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�أمل جديد لعالج »�سرطان فتاك«
ك�ضفت درا�ضة طبية حديثة، اأن عالجا يعتمد على امل�ضادات احليوية 
الفتاكة  ال�ضرطان  اأن���واع  اأح��د  م��ن  ال��ع��الج  على  ي�ضاعد  اأن  باإمكانه 
نقل  م��ا  وبح�ضب  البكترييا.  م��ن  خطري  ن��وع  على  يق�ضي  اأن���ه  كما 
دورا مفيدا  ي��وؤدي  امل�ضاد احليوي  ف��اإن عالج   ،»futurity  « موقع 
لدى امل�ضابني ب�ضرطان اخلاليا اجللدية التائية »T cells«؛ وهو 
مر�ض يوؤدي اإىل اإ�ضعاف اجللد واجلهاز املناعي لالإن�ضان في�ضبح اأقل 
اأجريت  التي  الدرا�ضة،  وك�ضفت  اخلارجية.  البكترييا  �ضد  حت�ضينا 
امل�ضادات  اأن  الدمناركية،  كوبنهاغن  جامعة  داخ��ل  بحوث  مركز  يف 
احليوية تعمل على اإبطاء اخلاليا العنقودية يف هذا ال�ضرطان النادر. 
ولفهم هذا التاأثري، البد من تو�ضيح ما يح�ضل خالل املر�ض، وهو اأن 
بكترييا عنقودية تهاجم جلد االإن�ضان، فتبداأ يف النمو، وحني يفطن 
يف  ي�ضرع  اخلطري”،  البكتريي  “االقتحام  ه��ذا  اإىل  املناعي،  اجلهاز 
املقاومة. وحني يقوم اجلهاز املناعي بدوره املطلوب، يف هذه احلالة، 
هو  ال�ضفاء،  اأم��ام  العائق  لكن  بال�”�ضيتوكني”،  يعرُف  بروتينا  يفرز 
املناعي،  ال�ضادرة عن اجلهاز  االإ�ضارات  ال�ضرطانية تفهم  اأن اخلاليا 

فتتمكن من االحتيال عليه، فتوا�ضل النمو.
ولهذا ال�ضبب، يراهن العلماء على عالج امل�ضاد احليوي حتى يقوموا 
باإبطاء اجلهاز املناعي، الأنه ال ي�ضاعد كثريا على ال�ضفاء، حني يت�ضدى 

للبكترييا العنقودية، عند االإ�ضابة بهذا ال�ضرطان اخلطري.
ووجد االأكادمييون اأن خاليا هذه ال�ضرطان ت�ضعف بف�ضل امل�ضادات 
احليوية، فال تظل قادرة على النمو ب�ضرعة كما كانت تفعل يف البداية، 
حتت تاأثري الهجمات البكتريية. ويقول الباحث نايل اأودم، وهو اأحد 
امل�ضاركني يف الدرا�ضة، اإن هذه هي املرة االأوىل، التي جتد فيها درا�ضة 

علمية رابطا بني امل�ضادات احليوية ومكافحة ال�ضرطان.

دور �جلينات �أكرب من �لعو�مل �لبيئية يف �لإ�سابة بالتوحد 
ت�ضري درا�ضة اأجريت يف خم�ض دول اإىل اأن اأغلب االختالفات يف احتمال 
العوامل  من  اأكرث  جينية  الأ�ضباب  اإرجاعها  ميكن  بالتوحد  االإ�ضابة 

البيئية مثل اأ�ضلوب احلياة و�ضمات املجتمع وما يحدث اأثناء احلمل.
له  التوحد  ا�ضطراب طيف  اأن  اعتقاد منذ فرتة طويلة عن  وتر�ضخ 
�ضمات جينية موروثة كما اأ�ضارت اأبحاث �ضابقة اإال اأن بع�ض ال�ضمات 

غري املوروثة وت�ضرفات واأ�ضاليب االأمهات قد يكون لها دور يف ذلك.
مواليد  بيانات  بفح�ض  الباحثون  ق��ام  احلالية  ال��درا���ض��ة  والإج����راء 
ال��دامن��رك وفنلندا  2007 يف  ع��ام  اإىل   1998 ع��ام  الفرتة من  يف 
يف  الدرا�ضة  وخل�ضت  الغربية.  اأ�ضرتاليا  ووالي��ة  واإ�ضرائيل  وال�ضويد 
االإ�ضابة  احتماالت  ال��ف��روق يف  من  باملئة   80 نحو  اأن  اإىل  االإج��م��ال 
اأقل  بني  ت��راوح  ذلك  لكن  موروثة  جينية  ب�ضمات  مرتبطة  بالتوحد 
اأعلى ن�ضبة يف  اإىل  باملئة   51 الدرا�ضة يف فنلندا وهي  ن�ضبة �ضجلتها 
الدرا�ضة  باحثي  كبري  �ضاندن  �ضفني  وقال  باملئة.   87 وهي  اإ�ضرائيل 
“النتائج  بال�ضويد  �ضتوكهومل  يف  كارولين�ضكا  معهد  يف  باحث  وه��و 
تظهر اأن العوامل اجلينية هي االأكرث اأهمية... لكن البيئة تلعب اأي�ضا 
دورا«. و�ضملت الدرا�ضة اأكرث من مليوين طفل الأكرث من 680 األف 
اأ�ضرة وتابعتهم اإىل اأن و�ضلت اأعمارهم اإىل 16 عاما ومت ت�ضخي�ض ما 

يزيد قليال عن 22 األفا منهم باالإ�ضابة بالتوحد.

نظارة ذكية تعيد �لنور لفاقدي �لب�سر
اأماًل  الب�ضر  فاقدي  اأن متنح  ذكية ميكن  نظارات  فرن�ضية  �ضركة  طورت 
كبرياً ال�ضتعادة قدرتهم على الروؤية من جديد.  وت�ضبه النظارة التي اأب�ضر 
من خاللها خم�ضة مر�ضى حتى االآن، تلك التي يرتديها ال�ضابط غوردي 
ال فورج يف �ضل�ضة “�ضتار تريك” ال�ضهرية، وتعمل على ترجمة املعلومات 
املرئية من العامل اخلارجي، اإىل �ضور ميكن للم�ضتخدم ت�ضورها. ومتكن 
املتطوعون الذين يعانون من ال�ضمور البقعي املرتبط بالتقدم يف العمر، 
من  للتكنولوجيا،  فيجيونز  بيك�ضيوم  �ضركة  جتربة  يف  �ضاركوا  وال��ذي��ن 
النظارات  زوج من  االأداة من  وتتكون  با�ضتخدام اجلهاز.  االأح��رف  ق��راءة 
اأن يتمكنوا  مزود بكامريا فيديو، مت�ضلة مبعالج كمبيوتر �ضغري، وقبل 
خلف  كمبيوتر  �ضريحة  املر�ضى  ل��دى  يكون  اأن  يجب  ال�����ض��ور،  نقل  م��ن 
ال�ضبكية يف اجلزء اخللفي من العني. ويقوم هذا املعالج ال�ضغري، بتحويل 
املعلومات املرئية التي تتلقاها النظارة، اإىل �ضورة باالأ�ضعة حتت احلمراء 
يف  االأقطاب  تن�ضيط  على  الكهربائية  النب�ضات  وتعمل  العني.   اإىل  تعود 
الع�ضب  اأ�ضفل  اإىل  اإ���ض��ارة  تر�ضل  والتي  × 2 مم،  2 مم  �ضريحة بحجم 

الب�ضري، ميكن للمخ اأن يرتجمها اإىل �ضورة ملا يتم روؤيته.
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لعبة �لتيرت�س تخل�سك من �ل�سعور بالإجهاد
لعبة  مثل  املحمول  الهاتف  على  لعبة  ممار�ضة  اأن  حديثة  درا�ضة  اأظهرت 
التيرت�ض ال�ضهرية، ت�ضاعد على التخل�ض من ال�ضعور باالإجهاد اأف�ضل من 
لعبة  لندن” تاأثري  “كوليدج  باحثون من جامعة  وق��ارن  التاأمل.  متارين 
الذهنية،  التاأمل  وتطبيقات  متارين  تاثري  مع  تيرت�ض،  لعبة  غ��رار  على 

ملعرفة اأيهما اأف�ضل يف تخفيف االإجهاد الناجت عن �ضغط العمل اليومي.
دقائق   10 ملدة  اللعب  منهم  ُطلب  الذين  االأ�ضخا�ض  اأن  النتائج  وك�ضفت 
على لعبة التيرت�ض على هواتفهم الذكية بعد العمل اأظهروا عالمات اأكرث 
اأكرب من الذين مار�ضوا التمارين  على االنتعا�ض، و�ضعروا بالراحة ب�ضكل 

الذهنية، والتي تنطوي على الرتكيز على التنف�ض وال�ضعور بج�ضدهم.
ويف جتربة ثانية، عندما ُطلب من امل�ضاركني ممار�ضة لعبة الكمبيوتر بعد 
الذين  من  اأق��ل  ب�ضكل  بالتعب  �ضعروا  ريا�ضية،  معادلة  كحل  �ضاقة  مهمة 

مار�ضوا التمارين الذهنية، بح�ضب �ضحيفة ديلي ميل الربيطانية.
ت��ك��ون مفيدة  ال��ذه��ن��ي��ة ق��د ال  ال��ت��اأم��ل  اإن مت��اري��ن  وي��ق��ول اخل����رباء االآن 
بالراحة  ال��ن��ا���ض  تغمر  التيرت�ض  لعبة  اأن  ح��ني  يف  االإره�����اق،  مكافحة  يف 

وت�ضاعدهم على ن�ضيان �ضغوط العمل.
عن  واالنف�ضال  بالراحة  ال�ضعور  متنح  التي  االأن�ضطة  اأن  امل��ع��روف  وم��ن 
العمل ت�ضاعد على التعايف من اأ�ضبوع العمل، وزادت عالمات االنتعا�ض هذه 
على مدار خم�ضة اأيام من االثنني اإىل اجلمعة لدى اأولئك الذين ميار�ضون 

األعاب الكمبيوتر.
وا�ضتناداً اإىل تقييمات امل�ضاعر مثل “التعب” و “ال�ضد الع�ضبي”، اأدت لعبة 
التيرت�ض اإىل حت�ضني م�ضتويات الطاقة، يف حني مل تنجح متارين التاأمل 

واالألعاب الذهنية يف ذلك.

تر�مب يهدد �أبل: ��سنعوها 
يف �أمريكا و�إل فالر�سوم

ل��ّوح الرئي�ض االأم��ريك��ي دون��ال��د ترامب 
مكّونات  اإعفاء  اأب��ل  �ضركة  طلب  برف�ض 
�ضناعة  يف  وتدخل  ال�ضني  يف  م�ضنوعة 
حوا�ضيبها من الّر�ضوم اجلمركية، وذلك 
يف اإطار �ضغوطه على ال�ضركة العمالقة 

لتحويل اإنتاجها اإىل الواليات املتحدة.
“لن يتّم منح  وق��ال ترامب على تويرت 
اإع���ف���اءات ر���ض��وم الأب���ل اأو اإع���ان���ات يف ما 
يخ�ّض اأجزاء حا�ضوب ماك برو امل�ضنوعة 
يف ال�ضني. ا�ضنعوها يف الواليات املتحدة 
والحقا،  ر���ض��وم«.  فر�ض  يتّم  ال  وعندها 
اأبلغ ترامب املرا�ضلني يف البيت االبي�ض 
اأبل هذه االأج��زاء يف  اأن ت�ضنع  اأنه يريد 
“عندما �ضمعُت  املتحدة. وقال  الواليات 
قلت  ال�ضني،  يف  ي�ضنعونها  �ضوف  اأّن��ه��م 
عندما تر�ضلون منتجاتكم اإىل الواليات 

املتحدة �ضنفر�ض ر�ضوما عليها«.
م��ت االأ����ض���ب���وع املا�ضي  ت��ق��دَّ اأب����ل  وك���ان���ت 
للواليات  ال��ت��ج��اري  امل��م��ّث��ل  اإىل  ب��ط��ل��ب 
املكّونات  بع�ض  اأّن  فيه  اأوردت  امل��ت��ح��دة 
جل��ه��از ال��ك��وم��ب��ي��وت��ر امل��ك��ت��ب��ي م���اك برو 
مُيكن  دوالر  اآالف   6 �ضعره  يبلغ  ال��ذي 
احل�ضول عليها فقط من ال�ضني، ولهذا 

يجب اإعفاوؤها من الر�ضوم االأمريكية.

�خليار حلرق دهون �لبطن 
ب�سكل طبيعي و�سريع �ص 23

�لفلفل �حلار يوؤثر 
على �لذ�كرة

الفلفل احلار  اإ���ض��اف��ة  االإف����راط يف  م��ن  درا���ض��ة �ضينية ج��دي��دة  ح���ّذرت 
)ال�ضطة( اإىل االأطعمة بعدما وجد الباحثون �ضلة بني الطعام احلريف 
اأن  اإىل  الدرا�ضة  نتائج  وتو�ضلت  باخلرف.  االإ�ضابة  احتمال  زي��ادة  وبني 
اإىل الطعام يومياً ي�ضاعف  اأن��واع احل��اّر املختلفة  50 غراماً من  اإ�ضافة 
دورية  ن�ضرتها  التي  الدرا�ضة  واعتمدت  باخلرف.  الذاكرة  اإ�ضابة  خطر 
تزيد  اأعمارهم  ال�ضني  من  �ضخ�ض   4582 م�ضاركة  “نيوتر�ضن” على 

عن 55 عاماً.
وي�ضيع تناول النظام الغذائي الغني بالفلفل احلريف يف مناطق عديدة 

من اآ�ضيا. واأظهرت النتائج اأن تناول اأكرث من 50 غراماً من احلاّر 
�ضلبي  ب�ضكل  يوؤثر  ال�ضطة يومياً  اأو هري�ضة  املجّفف  اأو  الطازج 

على خاليا الذاكرة.
وحتث تو�ضيات التغذية ال�ضحية على تناول الفلفل احلاّر 
الأنه غني مب�ضادات االأك�ضدة التي حتارب ال�ضرطان وتفيد 
القلب، كما اأنه ينظف القولون وبالتايل يحميه من االأورام.

اأك��ل احلريف، وعلى  االإف��راط يف  ينبغي  ال�ضينية ال  للدرا�ضة  وفقاً  لكن 
ع�ضاقه عدم جتاوز مقدار ال� 50 غراماً يف اليوم.

جلي�ضة اأطفال توفري   -  1
اأطفال  جلي�ضة  العاملة  امل���راأة  توفر  اأن  ال�ضروري  من 
وميكنها  ال��ع��م��ل،  يف  ت��واج��ده��ا  اأث��ن��اء  بطفلها  للعناية 
اال�ضتعانة باالأقارب واالأ�ضدقاء اإن مل تتمكن من توفري 

جلي�ضة لالأطفال. 

الوقت تنظيم   -  2
امل��راأة العاملة تنظيم وقتها ب�ضكل  اأن حت��اول  ال بد من 
دق��ي��ق ل��ت��وّف��ق ب���ني ال��ع��ن��اي��ة مب��ول��وده��ا اجل���دي���د وبني 
اأن  ميكن  امل��ث��ال،  �ضبيل  فعلى  ال��ع��م��ل،  يف  م�ضوؤولياتها 
طفلها  احتياجات  الإع��داد  امل�ضاء  يف  وقتاً  االأم  تخ�ض�ض 
التعليمات  واإع��ط��اء  ال��ت��ايل،  اليوم  عنه يف  غيابها  اأث��ن��اء 
الالزمة جللي�ضة االأطفال حول �ضوؤون طفلها ومواعيد 

طعامه ونومه. 

الطفل تغذية  طريقة   -  3
ال�ضنة االأوىل  بالغ االأهمية يف  اأمر  الر�ضاعة الطبيعية 
من حياة الطفل. اإذا كنت تخططني للعودة اإىل العمل، 
فهذا اأحد االأ�ضياء الهامة التي يجب مراعاتها. ميكنك 
موا�ضفاته  يف  ي��ط��اب��ق  طبيعي  حليب  اخ��ت��ي��ار  اخ��ت��ي��ار 
موا�ضفات حليب االأم، كما ميكنك �ضخ حليب الثدي يف 
زجاجة نظيفة وتخزينه يف ظروف �ضحية ال�ضتخدامه 

عند ال�ضرورة.
االإجازات يف  للطفل  الوقت  تكري�ض   -  4

ين�ضح بتكري�ض معظم وقتك لطفلك يف عطالت نهاية 
االأ�ضبوع واالإجازات ال�ضنوية، وذلك للتعوي�ض عن اأوقات 
وتعويده على وج��ودك معه. جتنبي جلب  غيابك عنه، 
اأي واجبات تخ�ض العمل اإىل املنزل الأنها قد ت�ضغلك عن 
طفلك وبالتايل توؤثر �ضلباً على عالقتك به على املدى 

البعيد. 

