
اأك����دت درا����ش���ة ن�����ش��رت خ���ال ال��ع��ام 1992 يف جملة 
وجود  ديفرين�شز(  اأنديفيدجيوال  اأند  )بري�شوناليتي 
واعتمدت يف  احلياة،  وط��ول  الذكاء  دام��غ بني  ارتباط 
اجلنود  لها  خ�شع  الذكاء  لن�شبة  اختبارات  على  ذل��ك 
الأ����ش���رال���ي���ون ال���ذي���ن ك���ان���وا ي��ت��ط��وع��ون يف احل���رب 

الفيتنامية.
واعتمد اآيان ديري يف درا�شته على كثري من املعلومات 
القدمية، وكانت بحوزته اختبارات الذكاء التي خ�شع 
1921 مبنطقة  العام  ول��دوا يف  �شخ�ص   2700 لها 
اأبردين يف ا�شكتاندا، واأ�شبحوا يف احلادية ع�شرة وقت 
ميلكون  كانوا  الذين  الأطفال  اأن  له  وتبني  الدرا�شة. 
15 نقطة اأقل، كانت لديهم فر�شة اأقل مبعدل اخُلم�ص 
ليعي�شوا حتى �شن ال�شاد�شة وال�شبعني )حتى اأن هوؤلء 
الذين حققوا 30 نقطة اأقل كانت لديهم امكانية اأقل 
من 37% لأن يتمكنوا من الحتفال بعيد ميادهم 
ال�شاد�ص وال�شبعني، مقارنة باأبناء جيلهم الأذكى( كما 
اآيان ديري يف درا�شة ُن�شرت خال العام 2011  كتب 

يف جملة )بريتي�ص ميديكال جورنال(.
وقد تو�شل هذا اخلبري اىل نتيجة مماثلة بعد ب�شعة 
اأعوام مع جمموعة اأخرى من ا�شكتاندا، وهذه املرة 
ارتبط الأمر باأكرث من األف �شخ�ص ولدوا خال العام 
الأ�شفل  الن�شف  احتلوا  الذين  فالأ�شخا�ص   .1936
من الرتيب املحدد وفق ارتفاع معدل الذكاء )الذي 
مت قيا�شه خال فرة الطفولة(، متتعوا بفر�شة اأقل 
مبعدل ال�شعف لكي يحيوا حتى �شن ال�شبعني مقارنة 

بالن�شف الأعلى من الرتيب.
اأكرثها  اأن  اإل  م��ت��ع��ددة،  ذل��ك  اأ���ش��ب��اب  اأن  يف  �شك  ول 
منطقية يبدو التف�شري الذي يفيد باأن الأذكياء يهتمون 
باأنف�شهم ب�شكل اأف�شل: ياأكلون ب�شكل �شحي، ميار�شون 
الريا�شة اأكرث من غريهم، يدخنون وي�شربون اخلمر 
ب�شكل متكرر  الطبيب  ي��زورون  اأنهم  كما  اأق��ل.  بن�شبة 
ت�شورا  لديهم  لأن  ال��وق��ائ��ي،  الفح�ص  اإج���راء  بهدف 

اأف�شل عن تبعات اإهمال الرعاية ال�شحية. 
الأمر الآخر املهم يتمثل يف اأن النا�ص الذين يتمتعون 
اأعلى،  تعليم  على  ع���ادة  يح�شلون  اأع��ل��ى  ذك���اء  بن�شبة 
تتطلب جهدا ج�شديا  اأع��م��ال ل  وب��ال��ت��ايل مي��ار���ش��ون 
اأكرب  اأنهم يجنون مبالغ  كبريا ول تكون م�شرة. كما 

من الأموال، لذلك ميكنهم العي�ص يف ظروف 
الغذائية  امل����واد  ���ش��راء  اأو  اأف�����ش��ل  اج��ت��م��اع��ي��ة 

ال�شحية.
تاأثري الظروف  اأي�شا على  وركز ديري يف بحوثه 

اأثناء منو اجلنني يف و�شعه ال�شحي الاحق  املختلفة 
حيث  مفاجئة،  بنتائج  تلك  بحوثه  ت��اأت  ومل  وذك��ائ��ه. 
تفيد باأن التوتر وال�شدمات و�شرب اخلمور اأو غريها 
ب��اآث��ار �شلبية  م��ن امل��خ��درات خ��ال ف��رة احلمل يلقي 
على الطفل حتما. هذا يعني باأن من كان ينعم يف رحم 
والدته بظروف اأف�شل، �شيولد حتما بن�شبة ذكاء اأعلى 
اأطول ح�شب اختبارات ديري  و�شيعي�ص بالتايل لفرة 

طبعا.

�لنا�س �لأذكياء يعي�صون ب�صكل �أ�صح
اأكد بحث اأجري اأخريا بني اجلنود الأمريكيني م�شاألة 
والرغبة  امل��رت��ف��ع��ة  ال��ذك��اء  ن�شبة  ب��ني  ارت��ب��اط  وج���ود 
الأعلى مبمار�شة نظام حياتي �شحي. فقد تبنينّ للعلماء 
باأن لدى الأ�شخا�ص الأذكياء معدل قليا باحتمال اأن 
بظاهرة  يعرف  ما  الو�شطي  العمر  اأثناء  لديهم  ينمو 
اأي احلالة   ،Metabolic Syndrome الأي�ص 
ال�ُشمنة  م��ث��ل  ال�شلبية  ال��ظ��واه��ر  فيها  ت��ت��م��ازج  ال��ت��ي 

وارتفاع �شغط الدم اأو مر�ص ال�شكري.
لولور من جامعة  ديبي  الأمريكية  العاملة  ج��اءت  وقد 
ب��ري�����ش��ت��ول ب���اإ����ش���ارات ب��ارت��ب��اط��ات اأخ������رى، ت��ف��ي��د باأن 
فقد  اأف�����ش��ل.  ب�شحة  يتمتعون  الأذك���ي���اء  الأ���ش��خ��ا���ص 
األ��ف �شخ�ص وقارنت بني ن�شبة   11 اأج��رت بحثا على 
ذكائهم وعدد احلوادث التي يتعر�شون لها. وتبنينّ لها 
اأعلى  اأن الذين حققوا خال فرة منوهم ن�شبة ذكاء 
)اأثناء خ�شوعهم للبحث(، كانوا خال بلوغهم مرحلة 
الن�شج اأقل تعر�شا للحوادث املختلفة التي قد تتطلب 

بقاءهم يف امل�شت�شفى.

دور �لتعليم
كل  م��ن  ال�شعوب  على  بالطبع  ي�شري  ذك���ره  �شبق  م��ا 
رابطا  ث��م��ة  اأن  وي�����ش��ري اىل  الأر����ش���ي���ة،  ال��ك��رة  اأرج�����اء 
التعليم.  اأو  ال��ذك��اء  ومعدل  احلياة  ط��ول  بني  حقيقيا 
اأك��دت��ه ع��ل��ى �شبيل امل��ث��ال درا���ش��ة اأخرى  وه���ذا الأم����ر 

ييتكا  واأج���رت���ه���ا  ال��ت�����ش��ي��ك��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  ت��خ�����ش�����ش��ت يف 
ريختارجيكوفا من ق�شم الدميغرافيا واجليودميغرافيا 
وقد  ك���ارل.  بجامعة  الطبيعية  العلوم  لكلية  التابعة 
معهد  قدمها  معطيات  على  ال��درا���ش��ة  تلك  اع��ت��م��دت 
امل��ت��وف��ني يف اجلمهورية  الأ���ش��خ��ا���ص  الإح�����ش��اء ح���ول 
واأ�شيفت  و2008،   2002 الأع����وام  ب��ني  الت�شيكية 
يزالون على  الذين ل  املواطنني  اإليها معلومات حول 

قيد احلياة.
ال��ت��ي ك��ان��ت تظهر العمر،  ت��ب��ني م��ن احل�����ش��اب��ات  وق���د 
الآن  ع��م��ره  يبلغ  م��ن  اأن  التعليمي،  وامل��ع��دل  اجلن�ص 
ب��اأن يعي�ص يف املعدل  اأم��ل  خم�شة وع�شرين عاما لديه 
عاما اأخ��رى، يف حني �شيعي�ص ابن جيله ال��ذي ل   60
اأخرى  42 ع��ام��ا  اأ���ش��ا���ش��ي  ���ش��وى م��ع��دل تعليم  مي��ل��ك 
تعليم  م��ع��دل  ال��ل��وات��ي مي��ل��ك��ن  ال��ن�����ش��اء  اأن  اإل  ف��ق��ط. 
اأخ���رى،  ع��ام��ا   55 للعي�ص  بفر�شة  يتمتعن  اأ���ش��ا���ش��ي 
والن�شاء من حملة ال�شهادات اجلامعية 65 عاما، وهو 
جهدا  تتطلب  �شاقة  باأعمال  قيامهن  بعدم  يرتبط  ما 
اأطول  لفرة  معروف  هو  كما  يع�شن  ولأنهن  ج�شديا، 

من الرجال. 
وح�شب ما يفيد الت�شور العام املتداول، فاإن الأ�شخا�ص 
ال��ذي��ن ي��ت��ب��واأون م��راك��ز اإداري������ة، واحل��ا���ش��ل��ني طبعا 
مليء  جو  يف  اأك��رث  يعملون  اأعلى،  تعليمي  معدل  على 
ب�شكل م�شتمر مما  ي��ع��ان��ون  ف��اأن��ه��م  ول��ذل��ك  ب��ال��ت��وت��ر، 
ل  ذلك  اأن  اإل  املختلفة.  احل�شارية  بالأمرا�ص  يعرف 
يف  �شيموتون  ه��وؤلء  اأن  الت�شيكية  العاملة  ح�شب  يعني 
الدولية  وكذلك  املحلية  املعطيات  )تفيد  اأب��ك��ر:  وق��ت 
املختلفة باأن هوؤلء الأ�شخا�ص يعي�شون يف املعدل اأطول 
اأو  الأ�شا�شي  التعليم  على  احلا�شلني  الأ�شخا�ص  من 

املتو�شط(، كما تزعم ريختارجيكوفا. 
وبذلك ميكن القول بقليل من املبالغة والدعابة، باأن 
الدواء الذي ميكنه اأن يوفر لكم طول العمر هو ب�شيط 

ومفاجئ معا: فيكفي اأن يتعلم املرء ب�شكل جيد.
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براءة اخرتاع جديدة لأبل 
الأمريكي على منح  التجارية  ب��راءات الخ��راع والعامات  وافق مكتب 
�شركة اأبل براءة اخراع تتعلق بتقنية الواقع املعزز، مما ي�شكل اأول ظهور 
ال�شركة حتديثا  اأ���ش��درت  اأخ��رى  ناحية  املجال. من  ه��ذا  لها يف  ملمو�ص 

جديدا لنظام اآي اأو اأ�ص بهدف �شد بع�ص الثغرات وحت�شني الأداء.
ا�شم عر�ص  تلك  الخ���راع  ب���راءة  ال���واردة يف  التقنية  على  اأب��ل  واأطلقت 
الواقع املعزز على الأجهزة متعددة ال�شتخدامات ب�شكل تفاعلي ومتزامن 
�شركات  توفرها  التي  املعزز  الواقع  نف�ص مميزات تطبيقات  توفر  ، وهي 

مناف�شة، بالإ�شافة اإىل عدد من املميزات اجلديدة.
ي�شارك  اأن  اأب���ل  بها  تقدمت  ال��ت��ي  التقنية  ح�شب  امل�شتخدم  وي�شتطيع 
التنبيهات  بع�ص  وكتابة  اآخ��ري��ن  م�شتخدمني  م��ع  حية  فيديو  لقطات 
عليها، بالإ�شافة اإىل ال�شتفادة من امليزة الأ�شا�شية لتقنية الواقع املعزز 
يف التعرف على بع�ص املعلومات حول اأ�شياء اأمامه مبجرد توجيه كامريا 

جهازه الذكي اإليها.
ب��راءة الخ��راع تلك، ي�شتطيع تق�شيم  امل�شتخدم، عرب  اأن  اأبل  واأو�شحت 
ما  معلومات حول  الأول  الن�شف  يعر�ص يف  بحيث  ن�شفني،  اإىل  �شا�شته 
مع  املتزامن  العر�ص  يظهر  الثاين  الن�شف  ويف  عليه،  الكامريا  ي�شلط 

امل�شتخدمني الآخرين.
�شواء  الأج��ه��زة،  كافة  على  للتنفيذ  قابلة  التقنية  تلك  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
احلوا�شيب املحمولة اأو اللوحية بالإ�شافة اإىل الهواتف الذكية ومن�شات 
الألعاب والأجهزة امل�شغلة للو�شائط املتعدة. ومن اجلدير بالذكر اأن براءة 
التقنيات  يف  اأب��ل  ل�شركة  ملمو�ص  ظهور  اأول  مبثابة  تعد  تلك  الخ��راع 
املعتمدة على الواقع املعزز، بعدما �شبقتها �شركتا نوكيا الفنلندية بخدمة 

�شيتي لنز وغوغل الأمريكية بنظارتها الذكية.

احلليب خايل الد�سم ل يكافح ال�سمنة 
اأن احلليب اخلايل من الد�شم قد ل ي�شاعد يف  وجدت درا�شة جديدة 
حمافظة الأطفال على وزن �شحي. ونقلت و�شائل اإعام اأمريكية عن 
الباحثني يف جامعة فريجينيا الذين اجروا الدرا�شة اأن الأهل الذين 
يعطون اأطفالهم الدارجني حليباً منزوع الد�شم حلمايتهم من الوزن 
العامني  �شن  بذلك، فالأطفال يف  يكونون يهدرون وقتهم  الزائد، قد 
الذين  م��ن  اأق���ل  وزن��ه��م  ي��زي��د  الد�شم  ك��ام��ل  احلليب  ي�شربون  ال��ذي��ن 
ي�شربون احلليب خايل الد�شم. ويعتقد العلماء اأن هذه النتيجة رمبا 
اأطول  مل��دة  لل�شبع  ي�شعرون  الأط��ف��ال  يجعل  كامل  احلليب  اأن  �شببها 
وبالتايل ياأكلون كميات اأقل. وتبنينّ اأن الأطفال الذين ي�شربون احلليب 
للوزن   57% بن�شبة  اأقل عر�شة  كانوا  الد�شم  اأو قليل  الد�شم  منزوع 
كامل  احلليب  تناولوا  الذين  وزن  معدل  لكن  الرابعة،  �شن  يف  الزائد 
الد�شم كان اأقل يف الفرة نف�شها. وقال الباحث امل�شوؤول عن الدرا�شة 
اأن تناول الأطفال للحليب  اأن تظهر الدرا�شة  مارك ديبوير افر�شنا 
قليل الد�شم واملنزوع الد�شم �شي�شاعد يف املحافظة على وزن غري زائد، 

لكن النتيجة مل تكن كذلك.

كيف تكون م�ستمعا ذكيا؟
من  اأو  لأحاديثهم  فقط  بال�شتماع  الآخ��ري��ن  ت�شارك  اأن  يوما  اعتدت 
خال تعليقات ب�شيطة، هذا ما يو�شحه الدكتور اإيهاب فكري اخلبري 
يف علم الإدارة، حيث يقول هناك من يقول اإنه اليوم �شوف يجل�ص مع 
اأو �شوف يق�شي اليوم مع الأ�شرة لا�شتماع  اأو مع زمائه،  اأ�شدقائه 
اأو بالأ�شئلة التي ت�شجع  الذكي فقط، ي�شارك فقط بالتعليق الب�شيط 
كما  �شها  لي�ص  التدريب  ه��ذا  حديثه،  موا�شلة  على  الآخ��ر  الطرف 
ال�شتماع  على  معتاد  غري  الكام  كثري  الإن�شان  على  وحتديدا  يبدو، 
معه،  باحلديث  النا�ص  اهتمام  ومع ماحظة  الوقت  مع  ولكن  كثريا، 
ومع �شعوره املتزايد بتميزه الجتماعي �شوف ي�شبح ال�شتماع الذكى 
من  النوع  ه��ذا  اإن  عنها.  التخلي  امل��رء  على  ال�شعب  من  جميلة  ع��ادة 
من   ، ال�شابع  اليوم  بح�شب  اخلبري  وف��ق  حت��دي��دا،  البيت  يف  التدريب 
اأه��م ما ميكن، فكم من الأخ��وة والأبناء والآب��اء والأمهات ل يعرفون 
يعرفون  ل  املنزل،  نف�ص  يف  معهم  يعي�ص  مبن  خا�شة  مهمة  تفا�شيل 
يعلمون  ل  وق��د  احلقيقيني  اأ�شدقائهم  ع��ن  القليل  حتى  اأو  الكثري 
الكثري عن مفردات حياتهم اليومية خارج البيت، وماذا عن اأحامهم 
اأن الإن�شان كيف �شيتعرف على كل هذا  احلقيقية؟ وي�شري فكري اإىل 
البيت  اأف��راد  اأن  فلو  ال�شتماع طويا،  ثم  احل��وار،  لإدارة  ال�شعي  دون 
ملا  فيه  ي�شتمعون  ال��ذي  الهتمام  بن�شف  لبع�شهم  ي�شتمعون  الواحد 
يعر�ص يف التلفاز من م�شل�شات واأفام واأخبار وبرامج حوارية مثا 
اإدخال  يف  تفيد  وامل�شاركة  الأط���راف،  لكل  كثريا  اأف�شل  الو�شع  لكان 

ال�شعادة على اأفراد الأ�شرة.

ُغّرمت لتحميلها اأغاين من الإنرتنت
امراأة  ق�شية  يف  النظر  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  يف  العليا  املحكمة  رف�شت 
فر�شت عليها غرامة بقيمة 222 األف دولر ب�شبب حتميل اأغنيات من 

الإنرنت ب�شورة غري �شرعية، اإثر نزاع ق�شائي طويل.
بالتايل  موؤكدة  تعليق،  ب��اأي  الباد  يف  ق�شائية  �شلطة  اأعلى  ت��دل  ومل 
احلكم ال�شادر يف العام 2012 يف حق جاميي توما�ص را�شت القاطنة 
هذه  ق�شائية  �شلطات  ع��دة  اأدان���ت  وق��د  ال�شمال.  ميني�شوتا  ولي��ة  يف 
ا�شتخدام  خ��ال  م��ن  الفكرية  امللكية  حقوق  انتهاك  بتهمة  املواطنة 
برجمية حتميل املعطيات كازا. وقد فر�شت عليها بداية غرامة بقيمة 
األف دولر، غري اأن اأحد الق�شاة اعترب اأن هذا احلكم ل يتما�شى   220
املحاكمة،  فاألغيت  را�شت.  توما�ص  اإىل جاميي  املوجهة  التهم  مع  اأب��داً 
لكنه فر�ص عليها بعد �شنتني دفع 1،92 مليون دولر من التعوي�شات 
ل�شت جمموعات مو�شيقية، اأي ما يوازي 80 األف دولر لكل اأغنية من 

الأغاين الأربع والع�شرين التي حملت ب�شورة غري �شرعية.

