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حارب نزالت �لربد بـ7 �أطعمة مفيدة

عندما يتغري الطق�ض مع حلول ف�صل اخلريف، يتعر�ض عدد كبري 
والتي ميكن جتنبها من  وال��زك��ام،  ال��رد  العامل لأعرا�ض  �صكان  من 
الرتكيز  عر  ال�صتاء،  اأم��را���ض  ملواجهة  اجل�صم  مناعة  تعزيز  خ��ال 

على تناول عدد من الأغذية وفق ما ذكر موقع "هيلث" الطبي:
ال�صمك

الغنية  الأغ���ذي���ة  م��ن  وال��ت��ون��ا  ال�صلمون  وخ�صو�صا  الأ���ص��م��اك  ت��ع��د 
والتي  اجل�صم،  يف  اللتهابات  خف�ض  على  ت�صاعد  والتي  بالأوميغا، 

توؤثر على اآلية عمل اجلهاز املناعي.
الثوم

وجدت درا�صة اأجريت عام 2001 اأن الأ�صخا�ض الذين تناولوا الثوم 
اأ�صبوعا بني نوفمر وفراير، اأ�صيبوا بعدد اأقل من نزلت   12 ملدة 
الأدوي��ة، وذلك لحتوائه على مواد  تناولوا  الذين  اأولئك  الرد من 

تقاوم اللتهابات.
احلم�صيات

بكرثة  امل��ت��واج��د  )���ص��ي(،  فيتامني  ت��ن��اول  اأن  اإىل  ال��درا���ص��ات  ت�صري 
عامات  اأول  ظهور  عند  والليمون،  ال��رت��ق��ال  مثل  احلم�صيات  يف 

للمر�ض، قد ي�صعفه، وي�صّهل عملية التعايف منه.
اللنب

الكائنات  ه��ذه  بع�ض  ولكن  ���ص��يء،  ك��اأم��ر  البكترييا  نفكر يف  م��ا  ع��ادة 
الدقيقة �صرورية للتمتع ب�صحة جيدة. ويعتر تناول اللنب، و�صيلة 
املفيدة، والتي تعزز �صحة اجلهاز  البكترييا  جيدة لتجديد �صالت 

اله�صمي، وت�صاعد يف الوقاية من اأمرا�ض املعدة.
ال�صاي

يعرف اجلميع اأن كوب �صاخن من ال�صاي ميكن اأن ي�صاعد على ك�صر 
احتقان ال�صدر وتهدئة التهاب احللق. ويحتوي كل ال�صاي - الأ�صود اأو 
الأخ�صر اأو الأبي�ض - على جمموعة من م�صادات الأك�صدة املعروفة 

با�صم الكاتيكني ، والتي حتتوي على خ�صائ�ض مقاومة الإنفلونزا.
الفلفل الأحمر

مثل الفواكه احلم�صية، يحتوي الفلفل الأحمر على ن�صبة عالية من 
فيتامني �صي.

الفطر
تعزز  ال��ت��ي  الأك�����ص��دة  م�����ص��ادات  على  اأن��واع��ه  بجميع  الفطر  يحتوي 
يعزز  ال��ذي  ب  وفيتامني  والأل��ي��اف،  البوتا�صيوم،  جانب  اإىل  املناعة، 

�صحة اخلايا ويحافظ على ن�صاط اجل�صم. 

حدث ع�سلي نادر كاد يت�سبب 
يف كارثة جوية

غريبا  �صببا  بريطانيا،  الطريان  ح��وادث  يف  التحقيق  هيئة  ك�صفت 
عملية  خ��ال  املا�صي  يونيو  ط��ائ��رة �صغرية يف  معتاد حل��ادث  وغ��ري 

الإقاع.
وبح�صب ما نقلت �صحيفة "مريور" فاإن الطائرة ال�صغرية من طراز 
منطقة  يف  قاعدة  من  تقلع  كانت  التي   "CEA DR221B"

�صتافور�صاير، عادت وا�صطدمت باملدرج جراء ت�صنج يف قدم قائدها.
واأح�ض ربان الطائرة، البالغ من العمر 59 عاما، بت�صنج يف رجله فلم 
 90 ت�صتدير  الطائرة  ما جعل  وهو  دوا�صة،  على  ال�صغط  اإىل  ينتبه 

درجة قبل الكارثة.
وا�صطدمت  امل��درج  على  نزلت  الطائرة  اأن  القائد  حظ  ح�صن  وم��ن 

مروحتها بالأر�ض، رغم تعطل جهاز م�صوؤول عن الهبوط.
ورجح الطيار الذي جنا من احلادثة اأن يكون الت�صنج ناجما بالأ�صا�ض 
درجة  ت��دين  عن  ف�صا  ال�صوائل،  من  كافية  لكمية  �صربه  ع��دم  عن 

احلرارة وال�صغط.
وقد حتدث الت�صنجات يف ع�صات الإن�صان ب�صكل مفاجئ وت�صتمر يف 
العادة لثوان قليلة، ورغم م�صاعدة الريا�صة على التقليل من احتمال 

التعر�ض لها يقول خراء اإن جتنبها ب�صكل كامل غري ممكن.
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قر�ر �أمريكي مفاجئ ب�ساأن �ملقاتلة �الأغلى
يف قرار مفاجئ بعد حدث نادر، اأوقف اجلي�ض الأمريكي ا�صتخدام اأ�صطوله 
من مقاتات "اإف 35"، يف اأعقاب حادث حتطم واحدة اأثناء مهمة تدريبية 

يف �صرق الوليات املتحدة، يف �صبتمر املا�صي.
الدفاع  وزارة  با�صم  متحدث  عن  الأمريكية  نيوز"  "فوك�ض  �صبكة  ونقلت 
)بنتاغون(، اخلمي�ض املا�صي ، قوله اإن القرار ي�صمل اأكرث من 200 طائرة، 
توازيا مع ا�صتمرار حتقيق ب�صاأن خراطيم الوقود يف املقاتلة باهظة الثمن.

وقال املتحدث با�صم برنامج تطوير "اإف 35" جو ديافيدوفا: "اإن ثبتت 
ال�صكوك ب�صاأن اخلراطيم فاإن هذه الأجزاء �صوف ت�صتبدل، ويف هذه احلالة 

�صيعاد ت�صغيل الأ�صطول".
اأو  وتابع يف بيان ل�"فوك�ض نيوز": "الفحو�ض يتوقع اأن تنتهي خال ال�24 
الوليات  35" متتلكها  "اإف  طائرة   280 بني  ومن  املقبلة".  �صاعة   48
املتحدة ودول اأخرى حليفة لها، يحلق نحو ن�صف هذا العدد فقط، ح�صبما 

�صرح اأحد مديري برنامج ت�صنيع هذه املقاتات يف مار�ض املا�صي.
واأ�صاف ديافيدوفا: "�صنقوم بكل �صيء للتحقق من �صامة العمليات اأثناء 

ت�صليم وتطوير املقاتلني للمحاربني ول�صركائنا الع�صكريني".
املا�صي يف حني  �صبتمر  الثامن من  35" يف  "اإف  �صبح  وحتّطمت طائرة 
مت اإنقاذ الطيار، يف حادث هو الأول لهذه الطائرة الأغلى يف التاريخ، غداة 
اأوىل طلعاتها القتالية يف اأفغان�صتان. وتبلغ كلفة كل طائرة من هذا الطراز 
"اإف  نفذت طائرات  واح��د،  بيوم  احل��ادث  وقبل  دولر.  100 مليون  نحو 
اأفغان�صتان م�صتهدفة  يف  قندهار  ولية  يف  القتالية  طلعاتها  اأوىل   "35
مواقع حلركة طالبان، مب�صاركة اأكرث من طائرة اأقلعت من �صفينة الهجوم 
الرمائية "يو اإ�ض اإ�ض اأ�صيك�ض". وتعد طائرات "اإف 35" التي بداأ العمل 
التاريخ  اأغلى منظومة ع�صكرية يف  املا�صي،  القرن  عليها بداية ت�صعينيات 
هدف  مع  دولر،  مليار   400 بحوايل  امل�صروع  كلفة  تقدر  اإذ  الأم��ريك��ي، 

ت�صنيع 2500 طائرة يف العقود املقبلة.

�ل�سيول تقتل 11 طفال 
قالت ال�صلطات الإندوني�صية اإن ال�صيول 
الأق��ل يف مدر�صة  11 طفا على  قتلت 
اإ�صامية باإقليم �صومطرة ال�صمالية واإن 
اآخر  تلميذ  ع��ن  يبحثون  الإن��ق��اذ  رج��ال 

مفقود.
منطقة  ع����ل����ى  ال���������ص����ي����ول  وان�����ه�����م�����رت 
ال�صمالية  �صومطرة  ناتال يف  مانديلينج 
اأمطار  دم����رت  اأن  ب��ع��د  اجل��م��ع��ة  اأم�������ض 

غزيرة اأكرث من 20 منزل.
ال�صرطة  قائد  �صينوحاجي  اإر�صان  وقال 
يف مانديلينج ناتال لرويرتز اإن ال�صلطات 
تتحقق مما اإذا كان هناك �صحايا اآخرون 

حمتملون.
مع  احل��ي  رئي�ض  "يبحث  قائا  وم�صى 
اأ�صخا�ض  ه��ن��اك  ك��ان  اإن  املحلية  الأ���ص��ر 
 12 ج��رف��ت  ال�صيول  لأن  م��ف��ق��ودون... 
باأ�صرار  م��ن��ازل  ثمانية  واأ���ص��اب��ت  منزل 

�صديدة".
 29 اإن  ل����روي����رتز  ���ص��ي��ن��وح��اج��ي  وق�����ال 
بقرية  املدر�صة  يف  ف�صل  يف  كانوا  طالبا 
ال�صيول  انهمرت  عندما  ���ص��الدي  م��وارا 
الرابعة  ال�صاعة  املدر�صة  على  بوح�صية 
اأم�ض  م�����ص��اء  امل��ح��ل��ي  بالتوقيت  وال��رب��ع 

اجلمعة.

تناول �لفطور قبل �لريا�سة ي�سّرع 
حرق �لكربوهيدر�ت يف �جل�سم �ص 23

ت�سحية �أم يف �سورة 
.. و�لق�سة �ملوؤملة

ترهن  اأن  اأ���ص��رتال��ي��ة  اأم  اأرادت 
لبنتها  امل���ح���دود  غ��ري  حبها  ع��ل��ى 
الكثريون  راآه��ا  ب�صورة  الر�صيعة، 
ق��ا���ص��ي��ة ل��ك��ن��ه��ا م��ع��رة ع���ن اأق���وى 

عاطفة على وجه الأر�ض.
فيونا  ال�����ص��اب��ة  الأم  ن�����ص��رت  ف��ق��د 
وكتفها  لظهرها  �صورة  �صبم�صون 
قوية  ك���دم���ات  عليهما  ب���دت  وق���د 
الأزرق  باللونني  �صبغتهما  للغاية 
ابنتها  ف����ادت  اأن  ب��ع��د  والأح����م����ر، 
ب��ج�����ص��ده��ا وت��ل��ق��ت ����ص���دم���ات من 

كرات ثلجية بحجم كرات التن�ض.
����ص���ي���ارت���ه���ا مع  وك����ان����ت ف���ي���ون���ا يف 
بريزبن،  ق��رب  وطفلتها  وال��دت��ه��ا 
ثلجية  عا�صفة  واجهتهم  عندما 
ق��وي��ة م��ع ت�����ص��اق��ط ك����رات ه�صمت 
زج���اج ال�����ص��ي��ارة، فما ك��ان م��ن الأم 
اإل اأن احت�صنت الر�صيعة واأعطت 

ظهرها للكرات املت�صاقطة.
فيونا  ن�������ص���رت  امل�����ص��ت�����ص��ف��ى  وم�����ن 
"في�صبوك"،  م��وق��ع  على  ���ص��وره��ا 
وقالت اإنها غطت طفلتها بج�صدها 
حتى ل تتعر�ض الر�صيعة لإ�صابة، 
ل  ال��ي��وم.  در���ص��ا  تعلمت  م�صيفة: 
تقد ال�صيارة يف عا�صفة ثلجية اأبدا. 
الأ�صرتالية:  ال�����ص��ي��دة  واأو���ص��ح��ت 
وراأ�صي  وذراع����ي  بالكامل  ظ��ه��ري 
تعر�صوا لإ�صابات. لكنني مرتاحة 
حالة  يف  وجدتها  ابنتي  لأن  فقط 

جيدة.
وخ��ت��م��ت م��ن�����ص��وره��ا ق���ائ���ل���ة: من 
مو�صم  يف  ح��ذرك��م  خ���ذوا  ف�صلكم 
ال��ث��ل��وج. اأع��ل��م اأن��ن��ي ���ص��اأك��ون بخري 
اأي دهان  اأح��دك��م  غ��دا. هل يعرف 

ي�صاعد يف حالت الكدمات؟.

هاتف ثوري من 
هو�وي بـ5 كامري�ت

ك�صفت ت�صريبات جديدة اأن �صركة 
هواوي، ت�صتعد لإطاق هاتف "بي 
30 برو" العام املقبل، مبوا�صفات 
املتوفرة يف  تلك  �صتفوق  "ثورية"، 

�صلفه "هواوي بي 20 برو".
ه�������واوي جن���اح���ا كبريا  وح���ق���ق���ت 
 20 "بي  ال��ذك��ي  ه��ات��ف��ه��ا  بف�صل 
برو"، الذي جاء بثاث كامريات، 
ظروف  يف  اأف�صل،  �صور  اأج��ل  من 
الإ�صاءة املنخف�صة، بالإ�صافة اإىل 

.3x تقريب ب�صري اأكر
"تيك  م�����������وق�����������ع  وك�������������������ص���������ف 
موا�صفات  ع��ن  كونفيجرا�صني" 
زّود  وال�������ذي  اجل�����دي�����د،  ال���ه���ات���ف 
التي  تلك  ت�صبه  ثاثية  بكامريا 
طرحتها هواوي يف " بي 20 برو"، 
بالإ�صافة اإيل م�صت�صعر بدقة 40 
م��ي��غ��ا ب��ي��ك�����ص��ل، وك��ام��ريت��ني بدقة 
22 و12 ميغابك�صل على التوايل، 
تثبيت  ت��ق��ن��ي��ة  ت���دع���م  وج��م��ي��ع��ه��ا 

ال�صورة.

�حذري.. �ل�سكري 
يهددك بالعمى

لأطباء  الأمل���ان���ي���ة  ال���راب���ط���ة  اأو����ص���ت 
ال��ع��ي��ون م��ر���ص��ى ال�����ص��ك��ري ب���اإج���راء 
ب��ان��ت��ظ��ام ، مرة  ل��ل��ع��ني  ف��ح��و���ص��ات 
لكت�صاف  الأق����ل،  ع��ل��ى  �صنة  ك��ل 
اأم���را����ض ال��ع��ني ال��ن��اج��م��ة عن 

ال�صكري مبكراً.
ارتفاع  اأن  واأو���ص��ح��ت 
ن���������ص����ب����ة ال���������ص����ك����ر 
ُيلحق  ق��د  ب��ال��دم 
بالأوعية  ���ص��رراً 
ال������������دم������������وي������������ة 

فيما  ال�صبكية  تغذي  التي  الدقيقة، 
ال�صكري"،  ال�صبكية  "باعتال  يعرف 
والذي قد يوؤدي يف نهاية املطاف اإىل 

العمى.
وتتمثل اأبرز اأعرا�ض اعتال ال�صبكية 
الروؤية  و�صبابية  ت�صو�ض  يف  ال�صكري 
اأو  ال��ق��راءة  عند  �صعوبات  وم��واج��ه��ة 

قيادة ال�صيارة مثًا.
مبكراً،  امل��ر���ض  ت�صخي�ض  مت  وك��ل��م��ا 
وذلك  الإب�صار،  تدهور  اإيقاف  اأمكن 

بوا�صطة العاج بالليزر مثًا. 

وهو  �صيداغات  اأحمد  الدرا�صة  يف  الباحثني  كبري  وق��ال 
اأ�صتاذ م�صاعد يف كلية الطب بجامعة هارفارد يف بو�صطن 
"تو�صلنا اإىل اأن اأعرا�ض الكتئاب ال�صديد مرتبطة اأكرث 
اجليوب  التهاب  ب�صبب  الدرا�صة  اأو  العمل  عن  بالتغيب 
للغاية  مفاجئة  النتائج  "هذه  املزمن." واأ�صاف  الأنفية 
لأن��ه مل يتم ال��رب��ط م��ن قبل ب��ني اأح��د اأع��را���ض التهاب 
اجليوب الأنفية وتغيب املر�صى عن العمل اأو الدرا�صة."