اخلربة ذوي  ا�ضت�ضارة   -  5
العائلة  واأف��راد  االأ�ضدقاء  ت�ضت�ضريي  اأن  ال�ضروري  من 
الكثري  على  و�ضتتعرفني  جتربتك،  بنف�ض  م��روا  الذين 
بني  التوفيق  يف  ت�ضاعدك  اأن  ميكن  التي  االأ���ض��ي��اء  م��ن 

طفلك وعملك. 

اجلمع بني الأمومة والدرا�سة
�ضارت م�ضاألة درا�ضة االأمهات يف اجلامعة من الق�ضايا 
ت�ضهيل  املختلفة  اجلامعات  حت��اول  اإذ  اأملانيا  يف  املهمة 
االأمر على االأمهات من خالل عرو�ض متخ�ض�ضة لهن 
الطفل  لرعاية  االأول مكان منا�ضب  املقام  لهن يف  تتيح 

اأثناء ان�ضغالهن باملحا�ضرات.
ت���ع���اين ال��ط��ال��ب��ات االأج���ن���ب���ي���ات ال���الت���ي ي�����ض��اف��رن اإىل 
ر�ضالة  اإع��داد  اأو  اجلامعية  الدرا�ضة  امت��ام  بهدف  اأملانيا 
اأجن���ن خ��الل تلك  اإذا  ك��ب��رية  ال��دك��ت��وراة، م��ن م�ضكلة 
اأ�ضدقاء  اأو  اأق���ارب  منهن  بالقرب  ي��وج��د  ال  اإذ  ال��ف��رتة 

ميكنهن االعتماد عليهم يف رعاية الطفل.

بل  فح�ضب  االأجنبيات  الطالبات  مت�ض  ال  امل�ضكلة  ه��ذه 
هي م�ضكلة كل امراأة تنجب اأثناء فرتة الدرا�ضة فالعثور 
م�ضاألة  اجلامعة  من  وقريبة  منا�ضبة  ح�ضانة  دار  على 
لي�ضت بال�ضهلة كما اأن املحا�ضرات امل�ضائية م�ضكلة كبرية 
الطفل يف  العثور على مكان منا�ضب لرعاية  اإذ ي�ضعب 

هذا التوقيت.
غوتر�ضلوه  مدينة  يف  اجلامعات  تطوير  مركز  ويهدف 
ولذلك  اجلامعة  يف  ال��دار���ض��ات  االأم��ه��ات  حياة  لت�ضهيل 
ترعاه  ال����ذي  اجلامعة”  يف  “االأ�ضرة  م�����ض��روع  ي��دع��م 
موؤ�ض�ضة روبرت بو�ض ومفو�ض احلكومة االأملانية ل�ضوؤون 
والي����ات ���ض��رق اأمل��ان��ي��ا وال����ذي ي��ه��دف جل��ع��ل اجلامعات 

االأملانية “�ضديقة لالأ�ضرة«.
ي�ضم امل�ضروع 12 جامعة تهدف لتطوير فكرة “االأ�ضرة 

يف اجلامعة”.
وتوقع  للم�ضروع  تن�ضم  اأن  اأخ��رى  ل��جامعات  ومي����كن   
ع��ل��ي��ه خ����الل اج��ت��م��اع يف ج��ام��ع��ة الي��ب��ن��ي��ت�����ض مبدينة 

هانوفر.
التنفيذي  املدير  ت�ضيجيله،  الربوفي�ضور فرانك  ويقول 
لرعاية  املتاحة  االإمكانيات  اإن  اجلامعات  تطوير  ملركز 
التي حتول دون اجلمع  العقبات  اأهم  االأطفال تعد من 
الربوفي�ضور  وي�ضري  اجلامعية  والدرا�ضة  االإجن��اب  بني 
يف  للدار�ضات  “و�ضائل رعاية مرنة”  اأهمية توفري  اإىل 
حال ا�ضطرار االأم لل�ضفر حل�ضور موؤمتر ما وحاجتها 

ملكان �ضريع يتحمل رعاية الطفل.

�لعلم يك�سف �لطريقة 
�ل�سحيحة لتح�سري �ل�ساي

للماليني  بالن�ضبة  ال�����ض��اي  ميثل 
ال��ع��امل ح��ال �ضحريا يح�ضن  ح��ول 
امل����زاج����ي����ة وي���ب���ع���ث على  احل����ال����ة 
ويعد  اله�ضم،  وي��ع��زز  اال���ض��رتخ��اء 
م�ضروبا �ضعبيا الأنه رخي�ض و�ضهل 

التح�ضري.
ال�ضحيحة  فالطريقة  مهال،  لكن 
بهذه  ل���ي�������ض���ت  ال���������ض����اي  الإع����������داد 
ال�����ض��ه��ول��ة، و���ض��ع كي�ض ال�����ض��اي يف 

كوب و�ضب املاء املغلي والتقليب.
الباحث  ميودونيك  مل��ارك  وطبقا 
بكلية لندن اجلامعية الذي حتدث 
اإىل هيئة االإذاعة الربيطانية )بي 
علمية  ن�ضائح   4 هناك  �ضي(،  بي 
اتباعها  اجل���م���ي���ع  ع���ل���ى  ب�����ض��ي��ط��ة 
لتح�ضري كوب �ضاي مثايل، وهي:

ال�ضائب  ال�������ض���اي  ا����ض���ت���خ���دم   .1
تعمل  ح��ي��ث  ال�������ض���اي،  اأك���ي���ا����ض  ال 
االأكيا�ض على حب�ض املذاق الأنها ال 
بالتحرك  النبات  حلبيبات  ت�ضمح 

ب�ضكل حر.
واإن كنت ال حتب اأن تدخل حبيبات 
ت�ضفية  مي��ك��ن��ك  ف���م���ك،  ال�������ض���اي 
ال�ضاي بعد حت�ضريه، اأو ا�ضتخدام 
ت�ضمح  وا�����ض����ع����ة  �����ض����اي  اأك����ي����ا�����ض 

للحبيبات بحركة حرة داخلها.
عرب  امل�ضفاة  امل��ي��اه  ا�ضتخدم   .2
الأن  ال�����ض��ن��ب��ور،  م��ي��اه  ال  “فلرت” 
االأخرية عادة ما حتتوي على ن�ضب 
التي  الكال�ضيوم،  اأمالح  عالية من 

توؤثر على مذاق ومظهر ال�ضاي.
اأم�����الح  اإن  م���ي���ودون���ي���ك  وي����ق����ول 
ال�ضاي  حبيبات  متنع  الكال�ضيوم 

من اإخراج النكهة التي حتتويها.
ح�ضب  احل����رارة  درج���ة  راق���ب   .3
ن�������وع ال���������ض����اي ال��������ذي حت�������ض���ره، 
اإىل  االأ���ض��ود  ال�ضاي  يحتاج  فبينما 
مئوية(  درج��ة   100( املغلي  امل��اء 
الإخ���������راج ن���ك���ه���ات���ه امل����م����ي����زة، ف����اإن 
حت�ضري ال�ضاي االأخ�ضر على ذات 

الدرجة يجعله مرا.
ال�ضاي االأخ�ضر  اأن  الباحث  ويرى 
درجة   80( اأق����ل  ح�����رارة  ي��ح��ت��اج 

مئوية(، الإعداد كوب مثايل.
وال  ال�����ض��اي،  ���ض��رب  تتعجل  ال   .4
املاء  ب�ضب  ال�ضهل  الطريق  ت�ضلك 
ثم  وتقليبه  ال�ضاي  على  ال�ضاخن 

تناوله على الفور.
ال�����ض��ح��ري لتح�ضري  امل��ف��ت��اح  ل��ك��ن 
ال�ضاي بطريقة �ضحيحة هي ترك 
ع�ضارتها،  ك���ل  ت��خ��رج  احل��ب��ي��ب��ات 
ح��ي��ث ي��ح��ت��وي ال��ن��ب��ات ع��ل��ى اأكرث 
م���ادة كيميائية هي  األ���ف   30 م��ن 
التي متنحه النكهة املميزة، وذلك 
يحتاج اإىل نحو 8 دقائق بعد �ضب 

املاء، ح�ضب ميودونيك.

ن�سائح حتقق لِك �ل�ستقر�ر 
�لوظيفي بعد �إجازة �لأمومة

تعاين املراأة العاملة يف الكثري من الأحيان 

من م�سكلة العودة اإىل العمل بعد اإجازة 

الأمومة، والتكيف مع و�سعها اجلديد 

امل�سوؤوليات  من  املزيد  ي�سيف  الذي 

والأعباء حلياتها. 

ومن هذا املنطلق اأوردت �سحيفة تاميز 

اأوف اإنديا اأونالين، جمموعة من الن�سائح 

املفيدة التي ت�ساعد املراأة على ال�سعور 

بال�ستقرار يف العمل بعد العودة من 

اإجازة الأمومة: 
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�ش�ؤون حملية
منحة حممد بن زايد

جامعة نيويورك �أبوظبي تعلن �أ�سماء �لفائزين من طالب �ملد�ر�س �لثانوية �ملتفوقني 

�سرطة �أبوظبي تختتم �لربنامج �ل�سيفي لأ�سدقاء �ل�سرطة باأبوظبي و�لعني

دعوة للمحافظة على القلب 

�نت�سار و��سع للتدخني يف �لإمار�ت بني �لذكور

درو�س �لطهي يف فندق
 �أيال بو�دي- �لعني

 •• اأبوظبي - الفجر 

اأع��ل��ن��ت ج��ام��ع��ة ن��ي��وي��ورك اأب��وظ��ب��ي ع���ن اأ���ض��م��اء 32 
االأكادميية  يف  للم�ضاركة  اختيارهم  مت  وطالبة  طالبا 
�ضمن  اأبوظبي  نيويورك  بجامعة  اخلا�ضة  ال�ضيفية 
زايد اخلا�ضة بطلبة  ال�ضيخ حممد بن  برنامج منحة 

املدار�ض الثانوية املتفوقني.
ويوفر الربنامج االأكادميي املكثف الذي ميتد ملدة 18 
�ضهراً يف عامه ال�ضابع جتربًة تعليمية تفاعلية تهدف 
اإىل اإعداد الطلبة االإماراتيني يف اأبوظبي لدخول اأهم 
جامعات العامل مبا يف ذلك جامعة نيويورك اأبوظبي.

الدرا�ضي  حت�ضيلهم  ع��ل��ى  ب��ن��اء  ال��ط��ل��ب��ة  اخ��ت��ي��ار  ومت 
القيادية  ومهاراتهم  باجلامعة  لاللتحاق  ودوافعهم 
واإمكانياتهم ومدى ا�ضتعدادهم للنمو والتطور. ويركز 
املنهج الدرا�ضي للربنامج على تطوير مهارات الطلبة 
يف جماالت التفكري النقدي والكتابة واملناق�ضة باللغة 
والتح�ضري  ل��ل��ع��ل��وم  وامل��ن��ط��ق احل�����ض��اب��ي  االإجن��ل��ي��زي��ة 
ومهارات  اخلطابة  وف��ن  املوحدة  االختبارات  الجتياز 

القيادة.
ومت���ت���د االأك���ادمي���ي���ة ال�����ض��ي��ف��ي��ة ع��ل��ى م����دى �ضيفني 
متتاليني بعد اإمتام املرحلتني العا�ضرة واحلادية ع�ضرة 
على التوايل، اإ�ضافة اإىل ثالثة ف�ضول درا�ضية تت�ضمن 
حما�ضرات تقدم عن طريق االإنرتنت اأو ب�ضكل مبا�ضر 
قّيمة  فر�ضة  الربنامج  ويوفر  الدرا�ضي،  العام  ط��وال 
للتعرف على القواعد والقيم واملعايري االأكادميية التي 
العاملية  العايل  التعليم  موؤ�ض�ضات  ثقافة  مع  تتنا�ضب 
حول  والتوجيه  االإر���ض��اد  تقدمي  ع��ن  ف�ضاًل  ال��رائ��دة، 
���ض��روط ال��ق��ب��ول اجل��ام��ع��ي. وي��ت��م دع��م ه��ذه التجربة 
التعليمية ال�ضاملة عرب الف�ضول الدرا�ضية واالأن�ضطة 
جلامعة  عاملية  مواقع  ع��ّدة  �ضمن  االإ�ضافية  املدر�ضية 
نيويورك ت�ضمل كاًل من اأبوظبي، ونيويورك، ومدينة 

فلورن�ضا يف اإيطاليا.
اآل  زاي��د  ب��ن  بنت حممد  م��رمي  ال�ضيخة  �ضمو  وق��ال��ت 
نهيان، امل�ضت�ضارة الرئي�ضية للربنامج: “نحن ملتزمون 
ال�ضرورية  ب�������االأدوات  وت���زوي���ده���م  ال�����ض��ب��اب  ب����اإع����داد 
واخل�����ربات االأك���ادمي���ي���ة ال���الزم���ة ك��ي ي�����ض��ب��ح��وا رواد 
امل�ضتقبل يف كافة املجاالت. وال يقت�ضر هذا الربنامج 
على توفري فر�ض التطور االأكادميي والفكري لتحقيق 
النجاح فح�ضب، لكنه اأي�ضا يبني ثقة الطلبة باأنف�ضهم 
اإمكاناتهم  ك��ام��ل  الإدراك  م�����ض��ريت��ه��م  يف  وي��ل��ه��م��ه��م 
اأهدافهم.« ويخ�ضع الطلبة يف فرتة ال�ضيف  وحتقيق 
اأ�ضابيع يف جامعة  االأوىل لدورة تعليمية متتد لثالثة 
نيويورك اأبوظبي، وتتاح لهم الفر�ضة بعد ذلك لل�ضفر 
اإىل املركز االأكادميي التابع جلامعة نيويورك يف مدينة 
اإ�ضافية،  اأي��ام  ت�ضعة  ملدة  للدرا�ضة  اإيطاليا  فلورن�ضا يف 
فيما تق�ضم فرتة ال�ضيف الثانية على نحو م�ضابه بني 

اإىل  اإ�ضافة  نيويورك،  يف  نيويورك  وجامعة  اأبوظبي 
موا�ضلة برناجمهم االأكادميي يف فلورن�ضا ونيويورك، 
امل�����ض��ارك��ة يف العديد  ال���ط���الب ع��ل��ى ف��ر���ض��ة  ي��ح�����ض��ل 
واملواقع  املتاحف  زي���ارة  مثل  الثقافية،  االأن�ضطة  م��ن 
االأخرى،  الثقافية  الفعاليات  من  وغريها  التاريخية 

ف�ضاًل عن االجتماعات اخلا�ضة مع القادة املحليني.
و�ضعياً لتوفري الدعم واالإر�ضاد االأكادميي طوال العام 
الدرا�ضي، يقدم للطالب اإر�ضادات وواجبات عن طريق 
اإ�ضافة   ،‘SAT’ الم��ت��ح��ان  لتح�ضريهم  االإن��رتن��ت 
اإىل م�ضاركتهم يف برنامج مبا�ضر مرتني خالل ال�ضنة 
عطلة  خ��الل  يعقد  وال���ذي  ع�ضرة  احل��ادي��ة  الدرا�ضية 

نهاية االأ�ضبوع.
التنفيذية  امل��دي��رة  ي��و،  �ضي  دي��ان  قالت  جانبها،  وم��ن 
جامعة  يف  القيادة  وم�ضت�ضارة  ال�ضيفية  لالأكادميية 
بربنامج  االل���ت���ح���اق  “يتطلب  اأب���وظ���ب���ي:  ن���ي���وي���ورك 

و�ضارمة،  دقيقة  تقييم  عملية  ال�ضيفية  االأك��ادمي��ي��ة 
وق����د اأث���ب���ت ه����ذا ال���ربن���ام���ج ال��ت��ح�����ض��ريي جن��اح��ه يف 
تطوير القدرات االأكادميية واملهارات القيادية للطلبة 
املجموعة  بهذه  للرتحيب  ق��دم��اً  ونتطلع  امل�ضاركني. 
اجلديدة من الطلبة املتفوقني يف دفعة عام 2020.« 

