معظم  يتبع  )ع��ن��دم��ا  م��ف�����ش��رًة:  ت�شيف 

وانزعاج  ب��ا���ش��ت��ي��اء  ي�����ش��ع��رون  ح���م���ي���ة...  ال��ن��ا���ض 
كبريين ويكرهون هذه التجربة. لكن َمن يعانون 
من  احلرمان  هذا  مع  يتفاعلون  الع�شبي  النهم 
الطعام بطريقة خمتلفة. يتحدثون عن �شعورهم 
باأن قلقهم تراجع واأنهم اأكر حتكماً يف حياتهم. 
تهدئة  ال��ط��ع��ام يف  ع��ن  الم��ت��ن��اع  ي�شاهم  وه��ك��ذا 

خماوفهم وما ينتابهم من قلق عموماً(.
كان والد �شحر، يعمل يف اجلي�ض. نتيجة لذلك، 
ا�شطرت اإىل تبديل مكان �شكنها يف كل مرة كان 

والدها يحظى مبن�شب وتعيني جديد.

تقول: )كلما �شعرت باحلزن اأو التعب، كنت اأجلاأ 
اأحقق  باأنني  فاأ�شعر  الطعام.  عن(  )المتناع  اإىل 

اإجنازاً يف حياتي(.
�شنوات ودخولها مركَزي  م��رور ثالث  بعد  ولكن 
عالج، ما عادت �شحر تبقى م�شتيقظة يف �شريرها 

لياًل لتقلق ب�شاأن الغد. 
الثانوية  املدر�شة  يف  �شتتخرج  املقبلة،  ال�شنة  يف 

وتخطط لنيل �شهادة جامعية. 
يف  متخ�ش�شة  نف�ض  ع��امل��ة  ت�شبح  اأن  يف  ت��رغ��ب 

ا�شطرابات الطعام.

 رذاذ احل�سرات.. كيف ت�ستخدمها باأمان

اأحد اأكرب عيوبها اأنها تتيح لك ابتكار واقع زائف

م�اقع الت�ا�سل االجتماعي ودورها يف اال�سطرابات الغذائية
يعاين املاليني حول العامل ا�شطرابات غذائية. تذكر �شوزان د. توينت، عاملة نف�ض جمازة ومن�شقة فريق اإدارة ا�شطرابات الطعام يف جامعة فلوريدا الو�شطى، 
اأن درا�شة اأجرتها هذه اجلامعة عام 2013 اأ�شارت اإىل اأن %3.7 من الطالب عانوا خالل االثني ع�شر �شهرًا املا�شية م�شاكل ترتبط بالطعام وت�شمل تفويت 

الوجبات، اخلوف من )اكت�شاب الوزن(، وامتالك الطالب �شورة �شيئة عن ج�شمه.
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العدد 11942 بتاريخ 2017/2/12   
 اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني - بالن�ضر

 يف الق�ضية التنفيذية رقم   2014/1007 راأ�س اخليمة
رقم  وثيقة  العقار  بيع  عن  التنفيذ  دائ��رة   - البتدائية  اخليمة  راأ���ض  حممكة  تعلن 
احلمراء  اجل��زي��رة   منطقة  يف  �شكنية  �شقة   10755-2008 رق��م  خمطط   2009/646
درهم  ال��ف  وخم�شون  ثالثمائة  فقط  دره���م(   350000( للعقار  التقديرية  والقيمة 
باملزاد  احمد   نزيل  ونهيد   -2 �شكري   احمد   -1  : عليهم  للمحكوم  ملكيتها  والعائدة 
العلني ل�شالح املحكوم له / بنك ات�ض بي �شي ال�شرق الو�شط بتاريخ 2017/3/6 وذلك 
يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا ، علما بان قيمة التاأمني 20% تدفع نقدا.  فعلى 
اأثناء الدوام  من يرغب بال�شراك او العرا�ض او الطالع مراجعة دائرة التنفيذ 

الر�شمي وحتى جل�شة املزاد املذكورة 
     عن رئي�س ق�ضم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11942 بتاريخ 2017/2/12   

  اال�ضماء           
تعلن دائرة حماكم راأ�ض اخليمة باأن املدعوة/�شالمة �شعيد احمد 
، تقدمت بطلب ا�شافة املقطع الرابع )غالب( وم�شمى القبيلة 
)املهريي( ل�شمها ، ليكون ا�شمها بعد ال�شافة / �شالمة �شعيد 

احمد غالب املهريي. 
وان من له م�شلحة يف العرا�ض ان يتقدم خالل خم�شة ع�شر 
راأ�ض  ال�شهادات يف حمكمة  اق��ام ق�شم  تاريخ الع��الن  يوما من 

اخليمة.
 قا�ضي حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية
 اياد حممد االإبراهيم اخلطايبة

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11942 بتاريخ 2017/2/12   

  اال�ضماء           
تعلن دائرة حماكم راأ�ض اخليمة باأن املدعوة/عائ�شة �شعيد احمد 
وم�شمى  )غالب(  الرابع  املقطع  ا�شافة  بطلب  تقدمت   ، غالب 
القبيلة )املهريي( ل�شمها ، ليكون ا�شمها بعد ال�شافة /عائ�شة  

�شعيد احمد غالب املهريي. 
وان من له م�شلحة يف العرا�ض ان يتقدم خالل خم�شة ع�شر 
راأ�ض  ال�شهادات يف حمكمة  اق��ام ق�شم  تاريخ الع��الن  يوما من 

اخليمة.
 قا�ضي حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية
 اياد حممد االإبراهيم اخلطايبة

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11942 بتاريخ 2017/2/12   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2016/1930  جتاري  جزئي                                        
تب�شم  العزيز  وميثلها/عبد  م  م  ذ  الغذائية  امل��واد  لتجارة  تب�شم  العزيز  عبد  عليه/1-  املدعي  اىل 
وحيد  بالوكلة/لل  الربي/وميثلها  للنقل  الذهبي  املدعي/ال�شهم  اأن  مبا  القامة  حمل  جمهول 
نرهام الدين  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2016/12/29 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�شالح/ال�شهم الذهبي للنقل الربي/وميثلها بالوكالة/لل وحيد نرهام الدين بالزام املدعي 
عليها باداء مبلغ �شبعة الف درهم للمدعية وباأن ت�شلم للمدعية ال�شيارة ماركة تويوتا هاي لوك�ض 
ابي�ض  ل��ون    6700039 رق��م  م��ات��ور   -  MROFX22G791320078 رق���م   �شا�شية 
�شنع عام 2009 لوحة رقم 51194 الفجرية خ�شو�شي باحلالة امل�شلمة اليها بعقد اليجار الزمتها 
اعتبارا من  بامل�شاريف.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما  والزمتها 
اآل  �شعيد  بن  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  الع��الن  هذا  لن�شر  التايل  اليوم 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11942 بتاريخ 2017/2/12   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/28  عقاري كلي                       
ال��واح��د احمد داراب جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  امل��دع��ي عليه/ 1-ع��ب��د  اىل 
املدعي/م�شرف الإمارات ال�شالمي - �ض م ع  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
ب�شداد  عليه  املدعي  وبالزام  بالتمليك  املنتهية  الج��ارة  اتفاقية  بف�شخ  املطالبة 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   5.938.126.46( وق���دره  مبلغ 
ال�����ش��داد. وح���ددت لها جل�شة يوم  ت��اري��خ املطالبة وحتى مت��ام  وال��ف��ائ��دة 9% م��ن 
الثنني  املوافق  2017/2/20   ال�شاعة 11.00 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان  م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11942 بتاريخ 2017/2/12   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/29  عقاري كلي                       
ب��ول مكمور  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان املدعي/  امل��دع��ي عليه / 1-داري���ن  اىل 
م�شرف الإم��ارات ال�شالمي - �ض م ع قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
وقدره  مبلغ  ب�شداد  عليه  املدعي  وبالزام  بالتمليك  املنتهية  الج��ارة  اتفاقية  بف�شخ 
)1.878.874.08 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ 
املطالبة وحتى متام ال�شداد.   وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2017/2/22 
اأو من ميثلك  Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  ال�شاعة 11.00 �ض بالقاعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11942 بتاريخ 2017/2/12   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2016/132  عقاري جزئي                    
املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  زه��اي  1-اك�شياويو  عليه/  املدعي  اىل 
اآل علي  : احمد ح�شن رم�شان  الوطني - �ض م ع وميثله  دب��ي  الإم���ارات  بنك 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
املحاماة والفائدة 12% من  اتعاب  و  )285332.30 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
املوافق   الثالثاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  التام.   ال�شداد  املطالبة وحتى  تاريخ 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   Ch1.B.8 ب��ال��ق��اع��ة  ���ض   8.30 ال�����ش��اع��ة     2017/2/21
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11942 بتاريخ 2017/2/12   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2016/1753  جتاري كلي                     

- �ض  للمقاولت  الإم��ارات  انرنا�شيونال  املدعي عليه / 1-�شركة هيديل  اىل 
ذ م م 2- حممد عبداهلل الرفاعي  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك 
الإمارات دبي الوطني - �ض م ع  وميثله : حبيب حممد �شريف عبداهلل املال قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة ب�شحة وتثبيت احلجز التحظفي رقم 
2016/420 جتاري والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها 
 Ch1.B.8 جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2017/2/22 ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11942 بتاريخ 2017/2/12   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2016/1882  مدين  جزئي                    
اىل املدعي عليه / 1-حممد �شلطان �شعيد املالكي جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ علي �شامل علي اجلزيعى الكتبي وميثله : خليفة عبداهلل �شعيد عبداهلل 
امل��دع��ي عليه  ب��ال��زام  ال��دع��وى ومو�شوعها   اأق���ام عليك  ب��ن ه��وي��دن الكتبي ق��د 
، والزامه بالر�شوم وامل�شاريف.    ب�شداد مبلغ وقدره )400.000 درهم ( للمدعي 
وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق  2017/2/20  ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة 
Ch2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية العدد 11942 بتاريخ 2017/2/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/89  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-النافورة لل�شياحة - �ض ذ م م 2- ليودميال لزاريفا  جمهويل 
اأق���ام عليك  ق��د  الفندقية  وال�شقق  فندق جلوريا  امل��دع��ي/  ان  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما �شامنني مت�شامنني بان يوؤديا 
للمدعي مبلغ وقدره )64.660 درهم( )فقط الف و�شتمائة و�شتون درهما( والفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض  املوافق  2017/2/16   
ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch2.D.19 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11942 بتاريخ 2017/2/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2016/2979 تنفيذ جتاري  
الكهربائية   وال�شالمل  للم�شاعد  احلياة  موؤ�ش�شة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�شركة خالد وحازم م�شاري 
: عبداهلل حممد علي  م وميثله  م  ذ   - العامة  للتجارة  و�شركاه  اخلالد 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�شام�شي   ال���زري 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )628330( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  .وعليه  املحكمة   او خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11942 بتاريخ 2017/2/12   
 اإنذار عديل

الرقم 2016/26437   
مقدمة من :- 

املنذر :- اأ�شرف اأحمد �شوقي على ب�شفته وكيال عن ال�شيد/ خالد عبداهلل يو�شف - اإمارات اجلن�شية - مبوجب الوكالة العامة 
رقم 2013/5091 بتاريخ الت�شديق 2013/3/21 ، عنوانه : اإمارة راأ�ض اخليمة - اجلزيرة احلمراء -  بوكالة املحامي / اأ�شرف 
�شوقي وخليفة بن عمري  -  �شد املنذر اليه :- عمرو احمد ح�شن اأحمد الكاتب - م�شري اجلن�شية - اإم��ارة راأ�ض اخليمة - 
املعريي�ض - بناية كونكورد - بجاور فح�ض ال�شائقني - �شقة 402   -   الوقائ������ع :  1- بتاريخ �شابق اأعطي املنذر اليه املنذر عدد 

واحد �شيك م�شحوب على م�شرف الهالل نتيجة عملية جتارية متت بني املنذر واملنذر اليه ورقمه كالتايل : - 

2- قام املنذر بتقدمي ال�شيك للبنك امل�شحوب عليه مبوعد ال�شتحقاق ارتد ال�شيك من ال�شحب لعدم وجود ر�شيد قائم وقابل 
لل�شحب وعلم املنذر اليه بذلك   3- وملا ان املنذر اليه مل يبادروا ب�شداد املبالغ املر�شد بذمته دون �شند او مربر قانوين لذلك  
4- وحيث انه قد حلق باملنذر اأ�شرار مادية ومعنوية ح�شيمة نتيجة عدم �شداد املنذر اليه للمبالغ املر�شدة بذمته ، الأمر الذي 
معه يحق للمنذر للمطالبة بقيمة ال�شيك والتعوي�شات اجلابرة لتلك الأر�شرار.  لذلك : فان املنذر ينذر املنذر اليه ب�شرعة 
�شداد كامل قيمة املديونية املر�شدة بذمته ، والتي تقدر مببلغ 17.000 درهم )�شبعة ع�شرة الف درهم ( خالل ا�شبوع من تاريخ 
ا�شتالم هذا الن��ذار ، وال �شي�شطر املنذر اىل اتخاذ كافة الج��راءات القانونية التي حتمي حقوقه ، ومطالبته بكامل قيمة 
املديونية بال�شافة للتعوي�شات اجلابرة لال�شرار التي حاقت باملنذر والفائدة القانونية بواقع 12% �شنويا من تاريخ ا�شتحقاق 

املبلغ بال�شافة للر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة
 املخطر      

      حكومة  را�س اخليمة االبتدائية
دائرة املحاكم

تاريخ ال�شتحقاق البنك امل�شحوب عليه   املبلغ 
2016/2/18 بنك �شيتي بنك 

رقم ال�شيك 
000021 36700

م
1

العدد 11942 بتاريخ 2017/2/12   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

