
مطلوبة  ال�صحية  املناف�صة  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
حدود  ع��ن  ت��زي��د  ح��ن  ف��امل�����ص��األ��ة  الأداء،  لتح�صن 
املعقول ميكن اأن تخلق جواً من التوتر وتقف عائقاً 
اأمام التعاون املطلوب ويحدد خبري التوظيف، توين 
الوليات  دي��روي��ت-  م��ن معهد بالنك يف  غ��راه��ام 
ي�صعون  ال��ذي��ن  للعاملن  من���اذج  خم�صة  امل��ت��ح��دة، 

للمناف�صة وكيفية التعامل مع كل منهم:
ال�صباق  ال��ف��وز يف  يريد  امل��وظ��ف  ه��ذا  ال�صريع:   1-
ب����اأي ث��م��ن، وع��ن��دم��ا ي��ط��ل��ب امل�����ص��وؤول م��ن الفريق 
تقدمي اأفكار مل�صروع جديد مثاًل، يهرع �صاحبنا هذا 

لتقدمي اأفكاره قبل غريه.
وحن العمل مع �صخ�ص كهذا ل بد من مالحظة اأن 
�صرعته يف ال�صتجابة لطلب امل�صوؤول جتعله ل يدقق 
يراجع  ملن  يحتاج  وه��و  املهمة،  التفا�صيل  يف  كثرياً 
اأفكاره واأعماله ويدقق فيها، يف حال املوافقة عليها، 
الواحد  الفريق  اأع�صاء  بقية  اأن  من  للتاأكد  وذل��ك 

قادرون على التما�صي معها وتنفيذها.
�صرية  ع��ل��ى  امل��وظ��ف  ه���ذا  ي��ح��ر���ص  ال��وح��ي��د:   2-
وبالتايل  ال��ت��اج،  ج��واه��ر  ك��اأن��ه��ا  ويحر�صها  اأف���ك���اره 
مييل للعمل مبفرده ول يحب التعاون مع زمالئه. 
وحن العمل مع �صخ�ص كهذا، من امل�صتح�صن منحه 
ال�صيطرة  دائ���رة  يف  يظل  اأن  ب�صرط  لكن  الفر�صة 

خا�صة يف الق�صايا الكبرية واملهمة. 
مع  ال��ت��ع��اط��ي  امل���وظ���ف  ه���ذا  ي��ع�����ص��ق  ال��ن��ج��م:   3-
وراءها  ي�صعى  ان��ه  ب��ل  وال�صعبة  الكبرية  الق�صايا 
اأن يظل حتت الأ�صواء باعتباره )حالل  لأنه يحب 
ي�صتح�صن  ال�صخ�ص  ه��ذا  م��ع  وللتعامل  امل�صاكل(. 

منحه فر�صة القيادة اأحياناً.
ه���ذه امل��وظ��ف على  ي��ح��ر���ص  الأث���ق���ال:  ح��ام��ل   4-
ب��ت��ك��ل��ي��ف��ه مب���زي���د م���ن املهام  امل��ط��ال��ب��ة امل�����ص��ت��م��رة 
والأعمال لأنه يريد الظهور اأمام امل�صوؤول عنه باأنه 

يقوم باأعمال كثرية.
من املهم جداً اأن نتعلم من مثل هذا املوظف املناف�ص، 

فبالإ�صافة اإىل اأنه بعمله هذا يح�صن 
اأي�صاً  فهو  ع��ن��ه،  امل�����ص��وؤول  اأم���ام  مكانته 

جديدة.  م��ه��ارات  ويكت�صب  خ���رة  ي����زداد 
نعرف  اأن  ي�صتح�صن  خ��ط��اه  على  ولل�صري 

ل  مبا  اأنف�صنا  نكلف  فال  احلقيقية  قدراتنا 
اأن حماولة جت��اوز قدراتنا  به، كما  لنا  طاقة 

لإجناز الكثري تعني اإنتاجية اأقل جودة.
من  �صيء  اأي  لعمل  م�صتعد  اإن��ه  امل��خ��رب:   5-

اأجل الظهور، ولأنه غالباً ما يكون مفتقداً للعلم 
واخلرة مع قلة ثقة بالنف�ص، فهو يلجاأ لتخريب 

اأع��م��ال الآخ���ري���ن اع��ت��ق��اداً م��ن��ه اأن���ه ب��ذل��ك يح�صن 
مركزه الوظيفي.

وحن التعامل مع زميل كهذا ي�صتح�صن البتعاد عنه 
قدر الإمكان مع اإبقاء العن مفتوحة على ت�صرفاته 

حتى ل يحاول تخريب اأعمال الآخرين.
ال��ت��ي ل بد  الن�صائح  ه��ن��اك بع�ص  ع��ام��ة،  وب�����ص��ورة 
من مراعاتها يف مركز العمل الذي يجب األ نحوله 
�صرورة  هي  اأهمية  اأكرثها  ولعل  �صراع،  حلبة  اإىل 
على  الركيز  من  ب��دًل  نف�صه  العمل  على  الركيز 
مع  مب��رون��ة  التعاطي  و  ذاك،  اأو  ال��زم��ي��ل  ه��ذا  اأداء 

الزمالء.

مالب�ضك �ضمان حفاظك على وظيفتك
الأه��م��ي��ة للح�صول  اأم���ر يف غ��اي��ة  املظهر اخل��ارج��ي 
اأن  خ�صو�صا  كذلك،  عليه  واملحافظة  بل  عمل  على 
تكون  قد  ال�صخ�ص  مالب�ص  تعطيه  ال��ذي  النطباع 
اأمرا حا�صما يف ح�صوله على وظيفة وا�صتمراره فيها. 
ويعطي اخلراء �صتة ن�صائح للموظفن، اأولها اأن 
على ال�صخ�ص اأن يعرف نوعية املالب�ص التي تالئم 
الوظيفة التي يعمل بها، فاإذا ما كان موظفا يف اأحد 
البنوك فعليه اأن ينتبه اإىل اأن ارتداء البدلة وربطة 
درجة  ميلك  ج��اد  عامل  باأنه  انطباعا  يعطي  العنق 
عالية من الرقي يف مالب�صه، وهو الذي من �صاأنه اأن 

ي�صكل عامل جذب للنا�ص، ويعطي دعاية طيبة عن 
على  اأنه  اإىل  الثانية  الن�صيحة  وت�صري  مكان عمله. 
املوظف اأن يكون حذرا واأل يتكا�صل بعد ح�صوله على 
انطباعا  يرك  هذا  لأن  مالب�صه،  ويهمل  الوظيفة 
�صيئا لدى روؤ�صائه باأنه اإن�صان ك�صول وملول واأنه ل 
اأم��ا عن  ب�صرعة لأهوائه.  ي�صت�صلم  لأن��ه  يعول عليه 
بقراءة  املوظف  بقيام  فتتلخ�ص  الثالثة  الن�صيحة 
ال�صركة حول مالب�ص موظفيها،  وقوانن  تعليمات 
حيث م��ن الأه��م��ي��ة مب��ك��ان اأن ي��راع��ي امل��وظ��ف هذه 
القوانن، لأنه اإن مل يفعل ذلك ف�صيعتره املديرون 
متمردا اأو مهمال وكالهما �صي�صجالن كنقطة �صده 
يف مكان العمل. وبالن�صبة للن�صيحة الرابعة فهي اأن 
يحر�ص  بحيث  مقال،  مقام  لكل  اأن  املوظف  يتذكر 
على ارتداء الرداء املنا�صب يف املكان املنا�صب. فاإذا ما 
كانت �صركته مثال، متخ�ص�صة بالتمثيل اأو بالفنون 
اأم��را حمبذا، بل قد  عموما ف��اإن ارت��داء بدلة لي�ص 
جادة  اأنها  اأي  ال�صركة،  عن  عك�صيا  انطباعا  يعطي 
لب�ص  م��ا  اإذا  بينما  الإب����داع،  على  ت�صجع  ول  ومملة 
انطباعا  يعطي  ق��د  ف��اإن��ه  وملونة  ظريفة  مالب�ص 

اأف�صل.
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املراهقة الربيطانية تت�شاجر
 مع والدتها 183 مرة يف العام 

ذك���رت درا���ص��ة ج��دي��دة ام�����ص الأرب���ع���اء اأن امل��راه��ق��ة ال��ري��ط��ان��ي��ة تخو�ص 
مواجهات حامية مع والدتها على �صعيد يومي، وتت�صاجر معها 183 مرة 

يف العام.
وقالت الدرا�صة، التي ن�صرتها �صحيفة »ديلي ميل«، اإن املراهقة الريطانية 
تغلق الأبواب بقوة 164 مرة يف العام لإظهار غ�صبها من والدتها، وتذرف 
123 نوبة من الدموع حول الفتيان، وتخو�ص 257 معركة مع اأ�صقائها 

و�صقيقاتها.
واأ�صافت اأن املراهقة الريطانية تختلف 127 مرة مع �صديقاتها، وتق�صي 
عام.  كل  الهاتف  عر  وزمالئها  زميالتها  اإىل  التحدث  يف  �صاعة   274
%25 من الن�صاء الريطانيات الالتي ا�صتجوبتهن  اأن  ووجدت الدرا�صة 
بالقلق واملتاعب ويندمن على  باأن فرة مراهقتهن كانت حافلة  اعرفن 
اأمهاتهن  مكانة  اأدرك���ن  واأن��ه��ن  واأ���ص��ره��ن،  لأمهاتن  �صببنها  التي  امل�صاكل 

وبداأن يف تقديرهن عند بلوغهن �صن 23 من العمر.
الريطانيات  امل��راه��ق��ات  ب��ن  للخالفات  امل�صببة  الأم���ور  اأك��رث  اإن  وق��ال��ت 
قبل  م��ن  ا�صتدعائهن  عند  وال���رد  ال��ن��وم،  غ��رف��ة  ترتيب  ه��ي:  واأم��ه��ات��ه��ن 
اإىل  وال��ع��ودة  الفتيان،  م��ع  وال��ع��الق��ة  ال�صقيقات،  م��ع  وال��ع��الق��ة  الأم��ه��ات، 
املنزل ب�صورة متاأخرة، واختيار املالب�ص، واإهمال الوظائف املدر�صية، واملال، 

وال�صلوك، وا�صتخدام اللغة ال�صيئة.
امتنانهن  اأظهرن  الريطانيات  الن�صاء  من   75% اأن  الدرا�صة  واأ�صافت 
اإظهار  يف  ف�صلن  باأنهن  اعرافهن  رغ��م  تربيتهن  طريقة  على  لأمهاتهن 
%67 منهن باأن الف�صل يعود اإىل  هذا التقدير يف �صن املراهقة، واأك��دت 

اأمهاتهن لالجنازات التي حققنها يف كرهن.

مت�شّلق جبال رو�شي ي�شقط عن جبل اإيفر�شت 
لقي مت�صلق اجلبال الرو�صي ال�صهري األك�صي بولوتوف م�صرعه خالل 

حماولته ت�صلق اأحد امل�صارات اجلبلية ال�صعبة نحو قمة اإيفر�صت.
ب��ا���ص��م احتاد  امل��ت��ح��دث  ال��رو���ص��ي��ة ع��ن  اأن��ب��اء نوفو�صتي  ون��ق��ل��ت وك��ال��ة 
300 مر  ارتفاع  �صقط عن  بولوتوف  اأن  رو�صيا  مت�صلقي اجلبال يف 
اأن بولوتوف حاول بال�صراك مع  بعد انقطاع حبل الت�صلق، مو�صحاً 
املت�صلق الكازاخي ديني�ص اأوروبكو الت�صلق لأول مرة عر مركز اجلهة 
اإىل  اأح��د  ي�صتطع  مل  طريق  وه��ي  اإيفر�صت،  جلبل  الغربية  اجلنوبية 
الآن الت�صلق عرها. وذكر نيكولي جيلن، اأحد اأ�صدقاء بولوتوف اأن 
ال��ذي قرر بولوتوف واأوروب��ك��و مواجهته يف رحلتهما  التحدي الأك��ر 
يكمن يف اأنهما قررا الت�صلق دون تخييم، وبحمل ثابت على الظهر، لذا 

مل يحمال معهما اأ�صطوانات اأوك�صجن.
وقد متكنا من الت�صلق اإىل ارتفاع 8000 مر من اأ�صل 8848 مرا 
اإىل اأن �صقط بولوتوف بعد اأن انقطع به احلبل اأثناء حماولة النزول 
�صباح ام�ص. ي�صار اإىل اأن بولوتوف البالغ من العمر 50 عاماً متكن 
قمة يف   14 اأ�صل  قمة من   11 ت�صلق  الريا�صية من  خ��الل م�صريته 
العامل يتجاوز ارتفاعها 8 اآلف مر، وقد حاز مرتن على جائزة فاأ�ص 

اجلليد الذهبي وهي اأرفع جائزة عاملية ملت�صلقي اجلبال.

 اأ�شل �شمكي لورك الإن�شان 

قال باحثون اأ�صراليون اإن اأوراك الإن�صان واحليوانات القادرة على امل�صي 
مّما  اأ�صرع  ب�صكل  لالأ�صماك  العظمي  الهيكل  من  تطورت  ال��وزن،  وحمل 

كان يعتقد �صابقاً.
ال�صري  من  متّكنت  الأط��راف  رباعية  الفقاريات  اأن  اإىل  الباحثون  واأ�صار 
على الياب�صة قبل حوايل 395 مليون �صنة من خالل تطوير عظام ورك 
قوية ات�صلت بالعمود الفقري عرالعظم احلرقفي، وهي مميزات غري 

موجودة لدى الأ�صالف ال�صمكية للفقاريات الرباعية الأطراف.
اأن  والنمّو  التطور  دوري��ة  يف  درا�صتهم  ن�صروا  الذين  الباحثون  واأو���ص��ح 
فح�ص بنية ورك بع�ص ال�صماك تظهر اأن الفرق بن الب�صر والأ�صماك 
اإىل  للتحّول  ال�صرورية  العنا�صر  ومعظم  يبدو،  كما  ج��داً  كبرياً  لي�ص 

الورك الب�صري كانت موجودة اأ�صاًل لدى الأ�صالف من الأ�صماك.
وزمالوؤها  م��ون��ا���ص  ج��ام��ع��ة  م��ن  بوي�صفريت  ك��اث��ري��ن  ال��ب��اح��ث��ة  وق��ام��ت 
ال�صرالية  الرئة  �صمكة  لدى  الع�صلي  واجلهاز  ال��ورك  عظام  مبقارنة 

و�صمكة عفريت املاء املتواجدة يف املك�صيك.
واأظهرت املقارنة اأن التحّول من ورك ال�صمكة الب�صيط اإىل الورك املعّقد 
قليل من اخلطوات  ع��دد  يكون ح�صل عر  ال��وزن قد  القادر على حمل 
�صمن مرحلة التطور. وقالت بوي�صفريت اإن الكثري من الع�صالت التي 
اعُتقد اأنها جديدة لدى الفقاريات رباعية الأطراف تطورت من الع�صالت 
املوجودة فعاًل لدى �صمكة الرئة ، واأ�صافت وجدنا اأي�صاً اأدلة على طريق 

جديد اأكرث ب�صاطة رمبا تطورت من خالله البنية العظمية .

جرذ يقتل ذكر �شلحفاة معمر
130 عاماً  ناهز  اأكر ذكر �صلحفاة معمر يف بريطانيا عن عمر  نفق 
جراء تعر�صه لع�صة جرذ، بعد اأن كان جنا من حربن عامليتن وعا�ص 
اك�صري�ص  ديلي  �صحيفة  وقالت  البالد  وملكات  ملوك  من   6 عهود 
ام�ص اإن ال�صلحفاة الذكر امل�صمى )توما�ص( جرى اعدامه بعد تعر�صه 
لهجوم من قبل جرذ يف حديقة منزل مالكه بجزيرة غرين�صي يف القنال 
الإنكليزي التابع للتاج الريطاين. واأ�صافت اأن )توما�ص(، الذي يع�صق 
اأكل اخل�ص، كان ُيعتقد يف البداية اأنه �صيتعافى من ع�صة اجلرذ، وق�صى 
5 اأيام على تناول امل�صادات احليوية القوية واخل�ص من خالل اأنبوب. 
وا�صارت اإىل اأن جروح )توما�ص( التهبت ب�صكل جعل مالكته جوان غليز، 
البالغة من العمر 54 عاماً والتي كانت ورثته من ابنة خالتها قبل 35 
عاماً، ل متلك من خيار �صوى و�صع نهاية حلياته. ون�صبت ال�صحيفة 
اإىل غليز، قولها نحن حزينون ومفجوعون، لأن توما�ص كان مثل فرد 
م��ارق يف حديقة  ج��رذ  قبل  �صاقه من  للع�ص يف  وتعر�ص  عائلتنا  من 
اأن  منزلنا، واأ�صبحت جروحه ملتهبة وو�صلت اإىل قوقعته . وا�صافت 
توما�ص مل يكن قادراً على الأكل ومل يتح�صن رغم العالج، وقررنا بعد 

اأ�صبوع على م�صتوى العائلة اأن ن�صع نهاية ملعاناته وحياته .

)م��ه��م��ة  يف  ك�������روز  ت�����وم 
)5 م�����������ض�����ت�����ح�����ي�����ل�����ة 
ق���رر ال��ن��ج��م ال��ه��ول��ي��ودي ت���وم كروز 
امل�����ص��ارك��ة يف اجل����زء اخل��ام�����ص من 
ينتجه  الذي  م�صتحيلة  مهمة  فيلم 
فيما  ف���ي���ه،  ال��ب��ط��ول��ة  دور  وي��ل��ع��ب 
اختري موؤلف �صيناريو فيلم الرجل 
لكتابة  ب��ري���ص،  درو   ،  3 احل��دي��دي 
هوليوود  �صحيفة  واأف�����ادت  ن�����ص��ه. 
ريبورتر الأمريكية، ان كروز �صيلعب 
مهمة  ف��ي��ل��م  وي��ن��ت��ج  ال��ب��ط��ول��ة  دور 
اأن يبداأ  ، الذي يتوقع   5 م�صتحيلة 
املقبل  اخل��ري��ف  ف�صل  يف  ت�صويره 
 The بعد الإنتهاء من ت�صوير فيلم
 Man From U.N.C.L.E
. واأ���ص��ارت اإىل ان بري�ص، ال��ذي بات 
يف ر����ص���ي���ده جم��م��وع��ة ك���ب���رية من 
الرجل  واآخ��ره��ا  الناجحة  الأف����الم 
�صيناريو  ���ص��ي��ك��ت��ب   ،  3 احل���دي���دي 
اجلزء اجلديد من مهمة م�صتحيلة 
وجتري   . باراماونت  لأ�صتوديوهات 
مكويري  كري�صتوفر  مع  مفاو�صات 
لإخراج الفيلم اجلديد. ومل يك�صف 
عن اأية تفا�صيل اأخرى عن الفيلم. 
ي�صار اإىل اأن اجلزء الرابع من مهمة 
م�صتحيلة جمع 700 مليون دولر 
اأف��الم كروز جنياً  اأكرث  عاملياً، وكان 

لالأرباح.

م�����������دن اجل���������ن���������وب يف 
اأم����ري����ك����ا اأك�������ر ك�����ض��اًل 
ذكرت جملة مينز هيلث ان جاك�صون 
اي�صا  عا�صمة ولية م�صي�صبي هي 
�صنفت  ح���ي���ث  ال���ك�������ص���ل  ع���ا����ص���م���ة 
كاأقل  اجلنوبية  العا�صمة  املجلة 
املتحدة.  الوليات  يف  ن�صاطا  امل��دن 
وحلت جاك�صون يف املرتبة الخرية 
مدينة   100 ���ص��م��ت  ق���ائ���م���ة  يف 
املقيمن  ن�صاط  م�صتوى  على  بناء 
ت�صارل�صتون  ج����ان����ب  اىل  ف���ي���ه���ا 
بتني�صي  ونا�صفيل  فرجينيا  بو�صت 
كارولينا  ب�������ص���اوث  وك���ول���وم���ب���ي���ا 
ولك�صنجتون  باألباما  وبرمنجهام 
بكنتاكي والتي جاء ترتيبها يف اخر 
ماريون  مات  وق��ال  خم�صة مراكز. 
التنفيذي للمجلة  التحرير  رئي�ص 
ثقافية  �صمعة  بالتاأكيد  للجنوب 
مفادها هون عليك وكن م�صرخيا 
وا����ص���اف ان ارت���ف���اع درج����ة ح���رارة 
اي�صا  ميثالن  وال��رط��وب��ة  القليم 

عقبة امام اداء التمارين.
اريجون  يف  ب��ورت��الن��د  وت�����ص��درت 
القائمة على انها اكرث املدن ن�صاطا 
ليك  و�صولت  بايداهو  بويز  وتلتها 
�صيتي يف يوتا ومينابولي�ص و�صانت 

بول يف ميني�صوتا.