حممد  ال�ضيخ  �ضمو  منحة  على  احل��ائ��زي��ن  والطلبة 
الثانوية  امل��دار���ض  بطلبة  اخلا�ضة  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
2020هم ع��ب��دال��ع��زي��ز ع���ب���داهلل  و  امل��ت��ف��وق��ني ل��ع��ام 
عايوه  احمد  علي  احمد  و  احلمادي  علي  عبدالواحد 
خالد  علياه  و  مكي  ح�ضن  علي  ح�ضني  علي  و  ال�ضحي 
حممد كليب احلبرتي و اأمنه بدر مريزا احمد الهندي 
و عذبة ثاين احمد ثاين الطاير و دانة را�ضد ابراهيم 
حمدان  و  احل��م��وي  خالد  في�ضل  و  احلو�ضني  ح�ضني 
وا���ض��ف ���ض��ح��ادة خليل زغ��رب و ح��ام��د ع��ب��داهلل حممد 
علي �ضلطان العلماء اخلالدي و ح�ضني حممد �ضلمان 
ح�ضني احلمادي و مرمي احمد خليل حممد اخلوري 
املقبول و حممد  و مرمي خالد معت�ضم عبدالرحمن 
�ضليمان احمد الديو النقبي و نهيان احمد حمد احمد 
و  ال��زرع��وين  ع��ب��داهلل  يو�ضف  عا�ضم  ن��ور  و  احلو�ضني 
النقبي و رق��ي��ة حممد  ري���ان ع��ب��داهلل ح��م��دان حممد 
احمد ابراهيم احلو�ضني و �ضافية خايفة عي�ضى �ضعيد 
املن�ضوري و �ضيف منذراحمد حممود املحمود و �ضلمان 
حممد  احمد  �ضارة  و  احلمادي  يو�ضف  �ضلمان  حممد 
عبا�ض البلو�ضي و �ضارة عي�ضى �ضالح ال�ضركال اآل علي و 
�ضارة خالد حممد عبداهلل الري�ضي و �ضيخة علي �ضعيد 
ا�ضماعيل  ابراهيم  ا�ضماعيل  و �ضيخة  العبيداهلل  �ضامل 
�ضما  و  الظاهري  �ضلطان  �ضعيد  اأحمد  �ضمة  و  اآل علي 
حممد عبداهلل الزفني املهريي و �ضم�ضة حارب م�ضعود 
حمد الدرمكي و �ضلطان عبداهلل را�ضد �ضامل جمعان و 
يحيى احمد عبداهلل �ضعيد باثقيلي و يا�ضمني حممد 

ح�ضام �ضالح عبداحلميد عكا�ضة

••  العني - الفجر

“اأ�ضدقاء  اأبوظبي فعاليات برنامج  اختتمت �ضرطة 
ال�����ض��رط��ة “  ب��اأب��وظ��ب��ي وال��ع��ني حت��ت ���ض��ع��ار اأجيال 
املرا�ضم  اإدارة  نظمته  وال����ذي  ب��اأب��وظ��ب��ي  ال��ت�����ض��ام��ح 
والعالقات العامة بقطاع املالية واخلدمات بالتعاون 

مع �ضركة كيدز فاكتوري .
امل�ضلحة  ال��ق��وات  ن���ادي  اخل��ت��ام مب�ضرح  واأق��ي��م حفل 
منت�ضبي  اأبناء  من  وطالبة  طالبا   583 ومب�ضاركة 

اأ�ضحاب  املتقاعدين  و6 من  واأبناء  اأبوظبي  �ضرطة 
الهمم و1 من اأبناء ال�ضهداء.

وح�ضر احلفل العميد خليفة حممد اخلييلي مدير 
قطاع املالية واخلدمات،والعميد �ضعيد الكعبي مدير 
ق��ط��اع ���ض��وؤون ال��ق��ي��ادة ب��االإن��اب��ة وع���دد م��ن ال�ضركاء 
وم�ضت�ضفى  للف�ضاء  ال��ع��امل��ي��ة  ك��وم��ب��ا���ض  ���ض��رك��ة  م��ن 

ميدكيلينك وموا�ضالت االإمارات. 
اأ�ضدقاء  طالب  منتجات  من  معر�ض  على  وا�ضتمل 
م�ضور  فيديو  ع��ر���ض  و  الف�ضاء  ع��ل��وم  يف  ال�ضرطة 

عن االن�ضطة والفعاليات للمخيم ال�ضيفي، كما اأقيم 
اأوبريت اأجيال الت�ضامح يف دار زايد و متارين الدفاع 

على النف�ض ، وفقرة الرق�ض ال�ضعبي .
اإدارة  م��دي��ر  ال�ضام�ضي  �ضعيد  �ضيف  العميد  واأك���د   
ال�ضرطية  القيادة  اهتمام  العامة  املرا�ضم والعالقات 
التي  ال��ه��ادف��ة  وال��ربام��ج  االأن�ضطة  جلميع  ودعمها 

ت�ضهم يف تر�ضيخ القيم النبيلة لدى الن�ضء.
ال�ضركاء  واخل����دم����ات  امل��ال��ي��ة  ق���ط���اع  م���دي���ر  وك�����رم 
واالإدارات ال�ضرطية الداعمة للربنامج وجرى تبادل 

الدروع.
طالب   200 بالعني   الربنامج  فعاليات  يف  و�ضارك 
وطالبة من اأبناء وبنات ال�ضباط و �ضباط ال�ضف و 
املدنيني وح�ضر احلفل اخلتامي عدد من ال�ضباط 
الطلبة مبدينة  اأم����ور  واأول���ي���اء  ال�����ض��رط��ة  وع��ن��ا���ض��ر 
نائب  ال�ضام�ضي  علي  حممد  العقيد  وك��رم   . العني  
����ض���وؤون م���راك���ز ال�����ض��رط��ة ب��ق��ط��اع االأم�����ن اجلنائي 
الربنامج  فعاليات  تنظيم  يف  امل�ضاركني  املتطوعني 

كما كرم الطلبة امل�ضاركني يف اأجيال الت�ضامح .

•• عجمان-الفجر

اأمرا�ض  ا�ضت�ضاري  ال��ف��ت��الوي،  م��ن��ذر  ال��دك��ت��ور  ق��ال 
اإطار  يف  ال�ضيخ خليفة عجمان  م�ضت�ضفى  القلب يف  
الذكور  الوا�ضع للتدخني بني  تعليقه حول االنت�ضار 
للتاأثري  حماكية  م��ادة  النيكوتني  “ُيعد  ال��دول��ة:  يف 
�ضربات  معدل  زي��ادة  ت�ضبب  )االأدريناليني(  ال��وّدي 
يوؤدي الرتفاع  ما  القلبية،  الع�ضلة  وانقبا�ض  القلب 
موؤقت يف �ضغط الدم وت�ضّيق ال�ضرايني التاجية. كما 
البطاين،  باخللل  االإ�ضابة  يف  النيكوتني  ي�ضهم  قد 
اإ���ض��اف��ة حل���االت اختالالت  وم��ق��اوم��ة االأن�����ض��ول��ني، 
االأدلة  ت�ضري  ذل��ك،  الدهون يف اجل�ضم. وف�ضاًل عن 
ال�ضريرية حول  ال��ت��ج��ارب  ال�����ض��ادرة ع��ن  وال��ب��ي��ان��ات 
الداخلة  االأخ���رى  الكيميائية  امل���واد  اأن  اإىل  ال��ع��امل 
الوفيات  زي����ادة خ��ط��ر  اإىل  ت����وؤدي  ال��ت��ب��غ  ت��رك��ي��ب  يف 
نتيجة االإ�ضابة باحت�ضاء الع�ضلة القلبية وال�ضكتات 

الدماغية.
لالإ�ضابة  التدخني  منذر:” ي��وؤدي  الدكتور  واأ�ضاف 
املفاجئ  امل��وت  مثل  خطرية،  وعائية  قلبية  بحوادث 
نتيجة التاأثري ال�ضلبي على التوازن القائم بني حاجة 
وحجم  وامل��غ��ذي��ات،  ل��الأوك�����ض��ج��ني  القلبية  الع�ضلة 
وباالإ�ضافة  التاجية.   ال�ضرايني  الدموي يف  التدفق 

املبكرة  للوفيات  الرئي�ض  ال�ضبب  التبغ  يعد  لذلك، 
باأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية. »

االأثر  ينت�ضر فهم خاطئ حول  ذل��ك،  وبالتوازي مع 
الذي ُيحدثه التدخني على �ضحة الفرد. فاإىل جانب 
ال��دوران والرئتني  االآث��ار املعروفة على �ضحة جهاز 
ب�ضورة عامة، ينطوي التدخني على عوامل خطورة 
الكولي�ضرتول  ب��ارت��ف��اع  ب��االإ���ض��اب��ة  ويرتبط  ك��ب��رية، 

وارتفاع �ضغط الدم، ف�ضاًل عن مر�ض ال�ضكري،
وت�ضري التقارير اإىل انت�ضار التدخني يف دولة االإمارات 
العربية املتحدة بن�ضبة %24 لدى الرجال، وبن�ضبة 
اأقل بكثري لدى ال�ضيدات تبلغ %0.8 فقط. وتنت�ضر 
الذين  ال�ضباب  �ضريحة  االأكرب لدى  التدخني  ن�ضبة 
ترتاوح اأعمارهم بني 30 حتى 39 عاماً )28%( . 
ويف �ضوء ذلك، تظهر احلاجة جتاه االعتماد امل�ضتمر 
العامة، والإطالق احلمالت  ال�ضحة  ال�ضرتاتيجيات 
التعليمية الهادفة لثني �ضكان االإمارات عن ا�ضتخدام 
التبغ باأ�ضكاله املختلفة، ب�ضبب االرتفاع الكبري للغاية 
يف ا�ضتهالك التبغ يف الدولة خالل ال�ضنوات القليلة 

املن�ضرمة.
ومُت���ث���ل ج���ه���ود ال���وق���اي���ة اأه�����داف�����اً حم���وري���ة تعمل 
احلكومات الوطنية يف املنطقة على حتقيقها ملواجهة 
االنت�ضار املتزايد الأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية. 

وت�����ض��م��ل ه���ذه اجل��ه��ود رع��اي��ة ال��ع��دي��د م��ن حمالت 
التوعية وتوزيع املواد التعليمية، اإ�ضافة اإىل الرتويج 

للربامج الغذائية الفعالة،
هذا ومتثل اأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية ال�ضبب 
الرئي�ض للوفيات يف االإمارات، اإذ ُتعزى ن�ضبة 22% 
القلب  ع�ضلة  باحت�ضاء  االإ���ض��اب��ة  اإىل  ال��وف��ي��ات  م��ن 
احلاد، و%16 نتيجة االأمرا�ض الدماغية الوعائية، 
و%6 نتيجة االإ�ضابة مبر�ض قلبي اإقفاري، و5% 

نتيجة االإ�ضابة بارتفاع ال�ضغط.
وب��ال��رغ��م م��ن ه��ذه االأ���ض��رار امل��دم��رة التي يحدثها 

ال��ت��دخ��ني ع��ل��ى ال�����ض��ح��ة، وت���واف���ر احل��ل��ول الكفيلة 
بتقليل معدالت الوفيات وانت�ضار االأمرا�ض املرتبطة 
بالتدخني، تبقى م�ضتويات وعي ال�ضكان بدور التبغ 
واالأوعية  ال��ق��ل��ب  ب��اأم��را���ض  االإ���ض��اب��ة  ال��رئ��ي�����ض يف 

الدموية منخف�ضة.
ولذا، نطلق مبادرة ت�ضمل جمتمع االإمارات باأكمله، 
حلث اأخ�ضائيي الرعاية ال�ضحية و�ضناع ال�ضيا�ضات 
امل��ع��ن��ي��ة يف الدولة  وال��ه��ي��ئ��ات احل��ك��وم��ي��ة واجل���ه���ات 
املرتبطة  الوقائية  الربامج  من  مزيد  اإط��الق  نحو 

باأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية.

•• العني - الفجر

اأن�ضطة  بعمل  العني  اأي���ال،  ومنتجعات  ف��ن��ادق  قامت 
ت�ضمنت  ب�����وادي  اأي����ال  ف��ن��دق  يف  ل��الأط��ف��ال  �ضيفية 
درو������ض ط��ه��ي ل���الأط���ف���ال، ح��ي��ث ����ض���ارك ال��ع��دي��د من 
االأط���ف���ال لتعلم ال��ط��ه��ي واال���ض��ت��م��ت��اع ب��ت��ن��اول م��ا مت 
�ضهادات  بتوزيع  الفندق  وق���ام  باأنف�ضهم.  حت�ضريه 

جلعل  التذكارية  واجل��وائ��ز  امل�ضاركني  االأط��ف��ال  على 
عام  مدير  �ضو�ضان،  حممد  اأ�ضاف  فريدة.  جتربتهم 
املجموعة “لقد عملنا جاهدين يف التخطيط لدرو�ض 
الطهي، لن�ضمن ح�ضول االأطفال على اأف�ضل االأوقات 
و�ضائل  ع��ن  واب��ت��ع��اده��م  ق��درات��ه��م  لتنمية  التعليمية 
التوا�ضل االجتماعي واالأهم من ذلك ح�ضولهم على 

ذكريات ال تن�ضى«.  

د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة - �أبوظبي تنظم ور�س عمل حول 
تطبيق �لر�سوم �لبلدية و�ل�سياحية �ملخف�سة للمن�ساآت �لفندقية 

•• اأبوظبي - الفجر

ور�ض  م��ن  الثانية  ال�ضل�ضلة  اأب��وظ��ب��ي   - وال�ضياحة  الثقافة  دائ���رة  نظمت 
العمل التعريفية اخلا�ضة بالقواعد اجلديدة للر�ضوم البلدية وال�ضياحية 
املخف�ضة، وذلك مل�ضاعدة قطاع ال�ضيافة والفنادق يف االإمارة على تطبيقها 
ب�ضهولة. وتندرج هذه الور�ض �ضمن برنامج امل�ضرعات التنموية “غداً 21” 

احلكومي الهادف اإىل حتفيز االأجندة االقت�ضادية يف اإمارة اأبوظبي.
من  م��دراء  مب�ضاركة  اأبوظبي  حياة  جراند  فندق  يف  ال��ور���ض  ه��ذه  اأقيمت 
كافة املن�ضاآت الفندقية يف اأبوظبي، والذين ا�ضتمعوا اإىل �ضرح من موظفي 
دائرة الثقافة وال�ضياحة – اأبوظبي حول النظام اجلديد لتح�ضيل الر�ضوم 
ال�ضياحية والبلدية وخ�ضائ�ضه ومتطلبات تطبيقه العملي. ويعد تطبيق 
تخفي�ض الر�ضوم جزءاً من اخلطة اال�ضرتاتيجية ال�ضاعية اإىل ا�ضتقطاب 

املزيد من الزوار الدوليني اإىل االإمارة.
نظمتها  التي  العمل  ور���ض  من  االأوىل  ال�ضل�ضلة  عقب  الور�ض  ه��ذه  وتاأتي 
مل�ضوؤوليات  عر�ضاً  ت�ضمنت  وال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي   – وال�ضياحة  الثقافة  دائ���رة 
وتهدف  االنتقالية.  الفرتة  البلدية خالل  ر�ضوم  تكلفة  الفنادق يف حتمل 
القواعد اجلديدة للر�ضوم املخف�ضة على فنادق اأبوظبي اإىل زيادة جاذبية 
الر�ضوم  تخفي�ض  مت  القواعد،  هذه  ومبوجب  للزوار.  ال�ضياحية  الوجهة 
ال�ضياحية على الفنادق واملطاعم من %6 اإىل %3.5، والر�ضوم البلدية 
لكل  اليومية  البلدية  والر�ضوم  على الفنادق واملطاعم من %4 اإىل 2%، 

دراهم. غرفة فندقية من 15 اإىل 10 
الثقافة  دائ��رة  اأو���ض��ع تنظمه  ه��ذه ج��زءاً من برنامج  العمل  وت�ضكل ور���ض 
وال�ضياحة – اأبوظبي على مدار العام بهدف دعم وتطوير قطاع ال�ضيافة 
والفنادق. ويت�ضمن هذا الربنامج اجتماعات دورية للجنة تطوير �ضناعة 
هذا القطاع مما ي�ضكل من�ضة مثلى الأ�ضحاب امل�ضلحة وال�ضركاء التن�ضيق 

معاً وو�ضع خطط ا�ضرتاتيجية تطويرية منا�ضبة.
اأجاب موظفو  النظام اجلديد، حيث  نطاق تطبيق  اأي�ضاً  الور�ض  وناق�ضت 
اأ�ضئلة امل�ضاركني املتعلقة بتنفيذ  – اأبوظبي على  دائرة الثقافة وال�ضياحة 
النظام واآلية وقواعد تعوي�ض املن�ضاآت الفندقية وال�ضياحية خالل الفرتة 

االنتقالية لتطبيق الر�ضوم اجلديدة.
وقال �ضعادة �ضعود احلو�ضني، املدير التنفيذي لقطاع اخلدمات امل�ضاندة يف 
ال�ضياحية  الر�ضوم  “يهدف تخفي�ض  اأبوظبي:   - الثقافة وال�ضياحة  دائرة 
والبلدية اإىل دعم القدرة التناف�ضية لوجهتنا ال�ضياحية يف االأ�ضواق الدولية 
املزيد من  اإىل جانب ت�ضجيع  من خالل تعزيز قيمة خدماتنا ومنتجاتنا 
اال�ضتثمارات يف قطاعي ال�ضيافة وال�ضياحة يف االإمارة. وتعترب هذه الور�ض 
عن�ضراً اأ�ضا�ضياً الإبقاء �ضركائنا على اطالع تام باإجراءات ومتطلبات تطبيق 
الرامية  روؤيتنا  لتحقيق  جهودنا  موا�ضلة  مع  بالتزامن  اجلديدة  الر�ضوم 
ا�ضتثنائية ومف�ضلة للزوار من  اأبوظبي وجهة �ضياحية  اإىل تر�ضيخ مكانة 
جميع اأنحاء املنطقة والعامل«. ويندرج تطبيق الر�ضوم البلدية وال�ضياحية 
21” جلعل  املخف�ضة للمن�ضاآت الفندقية يف االإم��ارة �ضمن برنامج “غداً 
اأبوظبي واحدة من اأف�ضل االأماكن يف العامل ملمار�ضة االأعمال واال�ضتثمار 
املبادرة �ضت�ضهم يف توفري مليار درهم  واملعي�ضة والعمل. بخا�ضة واأّن هذه 
ال�ضمو  �ضاحب  وك��ان  املقبلة.  الثالثة  االأع����وام  خ��الل  ال��ف��ن��ادق  الأ���ض��ح��اب 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ 
للقوات امل�ضلحة رئي�ض املجل�ض التنفيذي الإمارة اأبوظبي، قد اعتمد برنامج 
قدرها  املا�ضي، مبيزانية  21” العام  “غداً  التنموية  للم�ضرعات  اأبوظبي 
50 مليار درهم لثالث �ضنوات. ويرتكز الربنامج على اأربعة حماور رئي�ضة 
هي حتفيز االأعمال واال�ضتثمار، وتنمية املجتمع وتطوير منظومة املعرفة 
اأبوظبي  تناف�ضية  تعزيز  ب��ه��دف  وذل���ك  احل��ي��اة،  من��ط  وتعزيز  واالب��ت��ك��ار، 

وريادتها ودعم م�ضريتها االقت�ضادية والتنموية واالجتماعية.