     يف الدعوى رقم 2016/491  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �شدهما/1- جوهن ويليام برادي 2- ربيكا برادي  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب 

التنفيذ/�شركة متويل �ض.م.ع �شركة م�شاهمة عامة ، وميثله:ابراهيم علي املو�شى احلمادي
نعلنكم باحلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2016/240 عقاري كلي يوم الربعاء بتاريخ:2016/6/22   
وت�شليمه اىل  درهم  وق��دره )46860(  ب�شداد مبلغ  بالزامكم  وذل��ك: 1-  تنفيذيا  �شندا  باعتباره 

طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
2- ف�شخ العقد مو�شوع الدعوى والزام املدعي عليهما بت�شليم الوحده العقاريه حمل التداعي 

للمدعية ورد احليازة لها خالية من ال�شواغل .
 وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11942 بتاريخ 2017/2/12   
مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�ضر

�ضادرة من حمكمة ال�ضارقة االحتادية االبتدائية       
يف الق�ضية رقم 2016/6011  الدائرة املدنية التجارية اجلزئية الرابعة - ال�ضارقة

املدعى / ا�شيل لتجارة مواد البناء
املدعي عليه / ماجد احلداد للرخام واحلجر - ذ م م 

قد اقامت عليك الدعوى املذكو رقمها اعاله ويطالبك فيها 
وت�شعة  وت�شعمائة  الف  وع�شرون  )اربعة  درهما   24.949 وقدره  مبلغ  ب�شداد  عليه  املدعي  الزام 
التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %09 بواقع  الفائدة  اىل  بال�شافة  درهما(  واربعون 

بال�شافة  الر�شوم وامل�شاريف اتعاب املحاماة. 
لذلك يقت�شي ح�شورك امام الدائرة املدنية التجارية اجلزئية الرابعة قاعة رقم 140 يف متام 
ال�شاعة الثامنة والن�شف �شباحا مبحكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية من يوم 2017/2/15 ،  
وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات، ويف حال تخلفكم عن احل�شور او عدم 

ار�شال وكيل عنكم يف الوقت املحدد وف�شيتم اتخاذ الجراءات القانونية يف غيابكم. 
  مكتب اإدارة الدعوى 

االمارات العربية املتحدة
وزارة  العدل

حمكمة ال�ضارقة االحتادية االبتدائية

العدد 11942 بتاريخ 2017/2/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/83  جتاري كلي               
ان  الر�شيد  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  اب���اذر احمد علي  امل��دع��ي عليه / 1-  اىل 
عمران  عبداهلل  حمد  عبداهلل   : وميثله  ح  م  م   - العامة  للتجارة  هداليا  املدعي/ 
املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ال�شام�شي  العمران 
عليهما بالتكافل والت�شامن مببلغ وقدره )621.680 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة  9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام   وحددت لها 
 Ch2.E.21 جل�شة يوم اخلمي�ض  املوافق  2017/2/16   ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11942 بتاريخ 2017/2/12   

اعالن حكم متهيدي بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2016/1809   جتاري كلي                              

اىل املدعي عليها /1 - كري�ض انرنا�شونال - م م ح  2- ها�شموخ �شيفجان باتل �شافاجان كيتا 
باتيل / ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته كفيل قر�ض وت�شهيالت  �شركة كري�ض انرنا�شونال - م 
م ح وب�شفته ممثل املفر�ض وباأية �شفة كانت/ جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك 
برودا  قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة 
بتاريخ  2017/1/26  احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري : وقبل 
الف�شل يف املو�شوع  بندب اخلبري امل�شريف املخت�ض �شاحب الدول باجلدول خبريا يف هذه 
املحكمة  لها  وح��ددت  اجلل�شة.   بتلك  ال�شادر  وفق منطوق احلكم  تكون مهمته  الدعوى 
 Ch2.E.21 جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/2/13  ال�شاعة 30 : 09 �شباحا يف القاعة

يف حالة عدم �شداد املدعي امانة اخلبري. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11942 بتاريخ 2017/2/12   
اإعالن بالن�ضر

رقم 2017/949   
املنذر :�شامل �شعيد حممد اجلابري - اإماراتي اجلن�شية 

العنوان : مكتب رقم 103 - الطابق الول - برج ال�شاملية - �شارع بني يا�ض - منطقة بور�شعيد - ديرة 
- دبي - دولة الإمارات العربية املتحدة

املنذر اليه : الليث خلدمات رجال العمال 
العنوان : �شقة رقم 403 - خلف معهد الإمارات للقيادة - بناية اجلابري - الق�شي�ض - ديرة - دبي - 

دولة الإمارات العربية املتحدة
النذار،  لهذا  ت�شلمكم  تاريخ  من  �شهر  خ��الل  البيان  �شالف  اخ��الء  بوجوب  ينذركم  املنذر  ف��ان  لهذا 
ا�شتلمتموها عليها والوفاء بالقيمة اليجارية امل�شتحقة  واعادته خاليا من ال�شواغل وباحلالة التي 
عليكم وقدرها )50333( درهم فقط )خم�شون الف وثالثمائة وثالثة وثالثون درهم(  مع ما ي�شتجد 
وامل��ي��اه للفواتري  الكهرباء  م��ن هيئة  ذم��ة  ب���راءة  ، وت�شليمه  الفعلي  ت��اري��خ الخ���الء  اي��ج��ار حتى  م��ن 
اتخاذ  ت��وان ع��ن  ل��ن  ف��ان املخطر  ذل��ك  الفعلي،  وبغري  ت��اري��خ الخ���الء  امل��اج��ور حتى  امل�شتحقة على 

الجراءات القانونية �شدكم لتح�شيل حقوقه وحتميلكم م�شوؤولية ت�شرره من ت�شرفاتكم
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11942 بتاريخ 2017/2/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2016/4251  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- �شركة دام��اك العقارية - �ض ذ م م   جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ بير رزق توما   قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )63554( 
بال�شافة اىل مبلغ 4417  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11942 بتاريخ 2017/2/12   
�ضهادة بالتاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري بانحالل �ضركة

" )�ض.ذ.م.م(  �شوليو�شنز  اكويبمنت  ا�ش���م ال�شركة : " تريو 
رقم الرخ�ش��ة : 710219 عن�وانها : حمل رقم 1016 ملك حممد تقي غالحم�شني 
- بردبي – برج خليفة ال�شك�ل القانوين    : ذات م�شئولية حمدودة  رقم القيد بال�شجل 
التجاري : 1137253  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه ، قد مت 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها بانحالل ال�شركة املذكور اعاله ، وذلك مبوجب القرار 
ال�شادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء بتارخ )2015/03/12( وامل�شدق لدى ال�شيد 
الكاتب العدل بتاريخ )2015/03/12(  وعلى من لديه اعرا�ض او مطالبة التقدم 
اىل امل�شفي املعني يف مكتب )10 - 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني -  هاتف 
: )2226266 – 04( فاك�ض )2223773 – 04( م�شتحبا معه كافة امل�شتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .
 دائرة التنمية االقت�ضادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 11942 بتاريخ 2017/2/12   
�ضهادة بالتاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري بانحالل �ضركة

")�ض.ذ.م.م( للتجارة  �شري  ا�ش���م ال�شركة :"فيجاي 
 – اهلل  املاجد عبد  601 ملك جمعة  رقم  : مكتب  667482 عن�وانها   : الرخ�ش��ة  رقم 
ديرة - املطينة ال�شك�ل القانوين : ذات م�شئولية حمدودة  رقم القيد بال�شجل التجاري : 
دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�شري يف  تعلن  1092175  مبوجب هذا 
ال�شجل التجاري لديها بانحالل ال�شركة املذكور اعاله ، وذلك مبوجب القرار ال�شادر من 
اجلمعية العمومية لل�شركاء بتارخ )2015/03/12( وامل�شدق لدى ال�شيد الكاتب العدل 
بتاريخ )2015/03/12( وعلى من لديه اعرا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف 
 مكتب )10 - 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني -  هاتف : )2226266 – 04( 
الثبوتية وذلك يف  امل�شتندات والأوراق  – 04( م�شتحبا معه كافة  فاك�ض )2223773 

خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن
 دائرة التنمية االقت�ضادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 11942 بتاريخ 2017/2/12   
�ضهادة بالتاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري بتعيني م�ضفي

ا�ش����م امل�شفي :يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات
عن���وان����ه :مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني  
امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية " تريو اكويبمنت �شوليو�شنز " )�ض.ذ.م.م( وعنوانها  
: حمل رقم 1016 ملك حممد تقي غالحم�شني - بردبي – برج خليفة وذلك مبوجب 
القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء بتارخ )2015/03/12( وامل�شدق لدى 
او مطالبة  بتاريخ )2015/03/12( وعلى من لديه اعرا�ض  العدل  الكاتب  ال�شيد 
التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتب )10 - 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني 
كافة  معه  م�شتحبا   )04 –  2223773( فاك�ض   )04 –  2226266(  : هاتف   -

امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن
 دائرة التنمية االقت�ضادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 11942 بتاريخ 2017/2/12   
�ضهادة بالتاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري بتعيني م�ضفي

ا�ش����م امل�شفي : يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات  
عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني  
امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية " فيجاي �شري للتجارة " )�ض.ذ.م.م( وعنوانها  : 
القرار  – دي��رة - املطينة وذل��ك مبوجب  املاجد عبد اهلل  601 ملك جمعة  مكتب رقم 
ال�شادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء بتارخ )2015/03/12( وامل�شدق لدى ال�شيد 
الكاتب العدل بتاريخ )2015/03/12( وعلى من لديه اعرا�ض او مطالبة التقدم 
اىل امل�شفي املعني يف مكتب )10 - 9(  ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني - هاتف 
امل�شتندات  – 04( م�شتحبا معه كافة  – 04( فاك�ض )2223773   2226266(:

والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن
 دائرة التنمية االقت�ضادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  12  فرباير 2017 العدد 11942

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي  وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 92738
ب�اإ�ش��م: ا�شيل للتمويل "ا�شيل" �ض.م.خ

وعنوانه: �ض.ب. 63160 ، اأبو ظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
وامل�ش�جلة حتت رقم : 103668  بتاريخ : 2010/05/20

الفئة :36
املنتجات : خدمات ال�شتثمار ، اخلدمات التمويلية ، ا�شتثمار الأموال والأوراق 

املالية ، ال�شوؤون العقارية ، ال�شتثمار يف العقارات. 
ال�شراطات:  

تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �ش�نوات  ع�ش�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ش�تظل 
انت��هاء احلماية يف 2017/04/08 وحتى تاريخ 2027/04/08

ق�ش�م العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  12  فرباير 2017 العدد 11942
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 2008/08/05 املودعة حتت رقم: 117502 
ال�شنفرة  حجر  ل�شناعة  كاربو�شان  )�شركة  �شريكتي  انونيوم  �شاناي  تا�شاي  زمي��ب��ارا  كاربو�شان  با�ش��م: 

امل�شاهمة(
وعنوانه: هلكايل  يوليو رقم: 267 �شيفكاوي - ا�شطنبول- تركيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
والزجاجية  وامل��ع��دن��ي��ة  اخل�شبية  امل����واد  وت�شكيل  لعمل  ال�شناعيني  الل��ي��ني  وال���رج���ال  والن�����وال  اللآت 
والبال�شتيكية واملعادن؛ عدد ومكائن ت�شاق بوا�شطة حمرك ومكائن الية؛ عجالت ال�شن )جعل ال�شىء حاد( 
والق�شط؛ الت ال�شحذ؛  عجالت ال�شحذ؛ اقرا�ض وا�شطوانات القطع؛ اقرا�ض وا�شطوانات الق�شط؛ اقرا�ض 
املا�ض؛ اقرا�ض وا�شطوانات قطع احلدود؛ الآت ال�شن )جعل ال�شىء حاد(؛ احجار ال�شن، الآت  وا�شطوانات 
واجهزة القطع؛ الآت واجهزة اللحام؛ الآت لالعمال املعدن-اخل�شب-البال�شتك: مواد ق�شط غري حمبوكة؛ 

مواد ق�شط مغطاه؛ عجالت اخلفق؛ واقرا�ض وا�شطوانات اخلفق، اقرا�ض وا�شطوانات الألياف
بالفئة: 7

عن  عبارة  دائ��رة  �شكل  وبجانبها  الزرق  باللون  بالتينية   )KARBOSAN( كلمة  العالمة:  و�شف 
عجلة

ال�ش��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  12  فرباير 2017 العدد 11942

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

املودعة حتت رقم: 151724         بتاريخ : 2011/01/17
با�ش��م: كلوديا �شيفر

وعنوانه: 80 ايه بورتوبيلو رود، لندن دبليو 11  3 دي ال، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اأو املطلية بها، غري املدرجة يف  املعادن النفي�شة و�شبائكها او كل خليط منها والب�شائع من املعادن الثمينة 
فئات اأخرى، املجوهرات، املجوهرات املقلدة، الأحجار النفي�شة، الأحجار النفي�شة الطبيعية اأو ال�شطناعية 
من جميع الأنواع ولكل غر�ض، الأحجار الكرمية، املجوهرات املزيفة غري الأ�شلية، الأقراط، الأ�شاور، العقد 
دبابي�ض  الزينة،  دبابي�ض  الأكمام،  اأزرار )مرابط(  للزينة(،  ال�شدر  برو�ض )م�شابك تو�شع على  ق��الدات،  او 
الربط، اأدوات التوقيت وقيا�ض واحت�شاب الوقت، ال�شاعات، ا�شرطة او احزمة ال�شاعات، عالقات لجل �شال�شل 