نيومان  ل��ب��ارن��ي��ت  ل��وح��ة 
دوالر  م��ل��ي��ون   43.8 ب���� 
التعبريي  ل��ل��ر���ص��ام  ل��وح��ة  ب��ي��ع��ت 
مبزاد  نيومان،  بارنيت  الأمريكي، 
نيويورك  يف  �صوذيبيز  دار  اأقامته 
مليون  ال�44  ق��ارب  قيا�صي  ب�صعر 

دولر.
اإع����الم امريكية،  و���ص��ائ��ل  واأف�����ادت 
بارنيت  ر�صمها  �صخمة  ل��وح��ة  ان 
ا�صم   وحت���م���ل   ،1953 ال���ع���ام  يف 
بيعت   Onement VI
العلم  م��ع  دولر،  مليون  ب�43.8 
اأنها  اىل  ت�صري  كانت  التوقعات  ان 
مليون  و40   30 ب��ن  مب��ا  �صتباع 
رئي�ص  ن���ائ���ب���ة  واأع����ل����ن����ت  دولر. 
يف  املعا�صر  الأوروب�����ي  ال��ف��ن  ق�صم 
�صوذيبيز ، كلوديا دويك، ان الفائز 
باللوحة هو �صخ�ص �صارك يف املزاد 

عر الهاتف.
وح���ط���م���ت ه������ذه ال����ل����وح����ة رق���م���اً 
لنيومان  ل���وح���ة  وح��ق��ق��ت��ه  ���ص��ب��ق 
مزاد  خ���الل   Onement V
لدار كري�صتيز يف اأيار مايو 2012، 

وهو 22.5 مليون دولر.

حقائب اليد ملوّثة باجلراثيم
 اأكرث من احلّمامات 

اأكرث من احلمامات وذكرت  اليد ملوّثة باجلراثيم  اأن حقائب  درا�صة جديدة  ك�صفت 
وو�صروم  ايني�صيال  �صركة  اأجرتها  التي  الدرا�صة  اأن  الريطانية  ميل  ديلي  �صحيفة 
هايجن وجدت من خالل الختبارات اأن حقائب اليد الن�صائية ملوثة بالبكترييا اأكرث 
من احلمامات، واأن حقيبة بن كل 5 حقائب يد هي ملجاأ ملا يكفي من اجلراثيم التي 

ت�صكل خطراً على �صحة الب�صر.
كما ك�صفت الدرا�صة اأن اأكرث الأ�صياء ات�صاخاً التي حتتويها هذه احلقائب، هي عبوات 
مرطب اليدين، يف حن اأن اأحمر ال�صفاه واملا�صكارا كانا اأف�صل يف هذا القبيل وتبّن 

اأي�صاً اأن حقائب اليد اجللدية هي الأكرث ا�صتقطاباً للجراثيم.
ون�صح الباحثون ب�صرورة تنظيف الن�صاء حلقائب اليد ب�صكل منتظم بوا�صطة املناديل 

او اجلل امل�صاد للبكترييا منعاً لتلوثها.
ملوثة  العمل  اأماكن  يف  املوجودة  املطابخ  يف  الأ�صطح  ن�صف  اأن  الدرا�صة  اأظهرت  كما 
ب�صكل خطري مب�صتويات عالية من البكترييا املوجودة يف الراز التي ميكن اأن توؤدي 

لالإ�صابة باأمرا�ص اجلهاز اله�صمي.

املناف�شة يف العمل اأ�شكال واألوان 
الوظيفة  فقدان  من  اخل��وف 

االقت�ضادية  االأو���ض��اع  ب�ضبب 
التي تع�ضف بدول العامل يدفع 

العامل لتح�ضني اأدائه الوظيفي، 
ع��ل��ى االأق����ل اأم����ام رئ��ي�����ض��ه اأو 

من  جوًا  يخلق  مما  عنه،  امل�ضوؤول 
املناف�ضة املري�ضة بني العاملني بداًل من 

روح الفريق الواحد. 



•• العني – الفجر:

اإطار تدعيم اجلهود الوطنية وتر�صيخ  يف 
وتطوير  الإم���ارات���ي���ة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��وي��ة 
الثقافة والتنمية املجتمعية وقيم املواطنة 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة خلدمة  وال���ق���ي���م  ال�����ص��احل��ة 
املجتمع ، وقعت جامعة الإمارات وموؤ�ص�صة 
توطيداً  تفاهم  م��ذك��رة  الإم�����ارات  وط��ن��ي 

لعالقات التعاون البّناء بن اجلهتن.
وقد وقع عن جانب جامعة الإمارات �صعادة 
الدكتو علي را�صد النعيمي مدير اجلامعة 
، ف��ي��م��ا وق���ع ع���ن ج��ان��ب م��وؤ���ص�����ص��ة وطني 
الفال�صي  بالهول  �صرار  �صعادة  الإم���ارات 

املدير العام للموؤ�ص�صة الوطنية.
هذا وقد و�صف الدكتور علي را�صد النعيمي 
مدير اجلامعة هذا التعاون بن اجلامعة 
وموؤ�ص�صة وطني باأنه اإ�صافة هامة وموؤ�صر 
وطني ا�صيل يف رفع كفاءة جهود العاملن 

كل  يف  الوطنية  ال��ه��وي��ة  تعزيز  جم��ال  يف 
ميثلون  امل�صتهدفن  اإن  وق��ال  الجت��اه��ات 
املجتمع  ����ص���رائ���ح  م���ن  الأع����ظ����م  ال�������ص���واد 
طاقات  من  لديهم  مبا  ال�صباب  خ�صو�صاً 
الإبداع والبتكار ويف ظل نه�صة ح�صارية 
ت�صهدها الدولة م�صمولة بهذا الكم الناجح 
لرامج التعليم بكل م�صتوياته الأمر الذي 
يب�صر بتحقيق الروؤية امل�صركة يف خدمة 
املجتمع وفق قواعد متينة ورا�صخة نابعة 

من قيم جمتمع الإمارات.
املدير  بالهول  �صرار  �صعادة  اأثنى  ب��دروره 
العام ملوؤ�ص�صة وطني الإمارات على التعاون 
امل�����ص��رك م��ع ج��ام��ع��ة الإم������ارات العربية 
�صيتيح  ال��ت��ع��اون  ه���ذا  اإن  ، وق���ال  امل��ت��ح��دة 
اجلماعي  العمل  تو�صيع  فر�ص  بالتاأكيد 
����ص���رائ���ح امل��ج��ت��م��ع خلدمة  و����ص���ط ك���اف���ة 
م�صاريع  تنفيذ  وبالتايل   ، نف�صه  املجتمع 
اأر�ص  على  امل�صتجدة  امل�صركة  اخل��دم��ات 

الوطنية  للهوية  وتعزيزاً  متكيناً  ال��واق��ع 
خا�صة  ب�صفة  ال�صباب  دور  على  وم��وؤك��داً 
ب��اع��ت��ب��اره��م ال��ط��اق��ات ال��ف��اع��ل��ة يف حركة 

التنمية ال�صاملة.
العمل  ق��ن��وات  فتح  على  امل��ذك��رة  ت�صمنت 
ال�صراتيجية  الأه��داف  لتحقيق  املبا�صر 
دور  وتعزيز  ن�صر  يف  الحت��ادي��ة  للحكومة 
خالل  م��ن  املجتمعية  والتنمية  الثقافة 
خلدمة  املوجهة  الوطنية  الق�صايا  ر�صد 
تنظيم  يف  ال���ت���ع���اون  وك���ذل���ك   ، امل��ج��ت��م��ع 
الرامج  وت���وف���ري  وال����ن����دوات  امل����وؤمت����رات 
الهوية  جم����ال  يف  امل�����ص��رك��ة  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
ال�صاحلة  واملواطنة  الإم��ارات��ي��ة  الوطنية 
الإماراتية  املجتمعية  القيم  م��ن  النابعة 
وامل�صاركات  املجتمع  بتنمية  تعني  ال��ت��ي 

املجتمعية يف الدولة.
ويلتزم الطرفان بدعم امل�صاريع والدرا�صات 
التي يقدمها اأحد الطرفن بهدف تعزيز 

اإىل  و���ص��وًل  الإم��ارات��ي��ة  الوطنية  الهوية 
النتائج الإيجابية املرجوة.

اختيار  خا�صة  ب�صفة  امل��ذك��رة  وت�صمنت 

وت��ف��ري��غ ع���دد م��ن ال��ط��ل��ب��ة وت��دري��ب��ه��م يف 
لن�صر  التطوعي  العمل  وم��ب��ادرات  برامج 

ثقافة اخلدمات املجتمعية الوطنية.

•• العني – الفجر:

اأع���ل���ن���ت ح���دي���ق���ة احل����ي����وان����ات ب���ال���ع���ن عن 
الأوروبية  الرابطة  ع�صوية  على  ح�صولها 
حل��دائ��ق احل���ي���وان والأح����وا�����ص امل��ائ��ي��ة، يف 
اأعلى  خطوة تعك�ص جناح احلديقة يف تبني 
احليوان  حدائق  جم��ال  يف  العاملية  املعايري 
جاء  حيث  الرية،  واحلياة  البيئة  وحماية 
قبول الع�صوية بعد مراجعة �صاملة ت�صمنت 
ل���ق���اءات ب��ن م�����ص��وؤويل ال��ط��رف��ن وزي����ارات 
احلديقة  م��راف��ق  خمتلف  لتقييم  ميدانية 
العناية  وم�����ص��ت��وى  احل���ي���وان���ات  وم��ع��ار���ص 
ال��ب��ي��ط��ري��ة، اإ���ص��اف��ة اإىل اإج������راءات الأم����ان 
املبذولة  وال���ط���وارئ، واجل��ه��ود  وال�����ص��الم��ة 
والأبحاث  والتثقيف  التوعية  جم���الت  يف 
وحماية الأنواع املهددة بالنقرا�ص وجتربة 

الزوار.
الأوروب�����ي�����ة حلدائق  ال���راب���ط���ة  وت��اأ���ص�����ص��ت 
احل��ي��وان والأح���وا����ص امل��ائ��ي��ة ع���ام 1992 
وت�صم 345 ع�صواً من املوؤ�ص�صات وحدائق 
احليوان يف 41 بلداً، وتهدف ب�صكل اأ�صا�صي 
احليوانات  حدائق  بن  التعاون  تعزيز  اإىل 
والأح���وا����ص امل��ائ��ي��ة يف اأوروب�����ا مب��ا ي�صمن 
التوعية  جم������الت  يف  اأه����داف����ه����ا  حت��ق��ي��ق 
والأنواع  الرية  احلياة  وحماية  والأب��ح��اث 
امل���ه���ددة، وذل����ك م���ن خ���الل ���ص��م��ان التزام 
ال��ع��ن��اي��ة واإكثار  ب��اأع��ل��ى م��ع��اي��ري  اأع�����ص��ائ��ه��ا 

لالأنواع التي حتت�صنها احلدائق. 
الهاجري،  �صعادة غامن  قال  املنا�صبة  وبهذه 
ت�����ص��ك��ل ع�صوية  ل��ل��ح��دي��ق��ة  ال���ع���ام  امل���دي���ر 
الرابطة الأوروبية دلياًل اإ�صافياً على جناح 
بالعن  احل��ي��وان��ات  حديقة  جلعل  ج��ه��ودن��ا 
مثاًل يحتذى به حملياً واإقليمياً يف جمالت 
اإىل  اإ�صافة  الرية  احلياة  التوعية وحماية 
ت���وف���ري جت���رب���ة مم��ت��ع��ة وم���ف���ي���دة ل����ل����زوار ، 
الأوروبية  ال��راب��ط��ة  ع�صوية  اأن  م��و���ص��ح��اً 
اخلرات  لتبادل  الفر�ص  اإتاحة  �صاأنها  من 
اآخ����ر الأبحاث  ع��ل��ى  وال��ت��ج��ارب والإط������الع 
امل��م��ار���ص��ات العاملية  اأف�����ص��ل  وال��ت��ع��رف ع��ل��ى 
املهددة  الأن��واع  وخ�صو�صاً يف جمال حماية 
ب��الإن��ق��را���ص وزي����ادة ال��وع��ي ل���دى املجتمع 
اأف�صل  حول كيفية حمياة احليوانات ب�صكل 
يف منطقتنا، وقد قطعت حديقة احليوانات 

بالعن بذلك �صوطاً كبرياً .
واأ�صاف اأن حديقة احليوانات بالعن وعلى 
مدى اأربعة عقود تطورت ب�صكل كبري جداً، 
متوا�صعة  ح��ظ��ائ��ر  جم����رد  م���ن  وحت���ول���ت 
وع���ر����ص جمموعة  ب���احل���ي���وان���ات  ل��ل��ع��ن��اي��ة 
والثقافة  للتوعية  متكامل  مركز  اإىل  منها 
بالنقرا�ص،  املهددة  الأن��واع  على  واحلفاظ 
مثل امل��ه��ا ال��ع��رب��ي واإك��ث��اره��ا واإع��ادت��ه��ا اإىل 
وباإ�صراف  الرية بطريقة علمية مدرو�صة، 
ف��ري��ق ع��م��ل خ��ب��ري وم��ت��م��ك��ن ت���ق���وده نخبة 
اأبناء الإم��ارات، اإ�صافة اإىل حتولها اإىل  من 

الإم��ارات والدول  �صياحي هام ل�صكان  معلم 
ع��ل��ى جتربة  ال��زائ��ر  ف��ي��ه  امل���ج���اورة يح�صل 
قائال  ال��ه��اج��ري  واأردف   ، وم��ف��ي��دة  ممتعة 
اأن احلديقة حققت نقلة نوعية يف م�صتوى 
اأخرى  واإ�صافة  التحتية،  والبنية  اخلدمات 
امل�صتوى  ع��ل��ى  ال��ت��و���ص��ع��ة اجل���دي���د  مل�����ص��روع 
عاملية  احتلت مكانة  كما  والإقليمي،  املحلي 
ال���دول���ي���ة يف احل���ف���اظ على  ال�����ص��ن��ادي��ق  يف 

احليوانات . 
بال�صكر  ال��ه��اج��ري  غ��امن  �صعادة  توجه  كما 
يف  املعنية  اجل��ه��ات  خمتلف  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر 
دعمها  على  العن  ومدينة  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة 
ت��ع��زي��ز جهود  ���ص��اه��م يف  ال�����ذي  امل�����ص��ت��م��ر، 
وتطلعاتها  اأه���داف���ه���ا  ل��ت��ح��ق��ي��ق  احل��دي��ق��ة 
الهام،  ل��ه��ذا الإجن������از  وب��ال��ت��ايل حت��ق��ي��ق��ه��ا 
العاملن  جميع  اإىل  اأي�صا  بال�صكر  وتوجه 
عملهم  على  بالعن  احل��ي��وان��ات  حديقة  يف 
احلديقة  اأه���داف  لتحقيق  وتفانيهم  اجل��اد 
اأف�صل  اإىل  فيها  العمل  مبعايري  والرت��ق��اء 

امل�صتويات العاملية. 
على  للح�صول  التقييم  عملية  وا���ص��ت��م��رت 
حلدائق  الأوروب������ي������ة  ال���راب���ط���ة  ع�����ص��وي��ة 
املائية ح��وايل عامن،  احليوان والأح��وا���ص 
وزي��ارات ميدانية  دورية  اجتماعات  و�صملت 
�صمن  املتبعة  لالإجراءات  �صاملة  ومراجعة 
�صملها  التي  اجل��وان��ب  وت�صمنت  احلديقة، 
والعناية  احل��دي��ق��ة  م��راف��ق  اأي�����ص��اً  التقييم 

ال��ب��ي��ط��ري��ة وم��ع��اي��ري ال��ف�����ص��ل ب��ن الأن����واع 
ال�صيا�صات  اإىل  اإ�صافة  ال�صتدامة،  وخطط 
والإجراءات الداخلية واملعلومات التاريخية 
التوظيف،  و�صيا�صات  احليوانات  و�صجالت 
كما اأجرى وفد الرابطة الأوروبية مقابالت 
م��ع جم��م��وع��ة م��ن م��وظ��ف��ي احل��دي��ق��ة من 
واإدارة  احل��دي��ق��ة  ح���ول  امل�����ص��ت��وي��ات  خمتلف 
جم���م���وع���ة احل�����ي�����وان�����ات، واط����ل����ع����وا على 
العرو�ص والتجارب التفاعلية التي تقدمها 

مثل عر�ص الطيور واإطعام الزراف. 
وت�����ص��م ح��دي��ق��ة احل���ي���وان���ات ب��ال��ع��ن نحو 
4000 حيوان، وقد قامت بجهود كبرية 
خالل العقود املا�صية، بهدف منع انقرا�ص 
البيئة  ت��ع��ي�����ص يف  ال��ت��ي  ب��ع�����ص احل���ي���وان���ات 
امل��ح��ل��ي��ة، ف��ق��ام��ت احل��دي��ق��ة، ب��ال��ت��ع��اون مع 
املها  اإط��الق  باإعادة  اأبوظبي،   - البيئة  هيئة 
تقوم  كما  الطبيعية،  مواطنها  اإىل  العربي 
احلديقة بتطوير اأبحاث وم�صروعات تهدف 
واإكثار جمموعة  الرملي،  القط  اإىل حماية 
م��ن احل��ي��وان��ات امل��ه��ددة ب��الن��ق��را���ص، مثل 

ظبي اأبو عد�ص املنقر�ص من الرية.
وق����ادت ح��دي��ق��ة احل��ي��وان��ات ب��ال��ع��ن اأواخ���ر 
اإقليمية  رابطة  تاأ�صي�ص  املا�صي جهود  العام 

حل���دائ���ق احل���ي���وان والأح����وا�����ص امل��ائ��ي��ة يف 
التعاون  ب��ه��دف  وذل����ك  ال��ع��رب��ي��ة،  امل��ن��ط��ق��ة 
وتبادل  املنطقة،  احل��ي��وان��ات يف  م��ع ح��دائ��ق 
اخلرات واملعارف يف هذا املجال، اإ�صافة اإىل 
العناية باحليوانات داخل  الرتقاء مبعايري 
وتعزيز  امل�صركة،  الأبحاث  ودعم  احلدائق، 
بالنقرا�ص  امل��ه��ددة  الأن����واع  حماية  ج��ه��ود 

وا�صراتيجيات التكاثر داخل احلدائق.
وحديقة احليوانات بالعن ع�صٌو يف الحتاد 
املائية  والأحوا�ص  احليوان  حلدائق  العاملي 
�صمن �صراكات  اأي�صا  وتعمل   ،  WAZA
م���ع ب��ع�����ص امل��ج��م��وع��ات ال���رائ���دة يف جمال 
العامل  م�صتوى  على  البيئة  على  احل��ف��اظ 
يف  مب��ا  والتعليمية،  ال�صياحية  واملوؤ�ص�صات 
ذل���ك ه��ي��ئ��ة اأب����و ظ��ب��ي ل��ل�����ص��ي��اح��ة وال����راث 
العاملي  الحت�����اد  و  واجل���ام���ع���ات  وامل����دار�����ص 
ل�صون الطبيعة ، جلنة بقاء الأن��واع ، هيئة 
البيئة- اأبوظبي ، حديقة حيوان �صان دييغو 
يف  ال�صمالية  ت��ر���ص��ت  ري��ن��ج��الن��د  جمعية   ،
 ، ال�صحراء  على  احلفاظ  �صندوق  و  كينيا 
الّرية  الأن���واع  على  احلفاظ  بهدف  وذل��ك 
املهددة بالنقرا�ص واإعادة توطينها مبا فيها 

املها العربي واملها معقوف القرن.

تخريج دورة يف الربجمة اللغوية الع�شبية 
باإدارة الإقامة و�شوؤون الأجانب العني

•• العني - الفجر:

اللغوية  ال��رجم��ة  دورة  العن  الأج��ان��ب  و���ص��وؤون  الإق��ام��ة  اإدارة  اختتمت 
مع  بالتعاون  والإق��ام��ة  للجن�صية  الإم���ارات  معهد  نظمها  التي  الع�صبية 
مركز ابن بطوطة للتدريب وذلك يف قاعة التدريب مببنى الإدارة، �صارك 
يف الدورة 19 من ال�صباط و�صف ال�صباط والأفراد من موظفي الإدارة .

