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�حلمية �لغذ�ئية �أبقته على 
قيد �حلياة 123 عاما

لبوليفيا  اال�صليني  ال�صكان  من  م��زارع  وهو  فلوري�س  كارميلو  يعزو 
طول عمره اىل تناول حبوب الكينوا وفطر عي�س الغراب الذي ينمو 

على �صفاف االنهار وم�صغ اوراق الكوكا على مدار ال�صاعة.
يقول فلوري�س متحدثا من قريته ال�صغرية على ارتفاع اربعة االف 
مرت عن �صطح البحر حيث يعي�س يف كوخ م�صقوف بالق�س ان احلمية 
الغذائية التقليدية ملنطقة جبال االنديز ابقته على قيد احلياة 123 

عاما وهو ما قد يجعله اطول لنا�س عمرا على االطالق.
بها  يتحدث  التي  الوحيدة  اللغة  وهي  االيامارا  بلغة  فلوري�س  وق��ال 

الرجل اال�صم تقريبا البطاط�س مع الكينوا لذيذة.
ال  التي  الفقرية  الدولة  ان  اذ  فلوري�س  التحقق من عمر  وي�صتحيل 
ميالد  �صهادات  ا�صدار  تبداأ  مل  اجلنوبية  امريكا  يف  بحار  على  تطل 

اال عام 1940.
لكنه يقول ان �صهادة تعميده تقول انه ولد يف 16 يوليو متوز 1890 

وان لديه وثائق هوية وطنية بناء على هذه ال�صهادة.
ويقول مكتب ال�صجل املدين يف بوليفيا انه يبحث يف �صحة الوثائق 

وانه ال ي�صتطيع التعليق اىل ان يكتمل البحث.
فلوري�س.  عمر  بطول  بالفعل  يحتفلون  بوليفيا  يف  الكثريين  لكن 
ويعتزم م�صوؤول حكومي حملي ان مينحه لقب تراث االن�صانية احلي 

يوم 26 اغ�صط�س اب.
ويعود لقب اطول النا�س عمرا للفرن�صية جني كاملون التي توفيت عن 
122 عاما يف 1997 وفقا ملو�صوعة جيني�س لالرقام القيا�صية. ومل 
ترد مو�صوعة جيني�س على الفور على طلب من رويرتز للتعليق ب�صاأن 

فلوري�س.

تغري روتني �لطفل قد 
ي�سبب �لتبول �لال�إر�دي

اليومي  اأنه عادة ما يتغري الروتني  اأو�صح الطبيب مارتن ت�صال�صن 
اإىل  ي��وؤدي  قد  باملدر�صة، مما  التحاقهم  عند  ال�صغار  االأط��ف��ال  ل��دى 
لدى  الليل  اأث��ن��اء  ال��ب��ول(  )�صل�س  ال�����الاإرادي  التبول  م�صكلة  ظ��ه��ور 
الطفل. وللتغلب عليها ين�صح الطبيب االأب باالتفاق مع طفله على 
اإىل  املدر�صة وموعد ذهابه  اأثناء وج��وده يف  يتناولها  التي  امل��اء  كمية 

احلمام.
واأو�صح ت�صال�صن -ع�صو اجلمعية االأملانية للتحكم يف ال�صل�س البويل- 
اأنه غالبا ما يرجع ذلك اإىل تناول الطفل يف ال�صف املدر�صي كميات 
قليلة للغاية من املياه طوال فرتات النهار، بينما يقوم بتعوي�س ذلك 

خالل فرتات امل�صاء، مما قد يقود اإىل التبول الالاإرادي .
وي�صرح ت�صال�صن اأن قدرة الطفل على التحكم يف املثانة يف هذا ال�صن 
ال تكون قد تطورت ب�صكل كامل، ولذلك فاإن �صرب كميات كبرية من 
الالإرادية  الت�صريف  اإىل عملية  ي��وؤدي  امل�صاء  ال�صوائل خالل فرتات 

هذه اأثناء النوم.
واأ�صاف الطبيب اأن اإ�صابة الطفل ب�صل�س البول الليلي عند االلتحاق 
باملدر�صة ميكن اأن يعزى اأي�صا اإىل ا�صمئزاز الطفل من حمام املدر�صة، 

مما يجعله يحجم عن الذهاب اإليه حتى واإن كان راغبا يف ذلك . 
مع  ب��االت��ف��اق  االآب����اء  ت�صال�صن  ي��و���ص��ي  امل�صكلة  ه���ذه  ع��ل��ى  وللتغلب 
املدر�صة  يف  وجودهم  اأثناء  يتناولونها  التي  املاء  كمية  على  اأطفالهم 
العملية  ث��م ميكن تنظيم ه��ذه  اإىل احل��م��ام، وم��ن  ذه��اب��ه��م  وم��وع��د 

لديهم على نحو اأ�صهل.
اأثناء  ال���الاإرادي  التبول  م�صكلة  ا�صتمرت  اإذا  االآب��اء  الطبيب  وين�صح 
اإنه  اإذ  خمت�س،  اأطفال  طبيب  ا�صت�صارة  ب�صرورة  الطف،  لدى  الليل 
ال�صخ�س الوحيد الذي ميكنه حتديد ما اإذا كانت هذه امل�صكلة تعزى 

اإىل اأ�صباب ع�صوية اأو ع�صبية اأو نف�صية لدى الطفل.

يف �لطعام.. �أعط 
طفلك حريته 

مانفريد  ال��ن��ف�����ص��ي  امل��ع��ال��ج  ي��ن�����ص��ح 
ت�صريبكه االآباء ب�صرورة منح الطفل 
قدرا من احلرية عند تناول الطعام، 
اإذ ينظر االأطفال ال�صغار اإىل الطعام 
ترفيهية،  و�صيلة  اأو  لعبة  اأن���ه  على 
فنجدهم يتناولون نوعيات خمتلفة 
بع�س،  مع  بع�صها  منه  ومتناق�صة 
يف  مت��ام��ا  تناوله  يرف�صون  ق��د  كما 
ت�صريبكه من  ويوؤكد  اأخ��رى.  اأحيان 
للحياة(  �صبيلك  )ال�����ص��ح��ة  ���ص��ب��ك��ة 
اأال  يجب  اأن��ه  االأملانية،  ب��ون  مبدينة 
الت�صرفات  ه��ذه  مثل  االآب���اء  يعترب 
غري الئقة. واإذا ما قام الطفل مبثل 
تناول  رف�����س  اأو  ال��ت�����ص��رف��ات  ه���ذه 
االأمر  تقبل  لالأهل  فينبغي  الطعام 

برحابة �صدر والتحلي بال�صرب. 
اأما اإذا ف�صل االآباء يف اإقناع اأطفالهم 
ب���ت���ن���اول ال���ط���ع���ام ب��ع��د حم���اول���ة اأو 
املعالج  ف��ي��ن�����ص��ح��ه��م  حم����اول����ت����ني، 
الفور،  على  الوجبة  اإن��ه��اء  ب�صرورة 
اأن���ه ال ي��ج��وز معاقبة  م�����ص��ددا ع��ل��ى 
ت��ن��اول��ه للطعام،  ال��ط��ف��ل ع��ل��ى ع���دم 
لكن ال يعني ذلك اأن يح�صل الطفل 
اإ���ص��ايف بديال ع��ن م��ا مل  على طعام 
ياأكله. ويطمئن ت�صريبكه االآباء باأنه 
اتبع  م��ا  اإذا  للقلق  داع  اأي  ي��وج��د  ال 
رف�س  يف  ال�صلوك  ه��ذا  مثل  الطفل 
ال��ط��ع��ام م��ن وق��ت الآخ���ر، فغالبا ما 
اأما  عابر.  �صلوك  ذل��ك جم��رد  يكون 
النحو  ه��ذا  على  الطفل  ت�صرف  اإذا 
ب�صورة متكررة وب�صكل الفت للنظر 
لدرجة اأثارت قلق االآباء، فين�صحهم 
ب�صرورة  ح��ي��ن��ئ��ذ  ال��ن��ف�����ص��ي  امل��ع��ال��ج 

عر�س طفلهم على طبيب خمت�س.

فل�سطيني يكت�سف 
ثغرة يف في�سبوك 

ثغرة  اكت�صف  اإن��ه  فل�صطيني  مربمج  قال 
على  الكتابة  له  تتيح  في�صبوك  موقع  يف 
جدار  ي�صمى  ما  اأو  ال�صخ�صية  ال�صفحة 
االجتماعي  التوا�صل  �صبكة  يف  امل�صتخدم 
اأ�صدقائه،  ق��ائ��م��ة  يف  ي��ك��ن  مل  ول���و  ح��ت��ى 
بح�صب �صكاي نيوز العربية. واأ�صار خليل 
العربية  ال��ب��واب��ة  ���ص��ري��ت��ح يف ح��دي��ث م��ع 
للكتابة  ا�صطر  اأن��ه  اإىل  التقنية  لالأخبار 
�صخ�صياً  في�صبوك  م��وؤ���ص�����س  ج���دار  ع��ل��ى 
ليثبت  االجتماعي،  التوا�صل  موقع  على 
الإدارة املوقع وجود ثغرة اأمنية متكن من 
اكت�صافها موؤخرا. وقال �صريتح اإنه اعتمد 
 composer.php على ثغرة يف ملف
يف املوقع مكنته من الكتابة على جدار اأي 
م�صتخدم. واأ�صار اإىل اأنه اأبلغ في�صبوك عن 
ردا من موظف  تلقى  ولكنه  الثغرة،  تلك 
يف ال�صركة باأنه مل ي�صتطع حتديد الثغرة 
التي حتدث عنها. وتداولت و�صائل اإعالم 
اأجنبية عدة خرب الثغرة واأ�صارت اإىل اأنها 
للتوثق  في�صبوك  م��ع  ال��ت��وا���ص��ل  ح��اول��ت 
موقع  م��ن  رد  على  حت�صل  اأن  دون  منها 

التوا�صل االجتماعي.

 اأ�شباب م�شاكل النوم
قد  و�صبب  �صبب  األ��ف  املثال  �صبيل  على  النوم  مل�صاكل 
م���ا، وهذا  ���ص��يء  اأو اخل���وف م��ن  ال��ق��ل��ق  ت��ك��ون ب�صبب 
لكن  مر�صية،  حالة  ب�صبب  تكون  وق��د  م��رج��ح،  �صبب 
مئات الدرا�صات يف العديد من دول العامل ربطت بني 
م�صاكل النوم ونوعية الغذاء، وبالتايل فتناول الغذاء 
اأو  ال�صحيح وال�صحي يخل�س املرء من م�صاكل النوم 
على االأق��ل من معظم هذه امل�صاكل ما مل يكن هناك 
االأ�صناف  فبع�س  �صحيح  وال��ع��ك�����س  ع�����ص��وي،  �صبب 
ينام ملء  اأن  امل�صاكل ملن يريد  الغذائية كفيلة بجلب 

جفونه.
ال�صائعة ثبتت  النوم  مل�صاكل  ويف ما يلي ثالث حاالت 
يف  املعدنية  والعنا�صر  الفيتامينات  بنق�س  عالقتها 

الغذاء وال�صراب:
اال�صتغراق  �صعوبة يف  البع�س  يجد  النوم:  �صعوبة   -
يف النوم. يتقلبون يف الفرا�س مينة وي�صرة ويح�صون 
اأن يغطوا يف النوم، فهل يعلم هوؤالء  كل النجوم قبل 
هو  وه��ذا  املغني�صيوم  نق�س  من  تعاين  اأج�صامهم  اأن 

ال�صبب املرجح.
املغني�صيوم

جملة  يف  طبية  درا���ص��ة  نتائج  ن�صرت  املا�صي  ال��ع��ام  يف 
دوراً  يلعب  املغني�صيوم  اأن  توؤكد  الطبية(  )الفر�صيات 
الفي�صيولوجية  الوظائف  على  ال�صيطرة  يف  رئي�صياً 
االأرق  فم�صكلة  وب��ال��ت��ايل  ال��ن��وم.  عملية  تنظم  ال��ت��ي 
ا�صتبعدنا  اإذا  املغني�صيوم،  نق�س  ه��و  االأرج���ح  �صببها 

القلق واالأ�صباب الع�صوية واملر�صية االأخرى.
لي�س هذا فقط فقد اأكدت الدرا�صة اأن نق�س املغني�صيوم 
والتوتر  ال��ق��ل��ق  ح���االت  لغالبية  ال�����ص��ب��ب  ي��ك��ون  رمب���ا 

وبع�س م�صاكل ال�صحة العقلية اأي�صاً.
�صديد  معدين  عن�صر  املغني�صيوم  اأن  ال��درا���ص��ة  ت��وؤك��د 

ل���ل���وظ���ائ���ف احل���ي���وي���ة يف اجل�������ص���م وميكن  االأه���م���ي���ة 
احل�����ص��ول ع��ل��ي��ه م���ن اخل�������ص���روات داكنة 
اخل�����ص��رة وم����ن ب�����ذور ال��ي��ق��ط��ني وب����ذور 

وبع�س  والعد�س  والفا�صوليا  ال�صم�صم 
اأنواع االأ�صماك.

املفتاح ال�شحري
- ���ص��ع��وب��ة ال��ب��ق��اء ن��ائ��م��ا: ي��ج��د ال��ب��ع�����س �صعوبة 

حقيقية يف البقاء نائماً لب�صع �صاعات متوا�صلة حتى 
لو كان التعب قد نال منه الكثري.

يحمل  ال��ب��وت��ا���ص��ي��وم  اإن  ل��ه��وؤالء  املتخ�ص�صون  ي��ق��ول 
الرغم من وجود مئات  للنوم. وعلى  ال�صحري  املفتاح 

فاالأطباء  البوتا�صيوم  وحبوب  الدوائية  االأ�صناف 
يف�صلون احل�صول على هذا العن�صر من م�صادره 

الطبيعية وذلك بتناول االأغذية ال�صحية.
حني احلديث عن البوتا�صيوم تتجه االأنظار فوراً 

اإىل املوز الذي يحتوي بالفعل على ن�صبة معقولة من 
البوتا�صيوم فموزة واحدة حتتوي على ع�صرة يف املائة 
لكن  البوتا�صيوم،  اليومية من  اجل�صم  احتياجات  من 

هناك م�صادر اأف�صل.
الفا�صوليا  ه��ي:  للبوتا�صيوم  الطبيعية  امل�صادر  اأه��م 
كما  املخبوزة  والبطاطا  اخل�صرة  داكنة  واخل�صروات 

اأن االأفوكادو يعترب م�صدراً ممتازاً للبوتا�صيوم.
على  التعب  ي�صيطر  التعب:  �صدة  م��ن  ن��ه��اراً  ال��ن��وم   -
ال��ك��ث��ريي��ن يف ���ص��اع��ات ال��ن��ه��ار ح��ت��ى ل��و مل ي��ب��ذل��وا اأي 
جهد ي�صتوجب التعب، ويربط االأطباء بني هذا التعب 

ونق�س فيتامني دي يف اجل�صم.
من املعروف اأن اأ�صعة ال�صم�س هي اأف�صل م�صدر لهذا 
الفيتامني لكن امل�صكلة هي اأن احل�صول على ما يكفي 

من اأ�صعة ال�صم�س ال يتوافر للجميع ب�صبب اأحوال 

الطق�س وتغرياته من ناحية 
واخل���وف م��ن االإ���ص��اب��ة   ب�صرطان اجل��ل��د م��ن ناحية 

ثانية.
بالن�صبة للم�صادر الطبيعية لفيتامني دي فهي قليلة 
اأنواعها  اخ��ت��الف  على  االأ���ص��م��اك  اأه��م��ه��ا  لكن  ن�صبياً 
املنتجات  اأي  املدعمة  الغذائية  لالأ�صناف  باالإ�صافة 
والعنا�صر  الفيتامينات  اإ���ص��اف��ة  تتم  ال��ت��ي  ال��غ��ذائ��ي��ة 
ومنتجاته  احلليب  مثل  الت�صنيع  اأث��ن��اء  لها  املعدنية 
والدهون والزيوت وال�صاي واملرطبات واأغذية االأطفال 

وال�صرييال.
دي:  فيتامني  يف  نق�صاً  يعاين  ملن  املتخ�ص�صون  يقول 
الدوائية املحتوية  ال مانع من االعتماد على احلبوب 

على هذا الفيتامني.

دقت درا�صة طبية ناقو�س اخلطر من اأن ا�صتمرار امل��راأة يف التدخني، ولو حتى مبعدالت طفيفة جدا يزيد من 

خماطر اإ�صابتهن بتوقف القلب املفاجئ والوفاة.

واأو�صحت الدرا�صة، اأن الن�صاء الالتي يتم ت�صنيفهن كمعتديل التدخني اأو قليلي التدخني حتى واأن بلغت 

�صيجارة واحدة يف اليوم، ال يزلن معر�صات ب�صورة متزايدة ملخاطر توقف القلب املفاجئ والوفاة.

وقد تو�صل الباحثون، يف معر�س اأبحاثهم يف هذا ال�صدد، اإىل اأن الن�صاء الالتي يدخن ما بني �صيجارة 

اإىل 14 �صيجارة يف اليوم، معر�صات مبعدل ال�صعفني على االأقل للمعاناة من التوقف املفاجئ للقلب 

والوفاة، باملقارنة بالن�صاء الالتي ال يدخن، طبقاً ملا ورد بوكالة اأنباء ال�صرق االأو�صط . كانت االأبحاث 

الطبية، قد قامت بتتبع نحو 100 األف �صيدة �صليمة مل يعانوا من اأية اإ�صابات يف القلب، اأو �صكتات 

العام، ليتم  امل�صرتكات مرتني يف  الدرا�صة حيث مت تتبع وفح�س  اأزم��ات قلبية، قبل بدء  اأو  دماغية 

تتبعهن الأكرث من ثالثني عاماً، واأ�صارت املتابعة اإىل وفاة نحو 351 �صيدة مدخنة نتيجة تعر�صهن 

لتوقف القلب املفاجئ.

لكل دواء جوانب �شلبية واآثار جانبية

عالج م�ساكل �لنوم بالطعام �ل�سحي

تدخني �ملر�أة يزيد خماطر �لإ�سابة بتوقف �لقلب �ملفاجئ
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�حلمار.. رمز لل�سالم و�ملحبة 
يعر�س مهرجان كرافان للفنون الت�صكيلية امل�صرية اخلام�س 25 جم�صما 
لندن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  العا�صمة  يف  وامل��ح��ب��ة،  لل�صالم  ك��رم��ز  احل��م��ار  تظهر 

مب�صاركة جمموعة من اأهم فناين م�صر والعامل من اأجيال خمتلفة. 
ويعر�س املهرجان جم�صماته ولوحاته التي تدعو اإىل نبذ العنف والفتنة 
اأحد  تعد  التي  للمزادات  �صوثبي  وال�صالم يف قاعة  املحبة  ون�صر  الطائفية 
 20 اإىل  اأغ�صط�س   30 ال��ف��رتة م��ن  ال��ع��امل يف  ال��ع��ر���س يف  اأك���رب ���ص��االت 
الثقايف  واملجل�س  القاهرة  يف  ال�صوي�صرية  ال�صفارة  برعاية  املقبل  �صبتمرب 

الربيطاين يف م�صر. 
وقال الفنان امل�صري ر�صا عبد الرحمن قومي�صري املهرجان واأحد امل�صاركني 
واحرتام  الطائفية  الفتنة  اأزم���ة  مناق�صة  على  ال��ع��ام  ه��ذا  يركز  اإن��ه  فيه، 

اختالف العقائد واالأديان من خالل الفن. 
واأحمد  وع��ادل ثروت  الفنانني عادل ن�صيف  العرو�س من م�صر  ويح�صر 
وفريد  وكارل حم�صي  ال�صمري  واأمين  ر�صا  واأ�صرف  قا�صم  واأحمد  الكوت 
ف��ا���ص��ل وج��م��ال ع��ز وج����ورج ب��ه��ج��وري وه��ي��ام ع��ب��د ال��ب��اق��ي وه��ن��د عدنان 
واإبراهيم الد�صوقي وكرمي عبد املالك وخالد حافظ ومروة عادل ومعتز 
ن�صر الدين وحممد عبلة وحممد طلعت ورانيا فوؤاد و�صباح نعيم و�صامح 
وماري  جريو  فرن�صواز  اآن  كلري  بينهم  م�صريني  غري  وفنانني  اإ�صماعيل 
التي  ال�صابقة  االأربعة  ال��دورات  اأن  املهرجان  قومي�صري  واأ�صاف  بريمان.  
اأقيمت عرو�صها داخل م�صر جنحت يف تو�صيل ر�صالة للعامل مفادها باأن 
م�صر اأر�س ال�صالم والرتاحم خا�صة واأن فكرة املهرجان كانت للق�س بول 
اإقامته يف م�صر اأكرث من10 �صنوات جمعته خاللها �صداقة  جوردن بعد 
قوية مع العديد من امل�صريني امل�صلمني.  وتابع بالقول اإن اإدارة املهرجان 
قررت يف الدورة اخلام�صة اأن ت�صل ر�صالته اإىل العامل خا�صة بعد االأحداث 
الوئام  روح  تاأكيد  على  املهرجان يحر�س  التي جعلت  االأخ��رية،  ال�صيا�صية 

عند امل�صريني التي ال يوؤثر فيها �صيء من خالل ر�صالة الفن. 