ال�شاعات، ال�شاعات الكبرية و�شاعات احلائط، �شال�شل املفاتيح، حلي لعالقات الهاتف املحمول
بالفئة: 14

باللون  لتينية  باحرف   CLAUDIA SCHIFFER كلمات  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�شف 
ال�شود

ال�ش��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  12  فرباير 2017 العدد 11942

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

املودعة حتت رقم: 151726         بتاريخ : 2011/01/17
با�ش��م: كلوديا �شيفر

وعنوانه: 80 ايه بورتوبيلو رود، لندن دبليو 11  3 دي ال، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اجللد واجللد املقلد وال�شلع امل�شنوعة من هذه املواد ولي�ض �شمن يف فئات اأخرى؛ جلود احليوانات، اجللود 
املدبوغة، �شناديق وحقائب ال�شفر؛ حقائب املالب�ض؛ حقائب الأمتعة؛ اأكيا�ض؛ حقائب اليد؛ حقائب احلمل؛ 
حقائب الأوراق؛ احلقائب املدر�شية؛ حقائب الظهر، حقائب التي حتمل بالكتف؛ حقائب اجلنب حتمل على 
يلب�ض على  لها حزام  باليد، اجلزادين، حقائب  �شيور حتمل  ذات  املرا�شلني، حقائب  املقابل؛ حقائب  الكتف 
اخل�شر، حقائب الورك، حقائب عادية غري ر�شمية، حقائب حتمل  على الظهر لال�شتخدام اليومي، حقائب 
لها احزمة، حقائب متعددة الوظائف، حقائب الت�شوق، حقائب بعجالت، حقائب الت�شوق بعجالت، حمافظ 
الرقبة، حقائب ال�شاطئ، حقائب ريا�شية، حقائب الأثواب، �شناديق م�شتح�شرات التجميل، حقائب التزيني، 
حقائب م�شتح�شرات التجميل، حقائب حميع ال�شياء، املحافظ، حمافظ اجليب، حافظة النقود، الكيا�ض، 
حافظات البطاقات الئتمان، حافظات قطع النقود املعدنية، جزادين الفراطة النقدية، حافظات املفاتيح، 
ال�شما�شي وع�شي  املظلة،  اأغطية  الر�شع، حقائب للتغيري احلفا�ض، املظالت،  اأكيا�ض حلمل  �شنادق وعلي، 

امل�شي
بالفئة: 18

باللون  لتينية  باحرف   CLAUDIA SCHIFFER كلمات  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�شف 
ال�شود

ال�ش��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  12  فرباير 2017 العدد 11942

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

بتاريخ : 2011/01/17 املودعة حتت رقم: 151729 
با�ش��م: كلوديا �شيفر

وعنوانه: 80 ايه بورتوبيلو رود، لندن دبليو 11  3 دي ال، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�شخ�شي  لال�شتعمال  الكريهة  الروائح  مزيالت  الكولونيا،  ماء  التعطر،  ماء  العطرية،  الروائح  العطور، 
اغرا�ض  اجل  من  زي��وت  ال�شخ�شي؛  لال�شتعمال  العطرية  الزيوت  وت�شمل  العطرية  املنتجات  من  وغريها 
جتميلية؛ زيوت ال�شتحمام وزيوت اجل�شم؛ الزيوت العطرية؛ جل من اجل الوجه، جل وامالح لال�شتحمام 
والد�ض لي�شت لغرا�ض طبية؛ �شابون؛ مواد جتميل، م�شتح�شرات التربج والتجميل؛ م�شتح�شرات ازالة 
مود التجميل؛ حليب التنظيف؛ م�شاحيق التجميل؛ م�شتح�شرات جتميل من اجل العناية  باجل�شم والب�شرة 
لل�شم�ض؛  بتعر�شها  الب�شرة  ا�شمرار  اجل  ال�شتحمام ومن  اجل  ال�شيلوليت  ومن  مادة  اجل تخفيف  ومن 
كرميات جتميلية؛ كرميات النهار، كرميات الليل، كرميات مرطبة، حليب وغ�شول، كرميات م�شادة للنم�ض، 
م�شتحلبات  تنعيم؛ جل وم�شاحيق للوجه واجل�شم واليدين؛ اطقم مواد التجميل؛ اقنعة التجميل؛ اقالم 
الطبية  غري  وامل�شتح�شرات  ال�شعر  غ�شول  ال�شفاه؛  احمر  الظافر؛  ملمعات  التجميل؛  لغرا�ض  ر�شا�ض 
م�شاحيق  احل��الق��ة؛  �شابون  احل��الق��ة،  م�شتح�شرات  املعطرة؛  ال�شامبوات  ال�شامبوات؛  بال�شعر؛  للعناية 

)بودرة( معطرة؛ مزيالت روائح كريهة لال�شتعمال ال�شخ�شي؛ م�شتح�شرات تنظيف ال�شنان
بالفئة: 3

اعلى  باحرف لتينية يف   CLAUDIA SCHIFFER كلمات  عبارة عن  العالمة  العالمة:  و�شف 
اليمني ر�شمة عنكبوت باللون ال�شود

ال�ش��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  12  فرباير 2017 العدد 11942

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 180662         بتاريخ : 2012/10/15

با�ش��م: ما�ض ا�ض. ايه. ا�ض.

وعنوانه: كاريرا 48 رقم 61 �شور 115 بي جي 123، �شابانيتا - اأنتوكيا، كولومبيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اأثواب حمام، املالب�ض التكميلية لل�شاطئ، مالب�ض لعبة التن�ض،  مالب�ض الن�شاء الداخلية، بدلت ال�شباحة، 

�شنادل، �شورتات )بنطلون ق�شري( للرجال، البيجامات )مالب�ض للنوم(

بالفئة: 25

و�شف العالمة: عبارة عن كلمة Maaji باحرف لتينية مكتوبة ب�شكل خا�ض باللون الأزرق اخلفيف

ال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  12  فرباير 2017 العدد 11942

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

املودعة حتت رقم: 181155         بتاريخ : 2012/10/24
رقم الأولوية: 2012713921        تاريخ الأولوية: 2012/4/27 

البلد الأولوية: رو�شيا
كومباين ليبلتي  با�ش��م: "�شيهرو�ض" ليمتد 

وعنوانه: 11، كورب. 1، يو ال. افياموتورنيو، مو�شكو، 111020، رو�شيا الحتادية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

البنكية؛  او  امل�شرفية  اخلدمات  املالية؛  اخلدمات  املقا�شة،  خدمات  اإلكرونية؛  الأم���وال  حتويل  خدمات 
خدمات  الئتمان؛  بطاقات  اإ�شدار  الرئي�شية؛  او  املنزلية  امل�شرفية  اخلدمات  امل�شرفية؛  الدخ��ار  خدمات 
بطاقة الدين او ال�شحب الآيل ، خدمات بطاقة الئتمان؛ الإقرا�ض ب�شمان؛ القرو�ض )متويل(؛ الإقرا�ض 

مقابل الرهن
بالفئة: 39

و�شف العالمة: عبارة عن كلمة CONTACT باللغة الجنليزية باللون الأ�شود قبل وبعد حرف T يف 
منت�شف الكلمة ر�شمني ي�شبها ا�شارة ال�شح متقابلني العلوي باللون الأزرق الغامق وال�شفلي بالزرق حتتها 

خط عري�ض منحنى باللونني الربتقايل ولأ�شفر جميعها داخل �شكل بي�شاوي اطاره باللون الزرق
ال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  12  فرباير 2017 العدد 11942

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

بتاريخ : 2012/10/24 املودعة حتت رقم: 181156 
تاريخ الأولوية: 2012/6/15 رقم الأولوية: 2012719937 

البلد الأولوية: رو�شيا
كومباين ليبلتي  با�ش��م: "�شيهرو�ض" ليمتد 

وعنوانه: 11، كورب. 1، يو ال. افياموتورنيو، مو�شكو، 111020، رو�شيا الحتادية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

البنكية؛  او  امل�شرفية  اخلدمات  املالية؛  اخلدمات  املقا�شة،  خدمات  اإلكرونية؛  الأم���وال  حتويل  خدمات 
خدمات  الئتمان؛  بطاقات  اإ�شدار  الرئي�شية؛  او  املنزلية  امل�شرفية  اخلدمات  امل�شرفية؛  الدخ��ار  خدمات 
بطاقة الدين او ال�شحب الآيل ، خدمات بطاقة الئتمان؛ الإقرا�ض ب�شمان؛ القرو�ض )متويل(؛ الإقرا�ض 

مقابل الرهن
بالفئة: 39

منت�شف  يف   T ح��رف  وبعد  قبل  الجنليزية  باللغة   CONTACT كلمة  عن  عبارة  العالمة:  و�شف 
بي�شاوي  �شكل  داخ��ل  جميعها  منحنى  عري�ض  خط  حتتها  متقابلني  ال�شح  ا���ش��ارة  ي�شبها  ر�شمني  الكلمة 

وجميعها باللون الأبي�ض والأ�شود والرمادي
ال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  12  فرباير 2017 العدد 11942

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

املودعة حتت رقم: 260973          بتاريخ : 2016/10/09
با�ش��م: تيم تانيتيم اورجنيزا�شيوم اي�ض يف دي�ض تيجاريت انونيم �شريكيتي

وعنوانه: �شانايي جادي�شي، دي�ض تيجاريت كومبليك�شى، بي بلوك، ينيبو�شنا، باهت�شيليفلر، ا�شطنبول، تركيا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اأو  جتارية  لغايات  التجارية  واملعار�ض  املعار�ض  تنظيم  العامة؛  والعالقات  والت�شويق  والإع���الن  الدعاية 
اأو تفعيل الن�شاط املكتبي؛ خدمات �شكرتارية؛ تنظيم الإ�شراكات يف ال�شحف  اإعالنية؛ الوظائف املكتبية 
لالآخرين؛ جتميع البيانات الإح�شائية؛ تاأجري الآلت املكتبية؛ التنظيم املنهجي للمعلومات يف قواعد بيانات 
الكمبيوتر؛ الرد على الهاتف للم�شركني غري املوجودين؛ واإدارة وتوجيه الأعمال وال�شت�شارات التجارية؛ 
املحا�شبة؛ اخلدمات ال�شت�شارية التجارية؛ توظيف اأفراد وتعيني اأفراد ووكالت التوظيف ووكالت ا�شترياد 

والت�شدير؛ خدمات توظيف الأفراد املوؤقتة؛ الدللة اأو باملزاد العلني
بالفئة: 35

ب��ال��ل��ون على  ب��اح��رف لت��ي��ن��ي��ة   Turkish Trade Center ك��ل��م��ات  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��الم��ة:  و���ش��ف 
ي�شارها ر�شم هند�شي على طرفيه ر�شم جنمة و ر�شم خطوط ملا ي�شبه �شعاع باللونني الفريوزي والكحلي 

ال�ش��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  12  فرباير 2017 العدد 11942

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

املودعة حتت رقم: 151731          بتاريخ : 2011/01/17
با�ش��م: كلوديا �شيفر

وعنوانه: 80 ايه بورتوبيلو رود، لندن دبليو 11  3 دي ال، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اأو املطلية بها، غري املدرجة يف  املعادن النفي�شة و�شبائكها او كل خليط منها والب�شائع من املعادن الثمينة 
فئات اأخرى، املجوهرات، املجوهرات املقلدة، الأحجار النفي�شة، الأحجار النفي�شة الطبيعية اأو ال�شطناعية 
من جميع الأنواع ولكل غر�ض، الأحجار الكرمية، املجوهرات املزيفة غري الأ�شلية، الأقراط، الأ�شاور، العقد 
دبابي�ض  الزينة،  دبابي�ض  الأكمام،  اأزرار )مرابط(  للزينة(،  ال�شدر  برو�ض )م�شابك تو�شع على  ق��الدات،  او 
الربط، اأدوات التوقيت وقيا�ض واحت�شاب الوقت، ال�شاعات، ا�شرطة او احزمة ال�شاعات، عالقات لجل �شال�شل 

ال�شاعات، ال�شاعات الكبرية و�شاعات احلائط، �شال�شل املفاتيح، حلي لعالقات الهاتف املحمول 
بالفئة: 14

اعلى  باحرف لتينية يف   CLAUDIA SCHIFFER كلمات  عبارة عن  العالمة  العالمة:  و�شف 
اليمني ر�شمة عنكبوت باللون ال�شود

ال�ش��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  12  فرباير 2017 العدد 11942

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

املودعة حتت رقم: 151733  بتاريخ : 2011/01/17
با�ش��م: كلوديا �شيفر

وعنوانه: 80 ايه بورتوبيلو رود، لندن دبليو 11  3 دي ال، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اجللد واجللد املقلد وال�شلع امل�شنوعة من هذه املواد ولي�ض �شمن يف فئات اأخرى؛ جلود احليوانات، اجللود 
املدبوغة، �شناديق وحقائب ال�شفر؛ حقائب املالب�ض؛ حقائب الأمتعة؛ اأكيا�ض؛ حقائب اليد؛ حقائب احلمل؛ 
حقائب الأوراق؛ احلقائب املدر�شية؛ حقائب الظهر، حقائب التي حتمل بالكتف؛ حقائب اجلنب حتمل على 
يلب�ض على  لها حزام  باليد، اجلزادين، حقائب  �شيور حتمل  ذات  املرا�شلني، حقائب  املقابل؛ حقائب  الكتف 
اخل�شر، حقائب الورك، حقائب عادية غري ر�شمية، حقائب حتمل  على الظهر لال�شتخدام اليومي، حقائب 
لها احزمة، حقائب متعددة الوظائف، حقائب الت�شوق، حقائب بعجالت، حقائب الت�شوق بعجالت، حمافظ 
الرقبة، حقائب ال�شاطئ، حقائب ريا�شية، حقائب الأثواب، �شناديق م�شتح�شرات التجميل، حقائب التزيني، 
حقائب م�شتح�شرات التجميل، حقائب حميع ال�شياء، املحافظ، حمافظ اجليب، حافظة النقود، الكيا�ض، 
حافظات البطاقات الئتمان، حافظات قطع النقود املعدنية، جزادين الفراطة النقدية، حافظات املفاتيح، 
ال�شما�شي وع�شي  املظلة،  اأغطية  الر�شع، حقائب للتغيري احلفا�ض، املظالت،  اأكيا�ض حلمل  �شنادق وعلي، 

