
ا�ستمرارية  لأّن  امل��و���س��وع  ه���ذا  الأح���ادي���ث  ت��ت��ن��اول  ق��ّل��م��ا 
تتف�سى  ذل��ك  رغ��م  ح��ا���س��ًا،  تعترب حت�سيًا  ال�����س��داق��ات 
ظ���اه���رة ان��ف�����س��ال الأ����س���دق���اء يف امل��ج��ت��م��ع ب��ق��در ظاهرة 
اللدود،  ال�سداقة  التغيري عدو  يعترب  الأح��ب��اء.   انف�سال 
فالنتقال من الدرا�سة اجلامعية اإىل احلياة املهنية ومن 
حياة العزوبية اإىل احلياة الزوجية بالإ�سافة اإىل ا�ستبدال 
املبنية  ال�سداقة  تهّدد  التي  التغريات  من  كلها  الوظيفة 

عادة على الت�سابه. 

مناف�سة وخيانة
يتقا�سمان  م��ت�����س��اب��ه��ن  �سخ�سن  ب���ن  ال�����س��داق��ة  ت��ن�����س��اأ 
تزعزع  اأن  ه��ن��ا مي��ك��ن  م��ن  نف�سها،  والأه�����واء  ال��ن�����س��اط��ات 
الأ�س�س  اليومية  احلياة  على  الطارئة  اجلذرية  التغريات 
هذه  تكون  عندما  العاقة ل�سيما  هذه  عليها  تقوم  التي 
كالتعاون  اأخ��رى  مهمة  بعنا�سر  مدّعمة  املتينة  ال�سداقة 

وتبادل الأ�سرار واملرور بتجارب م�سرتكة. 
ال�������س���داق���ات املقاومة  ت���ع���ّد  ال���ك���ام  م���ن ه����ذا  اإن���ط���اق���اً 
على  الوظيفة  اأو  امل��ن��زل  كتبديل  اجل��ذري��ة  ل��ان��ق��اب��ات 
لل�سداقة التي  ل��دوداً  التناف�س عدواً  اليد.  ي�سكل  اأ�سابع 
والتعاون  املحبة  على  ال��ب��داي��ة  منذ  توؤ�س�س  اأن  يفرت�س 
هذه  اأن  ال���وق���ت  م���ع  فيت�سح  ل���اآخ���ر،  الأف�����س��ل  ومت��ن��ي 
العاقة غري مثالية بقدر ما كانت تبدو عليه يف البداية 
التي  احل���الت  يف  �سيما  ل  ال�����س��وائ��ب،  بع�س  ت�سوبها  ب��ل 
ي�سعى فيها ال�سديقان اإىل بلوغ الهدف نف�سه كمن�سب اأو 
زوج اأو مكانة يف القلوب. متاماً كما يح�سل بن الأ�سقاء، 
ياأتي يوم يواجه فيه الأ�سدقاء م�سكلة تناف�سية ل يخرج 
ول  النف�س  يف  ك��ب��رية  بثقة  يتحلى  م��ن  اإل  �سليماً  منها 
تتاآكله الغرية جتاه �سديقه.  يبقى العدو الأكرب لل�سداقة 
اأو خيار  نتيجة تناف�س  تاأتي غالباً  التي  متمثًا باخليانة 
الأهم  )م��ا  ال��ت�����س��اوؤل:  بعد  اأح��ده��م��ا  ات��خ��ذه  ا�سرتاتيجي 
بالن�سبة اإيّل هل هو املحافظة على هذه ال�سداقة اأم تبوء 
هذا املن�سب اأو التقّرب من هذا الرجل اأو بلوغ حلظة املجد 

التي باتت يف متناول يدي؟(. 

قبول الواقع
هنا  الن��ف�����س��ال.  اإىل  الأم���ر  واآل  بالفعل  ال��ع��اق��ة  انتهت 
التنكر  اأن  ذل��ك  حقيقتها،  على  الأم����ور  م��واج��ه��ة  ينبغي 
للواقع والتوهم باأن الآخر خمطئ يف حقك ول بّد من اأن 
يعود عن خطئه وباأّن حل امل�ساألة يحتاج اإىل بع�س الوقت، 
كّلها م�سائل تزيد )الطن بلة( وتوؤدي اإىل تعميق اجلرح 

وتاأخري عملية ال�سفاء.
اإذا كنت جتد يف الأم��ر �سعوبة امنح نف�سك بع�س الوقت 
بال�سديق  الت�سال  اإع��ادة  وح��اول  اجلديد  الو�سع  لتقّبل 
عرب الهاتف اأو اأية و�سيلة اأخرى للح�سول على �سرح منه.
ل �سرر يف اأن تبذل ق�سارى جهدك ل�ستعادة هذا ال�سديق 
مهلًة ل  نف�سك  فامنح  ب��ع��د.  م��ا  ال��ن��دم يف  يتاآكلك  ل  ك��ي 
انق�سائها  بعد  اأّن  متعهداً  ال�سهر  اأو  الأ���س��ب��وع  تتخطى 

اإىل  الن��ت��ق��ال  خ��اط��ر  ط��ي��ب��ة  ب��ك��ل  �ستتقبل 
مرحلة اأخرى وتر�سخ اإىل الأمر الواقع.

تعبري عن الغ�سب
ال�سابق  �سديقك  حت��ق��ري  ل��رغ��ب��ة  ت�ست�سلم  ل 

وذّم���ه اأم���ام الآخ��ري��ن، لن 
الت�سرف  ه��ذا  ي���وؤدي 

اي�����ق�����اع  اإىل  اإل 
نفو�س  يف  احل���رية 

واأ�سحابك  اأه����ل����ك 
العاقة  ع��ل��ى  ال�����س��ه��ود 

املتينة التي كانت تربطك 
ب����ه، ف��ه��م ي��ع��ل��م��ون اأن���ك 
موقع  يف  دائ�����م�����اً  ك���ن���ت 

و�سي�سعرون  عنه  امل��داف��ع 
يف  ي�سككون  اأو  ب��الن��زع��اج 

التحّول  هذا  اأم��ام  �سدقك 
املوقف.  يف  اجل������ذري 
م������ن غ������ري امل���ن���ا����س���ب 
ت�����س��ّب جام  اأن  اأي�����س��اً 

الآخرين  غ�سبك على 
اإذ ل دخل لهم يف انتهاء هذه 

العاقة. حاول بدًل من ذلك توجيه طاقتك نحو ن�ساطات 
ن�ساط  والتنفي�س عن غ�سبك من خال ممار�سة  مفيدة 
اأو  كالر�سم  ابداعية  اإىل طاقة  وحّوله  ترفيهي  اأو  ريا�سي 

النحت اأو �سناعة الفخار.

تقبل الوحدة
ا�ستبدال  ال�����س��ه��ل  م���ن  اأن����ه  لنف�سك  ت��ث��ب��ت  اأن  حت����اول  ل 
ال�سديق ب�سرعة، الوقت غري منا�سب وما زلت غري م�ستعّد 
ل��ارت��ب��اط ب�سداقة ج��دي��دة، ي��ج��در ب��ك الن��ت��ظ��ار بع�س 

الوقت ريثما تتخطى احلقد الذي ي�ستاأثر بك. 
الن��ط��واء على نف�سك م�سرت�سًا  اأن��ه عليك  ه��ذا  ل يعني 
عن  وترفه  النا�س  وت��رى  تخرج  اأن  بل  واحل��زن  الكاآبة  يف 
تنظيم  مثل  امل���ب���ادرات  ببع�س  ال��ق��ي��ام  ح���اول  ل��ذا  نف�سك. 
�سمن  الأ���س��دق��اء  بع�س  مع  واخ��رج  وال�سهرات  احلفات 
جمموعة. الأهم هو اأن تلتهي من دون ال�سعي اإىل البحث 

عن �سديق واحد ي�سّد لك هذا النق�س.

ذكريات جميلة
تفرت�س ال�سداقة تقا�سم بع�س الأوقات الثمينة والذكريات 
اأو  ذهنك  من  طردها  حت��اول  فا  اآن  يف  والتعي�سة  ال�سارة 
جتاهلها لأنها الرابط الوحيد الذي ما زال يجمعك بهذا 
هذا  ت�ستحق  التي  بالذكريات  الحتفاظ  ح��اول  ال�سديق. 

العناء اأي الذكريات ال�سعيدة يف معظم الأحيان.
اإىل و�سع حد لهذه العاقة  اأدت  التي  ا�ستعر�س الأ�سباب 
النف�سال  اأن  اأو  با�ستمرارها  متم�سكاً  كنت  هل  وت�ساءل: 

ك�����ان ل���دي���ه م����ا ي�������ربره؟ جت���م���ع ال�������س���داق���ة بن 
النف�سال.  عن  متاماً  مبناأى  ولي�ست  �سخ�سن 
ا�ستعادة  بعد  ح�سل  مب��ا  ملياً  التفكري  ح���اول 
ال��غ��و���س يف الأ���س��ب��اب الدفينة  ه��دوئ��ك ق��ب��ل 
تدرك  عندما  ال�سطحية،  الأ�سباب  متخطياً 
تقّبل  عليك  ي�سهل  ح�سل  م��ا  الإدراك  مت��ام 

النهاية التي اآلت اإليها العاقة.

انطالقة جديدة
وتنجز  طاقتك  �سحن  ت��ع��اود  اأن  امل�ستحب  م��ن 
جديدة  �سداقة  لبناء  الازمة  ال�ستعدادات 
اأن  ب��ّد  وامل��ح��ب��ة، ل  الثقة  ت��ق��وم على 
التقدم  بع�س  اأح����رزت  ت��ك��ون 
يف هذا املجال، فقد تعّلمت 
الكتفاء الذاتي واأدركت 
الآخ�����ر  ال��ن�����س��ف  اأن 
ال������ذي ي�����س��ع��ى امل����رء 
اإي���ج���اده  اإىل  دوم������اً 
يكمن يف داخلنا لأننا 
ن�سكل كياناً متكامًا. 
هذه  اإدراك  ل��ك  ي�سمح 
احلقيقة بالتعاطي مع الآخر 
ببع�س التحفظ والجتاه نحو بناء عاقات تت�سم بن�سوج 

اأكرب وتكون اأقّل متاهياً بالآخر واأكرث حرية.

اأمل االنف�سال
ي��ت��ج��زاأ م��ن��ا ويكون  ال�����س��دي��ق م��ع الأي����ام ج����زءاً ل  ي�سبح 
التخلي عنه �سبيهاً بالتخلي عن جزء من ذاتنا. كيف ميكن 
اأن يتقّبل اأي منا حتول ال�سخ�س الذي كان ي�سكل امتداداً 
ال�سخ�س  ه��ذا  يدير  اأن  الأ���س��واأ  م�ستقل؟  �سخ�س  اإىل  لنا 
هذا  يحاكي  يكن.   مل  �سيئاً  ك��اأن  ويتجاهلك  اإليك  ظهره 
به  ي�سعر  الذي  الأمل  بع�س جوانبه  العنيف يف  النف�سال 
ي�سعر  منه.  لي�ست ج��زءاً  والدته  اأن  ي��درك  الطفل عندما 
اأن��ه جم��رد ووحيد يف ه��ذا العامل  الن�سان يف ه��ذه احلالة 
ما  غالباً  اأننا  هو  ال�سعور  يعّزز هذا  ما  والقا�سي.  املوح�س 
نعترب ال�سداقة املتينة التي تربطنا بالآخر مبثابة الدرع 
الواقية �سد اأي خطر ميكن اأن يطراأ علينا، ل �سيما خطر 
علينا  حتّتم  وخ�سارته  اأ�سا�سي  حليف  هو  ال�سديق  احلب. 
حمال  ل  �سنخ�سر  بفقدانه  مب��ف��ردن��ا،  امل��خ��اط��ر  م��واج��ه��ة 
الأوق���ات.  م��ن  وق��ت  اأّي  يف  ا�ستبداله  ي�سعب  اأك��ي��داً  �سنداً 
الناجت  ال�سديق اجلرح  الذي يحدثه فقدان  ي�سبه اجلرح 
عن فقدان احلبيب، فال�سخ�س املعني قد جرح يف ال�سميم 
وم���ن ال�����س��ع��ب ال�����س��ف��اء م��ن��ه، ب��ال��ت��ايل ي�����س��ت��ح��وذ ال�سعور 
الذي  ال�سخ�س  من  للخيانة  تعّر�سه  بعد  عليه  بالوحدة 
كان يحتل املكانة الأك��رب يف قلبه. يكمن احلل الوحيد يف 
ال�سري خطوة خطوة على طريق ال�سفاء واعادة الأمور اإىل 

جمراها الطبيعي.
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التقدم العلمي يطلق �سجينا بعد 42 �سنة
متكن التقدم العلمي من اإطاق �سراح اأمريكي ق�سى 42 عاماً وراء 
 29 اإىل مقتل  اأدى  فندق  باإ�سعال حريق يف  اتهم  اأن  بعد  الق�سبان، 
اأن لوي�س تايلور، وافق على  �سخ�ساً. وذكرت و�سائل اإعام اأمريكية، 
 29 قتل  تهمة  العرتا�س على  بعدم  بها  تعهد  املدعن  اتفاقية مع 

�سخ�ساً، وبقبول الإ�سادة بالوقت الذي اأم�ساه وراء الق�سبان.
ا�ستماع  جل�سة  يف  تايلور،  عن  ال��دف��اع  حمامي  ن��وف��اك،  اإدوارد  وق��ال 

مبقاطعة بيما، يف اأريزونا، اإن تايلور ي�سّر على براءته .
ي�سار اإىل اأن تايلور كان يف �سن ال� 16 لدى اإدانته باإ�سعال حريق يف 
29 �سخ�ساً، وقد حكم  1970 ما ت�سبب مبقتل  فندق بايونري عام 
برنامج  يف  متطوعون  حمامون  واأّك���د  احل��ي��اة.  م��دى  بال�سجن  عليه 
العدل باأريزونا اأن العن�سرية، وال�سغط الذي كان تتعر�س له هيئة 
املحلفن للعثور على مفتعل احلريق هما ما دفعا لإدانة تايلور ب�سبب 
اإ�س( الأمريكية على ق�سية  ال�سوداء. ورّكزت �سبكة )�سي بي  ب�سرته 
الربنامج  يف  وظ��ه��ر   .2002 ع��ام  دقيقة(   60( برنامج  يف  تايلور 
على  والطرق  م�ساعدتهم  تايلور  من  طلبوا  الإنقاذ  فرق  اأن  املذكور 
تايلور وذهب  الفندق لإن��ذاره��م ح��ول احلريق. فوافق  ن��زلء  اأب��واب 
اأ�سبح  اأن��ه  ك�ساهد. غري  باإفادته  ل��اإدلء  ال�سرطة  اإىل مركز  بعدئٍذ 
م�ستبهاً به بعد اأن قال عنا�سر من ال�سرطة اإنهم عرثوا على 5 علب 

كربيت يف غرفته.
املحاكمة،  لإع���ادة  بطلب  ال��دف��اع  حمامو  تقدم  اأ���س��ه��ر،  ب�سعة  ومنذ 

بحجة التقدم العلمي الذي طراأ على عمل التحقيقات.

فريق طبي بيطري ببلدية دبي ينجح يف 
ا�ستئ�سال ورم �سرطاين من �سرع ماعز

خدمات  ب���اإدارة  البيطرية  اخل��دم��ات  بق�سم  بيطري  طبي  فريق  جنح 
ورم  ل�ستئ�سال  ن���ادرة  ج��راح��ة  اإج���راء  يف  دب��ي  ببلدية  العامة  ال�سحة 
الطبي  الفريق  وذك��ر  ماعز.  �سرع  من  كغم   15 وزن��ه  يبلغ  �سرطاين 
اأن الفحو�سات الطبية بينت وجود ورم �سرطاين يف مراحله املتقدمة 
نتيجة لرتاكم تر�سبات وريدية داخل ال�سرع اأدت اإىل انتفاخه واأثرت 

ب�سكل �سلبي على حركة احليوان وتدهور حالته ال�سحية.
مراحل  م��ن  مرحلة  ه��ي  عامة  ب�سفة  اجل��راح��ة  اأن  الفريق  واأ���س��اف   
خال  م��ن  امل��ر���س  معاجلة  اإمكانية  ع��دم  ح��ال  يف  اإليها  يلجاأ  ال��ع��اج 
الو�سفة الطبية اأو التدخل غري اجلراحي ومثل هذه احلالت تتطلب 
جراحه ب�سكل عاجل حيث ا�ستغرقت عملية ال�ستئ�سال نحو �ساعتن 
اأي  من  به  املحيطة  املنطقة  �سامة  من  والتاأكد  ال��ورم  من  للتخل�س 
اأعرا�س بكتريية اأو جرثومية اأخرى والعمل على تهيئة اجلو املنا�سب 
بعد  ل��ه  امل�ستمرة  للمتابعة  املاحظة  حت��ت  وو�سعه  احل��ي��وان  ل�سحة 

اجلراحة اإىل خروجه من العيادة.
اأن  البيطرية  اخل��دم��ات  ق�سم  رئي�س  العو�سي  ها�سم  املهند�س  واأك���د   
العيادة البيطرية تقوم بعاج واإجراء عمليات جراحية عديدة ومتميزة 
يف الق�سم للحيوانات الإنتاجية حيث مت اإجراء 239 عملية جراحية يف 

الربع الأول من العام احلايل.

الزوج الأكرب ي�سعد الزوجة
ذكرت درا�سة بريطانية اأن املراأة تكون اأكرث �سعادة عندما يكون �سريك 
حياتها اأكرب منها ويكون الفارق العمرى بن الزوج وزوجته على الأقل 

�سهور. و4  �سنوات   4
بريطاين   2000 عينة من  على  اجتماعية  درا���س��ة  اأح��دث  واأج��ري��ت 
ال�سرق  اأن��ب��اء  لوكالة  وف��ق��ا  ال��زوج��ي��ة،  ال�سعادة  مفتاح  ه��و  م��ا  ملعرفة 

الأو�سط.
اأج��ري��ت عليهن  ال��ات��ي  ال�سيدات  % م��ن   70 اأن  ال��درا���س��ة   وذك���رت 
الدرا�سة اأنهن يف�سلن اأن يكون الزوج اأكرب منهن ب�ست �سنوات، حيث اأن 
الرجل يكون اأكرث ن�سجا، ولديه خربة وي�ستطيع التحكم يف م�ساعره، 

ما ي�ساعد على ا�سعاد زوجته بكل الطرق واخلربات املتاحة له.