�صام�صونغ من  ذكية  �صاعة 
الكورية  ���ش��ام�����ش��ون��غ  ���ش��رك��ة  اأك�����دت 
اجلنوبية ب�شكل ر�شمي اأنها تخطط 
���ش��اع��ة ذك��ي��ة، مم��ا �شي�شعها  لإن��ت��اج 
مع  �شاخنة  اأخ���رى يف مواجهة  م��رة 
���ش��رك��ة اأب���ل الأم��ريك��ي��ة ال��ت��ي اأكدت 
���ش��ائ��ع��ات ك���ث���رية اأن���ه���ا ت��ع��م��ل على 
ا�شم  حتمل  ذك��ي��ة  ي��د  �شاعة  تطوير 
اآي ووت�ص . وقال يل يونغ هي نائب 
الهاتف  لق�شم  التنفيذي  الرئي�ص 
مقابلة  -يف  ال�����ش��رك��ة  يف  امل��ح��م��ول 
�شول  الكورية  العا�شمة  اأجراها من 
اإن  الأم��ريك��ي-  بلومبريغ  مع موقع 
التح�شري  على  تعمل  كانت  ال�شركة 
ف����رة طويلة،  م��ن��ذ  ���ش��اع��ة  لإن���ت���اج 
م�����ش��ي��ف��ا اأن����ه����م ي��ع��م��ل��ون ب���ج���د كي 
اأنها  وموؤكدا  لها،  م�شتعدين  يكونوا 
التي  امل�شتقبلية  املنتجات  ب��ني  م��ن 
واأ�شار  لإطاقها.  ال�شركة  تخطط 
�شام�شونغ  اأن  اإىل  بلومبريغ  موقع 
واأبل تتطلعان لإطاق خط منتجات 
جديدة يتجاوز الهواتف واحلوا�شيب 
الهواتف  �شوق  لأن  نظرا  اللوحية، 
دولر  مليار  ب�358  امل��ق��در  ال��ع��امل��ي 
درجة  اإىل  ال��و���ش��ول  ع��ل��ى  ي�����ش��ارف 
الت�شبع، مع توقع انخفا�ص منو هذه 
ال�شوق اإىل 9.8 % يف عام 2017 

العام.  من 27 % هذا 

غوغل تتيح �لتقاط �ل�صور 
الأمريكية  غ��وغ��ل  ���ش��رك��ة  اأط��ل��ق��ت 
مل�شتخدمي  ي��ت��ي��ح  ج���دي���دا  تطبيقا 
�شبكتها الجتماعية غوغل+ التقاط 
عرب  املحادثات  اإج���راء  اأث��ن��اء  ال�شور 
خ���دم���ة ه��ان��غ��اآوت�����ص وت��خ��زي��ن��ه��ا يف 
امل�شاركون يف  يت�شفحه فقط  جملد 

املحادثة.
عليه  اأطلق  ال��ذي  التطبيق  ويتمثل 
�شغرية  باأيقونة  كابت�شر  هانغاآوت�ص 
كامريا  هيئة  ع��ل��ى  امل��ح��ادث��ة  اأ���ش��ف��ل 
عليها،  ال�شغط  عند  ال�شور  تلتقط 
ا�شتعمال  ع��ن��د  تنبيهات  ي��ق��دم  ك��م��ا 
م�شتخدم  اأي  ق��ب��ل  م���ن  ال��ت��ط��ب��ي��ق 
املهند�ص  واأو����ش���ح  امل��ح��ادث��ة.  خ���ال 
يف ���ش��رك��ة غ��وغ��ل، ج��ريم��ي اإن����غ، يف 
ت��دوي��ن��ت��ه ع��ل��ى ���ش��ب��ك��ة غ���وغ���ل+ اأن 
التطبيق متاح حاليا ب�شكل حمدود، 
و�شيتوافر قريباً لكافة امل�شتخدمني 
بال�شور،  يتعلق  العامل. وفيما  حول 
جديدتني  ميزتني  غ��وغ��ل  اأ���ش��اف��ت 
اإىل حمرك بحث ال�شور اخلا�ص بها، 
الأوىل هي ميزة البحث عن ال�شور 
املتحركة ب�شيغة gif والتي �شتوفر 
عن  البحث  اإمكانية  للم�شتخدمني 
بعينها  ل�شخ�شيات  متحركة  ���ش��ور 
واأنواع  كرتونية  ر�شوم  اأو  لوجوه  اأو 
اأخرى من تلك النوعية من ال�شور، 
دون  للم�شتخدم  مبا�شرة  وعر�شها 
جديدة  �شفحة  يف  لفتحها  احلاجة 

ت�شهيا لعملية الختيار.

ث����ي����اب ل������أم�����رة دي���ان���ا 
دولر  �مل����ل����ي����ون  ت����ف����وق 
جلبت ع�شرة ف�شاتني كانت ترتديها 
بينها  م��ن  دي��ان��ا  الراحلة  الأم���رية 
ف�شتان خمملي اأزرق اللون رق�شت 
وهي ترتديه مع جون ترافولتا يف 
اأكرث   1985 ع��ام  البي�ص  البيت 
ا�شرليني  جنيه  األ���ف   800 م��ن 
2ر1 مليون دولر يف م��زاد بلندن 
. وارت��دت الم��رية الراحلة الثوب 
ال�������ذي اب����دع����ه م�����ش��م��م الزي�������اء 
ع�شاء  حفل  يف  فيكتور  ادل�شتاين 
الثوب  وت�شدر  املتحدة.  بالوليات 
امل�����زاد ال����ذي اج���رت���ه دار م����زادات 
األف   240 ليجلب  تايلور  ك��ريي 
ا���ش��رل��ي��ن��ي وه���و يف نطاق  ج��ن��ي��ه 

تقديرات ما قبل البيع.
وج��ل��ب ث���وب اخ���ر م��ط��رز باخلرز 
الفرن�شية  الزي��اء  مل�شممة  ال�شود 
جنيه  الف   108 ووك���ر  ك��اث��ري��ن 
الذي  املبلغ  نف�ص  وه��و  ا�شرليني 
م�شممة  لنف�ص  اخ���ر  ث���وب  جلبه 
الزياء وارتدته اأمرية ويلز خال 

زيارة ر�شمية ل�شراليا.

فن اختيار الهدايا لعيد الأم 
عن اختيار الهدايا ياأتى بالفطرة لبع�ص النا�ص والبع�ص الخر يعانى ب�شدة عند اختيار اى هدية ومبا ان يوم عيد الم على يحل 

لوالدتك.  املثالية  الهدية  اختيار  فى  دليلك  لكم  نقدم  فاليوم  الم  عيد  اختيار هدية  كيفية  فى حرية عن  الكل  وا�شبح  اليوم 
او  الخ�شر  ال��زرع  ا�شي�شات  بع�ص  هو  لها  املثالية  فهديتك  اأذن  واخل�شرة  الطبيعة  ع�شاق  من  والدتك  كانت  -ان 

ورودها املف�شلة لتعتنى بها فى حديقتها اخلا�شة او حتى فى ال�شرفة ولتظل عندما تراها كل يوم تتذكر 
مدى حبك وتقديرك لها. - ان كانت والدتك �شيدة جمتمع ولديها اأجندة مليئة باملنا�شبات 

الجتماعية واحلفات اذن فهديتك املثالية لها هى قطعة جموهرات انيقة حتمل 
الطابع الذى تف�شله او قطعة ماب�ص قيمة او ف�شتان �شهرة -ان كانت والدتك من 
ا�شحاب الهوايات اذن فهديتها املثالية هى عدة متخ�ش�شة ملا متار�شه من هواية او 
غر�ص له عاقة بهوايتها فمثا ان كانت تع�شق الر�شم فما الف�شل من عدة ر�شم 

للمحرفني او لوحة فنية او عمل فنى نال اعجابها من قبل.
املنزل والولد  واجبات  دائما ما بني  املرهقات  المهات  والدتك من  كانت  -اذا 
هى  املثالية  فالهدية  اأذن  اليومية  م�شوؤلياتها  من  وغريها  الدرو�ص  وحت�شيل 
يوم اجازة بدون اى واجبات اى كانت نوعها والف�شل ان تتيحى لها الفر�شة 
بق�شاء اليوم فى منتجع �شحى واحل�شول على تدليك وم�شاج او على القل 
والدتك من  كانت  اذا   - باملنزل.  امل�شاج  وزي��وت  لها جمموعة كرميات  قدمى 
احد  او  ام��ا عطر ج��دي��د  ه��ى  لها  املثالية  فالهدية  دائ��م��ا  امل��ت��اأن��ق��ات  الم��ه��ات 

منتجات التجميل والعناية بالب�شرة الفاخرة ذات املاركات امل�شهورة او حقيبة ذات 
ماركة عاملية.

-اذا كانت والدتك من ع�شاق الديكور فالهدية املثالية لها تكون فى قطعة ديكور جديدة
-اذا كانت من المهات املثقفات فهديتها املثالية كتاب قيم وي�شحبه دعوة حل�شور ام�شية 

تقافية او حفل اوبرا او مو�شيقى �شيكون له اكرب الثر.

الأذكياء يعي�سون اأطول
يعترب طول �لعمر �أمر� ور�ثيا، �إل �أنه لي�س تركيبا جينيا معينا ي�صمن 

لكم مقاومة �لأمر��س �ملختلفة �لتي قد تتعر�صون لها. كما �أن �أ�صلوب 
�لتي  �حلركة  �أو  بالأكل  �ملرتبطة  فالعاد�ت  �أي�صا،  ور�ث��ي  �لعي�س 
خ�ل  �لأحيان  غالب  يف  ت�زمنا  �أظفارنا،  نعومة  منذ  عليها  نرتبى 

�حلياة،  طول  يف  �أي�صا  ي�صاهم  �آخر  �صيء  هناك  لكن  حياتنا.  م�صرة 
�لذكاء،  �أي  ما:  حد  �إىل  �أي�صا  ور�ث��ي  �أنه  �لخت�صا�صيون  يعتقد  حيث 
ومنهم �آيان ديري مدير مركز علم �لأوبئة �لإدر�كي يف جامعة �إدينبرغ 
�لذي ن�صر مقالة علمية يف هذ� �ملجال ن�صرتها جملة نيت�صور �ملتخ�ص�صة. 



العني - الفجر:
ن��ظ��م��ت ج��ام��ع��ة الإم�������ارات ب��ال��ت��ع��اون مع 
اجليوفيزيائيني  امل�����ش��ت��ك�����ش��ف��ني  ج��م��ع��ي��ة 
وج��م��ع��ي��ة ال���ظ���ه���ران ل��ع��ل��وم الأر�������ص يوم 
جلمعية  الأول  ال����ط����اب����ي  ال���ت���ع���ل���ي���م 
ال�شرق  يف  اجليوفيزيائيني  امل�شتك�شفني 
الطلبة  ب��ني  التحدي  وم�شابقة  الأو���ش��ط 
الأو�شط  ال�����ش��رق  يف  ال�����ش��ب��اب  وامل��ه��ن��ي��ني 
ا���ش��ت�����ش��اف��ت��ه��ا اجل��ام��ع��ة يف احلرم  وال���ت���ي 
اجلامعي اجلديد مبدينة العني وتتوا�شل 
ح��ت��ى ال��ي��وم اخل��م��ي�����ص ح��ي��ث ت��ه��دف هذه 
امل�شتقبلية  ال�����ش��ورة  ر���ش��م  اإىل  ال��ف��ع��ال��ي��ة 
لعلماء اجليولوجيا ودورهم يف دفع عجلة 

منو هذا العلم. 
و�شيحظى امل�شاركون يف هذا اليوم بفر�شة 
الفر�ص  وم��ن��اق�����ش��ة  م��ع��ارف��ه��م  ل��ت��ط��وي��ر 
املتاحة لهم وتو�شيع اآفاقهم وتبادل اأف�شل 
وت�شم  بينهم.  فيما  واخل��ربات  املمار�شات 
ال�شعودية  ج��ام��ع��ات  م��ن  طلبة  الفعالية 
والمارات والكويت وعمان وم�شر والذين 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف هذا  ح�������ش���روا خ�����ش��ي�����ش��اً 

احلدث.
الدكتور  عرب  الفتتاحية،  كلمته  وخ��ال 
خ����ال����د ال���ب���ل���و����ش���ي، اأ�����ش����ت����اذ م�������ش���اع���د يف 

للجامعات  ����ش���ك���ره  ع����ن  اجل���ي���وف���ي���زي���اء، 
والرعاة.  وال�شركاء  واملتحدثني  امل�شاركة 
وقال متكن هذه الفعالية الطلبة من فهم 
ب�شكل  املنطقة  يف  اجليولوجية  الأح���داث 
من  الإم���ارات  جامعة  �شتمكن  كما  اأف�شل 
تبواأ موقع مهم يف خارطة العامل كجامعة 
حت��ر���ص ع��ل��ى ال��ت��ن��م��ي��ة وت�����ش��ج��ع مبدعي 

امل�شتقبل .
بال�شيدة  بعد  ع��ن  الت�����ش��ال  ذل��ك مت  بعد 

ال���ولي���ات املتحدة  ف��ي��ا���ش��ك��و، م���ن  ال�����ش��ا 
الم���ري���ك���ي���ة م���دي���رة ب���رام���ج ال��ط��ل��ب��ة يف 
اجليوفيزيائيني  امل�����ش��ت��ك�����ش��ف��ني  ج��م��ع��ي��ة 
كيفية  عن  للطلبة  ار�شادات  قدمت  والتي 
بالإ�شافة  اجلمعية  يف  ع�شويتهم  تفعيل 
التي يح�شلون عليها مقابل  املميزات  اإىل 
واملنح  ال�شفر  منح  يف  واملتمثلة  الع�شوية 
والفر�ص  الت�����ش��ال  و���ش��ب��ك��ات  ال��درا���ش��ي��ة 

الوظيفية وغريها.

قدم  الأول،  ال��ي��وم  يف  للطلبة  وك��ت��ذك��ري 
ال�شيد وليام ابريل، امل�شت�شار اجليولوجي 
يف �شركة �شيفرون لتكنولوجيا البرول، يف 
�شان رامون بكاليفورنيا حما�شرة عن كتابه 
بعنوان جيوفيزياء اخلزان : التطبيقات . 
التي  القيم  تو�شيح  اإىل  املحا�شرة  تهدف 
اخلزانات  اإدارة  يف  اجليوفيزياء  ت�شيفها 
جيولوجية  بيئات  ع��ن  اأم��ث��ل��ة  با�شتخدام 
العميقة،  امل���ائ���ي���ة  )ال����ق����ن����وات  م���ت���ع���ددة 
وهي  الدلتا  البحر،  القارية يف  الر�شبات 
من  بالقرب  مثلث  �شكل  على  الر�شبات 
ال��ك��رب��ون��ات كاحلجر  ال�����ش��اط��ئ، ���ش��خ��ور 
اجلريي(. و�شحت املحا�شرة مدى اعتماد 
على  والهند�شية  اجليولوجية  ال��ب��ي��ان��ات 
عملية  خال  اجليوفيزيائية  التطبيقات 
امل�شاركون  ت��ع��رف  ح��ي��ث  اخل���زان���ات  اإدارة 
تلك  املختلفة  اجليولوجية  الأدوات  على 
امل�شتخدمة يف عمل اخلزانات. كما تعرف 
اجليوفيزياء  اأه���م���ي���ة  ع��ل��ى  امل�������ش���ارك���ون 

واملخاطر التي تتعلق بها.
اليوم  الدولية  التحدي  م�شابقة  و�شتقام 
و�شيتم  الطلبة  �شيتناف�ص  حيث  اخلمي�ص 
اختبار معلوماتهم يف املجالت اجليولوجية 
و�شيح�شل الفائزون على رحلة للم�شاركة 

ال��دول��ي��ة جلمعية  ال��ت��ح��دي  م�����ش��اب��ق��ة  يف 
والتي  اجل��ي��وف��ي��زي��ائ��ي��ني  امل�����ش��ت��ك�����ش��ف��ني 

�شيتقام يف هيو�شنت هذا العام. 
وقالت الطالبة موزة ال�شامي، تخ�ش�ص 
جيولوجيا برول باجلامعة اأود اأن اأتقدم 
بال�شكر للجامعة لتنظيمها هذه الفعالية 
مهاراتنا  تطوير  يف  ت�شهم  والتي  الرائعة 

املعرفية وال�شخ�شية. 
بعنوان  تقدميي  عر�ص  الفعالية  وت�شم 
م��ق��دم��ة ع��ن �شناعة ال��ب��رول وال��غ��از يف 
ال�����ش��رق الأو����ش���ط ي��ق��دم��ه ال�����ش��ي��د �شعيد 
العمليات اجليوفيزيائية  املحروقي مدير 
بال�شافة  ع��م��ان،  نفط  تنمية  �شركة   –
املتخ�ش�شني  م���ع  ن��ق��ا���ش��ي��ة  ح��ل��ق��ات  اإىل 
اخل������ربة  ذوي  م������ن  ال�����ق�����ط�����اع  ه��������ذا  يف 
والفر�ص  ال�شتثمار  ح��ول  والأك��ادمي��ي��ني 
يف �شناعة البرول والغاز . مب�شاركة كل 
�شعيد  اأدن���وك،   – ال�شاطري  من:عبداهلل 
امل���ح���روق���ي- ���ش��رك��ة ت��ن��م��ي��ة ن��ف��ط عمان، 
اأحمد  ال�شعودية،  اأرامكو  الغامدي-  تركي 
املهيدب-  ريا�ص  د.  �شلمربجري،  �شربي- 
جامعة الإمارات العربية املتحدة. وخال 
فرة مكثوهم يف الدولة، �شتقوم اجلامعات 

امل�شاركة بزيارة متحف ق�شر العني. 