امل�شي
بالفئة: 18

اعلى  باحرف لتينية يف   CLAUDIA SCHIFFER كلمات  عبارة عن  العالمة  العالمة:  و�شف 
اليمني ر�شمة عنكبوت باللون ال�شود

ال�ش��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  12  فرباير 2017 العدد 11942

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

املودعة حتت رقم: 151735         بتاريخ : 2011/01/17
با�ش��م: كلوديا �شيفر

وعنوانه: 80 ايه بورتوبيلو رود، لندن دبليو 11  3 دي ال، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات البيع باجلملة واملفرق للمالب�ض والب�شة القدم واأغطية الراأ�ض، جميعها للرجال والن�شاء والأطفال 
والر�شع، والك�ش�شوارات والعطور ومواد التجميل وم�شتح�شرات التجميل واملجوهرات وال�شاعات والنظارات 
والنظارات ال�شم�شية واك�ش�شواراتها، وال�شلع اجللدية واحلقائب واملن�شوجات ومنتجات الن�شيج، واملواد املنزلية 
والثاث واغطية الر�شيات، و�شتائر اجلدران التي يتم تقدميها من خالل منافذ البيع بالتجزئة واجلملة، 
مبا يف ذلك املحالت التجارية وكاتالوجات طلبات الربيد او بوا�شطة الو�شائل والو�شائط الإلكرونية مبا 

يف ذلك من خالل مواقع الإنرنت
بالفئة: 35

اعلى  باحرف لتينية يف   CLAUDIA SCHIFFER كلمات  عبارة عن  العالمة  العالمة:  و�شف 
اليمني ر�شمة عنكبوت باللون ال�شود

ال�ش��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  12  فرباير 2017 العدد 11942

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

املودعة حتت رقم: 165826         بتاريخ : 2011/11/28
با�ش��م: فوديفا )موؤ�ش�شة ذات موؤولية فرديه – منطقة حرة(

وعنوانه: برج الفجرية – الفجرية ، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية، خدمات مزود النرنت وحتديدا توقري احل�شول على املعلومات 
و�شالت  وتقدمب  النرنت  منافذ  خدمات  الن��رن��ت؛  �شبكة  عرب  ن��وع  اي  من  واملرئية  وال�شوتية  الن�شية 
اأو عرب  الن��رن��ت  �شبكة  ع��رب  اللكرونية متاحة  امل��واق��ع  خ��دم��ات جعل  الن��رن��ت؛  م��واق��ع  ع��ن  ملعلومات 
واملجتمعات  احل��ا���ش��وب(  )من�شات  املن�شات  وت�شغيل  توقري  خ��دم��ات  الن��رن��ت؛  �شبكة  الخ���رى  الو�شائط 
النرنت؛ خدمات  �شبكة  واملدونات عرب  واملجالت  واملنتديات  الدرد�شة  الدرد�شة وخطوط  واملنافذ وغرف 
اإتاحة وو�شع �شفحات النرنت كمنتديات لتقدمي الراء والر�شائل والتعليقات واملعلومات وال�شتعرا�شات 
الربامج  على  احل�شول  قر�ض  توفري  خدمات  امل�شتخدمني؛  بني  املتعددة  الو�شائط  وخمتويات  والأخ��ب��ار 

اللكرونية غري القابلة للتحميل
بالفئة: 38

و�شف العالمة: كلمة FOODIVA بالأحرف الالتينية
ال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  12  فرباير 2017 العدد 11942

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

املودعة حتت رقم: 260976  بتاريخ : 2016/10/09
با�ش��م: تيم تانيتيم اورجنيزا�شيوم اي�ض يف دي�ض تيجاريت انونيم �شريكيتي

وعنوانه: �شانايي جادي�شي، دي�ض تيجاريت كومبليك�شى، بي بلوك، ينيبو�شنا، باهت�شيليفلر، ا�شطنبول، تركيا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الأن�شطة  ال��درا���ش��ي��ة؛  واحل��ل��ق��ات  والج��ت��م��اع��ات  امل��وؤمت��رات  وتنظيم  ترتيب  وال��ت��دري��ب؛  والتعليم  الربية 
الريا�شية والثقافية؛ الت�شلية اأو الرفيه؛ خدمات حجز التذاكر واحلجز امل�شبق لجل الرفيه والأن�شطة 
واملتاحف  ال�شينما  ودور  للم�شارح  امل�شبق  واحلجز  التذاكر  حجز  خدمات  ذلك  يف  مبا  والثقافية  الريا�شية 
الن�شو�ض  وال�شحف بخالف  والكتب  املجالت  املطبوعات مبا يف ذلك  ن�شر وحترير  املو�شيقية؛  واحلفالت 
الدعاية؛ خدمات الن�شر الإلكروين؛ اإنتاج اأفالم ال�شينما والربامج الإذاعية والتلفزيونية؛ خدمات مرا�شلي 

اأو �شحفي الأنباء اأو الأخبار؛ خدمات التقارير امل�شورة؛ الت�شوير الفوتوغرايف؛ الرجمة
بالفئة: 41

ب��ال��ل��ون على  ب��اح��رف لت��ي��ن��ي��ة   Turkish Trade Center ك��ل��م��ات  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��الم��ة:  و���ش��ف 
ي�شارها ر�شم هند�شي على طرفيه ر�شم جنمة و ر�شم خطوط ملا ي�شبه �شعاع باللونني الفريوزي والكحلي 

ال�ش��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  12  فرباير 2017 العدد 11942

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

املودعة حتت رقم: 261033          بتاريخ : 2016/10/10
با�ش��م: �شركة كوك كوناق للمنتجات الغذائية وال�شترياد والت�شدير والتجارة املحدودة

وعنوانه: بيوكدليان حملل�شي/منطقة 2. كوما اأولر �شوكاك ، رقم 63 املركز/ هطاي – تركيا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

البرية )�شراب ال�شعري( واملياه املعدنية والغازية وغريها من امل�شروبات غري الكحولية، م�شروبات م�شتخل�شة 
من الفواكه وع�شائر الفواكه، �شراب وم�شتح�شرات اأخرى لعمل امل�شروبات، م�شروب الطاقة

بالفئة: 32
و�شف العالمة: عبارة عن كلمات BLACK LION بحروف لتينية باللون الرمادي والحمر وكتب 
 ENERGY DRINK وا�شفلها عبارة  ال�شود  باللون  ا�شد  را���ض  �شكل  فيه  الحمر  باللون   A حرف 

بحروف لتينية باللون الرمادي واجلميع على خلفية ر�شم را�ض ا�شد باللونني ال�شود والحمر
ال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  12  فرباير 2017 العدد 11942

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

املودعة حتت رقم: 261093  بتاريخ : 2016/10/11
با�ش��م: �شانغهاي يامينج ليتنج  كو.، ال تي دي.

وعنوانه: 1001، جيا ك�شني رود، مالو تاون، جيا دينج دي�شريكت، �شانغهاي، جمهورية ال�شني ال�شعبية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اأ�شواء  اأدوات ن�شر ال�شوء؛ جهاز ومن�شاآت وتركيبات لالإ�شاءة؛ م�شابيح لآلت العر�ض؛  م�شابيح )ملبات(؛ 
لل�شوارع؛  م�شابيح  )الك�شافات(؛  كا�شفة  اأ�شواء  م�شيئة؛  املنازل  اأرق��ام  لالإ�شاءة؛  م�شيئة  اأنابيب  ال�شقف؛ 
وملبات  حليقة  م�شابيح  الهواء؛  لتنقية  للجراثيم  مبيدة  م�شابيح  الريات؛  كهربائية؛  م�شابيح  ب�شيالت 

جتعيد ال�شعر؛ م�شابيح ال�شالمة؛ الفواني�ض؛ اأجهزة الإ�شاءة للمركبات
بالفئة: 11

و�شف العالمة: عبارة عن ر�شمة دائرة داخلها �شكل مظلع باللون ال�شود
ال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  12  فرباير 2017 العدد 11942

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

املودعة حتت رقم: 261701          بتاريخ : 2016/10/20
با�ش��م: لطافة ل�شناعة العطور ذ م م

وعنوانه: �شندوق الربيد 69793، ال�شارقة، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

عطور الر�ض اأو البخاخ؛ رذاذات اأو بخاخات للج�شم؛ مزيالت الروائح الكريهة اأو العرق؛ �شابون؛ 
عطور؛ زيوت عطرية؛ م�شتح�شرات جتميل، غ�شول )لو�شن( لل�شعر

بالفئة: 3
 TAQASEEM و�شف العالمة: عبارة عن كلمة تقا�شيم مكتوبة ب�شكل خا�ض ا�شفلها كلمة

باحرف لتينية باللون ال�شود
ال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  12  فرباير 2017 العدد 11942

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

املودعة حتت رقم: 262267         بتاريخ : 2016/10/30
با�ش��م: مي�شبي�ض جيدا �شانايى يف تيجاريت انونيم �شريكيتى

اركا�شى  تي�شي�شلريى  حميدبيه  ن���و:10  ���ش��وك.   5007 ج���اد.   .501 ميفكيه  ارات��ي��ب��ى  وع��ن��وان��ه: 
�شيليفرى - ا�شطنبول، تركيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
)ب�شكويت  رقائق  من  مكون  ب�شكويت  اله�ض،  الب�شكويت  الب�شكويت،  ال�شوكولته،  احللويات، 

ويفر(؛ الكيك اأو الكعك 
بالفئة: 30

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة BISELLA باللغة الركية باللون ال�شود 
ال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  12  فرباير 2017 العدد 11942

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

املودعة حتت رقم: 262269          بتاريخ : 2016/10/30
با�ش��م: �شركة اإمتنان هيلث �شوب لالأغذية ال�شحية والوظيفية

وعنوانه: 13 �شارع الدكتور حممد كامل ح�شني، النزهة اجلديدة، القاهرة، جمهورية م�شر العربية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الع�شل، التوابل والبهارات، ال�شاي والأع�شاب التي ت�شتعمل كال�شاي اأو مع ال�شاي اأو بدائل لل�شاي
بالفئة: 30

IMTENAN باحرف لتينية  اإمتنان بالعربية اعاله كلمة  و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة 
والربتقايل  الخ�شر  باللوان  �شجر متداخلة  اوراق   3 ر�شم  الخ�شر  فوقها  باللون  بني خطني منحنيني 

والحمر داخلها كلمة اإمتنان بالعربية اعاله كلمة IMTENAN باللون البي�ض  
ال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  12  فرباير 2017 العدد 11942

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

املودعة حتت رقم: 262270  بتاريخ : 2016/10/30
با�ش��م: �شركة اإمتنان هيلث �شوب لالأغذية ال�شحية والوظيفية

وعنوانه: 13 �شارع الدكتور حممد كامل ح�شني، النزهة اجلديدة، القاهرة، جمهورية م�شر العربية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي؛ عر�ض ال�شلع؛ عر�ض ال�شلع على 
و�شائل الت�شال لغايات بيعها بالتجزئة؛ خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�شائع ل�شالح الغري، وذلك لتمكني 
عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة، )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل(؛ وقد تقدم مثل هذه 
اخلدمات من خالل متاجر البيع بالتجزئة، اأ�شواق البيع باجلملة، كتالوجات الطلب عرب الربيد املبا�شر اأو 

بوا�شطة الأو�شاط الإلكرونية، مثل املواقع الإلكرونية اأو برامج الت�شوق التلفزيونية 
بالفئة: 35

IMTENAN باحرف لتينية  اإمتنان بالعربية اعاله كلمة  و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة 
والربتقايل  الخ�شر  باللوان  �شجر متداخلة  اوراق   3 ر�شم  الخ�شر  فوقها  باللون  بني خطني منحنيني 

والحمر داخلها كلمة اإمتنان بالعربية اعاله كلمة IMTENAN باللون البي�ض  
ال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  12  فرباير 2017 العدد 11942

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

املودعة حتت رقم: 94848         بتاريخ : 2007/05/21
با�ش��م: انفا�شك دخون �ض.ذ.م.م

وعنوانه: حمل رقم 109، ملك مركز وايف، دبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

العطور؛ الكولونيا، مزيل الروائح الكريهة لال�شتعمال ال�شخ�شي؛ الزيوت العطرية؛ البخور وم�شتح�شرات 
البخور؛ ال�شابون؛ م�شتح�شرات التجميل؛ م�شتح�شرات غري طبية للعناية باجللد؛ م�شتح�شرات العناية 
بال�شعر؛ كرمي احلالقة؛ بال�شم وغ�شول احلالقة )غري طبية(؛ م�شتح�شرات غري طبية للعناية بال�شفاة؛ 

م�شتح�شرات غري طبية للعناية بال�شنان
بالفئة: 3

يعلوها  والالتينية  بالعربية    ANFASIC DOKHOON دخ���ون  انفا�شك  ال��ع��الم��ة:  و���ش��ف 
ر�شومات لأ�شكال ثالثة زهور