اللغوية وتطبيقها يف احلياة  الرجمة  تعريف مفهوم  اإىل  ال��دورة  تهدف 
بكفاءة  الآخ��ري��ن  م��ع  التعامل  وكيفية  والجتماعية  والعملية  العلمية 
بوثائق  والإ�صتيجاب  وال��ق��راءة  الإدراك  حم��ددات  على  التعرف  و  وفعالية 
العمل كما مت مناق�صة معوقات الت�صال واأ�صاليب التغلب عليها ويف نهاية 
املحا�صرة مت عر�ص اأهم مهارات ا�صتخدام الرجمة اللغوية يف التحقيقات 
اجلنائية وتقدمي تطبيقات عملية للمنت�صبن عن كيفية تطبيق الرجمة 

اللغوية الع�صبية يف احلياة العملية والإجتماعية.
من جانبه اأكد العقيد خليفة مطر احلمريي مدير الإدارة اإن هذه الدورات 
تاأتي �صمن خطة التدريب ال�صنوية التي تهدف اإىل تطوير وحت�صن الآداء 
يف  والأن�صطة  العلمية  الأ�ص�ص  اإىل  التعرف  جانب  اإىل  للعاملن  واملهارات 
نهاية  ال��ع��م��ل،ويف  يف  التميز  �صاأنها  م��ن  التي  وامل��ب��ادرات  املنهجيات  اإع���داد 

الدورة وزع مدير الإدارة ال�صهادات على املنت�صبن.
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لدورها الريادي يف احلفاظ على االأنواع املهددة باالنقرا�ض

حديقة حيوانات العني حت�شل على ع�شوية الرابطة 
الأوروبية حلدائق احليوان والأحوا�ض املائية

�شراكة جديدة بني موؤ�ش�شة وطني الإمارات وجامعة الإمارات 

مب�ضاركة العب الفريق االأول لنادي العني
حملة للحد من الكتابة على 
اجلدران تطلقها بلدية العني

•• العني - الفجر:

اإدارة  وامل�صاحة  امل��دن  تخطيط  بقطاع  ممثلة  العن  مدينة  بلدية  اأطلقت 
التخطيط احل�صري ومب�صاركة جميع قطاعات املناطق للبلدية وال�صرطة 
املجتمعية ومنطقة العن التعليمية ونادي العن الريا�صي وجهات اأخرى 
حملة للق�صاء على ظاهرة الكتابة على اجلدران وذلك حفاظاً على املظهر 
باأهمية  العن  مدينة  جمتمع  توعية  اإىل  اإ�صافة   ، ال��واح��ات  ملدينة  العام 
ال��ت�����ص��دي واحل���د م��ن ه���ذه ال��ظ��اه��رة وال��ت��ي ���ص��وه��ت ال��ع��دي��د م��ن املرافق 

واملمتلكات العامة واخلا�صة نظراً لتف�صي هذه الظاهرة .
احلملة  ه��ذه  العن  مدينة  لبلدية  التابعة  القطاعات  جميع  تبنت  وق��د 
بعدة مبادرات كانت اأولها مبادرة القطاع ال�صمايل باملحا�صرات التوعوية 
والتن�صيق مع اأ�صباغ نا�صونال رعاة هذه الفعالية . و د�صنت احلملة �صباح 
اأم�ص ، بدعوة الالعب الريا�صي حممد عبد الرحمن لعب الفريق الأول 
لنادي العن الريا�صي مل�صاركة طالب مدر�صة معاوية بن اأبي �صفيان للتعليم 
الأ�صا�صي ح2 )اجليمي( مبدينة العن لإزالة الكتابة عن جدران املدر�صة  
بهدف ت�صليط ال�صوء على  هذه الظاهرة  ، وتاأتي م�صاركة الالعب حممد 
عبد الرحمن نظراُ لهتمام هذه الفئة العمرية بهذا الالعب ومدى تاأثريه 
باملدينة  العامة  املمتلكات  ت�صويه  من  للحد  الربوية  الر�صالة  تعميق  يف 
واحلفاظ عليها خالية من الكتابات الع�صوائية .  واأ�صار ت املهند�صة �صيخة 
الكعبي رئي�ص ق�صم ال�صيا�صات والأنظمة بقطاع تخطيط املدن وامل�صاحة  اإىل 
اأن الكتابة على اجلدران وت�صويهها هي ظاهره دخيلة على جمتمعنا لبد 
من مكافحتها والتخل�ص منها مبثل هذه احلمالت، ولبد من اإ�صراك فئات 
املجتمع لزيادة الوعي لديهم ون�صر ثقافة املحافظة على املمتلكات العامة 
وعدم العبث بها. وقامت بلدية مدينة العن مبخاطبة جميع القطاعات 
التابعة لها للعمل على اإبراز عدد من املبادرات املميزة واملختلفة والكفيلة 
والأفكار  الفعاليات  من  عدد  تنظيم  خالل  من  الظاهرة  لهذه  بالت�صدي 
التي ميكنها توعية الأف��راد مبختلف فئاتهم .خلطر هذه الظاهرة والتي 
�صوف تر�صد فعالياتها بجميع القطاعات .  واأ�صاف �صعيد اجلابري رئي�ص 
ق�صم الفعاليات بقطاع و�صط املدينة ، اأن ظاهرة ت�صويه اجلدران بالكتابة 
عليها يعد ت�صويهاً جلمال املمتلكات العامة وتعدياً عليها كما اأنها تعر عن 
خلل يف الناحية الربوية والدينية ، وهي من الظواهر التي انت�صرت بن 
عامة ال�صباب بل اأ�صبحت متثل منحدراً �صلوكياً يف بع�ص املواقف ولعل هذا 
مل ياأت من فراغ ولكن هناك عوامل متعددة وراء ذلك، حيث ت�صعى بلدية 
مدينة العن من خالل ما تقدمه من مبادرات يف هذا املجال للوقوف على 
اأ�صباب هذه الظاهرة وو�صع احللول املقرحة للت�صدي لها �صعياً للحفاظ 

على مدينة الواحات وممتلكاتها ومرافقها العامة خالية من الت�صويه. 



كانت بداية حتّول البي�صة اإىل جنن ظاهرة مهمة فعاًل. لكّن توقف منوها 
يف مرحلة لحقة كان اأمراً خميباً لالآمال مع اأنه متوقع. تعك�ص هذه العملية 
علماً متطوراً يتمحور حول تقنيات ال�صتن�صاخ التي تهدف اإىل اإعادة اإحياء 

الأجنا�ص املنقر�صة.
عامل  من  املنقر�ص  املعوي  التكاثر  �صفدع  اإع��ادة  ب�صيطاً:  اأرت�صر  هدف  كان 
الن�صيان. من خالل القيام بذلك، �صيتجدد الأمل بالن�صبة اإىل مئات ال�صفادع 
الأخرى التي تتجه نحو النقرا�ص. كان احل�صول على ذلك اجلنن نقطة 
اإىل  �صي�صل  باأنه  ويثق  كبري  بتفاوؤل  اأرت�صر  وي�صعر  الأب��ح��اث،  يف  مف�صلية 

النهاية ال�صعيدة قريباً. يقول اإن الأجنا�ص املن�صّية �صتظهر جمدداً.

معدة بدل الرحم
1972 يف جبال ولية  عام  املعوي اجلنوبي يف  التكاثر  اكت�صاف �صفدع  مت 
كوينزلند، اأ�صراليا. لكن مل يلحظ العامل ذلك الكت�صاف قبل عام 1974، 

حن اكت�صف مايك تايلر طريقة تكاثره.
اخلا�ص  بي�صها  تبتلع  رح��م.  اإىل  معدتها  الأم  ال�صفدعة  حت��ّول  باخت�صار، 
ه�صم  لتجنب  معدتها  يف  ال��ه��ي��دروك��ل��وري��ك  حم�ص  ت�صنيع  ع��ن  وت��ت��وق��ف 
�صغارها. ينمو بن 20 و25 �صرغوفاً يف داخلها ويتابع املخاط الذي تنتجه 
خيا�صيمها جتنب احلم�ص واإبعاده. تزامناً مع منو ال�صراغيف خالل الأ�صابيع 
ال�صتة الالحقة، ل تاأكل الأم مطلقاً، ثم تنتفخ معدتها لدرجة انهيار الرئتن، 
النهاية، تلد �صغارها عر عملية  التنف�ص عر جلدها. يف  ما يجرها على 

)التقيوؤ الندفاعي(، فتجلبهم اإىل العامل ك�صفادع �صغرية مكتملة النمو.
اآخرون  الغريبة، �صكك علماء  الأنباء عن هذه ال�صراتيجية  انت�صرت  حن 
باملو�صوع. طرح تايلر معطيات غنية عن �صفدع �صغري ُيخرج راأ�صه من فم 
اأمه كاأي حيوان برمائي، لكن مل تكن هذه املعطيات كافية. عاد ليكتب لحقاً 
يف كتابه: )بدا الأمر م�صتحياًل بالن�صبة اإىل عدد كبري من علماء احليوان. 

كرثت التلميحات املتكررة اإىل اأننا خمطئون(.
ت��ط��ل��ب الأم�����ر ���ص��ن��وات ع���دة وم�����ص��وح��ات م��ي��دان��ي��ة و����ص���وراً ك��ث��رية لإقناع 
يف  و�صلوكه  لل�صفدع  كاماًل  و�صفاً  لحقة  مرحلة  يف  تايلر  ن�صر  امل�صككن. 
عام 1981. )رف�صت جملة Nature ن�صر الدرا�صة لأنها اعترتها غري 
اإىل  الطبية  الأو�صاط  تنّبهت  لكن  خمطئة(.  كانت  لكنها  لالهتمام،  مثرية 
ت�صنيع احلم�ص يف معدته  وق��ف  الكائن من  ه��ذا  اإذا متكن  الظاهرة.  ه��ذه 
عمداً، قد يوفر طرقاً جديدة ملعاجلة قرحة املعدة اأو م�صاعدة النا�ص الذين 
كثرية  ِف��َرق  ب��داأت  اأك��ر.  ب�صرعة  ال�صفاء  على  املعدة  يف  جلراحة  يخ�صعون 

تدر�ص ال�صفادع.
لكن مل ت�صتمر هذه اجلهود. يقول اأرت�صر: )كان الهتمام �صديداً ثم انتهى 
 .1981 اأو   1979 الغابات يف عام  اآخ��ر عينة يف  ُر�صدت  ف��ج��اأًة(.  كل �صيء 
بعد  اأخ���رى  عينات  اأي  اكت�صاف  يتم  مل  املكثفة،  امليدانية  امل�صوحات  ورغ��م 
ذلك. نفق اآخر �صفدع مت اأ�صره يف عام 1983 ثم اختفت تلك الف�صيلة من 

الوجود.
التكاثر  )�صفدع  اأخ��رى  ف�صيلة  اكت�صاف  مت  �صارة!  اأنباء  ظهرت  ذل��ك،  بعد 
كوينزلند.  يف  الوطني  اأونغيال  منتزه  يف   1984 عام  يف  ال�صمايل(  املعوي 
لكن بعد �صنة على ذلك، قبل اأن يتمكن اأحد من الحتفال باملنا�صبة، انقر�صت 

هذه الف�صيلة بدورها.
التكاثر  �صفدع  �صي�صتن�صخ  النقرا�ص.  م�صار  عك�ص  على  اأرت�صر  يعمل  لكن 

املعوي اجلنوبي لإعادته اإىل احلياة.

ا�ضتن�ضاخ الف�ضيلة
وبرزت  ذلك  لفعل  طبية  اإمكانات  ثمة  للمحاولة.  عدة  اأ�صباب  اأرت�صر  لدى 
الطبيعة غري املاألوفة لدورة حياة ال�صفدع التي ل يتقا�صمها معه اأي حيوان 

اآخر. لكن ثمة �صبب اأ�صا�صي اآخر يدفعه يف هذا الجتاه: )لو كنا م�صوؤولن 
اأخالقية  اأو عن غري ق�صد، فلدينا م�صوؤولية  عن انقرا�ص الأجنا�ص، عمداً 

لعك�ص ما فعلناه اإذا ا�صتطعنا ذلك(.
لكن لنتاأمل بالو�صع للحظة: ل اأحد يعلم فعلياً �صبب اختفاء ال�صفادع اأو ما 
اإذا كنا اأدينا دوراً يف ذلك. رمبا �صاهم علم احلراجة الب�صري يف هذه الظاهرة. 
انقرا�صاً  لكن قد تكون الفطريات وحيدة اخللية القاتلة التي ت�صبب راهناً 
عاملياً لل�صفادع ال�صبب يف انقرا�ص اأوىل ال�صحايا من ف�صيلة �صفادع التكاثر 
املعوي. لكن يتم�صك اأرت�صر بحجته الأخالقية رغم كل �صيء. يعتر اأي�صاً اأن 
اإعادة اإحياء ال�صفادع قد ت�صاهم يف ن�صر جهوده الأخرى مثل م�صروع اإعادة 
اإحياء حيوان الثايل�صن ))منر ت�صمانيا الأ�صرايل املميز((. يو�صح اأرت�صر: 
)رمبا من الأ�صهل احل�صول على كائن مثل ال�صفدع يف نهاية املطاف. عندها 
قد يقرر الأ�صخا�ص الذين كانوا �صلبين جداً التوقف عن النتقاد والراجع 

عن موقفهم(.
ل�صتن�صاخ �صفدع التكاثر املعوي، احتاج فريق العمل يف البداية اإىل حم�صه 
لديه  التجميد  حجرات  فّت�ص  ال��ذي  تايلر  مايك  اأرت�صر  ا�صتدعى  ال��ن��ووي. 
ووجد بع�ص عّينات من الأن�صجة القدمية. كانت العينات بحالة �صيئة، فهي 
عبارة عن اأجزاء من �صفدع قبعت داخل حاوية من دون ا�صتعمال اأي م�صاد 
للتجّمد حلمايتها. كان ُيفر�ص اأن تكون اخلاليا اأ�صبه باأجزاء ممزقة وغري 
املحاولة  اأن  )ظننا  اأرت�صر:  يقول  ما.  بطريقة  نافعة  بقيت  ولكنها  جمدية 

ت�صتحق العناء(.
�صفدع  )بي�صة  فيه  ال��ن��ووي  احلم�ص  لو�صع  ج�صم  اإىل  الفريق  اح��ت��اج  ث��م 
اآخر(، فاختار �صفدعاً خمططاً )ينتمي اإىل ف�صيلة قريبة وينتج بي�صاً كبرياً 
باحلجم املنا�صب(. لكن ثمة جانب �صلبي )وبارز(: ت�صع ال�صفادع املخططة 
البي�ص مرة يف ال�صنة فقط. يقول اأرت�صر: )يف بع�ص املرات التي عملنا فيها، 
مل تكن ال�صفادع ت�صع بي�صها. وبقي الو�صع على هذه احلال طوال ال�صنة(.

حن ح�صل فريق العلماء على بي�صة من اأم بديلة، ا�صطر اإىل تدمري النواة 
الأ�صلية كي يتمكن من د�ص نواة من الأن�صجة املجّمدة التي تعود اإىل �صفدع 
اأو  ج��داً  رفيعة  اأداة  بوا�صطة  ي��دوي��اً  املهمة  بهذه  يقوم  ك��ان  امل��ع��وي.  التكاثر 
مُيطر البي�صة بالأ�صعة فوق البنف�صجية. جرب التقنيتن على مئات البي�ص 

وانق�صم عدد منها يف نهاية املطاف اإىل جنن فيه مئات اخلاليا.
تبداأ  كتلة اخلاليا  كانت  التقنية،  ه��ذه  العمل يطبق  ك��ان فريق  م��رة  يف كل 
بالنقالب نحو الداخل )اإنها حلظة حا�صمة ا�صمها عملية )تكّون املعيدة(( 
املرحلة  ب��داأت  الآن.  املرحلة حتى  اإىل هذه  العملية  تتوقف. لقد و�صلت  ثم 
اإنتاج �صرغوف ب�صيط  الأوىل من تكّون �صفدع التكاثر املعوي، لكن ل يزال 

اأمراً بعيد املنال.
مع ذلك، يبقى اأرت�صر متفائاًل. كلما كان ميّر باحلركات التقنية نف�صها مع 
�صفدع حي ويد�ص نواة هذه الف�صيلة يف بي�صها اخلا�ص، كان اجلنن الناجم 
عن هذه العملية يتوقف يف املرحلة نف�صها. ي�صري ذلك اإىل وجود خطب ما يف 
تقنيات الفريق ولي�ص يف الأن�صجة املجّمدة التي قدمها تايلر. كانت الأن�صجة 
لت�صبح العن�صر املحوري يف العملية، لكن ميكن اإ�صالح امل�صاكل التكنولوجية 
على  مل�صاعدته  لن��زا  روب��رت  اجلذعية  اخلاليا  بخبري  اأرت�صر  ا�صتعان  وق��د 

القيام بذلك: )نحن متفائلون رغم كل �صيء(.

جتربة ت�ضتحق العناء؟
الذين  الأ�صخا�ص  ب��دءاً من  امل�صككن،  كبرياً من  ع��دداً  ب��دوره  اأرت�صر  واج��ه 
الذين  اأول��ئ��ك  اإىل  و���ص��وًل  ج��داً  هائلة  التكنولوجية  العقبات  اأن  يعترون 
يظنون اأن اإعادة اإحياء الأجنا�ص املنقر�صة م�صروع تافه. يقول اأرت�صر: )كل 

ل الختباء يف الزاوية ورفع راية ال�صت�صالم(. من ي�صارع اإىل الهجوم يف�صّ
امل�صتعملة �صد جتربة عك�ص م�صار النقرا�ص على  ل ينطبق بع�ص احلجج 

الزاجل،  اأو احلمام  ال�صويف  املاموث  املعوي. على عك�ص فيل  التكاثر  �صفدع 
ي�صافر  اأو  منهم  ليتعلم  ال��رف��اق  اإىل  يحتاج  اجتماعياً  كائناً  لي�ص  ال�صفدع 
معهم. وعلى عك�ص فيل املاموث الذي قد يحتاج اإىل ال��ولدة داخل فيل، ل 
يحتاج ال�صفدع اإىل والدة بديلة معقدة. وعلى عك�ص عدد كبري من املر�صحن 
الأ�صنان،  امل�صّيفة  القطط  اأو  امل��وا  طائر  مثل  النقرا�ص،  ع��امل  من  للعودة 
ال�صفدع كائن �صغري وميكن تربيته يف املختر. ميلك اأرت�صر كميات كبرية 
عدداً  يوفر  قد  واح��د  �صفدع  ا�صتن�صاخ  يف  جنح  واإذا  املجّمدة،  الأن�صجة  من 

لمتناهياً منها.
الرمائيات  على  احلفاظ  على  مرييالند  جامعة  من  ليب�ص  كارين  تعمل 
احلية. تقول ليب�ص: )تبدو التجربة منا�صبة لأ�صباب عدة باعتبارها اختباراً 

جتريبياً واأظن اأنه خيار مرر من وجهة النظر العلمية والأخالقية(.
اأ�صبح و�صع  اإن��ه �صروري.  بل  فح�صب  م��رراً  لي�ص  امل�صروع  اأن  اأرت�صر  يظن 
البيئة بداأ يحاول الحتفاظ  اأن بع�ص املدافعن عن  ال�صفادع �صيئاً لدرجة 
بعينات من الأن�صجة �صمن ت�صميم جيني، وذلك بهدف ا�صتن�صاخ الأجنا�ص 
اأننا �صنتمكن من تنفيذ  اأرت�صر: )يظن اجلميع  اإذا اختفت بالكامل. يو�صح 
م�صروع مماثل بكل �صهولة، لكّن اأحداً مل يثبت بعد قدرتنا على فعل ذلك. 
�صيكون هذا امل�صروع مهماً بالن�صبة اإىل بقية ال�صفادع حول العامل وبالن�صبة 

اإىل احليوانات من جميع الأجنا�ص على الأرجح(.
لنفر�ص اأن اأرت�صر جنح يف م�صاعيه. اأين �صيقيم اجليل اجلديد من �صفادع 
ب�صبب اخلنازير  اأ�صبح موطنها يف جبال كوينزلند مهدداً  التكاثر املعوي؟ 
الفطريات  نن�صى  ول  املتحّولة.  اأو  امللوثة  واملياه  ال�صارة  والأع�صاب  الرية 
الأمر  �صيكون  تقريباً.  العامل  اأنحاء  جميع  يف  انت�صرت  التي  اخللية  وحيدة 

اأ�صبه باإقامة املوتى ليعي�صوا يف عامل بيئي خميف!
الغابات يف  اأن ن�صلح و�صع  اأرت�صر بهذه الآراء. يقول: )ميكن  لكن ل يتاأثر 
اإىل الحتفاظ مبعظم احليوانات الرية  املطاف. حتى لو ا�صطررنا  نهاية 
تركها  م��ن  م��رة  ب��األ��ف  اأف�����ص��ل  ذل��ك  �صيكون  ا�صطناعية،  بيئات  يف  العاملية 
اأن ت�صبح م�صاكنها جاهزة.  اأن تنتظر ال�صفادع اإىل  تنقر�ص نهائياً(. ميكن 

يف غ�صون ذلك، ميكن اأن ي�صممها العلماء اأو يعملوا على تكاثرها كي تقاوم 
الفطريات وحيدة اخللية اأو اأن يطلقوا م�صاريع جتريبية ملعرفة ما اإذا كانوا 

ي�صتطيعون اإيجاد موطن لها يف هذا العامل اجلريء اجلديد.
لكن تعتر ليب�ص اأن هذا الأمر غري عملي: )تبقى م�صاحات حدائق احليوانات 
اإىل مناف�صة  اإحياوؤها  ُيعاد  التي  ال�صفادع  �صت�صطر  حمدودة ج��داً(. كذلك، 
اآلف الرمائيات الأخرى التي تواجه خطر النقرا�ص )حواىل %40 من 
ف�صيلة نعرف بها حتى الآن(. ت�صيف ليب�ص: )ل ميكن الحتفاظ  اآلف   7

باأعداد كافية من جميع الأنواع حلماية التنوع اجليني(.
الأجنا�ص  اإحياء  اإع��ادة  اآخر: تكّلف م�صاريع  ل�صبب  بالقلق  ليب�ص  ت�صعر  لكن 
اأمواًل طائلة. يعرف اأرت�صر باأن اأبحاث ال�صتن�صاخ تكون ملكفة يف البداية 
ولكنه يقول اإن التكاليف تراجع يف نهاية املطاف: )ل ميكنني تذّكر ما كانت 
اأ�صبحت هذه التقنية روتينية الآن(. مع  كلفة ا�صتن�صاخ النعجة دويل، لكن 
يحتاج  لكن  نقدية كثرية،  اأم��وال  تتوافر  �صائكة.  لعبة  التمويل  يبقى  ذلك، 
اإليها املدافعون عن البيئة ملراقبة احليوانات التي ل تزال حية وملعرفة �صبب 
حالت  يف  الأجنا�ص  اإنقاذ  كيفية  نعرف  لإنقاذها.  ط��رق  وتطوير  اختفائها 
اأ�صتطيع منع  ليب�ص: )ل  ن�صتطيع حتّمل كلفة ذلك. تقول  لكننا ل  كثرية، 
نف�صي من التفكري باأننا ل ن�صتطيع العتناء مبا لدينا وها نحن نريد الآن 
ال�صتثمار يف تقنيات مكلفة جداً ل�صتعادة بع�ص الأجنا�ص املثرية لالهتمام 
التي قد تتمكن اأو ل تتمكن من البقاء على قيد احلياة يف الغابات وحدها(. 
يف اأف�صل الأحوال، تاأمل اأن ت�صاهم هذه امل�صاريع املتطورة يف تعزيز الهتمام 
اإىل  اأرت�����ص��ر  امل��ه��ددة. لكن ينظر  ال��ري��ة  اأو���ص��ع م��ن احل��ي��وان��ات  مبجموعة 
املو�صوع من منظار خمتلف: م�صكلة الكائنات التي ل تزال حية متنحه �صبباً 
اآخر لإعادة اإحياء الأجنا�ص املنقر�صة. يو�صح: )بغ�ص النظر عن عدد املوارد 
التي ن�صتعملها لالهتمام بالبيئة، مل تعد احليوانات الرية اآمنة يف الغابات. 
اإذا اعرفنا باأهمية احلفاظ على التنوع البيولوجي، ل ميكن اأن نفر�ص اأّن 
الكتفاء ببناء �صياج عاٍل �صيكون تدبرياً كافياً. ل بد من ا�صتك�صاف عدد كبري 

من ال�صراتيجيات املوازية(.