جائزة اأم الإمارات للأم املثالية 
ودار زايد للرعاية الأ�سرية

•• العني - الفجر:

ا���ش��ت��ط��اع��ت دول���ة الإم������ارات يف ظ��ل القيادة 
الر�شيدة وعلى راأ�شها �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
الدولة  رئ��ي�����ص  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل  حفظه 
الدولة  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي حفظه اهلل 
زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  وال��ف��ري��ق 
القائد  ن��ائ��ب  ظبي  اأب���و  عهد  ويل  نهيان  اآل 
ت�شيد  اأن  اهلل  رع��اه  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى 
واإجتماعية  واإقت�شادية  معمارية  �شروحا 

حققه  مب��ا  ال��ع��امل  اأن��ظ��ار  لفتت  وح�����ش��ارة   ، وعظيمة  كبرية  اإن�شانية  واأي�����ش��ا 
موؤ�ش�ص الدولة املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه من 
معجزات على هذه الأر�ص التي اأنبت غر�شها ثمرا ياعنا ي�شتظل به كل مواطن 
ومقيم على اأر�ص الإمارات ، ولي�ص ذلك فقط بل امتدت الظال الوارفة اإىل 
لت�شكل ج�شورا ت�شل  البي�شاء  القيادة  امتدت يد  العامل حيث  اأنحاء  خمتلف 
العامل . �شرح  الإن�شانية والإجتماعية للعديد من دول  املعونات  من خالها 
بهذا �شامل �شيف الكعبي مدير عام دار زايد للرعاية ال�شرية وقال اأن القيادة 
التي جت�شد مقولة  الرعاية والإهتمام  �شبل  بكافة  الإن�شان  احلكيمة احاطت 
فقيد الوطن وموؤ�ش�ص النه�شة وبانيها ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان  ان 
لأنه  بالإن�شان �شروري  واإهتمامنا   .. اي عملية ح�شارية  اأ�شا�ص  هو  الإن�شان 
حمور كل تقدم حقيقي م�شتمر  وها نحن على اأر�ص الإمارات واأ�شاف نلم�ص 
املواطن  احتياجات  كافة  توفري  على  وحر�شها  الر�شيدة  حكومتنا  م�شاعي 
الإقت�شادية والإجتماعية والإن�شانية كما ا�شتطاعت حكومة دولة الإمارات مبا 
وفرته ملواطنيها اأن جتعلهم يف مكانة اإجتماعية واإن�شانية واإقت�شادية يتمنى 
اي ان�شان على وجه الأر���ص اأن يح�شل على جزء ب�شيط مما يتوفر له ، وهو 
ما يجعلنا كمواطنني ومقيمني اأن نقف اإجال وتقديرا لهذا الإجناز العظيم 
�شاأن  من  الإع���اء  �شبيل  يف  الر�شيدة  احلكومة  تبذله  ال��ذي  الكبري  واجلهد 
الوطن واملواطن . ان دار زايد ت�شكل اأحد ال�شروح التي بات ُي�شار اليها بالبنان 
والأ�شرية يف  الإن�شانية  الرعاية  زال��ت حتققه يف جم��ال  ملا حققته ول  وذل��ك 
ظل الإهتمام الكبري الذي توليه �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك اأم الإمارات 
رئي�شة الحتاد الن�شائي العام الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية، رئي�شة 
، من جهود حثيثة ومتابعة م�شتمرة يف  والطفولة  الأعلى لاأمومة  املجل�ص 
لدار  تن�شم  التي  الفئات  لكافة  البديلة  للرعاية  اف�شل منوذج  تقدمي  �شبيل 
اأف�شل  زايد من فاقدي الرعاية وذلك من خال توجيهاتها ال�شامية باتباع 

املمار�شات العاملية يف ميادين الرعاية والتاأهيل ودمج فئات الدار باملجتمع .
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جامعة �لإمار�ت تر�صم م�صتقبل �جليولوجيني وحتدد دور �لعلماء يف �لرتقاء بهذ� �لعلم

م�سابقة التحدي الدولية تعقد اليوم بني الطلبة املتناف�سني

•• العني - الفجر:

ال��دك��ت��ور ج��ا���ش��م ع��ل��ي �شامل  ���ش��ع��ادة الأ���ش��ت��اذ  بح�شور 
ال�����ش��ام�����ش��ي ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ق��ان��ون ب��ج��ام��ع��ة الإم�����ارات 
العربية املتحدة ، ع�شو الحتاد الدويل لكليات القانون 
الندوة  اليوم  بالكلية  الإ�شامية  الدرا�شات  ق�شم  اأق��ام 
العلمية  احلوار احل�شاري يف الإ�شام  يف رحاب املبنى 
التدري�ص  هيئة  اأع�����ش��اء  م��ن  ع��دد  وبح�شور  ال��ه��ايل 

بالكلية ، وجمع كبري من الطلبة والطالبات .
تاأ�شيل   : ع��ن��وان  حت��ت  الأوىل  اجلل�شة  ان��ع��ق��دت  وق��د 
اأهدافه   ، ���ش��وره   ، م�شروعيته   : الإ����ش���ام  يف  احل����وار 
رئي�ص  ال�شال  علي  اإبراهيم  الدكتور  برئا�شة  وغاياته  
الدكتور  فيها  ث  ، وحت���دنّ الإ���ش��ام��ي��ة  ال��درا���ش��ات  ق�شم 
يف  وم�شروعيته  احل���وار  تاأ�شيل  ع��ن  حم��ف��وظ  املهابة 

للحوار  اللغوية  ال���دللت  ا�شتعر�ص  حيث   ، الإ���ش��ام 
يف ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ، والآي������ات ال��ق��راآن��ي��ة والأح���ادي���ث 
ال�شريعة  التي تدل على م�شروعية احل��وار يف  النبوية 

الإ�شامية .
بن  احل�شني  لبابة  اأب��و  الدكتور  الأ�شتاذ  ورق��ة  وج��اءت 
يف  وغاياته  احل�شاري  احل��وار  مامح  بعنوان  طاهر  
، ومبينّناً  اليوم  العامل  واق��ع  ا�شتعر�ص  الإ���ش��ام  حيث 
ح�شاراته  ب���ني  احل������وار  اىل  امل���ا����ش���ة  احل���اج���ة  م����دى 
قدمتها  التي  امل�شرقة  بال�شورة  ��راً  وم��ذكنّ  ، وثقافاته 
واحرام   ، الخ��ر  مع  احل��وار  يف  الإ�شامية  احل�شارة 
 ، الثقافية لاأمم وال�شعوب  املرجعيات واخل�شو�شيات 

وعدم الت�شلط عليها ، اأو الغاء ذواتها .
م الأ�شتاذ الدكتور يا�شني غادي بالورقة الأخرية  وتقدنّ
يف اجلل�شة ال�شباحية التي جاءت بعنوان :  �شور احلوار 

احل�شاري واأهدافه  وقد بنينّ يف ورقته تلك ال�شور التي 
د فيها احلوار بني احل�شارات يف رحاب الإ�شام ،  جت�شنّ

والأهداف املرجوة من وراء ذلك احلوار. 
واأما اجلل�شة الثانية للندوة فقد انعقدت حتت عنوان 
:  منهج احلوار يف الإ�شام-�شوابطه واآفاقه وحتدياته  
كلية  عميد  م�شاعد  امل��رزوق��ي  ح�شن  الدكتور  برئا�شة 
القانون ل�شوؤن الطلبة وقد ُطرحت فيها ثاث اأوراق ، 
وكانت الورقة الأوىل بعنوان :  منهج احلوار يف الإ�شام 
ث فيها عن معامل  للدكتور خالد ح�شب اهلل ، حيث حتدنّ
احلوار واآلياته يف ال�شريعة الإ�شامية يف �شوء القراآن 

الكرمي وال�شنة النبوية املطهرة.
وج����اءت ال���ورق���ة ال��ث��ان��ي��ة ب��ع��ن��وان :  ���ش��واب��ط احل���وار 
م ب��ه��ا ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز �شاكر  واآف���اق���ه  وق���د ت��ق��دنّ
ح���م���دان ال��ك��ب��ي�����ش��ي ، ح��ي��ث ا���ش��ت��ع��ر���ص ف��ي��ه��ا �شوابط 

ينبغي  التي  واملنهجية  والأخ��اق��ي��ة  العقدية  احل���وار 
اأهمية  على  وموؤكداً  احل�شارات،  بني  احل��وار  ت�شود  ان 
قيام احلوار على قاعدة املعرفة والتعارف والعراف ، 
والت�شليم بقانون التداول احل�شاري ، والبعد عن الثاأر 
، ومبا  بينها  فيما  التعاون  و���ش��رورة   ، بني احل�شارات 

يحقق �شاح الب�شرية و�شعادتها.
وختم الأ�شتاذ الدكتور حمجوب احمد اجلل�شة بورقته 
امل�شتقبلية  ال��ت��ح��دي��ات  م��ن خ��ال��ه��ا  ا���ش��ت��ع��ر���ص  ال��ت��ي 
للحوار يف عامل اليوم ، م�شرياً اىل اأهمية اإزالة العقبات 
ب��ني احل�شارات  ح���وار حقيقي  ق��ي��ام  دون  ال��ت��ي حت��ول 
اخلتامية  تو�شياتها  يف  ال��ن��دوة  اأك��دت  وق��د   . ال�شائدة 
ع��ل��ى ����ش���رورة ط���رح م�����ش��اق يف اجل��ام��ع��ة حت��ت م�شمى  
الطلبة بثقافة  الإ�شام  لت�شليح  احلوار احل�شاري يف 

احلوار وتدريبهم على العراف بالخر .

جامعة الإمارات تنظم ندوة احلوار احل�ساري يف الإ�سلم  املوظف القدوة حما�سرة نظمتها 
دار زايد للثقافة الإ�سلمية

•• العني - الفجر:

القدوة  امل��وظ��ف  ب��ع��ن��وان  الإ���ش��ام��ي��ة حم��ا���ش��رة  للثقافة  زاي���د  دار  نظمت 
ديوان  الديني يف  امل�شت�شار  ف��اروق حمادة،  الدكتور  ال�شيخ  �شماحة  ،قدمها 
ويل عهد اأبوظبي، ح�شرها �شعادة الدكتورة ن�شال الطنيجي، املدير العام 

للدار، وعدد من ممثلي املوؤ�ش�شات احلكومية يف العني و موظفي الدار.
متيز  يف  ودوره   ، ال��ن��اج��ح  امل��وظ��ف  مفهوم  تعزيز  اإىل  امل��ح��ا���ش��رة  تهدفت 
امل��وؤ���ش�����ش��ات، وغ��ر���ص م��ف��ه��وم اخل��ل��ق احل�����ش��ن وال��ع��م��ل �شمن ف��ري��ق واحد 
لارتقاء بالأداء الوظيفي . واأ�شار الدكتور فاروق حمادة،اإىل اأن كرثة اأعداد 
واملوؤهات  املهارات  واإمنا  لي�ص هو موؤ�شر جناحها،  املوؤ�ش�شات  املوظفني يف 
التوا�شل  و  البدنية  ال�شامة  يف  واملتمثلة  امل��وظ��ف��ون؛  بها  يتميز  ال��ت��ي 

الجتماعي و التوازن القت�شادي وال�شتقرار النف�شي و الإبداع العقلي.
حيث لفت اإىل اأن جناح الدول وتطورها يكمن يف جناح املوؤ�ش�شات العملية 
التي بدورها تتكون من منظومة موظفني موؤهلني علمياً وفكرياً، يركون 

ب�شمات ايجابية يف حميط عملهم.
باأنه ال�شخ�ص  ف م�شطلحاً  وحتدث كذلك، عن مفهوم املوظف الذي يعرنّ
ال���ذي ي��ق��وم بعمل م��ق��اب��ل اأج����ر، وال����ذي ي��وق��ع ع��ق��دا ين�ص ع��ل��ى احلقوق 
والواجبات بينه وبني املوؤ�ش�شة، على اأن يعطيها من جهده وفكره ما يحقق 
النجاح. واأ�شار اإىل اأن ال�شخ�ص املوؤهل علمياً و اأخاقياً و املرقي علمياً هو 
ما ن�شتطيع اأن نطلق عليه املوظف القدوة  اإذ ي�شتطيع اأن يوؤثر يف حميطه 
تاأثرياً ايجابياً، ويتوا�شل مع النا�ص، وينجز اأكرث ما هو مقدر له، ويرفع 
اأهداف  على  امل��وظ��ف  يتعرف  اأن  ���ش��رورة  على  اأك���دنّ  كما  العمل.  قيمة  م��ن 
موؤ�ش�شته ويوؤمن بها ليحقق النجاح املن�شود فاملوظف الذي ل يعرف غاية 
ال ول ي�شتطيع اأن ي�شل بعمله اإىل  املكان الذي يعمل فيه هو عن�شر غري فعنّ
النجاح؛ مما ينعك�ص �شلباً على املجتمع والوطن. ويف ختام املحا�شرة، قامت 
�شعادة الدكتورة ن�شال الطنيجي، املدير العام للدار، بتكرمي ف�شيلة ال�شيخ 

الدكتور فاروق حمادة، و�شكره على املحا�شرة التي األقاها.



العدد  10746 بتاريخ   2013/3/21     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 99 /2013    جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعي/ بنك اخلليج الول اجلن�شية: المارات مدعي عليه: عي�شى ح�شني حممد نا�شر 
العبيديل- ب�شفته �شاحب موؤ�ش�شة ور�شة غنتوت لت�شليح ال�شيارات اجلن�شية:  المارات   
مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 181.121.03 درهم �شحة احلجز التحفظي   املطلوب 
اعانه/ عي�شى ح�شني حممد نا�شر العبيديل- ب�شفته �شاحب موؤ�ش�شة ور�شة غنتوت 
لت�شليح ال�شيارات اجلن�شية:  المارات   عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/4/14 موعدا لنظر الدعوى، 
حمكمة  ب�  اخلام�شة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا 
ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان   �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة  لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/3/19

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10746 بتاريخ   2013/3/21     
             اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 878 /2012    مد جز-   م ر-ب- اأظ

�شهيل  عليه:  مدعي  باك�شتان  اجلن�شية:  خان  �شروار  قيوم  مدعي/حممد   
الدعوى:مطالبة  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  العزيزي  عبيد  علي  مبارك 
مالية مببلغ 15500 درهم املطلوب اعانه/�شهيل مبارك علي عبيد العزيزي 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية: 
اعاه وحددت املحكمة يوم الثاثاء املوافق 2013/4/02 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة دائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
اجلل�شة  قبل  عليها  امل�شتنداتك موقعا  و�شورا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك 

املحددة  لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/3/20
قلم املحكمة املدنية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10746 بتاريخ   2013/3/21     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1938 ت   جتر- م ر- ت  - اأظ)
 : املنفذ �شده  ابوظبي ال�شامي اجلن�شية: المارات   التنفيذ/ م�شرف  طالب 
�شركة ادما�ص لتجارة وم�شتلزمات اللوحات العانية ذ.م.م اجلن�شية: المارات 
املطلوب اعانه: كوناثريي حممد عبداحلميد اجلن�شية: الهند   عنوانه: بالن�شر 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 
2012/57 جت كل-م ت- ب- اأظ  وحدد لنظره جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/5/8 
بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي    باملقر  الكائنة  التنفيذ-ابوظبي 

لتنفيذ ال�شند اعاه، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم التجاري                                             

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10746 بتاريخ   2013/3/21     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 173 /2013    جت كل- م ت-ب- اأظ

احللول  ب�شركة  �شريك  وب�شفته  ال�شخ�شية  ب�شفته  عيد  اهلل  حب  اهلل  �شعد  مدعي/ 
الزراعية  احللول  �شركة  عليه:  مدعي  ا�شراليا   اجلن�شية:  ذ.م.م  ال�شاملة  الزراعية 
واخرون  الطويل  ابراهيم  العا�شي  عماد  املدير/  ال�شريك  ميثلها  ذ.م.م  ال�شاملة 
العا�شي  عماد  اعانه/  املطلوب  خبري   ندب  الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية: 
الزراعية  ب�شركة احللول  ال�شخ�شية وب�شفته مديرا و�شريكا  الطويل ب�شفته  ابراهيم 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  فل�شطني  اجلن�شية:  ذ.م.م  ال�شاملة 
املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/3/24 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك  الكائنة  �شخ�شيا  البتدائية - 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثاثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ 2013/3/10

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

اإ�شابتنا  اح���ت���م���الت  زادت  ال��ع��م��ر  يف  م��ن��ا  ت��ق��دنّ ك��ل��م��ا 
وغريها  املفا�شل  والتهاب  وال�شكري  القلب  باأمرا�ص 
هذه  ع��اج  يتطلب  وق��د  مزمنة.  �شحية  م�شاكل  من 
الأمرا�ص عدداً كبرياً من الأدوي��ة، لذلك ُياَحظ اأن 
ما  اأ�شعاف  اإىل خم�شة  ت�شل  اأدوي��ة  يتناولون  امل�شنني 
اأو حتى اأكرث  اأ�شغر منهم �شناً يومياً  يتناوله من هم 
اأن تناول ه��ذه الأدوي���ة جميعها  من ذل��ك. ول ُيخفى 
يف  والتنظيم.  ال��ذاك��رة  ناحية  م��ن  اإجن����ازاً  ي�شكلنّ  ق��د 
الفوائد  املتعددة  احلبوب  �شت�شهل  القريب،  امل�شتقبل 

عليك تناول ما حتتاج اإليه من اأدوية.
كلنّما زاد عدد حبوب الدواء التي يتعنينّ عليك تناولها 
د.  تناولها.  ع��ن  ال�شهو  احتمالت  زادت  كلنّما  يومياً، 
الطبنّ يف مدر�شة هارفرد  اأ�شتاذ يف  كانون  كري�شتوفر 
للن�شاء،  بريجهام  م�شت�شفى  يف  القلب  وطبيب  للطب 
م��ا يعجز امل�شنون عن  امل��ج��ال: )غ��ال��ب��اً  ي��ق��ول يف ه��ذا 

احرام مواعيد تناول الأدوية(.
ال�شرايني  دع��ام��ات  ي�شعون  مر�شى  كانون  د.  يعاين 
ال��ق��ل��ب��ي��ة والأوع����ي����ة ال��دم��وي��ة وي��ن�����ش��ون ت���ن���اول حبة 
الإ�شابة  لتجننّب  اإل��ي��ه��ا  ي��ح��ت��اج��ون  ال��ت��ي  الأ���ش��ربي��ن 
اإىل ذلك يعاين  بالإ�شافة  القلب واجللطة.  باأمرا�ص 
الربوتينات  م�شتوى  ينبغي  كما  يراقبون  ل  مر�شى 
الذي  ال��دواء  يتناولون  بينما  الكثافة  عالية  الدهنية 

و�شفه لهم.
اأو خم�ص  اأرب��ع  اأو  يف احلقيقة، قد ي�شاعد جمع ثاث 
حبات من ال��دواء يف حبٍة واح��دة من م�شاكل اللتزام 
للمفهوم  وفقاً  )نعمل  قائًا:  كانون  د.  ي�شيف  ه��ذه. 

هل من تناول الأدوية(. القائل اإن الب�شاطة �شت�شنّ
جتمع حبة ال���دواء ال��واح��دة امل��ت��ع��ددة ال��ف��وائ��د ثاث 
ال������دمنّ )رام����ي����ربي����ل، ثيازيد  مل��ع��اجل��ة ���ش��غ��ط  ح���ب���ات 

واأتينولول( مع �شتاتني )�شيمفا�شتاتني( واأ�شربين.
ال���ف���وائ���د فاعليًة  امل���ت���ع���ددة  احل���ب���ة  اأظ���ه���رت  ه���ل   •

وا�شحة؟
- بدت الدرا�شات التي اأُجريت حول هذه احلبة نتائج 
اأن  الهندية  بوليكاب  درا���ش��ة  بينّنت  فقد  ج���داً.  واع���دة 
جمع خم�شة اأنواع من احلبوب – ثاث حبوب ملعاجلة 
واحدة  حبٍة  – يف  والأ�شربين  و�شتاتني  ال��دم،  �شغط 
ومن  ال��دم  �شغط  م�شتوى  م��ن  كبري  �شكٍل  يف  يخفف 
�شف  الكثافة.  عالية  الدهنية  الربوتينات  م�شتوى 
اإىل ذلك، اأن درا�شة اأخرى اأجريت يف اأوائل هذا العام 
اأثبتت حت�شنات مماثلة لأعرا�ص اأمرا�ص ُتعالج بحبة 
جتمع اأربعة اأنواع من الأدوي��ة )ثاثة ملعاجلة �شغط 

الدم و�شتاتني(. 
اإل اأن بع�ص الأ�شئلة ل يزال بحاجة اإىل اإجابة �شافية 

قبل اأن ُتطرح احلبة املتعددة الفوائد اأمام العامة:
ُترجم تراجع �شغط الدم وم�شتوى الربوتينات  • هل 
اإىل  الدرا�شات  اأظهرته  ال��ذي  الكثافة  عالية  الدهنية 

تراجع خطر الإ�شابة باأمرا�ص القلب؟ 
-هذا ما يتعنينّ على اخلرباء مراقبته والتاأكد منه.

تعمل هذه الأدوية جمتمعة بفاعلية متاماً كما  • هل 
تعمل منفردة؟ 

احلبة  مكونات  ك��لنّ مكون من  اأن  ال��درا���ش��ات  اأثبتت   -
فقد  وج��ه.  اأكمل  على  مبهمته  يقوم  الفوائد  املتعددة 
�شاهم ال�شتاتني يف تخفي�ص م�شتوى الكول�شرول يف 
ما �شاعد دواء �شغط الدمنّ على تخفي�ص م�شتوى ارتفاع 
�شغط الدم. اإل اأن اإحدى الدرا�شات اأظهرت اأن �شتاتني 
اأقل  الكول�شرول  يخف�ص  الفوائد  املتعددة  احلبة  يف 
اأن  ي��وؤخ��ذ م��ن��ف��رداً، وت��ق��رح بالتايل  مم��ا يفعله ح��ني 
بع�ص هذه الأدوي��ة يخ�شر بع�ص فاعليته عند جمعه 

بدواٍء اآخر.
• هل تزداد الآثار اجلانبية التي قد تنتج من الأدوية 

جمتمعة يف حبٍة واحدة؟ 
- حتى الآن، مل ُتظِهر الدرا�شات حول احلبة املتعددة 
هذا  اأن  اإل  اجلانبية  الآث���ار  خطر  يف  تفاقماً  الفوائد 
الأمر يبقى م�شدر قلٍق مهم لأنه من ال�شعب حتديد 
الدواء الذي ي�شبب هذه امل�شكلة. ي�شرح د. كانون قائًا: 
بت باأي من الآثار اجلانبية التي قد تنتج  )يف حال اأُ�شِ
من اأحد الأدوية اخلم�شة، لن ي�شعك اإل اأن تتوقف عن 
تناول هذه الأدوية جميعها. على �شبيل املثال، يف حال 
�شيتعني  ال�شتاتني،  من  ناجتة  ع�شلية  لآلم  تعر�شت 
عليك التوقف عن تناول دواء �شغط الدم والأ�شربين 

اإىل جانب ال�شتاتني للتعايف من هذا الأثر اجلانبي(.