غوغل تطلق جيال جديدا من نيك�سو�س 7
اللوحي  الكمبيوتر  من  جديدة  ن�سخة  لإط��اق  غوغل  �سركة  ت�ستعد 

نيك�سو�س7 يف يوليو متوز املقبل.
ت�سميمه  و�سيكون  دق��ة،  اأك��رث  �سا�سة  على  اجلديد  اجليل  و�سيحتوي 
اأنحف، ويعمل مبعالج �سناب دراغون من اإنتاج �سركة كوالكوم بدل من 
املعالج تيغرا 3 الذي تنتجه اإنفيديا كورب والذي ي�سغل اجليل الأول 

من نيك�سو�س7 الذي اأطلق العام املا�سي.
روي���رتز-  ل��وك��ال��ة  م�����س��دري��ن مطلعن حت��دث��ا  وت�سعي غ��وغ��ل -وف���ق 
حيث  التكلفة،  منخف�سة  املحمولة  الأج��ه��زة  �سوق  يف  بقوة  للمناف�سة 
ت�ستهدف ال�سركة �سحن حوايل ثمانية ماين وحدة من املنتج اجلديد 
نيك�سو�س7 الذي ت�سنعه �سركة اأ�سو�ستك يف الن�سف الثاين من العام، 
اأخرى منخف�سة التكاليف مثل كيندل فاير  اأجهزة كمبيوتر  لتناف�س 

الذي تنتجه اأمازون واآيباد ميني الذي تنتجه �سركة اأبل.
اإعانات الإنرتنت،  اإيراداتها تقريبا من  وتريد غوغل، التي تاأتي كل 
التعر�س  �سيعني مزيدا من  تزايد م�ستخدميه  اإن  اإذ  نيك�سو�س  اإجناح 

لإعانات ال�سركة.
وتعترب هذه التفا�سيل هي الأوىل من نوعها التي تك�سف عن التوقيت 

واملبيعات املتوقعة للجهاز اجلديد.

ماريجوانا  ال�سائق  اأج���رة 
ل�سائق  ي���دف���ع  اأن  اأم���ريك���ي  ح�����اول 
من  قطعة  عليه  ي��رتت��ب  م��ا  اأج����رة 
عنا�سر  من  م��راأى  على  املاريجوانا 
ال�سرطة، لأنه مل يكن يحمل معها 
دبليو- واي  كيه  قناة  ونقلت  م���اًل. 
ال�سابط،  ع���ن  الأم���ريك���ي���ة  يف  ت���ي 
من  عنا�سر  اإن  قوله  ك��ورن،  براين 
ال�سرطة توقفوا اإىل جانب الطريق 
�سيارة  روؤي��ت��ه��م  ع��ن��د  ب��ف��ي��ادل��ف��ي��ا، 
خمالفة.  بطريقة  متوقفة  اأج����رة 
الذي  الأج���رة  �سائق  ملكاملة  وذه��ب��وا 
اأحد زبائنه الذين يدين له  اإن  قال 
اخللوي  ه��ات��ف��ه  ت���رك  دولرات  ب�8 
لهذا  ك�سمانة  اخللفي  املقعد  على 
امل���ب���ل���غ ال�������ذي مل ي���ك���ن ب���ح���وزت���ه. 
مايكل  ال��راك��ب،  ع��ن  ال�سائق  ون��ق��ل 
اأنه  ت��اأك��ي��ده   ، 23 ع��ام��اً  م��ي��دف��ي��ك، 
املال  ب�سحبة  ال���ف���ور  ع��ل��ى  ���س��ي��ع��ود 
الذي يدين له به. واأ�ساف كورن اأن 
ال�سرطة كانوا يقفون قرب  عنا�سر 
من  ال��راك��ب،  و�سل  عندما  ال�سيارة 
اأن ميدفيك حاول  امل��ال. واأّك��د  دون 
من  كي�ساً  خل�سة  ال�سائق  ي�سّلم  اأن 
وقد   . اأجرته  له  ليدفع  املاريجوانا 
الذي  ميدفيك  على  القب�س  األ��ق��ي 
وجهت اإليه تهمة حيازة املاريجوانا.

ال�����س��ب��ان ال��ري��ط��ان��ي��ون 
ال����ف����ن يف  ي����ج����ه����ل����ون 

الربيطانين  ال�������س���ب���ان  اأن  ي���ب���دو 
يعتقد  ح��ي��ث  ال��ف��ن  يف  ي��ف��ق��ه��ون  ل 
املدر�سة  رائ���د  اأن  منهم  ال��ك��ث��ريون 
الفرن�سي  ال����ر�����س����ام  الن���ط���ب���اع���ي���ة 
ال�����س��ه��ري، ري����ن����وار ال�����ذي ت����ويف عام 
ق����دم.  ك�����رة  لع�����ب  ه����و   ،  1919
ن�سرتها  ج���دي���دة  درا�����س����ة  ووج������دت 
اأن  ت��ل��غ��راف،  دي��ل��ي  �سحيفة  ام�����س 
الربيطانين  ال�سبان  م��ن   30%
 24 اإىل   16 ال��ع��م��ري��ة  ال��ف��ئ��ة  م���ن 
رينوار،  ه���و  م���ن  ي��ع��رف��ون  ل  ع���ام���اً 
اأح���د  ب���اأن���ه  %13 م��ن��ه��م  وي��ع��ت��ق��د 
النكليزي  القدم  ك��رة  زم��اء لع��ب 
ب��ي��ك��ه��ام، يف نادي  امل���ع���روف، دي��ف��ي��د 
ب��اري�����س ���س��ان ج���ريم���ان. وق��ال��ت اإن 
الربيطانين  ال�����س��ب��ان  م��ن   %  6
ري���ن���وار هو  ال���ر����س���ام  اأن  ي��ع��ت��ق��دون 
رئي�س وزراء فرن�سا، وواح��د من كل 
الفائز مب�سابقة  باأنه  ع�سرين منهم 
و  املا�سي،  ال��ع��ام  الأوروب��ي��ة  الأغنية 
عنه.  ف��ك��رة  اأي  ميلكون  ل   %  12
الربيطانين  اأن  الدرا�سة  وا�سافت 
ظ���ه���روا ك���اأم���ة ج��اه��ل��ة ح���ن يتعلق 
الأم��ر بالفن، ويعتقد واحد من كل 
امل�ستخدم  امل�سطلح  اأن  منهم  ع�سرة 
بعامل  مرتبط  )ال��دن��ت��ي(  الطبخ  يف 
بريطانين  كوميدين  وربط  الفن، 
برميرن  روري  م��ث��ل  ب���ه،  م��ع��روف��ن 
م��ن جون  ب��دًل  م��اغ��وان،  واألي�ستري 

كلود مونيه وفين�سنت فان غوخ.

ينتقل  ج����دي����د  ف����ريو�����س 
ب�����������س�����ه�����ول�����ة ل���ل���ب�������س���ر 
فريو�س  اإن  ي��اب��ان��ي��ون  ب��اح��ث��ون  ق���ال 
فيه  توجد  اجلديد  الطيور  اإنفلونزا 
ي�سمح  ال��ذي  الأم���ر  متحولة،  جينات 
اأكرب،  ب�سهولة  الإن�����س��ان  ب��اإ���س��اب��ة  ل��ه 
غ��ري اأن��ه��م مل ي��ت��اأك��دوا م��ن اأن��ه ميكن 
اآخ��ر. وقام  اإىل  اأن ينتقل من �سخ�س 
لاأمرا�س  ال��ق��وم��ي  ب��امل��ع��ه��د  خ����رباء 
ت�سل�سل  بفح�س  ط��وك��ي��و  يف  امل��ع��دي��ة 
اأن  بعد   H7N9 لفريو�س  اجلينات 
بتقدمي  ال�سينية  ال�����س��ل��ط��ات  ق��ام��ت 
والتي  بالفريو�س  املتعلقة  املعلومات 
م�سابن.  ث���اث���ة  اأول  م����ن  اأخ�������ذت 
وتو�سل الباحثون اإىل اأن جيناً حمدداً 
ووجدوا  حت���ّول،  ال��ث��اث��ة  العينات  يف 
م���ن اجلن  ع��ي��ن��ة واح�����دة  اأن  اأي�������س���اً 
املتحول من �سنغهاي لها نف�س ت�سل�سل 
اأن���ه���وي. وحذر  اجل���ن يف ع��ي��ن��ة م���ن 
من  باملعهد  الباحث  تا�سريو  ما�ساتو 
اأن قليًا من الأ�سخا�س لديهم مناعة 
اأن��ه ميكن  اإىل  الفريو�س، م�سرياً  من 
خطرية  اأعرا�ساً  ي�سبب  اأن  للفريو�س 

اإذا اأ�سيب به اأحد الأ�سخا�س.

فوائد كثرية لتناول الربوكلي
يعد الربوكلي من اخل�سروات اللذيذة والتي ميكن تناولها بعدة اأ�سكال، من و�سعها 
يف طبق ال�سلطة، حتى كونها مكون اأ�سا�سي يف بع�س الأطباق الرئي�سية، والربوكلي 

كباقي اخل�سروات يتمتع بفوائد كثرية
اأهم  م��ن  واح���د  ه��و  الأخ�����س��ر  القرنبيط  البع�س  عليه  يطلق  كما  اأو  وال��ربوك��ل��ي 
اخل�سروات يف العامل، وقد اأجمع الباحثون اأن له فوائد كبرية يف عاج كثري من 

الأمرا�س كالقولون والقلب وغريها من الأمرا�س.
لنتعرف على بع�س الفوائد التي يحتوي عليها الربوكلي:

- يحوي كوب واحد من القرنبيط الأخ�سر املطهو على 40 �سعرة حرارية
احل�سة  وثلث  ج  فيتامن  من  ال��ازم��ة  الغذائية  احل�سة  ب�سعف  اجل�سم  ي��زود   -

الغذائية الازمة من فيتامن اأ وحم�س الفوليك
- يحوي على الكال�سيوم واحلديد والربوتن وهي عنا�سر هامة ل�سامة و�سحة 

اجل�سم.
- غني جداً مبادة البايوفافونيدات املهمة يف الوقاية من ال�سرطان.

- يحتوي على ن�سبة عالية من الألياف وهو غني جداً باملواد امل�سادة لاأك�سدة وهي 
تلك املواد التي حتمي اخلايا من الطفرات والتلف احلا�سل ب�سبب اجلزئيات غري 

امل�ستقرة.
الرحم  وع��ن��ق  ال��ث��دي  ال��ق��ول��ون  ب�سرطان  الإ���س��اب��ة  م��ع��دلت  يعمل على خف�س   -
والرئة والربو�ستاتا واملريء واحلنجرة واملثانة عند الأ�سخا�س الذين يكرثون من 

تناوله.

 كيف تتغلب على م�سكلة انف�سال االأ�سدقاء

اخليانة متثل العدو الأكرب لل�سداقة
ينجح املرء عادة يف ال�سفاء من احلزن الناجت عن خ�سارة حبيب بف�سل م�ساعدة االأ�سدقاء واالأهل املحيطني 
به ، لي�ست خ�سارة ال�سديق اأقّل وطاأة على القلب ال �سيما اأن االعتقاد ال�سائد يف املجتمع هو وجوب دوام 
العالقة.  ال�سدمة على �ساحب  له وقع  العالقة يكون  انتهاء مثل هذه  ان  بالتايل  العمر،  ال�سداقة طول 

اإليكم بع�س الن�سائح واالي�ساحات يف حال تعّر�س اأي �سخ�س من حميطكم مل�سكلة من هذا النوع.



•• العني - الفجر:

المارات  بجامعة  الطلبة  ���س��وؤون  عمادة  نظمت 
دورة  دبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  مع  وبالتعاون 
الدارية  العلميات  ت�سميم  يف  متقدمة  تدريبية 
وذلك يف اطار التعاون امل�سرتك ما بن املوؤ�س�سات 
احلكومية وتبادل اخلربات واملهارات الدارية بن 
موظفيها ، حيث �سارك يف الدورة جمموعة من 

مدراء قطاع �سوؤون الطلبة والدارات الخرى. 
الداري  اخل��ب��ري  التدريبية  ال����دورة  يف  وح��ا���س��ر 
ادارة  م���دي���ر  ع��ب��د اهلل ح�����س��ن اخل���ي���اط  امل���ق���دم 
دبي  �سرطة  بقيادة  والتطوير  الداري��ة  العمليات 
والذي تناول وخال ثاثة ايام اهمية العمليات 
ت�سميم  وكيفية  موؤ�س�سي  نظام  ك��ل  يف  الداري���ة 
العاملية  الن���ظ���م���ة  ح�����س��ب  الداري�������ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
احلديثة وكيفية حتديد املوؤ�سرات وامل�ستهدفات يف 
كل عملية ادارية وقال املقدم اخلياط ان املتابعة 
الدورية لنتائج املوؤ�سرات الدارية من اهم المور 
التي تبقي اي موؤ�س�سة على اطاع م�ستمر على 
نتائج املوؤ�سرات والتي توؤدي اىل حتقيق الهداف 
ال��ع��ام��ة ل�سرطة دب��ي ن�سري  ال��ق��ي��ادة  ، ون��ح��ن يف 
وفق منهجية اداري��ة وا�سحة الرك��ان والهداف 
الداري  املجال  يف  جيدة  خ��ربة  لدينا  وا�سبحت 
وبكل تاأكيد ي�سعدنا ان نتبادل هذه اخلربات مع 

املوؤ�س�سات احلكومية الخرى كجامعة المارات . 
من جانبه اعرب الدكتور عبد الرحمن ال�سايب 
المارات  بجامعة  الطلبة  ���س��وؤون  عميد  النقبي 
لتلبية  دب��ي  ل�سرطة  العامة  للقيادة  �سكره  ع��ن 
الدعوة وتقدمي هذه الدورة الدارية املهمة وقال 
�سوطا  دب��ي  ل�سرطة  العامة  القيادة  قطعت  لقد 
احلديثة  والتنمية  الداري  التطوير  يف  طويا 

ان  لذلك  الوطنية  الب�سرية  ب��امل��وارد  والهتمام 
امر جيد  فهذا  الغنية  التجربة  هذه  على  تطلع 
ونحن يف جامعة الم��ارات ن�سع تدريب الكوادر 
الولويات  �سلم  يف  الداري�����ة  وخ��ا���س��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
امل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة وخا�سة  و���س��راك��ت��ن��ا م���ع 
وا�ساف    . به  ونفخر  نعتز  ام��ر  دب��ي  �سرطة  مع 
الطلبة  ���س��وؤون  عمادة  يف  لدينا  النقبي  الدكتور 

الف�سول  طيلة  ت�ستمر  �سنوية  تدريبية  خطة 
ال��درا���س��ي��ة ل��ت��دري��ب امل��وظ��ف��ن وك��ذل��ك الطلبة 
التي  املهارات  او  الحتياجات  تقيم  جلنة  ولدينا 
يكون الطالب او املوظف بحاجة اليها ون�ستعن 
عالية  ومهارة  كفاءة  ذوي  مبدربن  املجال  بهذا 
.  واع����رب املتدربون  ال��ن��ت��ائ��ج  ب��اأف�����س��ل  ل��ل��خ��روج 
الدارية  وامل��ه��ارات  التدريبية  ال��دورة  اهمية  عن 

املكت�سبة حيث قالت ال�سيدة ميثاء العربي رئي�س 
الطلبة  ����س���وؤون  ب��ع��م��ادة  امل��وظ��ف��ن  ����س���وؤون  ق�سم 
والتي  املتطورة  املو�سوعات  من  الدارة  مو�سوع 
ت�سهد حتديثات �سريعة بح�سب تطور املجتمعات 
ومتدنها ال�سريع لذلك ل ميكن القول ان املوظف 
ي�ستطيع ان يواكب هذا التطور من خال عمله 
وخربته فقط امنا ل بد من هذه ال��دورات التي 

تنمي اخلربات وت�سقلها . 
وق����ال ال�����س��ي��د را����س���د ال�����س��ام�����س��ي م��دي��ر احلياة 
هذه  لنا  ا�سافت  بالعمادة  والن�سطة  الطابية 
ال����دورة خ���ربات ج��دي��دة وم��ن��وع��ة على م�ستوى 
م�سوؤولياتنا الدارية وتعاملنا املبا�سر مع الطلبة 
فعلم الدارة ا�سبح اليوم من اهم العلوم الواجب 

على كل اداري الطاع عليها وتعلمها . 