اأو  بامل�صي  ال��ب��دء  قبل  ال��ري��ا���ص��ي  ح��ذائ��ك  ح��ال��ة  حت�صن  ت��ري��د  كنت  اإذا 
الرك�ص يف الطق�ص الدافئ، قد ترغب يف جتربة بع�ص الآلت املتطورة 
كبرية.  راح��ة  ت�صمن  كونها  املتخ�ص�صة  الأحذية  متاجر  يف  تكنولوجياً 
هل تنجح تلك الآلت فعاًل؟ يجيب ديفيد نولن، معالج فيزيائي يعمل 
الريا�صي( يف  العظام والطب  الرك�ص �صمن )مركز جراحة  برنامج  يف 
م�صت�صفى ما�صات�صو�صت�ص العام التابع جلامعة هارفارد: )نعم، لكن تكون 
التكنولوجيا مهمة بقدر اأهمية ال�صخ�ص الذي يف�صر البيانات املتوافرة(. 
ميكن اأن ي�صاهم ا�صتعمال الدعامة املنا�صبة يف احلذاء يف جتنب م�صاكل 
وتزيد خطر  والظهر  وال��ورك  الركبة  اإىل م�صاكل يف  ت��وؤدي  التي  القدم 
املتطورة  التكنولوجية  الآلت  حت���دد  اأن  ومي��ك��ن  وال��ك�����ص��ور.  ال�����ص��ق��وط 
ُتو�َصع فيه تلك  اأن  ال��ذي يجب  املكان  الأح��ذي��ة  داخ��ل متاجر  اجل��دي��دة 

الدعامة.
امل�صي.  طريقة  وحملالت  الأق���دام  ما�صحات  فئتن:  بن  الآلت  تنق�صم 
ال�صخ�ص  املا�صحات عبارة عن �صجادات حمو�صبة، فيقف  ما تكون  غالباً 

على تلك اخلارطة ويجب اأن تكون نقاط ال�صغط يف اأخم�ص القدمن. 
ميكن اأن ت�صاعد هذه اخلارطة على حتديد �صكل ا�صتقامة اجل�صم ومدى 
حاجتك اإىل دعامات خا�صة لتح�صن و�صعية اجل�صم )اأي اأجهزة تقومي 
امل�����ص��ي اخل�����ص��ائ�����ص وم���دى حاجة  ال��ع��ظ��ام(. ت�صّجل حم��ل��الت ط��ري��ق��ة 

القدمن اإىل دعامات اأثناء احلركة.
بكامريات  امل��زّودة  امل�صي  واآلت  املحو�صبة  ال�صجادات  بن  الآلت  ت��راوح 
فيديو. بح�صب نولن، ل بد من وجود مندوب مبيعات مدرَّب كي يفهم 
طريقة ت�صنيع احلذاء واآليات احلركة ال�صحيحة ويحدد احلذاء املنا�صب: 
اأ�صخا�ص كثريون يف قطاع �صناعة الأحذية بع�ص التدريب كي  )يتلقى 

ينجحوا يف تقييم حالت معظم النا�ص(.
ميكن اأن ت�صاعد اأحذية امل�صي اأو الرك�ص التي تكون نوعيتها اأف�صل على 
املعتدل طوال  الن�صاط اجل�صدي  املو�صى به من  بلوغ الهدف الأ�صبوعي 
اأو  باأمل يف القدم  ال�صعور  دون  من  ال�صريع(  امل�صي  )مثل  دقيقة   150

املجازفة بالتعر�ص مل�صاكل يف القدم.

عل�م وتكن�ل�جيا
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يعمل الباحث مايك اأرت�ضر على اإعادة �ضفدع التكاثر املعوي املنقر�ض من عامل الن�ضيان، وذلك عرب اال�ضتعا�ضة عن الرحم مبعدة. اإد يونغ تابع التفا�ضيل 
بة وهي تنق�ضم اإىل  يف National Geographic. منذ �ضنتني، كان مايك اأرت�ضر من جامعة نيو �ضاوث ويلز ينظر يف جمهر، ف�ضاهد بي�ضة �ضفدع خم�ضّ
اأرت�ضر:  البي�ضة جنينًا يحتوي على مئات اخلاليا. يقول  اأنتجت  نهاية املطاف،  الكرة مرات عدة. يف  العملية نف�ضها جمددًا واأعادت  بي�ضتني، ثم تكررت 

)�ضادت اأجواء احتفالية يف اأنحاء املخترب(.
ينق�ضم بي�ض ال�ضفدع باملاليني ويتحول اإىل اأجنة يوميًا، ولطاملا ح�ضلت هذه العملية حتى قبل اأن تطاأ الدينا�ضورات االأر�ض. لكن كانت تلك البي�ضة مميزة. 

فقد حّملها فريق العلماء التابع الأرت�ضر بحم�ض نووي يعود اإىل �ضفدع التكاثر املعوي اجلنوبي، وهو كائن غريب انقر�ض منذ 30 �ضنة تقريبًا.

تكنولوجية لأحذية مريحة  ح�شرات اآلية مل�شاعدتنا 

�شفدع منقر�ض يعود اإىل احلياة!

اإلهام  ال��ي��وم اإىل م�صدر  ت��ن��زل��ق، ت��ط��ري... حت��ّول��ت احل�����ص��رات  ت��زح��ف، 
نادي�ص  �صتيفن  العر�ص.  �صا�صات  اإىل  الآلين  البتكارات احلديثة، من 

من )دي�صكوفر( تابع البتكار.
اأيهما الأف�صل،  اأمام �صبيلَن اإىل م�صدر طعام  قد ل تعرف منلة تقف 
لكن م�صتعمرة منل ت�صتطيع ب�صرعة حّل امل�صكلة: ترك كل منلة اأثار 
مواد كيماوية تدعى فورمونات لتحّدد طريقها من الوكر اإىل الطعام، 
فتتبعها النمالت الأخرى. هكذا تراكم الفورمونات ب�صرعة اأكر على 

ال�صبيل الأق�صر، ما يعزز الرائحة ويقود اأ�صراب النمل.
على نحو مماثل، ي�صتخدم نحل الع�صل موارده لختيار م�صكن جديد، 
فتنطلق مئات )امل�صتطلعن( اأمام ال�صرب لي�صتك�صفوا 
الأماكن  ع��ن  التقارير  وينقلوا  املحيط 

يليهم  ث��م  الأن�����ص��ب، 

دواليك  وهكذا  املالئمة،  ال�صكن  اأماكن  ويختارون  اآخ��رون  م�صتطلعون 
اإىل اأن يجمع ال�صرب على مكان حمدد. يعتمد هذا القرار امل�صريي على 

احلكمة اجلماعية )اأو ذكاء ال�صرب( يف القفري.

مهمات �ضعبة
األهمت اأمثلة مماثلة املهند�صن لينتجوا جمموعة اآلية �صبيهة باحل�صرات 
بالن�صبة  اأو مملة  ت��وؤدي معاً مهمات قد تكون �صعبة، خطرة  ال�صغرية 
اإىل الإن�صان. كما يف الطبيعة، ل تعتمد هذه الأنظمة الآلية على تقنية 
مركزية، بل تتاألف من عمالء يقومون باأعمال �صغرية تراكم لتحقيق 
اإجنازات جماعية. �صحيح اأن �صعر الوحدة ل يزال باهظاً عموماً، اإل اأن 
اإنتاج هذه الأجهزة بكلفة  اإىل  باأن يتو�صلوا ذات يوم  ياأملون  املطورين 

�صئيلة، ما يجعل �صياع اأي من الآلين اأو فقدانه غري ذي اأهمية.
يذكر كارل روهرينجر، مهند�ص وم�صمم اآلين �صبيهن 
اإىل  دوم���اً  )ن��ع��ود  وا�صنطن:  جامعة  يف  باحل�صرات 
ميكنها  احل�صرات.  به  تقوم  ما  لنتاأمل  الطبيعة 
تقليدها  يف  ونرغب  مذهلة،  اإجن���ازات  حتقيق 

بالتاأكيد(.
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بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 54971

با�صم : كنور نريميتل اآكت�صيجيزل�صافت
وعنوانه : 19 بانهو ف�صرا�صيه ، 8240 تاينجن ، �صوي�صرا

بتاريخ : 20 اأبريل 2004 امل�صجلة حتت رقم : 46521  
الفئة : 5

وامل�صروبات  الغذائية  احلمية  لإجراء  اأو  للوجبات  كبديل  للتغذية  املعدة  الغذائية  املنتجات   : املنتجات 
التغذوية �صواء يف �صكل بودرة خملوطة اأو يف �صكل �صائل.

ال�صراطات
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :2013/08/13 

وحتى تاريخ : 2023/08/13
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  16  مايو 2013 العدد 10794

EAT 13688

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
 التميمي وم�صاركوه 

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 54969

با�صم : كنور نريميتل اآكت�صيجيزل�صافت
وعنوانه : 19 بانهو ف�صرا�صيه ، 8240 تاينجن ، �صوي�صرا

بتاريخ : 20 اأبريل 2004 امل�صجلة حتت رقم : 46523  
الفئة : 32

املنتجات : املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�صروبات غري الكحولية ، وال�صراب وغريها من امل�صتح�صرات 
امل�صتخدمة لعمل امل�صروبات غري الكحولية.

ال�صراطات
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :    2013/08/13 

وحتى تاريخ : 2023/08/13
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  16  مايو 2013 العدد 10794

EAT 13692

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
 التميمي وم�صاركوه 

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 54967

با�صم : كنور نريميتل اآكت�صيجيزل�صافت
وعنوانه : 19 بانهو ف�صرا�صيه ، 8240 تاينجن ، �صوي�صرا

بتاريخ : 20 اأبريل 2004 امل�صجلة حتت رقم : 46525  
الفئة : 30

الدقيق   ، النب  يقوم مقام  ، وما  ال�صاجو   ، التابيوكا   ، الأرز   ، ال�صكر   ، الكاكاو   ، ال�صاي   ، القهوة   : املنتجات 
وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من احلبوب ، اخلبز ، الب�صكويت والكعك والفطائر واحللويات واملثلجات ، ع�صل 
النحل والع�صل الأ�صود )الدب�ص( اخلمرية وم�صحوق اخلمرية ، امللح ، اخلردل ، الفلفل واخلل ، ال�صل�صة ، 

البهارات ، التوابل و الثلج.
ال�صراطات

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :2013/08/13 
وحتى تاريخ : 2023/08/13

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  16  مايو 2013 العدد 10794

EAT 13696

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
 التميمي وم�صاركوه 

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 54970

با�صم : كنور نريميتل اآكت�صيجيزل�صافت
وعنوانه : 19 بانهو ف�صرا�صيه ، 8240 تاينجن ، �صوي�صرا

بتاريخ : 20 اأبريل 2004 امل�صجلة حتت رقم : 46522  
الفئة : 29

املنتجات : اللحوم ، الأ�صماك ، الطيور الداجنة ، حيوانات وطيور ال�صيد ، م�صتخرجات اللحوم ، الفواكه 
واخل�صروات املحفوظة واملجففة واملطهية ، والهالم )اجللي( املربيات باأنواعها ، البي�ص ، اللنب ، وغريه من 
منتجات الألبان ، الزيوت وال�صحوم املعدة للتغذية ، الأغذية املحفوظة واملخلالت ، امل�صتح�صرات اخلا�صة 

بعمل ال�صوربة. 
ال�صراطات

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :    2013/08/13 
وحتى تاريخ : 2023/08/13

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  16  مايو 2013 العدد 10794

EAT 13693

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
 التميمي وم�صاركوه 

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 54973

با�صم : كنور نريميتل اآكت�صيجيزل�صافت
وعنوانه : 19 بانهو ف�صرا�صيه ، 8240 تاينجن ، �صوي�صرا

بتاريخ : 19 اأبريل 2004 امل�صجلة حتت رقم : 46487  
الفئة : 30

الدقيق   ، النب  مقام  يقوم  وما   ، وال�صاجو  التابيوكا   ، الأرز   ، ال�صكر   ، الكاكاو   ، ال�صاي   ، النب   : املنتجات 
وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من احلبوب ، اخلبز ، الب�صكويت والكعك والفطائر واحللويات واملثلجات ، ع�صل 
النحل والع�صل الأ�صود )الدب�ص( اخلمرية وم�صحوق اخلمرية ، امللح ، اخلردل ، الفلفل واخلل ، وال�صل�صة 

، البهارات ، التوابل و الثلج.
ال�صراطات

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :    2013/08/13 
وحتى تاريخ : 2023/08/13

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  16  مايو 2013 العدد 10794

EAT 13694

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
 التميمي وم�صاركوه 

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 54972

با�صم : كنور نريميتل اآكت�صيجيزل�صافت
وعنوانه : 19 بانهو ف�صرا�صيه ، 8240 تاينجن ، �صوي�صرا

بتاريخ : 20 اأبريل 2004 امل�صجلة حتت رقم : 46520  
الفئة : 29

املنتجات : اللحوم ، الأ�صماك ، الطيور الداجنة ، حيوانات وطيور ال�صيد ، م�صتخرجات اللحوم ، الفواكه 
واخل�صروات املحفوظة واملجففة واملطهية ، والهالم )اجللي( املربيات باأنواعها ، البي�ص ، اللنب ، وغريه من 
منتجات الألبان ، الزيوت وال�صحوم املعدة للتغذية ، الأغذية املحفوظة واملخلالت ، امل�صتح�صرات اخلا�صة 

بعمل ال�صوربة. 
ال�صراطات

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :    2013/08/13 
وحتى تاريخ : 2023/08/13

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  16  مايو 2013 العدد 10794

EAT 13695

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
 التميمي وم�صاركوه 

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 54968

با�صم : كنور نريميتل اآكت�صيجيزل�صافت
وعنوانه : 19 بانهو ف�صرا�صيه ، 8240 تاينجن ، �صوي�صرا

بتاريخ : 20 اأبريل 2004 امل�صجلة حتت رقم : 46524  
الفئة : 31

املنتجات : احلا�صالت الزراعية ، منتجات الب�صاتن والغابات واحلبوب )غري الواردة �صمن فئات اأخرى( ، 
الفواكه واخل�صروات الطازجة ، �صعري البرية.

ال�صراطات
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :    2013/08/13 

وحتى تاريخ : 2023/08/13
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  16  مايو 2013 العدد 10794

EAT 13691

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 189375       بتاريخ:2013/4/1 م
با�ص��م:�صركة القطار لتجاره الطارات ذ.م.م .

وعنوانه:ال�صارقة - �صناعية رقم 8 - خلف �صارع النهده - موبايل 0501952355 - ال�صارقة ���ص.ب:36535 - 
المارات العربية املتحدة .

وذلك لتمييز الب�صائع/اخلدمات /املنتجات :
املركبات واجهزة النقل الري او اجلوي او املائي . 

الواق�عة بالفئة:12
و�صف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة GHAZAL بالحرف الالتينية ب�صكل مميز ويخرج من حرف 
�صوداء وحمدد  TYRE خلفية  كلمة  ال�صفل  �صوداء ويف  G ثالث خطوط  ا�صود بجانب  �صكل غزال   G

باخلط ال�صود من فوق ومن ال�صفل .  
ال�ص��راطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  16  مايو 2013 العدد 10794

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 187147       بتاريخ:2013/2/20 م
با�ص��م:ا�ص ا�ص للتجارة العامة ذ.م.م .

وعنوانه:ال�صارقة - �ص.ب:39283 - هاتف:5378331 - فاك�ص:5378332 - المارات العربية املتحدة .
وذلك لتمييز الب�صائع/اخلدمات /املنتجات :

اجهزة لال�صاءة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتريد والتجفيف والتهوية امدادات املياه وللم�صتلزمات 
ال�صحية . 

الواق�عة بالفئة:11
و�صف العالمة:�صكل دائري باللون الزرق وبها GMC AIR CONDITIONING بالحرف 

الالتينية ويوجد ا�صفل الدائرة ر�صم جبال باللون البي�ص والكل حماط بدائرة باللون الزرق .  
ال�ص��راطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  16  مايو 2013 العدد 10794

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 179492       بتاريخ:2012/9/18 م
با�ص��م:باور كومر ي�صورين جي ام بي ات�ص - ابوظبي .

وعنوانه:ابوظبي - م�صفح - �ص.ب:91835 - هاتف:025504183 - فاك�ص:025504814 ، الريد اللكروين.
وذلك لتمييز الب�صائع/اخلدمات /املنتجات :

تركيب وت�صغيل املعدات الكهربائية وامليكانيكية. 
الواق�عة بالفئة:37

 bauer و�صف العالمة:العالمة عبارة عن خلفية زرقاء يف اجلانب العلى مكتوب بداخلها باللون البي�ص
  . kompressoren وخلفية بي�صاء باللون البي�ص مكتوب بداخلها باللون الزرق الفاحت

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  16  مايو 2013 العدد 10794

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 185209       بتاريخ:2013/1/17 م
با�ص��م:ظفري للوحات التوزيع الكهربائية ذ.م.م .

وعنوانه:ابوظبي - م�صفح ال�صناعية - �ص.ب:62192 - هاتف:026434422 - فاك�ص:02643422، الريد اللكروين .
وذلك لتمييز الب�صائع/اخلدمات /املنتجات :

جتميع لوحات التوزيع الكهربائية . 
الواق�عة بالفئة:9

 G D DG باللونن الزرق والرتقايل بالرتيب ويدنوها  و�صف العالمة:العالمة عبارة عن حرفن 
ب�صكل معكو�ص باللون الزرق وعلى مين ال�صكل ظفري للوحات التوزيع الكهربائية ذ.م.م ويدنوها  باللون 

الرمادي ويدنوها identity guidelines باللون الرتقايل .  
ال�ص��راطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  16  مايو 2013 العدد 10794

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 53574
با�ص��م:�صوي�ص اربيان ل�صناعة العطور ذ.م.م .

وعنوانه:�ص.ب:1615 - ال�صارقة - المارات العربية املتحدة .
وامل�صجلة حتت رقم:)49589(   بتاريخ:2004/11/30

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 
يف:2013/6/4

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  16  مايو 2013 العدد 10794

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
بن�صر التعديالت املو�صحة ادناه على طلب ت�صجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 4184       بتاريخ://200 م
امل�صجلة حتت رقم:1940      بتاريخ:1995/6/24م

با�ص��م: .
وعنوانه:ال�صفا الثانية - �صارع الو�صل - دبي - المارات العربية املتحدة .

وذلك لتمييز الب�صائع/اخلدمات /املنتجات :
خدمات ادارة وموؤ�ص�صات اعمال جتارية . 