تغيب  ب�صبب  امل���ه���درة  الإن��ت��اج��ي��ة  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  وي����رى 
مع  تفاعلهم  ع��دم  اأو  ال��درا���ص��ة  اأو  العمل  ع��ن  امل�صابني 
النا�ض وكذلك اإنتاجيتهم املهدرة يف املنزل ب�صبب التهاب 
لكل  اآلف دولر  ع�����ص��رة  ب��ن��ح��و  ت��ق��در  الأن��ف��ي��ة  اجل��ي��وب 
بالتغيب  املرتبطة  الأعرا�ض  وملعرفة  ال�صنة.  يف  مري�ض 
عن العمل اأو الدرا�صة جمع فريق الباحثني بيانات 107 
بالغني يعانون ب�صكل مزمن من التهاب اجليوب الأنفية.
وتبني اأن من حتدثوا عن اأعرا�ض �صعورية ب�صبب التهاب 
اجليوب الأنفية كانوا اأكرث ميا بكثري للتغيب عن العمل 
مقارنة مبن مل تظهر عليهم هذه الأعرا�ض. وقال جي�ض 
مي�ض وهو باحث زميل كبري يف جامعة اأوريغون لل�صحة 
التهاب  ب��اأن  ال�صعب اجل��زم  اإن من  بورتاند  والعلوم يف 
اجليوب الأنفية املزمن ميكن بالفعل اأن ي�صبب الكتئاب 
لكن الكثري من اأعرا�ض اللتهاب ميكن اأن توؤثر يف قدرة 

املر�صى على التكيف مع الأن�صطة احلياتية اليومية.
اأن  "يجب  ال��درا���ص��ة  ي�صارك يف  ال��ذي مل  واأ���ص��اف مي�ض 
اجليوب  بالتهاب  اإ�صابتهم  ت�صخي�ض  اأن  املر�صى  يتفهم 
حالتهم  تراجع  احتمالت  من  يزيد  قد  املزمن  الأنفية 

ال�صعورية مبرور الوقت." 
من  يعاين  �صخ�صا  تعرف  كنت  اإذا  اإن��ه  �صيداغات  وق��ال 
اأن  اإدراك  املهم  فمن  الأنفية  اجليوب  يف  مزمنة  م�صاكل 
"ت�صري  وتابع  حياته.  على  توؤثر  رمبا  الكتئاب  اأعرا�ض 

نتائجنا اإىل اأن الكتئاب رمبا يكون دافعا وا�صحا للغاية 
اجليوب  التهاب  ب�صبب  ال��درا���ص��ة  اأو  العمل  ع��ن  للتغيب 
يوؤدي  ل��ن  الك��ت��ئ��اب  ل��ع��اج  ال�صعي  واأن  امل��زم��ن  الأن��ف��ي��ة 
فح�صب اإىل حت�صن كبري يف ج��ودة احلياة بل قد يح�صن 

اأي�صا الإنتاجية يف اإطار هذا املر�ض املزمن."

�لتهاب �جليوب �لأنفية وطرق عالجها يف �أملانيا
يزيد ت�صيق اجليوب الأنفية من ال�صيان الأنفي ويعيق 
ولذا  الأنفية  اجليوب  يف  مزمنا  التهابا  م�صببا  التنف�ض 
الزوائد  لإزال���ة  جراحية  عملية  ب��اإج��راء  الأط��ب��اء  ين�صح 
اأنها ح�صا�صة  اإل  العملية غري معقدة  اأن  ورغ��م  الأنفية. 

لقربها من الع�صب الب�صري.
كلما حت الرودة تتجدد معاناة كاترينا من حالت الزكام 
التنف�ض  لها �صعوبة يف  ت�صبب  اإذ  تنتابها،  التي  ال�صديدة 
" تنتابني  واآلم يف الراأ�ض ي�صعب حتملها ح�صبما تروي 
احلمى ما يدفعني للرقود يف ال�صرير وال�صت�صام للنوم 

ويكون اأنفي م�صدودا كليا ول ا�صتطيع التنف�ض."
الزكام  م�صاكل  م��ن  ك��ات��اري��ن��ا  ت��ع��اين  ���ص��ن��وات  �صبع  م��ن��ذ 
ب�صكل  الأن��ف  بخاخ  ت�صتخدم  اآلمها  ولتخفيف   . احل��ادة 
متكرر وت�صتن�صق مواد ت�صاعد على اإزالة الحتقان، لتلجاأ 
اآلم  ب�صبب  حيوية  م�����ص��ادات  ا���ص��ت��خ��دام  اإىل  النهاية  يف 
ال�صغط ال�صديدة التي ت�صعر بها يف راأ�صها اإل اأن حالتها 
يكون  ���ص��يء  "كل  م�صيفة:  ت�صف  ح�صبما  تتح�صن  مل 
راأ�صي �صينفجر". ما  باأن  اأ�صعر  اأنحني  متحجرا وعندما 
املزمنة  اإ�صابتها  ليكت�صف  الطبيب  اإىل  للتوجه  دفعها 

بالتهاب يف اجليوب الأنفية.

ما هي �جليوب �لأنفية؟
هان�ض  ال���روف�������ص���ور  ي���ع���رف   DW م����ع  ح���دي���ث���ه  ويف 

اجليوب  وحن���جرة  واأذن  اأن���ف  اأخ��������صائي  ب�����يهروبوم 
ب��ال��ه��واء وحت��ي��ط بالأنف  ب��اأن��ه��ا ف��راغ��ات مليئة  الأن��ف��ي��ة 

والعينني. 
ال��ف��راغ��ات بتجويف الأن���ف ع��ر فتحات  وت��رت��ب��ط ه��ذه 
وت�صمح  وال���وج���ه.  اجلمجمة  ع��ظ��ام  �صمن  ت��ق��ع  خ��ا���ص��ة 
من  املخاطية  الف���رازات  بطرح  ال�صغرية  الفتحات  هذه 

التجاويف اإىل الأنف وتهوية التجاويف اأي�صا.
وجود  هانز  الروف�صور  اكت�صف  خا�ض  منظار  بوا�صطة 
الأنف  تهوية  ع��ن  امل�����ص��وؤول  الغربايل  اجليب  يف  ان�صداد 
ان�صداد  اإىل  يعود  الآلم  "�صبب  مو�صحا  ي�صرح  ح�صبما 
اجليب الغربايل، ما يعني اأن اإفرازات جيب الفك وجيب 
اإىل  ي���وؤدي  م��ا  الأن����ف،  يف  بحرية  ت�صيل  تعد  مل  اجلبهة 
املخاطية  الإف���رازات  احتقان  ب�صبب  بالتهابات  الإ�صابة 

واجلراثيم داخل التجاويف الأنفية".

عملية ح�صا�صة رغم ب�صاطتها
الغربايل  ان�صداد اجليب  �صبب  هانز  الروف�صور  ويرجع 
لدى كاتارينا اإىل وجود زائدة �صغرية من اخلايا تعيق 
ب�صرورة  كاترينا  لين�صح  املخاطية،  الإف����رازات  �صيان 

اإزالتها عر عملية جراحية ب�صيطة.
اأدوات  اإىل  ه��ان��ز  ال��روف�����ص��ور  يحتاج  العلمية  ولإج����راء 
الفقاعة من  اإزال��ة هذه  اأن عملية  فبالرغم من  خا�صة، 
اخلايا الزائدة هي عملية غري معقدة اإل انها ح�صا�صة 

جدا لقربها من الع�صب الب�صري.
والقيح  ل���اإف���رازات  ال��زائ��دة، ميكن  اإزال���ة اخللية  وب��ع��د 
ال�صيل جمددا. ما يعني اأن عملية تهوية اجليوب الأنفية 
اآلم  من  بذلك  لتتخل�ض  كاترينا،  ل��دى  م�صمونة  باتت 
قادرة  ولت�صبح  طويا  منها  عانت  التي  ال��راأ���ض  �صغط 

على التنف�ض بحرية وبدون اأي م�صاكل.

�جليوب �الأنفية ت�سبب �لكاآبة وتقود للتغيب عن �لعمل

و�لأع��ر����ض  �لآلم  �أّن  حديثة  در����س��ة  ك�سفت 
�مل��زم��ن��ة لل��ت��ه��اب �جل��ي��وب �لأن��ف��ي��ة ق��د جتعل 
ب�سبب  �لدر��سة  �أو  �لعمل  عن  يتغيبون  �مل�سابني 
�لأكرب  �ل�سبب  وهو  �لإ�سابة  عن  �لناجت  �لكتئاب 
دورية  يف  بحثي  فريق  قال  �إنتاجيتهم.  لرت�جع 
�ملرء  �إن  و�ملناعة(  و�لربو  �حل�سا�سية  )حوليات 

�لأنفية  �جل��ي��وب  بالتهاب  ي�ساب 
�أو  ع��دوى  ب�سبب  غالبا  �مل��زم��ن 
�أو  ت���ورم يف �جل��ي��وب �لأن��ف��ي��ة 

ب�سدة  يوؤثر  قد  �ملر�ض  و�إن  �لأن��ف  يف  �إ�سابة 
�أنه بالإ�سافة  �لدر��سة  يف جودة حياته. وذكرت 
�إىل �آلم �لوجه و�سعوبة �لتنف�ض عرب �لأنف ميكن 
�أن تكون هناك �أعر��ض �سعورية للتهاب �جليوب 
�لأنفية �ملزمن كالكتئاب و�أن �لعالج يف �مل�ستقبل 

قد يحتاج �إىل �لرتكيز �أكرث على هذه �لأمور.
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�ش�ؤون حملية

برعاية �سما بنت حممد بن خالد �آل نهيان

�طالق مبادرة » همم ترقى �لقمم « بالعني بح�سور �أكرث من 40 من �أ�سحاب �لهمم

د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة – �أبوظبي تعقد تفاهمات جديدة للن�سر من معر�ض فر�نكفورت للكتاب

حممد بن نعيف  يكّرم �ل�ساعر حمد حممد بالكيلة

تناول �لغد�ء مع �لفهود يف حديقة �الإمار�ت للحيو�نات

•• العني - الفجر

موؤ�ص�صات  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  م���ن  ورع���اي���ة  ب��دع��م 
ال�صيخ حممد بن خالد اآل نهيان الثقافية والتعليمية 
ال�صيخة الدكتورة �صما بنت حممد بن خالد اآل نهيان 
لأجيال  نهيان  اآل  خالد  بن  حممد  جمعية  –اأطلقت 
اأم�ض  �صباح   ) القمم  ترقى  همم   ( م��ب��ادرة  امل�صتقبل 
اأ�صحاب  م��ن   40 م��ن  اأك���رث  بح�صور  اجلمعية  مبقر 
اإىل  اإ�صافة  والتاأهيل  للرعاية  العني  الهمم من مركز 

امل�صرفني عليهم.
ه���ذا وق���د ���ص��ارك يف اإط����اق امل���ب���ادرة و���ص��ائ��ل الإع���ام 
وفريق  اخلري  �صفراء  فريق  ومنها  التطوعية  والفرق 
فخر اأبوظبي كما �صاركت بلدية العني بتقدمي الور�ض 
اإ�صافة  ومطعم ولئم اخلليج بتقدمي وجبات غذائية 
اإىل فريق ) تطوعك انتماء( ، حيث ت�صعى املبادرة التي 
ترقى باأ�صحاب الهمم اىل دجمهم يف الرامج الثقافية 
يف جمعية حممد بن خالد اآل نهيان لأجيال امل�صتقبل 
املهارات  وبرامج    ، امل�صتقبل  اأجيال  مكتبة  خ��ال  من 
نهيان  اآل  خالد  بن  حممد  ال�صيخ  مركز  يف  احلياتية 
اأن املبادرة تهدف اإىل حتقيق  الثقايف. اجلدير بالذكر 
الهمم وبني  اأ�صحاب  الإيجابية بني  والنظرة  التكامل 

وبناء  الجتماعي  التفاعل  وحتقيق  العاديني  الأف���راد 
بامل�صوؤولية  وال�صعور  املجتمع  يف  اجتماعية   ع��اق��ات 
والإقبال  الدافعية  حفز   اإىل  اإ�صافة  الفئة  ه��ذه  نحو 

م��ع غريهم  اجتماعية  ع��اق��ات  وب��ن��اء   ، ال��ك��ت��اب  نحو 
للمعنيني  وامل��ت��ع��ة  ال�����ص��ع��ادة  درج����ات  اأق�����ص��ى  لتحقيق 
برنامج ملدة يوم كامل من كل اأ�صبوع فيه يقدم مهارات 

روؤي��ة ور�صالة  ،  للم�صاهمة يف حتقيق  حياتية متعددة 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ص��ي��دة ب��اله��ت��م��ام ب��ف��ئ��ة اأ���ص��ح��اب الهمم 
جزء  الهمم   اأ�صحاب  باعتبار  عليها  ال�صوء  وت�صليط 
ل يتجزاأ من منظومة العمل الثقايف والإن�صاين . وقد 
مت ا�صتقبالهم وتوجيههم اإىل خيمة ) مدر�صة القهوة 
وال�صنع ( وتقدمي ور�صة حول �صنع الإمارات من خال 
يف  حية  ور�صة  تقدمي  مت  كما  العربية  القهوة  طقو�ض 
�صطائر  اإع����داد  مت  خالها  م��ن   ) التدريبي  املطبخ   (
اجل���نب واخل�������ص���راوات  ب��اأ���ص��ك��ال م��ت��ع��ددة اإ���ص��اف��ة اإىل 
تقطيع الفواكه واخل�صراوات باأدوات غري حادة بهدف 
تدريبهم على الغذاء ال�صحي ومهارة الإعداد والتمييز 
بني الطعم واللون واملذاق وال�صكل ، ثم توجه اجلميع 
اإىل رواية ق�صة  امل�صتقبل لا�صتماع  اأجيال  اإىل مكتبة 
اأمام احل�صور  و�صاحب وجودهم تقدمي لوحة �صعبية 
، وق���د اأث��ن��ى ج��م��ي��ع م��ن ���ص��ارك ع��ل��ى اأه��م��ي��ة املبادرة 
وقدموا  املتعددة  ال��ق��درات  دع��م  يف  اجلديد  واأ�صلوبها 
ال�صيخة  �صمو  الإدارة  جمل�ض  لرئي�ض  والثناء  ال�صكر 
الدكتورة �صما على اهتمامها بهذه الفئة التي بحاجة 
لكل دعم ورعاية ، وقد غادر اأ�صحاب الهمم املوؤ�ص�صات 
وهم يف غاية ال�صعادة بعد اأن اأظهروا جتاوبا كبريا يف 

الفعاليات و�صاهموا يف اإجناحها. 

•• فرانكفورت - الفجر

�صهد جناح دائرة الثقافة وال�صياحة - اأبوظبي امل�صارك 
ح��ال��ي��ا يف م��ع��ر���ض ف��ران��ك��ف��ورت ل��ل��ك��ت��اب ال��ع��دي��د من 
التفاهمات والتفاقيات لن�صر وترجمة عناوين جديدة 
عر م�صاريع الدائرة للن�صر، اإىل جانب حجز م�صاحات 
اأبوظبي  معر�ض  م��ن  ال��ق��ادم��ة  ال����دورة  يف  للم�صاركة 

الدويل للكتاب. 
بدائرة  الكتب  دار  قطاع  يف  الن�صر  ادارة  تو�صلت  وق��د 
مبدئية  تفاهمات  اإىل  اأبوظبي   – وال�صياحة  الثقافة 
مع ال�صركاء الدوليني فيما يتعلق بالن�صر الإلكرتوين، 
والتعاون  التفاعلية،  والتطبيقات  ال�صوتية،  والكتب 
الأطفال  واأدب  ال��ت��ع��ل��ي��م  جم����الت  يف  ال��ن��ا���ص��ري��ن  م��ع 
وكتب الطاولة امل�صورة، والرتجمة اإىل اللغة العربية، 

وكذلك نقل الثقافة العربية اإىل اللغات الأخرى، اإىل 
اآليات التو�صع يف توزيع الكتب يف املنطقة  جانب بحث 

والرتويج لها.
يف  الن�صر  اإدارة  مدير  الطنيجي،  حمدان  �صعيد  وق��ال 
قطاع دار الكتب  بدائرة الثقافة وال�صياحة - اأبوظبي 
الكتب  ملعار�ض  الدولية  املن�صات  يف  امل�صاركة  "تتيح 
خال  فمن  الن�صر،  �صناعة  لدعم  امل�صرتك  ال��ت��ع��اون 
امل�صاركة يف اأكر معر�ض دويل للكتاب متكنا من لقاء 
العديد من املهتمني للم�صاهمة يف م�صاريع الن�صر التي 
"كلمة" للرتجمة، و�صل�صلة  نديرها، مبا فيها م�صروع 
بالثقافة  ك��ب��ريا  اه��ت��م��ام��اً  مل�صنا  ح��ي��ث  "ا�صدارات" 
العربية، وكذلك بحثنا مع العديد من الطراف فر�ض 
امل�صاهمة يف املوؤمترات املتخ�ص�صة التي نح�صر لها يف 

امل�صتقبل". 

•• اأبوظبي - الفجر

للحيوانات  الإم�������ارات  ح��دي��ق��ة  ت��دع��وك��م   
لتجربٍة  اب���وظ���ب���ي  يف  ال��ب��اه��ي��ة  مب��ن��ط��ق��ة 
تناول  تت�صمن  نوعها،  من  فريدة  مبتكرة 
كجزء  الفهود.  برفقة  فاخرة  غ��داء  وجبة 
التفاعل  من  ال�صيوف  لتمكني  �صعيها  من 
احلقيقية  الروح  وا�صت�صعار  احليوانات  مع 

للحياة الرية. 
اأن هذه التجربة  اإدارة احلديقة  واأو�صحت 
اخلا�صة بكبار ال�صخ�صيات تبداأ يف جولة يف 
ق�صم احلياة الرية، حيث يرافق خمت�صو 
الرعاية ال�صيوف ويجيبون عن ت�صاوؤلتهم 
ويطلعونهم على معلومات قيمة حول هذه 
بالنقرا�ض  امل��ه��ددة  ال��اح��م��ة  احل��ي��وان��ات 
وغريها من احليوانات املوجودة هناك. ثم 
يتوجهون اإىل كهف "فم الفهد" لا�صتمتاع 
بتجربة ذوقية فاخرة يقدمها لهم مطعم 

"ذا هايد". حيث �صين�صم اإليهم منر اآمور 
املهدد ب�صدة بالنقرا�ض لي�صاركهم الوجبة 

على الطاولة ذاتها. 
تتوفر التجربة على مدار الأ�صبوع وت�صتمر 
اأ�صخا�ض.  ل�صتة  وتت�صع  ون�صف  �صاعة  ملدة 
اأخذ  ف��ر���ص��ة  ع��ل��ى  ال�����ص��ي��وف  ك��م��ا يح�صل 
�صور تذكارية برفقة الفهود والتفاعل مع 

�صغارها اأمثال مونغو�ض وماركيت. 
الت�صويق  مديرة  املحمودي  نعيمة  وقالت 
معلقًة  للحيوانات  الإم���ارات  حديقة  ل��دى 
" اإنها  ال��ت��ج��رب��ة اجل����دي����دة:  ه����ذه  ح����ول 
ب��ال��ت��اأك��ي��د اأح�����د ال���ت���ج���ارب ال���ف���ري���دة من 
نفكر  نحن  تفويتها.  ميكن  ل  التي  نوعها 
جتارب  خو�ض  ل�صيوفنا  تتيح  بطرق  ملًيا 
واأ�صدقائهم.  عائاتهم  برفقة  تن�صى  ل 
ال�صتمتاع  لاإن�صان  يتاح  بالعمر  فكم مرة 
بوليمة فاخرة بالقرب من اأحد احليوانات 

الرية الرائعة".