معر�س421 يختتم برنامج �لربيع و�ل�سيف مع معر�سي 
�أ�سفار �خلطوط �لعربية و عاملية �ل�سور �لعائلية

•• اأبوظبي - الفجر

اختتام  عن  اأبوظبي،  يف  والت�ضميم  الفنون  وجهة  اأعلن’معر�ض421‘، 
معر�ضي  على  ان��ت��ه��اء  م��ع  ال��ع��ام  ل��ه��ذا  وال�ضيف  ال��رب��ي��ع  مو�ضم  فعاليات 
عاملية  نن�ضى:  “لئال  و  العربية”  اخل��ط��وط  اأ�ضفار  رّح��ال��ة:  “عالمات 
ال�ضور العائلية«. وتوافد عدد كبري من اأفراد املجتمع اإىل ’معر�ض421‘ 
لزيارة املعر�ضني منذ �ضهر مار�ض املا�ضي، حيث خا�ضوا رحلة ا�ضتك�ضافية 
العربية” تعرفوا  اخلطوط  اأ�ضفار  رّحالة:  “عالمات  معر�ض  خالل  من 
خاللها على الدور البارز الذي لعبته تلك الن�ضو�ض يف ر�ضم و�ضون الهوية 
“موؤ�ض�ضة  مع  وبالتعاون  املنطقة.  يف  وحا�ضرة  غابرة  حل�ضارات  الثقافية 
�ضميت�ضهوزين-اأبي  ه��دى  الدكتورة  الفنية  القّيمة  اإ���ض��راف  وحت��ت  خط” 
فار�ض، ا�ضتعر�ض املعر�ض 6 اأبجديات قدمية ن�ضاأت يف املنطقة واأّثرت على 

اللغات املحكية يف ال�ضرق االأو�ضط واملجتمعات االأوروبية واالآ�ضيوية. 
 كما ا�ضتك�ضف زوار ’معر�ض421‘ القوا�ضم امل�ضرتكة املتجذرة يف جمتمعي 
قدمها  التي  املتنوعة  العائلية  ال�ضور  خالل  من  واإ�ضبانيا  االإم���ارات  دول��ة 
مبادرة  م��ع  فبالتعاون  العائلية”.  ال�ضور  عاملية  نن�ضى:  “لئال  معر�ض 
“لئال نن�ضى” الفنّية والتوثيقّية املحلّية، والفنانة االإ�ضبانية ماريا خو�ضيه 
رودريغيز اإي�ضكوالر، قّدم املعر�ض �ضوراً لعائالت خمتلفة عا�ضت يف اإ�ضبانيا 
واالإم��ارات العربية املتحدة يف العقود االأخرية من القرن الع�ضرين ليبني 

القوا�ضم امل�ضرتكة بينها رغم تباين الثقافة والهوية.
وتعليقاً على ذلك، قال في�ضل احل�ضن، مدير ’ معر�ض421‘: “�ضررنا يف 
’معر�ض421‘ باحت�ضان هذه املعار�ض املتميزة وما حملته من اأفكار فنية 
اأعمال  على  خاللها  من  تعرفنا  املا�ضية،  الثالثة  االأ�ضهر  خالل  اإبداعية 
ب��ارزة، �ضجعت اجلمهور على  واإقليمية  فنية حتمل توقيع مواهب حملية 
التفكري مبدى ارتباط االأف��راد يف ال�ضرق االأو�ضط مع العامل االأو�ضع من 
حولهم. واأود اأن اأ�ضكر جميع القائمني على تنظيم هذه املعار�ض، ال �ضيما 

نن�ضى«.  “لئال  خط” ومبادرة  “موؤ�ض�ضة 
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اخليار  يعترب من اأبرز اخل�سروات التي ت�ستخدم يف �سناعة م�ستح�سرات العناية الب�سرة كونه يت�سمن ن�سبة 
عالية من املاء. ميزة جتعله اأي�سا منا�سب ملن يتبعن حمية غذائية ق�سد التخل�ص من الوزن الزائد، فهو ل 
ال�سعور  تزيد  التي  للذوبان  قابلة  الغري  الألياف  على  ويحتوي  احلرارية،  ال�سعرات  من  كبري  عدد  يت�سمن 
بال�سبع. فاخليار يوجد يف جميع الأنظمة الغذائية لإنقا�ص الوزن، حيث ي�ساوي 100 جرام من اخليار 13 
�سعر حراري فقط. كما اأن اخليار له خ�سائ�ص مطهرة ، ت�ساعد يف احلفاظ علي رطوبة اجل�سم، ومتد اجل�سم 
بجرعة جيدة من الألياف دون اي زيادة يف الوزن. اذا كنت تريد انقا�ص القليل من الوزن ب�سع كليو جرامات، 
يكون اخليار هو الختيار الأمثل لإ�سافته اإيل النظام الغذائي، ميكن ا�سافته يف الكثري من ال�سلطات او تناوله 

كوجبة خفيفة، وميكن اي�سًا تناوله كع�سري ملا له تاأثري علي فقدان الوزن.

ت�ساهم اأدوية كثرية يف الإم�ساك، من بينها:
ال�ضريوتونني  ا���ض��رتداد  مثبط  مثل  الكاآبة،  م�ضادات   •
االنتقائي الفليوك�ضيتني )Prozac( اأو م�ضادات الكاآبة 
 .)Elavil( االأم��ي��رتي��ب��ت��ي��ل��ني م��ث��ل  احل��ل��ق��ات  ال��ث��الث��ي��ة 
م�ضت�ضفى  ج��ه��از ه�ضمي يف  ك��ي��و، طبيب  ب���رادن  د.  ي��ق��ول 

ما�ضات�ضو�ضت�ض العام التابع جلامعة هارفارد: )يوؤثر كثري 
من م�ضادات الكاآبة التي تعالج اأطراف االأع�ضاب بالدماغ 
اإىل تاأثريات  ي����وؤدي  ب��االأم��ع��اء، م��ا  اأط����راف االأع�����ض��اب  يف 

جانبية بارزة(.
 )OxyContin( االأوك�ضيكودون  مثل  االأفيونيات   •

)توؤدي  كيو:  د.  يو�ضح   .)Vicodin( والهيدروكودون 
ال��ت��اأث��ريات امل��خ��درة اإىل )ن���وم( االأع�����ض��اب يف االأم��ع��اء، ما 

يعوق حركتها(.
الديلتيازمي  م���ث���ل  ال���ك���ال�������ض���ي���وم،  ق���ن���اة  ح���ا����ض���رات   •
ا�ضرتخاء  اإىل  االأدوي�����ة  ه���ذه  ت����وؤدي   .)Cardizem(
ال��ع�����ض��الت امل��ل�����ض��اء يف االأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة ب��ه��دف خف�ض 
الع�ضالت يف  ا�ضرتخاء  اأي�ضاً  ت�ضبب  اأنها  اإال  ال��دم.  �ضغط 

االأمعاء وت�ضبب االإم�ضاك.
االأدوية  من  وا�ضعة  جمموعة  وهي  الكولني،  • م�ضادات 
ب��ع�����ض��ه��ا و�ضفة  ي��ت��ط��ل��ب  ك���ث���رية  ع����الج����ات  ت���ت���واف���ر يف 
ال�ضل�ض،  ع���الج���ات  ت�����ض��م��ل  ال.  االآخ������ر  وب��ع�����ض��ه��ا  ط��ب��ي��ة 
واالأرج�����ي�����ات،   ،)Ditropan( ك��االأوك�����ض��ي��ب��وت��ي��ن��ني 
االأدوية  هذه  تعوق   .)Benadryl( كالديفنهيدرامني 
ت���اأث���ريات االأ���ض��ي��ت��ي��ل��ك��ول��ني، وه���ي م����ادة ك��ي��م��اوي��ة ت�ضاعد 
الع�ضالت على التحرك. ومن املمكن لرتاجع احلركة يف 

االأمعاء اأن يوؤدي اإىل االإم�ضاك.
ُيعترب امل�ضنون اأكرث عر�ضة لالإم�ضاك الناجم عن تاأثريات 
االأدوي������ة اجل��ان��ب��ي��ة الأن ج��ه��ازه��م ال��ه�����ض��م��ي ي��ف��ت��ق��ر اإىل 
التوازن. )رمبا يعود هذا االأمر اإىل ال�ضيخوخة الطبيعية، 
اأ�ضغر  كنت  عندما  عنه  التعوي�ض  يف  جنحت  خلل  اإىل  اأو 
اأنك �ضرت تعجز عن ذلك مع التقدم يف ال�ضن(،  اإال  �ضناً، 

وفق د. كيو.
 ويزيد تناول عدد من االأدوية االإم�ضاك �ضوءاً.

ت�ضمل االأع��را���ض ت��راج��ع حركة االأم��ع��اء )اأق���ل م��ن ثالث 
مرات اأ�ضبوعياً(، وبرازاً �ضلباً اأو �ضغرياً متكتاًل، و�ضعوبة 
اأو  التغّوط،  عند  ب��االأمل  وال�ضعور  وال�ضّد،  ال���رباز،  اإخ���راج 

االإح�ضا�ض باأن االأمعاء مل تفرغ بالكامل بعد التغوط.

ما احلل؟
كالفا�ضوليا  غ����ذائ����ك،  اإىل  االأل����ي����اف  اإ����ض���اف���ة  ت�����ض��اه��م 
واخل���������ض����راوات اخل�������ض���راء امل����ورق����ة، يف ال��ت��خ��ف��ي��ف من 

االإم�ضاك. وينطبق االأمر عينه على مكمل غذائي يحتوي 
على االألياف كبذور القطونة اأو امليثيل-�ضيليلوز. وت�ضمل 
اأدوي��ة ال تتطّلب و�ضفة طبية،  االأم��د  العالجات الطويلة 
كمتعدد االإيثيلني غليكول Miralax( 3350(، واأخرى 
.)Linzess( حتتاج اإىل و�ضفة طبيب، مثل ليناكلوتيد

من املثري لال�ستياء اأن ت�سعر باحلاجة اإىل التغّوط وتعجز عن ذلك. قبل اأن تلقي اللوم على نظامك الغذائي، فّكر يف ما اإذا كانت تاأثريات الدواء اجلانبية 
�سبب هذا الإم�ساك.

قبل اأن تلقي اللوم على نظامك الغذائي

�دوية كثرية تت�سبب يف �لم�ساك

اأ�سباب دهون البطن 
املرتاكمة  ال���ده���ون  اإن 
 ، البطن  منطقة  يف 
تكون  اأن  مي��ك��ن 
عن  ن�����اجت�����ة 
عدة اأ�ضباب 
م����ث����ل   ،
�ض  حتبا ا
امل�������������������اء ، 
االإم�ضاك، 
زي�������������������������������ادة 
متالزمة  ال����وزن، 
الع�ضبي،  ال����ق����ول����ون 
املرتبطة  ال���ده���ون  ت���راك���م 
عملية  ت��اأخ��ر  العمر،  يف  بالتقدم 

امليتابوليزم،
خلل الهرمونات، دهون بعد احلمل، ارتفاع 
معدالت الكولي�ضرتول اأو �ضكر الدم واأخريا �ضن 

الياأ�ض .

خماطر تراكم دهون البطن 
احل�ضول  ا�ضتهداف  ينبغي 
ع�������ل�������ى ب����ط����ن 

م�ضطح ، لي�ض فقط لالأ�ضباب اجلمالية واملظهر ،
بل الأنها توؤدي اإىل العديد من املخاطر ال�ضحية املرتبطة 

بدهون البطن مثل اأمرا�ض االأوعية الدموية ،
ارتفاع �ضغط الدم ، مر�ض ال�ضكري وحتى ال�ضرطان

فوائد اخليار
اإن فوائد اخليار كثرية ومتميزة، وذلك الأن اخليار يتميز 
يتناوله  املعدة، فغالبا ما  اللذيذ واخلفيف على  بطعمه 
البع�ض وكاأنه نوع من اأنواع الفاكهة، التي متنح اجل�ضم 
حرارة  درج���ة  خاللها  م��ن  تنخف�ض  ب����رودة،  م��ن  ن�ضبة 
تليني  ي�ضاعد يف  اخل��ي��ار  اأن  ك��م��ا  ت��ن��اول��ه،  ب��ع��د  اجل�����ض��م 
االأمعاء، ويحمي من االإ�ضابة باالم�ضاك اأوع�ضر اله�ضم، 
اإ�ضافة اإىل اأن هناك اأي�ضا العديد من الفوائد ال�ضحية 
يف  قدرة عجيبة  بتناوله، حيث ميتلك  للخيار مرتبطة 
على  ويعمل  ال�ضرايني،  واأمرا�ض  القلب،  اأمرا�ض  عالج 
الدماغية،  ال�ضكتة  لعار�ض  التعر�ض  خطر  من  الوقاية 
عالوة على ذلك، فهو يحمي من اجل�ضم من احتمالية 
ميتلك  اأن��ه  كما  اجل�ضم،  يف  ال�ضرطانية  اخل��الي��ا  تكون 
ال��ق��درة اأي�����ض��ا ع��ل��ى احل��ف��اظ ع��ل��ى ال��ن��واح��ي اجلمالية 

للج�ضم.

فوائد اخليار للريجيم
يعترب تناول اخليار من اأف�ضل الو�ضائل اجلمالية املتبعة 
يف فقدان الوزن، بحيث ي�ضاعد وب�ضكل مبا�ضر يف حتقيق 
اإىل  الو�ضول  اأج��ل  م��ن  املطلوب  ال��ه��دف 
�ضحية،  ب��ط��ري��ق��ة  امل���ط���ل���وب،  ال������وزن 
���ض��ع��رات حرارية  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  ف��ه��و 
من  هائلة  كميات  اإىل  اإ�ضافة  قليلة، 
املعدة  ت�ضاعد  التي  الغذائية،  االألياف 
بحيث   واالإم���ت���الء،  بال�ضبع  ال�ضعور  على 
على  باجلوع  ال�ضعور  دون  طويلة  لفرتات  تبقى 
الطعام، مما ي�ضاعد على  القيام به�ضم  االط��الق،  قبل 
واإمكانية  الطعام،  ت��ن��اول  يف  االإف���راط  م��ن  اجل�ضم  منع 

زيادة الوزن وتخزين الدهون ب�ضكل اأ�ضرع.