تطبيقات و�قعية
يف  ُت�شتعمل  ما  اأكرث  الفوائد  املتعددة  احلبة  ُت�شتعمل 
عدة.  لخ��ت��ب��ارات  خ�شعت  حيث  ال��ث��ال��ث  ال��ع��امل  دول 
اأ�شخا�ص  حياة  ال���دواء  م��ن  جرعة  تنقذ  اأن  ميكن  اإذ 
متنعهم ظروفهم من زيارة الطبيب لأكرث من مرة يف 

ال�شنة وعن تدبر عدٍد كبري من الأدوية يف اآٍن.
املتعددة  احلبنّة  ا�شتعمال  يرمي  املتحدة،  ال��ولي��ات  يف 
اح��رام جرعات  اإىل حت�شني  اأ�شا�شي  �شكٍل  الفوائد يف 
الدواء وفقاً لو�شفة الطبيب، من خال �شمان تناول 
النا�ص اأدويتهم واحل�شول على النتائج املرادة. عاوًة 
املتعددة  احلبة  ت�شاهم  ب��اأن  الأط��ب��اء  ياأمل  ذل��ك،  على 
اإنه  كانون  د.  يقول  النا�ص.  اأم��وال  توفري  يف  الفوائد 
اأنه  اإل  احل��ب��ة،  ه��ذه  �شعر  ي��ت��منّ حت��دي��د  الآن مل  حتى 
الإ�شابة  خ��ط��ر  تخفيف  يف  فاعلية  اأظ��ه��رت  ح���ال  يف 
�شكٍل  يف  توؤثر  اأن  ميكن  واجللطات،  القلب  باأمرا�ص 

كبري على كلفة عاج هذه الأمرا�ص.
تن�شح  طبيب  من  و�شفة  على  احل�شول  نتوقع  متى 
كانون  د.  يقول  ال��ف��وائ��د؟  امل��ت��ع��ددة  احلبة  با�شتعمال 
ل��اإج��اب��ة ع��ن ه��ذا ال�����ش��وؤال اإن��ه ُيتوقع روؤي���ة و�شفات 
اأو  ال�شنة  ع��ن  ي��زي��د  ل  ق��ري��ب  وق���ٍت  طبية مماثلة يف 
ال�شنتني ما اإن يتمكن الباحثون من حتديد اجلرعات 

ال�شحيحة.
ح��ت��ى واإن ت��واف��رت احل��ب��ة امل��ت��ع��ددة ال��ف��وائ��د يف وقٍت 
قريب، يتعني عليك اأن ت�شعى اإىل اإيجاد طريقٍة معينة 
ت�شاعدك على تناول اأدويتك يف الوقت املنا�شب. ا�شاأل 
من  اأدوي��ت��ك  نظام  تب�شيط  ت�شتطيع  كنت  اإن  طبيبك 
خال ا�شتعمال اأدوية تدوم فاعليتها طويًا اأو تغيري 
علبة  ا�شتعمال  ذل��ك، ميكنك  على  ع���اوًة  اجل��رع��ات. 
احلبوب  لتتناول  اأ�شبوع  ك��لنّ  فتماأها  ال���دواء  حبوب 

ال�شحيحة يف الوقت املنا�شب.
يف�شل الأط���ب���اء ال���ت���زام احل���ذر ع��ن��د و���ش��ف الأدوي����ة 
الفوائد  ت�شنيف  ال�شعب  م��ن  لأن��ه  الفوائد  املتعددة 
ت�شرح  دواء.  ك��لنّ حبة  الناجتة من  الآث��ار اجلانبية  اأو 
جملة  حم��رري  كبرية  نيكول�شون،  روب-  �شيلي�شت  د. 
احلبوب  الأط��ب��اء  ي�شف  كيف  الن�شاء،  �شحة  مراقبة 
امل��ت��ع��ددة ال��ف��وائ��د امل��ت��واف��رة ح��ال��ي��اً ف��ت��ق��ول: )تتجلى 
ت�شجيع  يف  احل��ب��وب  ه��ذه  ل�شتعمال  طريقة  اأف�����ش��ل 
املري�ص على تناول حبوب منفردة يف البداية ليتمكن 
الطبيب من مراقبة تاأثريها على اجل�شم وللتاأكد من 
املري�ص  اأن ه��ذا  اآث��ار جانبية. يف ح��ال تبنينّ  اأي  غياب 
ميكن  اأ�شهر،  ب�شعة  م��رنّ  على  ملمو�شاً  حت�شناً  ُيظهر 
التي  الفوائد  املتعددة  احلبوب  له  ي�شف  اأن  للطبيب 
ال�شكل  ب��ه��ذا  جميعها.  امل��ن��ف��ردة  الأدوي����ة  ه��ذه  جتمع 

توؤدي هذه احلبوب اإىل نتائج اإيجابية(.
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ما قولك �إن متكنت من جمع فو�ئد �لأدوية �ملتعددة جميعها يف حبٍة و�حدة؟ �حلبة �ملتعددة �لفو�ئد فكرة تطورت على مّر �صنو�ت 
عدة، ورمبا تتو�فر يف �مل�صتقبل �لقريب.

ل  ال��ب��ول.  يف  ال���دم  وج���ود  ح��ول  �شابقاً  النقا�ص  دار 
فحو�شاتي  خال  لكن  املجال.  هذا  يف  لدي  م�شكلة 
يف  ب��روت��ني  وج��ود  طبيبي  ر�شد  الأخ����رية،  ال�شنوية 

ية؟ وما هو العاج؟ البول. هل امل�شكلة جدنّ
للكلى وظ��ائ��ف م��ت��ع��ددة ت����راوح ب��ني امل�����ش��اه��م��ة يف 
الدم  اإنتاج خايا  التحفيز على  الدم،  تنظيم �شغط 
لكنها   .D الفيتامني  مفعول  وتن�شيط  احل��م��راء، 
اجل�شم  تخلي�ص  يف  بدورها  اأ�شا�شي  ب�شكل  معروفة 
من فائ�ص ال�شوائل وخملنّفات عملية الأي�ص. للقيام 
بذلك، مير الدم الذي يتدفق داخل كل كلية مبليون 
)كبيبات  ا�شمها  الدموية  لاأوعية  رفيعة  م�شفاة 

الكلى(.
ت�شمح كبيبات الكلى ال�شليمة مبرور املاء اإىل البول، 
الدم  ب��روت��ني  مثل  ك��ب��رية  بجزيئات  حتتفظ  لكنها 
)الأل���ب���وم���ني(. ل��ك��ن ح��ني ت��ت�����ش��رر ك��ب��ي��ب��ات الكلى، 
البول.  اإىل  بالت�شرب  الأل��ب��وم��ني  ل��ربوت��ني  ت�شمح 
حتمل ظاهرة وجود الألبومني يف البول ا�شم )البيلة 

الربوتينية(.
ميكن ر�شد كميات كبرية من الألبومني عرب اختبار 
ب�شيط، لكن ل بد من اإج��راء حتليل كيماوي خا�ص 
الأخرية،  الفرة  حتى  منها.  �شغرية  كميات  لر�شد 
ك���ان الأط���ب���اء يتكلون ع��ل��ى ج��م��ع ال��ب��ول ع��ل��ى مدار 
اليوم،  الربوتينية(.  )البيلة  و�شع  لتقييم  ال�شاعة 
كميات  لقيا�ص  ب�شيطة  بول  عينّنة  ا�شتعمال  ميكنهم 
الأل��ب��وم��ني وال��ك��ري��ات��ي��ن��ني )م����ادة ك��ي��م��اوي��ة اأخرى 
معدل  ي��ك��ون  ال��ب��ول(.  اإىل  ال���دم  م��ن  ت�شفيتها  تتم 
الأل���ب���وم���ني م��ق��اب��ل ال��ك��ري��ات��ي��ن��ني غ���ري ط��ب��ي��ع��ي اإذا 
غري  نتيجتني  ت�شجيل  عند  الثاثني.  عتبة  جت��اوز 
اأ�شهر، يعني  ف��رة ثاثة  اأك��رث خ��ال  اأو  طبيعيتني 
اإ�شافياً  تقييماً  ي�شتلزم  ما  كلوي  مر�ص  وجود  ذلك 

للحالة.
الإ�شابة  اإىل  مهم  موؤ�شر  البول  يف  الربوتني  وج��ود 
مبر�ص كلوي: غالباً ما يكون ظهور زلل الألبومني 
خلل  وج��ود  على  موؤ�شر  اأول  مثًا  البول  يف  الدقيق 
ال��ك��ل��ى ال�����ش��ك��ري. ت�����ش��ري الأدل������ة اجل���دي���دة اإىل اأن 
الربوتني يف البول، حتى لو كان يقت�شر يف البداية 
هو  ال��ب��ول،  يف  الدقيق  الأل��ب��وم��ني  زلل  ظهور  على 
م�شتقبًا.  قلبينّ  مبر�ص  الإ�شابة  على  مهم  موؤ�شر 
كلما زاد من�شوب الربوتينات يف البول، يرتفع خطر 
الإ���ش��اب��ة. عند ظ��ه��ور زلل الأل��ب��وم��ني ال��دق��ي��ق يف 
البول، ي�شبح الأ�شخا�ص عر�شة اأي�شاً لرتفاع �شغط 

الدم وتخرث الدم يف الأوردة.

تقييم �صامل
خمربية  نتائج  ع��ن  الطبي  التقرير  يك�شف  عندما 
غري طبيعية اأو غري متوقعة، اأول ما يجب فعله هو 
بالبيلة الربوتينية،  اإذا كنت م�شاباً  تكرار الفح�ص. 
ويجب  الكلى.  لوظيفة  �شامل  تقييم  اإج��راء  فيجب 
الدم  و�شكر  الدم  م�شتويات �شغط  اأي�شاً  تفح�ص  اأن 

والكول�شرول ومعاجلة امل�شاكل اإذا ُوجدت.
الكلى.  حل��م��اي��ة  مهمة  ط��ري��ق��ة  ال���دم  �شغط  ق��ي��ا���ص 
ي�شاهم  اأن  ال��دم طبيعياً، ميكن  ك��ان �شغط  لو  حتى 
الإنزمي  )مثبط  لل�شغط  اخلاف�شة  الأدوي���ة  بع�ص 
م�شتقبات  وح��ا���ش��رات  ل��اأجن��ي��وت��ن�����ش��ني،  امل��ح��ول 
الأجنيوتن�شني، وبع�ص حا�شرات قنوات الكال�شيوم( 
يف احلفاظ على �شامة وظيفة الكلى لدى امل�شابني 

بالبيلة الربوتينية.
خطرية،  م�شكلة  الربوتينية(  )البيلة  تكون  ل  ق��د 
اإ�شايف وتطبيق بع�ص  اإجراء تقييم  اإىل  لكنها تدعو 

اخلطوات على الأرجح.

الربوتني يف البول... م�سكلة جدية؟ 

حبٌة واحدة تعالج م�ساكل كثرية

الأوميغا 3 ...
 اأهمية الطحالب 

ايكو�شابنتينويك  حم�شي  �شل�شلة  اإىل   3 الأوم��ي��غ��ا  مكمات  تنتمي 
بتناولها  ُين�شح  م��ا  وغالباً  الطويلة.  الدهنية  دوكو�شاهيزينويك  و 
امل�شتخرجة من   3 الأوميغا  ال�شحية. فهل تعطي  اإىل فوائدها  نظراً 
مها زيت ال�شمك؟ الإجابة  الطحالب البحرية الفوائد عينها التي يقدنّ

.Environmental Nutrition من
القلب  ل�شحة  مهمة  الغذائية   3 الأوميغا  مكمات  اأن  الأطباء  يوؤكد 
ومنو الدماغ ووظيفته يف �شكٍل مثايل، ف�شًا عن تخفيف اللتهابات 
املتعلقة بالأمرا�ص املزمنة. ورغم اأن اأج�شامنا متلك القدرة على حتويل 
حم�ص األفا- لينولينيك الدهني النباتي، الذي يحتوي على اأقل كمية 
من الأوميغا 3 التي ي�شتمدها اجل�شم من بع�ص اأنواع الأطعمة كالكتان 
واجلوز، اإىل حم�شي ايكو�شابنتينويك ودوكو�شاهيزينويك، تبقى ن�شبة 
زيته  اأو  ال�شمك  على  نعتمد  اأن  بدنّ من  لذلك ل  التحويل منخف�شة. 

كم�شدر للح�شول على الكمية املنا�شبة.
اإل اأن العتماد على الأ�شماك كم�شدٍر لهذه الأحما�ص ل ُيعترب خياراً 
اإىل من يعانون  النا�ص، ل �شيما بالن�شبة  مائماً لدى عدد كبري من 
ح�شا�شية جتاه ال�شمك اأو النباتيني. وُيعربنّ عدد كبري من اخلرباء عن 
خماوفهم يف هذا ال�شاأن، ل �شيما اأن مكمات زيت ال�شمك قليلة ب�شبب 

ا�شتنزاف خمزون ال�شمك يف حميطات العامل.
املتوافرة  الغذائية،  املكمات  من  كبري  ع��دد  ي�شتخرج  احل��ظ،  حل�شن 
حم�شي  الإن��رن��ت،  وع��رب  ال�شحية  الغذائية  امل���واد  متاجر  يف  بكرثة 
وهي  البحرية  الطحالب  من  ودوكو�شاهيزينويك  ايكو�شابنتينويك 
اأحما�شاً  تنتج  التي  لل�شوء  املمثلة  الكائنات  من  جمموعة  عن  عبارة 
الزيت  وُي�شتخرج  منظمة  بيئات  يف  البحرية  الطحالب  ُت��زرع  دهنية. 
اإىل  الإ�شارة  بدنّ هنا من  �شكل مكمات غذائية. ول  وُيركز على  منها 
اأن الأ�شماك حت�شل على حم�شي ايكو�شابنتينويك ودوكو�شاهيزينويك 
عن طريق تناول الطحالب البحرية و�شمك الكريل، وغريه من اأنواع 

الأ�شماك.

حماربة �لدهون
ل تزال قدرة املكمات الغذائية التي تعتمد على الطحالب البحرية 
زيت  الإن�شان من  ي�شتمدها  التي  ال�شحية عينها  املكا�شب  تاأمني  على 
يختلفان  املنتجني  لأن  �شعبة  املقارنات  وتبقى  وا�شحة،  غري  ال�شمك 
ون�شبتهما.  ودوكو�شاهيزينويك  ايكو�شابنتينويك  حم�شي  بكمية  جداً 
ُي�شار اإىل اأن غالبية املكمات التي تعتمد على الطحالب البحرية توؤمن 

كميات من الدوكو�شاهيزينويك اأكرب من كميات اليكو�شابنتينويك.
ا�شتخل�ص حتليل ُن�ِشر يف جملة )التغذية( يف عددها ال�شادر يف يناير 
2012 اأن حم�ص دوكو�شاهيزينويك امل�شتخرج من الطحالب يخفف 
عايل  الكول�شرول  ن�شبة  م��ن  وي��زي��د  ال��دم  يف  الثاثية  ال��ده��ون  م��ن 
الكثافة اجليد والكول�شرول منخف�ص الكثافة ال�شيئ لدى الأ�شخا�ص 
اأن كميات  اأ�شاروا اإىل  اأن الباحثني  اإل  امل�شابني باأمرا�ص قلب تاجية. 
غري  م�شادر  من  كانت  واإن  حتى  الدوكو�شاهيزينويك،  من  اإ�شافية 
ما  الكثافة،  منخف�ص  الكول�شرول  جزئيات  حجم  من  تزيد  �شمكية، 
يرفع من خطر زيادة هذا النوع من الكول�شرول، ل �شيما اأن جزيئيات 
الكول�شرول منخف�ص الكثافة ال�شيئ ترتبط بخطر الإ�شابة باأمرا�ص 

القلب.
ركز تقرير ُن�ِشر يف املجلة عينها يف عددها ال�شادر يف مار�ص 2012 على 
على  واملتحدة  الفردية  والدوكو�شاهيزينويك  اليكو�شابنتينويك  اآثار 
القلب والأوعية الدموية اأكرث من تركيزه على م�شادرهما الغذائية. 
وتو�شل التقرير اإىل اأنهما يخف�شان من ن�شبة الأحما�ص الثاثية يف 
الدم ويخففان من ن�شبة تخرث الدم وتكد�ص ال�شفيحات واأن م�شتويات 
معاً  والدوكو�شاهيزينويك  اليكو�شابنتينويك  اأو  الدوكو�شاهيزينويك 
الأخري  واأن  الدموية،  والأوعية  القلب  ت�شيب  بحالت مميتة  ترتبط 

يرتبط بخطر الإ�شابة بالرجفان الأذيني املنخف�ص.

اخلميس -    21   مارس    2013 م    -    العـدد   10746
Thursday   21    March    2013  -  Issue No   10746



24 اخلميس -    21   مارس    2013 م    -    العـدد   10746
Thursday   21    March    2013  -  Issue No   10746

العدد  10746 بتاريخ   2013/3/21     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 99 /2013    جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعي/ بنك اخلليج الول اجلن�شية: المارات مدعي عليه: عي�شى ح�شني حممد نا�شر 
العبيديل- ب�شفته �شاحب موؤ�ش�شة ور�شة غنتوت لت�شليح ال�شيارات اجلن�شية:  المارات   
مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 181.121.03 درهم �شحة احلجز التحفظي   املطلوب 
اعانه/ عي�شى ح�شني حممد نا�شر العبيديل- ب�شفته �شاحب موؤ�ش�شة ور�شة غنتوت 
لت�شليح ال�شيارات اجلن�شية:  المارات   عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/4/14 موعدا لنظر الدعوى، 
حمكمة  ب�  اخلام�شة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا 
ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان   �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة  لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/3/19

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10746 بتاريخ   2013/3/21     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 364 /2013    عم جز-   م ع-ب- اأظ

 مدعي/خالد عبداللطيف ب�شيوين الربيل اجلن�شية: م�شر مدعي عليه: ال�شمال 
الفريقي للمقاولت العامة ذ.م.م اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى:م�شتحقات 
اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  للمقاولت  الفريقي  اعانه/ال�شمال  املطلوب  عمالية 
وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات 
املحكمة يوم اخلمي�ص املوافق 2013/3/21 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية 
- الكائنة املحكمة العمالية  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك 

بثاثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/3/19
قلم املحكمة العمالية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10746 بتاريخ   2013/3/21     
             اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 878 /2012    مد جز-   م ر-ب- اأظ

�شهيل  عليه:  مدعي  باك�شتان  اجلن�شية:  خان  �شروار  قيوم  مدعي/حممد   
الدعوى:مطالبة  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  العزيزي  عبيد  علي  مبارك 
مالية مببلغ 15500 درهم املطلوب اعانه/�شهيل مبارك علي عبيد العزيزي 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية: 
اعاه وحددت املحكمة يوم الثاثاء املوافق 2013/4/02 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة دائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
اجلل�شة  قبل  عليها  امل�شتنداتك موقعا  و�شورا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك 

املحددة  لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/3/20
قلم املحكمة املدنية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10746 بتاريخ   2013/3/21     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1938 ت   جتر- م ر- ت  - اأظ)
 : املنفذ �شده  ابوظبي ال�شامي اجلن�شية: المارات   التنفيذ/ م�شرف  طالب 
�شركة ادما�ص لتجارة وم�شتلزمات اللوحات العانية ذ.م.م اجلن�شية: المارات 
املطلوب اعانه: كوناثريي حممد عبداحلميد اجلن�شية: الهند   عنوانه: بالن�شر 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 
2012/57 جت كل-م ت- ب- اأظ  وحدد لنظره جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/5/8 
بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي    باملقر  الكائنة  التنفيذ-ابوظبي 

لتنفيذ ال�شند اعاه، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم التجاري                                             

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10746 بتاريخ   2013/3/21     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1938 ت   جتر- م ر- ت  - اأظ)
 : املنفذ �شده  ابوظبي ال�شامي اجلن�شية: المارات   التنفيذ/ م�شرف  طالب 
�شركة ادما�ص لتجارة وم�شتلزمات اللوحات العانية ذ.م.م اجلن�شية: المارات 
ان  بالن�شر مبا  العراق    عنوانه:  زيد ح�شن طفاح اجلن�شية:  اعانه:  املطلوب 
طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/57 
جت كل-م ت- ب- اأظ  وحدد لنظره جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/5/8 موعدا 
لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ-

ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�شي   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند 
اعاه، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.