�أجازتها كلية �لأغذية و�لزر�عة
�أطروحة دكتور�ه بجامعة �الإمار�ت توؤ�س�ض �أول قاعدة 

بيانات للنباتات �ملحلية �حلاملة للزيوت �لعطرية
•• العني - الفجر

اأجازت كلية الأغذية والزراعة بجامعة الإمارات اأطروحة دكتوراه قدمتها 
عبد  حممد  الدكتور  ب��اإ���ص��راف  �صاهني،  م���روان  ���ص��وزان  الباحثة  الطالبة 
وبح�صور  الب�صاتني"،  "علم  برنامج  يف  امل�صارك  اليافعي-الأ�صتاذ  املح�صن 
اأع�صاء اللجنة العلمية امل�صرفة وعدد من اأع�صاء الهيئة التدري�صية وطلبة 

اجلامعة.
وذكرت الباحثة: "يعد جمال الزيوت 
البحثية  املجالت  اأه��م  من  العطرية 
امل���ع���ا����ص���رة ن����ظ����راً ل���ت���ع���دد ف����وائ����ده 
القت�صادية  القيمة  ذات  وتطبيقاته 
املعلومات  بنك  عر�صت  كما  املرتفعة 
ال�������ذي ي��ح�����ص��ر ج���م���ي���ع الأ�����ص����ن����اف 
احلاملة  ال��دول��ة  يف  املحلية  النباتية 
للزيوت العطرية، والتي يبلغ عددها 
حوايل  ي�صكل  م��ا  اأي  ن��ب��ات��اً   136
الإم����ارات  دول���ة  ن��ب��ات��ات  م��ن   17%
ال����ري����ة وق�����د ���ص��ل��ط��ت الأط�����روح�����ة 

الأرا  ل�ُصجرية  العطرية  الزيوت  مل�صتخل�صات  الطبية  القيمة  على  ال�صوء 
وع�صبة اخلنيزة املحلية، من ناحية م�صادات الأك�صدة، وذلك بدرا�صة الزيت 
العطري لهما خمرياً" كما اأو�صت الدرا�صة على �صرورة اإجراء املزيد من 
الأبحاث املف�صلة يف جمال اخل�صائ�ض العاجية واملركبات الفعالة للزيوت 

العطرية امل�صتخل�صة من النباتات املحلية يف الدولة خمرياً واإكلينيكياً.
ي�صار اإىل اأنه مت ن�صر جمموعة من الأبحاث املتعلقة بالأطروحة يف عدد من 

املجات العاملية ذات العاقة بالنباتات ال�صحراوية والزيوت العطرية. 

ز�يد للثقافة �الإ�سالمية ت�ستعد لعقد 
ملتقى �للغة �لعربية للناطقني بغريها 

•• العني - الفجر

ت�صتعد دار زايد للثقافة الإ�صامية لعقد ملتقى اللغة العربية للناطقني 
واملقرر  وامل��اأم��ول(  الواقع  الكفاءة-  )اختبارات  �صعار  يحمل  ال��ذي  بغريها 
اآل نهيان  انطاقه يوم الثنني القادم يف موؤ�ص�صة ال�صيخ زايد بن �صلطان 

لاأعمال اخلريية مبدينة اأبو ظبي.
واأو�صحت الدكتورة ن�صال حممد الطنيجي املدير العام للدار اأن عقد هذا 
امللتقى ياأتي تعزيزاً لثقافة وهوية الدولة بتعليم اللغة العربية للناطقني 
بغريها، وانطاقاً من جهود دار زايد للثقافة الإ�صامية يف رفع م�صتوى 

جودة تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.
اأن  اإىل  ال��ط��ن��ي��ج��ي  ول���ف���ت���ت 

�صي�صت�صيف  امل���ل���ت���ق���ى 
ع�����دد م����ن الأك����ادمي����ي����ني 
املخت�صني  وامل����در�����ص����ني 
العربية  ال��ل��غ��ة  ب��ت��ع��ل��ي��م 
رئي�صيني  ك���م���ت���ح���دث���ني 
مل��ن��اق�����ص��ة وط������رح اآل���ي���ات 
الكفاءة  اخ��ت��ب��ارات  و���ص��ع 
وتبادل  التجارب  وعر�ض 
اخلرات وال�صتفادة منها 
ب���غ���ر����ض ت���ط���وي���ر من����اذج 
اختبارات الكفاءة املطبقة 
واخلروج  ال���دار  يف  حالياً 
تخدم  م�صتقبلية  بخطط 

هذا املجال.
واأ�صافت الطنيجي باإن امللتقى �صي�صتعر�ض اأربعة اوراق عمل لتغطي حماور 
امللتقى ، يتحدث فيها د. اإبراهيم حممد )من جامعة الإمارات( عن قيا�ض 
ود.علي  اللغوية،  الكفاءة  اخ��ت��ب��ارات  يف  العربية  باللغة  التحدث  م��ه��ارات 
ال�صريف )من جامعة زايد( �صيتحدث عن اختبار اللغة العربية للناطقني 
بغريها يف �صوء مهارات القرن الواحد والع�صرين، كما �صتطرح د. نورة علي 
خليل )من جامعة الإمارات( ورقة عمل عن تاأمات يف  اختبار الكتابة يف  
زايد  دار  يف  )مدر�ض  حافظ  �صعيد  د.  و  بغريها،  للناطقني  العربية  اللغة 
خريجي  لدى  الكفاءة  تقييم  ورقته  يف  �صي�صتعر�ض  الإ�صامية(  للثقافة 

برامج اللغة العربية للناطقني بغريها بدار زايد للثقافة الإ�صامية.
جدير بالذكر اأن الدار تقدم دورات اللغة العربية للناطقني بغريها بهدف 
التعريف بجوهر الثقافة الإ�صامية وتر�صيخها يف نفو�ض املهتدين اجلدد 
العربية  اللغة  تعليم  فر�صة  تتيح  اأن��ه��ا  جانب  اإىل  ب��ال��دورات،  امللتحقني 
لاأجانب الراغبني يف تعلمها ل�صتخدامها يف �صتى جمالت احلياة اليومية 
وذلك وفق منهج علمي مدرو�ض، كما تقوم هذه الدورات اأي�صاً على تاأهيل 
الطاب لاندماج يف جمتمع دولة المارات العربية املتحدة والتعرف على 

تراثه مما ينعك�ض اإيجابياً على اأدائهم يف العمل.

•• العني - الفجر

كّرم حممد �صيف بن نعيف العامري 
بالكيلة،  حم���م���د  ح���م���د  ال�������ص���اع���ر 
تقديراً ملا قدمه من ق�صائد وطنية 
الر�صيدة،  ال��ق��ي��ادة  ال��وط��ن  ح��ب  يف 
اأقيم  يف  ح�صر حفل التكرمي الذي 
اليحر  مبنطقة  نعيف  ب��ن  جمل�ض 
ركا�ض،  ب���ن  ح��م��د  ال�����ص��ي��خ حم��م��د 
وال�������ص���ي���خ ال����دك����ت����ور ����ص���امل حممد 
املجل�ض  ع�صو  ال��ع��ام��ري  بالركا�ض 
وال�صيخ  �صابقاً،  الحت���ادي  الوطني 
وال�صيخ  رك����ا�����ض،  ب���ن  ح��م��د  ����ص���امل 
نهيان حممد ب��ن رك��ا���ض وع��دد من 
ال�صعراء وال�صخ�صيات، حيث حتدث 
يف املنا�صبة عدد من احل�صور الذين 
وق�صائده  امل��ك��رم  بال�صاعر  ا����ص���ادوا 
وذكرى  ال��وط��ن،  م�صرية  يف  امل��م��ي��زة 
امل��وؤ���ص�����ض ال���راح���ل ال�����ص��ي��خ زاي����د بن 
�صلطان اآل نهيان، ويف اخلتام قدم بن 
لل�صاعر  تذكارياً  و�صيفا  درع��اً  نعيف 
امل��ن��ا���ص��ب��ة ماأدبة  امل���ك���رم، ك��م��ا ت��خ��ل��ل 

ع�صاء  على �صرف احل�صور.



ق���ادت ال��دك��ت��ورة ك��اث��ل��ني ب��اي��ن��ري��دج ال��درا���ص��ة، وُن�صرت 
 JAMA الك��ت�����ص��اف��ات ال��ت��ي ت��و���ص��ل��ت اإل��ي��ه��ا يف جم��ل��ة
 Otolaryngology—Head and Neck

.Surgery
تو�صح الباحثة جوديث اأ. كوبر، املديرة بالوكالة للمعهد 
التوا�صل،  ا���ص��ط��راب��ات  م���ن  وغ����ريه  ل��ل�����ص��م��م  ال��وط��ن��ي 
عن  غالباً  )نتغا�صى  تذكر:  املو�صوع.  هذا  اأهمية  اأ�صباب 
لها  ت��ك��ون  فقد  اأهميتها.  رغ��م  ال�صم  حا�صة  ا���ص��ط��راب��ات 
والقدرة  الطعام،  وتف�صيات  ال�صهية،  يف  كبرية  تاأثريات 
على �صّم الإ�صارات اإىل اخلطر، مثل حريق، اأو ت�صرب غاز، 

اأو الطعام الفا�صد(.

�إح�ساء�ت
لل�صحة  الوطني  امل�صح  من  بيانات  اإىل  الباحثون  ا�صتند 
بني  ُجمعت  معلومات  فا�صتخدموا  ال��غ��ذائ��ي،  والفح�ض 
 2011 ع�������اَم�������ي 
 2 0 1 4 و

عن اأكرث من �صبعة اآلف �صخ�ض تخطوا �صن الأربعني.
)هل  ال�صوؤال:  امل�صاركون  ماأها  التي  ال�صتبانة  ت�صّمنت 
اأو رائحة حريق، مع  اأو �صيئة،  ت�صم اأحياناً رائحة كريهة، 

اأن ل م�صدر لها؟(.
الباحثون  اك��ت�����ص��ف 

ممن   6.5% اأن 
تخطوا عموماً 
الأربعني  �صن 
ع����������������ان����������������وا 
ال���ه���ل���و����ص���ة 
اأي  ال�صمية، 
م������ا ي����ع����ادل 
واح������داً من 

كل 15.
حا�صة  متيل 

اإىل  ال�����������ص�����م 
ال��������رتاج��������ع 

يبدو  ما  العك�ض يحدث على  اأن  اإل  ال�صن،  التقدم يف  مع 
مع الهلو�صة ال�صمية. عانى نحو %5 ممن جتاوزوا �صن 
بكثري  اأعلى  ج��اءت  الن�صبة  اأن  اإل  الظاهرة.  هذه  ال�صتني 

عند َمن تراوحت �صنهم بني الأربعني وال�صتني.
انت�صاراً  اأكرث  ال�صمية  الهلو�صة  اأن  اأي�صاً  الدرا�صة  ك�صفت 
واأن هذا  بالرجال،  ال�صعف، مقارنة  الن�صاء بنحو  بني 
الخ��ت��اف ب��ني اجلن�صني ب��دا اأك��رث ب���روزاً عند َمن 

تراوحت اأعمارهم بني الأربعني وال�صتني.
حمتملة،  خطر  عوامل  عن  العلماء  بحث  عندما 
يعانون حالة  َمن  يرتفع بني  اأن اخلطر  لحظوا 
اج��ت��م��اع��ي��ة- ح��ال��ة  اأو  ع��م��وم��اً  م��رتدي��ة  �صحية 

اقت�صادية اأدنى.
الأخ��ري هذا  اأن عامل اخلطر  الفريق  يفرت�ض 
مكانة  ميلكون  َم��ن  اأن  اإىل  الأرج���ح  على  يعود 
اأكرث  ع��ادًة  يكونون  اأدن��ى  اجتماعية-اقت�صادية 
وامللوثات  ال�صموم  م��ن  اأع��ل��ى  مل��ع��دلت  عر�صة 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة. ك���ذل���ك ي������زداد يف ه����ذه ال��ف��ئ��ة من 

�صحية  مل�صاكل  التعر�ض  اح��ت��م��ال  املجتمع 
الهلو�صة  ت�صبب  ق��د  اأدوي���ة  وت��ن��اول  اأخ���رى 

ال�صمية.

�لتدخني و�إ�سابة يف �لر�أ�ض
للهلو�صة  التعر�ض  احتمال  جاء 

بثاثة  اأع����ل����ى  ال�����ص��م��ي��ة 
اأ�صعاف بني َمن عانوا 

جفاف الفم. كذلك 
اإ�صابات  رف���ع���ت 

ال�������راأ��������ض ه����ذا 
اخلطر: اأفاد 

واح�����د من 
 10 ك������ل 

اأن��ه عانى  الراأ�ض  اإ�صابة يف  الوعي ج��راء  اأ�صخا�ض فقدوا 
الهلو�صة ال�صمية. لكن اإ�صابات الوجه، والأنف، واجلمجمة 
التعر�ض لهذه  توؤثر يف خطر  الوعي مل  من دون فقدان 

امل�صكلة.
عاوة على ذلك، كان َمن يدخنون ال�صجائر بانتظام اأكرث 

عر�صة للهلو�صة ال�صمية.
نعرف  )ل  باينريدج:  الدكتورة  تو�صح 

ال�صمية.  ال��ه��ل��و���ص��ة  اأ���ص��ب��اب 
ق��د ت��ك��ون هذه 

احل��ال��ة مرتبطة ب��ف��رط ن�����ص��اط خ��اي��ا ���ص��م ال���روائ���ح يف 
يفهم  الدماغ  اأو رمبا خلل يف جزء من  الأنفي  التجويف 

الإ�صارات ال�صمية(.
ت�صيف: )تقوم اخلطوة الأوىل نحو فهم كل حالة طبية 
ي�صتطيع  هنا،  م��ن  للظاهرة.  وا���ص��ح  و�صف  حتديد  على 
ب��اح��ث��ون اآخ�����رون ت��ك��وي��ن ف��ك��رة ع���ن امل��وا���ص��ع التي 
الأ�صباب  ع���ن  ف��ي��ه��ا  ال��ب��ح��ث  مي��ك��ن��ه��م 
املحتملة والتو�صل يف النهاية اإىل 
ه����ذه احلالة  ل��ت��ف��ادي  ط���رائ���ق 
اأول  وع��اج��ه��ا(.ُت��ع��ت��ر ه���ذه 
د فيها مدى انت�صار  مرة ُيحدَّ
الهلو�صة ال�صمية يف الوليات 
املتحدة، ما يعزز فهمنا هذه 
املا�صي  يف  ت��ب��ني  احل����ال����ة. 
حتديد  ال�������ص���ع���ب  م����ن  اأن 
الظاهرة  ه��ذه  انت�صار  م��دى 
يذكرونها  ل  ال���ن���ا����ض  لأن 
هذه  يف  لطبيبهم.  بال�صرورة 
 11.1% ق���رر  م���ث���ًا،  ال��ع��ي��ن��ة 
الهلو�صة  ي��ع��ان��ون  مم���ن  ف��ق��ط 
مناق�صتها مع  ال�صمية 

الطبيب.

�شحة وتغذية
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ل تناول �لفطور قبل ممار�سة متارينك �ل�سباحية �لعتيادية �أم �أنك تفّوت وجبة �لفطور �أ�ساًل؟ حلَّل باحثون  هل تف�سّ

بريطانيون طريقة تاأثري �لأكل �أو �لمتناع عنه قبل �لريا�سة يف �لأي�ض وم�سار �حل�سة �لريا�سية.

هل ت�سّم رو�ئح غري موجودة؟ �إن كنت كذلك، فل�ست �لوحيد. �كت�سفت در��سة ُن�سرت �أخريً� �أن ما ُيعرف بالهلو�سة 
�ل�سمية �أكرث �نت�سارً� مما نعتقد.ت�سري �لهلو�سة �ل�سمية �إىل �سم ر�ئحة، مثل ر�ئحة �سعر يحرتق �أو منف�سة، ل وجود 

لها. هذه �لتجربة موثقة بدقة، مع �أن �أبحاثًا قليلة تناولتها بالتحديد.
لكن علماء من برنامج علم �لأوبئة وعلم �لإح�ساء�ت �حليوية يف �ملعهد �لوطني لل�سمم وغريه من ��سطر�بات �لتو��سل 

�أجرو� �أخريً� در��سة تناولت �لهلو�سة �ل�سمية، باحثني عن �لأ�سباب �لتي جتعلها ت�سيب �لبع�ض دون �سو�هم.