الواق�عة بالفئة:35
رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية:)    ( - )  / / 200م (

التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  16  مايو 2013 العدد 10794

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
بن�صر التعديالت املو�صحة ادناه على طلب ت�صجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 66593       بتاريخ://200 م
امل�صجلة حتت رقم:54131      بتاريخ:2005/6/22م

با�ص��م: جمموعة احلبتور �ص.ذ.م.م .
وعنوانه:ال�صفا الثانية - �صارع الو�صل - دبي - المارات العربية املتحدة .

وذلك لتمييز الب�صائع/اخلدمات /املنتجات :
العقارات  بيع  يف  والو�صاطة  وادارت��ه��ا  وتاأ�صي�صها  والزراعية  وال�صناعية  التجارية  امل�صروعات  يف  ال�صتثمار 

و�صراءها وخدمات تاجري العقارات وادارتها وخدمة الدارة املالية لل�صركات واملوؤ�ص�صات . 
الواق�عة بالفئة:36

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية:)    ( - )  / / 200م (
التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  16  مايو 2013 العدد 10794

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
بن�صر التعديالت املو�صحة ادناه على طلب ت�صجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 59245       بتاريخ://200 م
امل�صجلة حتت رقم:49055      بتاريخ:2004/10/24م

با�ص��م:�صركة دبي الوطنية لال�صتثمار ذ.م.م .
وعنوانه:ال�صفا الثانية - �صارع الو�صل - دبي - المارات العربية املتحدة .

وذلك لتمييز الب�صائع/اخلدمات /املنتجات :
العقارات  بيع  يف  والو�صاطة  وادارت��ه��ا  وتاأ�صي�صها  والزراعية  وال�صناعية  التجارية  امل�صروعات  يف  ال�صتثمار 

و�صراءها وخدمات تاجري العقارات وادارتها وخدمة الدارة املالية لل�صركات واملوؤ�ص�صات . 
الواق�عة بالفئة:36

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية:)    ( - )  / / 200م (
التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  16  مايو 2013 العدد 10794

اإعالن جتديد
يعلن ق�صم  العالمات التجارية عن تقدم املحامي/فايز غريايف

بطلب لتجديد ت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة بالرقم: 52981       تاريخ:2003/4/30
با�ص��م:�صركة فورمنتي اند جيوفنزانا ا�ص.بي.ايه .

وعنوانه:فيا بيايف ، 55 - فيديجيو كون كولزانو ، ايطاليا .
وامل�صجلة حتت رقم:43288          بتاريخ:2003/11/1

واملن�صورة يف اجلريدة الر�صمية عدد:25      بتاريخ:2003/7/20
املنتجات:مفا�صل معدنية لالبواب والثاث ، �صكك وم�صابك معدنية للجوارير والدراج واخلزائن ، �صلل من 
ال�صالك املعدنية ، ال�صنادات املعدنية او الثليثة حلمل الرفوف ، مما�صك معدنية لالبواب ولالثاث وللجوارير 
، امللحقات املعدنية املتعلقة باأثاث املطابخ ، وجميع القطع واللوازم العائدة جلميع هذه املنتجات غري الواردة 

�صمن فئات اخرى.
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية يف:2013/4/30.

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية  كل منها ع�صر �صنوات وفقا لالو�صاع وال�صروط املن�صو�ص 
عليها باملادة)19( من القانون الحتادي رقم:1992/37 ال�صادر يف �صاأن العالمات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  16  مايو 2013 العدد 10794

اإعالن جتديد
يعلن ق�صم  العالمات التجارية عن تقدم املحامي/فايز غريايف

بطلب لتجديد ت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة بالرقم: 53001       تاريخ:2003/5/4
با�ص��م:�صركة كا�صيو كيزانكي كابو�صيكي كاي�صا والعاملة اي�صا با�صم كا�صيو كومبيوتر كو ليمتد .

وعنوانه:6-2 ، هون - ما�صي 1 - �صوم - �صيبويا - كو - طوكيو - اليابان .
وامل�صجلة حتت رقم:43161          بتاريخ:2003/10/28

واملن�صورة يف اجلريدة الر�صمية عدد:25      بتاريخ:2003/7/20
املنتجات:الكمبيوترات ال�صخ�صية املحمولة ، امل�صاعدات الرقمية ال�صخ�صية ، الكمبيوترات ال�صخ�صية ، قطع 
امل�صتخدمة يف  الكمبيوتر  ، برامج  الكمبيوتر  ، طابعات  الكمبيوتر  ، برامج  له  التابعة  الكومبيوتر والج��زاء 
تبادل املعلومات بن الكمبيوتر ال�صخ�صي و�صاعات اليد الكمبيوترية او الت الت�صوير الرقمية او الجهزة 
املنظمات   ، العلمية  الل��ك��رون��ي��ة  احل��ا���ص��ب��ات   ، الل��ك��رون��ي��ة  احل��ا���ص��ب��ات   ، الخ����رى  الل��ك��رون��ي��ة  والدوات 
والروزنامات ال�صخ�صية اللكرونية ، الكامريات الرقمية ، طابعات للكامريات الرقمية ، اجهزة تلفزيونية 
ذات �صا�صة عر�ص بالبلورات ال�صائلة ، اجهزو وادوات املالحة وبخا�صة اجهزة وادوات مالحة ال�صيارات ،اجهزة 
، اجهزة الراديو  ، اجهزة البايجر بالراديو  ، الطابعات اللكرونية للمل�صقات والبطاقات  الهاتف اخلليوي 
ال�صطوانات   ، وال�صورة  ال�صوت  انتاج  واع��ادة  ونقل  ت�صجيل  اجهزة   ، املدجمة  ال�صطوانات  ت�صغيل  اجهزة   ،

املو�صيقية امل�صجلة وا�صطوانات الفيديو امل�صجلة ، الفالم ال�صينمائية.
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية يف:2013/5/4.

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية  كل منها ع�صر �صنوات وفقا لالو�صاع وال�صروط املن�صو�ص 
عليها باملادة)19( من القانون الحتادي رقم:1992/37 ال�صادر يف �صاأن العالمات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  16  مايو 2013 العدد 10794

اإعالن جتديد
يعلن ق�صم  العالمات التجارية عن تقدم املحامي/فايز غريايف

بطلب لتجديد ت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة بالرقم: 53046       تاريخ:2003/5/7
با�ص��م:�صركة ت�صينا توباكو هونان اند�صريال كو ليمتد .

وعنوانه:رقم 188 - �صك�صن 3 - واجنيايل ميدل رود - �صاجن�صا - هونان - ال�صن .
وامل�صجلة حتت رقم:42805          بتاريخ:2003/10/19
واملن�صورة يف اجلريدة الر�صمية عدد:-      بتاريخ:2003

املنتجات:التبغ وال�صجائر وحافظات ال�صجائر)غري امل�صنوعة من املعادن النفي�صة( ومناف�ص ال�صجائر)غري 
نفي�صة(  معادن  من  امل�صنوعة  الثقاب)غري  وعلب  ال�صجائر  لتثبيت  ومبا�صم  نفي�صة(  معادن  من  امل�صنوعة 

م�صايف ال�صجائر ورق ال�صجائر ولعات املدخنن وغالين التبغ .
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية يف:2013/5/7.

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية  كل منها ع�صر �صنوات وفقا لالو�صاع وال�صروط املن�صو�ص 
عليها باملادة)19( من القانون الحتادي رقم:1992/37 ال�صادر يف �صاأن العالمات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  16  مايو 2013 العدد 10794

اإعالن جتديد
يعلن ق�صم  العالمات التجارية عن تقدم املحامي/فايز غريايف

بطلب لتجديد ت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة بالرقم: 56730       تاريخ:2003/10/25
با�ص��م:�صركة كيمريا جروهاو اوي .

وعنوانه:�ص.ب:900 ، 00181 هل�صنكي ، فنلندا .
وامل�صجلة حتت رقم:47457          بتاريخ:2004/6/30

واملن�صورة يف اجلريدة الر�صمية عدد:33      بتاريخ:2004/4/6
املنتجات:املنتجات الكيماوية التي ت�صتخدم يف ال�صناعة والبحاث والتجارب العلمية والت�صوير الفوتوغرايف 
، مواد اطفاء احلريق ومواد  وال�صناعية(  ال�صمدة)الطبيعية   ، الغابات  الب�صاتن وغر�ص  والزراعة وفالحة 
مواد   ، الغذية  بحفظ  اخلا�صة  الكيماوية  امل��واد   ، باللحام  اخلا�صة  الكيماوية  وامل�صتح�صرات  املعادن  �صقل 

الدباغة ومواد الل�صق التي ت�صتخدم يف ال�صناعة .
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية يف:2013/2/17.

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية  كل منها ع�صر �صنوات وفقا لالو�صاع وال�صروط املن�صو�ص 
عليها باملادة)19( من القانون الحتادي رقم:1992/37 ال�صادر يف �صاأن العالمات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  16  مايو 2013 العدد 10794
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العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16     
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

       يف الدعوى رقم 2011/346  عقاري كلي
اىل املدعى عليه/ 1- �صركة ميمون العقارية ذ.م.م    جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / تاجلات تالتانوف ب�صفته وكيال عن اورزكول تالتانوف 
قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 
اذا  ما  ب�صان  املدعي  با�صتجواب  التايل:  التمهيدي  احلكم   2013/4/29
ذ.م.م(  العقارية  للو�صاطة  املدعى عليها  )�صركة ميمون  ال�صركة  كانت 
الثنن  يوم  املحكمة جل�صة  لها  وح��ددت  له.  البائعة  ال�صركة  ذاتها  هي 

  ch1.A.1  املوافق 2013/6/3 ال�صاعة  9.30 �صباحاً يف القاعة
ق�صم الدعاوي العقارية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16     
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

       يف الدعوى رقم 2010/509  عقاري كلي
�صركة   -2 ذ.م.م  العقارية  للو�صاطة  ال��دع��اء  �صركة   -1 عليهما/  امل��دع��ى  اىل 
 / امل��دع��ي  ان  الق��ام��ة مب��ا  ذ.م.م جم��ه��ويل حم��ل  العقارية  للو�صاطة  الل��ه��ام 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اق��ام  قد  عبدال�صميع  عبدالعزيز  عبداحلميد  �صوقي 
وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/4/29 احلكم التمهيدي التايل: 
بندب اخلبري الهند�صي �صاحب الدور من املقيدين باجلدول تكون مهمته بعد 
الطالع على اوراق الدعوى وما بها من م�صتندات والزمت املدعي بايداع مبلغ 
خم�صة ع�صر درهم خزينة املحكمة.  وحددت لها املحكمة جل�صة يوم اخلمي�ص 

  ch1.A.1  املوافق 2013/5/23 ال�صاعة  9.30 �صباحاً يف القاعة
ق�صم الدعاوي العقارية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16     
انذار عديل بالن�صر
   رقم 2013/1304   
 املنذر/�صركة تعمري القاب�صة لال�صتثمار )ذ.م.م(  

املنذر اليه: فيوليت نياه ليمن 
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�صرورة �صداد كافة املبالغ املر�صدة بذمتكم واملتبقية 
من ثمن الوحدة رق��م )1001( ب��رج ريجال  وذل��ك خ��الل 30 ي��وم من تاريخ 
ن�صر هذا النذار، وال �صيتم ف�صخ التعاقد معكم واعادة ملكية الوحدة للمنذرة 
الر�صوم  كافة  وحتميلكم  املدفوعة   املبالغ  قيمة  من   %30 خ�صم  مع  )املطور( 

وامل�صاريف.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16     
انذار عديل بالن�صر
   رقم 2013/1305   
 املنذر/�صركة تعمري القاب�صة لال�صتثمار )ذ.م.م(  

املنذر اليه: نو�صن منوجهر ثقي بك لو  
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�صرورة �صداد كافة املبالغ املر�صدة بذمتكم واملتبقية 
من ثمن الوحدة رقم )1109( برج اليت  وذلك خالل 30 يوم من تاريخ ن�صر 
للمنذرة  ال��وح��دة  ملكية  واع���ادة  معكم  التعاقد  ف�صخ  �صيتم  وال  الن���ذار،  ه��ذا 
الر�صوم  كافة  وحتميلكم  املدفوعة   املبالغ  قيمة  من   %30 خ�صم  مع  )املطور( 

وامل�صاريف.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16     
انذار عديل بالن�صر
   رقم 2013/1303   
 املنذر/�صركة تعمري القاب�صة لال�صتثمار )ذ.م.م(  

املنذر اليه: نائل �صاكر حممود  
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�صرورة �صداد كافة املبالغ املر�صدة بذمتكم واملتبقية 
من ثمن الوحدة رق��م )1301( ب��رج الق�صر  وذل��ك خ��الل 30 ي��وم من تاريخ 
ن�صر هذا النذار، وال �صيتم ف�صخ التعاقد معكم واعادة ملكية الوحدة للمنذرة 
الر�صوم  كافة  وحتميلكم  املدفوعة   املبالغ  قيمة  من   %30 خ�صم  مع  )املطور( 

وامل�صاريف.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/411  عقاري كلي                      
العطار مالك موؤ�ص�صة عقارات احمد  املدعى عليه /1- احمد عبدالرحيم  اىل 
امل��دع��ي / �صركة امالك  ال��ع��ط��ار  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  عبدالرحيم 
اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بف�صخ عقد  للتمويل )�ص م ع(    قد 
2607( برج  بي  ت��ي-ك��ى-2-3  ال  )ج��ي  رق��م  ال�صكنية  بالوحدة  وال�صراء  البيع 
مبلغ    اىل  بال�صافة  دره��م   237.937 مببلغ  عليه  امل��دع��ى  وال���زام  لك   دو  فيو 
وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم  ال��رب��ح  م��ق��دار  ف���وات  ع��ن  تعوي�ص  925.203.32دره���������م 
والتعاب.    وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2013/5/19 ال�صاعة 9:30 �ص 
بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام 

على القل . 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2009/1348  عقاري كلي                      
اىل املدعى عليه /1- �صركة �صي 7 دي 1 املحدودة    جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / خيوجن 
هي لوي  قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بف�صخ التعاقد وبارجاع 
 392493 ومبلغ   والثانية  الول  عليهما  املدعى  من  دره��م(   1962463( وقدرها  املدفوعة  املبالغ 
درهم من املدعى عليهم الثالثة والرابعة والزام املدعى عليهم مببلغ 150000 درهم اتعاب حماماة 
املبالغ وحتى  والتعوي�ص والر�صوم وامل�صاريف والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ا�صتالم 
املوافق  الح��د  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت  بالكفالة.  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�صمول  ال�صداد  مت��ام 
او من ميثلك  باحل�صور  فانت مكلف  لذا   ch1.B.8 بالقاعة  11:00 �ص  ال�صاعة   2013/5/26
ايام  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 
على القل . كما ونعلمكم بان الدعوى قد اعادتها للمرافعة للجل�صة املبينة وبورود التقرير يف 

ملف الدعوى املبن اعاله. 

 ق�صم الدعاوي العقارية                                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/231  مدين كلي                      
اىل املدعى عليه /1- احمد �صمري حممد �صيد     جمهول حمل القامة 
را�صد  الدين اجليار وميثله:  كمال  �صامي  / منى حممد  املدعي  ان  مبا 
املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  تهلك  حممد  عبدالرزاق 
درهم(   100001( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعى  ب��ال��زام 
املوافق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  ل��ه��ا جل�صة  .    وح����ددت  وامل�����ص��اري��ف  وال��ر���ص��وم 
مكلف  فانت  لذا   ch2.E.21 بالقاعة  �ص   9:30 ال�صاعة   2013/5/21
باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل . 
 ق�صم الق�صايا املدنية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/459  جتاري كلي                      
اىل املدعى عليه /1- لت�ص درايف لتاجري ال�صيارات ذ.م.م 2- مراد احمد حممد 
طاهر- ب�صفته ال�صخ�صية وب�صفته �صريك موقع على ال�صيكات عن لت�ص درايف 
نيكولى   / امل��دع��ي  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  )ذ.م.م(  ال�صيارات  لتاجري 
الدعوى  اق��ام عليك  امل��ازم��ي   قد  كرابيفن وميثله: حممد احمد حممد ر�صا 
ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعى عليه ب�صداد مبلغ 1.028.000 درهم والر�صوم 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة    وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2013/5/26 
ال�صاعة 9:30 �ص بالقاعة ch1.C.15 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة ايام على القل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
 ق�صم الق�صايا التجارية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/131  عقاري كلي                      
القامة مبا  املدعى عليه /1- حممد خريي عبدالوهاب احلنفاوي  جمهول حمل  اىل 
ان املدعي / �صركة امالك للتمويل )�ص م ع(   قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها احلكم 
العر�ص  وخطاب  املتبادلة  التعهدات  وف�صخ  الطرفن  بن  املوقع  الي��ج��ارة  عقد  بف�صخ 
والزام املدعى عليه ب�صداد مبلغ وقدره 804.062.99 درهم بال�صافة اىل خماطبة دائرة 
وامل�صاريف  بالر�صوم  عليه  املدعى  وال���زام  الي��ج��ارة  تاأ�صرية  للغاء  والم���الك  الرا���ص��ي 
واتعاب املحاماة.     وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2013/6/16 ال�صاعة 11:00 �ص 
بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل .ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
 ق�صم الدعاوي العقاري

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/101  مدين جزئي                        
اىل املدعى عليه /1- را�صد عبداهلل مبارك �صامل  جمهول حمل القامة مبا ان 
املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  جريل   حممد  حبيبه   / املدعي 
والفائدة  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم(  املدعى عليه مببلغ وقدره )41000  بالزام 
مبلغ  ب�صداد  والزامه  التام  ال�صداد  وحتى  ال�صتحقاق  تاريخ  من   %12 القانونية 
)1200درهم(     وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق 2013/5/22 ال�صاعة 8:30 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.D.17 بالقاعة  �ص 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

ايام على القل  
 ق�صم الق�صايا املدنية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2012/982   مدين جزئي                  
اىل املحكوم عليه/1- حممد نعيم الرحمن �صاير حممد  جمهول حمل القامة   
املنعقدة بتاريخ 2013/2/25 يف الدعوى  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها 
املذكورة اعاله ل�صالح/ حممد منري للنقل باحلافالت املوؤجرة �ص.ذ.م.م بالزام 
والفائدة  دره��م  ال��ف  وث��الث��ون  للمدعي مبلغ خم�صة  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي 
القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى متام ال�صداد والزامه 
الر�صوم وامل�صاريف.   حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثن 
ال�صمو  با�صم �صاحب  لن�صر هذا الع��الن �صدر  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�صم الق�صايا املدنية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2012/208   جتاري كلي                    
اىل املدعى عليه/1- العمارة الفنية للمقاولت �ص.ذ.م.م  جمهول حمل القامة   
نعلنكم  ذ.م.م   �ص  الكهربائية  للوحات  بوركون  م�صنع  �صركة  املدعي/  ان  مبا 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2013/2/13 يف الدعوى املذكورة 
حكمت  ����ص.ذ.م.م  الكهربائية  للوحات  ب��ورك��ون  م�صنع  �صركة  ل�صالح/  اع��اله 
املحكمة ح�صوريا بالن�صبة للمدعى عليها الثالثة احل�صوري للمدعى عليهما 
الوىل والثانية: بانتهاء الدعوى والزمت املدعية بامل�صاريف وخم�صمائة درهم 
خالل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما  امل��ح��ام��اة.     اتعاب  مقابل 
ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�صم الق�صايا التجارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/387 تنفيذ ايجارات
اىل املنفذ �صده/1- اف ات�ص ا�ص بروبرتي   جمهول حمل القامة مبا 
اللجنة  من  ال�صادر  القرار  ومبوجب  ب��ورى  ا�صوك  التنفيذ/  طالب  ان 
دبي  ببلدية  وامل�صتاأجرين  املوؤجرين  بن  بالف�صل  اخلا�صة  الق�صائية 
درهم   )249114( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ���ص��داد  ب��الآت��ي:  مكلف  ف��ان��ك 
يوم   15 خ��الل  وذل��ك  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  وت�صليمه 
�صتبا�صر الجراءات  املحكمة  فان  الع��الن.  وعليه  ن�صر هذا  تاريخ  من 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
 رئي�ض الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/80 تنفيذ عقارات
اىل املنفذ �صدهما/1- �صركة داماك العقارية ذ.م.م 2- �صركة داماك للتطوير )ذ.م.م(   
جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ جوهان الرتو�ص ريبما وميثله: �صيف 
�صعيد را�صد الغبار ال�صام�صي    نعلنكم باحلكم ال�صادر يف الدوى رقم 2012/20 عقاري 
املدعى  بالزام   -1 وذلك  تنفيذيا  �صندا  باعتباره   2012/12/30 بتاريخ  الحد  يوم  كلي 
قانونية  دره��م( وفائدة  وق��دره )542.640  للمدعي مبلغ  ي��ردا  ان  عليهما مت�صامنن 
بواقع 9% من تاريخ املطالبة احلا�صلة يف 2012/1/5 وحتى ال�صداد التام مبا ل يجاوز 
املبلغ املقت�صى به والر�صوم وامل�صروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة    وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
 رئي�ض الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/115  جتاري جزئي                    
مديرها/  وميثلها  ذ.م.م-  للمقاولت  فكتوريا  �صركة   -1/ عليه  امل��دع��ى  اىل 
موؤ�ص�صة   / امل��دع��ي  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �صاند   كي�صور  جتيندرابال 
التجهيزات املتحدة ملواد البناء وميثله: احمد �صيف ماجد بن �صامل املطرو�صي    
مبلغ  ب�صداد  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد 
)36.700 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�صة يوم 
الثالثاء املوافق 2013/5/28 ال�صاعة 8:30 �ص بالقاعة ch2.D.19 لذا فانت 
مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل . 
 ق�صم الق�صايا التجارية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/415  عقاري كلي                      
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه /1- اح��م��د ع��ب��دال��رح��ي��م ال��ع��ط��ار م��ال��ك م��وؤ���ص�����ص��ة ع���ق���ارات احمد 
عبدالرحيم العطار  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �صركة امالك للتمويل )�ص 
م ع(    قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بف�صخ عقد البيع وال�صراء بالوحدة 
ال�صكنية رقم )جي ال تي- كي-1-2 بي 1202( برج في�صتا ديل لجو والزام املدعى عليه 
باعادة مبلغ وقدره 101.403.30 درهم بال�صافة اىل مبلغ 1.031.720.30 درهم تعوي�ص 
عن فوات مقدار الربح والر�صوم  وامل�صاريف والتعاب.  وحددت لها جل�صة يوم الحد 
املوافق 2013/5/19 ال�صاعة 9:30 �ص بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�صور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة ايام على القل . 
 ق�صم الدعاوي العقارية                                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/429  جتاري كلي                      
اىل املدعى عليهما /1- ابت�صام حممد امن بنف�صها و�صفتها مالكة موؤ�ص�صة جمريا اوت 
دور ميديا 2- عبداحلميد جاين ح�صن مطر   جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي 
عليك  اق��ام  قد  ح�صن  علي  لطفي  �صلمان  وميثله:  )�����ص.ذ.م.م(  لالعالنات  التالل   /
يوؤديا  بان  والت�صامم  بالت�صامن  عليهما  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى 
القانونية بواقع 12% من تاريخ 2009/11/25  للمدعية مبلغ )3.700.000 ( والفائدة 
وحتى ال�صداد التام لقيمة ال�صيكات املرتدة ومليون درهم تعوي�ص عن ال�صرر والك�صب 
الفائت وخ�صارة والر�صوم وامل�صاريف والتعاب.   وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 
او  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.C.15 بالقاعة  �ص   9:30 ال�صاعة   2013/5/26
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 
اجلل�صة بثالثة ايام على القل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 