الأمريكيني  اإن  املتحدة  الوليات  يف  يقال  ما  اأط��رف  من 
ل  حقيقة  وه��ذه  الطبية،  باحلبوب  م�شكون  �شعب 

ملعاجلة  حبوب  الأ���ش��واق  ففي  حولها،  ج��دال 
من  اخلوف  حتى  والأرق  القلق  من  �شيء  كل 

املرتفعات وتهدئة اأع�شاب القطط 
والكالب.

كتبت  اإينو�س  ديبورا  الدكتورة 
مقاًل يف جملة )ليف �شاين�س( 
قالت فيه اإن اأحدًا ل ي�شتطيع 

اإنكار ما للحبوب الدوائية من فوائد قد تنقذ حياة اإن�شان اأو جتنبه الإ�شابة مبر�س قاتل اأو 
تخل�شه من الكثري من الأوجاع واملتاعب، لكن يجب األ نن�شى اأن لكل دواء يف هذا العامل بع�س 
اجلوانب ال�شلبية والآثار اجلانبية اأي�شًا مما يعني اأن العقاقري يجب اأن تكون املالذ الأخري 

على الرغم من اأن البع�س يعتربها احلل الأ�شهل.

يحقق ثروة من �سرقة 
ماكينات �ملو�قف بنيويورك

ملاكينات  ���ص��ي��ان��ة  ع���ام���ل  ا����ص���ت���وىل 
املواقف،  ر�صوم  لتح�صيل  خم�ص�صة 
دوالر،  اآالف   210 م���ب���ل���غ  ع���ل���ى 
على  دوالر،  الربع  فئة  من  جميعها 
مدار 8 �صنوات، بح�صب تقرير ن�صره 

موقع �صكاي نيوز عربية. 
باغاروزو  جيم�س  اإن  التقرير  وق��ال 
)58 عاما( كان م�صوؤوال عن �صيانة 
ماكينات حت�صيل االأموال يف مدينة 
االأمريكية  نيويورك  بوالية  بافالو 
نحو  االآن  وب���ه���ا  ع���ام���ا،   30 ل��ن��ح��و 
1200 ماكينة.  لكن العامل ابتكر 
التي  املعدنية  االأم���وال  جتعل  حيلة 
وعاء  اإىل  ت��ذه��ب  املاكينة  يف  تو�صع 
اآخر بخالف املكان املخ�ص�س لها يف 
املاكينة بحيث ميكنه جمعها، وطبق 
املاكينات.  ع�صرات  على  ه��ذه  حيلته 
التحقيقات  ويقول حمقق يف مكتب 
توىل  اآي(  ب����ي  )اإف  ال����ف����ي����درايل 
يق�صي  ك��ان  ب��اغ��اروزو  اإن  الق�صية، 
العمل يف  وق��ت��ه يف  اأك���رث م��ن ن�صف 
ال�صرقة، م�صريا اإىل اأن تردده كثريا 

على اأحد البنوك اأثار ال�صكوك به. 
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اكتمال حجوزات الدورة )11( من معر�س اأبوظبي الدويل لل�شيد والفرو�شية

�أكرث من 600 �سركة منها ما يزيد عن 50 �سركة حملية وعاملية ت�سارك للمرة �لأوىل

•• اأبوظبي- الفجر:

اآل نهيان  زاي��د  ب��ن  ال�صيخ ح��م��دان  حت��ت رع��اي��ة �صمو 
اأبوظبي  ب���اإم���ارة  ال��غ��رب��ي��ة  ب��امل��ن��ط��ق��ة  مم��ث��ل احل���اك���م 
الدويل  املعر�س  ُيقام  االإم���ارات،  ن��ادي �صقاري  رئي�س 
لل�صيد والفرو�صية يف دورته احلادية ع�صرة )اأبوظبي 
والربامج  املهرجانات  اإدارة  بدعم من جلنة   )2013
من  وبتنظيم  اأبوظبي،  اإم���ارة  يف  والرتاثية  الثقافية 
للمعار�س،  اإنفورما  و�صركة  االإم���ارات  �صقاري  ن��ادي 
القادم  7 �صبتمرب  4 ولغاية  وذلك خالل الفرتة من 

يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س.
اأب���وظ���ب���ي لل�صياحة  ه��ي��ئ��ة  م���ن  ك���ل  وي���دع���م احل�����دث 
زايد  ب��ن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  وم��ه��رج��ان  وال��ث��ق��اف��ة، 
وجمل�س  االأ�صيلة،  العربية  للخيول  العاملي  نهيان  اآل 
اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ص��ي، و���ص��ري��ك ق��ط��اع اأ���ص��ل��ح��ة ال�صيد 
توازن ، وقناة �صكاي نيوز عربية كناقل اإعالمي ر�صمي 

للحدث.
واأعلن ال�صيد عبداهلل القبي�صي ع�صو اللجنة املنظمة 
وال��ف��رو���ص��ي��ة، عن  لل�صيد  ال����دويل  امل��ع��ر���س  وم��دي��ر 
اكتمال حجوزات الدورة ال� ) 11 ( بن�صبة %100 مع 
وذلك  االنتظار،  قائمة  ال�صركات على  وجود عدد من 
للعار�صني  ال�صافية  امل�صاحة  زي���ادة  م��ن  ال��رغ��م  على 

ال�صتيعاب املزيد من امل�صاركات.
وك�صف القبي�صي عن م�صاركة ما يزيد عن 50 �صركة 
ل��ل��م��رة االأوىل يف امل��ع��ر���س، مت��ث��ل ك��ال م��ن االإم����ارات 
وال��ك��وي��ت وق��ط��ر ول��ب��ن��ان وت��رك��ي��ا وال�����ص��ني وناميبيا 
وجنوب اإفريقيا والواليات املتحدة واأملانيا والدامنارك 
واإ�صبانيا واإيطاليا، وبحيث من املتوقع اأن يفوق العدد 
ما  م��ن  �صركة   600 م��ن  اأك���رث  للم�صاركني  النهائي 

ُيقارب 40 دولة من خمتلف اأنحاء العامل.
الفعالية   2003 ع��ام  يف  اإطالقه  منذ  املعر�س  ويعد 
�����ص��ة خل��دم��ة ال�����زوار وال�����ص��رك��ات يف  ال��وح��ي��دة املُ��خ�����صّ
ُت�صتخدم  التي  الريا�صات  جم��ال  يف  االأو���ص��ط  ال�صرق 
فيها اأ�صلحة ال�صيد، ويف جماالت الفرو�صية، وريا�صات 
الهواء الطلق، والريا�صات املائية، ورحالت ال�صفاري، 
والفنون، والتحف، اإ�صافة اإىل فعاليات واأن�صطة تعزيز 

تراث دولة االإمارات واملحافظة عليه.
وقد �صهد معر�س اأبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�صية 
يف ال�صنوات املا�صية منواً وا�صعاً، واكت�صب �صعبية كبرية 
ومكانة متميزة، وذلك بف�صل اجلهود الكبرية املبذولة 

دولة  وق��ي��م  وت��ق��ال��ي��د  ت���راث  ح��م��اي��ة  وت�صجيع  ل��دع��م 
االإمارات العربية املتحدة واحلفاظ عليها.

امل�صاركة  ال�����دول  وع����دد  ال��ع��ار���ص��ني  ع���دد  اأّن  وي���ذك���ر 
اأك���رث من  بن�صبة  ك��ب��ري  ب�صكل  ارت��ف��ع  ق��د  امل��ع��ر���س  يف 
عام  اأق��ي��م��ت يف  ال��ت��ي  االأوىل  ال����دورة  ع��ن   1200%
2003 و�صارك بها 40 �صركة من 14 دول��ة، اأما يف 
الدورة الثانية 2004 ف�صارك 192 �صركة من 21 
دولة، ويف ال��دورة الثالثة التي اأقيمت يف عام 2005 

فقد �صارك 353 �صركة من 36 دولة.
العديد  للمعر�س  املُ�صاحب  الربنامج  ي�صمل  و�صوف 
تعزيزاً  وال��رتاث��ي��ة،  الثقافية  املتنوعة  الفعاليات  من 
جل��ه��ود امل��ع��ر���س يف ت��ر���ص��ي��خ ال�����ص��ي��د املُ�����ص��ت��دام ودعم 
وت�صجيع ا�صرتاتيجية احلفاظ على الرتاث والتقاليد 
والقيم االأ�صيلة التي تتميز بها دولة االإمارات العربية 

املتحدة.
معر�س  ق���درة  ر�صمية  اإح�صائية  درا���ص��ة  اأث��ب��ت��ت  وق��د 
اإعجاب  اإث���ارة  تعزيز  يف  والفرو�صية  لل�صيد  اأبوظبي 
االأ���ص��ر ل��دى ال����زوار ال��ذي��ن ح��ر���ص��وا على ا�صطحاب 
االأطفال  م��رة وخا�صة  اأك��رث من  اأ�صرهم معهم  اأف��راد 
الذي  التثقيفي  ال��دور  تعزيز  بف�صل  وذلك  وال�صباب، 
ا�صتثنائية  ثقافية  قيمة  وت��ق��دمي��ه  امل��ع��ر���س،  يلعبه 
ت�صاهم بن�صر الوعي البيئي جنبا اإىل جنب مع فعاليات 

احلفاظ على الرتاث.
معر�س  لنجاح  الكلية  امل��ع��اي��ري  ف���اإّن  ال��درا���ص��ة  ووف���ق 
الزوار  من  متزايدة  اأع���داد  باجتذاب  تتمثل  اأبوظبي 
ب�صوق  ال�صنوي  املعر�س  ينتظرون  ال��ذي��ن  املتكررين 
كبري، حيث كانت اأكرث املظاهر ممتعة هو اجلو الذي 
خلقه املعر�س واملظاهر الثقافية والرتاثية، مما يعزز 

الرتاث  بتعزيز  للمعر�س  االأ���ص��ا���ص��ي��ة  ال���روؤي���ة  جن���اح 
بن�صبة  اأبوظبي  معر�س  يتمتع  كما  االإماراتي  الثقايف 
مئوية عالية من ال�صفقات، حيث تعترب قيمة معر�س 
كما  ج��داً،  عالية  العار�صني  الأعمال  بالن�صبة  اأبوظبي 
للبيع  كملتقى  الدرا�صة  وف��ق  املعر�س  مكانة  وتعترب 
وكمنتدى توا�صل اجتماعي بني العار�صني عالية جداً. 
العرو�س  العام  تتوا�صل هذا  �صوف  اأخ��رى  ومن جهة 
وا�صتعرا�س  وال�صلوقي،  والن�صور  لل�صقور  ال�صيقة 
مهارات الكالب، اإ�صافة ال�صتعرا�صات اخليول واجلمال 
ب�صكل جماعي وفردي، وذلك بالتعاون مع نادي تراث 
اآل  االإم��ارات، ومهرجان �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد 

نهيان للخيول العربية، وحديقة حيوان العني.
ينظمها  التي  امل�صابقات  عن  القبي�صي  عبداهلل  واأعلن 
 500 ع��ن  جوائزها  جمموع  وي��زي��د  �صنويا،  املعر�س 
اإماراتي، والتي ت�صمل م�صابقة فن �صناعة  األف درهم 
التقليدية،  الطريقة  على  العربية  ال��ق��ه��وة  واإع����داد 
واأج�����م�����ل �صورة  ف��ن��ي��ة  ل���وح���ة  اأج����م����ل  وم�����ص��اب��ق��ت��ي 
وذلك  وال���رتاث،  والفرو�صية  ال�صيد  يف  فوتوغرافية 
بالتعاون مع هيئة اأبوظبي لل�صياحة والثقافة، اإ�صافة 
مل�صابقة اأجمل الق�صائد النبطية التي قيلت يف و�صف 
وم�صابقة  ال��ط��ري،  ف��ق��دان  و���ص��ف  ويف  املقنا�س  رح��ل��ة 
املكاثرة يف االأ�صر من نوع جري  اأجمل واأك��رب ال�صقور 
اأج��م��ل كلب  ح��ر، ج��ري �صاهني، وج��ري ذك��ر، وم�صابقة 

�صيد �صلوقي من فئتي الري�س واحل�س.
ك��م��ا وت��ت��م��ّي��ز ه���ذه ال����دورة مب�����ص��ارك��ة ف��اع��ل��ة م��ن قبل 
والريا�صية  ال���رتاث���ي���ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  يف  ال���ع���ار����ص���ني 
ال�صركات  ك��ربى  تنظيم  خ��الل  من  وذل��ك  للمعر�س، 
اأجنحتها  يف  مبتكرة  مل�صابقات  امل�صاركة  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 
ل��ل��ج��م��ه��ور مب��خ��ت��ل��ف فئاته  ب���امل���ع���ر����س، خم�����ص�����ص��ة 
واهتماماته، والتي �صيتم االإعالن عنها للجمهور قبيل 

افتتاح الدورة املرتقبة من احلدث.

بلدية مدينة �لعني تطلق م�سروع 
تطوير كفاءة �إد�رة �ملخاطر �ملوؤ�س�سية

•• العني - الفجر:

اأطلقت بلدية مدينة العني م�صروع تطوير كفاءة اإدارة املخاطر املوؤ�ص�صية 
حتت �صعار خطوة ا�صتباقية و�صيطرة حقيقة وفر�س م�صتقبلية، وذلك 
من منطلق تر�صيخ مفهوم اإدارة املخاطر وكيفية التعامل معها واإدارتها 
ب�صكل فعال ولتحقيق التوعية الالزمة ون�صر ثقافة املخاطر املوؤ�ص�صية. 

ويت�صمن الهدف العام للم�صروع حتديد وحتليل املخاطر التي قد تواجه 
لتفوق  اخلدمة  م�صتويات  رف��ع  على  والعمل  املختلفة  البلدية  اأن�صطة 
توقعات العمالء، ورفع م�صتوى فاعلية اإدارة املخاطر من خالل تطبيق 
يتوافق مع  املخاطر مبا  واأدوات عمل معتمدة الإدارة  وتطوير منهجية 
كفاءة  ورف���ع   ISO31000العاملي املوؤ�ص�صية  امل��خ��اط��ر  اإدارة  من���وذج 
ا�صت�صاريني  اأي��دي  على  التدريب  طريق  عن  الوظيفي  الكادر  ومهارات 

متخ�ص�صني يف املجال وااللتحاق باملعاهد العاملية املخت�صة باملخاطر. 
واأدوات  منهجية  حتديد  يف  فتتلخ�س  للم�صروع  الفنية  االه���داف  ام��ا 
اإدارتها بكفاءة وفعالية  عمل معتمدة الإدارة املخاطر، وتطبيق خطوات 
حتقيق  تعيق  التي  املخاطر  من  احل��د  على  والعمل  املعنية  االإدارات  يف 
اأهدافها، و تدريب الكادر الوظيفي املعني من خالل الور�س التعريفية 
واإعداد  املخاطر،  اإدارة  يف  كفاءتهم  ورف��ع  املخاطر  ب���اإدارة  والتطبيقية 
�صجالت خماطر مكتملة وحمدثه بجميع خماطر االإدارات ح�صب نطاق 

امل�صروع، وتقييم كفاءة وفعالية اإدارة املخاطر يف بلدية مدينة العني.
اإدارة املخاطر يف بلدية مدينة  ال�صيد فهد املن�صوري رئي�س ق�صم  وقال 
الطابع  ذات  االإدارات  على  امل�صروع  ه��ذا  يف  الرتكيز  �صيتم  ب��اأن��ه  العني 
املقدمة  اخلدمة  وم�صتويات  ج��ودة  ل�صمان  للعمالء،  املبا�صر  اخلدمي 
البناء  �صواء على م�صتوى خدمات تراخي�س  البلدية  يف جميع خدمات 
التوجه  هذا  وياأتي  الطرق،  خدمات  اأو  العمالء  خدمة  اأو  املمتلكات  اأو 
ليوائم توجهات حكومة اأبوظبي للرتكيز على تطوير اخلدمات اخلا�صة 
بالعمالء والعمل على رفع ن�صبة ر�صا العميل عن اخلدمات املقدمة يف 

بلدية مدينة العني.
امل�صروع �صي�صمل خم�صة وحدات تنظيمية  باأن نطاق  املن�صوري  واأ�صاف 
يف بلدية مدينة العني ممثلة يف: اإدارة تراخي�س البناء واإدارة املمتلكات، 
واإدارة خدمة العمالء، واإدارة الطرق الداخلية والبنية التحتية، واإدارات 
والقطاع  ال�صرقي،  والقطاع  الغربي،  والقطاع  البلدية،  خدمة  مكاتب 

ال�صمايل، والقطاع اجلنوبي، والقطاع و�صط املدينة.
الر�صيدة  االإم��ارات  اإط��ار توجهات حكومة  امل�صروع �صمن  وياأتي اطالق 
املوؤ�ص�صات احلكومية، مما دفع  اإدارة املخاطر يف  اأهمية  واميانها مبدى 
ببلدية مدينة العني لالإرتقاء باإدارة املخاطر لتحقيق منظومة حوكمة 
، بحيث  البلدية  املوؤ�ص�صية يف  االأه��داف  موؤ�ص�صية فعالة ت�صمن حتقيق 
للتميز  بناء موؤ�ص�صي يطمح  اأي  زاوي��ة يف  املخاطر حجر  اإدارة  اأ�صبحت 

احلكومي يف حتقيق ر�صا العمالء، وتطوير العمل االإداري.
اإدارة املخاطر يف بلدية مدينة العني منذ  ومن هذا املنطلق عمل ق�صم 
توؤثر  التي  املخاطر  عن  معلوماتية  قواعد  وتوطيد  بناء  على  تاأ�صي�صه 
على حتقيق اأهداف بلدية مدينة العني من خالل توثيق عمليات واآليات 
عمل اإدارة املخاطر، واإعداد �صجالت خماطر موؤ�ص�صية جلميع االإدارات 
املخاطر  اإدارة  واأن�صطة  فعاليات  خاللها  من  لتنطلق  اأول��ي��ة،  كمرحلة 
 2013 اإدارة املخاطر يف عام  ب�صكل ممنهج ومنظم، حيث يتوىل ق�صم 

م�صروع تطوير كفاءة اإدارة املخاطر.
واجلدير بالذكر اأن ق�صم اإدارة املخاطر يعمل للتعاون مع اأف�صل بيوت 
اخلربة يف اخلدمات اال�صت�صارية الإدارة املخاطر لتحقيق هدف امل�صروع 
اإدارة  اأن�صطة  ا�صتمرار  ي�صمن  وال��ذي  املطلوب  بامل�صتوى  املعرفة  ونقل 
والعمل  البلدية،  يف  االإدارات  جميع  على  التطبيق  ال�صتكمال  املخاطر 
من  الثقافة  ه��ذه  لت�صبح  املوؤ�ص�صية  املخاطر  اإدارة  ثقافة  غر�س  على 
�صمن املهام اليومية للموظفني يف بلدية مدينة العني، وتوطيد مبادئ 
والتثقيفية،  العملية  التدريب  ور�س  املخاطر من خالل  اإدارة  وعمليات 
باالإ�صافة اإىل م�صاركة امل�صتوى القيادي جلميع اأن�صطة م�صروع تطوير 
فعالية  ل�صمان  العني  مدينة  بلدية  يف  املوؤ�ص�صية  املخاطر  اإدارة  كفاءة 

العمل والنتائج املرجوة من تطبيق هذا امل�صروع.
املدة  خالل  اال�صت�صارية  ال�صركة  مع  وبالتعاون  امل�صروع  اإدارة  و�صتعمل 
الزمنية للم�صروع والتي �صت�صتمر ل�صتة �صهور متتالية وملختلف املراحل 
على و�صع خطة تدريب وتوعية �صاملة جلميع امل�صتويات الوظيفية يف 
واملن�صقني فنجاح  القادة، واملوظفني،  العني على م�صتوى  بلدية مدينة 
م�صاريع بلدية مدينة العني ال يكتمل اإال بتظافر جهود جميع املعنيني.



تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ:1998/09/15   املودعة حتت رقم :28259 
بتاريخ:2005/12/19   امل�صجلة حتت رقم :56922 

 با�ص��م:  ام ا�س دي او�س بي.يف. 
 وعنوانه: كلو�صرت�صرتات 6، 5349 ايه. بي. او�س، هولندا 

 رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )117( – )2012/05/30 م ( 
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 

 االأدوية وامل�صتح�صرات ال�صيدلية امل�صتخدمة عند االإن�صان يف الفئة 5. 
 5  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:  
 تن���ازل رقم :2 

  ا�صم مالك العالمة: ام ا�س دي او�س بي.يف. 
مريك �صارب اآند دوخِم بي.يف.  ا�صم املتنازل له :  

 

 مه�نته:�صركة 
 جن�صيته: هولندا 

عنوانه وحمل اإقامته: فريِدرفيخ 39، 2031 بي اإن، هارمِل، هولندا 

 

 تاري�خ انت�قال امللكية:2013/05/24 
 تاريخ التا�صري يف ال�صجل:2013/08/05 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10873

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ:1995/09/03   املودعة حتت رقم :12445 
بتاريخ:1997/06/15   امل�صجلة حتت رقم :10610 

 با�ص��م:  ام ا�س دي او�س بي.يف. 
 وعنوانه: كلو�صرت�صرتات 6، 5349 ايه. بي. او�س، هولندا 

 رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )117( – )2012/05/30 م ( 
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

 االدوية وامل�صتح�صرات ال�صيدلية املعدة لال�صتعمال الب�صري يف الفئة 5. 
 5  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:  
 تن���ازل رقم :2 

  ا�صم مالك العالمة: ام ا�س دي او�س بي.يف. 
مريك �صارب اآند دوخِم بي.يف.  ا�صم املتنازل له :  

 

 مه�نته:�صركة 
 جن�صيته: هولندا 

عنوانه وحمل اإقامته: فريِدرفيخ 39، 2031 بي اإن، هارمِل، هولندا 

 

 تاري�خ انت�قال امللكية:2013/05/24 
 تاريخ التا�صري يف ال�صجل:2013/08/05 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10873

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ:2003/03/24   املودعة حتت رقم :52267 
بتاريخ:2003/12/14   امل�صجلة حتت رقم :43763 

 با�ص��م:  ام ا�س دي او�س بي.يف. 
 وعنوانه: كلو�صرت�صرتات 6، 5349 ايه. بي. او�س، هولندا 

 رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )117( – )2012/05/30 م ( 
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 

 االأع�صاء املزروعة حتت اجللد التي من وظائفها اإفراز الهرمونات و/اأو موانع احلمل. 
 10  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:  
 تن���ازل رقم :2 

  ا�صم مالك العالمة: ام ا�س دي او�س بي.يف. 
مريك �صارب اآند دوخِم بي.يف.  ا�صم املتنازل له :  

 

 مه�نته:�صركة 
 جن�صيته: هولندا 

عنوانه وحمل اإقامته: فريِدرفيخ 39، 2031 بي اإن، هارمِل، هولندا 

 

 تاري�خ انت�قال امللكية:2013/05/24 
 تاريخ التا�صري يف ال�صجل:2013/08/05 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10873

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ:2003/03/24   املودعة حتت رقم :52266 
بتاريخ:2003/10/22   امل�صجلة حتت رقم :42968 

 با�ص��م:  ام ا�س دي او�س بي.يف. 
 وعنوانه: كلو�صرت�صرتات 6، 5349 ايه. بي. او�س، هولندا 

 رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )117( – )2012/05/30 م ( 
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 

موانع احلمل املكونة من مواد طبية كيميائية املعدة للنقل اىل الرحم بوا�صطة ن�صيج مزروع.
 5  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:  
 تن���ازل رقم :2 

  ا�صم مالك العالمة: ام ا�س دي او�س بي.يف. 
مريك �صارب اآند دوخِم بي.يف.  ا�صم املتنازل له :  

 

 مه�نته:�صركة 
 جن�صيته: هولندا 

عنوانه وحمل اإقامته: فريِدرفيخ 39، 2031 بي اإن، هارمِل، هولندا 

 

 تاري�خ انت�قال امللكية:2013/05/24 
 تاريخ التا�صري يف ال�صجل:2013/08/05 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10873

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/  
كاليد اند كو ال ال بي

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم :55296 
با�ص��م: دبليو ام. ريجلي جيه اآر. كمبني

املتحدة  ال��والي��ات   ،60642 اإلينوي  �صيكاغو،  �صرتيت،  بالكهوك  و�صت   1132 وعنوانه: 
االأمريكية

بتاريخ:2004/02/29   وامل�صجلة حتت رقم:45250 
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 

يف 2013/09/2  وحتى تاريخ: 2023/09/2
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10873

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ:2009/12/17   املودعة حتت رقم :137008 
بتاريخ:2011/01/18   امل�صجلة حتت رقم :128722 

 با�ص��م:  ام ا�س دي او�س بي.يف. 
 وعنوانه: كلو�صرت�صرتات 6، 5349 ايه. بي. او�س، هولندا 

 رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )117( – )2012/05/30 م ( 
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 

امل�صتح�صرات الدوائية وال�صيدالنية لال�صتخدام الب�صري، ومن بينها موانع احلمل، امل�صتح�صرات ال�صيدالنية 
املانعة للحمل املوجودة يف اأو املفرزة من م�صتح�صرات منع احلمل املزروعة  حتت اجللد يف الفئة 5.

 5  الواق�عة بالفئة: 
 * التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:  

 تن���ازل رقم :2 
  ا�صم مالك العالمة: ام ا�س دي او�س بي.يف. 

مريك �صارب اآند دوخِم بي.يف.  ا�صم املتنازل له :  

 

 مه�نته:�صركة 
 جن�صيته: هولندا 

عنوانه وحمل اإقامته: فريِدرفيخ 39، 2031 بي اإن، هارمِل، هولندا 

 

 تاري�خ انت�قال امللكية:2013/05/24 
 تاريخ التا�صري يف ال�صجل:2013/08/05 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10873

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية :

بتاريخ :19 /2012/02 املودعة حتت رقم :  169473 
با�ص��م :  فخر الدين هولدجنز )�س م ح(

وعنوانه : �س ب 121423، ال�صارقة، االمارات العربية املتحدة                        
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

و�صقل  تنظيف  م�صتح�صرات  املالب�س،  وكي  غ�صل  يف  ت�صتعمل  اأخ��رى  وم��واد  االأقم�صة  تبيي�س  م�صتح�صرات 
وجلي وك�صط، �صابون، عطور وزيوت عطرية، م�صتح�صرات جتميل، غ�صول )لو�صن( لل�صعر، منظفات اأ�صنان.

الواق�عة بالفئة   : 3
و�صف العالمة:  هي عبارة عن كلمة  Mashukattiمكتوبة باللغة الالتينية والعربية  وباللون االأ�صود 

اال�ص��رتاطات: دون �صرط
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة ، اأو 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد والتجارة-اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10873

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ:1998/09/09   املودعة حتت رقم :28173 
بتاريخ:2003/10/05   امل�صجلة حتت رقم :42389 

 با�ص��م:  ام ا�س دي او�س بي.يف. 
 وعنوانه: كلو�صرت�صرتات 6، 5349 ايه. بي. او�س، هولندا 

 رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )117( – )2012/05/30 م ( 
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 

 موانع احلمل التي تعطى اأو توزع بوا�صطة و�صيلة. 
 10  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:  
 تن���ازل رقم :2 

  ا�صم مالك العالمة: ام ا�س دي او�س بي.يف. 
مريك �صارب اآند دوخِم بي.يف.  ا�صم املتنازل له :  

 

 مه�نته:�صركة 
 جن�صيته: هولندا 

عنوانه وحمل اإقامته: فريِدرفيخ 39، 2031 بي اإن، هارمِل، هولندا 

 

 تاري�خ انت�قال امللكية:2013/05/24 
 تاريخ التا�صري يف ال�صجل:2013/08/05 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10873

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ:1998/09/09   املودعة حتت رقم :28172 
بتاريخ:2003/10/05   امل�صجلة حتت رقم :42390 

 با�ص��م:  ام ا�س دي او�س بي.يف. 
 وعنوانه: كلو�صرت�صرتات 6، 5349 ايه. بي. او�س، هولندا 

 رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )117( – )2012/05/30 م ( 
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 

 موانع احلمل. 
 5  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:  
 تن���ازل رقم :2 

  ا�صم مالك العالمة: ام ا�س دي او�س بي.يف. 
مريك �صارب اآند دوخِم بي.يف.  ا�صم املتنازل له :  

 

 مه�نته:�صركة 
 جن�صيته: هولندا 

عنوانه وحمل اإقامته: فريِدرفيخ 39، 2031 بي اإن، هارمِل، هولندا 

 

 تاري�خ انت�قال امللكية:2013/05/24 
 تاريخ التا�صري يف ال�صجل:2013/08/05 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10873

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ:2009/12/17   املودعة حتت رقم :137009 
بتاريخ:2011/01/18   امل�صجلة حتت رقم :128723 

 با�ص��م:  ام ا�س دي او�س بي.يف. 
 وعنوانه: كلو�صرت�صرتات 6، 5349 ايه. بي. او�س، هولندا 

 رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )117( – )2012/05/30 م ( 
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 

 االأع�صاء املزروعة حتت اجللد يف الفئة 10. 
 10  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:  
 تن���ازل رقم :2 

  ا�صم مالك العالمة: ام ا�س دي او�س بي.يف. 
مريك �صارب اآند دوخِم بي.يف.  ا�صم املتنازل له :  

 

 مه�نته:�صركة 
 جن�صيته: هولندا 

عنوانه وحمل اإقامته: فريِدرفيخ 39، 2031 بي اإن، هارمِل، هولندا 

 

 تاري�خ انت�قال امللكية:2013/05/24 
 تاريخ التا�صري يف ال�صجل:2013/08/05 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10873

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ:2001/12/12   املودعة حتت رقم :45432 
بتاريخ:2003/04/21   امل�صجلة حتت رقم :37966 

 با�ص��م:  ام ا�س دي او�س بي.يف. 
 وعنوانه: كلو�صرت�صرتات 6، 5349 ايه. بي. او�س، هولندا 

 رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )117( – )2012/05/30 م ( 
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 

امل�صتح�صرات ال�صيدلية وحتديداً امل�صتح�صرات ال�صيدلية امل�صتعملة يف تخفيف التوتر الع�صلي.
 5  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:  
 تن���ازل رقم :2 

  ا�صم مالك العالمة: ام ا�س دي او�س بي.يف. 
مريك �صارب اآند دوخِم بي.يف.  ا�صم املتنازل له :  

 

 مه�نته:�صركة 
 جن�صيته: هولندا 

عنوانه وحمل اإقامته: فريِدرفيخ 39، 2031 بي اإن، هارمِل، هولندا 

 

 تاري�خ انت�قال امللكية:2013/05/24 
 تاريخ التا�صري يف ال�صجل:2013/08/05 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10873

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ:2010/04/11   املودعة حتت رقم :141068 
بتاريخ:2012/05/28   امل�صجلة حتت رقم :141068 

 با�ص��م:  ام ا�س دي او�س بي.يف. 
 وعنوانه: كلو�صرت�صرتات 6، 5349 ايه. بي. او�س، هولندا 

 رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )114( – )2012/02/29 م ( 
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 

 االأدوية وامل�صتح�صرات ال�صيدلية املعدة لالإ�صتخدام الب�صري يف الفئة 5 
 5  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:  
 تن���ازل رقم :2 

  ا�صم مالك العالمة: ام ا�س دي او�س بي.يف. 
مريك �صارب اآند دوخِم بي.يف.  ا�صم املتنازل له :  

 

 مه�نته:�صركة 
 جن�صيته: هولندا 

عنوانه وحمل اإقامته: فريِدرفيخ 39، 2031 بي اإن، هارمِل، هولندا 

 

 تاري�خ انت�قال امللكية:2013/05/24 
 تاريخ التا�صري يف ال�صجل:2013/08/05 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10873

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العالمة التجارية التالية :

  
بتاريخ:2005/01/24   املودعة حتت رقم :66637 
بتاريخ:2005/11/08   امل�صجلة حتت رقم :55859 

 با�ص��م:  ام ا�س دي او�س بي.يف. 
 وعنوانه: كلو�صرت�صرتات 6، 5349 ايه. بي. او�س، هولندا 

 رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )117( – )2012/05/30 م ( 
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 

املعدة  ال�صيدلية  وامل�صتح�صرات  واالأدوي���ة  الب�صري  لالإ�صتخدام  املعدة  ال�صيدلية  وامل�صتح�صرات  االدوي���ة 
لعالج االأرق، واالأدوية وامل�صتح�صرات ال�صيدلية املعدة لعالج اعتالالت �صن الياأ�س، واالأدوية وامل�صتح�صرات 

ال�صيدلية املعدة لعالج االمرا�س العقلية يف الفئة 5.
 5  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:  
 تن���ازل رقم :2 

  ا�صم مالك العالمة: ام ا�س دي او�س بي.يف. 
مريك �صارب اآند دوخِم بي.يف.  ا�صم املتنازل له :  

 

 مه�نته:�صركة 
 جن�صيته: هولندا 

عنوانه وحمل اإقامته: فريِدرفيخ 39، 2031 بي اإن، هارمِل، هولندا 

 

 تاري�خ انت�قال امللكية:2013/05/24 
 تاريخ التا�صري يف ال�صجل:2013/08/05 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10873

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ:2009/12/17   املودعة حتت رقم :137005 
بتاريخ:2011/01/18   امل�صجلة حتت رقم :128721 

 با�ص��م:  ام ا�س دي او�س بي.يف. 
 وعنوانه: كلو�صرت�صرتات 6، 5349 ايه. بي. او�س، هولندا 

 رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )117( – )2012/05/30 م ( 
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 

 االأع�صاء املزروعة حتت اجللد يف الفئة 10 
 10  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:  
 تن���ازل رقم :2 

  ا�صم مالك العالمة: ام ا�س دي او�س بي.يف. 
مريك �صارب اآند دوخِم بي.يف.  ا�صم املتنازل له :  

 

 مه�نته:�صركة 
 جن�صيته: هولندا 

عنوانه وحمل اإقامته: فريِدرفيخ 39، 2031 بي اإن، هارمِل، هولندا 

 

 تاري�خ انت�قال امللكية:2013/05/24 
 تاريخ التا�صري يف ال�صجل:2013/08/05 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10873

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ:2009/12/17   املودعة حتت رقم :137004 
بتاريخ:2011/01/18   امل�صجلة حتت رقم :128720 

 با�ص��م:  ام ا�س دي او�س بي.يف. 
 وعنوانه: كلو�صرت�صرتات 6، 5349 ايه. بي. او�س، هولندا 

 رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )117( – )2012/05/30 م ( 
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 

امل�صتح�صرات الدوائية وال�صيدالنية لال�صتخدام الب�صري، ومن بينها موانع احلمل، امل�صتح�صرات ال�صيدالنية 
املانعة للحمل املوجودة يف اأو املفرزة من م�صتح�صرات منع احلمل املزروعة حتت اجللد يف الفئة 5.

 5  الواق�عة بالفئة: 
 * التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:  

 تن���ازل رقم :2 
  ا�صم مالك العالمة: ام ا�س دي او�س بي.يف. 

مريك �صارب اآند دوخِم بي.يف.  ا�صم املتنازل له :  

 

 مه�نته:�صركة 
 جن�صيته: هولندا 

عنوانه وحمل اإقامته: فريِدرفيخ 39، 2031 بي اإن، هارمِل، هولندا 

 

 تاري�خ انت�قال امللكية:2013/05/24 
 تاريخ التا�صري يف ال�صجل:2013/08/05 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10873

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ:2000/03/29   املودعة حتت رقم :35618 
بتاريخ:2001/10/22   امل�صجلة حتت رقم :29088 

 با�ص��م:  ام ا�س دي او�س بي.يف. 
 وعنوانه: كلو�صرت�صرتات 6، 5349 ايه. بي. او�س، هولندا 

 رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )117( – )2012/05/30 م ( 
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 

 االدوية وامل�صتح�صرات ال�صيدلية التي ت�صتخدم حلث وحتفيز االخ�صاب عند االإن�صان. 
 5  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:  
 تن���ازل رقم :2 

  ا�صم مالك العالمة: ام ا�س دي او�س بي.يف. 
مريك �صارب اآند دوخِم بي.يف.  ا�صم املتنازل له :  

 

 مه�نته:�صركة 
 جن�صيته: هولندا 

عنوانه وحمل اإقامته: فريِدرفيخ 39، 2031 بي اإن، هارمِل، هولندا 

 

 تاري�خ انت�قال امللكية:2013/05/24 
 تاريخ التا�صري يف ال�صجل:2013/08/05 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10873

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ:2000/04/22   املودعة حتت رقم :35958 
بتاريخ:2002/01/07   امل�صجلة حتت رقم :30029 

 با�ص��م:  ام ا�س دي او�س بي.يف. 
 وعنوانه: كلو�صرت�صرتات 6، 5349 ايه. بي. او�س، هولندا 

 رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )117( – )2012/05/30 م ( 
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 

 م�صادات منع احلمل التي توؤخذ عن طريق الفم. 
 5  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:  
 تن���ازل رقم :2 

  ا�صم مالك العالمة: ام ا�س دي او�س بي.يف. 
مريك �صارب اآند دوخِم بي.يف.  ا�صم املتنازل له :  

 

 مه�نته:�صركة 
 جن�صيته: هولندا 

عنوانه وحمل اإقامته: فريِدرفيخ 39، 2031 بي اإن، هارمِل، هولندا 

 

 تاري�خ انت�قال امللكية:2013/05/24 
 تاريخ التا�صري يف ال�صجل:2013/08/05 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10873

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 55401

با�صم : �ص�يلكت اأبوينتمنت�س )هولدينجز( ليمتد
وعنوانه : زيجورات ، كري�ص�فينور رود ، �ص�اينت األبانز ، هريتفورد�ص�اير ، ايه ال1 3ات�س دبليو ، اإجنلرتا .

بتاريخ : 08 نوفمرب 2005 امل�صجلة حتت رقم : 55892  
الفئة : 35

تتعلق  معلومات  خدمات   ، توظيف  ن�صائح   ، توظيف  ا�صت�صارة  خدمات   ، توظيف  وكالة  خدمات   : املنتجات 
اإدارة �صوؤون موظفني ، اخلدمات التوظيفية اخلا�صة  بفر�س العمل واملهنة ، االإعالن عن وظائف ، خدمات 

بالعمالة ، خدمات معلومات وا�صت�صارة تتعلق مبا ورد اأعاله
اال�صرتاطات

انتهاء احلماية يف :2013/09/13  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات 
وحتى تاريخ : 2023/09/13

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10873

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 2700

با�صم : يونيليفر بي ال �صي
وعنوانه : بورت �صناليت ، ويرال ، مر�صي�صايد ، اجنلرتا.