ال�سعرات احلرارية املوجودة يف اخليار
التي  الغذائية   القيم  من  العديد  على  اخليار  يحتوي 
اأي�ضا  يتميز  اأن���ه  اإال  م��ف��ي��دا،  �ضحيا  غ���ذاءا  منه  جتعل 
التي يحتوي عليها، فحبة اخليار  بال�ضعرات احلرارية  
الواحدة حتتوي على 100 غرام من ال�ضعرات احلرارية 
بالذكر  واجلدير  تناولها،  عند  اجل�ضم  اإىل  تدخل  التي 
اأن هذا الرقم هو عبارة عن اأكرب دليل على اأن ال�ضعرات 
احل��راري��ة  التي يحتويل عليها اخل��ي��ار، ه��ي ع��ب��ارة عن 
�ضعرات حرارية منخف�ضة جدا، وال ت�ضبب اأي ارتفاع يف 
معدالت ال�ضكر اأو ال�ضغط يف الدم، بل اإن  اخليار يحتوي 

على كمية كبرية من املاء، جتعل ال�ضخ�ض الذي يتناوله، 
اأن اخليار يحتوي على  ي�ضعر بال�ضبع، واجلدير بالذكر 
ن�ضبة عالية من املعادن والفيتامينات التي تعمل كعن�ضر 
دف��اع��ي يف ح��م��اي��ة اجل�����ض��م م��ن االأم����را�����ض، وذل����ك من 
الزائدة يف  الدهون  ال�ضموم، والتخل�ض من  خالل طرد 

اجل�ضم.
 

م�سروبات ماء اخليار ال�سحري للتنحيف
والزجنبيل اخليار  • م�سروب 

املكونات
-حبة كبرية من اخليار.

-لرت من املاء.
-ملعقة و�ضط من الزجنبيل املب�ضور.

�ضعي املكونات املذكورة يف اخلالط الكهربائي وا�ضربيها 
حتى حت�ضلي على مزيج ناعم، تناويل منه مقدار كوب 

قبل الوجبات الرئي�ضية ب�30 دقيقة ب�ضكل يومي.

الليمون وع�سري  اخليار  • م�سروب 
املكونات

- حبة كبرية من اخليار.
- لرت من املاء.

- ع�ضري ليمونة و�ضرائح من الزجنبيل االأخ�ضر.
ا�ضربي كل املكونات املذكورة يف اخلالط الكهربائي حتى 

يت�ضكل لديك مزيج متجان�ض،
 تناوليه قبل الوجبات الرئي�ضية لتعزيز ال�ضعور بال�ضبع 

وكبح ال�ضهية.

له خ�سائ�ص مطهرة، ت�ساعد يف احلفاظ على رطوبة اجل�سم

�خليار حلرق دهون �لبطن ب�سكل طبيعي و�سريع
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  132738
با�ض��م:  �ض. رمال لل�ضيافة �ض م خ 

وعنوانه: الطابق الرابع ع�ضر برج الغيث هولدينج، طريق املطار، اأبوظبي - االإمارات 
العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات    
الواق�عة بالفئة:  35

بتاريخ:  2010/05/11 وامل�ضجلة حتت رقم 103275 
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �ضنوات  ع�ضر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ضتظل 

 2029/08/ 12 وحتى تاريخ:  احلماية يف  12 /2019/08  
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني  29  يوليو  2019 �لعدد 12694 

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

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  132739 
با�ض��م:  �ض. رمال لل�ضيافة �ض م خ 

وعنوانه: الطابق الرابع ع�ضر برج الغيث هولدينج، طريق املطار، اأبوظبي - االإمارات 
العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات    
الواق�عة بالفئة:  41

بتاريخ:  2010/05/11  وامل�ضجلة حتت رقم 103274 
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �ضنوات  ع�ضر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ضتظل 

 2029/08/ 12 وحتى تاريخ:  احلماية يف  12 /2019/08  
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني  29  يوليو  2019 �لعدد 12694 

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

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  132740
با�ض��م:  �ض. رمال لل�ضيافة �ض م خ 

وعنوانه: الطابق الرابع ع�ضر برج الغيث هولدينج، طريق املطار، اأبوظبي - االإمارات 
العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات    
الواق�عة بالفئة:  43

بتاريخ:  2010/05/11 وامل�ضجلة حتت رقم 103273 
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �ضنوات  ع�ضر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ضتظل 

 2029/08/ 12 وحتى تاريخ:  احلماية يف  12 /2019/08  
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني  29  يوليو  2019 �لعدد 12694 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   12 يناير 2017 املودعة حتت رقم:  266352 
تاريخ اإيداع االأولوية  

با�ض��م:   نافيكو هولدينج ايه ا�ض   
وعنوانه: نيا�ضكايفني2، 4374 ايجري�ضوند، الرنويج 

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
بطاريات كهربائية للمركبات؛ هوائيات؛ اجهزة حتليل الهواء؛ اأجهزة قيا�ض االرتفاع؛ اأنودات؛ �ضتائر مانعة للوهج؛ اأجهزة ) كهربائية( مانعة 
للت�ضوي�ض؛ اأجهزة اإنذار �ضد ال�ضرقة؛ مالب�ض ا�ضب�ضتو�ض للوقاية من احلريق؛ بطاريات لالإ�ضاءة؛ اأجهزة �ضحن البطاريات؛ منارات م�ضيئة؛ 
اأجرا�ض اإ�ضارة؛ مناظري ثنائية؛ قوارب اإطفاء احلريق؛ اأدوات �ضبط املراجل؛ �ضناديق فرعية )كهربائية(؛ اأجهزة تنف�ض لل�ضباحة حتت املاء؛ 
عوامات اإ�ضارة؛ فرجارات؛ كامريات ) للت�ضوير الفوتوغرايف(؛ كامريات ت�ضوير �ضينمائي؛ مكثفات؛ وحدات معاجلة مركزية) معاجلات(؛ رقائق 
) دارات متكاملة(؛ كرونوغرافات ) اجهزة ت�ضجيل الزمن(؛ مفاتيح قطع الدارات الكهربائية؛ مالقط انفية للغوا�ضني و ال�ضباحني؛ مالب�ض 
واقية من احلوادث و اال�ضعاع و احلريق؛ اأجهزة كهربائية لتبديل التيار الكهربائي؛ مبدالت التيار الكهربائي؛ بو�ضالت اجتاهية؛ بو�ضالت ) 
اأدوات قيا�ض(؛ لوحات مفاتيح الأجهزة احلا�ضوب؛ برامج م�ضجلة لت�ضغيل احلا�ضوب؛ برامج حا�ضوب )برجميات قابلة للتنزيل (؛ برجميات حا�ضوب 
)م�ضجلة(؛ اأجهزة حا�ضوب؛ قارنات ) معدات معاجلة البيانات(؛ و�ضائط تخزين بيانات مغناطي�ضية؛ اأجهزة معاجلة البيانات؛ كوا�ضف؛ اأقرا�ض 
مدجمة ) �ضمعية – ب�ضرية(؛ اأجهزة قيا�ض امل�ضافات؛ اأجهزة ت�ضجيل امل�ضافات؛ اأقنعة للغوا�ضني؛ بذالت غو�ض؛ دينامومرتات ) اجهزة قيا�ض 
القوة(؛ �ضدادات اأذن للغوا�ضني؛ موؤ�ضرات الفقد الكهربائي؛ اأجهزة اإلكرتوديناميكية للتحكم عن بعد باالإ�ضارات؛ من�ضورات اإلكرتونية، قابلة 
للتنزيل؛ طفايات احلريق؛ بطانيات اإخماد احلريق؛ اأجهزة اإر�ضال اإ�ضارات �ضباب غري متفجرة؛ اأجهزة قيا�ض الرتدد؛ حمددات قيا�ض البنزين؛ 
نظام حتديد املواقع العاملي) جي بي ا�ض(؛ قفازات للغوا�ضني؛ �ضماعات الراأ�ض؛ اأجهزة تنظيم احلرارة؛ خوذ واقية؛ اأجهزة عالية الرتدد؛ اأجهزة 
قيا�ض كثافة ال�ضوائل؛ اأجهزة قيا�ض رطوبة اجلو؛ اأجهزة كهربائية لالإ�ضعال عن بعد؛ اأجهزة قيا�ض امليل؛ موؤ�ضرات ال�ضرعة؛ موؤ�ضرات من�ضوب 
املاء؛ بطاقات الدارات املتكاملة ) بطاقات ذكية(؛ اأجهزة اإت�ضال داخلي؛ اأحزمة اإنقاذ؛ عوامات اإنقاذ؛ ثياب اإنقاذ؛ اأجهزة و معدات اإنقاذ؛ طوافات 
قيا�ض؛  اأجهزة  الال�ضلكية؛  للهوائيات  �ضواري  اإ�ضتدالل؛  عوامات  البحر؛  بحرية؛ حمددات عمق  بو�ضالت  قيا�ض(؛  اأدوات   ( اإنقاذ؛ م�ضجالت 
مقايي�ض ) اأجهزة قيا�ض(؛ ميكرومرتات ) اأجهزة قيا�ض دقيقة(؛ معاجلات بيانات �ضغرية؛ عداد اأميال للمركبات؛ اأجهزة مراقبة كهربائية؛ اأجهزة 
و اأدوات مالحية؛ اأجهزة اإ�ضارة بحرية؛ اأدوات مالحية؛ اجهزة حا�ضوب مفكرة؛ لوحات اإعالنات اإلكرتونية؛ اأدوات ر�ضد؛ اأجهزة و اأدوات ب�ضرية؛ 
اأجهزة نقل االأك�ضجني؛ حمددات قيا�ض البنزين؛ م�ضغالت الو�ضائط املحمولة؛ هواتف حممولة؛ اأجهزة قيا�ض دقيقة؛ حمددات قيا�ض ال�ضغط؛ 
موؤ�ضرات ال�ضغط؛ لوحات الدارات املطبوعة؛ بذالت واقية للطيارين؛ اأجهزة رادار؛ اأجهزة نداء ال�ضلكية؛ اجهزة راديو؛ اأجهزة حتديد امل�ضتوى؛ 
م�ضتقبالت �ضمعية و ب�ضرية؛ اأجهزة حتكم عن بعد؛ اأجهزة تنف�ض لرت�ضيح الهواء؛ ق�ضبان للم�ضتك�ضفني حتت املاء؛ �ضبكات اأمان؛ اجهزة املالحة 
عرب االقمار ال�ضناعية؛ موازين؛ اإ�ضارات م�ضيئة اأو اآلية؛ لوحات مفاتيح كهربائية؛ تل�ضكوبات؛ اأجهزة تلفاز؛ موؤ�ضرات درجة احلرارة؛ ثريمو�ضتات 

 ) منظمات احلرارة(؛ مفاتيح زمنية اتوماتيكية؛ مثلثات حتذير من عطل املركبات؛ خماريط الريح لبيان اإجتاه الرياح. 
الواق�عة بالفئة:  9

و�ضف العالمة:  كلمة » LOWRANCE« كلم��ة مبتكرة لي�ض لها معنى باللغة العربية.     
اال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، 
وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني  29  يوليو  2019 �لعدد 12694 

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

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   12 يناير 2017 املودعة حتت رقم:  266357 
تاريخ اإيداع االأولوية  

با�ض��م:   نافيكو هولدينج ايه ا�ض   
وعنوانه: نيا�ضكايفني2، 4374 ايجري�ضوند، الرنويج 

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
و  املعلومات  االأع��م��ال؛  تقييم  العلني؛  باملزاد  البيع  االإع��الن؛  و  الدعاية  ال�ضراء؛  الأوام��ر  االإداري���ة  املعاجلة 
االأخبار عن االأعمال؛ امل�ضاعدة يف اإدارة االأعمال؛ االإدارة التجارية لرتخي�ض �ضلع و خدمات الغري؛ معلومات 
جتارية و ن�ضائح للم�ضتهلكني ) حمل ن�ضح امل�ضتهلك(؛ جتميع املعلومات يف قواعد بيانات احلا�ضوب؛ عر�ض 
املبا�ضر  اخلط  على  االإع��الن  و  الدعاية  الت�ضويق؛  الت�ضدير؛  و  االإ�ضترياد  وك��االت  العينات؛  توزيع  ال�ضلع؛ 
اأو االإعالنية؛ تنظيم املعار�ض التجارية للغايات  على �ضبكات احلا�ضوب؛ تنظيم املعار�ض للغايات التجارية 
التجارية اأو االإعالنية؛ خدمات التعهيد ) امل�ضاعدة يف االأعمال(؛ عر�ض ال�ضلع على و�ضائل اإت�ضاالت لغايات 

 البيع بالتجزئة؛ الدعاية؛ ترويج املبيعات لالآخرين؛ خدمات الت�ضويق عن بعد. 
الواق�عة بالفئة:  35

و�ضف العالمة:  كلمة » LOWRANCE« كلم��ة مبتكرة لي�ض لها معنى باللغة العربية.  
اال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني  29  يوليو  2019 �لعدد 12694 

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

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   18 يوليو 2019 املودعة حتت رقم:  314096 
تاريخ اإيداع االأولوية 

با�ض��م:   رومتك اأ�ضرتاليا بي تي واي ال تي دي  
وعنوانه: 37 كولينجوود �ضرتيت، ا�ضبورن بارك، دبليو ايه، 6017، اأ�ضرتاليا

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
خ���دم���ات ق��ان��ون��ي��ة؛ اخل���دم���ات اال���ض��ت�����ض��اري��ة ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ح��ق��وق امل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة؛ ت��رخ��ي�����ض برامج 
اال�ضت�ضارية  اخل��دم��ات  االأمنية؛  اال�ضت�ضارات  ال�ضرقة؛  �ضد  واالإن���ذار  االأم���ان  اأج��ه��زة  مراقبة  الكمبيوتر؛ 
يف جم���ال ال�����ض��الم��ة؛ خ��دم��ات امل��ع��اي��ن��ة االأم��ن��ي��ة؛ خ��دم��ات امل��راق��ب��ة؛ خ��دم��ات م��راق��ب��ة االن������ذار؛ مراقبة 
اأج���ه���زة االإن�����ذار ���ض��د احل���ري���ق؛ م��راق��ب��ة اأن��ظ��م��ة االأم�����ن؛ ت��اأج��ري اأج���ه���زة اإن�����ذار احل���ري���ق؛ م��راق��ب��ة اأجهزة 
اإن����ذار احل��ري��ق؛ ا���ض��ت�����ض��ارات ال��وق��اي��ة م��ن احل���رائ���ق؛ خ��دم��ات م��راق��ب��ة درج���ة احل�����رارة؛ م��راق��ب��ة وفح�ض 
ال��رق��اب��ة يف جم���ال امللكية  ال�����ض��الم��ة؛ خ���دم���ات  ل��غ��اي��ات  امل���واق���ع  ب��ال�����ض��الم��ة؛ تفتي�ض  امل��ت��ع��ل��ق��ة  االأن��ظ��م��ة 

 الفكرية؛ تقدمي املعلومات واال�ضت�ضارات املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة.  
الواق�عة بالفئة:  45

و�ضف العالمة:  كتبت كلمة » ROMTECK« باأحرف التينيه.  
اال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني  29  يوليو  2019 �لعدد 12694 

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

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   16 مايو 2019 املودعة حتت رقم:  311214 
تاريخ اإيداع االأولوية 

II با�ض��م:   �ضكت�ضرز يو.ا�ض.ايه.، انك
املتحدة  ال��والي��ات   ،90266 كاليفورنيا  بيت�ض،  مانهاتن  ب��ول��ي��ف��ارد،  بيت�ض  مانهاتن   228 وع��ن��وان��ه: 

االأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

لبا�ض القدم
الواق�عة بالفئة:  25

و�ضف العالمة:  تتكون العالمة من �ضكل ثالثي االأبعاد ل�ضكل �ضطح نعل احلذاء الذي ي�ضم ت�ضميم 
متكرر من اأخاديد العمودية.