•• العني-الفجر:
•• ت�صوير-حممد معني:

العربية  باململكة  العزيز  عبد  امللك  جامعة  ف��ازت 
نظمتها  التي  امل�سابقة  يف  الأول  باملركز  ال�سعودية 
ال�سرق  يف  اجليوفيزيائين  امل�ستك�سفن  جمعية 

الأو�سط.
قريب  وق��ت  منذ  الإم�����ارات  جامعة  وا�ست�سافتها 
كما فازت جامعة ال�سلطان قابو�س باأف�سل بو�سرت 
اأن تقوم جمعية  علمي يف امل�سابقة حيث من املقرر 
فريق  با�ست�سافة  اجليوفيزيائين  امل�ستك�سفن 
ج��ام��ع��ت��ي امل��ل��ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز وال�����س��ل��ط��ان قابو�س 
املتحدة  بالوليات  للجمعية  الرئي�سي  املقر  لزيارة 
التعرف  يتم خالها  اأي��ام  �سبعة  الأمريكية لق�ساء 
على الإجنازات العلمية التي حققتها اجلمعية منذ 

تاأ�سي�سها.
ق�سم  رئي�س  البلو�سي  خالد  الدكتور  قام  وقد  هذا 
املراكز  اأ�سحاب  بتكرمي  العلوم  بكلية  اجليولوجيا 
الأول  الري�س  اأبريال  وليم  ي�ساركه  الفائزة  الأوىل 
للجمعية  الإقليمية  امل��دي��رة  اإىل  اإ�سافة  للجمعية 

يوجاين.
وعقدت  واح��د  ليوم  ا�ستمرت  التي  امل�سابقة  وكانت 
امل��وؤمت��رات يف احل��رم اجلامعي اجل��دي��د قد  بقاعة 

يف  ت��وزي��ع��ه��م  مت  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب��ا  ع�سر  �ستة  �سمت 
ثماين جمموعات ليكون من بن امل�ساركن طاب 
جانب  اإىل  ورو�سيا  وباك�ستان  الهند  من  وطالبات 
عمان  و�سلطنة  ال�سعودية  العربية  اململكة  جامعة 
والإم��ارات كما ا�ستعر�ست امل�سابقة جمموعات من 
عمان  �سلطنة  م��ن  جميعها  العلمية  ال��ب��و���س��رتات 
)ال�سبخات  ت��ن��اول  ب��و���س��رت  الأول  ب��امل��رك��ز  ل��ي��ف��وز 

الداخلية يف �سلطنة عمان(.
ه����ذا وق����د ����س���ارك���ت يف ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ح��ك��ي��م جلنة 
بجامعة  اجليولوجيا  ق�سم  رئي�س  �سمت  علمية 
اأ�ستاذ  اإىل جانب  الإم��ارات الدكتور خالد البلو�سي 
عزيز  الدكتور حيدر  اجلامعة  بنف�س  اجليوفيزياء 

بكر.
وكانت فعاليات امل�سابقة قد بداأت بحلقة نقا�سية عن 
الأكادميي  وامل��ج��ال  ال��ب��رتول  �سناعة  بن  العاقة 
اجليولوجيا  ق�سم  رئي�س  ج��ان��ب  اإىل  فيها  ���س��ارك 
الدكتور  الإم����ارات  بجامعة  الهند�سة  كلية  عميد 
ريا�س املهيدب وعبد اهلل ال�ساطر من �سركة اأدنوك 
عمان  ن��ف��ط  تنمية  ���س��رك��ة  م��ن  امل��ح��روق��ي  و�سعيد 
وتركي الغامدي من �سركة اأرامكو باململكة العربية 

ال�سعودية واأحمد �سربي من �سركة �سلمربجري.
قد  اجليوفيزيائين  جمعية  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
وت�سم  املا�سي  القرن  ثاثينيات  بداية  يف  تاأ�س�ست 

اأكرث من األفي ع�سو ميثلون مائة وثماين وثاثن 
دولة حيث ت�سعى اجلمعية من خال اأع�سائها اإىل 
امل�ساهمة يف التعرف على �سطح الأر�س واحلد من 

املخاطر التي ميكن اأن تتعر�س لها الأر�س و�سعت 
اإىل التو�سع يف اأن�سطتها من خال افتتاح فرع لها 

يف ال�سرق الأو�سط يف بداية دي�سمرب املا�سي. 
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جامعتا امللك عبد العزيز وال�سلطان قابو�س تفوزان باملراكز 
الأوىل يف م�سابقة جمعية امل�ستك�سفني اجليوفيزيائيني 

قدمتها القيادة العامة ل�سرطة دبي

جامعة الإمارات تنظم دورة تدريبية يف املهارات القيادية املتقدمة ملوظفيها

اإجناح الفعاليات والتكرمي
•• العني-الفجر:

امل�ستك�سفن  جلمعية  الأول  الطابي  التعليم  ي��وم  فعاليات  ختام  يف 
اجليوفيزيائين يف ال�سرق الأو�سط الذي ا�ست�سافته جامعة الإمارات 
العلوم  بكلية  اجليولوجيا  ق�سم  رئي�س  البلو�سي  خالد  الدكتور  ق��ام 
يف  ليكون  الفعالية  اإجن���اح  على  القائمن  بتكرمي  الإم����ارات  بجامعة 
الأول للجمعية  ال��رئ��ي�����س  اأب���ري���ال  ول��ي��م  ال��دك��ت��ور  امل��ك��رم��ن  م��ق��دم��ة 
والدكتور  بدبي  للجمعية  الإقليمي  املكتب  مديرة  يوجاين  وال�سيدة 
ريا�س املهيدب عميد كلية الهند�سة بجامعة الإمارات وتركي الغامدي 
ال�سعودية و�سعيد املحروقي من �سركة تنمية نفط  اأرامكو  من �سركة 
عمان وعبد اهلل ال�ساطري من �سركة اأدنوك واأحمد �سربي من �سركة 

�سلمرب جري.



�سببان رئي�سيان
ملاذا يظهر حب ال�سباب لدى العديد من الن�ساء بعد انقطاع الطمث؟

هناك �سببان رئي�سيان لذلك:

اأوال- اإنتاج الدهون
م�ستويات  وتنخف�س  الهرمونات،  تتقلب  الطمث  انقطاع  مرحلة  خ��ال 
رقيقا،  وي�سبح  مرونته  اجللد  فقدان  ي�سبب  مما  ال�سرتوجن،  هرمون 
ت��وؤث��ر يف   ،DHEAو الت�ستو�ستريون  ه��رم��ون  اف���راز  ال��زي��ادة يف  ان  كما 
وهذه  الإ�سايف.  العمل  على  وحتفزها  الدهون،  تنتج  التي  الدهنية  الغدد 
الدهون الزائدة على �سطح اجللد هي اأحد العوامل التي توؤدي اإىل ظهور 

حب ال�سباب. 

ثانيا- بطء جتدد اخلاليا
عادة، ما حتل اخلايا اجلديدة حمل خايا اجللد القدمية مبعدل ثابت 
تقريبا، ولكن خال انقطاع الطمث يعمل اجل�سم ب�سكل اأبطاأ للق�ساء على 
النفايات الزائدة، ولذلك عندما تتحد اخلايا مع فائ�س الدهون تنغلق 

امل�سام، ويظهر حب ال�سباب على �سطح الب�سرة.

ن�سائح ملكافحته
الن�سائح  اأن��ك تبحثن عن بع�س  امل�سكلة، ل �سك يف  اذا كنت تعانن هذه 
التي ت�ساعدك على مكافحة حب ال�سباب والتخل�س منه، كل ما عليك فعله 

هو اأن تخ�س�سي نظاما ملكافحة حب ال�سباب. 
متنا�سق  نظام  بو�سع  قمت  ق��د   - الأرج���ح  على   - تكونن  ق��د  الآن،  حتى 
للعناية بالب�سرة، لذلك من املهم احلفاظ عليه وتعديله، مع الأخذ بعن 

العتبار النقاط التالية:
حب  م��ن  فالتخل�س  وم�����س��اء،  �سباحا  يوميا  وجهك  غ�سل  على  احر�سي 
ال�سباب يكون مبكافحته بالتنظيف، لأن اأي اجراء اآخر قد يت�سبب يف تهييج 

الب�سرة البالغة. 
اتبعي التنظيف مبرطب منا�سب لنوع الب�سرة.

ادجم����ي امل��ن��ت��ج��ات ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى ب��ريوك�����س��ي��د ال��ب��ن��زوي��ل، وحم�س 
ال�سالي�سيليك اأو حم�س الغليكوليك للحالت اخلفيفة من حب ال�سباب.

لأن  الفعالة  امل��ادة  من  اأق��ل  تركيزات  على  حتتوي  التي  املنتجات  اخ��ت��اري 
بريوك�سيد البنزويل يعترب قا�سيا جدا على ب�سرة الكبار.

ا�ستخدمي الرتينوئيدات اأو الريتينول
لعاج حب ال�سباب الثابت ميكن للطبيب اأن ي�سف الرتينوئيدات املو�سعية، 
مثل ترتينوين اأو تازاروتن، اإ�سافة اإىل م�ستقات فيتامن اأ التي تقلل من 

التجاعيد وتعالج حب ال�سباب، مما يجعلها مثالية للب�سرة النا�سجة.
وهناك خيار اآخر هو و�سفة طبية من الريتينول، فهذه املادة لي�ست قوية 
ح�سا�سية  تعانن  كنت  ف��اإذا  اجللد،  على  األطف  لكنها  الرتينوئيدات،  مثل 
�سيغة  على  قبل احل�سول  الريتينول  منتج  لتجربة  اجللد، قد حتتاجن 
الكولجن  وتكوين  اخلايا  جتديد  حتفيز  اإىل  تهدف  التي  الريتينويد، 

للحد من اخلطوط والتجاعيد والبقع.

التم�سي اخليارات املهنية
التي ميكن احل�سول عليها من دون  العاجات  باأن  اإىل قناعة  اإذا و�سلت 
و�سفة طبية ل تعمل، فقد ترغبن يف ا�ست�سارة طبيب جلدية حول خيارات 
امليكروديرما، والتق�سري الكيميائي، وميكن لليزر اأن يح�سن حالت انت�سار 

حب ال�سباب والندوب.

راقبي نظامك الغذائي 
عقود  منذ  للجدل  مثري  مو�سوع  ال�سباب  بحب  الغذائي  النظام  عاقة 
اإذا كان تناول بع�س  عدة، ففي الوقت الراهن لي�س هناك توافق حول ما 
الأطعمة ي�سبب حب ال�سباب اأو مينعه، ولكن بع�س النا�س يجدون اأن هناك 
اأطعمة معينة توؤدي اإىل تفاقم حب ال�سباب، فاإذا كنت تعتقدين اأن الأمر 
كذلك، فانتبهي اإىل ما تتناولينه، وحاويل جتنب الأطعمة التي ت�سكن يف 

اأمرها.
اتباع نظام غذائي �سحي من الأم��ور املهمة، لأن الأكل  ب�سكل عام، يعترب 
ب�سكل جيد يعترب اأمراً حيوياً ل�سحتك. لذا، من الطبيعي اأن ينتفع اأكرب 

جهاز يف الإن�سان، وهو اجللد، اأي�ساً.

انتبهي لعالمات املنتجات
عند البحث عن م�ستح�سرات العناية بالب�سرة والتجميل، اختاري املنتجات 
هذا  اأن  يعني  وه��ذا  )اأكنيجينك(،  اأو  )نونكوميدوجينيك(  امل�سمى  ذات 
املنتج لن ي�سد امل�سام اأو يت�سبب يف ظهور احلبوب، رغم اأن هذا الأمر لي�س 

م�سموناً.

احذري من اللعب بالبثور
مهما كان الأمر مغرياً، فا تقومي بال�سغط على البثور، لأن هذا الأمر 

قد ي�سبب العدوى، ويوؤّخر من تعايف احلبوب وظهور الندوب اجلديدة.
... ومن اأ�سعة ال�سم�س

اأن جتعلك ح�ّسا�سة ب�سكل  ال�سباب  املكونات يف منتجات حب  ميكن لبع�س 
خا�س جلهة التعر�س لأ�سعة ال�سم�س وحروقها، لذلك كوين اأكرث جدية 

يف ا�ستخدام تطبيق كرمي احلماية من ال�سم�س كل يوم.

الرو�سا�سيا.. كافحيها
عند ظهور النتوءات احلمراء والبثور، تفرت�س العديد من الن�ساء تلقائياً 
بعد انقطاع الطمث اأنه من حب ال�سباب، ومع ذلك، فحالة الب�سرة املختلفة 

متاماً قد يكون �سببها الرو�سا�سيا.
والنتوءات،  البثور  وظهور  الحمرار،  للرو�سا�سيا  ال�سائعة  العامات  فمن 
والأوعية الدموية املك�سورة، والأهم من ذلك، الهبات ال�ساخنة من انقطاع 

الطمث التي ميكن اأن تزيد من الرو�سا�سيا.
اأن  وميكن  للرو�سا�سيا،  ظهور  اأول  ال�ساخنة  الهبات  ت�سبب  قد  الواقع،  يف 
يوؤدي ذلك اإىل التهيج لحقاً، ولكن، قبل ظهورها يفرت�س بك زيارة طبيب 

اأمرا�س اجللدية للح�سول على ت�سخي�س دقيق.

ن�سائح ملكافحتها
اإليك بع�س الن�سائح للحد من اأعرا�س الرو�سا�سيا:

باردة حرارة  درجات  يف  • التمرين 
عليك اأن تعلمي اأنك اأبداً لن تنجحي يف احلرارة، وباملثل، يف 
الأي��ام الرطبة اأو من خال ممار�سة الريا�سة يف منطقة 
ذات  منطقة  يف  تتمرين  اأن  عليك  ل���ذا،  ب��ال��ه��واء،  مكيفة 

حرارة باردة.
ال�ساخنة والتوابل امل�سروبات  • جتنبي 

ا�سربي القهوة وال�ساي على درجة حرارة الغرفة، وجتنبي 
التوابل  ب��ع�����س  ع��ل��ى  ال��ت��ي حت��ت��وي  اأو  الأط��ع��م��ة احل�����ارة 
اأن تعلمي  اأو الكمون، ومن املهم جداً  احل��ارة، مثل الفلفل 

اأن الأطعمة التي توؤدي اإىل التهيج تختلف من �سخ�س اإىل 
تفاقم  اإىل  ت��وؤدي  التي  الأطعمة  بت�سجيل  ول��ذا قومي  اآخ��ر، 

الرو�سا�سيا لديك، وحاويل تفاديها.
املحتملة املهيجات  • راقبي 

تدخل  التي  بالب�سرة  العناية  منتجات  عن  ابتعدي 
قد  ال��ت��ي  وال��ع��ط��ور،  الكحول  تركيبتها  يف 

تفاقم من اأعرا�س الرو�سا�سيا، وبدًل 
املنتجات  اب��ح��ث��ي ع��ن  ذل����ك،  م��ن 

اللطيفة واخلالية من العطور.
من  ال���واق���ي  ال���ك���رمي  • ���س��ع��ي 

ال�سم�س
اإن و���س��ع ك���رمي ح��م��اي��ة من 
ن�سبة  على  يحتوي  ال�سم�س 
اأو   20 ق��ب��ل  اأع��ل��ى  اأو   30
اإىل  اخلروج  من  دقيقة   30

اأم���ر يف  ي��وم��ي  ال���ه���واء ب�سكل 
غاية الأهمية.

احل������م������ام������ات  جت�����ن�����ب�����ي   •
ال�ساخنة

اإن الإجهاد وممار�سة التمارين 
اأن  ال�سديدة ميكن  الريا�سية 
يوؤديا اإىل ا�ستعال الرو�سا�سيا، 
ع��ل��ى وج���ه ال��ت��ح��دي��د قومي 
ف��ات��رة، وجربي  ب��ح��م��ام��ات 
بالتوتر  ال���ت���ح���ك���م  ط�����رق 
التنف�س  مت���اري���ن  )م���ث���ل 
ال���ع���م���ي���ق وال����ت���������س����ور(، 
وقومي بتدريبات مكثفة 

ومدرو�سة ومنظمة.

ول�سك اأن ظروف احلمل قد حت�سنت كثرياً مع التقدم الكبري الذي حققه 
الطب يف ع�سرنا ، بحيث �سار احلمل وعملية الولدة اأمراً �سبه م�سمون 
الفحو�س  ومتابعة   ، بالتعليمات  تلتزم  اأن  اإل  احل��ام��ل  على  وم��اع��اد   ،
الدورية من قبل الطبيب املخت�س �سماناً ل�سامتها و�سامة مولودها، 
ورمبا  اأ�سحاء  اأطفاًل  وينجنب  ب�سام  الن�ساء  معظم  عند  احلمل  ويتم 
يحتجن اإىل م�ساعدة اأو مداخلة ب�سيطة عند ظهور بع�س ال�سطربات 
ال�سحية التي ميكن اأن تعرقل منو احلمل حتى ليوؤدي ذلك اإىل حالت 

خطرة قد تهدد حياة الأم والوليد. 
 يف عام 1928 كانت هناك حالة وفاة اأم من بن كل 190 حالة ولدة. 
بينما اأفادت اآخر التقارير اأن ن�سبة الوفيات لدى الأمهات احلوامل هي 
وفاة اأم من اأ�سل كل  19000حالة ولدة. فا �سك اأن متابعة احلامل 

اجليدة خال احلمل ت�ساهم ب�سكل جوهري يف انقا�س هذه الن�سبة .

احت�ساب بداية احلمل
الطرق املثلى لآحت�ساب مواعيد بدء احلمل ؟

اإىل  اأ�سبوع  باإ�سافة  املتوقع  ال��ولدة  الطريقة الأوىل: يتم ح�ساب موعد 
اأول يوم من تاريخ اآخر طمث ثم زيادة 9 اأ�سهراىل الأمام اأو عودة ثاثة 

اأ�سهر اإىل الوراء من ال�سنة املقبلة.
 الطريقة الثانية: وهي الأدق وتتم اإ�سافة 40 اأ�سبوعاً اإىل اأول يوم من 

تاريخ اآخر طمث
ماهي عدد ومواعيد الزيارات التي يفرت�س اأن تقوم بها احلامل للطبيب 

اأو املركز ال�سحي ملتابعة حملها ؟
ال�����س��ح��ي��ة للحوامل  ال��رع��اي��ة  ع���دد م����رات زي�����ارة احل���ام���ل اإىل م���راك���ز 
الأ�سبوع  ال��ت��ايل  ال�سكل  ت��ت��وزع على  زي���ارات  اإىل ع�سر  �سبع  م��ن  ت���رتواح 
)41/38/36/34/28/20/16/12/7( اأ�سبوع حمل. فى احلمل 
الأ�سبوع  يف  ب��ال��زي��ارات  تن�سح  حيث  اأعلى  بتواتر  ال��زي��ارات  تكون  الأول 

.32/24
 وهناك جملة من التحاليل والفحو�سات والن�سائح التي تعطي للحامل 
اخ��ت��اط تن�سح  اأو  �سكوى  اأي  ال���زي���ارات. ويف ح��ال ح���دوث  تلك  خ��ال 
و�سامة  �سامتها  على  الطمئنان  اأجل  من  طبيبها  با�ست�سارة  احلامل 
جنينها. لأن من الأهمية مبكان التاأكد من وجود حمل �سليم ينمو ي�سكل 

�سحيح داخل الرحم وخا�سة يف الأ�سابيع الأوىل من احلمل.