بتاريخ : 26 فرباير 1995  امل�صجلة حتت رقم : 1445  
الفئة :  30

املنتجات : اآي�س كرمي ، مثلجات ماء ، حلويات جممدة ، م�صتح�صرات الإعداد الب�صائع �صالفة الذكر.
اال�صرتاطات : احلماية للعالمة يف جمملها.

انتهاء احلماية يف :2013/10/13  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات 
وحتى تاريخ : 2023/10/13

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10873

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

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 2690

با�صم : يونيليفر بي ال �صي
وعنوانه : بورت �صناليت ، ويرال ، مر�صي�صايد ، اجنلرتا.

بتاريخ : 16 نوفمرب 1995  امل�صجلة حتت رقم : 2998  
الفئة : 30

املنتجات : اآي�س كرمي ، مثلجات مائية ، حلويات جممدة ، م�صتح�صرات الإعداد الب�صائع ال�صالفة الذكر.
اال�صرتاطات : احلماية للعالمة يف جمملها والتنازل عن املقطع CORN من العالمة يف الو�صع العادي.

انتهاء احلماية يف :2013/10/13  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات 
وحتى تاريخ : 2023/10/13

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10873
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العدد  10873 بتاريخ 2013/8/19     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/647  عقاري كلي                  
جمهول  ليمتد  ديفيلوبر  �صينديكيت  �صركة  عليه/1-  املدعى  اىل 
الذهيبان  املدعي / عبدالرحمن حممد فهد  ان  االقامة مبا  حمل 
ومي��ث��ل��ه: اح��م��د احل���اج خ���ادم ب��ط��ي امل��ي��دور امل���ه���ريي    نعلنكم بان 
الدعوى  يف   2013/7/15 بتاريخ  املنعقدة   بجل�صتها  ق��ررت  املحكمة 
املنتدب يف  ال�صيد اخلبري  تقرير  ب��ورود  اع��اله. اخطاركم  امل��ذك��ورة 
الدعوى وقد حتددت جل�صة يوم االثنني املوافق 2013/10/7 ال�صاعة 

9.30 �صباحا بالقاعة ch1A.1 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10873 بتاريخ 2013/8/19     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 256 /2013 جتاري جزئي                             
الدوله  قمر  ايهاب   -2 ����س.ذ.م.م  البناء  ملقاوالت  الدوله  قمر  عليهما/1-  املدعى  اىل 
رم�صان حممد عمر  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي / �صركة موبيكو للتجارة 
الدعوى  عليك  اق���ام  ق��د  امل���رزوق���ي  �صلمان  ع��ل��ي  حم��م��د  ومي��ث��ل��ه:  ذ.م.م  وال��ت�����ص��وي��ق 
ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعى عليهما ل�صماع احلكم بالت�صامن باأداء )85000 درهم( 
خم�صة وثمانون الف درهم والفوائد بواقع 12% والر�صوم واالتعاب والنفاذ. وحددت لها 
لذا   ch2.D.19 بالقاعة  �س   8.30 ال�صاعة   2013/9/4 املوافق  االربعاء  يوم  جل�صة 
فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل. ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10873 بتاريخ 2013/8/19     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 849 /2012 مدين كلي                               
ال�صرعي البنه/ احمد طارق  اىل املدعى عليه/1- طارق �صامر اخلاين ب�صفته الويل 
ال�صخ�صة  ادى ب�صفته  املدعي / ماجد  ان  االقامة مبا  �صامر اخل��اين  جمهول حمل 
علي  عبداهلل  را�صد  ادى وميثله:  ماجد  املدعية دميا  ال�صرعي البنته  ال��وىل  وب�صفته 
بن عرب  قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعى عليهما ت�صامنا 
ال��ت��ي حلقت  اال���ص��رار  ع��ن  تعوي�صا  دره���م(  وق���دره )4000000  ب��دف��ع مبلغ  وت��ك��اف��ال 
املوافق  االثنني  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  املحاماة.    واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم   بها 
او  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا   ch2.D.18 بالقاعة  �س   9.30 ال�صاعة   2013/8/19
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة ايام على االقل. )ونعلمكم بت�صحيح �صكل الدعوى(.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10873 بتاريخ 2013/8/19     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 434 /2013 مدين كلي                               
اىل املدعى عليه/1- �صركة �صتار جيجا املحدودة   جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / عادل بن عبداهلل بن حمزة الع�صفور وميثله: علي ا�صماعيل ابراهيم 
اجلرمن  قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعى عليها بان 
توؤدي للمدعي مبلغ 450.000 تعوي�صا ماديا وادبيا وعلى �صبيل االحتياط بندب 
وامل�صاريف  بالر�صوم  عليها  املدعى  حتميل  املدعى-  بطلبات  للتحقيق  خبري 
املوافق 2013/8/22  املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س  اتعاب  ومقابل 
من  او  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.D.18 بالقاعة  �س   9.30 ال�صاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل.  
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10873 بتاريخ 2013/8/19     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 260 /2013 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 االقامة مبا ان املدعي / �صركة امالك للتمويل ) 
�س م ع( وميلثه: عمر ال�صيخ �صيد احمد ال�صيخ    قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة بف�صخ عقد البيع وال�صراء اخلا�س بالوحدة ال�صكنية رقم )جي ال تي-كي 2-1 
بي- 406( والزام املدعى عليه مبلغ)433.739 درهم( ومبلغ )610.864.27 درهم( على 
�صبيل التعوي�س والر�صوم وامل�صاريف واتعاب  املحاماة.  وحددت لها جل�صة يوم االثنني 
املوافق 2013/9/2 ال�صاعة 9.30 �س 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 االقل.  
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10873 بتاريخ 2013/8/19     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 1275 /2012 جتاري كلي                             
ل��ل��م��ق��اوالت  جم��ه��ول حمل  امل���دخ���ل /1- م��وؤ���ص�����ص��ة ع��ب��ي��د اهلل  اىل اخل�����ص��م 
االقامة مبا ان املدعي / حممد عمر بن حيدر وميثله: حيدر �صامل علي بن 
حيدر  قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ 
بواقع  والفائدة  املحاماة  واتعاب  والر�صوم وامل�صاريف  وقدره )560550 درهم( 
التام . وحددت لها جل�صة يوم االثنني  ال�صداد  12% من تاريخ املطالبة وحتى 
ch2.E.22 لذا فانت مكلف  املوافق 2013/8/26 ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�صور 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل. ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10873 بتاريخ 2013/8/19     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 181 /2013 مدين جزئي                               
اىل املدعى عليهما /1- حميد ر�صا عبا�س ملك حممدى 2- هو�صنك مزيونى - ب�صفته 
الوىل الطبيعي على ولده/ م�صطفى هو�صنك مزيوين   جمهويل حمل االقامة مبا ان 
املدعي / توندايل عبدالنا�صر وميثله: ريا�س عبداملجيد حممود الكبان  قد اقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعى علهيما بالت�صامن بان يوؤديا للمدعى مبلغ 
فعل  ج��راء  وادبية من  ومادية  بدنية  ا�صرار  تعوي�صا عما حلقه من  دره��م(   80000(
وامل�صاريف  والر�صوم  بواليته  امل�صمول  الثاين  عليه  املدعى  واب��ن  االول  عليه  املدعى 
 8.30 ال�صاعة   2013/8/27 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب 
او من ميثلك قانونيا وعليك  ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�صور  �س بالقاعة 
ايام على  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

االقل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10873 بتاريخ 2013/8/19     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 937 /2012 عقاري كلي                                 
اىل املدعى عليه /1- �صركة ابيار للتطوير العقاري ) م�صاهمة مقفلة(     جمهويل حمل 
االقامة مبا ان املدعي / �صفيق فواز ناجيا   قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
بف�صخ االتفاقية الثالثية املوؤرخة يف 23 نوفمرب 2008 وبف�صخ جميع االتفاقيات االخرى 
تكن  مل  ك��ان  واعتبارها  االول  عليه  املدعى  والبنك  املدعى  بني  واملوقعة  بها  املرتبطة 
ومن بينها اتفاقية التمويل، اتفاقية االجارة وغريها وبراءة ذمة املدعى  جتاه البنك 
الت�صامن والتكافل مببلغ وقدره  املدعي عليه االول والزام املدعي عليهما على �صبيل 
)1308556 درهم( وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 9% من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها جل�صة يوم االحد املوافق 2013/9/8 ال�صاعة 9.30 �س 
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 االقل.  
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10873 بتاريخ 2013/8/19     
   مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 72 /2013 تظلم مدين                                   
اىل املتظلم ���ص��ده/1- كمال رم�صان م��ه��ران   جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان 
الناخي  املتظلم/ غال مر�صا حيدر دوخل��اين وميثله: عبداهلل خمي�س غريب 
القرار  تظلم  من  اع��اله ومو�صوعه  املذكور  التظلم  عليكم  اق��ام  قد  علي   اآل 
ال�صادر يف االمر على عري�صة ) مدين( رقم 2013/227( والر�صوم وامل�صاريف.  
وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2013/9/3 ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة 
ch1.B.6 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

االقل.ويف  حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.  
 رئي�ض الق�سم                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10873 بتاريخ 2013/8/19     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 264 /2013 مدين كلي                               
االلكرتوميكانيكية  ل��ل��م��ق��اوالت  ال�صفا  ���ص��رك��ة  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ى  اىل 
نا�صر علي  امل��دع��ي /  ان  االق��ام��ة مب��ا  ذ.م.م    جمهول حم��ل  البحرية 
عليك  اق��ام  قد  الكمايل  عبداهلل  علي  حممد  وميثله:  الكمايل  عبداهلل 
املدعي  ال��زام  بندب خبري متخ�ص�س مع  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها 
عليه بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�صة يوم االحد 
ch2.E.21 لذا فانت  بالقاعة  ال�صاعة 9.30 �س  املوافق 2013/8/25 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�صور  مكلف 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل.  
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10873 بتاريخ 2013/8/19     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/35   عقاري كلي                                
اىل املحكوم عليه /1- بافاريا جلف �صاندوفال ليمتد    جمهول حمل االقامة  
املنعقدة بتاريخ 2013/4/29 يف الدعوى  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها 
ال�صادر  املحكم  بامل�صادقة على حكم  ك��الرك-  براين   / ل�صالح  اعاله  املذكورة 
دبي  مركز   2011/200 الرقم  ذات  التحكيمية  الدعوى  يف   2012/8/9 بتاريخ 
ال��دويل- دي��اك- واملبني منطوقه ب�صدر هذا احلكم والزمت املدعى  للتحكيم 
حماماة.     ات��ع��اب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومبلغ  ال��دع��وى،  وم�صاريف  ر���ص��وم  عليها 
من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما 
اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10873 بتاريخ 2013/8/19     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/17   عقاري كلي                                
غ��ف��ور    جمهول حمل االقامة   املحكوم عليه /1- عبدالغفور بن حممد غ��زايل  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2013/5/26 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�صالح / �صركة امالك للتمويل �س م ع - بف�صخ اتفاقية االيجارة املو�صوفة يف 
الذمة وملحقاتها مو�صوع الدعوى و�صطب القيد العقاري الوارد يف ال�صجل العقاري 
ترتيبات  اىل  العقار  ملكية  خ�صوع  على  ين�س  وال��ذي  التداعي  حمل  بالعني  اخلا�س 
االجارة املنتهية بالتملك والزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 1140691 
درهم ) مليون مائة واربعون الف و�صتمائة واحد وت�صعون درهما( مع الزامه بامل�صاريف 
والف درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل 
ال�صمو  التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب  اليوم  ثالثني يوما اعتبارا من 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10873 بتاريخ 2013/8/19     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/657   جتاري جزئي                                  
اىل املدعى عليه /1- فار�س حممد عبداهلل باحل�صا  جمهول حمل االقامة   مبا ان 
املدعي : حممد ح�صني علي حممد نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 
بالزام  حممد  علي  ح�صني  حممد   / ل�صالح  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف   2013/3/24
املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغا ماليا وقدره 60.000 درهم �صتون الف درهم مع 
اال�صتحقاق يف 2010/9/18 وحتى  تاريخ  �صنويا من  بواقع%9  التاخريية عنه  الفائدة 
مقابل  دره��م  خم�صمائة  ومبلغ  وم�صروفاتها  الدعوى  بر�صوم  والزامها  التام  ال�صداد 
اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 

بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10873 بتاريخ 2013/8/19     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/75 تنفيذ ايجارات
العامة  للتجارة  الندر�س  ه��اي  روي��ال   -2 ح�صن  حم�صن  �صيد  �صدهما/1-  املنفذ  اىل 
�س.ذ.م.م  جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ اخلدمات العقارية وميثلها 
خليفة جمعه النابودة وميثله: احمد �صيف ماجد بن �صامل املطرو�صي   ومبوجب القرار 
ال�صادر من اللجنة الق�صائية اخلا�صة بالف�صل بني املوؤجرين وامل�صتاأجرين ببلدية دبي 
فانك مكلف باالآتي: 1- �صداد املبلغ املنفذ به وقدره )131539 ( درهم اىل طالب التنفيذ 
او خزينة املحكمة وذلك خالل 15 يوم من تاريخ ن�صر هذا االعالن.   وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�ض الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10873 بتاريخ 2013/8/19     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/951 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ ���ص��ده/1- ب��اول ج��ون ك��ول��ت    جمهول حمل االقامة مبا 
الوطني �س م ع وميثله: علي  التنفيذ/ بنك را�س اخليمة  ان طالب 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام  ق��د  اجل��رم��ن   اب��راه��ي��م  ا�صماعيل 
به وق��دره )96778.13(  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة 
املحكمة  ف��ان  وعليه   . املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�صتبا�صر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10873 بتاريخ 2013/8/19     
     اعالن قرار بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1694 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/1- �صركة م�صاريع �صقر للهند�صية واملقاوالت ذ.م.م    جمهول 
واالنظمة  للم�صاعد  العربية  ال�صركة  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل 
الب�صكتي  ابراهيم عبداهلل عبدالواحد كمال بور  املتحركة ذ.م.م وميثله: امل 
بخ�صو�س   2013/4/1 يف  امل�����وؤرخ  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  ق��ا���ص��ي  ���ص��ع��ادة  ب��ق��رار  ن��خ��ط��رك��م 
اال�صتعالم عن امل�صاعد واالدوات واملعدات العائدة لل�صركة املنفذ �صدها املذكور 
اعاله، قبل امل�صروع الكائن مبنطقة ابراج جمريا، وعلى الغري ) مالك امل�صروع  
الذمة  يف  مبا  التقرير   )Alternative Capital Invest/A.I.C

وفق االجراءات ويرجى االيعاز ملن يلزم بتنفيذ القرار.
رئي�ض ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10873 بتاريخ 2013/8/19     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2621 /2013 عمايل جزئي                                 
اىل املدعى عليه/1- �صيام للتجارة �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / حممد نور اكرب �صاه �صودوري دبري احمد �صودوري     قد اقام 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها 
   .)2013/140497( رقم  وال�صكوى  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم(   18120(
�س   8.30 ال�صاعة   2013/8/28 املوافق  االربعاء  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت 
مبكتب القا�صي لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثالثة ايام على االقل.  
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10873 بتاريخ 2013/8/19     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2801 /2013 عمايل جزئي                                 
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م   العامة  لل�صيانة  �صي  بي  جيه  عليه/1-  املدعى  اىل 
االقامة مبا ان املدعي / �صوريندرا كومار �صينغ راج نا�صيان �صينغ قد اقام عليك 
 17145( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى 
والفائدة  وامل�����ص��اري��ف  وال��ر���ص��وم  ع���وده مببلغ )2000دره������م(  دره���م(وت���ذك���رة 
القانونية بواقع 9% من املطالبة الق�صائية لل�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بالكفالة. رقم ال�صكوى )2013/149563(. وحددت لها جل�صة يوم االحد 
املوافق 2013/9/1 ال�صاعة 8.30 �س مبكتب القا�صي لذا فانت مكلف باحل�صور 
م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل.  
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10873 بتاريخ 2013/8/19     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2378 /2013 عمايل جزئي                                 
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1-ف��ن��دق احل��م��راء جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان املدعي 
املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اق���ام  ق��د  ن�صار  حممد  زاه���د  حممد   /
ت��وؤدي للمدعى مبلغ وق��دره )14825 درهم(  بالزام املدعى عليها بان  املطالبة 
وتذكرة ع��ودة وق��دره )4000دره���م( و�صهادة خربة طول فرتة عمله والر�صوم 
وامل�صاريف و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة.   وحددت لها جل�صة يوم 
الثالثاء املوافق 2013/8/27 ال�صاعة 8.30 �س مبكتب القا�صي لذا فانت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�صور 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل.ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.  
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10873 بتاريخ 2013/8/19     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2482 /2013 عمايل جزئي                                 
مبا  االقامة  حمل  ال�صيارات   غيار  قطع  لتجارة  الرنا  عليه/1-    املدعى  اىل 
اق���ام عليك  امل��دع��ي / حممد جم��اه��د ح�صني حممد �صفيق اال���ص��الم   ق��د  ان 
 18086( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى )2013/148000(.  وحددت لها جل�صة 
يوم اخلمي�س املوافق 2013/8/22 ال�صاعة 8.30 �س مبكتب القا�صي 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 االق��ل.ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.  
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10873 بتاريخ 2013/8/19     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2815 /2013 عمايل جزئي                                 
����س.ذ.م.م  حمل االقامة  الغذائية  امل��واد  املدعى عليه/1-   هويل لتجارة  اىل 
مبا ان املدعي / �صريلي�صا راميوند اريوال   قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
الزامها بان توؤدي للمدعي مبلغ )25912 درهم(  الزامها بقيمة تذكرة العودة 
ال�صكوى  رق��م  وامل�صاريف  بالر�صوم  وال��زام��ه��ا  ره��م(   2000( مببلغ  بالطائرة 
ال�صاعة  املوافق 2013/9/1  االح��د  يوم  لها جل�صة  وح��ددت    .)2013/149920(
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�صي  مبكتب  �س   8.30
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
بثالثة ايام على االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.  
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10873 بتاريخ 2013/8/19     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2816 /2013 عمايل جزئي                                 
اىل املدعى عليه/1-   هويل لتجارة املواد الغذائية �س.ذ.م.م  حمل االقامة مبا 
الدعوى ومو�صوعها  اقام عليك  ابيالين راميوندو قد  انا ماري  املدعي /  ان 
الزامها بان توؤدي للمدعي مبلغ )26152 درهم(  الزامها بقيمة تذكرة العودة 
ال�صكوى  رق��م  وامل�صاريف  بالر�صوم  وال��زام��ه��ا  ره��م(   2000( مببلغ  بالطائرة 
ال�صاعة   2013/9/1 املوافق  االح��د  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت   .)2013/149919(
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�صي  مبكتب  �س   8.30
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
بثالثة ايام على االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 

)علما بان مت جتديد الدعوى من ال�صطب(.  
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10873 بتاريخ 2013/8/19     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1286 تنفيذ عمايل
حمل  جمهول  ذ.م.م  للمقاوالت  قريبان  �صركة  �صده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام  قد  خ��ان  خمتار  ريا�س  حممد  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  االقامة 
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )15328.5( وق��دره  به 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�صوم  دره��م   931 مبلغ  اىل  .باال�صافة 
املحكمة �صتبا�صر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10873 بتاريخ 2013/8/19     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1458 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �صده/1- االف�صلية االوىل لنقل املواد بال�صاحنات الثقيلة- 
�س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ رو�صتام خان 
مظفر خان قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9608( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة .باال�صافة اىل مبلغ 608 درهم ر�صوم خلزينة املحكمة. وعليه 
عدم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  االج����راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان 
االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخرى وتنفي  ثمة درا�صات تتهم كلويدرات االألومنيوم يف حني تربئه 
قت به. اإال اأن جهات م�صوؤولة عن ال�صحة  عنه تهمة ال�صمية التي األ�صِ
يف بلدان خمتلفة اأو�صت بتخفي�س الكميات امل�صتعملة منه يف تركيبات 
بهذه  التزمت  ال�صركات  م��ن  ق��ل��ٌة  لكن   ،0.6% اإىل  ال��ع��رق  م��زي��الت 
التو�صية ل�صوء احلّظ. وقد باتت املواد التي ُيتوقع اأن حتّل حمل اأمالح 

االألومنيوم متوافرة وتبدو فاعلة من بينها:

حجر ال�شّب: م�شاد للتعرق
مادة  وهو  الكري�صتالية،  وطبيعته  االأبي�س  بلونه  ال�صّب  حجر  يتمّيز 
طبيعية واأحد اأنواع ملح االألومنيوم، اإال اأنه يتخذ �صكاًل كيماوياً خمتلفاً 
تركيبة  يف  ال�صّب  حجر  على  ُيطلق  والبوتا�صيوم(.  االألومنيوم  )ملح 

.potassium alum مزيالت العرق ا�صم بوتا�صيوم ال�صّب
اأمالح  مّت��ي��ز  ال��ت��ي  بتلك  �صبيهة  للتعرق  م�����ص��ادة  بخ�صائ�س  يتمّيز 
ي�صّد  االأخ��رية، فهو  اأقل من فاعلية  اأن فاعليته تبقى  اإال  االألومنيوم، 
من  اأخ���رى  اأن���واع  اإىل  ي�صاف  م��ا  غالباً  مت��ام��اً.  يغلقها  وال  امل�صامات 

املكونات.
ح��از موافقة جهات �صحية يف  وق��د  م��ادًة حيادية،  ال�صّب  ُيعترب حجر 
بلدان حول العامل، اإال اأن ثمة خمتربات حتذر من تاأثريه على الب�صرة 

احل�صا�صة وتن�صح بتجّنب ا�صتعماله اأو ا�صتعماله بكميات قليلة.