  القلم التجاري                                             

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10746 بتاريخ   2013/3/21     
    اعالن بالن�سر 

املنظورة  ايجارية  منازعات   )  2012/3343( رق��م  الق�شية  يف  تقرر  لقد 
من/ واملرفوعة  الثالثة(  )اللجنة  اليجارية  املنازعات  ف�ص  جلنة  ام��ام 
الثاين/  عليه  املدعى  لع��ان  ال�شرياين-  عبداهلل  خمي�ص  ال�شيبة  ورث��ة 
�شالون �شمبلي بيوتي فول لل�شيدات- ملالكه-عبداهلل عبدالرحيم عبداهلل 
حممد احلو�شني )ب�شحيفة الدعوى( حل�شور جل�شة يوم الحد املوافق 
ابوظبي-  يف  الكائن  اللجنة  مقر  يف  م�شاء   6.00 ال�شاعة  يف   2013/3/31
�شارع الدفاع- منطقة مع�شكر اآل نهيان- بجانب �شندوق الزواج  فيا رقم 

2 وذلك على نفقة املدعيني.

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10746 بتاريخ   2013/3/21     
    اعالن بالن�سر 

امام  املنظورة   ) الدعوى رقم )2013/688 دعوى  تقرر يف  لقد 
جلنة ف�ص املنازعات اليجارية واملرفوعة على املدعى �شدها/ 
وقد  ن�شرا  اعانها  العامة  وال�شيانة  للعقارات  ت��اون  جولدن 
امل��واف��ق 2013/4/1  الثنني  ي��وم  ال��دع��وى جلل�شة  حت��دد لنظر 
يف متام ال�شاعة 12.00 ظهرا مبقر اللجنة الكائن مبع�شكر اآل 

نهيان وذلك على نفقة املدعي/ حممد طارق لودهي.
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10746 بتاريخ   2013/3/21     
    اعالن بالن�سر 

امام  املنظورة   ) الدعوى رقم )2013/689 دعوى  تقرر يف  لقد 
جلنة ف�ص املنازعات اليجارية واملرفوعة على املدعى �شدها/ 
موؤ�ش�شة الفداء لعمال الديكور وال�شتائر.  عانها ن�شرا وقد 
امل��واف��ق 2013/4/8  الثنني  ي��وم  ال��دع��وى جلل�شة  حت��دد لنظر 
يف متام ال�شاعة 12.00 ظهرا مبقر اللجنة الكائن مبع�شكر اآل 

نهيان وذلك على نفقة املدعي/ حمد حممد را�شد املن�شوري  
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10746 بتاريخ 2013/3/21     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/57 مدين كلي                                      
/ املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  �شابوين  اتيا  �شعيد   -1/ عليهما  املدعى  اىل 

ع�شام عبداللطيف عطوي وميثله: حبيب حممد �شريف عبداهلل املا  قد اقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليهما بالت�شامن والتكافل والت�شامم فيما 
بينهم مببلغ وقدره )502000.00 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
املعجل  بالنفاذ  التام و�شمول احلكم  ال�شداد  تاريخ ال�شتحقاق وحتى  القانونية 9% من 
باكفالة. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق 2013/3/26 ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة 
ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل،ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10746 بتاريخ 2013/3/21     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1778 جتاري كلي                                      
ح�شيني  ح�شن  ا�شغر   -2 خورا�شكاين  ح�شيني  ا�شغر  اح�شان   -1/ عليهما  املدعى  اىل 
م�شاهمة  �شركة   ( العربي  /البنك  املدعي  ان  القامة مبا  خورا�شكاين  جمهويل حمل 
بالتكافل  امل��دع��ى عليهم  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�شوعها  اق��ام عليك  ق��د  ع��ام��ة(  
والت�شامن فيما بينهم مببلغ وقدره )600125.17 درهم( والفائدة القانونية بواقع %12 
اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  والر�شوم  التام  ال�شداد  وحتى  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من 
املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق 2013/4/11 ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة 
ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل،ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10746 بتاريخ 2013/3/21     
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1283 مدين جزئي                                        
اىل املدعى عليه /1- امين احمد فار�ص ال�شاع  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /
جاويد خدا بخ�ص جاكري   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة باحلكم بالزامه 
امتام اجراءات عقد بيع املركبة رقم )E/17236( خ�شو�شي دبي من نوع بي ام دبليو 
والتي تقدر قيمتها مببلغ )2000 درهم( وخماطبة ادارة مرور دبي لت�شجيل ال�شيارة يف 
ا�شم املدعى عليه واكمال الجراءات الر�شمية لت�شجيلها يف ا�شمه او الت�شريح للمدعى 
بتلك الج��راءات على نفقة املدعى عليه والر�شوم وامل�شاريف  .وح��ددت لها جل�شة يوم 
الثاثاء املوافق 2013/3/26 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف 
م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل، 
 ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10746 بتاريخ 2013/3/21     
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/57 مدين كلي                                      
اىل املدعى عليه /1- �شركة وي بروبريتيز انريروكر )�ص.ذ.م.م(  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /ع�شام عبداللطيف عطوي وميثله: حبيب حممد �شريف عبداهلل املا  
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليهما بالت�شامن والتكافل 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(   502000.00( وقدره  مببلغ  بينهم  فيما  والت�شامم 
املحاماة والفائدة القانونية 9% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم 
ال�شاعة  املوافق 2013/3/26  بالنفاذ املعجل باكفالة. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص 
9.30 �ص بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
على  اي��ام  بثاثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي 

القل، 
 ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10746 بتاريخ 2013/3/21     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/679  ا�ستئناف مدين
امل�شتاأنف �شده / 1 -خريولني برييك جماجيلديفت�ص جمهول حمل  اىل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف /العابر للتجارة العامة وميثلها/احمد عتيق احمد 
دملوك بن عمان وميثله: فهد �شلطان علي لوتاه  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم 
ال�شادر بالدعوى رقم 2011/437 مدين كلي   بتاريخ 2012/7/11 وحددت 
بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2013/4/8 املوافق  الثنني  يوم  جل�شه  لها 
رقم  ch2.D.17 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10746 بتاريخ 2013/3/21     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/541  ا�ستئناف جتاري
اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -�شركة بن �شبت ملقاولت البناء- ذ.م.م  جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /حممد جعفر حممد عبداهلل الزرعوين 
قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2011/339 جتاري كلي   
 2013/5/1 املوافق  الربعاء  يوم  جل�شه  لها  وح��ددت   2012/5/8 بتاريخ 
يقت�شي  وعليه   ch2.D.16 رق���م   بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة 
ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم 

غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10746 بتاريخ 2013/3/21     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1039 تنفيذ مدين
اىل املنفذ �شده/1- عبدالعزيز حجاج حامد القايدي جمهول حمل 
ح�شن  حممد  ع��ب��دال��واح��د  �شالح  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
خياط وميثله: احمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي  قد اأقام عليك 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
. عليه  او خزينة املحكمة  التنفيذ  وق��دره )78519( درهم اىل طالب 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان 
اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 

ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10746 بتاريخ 2013/3/21    
 مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر       

يف الدعوى رقم 2012/2288 مدين كلي    
املدعى:  ان  حيث  اجلن�شية-  عراقى  كيظان-  علي  عليه:موؤيد  املدعى  اىل 
املذكورة  الدعوى  املحكمة  هذه  لدى  عليك  اقام  قد  دالتي  حممد  احمد 
باأداء مبلغ وقدره )160.000 درهم( فقط مائة و�شتون  اعاه، يطالبك فيها 
اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  والر�شوم  القانونية  للفائدة  بال�شافة  درهماً،  الف 
املحاماة. لذلك يقت�شى ح�شورك امام هذه املحكمة يف متام ال�شاعة الثامنة 
والن�شف من يوم 2013/3/24 ميادي وذلك لاجابة على الدعوى وتقدمي 
ما لديك من بينات. ويف حالة تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك 

يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10746 بتاريخ 2013/3/21     
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/789 عمايل جزئي                                  
املعامات  جمهول حمل القامة  اىل املدعى عليه/1- بيوند  لتخلي�ص 
مبا ان املدعي /خالد متويل متويل علي قادومه  قد اقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )59209 درهم( والر�شوم 
وامل�����ش��اري��ف و���ش��م��ول احل��ك��م ب��ال��ن��ف��اذ امل��ع��ج��ل ب��اك��ف��ال��ة. رق���م ال�شكوى 
 2013/3/27 املوافق  الربعاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   .)2013/137335(
ال�شاعة 8.30 �ص مبكتب القا�شي   لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثاثة ايام على القل، 
 ق�سم  الق�سايا العمالية                                                                                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10746 بتاريخ 2013/3/21     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/1212 عقاري كلي                                    
برج   -3 لا�شتثمارات  فورت�شني   -2 للعقارات  الكامل  البيت   -1/ املدخل  اخل�شم  اىل 
العقارية  العامل هولينجز ليمتد جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي /�شركة تكامل 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  بوج�شيم       �شعيد  حممد  را�شد  وميثله:  ذ.م.م 
درهم(   19.817.143.93( مبلغ  للمدعية  ت��دف��ع  ب���ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة 
ال�شداد  تاريخ 2006/5/2 وحتى  والفائدة 9% من  املحاماة  واتعاب  والر�شوم وامل�شاريف 
بالقاعة  �ص   11.00 ال�شاعة   2013/4/1 املوافق  الثنني  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  التام.  
ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل، ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10746 بتاريخ 2013/3/21     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/917 عقاري كلي                                    
حمل  جمهول  ح  م  �ص  القاب�شة  هولدينج  الدعاء  �شركة   -1/ عليه  املدعى  اىل 
القامة مبا ان املدعي /خالد عثمان ال�شعيد وميثله: بديع بدوي حمي�شن قد 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بامل�شادقة على حكم املحكم يف الق�شية 
والفائدة  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  والر�شوم   2010/218 التحكيمية 
القانونية من تاريخ ال�شداد املبالغ بها وحتى تاريخ ت�شديد املبلغ املن�شو�ص عنه 
بقرار التحكيم مع الفائدة. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق 2013/4/11 
ال�شاعة 11.00 �ص بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثاثة ايام على القل، ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10746 بتاريخ 2013/3/21     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/22 عمايل كلي                                    
ان  الق��ام��ة مبا  )�����ص.ذ.م.م(  جمهول حمل  الكروماك  املدعى عليه /1-  اىل 
املدعي /احمد فوؤاد �شم�ص الدين وميثله: خالد كلندر عبداهلل ح�شني قد اقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )223890 درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 9% �شنويا من تاريخ رفع 
الدعوى حتى متام ال�شداد. رقم ال�شكوى )2013/134627(.    وحددت لها جل�شة 
يوم اخلمي�ص املوافق 2013/4/4 ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة ch1.A.2 لذا فانت 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل، ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم  الق�سايا العمالية                                                                                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10746 بتاريخ 2013/3/21     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1051 مدين جزئي                                    
اىل املدعى عليه /1- عبد الله حممد ح�شني احراري جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /�شركة رويال اند �شن الين�ص للتاأمني )ال�شرق الو�شط(املحدودة- �ص م 
ب ميثله: حبيب حممد �شريف عبداهلل املا   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )20.000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
ال�شداد  تاريخ �شريورة احلكم وحتى  12% من  بواقع  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
8.30 �ص  ال�شاعة  امل��واف��ق 2013/3/25  الث��ن��ني  ي��وم  لها جل�شة  وح���ددت  ال��ت��ام. 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام 

على القل، ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10746 بتاريخ 2013/3/21     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/23 عمايل كلي                                    
اىل املدعى عليه /1- �شركة الكروماك )ذ.م.م(  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /�شالح ح�شن نا�شر وميثله:  خالد كلندر عبداهلل ح�شني قد اقام عليك 
درهم(   172677( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
تاريخ  من  �شنويا   %9 القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
رفع الدعوى حتى متام ال�شداد. رقم ال�شكوى )2013/1346267(.    وحددت لها 
 ch1.A.2 بالقاعة  ال�شاعة 9.30 �ص  املوافق 2013/4/4  جل�شة يوم اخلمي�ص 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل، ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم  الق�سايا العمالية                                                                                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10746 بتاريخ 2013/3/21     
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2010/219 جتاري كلي                                    
البو�شفور للماحة  �شركة  ا�ص 2-  ايه  �شركة دياري�ص تكريت  املدخل/1-  اىل اخل�شم 
اقام  قد  ���ص.م.ح  هاو�ص  تريد  /جلوبال  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  العاملية 
بالت�شامن  والثانية  الوىل  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )21.400.573( مبلغ  للمدعية  يدفعا  ب��ان  والتكافل 
12%  من تاريخ املطالبة  ولغاية الدفع الفعلي  والزامهما بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
اتعاب املحاماة. ) علما بانه مت تعديل الطلبات(  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق 
2013/4/18 ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة ch2.E.22 لذا فانت مكلف باحل�شور او من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثاثة ايام على القل، 
 ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10746 بتاريخ   2013/3/21     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 173 /2013    جت كل- م ت-ب- اأظ

احللول  ب�شركة  �شريك  وب�شفته  ال�شخ�شية  ب�شفته  عيد  اهلل  حب  اهلل  �شعد  مدعي/ 
الزراعية  احللول  �شركة  عليه:  مدعي  ا�شراليا   اجلن�شية:  ذ.م.م  ال�شاملة  الزراعية 
واخرون  الطويل  ابراهيم  العا�شي  عماد  املدير/  ال�شريك  ميثلها  ذ.م.م  ال�شاملة 
العا�شي  عماد  اعانه/  املطلوب  خبري   ندب  الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية: 
الزراعية  ب�شركة احللول  ال�شخ�شية وب�شفته مديرا و�شريكا  الطويل ب�شفته  ابراهيم 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  فل�شطني  اجلن�شية:  ذ.م.م  ال�شاملة 
املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/3/24 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك  الكائنة  �شخ�شيا  البتدائية - 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثاثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ 2013/3/10

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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 تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العامة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/04/29 املودعة حتت رقم : 172782 

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�شم : م�شز مايز نات�شرالز، انك.

وعنوانه : وان دول درايف ، و�شت ليك فيليج ، كاليفورنيا 91362-7300 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

وجبات خفيفة مكونة ا�شا�شاَ من املك�شرات واحلبوب  والفواكه املجففة ، مك�شرات حم�شرة ، فواكه جمففة ، 
فواكه وخ�شراوات معاجلة ، هام )جيلي( ، مربيات ، �شل�شات فواكه ، احلليب ومنتجات احلليب.

الواقعة بالفئة : 29
و�شف العامة : العامة عبارة عن كلمتي MRS. MAY’S باللغة الإجنليزية.

ال�شراطات
فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
�إد�رة �لع�مات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  مار�س 2013 العدد 10746

 تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العامة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/04/18 املودعة حتت رقم : 172205  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�شم : كوردي�ص كوربوري�ش�ن

وعنوانه : 430 روت 22 ، بريدج واتر ، نيو جري�شي ، الوليات املتحدة الأمريكية.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

برامج واأجهزة لأنظمة تنقل الف�شيولوجيا الكهربائية وال�شتئ�شال التي �شوف حتدد ات�شال ُقْطب )اإلكرود( 
مع الأن�شجة.

الواقعة بالفئة : 9
و�شف العامة : العامة عبارة عن كلمة TISSUECONNECT باللغة الإجنليزية.

ال�شراطات
فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
�إد�رة �لع�مات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  مار�س 2013 العدد 10746

 تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العامة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/04/08 املودعة حتت رقم : 171772  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�شم : جون�ش�ون اأند جون�ش�ون

وعنوانه:وان جون�شون اأند جون�شون بازا ، نيو برنزويك ، نيو جري�شي ، 08933 الوليات املتحدة الأمريكية.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

حمليات طبيعية. 
الواقعة بالفئة : 30

و�شف العامة : العامة عبارة عن كلمة NECTRESSE  باللغة الإجنليزية .
ال�شراطات

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

�إد�رة �لع�مات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  مار�س 2013 العدد 10746

 تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه 
بن�شر انتقال ملكية العامة التجارية التالية   :

بتاريخ : 2004/01/28 املودعة حتت رقم : 58651  
بتاريخ : 2004/11/28 امل�شجلة حتت رقم : 49403  

با�شم : �شركة داي�شون ري�شري�ص ليمتد
وعنوانه : تيتبريي هيل ، ماملي�شبريي ، ويلت�شري ا�ص ان 16  0اآر بي ، اململكة املتحدة.