ال�ش��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  12  فرباير 2017 العدد 11942



ثقافة وفن�ن

26
معر�ض راأ�ض اخليمة للكتاب 2017 يختتم فعالياته بـ 35 األف زائر 

النادي الثقايف العربي ي�ست�سيف ندوة ح�ل بدايات ال�سحافة يف االإمارات

•• راأ�س اخليمة – الفجر

اخليمة  راأ����ض  و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  اختتمت 
معر�ض راأ�ض اخليمة للكتاب يف دورته العا�شرة، 
للمعار�ض  اخليمة  راأ���ض  اأقيم يف مركز  وال��ذي 
حت��ت ع��ن��وان ن��ق��راأ ل��رنت��ق��ي ، ومب�����ش��ارك��ة 95 
وموؤ�ش�شة خمتلفة، حكومية  ومكتبة،  ن�شر،  دار 
وخا�شة، من داخل الدولة وخارجها، وم�شاركة 
واإقبال  املعر�ض،  يف  م��رة  لأول  ن�شر  دار   15

جماهريي زاد عن العام املا�شي ب� 10 %. 
راأ�ض  ع���ام غ��رف��ة  م��دي��ر  ال�شبب  اأع����رب حم��م��د 
والتقدير  ال�شكر  جزيل  عن  بالوكالة  اخليمة 
ل�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم���م���د ب����ن ����ش���ع���ود ب����ن �شقر 
الدعم  على  اخليمة  راأ����ض  عهد  ويل  القا�شمي 
يقدمه  ال��ذي  وامل�شتمر  الكبري  وامل��ادي  املعنوي 
العام  ه��ذا  امل��ع��ر���ض  ب���اأن  ���ش��رح  كما  للمعر�ض، 
بالتعاون  واأ���ش��اد  جيد،  جماهريي  اإق��ب��ال  �شهد 
املثمر بني كافة الأطراف القائمني على تنظيم 
بال�شكر  اإل��ي��ه��م  وت���وج���ه  وف��ع��ال��ي��ات��ه،  امل��ع��ر���ض 
اإىل  اأ�شار  كما  املبذولة،  اجلهود  على  والتقدير 
لعام اخلري  راأ����ض اخليمة  م��ب��ادرة غرفة  جن��اح 
تربع بكتاب ، وهي اإحدى مبادرات الغرفة والتي 
تهدف اإىل جمع الكتب من املتربعني، واإر�شالها 

اإىل امل�شتفيدين منها.
وقال جمال الطاهر رئي�ض جلنة معر�ض راأ�ض 

العام  املعر�ض هذا  اأن   ،2017 للكتاب  اخليمة 
 10 ق��دره��ا  ب��زي��ادة  زائ���ر   35000 ا�شتقطب 
فعالية   45 �شهد  كما  امل��ا���ش��ي،  ال��ع��ام  ع��ن   %
 13 161 مدر�شة على م��دار  خمتلفة، وزي��ارة 
ال�شركاء  ل��ك��اف��ة  ال�شكر  ب��ج��زي��ل  وت��ق��دم  ي��وم��ا، 
ال�شراتيجيني والرعاة على دعمهم للمعر�ض، 
واأ�شار اإىل اأن اأجنحة معر�ض كتاب راأ�ض اخليمة 
جماهريياً،  ح�شوراً  �شجلت  العا�شرة  دورت��ه  يف 
واإقباًل حيوياً، ل�شيما من قبل ال�شباب، جتلى 

املحلية  الن�شر  دور  حتمله  م��ا  م��ع  التوا�شل  يف 
التفاعل  ويف  امل��ع��ر���ض،  امل�����ش��ارك��ة يف  وال��ع��رب��ي��ة 
نظمها  التي  والثقافية  الفكرية  الن�شاطات  مع 
املقهى الثقايف امل�شاحب لفعاليات املعر�ض حتت 
اإ�شراف فرع احتاد كتاب واأدباء الإمارات يف راأ�ض 

اخليمة.
احتاد  نظمها  ع��دي��دة  فعاليات  امل��ع��ر���ض  و���ش��م 
كتاب واأدباء الإمارات، ووزارة الربية والتعليم، 
م�شاريع  لتنمية  ���ش��ق��ر  ب���ن  ���ش��ع��ود  وم��وؤ���ش�����ش��ة 

براأ�ض  الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية  ودائ����رة  ال�����ش��ب��اب، 
م�شرحيات  ال��ف��ع��ال��ي��ات  وت�����ش��م��ن��ت  اخل���ي���م���ة، 
لل�شغار،  ق�ش�شية  وق��راءات  لالأطفال،  موجهة 
وور���ض عمل ح��ول الإب���داع يف ال��ق��راءة، و�شواها 
من اأن�شطة وبرامج، مما اأثرى فعاليات املعر�ض 

واأ�شاف قيمة فريدة من نوعها عليه.
وا�شت�شاف املقهى الثقايف مبعر�ض راأ�ض اخليمة 
الفعاليات  م��ن  ع����دداً  ان��ط��الق��ت��ه  م��ن��ذ  للكتاب 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، ح��ي��ث ا���ش��ت�����ش��اف منذ 

مدير  القرقاوي  يا�شر  الأ�شتاذ  من  كل  بدايته 
املراكز الثقافية يف وزارة الثقافة وتنمية املعرفة، 
يف اأم�شية بعنوان دور املوؤ�ش�شات الثقافية يف دعم 
الكاتب  ال�شام�شي  جنيب  والأ���ش��ت��اذ   ، املثقفني 
األقاها،  حم��ا���ش��رة  يف  الإم�����ارات�����ي،  وال���ب���اح���ث 
وكيفية  راأ���ض اخليمة  الثقايف يف  العمل  بعنوان 
القطرية  ال�����ش��اع��رة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة   ، تفعيله 
�شمرية عبيد يف اأم�شية �شعرية تناولت �شريتها 
وال�شعر،  املو�شيقى  بني  امل��زج  وكيفية  الثقافية 

الرجمة  اأهمية  م��دى  مناق�شة  اإىل  بالإ�شافة 
العربي،  الأدب  انت�شار  ال�شعرية لالإ�شدارات يف 
عبداملنعم  اأحمد  الدكتور  املقهى  ا�شت�شاف  كما 
احلديث  الأدب���ي  النقد  واأ�شتاذ  الناقد  عقيلي، 
حيث  �شابقاً،  حلب  وجامعة  الغرير،  جامعة  يف 
اأه��م��ي��ة جمع وت��دوي��ن ودرا���ش��ة �شعر  اأك���د على 
من  بنتاجهم  الإم����ارات،  �شعراء  م��ن  الراحلني 
ال�شعبي، نظراً لأهمية ذلك يف احلفاظ  ال�شعر 
بالغ  �شعبي  وم��وروث  �شعري  ت��راث وطني  على 
الأهمية، يعك�ض الهوية الوطنية واخل�شو�شية 
تاريخ  يتجزاأ من  ل  ج��زءاً  وي�شكل  الإم��ارات��ي��ة، 
ال���دول���ة وي��ح��ك��ي ���ش��ريت��ه��ا وت��اري��خ��ه��ا يف حقب 
م��ا���ش��ي��ة، وا���ش��ت�����ش��اف ال�����ش��اع��ر ال��ق��دي��ر كرمي 
الق�شائد  م���ن  ال��ع��دي��د  األ���ق���ى  ال��ع��راق��ي ح��ي��ث 
ال�شعرية، وال�شاعر والإعالمي خالد الظنحاين، 
عبداهلل  وال�شاعر  احلو�شني،  عبري  والدكتورة 

الهدية.
عام  م��دي��ر  ال�شبب  م��ن حم��م��د ح�شن  ك��ل  ق���ام 
را�شد  ود.اأح��م��د  بالوكالة،  اخليمة  راأ���ض  غرفة 
العام لقطاع اخلدمات  املدير  ال�شميلي م�شاعد 
بتكرمي  بالغرفة  الأع��م��ال  وتطوير  التجارية 
ال�شركاء والقائمني على تنظيم املعر�ض وو�شائل 
الإعالم، واأعربوا عن �شكرهم للجهود املبذولة، 
والتي كان لها الأثر الوا�شح على جناح الدورة 

العا�شرة.

 حماور الندوة : 
بداأ احلديث الزميل الأ�شتاذ وائل اجل�شي م�شريا 
اإىل هذا اللقاء لي�ض م�شعى للتوثيق اأو الإح�شاء 
بل هو اإ�شاءات و�شهادات يقدمها كل من الزميلني 
امل�شاركني عرب روؤيته وجتربته، كما قدم الأ�شتاذ 
قبيل  واملجالت  ال�شحف  ل�شدور  عر�شا  اجل�شي 
ق��ي��ام دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف العام 
1971 وبعد قيام الحتاد وقدم �شهادة حول تلك 
املرحلة متوقفا عند جتربته عرب �شحف الحتاد 
التي بداأت اأ�شبوعية ثم انتظمت بال�شدور يومية 
وب��ع��ده��ا �شدرت   1972 ال��ع��ام  اأب��ري��ل   22 منذ 
اأيار  العا�شر من مايو  البيان يومية منذ  جريدة 
ال��ع��ام 1980 ث��م ت��وق��ف ال���ش��ت��اذ اجل�����ش��ي عند 
الأول  عددها  �شدر  التي  اخلليج  جريدة  �شدور 
اهلل  ب��اإذن  لهما  املغفور  ي��دي  على  اأكتوبر   19 يف 
الأخ���وي���ن ت���رمي وع��ب��د اهلل ع��م��ران وك��ان��ت اأول 
�شحيفة يومية يف الإم��ارات لأن )الحت��اد( بداأت 
مرات  اخلليج  تعر�شت  وق��د  اأ�شبوعيا  بال�شدور 
ع��دة ل��الإي��ق��اف ع��ن ال�����ش��دور م��ن ج��ان��ب املعتمد 
ال�شدور  عن  توقفها  وك��ان  ذاك  ي��وم  الربيطاين 
ال�شدور جريدة  ع��اودت  اأن  اإىل   1972 العام  يف 

يومية يف اخلام�ض من ابريل ني�شان 1980.
اأبوظبي  الفجر يف  ���ش��درت ج��ري��دة  واأ���ش��اف كما 
1975 وكذلك جريدة  العام  17 مار�ض من  يف 
كذلك   .  1973 ال���ع���ام  يف  ذل����ك  ق��ب��ل  ال���وح���دة 
ال�شادرة  ال�شحف  عند  اجل�شي  ال���ش��ت��اذ  ت��وق��ف 
جريدة  �شدرت  حيث  الإم���ارات  يف  بالإجنليزية  
و���ش��درت جريدة   1978 ال��ع��ام  يف  ت��امي��ز  خليج 
جلف نيوز يف العام ذاته وجريدة جلف توداي عن 

دار اخلليج يف العام 1996.
ي���ق���ول : وه���ن���اك ع����دد م���ن املجالت  وا���ش��ت��ط��رد 
ال�شروق  وه��ي  اخلليج  دار  عن  ال�شادرة  الأخ���رى 
وك��ل الأ���ش��رة والأذك��ي��اء . وزه���رة اخلليج وجملة 
لل�شحافة  الحتاد  موؤ�ش�شة  وت�شدران عن  ماجد 
اإىل  حتولت  التي  وال�شباب(  ِو)الريا�شة  والن�شر 

وجرائد  ال��ب��ي��ان  ع��ن  وت�����ش��در  الع�شرية  الأ���ش��رة 
وجم��الت اأخ��رى يف الدولة منها ما ي��زال ي�شدر 
ومنها ما توقف عن ال�شدور مثل جملة )اأحوال( 
ال�شعراء(  و)فجر  الثقافية(  و)دب��ي  و)ال�شدى( 

وغريها. 