امليكرو �شفرييت: امت�شا�س الروائح
اإنها حبوب �صغرية ذات اأ�صٍل معدين، تتاألف من طني معّدل م�صتخرج 
حجر  من  امل�صتمد  لوريال(  �صركة  )ت�صتعمله  كالربليت  ال�صخر  من 

الريوليت الربكاين.
تعمل هذه املادة كا�صفنجٍة �صغرية قادرة على امت�صا�س الروائح الأنها 
تفكك العرّق عند امت�صا�صه، وهي فاعلة وحتّل حمل ملح االألومنيوم 

يف مزيالت العرق التي األغت ملح االألومنيوم من تركيبتها.
 

مواد �شد البكترييا
تتوافر يف مزيالت التعرق مواد فاعلة ت�صاهم يف الق�صاء على البكترييا، 

اأبرزها:
بالب�صرة  اخلا�صة  ال��ع��رق  م��زي��الت  اإال يف  دائ��م��اً  امل��ت��واف��رة  الكحول   •

احل�صا�صة.
• ترييتيل �صيرتات، مادة ا�صطناعية اأو طبيعية متنع تفكك العرق.

• كلوريك�صدين، وهي مادة مبيدة للجراثيم قوية جداً، باالإ�صافة اإىل 
اإيتيليك�صيغلي�صريين  اأو  فينيلبوتانول  والدمييتيل  الزنك  م�صتقات 

الناعمة جداً.
• اأمالح الف�صة وهي فاعلة وميكن الأنواع الب�صرة حتملها.

النباتات  ت���وازن  على  حتافظ  )الكتوبا�صيلو�س...(  الربوبيوتيك   •
اجللدية.

• ال�صكريات )تريالوز( تفكك بع�س االأحما�س الدهنية.
الب�صرة  �صطح  املوجودة على  البكترييا  اأن��واع  بع�س  امل��واد  تهاجم هذه 
رائ��ح��ة، ومتنع  وال  ل��ه  ل��ون  ال  ال��ذي  ال��ع��رق  وتوؤك�صد  عليها،  وتق�صي 

بالتايل ت�صّكل الرائحة الب�صعة.
قد ال توؤثر هذه املواد على الرطوبة، اإال اأنها حتّد من الروائح الكريهة، 
ا�صتعمال  بعدم  ُين�صح  اجل��دي��دة.  ال��ع��رق  م��زي��الت  يف  م�صتعملة  وه��ي 
الرتيكلو�صان الذي تراجعت اأ�صاًل ن�صبة ا�صتعماله، الأنه ُيف�ِصد توازن 

الغدد ال�صماء )يخمد النظام الهرموين(.
 

زيوت: م�شادة للبكترييا
ومن �صمن الزيوت االأ�صا�صية التي غالباً ما تتوافر يف مزيالت العرق 
كب�س  ال��ن��ع��ن��اع،  ال�����ص��ع��رت،  ال���ب���امل���اروزا،  امل��رمي��ي��ة،  ن��ذك��ر:  البيولوجية 

القرنفل وال�صاي.
وتتمّيز  اجلراثيم،  مبيدات  فيها  تعمل  التي  عينها  بالطريقة  تعمل 
احل�صا�صة  الب�صرة  اأ�صحاب  ُين�صح  قوية.  وبرائحة  متو�صطة  بفاعلية 
منها،  كبرية  كميات  على  حتتوي  التي  العرق  مزيالت  عن  باالبتعاد 
اإزالة  اأو  حلقها  بعد  الب�صرة  على  مبا�صرة  ا�صتعمالها  عدم  وُي�صتح�صن 

ال�صعر منها.

مزيالت عرق فاعلة
ال�صّب  حجر  يجمع  لطيف  ع��رق  م��زي��ل  ال�����ص��ّب:  حجر  م��ع  بالفاكهة   
وعطر الفاكهة ملواجهة التعرق، ويحتوي على احلليب، الرمان وزهرة 

.Monsavon اخلطمى
• مزيل جاف مع البريليت: يحتوي على مادة البريليت التي متت�س 
للحفاظ  للجراثيم  م�صاد  وزن��ك  مياه،  م��رة  ب350  وزنها  يعادل  ما 
للعرق  مزيل  والكحول.  البارابان  تركيبته  عن  ويغيب  اجلفاف،  على 

.Vichy جاف
• مزيل بيولوجي مع زهرة الوا�صابي: يحتوي على م�صتخرج خممر 
الروائح،  يزيل  ال��ذي  االأ�صنة  ون��ب��ات  اليابانية  الوا�صابي  زه��رة  ي�صم 
Bio Excellence من  الدهنية.  ال�صائلة غري  ويتميز بطبيعته 

.Melvita
ب��ل��ورات ح��ج��ر ال�صّب  ال�����ص��ّب: ت�صاعد  ب��ي��ول��وج��ي م��ع ح��ج��ر  م��زي��ل   •

وزي����ت اجل��ريان��ي��وم االأ���ص��ا���ص��ي ع��ل��ى جتّنب 
الورد.  م��اء  تعّقم  ح��ني  يف  البكترييا،  انت�صار 

االنتعا�س  مينح  بالب�صرة  للعناية  للعرق  م��زي��ل 
.Acorelle

اأمالح  م��ن  خالية  تركيبة  اجل��راث��ي��م:  على  ق�صاء   •
االأل��وم��ن��ي��وم وال��ك��ح��ول وال��ب��اراب��ني وال��ف��ت��االت، وتعتمد 

اأ�صا�صاً على مواد تق�صي على اجلراثيم )ترييتيل �صيرتات، 
دمييتيل فينيل بوتانول(. OE غري مرئي، 48 �صاعة.

• مزيل للعرق بالزيوت االأ�صا�صية: يحتوي على زيت املرميية 
االأ�صا�صي والكحول لتجّنب اإفراز العرق املفرط وحتّوله. رذاذ 

 Body Lind ،مزيل للعرق تدوم فاعليته على مدار ال�صاعة
.Anne Marie Borlind من

• م��زي��ل م��ري��ح ب��ال��ب��ريل��ي��ت: ت��رك��ي��ب��ة ق��وي��ة مي��ك��ن حت��م��ّل��ه��ا ال 
حتتوي على الكحول اأو البارابني وغنية بالبريليت ومب�صتقات 
على  فاعليته  ت��دوم  للعرق  مزيل  املريح.  اأالنتويني  مع  الزنك 

.La Roche-Posay ،مدار ال�صاعة

مزيل عرق خال من �أمالح �لألومنيوم 
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نا باحلر�رة  �خلاليا �لدهنية تربد لتمدَّ

حلرق  اآلت  اإىل  الدهنية  اخل��الي��ا  حتويل  يبدو  ق��د 
اإل  الوزن.  الو�شيلة الأغرب ل�شبط  ال�شعرات احلرارية 
اأن هذه الفكرة لي�شت خيالية بقدر ما تبدو. ي�شعر بع�س 
فتطلق  احل��رارة،  بانخفا�س  مبا�شرة  الدهنية  اخلاليا 
درا�شة  اإليه  ت�شري  ما  وف��ق  ح��رارة،  �شكل  على  طاقتها 
هذه  ا�شتغالل  املمكن  من  اأن  الباحثون  ويوؤكد  جديدة، 

القدرة ملعاجلة ال�شمنة وداء ال�شكري.

عت اأمالح الألومنيوم منذ �شنوات حتت املجهر، وي�شعى العلماء اإىل ا�شتبدال  ُو�شِ
ما ُي�شتعمل منها يف مزيالت العرق باأنواع اأخرى. ما هي املواد التي وقع الختيار 

عليها؟ وهل اأظهرت فاعلية يف مكافحة التعرق والروائح الكريهة؟
الألومينوم،  كلوريدرات  ا�شم  الألومنيوم  اأمالح  تتخذ  العرق،  مزيالت  تركيبة  يف 

وهي ج�شيمات �شغرية تتميز بقدرتها على اإغالق امل�شام التي يتدفق منها العرق واإيقاف 
عملية التعّرق. اإل اأن اأمالح الألومنيوم، ميكن اأن تتغلغل اإىل الب�شرة وت�شمم اجل�شم.

ال��ربد، لكنه ال يخدم  ي�صاهم الدهن يف حماية احليوانات من 
املا�صي،  القرن  ت�صعينيات  مطلع  ففي  فح�صب.  عازلة  كمادة 
درج���ات احلرارة  اأن  ال��ف��ئ��ران  ي��در���ص��ون  ك��ان��وا  علماء  اكت�صف 
املنخف�صة تدفع بع�س اخلاليا الدهنية، التي ُتدعى الن�صيج 
البني الدهني، اإىل اإطالق الطاقة املخّزنة على �صكل حرارة، 
ال�صعرات احلرارية. لطاملا اعترب  اأخ��رى، حرق  اأي بعبارة 
الباحثون اأن هذه االآلية رّدة فعل غري مبا�صرة جتاه 
االإجهاد الفيزيولوجي الناجم من دراجات احلرارة 
املنخف�صة، ح�صبما يو�صح برو�س �صبيغلمان، عامل 
متخ�ص�س يف االأحياء اخللوية يف كلية الطب يف 
ن�صاط  اأن  فيبدو  بو�صطن،  يف  ه��ارف��ارد  جامعة 
اخلاليا  اإب��الغ  مع  يبداأ  الدهنية  البنية  امل��واد 
الدماغ  اجل�صم  اأن��ح��اء  يف  احل�صية  الع�صبية 
لذلك،  نتيجة  احل����رارة.  درج��ة  بانخفا�س 
ير�صل الدماغ النوراإبينفرين، مر�صاًل 
اجلهاز  يف  رئ���ي�������ص���اً  ك���ي���م���اوّي���اً 
باجل�صم  يدفع  ال��ودي  الع�صبي 
ال���و����ص���ع  م�����ع  ال����ت����ك����ّي����ف  اإىل 
التي  ال��ت��ج��ارب  ال���ط���ارئ. ويف 
اأج����ري����ت ع���ل���ى احل���ي���وان���ات، 
م�صتقبالت  حت��ف��ي��ز  اأدى 
اإطالق  اإىل  النوراإبينفرين 
الدهني  ال���ب���ن���ي  ال��ن�����ص��ي��ج 
احلرارة،  وتوليد  الطاقة 
احل���ي���وان���ات  اأن  ح����ني  يف 
التي كانت تفتقر اإىل هذه 
امل�����ص��ت��ق��ب��الت ع��ج��زت عن 
الدهنية  اخل���الي���ا  ح��م��ل 

البنية على رّدة فعل مماثلة.

داء ال�صكري
يربد  عندما  احل��رارة  يوّلد  دهنّياً  بنّياً  ن�صيجاً  االإن�صان  ميلك  كذلك 
اجل�صم. وبخالف الدهن االأبي�س الذي يرتاكم حول البطن وي�صاهم 
ال�صكري،  وال���داء  القلب  م��ر���س  مثل  ك��ث��رية،  �صحية  ا���ص��ط��راب��ات  يف 
يتوافر الدهن البني بن�صب اأكرب يف االأج�صام النحيلة، ويحميها على 

ما يبدو من االإ�صابة بالداء ال�صكري.
ُيدعى  ب��روت��ني  على  احل���رارة  توليد  عملية  تعتمد  البني،  ال��ده��ن  يف 
البني على حماربة  ال��ده��ن  ق���درة  االأه��م��ي��ة يف  ب��ال��غ  UCP1، وه��و 
الداء ال�صكري، لذلك يعمل الباحثون راهناً على التو�صل اإىل و�صيلة 
تفاعل  معرفة  اإىل  �صعيهم  يف  ولكن  اجلزيئي.  امل�صار  ه��ذا  لتن�صيط 
�صبيغلمان  اكت�صف  اجل�صم،  ح���رارة  انخفا�س  م��ع  الدهنية  اخل��الي��ا 
وزمالوؤه اأن اخلاليا الدهنية )البي�صاء( العادية ال تزال تخفي بع�س 
 Proceedings of االأ�صرار. ففي درا�صة ُن�صرت اأخرياً على موقع
�صبكة  the National Academy of Sciences على 
الدهنية  اخل��الي��ا  م��ن  اأن��واع��اً خمتلفة  الباحثون  ع��ّر���س  االإن��رتن��ت، 
مبا�صرة لدرجات حرارة منخف�صة. يذكر �صبيغلمان: )تفاجاأنا قلياًل 

حني علمنا اأن ما من باحث قام بتجربة مماثلة من قبل(.
خف�س الباحثون حرارة اأنواع عدة من اخلاليا الدهنية الب�صرية التي 
اأي ن�صيج  ُزرع��ت يف املخترب )خاليا بي�صاء، خاليا بنية، وخاليا بيج 
 27 اأبي�س مع بع�س اخلاليا البنية(، اإىل درجات ترتاوح بني  دهني 
�صاعات، و�صواًل  �صاعات، ثماين  اأرب��ع  درجة مئوية و39 درجة طوال 
حتى ع�صرة اأيام. فجاء تفاعل اخلاليا الدهنية البي�صاء والبيج بارزاً، 
اإذ ت�صاعف معّدل بروتني UCP1 خالل ثماين �صاعات بعد العالج. 
كذلك تبني اأن من املمكن عك�س هذه العملية: فقد رجع الربوتني اإىل 
37 درج��ة مئوية.  اإىل  اإن ع��ادت ح��رارة اخلاليا  معدله الطبيعي ما 
ولكن يف اخلاليا الدهنية البنية، مل يالحظ الباحثون اأي اإ�صارة اإىل 

هذا الربوتني، ما ُيعترب دلياًل على اأن درجات احل��رارة املنخف�صة ال 
حتّرك اخلاليا الدهنية البنية بالطريقة عينها.

ح�صلوا  التي  البي�صاء  الدهنية  اخلاليا  اأن  اأي�صاً  الباحثون  اكت�صف 
قادرة  ظلت  النوراإبينفرين،  م�صتقبالت  اإىل  تفتقر  فئران  من  عليها 
ُيظهر  م��ا   ،UCP1 ب��روت��ني  م��ع��دل  ب��رف��ع  ال���ربد  م��ع  التفاعل  على 
الدهنية وم�صتقل عن  بتلك اخلاليا  توليد احل��رارة خا�س  اأن م�صار 

اجلهاز الع�صبي الودي.
عالج  اإىل  قريباً  ي���وؤدي  ل��ن  االكت�صاف  ه��ذا  اأن  اإىل  �صبيغلمان  ي�صري 
جذري للدهون، اإال اأنه يفتح اأمام العلماء اأبواباً جديدة لي�صتك�صفوها. 
جديدة،  اأ�صا�صية  علمية  معلومات  االكت�صاف  ه��ذا  )ي��ق��ّدم  وي�صيف: 
تعزز اإدراكنا املتزايد اأن اخلاليا الدهنية متلك خبايا كثرية مل نتعرف 
اأن ت�صت�صعر احلرارة مبا�صرة، ما  اأنها ت�صتطيع  اإليها بعد. نعي اليوم 
املمكن التالعب بقدرتها  ال�صوؤال: كيف يحدث ذلك؟ وهل من  يثري 

هذه؟(.
الدهنية يف  االأن�صجة  وباحث يف جم��ال  اإن��رب��اك، طبيب  �صفن  يو�صح 
جامعة غوثنربغ يف ال�صويد: )يعزز هذا التقرير ال�صورة النا�صئة عن 
اأن االأن�صجة الدهنية قد تكون ع�صواً اأكرث مرونة وقابلية للتكّيف مما 
نظن. يطرح هذا االكت�صاف ال�صوؤال: هل لهذا امل�صار اجلديد تاأثريات 

كبرية يف احليوان ككل؟(.
يعترب بيرت تونتونوز، متخ�ص�س يف علم االأحياء اخللوية يف جامعة 
البي�صاء  الدهنية  اأن اخلاليا  اكت�صاف  اأجنلي�س،  لو�س  كاليفورنيا يف 
ت�صت�صعر الربد مبا�صرة وتتفاعل معه، مذهاًل بالفعل، الأنه ُيظهر اأن 
اجلهاز الع�صبي الودي لي�س املحور الرئي�س يف عملية اإنتاج االأن�صجة 
الدهنية احلرارة. وقد دفعه هذا االكت�صاف اإىل الت�صاوؤل عما اإذا كان 
م�صار توليد احلرارة يف اخلاليا الدهنية البي�صاء جزءاً ال يتجزاأ من 
عملية �صبط حرارة اجل�صم اليومية املعتادة. يقول: )حتى لو مل تكن 
كذلك، ما زال من املمكن حتفيزها بوا�صطة جزيئات �صغرية اأو اأدوية 

اأخرى(.
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ي�صتمتع عدد من االأ�صخا�س املتقاعدين باأعمال 
مثاًل  فيعملون  وقتهم،  مل��لء  امل���راأب  يف  الت�صليح 
)جاكوار  ط��راز  م��ن  قدمية  �صيارة  ت�صليح  على 
XKSS( اأو يبنون منزل دمية حلفيدة جديدة. 
لكن برز من بينهم ا�صم لوي�س مي�صو. مي�صو هو 
كمهند�س  �صابقاً  يعمل  وكان  عاماً   72 يبلغ  جّد 
اأف�صل  اأم�صى  وق��د  موبيل(،  )اإك�صون  �صركة  يف 
)يف  االأعا�صري  �صنع  يحاول  وه��و  حياته  �صنوات 
توفري  يف  االأعا�صري  تلك  �صتفيد  املطاف  نهاية 

الطاقة للعامل بح�صب راأيه(.
الدوامة  حم��رك  �صماه  عما  من��وذج��اً  مي�صو  بنى 
)اأداة خ�صبية بطول قدمني وعر�س اأربعة اأقدام 
لي�صت  ���ص��غ��رية(.  دوام����ات  اإن��ت��اج  ت�صتطيع  وه��ي 
الكهرباء.  توّلد  كي  يكفي  مبا  كبرية  ال��دوام��ات 
لكن يبدو مي�صو مقتنعاً باإمكان اإنتاج ما يعتربه 
)اأف�����ص��ل م�صدر ط��اق��ة( على وج��ه االأر����س عرب 
وتنظيمها  اجل��وي��ة  ال��دوام��ات  تلك  حجم  زي���ادة 
ميكن  اخل��ا���ص��ة،  تقديراته  )وف���ق  بها  والتحكم 
اإنتاج ما ي�صاوي الكهرباء التي يتم توليدها عاملياً 
اليوم بثالثة اآالف مرة(. قد تبدو الفكرة خيالية 
اأوت(  ب��ري��ك  )خم��ت��ربات  ب��دع��م  حظيت  ولكنها 
)Breakout Labs( التي اأ�ص�صها امللياردير 
بيرت ثيل لتمويل ال�صركات املبتكرة. اليوم، كل ما 

يحتاج اإليه مي�صو اإثبات فاعلية م�صروعه.