�سحة احلامل وغذائها
تن�سح احلامل باأن يكون الراتب الغذائي اخلا�س بها غنياً بالربوتينات 
والفيتامينات والفواكه واخل�سار وخا�سة خال الأ�سابيع ال� 12 الأوىل 

من احلمل .

الغذاء  ت��وؤذي جنينها مثل  اأن  التي ميكن  الأغذية  البتعاد عن  �سرورة 
والتك�سوبازموز.فالإ�سابة  ال��ل�����س��رتي��وز  ج��رث��وم��ة  وخ��ا���س��ة  امل��ل��وث 
اإىل  ت��وؤدي  كما  الأوىل  اأ�سهر احلمل  ال�سقاط يف  اإىل  ت��وؤدي  بال�سرتيوز 
،واإىل ولدة مواليد تعاين من  الأخ��رية  اأ�سهر احلمل  الأجنة يف  وفيات 
اأو  املب�سرت،  غ��ري  )احلليب  اجلرثومة  ه��ذه  م�سدر  وي��ك��ون  الأم��را���س. 
املاأكولت  اجلبنة النيئة، اللحوم غري املطبوخة(. لذا يجب جتنب هذه 

خال احلمل.
ال��ق��ط��ط، وال��ل��ح��م غري  اف����رازات  ب��ازم��وز ينتقل ع��ن ط��ري��ق  التوك�سو 
والفواكه، والإ�سابة تكون خطرة  تلوث اخل�سار  و  ب�سكل جيد،  املطبوخ 

اإذا ح�سلت خال احلمل.
احلامل  اأذي��ة  اإىل  ي��وؤدي  اأن  ميكن  )التيفية(  بال�ساملونيا  الغذاء  تلوث 

والوليد.

ومن اأجل جتنب الإ�سابة بهذه الإنتانات يجب الإنتباه ب�سكل دقيق اإىل 
مايلي :

 - غ�سل الفواكه واخل�سار قبل اأكلها .
- جتنب متا�س احليوانات الأليفة دون ا�ستعمال الكفوف الطبية. 

- تناول كافة امل�ستقات احليوانية )اللحوم- احلليب- واجلنب ( مطبوخة 
ب�سكل جيد ويجب ترك البي�س ع�سر دقائق حتت النار بدرجة غليان.

املايونيز  ت��ن��اول  ع��ن  احل��ام��ل  متتنع  اأن  ���س��رورة  اإىل  هنا  الإ���س��ارة  واأود 
حتتوي  كونها  الكبدة  تناول  وجتنب   ، بال�ساملونيا  الإ�سابة  خلطورة 
على كميات كبرية من فيتامن )A( الذي ميكن اأن يوؤدي اإىل ت�سوهات 

خطرية عند اجلنن .
الن�ساء احلامل تدخن خال فرتة  %27 من  اأن  اإىل  الإ�سارة  اأود  كما 
الوفيات  ب��اي��ذاء احل��ام��ل و اجل��ن��ن وت���زداد ن�سبة  احل��م��ل، مم��ا يت�سبب 
الأغ�سية  متزق  املبكرة،  ال��ولده  املبكر،  امل�سيمة  انفكاك  ب�سبب  باملواليد 

املبكر، وارتكاز امل�سيمة الواطى، ونق�س منو اجلنن .
انقا�س  ف���اإن  احل��م��ل  ف��رتة  ال��ت��دخ��ن خ��ال  توقيف  ح��ال��ة �سعوبة  ويف 
عدد ال�سجائر اإىل اأدنى حد ممكن ذات فائدة جيدة. اأما مو�سوع تناول 

�سلبي  تاأثري  ذات  فهي  )امل��خ��درات(  والدم���ان  )الكحولية(  امل�سروبات 
وم�سوه للجنن.

التمارين الريا�سية للحامل
اخلفيفة  الريا�سية  التمارين  بع�س  ممار�سة  على  احلامل  اأ�سجع 
بع�س  يرافقه  اأن  فيمكن  الطويل  ال��وق��وف  اأم��ا  لها  مفيد  فذلك 
ال�سريانى،  التوتر  ارت��ف��اع  املبكرة،  ال���ولدة  مثل  ال�سلبية  النتائج 

الن�سمام احلملي، ونق�س منو اجلنن.
املاء  وبخا�سة  ال�سوائل  ت��ن��اول  م��ن  بالكثار  احل��ام��ل  تن�سح  كما 
خ��ال ف��رتة احلمل والع��ت��م��اد على الأ���س��ك��ال غ��ري ال�سيدلنية 
بالن�سبة للغذاء والفيتامن، لذا ين�سح بالإكثار من تناول اللحم، 

وم�ستقات اللنب ،البي�س املطبوخ، والفواكه واخل�سار باأ�سكالها.
 400 اأدن��ى  مبقدار  اأ�سيد  الفوليك  بتناول  مبكراً  البدء  وميكن 

م��ك��روغ��رام ي��وم��ي��اً. يف ح���الت خ��ا���س��ة، م��ث��ل الإ���س��اب��ة بداء 
ال�����س��ك��ري وت��ن��اول الأدوي�����ة امل�����س��ادة لل�سرع 

�سوابق اإ�سابة اأجنة بت�سوهات ع�سبية 
ت��ن�����س��ح احلامل  و  م���ورث���ة.  ع��ائ��ل��ي��ة 
بتناول جرعات عالية من الفوليك 

اأ�سيد.
 هناك بع�س الفيتامينات ذات اأذية 

ب��ال��ذك��ر فيتامن  اأخ�����س  م�����س��وه��ة 
 .)A(

�شحـــة �ملــر�أة
اخلميس -  4   أبريل    2013 م    -    العـدد   10758
Thursday   4    April     2013  -  Issue No   10758

23

رغم ماي�سهده عاملنا احلايل من تفجر �سكاين يبقى الوجود الب�سري حمافظًاعلى توازنه عن طريق الوالدة واملوت ، ويف 
اأن يكون للحمل والوالدة تلك  اأرواح املاليني من الب�سر جند احلياة تتجدد بالوالدة، ولذا الغرابة  حني يح�سد املوت 

الهالة القد�سية باعتبارها ينبوع احلياة و�سر جتددها .

مرحلة تتقلب فيها الهرمونات

انقطاع الطمث وحب ال�سباب

الإ�سراف الطبي والعناية باحلامل

الدكتور ب�سار عبدو 
اخ�سائي التوليد وامرا�س الن�ساء -م�ست�سفى النور �سارع املطار

عندما تنتهني من �سن املراهقة احلرج، فاأنت بالتاأكيد ت�سعرين بالبهجة الأنك تعتقدين اأنك انتهيت من م�ساكل حب ال�سباب اإىل 
االأبد، قد تكون هذه املعلومة غري �سحيحة متاما، اإذا علمت اأن الهرمونات قد تفقد �سوابها خالل انقطاع الطمث. تعتر حبوب 
ال�سباب الكبرية والوردية من احلاالت اجللدية ال�سائعة، وظهورها يف �سن املراهقة اأمر موؤكد لدى معظم الفتيات، لكن ما اأ�سباب 

ظهورها عند بلوغ �سن انقطاع الطمث؟ وماذا علينا القيام به للتقليل من اأ�سرار حب ال�سباب؟

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/717 ت   جتر- م ر- ت  -ع ن(
 : املنفذ �سده  المارات   الرميثي اجلن�سية:  �سامل فريوز علي  التنفيذ/ خالد  طالب 
عبدالعليم حممد عبدالعليم فراج هيكل اجلن�سية: م�سر  املطلوب اعانه/ عبدالعليم 
حممد عبدالعليم فراج هيكل اجلن�سية: م�سر   عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/78 جت كل- م ر-ب-ع 
ن   وحدد لنظره جل�سة يوم الحد املوافق 2013/5/5 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت 
الرئي�سي  باملقر  الكائنة  العن  التنفيذ-  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�سور  مكلف 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاه، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ 

اجلربي.
  القلم التجاري                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/86  ا�ستئناف عمايل
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1 -  دار عقل فقيه لت�سميم الزياء جمهول حمل 
حممد  كفاح  وميثله:  �سيخ  مرجتى  غ��ام   / امل�ستاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
ال�سادر  احلكم  القرار/  ا�ستاأنف  قد  الزعابي   ال�سح�سي  حممد  نا�سر 
وحددت   2013/1/15 بتاريخ  جزئي  عمايل   2012/3359 رقم  بالدعوى 
لها جل�سه يوم الثنن املوافق 2013/4/8 ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة 
رقم ch2D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/84  ا�ستئناف عمايل
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1 -  دار عقل فقيه لت�سميم الزياء جمهول حمل 
كفاح  وميثله:  مالك  عبدامللك  �سيكيندير   / امل�ستاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة 
احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  قد  الزعابي   ال�سح�سي  حممد  نا�سر  حممد 
 2013/1/15 بتاريخ  جزئي  عمايل   2012/3360 رقم  بالدعوى  ال�سادر 
وحددت لها جل�سه يوم الثنن املوافق 2013/4/8 ال�ساعة 10.00 �سباحا 
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2D.19 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/85  ا�ستئناف عمايل
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1 -  دار عقل فقيه لت�سميم الزياء جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف / حمي الدين مالليك �سايهام مالليك  وميثله: 
كفاح حممد نا�سر حممد ال�سح�سي الزعابي  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم 
 2013/1/15 بتاريخ  جزئي  عمايل   2012/3362 رقم  بالدعوى  ال�سادر 
وحددت لها جل�سه يوم الحد املوافق 2013/4/21 ال�ساعة 10.00 �سباحا 
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2D.18 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4     
مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/82  ا�ستئناف عمايل
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1 -  دار عقل فقيه لت�سميم الزياء جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف / �ساها جمال �سك �سوكور علي �سك  وميثله: 
كفاح حممد نا�سر حممد ال�سح�سي الزعابي  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم 
 2013/1/15 بتاريخ  جزئي  عمايل   2012/3358 رقم  بالدعوى  ال�سادر 
وحددت لها جل�سه يوم الثنن املوافق 2013/4/8 ال�ساعة 10.00 �سباحا 
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2D.19 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4     
مذكرةاعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/81  ا�ستئناف عمايل
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1 -  دار عقل فقيه لت�سميم الزياء جمهول حمل 
كفاح  �سيخ    وميثله:  لوفقار  �سيخ  / لل�سند  امل�ستاأنف  ان  القامة مبا 
احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  قد  الزعابي   ال�سح�سي  حممد  نا�سر  حممد 
 2013/1/15 بتاريخ  جزئي  عمايل   2012/2356 رقم  بالدعوى  ال�سادر 
وحددت لها جل�سه يوم الحد املوافق 2013/4/7 ال�ساعة 10.00 �سباحا 
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2D.18 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/87  ا�ستئناف عمايل
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1 -  دار عقل فقيه لت�سميم الزياء جمهول حمل 
ا�سام     ���س��رياج��ول  ك��ي  ي�س  �سيخ  م��ان��ريول   / امل�ستاأنف  ان  الق��ام��ة مب��ا 
ا�ستاأنف  ق��د  ال��زع��اب��ي   ال�سح�سي  حممد  نا�سر  حممد  كفاح  وميثله: 
القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2012/3357 عمايل جزئي بتاريخ 
ال�ساعة  املوافق 2013/4/21  2013/1/15 وحددت لها جل�سه يوم الحد 
او  ch2D.18 وعليه يقت�سي ح�سوركم  بالقاعة رقم  10.00 �سباحا 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/83  ا�ستئناف عمايل
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1 -  دار عقل فقيه لت�سميم الزياء جمهول حمل 
موليك     �ساهاجهان  موليك  الدين  �ساحب   / امل�ستاأنف  ان  مبا  القامة 
ا�ستاأنف  ق��د  ال��زع��اب��ي   ال�سح�سي  حممد  نا�سر  حممد  كفاح  وميثله: 
القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2012/3361 عمايل جزئي بتاريخ 
ال�ساعة  املوافق 2013/4/21  2013/1/15 وحددت لها جل�سه يوم الحد 
او  ch2D.18 وعليه يقت�سي ح�سوركم  بالقاعة رقم  10.00 �سباحا 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4     
اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/24 ا�سكالت جتاري
جتاري  تنفيذ   2012/337 رق���م  التنفيذ  يف  ا���س��ك��ال  الق�سية:  م��و���س��وع 
لوقف الج��راءات التنفيذية -املطلوب اعانه امل�ست�سكل �سده/1- غالب 
ح�سن مزمل جمهول حمل القامة. مو�سوع الع��ان: نعلنكم بانه قد 
حتددت جل�سة يوم الحد املوافق 2013/4/7 ال�ساعة 8.30 �سباحا بالقاعة 
ح�سورها  عليكم  يتوجب  وال��ت��ي  اع���اه  ال���س��ك��ال  يف  ch1B.6للنظر 
اثره  نفاذ  مع  غيابكم  يف  ق��رار  �سي�سدر  احل�سور  عن  تخلفكم  حالة  ويف 

القانوين بحقكم.
رئي�س الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2011/83 تنفيذ جتاري
زك��ري  جمهول  ���س��ده/1- عبداهلل ح�سن عبداهلل يحيى  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ البنك التجاري الدويل وميثله: 
التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  ح�سن علي عبدالرحمن لوتاه   قد 
املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )4320933( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  . وعليه  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/176 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �سده/1- نوبل هاو�س ا�ستيل فابريكي�سن �س.ذ.م.م  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ ابو الب�سر �سم�س الدجى   قد 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )14000( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
. بال�سافة اىل مبلغ 864  درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/343 تنفيذ عقاري
العقاري  جمهول حمل القامة مبا  ال�سقاف لا�ستثمار  املنفذ �سده/1- جممع  اىل 
نعلنكم  لوتاه  علي  �سلطان  فهد  البا�سا وميثله:  �سامية م�سطفى  التنفيذ/  ان طالب 
باحلكم بال�سادر يف الدعوى رقم 2010/888 عقاري كلي يوم الثنن بتاريخ 2012/2/27 
باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك : 1- الزام املنفذ �سده بان يرد اىل املدعية مبلغ 250.000 
درهم والفوائد بواقع 9% اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�سائية يف 2010/11/2 وحتى 
متام ال�سداد وت�سليمه اىل طالب التنفيذ او  خزينة املحكمة خال 15 يوما من تاريخ 
ن�سر هذا العان.    وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/927  ا�ستئناف جتاري  
اىل امل�ستاأنف �سده / 1 -  كومايل يو�سف ايا�س جمهول حمل القامة 
لل�سرق  العامة  ال�سمان  �سركة   ( الوطني  /الحت���اد  امل�ستاأنف  ان  مب��ا 
الدنى( وميثله: �سمري حليم كنعان  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر 
بالدعوى رقم 2011/1565 جتاري كلي بتاريخ 2012/6/21 وحددت لها 
بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2013/5/8 املوافق  الربعاء  يوم  جل�سه 
ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا .
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1441  ا�ستئناف جتاري  
اىل امل�ستاأنف �سده / 1 -  ا�سماعيل حممد احمد ب�سفته وكيا عن �سركة 
التمنية الدولية لل�سرافة بدبي جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف 
/ب�سرى حممد جال حامد �سل�س  وميثله: ن�سر علي ن�سر  علي  قد 
كلي  جتاري   2012/261 رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  القرار/  ا�ستاأنف 
بتاريخ 2012/12/12 وحددت لها جل�سه يوم الثاثاء املوافق 2013/4/9 
ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم  ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا .
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/2152  جتاري كلي                  
ال�سرياوي جمهول  �سعيد  �سمه حممد جمعه  عليه/1-  املدعى  اىل 
وميثله:  الوطني  القيوين  ام  بنك   / املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
بجل�ستها  ق��ررت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  ح�سن   عبداهلل  كلندر  خالد 
اخطاركم  اع��اه.  املذكورة  الدعوى  2013/4/2 يف  بتاريخ  املنعقدة  
بورود تقرير ال�سيد اخلبري املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�سة 
بالقاعة  ���س��ب��اح��ا   9.30 ال�����س��اع��ة   2013/4/21 امل���واف���ق  الح���د  ي���وم 

ch1B.8 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/769 جتاري جزئي                    
اىل املدعى عليه /1- تري�ستان روزاريو ديافو فرناند�س   جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / بنك ام القيوين الوطني �س م ع وميثله: خالد كلندر عبداهلل 
ح�سن قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام  املدعي عليه مببلغ 
والفائدة  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره���م(  وق���دره )21999.08 
لها  وح���ددت  ال��ت��ام.   ال�����س��داد  وح��ت��ى  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %2.49 القانونية 
 ch2D.19 جل�سة يوم الحد املوافق 2013/4/21 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على القل . 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/727 جتاري جزئي                    
ت��ي��وجن�����س��ون جم��ه��ول حم��ل القامة  اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه /1- للي��ن��ي ب��ريي��را 
الدعوى  اق��ام عليك  )����س.م.ع(  قد  الوطني  القيوين  ام  املدعي / بنك  ان  مبا 
درهم(   23263.84( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام   املطالبة  ومو�سوعها 
من  �سهريا   %2.49 التفاقية  والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم 
التام.   وح��ددت لها  ال�سداد  تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2012/4/20 وحتى 
 ch2D.19 جل�سة يوم الثاثاء املوافق 2013/4/16 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على القل . ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1109 عقاري كلي                      
اىل املدعى عليه /1- مارينا اك�سكلو�سيف ليمتد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ طارق حمد علي نا�سر العريفان وميثله: حمدان عبداهلل عبدالرحمن علي الهرمي   
قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ اتفاقيه احلجز بن اطراف الدعوى، 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(  وقدره )535.833.14  املدعى عليهم مببلغ  وال��زام 
التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا  امل�ستحقة  القانونية  والفائدة  املحاماة 
املوافق  الثنن  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت  ب��اك��ف��ال��ة.      املعجل  بالنفاذ  و�سمول احلكم 
او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1B.8 بالقاعة  ���س   11:00 ال�ساعة   2013/4/29
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثاثة ايام على القل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.