 ق�صم الق�صايا التجارية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/1520  جتاري كلي                      
اىل املدعى عليهما /1- قباء لعمال تركيب املعدات الكهروميكانيكية �ص.ذ.م.م 
2- �صركة جامون الكهروميكانيكية �ص.ذ.م. م    جمهويل حمل القامة مبا ان 
املدعي / اللمعة للمقاولت الفنية  قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
والزامهما  دره��م   317.182 بدفع  والتكافل  بالت�صامن  عليهما  املدعى  ب��ال��زام 
بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة ) علما نعلمكم بورود التقرير(. وحددت لها 
 ch2.E.22 جل�صة يوم الثنن املوافق 2013/5/20 ال�صاعة 9:30 �ص بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل . 
 ق�صم الق�صايا التجارية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/445   عمايل جزئي                        
اىل املدعى عليه /1- ار جي ام انرنا�صيونال للمقاولت )���ص.ذ.م.م(  جمهول 
 : وميثله  مادافان  بادينجاريكارا  واري��ر  فيبن   / املدعي  ان  مبا  القامة  حمل 
املطالبة مب�صتحقات  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  كنعان   �صيمر حليم 
عمالية وقدرها )87486دره��م( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( والر�صوم و 
امل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 9% �صنويا من تاريخ 2012/7/30 
وحتى ال�صداد التام . رقم ال�صكوى )2012/136113(. . وحددت لها جل�صة يوم 
الثنن املوافق 2013/5/20 ال�صاعة 8:30 �ص مبكتب القا�صي لذا فانت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل . 
 ق�صم الق�صايا العمالية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16     
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2010/624  ا�صتئناف جتاري
امل�صتاأنف �صده / 1 -�صاهد حممد يو�صف قا�صمي    جمهول  اىل 
حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف /بنك دبي ال�صالمي    قد ا�صتاأنف 
كلي  جت��اري   2009/1458 رق��م  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  ال��ق��رار/ 
املوافق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  جل�صه  ل��ه��ا  وح����ددت   2010/7/12 ب��ت��اري��خ 
وعليه    23 رق��م  ب��ال��ق��اع��ة   �صباحا   10.00 ال�صاعة   2013/5/21
يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري 

حماكمتكم غيابيا  
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف

العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16     
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/15  ا�صتئناف جتاري
����ص.ذ.م.م   جمهول  امل�صتاأنف �صده / 1 -�صوفت ايديت للكمبيوتر  اىل 
حرة  منطقة   - انرنا�صيونال  /�صروق  امل�صتاأنف  ان  مبا  القامة  حمل 
القرار/  ا�صتاأنف  قد  ال�صايغ     نا�صر  ح�صن  مع�صومة  وميثله:  ذ.م.م  
احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2013/744 بتاريخ 2013/1/7 وحددت لها 
ال�صاعة 10.00 �صباحا بالقاعة  املوافق 2013/6/12  جل�صه يوم الربعاء 
ch2.D.16 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف

العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16     
اعالن حم�صر حجز بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2009/753 تنفيذ جتاري
حمل  جمهول  هنداوي  ح�صنن  احمد  يا�صر  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان الطالب التنفيذ: بنك دبي التجاري وميثله: را�صد 
حممد �صعيد بوج�صيم نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة 
وهي عبارة عن ا�صهم �صركة اعمار العقارية وعددها )24150( �صهم 
وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا. بناء على قرار املحكمة 

ال�صادر بتاريخ 2011/12/28.
 رئي�ض الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/688  عقاري كلي                      
اىل املدعى عليه /1- �صركة جمموعة بنيان الدولية لال�صتثمار )القاب�صة ( ذ.م.م  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / عايده اكرم عمران البيطار وميثله: �صيف �صعيد را�صد الغبار ال�صام�صي 
قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة الت�صديق واعتماد قرار املحكم يف الدعوى التحكيمة 
امل�صتندات  بحافظة  ا�صله  وامل��رف��ق  ال��دع��وى  ب�صحيفة  تف�صيال  املبن  حتكيم   2010/256 رق��م 
بالزام املدعي عليها بتنفيذ القرار ح�صبما  انتهي اليه املحكم ورد املبلغ الجمايل ) املحكوم به 
درهم(   395000( وق��دره  مببلغ  املدعية   حمامي  اتعاب  وتكاليف  والداري���ة  التحكيم   وتكاليف 
التحكيم  تاريخ �صدور حكم  القانونية  12% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم 
ال�صاعة 9:30 �ص بالقاعة  يف 2012/2/19   وحددت لها جل�صة يوم الثنن املوافق 2013/6/17 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.A.1

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل . 

 ق�صم الدعاوي العقارية                                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



وال�صينمائي  التلفزيوين  لالإنتاج  دب��ي  جلنة  ت�صارك 
ال�صينمائي  ك��ان  مهرجان  فعاليات  يف  الأوىل  للمرة 
الدويل التي بداأت ام�ص وت�صتمر حتى يوم 26 مايو 
اللجنة  ت�����ص��ارك  الفرن�صية.  ك��ان  مدينة  يف  اجل���اري 
ومدينة  ال���دويل  ال�صينمائي  دب��ي  م��ه��رج��ان  بجانب 
دبي لال�صتوديوهات �صمن جناح الدولة يف املهرجان 
دبي  يف  ال�صينما  �صناعة  اإجن���ازات  كل  يعر�صوا  حيث 
والبنية  احل��دي��ث��ة  الت�صوير  م��واق��ع  تت�صمن  وال��ت��ي 
ال�صينمائي.  وال��ت��وزي��ع  ل��الإن��ت��اج  امل��ت��ط��ورة  التحتية 
ي��ع��ت��ر م��ه��رج��ان ك����ان ال�����ص��ي��ن��م��ائ��ي ال�����دويل واح����دا 
يف  ورواج���ا  �صهرة  ال�صينمائية  املهرجانات  اأك��رث  م��ن 
الأفالم  �صناعة  ت�صجيع  يف  هاما  دورا  ويلعب  العامل 
التعاون  روح  وي��ع��زز  اأ���ص��ك��ال��ه��ا  بجميع  ال�صينمائية 
ويرعاها.  ل��الأف��الم  امل�صنعة  ال��ب��ل��دان  ب��ن  امل�����ص��رك 
وال�صينمائي  التلفزيوين  لالإنتاج  دب��ي  جلنة  وترعى 
ال�صاب  الإم����ارات����ي  امل��خ��رج  ال��ك��ع��ب��ي  خليفة  ع��ب��داهلل 
على  احلائز  الفيل�صوف  الأول  الق�صري  فيلمه  خمرج 
ع��دة ج��وائ��ز.. وذل��ك يف اإط���ار روؤي��ت��ه��ا لدعم املواهب 
ومنحها  ال�صابة  املحلية  والتلفزيونية  ال�صينمائية 
اأكر قدر من النت�صار يف امل�صهد ال�صينمائي الدويل. 
حافال  عاما  دب��ي  اإم���ارة  يف  ال�صينما  �صناعة  و�صهدت 
دبي  جلنة  اإط��الق  ت�صمنت  والإجن����ازات  بالبتكارات 
امل�صارح  اأه��م  وبناء  وال�صينمائي  التلفزيوين  لالإنتاج 
مدينة  العامل يف  يف  تقدما  واأكرثها  لل�صوت  العازلة 
واأجنح  اأك��ر  تنظيم  اإىل  اإ�صافة  لال�صتوديوهات  دبي 
مهرجان �صينمائي دويل لإمارة دبي. وت�صارك جلنتا 

الإنتاج ال�صينمائي يف الدولة يف دبي واأبوظبي �صمن 
جناح الدولة يف فعاليات مهرجان كان واأبدت كل من 
جلنة دبي لالإنتاج التلفزيوين وال�صينمائي ومهرجان 
دبي ال�صينمائي الدويل ومدينة دبي لال�صتوديوهات 
لالإنتاج  اأب��وظ��ب��ي  جلنة  م��ع  للتعاون  عالية  حما�صة 
ال�����ص��ي��ن��م��ائ��ي واإمي���ي���ج ن��ي�����ص��ن و ���ص��رك��ة ت���و ف����ور 54 
وتوزيع  لإن��ت��اج  عاملي  كمركز  ال��دول��ة  مكانة  لر�صيخ 
الأفالم. و�صيتقابل الفريقان مع كبار �صناع ال�صينما 
باعتبارها  للدولة  للرويج  الإنتاج  و�صركات  العاملية 
والتلفزيون. و�صرح جمال  ال�صينما  رواد �صناعة  من 
التلفزيوين  ل���الإن���ت���اج  دب����ي  رئ��ي�����ص جل��ن��ة  ال�����ص��ري��ف 
وال�صينمائي اأن مهرجان كان ال�صينمائي ميثل من�صة 
دبي  يف  امل��زده��رة  ال�صينما  ل�صناعة  للرويج  مثالية 
ل�صريحة عري�صة وهامة من اجلمهور العاملي يتزامن 
دب���ي من  ال�صينما يف  ���ص��ن��اع��ة  ت�����ص��ه��ده  م��ا  م��ع  ذل���ك 
تطورات ملحوظة فقد مت اإنتاج العديد من امل�صاريع 
الإع��الن قريبا  و�صيتم  العام  الهامة هذا  ال�صينمائية 
عن املزيد اإ�صافة اإىل بناء م�صرحن عازلن لل�صوت 
يف مدينة دبي لال�صتوديوهات ومن املفر�ص اأن يتم 
واأ�صاف  اجل����اري.  ال��ع��ام  خ��ري��ف  ب��ح��ل��ول  افتتاحهما 
يف  ال�صينما  �صناعة  جمال  يف  امللحوظ  النمو  هذا  اأن 
الدولية  الأف��الم  �صوق  يف  كرائدة  مكانتها  يوؤكد  دبي 
اأيام  ع�صرة  خ��الل  للتفاعل  اأم��ام��ن��ا  الطريق  ومي��ه��د 
واأو�صح  املهرجان.  خالل  �صتعقد  التي  النقا�صات  من 
ال�صريف اأن م�صاركة مهرجان دبي ال�صينمائي الدويل 
وم��دي��ن��ة دب���ي ل��ال���ص��ت��ودي��وه��ات ي��ل��ع��ب دورا ه��ام��ا يف 

حيث   2015 ل��ع��ام  ال�صراتيجية  دب��ي  خطة  دع��م 
على  بالغ  تاأثري  لها  والتلفزيون  ال�صينما  �صناعة  اأن 
القت�صاد الكلي لالإمارة مبا يف ذلك ال�صياحة والنقل 
ال��ب��ن��اء ويف  امل��ال��ي��ة وق��ط��اع��ات  والتخزين واخل��دم��ات 
نهاية املطاف ي�صاهم يف زيادة الناجت املحلي الإجمايل 
املري  �صعيد  �صعادة هالل  اأع��رب  لالإمارة. من جانبه 
عن  ال��ت��ج��اري  والت�صويق  ال�صياحة  دائ���رة  ع��ام  مدير 

دبي  يف  ال�صينما  �صناعة  يف  امل��ل��ح��وظ  بالنمو  ف��خ��ره 
نوعها  م���ن  الأق������وى  ه���ي  م�����ص��ارك��ة  اإىل  م��ت��ط��ل��ع��ا   ..
كان  خ��الل مهرجان  دب��ي  ال�صينما يف  �صناعة  لقطاع 
�صناعة  ت�صاهم  حيث  العام  لهذا  ال��دويل  ال�صينمائي 
الأفالم والتلفزيون يف الناجت املحلي الإجمايل بن�صبة 
دورا حيويا يف  تلعب  فاإنها  وبالتايل  اإثنن  اإىل  واحد 

تر�صيخ مكانة دبي كوجهة �صياحية عاملية رائدة. 

حتت رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن 
حممد القا�صمي ع�صو املجل�ص الأعلى حاكم ال�صارقة 
بينايل  فعاليات  للفنون  ال�صارقة  موؤ�ص�صة  اختتمت 
ال�صارقة للفنون يف دورته ال�11 التي ا�صتمرت �صهرين 

حتت عنوان نهو�ص : نحو خارطة ثقافية جديدة .
العام مفهوم  ال�صارقة يف دورته لهذا  وا�صتلهم بينايل 
الفناء  وب���الأخ�������ص  الإ���ص��الم��ي��ة  ال���ع���م���ارة  ال��ف��ن��اء يف 
ال��ت��اري��خ��ي يف اإم����ارة ال�����ص��ارق��ة ال���ذي ج��م��ع ب��ن العام 

واخلا�ص من جوانب احلياة.
وط���رح���ت ال��ق��ي��م��ة ع��ل��ى ب��ي��ن��ايل ال�����ص��ارق��ة 11 يوكو 
تعيد  ج��دي��دة  ثقافية  خ��رائ��ط  ر���ص��م  ف��ك��رة  ها�صيكاوا 
النظر يف العالقات بن العامل العربي واآ�صيا وال�صرق 

الأق�صى و�صمال اإفريقيا مرورا باأمريكا الالتينية.
و�صهد بينايل ال�صارقة زخما فنيا اأثرى م�صرية اإمارة 
كبرية  اأع���دادا  وا�صتقطب  والثقافية  الفنية  ال�صارقة 
وم�صروعات  للبينايل  خ�صي�صا  املنتجة  الأع��م��ال  من 
اإ�صافة  العامل  اأنحاء  جميع  من  ومعمارين  لفنانن 

ال�صينما  وع����رو�����ص  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال����رام����ج  اإن����ت����اج  اإىل 
اإىل  الفنية  والور�ص  الأداء احلي  واملو�صيقى وعرو�ص 
جانب الأعمال الفنية التي راوحت بن فنون حداثية 

وفنون ما بعد احلداثية.
وو���ص��ل ع���دد امل�����ص��ارك��ن يف ال��ب��ي��ن��ايل ل��ه��ذا ال��ع��ام اإىل 
اأكرث من مائة فنان قدموا من خمتلف اأنحاء العامل 
حيث ا�صتقطب البينايل جمهور الفن املحلي والدويل 
موؤ�ص�صة  م�صوؤولية  م��ن  يزيد  مم��ا  اأط��ي��اف��ه  مبختلف 
ال�����ص��ارق��ة للفنون اأم����ام امل��وق��ف ال��ف��ن��ي وج��م��ه��وره يف 

الدورات املقبلة.
و تقاطع لقاء مار�ص ال�صنوي يف دورته ال�صاد�صة �صمن 
بينايل  �صياق  مع  للفنون  ال�صارقة  موؤ�ص�صة  فعاليات 
الفنانن  م���ن  ���ص��م جم��م��وع��ة  ب��ع��دم��ا   11 ال�����ص��ارق��ة 
والفن  الب�صرية  الفنون  واملهتمن مبجال  والعاملن 

املعا�صر واملوؤ�ص�صات الفنية الر�صمية وغري الر�صمية.
وو�صل عدد امل�صاركن فيه اإىل 40 م�صاركا من خمتلف 
الدول لطرح ومناق�صة ودرا�صة ق�صايا فنية تعد اإ�صافة 

وا�صتمرارا  ال�����ص��ارق��ة  اإم����ارة  يف  الفنية  ال�����ص��اح��ة  ع��ل��ى 
مل�صروع النهو�ص بالفن يف املنطقة والعامل.

مع  ال��ع��ام  لهذا   11 ال�صارقة  بينايل  افتتاح  وت��زام��ن 
ت��اب��ع��ة ملوؤ�ص�صة  اف��ت��ت��اح خ��م�����ص��ة م��ب��ان ف��ن��ي��ة ج���دي���دة 
والتي  ال�صارقة  يف  ال��راث  مبنطقة  للفنون  ال�صارقة 
امل�صاركة  املعا�صرة  الفنية  الأعمال  من  الكثري  �صمت 

يف البينايل.
�صراب  �صينما  اف��ت��ت��اح  ال��ف��ن��ي��ة  امل��ب��اين  �صمن  وج���رى 
لأبيت�صاتبونغ  والعمارة  لل�صينما  ف�صاء  وه��و  املدينة 
فريا�صيتاكل املخرج التايالندي واأويل �صريين بتكليف 
من موؤ�ص�صة ال�صارقة للفنون لعرو�ص الأفالم امل�صائية 
يف الهواء الطلق وجاء ذلك خ�صي�صا لرنامج الأفالم 
الذي ا�صتحدث للمرة الأوىل يف بينايل ال�صارقة بهذا 

ال�صكل.
التايالندي  املخرج  الأف��الم  برنامج  القيم على  وك��ان 
رائدة  �صخ�صيات  اختار  قد  فريا�صيتاكل  اأبي�صاتبونغ 
اأنكر  �صتيف  والأف��الم وهم  ال�صينما  يف جمال �صناعة 

نيتو  ليتو  واألت�صينو  مودي  وميهلي  �صوينتون  وتيلدا 
وكافان دي لكروز وجان بيري رم وعلي جعفر لينفذوا 
برامج م�صتقلة عر�صت طوال فرة البينايل ت�صمنت 
اأف���الم���ا اأن��ت��ج��ت مل�����ص��ل��ح��ة ال��ب��ي��ن��ايل ب��ت��ك��ل��ي��ف ر�صمي 

واأفالما اأخرى متنوعة.
الأداء  وع��رو���ص  املو�صيقي  ال��رن��ام��ج  �صمن  وج���رى 
اخلا�ص  ثنايا  برنامج  تقدمي   11 ال�صارقة  لبينايل 
ال�صوت  ف��ن��ان  ت��األ��ي��ف  م��ن  وه��و  واملو�صيقى  بال�صوت 
اللبناين طارق عطوي حيث قدم خالله عطوي تكوينا 
وتغذي  تت�صاعد  مت�صلة  ح��رك��ات  اأرب����ع  م��ن  �صوتيا 
بع�صها البع�ص ومب�صاركة فناين ال�صوت �صويف اأجنل 
�صيبيندال  وب��ري��ان  ب��الك  وجيم  بارتيليمي  واأوري��ي��ل 
وح�صن  اإيبارا  و�صوزي  حجريي  وح�صن  هابر  و�صربل 
وكيفن  اأول�صن  ج��ي  وم��ورت��ن  ليجيتي  ولوكا�ص  خ��ان 
اإىل  بالإ�صافة  ويو�صيمي  يو�صيدا  وتاتو�صيا  وونا  �صيا 
خ��راء يف  واأك��ادمي��ي��ن  فنانن  م��ن  تا�صيت  جمموعة 
درا�صة ال�صوت والأداء والت�صميم والدرا�صات الثقافية 

حقق طلبة مدينة ال�صارقة للخدمات الإن�صانية من 
ذوي الإعاقة نتائج م�صرفة ومتميزة تعك�ص قدراتهم 
واإمكانياتهم الإبداعية يف بينايل ال�صارقة املتخ�ص�ص 

يف جمال فنون الأطفال.
فقد فاز باملركز الأول �صمن جائزة - ر�صم وت�صوير- 
ذوي  من  �صنوات   10 كمال  ح�صن  الطالب  من  كل 
14 �صنة من  متالزمة داون والطالب علي حم�صن 
 8 م�صبح  اهلل  عبد  وال��ط��ال��ب  داون  م��ت��الزم��ة  ذوي 

�صنوات من ذوي الإعاقة ال�صمعية.
ويف حفل التكرمي الذي نظمته الإدارة العامة ملراكز 
الأ�صرة  ل�����ص��وؤون  الأع��ل��ى  املجل�ص  مب�صرح  الأط��ف��ال 
عام  مدير  م��غ��اور  عائ�صة  م��ن  ك��ل  قدمت  بال�صارقة 

بال�صارقة  والفتيات  الأط��ف��ال  ملراكز  العامة  الإدارة 
رئ��ي�����ص��ة ب��ي��ن��ايل ال�����ص��ارق��ة ال����دويل ل��ف��ن��ون الأطفال 
للبينايل  الفني  امل��دي��ر  النجا  اأب��و  حممد  وال��دك��ت��ور 
�صهادات  املنا�صبة  لهذه  اأقيم  الذي  التكرمي  حفل  يف 
لطلبة  مالية  وجوائز  التقديرية  وال��دروع  التقدير 
املدينة من ذوي الإعاقة تكرميا مل�صاركتهم املتميزة.. 
وا�صتمرار  ال���ن���ج���اح���ات  م���ن  امل���زي���د  ل��ه��م  م��ت��م��ن��ن 

م�صاركاتهم يف بينايل ال�صارقة.
الغامرة  ���ص��ع��ادت��ه��م  ع��ن  ال��ف��ائ��زون  الطلبة  واأع����رب 
ر�صمت  عارمة  فرحة  �صمن  حققوها  التي  بالنتائج 
ال��ب�����ص��م��ة ع��ل��ى وج���وه���ه���م واأدخ����ل����ت ال��ب��ه��ج��ة على 

قلوبهم.