عمد علماء يف موؤ�ص�صات اأكادميية بريطانية مرموقة 
اإىل  نيوكا�صل، و)�صتريلينغ(  )ب��اث(،  مثل جامعَتي 
يف  ال�صباحية  الفطور  وجبة  تاأثري  طريقة  حتليل 
�صاعة  ط��وال  الهوائية  الدراجة  رك��وب  قبل  اجل�صم 
م��ق��ارن��ًة ب���اآث���ار الم��ت��ن��اع ع��ن الأك����ل ق��ب��ل ممار�صة 

الن�صاط نف�صه.
وظائف  لعلم  الأمريكية  )املجلة  يف  النتائج  ُن�صرت 
الأع�صاء: الغدد ال�صماء والأي�ض( وذكرت اأن الأكل 
من  اإ�صافية  كمية  ح��رق  على  اجل�صم  ي�صاعد  اأوًل 

الكربوهيدرات خال التمارين اجل�صدية.
ل تتوقف املنافع عند هذا احلد، بل ذكرت الدرا�صة 
اأي�صاً اأن تناول الفطور قبل ركوب الدراجة الهوائية 
بعد  اله�صم  بت�صهيل  ي�صمح  ال�صباحية  الفرتة  يف 

احل�صة الريا�صية.
يف  �صارك  ال��ذي  غونزالي�ض  خافيري  الباحث  يقول 
اأول درا���ص��ة حُتلل  الإ���ص��راف على ال��درا���ص��ة: )اإن��ه��ا 
تفاعاتنا  يف  الريا�صة  قبل  الفطور  تاأثري  طريقة 
مع وجبات الطعام بعد احل�ص�ض الريا�صية. مقارنًة 
باآثار تفويت الفطور، اكت�صفنا اأن اأكل هذه الوجبة 
قبل الريا�صة ُي�صّرع ه�صم الكربوهيدرات امل�صتهلكة 

بعد الريا�صة وُي�صّهل امت�صا�صها وتفكيكها(.
لإجراء هذه الدرا�صة، ا�صتعان غونزالي�ض وزماوؤه 
وللح�صول  ال��ذك��ور.  فئة  م��ن  م�صاركاً  ع�صر  باثني 
الباحثون  طلب  الازمة،  املرجعية  القيا�صات  على 
ثم  الفطور  يتناولوا  اأن  الدرا�صة  يف  امل�صاركني  اإىل 

ي�صرتيحوا طوال ثاث �صاعات.
خال التجربة، تناول امل�صاركون فطوراً موؤلفاً من 
اإىل  �صاعتني  بعد  ان�صموا  ث��م  واحلليب  الع�صيدة 
الهوائية  ال��دراج��ة  ب��رك��وب  تق�صي  ريا�صية  ح�صة 

طوال �صاعة من الوقت.
ب���ع���د ف�������رتات ال�����راح�����ة وال����ري����ا�����ص����ة م����ع����اً، قا�ض 
امل�صاركني  ل����دى  ال�����دم  غ���ل���وك���وز  م���ع���ّدل  ال��ع��ل��م��اء 
من  )ن���وع  ع�صاتهم  يف  الغليكوجني  وم�صتويات 

الكربوهيدرات(.
الريا�صة  قبل  الفطور  ت��ن��اول  اأن  الباحثون  ك�صف 
امل�صاركني  اأج�����ص��ام  ال��ك��رب��وه��ي��درات يف  ���ص��ّرع ح���رق 
الأكل  اأن  تبنّي  ك��ذل��ك،  الريا�صية.  احل�صة  خ��ال 
بعد  اله�صم  عملية  ين�ّصط  الريا�صة  ي�صبق  ال��ذي 

انتهاء احل�صة وُي�صّهل حرق املاأكولت.
الإ�صراف  ب��دوره يف  �صارك  ال��ذي  اإدنبريغ  قال روب 

قبل  الفطور  ت��ن��اول  اأن  )اكت�صفنا  ال��درا���ص��ة:  على 
الريا�صة ُي�صّهل ه�صم الكربوهيدرات وهي ل ت�صتق 
ح�صراً من الفطور املُ�صتهلك، بل من تلك املُخّزنة 

يف الع�صات على �صكل غليكوجني اأي�صاً. قد ُتف�ّصر 
الع�صات  غليكوجني  ا�صتعمال  يف  ال���زي���ادة  ه���ذه 
ال�صبب الكامن وراء ت�صريف ال�صكر من الدم �صريعاً 

بعد وجبة الغداء عند ا�صتهاك الفطور قبل ح�صة 
الريا�صة(.

در��سات �سابقة غري و�فية
ذكر الباحثون اأي�صاً اأن اكت�صافاتهم الأخرية ت�صّلط 
ا�صتخا�ض  يخ�ض  ما  يف  مهم  جانب  على  ال�صوء 
ال���ص��ت��ن��ت��اج��ات ب�����ص��اأن الآث�����ار ال�����ص��ح��ي��ة ب���ن���اًء على 

الدرا�صات املرتبطة مبفعول الريا�صة.
الريا�صة  اأث��ر  راأي��ه��م، حتلل درا���ص��ات كثرية  بح�صب 
احل�صة  قبل  الأك���ل  ع��ن  امتنعوا  ال��ذي��ن  النا�ض  يف 
هذه  على  بناًء  ا�صتنتاجاتها  وت�صتخل�ض  الريا�صية 
املعطيات. لكنهم يو�صحون اأن النتائج تختلف حني 

ُي�صَمح للم�صاركني بالأكل قبل الريا�صة.
الأكل  عن  المتناع  اأن  )�صحيح  غونزاليز:  اأ�صاف 
قبل التجارب املخرية �صلوك �صائع لل�صيطرة على 
و�صع الأي�ض الأ�صا�صي، لكن قد متنع هذه الظروف 
اإىل احلياة  اأق�����رب  ال��ن��ت��ائ��ج ع��ل��ى م���واق���ف  ت��ط��ب��ي��ق 
عن  ميتنع  ل  النا�ض  معظم  لأن  الواقعية  اليومية 

الأكل على مر اليوم(.
البحث  ف��ري��ق  ال��درا���ص��ة، يعتر  م��ا يخ�ض ه��ذه  يف 

اكت�صافاته مثرية لاهتمام لكنه يوؤكد على �صرورة 
على  الريا�صة  اآث��ار  لتقييم  اإ�صافية  اأبحاث  اإج��راء 

املدى الطويل بعد تناول وجبة طعام.
يقول اإدنبريغ: )مبا اأن هذه الدرا�صة اكتفت بتقييم 
املدى  على  وال��ري��ا���ص��ة  ال��ف��ط��ور  جت��اه  الفعل  ردود 
ال�����ص��ل��وك على  ت��داع��ي��ات ه���ذا  ال��ق�����ص��ري، مل تت�صح 
حُتلل  ال��ت��ي  ال��درا���ص��ات  ت�صتمر  ل��ذا  البعيد.  امل���دى 
تاأثري اأكل الفطور بانتظام قبل الريا�صة اأو بعدها 

يف ال�صحة(.
يف الوقت الراهن، يريد الباحثون اأن يحللوا طريقة 
ت��اأث��ري خمتلف اأن����واع الأغ���ذي���ة ع��ل��ى ال��ري��ا���ص��ة، ل 
�صيما لدى امل�صابني باأمرا�ض اأي�صية متنوعة مثل 

ال�صكري.
يختم اإدنبريغ قائًا: )ثمة حاجة وا�صحة اإىل اإجراء 
اأبحاث اإ�صافية لتحليل اأثر ما ناأكله قبل الريا�صة 
تلك  ت�صتهدف  اأن  يجب  لكن  ال�صحي،  الو�صع  يف 
يكونون  قد  لأنهم  الزائد  ال��وزن  اأ�صحاب  الأبحاث 
واأمرا�ض  ال�صكري  من  الثاين  للنوع  عر�صة  اأك��رث 
الإج��اب��ة عن  �صنحاول  ال��دم��وي��ة.  والأوع��ي��ة  القلب 

بع�ض الأ�صئلة يف هذا املجال(.

ي�سمح بت�سهيل �له�سم بعد �حل�سة �لريا�سية

تناول �لفطور قبل �لريا�سة ي�سّرع حرق 
�لكربوهيدر�ت يف �جل�سم

�أ�سباب جتعلها ت�سيب �لبع�ض دون �سو�هم

�لهلو�سة �ل�سمية �أكرث �نت�سارً� مما نعتقد
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يعلن ق�صم العامات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�صجيل العامة التجارية :

املودعة حتت رقم:297742    بتاريخ: 2018/09/02
با�ص��م : كازال ذ م م

وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة، دبي.، �صندوق الريد: 11165
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

الدعاية والإعان وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�صاط املكتبي .
الواقعة بالفئة : )35(

 )BRANDS WORLD( :التالية العامة : عبارة عن ر�صم والكلمات الاتينية والعربية  و�صف 
)عامل املاركات(، وقد كتبت باللون الأبي�ض وب�صكل اأفقي وبني الكلمتني يوجد ر�صم لدائرة باللون الأبي�ض 
الكلمات  كتب  الاتينية  الكلمات  وحت��ت  الأح��م��ر  باللون  خلفية  على  الأبي�ض  باللون  رم��وز  بداخلها  كتب 
الأبي�ض  باللون  لدائرة  ر�صم  يوجد  الكلمتني  وبني  الأبي�ض  باللون  افقي  ب�صكل  امل��ارك��ات(  )ع��امل  العربية 
كتب بداخلها رموز باللون الأبي�ض على خلفية باللون الأحمر، وكل الكلمات والرموز كتبت �صمن م�صتطيل 
باللون الأحمر، وكامل العامة كتبت على خلفية بي�صاء كما هو مو�صح يف ال�صكل، وجممل العامة مميز 

ومبتكر .
ال�صرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

ق�س��م �لعالمات �لتج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  14  اأكتوبر 2018 العدد 12452

يعلن ق�صم العامات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�صجيل العامة التجارية :

املودعة حتت رقم:297481    بتاريخ: 2018/08/28
با�ص��م : جي اف �صي للتجارة العامة ذ م م .

وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة، دبي.، �صندوق الريد: 2725
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

البرية )�صراب ال�صعري( واملياه املعدنية والغازية وغريها من امل�صروبات غري الكحولية ، م�صروبات م�صتخل�صة 
من الفواكه وع�صائر الفواكه ، �صراب وم�صتح�صرات اأخرى لعمل امل�صروبات .

الواقعة بالفئة : )32(
و��������ص�������ف ال������ع������ام������ة : ع��������ب��������ارة ع��������ن ر��������ص�������م وال������ك������ل������م������ات والح������������������رف ال�����ات�����ي�����ن�����ي�����ة ال�����ت�����ال�����ي�����ة: 
 my( الكلمة  كتبت  ،)وق����د   my Vitamin D with Bioavailable( D Vitamin
كبري  )بخط   D قليا  الع��ل��ى  اإىل  وبعدها  كبري  وبخط  اأف��ق��ي  وب�صكل  البني  ك   ً ( احل��رف  ت��ب  )باللون 
 (D( احل��رف  وف��وق  الأ���ص��ف��ر،  باللون  ال�صم�ض  م��ن  �صطر  �صكل  على  ر�صم  بداخله  وي��وج��د  البني  باللون 
الكلمات  )كتبت   D( احل��رف  وحتت  �صغري  وبخط  البني  )باللون   Vitamin( الاتينية  الكلمة  كتبت 
املدرج  الرتتيب  ح�صب  عامودي  )ب�صكل   D واحلرف  الاتيني   )with Bioavailable Vitamin
وكل من الر�صم والكلمات كتبت �صمن دائرة باللون الأ�صفر، وكامل العامة كتبت على خلفية بي�صاء كما هو 

مو�صح يف ال�صكل، وجممل العامة مميز ومبتكر .
ال�صرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

ق�س��م �لعالمات �لتج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  14  اأكتوبر 2018 العدد 12452

يعلن ق�صم العامات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�صجيل العامة التجارية :

املودعة حتت رقم:298281    بتاريخ: 2018/09/11
با�ص��م : ا�ض تي اوه انرتنا�صيونال لتجارة مواد البناء ذ م م .

وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة، دبي.، �صندوق الريد: 4321
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

مواد بناء ) غري معدنية( ، موا�صري �صلبة غري معدنية للمباين واإ�صفلت وزفت وقار ، مباين غري معدنية 
قابلة للنقل ، متاثيل ) جم�صمات غري معدنية (.

الواقعة بالفئة : )19(
باللون  ا�صهم  لأرب��ع  ور�صم  �صكل مربعات  ر�صم خلطوط طولية وعر�صية على  : عبارة عن  العامة  و�صف 
الأبي�ض يتو�صطها الرقم 100 والحرف الاتينية )mm )بحجم كبري، وحتتها يوجد ر�صم لأربع ا�صهم 
باللون الأبي�ض يتو�صطها الرقم 50 والحرف الاتينية )mm )بحجم متو�صط، وحتتها يوجد ر�صم لأربع 
ا�صهم باللون الأبي�ض يتو�صطها الرقم 25 والحرف الاتينية )mm) بحجم �صغري وجميعها على مربع 
باللون الرمادي، وكامل العامة كتبت على خلفية بي�صاء كما هو مو�صح يف ال�صكل، وجممل العامة مميز 

ومبتكر.
ال�صرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

ق�س��م �لعالمات �لتج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  14  اأكتوبر 2018 العدد 12452

يعلن ق�صم العامات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�صجيل العامة التجارية :

املودعة حتت رقم: 298286    بتاريخ: 2018/09/11
با�ص��م : ولم�ض لإدارة العاقات العامة ذ م م .

وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة، دبي.
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

الدعاية والإعان وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�صاط املكتبي .
الواقعة بالفئة : )35(

و�صف العامة : عبارة عن الكلمة الاتينية التالية: )Katch )ولفظها العربي)كات�ض( وقد كتبت باللون 
ال�صكل،  يف  مو�صح  هو  كما  بي�صاء  خلفية  على  كتبت  العامة  وكامل  كبري،  وبخط  اأفقي  وب�صكل  الأح��م��ر 

وجممل العامة مميز ومبتكر .
ال�صرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

ق�س��م �لعالمات �لتج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  14  اأكتوبر 2018 العدد 12452

يعلن ق�صم العامات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�صجيل العامة التجارية :

املودعة حتت رقم:298977    بتاريخ: 2018/09/25
با�ص��م : مقهى فن اند �صيك�ض

وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة، دبي.
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات توفري الأطعمة وامل�صروبات ، وخدمات الإيواء املوؤقت .
الواقعة بالفئة : )43(

التالية: )Shakes & Fun ) وقد كتبت الكلمة  و�صف العامة : عبارة عن ر�صم والكلمات الاتينية 
 Shakes( الكلمة  كتبت  وحتتها  ومميز  كبري  وبخط  ال��زه��ري  باللون  الع��ل��ى  )& يف   Fun( وال��رم��ز 
باللون  الكلمات كتبت �صمن ر�صم على �صكل قمع الي�ض كرمي  الزهري وبخط كبري ومميز، وكل  )باللون 
البني ومنقط بعدة األون يف اجلهة العلوية، وكامل العامة كتبت على خلفية بي�صاء كما هو مو�صح بال�صكل، 

وجممل العامة مميز ومبتكر.
ال�صرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

ق�س��م �لعالمات �لتج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  14  اأكتوبر 2018 العدد 12452

يعلن ق�صم العامات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�صجيل العامة التجارية :

املودعة حتت رقم:298471    بتاريخ: 2018/09/15
با�ص��م : مطعم بوكي اند كو ذ م م .

وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة، دبي.، �صندوق الريد: 507345
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات توفري الأطعمة وامل�صروبات ، وخدمات الإيواء املوؤقت .
الواقعة بالفئة : )43(

 POKE & CO HOOKED ON( التالية:  الاتينية  الكلمات  ع��ن  ع��ب��ارة   : العامة  و�صف 
HEALTHY ) وقد كتبت الكلمات )CO & POKE )يف العلى ب�صكل افقي باللون الأ�صود وبخط 
باللون  افقي  )ب�صكل   HEALTHY ON HOOKED( الكلمات  كتبت  وحتتها  ومم��ي��ز،  كبري 

الأ�صود، وكامل العامة كتبت على خلفية بي�صاء كما هو مو�صح بال�صكل، وجممل العامة مميز ومبتكر.
ال�صرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

ق�س��م �لعالمات �لتج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  14  اأكتوبر 2018 العدد 12452

منوذج �إعالن �لن�سرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 29254
باإ�صم : يونيليفر بي ال �صي

وعنوانه: بورت �صنايت، ويرال،  مر�صي�صايد، اإجنلرتا.
بتاريخ:2003/09/13 وامل�صجلة حتت الرقم: 42195 

�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :30
وم�صتح�صرات  الدقيق   ، النب  مقام  يقوم  ما  وال�صاجو،  التابيوكا  الأرز،  الكاكاو،  ال�صاي،  ال��نب، 
امل�صنوعة من احلبوب ، اخلبز ، الب�صكويت والكعك والفطائر واحللويات واملثلجات، ع�صل النحل 
والع�صل الأ�صود ) الدب�ض(، اخلمرية وم�صحوق اخلمرية، امللح، اخلردل، الفلفل واخلل وال�صل�صة، 

البهارات والتوابل والثلج، ال�صكر، الآي�ض كرمي.
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/12/08 

وحتى تاريخ: 2028/12/08

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  14  اأكتوبر 2018 العدد 12452

EAT 6784 يعلن ق�صم العامات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�صجيل العامة التجارية :

املودعة حتت رقم: 296707    بتاريخ: 2018/08/08
با�ص��م : رعد رحمة اهلل

وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة، عجمان.، �صندوق الريد: 3889
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

الورق والورق املقوي ، واملنتجات امل�صنعة من هذه املواد ) غري واردة يف فئات اأخري ( املطبوعات ، مواد جتليد 
الكتب ، ال�صور الفوتوغرافية ، القرطا�صية ) مواد واأدوات الكتابة ( ، مواد الل�صق للورق اأو لا�صتعمالت 
املنزلية، مواد الفنانني ، فر�ض التلوين ، األآت كاتبة ولوازم مكتبية) عدا الأثاث ( ، مواد تهذيب وتعليم ) 
عدا الأجهزة ( مواد با�صتيكية للتغليف غري واردة يف فئات اأخري ( حروف الطباعة ، كلي�صيهات الطباعة 

.اأجهزة اإخماد النريان.
الواقعة بالفئة : )16(

الكلمة  كتبت  ،)وق���د   SYSTEMPACK( التالية:  الاتينية  الكلمات  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��ام��ة:  �صكل 
)باللون   PACK( الكلمة  كتبت  وبعدها  كبري  وبخط  اأفقي  وب�صكل  الأح��م��ر  )باللون   SYSTEM(
الأ�صود وب�صكل اأفقي، وكامل العامة كتبت على خلفية بي�صاء كما هو مو�صح يف ال�صكل، وجممل العامة 

مميز ومبتكر .
ال�صرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

ق�س��م �لعالمات �لتج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  14  اأكتوبر 2018 العدد 12452

يعلن ق�صم العامات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�صجيل العامة التجارية :

املودعة حتت رقم: 297311    بتاريخ: 2018/08/19
با�ص��م : قوانغت�صو في�صنغ قلوبال هولدنغ كو ال تي دي .