ال�شحافة وال�شحفيون
ال��زم��ي��ل د. حم��م��ود علياء حول  وب����دوره حت��دث 
الذين  وال�شحفيني  املكتوبة  ال�شحافة  جت��رب��ة 
واكبوا امل�شرية الإعالمية منذ بداياتها يف الدولة 
وم��ن��ه��م م��ن ه��و يف ذم���ة اهلل وم��ن��ه��م م��ن اعتكف 
وم��ن��ه��م م���ن ي��وا���ش��ل امل�����ش��رية م�����ش��ت��ه��ال كالمه 
ومقا�شد  الإم���ارات  دول��ة  ال�شحافة يف  مبنهجية 
ر�شالتها واأهدافها النبيلة قال : منذ بداية امل�شرية 
الحت��ادي��ة يف دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة يف 
الإمارات  دولة  الإعالم يف  ينعم   1971-12-2
العربية املتحدة مب�شاحة را�شخة جتمع بني اأمانة 
وحرية  العالية  واملهنية  اخل��رب  ودق���ة  و�شدقية 
الراأي و�شفافية امل�شادر الإخبارية الر�شمية منها 
اأو اخلا�شة  الأمر الذي يواكب كل حدث باملراقبة 
جعل  ال��ذي  الأم��ر  والتوثيق  والتحليل  والتعليل 
الإم����ارات ج��اذب��ة للجميع  الإع��الم��ي��ة يف  امل�شرية 
�شاهموا  واأج��ان��ب  عربا  وواف��دي��ن  مواطنني  م��ن 
وامل�شموع  امل��ك��ت��وب  الإع�����الم  يف  ف��ع��ال��ة  م�شاهمة 
وامل��رئ��ي والل��ك��روين على ح��د ���ش��واء ف��ربزت يف 
دائرة ال�شوء كوكبة من الكتاب العرب والأجانب 
وجدوا من جانب املوؤ�ش�شات الإعالمية كل قبول 
ومن امل�شوؤولني عنها كل احلوافز باأجواء ي�شودها 
التعاون مع التكامل والتفا�شل مما جعل القاطرة 
الكتاب  خمتلف  ت�شتقطب  الدولة  يف  الإعالمية 
الذين  اجل��ادي��ن  وال�شحفيني  والأج��ان��ب  ال��ع��رب 
لالإ�شهام  تطلعاتهم  وك��ذل��ك  ه��م��وم��ه��م  ح��م��ل��وا 
واأداء  بامل�شوؤولية  وامل�شاركة  الإعالمية  بامل�شرية 
اأو املعلومة  الواجب �شواء يف نقل اخلرب ال�شادق 
ال�شحيحة والدقيقة مع دور بارز للراأي احل�شيف 

واحرام را�شخ للراأي الآخر.
وهذا ما جعل من دولة الإمارات العربية املتحدة 
املحلية  ال��ط��ي��ور  تغريد  ب��ني  غ��ن��اء جتمع  رو���ش��ة 
يف  املنده�شة  وال��زائ��رة  الوافدة  واملقيمة  املواطنة 
ده�شة  اليوم مو�شع  ن�شيج ح�شاري مده�ض غدا 
النا�ض واإعجاب العامل وحمطة م�شيئة يف امل�شرية 

احل�شارية ال�شاملة للدولة .
وه���ا ه��ي ال��ي��وم م��ن��ارة ���ش��اط��ع��ة را����ش���دة ور�شيدة 
حت�����ش��ن ت��وج��ي��ه دف����ة الإع�������الم و����ش���الم���ة نهجه 
واملواكب  واخل�����الق  ال���الئ���ق  ب��ال�����ش��ك��ل  وم�������ش���اره 
املكتبي  امل��ت��ن��ام��ي  وال���ط���م���وح  امل��ت�����ش��ارع  ل��ل��ت��ط��ور 
املوهوبة  الأق��الم  فوجدت  ال�شواء  على  وامليداين 
الأفكار  وج��دت  كما  �شالتها  واملبدعة  واملتمر�شة 
البناءة مناخها ال�شحي املفعم بالعافية والعطاء 
والغاية  الو�شيلة  ب��ني  وتب�شر  باإمعان  واجل��ام��ع 

والو�شيلة النبيلة والغاية ال�شامية املن�شودة . 

اخلط امل�شتقيم اأق�شر م�شافة
وهي  يقول:  علياء  حممود  د.  الزميل  وا�شتطرد 
والأدبية  املهنية  والتزاماتها  م�شئولياتها  اأم���ام 
ت���درك مت��ام الإدراك ب���اأن الإع��الم��ي ال��ذك��ي هو 
الذي يحرم ويقدر ذكاء النا�ض وهو الرابح واأن 
غري الذكي هو من يتجاهل اأو يجهل ذكاء النا�ض 
الرا�شخ يف  الإعالمي  املفهوم  وه��ذا  اخلا�شر  وهو 
اخلط  ب��اأن  املعروفة  للنظرية  رديفا  يعد  الدولة 
نقطتني  ب��ني  م�شافة  اأق�شر  دائ��م��ا  ه��و  امل�شتقيم 
خالقة  اإن�شانية  ر�شالة  احلقيقة  عن  البحث  واأن 
ي�شعى نور حامليها  زم��ان ومكان  ومعطاء يف كل 
وباأميانهم ويف خاطرهم ووجدانهم  اأيديهم  بني 
دائ��م��ا الآي���ة ال��ك��رمي��ة  ))ي��ري��دون ليطفئوا نور 
اهلل باأفواههم وياأبى اهلل اإل اأن يتم نوره ولو كره 
فا�شق  جاءكم  ))اإن  �شبحانه  وقوله  الكافرون(( 
اأن ت�شيبوا قوما بجهالة فت�شبحوا  بنباأ فتبينوا 

على ما فعلتم نادمني((. 
ال�شاطع  ال��ب��ي��اين  بر�شمها  احل��ق��ي��ق��ة  ه��ي  ه��ك��ذا 

واخلالق وامل�شوؤول لأن الكلمة ال�شادقة امل�شوؤولة 
البقاء  على  القدرة  متلك  التي  وحدها  والأمينة 
اإىل موقف ومن  اإىل جيل ومن موقف  من جيل 

مرحلة اإىل مرحلة .

التطور التقني واالأكادميي
وتابع د. حممود علياء يقول: لقد اأثرى التطور 
الأكادميي والتقني اللكروين على اأنواعه احلقل 
الإعالمي بكل املعايري وفر�ض الو�شل والتوا�شل 
يف�شح  مفتوح  عاملي  ف�شاء  يف  والتفاعل  والفعل 
املعرفة وينابيع  املجال لكت�شاب كنوز ثمينة من 
ثرة من املعلومات وكم هائل من م�شادر الأخبار 

.) ول ينبوؤك مثل خبري(.
اأن  ودور الإع���الم���ي احل�����ش��ي��ف يف ه���ذا اخل�����ش��م 
الفرز  وي��ج��ي��د  الي��ج��اب��ي��ات  ب��ني  ال��رب��ط  يح�شن 
الغث  ب��ني  الف�شل  على  احل��ر���ض  م��ع  لل�شلبيات 
يف  والبناء  وال��ه��دم  وامل��ت��دارك  والإدراك  والثمني 
البناءة  العقالنية  الو�شطية  اإىل  يتعط�ض  ع��امل 
التي توفر �شبل اجلمع املحكم بني اأ�شالة الراث 
وحداثة الع�شر وبني كنوز املا�شي وثمار احلا�شر 

وهنيئا ملن يح�شن القطاف . 

* نخبة الكتاب يف االإمارات – جريدة الفجر:
وا�شتطرد حممود علياء م�شريا اإىل نخبة الكتاب 
يف  �شاهم  حيث  الفجر.  بجريدة  اأ�شهموا  الذين 
حتريرها ويف �شفحات الراأي فيها الأ�شتاذ عبيد 
املزروعي رئي�ض التحرير والأ�شتاذ حبيب ال�شايغ  
نافع  اأح��م��د  والأ���ش��ت��اذ  العك�ض  حممد  والأ���ش��ت��اذ 
والأ�شتاذ حممود ال�شعدين، والأ�شتاذ حممد عبيد 
والأ�شتاذ  حمد  حاج  القا�شم  اأب��و  والأ�شتاذ  غبا�ض 
داود  اإ�شماعيل  والأ���ش��ت��اذ  الفي�شاوي  الفتاح  عبد 
والأ�شتاذ �شم�ض الدين ال�شعيفي والأ�شتاذ هندي 
غيث والدكتور �شريف البا�شل والأ�شتاذ �شوق رافع 

وغريهم .
* ج��ري��دة الحت����اد: وم��ن ك��ت��اب ج��ري��دة الحتاد 

الرومي  خلفان  املرحوم  الأ�شتاذ  الب�شمات  ذوي 
وزير الإع��الم ال�شابق والأ�شتاذ عبد اهلل النوي�ض 
والأ����ش���ت���اذ ع��ل��ي اب����و ال��ري�����ض والأ����ش���ت���اذ حممد 
والأ�شتاذة  ال�شيد  ر���ش��وان  وال��دك��ت��ور  احل��م��ادي 
عائ�شة �شلطان والدكتورة ناديا بوهناد والأ�شتاذة 

موزة مطر وغريهم وغريهم. 
* ج��ري��دة ال��ب��ي��ان:  وم���ن ك��ت��اب ج��ري��دة البيان 
والأ�شتاذ  بو�شهاب  خليفه  حمد  املرحوم  الأ�شتاذ 
والأ�شتاذ  هواري  يا�شر  والأ�شتاذ  ال�شعيبي  ريا�ض 
اأحمد  والأ�شتاذ عبد احلميد  اأحمد  خالد حممد 
امل��ر والأ���ش��ت��اذ م��رع��ي احلليان  والأ���ش��ت��اذ حممد 
عطيه  ماأمون  والأ�شتاذ  اخلاجه  ع��ارف  والأ�شتاذ 
�شلطان  عائ�شة  والأ�شتاذة  م�شر  مني  والأ�شتاذة 

والأ�شتاذة ف�شيلة املعيني وغريهم وغريهن.
* ج��ري��دة اخل��ل��ي��ج: وم���ن ك��ت��اب ج��ري��دة اخلليج 
الأ�شتاذ : ترمي عمران والأ�شتاذ عبد اهلل عمران 
وال���دك���ت���ور حم��م��د ال��ف��ار���ش��ي وال���دك���ت���ور يو�شف 
احل�شن والأ�شتاذ غ�شان طهبوب والأ�شتاذ معروف 
�شويد والأ�شتاذ �شعد حميو والأ�شتاذ عبد الغفار 
خلدون  اأب��و   - احلزيبي  �شالح  والأ���ش��ت��اذ  ح�شني 

والأ�شتاذ وائل اجل�شي .
* ويف ج��ري��دة الإم����ارات ال��ي��وم:الأ���ش��ت��اذ: حممد 
ال���ري���ام���ي وغريهما  ���ش��ام��ي  والأ����ش���ت���اذ  ي��و���ش��ف 
ال�شيتي  ع��ب��د اهلل  الأ���ش��ت��اذ  ال��وح��دة  ويف ج��ري��دة 
زايد  الأ�شتاذ  اإىل جانب  والأ�شتاذ جمال جمايدة 
را�شد عوي�شة وغريهم ويف جملة الأيام الأ�شتاذ 
يو�شف العمران ويف جملة اأحوال الأ�شتاذ حممد 
ح�شن احلربي وغريهم ، ول نن�شي جملة املنتدى 
الأدبي ومدير حتريرها املرحوم ابراهيم �شعفان 
والأ���ش��ت��اذ وا���ش��ف ب��اق��ي وال��دك��ت��ور ���ش��ه��اب غامن 

وغريهم.

عود على بدء
وب����دوره حت��دث ال��زم��ي��ل الأ���ش��ت��اذ حممد خمتار 
ال��ب��داي��ات ال�شحفية  اأخ����رى ع��ل��ى  اإ����ش���اءة  ح���ول 

الإع��الم��ي��ة يف دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
امل�شتمعني  ب��اأذه��ان  املرتبطة  ال��ل��ق��اءات  م��ن  ق��ال: 
ال�شابقة  الأج��ي��ال  م��ن  الإم����ارات  يف  وامل�شاهدين 
هو ذلك اللقاء الذي اأج��راه علي �شمو مع كوكب 
ال�شرق ال�شيدة اأم كلثوم يف العام 1968 والربوق 
النطاق  على  م��ع��روف  ه��و  كما  �شمو  حممد  علي 
املحلي والعاملي وبالأخ�ض دولة الإمارات العربية 
املتحدة وهو اأول وزير اإعالمي يف ال�شرق الأو�شط 
واأفريقيا وهو اأطال اهلل عمره من موؤ�ش�شي احتاد 
الإذاعات العربية وم�شاهماته الرة على النطاق 
العربي ويف كتابه ))جتربتي مع الإذاع��ة(( يعود 
بتجربته الإعالمية اإىل اأكر من ن�شف قرن من 
اأجل التغيري ومن اأجل النهو�ض وتختزن ذاكرته 
والتلفزيون  الإذاع���ة  م�شرية  من  طويال  تاريخا 
وكان �شديد الت�شال بالرئي�ض الراحل اإ�شماعيل 
الأزه��ري ممتنا له ملا يعطيه من ثقة ، ومل يكن 
توعية  �شاهم يف  اأن��ه  مع  ح��زب  لأي  منتميا  �شمو 
يكون  اأن  اأ�شال  اأمنيته  وكانت  ال�شودان  ونه�شة 
الرية  بتجربته  اإعالميا ميتاز  وغدا  دينيا  عاملا 
�شت  مل��دة  وال��ق��ان��ون  ال�شريعة  در���ض  وق��د  املعطاء 
ال�شودان  اإىل  وع���اد  بالقاهرة  الأزه���ر  يف  �شنوات 
قبل ال�شتقالل بفرة ق�شرية واقرح عليه يحي 
الف�شلي الذي كان وزيرا لل�شوؤون الجتماعية اأن 
اأ�شتاذا  ك��ان  اأن��ه  م��ع  ال�شودانية  الإذاع���ة  يعمل يف 

م�شاعدا يف جامعة اخلرطوم .
اأن �شمو هو الذي  واأ�شاف الأ�شتاذ حممد خمتار 
ن��ق��ل وق���ائ���ع رف����ع ع��ل��م ا���ش��ت��ق��الل ال�������ش���ودان ويف 
اإىل  عبود  ابراهيم  الرئي�ض  ابتعثه   1956 العام 
�شنوات  ث��الث  فيها  ومكث  المريكية  اجلامعات 
التلفزيوين وعلومه وفنونه  الأداء  در�ض خاللها 
والإع���الم  الثقافة  ل����وزارة  وك��ي��ال  تعيينه  مت  ث��م 

ويعترب مرجعا يف هذا املجال . 
ويف خ��ت��ام ال��ن��دوة مت ت��ك��رمي امل��ت��ح��دث��ني وجرى 
حوار مو�شع مع احل�شور حول الإعالم وحا�شره 

وم�شتقبله . 
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اأدر�ض خطواتي جيدًا كوين اأ�شبحت يف مرحلة دقيقة من م�شريتي 

كارال حداد: لن اأظهر يف اأعمال تافهة اأو ال تقّدمني بامل�ست�ى الذي و�سلت اإليه
)الرق�ض  برنامج  من  يتجزاأ  ال  جزءًا  اأ�شبحِت  حّد  اأي  اإىل   •

مع النجوم(؟
اأ�شبحت جزءاً من )رق�ض النجوم( وبات بدوره جزءاً  اأنني  - ل �شك يف 
مبا�شراً  برناجماً  كونه  كبرية  امل�شوؤولية  املهنية.  م�شريتي  من  يتجزاأ  ل 
وبالتايل )الغلط ممنوع(. ولكن اإن �شودف وحدث عك�ض ذلك فيجب اأن 

ناأخذ اخلطاأ بعفوية ومب�شوؤولية يف الوقت 
ال�شغط  اأن  يف  ���ش��ك  ل  ن��ف�����ش��ه. 