الإن�صانية  للخدمات  ال�صارقة  مدينة  ح�صدت  كما 
ع��ن م�صاركتها  ت��ق��دي��ري��ة  و���ص��ه��ادة  ف��خ��ري��ة  ج��ائ��زة 
الأطفال  لفنون  ال��دويل  ال�صارقة  بينايل  الفعالة يف 
يف دورته اخلام�صة ت�صلمتها �صمر الطنيجي م�صوؤولة 
ق�صم اخلدمة الإجتماعية يف املدينة وذلك بالنتيجة 
امل�صرفة التي حققها طلبة املدينة من ذوي الإعاقة 
والت�صوير.  الر�صم  جائزة  يف  الأول  باملركز  بفوزهم 
الدويل  ال�صارقة  بينايل  اأن  الطنيجي  �صمر  واأك��دت 
ح���دث ف��ن��ي مم��ي��ز ق���دم م��ن خ��الل��ه اأط���ف���ال العامل 
واق�����ع حياتهم  امل��ع��اق��ن  وغ����ري  الإع����اق����ة  ذوي  م���ن 
اإن  وق���ال���ت   .. وال��ف��ن��ي��ة  ال�صخ�صية  وان��ط��ب��اع��ات��ه��م 
اأكرث  بجدية  العمل  اإىل  يدفعنا  امل�صرف  الفوز  ه��ذا 

النتائج  اأف�����ص��ل  حتقيق  يف  لالإ�صتمرار  الطلبة  م��ع 
ون�صعى دائما اإىل الإرتقاء مب�صتوياتهم اإىل الأف�صل 
وت��ف��وق��ه��م ه���و ح��اف��ز ل��زم��الئ��ه��م و���ص��ن��ح��ر���ص على 

موا�صلة م�صركتهم يف كافة الأن�صطة الفعالة.
ذوي  م��ن  ل��الأط��ف��ال  اأت���اح  البينايل  اأن  اىل  واأ����ص���ارت 
الإعاقة النطالق بخيالتهم والتعبري عن اإبداعاتهم 
ومواهبهم يف تظاهرة ثقافية فنية مميزة ويف اأجواء 
تناف�صية اأمام جلنة حتكيم دولية يف خمتلف الفنون 
ك��ال��ت�����ص��وي��ر وال��ر���ص��م وال��ن��ح��ت وال��ب��ي��ن��ايل حتققت 
اأن  املعاقن خا�صة  الدمج لفئة  اأه��داف  من خاللها 
خمتلف  م��ن  اأط��ف��ال  وجمعت  دول��ي��ة  كانت  امل�صاركة 

دول العامل حتت �صقف فني واإبداعي وثقايف واحد. 

اخلميس  -  16   مايو    2013 م    -    العـدد    10794
Thursday   16    May     2013  -  Issue No   10794ثقافة وفن�ن

26

جلنة دبي للإنتاج التلفزيوين وال�شينمائي ت�شارك يف مهرجان كان الدويل

اختتام فعاليات الدورة احلادية ع�شرة لبينايل ال�شارقة للفنون 

طلبة مدينة ال�شارقة للخدمات الإن�شانية يح�شدون جوائز بينايل فنون الأطفال 

افتتاح  ي�شهد  القا�شمي  عبدالرحمن  بن  �شامل 
الدورة الثالثة ملهرجان ال�شارقة للم�شرح املدر�شي
احلاكم  �صمو  مكتب  عام  مدير  القا�صمي  عبدالرحمن  بن  �صامل  ال�صيخ  �صهد 
�صباح ام�ص حفل افتتاح الدورة الثالثة ملهرجان ال�صارقة للم�صرح املدر�صي يف 
ال�صيخ الدكتور  ال�صمو  الثقافة والذي يقام حتت رعاية �صاحب  م�صرح ق�صر 

�صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�ص الأعلى حاكم ال�صارقة.
مب�صاركة  ال�صارقة  يف  والإع��الم  الثقافة  بدائرة  امل�صرح  اإدارة  املهرجان  تنظم 
اإىل الت�صفيات النهاية من اأ�صل 56 مدر�صة من مدار�ص  و�صلت  17 مدر�صة 
الإمارة باإ�صراف من منطقة ال�صارقة التعليمية.. وت�صتمر فعالياته حتى 26 

مايو اجلاري.
الثقافة  دائ���رة  رئي�ص  العوي�ص  حممد  ع��ب��داهلل  �صعادة  الف��ت��ت��اح  حفل  ح�صر 
اإدارة امل�صرح وحممد علي ماجد  والإع��الم بال�صارقة واأحمد بو رحيمة مدير 
رئي�ص ق�صم البيئة والأن�صطة املدر�صية مبنطقة ال�صارقة التعليمية ونخبة من 
الفنانن امل�صرحن والنقاد وجمع غفري من طلبة املدار�ص واملهتمن بامل�صرح. 
وبداأت فعاليات حفل املهرجان بال�صالم الوطني ثم األقى �صعادة عبداهلل حممد 
العوي�ص رئي�ص دائرة الثقافة والإعالم كلمة الدائرة قال فيها ان امل�صرح الذي 
جتذب  اإبداعية  و�صيلة  هو  واملعرفة  املتعة  من  ف�صاءات  اإىل  باخليال  يجنح 
حيث  واملتعلمن  العلم  دروب  ال�صاحرة  باملتعة  وينري  وا�صتياقا  لهفة  املتلقي 
يعد امل�صرح و�صيلة تعليمية مهمة وركيزة اأ�صا�صية لتب�صيط املادة العلمية حيث 
امل�صاهدة وامل�صاركة  العلمية من خالل  املادة  ي�صاعد الطالب على �صرعة فهم 
معا . واأ�صاف اإنه بالنظر ملا تقدم فاإن ال�صارقة ويف �صبيل �صعيها الدائم وفق 
املنهج احل�صاري وامل�صروع الثقايف الذي ير�صمه �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور 
تاأتي هذه  الوا�صحة  الروؤية  وانطالقا من هذه  القا�صمي  �صلطان بن حممد 
املبادرة ال�صامية يف تنظيم مهرجان ال�صارقة للم�صرح املدر�صي. وقال نحتفل 
اليوم بانطالق الدورة الثالثة للمهرجان بعد اأن حقق الأهداف املرجوة منه 
وتنقل من جناح اإىل جناح اأك��ر.. ودائ��رة الثقافة والإع��الم ت�صعى اإىل تاأكيد 
اللبنة  هو  والطالب  ال��وط��ن..  ه��ذا  اإن�صان  ت�صتهدف  التي  الثقافية  التنمية 
مت  فقد  امل�صروع  ه��ذا  اأج��ل  وم��ن   .. التنموي  الثقايف  امل�صروع  ه��ذا  يف  الأوىل 
بالتعاون مع جمموعة من  التنموي  امل�صرحي  الإع��داد والتخطيط للم�صروع 
لتمكن  تاأهيلي  اأك��ادمي��ي  برنامج  لو�صع  امل�صرح  بفن  املخت�صن  امل�صرحين 
املعلمن واملعلمات وت�صليحهم باملعرفة والإملام بالعنا�صر الأولية لفن امل�صرح .

واأ�صار اإىل اأن الإعداد بداأ مبكرا لهذه الدورة منذ بداية العام الدرا�صي اجلاري 
وال�صتماع  الربوي  امليدان  يف  العاملن  اآراء  با�صتطالع  الدائرة  قامت  حيث 
عن كثب لأهل الخت�صا�ص الربوي وتذليل جميع املعوقات التي مت طرحها 
الذي جعل  الأمر  من قبلهم وخ�صعت تلك املالحظات للدرا�صة والتمحي�ص 
من هذه الدورة نواة مل�صرية التطوير والتنوير لهذا امل�صروع الثقايف التنموي. 
اأر���ص الواقع ما كان لريى النور لول  اأن هذا النجاح الذي حتقق على  واأك��د 
تلك اجلهود املخل�صة من قبل منطقة ال�صارقة التعليمية ال�صريك الأول لهذا 
امل�صروع الثقايف التنموي الفني حيث ترجم هذا التعاون �صدق التوجه فكان 
مثال يحتذى يف ال�صراكة والتعاون يف �صبيل حتقيق الغايات الوطنية وتوحيد 
اجلهود من اأجل الغاية ال�صامية لإعداد جيل من قادة الغد لتحمل م�صوؤولية 
موا�صلة م�صرية البناء والعطاء لهذا الوطن املعطاء. وقال لقد مل�صنا يف هذه 
الدورة اهتماما منقطع النظري من قبل الإدارات املدر�صية وحر�صا للم�صاركة 
يف فعاليات هذه التظاهرة الإبداعية امل�صرحية الأمر الذي يحملنا م�صوؤولية 
موؤكدين  عاليا  ونثمنها  نقدرها  التي  املكت�صبات  تلك  على  للحفاظ  كبرية 
حر�صنا ال��دائ��م ع��ل��ى م��وا���ص��ل��ة ال��ت��ط��وي��ر وال��ت��ج��وي��د ل��ه��ذا امل�����ص��روع الثقايف 
التنموي. ويف كلمة منطقة ال�صارقة التعليمية التي األقاها حممد علي ماجد 
اأكد اأن امل�صرح املدر�صي هو جمال من  رئي�ص ق�صم البيئة والأن�صطة املدر�صية 
جمالت الأن�صطة التي لها تاأثريها الوا�صح يف م�صاعدة املتعلمن على اإدراك 
الدرا�صية  املنهاج  معنى احلياة والتكيف معها وهو و�صيلة لإفهامهم حمتوى 
وذلك لعتماده على تنمية التفكري والعاطفة واملمار�صة والأداء العملي وهذا 

كله يجعل التعلم اأكرث فعالية وحيوية واأبلغ اأثرا.
وا�صاف اأن امل�صرح املدر�صي ينمي مهارات الطالقة اللفظية والتعبريية ويتعلم 
الطالب الكثري من احلقائق احلياتية ب�صكل واقعي وموؤثر بالإ�صافة اإىل اأنه 
جمال رحب لغر�ص الق�صم اليجابية التي ت�صاعدهم على التكيف والندماج 

يف املجتمع والتمر�ص على حتمل امل�صوؤولية.
وقال ل يخفى على اأحد منا مدى حر�ص رائد العلم والثقافة �صاحب ال�صمو 
ال�صارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ص  ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكتور 
والبداعات  والقدرات  املواهب  بتنمية  الكفيلة  الأن�صطة  توفري  �صرورة  على 
الأهداف  التعليمية وحتقيق  املتعلمن بهدف جتويد خمرجاتنا  اأبنائنا  لدى 
املن�صودة/. عقب ذلك مت التعريف بلجان التحكيم يف مهرجان ال�صارقة للم�صرح 
املدر�صي بدورته الثالثة ومن ثم قدمت طالبات مدر�صة اأمامة بنت اأبي العا�ص 
للتعليم الأ�صا�صي م�صرحية بعنوان جنة جنى بتاأليف واخراج من عائ�صة �صالح 
ال�صويهي. كما قدمت طالبات مدر�صة النخيالت للتعليم الأ�صا�صي م�صرحية 
قدمتها  التي  احلكيمة  الفرا�صات  م�صرحية  اإىل  بالإ�صافة  ومنلة  اأن��ا  بعنوان 

طالبات مدر�صة الروي�صة للتعليم الأ�صا�صي.

ادارة اآثار ال�شارقة ت�شارك يف املعر�ض 
اخلليجي الرابع للآثار بالبحرين اليوم

ت�صارك اإدارة الآثار بدائرة الثقافة والإعالم بال�صارقة يف املعر�ص الدوري 
امل�صرك الرابع لالآثار لدول جمل�ص التعاون اخلليجي الذي يقام مبملكة 
البحرين يف متحف البحرين الوطني يف الفرة من 16 مايو اجلاري اىل 

املقبل. يونيو   30
خليفة  اآل  مي  ال�صيخة  الثقافة  وزي��رة  معايل  رعاية  حتت  املعر�ص  ويقام 
بدائرة  الآث���ار  اإدارة  م�صاركة  وت��اأت��ي   . البحرين  مبملكة  الثقافة  وزي���رة 
الثقافة والإع��الم بال�صارقة يف املعر�ص باآثار من موقع مليحة الأث��ري يف 
الإمارة وعددها 28 قطعة متنوعة ابرزها جرار فخارية مزججة وكذلك 
املحلية  والإ����ص���دارات  �صغرية  فخارية  و���ص��الل  مليحة  ج���رار  م��ن  من���وذج 
للعمالت املكت�صفة يف موقع مليحة الأثري . وت�صارك اجلهات املعنية بالآثار 
على م�صتوى الدولة كافة يف املعر�ص حتت مظلة املجل�ص الوطني لل�صياحة 
والآثار بالدولة وي�صتمل جناح دولة الإم��ارات على قطع اثرية اآخرى من 

اأبوظبي ودبي واأم القيوين والفجرية وراأ�ص اخليمة وعجمان . 
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• كيف كانت ردود الأفعال التي و�صلتك حول دورك يف فيلم )احلفلة(؟

توقعاتي، ومل  فاقت كل  ع��ام  ب�صكل  والعمل  دوري  الأف��ع��ال ح��ول  ردود   -
ال�صعبة  احلالة  رغم  عالية،  اإي���رادات  حتقيق  يف  الفيلم  ينجح  ان  اتخيل 
بالأحداث  ان�صغال اجلمهور  ب�صبب  امل�صرية  ال�صينما  بها  التي كانت متر 
جهداً  بذلت  فقد  امل�صري،  ال�صارع  ي�صهدها  كان  التي  وال�صعبة،  الكثرية 
عن  متاماً  خمتلفة  اأقدمها  التي  ال�صخ�صية  لأن  الفيلم،  ه��ذا  يف  كبرياً 
الأدوار التي قدمتها من قبل، والدور كان ميثل حتدياً كبرياً بالن�صبة يل، 
فرغم �صعور الإرهاق الذي اأ�صابني اثناء ت�صوير الفيلم فاإنني ا�صتمتعت 
بكل م�صهد قدمته، كما انني تلقيت العديد من الت�صالت الهاتفية من 
املقربن يل بعد عر�ص الفيلم، وعروا عن اإعجابهم بالفكرة التي تدور 
حولها اأح��داث العمل، واك��دوا يل ان دوري يف هذا الفيلم �صيكون اإ�صافة 

قوية يف م�صواري الفني.
اإطار ت�صويقي

للموافقة على امل�صاركة يف بطولة فيلم )احلفلة(؟ حم�صك  الذي  • وما 
- لقد وافقت على دوري يف )احلفلة( من دون اأن انتهي حتى من قراءة 
اأول  منذ  وال�صخ�صية  بالدور  اعجبت  فقد  بالفيلم،  اخلا�ص  ال�صيناريو 
ورقة يف ال�صيناريو، لأن الفيلم كتب بطريقة جيدة، واي�صاً لثقتي باملوؤلف 
ومنتج العمل وائل عبد اهلل، لقد وافقت على امل�صاركة يف الفيلم دون اأي 
تردد، فهو اكرث منتج تعاونت معه خالل م�صواري الفني، كما اأن احداث 
الأفالم،  م��ن  النوعية  ه��ذه  اأف�صل  واأن���ا  ت�صويقي،  اإط���ار  يف  ت��دور  الفيلم 
قبل يف  م��ن  معه  تعاونت  ال��ذي  ع��ز،  اأح��م��د  الفنان  وج��ود  اإىل  باإل�صافة 

فيلمن، واأنا �صعيد بالتعاون معه جمدداً. 
ل�صت �صاحب القرار

املتوترة  ال�صيا�صية  الح��داث  و�صط  الفيلم  ان موعد عر�ص  ترى  هل   •
التي متر بها م�صر كان منا�صبا؟

ب��ه، ل دخل  اأم��ر خا�ص  اإىل املنتج وائ��ل عبد اهلل، وه��و  - التوقيت يرجع 
للممثل فيه، فالقرار لي�ص يف يدي، فهو وحده من يقرر توقيت عر�ص 
الفيلم، فاأنا قمت بدوري يف الفيلم بجدية وخرج ب�صورة جيدة، والفيلم 
جنح وا�صتطاع ان يحقق اإيرادات عالية، بالإ�صافة اإىل اأن امل�صاهد بحاجة 
�صيء  ملعاي�صة  عليه  �صيطرت  التي  والت�صاوؤم  امللل  حالة  من  اخل��روج  اإىل 
والدليل  الأح���داث،  و�صط هذه  احلياة  ال�صتمرار يف  على  يعينه  خمتلف 
على ذلك اأن هناك اأفالما عديدة عر�صت يف الوقت نف�صه وا�صتطاعت اأن 

حتقق جناحاً كبري اي�صاً.
اأن تلم�صوا الواقع يف الفيلم، والإ�صارة اإىل ثورة 25 يناير وما  اأردمت  • هل 

تلتها من اأحداث بجزئية الختطاف التي راأيناها يف الفيلم؟ 
- )احلفلة( ل عالقة له بالثورة امل�صرية، فهو يدور حول حالة النفالت 
ال��ث��ورة، وان��ت�����ص��ار عمليات الخ��ت��ط��اف، وا�صراط  اأع��ق��ب��ت  ال��ت��ي  الأم��ن��ي 
تلك  يتناول  فهو  املختطفن.  ع��ن  الإف���راج  مقابل  فدية  على  احل�صول 
البع�ص يربط  الذي جعل  الرئي�صي  ال�صبب  ان هذا هو  واعتقد  الزاوية، 
ول  الجتماعي،  اأبطاله  جانب  على  يركز  فالفيلم  وال��ث��ورة،  الفيلم  بن 

عالقة له باحلالة ال�صيا�صية التي منر بها. 
• رغم انك ا�صبحت بطال مطلقا يف ال�صينما، ولديك ر�صيد من الآفالم، 

فاإنك وافقت على تقدمي دور ثان يف )احلفلة( فما ال�صبب؟
بالفيلم،  لالأحداث  املحرك  الطرف  فاأنا  بالعك�ص،  ثانياً  دوراً  اأق��دم  مل   -
وم�صاهدي مت�صاوية متاماً مع م�صاهد الفنان احمد عز، كما اإنني ل اأنظر 
البطولة  اأع��م��ال  اإىل  ينتمي  الفيلم  ك��ان  اإذا  اأو  ال���دور،  ل��الأم��ور مب�صاحة 
اجلماعية اأو املطلقة، فالأهم بالن�صبة يل الكيف ولي�ص الكم، فتقدمي دور 
دور مهم�ص وغري موؤثر  بكثري من تقدمي  اأف�صل  موؤثر وحجمه �صغري 

لذلك.
ل خالف

ح��ول ن�صوب خ��الف بينك وب��ن الفنان  الأخ��ب��ار  من  العديد  ت��رددت   •
اأحمد عز اثناء ت�صوير الفيلم؟

- ه��ذا ال��ك��الم ل ا���ص��ا���ص ل��ه م��ن ال�صحة، واأن���ا اتعجب م��ن ال���ذي يطلق 
اأ�صدقاء منذ  لأننا  اأي خالفات،  اأك��ر من  بعز  الإ�صاعات، فعالقتي  تلك 
)مالكي  وه��م��ا  فيلمن  يف  معه  وت��ع��اون��ت  �صبق  اأن��ن��ي  كما   ،2000 ع��ام 

اإ�صكندرية(، و)مذكرات مراهقة(، واأخريا )احلفلة(، وا�صتطعنا اأن نحقق 
معاً جناحا كبرياً، ول يوجد يف الفيلم ما ي�صتدعي وجود خالفات. 