وعنوانه: غرفة 1505 ، رقم 12 ، طريق هايلي ، حي تيانخه ، قوانغت�صو ، ال�صني
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

1.�صامبوات2 .مكيفات الهواء 3 .لو�صن لأغرا�ض جتميلية. 4.مزيات 5 .الزيوت الثيوبية6.اأحمر �صفاه7.
جتميل 8.عطورات 9 .اأقام الر�صا�ض 10.معاجني. 11.ملمع �صفاه 12 .مل�صقات الفن 13 م�صحوق 14 .اأقنعة 
للعناية  التجميل  .م�صتح�صرات  التجميل17  كرميات   .16 املرحا�ض  لأغرا�ض  احلليب  .مطهر   15 اجلمال 

بالب�صرة. 18 .واقي �صم�صي 19 .اأقام القيا�ض 20. حليب 20 غرام لأغرا�ض جتميلية
الو اقعة بالفئة : )3(

و�صف العامة : عبارة عن ر�صم والكلمات الاتينية التالية: )AGE LEGEND ،)وقد كتبت باللون 
الأ�صود وب�صكل اأفقي، وكتب حتتها احرف �صينية ب�صكل اأفقي باللون الأ�صود، وفوقها يوجد ر�صم ملربع باللون 
هو  كما  بي�صاء  خلفية  على  كتبت  العامة  وكامل  الأبي�ض،  باللون  متعددة  خطوط  بداخله  ر�صم  الأ���ص��ود 

مو�صح يف ال�صكل، وجممل العامة مميز ومبتكر .
ال�صرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

ق�س��م �لعالمات �لتج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  14  اأكتوبر 2018 العدد 12452

يعلن ق�صم العامات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�صجيل العامة التجارية :

املودعة حتت رقم: 297314    بتاريخ:2018/08/19
با�ص��م :  جا�صري ويدنغ اند افننغ در�ص�ض كو ال تي دي .

وعنوانه: رقم 105 ،ججيا كويو رد، جي�صيو دي�صرتكت، �صوزهو، جانغ�صيو، ال�صني
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

1ماب�ض.2 املاب�ض اجلاهزة3 .الف�صاتني4 .البدلت. الأحذية 6 .القبعات. اجلوارب8 .ال�صالت9. امل�صدات10 
.التنانري

الواقعة بالفئة : )25(
التالية : )JUSERE(، وقد كتبت باللون الأ�صود  و�صف العامة : عبارة عن  ر�صم و الكلمة الاتينية 
 )S( وب�صكل اأفقي، كما يوجد فوق الكلمة خط طويل مائل من ال�صفل باللون ال�صود وتداخل معه احلرف
، ور�صم فوقه تاج باللون ال�صود، وكامل العامة كتبت على خلفية بي�صاء كما هو مو�صح يف ال�صكل، وجممل 

العامة مميز ومبتكر .
ال�صرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

 ق�س��م �لعالمات �لتج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  14  اأكتوبر 2018 العدد 12452

يعلن ق�صم العامات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�صجيل العامة التجارية :

املودعة حتت رقم: 297362    بتاريخ: 2018/08/25
با�ص��م : اك�صدنغ املحدودة لإدارة التموين

وعنوانه: رقم 1 ، اف 3 ، اخلطوة 1، الوحدة 1 ، املبنى 31 بي ، رقم 49 ، طريق هايزهني ، حي ت�صونغ�صان ، 
داليان ، لياونينغ ، ال�صني

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات   .5 الفنادق،  4 خدمات  املقا�صف  .خدمات   3 الكافترييا  .خدمات   2 والتموين.  وال�صراب  .الطعام   1
املطعم6 خدمات املطعم باخلدمة الذاتية ؛7 .خدمات الوجبات اخلفيفة 8 خدمات املاهي، 9.تاأجري املباين 

املنقولة 10 .تاأجري اأجهزة الطبخ.
الواقعة بالفئة : )43(

و�صف العامة : عبارة عن ر�صم والحرف الاتينية التالية: )DE JIA XI ،)وقد كتبت باللون الأ�صود 
اأفقي، كما يوجد فوق الحرف ر�صم على �صكل حروف باللغة ال�صينية باللون ال�صود، و يوجد اإىل  وب�صكل 
ي�صار الحرف ر�صم ت�صبيهي على �صكل حبة بقوليات مبت�صمة باللون الأبي�ض �صمن دائرة باللون الأ�صود، 

وكامل العامة كتبت على خلفية بي�صاء كما هو مو�صح يف ال�صكل، وجممل العامة مميز ومبتكر .
ال�صرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

ق�س��م �لعالمات �لتج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  14  اأكتوبر 2018 العدد 12452

الإعالناتكم يف 

يرجى �لت�سال على
هاتف:024488300 - فاك�ض:024489891

email:advt@alfajrnews.ae

منوذج �إعالن �لن�سرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك : التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 113437
باإ�صم : كوم�صكوب تكنولوجيز ال  ال �صي

وعنوانه: 1100 كوم�صكوب  بلي�ض ، ا�ض اإي هيكوري ،  نورث كارولينا 28602 ،
 الوليات املتحدة الأمريكية.

بتاريخ:2011/06/23 وامل�صجلة حتت الرقم : 147804 
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/05/25 

وحتى تاريخ: 2028/05/25

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  14  اأكتوبر 2018 العدد 12452

EAT 118371

منوذج �إعالن �لن�سرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 29253
باإ�صم : يونيليفر بي ال �صي

وعنوانه: بورت �صنايت، ويرال،  مر�صي�صايد، اإجنلرتا.
بتاريخ:2002/04/24 وامل�صجلة حتت الرقم: 31550 

�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :30
وم�صتح�صرات  الدقيق   ، النب  مقام  يقوم  ما  وال�صاجو،  التابيوكا  الأرز،  الكاكاو،  ال�صاي،  ال��نب، 
امل�صنوعة من احلبوب ، اخلبز ، الب�صكويت والكعك والفطائر واحللويات واملثلجات، ع�صل النحل 
والع�صل الأ�صود ) الدب�ض(، اخلمرية وم�صحوق اخلمرية، امللح، اخلردل، الفلفل واخلل وال�صل�صة، 

البهارات والتوابل والثلج، ال�صكر، الآي�ض كرمي.
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/12/08 

وحتى تاريخ: 2028/12/08

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  14  اأكتوبر 2018 العدد 12452

EAT 6782

منوذج �إعالن �لن�سرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك : التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 123181
باإ�صم : جون�صون اند جون�صون.

وعنوانه: وان جون�صون اند جون�صون بازا، نيوبرنزويك، نيوجري�صي،
7001-08933 ، الوليات املتحدة  الأمريكية.

بتاريخ:2011/03/09 وامل�صجلة حتت الرقم : 134140 
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
غ�صول ت و�صوائل م�صم�صة للفم لي�صت لغايات طبية.   

احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/12/01 
وحتى تاريخ: 2028/12/01

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  14  اأكتوبر 2018 العدد 12452

EAT 41428

منوذج �إعالن �لن�سرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك : التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 123182
باإ�صم : جون�صون اند جون�صون.

وعنوانه: وان جون�صون اند جون�صون بازا، نيوبرنزويك، نيوجري�صي،
7001-08933 ، الوليات املتحدة  الأمريكية.

بتاريخ:2011/03/09 وامل�صجلة حتت الرقم : 134141 
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5
غ�صول ت و�صوائل م�صم�صة للفم لغايات طبية.  

احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/12/01 
وحتى تاريخ: 2028/12/01

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  14  اأكتوبر 2018 العدد 12452

EAT 41429

العدد 12452 بتاريخ 2018/10/14   
مكتب اإدارة الدعوى

 اإعادة اإعالن بالن�ضر 
الرقم   2018/134 جتاري كلي   

اىل املدعي علي��هم : 1- كمال يحيى احمد احلبي�صي 
حيث ان املدعي : بنك راأ�ض اخليمة الوطني 

قد اأقام الدعوى احلقوقية رقم 2018/134 جتاري كلي طلب الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي 
مبلغ وقدره 757.968.23 درهم )�صبعمائة و�صبعة وخم�صون الف وت�صعمائة وثمانية و�صتون درهم 
وثاثة وع�صرون فل�ض( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة مع الزام املدعي عليه 

الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. 
لذا يقت�صى ح�صورك امام مكتب اإدارة الدعوى باملحكمة املدنية براأ�ض اخليمة �صباح يوم اخلمي�ض  
املوافق 2018/10/18 م  ال�صاعة 9.00 التا�صعة �صباحا. لاجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من 
بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�صور او ار�صال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة 

�صتبا�صر نظر الدعوى غيابيا بحقك. حرر بتاريخ : 2018/10/11
   مدير الدعوى/ حممود فائق عليان  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12452 بتاريخ 2018/10/14   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�ضرباللغة العربية 
�ضادرة من حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية 
يف الق�ضية رقم 2018/5277 مدين جزئي ال�ضارقة 

  اإعادة اإعالن 
اىل املدعى عليه /ن�صال عبدالهادي حممد من�صر 

حيث ان املدعي / جمعية احتاد ماك برج �صارة 
قد اقام عليكم الدعوى املذكور اعاه لدى هذه املحكمة ، ويطالب الزامكم باأداء مبلغ 23.428 درهم 
بالإ�صافة اىل الفائدة القانونية على هذا املبلغ بواقع 9% من تاريخ ال�صتحقاق يف 2018/6/30 وهو 
تاريخ اعتماد الر�صوم املطالب بها من دائرة الت�صجيل العقاري بال�صارقة وحتى ال�صداد التام بالإ�صافة 

لطلب الزام املدعي عليه بامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
لذلك يقت�صي ح�صوركم امام الدائرة اجلزئية الرابعة القاعة رقم 140 مبحكمة ال�صارقة الحتادية 
وذلك   2018/10/17 املوافق  الربعاء  يوم  �صباح  من  والن�صف  الثامنة  ال�صاعة  متام  يف  البتدائية 
الوقت  يف  عنكم  وكيل  ار�صال  عدم  او  احل�صور  عن  تخلفكم  حالة  ويف  الدعوى  على  والرد  لاطاع 

املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى يف غيابكم.
مكتب اإدارة الدعوى

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية

العدد 12452 بتاريخ 2018/10/14   
اعالن حكم متهيدي بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2018/1141  جتاري كلي 
اىل املدعي عليه /1 - مارينا د�صباي �صوليو�صنز منطقة حرة ذ م م  2-راجي�ض �صيفا �صانكارا بياي 
ب�صفته مدير / مارينا د�صباي �صوليو�صنز منطقة حرة - ذ م م و�صامن وكفيل �صخ�صي للقر�ض 
، 3-موهانان بياي ب�صفته ال�صخ�صية ك�صامن للقر�ض  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي 
/ بنك ب��رودا وميثله / �صعيد مبارك عبيد احمد الزحمي ، مبا ان املدعي / بنك ب��رودا قد اقام 
التمهيدي  بتاريخ 2018/10/3 احلكم  املحكمة حكمت  باأن  اأعاه وعليه نعلنكم  املذكورة  الدعوى 
التايل : حكمت املحكمة وقبل الف�صل يف املو�صوع : بندب اخلبري امل�صريف املخت�ض �صاحب الدور 
باجلدول ، وتكون مهمته الطاع على ملف الدعوى وامل�صتندات املقدمة فيها  وما ع�صى ان يقدمه 
اخل�صوم من اأ�صول غري منكرة او �صور غري جمحودة للعقود واملرا�صات او اي حمررات اخرى 
وكذا ال�صجات والدفاتر اللكرتونية وغري اللكرتونية.  وحددت لها املحكمة جل�صة يوم الربعاء  

.  Ch2.E.22 املوافق 2018/11/14  ال�صاعة 30 : 9 �صباحا يف القاعة
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12452 بتاريخ 2018/10/14   

مذكرة اعالن بالن�ضر
يف  الدعوى 2018/650  ا�ضتئناف جتاري   

وكفيل  مالكة  ب�صفتها   - البابا  م�صطفى  ع��ادل  1-ق��ومل��ار  �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
ب�صفته   - زكريا احل�صني  العامة 2-رام��ي حممود  لتجارة  انزو  ملوؤ�ص�صة  �صامن 
ال��ع��ام��ة  جم��ه��ويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  ل��ت��ج��ارة  ان���زو  كفيل �صامن ملوؤ�ص�صة 
امل�صتاأنف / بنك الإحتاد الوطني وميثله / عبداهلل حممد ر�صول علي الهرمودي 
- قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم : 2017/1694 جتاري كلي وحددت 
لها جل�صه يوم  الربعاء  املوافق 2018/10/24  ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة 
قانونيا ويف حال  او من ميثلكم  يقت�صي ح�صوركم  وعليه   ch2.D.16 رقم 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف



األحد  14   أكتوبر    2018  م   -   العـدد  12452  
Sunday   14   October   2018  -  Issue No   12452 25

الإعالناتكم يف 

يرجى �لت�سال على
هاتف:024488300 - فاك�ض:024489891

email:advt@alfajrnews.ae

تعلن ادارة العامات التجارية عن  تقدم الوكيل /

الرقيم للملكية الفكرية. 

mufti :بطلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية

املودعة حتت الرقم: 120331          بتاريخ: 2010/03/09

با�ص��م :  ال�صيد / رتن خوب �صنداين

وعنوانه: دبي �ض.ب:12472 هاتف: 2265132/04    فاك�ض 04/2265593 : 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

   املاب�ض ولبا�ض القدم واأغطية الراأ�ض .  

والواقعة يف الفئة )25( 

 �إد�رة �لعالمات �لتج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  14  اأكتوبر 2018 العدد 12452

العدد 12452 بتاريخ 2018/10/14

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/عي�صة للمقاولت العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2291369 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حممد �صعيد فار�ض �صعيد املزروعي %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حممد مطور الرحمن حممد ابتاب علي خان %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد �صعيد فار�ض �صعيد املزروعي

تعديل را�ض املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العان/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري من/ عي�صة للمقاولت العامة  

ESHA GENERAL CONTRACTING
اىل/عي�صة للمقاولت العامة ذ.م.م

 ESHA GENERAL CONTRACTING LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خال 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية م غ 

العدد 12452 بتاريخ 2018/10/14

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/احلرافي�ض 

   CN 1171487:لل�صيانة العامة  رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  14  اأكتوبر 2018 العدد 12452

العدد 12452 بتاريخ 2018/10/14   
 اإعادة اإعالن بالن�ضر اأمام الدائرة املخت�ضة 

اىل املدعى عليه /  عائ�صة مبارك )زوجة يو�صف حميد( - اإماراتي اجلن�صية 
نعلمكم بان املدعي / جمعية احتاد ماك برج �صارة الدعوى رقم 2018/5281 مدين جزئي

قد رفع الدعوى املذكورة اعاه يطالب فيها :  
الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 32935 درهم )اثنان وثاثون الفا وت�صعمائة 
وخم�صة وثاثون درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ ال�صتحقاق يف 2013/6/30 
ال�صداد مع  الت�صجيل العقاري بال�صارقة وحتى متام  تاريخ اعتماد الر�صوم املطالب بها من دائرة 

الزام املدعي عليه الر�صوم وامل�صاريف والتعاب 
الحتادية  ال�صارقة  مبحكمة   151 القاعة  الثانية  اجلزئية  الدائرة  اأمام  ح�صورك  يقت�صي  لذا 
البتدائية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
امل�صتندات ، وذلك يوم الحد املوافق 2018/10/21  ال�صاعة 8.30 �صباحا  وذلك للنظر يف الدعوى 
املذكور امل�صار اليها اأعاه - بو�صفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�صورك �صيتم اتخاذ الجراءات 

القانونية بحقك غيابيا.
 حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�ضارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12452 بتاريخ 2018/10/14   
 اإعادة اإعالن بالن�ضر 

اىل املدعى عليه / زكية عبدالهادي حممد من�صر 
نعلمكم بان املدعي / جمعية احتاد ماك برج �صارة 

يف الدعوى رقم 2018/5276 الدائرة املدنية التجارية اجلزئية الثالثة 
قد رفع الدعوى املذكورة اعاه يطالب فيها :  

و�صتة  و�صتمائة  الف  اثنان وثاثون  درهم  وقدره 32.636  مبلغ  للمدعي  توؤدي  بان  عليها  املدعي  الزام 
وثاثون درهما والفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ ال�صتحقاق يف 2013/6/30 تاريخ اعتماد 
الزام املدعي عليها  ال�صداد مع  العقاري بال�صارقة وحتى متام  الت�صجيل  الر�صوم املطالب بها من دائرة 
الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة ، لذا يقت�صي ح�صورك اأمام الدائرة املدنية التجارية اجلزئية 
الثالثة قاعة رقم 152  مبحكمة ال�صارقة الحتادية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وذلك لاجابة 
الدعوى  يف  للنظر  وذلك    2018/10/23 بتاريخ  وذلك   ، بيانات  من  لديك  ما  وتقدمي  الدعوى  على 
املذكورة ارقامها بو�صفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفك عن احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنك فانه 