والإرهاق يرافقانني دائماً، 
لأن  �شعيدة  اأن��ن��ي  اإل 

من  اأكر  الأ�شداء 
اأ�شكر  واأنا  رائعة، 

اهلل على ذلك.

بالربنامج؟ الكبري  تعلقك  �شبب  • ما 
- توؤدي حمبة النا�ض دوراً كبرياً، فاأ�شبحت بف�شلها جزءاً ل يتجزاأ من 
تبقى  ولكن  باآخر،  ا�شتبدال مقّدم  ال�شهل جداً  باأنه من  علماً  الربنامج، 
مكانتك يف الربنامج هي ما ي�شهم يف تعلق النا�ض بك لأن خطواتك تكون 
�شحيحة �شواء من ناحية امل�شمون اأو املظهر وغريهما، فكلها اأمور تدفع 
فيبقى  ال��ق��رار  ه��ذا  اأم��ا  ا�شتبدالك.  قبل  الأل��ف  اإىل  العّد  اإىل  بالقّيمني 
م��ن��وط��اً ب��ع��دد م��ن الأ���ش��ب��اب، ول��ك��ن ح��ني ت��ك��ون ن��اج��ح��اً يف موقعك 

فاأعتقد اأن ل داعي لتخاذه.

براأيك  هل  �شخ�شيًا،  ق���رارًا  ك��ان  اإن  م��اذا   •
الربنامج،  يف  ال�شلبي  اأث��ره  لغيابك  �شيكون 

خ�شو�شًا بعدما اعتاد النا�ض عليك؟
- من ال�شعب الإج��اب��ة عن ه��ذا ال�����ش��وؤال، لذا 
ل عدم الغو�ض يف هذا املو�شوع. ل داعي  اأف�شّ
�شبب  اأي  ثمة  ولي�ض  �شلبيني  ن��ك��ون  لأن 
يدفعني اإىل التفكري مبغادرة الربنامج. 
ذل����ك، فاملحطة  ول��ن��ف��ر���ض ح�����ش��ول 
�شتكّمل من دوين واأنا �شاأجد فر�شة 

اأخرى.

الذي  ما  موا�شم  اأربعة  • بعد 
تغرّي يف الربنامج وفيك؟

ال�شعد  ع��ل��ى  ال��ربن��ام��ج  ت���ط���ّور   -
ك��اف��ة م��ن اإخ���راج ودي��ك��ور وتقدمي 
يف  �شاهم  �شخ�ض  وك��ل  واإع�����داد... 
بح�شب  الأ���ش��ك��ال  م��ن  ب�شكل  ذل��ك 
عمله ودوره، وامل�شاهري امل�شاركون 
ب����ات����وا ع���ل���ى اإط�������الع اأك����رب 
الربنامج  بطبيعة 
نتيجة 

ملتابعتهم املوا�شم ال�شابقة، كما اأن كل فريق العمل من مقّدمني ومعّدين 
وجلنة حتكيم واإخ��راج وديكور وغريهم ميلكون اليوم خربة اأكرب. كلمة 

واحدة كفيلة بالإجابة عن هذا ال�شوؤال وهي )اخلربة(.

تقدمي  بات  هل  �شخمة،  مبعايري  برناجمًا  تقّدمني  كونك   •
برنامج اأقل م�شتوى اأمرًا مرفو�شًا بالن�شبة اإليك؟

لتقدمي  نتيجة  يكون فقط  لن  م�شتوى  اأق��ل  برامج  تقدمي  اأرف�ض  اأن   -
برنامج �شخم مثل Dancing With The Stars ، اإمنا هو اأي�شاً 
الربنامج  ه��ذا  تكوينها  على  �شاعدين  التي  كاإعالمية  ل�شورتي  نتيجة 
هذه  على  احلفاظ  واجبي  يبقى  وبالتايل  قّدمتها،  التي  كافة  والربامج 
ال�شورة والعمل على تعزيزها وتطوير ذاتي وعدم الراجع، ما يدفعني 

اإىل التاأين يف اختياراتي.

الربامج؟ تقدمي  يف  �شعبًا  رقمًا  اليوم  اأ�شبحت  • هل 
اليوم ولتحقيق  اأنا عليه  اإىل ما  اأ�شكر اهلل لأنني عملت جاهدة لأ�شل   -
ال���دوؤوب  لعملي  نتيجة  ف��ه��ذا  �شعباً  رق��م��اً  ف��ع��اًل  اأ�شبحت  واإن  ال��ن��ج��اح، 

واملجهود الكبري الذي قمت به.
• ما اجلديد الذي اأ�شيف اإىل )الرق�ض مع النجوم( يف مو�شمه 

الرابع؟
- مثل كل عام يحملDancing with the Stars مفاجاآت كثرية، 
خ�شو�شاً اأن التجّدد �شيد املوقف فتختلف كل حفلة عن الأخرى من ناحية 

الرق�شات والآراء، والنا�ض يتعرفون اإىل ع�شر رق�شات خمتلفة ورائعة.

اأنك  خ�شو�شًا  امل�شاهري  بامل�شرتكني  راأي���ك  ع��ن  اأخ��ربي��ن��ا   •
تتابعينهم قبل كل حفلة وبعدها.

- نحن نحرم بع�شنا بع�شاً، واأفرح كثرياً حني األتقي بهم خالل التمارين 
املف�شل  امل�شرك  من  �شاألتني  اإن  نحوي.  باملثل  ي�شعرون  اأنهم  واأعتقد 
مميز  منهم  واح��د  فكل  جميعاً،  اأحبهم  ك��وين  كلهم  ل��ك  ���ش��اأق��ول  لديك 
على طريقته اخلا�شة ويقّدم اأداء رائعاً، خ�شو�شاً اأن جميعهم يجتهدون 
ل��ت��ق��دمي الأف�������ش���ل، وي�����ش��ك��ل��ون اأه����م ع��ن�����ش��ر يف 

الربنامج.

• هل �شودف اأن اأ�شبحت مقّربة من 
اأحد امل�شرتكني اأكرث من غريه؟

بيننا  ت��ن�����ش��اأ  ال��ت��ي  امل��ح��ب��ة  اأن  ���ش��ك يف  - ل 
املزاح  فنتبادل  جميعاً،  منهم  مقّربة  جتعلني 
ون�شبح اأ�شدقاء، علماً باأن هذا الأمر يبقى �شمن 

حدود الربنامج.

للفوز؟ مر�شح  اأبرز  هو  من  • براأيك 
ال�شوؤال،  ه���ذا  ع��ن  الإج���اب���ة  ج���داً  ال�شعب  م��ن   -
خ�شو�شاً اأن الت�شويت هو دوماً �شيد املوقف، ف�شاًل 
وبالتايل  واأخ��رى،  الرق�شات تختلف بني حلقة  اأن  عن 
قد يوؤدي هذا امل�شرك اأو ذاك لوحته الراق�شة ب�شكل رائع، 

فيما رمبا ل يحالفه احلظ يف احللقة املقبلة.

وملكة  امل�شرتكة  نحو  كبري  ب�شكل  متجهة  االأنظار  اأن  يبدو   •
جمال لبنان ال�شابقة فالريي اأبو �شقرا؟

- ل �شك يف اأن فالريي اأبو �شقرا فتاة جميلة وقريبة من القلب وترق�ض 
ب�شكل رائع، ولكن اأي�شاً مادونا وبديع اأبو �شقرا يحظيان باإعجاب اجلميع، 
م���ارك ح��امت ف�شاب مفعم  اأم���ا  ع��ن��ر.  ر���ش��ا  اإىل  بالن�شبة  الأم���ر  ك��ذل��ك 
بالن�شاط واحليوية، كذلك رمي ال�شعيدي، وغريها. الأنظار متجهة نحو 
يوؤدي  الفوز كون كل واحد منهم  ي�شتحقون  اجلميع، فامل�شركون كلهم 

رق�شته ب�شكل رائع علماً باأنها رق�شات تتطلب جهداً كبرياً و�شعبة!

على  خا�شًا  وقعًا  مادونا  )الليدي(  مل�شاركة  اأن  كثريون  يرى   •
الربنامج. هل توافقينهم الراأي؟

اأمر جميل ج��داً، فهي  ذاتها  تاأكيد، فم�شاركتها يف الربنامج بحّد  - بكل 

�شاحبة �شخ�شية حمببة وتت�شم بطيبة قلب ل تو�شف وبالتايل ل ميكن 
اإل اأن حتبها!

الراق�ض؟ باأدائها  راأيك  • ما 
اأنها بارعة  باأدائها الراق�ض فهو جميل ج��داً، ل �شيما  اأنا معجبة جداً   -
على امل�شرح ولديها ح�شور رائع، ويبدو وا�شحاً اأنها باتت خبرية بقواعد 

الرق�ض.

املمثل  ا�شتغلت   MTV حمطة  اأن  اإىل  ت�شري  اأقاويل  ثمة   •
رفيق علي اأحمد لتكون مهامه انطالقة الربنامج فح�شب وك�شب 

م�شاهدة عالية. ما تعليقك؟
مثل  كبرية  جماهريية  ق��اع��دة  لديهم  جن��وم  ا�شتقدام  يف  اخل��ط��اأ  اأي��ن   -
املمثل القدير رفيق علي اأحمد؟ ل اأعتقد اأن ا�شمه ُي�شتغل لك�شب م�شاهدة 
عالية، فلدى )الليدي( مادونا اأي�شاً قاعدة جماهريية كبرية، ف�شاًل عن 
اأن عدد متابعي نادين عبد العزيز على مواقع التوا�شل الجتماعي �شخم 
منهم  كل  امل�شركني. ميلك  بقية  اإىل  بالن�شبة  يختلف  والأم��ر ل  ج��داً، 
قاعدة جماهريية وا�شعة وي�شّكل اإ�شافة اإىل الربنامج، اأما من ل يتمتع 
مبتابعني كثريين فم�شاركته يف الربنامج �شتكون مبثابة فر�شة لكت�شاب 

جمهور اأكرب.

ال� على  يعر�ض  الذي   Take Me Out يوؤثر  هل  براأيك    •
م�شاهدة )الرق�ض  ن�شبة  على  عالية  مبتابعة  ويحظى   LBCI

مع النجوم( كونهما ُيعر�شان يف التوقيت نف�شه؟
- ل اأعتقد ذلك.

للربنامج؟ تقييمك  • ما 
- ل اأريد اأن اأكون ظاملة بحق اأي برنامج، خ�شو�شاً اأنني ل اأتابع الربامج 
التلفزيونية كثرياً، واإن �شودف وقررت متابعة برنامج فيجب اأن اأجنذب 
ما  واإىل  م�شمونه  واإىل  ي��ق��ّدم��ه��ا  ال��ت��ي  ال�����ش��ورة  اإىل  الأوىل  ب��ال��درج��ة 
 Dancing withاأ�شتمتع مب�شاهدته. لو كنت اأحد متابعي يجعلني 
the Stars ل �شك يف اأنني �شاأجنذب اإىل م�شمون الربنامج و�شورته 
و�شاأ�شتمتع مبا يقّدمه من عبارات ونكات راقية بعيدة عن البتذال، وهذا 
ما اأ�شمعه من النا�ض الذين يرددون دوماً اأن الربنامج يّت�شم برقي كبري. 

هذه وجهة نظري انطالقاً من الأمور التي جتذبني يف الربنامج.

على  الكوميديا(  )جنم  من  اجلديد  املو�شم  يف  �شتطلني  هل   •
قناة احلياة امل�شرية؟

- بالتاأكيد، ومن املتوقع اأن ن�شتهل ت�شويره خالل �شهر مار�ض من العام 
املحطة  على  ج��دي��داً  برناجماً  ���ش��اأق��ّدم  ب��ذل��ك،  ال��ب��دء  ح��ني  واإىل  املقبل. 

نف�شها، اإل اأنني اأف�شل الك�شف عن تفا�شيله يف الوقت املنا�شب.

رف�شك  �شبب  وما  التمثيل  من  اأنت  اأين  التقدمي،  عن  بعيدًا   •
الدائم للعرو�ض يف هذا املجال؟

دقيقة من م�شريتي  اأ�شبحت يف مرحلة  ك��وين  اأدر���ض خطواتي جيداً   -
مقتنعة  ل�شت  عمل  اأي  اأرف�����ض  واأن  )ل(  فيها  اأق���ول  اأن  ميكنني  املهنية 
اأن اجلمهور مل يعد يرحمني وبات ينتظر اإن كنت �شاأحقق  به، خ�شو�شاً 
تقّدمني  ل  اأو  تافهة  اأع��م��ال  يف  الظهور  اأقبل  ل  بالتايل،  ل.  اأو  النجاح 

بامل�شتوى الذي و�شلت اإليه.

مواقع التوا�شل االجتماعي 
تعرب كارل حداد عن �شعادتها الكبريه بتفاعل النا�ض معها عرب مواقع 
النتقادات  اأم��ا  الإيجابية.  بتعليقاتهم  وحت��دي��داً  الجتماعي  التوا�شل 
واحد  �شوى  ت�شّكل  ول  تافهة  فتجدها  �شلبية  بطريقة  اإليها  توّجه  التي 
اأو اثنني يف املئة من ن�شبة التعليقات، لفتة اإىل اأن من يتابعها عرب هذه 
املواقع يدرك ذلك. وت�شري حداد اإىل اأن التعليقات ال�شخيفة ت�شدر عن 
�شخيف  النتباه من خالل كالم  لفت  يريدونه  ما  كل  تافهني  اأ�شخا�ض 
يدّل على اأخالقهم، يف اإ�شارة اإىل اأنهم ل يزعجونها فح�شب بل ي�شعرونها 

بالقرف.