ما الإع�شار؟
ك����ي ن��ف��ه��م ك���ي���ف مي���ك���ن اأن ت����وّل����د االأع���ا����ص���ري 
اأن نعرف  امل��ف��ي��د  ال��ك��ه��رب��اء، م��ن  اال���ص��ط��ن��اع��ي��ة 
تبداأ  الطبيعي.  العامل  االإع�صار يف  طريقة عمل 
االأعا�صري عندما ت�صمح الظروف بذلك، اأي حني 
االأر�س  �صطح  اإىل  االأق���رب  ال��ه��واء  ح���رارة  تكون 
اأعلى بع�صرين درجة مئوية على االأقل من حرارة 
ويبداأ  االأر�صي  الهواء  يرتفع  االأعلى.  يف  الهواء 

بالدوران بقوة وثبات حتى ظهور الدوامة.
ال��ع��م��ل��ي��ة ع���رب )حم����رك الدوامة  ل��ت��ك��رار ه���ذه 
اجل���وي���ة(، اب��ت��ك��ر م��ي�����ص��و غ��رف��ة ا���ص��ط��وان��ي��ة مع 
الناجم  ال�صاخن  ال��ه��واء  بتدفق  ت�صمح  م��داخ��ل 
عن م�صدر احل��رارة املهدورة اأو عن عملية اإنتاج 
ا�صطناعية. يتخذ الهواء ال�صاخن االجتاه نف�صه 
وي��ب��داأ ب��االرت��ف��اع وف��ق من��ط دائ���ري حتى تظهر 

تزامناً  علّوها  ويرتفع  ال��دوام��ة  تنمو  ال��دوام��ة. 
ال�صاخن من  ال��ه��واء  اأك���رب م��ن  م��ع ج��ذب كمية 
املداخل ال�صفلية. حني تبلغ م�صتوى اأعلى، ت�صبح 
�صرعة الرياح يف االإع�صار كفيلة بت�صغيل عجالت 

التوربينات املّت�صلة به، ما يوّلد الطاقة.
اأنتجت  لكن  من��اذج  �صبعة  مي�صو  بنى  االآن،  حتى 
جميعها دوامات بطول يقّل عن 20 مرتاً، ومن 
املعروف اأن الدوامات ال�صغرية ال توّلد اإال كمية 
يقّل  )ح��ني  مي�صو:  ي��ق��ول  ال��ط��اق��ة.  م��ن  �صئيلة 
20 م����رتاً، ت��ك��ون )الطاقة  ط���ول ال���دوام���ة ع��ن 
الدوامة،  زي��ادة حجم  املُوّلدة( غري مرئية(. مع 
ب�صكل  اإن��ت��اج��ه��ا  يتم  ال��ت��ي  ال��ط��اق��ة  كمية  ترتفع 

جذري وفق ما تتوقعه نظرية مي�صو.
هل من طريقة �صهلة الإنتاج الدوامات؟ حمطات 
مي�صو  ابتكرها  التي  النماذج  يف  الطاقة.  توليد 
لت�صخني  ال��ط��اق��ة  م�����ص��ادر  ا�صتعمل  االآن،  ح��ت��ى 
�صواء  ال��دوام��ة،  اأ�صفل  نحو  يتدفق  ال��ذي  الهواء 
ال�صم�صية.  الطاقة  تركيز  عرب  اأو  الكهرباء  عرب 
توليد  م��ع حم��ط��ات  ���ص��راك��ة  ع��ق��د  اأراد  اإذا  ل��ك��ن 
االأولية  الطاقة  يف  اال�صتثمار  يكون  لن  الطاقة، 
�صرورياً. تنتج تلك املحطات الطاقة من النفايات 
الدوامة  )حم����رك  �صي�صتعمل  احل�������رارة.  ع���رب 
اجل��وي��ة( تلك ال��ط��اق��ة الإن��ت��اج دوام���ة واحلفاظ 
تلك  اإ�صافة  �صتكون  مي�صو،  نظرية  وف��ق  عليها. 
الطاقة )كفيلة بزيادة االإنتاج )يف حمطة توليد 
و20%،   10% ب��ني  ت���رتاوح  بن�صبة  ال��ط��اق��ة( 
اأن  اإ�صايف(. وميكن  اأي وقود  ا�صتعمال  ومن دون 
ترتفع الدوامات الناجمة عن تلك العملية ب15 
كيلومرتاً يف اجلو )�صجلت االأعا�صري الطبيعية 

علواً و�صل اإىل 9 كيلومرتات تقريباً(.
�صتكون اإمكانات امل�صروع اأهم من اإمكانات الطاقة 
االأح����ف����وري، وذل����ك مقابل  ال���وق���ود  اأو  ال��ن��ووي��ة 
التقليدية،  الطاقة  م�صادر  �صعر  ن�صف  من  اأق��ل 
بح�صب مي�صو. وفق منطق تفكريه، يبلغ جمموع 
aاحلراري من  اأث��ن��اء احل��م��ل  ال��ط��اق��ة  اإم��ك��ان��ات 
اأ���ص��ف��ل ال��غ��الف اجل����وي ن��ح��و االأع���ل���ى 52 األف 
%12 من  باإمكان جمع  ت��رياواط. وهو مقتنع 
التي  التكنولوجيا  ا�صتعمال  االإمكانات عرب  تلك 
اأكرث  اأي  اآالف ت��رياواط،   6 ابتكرها والتي توّلد 
 2( عاملياً  ننتجها  التي  الكهربائية  الطاقة  من 

اآالف  بثالثة  ه��ذه  دون طريقته  م��ن  ت���رياواط( 
مرة.

مي�صيغان  جامعة  يف  اأ���ص��ت��اذ  ري��ن��و،  نيلتون  يظن 
اأن ح�صابات  وخبري يف احلمل احل��راري اجل��وي، 
الدوامة  حم��رك��ات  ت��غ��ط��ي  اأن  ت��ف��رت���س  مي�صو 
امل�صتبعد  م��ن  لكن  ك��ل��ه.  االأر�����س  �صطح  اجل��وي��ة 
اأن يتحقق ذلك يف اأي وقت قريب. من املالحظ 
اأي�صاً اأن خطط مي�صو تثري قلق رينو. على رغم 
ت��رت��ك��ز عليها حمركات  ال��ت��ي  ال��ن��ظ��ري��ة  ���ص��الب��ة 
ال���دوام���ة اجل���وي���ة، ي��ظ��ن ري��ن��و اأن جن���اح زي���ادة 
�صركة  تريده  ال��ذي  امل�صتوى  تبلغ  اأن  اإىل  علّوها 
امل�صكلة  )ت��ك��م��ن  م�����ص��م��ون��اً:  لي�س   AVEtec
تنظيمها  يحّتم  عا�صفة  اأي  اب��ت��ك��ار  اأن  واق���ع  يف 
تخرج  اأال  ي�صمن  �صيء  ال  لكن  معينة،  بطريقة 

العا�صفة عن ال�صيطرة(.
اأكرث  اأن طريقته يف توليد الطاقة  يعترب مي�صو 
اأماناً من معظم الو�صائل االأخرى التي ُت�صتعمل 
لتوليد الكهرباء مثل حمطات الطاقة التي تعمل 

امل�صانع تعزز )االحتبا�س  اأن هذه  بالفحم، علماً 
احلراري وتهدد نوعية الهواء الذي نتنف�صه(.

من  ال��دوام��ة  تخرج  اأن  احتمال  )يبقى  اأو���ص��ح: 
امل��ح��ط��ة ���ص��ئ��ي��اًل. م���ا ن��ف��ع��ل��ه ه���و ت��غ��ذي��ت��ه��ا من 
الفتحات  اإغ��الق  اأن جم��رد  االأ���ص��ف��ل(. ثم اعترب 
�صيوقف  ال�����ص��اخ��ن  ال���ه���واء  ت��ب��ث  ال��ت��ي  ال�صفلية 
لل�صيطرة  االإع�����ص��ار.  على  ويق�صي  كلها  ال���دورة 
على العملية ب�صكل كامل، ال بد من وجود طرق 
قول  بح�صب  ال�صفلية  ال��ف��ت��ح��ات  لتعطيل  ع���دة 
به حمطة  تقوم  العملية مبا  ق��ارن  ال��ذي  مي�صو 

توليد الطاقة النووية ملنع الكوارث.
الدوامة  اأزال��ت حمركات  اإذا  مي�صو،  راأي  بح�صب 
متنع  قد  املحيطة،  املناطق  من  ال�صاخن  الهواء 

ت�صّكل االإع�صار نظراً اإىل تراجع احلرارة.

عينة حقيقية
ل��ك��ن ت��ب��ق��ى ه����ذه امل��ع��ط��ي��ات ك��ل��ه��ا جم����رد اأفكار 
احلرارية  ال��دي��ن��ام��ي��ة  ن��ظ��ري��ة  �صمن  حم�����ص��ورة 

اأن يثبت  ال��راه��ن��ة، يجب  امل��رح��ل��ة  امل���ح���دودة. يف 
مي�صو �صوابية مفهومه عرب طرح عينة حقيقية. 
ي��ع��زز فاعلية  اأن  ي��ج��ب  امل��ف��ه��وم،  والإث���ب���ات ذل���ك 
ب����اأن حت��وي��ل فكرته  م�����ص��روع��ه.ي��ع��رتف م��ي�����ص��و 
)اأه���م ه��دف يف حياته(.  ب��ات  واق��ع ملمو�س  اإىل 
عام  يف  �صركته  تاأ�صي�س  م��ن  ق�صرية  ف��رتة  بعد 
2006، بداأ يبحث عن م�صادر التمويل. فحاول 
اللجوء اإىل قنوات خمتلفة للح�صول على متويل 
اأن  اإىل  ك��ث��رياً  احل���ظ  ل��ك��ن مل يحالفه  ح��ك��وم��ي 
اكت�صف برناجماً جديداً اأطلقته )موؤ�ص�صة ثيل(، 
امللياردير بيرت ثيل  اأن�صاأها  وهي منظمة خريية 
)اأحد موؤ�ص�صي خدمة )باي بال((. ثيل معروف 
 Thiel Fellows مب��وؤ���ص�����ص��ة  االأرج����ح  ع��ل��ى 
التي تدفع مئة األف دوالر للمراهقني حتت �صن 
�صنتني  مل��دة  م�صروع  على  يعملوا  ك��ي  الع�صرين 
بدل الذهاب اإىل اجلامعة.  يف نوفمرب 2011، 
اأوت(  )بريك  خمتربات  ثيل(  )موؤ�ص�صة  اأطلقت 
التي ترمي اإىل متويل االأفكار املبتكرة التي حتتاج 
هيماي  تقول  م�صتواها.  لتطوير  مايل  دعم  اإىل 
بارثا�صاراثي، املديرة العلمية للربنامج: )نحاول 
يف  امل�صتثمرون  ي��ج��روؤ  ال  التي  ال�صركات  متويل 

�صعر ال�صوق على دعمها(.
 ،2012 ع��ام  يف  ال��ربن��ام��ج  مي�صو  اكت�صف  ح��ني 
للح�صول  طلباً  وق��دم  منا�صب  مر�صح  اأن��ه  اأدرك 
�صركة اأ�صبحت   ،2012 دي�صمرب  يف  هبة.  على 
AVEtec  اأول �صركة دولية تتلقى هبة بقيمة 
اأوت(.  بريك  م��ن )خم��ت��ربات  دوالر  األ��ف   300
كلية  مع  �صراكة  بعقد  االأم���وال  تلك  له  �صمحت 
االآن منوذجاً  يبني  وه��و  اأون��ت��اري��و،  يف  الم��ب��ت��ون 
اأك����رب م��ن )حم����رك ال���دوام���ة اجل���وي���ة( يف حرم 
اأن هذه الدوامة �صيبلغ  اجلامعة. هو يوؤكد على 
قطرها 26 مرتاً، ومع اأن طول بنيتها �صيقت�صر 
على 20 قدماً فقط اإال اأن الدوامة �صتمتد على 
م�صافة 100 مرت يف الهواء. فور اإمتام امل�صروع 
الذي اأ�صبح قيد التنفيذ، �صي�صتعملون التوربني 
الإ�صاءة م�صباح كهربائي، ما يثبت قدرة الدوامة 

على توليد الكهرباء.
متويل  على  ح�صل  الأن��ه  باالمتنان  مي�صو  ي�صعر 
اأن  ي��ع��ت��رب  ل��ك��ن��ه  اأوت(،  ب��ري��ك  م���ن )خم���ت���ربات 
مقارنًة  �صئياًل  يبقى  عليه  ح�صل  ال���ذي  املبلغ 

يحاول  ال��ط��اق��ة.  ���ص��رك��ات  تقدمه  اأن  ميكن  مب��ا 
احلذر(  م��ن  ممكن  ق��در  )ب��اأك��رب  امل���ال  ا�صتعمال 
وي���اأم���ل احل�����ص��ول ع��ل��ى م��ب��ال��غ ك��اف��ي��ة ك��ي يثبت 
الكربى  ال�صركات  اأم��ام  التكنولوجيا  هذه  قيمة 
يف قطاع الطاقة. يعرتف مي�صو باأن بناء ن�صخة 
اجلوية(  الدوامة  )حم��رك  من  ومنا�صبة  فاعلة 
لو  ح��ت��ى  ���ص��ن��وات  وث���الث  �صنتني  ب��ني  �صيتطلب 

توافرت اأف�صل الظروف.
ياأمل مي�صو م�صتقباًل اأن يجذب اهتمام املمولني 
ال�صركات  مع  �صراكة  يعقد  اأن  حتى  اأو  البارزين 
االأكرب حجماً. يظن اأن حمركات الدوامة اجلوية 
الكهربائية(  للطاقة  مهمة  )ُمنِتجة  ت�صبح  قد 
�صي�صاهم  الكلفة.  حيث  من  فاعلة  �صتكون  واأنها 
تقلي�س  يف  اجل��وي��ة  ال��دوام��ة  حم��رك��ات  ت�صنيع 
تراجع  يعني  االأح��ف��وري، ما  الوقود  اتكالنا على 
االن��ب��ع��اث��ات اأي�����ص��اً. ح��ني ك���ان ث��ي��ل ي��ف��ك��ر مبنح 
عن  مي�صو  ���ص��األ   ،  AVEtecل�صركة التمويل 
اأف�صل نتيجة ميكن اأن يحققها م�صروعه. فاأجاب 
الطاقة  كمية  زي����ادة  م��ن  �صيتمكن  ب��اأن��ه  مي�صو 
املتوافرة لكل فرد يف العامل، وقد يح�ّصن االإجناز 
يف نهاية املطاف م�صتوى املعي�صة ويحارب الفقر. 

لن�صّغل تلك الدوامات اإذاً!

ح�شد الطاقة
لطاملا اهتم مي�صو بالطاقة البديلة. منذ ب�صعة 
عقود، حني كان ال يزال يعمل يف �صركة )اإك�صون 
على  الكبرية  الطاقة  بقدرة  يفكر  ب��داأ  موبيل(، 
ح�صد  عملية  على  ن��ظ��ري��اً  فعمل  ال��ه��واء.  اإن��ت��اج 
اإنتاج  اأثناء  يتكّثف  ال��ذي  امل��اء  بخار  الطاقة عرب 
ال����ه����واء، ل��ك��ن��ه اح��ت�����ص��ب اأن ك��م��ي��ة م��ف��رط��ة من 
يقّل�س  ما  العملية،  تلك  خالل  �صت�صيع  الطاقة 
اأو  دوام���ة  بناء  اأن  ف���اأدرك حينها  امل�����ص��روع.  قيمة 
اإذ  فاعلية،  اأك��رث  �صيكون  ال�صيطرة  حتت  اإع�صار 
م��ن االأ���ص��ه��ل ح�صد ط��اق��ة ال��ه��واء امل��ت��ح��رك عرب 
خالل  امل�صتعملة  ال��ط��اق��ة  ح�����ص��د  ب���دل  ت���ورب���ني 
عملية التكاثف. ف�صنع اأول منوذج من )حمرك 
م�صغرة(  اأعا�صري  تنتج  )اآل��ة  اجلوية(  ال��دوام��ة 
يف   AVEtec �صركة  واأط��ل��ق   2005 ع��ام  يف 
اأونتاريو، كندا، يف ال�صنة الالحقة لتنفيذ امل�صروع 

عربها.

اأع�صاب.  كان والد �صديقتي جراح 
اأعلم  عندما كنت �صغرية، ما كنت 
ما يقوم به جراح االأع�صاب. ولكن 
طالبة  اأ�صبحت  حني  �صنوات،  بعد 
النف�س  علم  ق�صم  يف  عليا  درا���ص��ات 
هذا  ا���ص��م  ع��اد  ماكغيل،  جامعة  يف 
قراءتي  اإىل حياتي. خالل  الرجل 
ال���ذاك���رة يف املجالت  م��ق��االت ع��ن 
كتبه  تقرير  على  وق��ع��ت  الطبية، 
اأج��رى جراحة على الدماغ  طبيب 
عنيد.  �صرع  داء  من  �صاباً  لي�صفي 
اأفقدته القدرة على  لكن اجلراحة 
اأحد  تكوين ذكريات جديدة. وكان 
االأط���ب���اء ال��ذي��ن ���ص��ارك��وا يف و�صع 
���ص��دي��ق��ت��ي، وليام  وال����د  ال��ت��ق��ري��ر 
ب��ي��ت�����ص��ر ���ص��ك��وف��ي��ل، وامل��ري�����س كان 

هرني.
مع  الطفويل  ال��راب��ط  ه��ذا  �صدين 
القراءة  اإىل  ه��رني  اأع�صاب  ج��راح 
م��ال��ي�����ص��ون، مري�س  ع���ن )ه����رني 
فقدان الذاكرة(. وعندما ان�صممت 
الحقاً اإىل خمترب براندا ميلرن يف 
االأع�صاب،  لعلم  مونرتيال  معهد 
�صارت حالة هرني �صغلي ال�صاغل. 
ر�صالة  اإع��دادي  فقد متكنت خالل 
الدكتوراه من اإخ�صاعه الختبارات 
اإىل  1962، ح��ني ق���ِدم  ع���دة ع���ام 
خم���ت���رب م��ي��ل��رن يف اإط�������ار دار����ص���ة 
ع���امِل  اأول  م��ي��ل��رن  ك���ان���ت  ع��ل��م��ي��ة. 
نف�س يخ�صع هرني لفحو�س بعد 

الذي  واأحدث تقريرها،  اجلراحة. 
 1957 ع���ام  �صكوفيل  م��ع  اأع��دت��ه 
وو�����ص����ف����ت ف����ي����ه ج�����راح�����ة ه����رني 
وع��واق��ب��ه��ا امل��ري��ع��ة، ث����ورة يف علم 

الذاكرة.
العلمي  ال��ف��ه��م  ت��و���ص��ي��ع  ح����اول����ُت 
عاناه  ال������ذي  ال�����ذاك�����رة  ل���ف���ق���دان 
ذاكرته من خالل  بتفح�س  هرني 
حتقيقي  ك������ان  ال���ل���م�������س.  ح���ا����ص���ة 
ومل  ووج���ي���زاً  م���رّك���زاً  م��ع��ه  االأول 
ي���ت���ج���اوز االأ������ص�����ب�����وع. ول����ك����ن بعد 
ما�صات�صو�صت�س  معهد  اإىل  انتقايل 
قيمة  يل  ات�صحت  للتكنولوجيا، 
ه�������رني ال����ك����ب����رية ك����م���������ص����ارك يف 
تبقى  ما  اأم�صيت  لذلك  االأبحاث. 
درا�صته.  �صنة( يف  من حياته )46 
ومنذ موته، خ�ص�صت عملي لربط 
خم�س وخم�صني �صنة من البيانات 
عن  نتعلمه  مب��ا  الغنية  ال�صلوكية 

دماغه امل�صّرح.