�صيتم ا�صتكمال الجراءات القانونية يف غيابك.  
 حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية         
العدد 12452 بتاريخ 2018/10/14   

 اعالن بالن�ضر 
اىل املدعى عليه / �صهى �صبحي �صحاته او دية 

نعلمكم بان املدعي / جمعية احتاد ماك برج �صارة 
يف الدعوى رقم 2018/5280 الدائرة املدنية التجارية اجلزئية الثالثة 

قد رفع الدعوى املذكورة اعاه يطالب فيها :  
الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 33.640 درهم ثاثة وثاثون الف و�صتمائة 
تاريخ  تاريخ ال�صتحقاق يف 2015/3/25  �صنويا من  القانونية بواقع %9  واربعون درهما والفائدة 
املدعي  الزام  مع  متام  وحتى  بال�صارقة  العقاري  الت�صجيل  دائرة  من  بها  املطالب  الر�صوم  اعتماد 
عليها الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة ، لذا يقت�صي ح�صورك اأمام مكتب اإدارة الدعوى 
رقم 11 مبحكمة ال�صارقة الحتادية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وذلك لاجابة على الدعوى 
وتقدمي ما لديك من بيانات، وذلك بتاريخ  2018/10/21 وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة ارقامها 
بو�صفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفك عن احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنك فانه �صيتم ا�صتكمال 

الجراءات القانونية يف غيابك.  
 حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية         

العدد 12452 بتاريخ 2018/10/14   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�ضرباللغة العربية 
�ضادرة من حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية 
يف الق�ضية رقم 2018/5535 مدين جزئي ال�ضارقة 

  اإعادة اإعالن 
اىل املدعى عليه / حمي الدين ا�صف حممد  

حيث ان املدعي / دنيا للتمويل - ذ م م 
قد اقام عليكم الدعوى املذكور اعاه لدى هذه املحكمة ، ويطالب الزامكم باأداء مبلغ 170.290.52 
ال�صتحقاق  تاريخ  من  املدعية  ل�صالح    %39.98 بواقع  التفاقية  الفائدة  اىل  بالإ�صافة  درهم 
الواقع يف 2014/3/1 وحتى ال�صداد التام بالإ�صافة لطلب الزام املدعي عليه بامل�صاريف ومقابل 
اتعاب املحاماة. لذلك يقت�صي ح�صوركم امام الدائرة اجلزئية الرابعة القاعة رقم 140 مبحكمة 
املوافق  الثامنة والن�صف من �صباح يوم الربعاء  ال�صاعة  ال�صارقة الحتادية البتدائية يف متام 
2018/10/17 وذلك لاطاع والرد على الدعوى ويف حالة تخلفكم عن احل�صور او عدم ار�صال 

وكيل عنكم يف الوقت املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى يف غيابكم.
مكتب اإدارة الدعوى

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية
العدد 12452 بتاريخ 2018/10/14   
حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية

اعالن حكم بالن�ضر
يف  الدعوى رقم  2017/2065  ت ك 

املرفوعة من املدعي/ بنك الإحتاد الوطني 
اىل املدعي عليه /  حممد ها�صم عي�صى ها�صم العزيزي 

درهم   1.232.265.28 مبلغ  للمدعي  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام   : املحكمة  حكمت 
وفوائده التاأخريية بواقع 5% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى ال�صداد التام 
على ال تزيد الفائدة على ا�صل الدين املق�صى به والزمته بامل�صاريف ومبلغ الف درهم 

مقابل اتعاب احلاماة. 
حكما قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لاعان ، وبفوات 
هذا امليعاد دون طعن منكم على احلكم امل�صار اليه و�صتتخذ بحقكم الجراءات القانونية 

لتنفيذه �صدكم. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12452 بتاريخ 2018/10/14   
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2018/6281(

املنذر : خليفة عبداهلل احمد لوتاه 
وميثله بالتوقيع ال�صيد/ ن�صاأت اأمني الد�صوقي احمد ابو النجا - هاتف : 0507321771  

مبوجب وكالة م�صدقة ا�صول بتاريخ  2014/1/13 حتت رقم حمرر 2014/1/6997 
املنذر اليه : قطرات الندى للخياطة والتطريز ، العنوان : جمهول الهوية 

الف وخم�صمائة درهم   ب�صداد مبلغ )15500( درهم خم�صة ع�صر  اليه  املنذر  املنذر  ينذر     : املو�صوع 
وذلك يف مدة اق�صاها  30 يوم من تاريخ ا�صتامه هذا النذار واخاء العقار وت�صليمه للمنذر خالية 
من ال�صواغل وباحلالة التي ت�صلمها عليه مع ا�صاح ما قد يكون حلق بها من �صرر وتلف وت�صليم 
املفاتيح و�صداد م�صاريف ا�صتهاك الكهرباء واملياه حتى تاريخ الخاء الفعلي. او اأي ا�صرار اخرى 
الازمة  الق�صائية  الج���راءات  اتخاذ  اىل  املنذر  �صي�صطر  واإل   ، اليه  املنذر  التزام  ع��دم  على  ترتبة 
للمطالبة مبا ذكر ، مع التعوي�ض اجلابر للعطل وال�صرر.  وحتمل املنذر اليه كافة ر�صوم وم�صاريف 

التقا�صي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12452 بتاريخ 2018/10/14   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2018/1876 جتاري جزئي                                              
اأن  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  م   م  ذ  �ض   - للتك�صية  الذهبية  العيون  عليه/1-  املدعي  اىل 
املدعي / النور�ض لطاء املعادن - �ض ذ م م وميثله / فتيحة حممد برجو ق��وراري  نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2018/8/2 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�صالح/

النور�ض لطاء املعادن - �ض ذ م م - اأول : - بالزام املدعي عليها ان توؤدي اىل املدعية مبلغ 
ال�صيكني  قيمة   ) درهما  و�صتون  و�صتة  و�صتمائة  الفا  وثاثون  )اثنان  درهم   32666 مقداره 
�صيك وحتى متام  ا�صتحقاق كل  تاريخ  �صنويا 9% من  باملائة  ت�صعة  التداعي وفائدة  مو�صوع 
ال�صداد. ثانيا : �صحة وتثبيت احلجز التحفظي رقم 224 ل�صنة 2018 حجز حتفظي جتاري 
املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  خم�صمائة  ومببلغ  وامل�صاريف  بالر�صوم  عليها  املدعي  والزمت 
ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12452 بتاريخ 2018/10/14   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2018/1606 جتاري جزئي                                              

احمد  عبدالرحمن  م�صعود  ال�صيد  ملالكها  العامة  للتجارة  الغفران  عليه/1-  املدعي  اىل 
فلكناز ب�صتكي  جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي / يو بيه اإ�ض جلف ذ م م  - فرع دبي 
وميثله / ح�صن علي عبدالرحمن لوتاه -  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة 
اإ���ض جلف ذ م م  - فرع  اع��اه ل�صالح/ يو بيه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  بتاريخ 2018/7/1 يف 
دبي بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ اربعمائة و�صبعة ع�صر الف و�صبعمائة 
وت�صعني درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�صتحقاق احلا�صل يف 2017/5/9 
وحتى متام ال�صداد والزمتها بامل�صروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما 
مبثابة احل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر 
هذا العان �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12452 بتاريخ 2018/10/14   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2018/2101 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- �صمد مريزااقا ر�صائي اورزمان  جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2018/9/12 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�صالح/ 
بنك را�ض اخليمة الوطني - �ض م ع  بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي )بنك راأ�ض 
اخليمة الوطني( مبلغ 185.102.77 درهم )مائة وخم�صة وثمانني الف ومائة واثنني 
درهم و�صبعة و�صبعني فل�ض( والفائدة القانونية 9% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية 
يف 2018/6/6 وحتى متام ال�صداد والزمت املدعي عليه بامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12452 بتاريخ 2018/10/14   
مذكرة اعالن بالن�ضر

يف  الدعوى 2018/1818  ا�ضتئناف جتاري   
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1-�صركة اينفوج للتجارة العامة - �ض ذ م م  2-بينويت 
جي  /�صركة  امل�صتاأنف  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  لمونريى  نيكول�ض 
جي اي ريتيل للتجارة العامة - �ض ذ م م  وميثله / �صعيد مبارك عبيد اأحمد 
ال�صادر بالدعوى رقم : 2017/4216 جتاري  ا�صتاأنف احلكم  الزحمي - قد 
جزئي وحددت لها جل�صه يوم الثنني  املوافق 2018/11/26  ال�صاعة 10.00 
�صباحا  بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
العدد 12452 بتاريخ 2018/10/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2018/2004  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-جلني اإدوين كاك  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
 / وميثله  م  م  ذ   - ح��رة  منطقة  د�صرتيبيو�صن  ان��د  ماركتنج  �صي  ب��ي  اي��ه  �صركة 
ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - الب�صطي  خليفة  لح��ج  خليفة  �صاحلة 
املطالبة بعزل املدعي عليه ك�صريك من ال�صركة املدعية واخراجه منها مع الزامه 
الثاثاء   يوم  لها جل�صة  وح��ددت  املحاماة.    اتعاب  وامل�صاريف ومقابل  بالر�صوم 
فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.15 بالقاعة  ���ض   9.30 ال�صاعة    2018/10/16 امل��واف��ق  
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12452 بتاريخ 2018/10/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2018/1590  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه /1- راهول دوبي جريي�ض �صاندرا دوبي  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ بنك ابوظبي التجاري وميثله / عبدالرحمن ن�صيب عبدالرحمن بن ن�صيب 
للمدعي  ي��وؤدي  ب��اأن  املدعي عليه  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  قد 
و�صتون  واربعة  ومائة  مليون  )فقط  درهم(   1.164.157.34( وقدره  مبلغ  "البنك" 
القانونية  الفائدة  اإ�صافة  فل�ض(  واربعة وثاثون  درهم  و�صبعة وخم�صون  ومائة  الف 
اتعاب  ومقال  وامل�صاريف  والر�صوم  ال�صداد  متام  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من   %12
املحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق 2018/11/5 ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة 
بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.E.22
الأقل  على  اأي��ام  بثاثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما 

)ونخطركم بتجديد الدعوى من ال�صطب(. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12452 بتاريخ 2018/10/14   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2018/7368  عمايل جزئي             
م   جمهول حمل  م  ذ  �ض   - الفنية  لي��ن لاأعمال  ه��وم  املدعى عليه/1-  اىل 
اأق�����ام عليك  ق���د  ع���ب���داهلل  ف��ت��ح��ي من�صمى  امل��دع��ي/حم��م��د   اأن  الق���ام���ة مب���ا 
درهم(   20550( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى 
وت���ذك���رة ع����وده مب��ب��ل��غ )1500 دره����م( وال��ر���ص��وم وامل�����ص��اري��ف  رق���م ال�صكوى 
الثنني  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت    )MB183302946AE/2018(
فاأنت  Ch1.B.10  لذا  بالقاعة  ال�صاعة 9.30 �صباحا   املوافق 2018/11/5 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة 

فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12452 بتاريخ 2018/10/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2015/325  تنفيذ جتاري  
م   م  ذ  ���ض   - الكهروميكانيكية  ك��ل��داري  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
ال�صراع  التنفيذ/�صركة  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
حمي  �صيد  حممد  �صيد  عامر   / وميثله  م  م  ذ   - البناء  مل��واد 
رو�صن املرزوقي  مبوجب القرار ال�صادر بتاريخ 2018/10/1 يف 
التنفيذ املذكور اعاه وذلك للعلم مبا جاء بالائحة املعدلة 

باملبلغ الجمايل )274367.75( درهم. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12452 بتاريخ 2018/10/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2018/3143   تنفيذ جتاري  
اىل امل��ن��ف��ذ ����ص���ده/1- ���ص��م��ان ل��ل��م��ق��اولت - ���ض ذ م م   جم��ه��ول حمل 
�ض   - اجلاهزة  للخر�صانة  لوتاه  �ض  التنفيذ/�ض  طالب  ان  مبا  القامة 
عليك  اأق��ام  قد   - ال�صام�صي  �صليمان جابر  نا�صر حمد   / م وميثله  م  ذ 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1840354.05( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12452 بتاريخ 2018/10/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2018/4449  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- كو�صت مدل اي�صت للمقاولت - �ض ذ م م   جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ تاجوب نيدو فاتكاث وميثله / علي ابراهيم 
حممد احلمادي -  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك 
او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )35797( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
املحكمة. بال�صافة اىل مبلغ 2756 درهم ر�صوم خلزينة املحكمة. وعليه فان 
املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12452 بتاريخ 2018/10/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2018/4338  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- دريك اآند �صكل انرتنا�صيونال - �صركة م�صاهمة عامة   
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ نبيل علي بركة -  قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )49486( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�صافة 
اىل مبلغ 990 درهم ر�صوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12452 بتاريخ 2018/10/14   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر 
 يف  الدعوى 2018/3094   جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه / 1-بيه  او ا�ض للت�صنيع - �ض م ح  جمهول حمل القامة مبا ان 
امل��ورد للطباعة والع��ان - ذ م م وميثله / علي ابراهيم حممد  املدعي/ م�صنع 
احلمادي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
 %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم(   241.678.88( وقدره 
من تاريخ املطالبة ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها جل�صة يوم الثنني  
Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف  ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة  املوافق  2018/10/22 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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قبل �صنة، كانت �صكوزاري قد اأنهت عاج 
امل��رح��ل��ة ال��راب��ع��ة م��ن ���ص��رط��ان الثدي. 
اآخرين  وناجني  مر�صى  اليوم  وتلتقي 
الكتابة  اأي�صاً  يحاولون  ال�صرطان  من 
وت�صمل  املر�ض.  هذا  مع  جتربتهم  عن 
بالأبي�ض  �صورة  اختيار  اليوم  مهمتهم 
ال�صورة  والأ����ص���ود م��ن جم��م��وع��ة م��ن 

معرو�صة على الطاولة والكتابة عنها.
تخر �صكوزاري، متحدثًة عن م�صاعرها 
الكتابة:  جمموعة  اإىل  ان�صمت  عندما 
)اأذك������ر اأن���ن���ي ك��ن��ت ح����ذرة ج����داً لأنني 
العاج.  عقب  �صعيفة  اأن��ن��ي  اأح�ص�صت 
مع  ب��اأك��م��ل��ه��ا  ال���ع���اج  جت��رب��ة  جعلتني 
والتعر�ض  اآخ��ر  اإىل  طبيب  من  التنقل 
اأك����رث وع���ي���اً للذات  ل��ل��وخ��ز وال��ف��ح�����ض 

واأكرث ميًا اإىل حماية نف�صي(.
على  ب�صرعة وعرثت  ا�صرتخت  اأنها  اإل 
م�����ص��در وح���ي���ه���ا. وم����ا زال�����ت حتتفظ 
التي  الق�صيدة  عن  اإلكرتونية  بن�صخة 
اليوم. تقول: )حتدثت  كتبتها يف ذلك 
عن  اأع���ّر  اأن  وا�صتطعت  ال�����ص��ورة  اإىل 
املجموعة  �صاعدتني  داخ��ل��ي.  يف  ���ص��يء 

على النفتاح(.

)جتربة �لكتابة(
اإىل  ذل��ك  يف  الف�صل  ���ص��ك��وزاري  تن�صب 
تقود  ب��راي.  �صارون  املجموعة،  مة  منظِّ
براي، وهي امراأة يف مطلع �صبعينياتها 
ت�صع نظارات و�صعرها رمادي متماوج، 
م��ر���ص��ى ال�����ص��رط��ان وال��ن��اج��ني م��ن��ه يف 
اأكرث  الكتابة( منذ  ور�ض عمل )جتربة 
اأن�����ص��اأت برامج  ���ص��ن��ة. ك��ذل��ك   15 م��ن 
كتابة يف ثاث من�صاآت للرعاية ال�صحية 

يف كاليفورنيا.
ت�صارك براي طابها يف �صغف الكتابة، 
ب�صاعة: يف عام  اأك��رث  راب��ط  ف�صًا عن 

2000، علمت اأنها تعاين �صكًا اأولياً 
غري غاٍز من �صرطان الثدي ُيعرف 
الغازي،  غ��ري  ال��ق��ن��وات  ب�����ص��رط��ان 
�صاذة يف  ال��ذي تظهر معه خايا 

قنوات احلليب يف الثدي.
بعد ا�صتمرارها يف الكتابة طوال 

ت�صاعد  ب��الأ���ص��ع��ة،  عاجها 
براي اليوم اآخرين خال 
املر�ض  م����ع  جت���رب���ت���ه���م 
عمل،  ور�����ض  بتنظيمها 
واإدارتها  عموداً،  كتابتها 

مدونة.
ت�����روي ب�����راي ع���ن فرتة 
عاجها بالأ�صعة: )كنت 
اأط�����رح اأ���ص��ئ��ل��ة م��ث��ل: ما 
الجت����������اه ال���������ذي اأري�������د 
بعد  ح��ي��ات��ي  ت�����ص��ل��ك��ه  اأن 
النا�ض  اأن  واأعتقد  ذلك؟ 

مر�صى  جم���م���وع���ات  يف 
اأقودها،  التي  ال�صرطان، 
ي�صاألون اأي�صاً: ما ال�صكل 
الذي �صتاأخذه حياتي اإذا 

جنوت؟ وما �صتكون عليه حياتي اإن مل 
اأجُن؟(.

ت�����ص��اع��د على  ال��ك��ت��اب��ة  اأن  ب����راي  ت��ظ��ن 
التكّيف مع هذه الأ�صئلة ال�صعبة.