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : ) ( – ) (
وغ�شالت  الكهربائية  الغ�شالت   ، وامل�شابغ  املطبخ  يف  لا�شتخدام  الكهربائية  املكائن   : اخلدمات   / املنتجات  لتمييز  وذل��ك 
ال�شحون ، اأدوات تنظيف و�شقل وغ�شل الأر�شيات وال�شجاد ، املكان�ص الكهربائية ، مكان�ص ال�شجاد التي ي�شتخدم فيها ال�شامبو 
الأر�شيات  وملمع  الكهربائية  للمكان�ص  الأر�شيات  اأدوات   ، وال�شجاد  لاأر�شيات  اجلاف  التنظيف  اأدوات   ، الأر�شيات  ملمع   ،
الكهربائية  املحركات   ، الكهربائية  املحركات   ، وال�شجاد  الأر�شيات  على  التنظيف  عوامل  توزيع  اأدوات   ، ال�شامبو  ومكان�ص 
م�شايف  و  خراطيم   ، الف�شل  اأدوات   ، كهربائي  مفتاح  ت�شغيلها  يف  ي�شتخدم  التي  الكهربائية  املحركات   ، املنزيل  لا�شتخدام 

للمكان�ص الكهربائية ، قطع وقطع غيار املنتجات املذكورة والواقعة يف الفئة رقم 7.
الواقعة بالفئة : 7

 التعديات على الطلب بعد الن�شر ال�شابق : 
تنازل رقم : 1

ا�شم مالك العامة : �شركة داي�شون ليمتد
ا�شم املتنازل له : �شركة داي�شون ري�شري�ص ليمتد

مهنته : م�شنعون وجتار
جن�شيته : اململكة املتحدة

عنوانه وحمل اإقامته : تيتبريي هيل ، ماملي�شبريي ، ويلت�شري ا�ص ان 16  0اآر بي ، اململكة املتحدة.
تاريخ انتقال امللكية : 2013/02/18

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2013/03/20
�إد�رة �لع�مات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  مار�س 2013 العدد 10746

 تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العامة التجارية   : 

بتاريخ : 2012/04/29 املودعة حتت رقم : 172781  
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�شم : م�شز مايز نات�شرالز، انك.
وعنوانه : وان دول درايف ، و�شت ليك فيليج ، كاليفورنيا 91362-7300 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
�شراب   ، فواكه  وع�شائر  فواكه  م�شروبات   ، الكحولية  غري  امل�شروبات  من  وغريها  والغازية  املعدنية  املياه 

ومركزات مثلجة وم�شتح�شرات اأخرى لعمل امل�شروبات.
الواقعة بالفئة : 32

الإجنليزية. باللغة   MRS. MAY’S و�شف العامة : العامة عبارة عن كلمتي
ال�شراطات

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

�إد�رة �لع�مات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  مار�س 2013 العدد 10746

 تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العامة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/04/23 املودعة حتت رقم : 172439  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�شم : كوردي�ص كوربوري�ش�ن

وعنوانه : 430 روت 22 ، بريدج واتر ، نيو جري�شي ، الوليات املتحدة الأمريكية.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

برجميات حا�شوب تخطيط ال�شرعة لأنظمة تنقل الف�شيولوجيا الكهربائية وال�شتئ�شال. 
الواقعة بالفئة : 9

و�شف العامة : العامة عبارة عن كلمة PASO باللغة الإجنليزية.
ال�شراطات

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

�إد�رة �لع�مات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  مار�س 2013 العدد 10746

 تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العامة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/04/08 املودعة حتت رقم : 171766  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�شم : جون�ش�ون اأند جون�ش�ون

وعنوانه:وان جون�شون اأند جون�شون بازا ، نيو برنزويك ، نيو جري�شي ، 08933 الوليات املتحدة الأمريكية.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

غ�شول طبي للفم.
الواقعة بالفئة : 5

و�شف العامة : العامة عبارة عن الكلمات LISTERINE TOTAL CARE ZERO باللغة 
الإجنليزية.
ال�شراطات

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

�إد�رة �لع�مات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  مار�س 2013 العدد 10746

 تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه 
بن�شر انتقال ملكية العامة التجارية التالية   :

املودعة حتت رقم : 91568    بتاريخ : 2007/03/11
امل�شجلة حتت رقم : 91258   بتاريخ : 2008/08/28

با�شم : �شركة داي�شون ري�شري�ص ليمتد
وعنوانه : تيتبريي هيل ، ماملي�شبريي ، ويلت�شري ا�ص ان 16  0اآر بي ، اململكة املتحدة.

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : ) ( – ) (
وغ�شالت  الغ�شالت  وبالتحديد:  وللغ�شيل  للمطابخ  امل�شتعملة  الكهربائية  الأجهزة   : اخلدمات   / املنتجات  لتمييز  وذل��ك 
ال�شحون ، اأجهزة للتنظيف ، التلميع وغ�شيل الأر�شيات والأب�شطة بال�شامبو ، املكان�ص الكهربائية ، اأجهزة تنظيف ال�شجاد 
 ، الكهربائية  باملكان�ص  الأر�شيات  تنظيف  اأدوات   ، وال�شجاد  لاأر�شيات  الغ�شيل اجلاف  اأجهزة   ، الأر�شيات  ، ملمع  بال�شامبو 
منظفات ال�شجاد بال�شامبو و�شقل الأر�شيات ، اأجهزة و�شع العوامل املنظفة على الأر�شيات وال�شجاد ، املحركات الكهربائية 
، املحركات الكهربائية لاأجهزة املنزلية ، املحركات الكهربائية الناقلة للردد )بخاف تلك امل�شتخدمة للمركبات الربية( ، 

اأجهزة الف�شل ، اخلراطيم و املر�شحات  للمكان�ص الكهربائية ، اأجزاء وملحقات جميع ال�شلع املذكورة اأعاه.
الواقعة بالفئة : 7

 التعديات على الطلب بعد الن�شر ال�شابق : 
تنازل رقم : 1

ا�شم مالك العامة : �شركة داي�شون ليمتد
ا�شم املتنازل له : �شركة داي�شون ري�شري�ص ليمتد

مهنته : م�شنعون وجتار
جن�شيته : اململكة املتحدة

عنوانه وحمل اإقامته : تيتبريي هيل ، ماملي�شبريي ، ويلت�شري ا�ص ان 16  0اآر بي ، اململكة املتحدة.
تاريخ انتقال امللكية : 2013/02/18

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2013/03/20
�إد�رة �لع�مات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  مار�س 2013 العدد 10746

 تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العامة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/04/08 املودعة حتت رقم : 171769  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�شم : جون�ش�ون اأند جون�ش�ون

وعنوانه:وان جون�شون اأند جون�شون بازا ، نيو برنزويك ، نيو جري�شي ، 08933 الوليات املتحدة الأمريكية.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

 عد�شلت ل�شقة ، اأطقم عد�شات ل�شقة للمبتدئني. 
الواقعة بالفئة : 9

و�شف العامة : العامة عبارة عن كلمات واأرقام  MYFIRST30 باللغة الإجنليزية.
ال�شراطات

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

�إد�رة �لع�مات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  مار�س 2013 العدد 10746

 تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العامة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/04/23 املودعة حتت رقم : 172440  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�شم : كوردي�ص كوربوري�ش�ن

وعنوانه : 430 روت 22 ، بريدج واتر ، نيو جري�شي ، الوليات املتحدة الأمريكية.  
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

برامج واأجهزة لأنظمة تنقل الف�شيولوجيا الكهربائية وال�شتئ�شال التي تعمل على دمج ال�شور الناجتة عن 
الأ�شعة ال�شينية.

الواقعة بالفئة : 9
و�شف العامة : العامة عبارة عن كلمة CARTOALARA باللغة الإجنليزية.

ال�شراطات
فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
�إد�رة �لع�مات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  مار�س 2013 العدد 10746

 تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العامة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/04/17 املودعة حتت رقم : 172122  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�شم : جون�ش�ون اأند جون�ش�ون

وعنوانه:وان جون�شون اأند جون�شون بازا ، نيو برنزويك ، نيو جري�شي ، 08933 الوليات املتحدة الأمريكية.   
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

اأجهزة طبية وجراحية لاأمرا�ص الن�شائية متكونة من اأدوات اإدخال وخيوط جراحية ومثبتات.
الواقعة بالفئة : 10

و�شف العامة : العامة عبارة عن كلمة PLICASSA باللغة الإجنليزية.
ال�شراطات

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

�إد�رة �لع�مات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  مار�س 2013 العدد 10746

 تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه 
بن�شر انتقال ملكية العامة التجارية التالية   :

  
بتاريخ : 2007/03/11  املودعة حتت رقم : 91569  
بتاريخ : 2008/02/03  امل�شجلة حتت رقم : 86420  

با�شم : �شركة داي�شون ري�شري�ص ليمتد
وعنوانه : تيتبريي هيل ، ماملي�شبريي ، ويلت�شري ا�ص ان 16  0اآر بي ، اململكة املتحدة.

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : ) ( – ) (
، جمففات  التجفيف  اأجهزة   ، املجمدات   ، الثاجات   ، التربيد  اأجهزة   : / اخلدمات  املنتجات  لتمييز  وذل��ك 

الغ�شيل ، جمففات ال�شعر ، اأجزاء وملحقات جميع ال�شلع املذكورة اأعاه.
الواقعة بالفئة : 11

 التعديات على الطلب بعد الن�شر ال�شابق : 
تنازل رقم : 1

ا�شم مالك العامة : �شركة داي�شون ليمتد
ا�شم املتنازل له : �شركة داي�شون ري�شري�ص ليمتد

مهنته : م�شنعون وجتار
جن�شيته : اململكة املتحدة

عنوانه وحمل اإقامته : تيتبريي هيل ، ماملي�شبريي ، ويلت�شري ا�ص ان 16  0اآر بي ، اململكة املتحدة.
تاريخ انتقال امللكية : 2013/02/18

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2013/03/20
�إد�رة �لع�مات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  مار�س 2013 العدد 10746

 تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العامة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/04/08 املودعة حتت رقم : 171771  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�شم : جون�ش�ون اأند جون�ش�ون

وعنوانه:وان جون�شون اأند جون�شون بازا ، نيو برنزويك ، نيو جري�شي ، 08933 الوليات املتحدة الأمريكية.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

اأدوات جراحية وطبية حتديداً اخليوط اجلراحية والأربطة واأطقم اخلياطة اجلراحية املتكونة من اخليوط  
اجلراحية والإبر.

الواقعة بالفئة : 10
و�شف العامة : العامة عبارة عن كلمة STRATAFIX باللغة الإجنليزية.

ال�شراطات
فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
�إد�رة �لع�مات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  مار�س 2013 العدد 10746

 تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه 
بن�شر انتقال ملكية العامة التجارية التالية   :

بتاريخ : 2004/01/28 املودعة حتت رقم : 58650  
بتاريخ : 2004/11/29 امل�شجلة حتت رقم : 49447  

با�شم : �شركة داي�شون ري�شري�ص ليمتد
وعنوانه : تيتبريي هيل ، ماملي�شبريي ، ويلت�شري ا�ص ان 16  0اآر بي ، اململكة املتحدة.

) ( – ) ( رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية :  
وغ�شالت  الكهربائية  الغ�شالت   ، وامل�شابغ  املطبخ  يف  لا�شتخدام  الكهربائية  املكائن   : اخلدمات   / املنتجات  لتمييز  وذل��ك 
ال�شحون ، اأدوات تنظيف و�شقل وغ�شل الأر�شيات وال�شجاد ، املكان�ص الكهربائية ، مكان�ص ال�شجاد التي ي�شتخدم فيها ال�شامبو 
الأر�شيات  وملمع  الكهربائية  للمكان�ص  الأر�شيات  اأدوات   ، وال�شجاد  لاأر�شيات  اجلاف  التنظيف  اأدوات   ، الأر�شيات  ملمع   ،
الكهربائية  املحركات   ، الكهربائية  املحركات   ، وال�شجاد  الأر�شيات  على  التنظيف  عوامل  توزيع  اأدوات   ، ال�شامبو  ومكان�ص 
م�شايف  و  خراطيم   ، الف�شل  اأدوات   ، كهربائي  مفتاح  ت�شغيلها  يف  ي�شتخدم  التي  الكهربائية  املحركات   ، املنزيل  لا�شتخدام 

للمكان�ص الكهربائية ، قطع وقطع غيار املنتجات املذكورة والواقعة يف الفئة رقم 7.
الواقعة بالفئة : 7

 التعديات على الطلب بعد الن�شر ال�شابق : 
تنازل رقم : 1

ا�شم مالك العامة : �شركة داي�شون ليمتد
ا�شم املتنازل له : �شركة داي�شون ري�شري�ص ليمتد

مهنته : م�شنعون وجتار
جن�شيته : اململكة املتحدة

عنوانه وحمل اإقامته : تيتبريي هيل ، ماملي�شبريي ، ويلت�شري ا�ص ان 16  0اآر بي ، اململكة املتحدة.
تاريخ انتقال امللكية : 2013/02/18

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2013/03/20 
�إد�رة �لع�مات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  مار�س 2013 العدد 10746

 تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العامة التجارية   : 

بتاريخ : 2012/04/17 املودعة حتت رقم : 172123  
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�شم : كوردي�ص كوربوري�ش�ن
وعنوانه : 430 روت 22 ، بريدج واتر ، نيو جري�شي ، الوليات املتحدة الأمريكية.  

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
مواقع  تعر�ص  �شوف  التي  وال�شتئ�شال  الكهربائية  الف�شيولوجيا  تنقل  لأنظمة  حا�شوب  واأجهزة  برجميات 

البر التي يتم تنقيحها بوا�شطة عوامل املوقع/البر.
الواقعة بالفئة : 9

و�شف العامة : العامة عبارة عن كلمة VISITAG باللغة الإجنليزية.
ال�شراطات

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

�إد�رة �لع�مات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  مار�س 2013 العدد 10746

 تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه 
بن�شر انتقال ملكية العامة التجارية التالية   :

 

بتاريخ : 2011/07/12 املودعة حتت رقم :159811  
بتاريخ : 2012/01/19 امل�شجلة حتت رقم : 162975  

با�شم : �شركة داي�شون ري�شري�ص ليمتد
وعنوانه : تيتبريي هيل ، ماملي�شبريي ، ويلت�شري ا�ص ان 16  0اآر بي ، اململكة املتحدة.

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : ) ( – ) (
وذلك لتمييز املنتجات / اخلدمات : اأجهزة التجفيف ، املجففات امل�شتخدمة يف املغا�شل ، املجففات واجلة اجلفاف ، جمففات 
اأجهزة   ، ، اأجهزة جتفيف الأي��دي امل�شتخدمة يف مرافق وحدات املياه ، جمففات لاأيدي والوجه  ال�شعر ، جمففات الأي��دي 
تكييف الهواء ، مكيفات الهواء ، املراوح ، املراوح الكهربائية ، مراوح ال�شقف ، املراوح القائمة على الأر�ص )ل حتتاج اإىل تثبيت( 
، املراوح الكهربائية لا�شتخدام ال�شخ�شي ، اأجهزة تربيد الهواء ، معقمات الهواء )اأجهزة( ، منقيات الهواء )اأجهزة( ، اأجهزة 
ترطيب الهواء ، اأغطية �شفاطات الهواء )للمطابخ( ، الفاتر )لا�شتخدام املنزيل والركيبات ال�شناعية( ، م�شخات احلرارة 
، مبادلت حرارية )لي�شت اأجزاء من ماكينات( ، اأجهزة ت�شخني ، �شخانات كهربائية ، قطع غيار وتركيبات للمنتجات املذكورة 

واردة بالفئة 11. - الواقعة بالفئة : 11
 التعديات على الطلب بعد الن�شر ال�شابق : 

تنازل رقم : 1
ا�شم مالك العامة : �شركة داي�شون ليمتد

ا�شم املتنازل له : �شركة داي�شون ري�شري�ص ليمتد
مهنته : م�شنعون وجتار
جن�شيته : اململكة املتحدة

عنوانه وحمل اإقامته : تيتبريي هيل ، ماملي�شبريي ، ويلت�شري ا�ص ان 16  0اآر بي ، اململكة املتحدة.
تاريخ انتقال امللكية : 2013/02/18

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2013/03/20
�إد�رة �لع�مات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  مار�س 2013 العدد 10746
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بدا لفتاً غياب قرار من املحكمة يف تركيا يجدد منع املن�شورات واآلف 
الكتب التي ُمنعت يف العقود الأخرية، ومن بينها اأعمال ناظم حكمت. 
رحب الو�شط الثقايف والنا�شرون يف تركيا بهذه اخلطوة باعتبارها نقلة 
اإىل الحت��اد الأوروب���ي، لكنه ما  نوعية يف بلد عريق يطلب الن�شمام 
زال يعي�ص جزءاً من اأزمة يف حرية التعبري وحرية ال�شحافة، بدءاً من 
األيف �شفق التي حتدثت عن جمازر الأرم��ن فاتهمت  ق�شية الروائية 
باألف اتهام، من دون اأن نن�شى حائز جائزة )نوبل( اأورهان باموق الذي 

اتهم باإهانة ما ي�شمى )الهوية الركية(.
ل تختلف التهامات التي وجهت اإىل األيف �شفق واأورهان باموق كثرياً 
عن تلك التي طاولت ناظم حكمت يف اأيامه، فهذا ال�شاعر، الذي اأم�شى 
يف معتقات اأتاتورك بتهم عدة من بينها )حتقري الدولة(  عاماً   13
حني قال يف املحكمة: )الدولة تخاف من ال�شعر(، مل يكن الإفراج عنه 
اإل نتيجة كتابات ومقالت واإ�شرابات عن الطعام خا�شها اأدباء العامل، 

اإ�شافة اإىل تظاهرات و�شغوطات كثرية يف تركيا.
ال���ذي حلق  ك��ان ال�شاعر ع��ب��ده وازن حم��ق��اً ح��ني ك��ت��ب: )ل��ع��لنّ الظلم 
بحياة رائد ال�شعر الركي احلرنّ ورائد احلداثة الركية يف مفهومها 
كاإن�شان  ولي�ص  ك�شاعر  به  يلحق  برح  ما  ال��ذي  الظلم  مياثل  ال�شامل، 
فح�شب ويتمثل يف القراءة الأحادية التي اأخ�شعه لها النقاد الأمميون 
م��ت ه��ذا ال�شاعر  وال���ش��راك��ي��ون وامل��ل��ت��زم��ون. تلك ال��ق��راءة ال��ت��ي ق��دنّ
اأي�شاً(  )وعربياً  عاملياً  عزله  يف  �شاهمت  بالأحرى  الإن�شاين  اأو  العاملي 
الأخرية  التحولت  الذي جعلته  ال�شراكي  الإرث  �شمن  ويف ح�شره 

من �شنيع املا�شي(.
ال�شيوعيني  م���ن  م����رة  م���رت���ني،  ل��ل��ظ��ل��م  ت��ع��ر���ص  ح��ك��م��ت  اأن  واحل�����ال 
الآتاتوركي  النظام  من  ثانية  ومرة  واأقواله،  اأدبه  مروجي  الي�شاريني 
الع�شكري الذي قمعه ونفاه بتهم واهية. بني احلب ال�شيوعي والقمع 
الأتاتوركي، كان �شعر حكمت �شحية، فلي�ص غريباً اأن نقول اإن الأحزاب 
ال�شيوعية العربية بقدر ما �شاهمت يف الرويج حلكمت بقدر ما اأ�شاءت 
التاأثري  يقت�شر  الأي��دي��ول��وج��ي��ا. ومل  اأ���ش��ري  اأدب���ه  اإل��ي��ه، جعلت معظم 
لوي�ص  والفرن�شي  ن��ريودا  بابلو  الت�شيلي  �شمل  بل  عليه  الأيديولوجي 
وامل�شري  ماياكوف�شكي  والرو�شي  ريت�شو�ص  ياني�ص  واليوناين  اأراغ��ون 
اأحمد فوؤاد جنم وغريهم. كانت املجات الي�شارية العربية والأجنبية 
جتهد لت�شع كل �شعر هوؤلء يف خدمة الثورات وق�شايا العامل الثالث 
الوجودية  العربية(، ول تهتم بق�شائدهم  التحرر  )اأح��زاب  �شمي  وما 
اأو الغرامية. كان انحياز بع�ص الي�شاريني اإىل هوؤلء ال�شعراء انحيازاً 
اإىل ولءات ال�شعراء ال�شيا�شية، وكانت مطالعة كتبهم �شيا�شية قبل اأن 

تكون �شعرية.

�صاعر قبل �لن�صال
باتت قراءة ناظم حكمت من جديد اأمراً ملحاً اليوم، من بوابة اأنه �شاعر 
قبل كل �شيء، قبل الن�شال وقبل املواقف ال�شيا�شية. �شاعر ا�شتطاع اأن 
فهو  ال�شخ�شية،  معاناته  كاأنها  عنها  ويعرب  الآخ��ري��ن  معاناة  يج�شد 
معاناة  عن  ب�شعره  عربنّ  بل  دوغمائياً  حزبياً  ول  اأيديولوجيا  يكن  مل 

ف نف�شه يف ق�شيدة ق�شرية: الآخرين ب�شكل �شحيح، وهو عرنّ
اأنا اإن�شان

اأنا ناظم حكمت �شاعر تركي
اأنا احلمية واحلما�شة من ال�شاق حتى الراأ�ص

ومن ال�شاق حتى الراأ�ص، كفاح ول �شيء غري الأمل،
ذاك اأنا.