اال�ض��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو 

اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني  29  يوليو  2019 �لعدد 12694 

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

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   1 يوليو 2019 املودعة حتت رقم:  313126 
تاريخ اإيداع االأولوية  

با�ض��م:   االإمارات
وعنوانه: �ض.ب: 686 دبي، االمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
لتناوله خارجاً؛  الطعام  املطاعم؛ خدمات طلب  املطاعم؛  وال�ضراب؛ خدمات  الطعام  توفري  خدمات 
واال�ضت�ضارات  وامل�ضورة  املعلومات  خدمات  وال�ضراب(؛  )بالطعام  التموين  خدمات  املقاهي؛  خدمات 

املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله.
الواق�عة بالفئة:  43

و�ضف العالمة:  كتبت عبارة GRAINS AND GREENS باللغة االجنليزية. 
اال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو 
اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني  29  يوليو  2019 �لعدد 12694 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  309588      بتاريخ:   14 اأبريل 2019
تاريخ اإيداع االأولوية  

با�ض��م:   اوك�ضفورد ليمتد
وعنوانه: يونيفر�ضيتي اأوفي�ضيز، ولينغتون �ضكوير، اوك�ضفورد، اواك�ض1 2جيه دي، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
ورق لف؛ قرطا�ضية؛ مواد الل�ضق امل�ضتعملة يف القرطا�ضية اأو لغايات منزلية؛ حافظات واأ�ضرطة؛ علب الأقالم احلرب؛ دفاتر 
العناوين؛ ملفات لالأوراق؛ علب الأقالم احلرب؛ دفاتر؛ اأكيا�ض من الورق اأو بال�ضتيك للتغليف؛ لوحات اإعالنات من الورق 
اأو الورق املقوى؛ اإطارات؛ علب من الورق املقوى اأو الورق؛ مل�ضقات ومواد للف الهدايا وبطاقات وكروت العناوين والدفاتر 
وحلقات جتليد الكتب وملفات  وعلب اأقالم الر�ضا�ض واألواح ذات م�ضابك وعلب الهدايا واأكيا�ض النقل وورق الكتابة واملغلفات 
وعلب امللفات و�ضناديق املكاتب  واملجلدات متعددة جليوب، كلها م�ضنوعة ب�ضكل اأ�ضا�ضي من الورق ؛ الورق والورق املقوى 
واملواد البال�ضتيكية امل�ضتخدمة للتغليف )غري مدرجة يف الفئات االأخرى(؛ اأغلفة هدايا م�ضنوعة من الورق؛ ورق الر�ضائل 
والعناوين والدفاتر؛ حمافظ، واألواح ال�ضقة ت�ضتخدم للكتابة، علب للهدايا واأكيا�ض حمل من الورق وورق الكتابة واأغطية؛ 
�ضناديق و�ضالل مكتبية؛ ملفات م�ضنوعة ب�ضكل اأ�ضا�ضي من الورق؛ حقائب وحافظات وم�ضاند كتب وموؤ�ضرات للكتب و �ضناديق 
من الورق املقوى اأو الورق وتقاومي وبطاقات واأقالم فحم ومغلفات ومنتجات للمحو  وملفات وجملدات واأقالم حرب وبطاقات 
اأق��الم الر�ضا�ض، واأق��الم الر�ضا�ض وحامالت االأق��الم، واالأق��الم، والبطاقات  اأق��الم الر�ضا�ض وم��رباة  التهنئة وحامالت 

 الربيدية واملل�ضقات ومناديل من الورق للموائد، واأ�ضغال طباعة حجرية فنية؛ بطاقات دليلية. 
16 الواق�عة بالفئة:  

 UNIVERSITY OF   « االإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ك��ل��م��ات  م��ع  �ضكل حلقة  ع��ل��ى  ح���زام  م��ن  ال��ع��الم��ة  ت��ت��ك��ون  و�ضف العالمة:  
 DOMINUS « املكتوبة على احلزام. و يف و�ضط احللقة �ضكل لكتاب مفتوح منقو�ض علية الكلمات الالتينية « OXFORD

ILLUMINATION MEA » ، مع �ضكلني لتاجني فوق الكتاب و �ضكل لتاج واحد اأ�ضفل الكتاب.
اال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 
للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني  29  يوليو  2019 �لعدد 12694 

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

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   7 يوليو 2019 املودعة حتت رقم:  313334 
تاريخ اإيداع االأولوية  

با�ض��م:   كوتي بيوتي جريمني جي ام بي ات�ض 
وعنوانه: برليرن اأيل 65، دي- 64295، دارم�ضتات، املانيا 

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
لال�ضتخدام  الكريهة  ال��روائ��ح  م��زي��الت  الكولونيا؛  م��اء  التواليت؛  م��اء  ع��ط��ور؛  التواليت؛  �ضابون 

ال�ضخ�ضي؛ غ�ضوالت )لو�ضن( وكرميات معطرة للج�ضم.
الواق�عة بالفئة:  3

و�ضف العالمة:  كتبت عبارة » PARADISE FOUND » باللغة االجنليزية.
اال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو 
اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني  29  يوليو  2019 �لعدد 12694 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   18 يوليو 2019 املودعة حتت رقم:  314094 
تاريخ اإيداع االأولوية  

با�ض��م:   رومتك اأ�ضرتاليا بي تي واي ال تي دي 
وعنوانه: 37 كولينجوود �ضرتيت، ا�ضبورن بارك، دبليو ايه، 6017، اأ�ضرتاليا

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�ضاحية واأجهزة واأدوات الت�ضوير الفوتوغرايف وال�ضينمائي واالأجهزة واالأدوات الب�ضرية واأدوات الوزن 
الطاقة  التحكم يف  اأو  تنظيم  اأو  تكثيف  اأو  اأو حتويل  فتح  اأو  لو�ضل  واأدوات  اأجهزة  والتعليم،  واالإنقاذ  )االإ�ضراف(  واملراقبة  واالإ�ضارة  والقيا�ض 
الكهربائية، اأجهزة ت�ضجيل اأو اإر�ضال اأو ن�ضخ ال�ضوت اأو ال�ضور، حامالت بيانات مغناطي�ضية، اأقرا�ض ت�ضجيل، اأقرا�ض مدجمة، اأقرا�ض فيديوية 
معاجلة  معدات  حا�ضبة،  اآالت  النقد،  ت�ضجيل  اآالت  النقد،  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة  اآليات  الرقمية؛  الت�ضجيل  و�ضائط  من  وغريها  رقمية 
اإطفاء احلرائق؛ رقائق هوائية )دارات متكاملة(؛ تطبيقات برامج كمبيوتر )برجميات  اأجهزة  الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛  اأجهزة  البيانات، 
قابلة للتنزيل(؛ تطبيقات الهاتف املتحرك؛ معدات الكمبيوتر؛ اأجهزة معاجلة البيانات؛ اأجهزة ت�ضخي�ض؛ اأنظمة االإنذار باحلريق؛ برجميات 
اأجهزة  اإن��ذار؛  واأجهزة  االإن��ذار؛ تركيبات  االإ�ضارة؛ جم�ضات )ح�ضا�ضات(  اأجهزة  االإن��ذار؛  اإ�ضارة  اإر�ضال  اأجهزة  االإن��ذار باحلريق؛  اأنظمة  مراقبة 
اأجهزة  التتبع؛  ا�ضت�ضعار  اأجهزة  املوقع؛  اإدارة  املراقبة؛ نظم برجميات  اأجهزة  ال�ضالمة؛  اإن��ذار  اأجهزة  املركزية؛  االإن��ذار  االأم��ان؛ وح��دات  اإن��ذار 
اأجهزة التحكم  اإنرتنت االأ�ضياء؛  تتبع؛ جم�ضات )ح�ضا�ضات( درجة احلرارة؛ موؤ�ضرات درجة احلرارة؛ جم�ضات لتحديد درجة احلرارة؛ حلول 
االإلكرتونية؛ اأجهزة التحكم االإلكرتونية للتدفئة واإدارة الطاقة؛ اأجهزة التحكم الكهربائية؛ اأنظمة التحكم؛ اأنظمة مراقبة اإنرتنت االأ�ضياء؛ 
الب�ضرية؛ مودم  االألياف  اأنظمة  ؛  االأ�ضياء  اإنرتنت  التحكم يف  اأنظمة  تتبع؛  االأ�ضياء؛ حلول  اإنرتنت  تتبع  اأنظمة  االإلكرتونية؛  املراقبة  اأجهزة 
االألياف الب�ضرية؛ حموالت االألياف الب�ضرية؛ حلول مراقبة االألياف الب�ضرية؛ بطاقات حتديد الرتددات الراديوية؛ قارئات بطاقات حتديد 
الرتددات الراديوية؛ اأنظمة حتديد الرتددات الراديوية؛ برامج واأنظمة تتبع املركبات؛ اأنظمة ت�ضجيل املركبات؛ اأنظمة التحكم االآيل؛ اأنظمة 
التحكم  اأنظمة  البيانات؛  االإ�ضرافية واحل�ضول على  الرقابة  نظم  �ضلكياً؛  ال  اإلكرتونياً  القراءات  الإبالغ  مياه  ع��دادات  االآلية؛  العدادات  قراءة 
للتطبيقات الكهربائية؛ اأنظمة املراقبة والتحكم البيئية؛ اأجهزة مراقبة االجهاد احلراري؛ اأجهزة نظام حتديد املو�ضع العاملي؛ اأجهزة ا�ضتقبال 
واأدوات فح�ض  اآالت  القيا�ض(؛  )اأدوات  الت�ضوية؛ م�ضجالت  اأدوات  داخلي؛  ات�ضال  احل��رارة؛ جهاز  تنظيم  اأجهزة  العاملي؛  املو�ضع  نظام حتديد 
املواد؛ اأجهزة قيا�ض؛ معدات قيا�ض؛ اأدوات قيا�ض؛ اأدوات ر�ضد؛ اأجهزة قيا�ض دقيقة؛ حمددات قيا�ض ال�ضغط؛ اأجهزة قيا�ض ال�ضغط؛ وحدات 
ال�ضوت؛  نقل  اأجهزة  ال�ضناعية؛  لالأقمار  مالحية  اأجهزة  قيا�ض(؛  )اأدوات  م�ضاطر  كهربائية؛  تنظيم  اأجهزة  )ُمعاجلات(؛  املركزية  املعاجلة 
اإدارة  اأجهزة ت�ضجيل ال�ضوت؛ معدات حتديد م�ضدر ال�ضوت؛ اأجهزة واأدوات م�ضاحة؛ ثريمو�ضتات )منظمات احل��رارة(؛ اأجهزة بينية الأنظمة 
املباين؛ اأجهزة بينية الأجهزة الال�ضلكية لك�ضف الدخان و/اأو احلرارة؛ برنامج لقيا�ض �ضحن البطاريات واأدائها؛ برنامج لقيا�ض ا�ضتقبال اإ�ضارة 
الكهربائية؛  اأجهزة �ضحن للبطاريات  البطاريات؛  اأجهزة �ضحن  املحمول؛ هوائيات؛ هوائيات؛ بطاريات كهربائية؛ �ضناديق بطاريات؛  الهاتف 

 اأجهزة بينية الأجهزة الكمبيوتر؛ لوحات دارات مطبوعة؛ دارات مطبوعة؛ قطع ولوازم جلميع ما �ضبق. 
الواق�عة بالفئة:  9 

و�ضف العالمة:  كتبت كلمة » ROMTECK« باأحرف التينيه.  
اال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، 
وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني  29  يوليو  2019 �لعدد 12694 

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

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   18 يوليو 2019 املودعة حتت رقم:  314095 
تاريخ اإيداع االأولوية 

با�ض��م:   رومتك اأ�ضرتاليا بي تي واي ال تي دي  
وعنوانه: 37 كولينجوود �ضرتيت، ا�ضبورن بارك، دبليو ايه، 6017، اأ�ضرتاليا

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات  ال�ضناعية؛  واالأب��ح��اث  التحاليل  خدمات  بها؛  املتعلقة  والت�ضميم  البحث  وخدمات  والتقنية  العلمية  اخلدمات 
الهند�ضي؛  الت�ضميم  خدمات  ال�ضناعي؛  الت�ضميم  خدمات  احلا�ضوبية؛  والربجميات  احلا�ضوبي  العتاد  وتطوير  ت�ضميم 
خدمات الت�ضميم املتكاملة؛ خدمات حلول التطوير؛ خدمات اال�ضت�ضارات الفنية؛ تطوير نظم املعلومات اجلغرافية؛ تطوير 
ت�ضميم  جمال  يف  ا�ضت�ضارات  ال�ضحابية؛  احلو�ضبة  )القيا�ض(؛  املعايرة  )القيا�ض(؛  املعايرة  الر�ضومية؛  امل�ضتخدم  واجهات 
برامج  حتديث  كمبيوتر؛  برامج  ت�ضميم  الكمبيوتر؛  برامج  ا�ضت�ضارات  الكمبيوتر؛  برجمة  الكمبيوتر؛  معدات  وتطوير 
كمبيوتر؛ حتليل اأنظمة كمبيوتر؛ ت�ضميم اأنظمة كمبيوتر؛ ا�ضت�ضارات تقنية الكمبيوتر؛ الهند�ضة؛ هند�ضة الربجميات؛ 
حتميل برامج كمبيوتر؛ �ضيانة برامج كمبيوتر؛ فح�ض املواد؛ خدمات اختبار املنتجات؛ خدمات اختبار مدى االمتثال؛ 
مراقبة  امليكانيكية؛  االأبحاث  املنتجات؛  �ضالمة  اختبار  الكمبيوتر؛  ومعدات  برجميات  اختبار  والتحكم؛  اجل��ودة  خدمات 
اأنظمة الكمبيوتر عن طريق الو�ضول من بعيد؛ البحث وتطوير املنتجات اجلديدة لالآخرين؛ خدمات تطوير املنتجات؛ 
اال�ضت�ضارات  التقنية؛  االبحاث  املواقع؛  م�ضح  امل�ضح؛  كخدمة؛  الربجميات  املنتجات؛  تطوير  جمال  يف  ا�ضت�ضارية  خدمات 
التقنية؛ تقدير وتقييم وعر�ض اأداء البطارية كمخططات لالجتاه؛ تقدير وتقييم وعر�ض ا�ضتقبال اإ�ضارات الهاتف املحمول 

 كمخططات لالجتاه؛ خدمات املعلومات واال�ضت�ضارات املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة.  
الواق�عة بالفئة:  42

كتبت كلمة » ROMTECK« باأحرف التينيه.  و�ضف العالمة:  
اال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 
للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني  29  يوليو  2019 �لعدد 12694 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني  29  يوليو  2019 �لعدد 12694 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني  29  يوليو  2019 �لعدد 12694 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني  29  يوليو  2019 �لعدد 12694 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني  29  يوليو  2019 �لعدد 12694 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني  29  يوليو  2019 �لعدد 12694 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني  29  يوليو  2019 �لعدد 12694 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني  29  يوليو  2019 �لعدد 12694 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني  29  يوليو  2019 �لعدد 12694 
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�لعدد 12694 بتاريخ 2019/7/29   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�شر

�شادرة من حمكمة �ل�شارقة �لحتادية �لبتد�ئية 
يف �لق�شية رقم 2019/1580 جتاري جزئي �ل�شارقة 

  �إعالن بتجديد �لدعوى من �ل�شطب 
اىل املدعى عليهما : 1- املدعي عليها االأوىل : �ضركة االر�ض العظيمة ملقاوالت البناء - ذ م م

2- املدعي عليها الثاين : فار�ض طارق عبدالرازق  قوتي�ضاتا - ب�ضفته مدير ال�ضركة 
حيث ان املدعية : �ضركة عرب البحار لرتكيب وا�ضالح نظم معدات ال�ضالمة واإطفاء احلريق - ذ م م - قد 
بان  واالنفراد  والتكافل  بالت�ضامن  فيها  يطالبكم  املحكمة  هذه  لدى  اعاله  املذكورة  الدعوى  عليكم  اقام 
توؤدوا مبلغ 459.260 درهم )اربعمائة وت�ضعة وخم�ضون الفا ومائتان و�ضتون درهما( باالإ�ضافة اىل الر�ضوم 
وجميع امل�ضاريف باالإ�ضافة اىل القيمة امل�ضافة بواقع 5% باالإ�ضافة للتعوي�ض املادي مببلغ 50.000 درهم 
الدعوى وحتى  رفع  تاريخ  املطالبة منذ  12% على مبلغ  بواقع  التاأخريية  والفائدة  درهم(  الف  )خم�ضون 
ال�ضداد التام.  لذلك يقت�ضي ح�ضوركم امام هذه املحكمة )الدائرة اجلزئية االأوىل( يف متام ال�ضاعة الثامنة 
والن�ضف من �ضباح يوم  2019/8/4 لالإطالع على الدعوى ويف حالة تخلفكم عن احل�ضور او عدم ار�ضال 
 -  2019/7/16 : بتاريخ  �ضتبا�ضر نظرالدعوى يف غيابكم. حرر  املحكمة  فان  املحدد  الوقت  وكيل عنكم يف 

حمرر االإعالن : علي احلمادي 
مكتب �إد�رة �لدعوى 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 12694 بتاريخ 2019/7/29   
حمكمة �ل�شارقة �لحتادية �لبتد�ئية
�شادر من حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية 

�عالن حكم بالن�شر
يف  �لدعوى رقم 2018/8201 )جزئي(

املرفوعة من املدعي/ حممد بدير حممد خليل 
�ضد املدعي عليه : عي�ضى مو�ضى ابراهيم حممود اجل�ضمي 

ي علمك باأنه قد �ضدر بحقكم حكما يف الدعوى امل�ضار اليها ق�ضى باالآتي :
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري :

بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )140.000 درهم( )مائة واربعون 
ال�ضداد  الف درهم( والفائدة بن�ضبة 5% من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام 
على اال تزيد الفائدة على ا�ضل املبلغ املق�ضى به ، والزمت املدعي عليه بالر�ضوم 