هامبتون،  اأدري������ان  ال���دك���ت���ورة  ت��و���ص��ح 
ب��روف�����ص��ورة م�����ص��اع��دة م��ت��خ�����ص�����ص��ة يف 
الطب العائلي و�صحة املجتمع يف جامعة 
وي�صكون�صن، اأن الكتابة التعبريية تقوم 
وت�صيف:  امل�صاعر.  ع��ن  الإف�����ص��اح  على 
اأو  الكتابة على �صدمة  ترّكز هذه  )قد 
يبقى  احلالتني،  كلتا  ويف  طموح.  على 
امل�صاعر  معاجلة  ت�صمل  اأن��ه��ا  الأ���ص��ا���ض 
ترتبط  ال���ت���ي  وال����اواع����ي����ة  ال���واع���ي���ة 

مبو�صوع معني(.
حظيت الكتابة التعبريية باهتمام علماء 
القرن  ت�صعينيات  يف  والأط��ب��اء  النف�ض 
املا�صي، عندما كتب جامي�ض بينيبايكر، 
النف�ض،  علم  يف  متخ�ص�ض  بروف�صور 
الإف�صاح  اأه��م��ي��ة  ع��ن  م��ق��الت  �صل�صلة 
ذلك  ومنذ  ال�صفاء.  عملية  يف  والكتابة 
الكتابة  تاأثري  درا�صات  اأظهرت  احل��ني، 

الإيجابي يف َمن يحاربون املر�ض.
على �صبيل املثال، يف درا�صة �صمت 107 
مر�صى يعانون الربو والتهاب املفا�صل 
الكتابة  امل�صاركني  من  ُطلب  الرثياين، 
عن احل��دث الأك��رث اإي��ام��اً يف حياتهم 
اأن  فتبني  ال��ي��وم��ي��ة.  جت��ارب��ه��م  ع��ن  اأو 
التي كتبت عن جتربة موؤملة  املجموعة 
واجهت عوار�ض اأقل حدة خال الأ�صهر 

الأربعة التالية.
قد  الكتابة  اأن  الباحثون  لحظ  كذلك 
الأمعاء  ع���وار����ض م��ت��ازم��ة  حت��د م��ن 
املتهّيجة، ت�صّرع �صفاء اجلراح، وحت�ّصن 
ال��ع��ث��ور ع��ل��ى وظ��ي��ف��ة جديدة  ف���ر����ض 

ب�صرعة بعد التعر�ض لل�صرف.

حتديات
ت�صخي�ض  بعد 

براي  ب��داأت  ال��ث��دي،  ب�صرطان  اإ�صابتها 
ت���ق���راأ ع���ن اأع���م���ال ب��ي��ن��ي��ب��اي��ك��ر. تخر: 
)ت����ب����ددت ك���ل الأف�����ك�����ار. ل��ك��ن��ن��ي ب����داأت 
اأ�صبه  ذلك  يل  بدا  عملي’.  ‘هذا  اأفّكر: 
ب����دع����وة(. وه���ك���ذا ����ص���ارت ب�����راي تقود 
برامج جمانية عام 2001 يف موؤ�ص�صة 
األ��ت��و ُتعرف  ل ت��ت��وخ��ى ال��رب��ح يف ب��ال��و 
 Bay Area Cancer اليوم با�صم
Connections )روابط ال�صرطان 

يف منطقة اخلليج(.
اأي�صاً  ب����راي  اأ���ص�����ص��ت   ،2004 ع���ام  يف 
�صتانفورد  م���رك���ز  يف  ك��ت��اب��ة  ب���رن���ام���ج 
ل��ل�����ص��رط��ان، وت��ن��ّظ��م م��ن��ذ ذل���ك احلني 
برامج يف �صكريب�ض غرين ومركز مور�ض 
ب�صان  كاليفورنيا  جامعة  يف  لل�صرطان 
دي��ي��غ��و. ك��ذل��ك ن�����ص��َرت ك��ت��اَب��ني عن 

الكتابة وال�صرطان.
ال�صرطان  ل��ك��ن 

مل يكن اأول 

حتدٍّ تواجهه براي بالعاج بالكتابة. يف 
يف  راأ���ص��ه��ا  م�صقط  تركت   ،1968 ع��ام 
اإىل كندا لتتظاهر  كاليفورنيا وانتقلت 
وترافق زوجها لري  فيتنام  �صد حرب 
خال الدرا�صات التي كان ُيعدها لينال 
13 �صنة،  �صهادة الدكتوراه. ولكن بعد 
وترك  ليلة  ذات  ال�صباحة  اأث��ن��اء  غ��رق 
براي وحدها مع ابنتيهما ال�صغريتني. 
ب��داأت عندئٍذ ال��رتدد على عيادة معالج 
نف�صي. ونتيجة جا�صات العاج، �صارت 
تكتب ال�صعر عن زواجها وموت زوجها.

اأن����ه����ا حظيت  م�����ازح�����ًة  ب�������راي  ت����ذك����ر 
بامل�صاعدة لأن املعالج النف�صي كان ي�صبه 
روبرت رادفورد. لكنها قّدرت كثرياً عادة 
وتقراأها  ق�صيدة  تكتب  كانت  منياها: 
وكان  جل�صة،  كل  بداية  يف  ع��اٍل  ب�صوت 

لها  يقول  النف�صي  املعالج 
ع��ن��د ن��ه��اي��ة كل 

ق���������ص����ي����دة 

)�صكراً(.
بناء  الب�صيط هذا  رده  اأن  ب��راي  �صعرت 
ور�ض  يف  تبنته لح��ق��اً  ل��ذل��ك  ورا����ص���خ. 

العمل التي نظمتها.
اأع��وام من  1989، بعد ثمانية  يف عام 
وفاة لري، تزوجت براي جمدداً وعادت 
اجلديد،  زوج��ه��ا  م��ع  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا  اإىل 

الذي ن�صاأ اأي�صاً يف هذه الولية.
بالن�صبة  طبيعياً  ع��م��ًا  ال��ك��ت��اب��ة  ب���دت 
�صفات  ببع�ض  تتحلى  التي  ب��راي،  اإىل 
الكّتاب. فقد حذرتنا يف م�صتهل املقابلة 
ل  م��ا  اإىل  بف�صاحة  )تتحدث  ق��د  اأن��ه��ا 
ر�صائل  على  ورّدت  عملها،  ع��ن  نهاية( 
�صردية  مبقاطع  مقت�صبة  اإلكرتونية 
طويلة مكتوبة بخط )كاندارا( الأنيق.

ل����ك����ن ب�����راي 
اح�����ت�����اج�����ت 

ب����ع���������ض  اإىل 

الوقت لت�صبح كاتبة بكل معنى الكلمة. 
فقد تنقلت اأوًل يف مهن عدة: معلمة يف 
مدر�صة ابتدائية، طالبة دكتوراه يف علم 
وموظفة  التطبيقي،  التعليمي  النف�ض 
يف �صركة دولية تنظم عمليات النتقال 

بني املهن.

ور�ض عمل
ت�صم معظم ور�ض العمل التي تنظمها 
وت���دوم  م�����ص��ارك��اً.   12 اإىل   10 ب����راي 
تتخللها  اأ����ص���اب���ي���ع   10 ال����ور�����ض  ه����ذه 
�صاعتني  م��ن��ه��ا  ك���ل  ت�����ص��ت��م��ر  ج��ل�����ص��ات 
امل�صاركون  يتعرف  ���ص��اع��ات.  ث��اث  اإىل 
�صتى  ب���ط���رق  امل���ج���م���وع���ات  ه�����ذه  اإىل 
اإحالت  الإن��رتن��ت،  على  اأبحاثاً  ت�صمل 
يف  ب��راي  توزعها  ومن�صورات  الأط��ب��اء، 

امل�صت�صفيات.
ي���خ�������ص���ع لعاج  َم������ن  ك�����ل  ي�����ص��ت��ط��ي��ع 
لل�صرطان امل�صاركة، ف�صًا عن الناجني 
خم�ض  ط��وال  عاجاً  يتلقوا  مل  الذين 
ل  �صنوات. اأما الفئة الوحيدة، التي تف�صّ
املر�صى  فت�صم  م�صاركتها،  ع��دم  ب��راي 
لأنهم  حديثاً  حالتهم  �ُصخ�صت  الذين 
يف ت��ل��ك امل��رح��ل��ة ي���رزح���ون ع�����ادًة حتت 
ثقل ق��رارات ملحة عليهم اتخاذها، ما 
جمموعة  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  م��ن  مينعهم 

كتابة.
موّجه  ب��ت��اأم��ل  ل��ق��اء  ك��ل  ب���راي  ت�صتهل 
�صريع  ك���ت���اب���ة  ي��ل��ي��ه مت���ري���ن  ق�������ص���ري، 
ل��ل��ت��ح��م��ي��ة. ث���م ي��غ��و���ض امل�����ص��ارك��ون يف 
حمّفز  اإىل  ت�صتند  اأط���ول  كتابة  جل�صة 
املتطوعني  ب��راي  تدعو  ذل��ك،  بعد  م��ا. 
ثم  ع���اٍل،  ب�صوت  كتبوه  م��ا  ق���راءة  اإىل 
تختار وجهاً اأحبته خ�صو�صاً يف عمل كل 

م�صارك لتقول له بعد ذلك )�صكراً(.

ر�ح�����������������ة 

و�نفتاح
وا���ص��ع��ة من  ب���راي جم��م��وع��ة  ت�صتخدم 
املحفزات: ذكريات الطفولة، ما يريده 
وكيف  الطبيب،  من  خ�صو�صاً  املري�ض 
يتعاطى امل�صاركون مع ال�صرطان لو كان 
بلداً. يف ال�صفوف الأوىل، ت�صتعني براي 
اللحظة  اكتب عن  ذات��ه:  باملحفز  دوم��اً 
التي عرفت فيها اأنك تعاين ال�صرطان.

اجتماعي  عامل  ف��ري��دم��ان،  ت��وم  يذكر 
مع  يعمل  �صكريب�ض  يف  جم��از  �صريري 
براي، اأن امل�صاركني يخرونه غالباً عن 

مدى حبهم لرناجمها.
ه������ذه جم���رد  ت�������ص���ّك���ل  وي�������ص���ي���ف: )ل 
مقرراً  ب���راي  تتبع  ب��ل  دع���م،  جمموعة 
كامًا طورته. ويتطلب تطبيقه درجة 

عالية من احل�صا�صية والحرتاف(.
العمل  ور�صة  امل�صاركني يف  بع�ض  يكتب 
ق�صائد.  الآخ������ر  وال��ب��ع�����ض  ن�����ص��و���ص��اً 
ب��ع�����ض اأجمل  ب�����راي: )���ص��م��ع��ت  ت��خ��ر 
يحت�صرون.  اأن����ا�����ض  م����ن  ال���ق�������ص���ائ���د 
عاٍل،  ب�صوت  اأعمالهم  يقراأون  وعندما 
عدد  باأكملها(.ين�صر  املجموعة  يبكون 
من امل�صاركني اأعمالهم، ومن هوؤلء اآن 
اإمير�صون التي ن�صرت اإحدى ق�صائدها 
 American Poetry يف 
وفاتها. من  اأ�صابيع  قبل   Review
اإىل حت�صني  ت�صعى جل�صات براي غالباً 
والعاطفي.  اجل�����ص��دي  امل�صاركني  خ��ري 
ب�صرطان  م�صابة  مري�صة  كاثي،  تقول 
ا�صم  ا���ص��ت��خ��دام  وامل��ث��ان��ة طلبت  ال��ث��دي 
خ�صو�صيتها  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  م�صتعار 
ال��ط��ب��ي��ة، اأن���ه���ا ت��ن��ام ب�����ص��ك��ل اأف�����ص��ل يف 
الكتابة.  ج��ل�����ص��ات  ت��ل��ي  ال��ت��ي  ال��ل��ي��ايل 
وت��وؤك��د ���ص��ك��وزاري اأن��ه��ا ���ص��ع��رت براحة 
اأكر بعد انفتاحها على النا�ض وحتدثها 
عن ال�صرطان، مقارنًة مبا كانت حت�ض 

به اأثناء تلقيها العاج.
وت�صري كاثي و�صكوزاري كلتاهما اإىل اأن 
اأع�صاء كل من جمموعتيهما ظلوا على 

ات�صال معهما ومع بع�صهم البع�ض.
يف ف�����ص��ل ال�����ص��ي��ف، ان��ت��ق��ل��ت ب����راي من 
قريبة  ل��ت��ظ��ل  ك���ن���دا  اإىل  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا 
م��ن ع��ائ��ل��ت��ه��ا. ل��ك��ن ف��ري��دم��ان يوؤكد 
مل  غ��ري��ن  �صكريب�ض  م�صت�صفى  اأن 
يعرث بعد على بديل مائم ليقود 

برنامج الكتابة.

برنامج يف تورنتو
برناجماً  ت��ن�����ص��ئ  اأن  ب����راي  ت���اأم���ل 
م�صاعدًة  ت����ورن����ت����و،  يف  مم����اث����ًا 
املر�صى  م���ن  ج���دي���دة  جم���م���وع���ات 
والناجني يف ا�صتك�صاف م�صاعرهم عن 
الذي  �صعوبة،  الأك���رث  حياتهم  ف�صل 

يكون اأحياناً الأخري اأي�صاً.
الأب���ي���ات  يف  اإمي���ر����ص���ون  اآن  خّل�����ص��ت 
الفتتاحية من ق�صيدتها وجهة نظر 
الكثري من مر�صى ال�صرطان القامتة 

اإمنا املليئة بالأمل.
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هذ�  �سئت.  �إن  �سميني،  �ل�سخور  �ل�سحب،  �ل�سماء،  �لرياح،  )�لأر���ض، 
�جل�سم ما عاد فتيًا و�إن مل ي�سخ.من �لأر�ض جئنا، و�إىل �لأر�ض نعود(.

عندما كتبت لني �سكوز�ري عام 2013 �لأبيات �لأوىل يف هذه �لق�سيدة، 
�لتي حتمل عنو�ن )�لتقدمة(، كانت حتدق يف �سورة �مر�أة جال�سة 
على �سخرة وذر�عاها مفتوحتان بالكامل باجتاه و�ٍد حتتها. كانت 
�سكوز�ري جال�سة يف غرفة �جتماعات يف مركز �ل�سرطان 
بكاليفورنيا  لي��ول  يف  غرين  �سكريب�ض  م�ست�سفى  يف 

و�أمامها طاولة حمملة بالقهوة و�لأن�سجة.

ت�ساعد على �لتكّيف مع �لأ�سئلة �ل�سعبة

�لكتابة �لتعبريية باالإف�ساح عن �مل�ساعر.. �سالح مر�سى �ل�سرطان
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عرو�ض �جلنوب �لفلبيني تناف�ض �أ�سهر �ملدن �ل�سياحية 

د�فاو موطن �لطبيعة و�ل�سو�طيء �لفريوزية و�ملغامر�ت �ملثرية

م��دي��ن��ة داف������او ه���ي ث����اين اأك���ر 
جزيرة  يف  تقع  الفلبينية  امل��دن 
الفلبيني  اجل��ن��وب  يف  م��ي��ن��دن��او 
على بعد 580 ميًا من مانيا 
الو�صول  وي�صتغرق  العا�صمة 
اإنها  بالطائرة..  �صاعتني  اإليها 
طراز  م��ن  �صياحية  قبلة  ب��ح��ق 
باحلياة  ناب�صة  ..مدينة  فريد 
تنعم بقدر هائل من الأمن 
�صعبها  والأم��������ان 
ي��������������������ذوب 

اح���رتام���اً ل��ل��زائ��ر ع��ل��ى ال��رغ��م من 
اأنهم �صعب �صارم يف اتباع القوانني 
البارزة  �صمتها  ب��دق��ة..  والأن��ظ��م��ة 
هي اخل�صرة الوارفة التي ت�صهدها 
من  عليه  عيناك  تقع  مكان  ك��ل  يف 
امتداد  على  منت�صرة  غناء  حدائق 
الرحبة  امل���ن���ت���زه���ات  اإىل  امل���دي���ن���ة 
واجلبال  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  وامل���ح���م���ي���ات 
ال�صاهقة..كيفما مّيمت وجهك كان 
املياه  بزرقة  ميتزج  الأخ�صر  اللون 
وتفاوؤًل  نف�صية  ب��راح��ة  فيمدانك 

باحلياة.
دافاو التي �صميت بهذا ال�صم ن�صبة 
اإىل نهر 

اإىل  لتقدمه  ال��ك��ث��ري  ل��دي��ه��ا  داف����او 
زواره��ا، وبها العديد من الأن�صطة 
والأماكن التي يحر�ض ال�صياح على 
زيارتها، كما حر�صنا يف رحلتنا التي 
الفلبينية  ال�صياحة  وزارة  نظمتها 
وط�������������ريان ب������رون������اي 
من  ل����ع����دد 

العجائب  مدينة  اإىل  ال�صحفيني 
دافاو ن�صتعر�ض هنا اأهمها: 

حديقة �إيدن بارك
اأكرث  ي�صم  ومنتجع  وطني  منتزه 
من مائة األف من اأ�صجار ال�صنوبر 
وم�����ص��اح��ة ه��ائ��ل��ة م���ن ال���غ���اب���ات مت 
بعد  ع��ل��ى  �صنة   200 م��ن��ذ  اإن�����ص��اوؤه 
املدينة،  و���ص��ط  م��ن  �صاعة  ح���وايل 
ق�صم  ل��ق�����ص��م��ني:  وي��ن��ق�����ص��م 

احلدائق واملزارع واملطاعم والعديد 
اجلميلة  والأك���واخ  ال�صاليهات  من 
ل��ل�����ص��ك��ن يف امل���ن���ت���زه، وه�����و اجل����زء 
بها  ي��وج��د  الآخ���ر  والق�صم  الأك���ر 

خمتلف الأن�صطة والألعاب . 
انتظارك  يف  جت���د  ال��و���ص��ول  ع��ن��د 
رحلة  يف  ت��اأخ��ذك  مك�صوفة  ���ص��ي��ارة 
املنتزه  اإىل جميع املواقع يف  ممتعة 
ب�صحبة مر�صد اأو مر�صدة �صياحية 
مت���دك مب��ع��ل��وم��ات واف���ي���ة ع���ن كل 
اأنحاء احلديقة وتر�صدك  زاوية يف 
للتقاط  الأم����اك����ن  اأج���م���ل  ع���ن 
قو�ض  وم���ن���ه���ا  ال���������ص����ور 
قزح.. وبرواز الورود 
وجم�صمات لأبقار 
ت������ع������م������ل يف 
بيئة 

عن  تعر  لتماثيل  واأخ���رى  ريفية 
احلياة القروية

والق�صم الآخر يوجد به العديد من 
الألعاب لل�صغار والكبار من خيول 
املعلقة  وال��دراج��ات  لين"  و"زيب 
حبل  على  بالدراجات  ال�صري  حيث 
للغاية  م��ث��رية  مغامرة  يف  م�صدود 
ت��ت��وف��ر ف��ي��ه��ا ك���اف���ة ���ص��ب��ل الأم�����ان 
وغريها من املغامرات التي ت�صتحق 

التجربة .