 ولد ناظم حكمت لعائلة ثرية، مع بدايات احلرب العاملية الأوىل. عا�ص 
فقد  طويل،  لوقت  مفتوحة  ظلت  ج��راح��اً  قلبه  يف  فتح  م��روع��اً  حدثاً 
قتل عمه علي العزيز على قلبه يف معركة الداردنيل ال�شهرية بقيادة 
م�شطفى كمال �شد جيو�ص احللفاء. وحتت تاأثري تلك الفاجعة املوؤملة، 
كتب حكمت ق�شيدة حازت اإعجاب العائلة والأ�شدقاء، ثم اأخذ ير�شل 

ق�شائده اإىل املجات الأدبية.
�شارك حكمت يف حركة اأتاتورك التجديدية ولكن بعدها عار�ص النظام 
الذي اأن�شاأه اتاتورك و�شجن يف ال�شجون الركية حتى 1950، ثم فر 
اإىل الحتاد ال�شوفياتي، وتويف يف عام 1963. جرب يف �شعره الأ�شكال 
املمكنة كافة احلديثة منها واملوروثة، وعزز جتربته بالثقافات كافة من 

الرو�شية  الأدبية  ال�شخ�شيات  باأبرز  عاقاته  بف�شل  خ�شو�شاً  حوله، 
والأوروبية والأمريكية وحتى العربية.

اأعادت له تركيا جن�شيته بعد 58 عاماً من اإ�شقاطها، ولعل اأ�شهر عبارة 
له تقال يف الثقافة العربية: )احلياة جميلة يا �شاحبي(. وكان لفتاً اأن 
�شعره يح�شر يف بع�ص امل�شل�شات الركية كما يح�شر نزار قباين يف 
امل�شل�شات ال�شورية. مبعنى اآخر، حتول ناظم حكمت اإىل �شاعر �شعبي 

يف باده رغم �شافة الأتاتوركية �شده، ورغم حب الأتراك لها.

ق�صيدة �لعجوُز و�لبحر
يف �شماِء البحر ميُر ال�شحاُب املتعدد الألوان

على �شفحِة مياِهه
ية جتري ال�شفينُة الف�شنّ

يف مياهِه ت�شبُح ال�شمكُة ال�شفراء 

ويف اأعماِقه يرق�ُص الطحلُب البنف�شجي
فوَق تراِب ال�شاطئ 

يت�شاءُل العجوز
ترى هل اأكوُن ال�شحاَب

اأم ال�شفينة؟ 
ترى هل اأكوُن ال�شمكَةَ

اأم الطحلَب البنف�شجي؟
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ناظم حكمت يعود اإىل تركيا بعد 50 عامًا 

املزماة يطلق العدد 
الثالث من �سل�سلة جذور 

التاآمر �سد الإمارات
من  الثالث  العدد  والبحوث  للدرا�شات  املزماة  مركز  اأطلق 
الإخوان  عنوان  حتت  الإم���ارات  �شد  التاآمر  ج��ذور  �شل�شلة 
وي��اأت��ي هذا   . الإم����ارات  ث���روات  ال�شيطرة على  يطمعون يف 
اجل����زء ل��ي��ق��دم م��ع��ل��وم��ات وح��ق��ائ��ق ج���دي���دة ح���ول جماعة 
يف  دعوتها  لن�شر  وحماولتها  واأ�شاليبها  امل�شلمني  الإخ��وان 
اخلليج العربي وكيفية زرع تنظيمات �شرية يف اأكرث من بلد 
وياأتي اإطاقه مواكبا ملحاكمة التنظيم ال�شري يف الإمارات 
حيث يك�شف الكتاب اأطماع الإخوان واأ�شاليبهم يف ا�شتقطاب 
ت�شاعد اجلمهور على  ال�شباب وي�شيء على ق�شايا خمفية 
فهم اآلية تنظيم وطرقهم يف ال�شيطرة والنت�شار واأطماعهم 
ث��روات اخلليج. وقال الدكتور �شامل حميد رئي�ص مركز  يف 
التاآمر  ج��ذور  �شل�شلة  وموؤلف  والبحوث  للدرا�شات  املزماة 
الإ�شدار اجلديد جاء موا�شلة للجزءين  اإن  الإم��ارات  �شد 
اللذين لقيا رواج��ا كبريا وحققا قدرا مهما من  ال�شابقني 
اجلديد  كتابه  يف  املوؤلف  وتناول  عليهما.  والطلب  الإقبال 
الإمارات  ث���روات  على  ال�شيطرة  يف  الإخ���وان  طمع  مظاهر 
اإ�شافة لأخونة الذاكرة التاريخية ومكر خطابهم الإعامي 
وخطوات التنظيم الإخواين يف الإمارات قبل اإن�شاء اخللية 
املقبو�ص  املتهمني  قادتها  حماكمة  الآن  تتم  التي  ال�شرية 
منها  الأول  يتناول  ف�شول  ثاثة  يف  الكتاب  ويقع  عليهم. 
الإمارات  �شد  الإخ���واين  التاآمر  واأ�شكال  و�شور  مامح   ..
واخلليج وكيف متت مواجهته هذه املرة بحزم �شديد وجدية 
ع��ال��ي��ة وف�����ش��ح الأ���ش��ب��اب ال��ت��ي ت��دع��و امل��ج��ت��م��ع��ات ملحاربته 
باعتباره منظومة فكرية ت�شعى لتدمري املجتمعات واإهدار 
عن  الثاين..  الق�شم  ويتحدث  الفو�شى.  واإ�شاعة  الطاقات 
ففي  الثانية  للمرة  الإم�����ارات  يف  الإخ����واين  امل�����ش��روع  ف�شل 
�شدا منيعا  الإماراتي  الوعي  املا�شي �شكل  القرن  �شبعينيات 
الأخرية  ال��ف��رة  ويف  التمدد  م��ن  الإخ����واين  التنظيم  منع 
الربيع  ا�شتن�شاخ  خمططات  ر�شم  منت�شبوه  ح��اول  حينما 
العربي كانت بداية النهاية للتنظيم الإخواين ل يف الإمارات 
ويت�شمن  ال��ع��امل.  دول  خمتلف  يف  واإمن���ا  فح�شب  واخلليج 
الإخوانية  املن�شورات  ب�شور  خا�شا  ملحقا  الثالث..  الق�شم 
الكاتب بتحليلها ب�شكل منطقي وعقاين وف�شح  التي قام 
وراءها  التخفي  التنظيم  ح��اول  التي  مراميها  من  الكثري 
اأهمية  ت��اأت��ي  حيث  املجتمع  لأخ��ون��ة  الفا�شلة  حم��اولت��ه  يف 
ومهمة  متعاقبة  مراحل  خ��ال  ج��اءت  اأنها  املن�شورات  ه��ذه 
من تاأ�شي�ص التنظيم يف دول اخلليج ويف فرة زمنية توؤكد 
اأهداف الإخوان البعيدة املدى واأ�شاليبهم املتبعة كما يواكب 
لتكون  الإم���ارات  يف  ال�شري  التنظيم  حماكمة  الآن  ن�شرها 
�شعر  التنظيم وطموحاته. ويبلغ  اأه��داف  مثابة دلئل على 

الكتاب 15 درهم لأهداف توعوية.

اأكادميية ال�سعر 
ت�سدر جمموعة عيون 
النداوي لل�ساعر املري

والربامج  املهرجانات  لإدارة  التابعة  ال�شعر  اأكادميية  اأ�شدرت 
�شعرية  جمموعة   .. اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  يف  وال��راث��ي��ة  الثقافية 
وذلك  ال��ن��داوي  عيون  عنوانها  امل��ري  جميلة  اآل  حمد  لل�شاعر 
عامل  يف  ال�شعرية  ال��ت��ج��ارب  ملختلف  توثيقها  �شل�شلة  �شمن 
ال�شعر النبطي. جاءت طبعة الديوان يف 70 �شفحة و�شم 25 

ق�شيدة على خمتلف الأوزان ال�شعرية.
على  جميلة  اآل  لل�شاعر  الأوىل  التجربة  الديوان  يعترب  فيما 

�شعيد الدواوين ال�شعرية.
الق�شائد حول و�شف رحات الرب واملقاني�ص وطيور   وت��دور 
ال��ق��ن�����ص ومل ي��خ��ل ال���دي���وان م��ن امل�����ش��اج��الت ال�����ش��ع��ري��ة بني 
ال�شاعر وعدد من اأ�شدقائه والتي حملت يف مفرداتها و�شورها 
ووجدانياته  امل�����ش��اع��ر  خ�����ش��و���ش��ي��ة  م���ن  ال��ك��ث��ري  و���ش��ي��اغ��ات��ه��ا 
يف  فكانتا  ال��دي��وان  يف  ق�شيدتني  اآخ��ر  ال��ذات��ي��ة..اأم��ا  وهمومه 

غر�ص الغزل.
 وت�شج ق�شائد الديوان مبختلف اأ�شكال احلياة و�شورها خا�شة 
وت��رح��ال مع �شقوط  الطبيعة من رح��ات قن�ص  اأج���واء حياة 
الإبل  اأخ�شر وحركة  الأر�ص جلباب احلياة  الأمطار واكت�شاب 
الب�شرية  والتجمعات  واحل��ب��ارى  القن�ص  وط��ي��ور  وال�����ش��ي��ارات 

مبختلف اأ�شكالها وهو ما اأعطى لل�شور 

رو�شة  برنامج   للفنون  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  اأطلقت 
ال��ب��اب��ل ال����ذي ي��ع��ن��ى ب��امل��و���ش��ي��ق��ى ال��ع��رب��ي��ة وذلك 
بالتعاون مع موؤ�ش�شة التوثيق والبحث يف املو�شيقى 
ال��ع��رب��ي��ة . وي���ت���األ���ف ال���ربن���ام���ج ال�����ذي ي��ب��ث على 
ال��ع��دي��د من  ت��ت��ن��اول  104 حلقات  الإن��رن��ت م��ن 
جوانب املو�شيقى العربية الكا�شيكية وتتوزع على 
عدة برامج ت�شمل برامج  �شمع و نظامنا املو�شيقي 
و  من التاريخ و دروب النغم وبحيث يتم تخ�شي�ص 
26 حلقة لكل برنامج وتوزع على 52 اأ�شبوعا على 

مدار العام . 
متنوعة  مو�شيقية  اأعمال  �شمع  برنامج   ويتناول 
العر�ص  ب��ني  الكا�شيكية  العربية  املو�شيقى  م��ن 
اإىل  تنتمي  والتحليل من خال عر�ص ت�شجيات 
مدر�شة ع�شر النه�شة املو�شيقية العربية ال�شرقية 
�شواء كانت هذه الت�شجيات على �شكل اأ�شطوانات 

اأو اأ�شرطة اأو اأي مادة اأخرى . 
كما يقوم العر�ص على �شرح حمتوى الت�شجيل من 
قالب اإىل موؤدين اإىل كام وحلن اأو حلن فقط يف 
التعريف  بعد  يتم  وبحيث  الآل��ي��ة  املو�شيقى  حالة 
بالإ�شارات  ف��ي��ه  امل���واق���ع  ب���اأه���م  ال��ت��ن��وي��ه  ب��ال��ع��م��ل 
الإ�شارة  امل���راد  اجل��زء  خ��ال عر�ص  م��ن  امل�شموعة 
بعد  ك��ام��ا  العمل  ع��ر���ص  يتم  ث��م  وتدقيقه  اإل��ي��ه 

نهاية ال�شرح .

 ويتناول برنامج نظامنا املو�شيقي النظام املو�شيقي 
العربي من مقام واإيقاع ويف كل حلقة يتم التعريف 
مبقام اأو اإيقاع من خال عر�ص مناذج م�شجلة اأو 

حية لهذا املقام اأو الإيقاع .
اأكادميية ولكنه فى   وينطلق الربنامج من وجهة 
املعلومات حول  لت�شهيل  نف�شه هو حماولة  الوقت 

النظام املو�شيقي العربي . 
ويقوم برنامج  من التاريخ على تناول �شخ�شية اأو 
حدث تاريخي من خال املو�شيقى حيث يقوم على 
�شبيل املثال بعر�ص �شرية ذاتية لفنان اأو مو�شيقي 
ما من خال اأعماله اأو اأعمال �شجلت له ومن خال 
اأهم مامح ع�شره من اأحداث �شيا�شية واجتماعية 
وغريها من الظروف والتاأثري املتبادل بينهما كما 
ال�شخ�شية  اىل  بال�شافة  اأحيانا  الربنامج  يتناول 
احلدث نف�شه متناول الأغاين والأحلان التي تبعت 

هذا احلدث اأو ذاك .
 ويعتمد برنامج  دروب النغم على فكرة الختاف 
اأو  امل��خ��ت��ل��ف��ة ك��ذل��ك الآلت  امل��و���ش��ي��ق��ى  اأن�����واع  ب��ني 
اآل���ة م��ا وكيف  الأ���ش��وات ويف ك��ل حلقة يتم ت��ن��اول 
ت�شتعمل يف اأكرث من منطقة وما اإن كانت خمت�شة 
التحدث  تقليد ما كذلك ميكن للربنامج  اأو  بنوع 
عن طريقة الغناء هذه اأو تلك و�شرح كل واحدة من 

الآلت اأو طرق الغناء املختلفة يف حلقة م�شتقلة.

كان �ل�صاعر �لرتكي ناظم حكمت ي�صنف حتى وقت قريب يف خانة )�ملمنوعني( على �لقنو�ت �لف�صائية، فرغم �أنه �ل�صاعر �لأبرز �أدبيًا 
وحد�ثيًا يف تركيا فاإنه ظل 50 عامًا غر مرحب ب�صعره وب�صخ�صه، وتعر�س لل�صجن و�لنفي. ولكن �أخرً� �صمحت من�صور�ته يف تركيا.



فــن عــربـــي

27

�أن �لنجمة جومانا مر�د كانت بعيدة عن �لغر�ء وترف�س تقدميه، �ل �ن �جلميع فوجئ مب�صاهد جريئة لها يف  رغم 
بطريقة  تقدميه  مت  ماد�م  �تهاما  لي�س  )�لغر�ء  قالت:  �لتهام  بهذ�  مو�جهتها  مت  وعندما  )�حلفلة(،  �لخر  فيلمها 
�صحيحة( وحتدثت عما تق�صده بتلك �لطريقة �ل�صحيحة، كما تكلمت عن ردود �لفعال على فيلمها وحقيقة خ�فها مع 

روبي و�حمد عز، وغرها من �لعرت�فات يف هذ� �حلو�ر:

�لفن بالن�صبة للفنان �للبناين ه�صام �حلاج، ر�صالة يوجهها �ىل �لعامل �لعربي من خ�ل كل عمل جديد يقدمه. وهو يرى 
�ن �لفن يحمل يف طياته ر�ية �حلب و�ل�ص�م بني �لنا�س، �لمر �لذي ز�د من جناحاته يف �ل�صنو�ت �ملا�صية �لخرة وجعله 

من �ل�صو�ت �ل�صبابية �ملطلوبة يف دول �خلليج و�لعامل �لعربي ككل. 
جديد ه�صام، ث�ثة �أعمال متتالية من �نتاج �صركة �لفار�س ل�نتاج �لفني، ي�صتكمل بها م�صرته �لفنية �لتي بد�أها بجهد 

وعناء، متمنيًا �ن تنال �عجاب �جلمهور وتكون ��صتمر�رً� لنجاح �لغنية �للبنانية و�متد�دً� لها.

�لغر�ء لي�س �تهاما ماد�م مت تقدميه بالطريقة �ل�صحيحة

جومانا مراد: الرجل املنا�سب مل يظهر يف حياتي بعد

موؤخراً. اطلقتها  التي  اجلديدة  اعمالك  عن  • حدثنا 
بعنوان )يا  الأوىل  الأغنية  الفني،  الفار�ص لانتاج  �شركة  انتاج  اأعمال جديدة من  اأطلقت ثاثة   -
عمري( من اأحلان عادل العراقي وكلمات ال�شاعر العراقي فرا�ص حبيب وتوزيع املبدع طوين �شابا 
اب ادوار ب�شعاين. والأغنية الثانية بعنوان )�شعبة( من كلمات واأحلان يا�شر  ر مع املخرج ال�شنّ و�شت�شونّ
جال. اأما الأغنية الثالثة والتي متنّ ت�شويرها على طريقة الفيديو كليب مع املخرج �شفوان نعمو 
فهي بعنوان )الرحمة( من كلمات ال�شاعر فرا�ص حبيب واأحلان اأي�شا عادل العراقي النّذي علمنا اأن 

له دورا متثيليا يف الفيديو كليب.
كالعادة؟  الفني  لانتاج  الفار�ص  �شركة  انتاج  من  جميعها  • والغنيات 

- العمال الثاثة بالجمال كانت من انتاج �شركة الفار�ص لانتاج الفني، با�شتثناء الغنية الثالثة 
التي كان انتاجها م�شركاً بني �شركة الفار�ص وتلفزيون ال�شباب العراقي .

؟ الفنية  جولتك  عن  معجبيك  تخرب  • ماذا 
هذه  واوىل  والعربية.  الللبنانية  اجلاليات  للتقي  عدة  بجولت  املو�شيقينّة  فرقتي  برفقة  �شاأقوم   -

اجلولت �شتكون اىل كندا ثم اىل اأمريكا حيث �شيتم احياء 18 حفا ان �شاء اهلل.
؟  لبنان  اىل  العودة  �شتكون  • ومتى 

- بعد النتهاء من احلفات ال� 18 يف كندا وامريكا �شاأعود بعدها اىل لبنان حيث �شيكون يل حفل 
مبنا�شبة عيد الف�شح املجيد يف منتجع st Stefano البرون.

اليوم؟  نف�شه  احلاج  ه�شام  يرى  • اأين 
راً يل وثانياً  - عندما اعيد �شريط حياتي الفنية وبداياتي، ا�شكر اهلل اوًل على النجاح الذي كان مقدنّ
على حمبة اجلمهور. وهذا ما يعطيني دفعاً اقوى للعمل واجلد لتقدمي كل ما هو اف�شل، خ�شو�شاً 

انه ل جمال للعودة اىل الوراء بعد ان و�شلت اىل هذه املرحلة املتقدمة.
بالتكرب؟ يتهمونك  للذين  تقول  • وماذا 

لي�ص  وه��ذا  ي��ق��ررون.  وعندها  احل��اج،  ه�شام  على  �شخ�شياً  ليتعرفوا  بهم  التقي  ليتني  لهم  اق��ول   -
بجديد لن التهمة الوىل التي توجه للفنان هي التكرب وعدم التوا�شع وغالباً ما يحدث ذلك لن 

الفنان يكون دائماً حتت ال�شواء. 

والعرب؟  اللبنانيني  الفنانني  من  اليوم  احلاج  ه�شام  يناف�ص  • من 
- كل عمل ناجح ومميز يناف�شني بايجابية ويدفعني للم�شي لكل ما هو اف�شل ، لذا ل اعترب ان هناك 
مناف�شة بل اعترب ان كل فنان يقدم الفن اجليد والناجح يكون )امتداداً( لنجاحي وجناح الغنية 

العربية بالجمال.