وامل�ضاريف ومبلغ خم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
مكتب �إد�رة �لدعوى 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 12694 بتاريخ 2019/7/29   
 �عـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- خورفكان : ال�ضيد/ حممد 
خمي�ض را�ضد الفحل ، اجلن�ضية : االإمارات ، وطلب الت�ضديق على حمرر يت�ضمن )تنازل( 
الرخ�ضة  ن�ضاط   ، ال�ضيارات  لتلميع  ال��رمي  التجاري  اال�ضم  يف   %100 البالغة  ح�ضته  يف 
مهنية  رخ�ضة  خورفكان  يف  االقت�ضادية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�ض   ، ال�ضيارات  تلميع 
رقم 603013 ال�ضادر بتاريخ 2009/11/12 يف دائرة التنمية االإقت�ضادية بخورفكان. اىل 
كال من : ال�ضيد/ اأبوبكر �ضديق حممد كبري مياه - اجلن�ضية : بنغالدي�ض ، بن�ضبة %50 
ال�ضيد/ �ضومون اأحمد روميل ، اجلن�ضية : بنغالدي�ض ، بن�ضبة 50%  ليكن معلوما للجميع 
يف  ال�ضاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�ضديق  �ضيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل  الكاتب  بان 

املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
مكتب �لكاتب �لعدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لكاتب �لعدل- خورفكان
�لعدد 12694 بتاريخ 2019/7/29   

  �عالن بالن�شر
املرجع : 315

ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ روالند روبرت روبرت  ام - هندي اجلن�ضية تنازل عن كامل 
اجلن�ضية يف  - هندي  فرنانداز  رويت  ال�ضيد/ جوجي جا�ضمني  اىل   )%100( البالغة  ح�ضته 
املوؤ�ض�ضة الفردية بوكيل خدمات امل�ضماة )جنم الليه للمقاوالت الفنية( التي تاأ�ض�ضت باإمارة 
ال�ضيدة  تغيري وكيل اخلدمات من  رقم )746483( كما مت  ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة جتارية 
)امينه علي را�ضد عبداهلل ال علي - اإماراتية اجلن�ضية( وا�ضبح ال�ضيد )را�ضد حممد احمد 

حممد الظاهري - اإماراتي - اإماراتي اجلن�ضية( 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان 
الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على االجراء 
امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي  اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع 

ال�ضبل القانوين حيال ذلك. 
  �لكاتب �لعدل بال�شارقة  

وز�رة �لعدل
 �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات   

�لعدد 12694 بتاريخ 2019/7/29   
  �إعالن �شطب قيد

تعلن وزارة االقت�ضاد باأن ال�ضادة/ �ضركة فوجتيك كو ليمتد )اجلن�ضية : اليابان( قد 
تقدمت بطلب �ضطب قيد فرع ال�ضركة يف امارة دبي )العنوان :  بردبي - مكتب ملك 
علياء عبدالرحيم احمد - القوز 3 دبي ، �ض ب 42218( واملقيدة حتت رقم )1417( يف 

�ضجل ال�ضركات االأجنبية بالوزارة.
وتنفيذاً الأحكام القانون االحتادي رقم )2( ل�ضنة 2019 يف �ضاأن ال�ضركات التجارية 
وتعديالته والقرار الوزاري رقم )377( ل�ضنة 2010م يف �ضان اعتماد دليل اإجراءات 
الرتخي�ض لفروع ومكاتب املن�ضاآت املوؤ�ض�ضة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة. يرجى 
من ال�ضادة اأ�ضحاب احلق يف االعرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�ضهم اىل الوزارة يف ميعاد 

ال يتجاوز �ضهر من تاريخ الن�ضر على العنوان التايل:
وزارة القت�ساد -  ادارة الت�سجيل التجاري

 �ص.ب )3625( دبي 

  �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لإقت�شاد
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 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�ضم ال�ضركة : مانتا�ص لتجارة الكهربائيات - �ص ذ م م  
الو�ضل   - بردبي   - العقاري  لال�ضتثمار  فيكتوري  ملك   108 رقم  مكتب   : العنوان 
- ال�ضكل القانوين : ذات م�ضوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�ضة : 722501  رقم القيد 
بدبي  االقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن  1149573 مبوجب هذا   : التجاري  بال�ضجل 
 ، اأع��اله  املذكورة  ال�ضركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�ضجل  التاأ�ضري يف  باأنه قد مت 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2019/7/22 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك 
حماكم دبي بتاريخ  2019/7/22  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�ضفي املعني دوكيوبيليتي لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب رقم 1006 ملك 
ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف : 4421762-04  فاك�ض : 04-4421764 
م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�ضر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية
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�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�ضم امل�ضفي : دوكيوبيليتي لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   04-4421764  : فاك�ض   04-4421762  :
االقت�ضادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذكور اأعاله لت�ضفية  مانتا�ص 
دب��ي بتاريخ   ق��رار حماكم  لتجارة الكهربائيات - �ص ذ م م  وذل��ك مبوجب 
2019/7/22 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/7/22 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن 
واالأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية
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�لدعوى رقم )2019/1770( جتاري جزئي 

ال�ضادة : �ضوق الكثريي للمحاماة واال�ضت�ضارات القانونية - وكيل : عثمان للنقليات - ذ م م 
اىل املدعي عليه )رويال تورز لل�ضفر وال�ضياحة - ذ م م( 

اىل املدعي عليها )اخلط اخلليجي االأول ملقاوالت الطرق ذ م م( 
حيث ان املدعية )عثمان للنقليات - ذ م م(  قد اقامت �ضدكم الدعوى رقم )2019/1770 جتاري 
جزئي( وحيث انه مت اإحالة الدعوى اىل اخلبري احل�ضابي/علي عبداهلل �ضلطان املرزوقي/لذا 
يتوجب عليكم احل�ضور الجتماع اخلربة احل�ضابية / يف الدعوى وذلك يف متام الثانية ع�ضر 
ظهرا يف  يوم الثالثاء املوافق 2019/8/6 يف مقر مكتب اخلبري الكائن باإمارة دبي ، بجوار مركز 
ابو هيل ، بناية الفاميد )مقابل كنتاكي( املدخل اخللفي ، الطابق الثاين ، مكتب رقم )201( 
- وعليه  : 2650665-04 وفاك�ض 04/2650645  قانونيون( هاتف  املحيط حما�ضبون  )موؤ�ض�ضة 
يرجى احل�ضور يف املوعد املحدد وتقدمي كافة ما لديكم من م�ضتندات ويف حالة عدم ح�ضوركم 

�ضيتم امل�ضي يف اإجراءات اخلربة احل�ضابية يف الدعوى. 
�خلبري �حل�شابي /علي �ملرزوقي  

�إجتمـــــاع خبــــــرة
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�إعالن بالن�شر

يف �لدعوى رقم 2018/3008 مدين جزئي - دبي 
موعد لالإجتماع و�ملعاينة وتقدمي �مل�شتند�ت 

املدعية - داليا بنت توفيق بن حممد رحيمى 
املدعي عليهم : 1- جرانتى خلدمات اإيقاف و�ضف ال�ضيارات )فرع من جرينت�ض 
لالإ�ضثمار �ض ذ م م( 2- جابر ح�ضني يو�ضف ح�ضن  3- �ضركة البحريه الوطنية 
الثاين  عليه  واملدعي  االأوىل  عليها  املدعي  برجاء ح�ضور   - دبي(  )فرع  للتاأمني 
الثالثاء  يوم  يف   ، عاليه  املذكورة  الق�ضية  بخ�ضو�ض  الهند�ضية  اخلربة  اإجتماع 
املوافق 2019/7/31 ال�ضاعة 1.30 ظهرا ، وذلك مبقر اخلربة باإمارة دبي - بردبي 
- مبنى بارك اإفينيو 2 - �ضقة الثالث / 306 - واحة ال�ضيلكون. لالإت�ضال باخلبري 

هاتف رقم : 0508150553 - 0508341213 
م/فريد عبد�ملنعم فريد

�خلبري �لهند�شي �ملنتدب  

�إجتمـــــاع خبــــــرة
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يف �لدعوى رقم 2018/898 عقاري كلي

املدعي عليها االأوىل / فري�ضت جويالثي للو�ضاطة العقارية  
مبوجب كتاب عدالة املحكمة واملت�ضمن اإنتدابي خبريا يف الدعوى امل�ضار اليها اأعاله املرفوعة من 
للو�ضاطة  جويالثي  فري�ضت   / االأوىل  عليها  املدعي  �ضد  اللوز  عبداحل�ضن  حممد  اأحمد  املدعي/ 

العقارية ، املدعي عليها الثانية / ال�ضركة اخلليجية لال�ضتثمارات العامة )�ض م ع( 
نحيطكم علما باأنه مت ندبنا ملبا�ضرة الدعوى امل�ضار اليها اأعاله ، وقد مت حتديد موعد جل�ضة اخلربة 
ح�ضب التفا�ضيل املو�ضحة ادناه ، وعليه فاإنه يرجى منكم احل�ضور يف الوقت واملكان املحددين ، وفقا 

للتفا�ضيل االآتية : اليوم : الثالثاء - املوافق 2019/7/30 ، ال�ضاعة 3.00 ع�ضرا. 
املكان : مكتب اخلبري )الند كابيتال لالإ�ضت�ضارات( العنوان �ضارع اآل مكتوم - مقابل وكالة تويوتا 
  6 الطابق   Golden Business Center املبنى   - الر�ضتماين  الواحد  �ضركة عبد  وبجوار 

مكتب 605 ، هاتف / 2501818-04 ، فاك�ض 04-2501811 
- ويف حالة تخلفكم عن ح�ضور اجتماع اخلربة �ضيتم مبا�ضرة املاأمورية. 

حممد �ل�شر�وي
 عن �ملهند�شة / �شيما �أحمد  �للنجاوي
حمكم وخبري هند�شة م�شاحة منتدب �أمام �ملحاكم     

�عالن بالن�شر 
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�إعالن بالن�شر

رقم )2019/5459(
حار�ض  �ضمراين  رم�ضان  حممد  ال�ضيد/  بالتوقيع  وميثله  اجلن�ضية  اإماراتي   ، املهريي  اأحمد  بطي  اأحمد   : املنذر 
اخلليج  ، منطقة  دبي  اإم��ارة   : وعنوانه   - )2018/1/114533م(  املحرر  رقم  اأ�ضوال حتت  وكالة م�ضدقة  ، مبوجب 
التجاري ، بناية �ضياتل تاور ، مبنى )1( رقم مكاين )247588467( ، مكتب )1003( هاتف رقم 056/9611126 ، دبي. 
املنذر اليها : �ضركة الريامي انرتيورز )�ض ذ م م( وميثلها مديرها - وعنوانها : اإمارة دبي ، منطقة الكرامة - �ضارع 
ام هرير رقم )30( ملك را�ضد مبارك �ضيف الريامي ، مكتب رقم )208( مقابل مبنى خمترب املعايري واملقايي�ض لهيئة 

كهرباء ومياه دبي ، رقم مكاين )2991393202( هاتف رقم 050/6880677 ، هاتف ثابت رقم 04/3366775 
وقدره  مبلغ  ب�ضداد  امل��ن��ذرة  م��ع  التعاون  ب�ضرورة   ، اأع���اله  ا�ضمها  امل��ذك��ور  اليها  امل��ن��ذر   ، امل��ن��ذرة  تنبه   -: املو�سوع 
اإماراتي(  دره��م  وخم�ضون  وخم�ضة  و�ضبعمائة  الفا  وخم�ضون  وثمانية  وخم�ضمائة  )مليونان  دره��م   )2558755/=(
املرت�ضد يف ذمتكم ل�ضالح املنذرة - وذلك يف خالل فرتة اق�ضاها )5( ايام من تاريخ ن�ضر االإعالن ، ويف حال عدم 
ال�ضداد ، �ضوف ت�ضطر املنذرة اىل اللجوء اىل الق�ضاء باتخاذ كافة االإج��راءات القانونية املتبعة يف هذا ال�ضاأن مبا 
الر�ضوم  اىل  باالإ�ضافة  وال�ضرر  العطل  وبدل  بالتعوي�ض  واملطالبة  االأداء  امر  املدنية ودعوى  الدعوى  اقامة  فيها 

وامل�ضاريف واتعاب املحاماة ، واية م�ضاريف اخرى قد ترتتب على هذا االإجراء.  
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2019/5561(

املنذر : امل�ضاريع االأملانية اخلليجية املحدودة 
املنذر اليها : كامل لل�ضناعة - ذ م م 

ب��دب��ي فاإن  ال��ع��دل  اإن���ذار ع��ديل وامل�ضجل ل��دى ك��ات��ب  مب��وج��ب االإن����ذار رق��م 2019/132536 
لها  امل�ضتحقة  الفواتري  قيمة  ب�ضداد  اليها  امل��ن��ذر  على  تنبه  االإن���ذار  ه��ذا  ومب��وج��ب  امل��ن��ذرة 
 6.071.00 وقدرها  اإجمالية  بقيمة  االإن��ذار  هذا  ب�ضدر  وال���واردة  بذمتها  املرت�ضدة  واملبالغ 
درهم اإماراتي وذلك خالل خم�ضة ايام من تاريخ ا�ضتالمكم لهذا االإنذار واإال �ضن�ضطر اىل 
اتخاذ كافة االإجراءات القانونية الالزمة الإلزامكم ب�ضداد املبلغ املذكورة والفائدة القانونية 
امل�ضتحقة عليه ، ف�ضال عن احلجز على كافة اموالكم املنقولة والغري املنقولة وبيعها باملزاد 
العلني باالإ�ضافة اىل حتميلكم م�ضوؤولية التعوي�ض عن كافة االأ�ضرار املادية واالأدبية التي 

حلقت باملنذرة والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة.    
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12694 بتاريخ 2019/7/29   

�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2019/5548(

املنذر : خا�ضيار ح�ضن طالبى 
واملدير  امل��ال��ك  وب�ضفته  ال�ضخ�ضية  ب�ضفته  ظاهر  حممد  خ��ان  احمد   : اليها  امل��ن��ذر 
لقرية هريات للرخام واجلرانيت - نخطركم ومبوجب هذا االإنذار بطلب املنذر منكم 
ب�ضرورة الوفاء بالتزامكم باملبادرة فورا اىل ت�ضديد املبلغ املرت�ضد يف ذمتكم ل�ضاحلها 
مبلغ وقدره )50000 درهم( )خم�ضون الف درهما( نظري ال�ضيك رقم 00041 وامل�ضحوب 
على البنك العربي املتحد بتاريخ 2019/5/6 والذي اأعيد دون �ضرف لعدم وجود ر�ضيد 
و�ضرورة الوفاء به وذلك يف موعد غايته خم�ضة ايام من تاريخ اعالنكم ويف حال عدم 
االإ�ضتجابة منكم فانه �ضتقوم باتخاذ كافة االإجراءات القانونية الالزمة يف مواجهتكم 
وامل�ضاريف  الر�ضوم  بكافة  الزامكم  مع  عاليه  امل��ذك��ور  ال�ضيك  قيمة  بدفع  اللزامكم 

ومقابل اتعاب املحاماة.  
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2019/5546(

املنذرة : بيلد تيك للتجارة - �ض ذ م م
بوكالة املحاميني / يو�ضف احمد عبداهلل وروكز حبيقه 

املنذر اليها : م�ضنع قمر اخلليج الهند�ضي لهياكل ال�ضيارات - ذ م م 
املو�سوع : اإنذار عديل بالن�سر 

اليها بان توؤدي لها مبلغ وقدره )173.334.00 درهم(  املنذر  تنذر املنذرة مبوجب هذا االإن��ذار 
مائة وثالثة و�ضبعون الفا وثالثمائة واربعة وثالثون درهما باالإ�ضافة اىل الفائدة القانونية 
عن هذا املبلغ بواقع 12% من تاريخ هذا االإنذار وذلك خالل خم�ضة ايام من تاريخ ا�ضتالمكم 
ك��ان ف�ضوف  املبلغ الأي �ضبب  اليها عن دف��ع ه��ذا  املنذر  امتناع  او  االإن���ذار ويف ح��ال تخلف  لهذا 
امل��ن��ذرة مع  اىل  املبلغ  بدفع  الإل��زام��ه��ا  ال��الزم��ة  القانونية  االإج����راءات  كافة  ات��خ��اذ  اىل  ن�ضطر 

حتميلها منذ االآن كافة الر�ضوم وامل�ضاريف واالتعاب التي قد تن�ضاأ عن ذلك. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2019/5547(

املنذرين / 1- غالمر�ضا يو�ضف ر�ضتمخاين 2-رك�ضانا �ضيد �ضياء الدين يحيوي زجناين 
املنذر اليها / 1- حممد عبداحلميد العو�ضي ب�ضفته ال�ضخ�ضية وب�ضفته مديرا ل�ضركة اريان 