جزيرة �سمال
م���ن اأج���م���ل ج���زر ال��ف��ل��ب��ني جزيرة 
مائة  م��ن  اأك���رث  ت�صم  ال��ت��ي  �صمال 
لق�صاء  مثاليا  مكانا  وتعد  منتجع 
عطلة هادئة تتوفر فيها كافة �صبل 
ن�صيم  ب���ني  امل��ت��ن��وع��ة  ال����ص���رتخ���اء 
الطبيعة  و���ص��ح��ر  اللطيف  ال��ب��ح��ر 
الو�صول  ومي���ك���ن���ك  ال���ب���ك���ر، 
التي  ب��ال��ع��ب��ارة  اإل���ي���ه���ا 
ت����ن����ق����ل الأف������������راد 
وال�صيارات اإىل 
الآخر  ال���ر 
خال 20 
دق������ي������ق������ة 
ف������������ق������������ط، 
ح������ي������ث ت������ب������داأ 
مبمار�صة  امل���ت���ع���ة 
املائية  ال����ري����ا�����ص����ات 
�صباحة  الرائعة من 

وغو�ض .
باللغة  ت��ع��ن��ي  ال���ت���ي  ���ص��م��ال  وت���ع���د 
ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي��ة )م����ع����ا( واح��������دة من 
تطورا  الأك��رث  ال�صياحية  الوجهات 
ذات  ب�صواطئها  وتتميز  الفلبني  يف 
ال�صافية  وامل��ي��اه  البي�صاء  ال��رم��ال 
وت�����ص��ك��ي��ات ال�������ص���خ���ور واأ����ص���ج���ار 
ف�صًا  ال���ه���ن���د  وج������وز  امل���ن���غ���روف 
ذات  املنتجعات  م��ن  ال��ع�����ص��رات  ع��ن 

امل�صتوى العاملي.

مركز �لن�سر �لفلبيني
عن  ع��ب��ارة  الفلبيني  الن�صر  م��رك��ز 
والطيور  للن�صور  طبيعية  حممية 
ال���ن���ادرة وي��ب��ع��د ع��ن م��رك��ز املدينة 
حوايل �صاعة بال�صيارة حيث تتعرف 
على موطن الن�صر الفلبيني املتميز 
والذي ي�صدر �صوتا غريبا ويكرره 
هو  وال��ن�����ص��ر  ت��ق��ل��ي��ده  ح���اول���ت  اإذا 
ال���ط���ائ���ر ال���وط���ن���ي ل���ل���ب���اد ال����ذي 
العامل  يف  ن�صر  اأك���ر  ب��اأّن��ه  ي�صتهر 
ح���ي���ث ي�����ص��ل ط�����ول ج��ن��اح��ي��ه اإىل 
اإن�صاء املركز  اأق��دام لذلك مت  �صبعة 
كحا�صنة خم�ص�صة لرتبية الن�صور 
نهائي  هدف  مع  النادرة  الفلبينية 

باإعادة تقدميها اإىل الرية.

كهف �خلفافي�ض 
���ص��ج��ل��ت م��ن��ط��ق��ة اخل���ف���اف���ي�������ض يف 
دافاو يف مو�صوعة غيني�ض لاأرقام 
كهف  كاأكر   2006 ع��ام  القيا�صية 
يف العامل يحتوي على 

الفلبني- دافاو- د. �رشيف البا�سل:

�إذ� كنت من حمبي �لطبيعة �خلالبة و�لغابات �ملاطرة �أو 
تبحث عن عامل جديد من �ملتعة و�ل�سعادة و�سفاء �لذهن 
�لناعمة  و�لرمال  �ل�ساحرة  و�ل�سو�طيء  و�ل�ستجمام 
و�لغط�ض و�حلياة  و�لغو�ض  و�ل�سباحة  �لفريوزية  و�ملياه 
�لبحرية �ملتنوعة و�أجمل م�سهد لغروب �ل�سم�ض وممار�سة 
�أروع �لأن�سطة و�ملغامر�ت و�أكرثها �إثارة و��ستك�ساف معامل 
جديدة مذهلة وت�سويرها وت�سجيل �أجمل �لذكريات فال 
بال�سو�طى  �ملثالية لال�ستمتاع  �أن د�فاو هي وجهتك  �سك 
و�ملطاعم  و�لفنادق  و�حلد�ئق  و�ملنتزهات  و�ملنتجعات 
�أجو�ًء  �أح�سان �لطبيعة متنحك  �لتي تبدو م�ستلقية يف 
رومان�سية مذهلة وباأ�سعار يف متناول �جلميع.... كل ذلك 
بانحناءة  �سيوفه  ي�ستقبل  ودود  م�سياف  ب�سعب  يتوج 

مرحبة و�بت�سامة د�فئة وكرم وب�ساطة.

األف  وثمامنائة  مليون  ح��وايل 
ويفتح  الفاكهة،  خفافي�ض  م��ن 
اأب���واب���ه للزوار  ك��ه��ف م��ون��ف��ورت 
طوال اأيام الأ�صبوع من ال�صابعة 
ع�صرا   اخلام�صة  وحتى  �صباحا 
واإمنا  اإليه  بالدخول  ي�صمح  ول 
والتقاط  اخل��ارج  م�صاهدته من 
وهي  اخلفافي�ض  لآلف  ال�صور 
ومعظمها  كهوفها  داخ��ل  تطري 
الكهف  ج�����دران  ي��غ��ط��ي  ���ص��اك��ن 
�صماء  فتغطي  امل�صاء  ياأتي  حتى 
ي�صتحق  رائ��ع  منظر  يف  املنطقة 
كهف  اأي�صا  وي��وج��د  امل�صاهدة.. 
لكبار  واآخ���ر  ل��ل��ت��زاوج  خم�ص�ض 
ال�������ص���ن م����ن اخل���ف���اف���ي�������ض.. قد 
ي�����ص��ي��ب��ك امل��ن��ظ��ر ب��ال��ذع��ر بعد 
م�������ص���اه���دة اأع���������داد ك����ب����رية من 
اأنها  ت�صمع  قد  التي  اخلفافي�ض 
م�صا�صة للدماء!! لكن ل داعي 
للقلق فخفافي�ض الفلبني نباتية 
والفواكه  النباتات  على  تتغذى 
وبالتايل فهي ل توؤذي الإن�صان. 

حديقة �لفر��سات
هائًا  ع��دداً  ت�صم  وهي حديقة 
من الفرا�صات مبختلف اأنواعها 
الزاهية  واأل���وان���ه���ا  وف�����ص��ائ��ل��ه��ا 
ي�صعب  رائ���ع���ة  ل���وح���ة  ل��ت�����ص��ك��ل 
وتطري  ر�صمها..  فنان  اأي  على 
وتهبط  اجت��اه  كل  يف  الفرا�صات 
ال��زوار ليلتقطوا �صوراً  على يد 
ت��ظ��ل ع��ال��ق��ة يف اأذه��ان��ه��م مدى 

احلياة. 
ب����ني احل���دائ���ق  ال���ط���رق���ات  ويف 
املتنوعة ميكن لأي زائر ومقابل 
يخلد  اأن  زه���ي���د  م�����ايل  م��ب��ل��غ 
وبياناته  ا���ص��م��ه  ب��و���ص��ع  زي��ارت��ه 
اخلا�صة  وبلغته  زيارته  وتاريخ 
ع��ل��ى امل��م�����ص��ى ال��رئ��ي�����ص��ي ليكون 
ذك����رى وب�����ص��م��ة ل���ه ع��ل��ى اأر����ض 

الأحام الفلبني.

جتربة �حلياة 
�لقروية يف د�فاو

ت��ت��ي��ح ل���ك داف�����او اأي�����ص��ا فر�صة 
العرقية  ال��ق��ب��ائ��ل  ل��ل��ق��اء  ن����ادرة 
ال�صكان  م����ع  ت���ت���ع���اي�������ض  ال����ت����ي 
املحليني يف ان�صجام عند زيارتك 
ي�صتقبلونك  ح���ي���ث  ق���ري���ت���ه���م 
باحتفال مو�صيقي راق�ض يتبعه 
تقدمي القهوة لل�صيوف يف اأواٍن 
ال�صجر  اأوراق  م���ن  م�����ص��ن��وع��ة 
وبع�ض احللوى التي ي�صنعونها 
اأمامك وي�صمحون لك بامل�صاركة 
يف �صنعها، وترى لديهم �صنوفاً 
بع�صها  ال��ف��اك��ه��ة  م���ن  م��ت��ن��وع��ة 
ت��ع��رف��ه وم��ع��ظ��م��ه��ا مل ت����ره يف 
زيارتك  ن��ه��اي��ة  ويف  ح���ي���ات���ك.. 
اإىل  العودة  قبل  للقرية ميكنك 
بادك �صراء الكثري من الهدايا 
الفنون  منتجات  من  التذكارية 

واحلرف اليدوية.

الن�صر الفلبيني.. الأكر يف العامل كهف اخلفافي�ض يف مو�صوعة غيني�ض

جزيرة »�صمال«..  طبيعة �صاحرة ومياه �صافيةحديقة اإيدن ترحب بزوارها مبفاجاآت مثرية

رحلة بحرية رائعة ل�صتك�صاف مواطن ال�صحر يف اجلزيرة�صياح ينعمون بال�صباحة يف مياه جزيرة »�صمال« الفريوزيةاكواخ لاإيجار يف اح�صان الطبيعة وباأ�صعار يف املتناول

ال�صياح من خمتلف الدول وكذلك اأبناء الفلبني ي�صتمتعون مبغامرات مثرية يف مدينة دافاو ال�صاحرة

 

يف جزيرة »�سمال« �أنت على موعد مع �الإثارة و�لت�سويقيف جزيرة »�سمال« �أنت على موعد مع �الإثارة و�لت�سويق
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

اأحمد الغفلي

معناكـم ا�سلـوب  فــ  ميزة/ن 

ــان �ــرشواكــم ــ�ــس ـــدت اإن ــا وج م

بين�سـاكـم اللـي  تطمعـون 

ياكـم هو  هال�سـح  مـا  ليـت 

روؤيـاكــم غـيـر  تـبـده  مــا 

ا�سباكم على  اهلل  �ــســام  ــا  ي

فيـكـم �سافـيـه  واملــاحـــــه 

معانيـكـم اب�سافـي  فا�سـل 

مــواريــكـــــم مـــــن  و  ــال  ــم ــاجل ب

بيعنـيـكـم الـلــي  تلهـفـون 

يوافيكـم ـــــه  اأن حريـ�ص  لـو 

حتميكـم النفـ�ص  فـــ  ــزة/ن  ع

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

يا �ساحبي احمد اخلالق بكل الظروف ..
ر ومنق�سم                       والّرزق باإيد الكرمي ْمَقَدّ

واإن طحت .. قوم بتفاوؤل وا�ستعيد الوقوف ..
                 واثبت باأنّك جدير الفعل قبل اال�سم 

تبغي مثل حّي وت�سوفه بو�سط االأُلوف ..
           �ْسفني اأنا .. فاقد عيوين .. لََكن مبت�سم.  

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

ريــتـ�يــت
 

ناديتهم .. ب�ض �خذلو� قلبي كثيييري :

هذ� و �نا "مديت" خال�ض ... ُحبي !!

ب�ض �لوحيد .. �للي �سمعني لالخري !! 

على كرث ماين مق�سر .... "ربي" 

******

غيبتك : هي من كرب ؟ ول تغلي ؟

ول و�سلك فرحة .. ما �هلل كتبها 

و�هلل �ين مالقيت �ق�سى من �للي

�سد و�ل�سده رف�ض يك�سف �سببها !

البيت مت�حد

كلنا خليفة
ذم��������ة ذم����������ت����������ي  يف  م��������رح��������ب��������ا 

م���������ن ي�����������س�����وف�����ك ي�����ن�����ج�����ل�����ي ه���م���ه

ي��������ا رف�������ي�������ع �ل���������������س�������ان و�ل�����ه�����م�����ة

ب�������ال�������زع�������ي�������م �ل�������ط�������ي�������ب �ل�������غ�������ايل

�أن����������������ت م�������ث�������ل �ل�������غ�������ي�������ث ه�������ّم�������ايل

�لأح��������������������و�يل ك����������ل  يف  م�������رت�������ف�������ع 

فهد بن غراب املرّي

ع��ل��ى م���ا ق��ي��ل ق�����وٍم ن�����س��ل��ه��م و�ف���ني

ي�����س��وق��ون �مل���ر�ي���ل ك���ل وق����ت وح��ني 

ومعني  ذخ���ر  د�ري  يف  �ل��ق��وم  ���س��غ��ري 

�لعني  �سهري  �يل  ف�سل  و  �هلل  بف�سل 

�مل�سكني  ع��ل��ى  و�ج���ب  �ل��ك��رم  تعلمنا 

ت��رب��ي��ن��ا ع��ل��ى ���س��ل��وم �ل���وف���ا و�ل��دي��ن 

�سبعني  و  ب���الدي ع���ام ع��ي��دج  و�ح���د 

ب���الدي و����س��ه��د �ن��ه��ا ت��ف��وق ك��ل �لزين 

�لعني  ط��ري��ق  ي��زه��ر  نخيلها  ���س��م��وخ 

�سيئني  ع���ل���ى  ت���ذك���رن���ا  ����س���و�رع���ه���ا 

و�سنني  ع����زم  ي��ات��ي��ه��ا  جم���د  م�����س��رية 

ب����الدي و�ل��ق�����س��اي��د م���ا ت����رد �ل��دي��ن 

�سنتني  ق��ب��ل  �بكتبها  ج��ي��ت  ق�سيده 

�لغالني  ع���ن  و  ع��ن��ه��ا  م�����س��اف��ٍر  لأين 

�حر�ر �ل�سما  ويف  �ل�سحاري  يف  ��سوٍد 

ول������دروب �ل����ول م���ا ع��ن��ده��م �ع����ذ�ر

وك���ي���ف ك��ب��رين��ا؟ ل ����س���ار ف��ي��ه��ا ث��ار 

�م������ار�ت �مل���ع���زه ف �م����ن و����س��ت��ق��ر�ر

�لم��ط��ار  �سحت  و�ن  لل�سما  ون�سقي 

�ل�����س��ل��م م��ن��ه��ج و�ل���زم���ن دو�ر خ��ذي��ن��ا 

ب������الدي ك��ل��ن��ا ن���ف���دي ل����ج �لع���م���ار 

حم��ار  ب��ح��ره��ا  ويف  رم��ل��ه��ا  يف  ذه����ب 

ع��ل��و �ب��ر�ج��ه��ا ت�����س��ح��ر ب���ه �لن��ظ��ار 

�حل���ار  �مل���ن���اخ  يف  �مت�����س��ى  ق��م��ت  �ل 

�خ��ي��ار  ن��ا���س��ه��م  ويف  و�ف���ي���ه  وق������اده 

ت���رى ت��ع��ج��ز ت��و���س��ل ح��ب��ي �ل���س��ع��ار 

�لفكار  جت��ذب  �لقريحه  ب��ي  عيت  و 

�ل��د�ر  م  م��ت��غ��رٍب  ؟و�ن���ا  �ك��ت��ب  و كيف 

بالدي
ق�سيدة تن�سح بالوطنية، ممتزجة بال�سور �ل�سعرية �لتي تعج بالولء 

نا بن�سر هذ� �لن�ض �لفخم. و�لنتماء، �سكرً� لل�ساعر �أن خ�سّ

مذكر احلارثي

ثم��ن  ب��ل�����ي��اآ  ي��������ات��ي  م����اآ  و�ل��ع��������ز  �ل��ن�����س�����ر 
�لكفن  ت��ب��غ��ى  م���ا  و�لب����ط����ال   ، م����ره  �ل��ع��م��ر 

���س��ف ب����الدي ق��دم��ت ل��ل��ي��م��ن رو�����ض �ل��رج��ال 
م��ن��ه جم�ال  م���ا  و�مل��������وت   ، ع���ز  و�ل�����س��ه��������اده 

Sh3r-gram! --  !شعرقرام�

�لإن��ت��ب��اه ي�����س��ّد  #�بو_خالد  ح�����س��ور 

ح���ت���ى ����س���غ���ار �ل�������س���ن م����ن �����س����ادق غ���اله

م��ع��اه �ل���دن���ي���ا  ت�����س��ح��ك   .. ��م  ت��ب�����سّ �إذ� 

ح���ا����س���ره �لأن����ف���������ض  ك����ل  يف  م���ك���ان���ت���ه  و 

م��������اوّده��������ا ت����رم���������ض وه����������ّي ت����ن����اظ����ره

وح��ا���س��ره وم��ا���س��ي��ه  #�لد�ر  م�����س��ت��ق��ب��ل 

عطا اهلل ممدوح 

ال�شاعر / علي عبدالغفار اخلوري