 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4     
  مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/47 تظلم جتاري                        
اىل املتظلم �سده/1- حممد ر�ساد نقوه    جمهول حمل القامة مبا ان املتظلم 
/ بنك ابوظبي التجاري وميثله: عبداهلل خمي�س غريب الناخي اآل علي    قد 
اقام عليكم التظلم املذكور اعاه ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر يف احلجز 
التحفظي )جتاري( رقم 2013/61 والر�سوم وامل�ساريف .    وحددت لها جل�سة 
لذا   ch1B.6 بالقاعة  �س   11:00 ال�ساعة   2013/4/15 املوافق  الثنن  ي��وم 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور  مكلف  فانت 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على القل . ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 رئي�س الق�سم                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2010/1595 جتاري كلي                      
�سيف  را�سد  عائ�سة  ال�سيخة   -2 �سينغ جرنال  �سنديب   -1/ عليهما  املدعى  اىل 
اجل���روان    جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / �سركة احل��واي لاطارات 
وميثله: عبا�س م�ستت فندي املالكي قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
والر�سوم  دره���م(   246700( وق���دره  مببلغ  بالت�سامن  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ 2009/10/20 وحتى ال�سداد 
امل��واف��ق 2013/4/14 ال�ساعة 9:30 �س  ال��ت��ام.   وح��ددت لها جل�سة ي��وم الح��د 
بالقاعة ch1C.15 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام 

على القل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/348  عمايل جزئي    
نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهول  للتجارة   املقبلة  ال�سنة  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2013/3/14 يف الدعوى املذكورة 
توؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  هاريين�س لل  ك��وم��ار  اج��اي  ل�سالح/  اع��اه 
للمدعى مبلغا وقدره 9.573 درهما ) ت�سعة الف وخم�سمائة ثاثة و�سبعون 
درهما( وتذكرة عودة ملوطنه عينا او قيمتها نقدا مامل يلتحق بخدمة رب عمل 
اآخر، والزامها باملنا�سب من الر�سوم وامل�ساريف واعفت املدعى من ن�سيبه منها  
من  اعتبارا  يوما  ثاثن  خ��ال  لا�ستئناف  قابا  احل�سوري  مبثابة  حكما 
اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/1364  جتاري كلي      
اىل املدعي عليه/1- �سركة حممد النقبي للتجارة �س.ذ.م.م   جمهول حمل القامة مبا 

ان املدعي /كومكوم كوميونيك�سنز �س.ذ.م.م وميثله: �ساح ح�سن حممد مبا�سري 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2013/1/29 يف الدعوى املذكورة 
املدعى  بالزام  الدعوى  ويف مو�سوع  ���س.ذ.م.م  كوميونيك�سنز  كومكوم  ل�سالح/  اعاه 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 130.730 درهم مائة وثاثون الف و�سبعمائة 
على  وامل�سحوبة  املدعية  ل�سالح  عنها  ال�سادرة  الثاث  ال�سيكات  قيمة  درها  وثاثون 
ارت��دت دون �سرف لغلق احل�ساب  ف�سا عن الر�سوم   بنك امل�سرق فرع اخلليج والتي 
قابا  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومبلغ  وامل�ساريف 
لا�ستئناف خال ثاثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4     

   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2013/880 م�ستعجل ال�سارقة  

اىل املدعى عليها: /ال�سركة ال�سامية العربية للتاأمن   حيث ان املدعي: جال 
املحكمة  هذه  لدى  اعاه  رقمها  املذكور  الدعوى  عليك  اأقام  قد  حممد    نور 
واثبات حالته.  املدعي  الطبي على  الفح�س  لتوقيع  بندب طبيب  ويطالب فيها 
للر�سوم  بال�سافة  به  الذي حلق  ال�سحي  العجز  ن�سبة  ا�سابات وحتديد  به  وما 
املحكمة  هذه  امام  ح�سورك  يقت�سي  لذا  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف 
)دائرة المور امل�ستعجلة(  يف متام ال�ساعة الثامنة والن�سف من يوم 2013/4/7   
وذلك لاجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن 
ار�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر  او عدم  احل�سور 

الدعوى يف غيابكم.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/717 ت   جتر- م ر- ت  -ع ن(
 : املنفذ �سده  المارات   الرميثي اجلن�سية:  �سامل فريوز علي  التنفيذ/ خالد  طالب 
عبدالعليم حممد عبدالعليم فراج هيكل اجلن�سية: م�سر  املطلوب اعانه/ عبدالعليم 
حممد عبدالعليم فراج هيكل اجلن�سية: م�سر   عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/78 جت كل- م ر-ب-ع 
ن   وحدد لنظره جل�سة يوم الحد املوافق 2013/5/5 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت 
الرئي�سي  باملقر  الكائنة  العن  التنفيذ-  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�سور  مكلف 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاه، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ 

اجلربي.
  القلم التجاري                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2011/924 جتاري كلي ابوظبي  
بالن�سر  العنوان  الدرمكي   خمي�س  حمدان  عبداهلل  حمدان  �سعيد  عليه/  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف  احلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  قد  2011/5/12م  امل��واف��ق  بتاريخ  ان��ه  نعلمك 
املذكورة بالرقم اعاه ل�سالح / بنك را�س اخليمة الوطني- ابوظبي    بالتايل: حكمت 
املدعي مبلغ وقدره  للبنك  يوؤدي  بان  املدعى عليه  بالزام  املحكمة مبثابة احل�سوري: 
ب�سيطة 220.941.18 درهم والفائدة على هذا املبلغ بواقع 11.50% �سنويا من تاريخ رفع 
الدعوى احلا�سل يف 2011/5/12 ومبا ل يجاوز ا�سل الدين وب�سحة احلجز التحفظي 
املبلغ  ح��دود  يف  ابوظبي  م�ستعجل   2011/1607 رقم  عري�سة  على  بالمر  يف   ال�سادر 
مو�سوع املطالبة والزمت املدعى عيه امل�سروفات ومائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة 
املوافق  حكما  ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات. �سدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 

قابا لا�ستئناف خال 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.  
رئي�س الدائرة 

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /�س. نا�سر كد�سه و�سركاوؤه
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 166591   بتاريخ : 2011/12/15                                             
با�س��م: موؤ�س�سة/ باعظيم للتجارة

وعنوانه:  المارات العربية املتحدة – دبي – �س.ب. 23231
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

م�ستح�سرات تبيي�س الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املاب�س، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي 
وك�سط، �سابون، عطور، زيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول ) لو�سن ( لل�سعر ، معاجن اأ�سنان.

الواق�عة بالفئة: 3
  SMART GAZELLE " و�سف العامة: الكلمتان " �سمارت جازيا " بحروف عربية بجانبهما الكلمتان

لتينية كما يف ال�سكل املو�سح. " بحروف 
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  4  اأبريل 2013 العدد 10758

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / �س. نا�سر كد�سه و�سركاوؤه
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 170935   بتاريخ : 2012/3/22                                             
با�س��م: �سركة/ ان تي تي داتا كوربوري�سن.

وعنوانه: 3-3 تويو�سو 3-�سوم، كوتو-كو، طوكيو، اليابان.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

  تركيب واإ�ساح و�سيانة اأنظمة اأجهزة احلا�سوب والربامج احلا�سوبية، وتوفري املعلومات املتعلقة بها، تركيب 
واإ�ساح و�سيانة اأجهزة الت�سالت لنظام �سبكة الت�سال عن بعد وتوفري املعلومات املتعلقة بها، اإن�ساء وتوفري 
تركيب  الإن�سائية،  ال�ست�سارات  الكهربائية،  الإن�ساءات  بعد،  عن  الت�سالت  اإن�ساء  بها.  املتعلقة  املعلومات 
و�سيانة  واإ�ساح  تركيب  بها،   املتعلقة  املعلومات  وتوفري  الإلكرتونية،  والأدوات  الأجهزة  و�سيانة  واإ�ساح 
اأدوات  و�سيانة  واإ�ساح  تركيب  ال�سحابية،  احلو�سبة  من�سات  ومعدات  ال�سحابية  احلو�سبة  ل�سبكات  معدات 
الإلكرتونية  والأدوات  الأجهزة  و�سيانة  واإ�ساح  تركيب  بها،  املتعلقة  املعلومات  وتوفري  الت�سال  واأجهزة 
والأجهزة والأدوات الت�سال م�ستخدمة يف �سبكات الت�سال باحلا�سب وتوفري املعلومات املتعلقة بها. خدمات 

الإ�ساح والرتكيب.
الواق�عة بالفئة: 37

و�سف العامة: الكلمات " Global IT Innovator " بحروف لتينية كما يف ال�سكل املو�سح.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  4  اأبريل 2013 العدد 10758

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /�س. نا�سر كد�سه و�سركاوؤه
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 170490   بتاريخ : 2012/3/12                                             
با�س��م: �سركة/ باعظيم التجارية.

وعنوانه:  �س. ب 2156 ، الريا�س 11451 ، اململكة العربية ال�سعودية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخري،  املطبوعات، مواد جتليد 
ومواد  منزلية،  لغايات  اأو  القرطا�سية  امل�ستعملة يف  الل�سق  مواد  القرطا�سية،  الفوتوغرافية،  ال�سور  الكتب، 
الفنانن، فرا�سي الدهان اأو التلوين، الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الأثاث(، مواد التوجيه والتدري�س 
)عدا الأجهزة(، مواد التغليف البا�ستيكية )غري الواردة يف فئات اأخرى(، حروف الطباعة، اأكيا�س مهمات، 

الكلي�سيهات )الرا�سمات(.
الواق�عة بالفئة: 16

كلمة "  حتتها  الأبي�س  باللون  خا�س  فني  ب�سكل  لتينية  " بحروف   MAOG " و�سف العامة: كلمة
موج " بحروف عربية ب�سكل خا�س باللون الأبي�س وجميع هذه العنا�سر على خلفية اطار م�ستطيل باللون 

الأ�سود كما يف ال�سكل املو�سح.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  4  اأبريل 2013 العدد 10758

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / �س. نا�سر كد�سه و�سركاوؤه
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 171530   بتاريخ : 2012/4/4
با�س��م: �سركة/بينتري، اإنك

وعنوانه: 5500 وايزاتا بوليفارد، �سويت 800، جولدين فايل، ميني�سوتا 55416، الوليات املتحدة الأمريكية.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ت�ستخدم يف معدات مكافحة احلرائق؛ وحدات حتكم  الرغاوى  م�سخات مكافحة احلرائق وم�سخات حقن 
يف تنا�سب الرغاوى خلزانات الإطفاء؛ �سمامات اتوماتيكية، وحتديدا ال�سمامات املفرغة، جتنب ال�سمامات 
لقيا�س  دقيقة  موازين  ال�سغط؛  من  للحد  و�سمامات  لل�سغط،  خمف�سة  �سمامات  كبح،  �سمامات  املفرغة، 
الأجهزة، خافتات لل�سوء، اأجهزة حتكم عن بعد؛ كبائن فارغة؛ كبائن و�سناديق األواح معدنية فارغة، قنوات 
اأ�ساك فارغة وقنوات م�سلكة، جلبات ملو�سات ال�سناديق الكهربائية؛ �سياجات معدنية �سناعية للتطبيقات 
قيا�س  الكهربائي؛ مفاتيح �سغط، حمددات  للتوزيع  للعوامل اجلوية  �سناديق معدنية م�سادة  الكهربائية؛ 
اللكرتونيات  مع  ت�ستخدم  موتورية  ودوارات  )مو�سات(  فرجونات  ب��دون  موتورات  كوا�سف،   ومنظمات؛ 

ووحدات التحكم واملعدات الكهربائية اخلا�سة بها.
الواق�عة بالفئة: 9

و�سف العامة: كلمة " PENTAIR " بحروف لتينية كما يف ال�سكل املو�سح.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  4  اأبريل 2013 العدد 10758

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / �س. نا�سر كد�سه و�سركاوؤه
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 171621   بتاريخ : 2012/4/5
با�س��م: �سركة/بينتري، اإنك

وعنوانه: 5500 وايزاتا بوليفارد، �سويت 800، جولدين فايل، ميني�سوتا 55416، الوليات املتحدة الأمريكية.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ت�ستخدم يف معدات مكافحة احلرائق؛ وحدات حتكم  الرغاوى  م�سخات مكافحة احلرائق وم�سخات حقن 
يف تنا�سب الرغاوى خلزانات الإطفاء؛ �سمامات اتوماتيكية، وحتديدا ال�سمامات املفرغة، جتنب ال�سمامات 
لقيا�س  دقيقة  موازين  ال�سغط؛  من  للحد  و�سمامات  لل�سغط،  خمف�سة  �سمامات  كبح،  �سمامات  املفرغة، 
الأجهزة، خافتات لل�سوء، اأجهزة حتكم عن بعد؛ كبائن فارغة؛ كبائن و�سناديق األواح معدنية فارغة، قنوات 
اأ�ساك فارغة وقنوات م�سلكة، جلبات ملو�سات ال�سناديق الكهربائية؛ �سياجات معدنية �سناعية للتطبيقات 
قيا�س  الكهربائي؛ مفاتيح �سغط، حمددات  للتوزيع  للعوامل اجلوية  �سناديق معدنية م�سادة  الكهربائية؛ 
اللكرتونيات  مع  ت�ستخدم  موتورية  ودوارات  )مو�سات(  فرجونات  ب��دون  موتورات  كوا�سف،   ومنظمات؛ 

ووحدات التحكم واملعدات الكهربائية اخلا�سة بها.
الواق�عة بالفئة: 9

و�سف العامة: ر�سم مثلثات هند�سية ب�سكل فني خا�س على �سكل �سمكة كما يف ال�سكل املو�سح.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  4  اأبريل 2013 العدد 10758

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / �س. نا�سر كد�سه و�سركاوؤه
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 170487   بتاريخ : 2012/3/12
با�س��م: �سركة / �سو�سيتي اأيرفران�س.

وعنوانه: 45 روي دي باري�س 95747 روي�سي � ت�سارلز � دي � جول � فرن�سا   
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات الت�سالت، حتديدا، للح�سول على معلومات عن امل�سافرين؛ خدمات معلومات تتعلق بالت�سالت؛ خدمات الربيد 
الإلكرتوين للح�سول على معلومات عن امل�سافرين، حتديدا، التي يتم الرجوع اإليها من اأي و�سيلة ات�سال؛ خدمات اإر�سال 
املعلومات من قاعدة البيانات؛ خدمات تاأجري زمن الدخول اإىل خادم قاعدة البيانات املركزية )لات�سالت(؛ خدمات ن�سر 
املعلومات اأو الر�سائل اأو البيانات اأو الن�سو�س اأو الأ�سوات اأو ال�سور على �سبكات النرتنت اأو غريها من و�سائل الت�سالت؛ 
�سبكات  عرب  الآيل  احلا�سب  مللفات  الإل��ك��رتوين  النقل  خدمات  الن��رتن��ت؛  �سبكة  على  امل��واق��ع  اإىل  الو�سول  توفري  خدمات 
الت�سالت؛ خدمات توفري الدخول اإىل غرف احلوار لإر�سال الر�سائل؛ خدمات تقدمي خدمات الت�سالت على النرتنت؛ 
اأو عرب النرتنت؛ خدمات الربيد الإلكرتوين؛ خدمات  اأنحاء العامل  خدمات الت�سال عرب �سبكة احلا�سب الآيل يف جميع 
اإر�سال وا�ستقبال الر�سائل؛ خدمات النقل عرب �سبكة احلا�سب الآيل يف جميع اأنحاء العامل اأو غريها من �سبكات الت�سالت اأو 
احلا�سب الآيل؛ خدمات الن�سر عرب �سبكات احلا�سب الآيل يف جميع اأنحاء العامل اأو غريها من و�سائل الت�سالت، حتديدا، 
الأنباء؛  وك��الت  خدمات  والفيديو؛  والأ���س��وات  والن�سو�س  والبيانات  واملعلومات  الإلكرتونية  الر�سائل  ونقل  وتبادل  ن�سر 
خدمات اإر�سال الر�سائل عن طريق اأي من و�سائل الت�سالت التي ت�سمح بالو�سول اإىل املعلومات املتعلقة بامل�سافرين؛ خدمات 
النقل  تذاكر  ومتابعة  بحجز  املتعلقة  الت�سالت  و�سائل  من  اأي  اأو  الإك�سرتانت  �سبكات  اأو  النرتنت  عرب  املعلومات  اإر�سال 

وال�سفر.  
الواق�عة بالفئة: 38

و�سف العامة: كلمتا " AF CONNECT " بحروف لتينية كما يف ال�سكل املو�سح
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  4  اأبريل 2013 العدد 10758

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / �س. نا�سر كد�سه و�سركاوؤه
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 170936   بتاريخ : 2012/3/22                                             
با�س��م: �سركة/ ان تي تي داتا كوربوري�سن.

وعنوانه: 3-3 تويو�سو 3-�سوم، كوتو-كو، طوكيو، اليابان.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأو  النرتنت  عرب  وال�سمعية  ال�سوتية  والبيانات  والوثائق  وال�سور  واملو�سيقى  الر�سائل  تبادل  البث(،  )بخاف  الت�سالت 
واملو�سيقي  وال�سور  الن�سو�س  بيانات  نقل،  بها.   املتعلقة  املعلومات  وتوفري  الأخ��رى،  الت�سال  وو�سائل  اخللوية  التلفونات 
بها. توفري  املتعلقة  املعلومات  اأخرى، وتوفري  ات�سال  اأو النرتنت وو�سائل  الهواتف اخللوية  با�ستخدام  والر�سائل، عن بعد 
املعلومات  وتوفري  الأخ��رى،  الت�سال  وو�سائل  اخللوية  والهواتف  النرتنت  با�ستخدام  الت�سال  ل�سبكات  الو�سول  اإمكانية 
املتعلقة بها، خدمات ال�ست�سارات املتعلقة بتوفري اإمكانية الو�سول ل�سبكات الت�سال با�ستخدام النرتنت والهواتف اخللوية 
الهواتف اخللوية  اأو  با�ستخدام النرتنت  الو�سول ل�سبكات الت�سال  الوكالت لإمكانية  وو�سائل الت�سال الأخرى، خدمات 
وو�سائل الت�سال الأخرى، وتوفري املعلومات املتعلقة بها. نقل ال�سوت والر�سائل وال�سور، وتوفري املعلومات املتعلقة بها، نقل 
ال�سور وال�سوت اعند الطلب، وتوفري املعلومات املتعلقة بها، الت�سال عرب الطرفيات احلا�سوبية واأجهزة واأدوات الت�سال 
الأخرى، وتوفري املعلومات املتعلقة بها، خدمات الربيد اللكرتوين وتوفري املعلومات املتعلقة بها، اإعادة التوجيه اآلياً للربيد 
بها،  املتعلقة  املعلومات  وتوفري  اللكرتونية  الن�سرات  لوحات  عرب  الت�سالت  بها،  املتعلقة  املعلومات  وتوفري  اللكرتوين 
الت�سال عرب الأقمار ال�سناعية وتوفري املعلومات املتعلقة بها، التزويد ب�سبكات قيمة م�سافة وتوفري املعلومات املتعلقة بها، 

التنظيم وال�ست�سارة التقنية يف جمال الت�سالت، اإدارة خدمات الت�سالت وخدمات �سبكات الت�سالت.
الواق�عة بالفئة: 38

و�سف العامة: الكلمات " Global IT Innovator " بحروف لتينية كما يف ال�سكل املو�سح.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  4  اأبريل 2013 العدد 10758

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /�س. نا�سر كد�سه و�سركاوؤه
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 170491   بتاريخ : 2012/3/12                                             
با�س��م: �سركة/ باعظيم التجارية.