حياته الباكرة
للمرة  ه������رني  ال���ت���ق���ي���ت  ع���ن���دم���ا 
االأوىل، اأخربين ق�ص�صاً من حياته 
راح  التي  االأم��اك��ن  عرفت  الباكرة. 
يتحدث عنها، وتعاطفت مع تاريخ 
حياته الذي كان يرويه. فقد عا�صت 
اأجيال عدة من عائلتي يف منطقة 
هارتفورد: ذهبت اأمي اإىل املدر�صة 
الثانوية ذاتها التي ارتادها هرني. 

ون�صاأ اأبي يف احلي عينه الذي اأقام 
وبعدها.  قبل اجلراحة  فيه هرني 
اأنا يف م�صت�صفى هارتفورد،  وولدت 
الذي خ�صع فيه هرني للجراحة. 
ومع كل هذا التقاطع بني خلفيَتينا 
لالهتمام  مثرياً  يل  بدا  وجتاربنا، 
اأن يجيبني كلما �صاألته عما اإذا كنا 
قد التقينا �صابقاً: )نعم، يف املدر�صة 
تخمني  اإال  ي�صعني  ال  ال��ث��ان��وي��ة(. 
ال��ط��ري��ق��ة ال���ت���ي رب����ط ب��ه��ا هرني 
املدر�صة  يف  جت��رب��ت��ه  وب����ني  ب��ي��ن��ي 

كانت  فتاة  اأ�صبه  فرمبا  الثانوية. 
معه يف املدر�صة اأو اأنه بنى تدريجاً 
اإىل معهد  ال��ك��ث��ري  زي���ارات���ه  خ���الل 
نوعاً  للتكنولوجيا  ما�صات�صو�صت�س 
�صعوره  واأدرج  جت��اه��ي  االأل��ف��ة  م��ن 
املدر�صة  ع���ن  ذك���ري���ات���ه  ب���ني  ه����ذا 

الثانوية.
اأنه  ك���ان ه���رني ذائ���ع ال�����ص��ي��ت، اإال 
مل يدرك ذلك. فقد حّولته حالته 
علمي  ب��ح��ث  م��و���ص��ع  اإىل  امل��م��ي��زة 
تلقيت  اإنني  حتى  �صعبي.  واإعجاب 

ط����وال ع��ق��ود ط��ل��ب��ات م���ن و�صائل 
اإع��������الم الإج���������راء م���ق���اب���الت معه 
فيها  اأخربته  مرة  وكل  وت�صويره. 
للحظات  فهمني  مم��ي��زاً،  ك���ان  ك��م 

ومن ثم ن�صي ما قلته له.
الكندية  ال����ب����ث  ����ص���رك���ة  ����ص���ّج���ل���ت 
الأج����ل   1992 ع�����ام  حم���ادث���ات���ن���ا 
االأول  اإذاع��������ي��������ني،  ب�����رن�����اجَم�����ني 
خم�ص�س للذاكرة والثاين لل�صرع. 
وقبل �صنة، كتب فيليب هلت�س مقااًل 
نيويورك  ل�����ص��ح��ي��ف��ة  ه����رني  ع���ن 
كتابه  حم��ور  الحقاً  وجعله  تاميز، 
Memory’s Ghost )�صبح 

الذاكرة(.
التقارير  م�����ن  ال���ك���ث���ري  مت����ح����ور 
ال��ع��ل��م��ي��ة وف�������ص���ول ال���ك���ت���ب حول 
هرني. وُيعترب من احلاالت االأكرث 
االأع�صاب.  علم  من�صورات  يف  ذك��راً 
النف�س،  كتاباً عن علم  ف��اإذا فتحت 
�صفحاته  ب��ع�����س  يف  ت���ع���رث  رمب�����ا 
ع��ل��ى و����ص���ف ع���ن م��ري�����س ُيعرف 
خمطط  جانب  اإىل  ب)ه.م.(  ع��ادًة 
 )hippocampus( للح�صني
و�صورة باالأبي�س واالأ�صود الُتقطت 
بالرنني املغناطي�صي. هكذا حتّولت 
اإع��اق��ة ه���رني، ال��ت��ي ك��ان��ت كلفتها 
عائلته،  واإىل  اإليه  بالن�صبة  كبرية 

اإىل مك�صب علمي.
خالل حياته، حافظ النا�س الذين 
�صّراً،  ه��وي��ت��ه  ع��ل��ى  ه���رني  ع���رف���وا 

االأولني  باحلرفني  اإليه  م�صريين 
كنت  وعندما  و�صهرته.  ا�صمه  من 
م�صاهمات  ع��ن  حم��ا���ص��رات  اأق�����ّدم 
�صادفت  العلم،  يف  الكبرية  ه��رني 
دوماً ف�صواًل قوّياً ملعرفة َمن يكون. 
غري اأننا مل نك�صف ا�صمه للعامل اإال 

بعد موته عام 2008.
خالل العقود التي عملُت فيها مع 
يتذكره  اأال  ع��ل��ى  ح��ر���ص��ت  ه���رني، 
ال���ع���امل م���ن خ���الل ����ص���روح علمية 
يكن  فلم  درا�صية.  كتب  يف  موجزة 
جمموعة  جمرد  مولي�صون  هرني 
من نتائج الفحو�س و�صور الدماغ، 
ب����ل ك�����ان رج������اًل ل���ط���ي���ف���اً، م���رح���اً، 
فكاهة،  بح�س  يتمتع  واج��ت��م��اع��ّي��اً 
رجاًل عرف اأنه يعاين ذاكرة �صعيفة 
وتقّبل هذا الواقع. اإذاً، اأخفى هذان 
احلرفان وراءهما رجاًل بكل معنى 
رت بياناته العلمية  الكلمة، كما ق�صّ
عن اأن تعك�س حياته الكامنة خلفها. 
اأن  ياأمل  اأنه  اأخربين هرني  لطاملا 
على  جُت��رى  التي  االأبحاث  ت�صاعد 
حياة  العي�س  ع��ل��ى  اآخ��ري��ن  ح��ال��ت��ه 
اأف�صل. وال �صك يف اأنه كان �صيفخر 
بنف�صه لو علم الفوائد اجلمة التي 

قدمتها ماأ�صاته للعلم والطب.

اأمر م�شلم
ت�صّكل الذاكرة عن�صراً مهّماً يف كل 
ن��ع��ي نطاق  لكننا ال  ب���ه.  ن��ق��وم  م��ا 

الذاكرة  نعترب  ب��ل  واأهميته،  ذل��ك 
اأمراً م�صلماً به. ففيما ن�صري، ناأكل، 
�صلوكنا  اأن  ن�����درك  ال  ون���ت���ح���دث، 
تعلمناها  م���ع���ل���وم���ات  م����ن  ي��ن��ب��ع 
���ص��اب��ق��اً ون��ت��ذك��ره��ا. ن��ع��ت��م��د دوم����اً 
على ذاكرتنا لنجتاز كل حلظة من 
يومنا. نحتاج اإىل الذاكرة لن�صتمر، 
ارت����داء  ن�صتطيع  ل��ن  دون��ه��ا  ف��م��ن 
اأو  منطقتنا،  يف  التجول  مالب�صنا، 
لنا  تتيح  االآخ��ري��ن.  م��ع  التوا�صل 
التعّلم  التاأمل يف جتاربنا،  الذاكرة 
التخطيط  وح��ت��ى  م��ا���ص��ي��ن��ا،  م���ن 
بتلك  ال���ذاك���رة  مت��دن��ا  مل�صتقبلنا. 
اال�صتمرارية من حلظة اإىل اأخرى، 
بعد  يوماً  امل�صاء،  اإىل  ال�صباح  من 

يوم، و�صنة بعد �صنة.
اكت�صبنا  م��ن خ���الل ح��ال��ة ه���رني، 
الذاكرة  تفكيك  لنا  اأتاحت  ب�صرية 
املحددة  ال��ع��م��ل��ي��ات  م���ن  ع���دد  اإىل 
الكامنة  الدماغية  ال���دارات  وفهم 
وراءه�����ا. ���ص��رن��ا ن��ع��رف ال��ي��وم اأننا 
ع��ن��دم��ا ن�����ص��ف م���ا ت��ن��اول��ن��اه على 
الع�صاء الليلة املا�صية اأو نذكر بع�س 
تفا�صيل التاريخ االأوروبي اأو نطبع 

ج��م��ل��ة ع��ل��ى ال��ك��م��ب��ي��وت��ر م���ن دون 
املفاتيح، ن�صتعني  اإىل لوحة  النظر 
باأنواع خمتلفة من الذكريات التي 

خزناها يف دماغنا.
يحدث  م��ا  فهم  يف  ه��رني  �صاعدنا 
تخزين  على  ال��ق��درة  نفقد  عندما 
امل��ع��ل��وم��ات. ف��ق��د اح��ت��ف��ظ مبعظم 
امل���ع���ل���وم���ات ال���ت���ي اك��ت�����ص��ب��ه��ا قبل 
اجلراحة. ولكن يف حياته اليومية 
بعدها، بات يعتمد كثرياً على ذاكرة 
اأع�صاء عائلته  به. فكان  املحيطني 
الرعاية  دار  م���وظ���ف���و  ث����م  وم�����ن 
يتذكرون ما تناوله هرني كل يوم، 
اأن ياأخذها،  ما االأدوي��ة التي يجب 
اال�صتحمام.  ع��ل��ي��ه  ك����ان  اإذا  وم����ا 
و�صاهمت نتائج فحو�صه وتقاريره 
كثري  حفظ  يف  ومقابالته  الطبية 
من املعلومات عن حياته التي عجز 
امل��وارد ال  اأن هذه  عن تذكرها، مع 
حمّل  حت��ّل  اأن  بالتاأكيد  ت�صتطيع 
الأن  ه��رني،  التي خ�صرها  القدرات 
الذاكرة ال ت�صاعدنا على اال�صتمرار 
فح�صب، بل توؤثر يف نوعية حياتنا 

وت�صوغ �صخ�صيتنا.

تلّقى لوي�س مي�شو التمويل من )خمتربات بريك اأوت( التي يراأ�شها بيرت ثيل لإنتاج الطاقة عرب دوامات من �شنع الب�شر. هل �شُت�شاء �شوارعنا قريبًا 
.Popular Science بف�شل الأعا�شري؟ �شوزان ماثيو اأجابت يف

ماأ�شاة مالي�شون اخلا�شة  حتولت اإىل مك�شب للعلم

د�خل عقل مري�ض �أحدث ثورة يف علم �لأع�ساب 
�شار هرني مولي�شون البالغ من العمر 27 �شنة عاجزًا عن تكوين ذكريات جديدة نتيجة خ�شوعه جلراحة جزء 
من ف�س )lobotomy( فا�شلة. �شوزان كوركن اأو�شحت يف Science Populer كيف حتولت ماأ�شاة مالي�شون 

اخلا�شة اإىل مك�شب للعلم.

ر �لطاقة للعامل  �أعا�سري ��سطناعية توفِّ
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�صنة  اأبريل   7 يف  �صان  جلاكي  احلقيقي  اال�صم  وهو  �صانغ،  كونغ  �صان  ولد 
اأيام  الفقرية. وكانت  الوحيد الأ�صرته  الولد  1954 يف هونغ كونغ، وكان 
الدرا�صة غري مطاقة بالن�صبة اىل جاكي، اال اأن رغبة اأبويه يف دخوله للمدر�صة 
جاكي  التحق  ال��واق��ع  ل��الأم��ر  ر�صوخه  وبعد  للعب،  حبه  م��ن  اأق���وى  كانت 

االبتدائية  ه��اواه��ي(   � )ن���اه  بعد مب��در���ص��ة  و
ابت�صم  االأول  ال�����ص��ف  يف  جن���اح���ه 
احل���ظ الأب���ي���ه ���ص��ارل��ي��ز ����ص���ان، فقد 

ال�صفارة  يف  ل��ل��ط��ه��اة  رئ��ي�����ص��اً  اأ���ص��ب��ح 
االأمريكية باأ�صرتاليا، لذلك قرر باأن 
على جاكي اأن يلتحق مبدر�صة اأف�صل.

ال��ت��ح��ق االب�����ن مب��در���ص��ة ب��ك��ني ل���الأوب���را 
تلك  وك��ان��ت  ع��م��ره،  م��ن  ال�صابعة  وه���و يف 

املدر�صة تهتم بالفنون املختلفة كالرق�س 
وك���ان كل  والتمثيل  وال��ر���ص��م  وال��غ��ن��اء 

م��ن ���ص��ام��وه��اجن وي���ون ب��اي��و زمالء 
درا����ص���ة جل��اك��ي، وه����ذان االثنان 

ه���م���ا م����ن ك���ب���ار امل���م���ث���ل���ني يف 
املعلم  ك��ان  احل���ايل.  يومنا 

ي��و ج��م ي��ن م��ن املمثلني 
تلك  يف  امل�����رم�����وق�����ني 
يوؤمن  وك����ان  ال���ف���رتة 
ب���ال���ع���م���ل امل���ت���وا����ص���ل، 

كما كان �صديد االعجاب بجاكي وهو 
التي كانت  ال�صبعة املحظوظني  موؤ�ص�س فرقة 
عن هذه  وك��ان معروفاً  الثالثة،  ه��وؤالء  ت�صم 

الفرقة باحلركات البهلوانية اخلطرة.
وبعد اأن كرب اأع�صاء الفرقة، توجه كل فرد يف 

ل�صركة  �صامو هاجن عقد متثيل  ووق��ع  طريقه، 
وقام  للم�صوؤولني  جاكي  وق��دم  في�صت(،  )غولد 
وكانت  اأمامهم  البهلوانية  بع�س احلركات  ب��اأداء 

ت��ل��ك احل���رك���ات ه���ي ح���رك���ات مم��ث��ل ال��ك��ون��غ فو 
الراحل برو�س يل فقد دربه برو�صلي بنف�صه.

�صمع به اأحد �صناع ال�صينما هناك وكان يدعى ويلي 
�صان، فاأراد مقابلة جاكي وبالفعل مت اللقاء، وكانت 

االأفالم  م��ن  جمموعة  ج��اك��ي  ي��ق��دم  اأن  ه��و  نتيجته 
تنجح على  الفكرة مل  اأن هذه  اال  ال�صابقة لربو�صلي 

اأف��الم��ه هو  �صبب ف�صل  ب��اأن  النقاد  االط���الق، ويرجح 
اأن اأ�صلوب برو�صلي يختلف كلياً عن اأ�صلوب جاكي، لكن 

جاكي مل ي�صت�صلم وحاول اأن يطرق باب هوليوود مرات 
عدة عن طريق جمموعة من االأدوار ال�صغرية التي اأداها 

اأمام م�صاهري هوليوود اال اأنه مت جتاهله كلياً.
انطالقة  �صهدت  ال��ت��ي  ال�صنة  ه��ي   1978 �صنة  اأن  وي��ب��دو 
الكوميدي  فو  الكونغ  فيلم  يف  مثل  فقد  العاملية،  اىل  جاكي 

 Half A Loaf Of Kung Fu and Snakes in the(
Eagle›s Shadow(. ومن هنا ا�صتمد جاكي طريقته اخلا�صة به يف 
الذي   )The Drunken Master( يف  بعد  ما  يف  ليمثل  التمثيل 
التحق  املا�صي  القرن  الثمانينات من  رائ��ع، ويف مطلع  ب�صكل  النجاح  لقي 
جاكي �صان ر�صمياً ب�صركة )غولد في�صت( واأ�صبح ويلي �صان هو مدير 
اأعماله ومن هنا توالت النجاحات فقدم العديد من االأفالم التي 

القت �صهرة عاملية.
وتوا�صلت جناحات جاكي اىل اأن و�صل حتى منت�صف الت�صعينات 
اأب���واب هوليوود م��ن جديد،  ال��ك��ّرة وي��ط��رق  ي��ع��اود  اأن  اأراد  ح��ني 
ويبدو اأن احلظ هذه املرة ابت�صم جلاكي �صان، فقد مثل يف فيلم 
البطولة  النجاحات ور�صح لدور  )Mr.Nice Guy( وتوالت 
تاكر، والقى  يف فيلم )Rush Hour( اىل جانب كري�س 
عالية  اأرب��اح��اً  وحقق  متوقع  غ��ري  جن��اح��اً  الفيلم  ه��ذا 
يف ���ص��ب��اك ال��ت��ذاك��ر االأم��ريك��ي��ة، وب��ع��د ذل���ك قدم 
 )Shanghai Noon( فيلم 
وبهذا  وي���ل�������ص���ون،  اأوي�������ن  م����ع 
يحكم  اأن  ج��اك��ي  ا���ص��ت��ط��اع 
قب�صته على اأفالم احلركة 
الكوميدية اأو افالم الكونغ 

فو الكوميدية.

اأهم اأعماله
قام جاكي �صان بتمثيل العديد من االأفالم الناجحة من 
اأهمها �صاعة الزحام )rush hour( باأجزائه الثالثة 
 The( الكاراتيه  فتى  تكر.  كري�س  البطولة  و�صاركه 
 spy( ال��ت��ايل  ال��ب��اب  اجلا�صو�س   ،)Karate Kid
 Shloin( ال�����ص��ال��وي��ن  وم��ع��ب��د   ،)next door

.)Chinese Zodiac(و )Temple

جاكي �شان يف األعاب الفيديو
دف��ع��ت ���ص��ه��رة ج��اك��ي ال��وا���ص��ع��ة وج��م��اه��ريي��ت��ه الكبرية 
�صخ�صية  ت��ق��دمي  اىل  ال��ف��ي��دي��و  األ���ع���اب  ت�صنيع  ���ص��رك��ات 
لعبة  ا���ص��دار  مت  فقد  اللعبة،  يف  اأ�صا�صية  ك�صخ�صية  ج��اك��ي 
ب�صخ�صية جاكي �صان على جهاز )nes(، كما مت ا�صدار لعبة 
 jackie chan( با�صم   )1 �صتي�صن  )ال��ب��الي  ج��ه��از  على 
stuntmaster(، وقد قام جاكي بامل�صاركة يف ت�صميم اللعبة 
اأثناء مراحل اللعبة، وقد  من خالل �صوته وتعليقاته الطريفة 
احتوت اللعبة على �صيء اعتاد جاكي على اظهاره يف نهاية اأفالمه، 
وهي االخطاء احلا�صلة اأثناء الت�صوير، فقدم اأي�صاً الفكرة نف�صها، 
فتتم م�صاهدتها بعد نهاية اللعبة، ما اأ�صاف جواً من املرح. كما مت 
جاكي  مغامرات  با�صم   )2 �صتي�صن  )البالي  جهاز  على  لعبة  ا�صدار 

�صان.

احللم
حقق املمثل ال�صيني ال�صهري جاكي �صان احللم الذي ظل يراوده منذ اأكرث 

من 20 عاماً، بو�صع جنمة له يف �صارع امل�صاهري يف هوليوود.
اأ�صهر  ب�صارع  املعروف  ال�صارع  يكّرم يف هذا  اآ�صيوي  اأول ممثل  �صان  ويعترب 

جنوم العامل.