حمادة هالل ن�ساب للمرة
 االأوىل يف )�سنطة حمزة(

اجلديد  فيلمه  يف  م�شاهده  ت�شوير  هالل  حمادة  امل�شري  املطرب  ا�شتاأنف 
)�شنطة حمزة(، حيث انتهى من ت�شوير عدد من امل�شاهد اخلا�شة باملطاردات 

التي تدور داخل اأحداث الفيلم.
وقال هالل اإنه �شيظهر يف الفيلم ب�شورة خمتلفة متاماً للجمهور عن جممل 
والرومان�شي  الكادح  ال�شاب  بني  فيها  اأدواره  تنوعت  التي  ال�شابقة،  اأعماله 
اإذ يج�شد يف الفيلم اجلديد للمرة الأوىل  والذي ي�شعى اإىل حتقيق حلمه، 

�شخ�شية الن�شاب الذي يقوم يف الفيلم ببع�ض عمليات الن�شب. 
واأ�شاف هالل اأن الفيلم ميثل جتربة �شينمائية خمتلفة لكل اأبطاله، منوهاً 
جديدة  �شخ�شية  الأخ���رى  ه��ي  جت�شد  ال��ل��وزي  ي�شرا  الفيلم  بطلة  اأن  اإىل 
عليها، هي الفتاة ال�شعبية التي حترف الن�شب، منوهاً اإىل اأنه مل مينعها 
جمالها واأنوثتها من جت�شيد الدور، بل على العك�ض قامت باختيار املالب�ض 
بال�شكل  لتظهر  تقدمه  الذي  ال��دور  تتنا�شب مع  التي  ال�شخ�شية  واملالمح 

اأن فريق العمل يعمل على قدم و�شاق لتقدمي  ال��ذي يليق به. واأك��د هالل 
�شامية  الفيلم  يف  ي�شارك  اأن��ه  اإىل  م�شرياً  امل�شاهد،  مُتتع  �شينمائية  وجبة 
عبداهلل  اأحمد  تاأليف  من  وه��و  ف���وؤاد،  وبيومي  فتحي  واأح��م��د  الطرابل�شي 

واإخراج اأكرم فاروق.
حمزة(  )�شنطة  ا�شم  حتت  فيلماً  وقدمت  �شبق  امل�شرية  ال�شينما  اأن  ُيذكر 
1967، �شارك يف بطولته اأمني الهنيدي و�شهري املر�شدي وحممود  العام 
ال���ذي يعمل  امل��وظ��ف ال�شغري  ت���دور ح��ول ح��م��زة  اأح��داث��ه  املليجي، وك��ان��ت 
قام  م��اأزق مل يكن ينتظره، حني  نف�شه يف  باأمانته، ويجد  حم�شاًل ويت�شم 
بع�ض الل�شو�ض باإخفاء مبلغ من املال قاموا ب�شرقته من اأحد الأثرياء يف 
حقيبته، وذلك اأثناء مطاردة رجال ال�شرطة لهم، وبعد الهروب من ال�شرطة 
اأجل  من  لديهم  ما  كل  الل�شو�ض  ويبذل  ويطاردونه  حمزة،  عن  يبحثون 

العثور على املوظف الذي يهرب طوال الوقت منهم.

اللبنانية كارال حداد يف  املعتادة تطّل املمثلة ومقّدمة الربامج  بعفويتها 
جنمة  اأنها  جديدة  مّرة  لتثبت  النجوم(  مع  )الرق�ض  من  الرابع  املو�شم 
ا�شتثنائية يف تقدمي برامج مبعايري �شخمة. ماذا قالت عن الربنامج وعن 
التمثيل؟  من  هي  واأين  اجلديد  برناجمها  عن  وماذا  بامل�شرتكني،  عالقتها 

التفا�شيل يف هذا احلوار:
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

بيت الق�شيد

جمعه الغوي�ص

ِم��ْب��ِع��د/ن َع��ّن��ي ول���ْو يِ��ْق��رَب 

يِ��ْن��َه��ْب  ل��و  للّنف�س  ِغ���ذا  ُه��و 

َْب  تِ������ْ امْلِ�����زِْن  م��ن  دَاره  ي��ْع��ل 

واجل��ف��اف اْم���ن اْل��بَ��ل��د يِ��ْذَه��ْب 

يِ��ْط��رَْب  َم��ْن��َظ��رَْه  ِم��ْن  واْلِغ�ِشي 

اْلهْيبِ�ه  يَ��ْب�����ِدي  نَِظْرتِ�ه  ِف�ي 

ْوتِ�شاوِيبَ�ه  الَْم�����رَه  ��ع/ن  خ��ا���شِ

��ِف��ْي��بِ��ه  يَ�����شْ امْل��ع��بُ��ود  ِم  غ��ي��ْث 

ا�ْشِعْيبِه  يف  اْتفي�س  وامْلِ���ي���اه 

بِ�ه تَ��ْغ��نِ��ي  اجْلِ��ي��َع��اْن  وك��لِّ��ه��ا 

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

ترجمويل كلمتي للفار�شيه

                                  الجتازف تدخل اخلط احلدودي

كان ما�شّدك حروب القاد�شيه

                           ذوقها من كفنا وكف ال�شعودي

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

ال�ساعرة/ اأ�سماء الرباهيم

تختل املوازين عندما يتعلق االأمر باملحبوب فتنقلب 
العيوب اىل مزايا الأن الروؤيا تكون بعني القلب ون�ض 

مبدع من �شاعرتنا اأ�شماء الرباهيم.

ميزان حكمي

م�����زاي�����ا ع������ي������وين  يف  ع�����ي�����وب�����ه  ح�����ت�����ى 

ال����ع����ي����ب م�����اي�����دخ�����ل ب����ح����ك����م اخل����ط����اي����ا

������ش�����ت�����ان ب��������ني ال�������ل�������ي ي�����ب�����ي�����ت ن�����واي�����ا

ه��������ذا ذه��������ب ل������و ب�������اق�������ي/ن ب������ه ب���ق���اي���ا

وه������������ذاك ي����ت����ل����ى اإن������ف������ج������اره ����ش���ظ���اي���ا

ع�����راي�����ا و  ب������ج������اح  زالت�����������ه  ان  وف�����������وق 

ال����و�����ش����اي����ا و  ال�����ع�����ت�����ب  خ�������ل  ي�������االمي�������ي 

ات�����������رك ق�����ن�����اع�����ات�����ي ف������اله������ي ق�������ش���اي���ا

غ�������ري ال�����������ذي ب����ال����ق����ل����ب ط�����������ّوع رع�����اي�����ا

م�����زاي�����ا ع������ي������وين  يف  ع�����ي�����وب�����ه  ال������ل������ي 

م�����ي�����زان ح���ك���م���ي ب���ع�������ض االح������ي������ان م��ق��ل��وب

ه����������ذا ب����ت����ك����وي����ن����ك وه��������������ذاك اإ������ش�����ل�����وب

م���ك���ت���وب و  �������ش������ي/ن  ف����ي����ه  م������ق������ّدر  وال������ل������ي 

ي����ب����ق����ى ذه��������ب ي����ل����م����ع وغ����������ايل وم�����رغ�����وب

م����ه����م����ا حت��������رز م����ن����ه م�����������ش�����روب م���������ش����روب

ي������ت������وب وي��������ع��������اود ل�����ه�����ا ب�����ع�����د م����اي����ت����وب

م���ط���ل���وب ال�����������ش�����ور  وال  م��������رّث  ال����ع����ت����ب  ف������ال 

ب����ال���������ش����وب ال������ف������ي  ب�����������ارد  ت���������ش����ِب����ه  الال 

مب���ح���ب���وب ه�������و  وال  ب������غ������ايل  �����م�����ي  ������شِ م�������ا 

ع���ي���وب ك����ل����ه  ول��������و   ، غ��������ريه  م����ا�����ش����اق����ن����ي 

 ريــتـ�يــت

اإ�شحك حزنك من هو يطيقه ،

'دوزن ه� العم��ر ب�شحكاتك !

ال تعق��د حاجْبك ، ب� �شيقة ،

'ما ت�ش�وى الدن�يا ، وحي��اتك !

***

مالحمك يف كل حالة �شمحة

ياللي  عيونك  داميًا  نّعا�ض

النا�ض تاخذ من جمالك  ملحة

لكنك  اجمل  وجه  بني  النا�ض !!

البيت مت�حد
ت��وا���ش��ع��ك ج����ْم ي���ا ب��ل�����ش��م ف�����وؤاد اجل��ري��ح

والف�شيح النبط  اجمادك..اأجماد  ماحت�شر 

ق���ّدم���ت روح�����ك ي��ب��وخ��ال��د ل�����ش��ع��ب��ك ف��دى

امل����دى ي��اب��ع��ي��د  ���ش��خ�����ش��ك،  دون  حت��ج��م��ت 

طلق بن عيد الدعجاين

كلنا خليفة
مبنا�شبة مكرمة رئي�ض الدولة )حفظه اهلل( 

لعالج اجلرحى اليمنيني يف الدولة.

وال��ش�عب لل�جار  ب�اخل�ري  ع��واي�دك 

واحل��رب ال�شلم  يف  يابو�شلطان  خ��ريك 
م�زون�ه ت�����ه��ّم��ل  ال�����ل��ي  ال��������ش�����ح��اب  م��ث�����ل 

وال�مع�ونه بال�ف�رج  �ش��ي�ول�ه  ت�ج�ري 
جابر بن �سنان

ال�ساعرة الكبرية/"غـيــاهيــب"

ق����������دّام ي���ا����ش���ب���ع االإم��������������ارات ق�������دّام

ت��ن�����ش��ام ال���������دار  ع������زة  يف  اأرواح�������ن�������ا 

اال�����ش����الم وي����ع����ز  ال�����دي�����ن  ي����ع����ز  اهلل 

ع�����دّون�����ا ل����ه ����ش���ي���ف ق����ط����ّاع االأن�������ش���ام

ع���ام ورا  ع�������ام/ن  االأم�������ن  ي�����دمي  اهلل 

ن�����ش��ح��ى ع���ل���ى ح����ب االإم����������ارات ون���ن���ام

حت���ق���ق���ت ب����ج����ه����ودن����ا ك�����ل االأح���������الم

ي������ادارن������ا ح���ب���ك ل���ن���ا ف���خ���ر وو�����ش����ام

ن���رف���ع ع���ل���ْم���ك ب��ع��زم��ن��ا ف�����وق االع�����الم

اأه�����ل ال���ك���رم واخل�����ري واأه������ل ال��ع��دال��ه

ر�����ش����ي����دن����ا ي�������وم امل������واج������ه ب�������ش���ال���ه

وي�����ع�����ز ح�����ك�����ام ال������ب������الد ورج�����ال�����ه

وال�������ش���ي���ف ي����اح����ّي����ه وي���ا����ش���ع���د ف��ال��ه

وت���ع���ي�������ض دول����ت����ن����ا ب����خ����ري و����ش���ه���ال���ه

ن��ع�����ش��ق ب���ك���ر زاي�������د ون���ع�������ش���ق ع��ي��ال��ه

جم���ال���ه يف  ب���ال���ع���م���ل  مت����ّي����ز  ك��������ل/ن 

م��ان�����ش��ت��م��ع اله�����ل احل�������ش���د واجل���ه���ال���ه

ل��ه ب����ال����وف����ى  ي���ل���ت���زم  داره  َح������ب  م����ن 

قداّم يا�سبع االإمارات قداّم

الهاملي يت�سلم ذهبية االأ�سط�انات
حممد  الإم���ارات���ي  وال�����ش��اع��ر  ت�شلم  الفنان 
�شركة  الأ�شطوانة الذهبية من  ال��ه��ام��ل��ي 
الإمارات لل�شوتيات واملرئيات تقديراً لنجاح 
املا�شي"  ����ش���دى  "جل�شة  الأخ�����ري  األ���ب���وم���ه 
ول�شيما من ناحية اختيار الأحلان والكلمات.

قام بت�شليم الهاملي الأ�شطوانة ال�شيد عامر 
الإمارات  ل�شركة  العام  املدير  الهنيدي  منري 

غفري  وجمع  �شاحله  خليل  املخرج  بح�شور 
من الإعالميني وجمهور وحمبي الهاملي. 

امل��ا���ش��ي يف مطلع  األ��ب��وم جل�شة ���ش��دى  ط��رح 
العام اجلديد ويحمل يف طياته ثمان اأغنيات 
الإمارات  �شاعر  كلمات  من  "يا�شوق"  اأهمها 
�شلطان  ب��ن  زاي����د  ال�����ش��ي��خ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  الأول 
"الفرت  واأغ��ن��ي��ة  ث���راه.  اهلل  ط��ّي��ب  نهيان  ال 

اخل�شر" من الراث القدمي، واأي�شاً "�شروق 
ال�شم�ض" من كلمات �شفرية الأ�شالة فاطمة 
نب�ض  ال�شاعره  كلمات  و"الرجا"  الهاملي، 
املها،  لل�شاعره  الع�شق"  "قوامي�ض  الهاج�ض، 
و"اتخريك"  "ليوا"  املا�شي"  و"�شدى 
م��ن ك��ل��م��ات واأحل����ان ال��ف��ن��ان ال�����ش��اع��ر حممد 

الهاملي .