وعنوانه:  �س. ب 2156 ، الريا�س 11451 ، اململكة العربية ال�سعودية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات  املاب�س،  وكي  غ�سل  يف  ت�ستعمل  اأخ��رى  وم��واد  الأقم�سة  تبيي�س  م�ستح�سرات 
وجلي وك�سط، �سابون، عطور، زيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول )لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان.

الواق�عة بالفئة: 3
 " كلمة  حتتها  الأبي�س  باللون  خا�س  فني  ب�سكل  لتينية  " بحروف   Fid Fad " كلمة  العامة:  و�سف 
ف�سفا�س " بحروف عربية ب�سكل خا�س باللون الأبي�س وجميع هذه العنا�سر على خلفية اطار هند�سي ي�سبه 

جنمة ثمانية باللون الأ�سود كما يف ال�سكل املو�سح.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  4  اأبريل 2013 العدد 10758

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / �س. نا�سر كد�سه و�سركاوؤه
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 171531   بتاريخ : 2012/4/4
با�س��م: �سركة/بينتري، اإنك

وعنوانه: 5500 وايزاتا بوليفارد، �سويت 800، جولدين فايل، ميني�سوتا 55416، الوليات املتحدة الأمريكية.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأجهزة  املاء، معقمات ماء،  اأجهزة ومن�ساآت لإزالة ع�سر  املياه،  اأجهزة ومكنات تنقية  اأجهزة ومكنات تنقية الهواء، مر�سحات، 
والتجاري  ال�سناعي  لا�ستخدام  مياه  مر�سحات  ال�سمك،  لأح��وا���س  اأ���س��واء  �سباحة،  ب��رك  �سخانات  املياه،  تر�سيح  و�سبكات 
املعدنية،  للمياه  مغاط�س  للحمام،  م��ع��دات  ال��دوام��ي،  امل��اء  لتدفق  اأج��ه��زة  رح�����س،  من�ساآت  امل��ي��اه،  ت��وزي��ع  �سبكات  وال�سكني، 
�سخانات ماء، �سبكات وقود الأفران، من�ساآت ت�سخن املياه، اأجهزة ومن�ساآت لاإ�ساءة، اأجهزة وقاية لاإ�ساءة، ماآخذ لاأ�سواء 
اإ�ساءة متنقلة تتكون من مقاب�س كهربائية م�سلكه م�سبقا مثبتة على �سياجات مقاومة  الكهربائية، حامات ملبات، مثبتات 
للعوامل اجلوية، �سناديق معدنية ملعدات الإ�ساءة، حاويات معدات اإ�ساءة غري معدنية، معدات واأنظمة اإدارة حرارية تتكون 
من مكيفات هواء، مربدات كهربائية حرارية، مبادلت حرارية باعتبارها لي�ست قطعاً من املحركات، مراوح ر�سا�سة، مراوح، 
بالرطوبة  �سبق، جم�سات  بال�سرعة للتحكم مبا  التهوية، دوارات ووحدات حتكم  واأغرا�س  الهواء  نافخات كهربائية ملكيفات 
ودرجة حرارة الهواء ت�ستخدم يف اأنظمة مكيفات الهواء، خزانات �سغط، لوازم ومهيئات )اأدابرت( خلزانات ال�سغط، حنفيات، 
من  تتاألف  والتحلية  الأيونات  اإزال��ة  اأنظمة  املياه،  تر�سيح  املياه،  معاجلة  اأجهزة  وميكانيكية،  يدوية  مياه  ومكيفات  ملينات 
للتحكم يف  الكهربائية  التحكم  بها، وحدات  اخلا�سة  والإلكرتونيات  و�سمامات �سغط  و�سمامات حتكم وخمازن  مر�سحات 

اإ�ساءة برك ال�سباحة وال�سبا، �سخانات. 
الواق�عة بالفئة: 11

و�سف العامة: كلمة " PENTAIR " بحروف لتينية كما يف ال�سكل املو�سح.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  4  اأبريل 2013 العدد 10758

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / �س. نا�سر كد�سه و�سركاوؤه
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 171622   بتاريخ : 2012/4/5
با�س��م: �سركة/بينتري، اإنك

وعنوانه: 5500 وايزاتا بوليفارد، �سويت 800، جولدين فايل، ميني�سوتا 55416، الوليات املتحدة الأمريكية.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأجهزة  املاء، معقمات ماء،  اأجهزة ومن�ساآت لإزالة ع�سر  املياه،  اأجهزة ومكنات تنقية  اأجهزة ومكنات تنقية الهواء، مر�سحات، 
والتجاري  ال�سناعي  لا�ستخدام  مياه  مر�سحات  ال�سمك،  لأح��وا���س  اأ���س��واء  �سباحة،  ب��رك  �سخانات  املياه،  تر�سيح  و�سبكات 
املعدنية،  للمياه  مغاط�س  للحمام،  م��ع��دات  ال��دوام��ي،  امل��اء  لتدفق  اأج��ه��زة  رح�����س،  من�ساآت  امل��ي��اه،  ت��وزي��ع  �سبكات  وال�سكني، 
�سخانات ماء، �سبكات وقود الأفران، من�ساآت ت�سخن املياه، اأجهزة ومن�ساآت لاإ�ساءة، اأجهزة وقاية لاإ�ساءة، ماآخذ لاأ�سواء 
اإ�ساءة متنقلة تتكون من مقاب�س كهربائية م�سلكه م�سبقا مثبتة على �سياجات مقاومة  الكهربائية، حامات ملبات، مثبتات 
للعوامل اجلوية، �سناديق معدنية ملعدات الإ�ساءة، حاويات معدات اإ�ساءة غري معدنية، معدات واأنظمة اإدارة حرارية تتكون 
من مكيفات هواء، مربدات كهربائية حرارية، مبادلت حرارية باعتبارها لي�ست قطعاً من املحركات، مراوح ر�سا�سة، مراوح، 
بالرطوبة  �سبق، جم�سات  بال�سرعة للتحكم مبا  التهوية، دوارات ووحدات حتكم  واأغرا�س  الهواء  نافخات كهربائية ملكيفات 
ودرجة حرارة الهواء ت�ستخدم يف اأنظمة مكيفات الهواء، خزانات �سغط، لوازم ومهيئات )اأدابرت( خلزانات ال�سغط، حنفيات، 
من  تتاألف  والتحلية  الأيونات  اإزال��ة  اأنظمة  املياه،  تر�سيح  املياه،  معاجلة  اأجهزة  وميكانيكية،  يدوية  مياه  ومكيفات  ملينات 
للتحكم يف  الكهربائية  التحكم  بها، وحدات  اخلا�سة  والإلكرتونيات  و�سمامات �سغط  و�سمامات حتكم وخمازن  مر�سحات 

اإ�ساءة برك ال�سباحة وال�سبا، �سخانات. 
الواق�عة بالفئة: 11

و�سف العامة: ر�سم مثلثات هند�سية ب�سكل فني خا�س على �سكل �سمكة كما يف ال�سكل املو�سح.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  4  اأبريل 2013 العدد 10758

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / �س. نا�سر كد�سه و�سركاوؤه
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 170488   بتاريخ : 2012/3/12
با�س��م: �سركة / �سو�سيتي اأيرفران�س.

وعنوانه: 45 روي دي باري�س 95747 روي�سي � ت�سارلز � دي � جول � فرن�سا   
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�سياحية؛  ال��رح��ات  تنظيم  خ��دم��ات  احل��ي��وان��ات؛  ونقل  امل�سافرين  نقل  خ��دم��ات  ال�سلع؛  وتخزين  وتغليف  نقل  خ��دم��ات 
النقل  عقود  خدمات  اجل��وي؛  النقل  خدمات  امل�سافرين(؛  )حرا�سة  الطريان  م�سيفة  خدمات  امل�سافرين؛  حرا�سة  خدمات 
اجلوي؛ خدمات وكالت ال�سياحة )ما عدا حجز الفنادق وحجز النزل(؛ خدمات وكالت ال�سفر؛ خدمات النقل باحلافات 
والنقل بال�سيارة؛ خدمات قيادة ال�سيارة؛ خدمات ت�سليم الطرود؛ خدمات تغليف ال�سلع؛ خدمات ت�سليم الر�سائل؛ خدمات 
�سحن  خدمات  الب�سائع؛  �سحن  خدمات  التخزين؛  معلومات  خدمات  واحلقائب؛  ال�سلع  ت�سليم  خدمات  ال�سحف؛  ت�سليم 
ال�سلع بال�سفن؛ خدمات معلومات النقل؛ خدمات معلومات عن ال�سفر اأو معلومات عن تاأجري املركبات؛ خدمات معلومات 
الب�سائع(؛ خدمات  اأو  الر�سائل  )نقل  النقل  املركبات؛ خدمات  تاأجري  احليوانات؛ خدمات  ونقل  وال�سلع  بامل�سافرين  تتعلق 
مواقف ال�سيارات؛ خدمات حجز مقاعد ال�سفر؛ خدمات التخزين؛ خدمات النقل ب�سيارات الأجرة؛ خدمات ارتياد الأماكن 
وال�سلع  لنقل احليوانات  النرتنت؛ خدمات حجز  التذاكر على مواقع  للنقل؛ خدمات حجز  )ال�سياحية(؛ خدمات احلجز 
وامل�سافرين؛ خدمات احلجز لل�سفر وتاأجري ال�سيارات؛ خدمات اإ�سدار التذاكر؛ خدمات النقل املحرو�س لاأ�سياء الثمينة؛ 
و�سع  خدمات  الطائرات؛  وتفريغ   �سحن  خدمات  وال��رك��اب؛  وال�سلع  الأمتعة  فح�س  خدمات  ال�سيارات؛  تو�سيل  خدمات 

الطائرات حتت الت�سرف؛ خدمات متثيل �سركات الطريان و�سركات تاأجري املركبات.
الواق�عة بالفئة: 39

و�سف العامة: كلمتا " AF CONNECT " بحروف لتينية كما يف ال�سكل املو�سح
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  4  اأبريل 2013 العدد 10758

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / �س. نا�سر كد�سه و�سركاوؤه
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 170933   بتاريخ : 2012/3/22
با�س��م: �سركة/ ان تي تي داتا كوربوري�سن.

وعنوانه: 3-3 تويو�سو 3-�سوم، كوتو-كو، طوكيو، اليابان.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

بيانات  و�سائط  مغناطي�سية،  اأ�سرطه  �سي(،  )اآي  بطاقات  مثل  ت�سجيل  و�سائط  الت�سالت،  واأدوات  اأجهزة 
الت�سال،  �سبكات  بوا�سطة  حتميلها  ممكن  حا�سوبية  برامج  يف  خمزنة  ب�سرية  بيانات  و�سائط  مغناطي�سية، 
بيانات  و�سائط  مغناطي�سية،  بيانات  و�سائط  مغناطي�سية،  اأ�سرطه  �سي(،  )اآي  بطاقات  مثل  ت�سجيل  و�سائط 
ب�سرية خمزنة مع  برامج حا�سوبية اأخرى، و�سائط ت�سجيل مثل و�سائط بيانات مغناطي�سية وو�سائط بيانات 
ب�سرية، اأ�سرطة مغناطي�سية وبطاقات )اآي �سي( غري م�سجلة، حامات بيانات مغناطي�سية، اأقرا�س ت�سجيل، 
اأقرا�س فيديو رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية، برامج حا�سوب، برجميات  اأقرا�س مدجمة،  
حا�سوب، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة حا�سوب، اأجزاء حا�سوب، اآلت واأجهزة اإلكرتونية اأخرى واأجزائها، 
�سور  ملفات  النرتنت،  اأو  الت�سال  �سبكة  عرب  واملو�سيقى  بال�سوت  م�سجلة  للتنزيل  قابلة  مو�سيقى  ملفات 
قابلة للتنزيل عرب �سبكة الت�سال اأو النرتنت، من�سورات اإلكرتونية قابلة للتفريغ بوا�سطة �سبكات الت�سال، 
من�سورات اإلكرتونية اأخرى، و�سائط ت�سجيل مثل و�سائط بيانات مغناطي�سية وو�سائط بيانات ب�سرية، وو�سائط 

بيانات مغناطي�سية وب�سرية م�سجل عليها معلومات الن�سو�س وال�سور للخرائط وال�سور الفوتوغرافية.
الواق�عة بالفئة: 9

و�سف العامة: الكلمات " Global IT Innovator " بحروف لتينية كما يف ال�سكل املو�سح.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  4  اأبريل 2013 العدد 10758

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / �س. نا�سر كد�سه و�سركاوؤه
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 171532   بتاريخ : 2012/4/4
با�س��م: �سركة/بينتري، اإنك

وعنوانه: 5500 وايزاتا بوليفارد، �سويت 800، جولدين فايل، ميني�سوتا 55416، الوليات املتحدة الأمريكية.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

حاويات غري معدنية، حاويات األياف زجاجية با�ستيكية معززة، �سدادات للحاويات، �سياجات كهربائية غري 
كبائن  خ��اوي��ة،  معدنية  غري  �سناديق  خ��اوي��ة،  معدنية  غري  األ���واح  كبائن  اجل��وي��ة،  للعوامل  م�سادة  معدنية 
�سياجات كهربائية غري معدنية خاوية، �سناديق اأغطية كهربائية غري معدنية خاوية،�سياجات �سناعية غري 

معدنية،حاويات األياف زجاجية با�ستيكية معززة. 
الواق�عة بالفئة: 20

و�سف العامة: كلمة " PENTAIR " بحروف لتينية كما يف ال�سكل املو�سح.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  4  اأبريل 2013 العدد 10758

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / �س. نا�سر كد�سه و�سركاوؤه
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 171623   بتاريخ : 2012/4/5
با�س��م: �سركة/بينتري، اإنك

وعنوانه: 5500 وايزاتا بوليفارد، �سويت 800، جولدين فايل، ميني�سوتا 55416، الوليات املتحدة الأمريكية.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

حاويات غري معدنية، حاويات األياف زجاجية با�ستيكية معززة، �سدادات للحاويات، �سياجات كهربائية غري 
كبائن  خ��اوي��ة،  معدنية  غري  �سناديق  خ��اوي��ة،  معدنية  غري  األ���واح  كبائن  اجل��وي��ة،  للعوامل  م�سادة  معدنية 
�سياجات كهربائية غري معدنية خاوية، �سناديق اأغطية كهربائية غري معدنية خاوية،�سياجات �سناعية غري 

معدنية،حاويات األياف زجاجية با�ستيكية معززة. 
الواق�عة بالفئة: 20

و�سف العامة: ر�سم مثلثات هند�سية ب�سكل فني خا�س على �سكل �سمكة كما يف ال�سكل املو�سح.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  4  اأبريل 2013 العدد 10758

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /�س. نا�سر كد�سه و�سركاوؤه
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 170489   بتاريخ : 2012/3/12                                             
با�س��م: �سركة/ باعظيم التجارية.

وعنوانه:  �س. ب 2156 ، الريا�س 11451 ، اململكة العربية ال�سعودية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات  املاب�س،  وكي  غ�سل  يف  ت�ستعمل  اأخ��رى  وم��واد  الأقم�سة  تبيي�س  م�ستح�سرات 
وجلي وك�سط، �سابون، عطور، زيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول )لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان.