اأن توقف ت�صوير فيلمك )مطبق من امبارح( يعود لوجود  اي�صا  • تردد 
خالفات بينك وبن املنتج احمد ال�صبكي، فما ردك؟

الفرة  خ��الل  الإ���ص��اع��ات  ه��ذه  م��ن  ال��ع��دي��د  بانت�صار  فوجئت  بالفعل   -
فانا  �صحيح،  غري  ك��الم  ه��ذا  ولكن  الفيلم،  توقف  توؤكد  والتي  املا�صية، 
فيها،  نتعاون  التي  الوىل  امل��رة  تكن  مل  وه��ي  املنتج،  م��ع  بعقدي  ملتزم 
فقد �صبق ان تعاونا معاً من قبل يف فيلم )حمرم اإل ربع(، وا�صتطعنا ان 

نحقق جناحا كبرياً، اأما فيلم )مطبق من امبارح(، ف�صبب تاأجيله ظروف 
الت�صوير التي تعتمد على الت�صوير اخلارجي.

تختار على ا�صا�صها ادوارك؟ الذي  املعايري  • ما 
- دائما ما اطيل البحث عن اعمايل التي اقدمها، لأنني م�صغول بالبحث 
ال��ف��ن��ي، فمن  اإىل ر���ص��ي��دي  ي��ج��ذب اجل��م��ه��ور وي�صيف  ع��ن عمل ج��دي��د 
اأو املال،  اأيا كانت الظروف من اجل التواجد  اأي عمل  اأقبل  اأن  امل�صتحيل 
فاأنا   ،%50 بن�صبة  لو  به حتى  ل�صت مقتنعا  �صيء  اأب��داً يف  اأ���ص��ارك  ول��ن 

اأبحث عن العمل اجليد مهما كانت م�صاحة دوري فيه.

اعترب دوره نقلة يف م�ضواره الفني

حممد رجب: )احلفلة(.. انفلت اأمني وخطف
حالة من ال�ضعادة يعي�ضها الفنان حممد رجب، ب�ضبب ردود االأفعال االإيجابية التي و�ضلته حول دوره يف فيلم )احلفلة(، الذي اعتربه 
نقلة قوية يف م�ضواره الفني. رجب ك�ضف عن �ضبب قبوله هذا العمل وا�ضتعداده اخلا�ض له، وحتدث عن حقيقة خالفه مع الفنان 
احمد عز، الذي �ضاركه البطولة، و�ضر تاأجيل فيلمه اجلديد )مطلبق من امبارح(، و�ضبب غيابه عن �ضا�ضة التلفزيون، والتغيري الذي 

طراأ على حياته بعد الزواج، واالح�ضا�ض الذي ال ي�ضتطيع و�ضفه، وغريها من االعرتافات ال�ضريحة يف احلوار التايل:

)خيرب( من اأوائل امل�شل�شلت اجلاهزة للعر�ض برم�شان 
يف  )خير(  التاريخي  امل�صل�صل  ت�صوير  من  الأخ��رية  املراحل  بتنفيذ  عزيزية  حممد  املخرج  حالياً  يقوم 

القاهرة،
مب�صاركة نخبة من اأملع جنوم الدراما يف الوطن العربي، وهو املاأخوذ عن الفكرة الدرامية للكاتب ها�صم 
ال�صيد، وق�صة و�صيناريو وحوار الكاتب ي�صري اجلندي، وانتاج �صركة اإيكوميديا القطرية لالنتاج الفني 

والإعالمي، وا�صراف املنتج املنفذ حم�صن العلي.
وكان فريق العمل قد انتهى من ت�صوير اأكرث من %70 من م�صاهد امل�صل�صل، حيث مت بناء ديكور مدينة 
�صي�صتعن  التي  املعارك  الكيمولند، كما يجري ال�صتعداد لت�صوير  بالكامل، و�صوق قينقاع داخل  يرثب 
فيها املخرج بعدد �صخم من الكومبار�ص، وبذلك يعتر )خير( من اأوائل امل�صل�صالت التي �صتكون جاهزة 
امل�صاهد  لإجن��از  ونهاراً  لياًل  يعمل  الذي  الفني  الفريق  بف�صل  املقبل  الرم�صاين  املو�صم  للعر�ص خالل 

املتبقية والدخول يف عمليات املونتاج واملك�صاج واملو�صيقى الت�صويرية التي و�صعها املبدع وليد اله�صيم.
وي�صارك يف امل�صل�صل نخبة كبرية من جنوم الوطن العربي، فمن �صوريا يوجد اأمين زيدان، و�صالفة معمار، 
وقمر خلف، ورول ذبيان، وعال بدر، وروعة يا�صن، وعبد احلكيم قطيفان، وعامر علي، ومهيار خ�صور، 

والفنان اللبناين بيري داغر.
و�صامي قفطان،  با�صم قهار،  العراق  القباين، وعبري عي�صى، ومن  الريحي، وحممد  و�صام  الأردن  ومن 

وجواد ال�صكرجي.
ومن م�صر �صامح ال�صريطي، خليل مر�صي، �صناء �صافع، اأحمد ماهر، اأحمد عبد احلليم، عايدة عبد العزيز، 
اأحمد حالوة، فاروق فلوك�ص، �صياء املريغني، فهمي اخلويل، ه�صام عبد اهلل، حلمي  العزيز،  لبنى عبد 
ال�صرويدي،  �صيد  النجدي،  �صعد، خالد  تامر  الغندور،  املليجي، عثمان حممد علي، �صفوت  فودة، ه�صام 

حممد املالح، وفاء حمدي ون�صمة حممود.
ويف تعقيب له، قال خالد ال�صيد امل�صت�صار الفني والإعالمي ل�صركة اإيكوميديا: اإن طموحنا اأن يلبي خير 
معاجلة  طرح  اإىل  نتطلع  اأننا  كما  لل�صركة،  ال�صابقة  بالأعمال  اأ�صادوا  الذين  والنقاد  اجلمهور  توقعات 
درامية متطورة لالأعمال التاريخية التي ت�صتند اإىل تناول الق�صايا التاريخية من خالل ربطها بالواقع 
الذي نعي�صه ليخرج امل�صاهد بالدرو�ص امل�صتفادة من العمل الدرامي، ولي�ص الأمر جمرد �صرد للق�ص�ص 
النهاية  يف  احلكم  لكن  �صنوياً،  الدائم  الزخم  من  تخلو  ل  رم�صانية  عرو�ص  ظل  يف  خا�صة  واحلكايات 
مع  التجديد  على  قدرتنا  وتاأكيد  ال�صابقة،  جناحاتنا  على  احلفاظ  يف  عليه  نراهن  ما  وه��و  للم�صاهد، 
جتارب درامية متميزة. واأ�صاف اأن طاقم العمل الفني واحل�صد الكبري من جنوم الدراما ميثالن اإثراًء 
اأثناء  اأن ي�صكل مفاجاأة للم�صاهد  ا�صتثنائي ينتظر  اأمام عمل  اأنه  للم�صل�صل، ل �صيما واأن اجلميع يدرك 

املو�صم الرم�صاين املقبل.

حممد حماقي ي�شّور كليب
 )من قلبي بغني( 

الأوىل له من كليب )من قلبي  ال�صورة  الفنان حممد حماقي عن  ك�صف 
بغني(، الذي يوا�صل ت�صويره حالياً. 

)نف�صي  وهما  لت�صويرهما،  الألبوم  من  اأغنيتن  اإختار  قد  حماقي  وك��ان 
اأبقى جنبه( و)من قلبي بغني(، التي حتمل اإ�صم الألبوم.

)الأهرام  جامعة  يف  غنائي  حفل  لإح��ي��اء  حماقي  ي�صتعد  اآخ��ر،  �صياٍق  ويف 
الكندية(، مب�صاركة الفنانة نيكول �صابا يوم 20 اأيار-مايو اجلاري.
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التمر لعلج ال�شعال
 والتفاح لنزلت الربد

وذلك  الهوائية،  الق�صبة  والتهابات  والبلغم  لل�صعال  كعالج  التمر  و�صف 
بخلط 50 جراماً من التمر املجفف و50 جراما من الزبيب و50 اأخرى 

من التن املجفف يخلط.
اإن  املنباوي،  اأ�صتاذ طب الأطفال باملركز القومي للبحوث، د.خالد  ويقول 
النار  اإليها لر ماء ويو�صع على  املكونات تخلط يف وعاء ثم ي�صاف  هذه 
ويغلى يف هدوء حتى تلن حمتويات الوعاء، ثم يوؤكل اأو ي�صرب مق�صماً على 

ثالث دفعات، بواقع دفعة واحدة، بعد كل وجبة خالل اليوم الواحد.
اأن تناول التفاح ي�صاعد على عالج نزلت الرد وال�صعال  اإىل  اأي�صاً  واأ�صار 
واللتهاب ال�صعبي والربو، حيث يحتوي التفاح على فيتامن )اأ( وفيتامن 
ومعادن  وفيتامينات  والف�صفور،  والبوتا�صيوم،  الكال�صيوم،  واأم��الح  )ج(، 
اأخرى ت�صاعد يف عالج ال�صعال، وميكن تناول تفاحة واحدة بق�صرها بعد 

كل وجبة غذائية.
اأو  ال�صكر  مع  وهر�صه  �صلقه  بعد  التفاح  م��زج  ميكن  اأن��ه  املنباوي  واأ���ص��اف 
الع�صل، بالإ�صافة اإىل الين�صون وربع معلقة �صغرية من م�صحوق الكركم 
والتهاب  وال�����ص��ع��ال  ال�����ص��وت  ب��ح��ة  ل��ع��الج  امل��زي��ج  ه���ذا  ال��ن��اع��م، وي�صتخدم 

احلنجرة.

ال�ضفرجل 

نباتي  ن��وع  هو  ال�صفرجل 
الوردية  الف�صيلة  يتبع 
م�����ن رت����ب����ة ال�������وردي�������ات. 
وي�������ص���م���ى ال���ق�������ص���ا����ص يف 
بع�ص بالد املغرب العربي 
ا�صمه  �صتوية  فاكهة  ه��و 
)بالإجنليزية:  ال��ع��ل��م��ي 
 C y d o n i a
وه�����و   )oblonga

قريب من التفاح والكمرثى..
وهو لذيذ وفيه الكثري من ال�صرار العالجيه وقد قال فيه الر�صول الكرمي 
البلغم  ك��رثة  اأي  ال�صدر  ثقل  وت��ذه��ب  النف�ص  ويطيب  القلب  ي�صد  ان��ه   :
الرئتن، وال�صفرجل يحتوي على فيتامينات وامالح مفيدة وماء  واف��راز 
كال�صيوم   - فو�صفور   - كريت   - الياف   - دهنيه  م��واد   - بروتن   - و�صكر 
وي�صتفاد منه  للج�صم  ج��داً  لذلك فهو مفيد  بوتا�صيوم   - - �صودا  كلور   -
من  والم��ع��اء  املعدة  يحفظ  حيث  وامل��رب��ات  العالجيه  الو�صفات  �صنع  يف 
الديكي عند الطفال  الرئوي وال�صعال  ال�صل  المرا�ص وي�صاعد يف عالج 
ومر�ص الربو، تدخل بذروه يف �صناعه امل�صتح�صرات الطبيه - ومن اخلارج 
ي�صتعمل ال�صفرجل يف عالج اجلروح واحلروق والبوا�صري وت�صققات اجللد 
ولأزال��ة الق�صر من الراأ�ص تنقع بذور ال�صفرجل باملاء ومي�صط بها ال�صعر 

ملدة 12 يوماً فتزيل الق�صرة.
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الفيل الرضيع مويو الذي ولد يوم اإلثنني املاضي يتلقى املساعدة والعناية من قبل والدته سابي وذلك خالل 

أول نزهة له في حديقة احليوان بأملانيا. )أ ف ب(.

- من هو مكت�ضف النيرتوجني؟
عام  النيروجن  اكت�صف  ا�صكتلندي  كيميائي  رذرف����ورد  دان��ي��ال  ه��و 

.  1772
- من هو املو�ضيقي االيطايل الذي برع وابنه يف و�ضع االوبرا.

55 عاما  1660 وتوفى عن  ولد عام  ال��ذي  �صكارلتي  ال�صندرو  هو 
اوب���را ث��م اكمل ابنه   100 اك��رث م��ن  اي��ط��ايل و�صع  م��وؤل��ف مو�صيقي 

دومينيقوا امل�صوار حتى عام 1757 ومات عن عمر يقارب 72 عاما.
-مما ي�ضنع الفلني ؟

الفلن ي�صنع من حلاء نوع من ا�صجار البلوط وهوبلوط الفلن حيث 
يتم تق�صريه و�صناعة الفلن منه وهو يتميز بانه خفيف جدا ومقاوم 

للماء اي ان املاء لينفذ منه

الفراط يف اأخذ بع�ص اأنواع الفيتامينات يوؤدي اىل الت�صمم. اأن  تعلم  •هل 
•هل تعلم اأن فيتامن اأ املوجود يف ، زيت ال�صمك وزيت كبد احلوت و�صفار البي�ص والزبدة والق�صدة 
عملية  يعوق  ونق�صه  الطفل  لنمو  لزم  والكمرثى  واجل��زر  الأوراق  طويلة  ال�صفراء  واخل�صروات 

النمو والفراط يف تناوله ي�صبب �صغطا متزايد يف 
ويوؤمل  العظام  تكوين  يف  ويغري  وال�صفاه  اجللد  وي�صقق  ال�صعر  وت�صاقط  و���ص��داع  ودوار  ال��دم��اغ 

املفا�صل.
ج (2) : حيوي ول غنى عنه للج�صم وي�صاهم يف الكل�ص وتنظيم الدورة الدموية ونق�صه  •فيتامن 

يوؤّدي اىل مر�ص ال�صقربوط والنزلت ال�صدرية على اأنواعها.
احلم�صيات والطماطم (البندورة) حتوي كمّية كبرية من  وبالأخ�ص  كافة  الفواكه  اأن  تعلم  •هل 

ل اأكل اخل�صروات احلاوية على الفيتامن طازجة لغناها بالفيتامن. فيتامن ج ويف�صّ
•هل تعلم اأن ال�صخ�ص املوهوب يتجاوز حا�صل ذكائه 130 درجة واأن 95 باملائة من النا�ص يراوح 
حا�صل ذكائهم بن 70 - 130درجة اأما املغّفلن فيراوح ذكائهم ما بن 50 -70 درجة والبله ما بن 

20 - 50 درجة واأخريا املعتوه الذي تقل درجة ذكائه عن 20 درجة.

وقفت جمموعة كبرية من احلمام للتقاط احلب من على الر�ص وقد ان�صغلن متاما بذلك فجاءت 
حمامة بي�صاء جميلة ت�صرخ عليهم وتقول يا ويلكن لقد وقفنت على �صبكة ال�صياد املاكر فلو جاء 
الآن و�صحبها لوقعنت كلكن فيها فاأ�صرعت احلمامات وطارت من طارت وا�صتبكت خيوط ال�صبكة مع 
ارجل بع�صهن وقد اخذن فرة حتى ا�صتطعن الطريان ومل يبق غري واحدة اأخذت حتاول الهروب 
من ال�صبكة لكن ل حمال، حتى جاء ال�صياد فنظر فوجدها وحدها يف ال�صبكة وقال .. حمامة واحدة 

فقط ايتها املاكرات وماذا �صاأفعل بواحدة .. فركها وذهب رمبا ياأتي غريها فواحدة ل تكفي .
عندما ذهب ال�صياد قالت احلمامة لزميالتها ل تقفن هكذا هيا فلنحمل ال�صبكة ونطري بها ملكان 
احلمامة  وفيها  اطرافها  من  ال�صبكة  بحمل  وقمن  احلمامات  فنزلت  �صديقتنا،  ننقذ  حتى  اآخ��ر 
الخرى حتى نزلن يف مكان اآخر يقع فيه جحر احد الفئران وهو �صديق لهن ونادين عليه فخرج 
اين  اعرف  احداهن  بعدها وقفن ي�صحكن فقالت   .. ال�صرية  �صراح احلمامة  بواجبه واطلق  وقام 
.. �صحك اجلميع وقمن بحمل  ال�صبكة ونطري بها ونلقيها عليه  ال�صياد الن هيا فلنحمل  يوجد 
ال�صبكة والطريان بها وعلى اطراف البحرية القن ال�صبكة لتنزل فوق راأ�ص ال�صياد الذي فوجيء 
بنف�صه ا�صري �صبكته واحلمامات تطري فوق راأ�صه يهدلن ويغنن فغ�صب وهاج وقال انا املخطىء لو 

اخذت ال�صبكة و�صديقتكن فيها لكننت الآن باكيات ايها احلمامات املاكرات . 

احلمامة املاكرة

ممار�شة مر�شى الربو للريا�شة
�شن وظيفة الرئة  حتحُ

تخفيف ال�شكولته بالع�شري 
يقلل ن�شبة الدهون بها

 
القليل من ع�صري  تاأثري ا�صافة  اجريت ابحاث علمية بريطانية حول 
الفاكهة اىل ال�صكولته حيث انه يخفف من كمية الدهون املوجودة فى 

ال�صكولته اىل الن�صف.
الدرا�صة من جامعة ووروي��ك خففوا كمية من  القائمن على  كما اكد 
ال�صوكول  األ���واح  �صناعة  يف  تدخل  التي  احلليب  وده���ون  الكاكاو  زب��دة 
لكّل  ميكرون   30 بن�صبة  الع�صري،  من  �صغرية  بقطرات  وا�صتبدلوها 
وال�صوكول  باحلليب  والتوت  الرتقال  ع�صري  العلماء  واأدخ��ل  قطرة. 
 ، ال��ف��رزي  ال�صتحالب  تقنية  خ��الل  من  البي�صاء  وال�صوكول  الداكنة 
مع احلفاظ على نكهة ال�صوكول التي متنحها له املكونات الدهنية لأن 
هذه التقنية الكيميائية ت�صاهم باحلفاظ على املادة التي متنح ال�صوكول 

قوامه وقابليته على الذوبان يف الفم.

�إميان يا�رس 
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

�أمرية خمتار
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

مرمي عبد�هلل �لر��شدي
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
اأطفال يف  ت�سبح طبيبة  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

ك�صفت درا�صة املانية اأن ممار�صة الريا�صة تعمل على حت�صن وظائف الرئة 
لدى مر�صى الربو.

هذا ما اأكّده اأخ�صائي اأمرا�ص اجلهاز التنف�صي الأملاين اأندريا�ص هيلمان 
حيث مُي��ك��ن ل��ه��وؤلء امل��ر���ص��ى احل��د م��ن ���ص��دة ن��وب��ات ال��رب��و وع���دد مرات 

تكرارها من خالل املواظبة على ممار�صة الأن�صطة البدنية املعتدلة.
اأم��را���ص اجلهاز  لأخ�����ص��ائ��ّي  الأمل��ان��ي��ة  ال��راب��ط��ة  واأو���ص��ح هيلمان، ع�صو 
التنف�صي مبدينة هايدنهامي، اأن متتع مر�صى الربو مب�صتوى لياقة بدنية 
جيد ب�صكل عام ُي�صاعد يف تقليل فر�ص الإ�صابة بنوبات الربو الناجتة عن 

الإف����رازات  ت�صريف  يف  الريا�صة  ممار�صة  ُت�صهم  حيث  ال��ب��دين؛  اجلهد 
املخاطية من الرئة ب�صكل اأف�صل وُتزيد اأي�صاً من عمق النف�ص، ما يعمل 

على حت�صن حالة املري�ص وزيادة �صعوره بالراحة.
اإحماء ج�صدهم قبل البدء يف  اأو�صى هيلمان مر�صى الربو ب�صرورة  كما 
التي جتعلهم  للدرجة  اجل�صم  على  التحميل  عدم  الريا�صة مع  ممار�صة 
النتهاء  قبيل  الأداء تدريجياً  �صرعة  اأهمية خف�ص  على  يلهثون، م�صدداً 
ب�صكل  التوقف  اإىل  العايل  الأداء  النتقال من حالة  التمرين، وعدم  من 

مفاجىء.

�أمنة �أحمد �لر�عي
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
ت�سبح مديرة مدر�سة يف  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.