�شخ�شيته احلقيقية
اأنها ال تختلف عن  فك�صف  �صخ�صيته يف احلقيقة،  �صان عن  حتدث جاكي 
انقاذ للحوادث التي تقع  تلك التي يف االأف��الم، فهو يقود بالفعل عمليات 
ان��ق��اذ حياة  م��ن  ط��ري��ق��ه، ومت��ك��ن خاللها  ي�صادفها يف  ال��ت��ي  اأو  جل��ريان��ه 

كثريين، ويتمنى اأن يكون منوذجاً �صاحلاً لالأطفال.
واأ�صاف: )مل اأجنح يف اآخر مرة �صاركت خاللها يف حماولة انقاذ �صخ�س؛ 
فقد تويف، واأرغب يف اأن اأكون منوذجاً �صاحلاً لالأطفال، واأن يتعلموا مني، 
رمبا الأنني كنت �صقياً اأثناء طفولتي، واأرغب يف التعوي�س عن هذا االأمر(.

وحول حّب اجلماهري له، ق�ّس ملعجبيه رواية طريفة عن رجل اأملاين ظل 
يطلب منه يومياً اأن يقوم بتدريبه يف �صالة االألعاب الريا�صية التي ميلكها 
حتى وافق، ويف النهاية جاء ليطلب منه �صورة )حتى ي�صدق اأ�صدقاوؤه اأنه 
يتدرب مع جاكي �صان(.وعن احلركات ال�صعبة التي ي�صتهر النجم باأدائها 
اخلطرة  امل�صاهد  ت�صوير  على  )اع��ت��دت  ق��ال:  )دوب��ل��ري(،  دون  من  بنف�صه 

ل فكرة وجود دوبلري(. بنف�صي وال اأف�صّ

يتمنى اأن يكون منوذجًا �شاحلًا لالأطفال

جاكي �سان... �أول ممثل �آ�سيوي يكّرم يف �سارع �مل�ساهري

مات  �إىل  تن�سم  لوي�ض  جولييت 
ديالن يف م�سل�سل حركة و�إثارة 
ان�صمت املمثلة االأمريكية جولييت لوي�س اإىل املمثل مات ديالن يف م�صل�صل 
حركة واإثارة جديد، حول عميل يف اال�صتخبارات االأمريكية يواجه �صعوبات 

وخماطر خالل بحثه عن عميلني فدراليني مفقودين يف اإحدى البلدات.
وذكر موقع )ديدالين( االأمريكي اأن لوي�س ان�صمت اإىل ديالن يف م�صل�صل 

)وايوارد باينز( املرتكز على كتاب يحمل اال�صم نف�صه.
وتدور اأحداث الفيلم حول العميل يف اال�صتخبارات االأمريكية اإيثان بورك 
اأيداهو، يف مهمة  اإىل بلدة واينوارد باينز يف والي��ة  ال��ذي ي�صل  )دي��الن(، 
على  العثور  ع��ن  عو�صاً  لكنه  مفقودين،  ف��درال��ي��ني  عميلني  ع��ن  البحث 
اإجابات على اأ�صئلته ي�صبح لديه مزيد من االأ�صئلة، يف الوقت الذي يواجه 
فيه واقعه املرعب املتمثل باحتمال عدم خروجه حياً من تلك البلدة على 

االإطالق.
اأحد املالهي، ليتبني  ال�صاقية )بيفريل( يف  امل�صل�صل دور  وتوؤدي لوي�س يف 

الحقاً ل�)اإيثان( اأنها تعتمد، مثله، احليطة واحلذر يف تلك البلدة.
ليو  وميلي�صا  غوجينو  وك��ارال  جونز  تويي  املمثلون  امل�صل�صل  يف  وي�صارك 
و�صانون �صو�صامون، ومن املقرر اأن يعر�س امل�صل�صل العام املقبل على �صبكة 

)فوك�س( االأمريكية.

مونيكا بيلوت�سي ت�سور 
)درب �لتبانة( يف �لبو�سنة
ال�صربي امري كو�صتوريت�صا  املخرج  �صتكون بطلة فيلم  التي  بيلوت�صي،  املمثلة االيطالية مونيكا  و�صلت 
املقبل، الذي يتناول ق�صة حب يف زمن احلرب يف البو�صنة، حيث �صت�صارك على مدى �صهرين يف ت�صوير 

هذا العمل الذي �صيعر�س يف مهرجان كان 2014.
وقال كو�صتوريت�صا خالل موؤمتر �صحفي يف تريبنييه يف جنوب البو�صنة، حيث �صت�صور غالبية امل�صاهد مع 
املمثلة االيطالية )�صتبقى مونيكا نحو خم�صني يوما يف الت�صوير. هدفنا ان ننجز الت�صوير يف نوفمرب 

وان نعر�س الفيلم يف مهرجان كان املقبل(.

اأحداث حقيقية
الفيلم بعنوان )على درب التبانة( و�صيكون من ثالثة اجزاء �صتكون نقطة انطالقه فيلما ق�صريا اجنزه 
ارثوذك�صي. و�صيمثل اي�صا احد  البو�صنة، قبل �صنتني ويقوم فيه �صخ�صيا بدور راهب  املولود يف  املخرج 

االدوار الرئي�صية يف فيلمه اجلديد.
االخر  اجل��زء  فيما  الفعلية  احلياة  يف  جزئيا  احداثها  جرت  الق�صة  )ه��ذه  ان  كو�صتوريت�صا  امري  وروى 
متخيل. انها ق�صة حب وحرب لها بعد ا�صطوري مع الدور الذي تلعبه االفعى يف حياة الب�صر منذ العهد 

القدمي(.
التي  ال�صرية  االجهزة  حت��اول  ايطالية  وام  �صربي  اب  من  �صرية  عميلة  دور  بيلوت�صي  مونيكا  و�صتلعب 
ويغذي  يوميا من خالل عبور خطوط اجلبهة  تقع يف حب رجل يحمل احلليب  قتلها. وهي  تطاردها 

االفاعي على طريقه.

امراأة حقًا
وقالت مونيكا بيلوت�صي )انا متحم�صة جدا. امل�صاركة يف هذا امل�صروع توؤثر يف كثريا. �صيكون قويا و�صعبا 

مثل اي فيلم و�صاأتعلم كثريا يف جمال عملي(.
نتكلم عن  اننا  لو  الب�صر. حتى  بطبيعة  يتعلق  املو�صوع  الأن  اي حرب  على  االم��ر  ينطبق  )قد  وا�صافت 

احلرب والعنف اال ان االمر اعمق بكثري وروحاين اكرث(.
وردا على �صوؤال حول اختياره املمثلة الرئي�صية يف الفيلم قال كو�صتوريت�صا الذي مل ي�صور اي فيلم طويل 

منذ خم�س �صنوات )انها امراأة حقا(. 
وقال املخرج )مونيكا تتمع باأنوثة كبرية يف حني ان الدور الذي �صتمثله معاك�س لذلك. ملاذا مونيكا؟ الأين 

ال ارى يف الوقت الراهن �صخ�صا اآخر ميكنه ان يتوىل هذا الدور ب�صكل اف�صل(.

يف  والغناء  الفن  عمالقة  بابدعات  اجلميل  الزمان  حفل 
عاملنا العربي اىل جانب جنوم العامل الغربي فقدموا الكثري 
خالل م�شريتهم التي كانت يف بع�س الأحيان مليئة باملطبات 
والعرثات. منهم من رحل عن هذه الدنيا خملفًا وراءه فّنه 

فقط، واآخرون ما زالوا ينب�شون عطاء اىل يومنا احلايل.
العمالقة  ه��وؤلء  اب��داع��ات  ن�شي  اليوم  جيل  من  البع�س 
وجتاهلوا م�شرية حافلة من اأعمال تركتها ب�شمة قوية، ويف 
خالل  من  الأم�س  جنوم  عطاءات  اآخرون  ي�شتذكر  املقابل 
كل  وق��راءة  التمثيلية،  اأو  الغنائية  باأعمالهم  ال�شتمتاع 
ما يخ�ّس حياتهم الفنية اأو ال�شخ�شية.. يف هذا التحقيق 

ن�شتذكر اهم حمطات الفنان العاملي جاكي �شان:
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تعّرف �أكرث على 
فو�ئد �لّرمان..

ي�صتخدم ع�صري الّرمان مبعدل كوبني يومّياً يف حاالت احلّمى ال�صديدة، 
واالإ�صهال املزمن، و)الد�صنتاريا( االأميبي، و�صعف النظر.

2. لطرد الديدان املعوية وخ�صو�صاً الدودة ال�صريطية وعالج البوا�صري: 
ي�صتخدم ق�صر الرمان املنقوع مبعدل ن�صف كوب كل ن�صف �صاعة.

3. حبوب الرمان تن�صط االأع�صاب وتزيل حاالت االإرهاق.
4. ع�صري الرمان املمزوج بال�صكر واملاء يعالج حاالت االإم�صاك، واملواظبة 

على تناول الرمان تنقي الدم وتقاوم ع�صر اله�صم.
يف  املغلية  ال��ّرم��ان  اأزه���ار  ت�صتخدم  اللثة:  وت��ق��ّرح��ات  التهابات  لعالج   .5

الغرغرة وامل�صم�صة 3 مرات يومياً.
احلناء  اإىل  املغلية  ال��ّرم��ان  ق�صور  ت�صاف  ال�صعر:  ل��ون  تثبيت  ل��زي��ادة   .6

لتثبيت الّلون.

زيت �سجرة �ل�ساي 
ي�ساعد فى تعقيم �ملنزل 
يحتاج املنزل اإىل تعقيم دوري يف االأيام العادية لتجنب اجلراثيم وامليكروبات 

التي قد تنت�صر يف اأرجائه الأ�صباب خمتلفة.
اأفراد االأ�صرة  اأحد  اأثناء وبعد مر�س  اأهمية  اأ�صد  لكن تعقيم املنزل ي�صبح 
لت�صمني اأن اجلراثيم �صتختفي من املنزل، بدال من انتقال املر�س اإىل فرد 
ال�صاي ؛ فهو  زي��ت �صجرة  با�صتخدام  ق��در اهلل. ين�صحِك اخل��رباء  اآخ��ر ال 
م�صاد طبيعي للبكرتيا والفطريات، كما ينظف وينع�س بدون احلاجة الأية 

اإ�صافات كيميائية.
خطوات تعقيم املنزل بزيت �صجرة ال�صاي:

ك��رات من  على  ال�صاي  �صجرة  زي��ت  ب�صع قطرات غري خمففة من  �صعي 
القطن، وقومي بو�صعها يف كي�س املكن�صة الكهربائية. 

املئي زجاجة رذاذ مبلعقتني �صغريتني من زيت �صجرة ال�صاي، مع كوب 
من املاء، ور�صي من ذلك الرذاذ يف الهواء ؛ فهو يعقم اجلو، ويرتك رائحة 

منع�صة. 
ميكنك ا�صتخدام نف�س املزيج ال�صابق، مع اإ�صافة ب�صع قطرات من ال�صابون 

ال�صائل، مل�صح اأ�صطح املطبخ لتعقيمها، حتى يف االأيام العادية.
كذلك ميكنك ا�صتخدامه لتعقيم اأ�صطح احلمام واالأر�صيات.

 انتبهي جيدا اإىل االأ�صطح التي يتكرر مل�صها طوال الوقت، كلوحة مفاتيح 
اأطفالك، ومقاب�س االأب��واب، وام�صحيها مبزيج من زيت  األعاب  احلا�صوب، 

�صجرة ال�صاي واملاء.
اإذا كنِت اأنِت املتعافية حديثا من املر�س، فيف�صل اأن تنقعي فر�صاة اأ�صنانك 

يف بريوك�صيد الهيدروجني لقتل اأية جراثيم عالقة بها. الكندي براندون �شيمينوك يوؤدي عر�شًا بدراجته خالل مهرجان ريد بول للدراجات يف وي�شلر بكندا. )رويرتز( 

امل�شم�س 
م������������ن ا�������ص������ه������ر 
ال�صيف،  ف��واك��ه 
فاملائة غرام من 
حتتوي  امل�صم�س 
ع�������ل�������ى ام����������الح 

معدنية 
كثرية وخ�صو�صا 
ال������ف������و�������ص������ف������ور 
واحل���������������دي���������������د 

 A والكال�صيوم والبوتا�صيوم وفيتامني
وفيتامني B وفيتامني C، ويوجد يف امل�صم�س 13 غراما من ال�صكر و1 

غرام 
حديد  مليغرام  و20  كال�صيوم  غ��رام  و20  ده��ون  مليغرام  و30  بروتني 

والياف. 
فوائده: 

- يفيد يف تعديل احلمو�صة ال�صارة الباقية يف اجل�صم من بع�س االغذية. 
- من اقوى العوامل النباتية يف تقوية العظام واالن�صجة الأنه يزيد من 

ن�صاطها ومنوها. 
- يزيد من قوة اجل�صم الدفاعية لالأمرا�س. 

ال��ك��ب��د واالع�����ص��اب ويقوي  ال���دم وين�صط وظ��ائ��ف  ف��ق��ر  - مفيد يف ح��ال��ة 
ال�صعر. 

• من هو باين قبة ال�شخرة يف القد�س؟
- عبد امللك بن مروان

بن الوليد بعد ا�شالمه؟ خالد  قادها  معركة  اأول  اأ�شم  • ما 
- معركة موؤته

املعلقات يف ال�شعر اجلاهلي ؟ عدد  يبلغ  • كم 
- �صبع معلقات

�شفينة دارت حول الكرة الأر�شية ؟ اأول  اأ�شم  • ما 
- فيكتوريا

اأول �شهيد �شقط يف معركة يف تاريخ الإ�شالم؟ هو  • من 
- عبيدة بن احلارث

• الوليد بن عبدامللك هو اأول من اأن�صاأ م�صت�صفى لالمرا�س العقلية.
. Marselllaise )ي�صّمى الن�صيد الوطني الفرن�صي )مار�صياز •

• اأغلى نوع من الطعام هو )الكافيار( بي�س ال�صمك )احلف�س( الذي يعي�س يف بحر قزوين والبحر االأ�صود.
• �صميت�صون خمرتع البوظة.

• يرمز غ�صن الزيتون اإىل ال�صالم؛ الأّن النبي نوح )ع( عندما اطلق احلمامة من الفلك عادت اإليه بغ�صن 
زيتون عربون ال�صالم اي اإن الطوفان قد انتهى.

• الفرق بني اجل�س واأقعد اأن اجل�س تقال للنائم واأقعد تقال للقائم.
• الفرق بني الذكاء والفطنة اأن الذكاء متام الفطنة فهو اأعلى مرتبة منها.

• مثل ب�صمة اال�صابع فكل �صخ�س له ب�صمة ل�صان خمتلفة.
• اللون املميز للزمرد هو االخ�صر.

• ال�صفة ال�صيئة للزمرد ان ثمنه مرتفع.
• ا�صم ا�صهر ما�صة هي الكوهنيور.

• اول �صعب ابتكر فكرة ان�صاء احلدائق هم ال�صينيون.
• العنرب ي�صتخرج من اأمعاء حوت العنرب وهو مادة قيمة يف �صناعة العطور.

• البواخر ت�صري يف املياه الباردة ب�صكل اأ�صرع من املياه الدافئة.
• هل ت�صدق ان ابنة �صك�صبري البكر كانت جتهل القراءة والكتابة !!! 

طلبت االمرية من اخلياط ان ي�صنع لها ف�صتانا جميال ليد ميالدها وبالفعل �صنع اخلياط الف�صتان الذي 
زاده جماال جمال االمرية ال�صغرية لكنها بعد ان جربته مرة واثنتني وثالث قالت ملربيتها اين اح�س بان ذا 
الف�صتان من املمكن ان يكون من لكن ال اعرف ؟ احبه لكن ال ا�صتطيع ان الب�صه ،ان عيد يقرتب �صاعديني 
انه جميل  اال  اري  �صاعديني فقالت مربيتها ال  ،ان عيد ميالدي يقرتب  الب�صه  ان  ا�صتطيع  فقالت لكن ال 

جميل جميل جدا .
ويف ال�صباح وقفت االمرية حتكي لزهورها م�صكلتها وكانها م�صكلتها تنتظر منهم االجابة لكن بالطبع مل 
جتيبها الزهور ويف تلك االثناء �صمعها الطاوو�س وهو مي�صي يف حديقة الق�صر يختال بنف�صه ويزهو بري�صه 
وهي تقول امتني ان ير�صل اهلل يل ما يفرح قلبي وي�صعدين ،فانا اح�س ب�صئ قريبا مني لكن ال اعرف ماهو 
..هنا جاد نظرها علي الطاوو�س الذي وقف ين�صت لها وكانه ب�صر والحظت كم يحرك را�صه وذيله فاقرتب 
منه وهي تقول امتني ان ير�صل يل ما يفرح قلبي وي�صعدين ،فانا اح�س ب�صئ قريبا مني لكن ال اعرف ماهو 
..هنا جاد نظرها علي الطاوو�س الذي وقف ين�صت لها وكانه ب�صر وال حظت كم يحرك را�صه وزيله فاقرتبت 
منه وهي تدقق النظر لعيناه حني فوجئت به يتحدث اليها كما الب�صر ويقول خذي ري�صي كله وكلما اخذت 
واحدة بلليها باملاد و�صعيها علي ذيل ف�صتانك اجلديد فا�صتعجبت لكنها فعلت وكلما بللت ري�صة و�صعتها علي 
الطاوو�س  فانتف�س  الذيل  انتهي  هكذا حتي  وا�صتمرت  وكانها حقيقية  عليه  وتنطبع  فيه  فتذوب  الف�صتان 
ليتحول ايل �صاب جميل �صاع �صحره واختفي مع ري�صه اجلميل فوق ف�صتان االمري وفرحت االمرية بالف�صتان 

الذي لي�س له مثيل وبالفتي الذي ا�صبح بعد وقت ق�صري امري البالد .

الطاوو�س واالمرية 

خالد �لنا�رصي
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه. 
يف  طبيب  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

حممد علي مفتاح
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه.. 
يف  مهند�ص  ي�سبح  ان  ويتمنى 
اإىل جميع  امل�ستقبل.. ويهدي �سورته 

الأهل والأ�سدقاء.

ذياب عبد�هلل
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه. 
يف  معلمة  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء. 
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ل تتخلو� عن زيت �لزيتون
الزيتون  ون��وع  والبيئة  الطق�س  باختالف  امل�صتخرج  الزيت  يختلف 

وطريقة زراعته. 
وتع�صر  ن�صجها  قبل  باليد  الثمار  جتمع  البكر،  الزيت  وال�صتخراج 
بطريقة خفيفة فيما يعطي الثمر النا�صج زيتاً نكهته غري مكتملة، 

وع�صره ثانية ي زيتاً جتارياً �صاحلاً لالأكل.
وقد  اله�صم،  �صهلة  الدهون،  من  كبرية  ن�صبة  على  الزيت  ويحتوي 

ا�صتعمل قدمياً بدل الق�صدة والزبدة، كذلك يف ال�صلطة والطبخ.
فوائد زيت الزيتون:

الطب  يف  وي�صتخدم  خفيفة  وم�صّهلة  وم�صكنة  مغّذية  خوا�س  له   -
كم�صّهل، وملنع اإفراز الع�صري املعدي يف عالج القرحة.

- ي�صتخدم خارجياً كمّطهر للب�صرة وحلماية ال�صطوح امللتهبة.
الال�صقة،  وال�����ص��رائ��ط  وال�����ص��اب��ون  امل��راه��م  حت�صري  يف  ي�صتخدم   -

وكناقل للحقن الزيتّية.
- ي�صتخدم �صناعياً ل�صنع ال�صابون.

- يحتوي على ن�صبة كبرية من الدهون، �صهلة اله�صم.
- مفتت للح�صى.

والتهاب  )ال��روم��ات��ي��زم(،  ال��رث��ي��ة  ول��ع��الج  ال�صكري  ملر�صى  مفيد   -
االأع�صاب واملفا�صل.

- يفيد يف اإزالة جتعدات الوجه والرقبة وت�صقق اليدين والقدمني.
- ي�صتخدم يف الوقاية من اأ�صعة ال�صم�س ولوقف ت�صاقط ال�صعر.

�شلطان عبد�هلل
مع  ومتعاون  درا�سته.  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه 
يف  طبيب  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.