الواق�عة بالفئة: 3
كلمة "  حتتها  الأبي�س  باللون  خا�س  فني  ب�سكل  لتينية  " بحروف   MAOG " و�سف العامة: كلمة
موج " بحروف عربية ب�سكل خا�س باللون الأبي�س وجميع هذه العنا�سر على خلفية اطار م�ستطيل باللون 

الأ�سود كما يف ال�سكل املو�سح.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  4  اأبريل 2013 العدد 10758

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / �س. نا�سر كد�سه و�سركاوؤه
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 171529   بتاريخ : 2012/4/4
با�س��م: �سركة/بينتري، اإنك

وعنوانه: 5500 وايزاتا بوليفارد، �سويت 800، جولدين فايل، ميني�سوتا 55416، الوليات املتحدة الأمريكية.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

م�سخات  ت��ّدف��ق،  م�سخات  متنقلة،  م�سخات  بال�سيور،  ت��دار  م�سخات  م��وت��رات،  على  ُت��رك��ب  م�سخات  وحت��دي��دا  م�سخات 
الغط�س، م�سخات للمطاحن، م�سخات حمركات تبادلية، م�سخات ل تتعر�س لان�سداد، م�سخات طرد مركزي، م�سخات 
م�سخات  ال��رّي،  م�سخات  اإطفاء،  م�سخات  ع��ايل،  �سغط  ذات  �سناعية  م�سخات  ال�سائلة،  للنفايات  م�سخات  للم�ستنقعات، 
هيدرولية، م�سخات تفريغ، م�سخات الإزاحة الإيجابية، م�سخات نفايات املجاري، م�سخات للمكاب�س، م�سخات ا�سطوانية، 
اأغ�سية للم�سخات، م�سخات دوارة مرنة، م�سخات ترو�س، وم�سخات للر�س؛ لوازم للم�سخات، وحتديدا م�سايف وطقم مهايئة 
اأعمدة يتاألف من مهيئ )اأدابرت( اأعمدة ومفاتيح وجمموعة م�سامري، قارنات لأعمدة الإدارة، كابحات نب�س، حماقن �سائلة، 
الآلت،  اآلت تر�سيح؛ وح��دات حتكم هيدروليكية يف  املحركات؛ مهيئات؛ مكيفات  اأج��زاء من  تعد  نفاثة، كلها  اأجهزة تقليب 
اخلزانات،  اأغطية  ر���س،  روؤو���س  حتديدا  اأجزائها،  و  بالطاقة  تعمل  ر�سا�سات  الربية(؛  للمركبات  )لي�ست  ومكائن  حمركات 
عدادات تدفق، م�سايف، قطع، �سانعات الرغوة، �سمامات يدوية، �سمامات كروية من�سطة كهربائيا، وحدات حتكم بالبخاخات، 
�سمامات، وحتديدا �سمامات مفرغة، جتنب ال�سمامات املفرغة، �سمامات كبح، �سمامات خمف�سة لل�سغط، و �سمامات للحد 
من ال�سغط، كلها تعد اأجزاء من املحركات؛ خزانات اندفاع؛ حمركات غاز لي�ست للمركبات الربية وقطع غيارها؛ معدات 

الر�س الزراعية؛ اآلت لتنظيف الأ�سطح با�ستخدام جلبات �سغط عايل؛ م�سخات؛ لوازم امل�سخات.
الواق�عة بالفئة: 7

و�سف العامة: كلمة " PENTAIR " بحروف لتينية كما يف ال�سكل املو�سح.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  4  اأبريل 2013 العدد 10758

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / �س. نا�سر كد�سه و�سركاوؤه
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 170934   بتاريخ : 2012/3/22                                             
با�س��م: �سركة/ ان تي تي داتا كوربوري�سن.

وعنوانه: 3-3 تويو�سو 3-�سوم، كوتو-كو، طوكيو، اليابان.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الدعاية والإعان بوا�سطة �سبكات الت�سال، والإعانات الأخرى وتوفري املعلومات املتعلقة بها، العاقات العامة، حتليل  اإدارة وتوجيه الأعمال 
وا�ست�سارات الأعمال، اإدارة وتوجيه الأعمال، تق�سي حقائق الأعمال، اأبحاث الأعمال، تقييم الأعمال، ال�ست�سارات املتعلقة بتح�سن اإجراءات العمل 
اإدارة  على  الإ�سراف  املهنية، خدمات  ال�ست�سارات  والت�سال،  والت�سويق  والإع��ان  الدعاية  ال�ست�سارات يف جمالت  التجارية،  الأعمال  يف جمال 
اأعمال  تنظيم  لأغرا�س  احلا�سب  باإدخال  يتعلق  فيما  التزويد مبعلومات  القت�سادية،  التنبوؤات  الأعمال،  لقرارات  اقت�سادية  الأعمال، حتليات 
و�سف  اإع��داد  لأغرا�س  مبعلومات  التزويد  ال�سركة،  تنظيم  حول  املعلومات  توفري  ال�سركة،  يف  املوظفن  �سوؤون  حول  معلومات  توفري  ال�سركة، 
تعريفي )بروفايل( لل�سركة، التزويد باملعلومات والأخبار عن الأعمال، توفري معلومات عن اإح�سائيات اقت�سادية، توفري معلومات عن اإح�سائيات 
اإدارة الأعمال وبحث ال�سوق  اإدارة معلومات العماء،  توفري معلومات عن  اإح�سائية، تزويد العماء مبعلومات،  بحث ال�سوق، توفري معلومات 
املتعلقة بها،  الت�سويق وال�ست�سارات  اأبحاث  الأخ��رى،  اأو و�سائل الت�سال  الهواتف اخللوية  ات�سالت  اأو  با�ستخدام النرتنت  الت�سويق  عن طريق 
توفري املعلومات عن مبيعات املنتجات با�ستخدام النرتنت اأو ات�سالت الهواتف اخللوية اأو و�سائل الت�سال الأخرى وتوفري معلومات عن مبيعات 
توفري  الأخ��رى،  الت�سال  و�سائل  اأو  اخللوية  الهواتف  ات�سالت  اأو  النرتنت  با�ستخدام  املنتجات  ملبيعات  العقود  يف  ال�سم�سرة  اأخ��رى،  منتجات 
البور�سة  اإدارة  الطلبات،  ا�ستام وتقدمي  واإدارة  الفوترة  واإدارة  الدفع  واإدارة  وال�سحن  ال�ستام  واإدارة  املبيعات  واإدارة  العماء  لإدارة  املعلومات 
للمنتجات عرب النرتنت اأو ات�سالت الهواتف اخللوية اأو و�سائل الت�سال الأخرى، التزويد مبعلومات جتارية ، وكالت املعلومات التجارية، توفري 
املعلومات القت�سادية، التزويد مبعلومات عن اجتاهات �سناعة اأو جمال معن، حت�سري التقارير املالية، تنظيم وجتميع املعلومات يف قواعد بيانات 
حا�سوب بوا�سطة الربيد اللكرتوين وا�سم امل�ستخدم والأرقام ال�سرية،  تنظيم وجتميع املعلومات يف قواعد بيانات حا�سوب، اإدارة قواعد البيانات 
املربجمة، اإدارة امللفات املربجمة، ت�سغيل احلوا�سب والآلت الكاتبة واأجهزة التلك�س ومعدات مكتبية م�سابهة اأخرى، تفعيل الن�ساط املكتبي، وكالت 
املكتبية،  الأعمال  توفري معلومات عن   الأخ��رى،  الت�سال  و�سائل  اأو  اخللوية  الهواتف  ات�سالت  اأو  النرتنت  با�ستخدام  املكتبي  الن�ساط  تفعيل 
خدمات التجمع، خدمات جتميع  متعلقة باإجراءات الأعمال  يف جمالت وا�سعة النطاق، خدمات ا�ست�سارات املوارد الب�سرية، تدقيق احل�سابات، 
خدمات اإدارة برامج الأعمال، خدمات اإدارة م�ساريع الأعمال، امل�ساعدة يف الإدارة التجارية وال�سناعية فيما يتعلق باإن�ساء وتو�سيع اأ�سواق تكنولوجيا 

املعلومات، امل�ساعدة يف الإدارة للقطاعات التجارية وال�سناعية وامل�سرفية واخلدمية.
الواق�عة بالفئة: 35

و�سف العامة: الكلمات " Global IT Innovator " بحروف لتينية كما يف ال�سكل املو�سح.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( 
يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  4  اأبريل 2013 العدد 10758

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / �س. نا�سر كد�سه و�سركاوؤه
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 171620   بتاريخ : 2012/4/5
با�س��م: �سركة/بينتري، اإنك

وعنوانه: 5500 وايزاتا بوليفارد، �سويت 800، جولدين فايل، ميني�سوتا 55416، الوليات املتحدة الأمريكية.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

م�سخات  ت��ّدف��ق،  م�سخات  متنقلة،  م�سخات  بال�سيور،  ت��دار  م�سخات  م��وت��رات،  على  ُت��رك��ب  م�سخات  وحت��دي��دا  م�سخات 
الغط�س، م�سخات للمطاحن، م�سخات حمركات تبادلية، م�سخات ل تتعر�س لان�سداد، م�سخات طرد مركزي، م�سخات 
م�سخات  ال��رّي،  م�سخات  اإطفاء،  م�سخات  ع��ايل،  �سغط  ذات  �سناعية  م�سخات  ال�سائلة،  للنفايات  م�سخات  للم�ستنقعات، 
هيدرولية، م�سخات تفريغ، م�سخات الإزاحة الإيجابية، م�سخات نفايات املجاري، م�سخات للمكاب�س، م�سخات ا�سطوانية، 
اأغ�سية للم�سخات، م�سخات دوارة مرنة، م�سخات ترو�س، وم�سخات للر�س؛ لوازم للم�سخات، وحتديدا م�سايف وطقم مهايئة 
اأعمدة يتاألف من مهيئ )اأدابرت( اأعمدة ومفاتيح وجمموعة م�سامري، قارنات لأعمدة الإدارة، كابحات نب�س، حماقن �سائلة، 
الآلت،  اآلت تر�سيح؛ وح��دات حتكم هيدروليكية يف  املحركات؛ مهيئات؛ مكيفات  اأج��زاء من  تعد  نفاثة، كلها  اأجهزة تقليب 
اخلزانات،  اأغطية  ر���س،  روؤو���س  حتديدا  اأجزائها،  و  بالطاقة  تعمل  ر�سا�سات  الربية(؛  للمركبات  )لي�ست  ومكائن  حمركات 
عدادات تدفق، م�سايف، قطع، �سانعات الرغوة، �سمامات يدوية، �سمامات كروية من�سطة كهربائيا، وحدات حتكم بالبخاخات، 
�سمامات، وحتديدا �سمامات مفرغة، جتنب ال�سمامات املفرغة، �سمامات كبح، �سمامات خمف�سة لل�سغط، و �سمامات للحد 
من ال�سغط، كلها تعد اأجزاء من املحركات؛ خزانات اندفاع؛ حمركات غاز لي�ست للمركبات الربية وقطع غيارها؛ معدات 

الر�س الزراعية؛ اآلت لتنظيف الأ�سطح با�ستخدام جلبات �سغط عايل؛ م�سخات؛ لوازم امل�سخات.
الواق�عة بالفئة: 7

و�سف العامة: ر�سم مثلثات هند�سية ب�سكل فني خا�س على �سكل �سمكة كما يف ال�سكل املو�سح.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  4  اأبريل 2013 العدد 10758

 تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر التعديات املو�سحة اأدناه على طلب ت�سجيل العامة التجارية التالية   :

 

بتاريخ : 29 مار�س 2010 املودعة حتت رقم :140634  
بتاريخ : 4 دي�سمرب 2011 امل�سجلة حتت رقم :160620  

با�سم : دنلوبيلو )ماليزيا( اإ�س دي اإن  بي اإت�س دي
وعنوانه : طابق 19، وي�سما �سامي داربي، جالن راجا لوت، كوال ملبور 50350، ماليزيا.

 وذلك لتمييز املنتجات / اخلدمات : 
ارائك   ، للتوابيت  ل��وازم غري معدنية   ، املوتى  رم��اد  ، ج��رار حفظ  توابيت   ، ، و�سائد  الأ�سرة  األ��واح   ، الأ�سرة  ، قاعدات  اأ�سرة 
بالإ�سافة اىل مواد تنجيد الأثاث الداخلي للمركبات والأدوات املنزلية مكونة من املطاط الإ�سفنجي اأو اخللوي ، و�سائد )مواد 
تنجيد( ، لوحات عر�س ، كنب ، لوازم غري معدنية لاأثاث ، مطاط طبيعي و�سناعي رغوي ومواد با�ستيكية رغوية على �سكل 
�سفائح واألواح وقوالب ومقاطع م�سكلة ، خمدات ، الألواح الأمامية )م�سند الراأ�س( لاأ�سرة، فر�سات ، فر�سات مزودة بنواب�س 

، الأرائك التي ميكن ا�ستخدامها كاأ�سرة ، اأجزاء منجدة من الأثاث ، اأثاث منجد ، كرا�سي منجدة .
الواقعة بالفئة : 20

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )110( – )2011/09/27(
التعديات على الطلب بعد الن�سر ال�سابق :

تعديل العامة من     اىل 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  4  اأبريل 2013 العدد 10758
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فــن �أجــنبــي

27

هنالك نوعية من االفالم، تعرف منذ اللحظة 
االوىل اىل اين �ستذهب بك، ويف فيلم )بنات 

�سد االوالد( او فتيات �سد الفتيان( يوؤ�س�س اىل 
عالقة عدائية.. ثاأرية.. تدمريية.. بني الفتيان 

والفتيات.. او بني البنات واالوالد. وهو امر يف 
غاية اخلطورة.. فبعد ان كانت تلك العالقة، 

ومنذ الب�سرية تكاملية، فاإننا يف هذا الفيلم، اأمام 
من املقوالت، اولها من يتعدى عليك اعتدي عليه.. 

ومن يقتلك اقتله.. وهكذا.. �سيغة عدائية 
�سريحة، وفيلم ياأخذك منذ اللحظة االوىل 

اىل هكذا مقوالت عدوانية، فما ان تبداأ املهمة 
الثاأرية، حتى تتحول امل�سهديات اىل عنف ارعن، 
ي�ستح�سر كافة فنون القتل.. حيث الرجل �سيد 
�سهل اأمام الغواية. الفيلم يعتمد على جمموعة 

من امل�ساكل اجل�سدية والنف�سية التي تتعر�س 
لها جمموعة من الفتيات يف العالقة مع الرجال، 
لتتحول تلك املعطيات، اىل ار�سية خ�سبة تولد 
الثاأر، خ�سو�سًا حينما يكون هنالك من يلتقطها 

وميتلك رف�س العالقة مع االخر، ليقوم بت�سفية 
احل�سابات.. وليجد بعدها الفتيات انف�سهن 

متورطات يف جرمية.. تلو االخرى.. وثاأر يولد 
اخر وعنف يفجر ثانيًا.. وهكذا. 

مي�سيل: اأ�سحك ب�سورة خمتلفة 
بعد ارتباطي بجا�سون �سيغال 

اأبداه  الذي  بالدعم  ال�سديدة  املمثلة مي�سيل ويليامز عن �سعادتها  اأعربت 
الكثريون لها، بعدما اأعلنت عاقتها باملمثل جا�سون �سيغال.

)�سبعة  ميتيلدا  تدعى  طفلة  لديها  التي  ع��ام��ا(،   32( مي�سيل  وقالت 
الكثري،  لها  يعني  الدعم  اإن هذا  ليدجر،  الراحل هيث  املمثل  اأع��وام( من 

لنها �سعيدة جدا يف عاقتها اجلديدة.
واأ�سافت ملجلة )اإن �ستايل(: اأدركت انني اأ�سحك الآن ب�سورة خمتلفة عن 
ابنتها يف  اأنها عاطفية ج��دا، وحتب ق�ساء وقت مع  اإىل  ذي قبل، م�سرية 
منزلها بنيويورك، وب�سحبة �سديقها جا�سون بطل م�سل�سل )هاو اأي ميت 
يور مازر(، متابعة: اإنني اأحتفظ بالأ�سياء لأ�سباب عاطفية، فاأنا على �سبيل 

املثال اأحتفظ مباب�س ميتيلدا وهي ر�سيعة.

اأف�سل  اأو�سكار  بجائزة  ف��ازت  التي  لوران�س  جنيفر  الأمريكية  املمثلة  تعترب 
ممثلة، م�ساء الأحد، موهبة حرة وم�ستقلة يف اأو�ساط هوليوود التي ل ترتدد 

يف ال�ستهزاء ب�سطحيتها مع اأنها تعترب من النجمات ال�ساعدات يف �سمائها.
العينن  �ساحبة  ال�����س��ق��راء  ال�سابة  ه��ذه  دخ��ل��ت  والع�سرين  الثانية  �سن  يف 
دورها  بف�سل  الأم��ريك��ي��ة  ال�سينما  ممثات  ك��ربي��ات  ف�ساء  اإىل  ال��زرق��اوي��ن 
)�سيلفر  الرومان�سي  الكوميدي  الفيلم  يف  ا�سطرابات  م��ن  تعاين  ك��اأرم��ل��ة 

لينينيغز بايبوك(.
املمثلة  بعد  ممثلة  اأف�سل  باأو�سكار  ف��زن  اللواتي  املمثات  اأ�سغر  م��ن  وه��ي 
ال�سماء ماريل ماتلي التي فازت عن دورها يف فيلم )ت�سيلدرن اأوف اأيه لي�سر 

غاد( عام 1987 يف �سن احلادية والع�سرين.
وفر�ست جنيفر لوران�س موهبتها يف هوليوود ب�سرعة الربق مع مزيج جذاب 
باملنا�سبات  لفت  اهتمام  وعدم  قوية  وب�سخ�سية  وال�سحر  الن�سارة  من  جداً 

الر�سمية.
حرج  اأي  دون  من  قالت  ويكلي(  )اإنرتتينمت  مع  املا�سي  ال�سهر  مقابلة  يف 
موقفها من اأو�ساط هوليوود، واأو�سحت )اأنا اأدرك كل ال�سخافات التي حتيط 
بهوليوود وكل هوؤلء الأ�سخا�س الذين يعتدون باأنف�سهم كما لو اأنهم وجدوا 

لقاحاً �سد ال�سرطان، وهذا يزعجني يف كل مرة(.
و�سراحتها تطرح م�سكات للناطقن با�سمها، اإل اأن جنيفر لوران�س ميكنها 
اأن ت�ستخدم هذا ال�ساح بعدما اأ�سبحت، بعد حفنة من الأفام، ا�سماً يجذب 
اجلمهور. فاملمثلة بطلة �سل�سلتن من الأفام الناجحة حققت مئات ماين 
�سي�سدر  ال��ذي  غيمز(  و)هانغر  م��ن(  )اإك�س  وهما  العائدات  من  ال���دولرات 

اجلزء الثاين منه يف نوفمرب املقبل.
والافت اأن املمثلة دخلت هذه الأو�ساط، عرب ال�سينما امل�ستقلة بعد م�سل�سات 

تلفزيونية عدة.
فبعد دور مراهقة تعاين من الكتئاب يف فيلم )ذي برينينغ باين( من اإخراج 
غيريمو اأرييها اأبهرت اجلمهور يف مهرجان �ساندان�س لل�سينما امل�ستقلة بدور 
بجائزة جلنة  الفيلم  وف��از  ب��ون(.  )وينرتز  والدها يف  اأث��ر  تقتفي  �سابة  فتاة 

التحكيم الكربى، وطبع يف الأذهان وجه جنيفر و�سوتها الأج�س قليًا.
كرازي(  )لي��ك  فيلم  اأي�����س��اً،  �ساندان�س،  مهرجان  يف  ذل��ك  بعد  لها  وع��ر���س 
جلودي  بيفر(  )ذي  فيلم  نف�سها  ال�سنة  ويف  دورمي��و���س  ل��دراي��ك   )2011(

فو�سرت.
العامل  اأ�سرت  التي  املهنية  املمثلة  2012، حمطة مهمة يف حياة  عام  وك��ان 
دولر.  مليون   700 قدرها  عائدات  حقق  وال��ذي  غيمز(  )هانغر  يف  باأ�سره 
اأيفردين وهي مراهقة يتم اختيارها خلو�س  الفيلم دور كاتني�س  وت��وؤدي يف 
معركة حتى املوت مع 23 م�ساركاً اآخر، وتنقل مبا�سرة عرب التلفزيون اأمام 

اأرتال من جمتمع م�ستقبلي.
وبعد ذلك فر�ست نف�سها يف الفيلم الكوميدي الرومان�سي )�سيلفر لينينغز 
بايبوك( الذي �سمن لها جمموعة من اجلوائز منها غولدن غلوب اأف�سل 
ممثلة وقد األقت كلمة يومها ات�سمت ب�سراحتها املعهودة اخلارجة عن املاألوف. 
فقد توجهت اإىل هاريف وين�ستاين موزع الفيلم و�سائد اجلوائز الكبري ملمثلي 
اأفامه قائلة )هاريف �سكراً جزيًا لأنك قتلت كل اللواتي كان يبنغي قتلهن 

لأقف هنا هذا امل�ساء(. 