ه�سام احلاج: ل جمال للعودة اإىل الوراء

 • ملاذا قدمت الإغراء يف فيلمك الخري )احلفلة( رغم رف�شك 
له من قبل؟

التلفزيوين  الع��ان  م�شاهدي من  انتقدوا  هناك من  اأول   -
عن الفيلم من دون ان ي�شاهدوه، رغم ان امل�شاهد التي جاءت 

اغراء  ه��ي  الع����ان  �شمن 

غري مبتذل يعتمد فقط على نظرة العني وال�شحكة والأداء، 
اأقدم م�شهدا واحدا ميكن ان يخجل اجلمهور. والغراء  ومل 
ال�شحيحة  بالطريقة  م��ادام مت تقدميه  اتهاما  لي�ص  راأي��ي  يف 
التي تعتمد على الداء ولي�ص العري والبتذال، وما قدمته يف 
الفيلم مل يكن اغ��راء مبتذل وامن��ا كان اغ��راء راقيا فر�شته 
لكنني عند موقفي  التي قدمتها  ال�شخ�شية  طبيعة 
ال��وح��ي��د مغازلة  اغ����راء ه��دف��ه  ال��راف�����ص لي 

اجلمهور. 
املطلقة  البطولة  قدمت  ان��ك  رغ��م   •
بطولة  الفيلم  ه��ذا  ان  ال  ق��ب��ل،  م��ن 
ج���م���اع���ي���ة �����ش����ارك ف���ي���ه اح����م����د عز 
وروب����ي وحم��م��د رج���ب، ال تخ�شني 
تراجعا  الم����ر  ال��ب��ع�����ص  ي��ع��ت��رب  ان 

لنجوميتك؟
يقدمون  ال��ك��ب��ار  ال��ن��ج��وم  ك���ل   -
البطولت اجلماعية ومل يعترب 
لنجوميتهم،  تراجعا  المر  احد 
التي حم�شتني  بالعك�ص من ال�شباب 
ب��ط��ول��ة جماعية،  ان���ه  ل��ف��ي��ل��م )احل��ف��ل��ة( 
وهذه النوعية من الأعمال حتقق جناحا 
كل  تدفع  �شريفة  مناف�شة  فيها  وتكون 
ف��ن��ان ل��ت��ق��دمي اف�����ش��ل م��ا ل��دي��ه من 

اداء.
جمالك  ت�شتغلني  مدى  اي  • اىل 

يف ادوارك؟
اىل  حت����ت����اج  ال����ت����ي  الدوار   -
اجل�����م�����ال، م����ن ال���ط���ب���ي���ع���ي ان 
ل  لكنني  فيها،  جمايل  ا�شتغل 
اعتمد عليه يف كل ما اقدمه، 
ادوارا  ان��ن��ي ق��دم��ت  ب��دل��ي��ل 
الداء  على  فقط  تعتمد 

ولي�ص اجلمال. فانا ممثلة وعندما يحتاج دور مني ل�شتغال 
جمايل اقدمه م��ادام يف احل��دود التي ار�شى بها، لكن حتى يف 
هذه الدوار ل بد ان اأعتمد اي�شا على موهبتي. ومنذ بدايتي 
يوجد  ان��ه ل  امل��راأة اجلميلة، خا�شة  اأدوار  رف�شت ح�شري يف 
منتج اأو خمرج يجازف بعمل مع فنانة ملجرد اأنها جميلة ول بد 

من اميانه مبوهبتها وبقدرتها على اجناح العمل.
ال�شبب؟ فما  �شخمة  ايرادات  يحقق  مل  • الفيلم 

اأخ��ريا ت��اأث��رت اي��رادات��ه��ا ب�شكل او  - كل الأف���ام التي عر�شت 
اليومية  العنف  اح��داث  العر�ص جاء و�شط  باآخر، لأن توقيت 
التي �شهدتها م�شر اأخريا، لكنه حقق رغم ذلك ايرادات طيبة 
و�شط كل تلك الظروف ال�شعبة، فمازال هناك جمهور يريد ان 

يذهب اىل ال�شينما ليبتعد عن الجواء ال�شيا�شية. 
اأثناء  الفيلم  اأبطال  بني  وقعت  التي  اخلافات  حقيقة  • ما 

الت�شوير؟
كانت طيبة جدا  بالعك�ص عاقتنا  خ��اف��ات،  اي  - مل حت��دث 
كانت لديه رغبة  وك��ل منا  التفاهم،  اج��واء من  وكنا نعمل يف 

اعمال  كل  وعموما  ممكن.  �شكل  اأف�شل  يف  العمل  ظهور  يف 
بني  خافات  عن  لإ�شاعات  تتعر�ص  اجلماعية  البطولة 

جنومها.
روبي؟ مع  خافات  هناك  كانت  انه  قيل  • لكن 

- جمرد اإ�شاعات فلم يحدث بيننا اي خاف، بل انده�شت 
اكرث ملا قيل عن خافات بيني وبني احمد عز رغم انني 
كبري  جن��م  فهو  معه،  للتعاون  ال�شعادة  يف  غاية  كنت 

وامتنى  متميز،  فنان  رجب  حممد  واي�شاً  وموهوب، 
اأن اكرر جتربة العمل مع كل جنوم هذا الفيلم.

• كيف ترين املناف�شة مع النجمات الخريات على 
ال�شاحة؟

جمال،  اي  يف  طبيعي  وه��ذا  م��وج��ودة  املناف�شة   -
لكنني  �شريفة.  مناف�شة  م��ادام��ت  بها  ارح��ب  وان��ا 

النقاد  مهمة  ه��ذه  لن  نف�شي  ��م  اأق��ينّ اأن  اأ�شتطيع  ل 
واجلمهور، وان كنت بالتاأكيد اأحاول اأن اقدم كل ما هو جديد 
واب��ت��ع��د ع��ن ال��ت��ك��رار، ك��م��ا ا�شبحت اف��ك��ر يف خ��ط��وات��ي جيدا 
اىل  وت�شيف  النا�ص  تعجب  اعمال  اق��دم  ان  على  وحري�شة 

ر�شيدي.
القادمة؟ اعمالك  • ما 

- ا�شارك يف فيلم جديد بعنوان )اأ�شرف التلت( من بطولة 
عمرو �شعد، ويف م�شل�شل بعنوان )ال�شندوق ال�شود( مع 

ال��ف��ن��ان خ��ال��د ���ش��ال��ح وم���ن امل��ق��رر ع��ر���ش��ه يف رم�شان 
املقبل. 

ان�شغالك  و�شط  اخلا�شة  حياتك  يف  تفكريك  اأي��ن   •
بالفن؟

لن�شغايل  اخلا�شة  حياتي  ان�شى  احيانا  انني  اع��رف   -
ا�شرية  حياة  اعي�ص  ان  بالتاأكيد  امتنى  لكنني  عملي،  يف 
يف  يظهر  مل  املنا�شب  ال��رج��ل  لكن  ات���زوج،  وان  م�شتقرة 

حياتي بعد.
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الفلفل احلار ينق�ص الوزن ويح�سن اللياقة
عاد الفلفل احلار للظهور يف بوؤرة اهتمام خرباء ال�شحة لفوائده ال�شحية 
التي  الطبيعية  ملكوناته  وذلك  ال��وزن،  اإنقا�ص  ولتاأثريه يف عملية  العالية 
التخل�ص  امل��ادة تعمل بطرق خمتلفة على  وه��ذه   capsaicin ب�  تعرف 

من الدهون بدون التاأثري على �شامة اجل�شم. 
وللفلفل احلار ع�شر فوائد �شحية، اأولها اأنه ي�شاعد يف العملية الأي�شية، 
بالطاقة،  اجل�شم  مت��د  خ�شائ�ص  على  حتتوي   capsaicin م��ادة  لأن 
وذلك با�شتهاك املزيد من ال�شعرات احلرارية بن�شبة %3 خا�شة عندما 
التخل�ص  على  قدرتها  اأن  كما  التمارين.  قبل ممار�شة  ال�شخ�ص  يتناولها 
احلرارية  ال�شعرات  من  مزيدا  يحرق  اجل�شم  يجعل  الدهون  من  �شريعاً 

حتى يف اأوقات الراحة اأو اأثناء النوم. 
وتعمل اأي�شا على تثبيط ال�شهية حيث توؤثر ب�شكل كبري على اإفراز هرمون 
اللذين  والدوبامني  الأدرينالني  هرموين  يف  تتحكم  التي  الدرقية  الغدة 
ينظمان ال�شهية. لهذا فاإن اإ�شافة الفلفل احلار لكل وجبة يقلل من �شهية 

ال�شخ�ص للطعام مبقدار الن�شف تقريباً. 
ونتيجة تاأثريها يف توليد احلرارة تعمل مادة ال� capsaicin على زيادة 
الطاقة والن�شاط لدى من يتناول الفلفل احلار بالإ�شافة اإىل قدرتها على 

حت�شني قدرات املعدة على اله�شم. 
وي�شتخدم الفلفل احلار من مئات ال�شنني للتغلب على م�شكلة ع�شر اله�شم 
وال�شطرابات املعوية، وذلك بحث املعدة على اإنتاج اإنزميات اله�شم الأمر 
اأكرث  ب�شكل  الغذائية  امل���واد  امت�شا�ص  عملية  اجل�شم  على  ي�شهل  ال��ذي 

فاعلية وهو ي�شاعد على تنظيم ه�شم املواد الكربوهيدراتية. 
يوقف  اأن  احل��ار ميكن  الفلفل  ك��اٍف من  ق��در  تناول  اأن  الدرا�شات  واأثبتت 
وحتويلها  الدهون  حتلل  معدل  بزيادة  وذل��ك  الكبد،  على  الدهون  تراكم 

لطاقة.

ق�صور �خل�صار و�لفاكهة... ل ترميها!

وجدت  بالق�شرة!  احتفظي  برتقالة،  رين  تق�شنّ اأو  ليمونة  تع�شرين  حني 
 Q40 درا�شة حديثة اأن ق�شرة احلم�شيات حتتوي على مادة �شالفي�شرول
اجل�شم.  يف  ال�شرطانية  اخلايا  انت�شار  عن  امل�شوؤول  الأن���زمي  تقتل  التي 
�شبق واأظهرت درا�شة �شابقة اأننّ مادة الليمونني املوجودة يف ق�شرة الليمون 
�ص خطر الإ�شابة بال�شرطان اأي�شاً.  والربتقال والليمون الهندي قد تخفنّ
املاأكولت  اإىل احل�شاء،  الرب�ص  واأ�شيفي  الفاكهة بعد غ�شلها جيداً  اأبر�شي 

املخبوزة، اللنب، اأو ال�شاي ال�شاخن.

اخلميس -    21   مارس    2013 م    -    العـدد   10746
Thursday   21    March    2013  -  Issue No   10746

املؤلفة واملنتجة ستيفني ماير خالل حضورها العرض األول لفيلم املضيف في هوليوود. )رويترز(

�لقارة �ملظلمة ؟  ت�صمى  كانت  �لتى  �لقارة  هى  • ما 
اج��زاء كثرية  ق��ارة افريقيا لأن  املا�شي على  هذا ال�شم كان يطلق يف 
منها مل تكن قد اكت�شفت بعد ومل يكن �شكان القارات الخرى يعرفون 

عنها ال القليل 
• هل ت�صتطيع �لفعى �ن تتماوت ؟ 

نعم هناك بع�ص الأفاعي ي�شتطيع ذلك مثل الأفعى خنزيرية النف 
وت�شمى احياناً ذات احلفيف او الفعى النفاحة او الثعبان النفاح فاأذا 
وك�شت هذه الأفعى لفرة طويلة فاإنها تنقلب على ظهرها وتتلوى يف 
اأمل وا�شح ثم تهداأ وتبقى على ظهرها مفتوحة الفم مدلة الل�شان كما 
لو كانت ميتة واذا رفعها احد تتدىل يف ارتخاء دون حراك ول تعود اإىل 

طبيعتها حتى يركها الدخيل ويذهب بعيداً.

الثدي تقل عند الن�شاء اللواتي تكرثن من اجناب الأطفال وتزداد عند الن�شاء  اأن ن�شبة ال�شابة ب�شرطان  •هل تعلم 
الغري متزوجات واللواتي اأجننب)ولدن( طفل واحد، ولي�ص للر�شاعة اأي عاقة يف كرثة الإ�شابة اأو قلنّتها.

اأن الطفل الطبيعي يبداأ يف تركيز عينيه على الأ�شياء املتحركة وحتريك اأطرافه يف الأ�شبوع ال�شاد�ص من  تعلم  •هل 
العمر ، ويف الفرة ذاتها ي�شتجيب لاأ�شوات املفاجئة.

ع�شلي من الأع�شاء الداخلية التي توجد يف اأح�شاء الن�شان حيث يراوح وزنه  ع�شو  اأكرب  هو  الكبد  اأن  تعلم  •هل 
بني كيلو غرام واحد وثلث اأو اأربعة اأخما�ص الكيلوغرام.

من وزن اجل�شم. باملائة   90 حوايل  ن  يكونّ املاء  اأن  تعلم  •هل 
والقهوة واخلمور يوؤدنّي اىل زيادة الدهنيات احلم�شية يف الدم والذي يوؤدنّي  ال�شاي  �شرب  يف  الفراط  اأن  تعلم  •هل 

بدوره اىل ن�شبة الكول�شرول يف الدم والعامل الأ�شا�شي يف ت�شلنّب ال�شرايني.
الروماتيزم )روماتيزم املفا�شل( يعالج بكمادات الثلج وتلقى جناح كبري. حالت  بع�ص  اأن  تعلم  •هل 

تعلم اأنه من ال�شروري لكل فرد اأن ي�شرب 1-5،1 لير ماء يوميا يف احلالت العادية وت�شل حاجة اجل�شم للماء  •هل 
اىل حوايل 3 لير يف الأيام احلارة وعند بذل اجلهد حيث يفقد اجل�شم يف احلالتني ن�شبة كبرية من العرق.

اأن �شداع ال�شقيقة ي�شيب الأطفال اأي�شا ولكن بن�شب اأقل مما ي�شيب الكبار. تعلم  •هل 

كان الثعبان نائما بني �شخرتني عندما اهتزت احداهما ف�شقطت على الأخرى وانح�شر الثعبان فيما بينهما 
ل ي�شتطيع اخلروج ومل ير�ص احد باأن ينقذه حتى مر يف املكان رجل عجوز وجاء لي�شريح على ال�شخره 
فناداه الثعبان لينقذه فنظر اليه العجوز وعرف ما هو فيه فاأف�شح له مكانا واخرجه.. وقف الثعبان الكبري 
ال�شخم امام العجوز و�شاأله امل تخف منى فقال العجوز ومل اخاف ما دام اهلل اقوى منك؟ فقال الثعبان 
نعم.. ولكن انا لن اوؤذيك بل �شاأقدم لك عر�شا: لك ان تتمنى امنية فاأحققها لك. فقال العجوز: ا�شكرك 
مل انقذك لتقدم يل مكافاأة بل انقذتك لوجه اهلل. فقال الثعبان ا�شكرك مرة ثانية وخذ هذه احللقة التي 
على رقبتي فالب�شها يف رقبتك او امنحها ملن ت�شاء فتحميه وحتقق له ما يريد و�شيعي�ص حياة هانئة.. ف�شكره 
العجوز واخذ احللقة وان�شرف.  وملا ذهب لبيته حكى لبنه �شلطان ما حدث ومنحه احللقة وقال �شبعت من 
الدنيا اما انت فاأمامك الكثري لتفعله فيها ف�شكره ابنه البار واخذ احللقة وو�شعها يف رقبته وخرج حلراثة 
ار�شه فاأح�ص باأن يده تعمل كاأنها يد 1.. رجل ويف وقت ق�شري كان قد انتهى من عمله، اراد ان يحمل غلته 
لبيته فلم يحتج مل�شاعدة احد وكاأنه مارد ي�شتطيع ان يحمل جبا .. فاأخفى مافيه من قوة حتى ليطمع فيها 
احد . جاء وقت نزل اإىل القرية رجل جبار عنيد ميلك جي�شا من الرجال الأ�شرار فاأخذ يعيث يف القرية ف�شادا 
وياأخذ ما فيها ملكا له ومل ي�شتطع احد ان يت�شدى له لقوته وجربوته وهنا جل�ص �شلطان ليا يحدث نف�شه 
ب�شوت عال هل ي�شتطيع هذا الطوق ان ي�شاعدين فخرج له يف احلال الثعبان وقد ماأ ن�شف الغرفه وقال 
وهل حت�شبني �شاأترك هذه الوليمة تفوتني، ذلك الرجل اجلبار و يل ولأعواين جي�شه حال علينا و�شحك 
واعوانه  الثعبان  الذي هاجم  الوقت  الرجل اجلبار يف  �شلطان ملواجهة  اختفى بعدها وخرج  �شحكة مدوية 
العابا �شغرية يف يد اطفال م�شاغبني فق�شوا عليهم متاما عندما كان  فاأخذوا يعت�شروهم وكاأنهم  رجاله 
جبارهم يغم�ص عينيه اي�شا يف رحلة ابدية بعدما ق�شى عليه �شلطان وخرج من مكانه ليعيد لأهل قريته 

ممتلكاتهم و�شط تهليلهم به زعيما و�شلطانا عليهم فجل�ص يحكم بينهم بعدل اهلل و�شريعة ا�شامه .

الثعبان والعجوز 

الإكثار من تناول اللحوم امل�سنعة 
تقلل من عمر الإن�سان

اجلنني يف �سهره ال�ساد�ص قادر على 
التمييز بني �سوت الرجل من �سوت املراأة

 
اأظهرت درا�شة فرن�شية ن�شرت نتائجها موؤخرا فى جملة )بى اإن اإيه اإ�ص( 
وقدمها الربوف�شور فابري�ص فالوا وفريقه بعد اجراء الختبارات الازمة 
اأن اجلنني يف �شهره ال�شاد�ص له القدرة على التمييز بني احلروف و�شوت 

الرجل من �شوت املراأة. 
وقد اأجريت الختبارات على 12 مولودا جديدا مبت�شرين اأى مت ولدتهم 
قبل امليعاد ب�شهرين اأو ثاثة ملعرفة القدرة على التمييز ال�شمعى فبالرغم 
من عدم اكتمال املخ لديهم اإل اأن النتائج التي اأو�شحت ال�شورة الب�شرية 
التمييز بني ال�شوات كما مت  ق��ادر على  انه  اإىل  اأ�شارت  اأخ��ذت للمخ  التى 

جتهيزه ق�شرة الدماغ فى اول المر لكت�شاب التفرقة اللغوية.

تناول  م��ن  الإك��ث��ار  اأن  حديثة  �شوي�شرية  درا���ش��ة  ك�شفت 
الفرا�شي  ال��ع��م��ر  تقليل  اإىل  ي����وؤدي  امل�شنعة  ال��ل��ح��وم 

لاإن�شان.
واأف��������ادت ال���درا����ش���ة ال���ت���ي اأج����ري����ت ع��ل��ى م���ا ي���ق���رب من 
يتناولون  ال��ذي��ن  الأ���ش��خ��ا���ص  ب���اأن  �شخ�ص   450،000
بن�شبة  املبكر  امل���وت  خم��اط��ر  لديهم  ت��زي��د  �شنعة  حل��وم��اً 

.44%
وق��ال��ت ك��ات��ب��ة ال��درا���ش��ة ���ش��اب��ني روه���رم���ان رئ��ي�����ش��ة ق�شم 
ال�شرطان بجامعة زيورخ  اأن نقلل قدر الإمكان من تناولنا 

لهذه اللحوم امل�شنعة لأقل من 30 جراما يف اليوم.
واأ�شافت  اأن هناك بع�ص الدلئل على تاأثري اللحوم امل�شنعة 
بالكول�شرول  غنية  عامة  فاللحوم  الإن�����ش��ان،  �شحة  يف 
ال�شريان  مبر�ص  ترتبط  رمب��ا  وال��ت��ي  امل�شبعة  وال��ده��ون 
التاجي بالقلب، واللحوم امل�شنعة تعامل اأي�شاً بالنيرات 
تكوين  ي�شبب  وذل��ك  ومذاقها،  ولونها  جودتها  لتح�شني 
املواد امل�شرطنة والتي ترتبط مبخاطر الإ�شابة ب�شرطان 
القولون واملعدة. كما اأن كميات احلديد املوجودة باللحوم 

قد توؤدي كذلك لزيادة خماطر الإ�شابة بال�شرطان.

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

جميع الأهل والأ�سدقاء.

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

الأهل والأ�سدقاء.

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

الأهل والأ�سدقاء.

اإ�رساء علي �شالح
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
ت�سبح مديرة مدر�سة يف  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.