جنيفر لوران�س...
 موهبة حرة تدخل ف�ساء الكبار

من ي�ساهد الفيلم الفيلم، ومنذ اللحظة للعنوان، يتذكر اوًل تلك التحفة ال�سينمائية التي قدمت يف الثمانينيات بعنوان )ثيلما ولويز( حيث 
تلك الرحلة التي تقودها ثيلما ولويز للثاأر لكل الرجال الذين يقفون يف طريقهم يف فيلم م�سبع باملتعة من توقيع )ريديل �سلوت وبطولة 
�سوزان �ساراندون وجينا ديفزه يف كيتل. فيلم قد تبدو م�سهدياته الوىل مربرة.. ولكن العنف الذي ينزلق اليه غري مربر، وغري منطقي، لنه 
يوؤ�س�س اىل عاقة عدوانية، يغيب عنها الت�سامح. القتل ب�سبب او بدون �سبب، كل من لديها م�سكلة نف�سية مع حبيب تلجاأ اىل ت�سفيته.. يف 
عنف يجعلنا نقول باننا امام فيلم خطري.. بل لعله الخطر لعام 2013. جمموعة من الفتيات يحاولن حتقيق العدالة بطريقتهن اخلا�سة، 
عرب العنف، ول �سيء غري العنف. البحث عن ا�سباب واهية.. واحيانا ل ا�سباب، من اجل القتل.. والتعذيب.. عرب م�سهديات ل ت�سدمنا بقدر 

ما توؤ�س�س ل�سيء ما غري منطقي بطبيعة العاقة الن�سانية التي جتمع الرجل واملراأة.
فتتحول العاقة العاطفية الفا�سلة، ذريعة لت�سفية الرجل.. فكيف بالعتداء.. او عنف الرجل اجتاه املراأة، كل �سيء يوؤ�س�س ملزيد من العدوان.. 

وملزيد من القتلى وبطرق مبتكرة يف القتل يف الكراج.. يف الغابة.. يف ال�سيارة.. يف كل مكان وبا�ستخدام كافة ال�سلحة.
من هنا خطورة هذا العمل، الذي اخرجه ا�ستون �سيك، وقام بكتابته اي�ساً وهو يقرن الكتابة بالخراج، بعد جتارب مثل اوغ�ست )2008( 

وفيلمه املثري للجدل )اك�س اك�س/ اك�س واي وهو يعتمد يف جملة جتاربه على تفجري العاقة بن الرجل واملراأة.
معه يف الفيلم )داينيل بانباكر �ساهدها يف افام مثل ال�سيد بروك�س )مع كيفن كو�سترن و)يوم اجلمعة 2009-13(.

ومعها يف الفيلم نيكول لليربتا، بدور الفتاة التي ت�سرب بقوة، معلنة عن رف�سها للعاقة مع الرجل، من افامها ال�سابقة فيلم )طبيعتي-
اي�ساً ليما ايكن، اما عن الرجال فهم ميرون مرور الكرام ومنهم مايكل  وهناك   .)2010 و�سيمك�س  و)دونر   )2010 وكابوم   ،)2009

�ستاهل دايفيد واندرو هوارد وديل بريل وروبرت �سوجن.
فريق ن�سائي خارج من معاناة يف جتاربه مع الرجال، ي�سرب بقوة، بل هي قوة مقرونة بالثاأر والعنف واجلرمية.. وكاأننا امام �ساحة حرب بن 
الفتيان والفتيات.. كما انه يذهب يف تر�سيخ العاقة املثلية بن املراأة واملراأة.. ومن هنا خطورة امل�سامن والطروحات التي يذهب اليها هذا 
الفيلم، الذي ما ان تخرج منه حتى حتاول ن�سيانه، لنه يربر اجلرمية.. ويربر العنف.. وحينما تربر ال�سينما اجلرمية فاإنها ت�سارك بها. كما 
ان الفيلم يخل�س اىل جمموعة من الطروحات، لعل �سوءها ان الفيلم يقول بان جميع الرجال ا�سرار.. وان املراأة يجب ان تاأخذ حقها بيدها.. 
حلد العنف.. والقتل. وحتى ل نكون عدائين اجتاه اي انتاج فني، ونقول باننا امام فيلم ل ي�سلح للم�ساهدة.. فاإننا نقول يف احلن ذاته.. 

انتبهوا اىل هكذا نوعية من الفام اخلطرية.

عالقة عدائية.. ثاأرية.. تدمريية.. بني الفتيان والفتيات

فيلم )بنات �سد الأولد( اأخطر اأفالم عام 2013
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األعاب الفيديو
 ت�سبب القلق والكتئاب 

  
يوؤدي الإف��راط يف اللعب باألعاب الفيديو عند الأطفال اإىل الكتئاب 
اأمريكية  درا���س��ة  م��ا ك�سفت  ب��امل��در���س��ة، وف��ق  الأداء  وت��راج��ع  وال��ق��ل��ق، 

جديدة. 
 واأفادت �سبكة )�سي اإن اإن( الأمريكية اأن الباحثن وجدوا اأثناء اإعداد 
الدرا�سة التي �سملت ثاثة اآلف طفل باملرحلة البتدائية املتو�سطة 
يف �سنغافورة، اأن قرابة %9 منهم مدمنون على األعاب الفيديو، اإىل 

جانب ن�سبة مماثلة بدول اأخرى. 
بداية  عند  �سنفوا  مم��ن   84% اأن  ع��ام��ن  بعد  ال��درا���س��ة  ووج���دت 
اأنهم مفرطون باللعب، ظلوا مدمنن من دون تغيري،  الدرا�سة على 

وظهر اأن اأعرا�س الإدمان  ت�سيب عادة ال�سبيان.
عالية  مبعدلت  اكتئاب  اأع��را���س  عليها  ب��دت  الفئة  تلك  اأن  ووج��دت 
بالإ�سافة اإىل م�ساكل اأخرى تتعلق بال�سحة العقلية والأداء الدرا�سي، 

مقارنة ب�سواهم ممن لعبوا باعتدال. 
كا�سطراب  الفيديو  األ��ع��اب  اإدم���ان  اإدراج  حالياً  املخت�سون  ويناق�س 
عقلي �سمن دليل الت�سخي�س والإح�ساء لا�سطرابات العقلية، وهو 
ت�سخي�س  يف  النف�سي  للطب  الأم��ريك��ي��ة  ال��راب��ط��ة  ت�ستخدمه  دل��ي��ل 

ال�سطرابات النف�سية.

ال�سمام

70- مليغرام  % من وزن��ة ماء  ال�سمام على95  املائة غ��رام من  يحتوي 
و  ال��ي��اف  مليغرم   50  - �سكر  غ���رام   6  - ده���ون  مليغرام   2  - ب��روت��ن 
فيتامن �سي و فيتامن ب2 و الكثري من الماح املعدنية تفوق املوجودة 

يف البطيخ
الكلى  البول و منقي للدم وي�ساعد يف عاج امرا�س  ال�سمام مفيد لدرار 

والنقر�س كما ان ال�سمام يزيل الم�ساك و يقاوم مر�س البوا�سري.
ويحذر اكله بكميات كبرية حتى لي�سبب بحدوث تعفن بالمعاء و ين�سح 
امل�سابن  او  ال�سكر  مب��ر���س  امل�سابن  لا�سحا�س  ال�سمام  ت��ن��اول  ب��ع��دم 

بالتهابات المعاء احلاد او ع�سر اله�سم.
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املمثلة مايا ستويان خالل حضورها التأمل في التعليم ضمن حملة التوعية العاملية على مسرح بيلي 
وايلدر في متحف هامر بلوس أجنليس. )أ ف ب(

و�سعوا احلروف الهجائية؟  الذين  ال�سعوب  اأول  • من 
- الفينيقيون 

االأكر؟  الفر�س  �ساعر  هو  • من 
- الفردو�سي. 

اأ�سغر  هي  وم��ا  ال��ع��امل؟  يف  �سعرية  ق�سيدة  اأط��ول  هي  ما   •
ق�سيدة؟ 

عدد  ق�سيدة  واأ�سغر  بيت  األ��ف   500 اأبياتها  ع��دد  ق�سيدة  اأط���ول   -
كلماتها كلمة واحدة فقط هي كلمة اآدم. 

ع�سر االإبداع عند امل�سلمني؟  كان  • متى 
- يف القرن الرابع الهجري 

كلمة قرة العني؟  تعني  • ماذا 
- برودة العن من �سدة ال�سعادة 

ال�ساعرة �ساحبة لقب �ساعرة الطبيعة؟  هي  • من 
- عائ�سة التيمورية.

اأن النحل يت�سل ببع�سه البع�س عن طريق الروائح والرق�س. فعندما تكت�سف النحلة رحيقاً اأو  • هل تعلم 
لقاحاً يف ب�ستاٍن ما، تعود اإىل اخللية وتبداأ بالرق�س وهي تدور وتدور �سمن دوائر �سيقة. 

الواحدة تكون موؤلفة من:  اخللية  يف  النحل  عدد  اأن  تعلم  • هل 
ملكة واحدة، واآلف النحات الأخريات العامات، فامللكة ت�سع كل البيو�س، فهي قد ت�سع 1500 بي�سة 
كل يوم وحوايل 250،000 بي�سة كل ف�سل. والبيو�س املخ�سبة تنمو لت�سبح نحات عامات، اأما البيو�س 

غري املخ�سبة فتتطور اإىل ذكور )زنابري(. 
• هل تعلم اأن الف�سة معدن ثمن اأبي�س ملاع يتميز مبطيلية كبرية وقابلية لل�سحب والطرق، اإ�سافة اإىل 
مقاومته للتاأك�سد وال�سداأ و�سدة قابليته للتو�سيل وخ�سائ�سه املقاومة لاحتكاك. ي�ستخدم مزيج الف�سة 
والنحا�س يف �سناعة القطع النقدية املعدنية وامليداليات واحللي وامل�سوغات. وت�ستعمل مركبات الف�سة يف 

�سنع املرايا الب�سرية ويف الت�سوير الفوتوجرايف. 
الأملا�س هو كربون �سبه نقي متبلر )متبلور( متجرد عموماً من اللون. وهو اأ�سلب املعادن  اأن  تعلم  • هل 
اجلوانب  مقو�س  ما�س  هو  القطع  ما�سة  اأو  ال��رديء  واملا�س  وال�سناعة.   ال�سياغة  يف  وي�ستعمل  الطبيعية، 

ي�ستخدم يف قطع املا�س الثمن و�سقله. اأما املا�س الأ�سود اأو الفحما�س في�ستعمل يف حفر ال�سخور ال�سلبة. 

عم خمتار �ساحب احلمار هو لقب اطلقه الطفال على عم خمتار العجوز .. العجوز جدا الطيب الذي ر�سمت 
ال�سنوات على وجهه ع�سرات من اخلطوط والتجاعيد زادت من طيبته وحمياه كما انه عندما يبت�سم فانها 
تزداد وتزيده قربا من القلب، عم خمتار ميتلك حمار عجوز مثله خبري يف دروب القرية واجلبل املحيط بها 
ودائما ما نرى عم خمتار يتحدث اإىل احلمار بكام ل يحدث فيه احد فهو قليل الكام مع النا�س كثريه مع 
احلمار فاطلقنا عليه عم خمتار �ساحب احلمار . مر�س كبري القرية ذات يوم مر�س �سديد حار مع الطباء ثم 
قرر احدهم وكان على علم بالمرا�س ودوائها من الع�ساب ان هناك ع�سبة واحدة ممكن ان ت�سفي كبري القرية 
وعليهم اح�سارها من اعلى اجلبل، نظر اجلميع اإىل اعلى اجلبل كله نتوءات بارزة حامية خطرة وانحدرات 
كثرية لكن لبد من املخاطرة وحاول الكثريون منهم فعادوا فا�سلن وهنا جاء دور عم خمتار واحلمار فقد 
اخذه وهو يحدثه يف طريقه اإىل اجلبل وكاأنه يخربه ماذا �سيفعان .. وم�سى اليوم ومن بعيد نظر النا�س 
اإىل اعلى اجلبل وقبل ان تذهب ال�سم�س كان عم خمتار واحلمار فقد اخذه وهو يحدثه يف طريقه اإىل اجلبل 
وكاأنه يخربه ماذا �سيفعان وم�سى اليوم ومن بعيد نظر النا�س اإىل اعلي اجلبل وقبل ان تذهب ال�سم�س كان 
عم خمتار يقف مع احلمار يقتطفان الع�ساب ثم و�سعها يف كي�س اعلى ظهر احلمار وبداأ رحلة العودة ولكن 
.. انتظر النا�س كثريا قبل ان ياأتي نور الفجر فيجدوا احلمار وقد هل عليهم لكنه كان يحمل عم خمتار الذي 
�سقط �سقطة قوية اعجزته عن احلركة لكن حماره حمله، امل�سكن ل يطيق فراقه وجاء بالنبتة وجاء ب�ساحبه 
ورقد عم خمتار يف فرا�سه ي�سارع املوت وبجواره حماره ينام بجانب الفرا�س كاأمنا ي�ساركه املر�س واحلزن، 
�سعر جميع ال�سكان باحلزن على العم خمتار وكانوا يجل�سون بجانبه يداوونه بعدما �سفي كبري القرية لكن 
ل منا�س ول مهرب من ق�ساء اهلل يف ذات �سباح ح�سر من يحمل الطعام فوجد العم خمتار قد مات، ومن 
الغريب ان حماره اي�سا قد مات .. وكاأنهما اتفقا ان يعي�سا معا وميوتا معا وهناك ا�سفل اجلبل دفن النا�س عم 

خمتار وعلى مقربة منه حماره كما طلب متاما وبهذا تزاما يف كل �سئ احلياة واملوت والقرب .

عم خمتار العجوز

تناول الأ�سماك الغنية 
بالأوميغا  3 يطول العمر

عادم ال�سيارات خطر على 
الطفال من التدخني

  
الربو  ن��وب��ات  ي�سبب  ال�����س��ي��ارات  ع���ادم  اأن  اإىل  طبية  درا����س���ة  ك�سفت 
فى  وذل��ك  ال�سلبى  التدخن  ي�سببه  مما  اأعلى  مبعدلت  واحل�سا�سية 

نحو ع�سر مدن اأوروبية .
اأن م��ا يقرب من  اأج��ري��ت ف��ى ه��ذا ال�سدد  واأو���س��ح��ت الأب��ح��اث التى 
تاأتى من  الطفلة  مرحلة  فى  واحل�سا�سية  الربو  نوبات  من   14%
الذين  الطفال  بن  خا�سة  ال�سيارات  وع��ادم  التلوث  معدلت  اأرتفاع 
على  عبئا  ماميثل  وه��و  امل��زدح��م��ة  ال��ط��رق  م��ن  مقربة  على  يقيمون 

جهازهم التنف�سى ورئتهم.
بن  العاقة  اإىل  ت�سري  ال��ت��ى  نوعها  م��ن  الوىل  ال��درا���س��ة  ه��ذه  تعد 
الدخان وعادم ال�سيارات نتيجة الزدحام املرورى وبن زيادة معدلت 

الإ�سابة بالأزمات الربوية واحل�سا�سية .

من�ش�ر علي �لبل��شي 
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.

خلفان حممد �لكعبي
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.

ن�رة خمتار حبيب �هلل
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.

الأعلى من  الن�سبة  دمهم  وج��دت يف  الذين  اأن  ببو�سطن  هارفرد  العامة يف جامعة  ال�سحة  كلية  الباحثون من  ك�سف 
اأكرث على الأقل من الذين كانت  التونا وال�سلمون وغريها من الأ�سماك، عا�سوا �سنتن  3، املوجود عادة يف  الأوميغا 

عندهم ن�سبة هذا احلم�س اأدنى.
اأفاد موقع هيلث دي نيوز اأن هذه الدرا�سة لي�ست عن مكمات زيت ال�سمك، بل عن معدلت الأوميغا 3 يف الدم املرتبطة 

بالنظام الغذائي.
واأ�سافوا اأن معدلت الأوميغا 3 يف الدم مرتبطة برتاجع خطر املوت وخ�سو�ساً الناجم عن اأمرا�س القلب والأوعية 

الدموية.
واأو�سحوا اأن ال�سمك يحتوي على بروتن واأحما�س دهنية مفيدة للقلب، واأن درا�ستهم وجدت ارتباطاً بن تناول ال�سمك 

وطول العمر، ولكنها مل تكت�سف بعد ما اإذا كان يف الأمر عاقة �سببية ما ي�ستدعي مزيداً من الدرا�سة.

حممد عبد�هلل �مل�شكري
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
الكمبيوتر.. ويتمنى ان ي�سبح �رشطي 
اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل..  يف 

جميع الأهل والأ�سدقاء.