هوم للتجارة العامة - �ض ذ م م  2-اريان هوم للتجارة العامة - �ض ذ م م 
مبوجب التفوي�ض ال�ضادر عن اجلهة املنذرة بتخويل املنذر اليهما بتاأجري ال�ضقة رقم )708( 
بناية ليك ترا�ض - اأبراج بحريات اجلمريا - وحيث انه منذ عام 2016 تقومون بتاأجري ال�ضقة 
نخطركم  وعليه  امل��ن��ذرة  اجلهة  اىل  االي��ج��اري��ة  املبالغ  ت�ضددوا  مل  انكم  اال  االأج���رة  وا�ضتيفاء 
ر�ضالة  واع��ت��ب��ار  امل��ن��ذرة  بالكف ع��ن متثيل اجل��ه��ة  امل��ن��ذر منكم  االإن����ذار بطلب  ه��ذا  ومب��وج��ب 
التفوي�ض الغية واملبادرة فورا خمالل مدة خم�ضة ايام من تاريخ اعالنكم باالإنذار اىل ت�ضليم 
اجلهة املنذرة كافة املبالغ التي كنتم قد ا�ضتح�ضلتم عليها من م�ضتاأجري ال�ضقة املذكورة عاليه 

مع الفوائد القانونية من تاريخ ا�ضتالمكم لها اىل حني ال�ضداد. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12694 بتاريخ 2019/7/29   

�عالن حكم بالن�شر
   يف  �لدعوى رقم 2018/9043 عمايل جزئي                                              

اىل املدعي عليه/1- �ضالون يور �ضتايل جمهول حمل االقامة مبا اأن املدعي / 
جيهان بنت حممد احلمروين - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة 
حممد  بنت  جيهان  ل�ضالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف   2018/11/1 بتاريخ 
احلمروين - باإلزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 27375 درهم �ضبعة 
وع�ضرون الف وثالثمائة وخم�ضة و�ضبعون درهما وتذكرة عودة اىل وطنها او 
والزمتها  اآخ��ر  التحقت بخدمة �ضاحب عمل  قد  تكن  ما مل  نقدا  يقابلها  ما 
يوما  ثالثني  خالل  لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما  امل�ضروفات.  
اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12694 بتاريخ 2019/7/29   
      مذكرة �عالن متظلم �شده بالن�شر     

   يف  �لدعوى 2019/113 تظلم �شرعي                    
اىل املتظلم �ضده /1- روان �ضحادة مو�ضى البكريات - جمهول حمل االقامة 
باقر  زه��رة وميثله / خمتار حممد  اب��و  التظلم /احمد حممد ح�ضن  اأن  مبا 
غريب -  قد اقام عليك التظلم املذكور اعاله ومو�ضوعه تظلم من قرار االمر 
على عري�ضة )�ضرعي( رقم 481 والر�ضوم وامل�ضاريف. وحددت لها جل�ضه يوم 
االثنني  املوافق 2019/7/29  ال�ضاعة 11.00 �ضباحا بالقاعة رقم )1( يف مبنى 
من  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا  القرهود  منطقة  يف  ال�ضخ�ضية  االأح���وال 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات اأو م�ضتندات للمحكمة 
�ضيكون  احلكم  ف��اإن  تخلفك  حالة  ويف  االأق���ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�ضة  قبل 

مبثابة ح�ضوري   
            رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12694 بتاريخ 2019/7/29   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2019/2695 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/1- ال�ضرح للمقاوالت - �ض ذ م م جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/بي �ضيف ال�ضت�ضارات االأمن وال�ضالمة وميثله/
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - املو�ضى احلمادي  علي  ابراهيم 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )93301( درهم 
�ضتبا�ضر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12694 بتاريخ 2019/7/29   

مذكرة �عالن بالن�شر
يف  �لدعوى 2019/1165 �إ�شتئناف جتاري      

 اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1-الكامل لتجارة قطع غيار ال�ضيارات - �ض ذ م م
ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول   - �ضاحب  �ضانو  رفيق  حممد  2-�ضيخ 
امل�ضتاأنف /حممد اليا�ض باجي هدايت اهلل - قد ا�ضتاأنف احلكم ال�ضادر 
بالدعوى رقم 2017/401 جتاري جزئي  وحددت لها جل�ضه يوم  االأحد  
 ch2.E.23 املوافق 2019/8/4 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  بالقاعة رقم
تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه 

�ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ل�شتئناف

�لعدد 12694 بتاريخ 2019/7/29   
 �إعالن دعوة �إجتماع خربة بالن�شر 

ب�ضفتي اأنا / وليد خمي�ض بن �ضويدان خبريا ح�ضابيا مكلفا من قبل حمكمة دبي 
باجراء اخلربة احل�ضابية يف الدعوى رقم )2018/2689( جتاري كلي - فاإننا قد 
قررنا دعوة ال�ضادة/ �ضيجما الهند�ضية ذ م م  ، وذلك من اأجل احل�ضور اىل مقر مكتبنا 
ب�ضفتها ال�ضخ�ضية او من ميثلها قانونا ب�ضفتها : املدعي عليها بالدعوى املذكور 

بالرقم اأعاله.  واملقامة من قبل املدعية / التك للتجارة  
�ضارع   - الذهبي  االأعمال  مركز  بناية  يف  الكائن  مكتبنا  مقر  اإىل  للح�ضور  وذلك 
، ف   04-2208803  : - ت   604 رقم  الني�ضان مكتب  وكالة  بور�ضعيد - خلف 
متام  يف   )2019/8/4( املوافق  القادم  االأحد  يوم  وذلك   04-2208804  :

.)Am 9.30( ال�ضاعة التا�ضعة والن�ضف �ضباحا
�خلبري�ملحا�شبي / وليد خمي�س بن �شويد�ن 
قيد رقم  141  

�جتماع خربة

�لعدد 12694 بتاريخ 2019/7/29   
يف  �لدعوى 2019/713 جتاري كلي - دبي 

القانونية املحامي/ماأمون اخلويل للمحاماة واال�ضت�ضارات  الدويل بوكالة  التجاري   املدعي/البنك 
املعلن اليها/املدعي عليها االأوىل /�ضركة ردهي �ضدى للتجارة العامة 

املدعي عليه الثاين/�ضونيل �ضابالين راتان كي�ضاف دا�ض 
املدعي عليها الثالثة/�ضونينا �ضابالين �ضونيل �ضابالين 

يوم  فقد حددنا  اعاله  الدعوى  املوقرة العمال اخلربة يف  دبي  تكليفنا من قبل حمكمة  على  بناء 
االأحد املوافق 2019/8/4 يف متام ال�ضاعة العا�ضرة �ضباحا لعقد االجتماع االأول للخربة وذلك مبقر 
مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�ضارد - دبي - القرهود - �ضارع املطار - مبنى الفجر لالأعمال - الطابق 
االأول - مكتب 120 - لذا يطلب ح�ضوركم او من ميثلكم قانونا حل�ضور االجتماع املذكور مع اإح�ضار 
كافة امل�ضتندات املتعلقة بالدعوى ، وعليكم مراجعة اخلبري اوال باأول ب�ضاأن اية ا�ضتف�ضارات وملتابعة 

تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�ضتالم امل�ضتندات والتعقيب عليها. 
�خلبري / �شعيد �ل�شارد �لفال�شي 
رقم �لقيد مبحاكم دبي 133 

دعوة حل�شور 
�لجتماع �لأول للخربة   

�لعدد 12694 بتاريخ 2019/7/29   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2019/2954 تنفيذ جتاري  
ذ   - ال��ع��ام��ة  وال�ضيانة  ل��ل��م��ق��اوالت  كيت�ض  روي���ال  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
ان طالب  االقامة مبا  رام��و جمهول حمل  رام��و  م 2-�ضاثي�ض كومار  م 
امل�ضرف   - اخلارجية  والتجارة  لال�ضتثمار  العربي  امل�ضرف  التنفيذ/ 
وميثله / نا�ضر حمد �ضليمان جابر ال�ضام�ضي - قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )60887( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12694 بتاريخ 2019/7/29   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2017/2670  تنفيذ جتاري  
حمل  جمهول  م  م  ذ  �ض   - للمقاوالت  �ضده/1-جيكور  املنفذ  اىل 
واجلرانيت  الرخام  لتجارة  التنفيذ/ايليت  طالب  ان  مبا  االقامة 
وميثله / اأمل عمري ال�ضبيعي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
 )300828( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12694 بتاريخ 2019/7/29   

�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم 2019/5416 

املنذر: حممد عبداهلل علي بوكالة ال�ضويب للعقارات - ذ م م 
املنذر اليه : ارت لينك الأعمال تنفيذ الت�ضميم الداخلي - �ض ذ م م  

بح�ضب  مدفوعة  الغري  املتاأخرات  قيمة  ب�ضداد  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإيجار  �ضيك  ب�ضبب رجوع  ا�ضتحقاق  بدون  لوجود فرتة  االيجار  عقد 
2018/9/1 مببلغ 13200 درهم و�ضيك االيجار املحرر بتاريخ 2019/6/1 
االخالء  واالإ  االع��الن  ه��ذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوما   )30( مدتها  ومبهلة 
ف�ض  م��رك��ز  ل���دى  امل��ت��ب��ع��ة  االج������راءات  ح�ضب  ذل���ك  امل���اأج���ور  وت�ضليمنا 

املنازغات االيجارية.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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•• دبي-الفجر:

مب�ضاركة وفد من جمعية ال�ضحفيني االإماراتية اختتمت 
يف القارة يوم ال�ضبت اأعمال ال��دورة التدريبية عن “ دور 
االإعالم يف ت�ضحيح املفاهيم ال�ضحية اخلاطئة.. االإدمان 
انعقدت  التي  ال�ضيخ  �ضرم  مدينة  يف  منوذًج”،  واالإع��اق��ة 
خالل الفرتة من 25 – 27 يوليو اجلاري، و�ضم الوفد 
الزمالء ح�ضة �ضيف ال�ضحفية بجريدة اخلليج وحممد 
بالل  وح�ضن  االم��ارات  انباء  بوكالة  ال�ضحفي  ال�ضارجي 
فرج ال�ضحفي بجريدة البيان، ونظم الدورة االحتاد العام 

لل�ضحفيني العرب ومنظمة ال�ضحة العاملية بالقاهرة. 
وق���ال االإع���الم���ي ع��ب��د ال��رح��م��ن ن��ق��ي ام���ني ال�����ض��ر العام 
اأكرب  اإىل  نتطلع  اأن��ن��ا  االإم��ارات��ي��ة،  ال�ضحفيني  جلمعية 
هذه  مثل  يف  اجلمعية  اأع�ضاء  للزمالء  ممكنة  ا�ضتفادة 

ال�ضباب منهم  ال�ضحفيني وخا�ضة  ت�ضاعد  التي  ال��دورات 
على االملام واملعرفة بعلوم ال�ضحة ب�ضكل عام، واأن برنامج 
الدورة املكثف واملعد من خرباء يف جمال االإعالم ال�ضحي، 
�ضوف ي�ضاعد اأع�ضاء الدورة على تو�ضيح وت�ضحيح كثري 

من املفاهيم ال�ضحية اخلاطئة لدى �ضباب ال�ضحفيني.
باحتاد  التدريب  جلنة  ع�ضو  املجيد،  عبد  اأمي��ن  واأو���ض��ح 

ال�ضحفيني العرب،
 اأن الدورة �ضارك فيها �ضحفيون ميثلون 11 دولة عربية، 
م���ن االإم�������ارات، وم�����ض��ر، وال�����ض��ع��ودي��ة، و���ض��ل��ط��ن��ة ُعمان، 
وفل�ضطني،  وال�ضودان،  وال�ضومال،  والبحرين،  والعراق، 

ولبنان، واملغرب، و�ضوريا.
هو  التدريبية،  ال����دورة  اأه����داف  اأن  املجيد  عبد  واأ���ض��اف 
حتفيز ال�ضحفيني العرب، على تناول الق�ضايا ال�ضحية، 
مب��ا ل��ه��ا م��ن اأه��م��ي��ة ك��ب��رية ل��ل��م��واط��ن��ني، وك��ون��ه��ا ركيزة 

ف�ضاًل  دول��ة،  الأي  امل�ضتدامة  التنمية  خطط  يف  اأ�ضا�ضية 
بع�ض  �ضهدتها  ال��ت��ي  وال�����ض��راع��ات  احل���روب  خلفته  عما 
الدول من اإعاقة، واآثار نف�ضية، تتطلب معاجلة اإعالمية 
االإعالم  دور  تعزيز  الرئي�ضي، هو  واملحور  وواعية،  هادفة 
ال�ضحة  ح��ول  اخل��اط��ئ��ة،  ال�ضحية  املفاهيم  ت�ضحيح  يف 

النف�ضية واالإدمان واالإعاقة،
 ف��ه��ن��اك م��ع��اجل��ات اإع��الم��ي��ة خ��اط��ئ��ة، يف ت��ن��اول ق�ضايا 
اإىل  ح��اج��ة  وك��اأن��ه يف  نقدمه  امل��ث��ال،  �ضبيل  االإع��اق��ة على 
�ضخ�ض  اأن���ه  على  االإع���الم  يقدمه  اأن  وال�����ض��واب  �ضدقة، 
قادر على العمل وتوظيف طاقته املتاحة، وتقدمي النماذج 
الناجحة، واإدارة النقا�ض اجلاد حول معوقات، و�ُضبل دمج 

ذوي االإعاقة يف جمتمعاتهم.
واأ�ضار ع�ضو جلنة التدريب باحتاد ال�ضحفيني العرب : اإىل 
اأن الدورة التدريبية، ت�ضمنت تعزير القدرات املهنية، عرب 
حما�ضرات نظرية وعملية يف مهارات التحقيق ال�ضحفي، 
واالأخطاء  ال�����ض��ح��ف��ي،  وال��ت�����ض��وي��ر  ال�����ض��ح��ف��ي،  واحل�����وار 
فنون  وتوظيف  االأف��ك��ار،  توليد  وط��رق  ال�ضائعة،  اللغوية 
يف  احرتافية  مهنية  اأع��م��ال  اإن��ت��اج  يف  ال�ضحفي  التحرير 

ق�ضايا ال�ضحة.
كما �ضاهم مدربون من منظمة ال�ضحة العاملية، يف �ضرح 
التو�ضيفات الدقيقة لل�ضحة النف�ضية واالإعاقة واالإدمان 
وال��ت��ج��ارب ال��ع��امل��ي��ة يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا، و���ض��م��ل برنامج 
ا لتجارب بع�ض الدول يف اإ�ضالح منظومة  الدورة عرو�ضً

ال�ضحة.
ال���دورة �ضلم االإع��الم��ي ح��امت زك��ري��ا م�ضاعد  وف��ى نهاية 
التدريب  جلنة  رئي�ض  اجل��ه��وري  و���ض��امل  االحت���اد،  رئي�ض 
لل�ضحفيني  امل�ضاركة  �ضهادات  العرب،  ال�ضحفيني  باحتاد 
نقيب  ر���ض��وان  �ضياء  احلفل  ح�ضر  ال���دورة.  يف  امل�ضاركني 
العرب،  ال�ضحفيني  احت��اد  واإدارة  امل�ضريني  ال�ضحفيني 
لوزه  نا�ضر  والدكتور  �ضعيد  الدكتور خالد  فيها  وحا�ضر 
ومنت�ضر حمدان وح�ضام دياب وجنوى طنطاوي وحم�ضن 

عبد ال�ضتار.

جمعية �ل�سحفيني ت�سارك يف دورة تدريبية 
عن دور �لإعالم يف ت�سحيح �ملفاهيم �ل�سحية �خلاطئة ب�سرم �ل�سيخ

•• �سانت بطر�سربغ-الفجر:

والرتاث  بالثقافة  ال�ضارقة  اإم���ارة  فيه  ج��ال��ت  اأ���ض��ب��وع  بعد 
اأقدم املدن  االإماراتي العريق على مدينة �ضانت بطر�ضربغ، 
احل�ضارتني  فيه  تالقت  ا�ضتثنائّي  م�ضهد  وبعد  الرو�ضية، 
الذي  ال�ضارقة،  اأ�ضبوع  االإم��ارة  اختتمت  والرو�ضية،  العربية 
ا�ضتكمااًل  ال�ضارقة،  يف  احلكومية  العالقات  دائ���رة  نّظمته 
التي تهدف اإىل  ل�ضل�ضلة “اأيام ال�ضارقة الثقافية يف العامل”، 
تبادل اخلربات والتجارب الثقافية واملعرفية واالإن�ضانية مع 

املدن العاملية ال�ضديقة. 
املتنوعة،  الفعاليات  اأ�ضبوع من  االإمارة على امتداد  وعّرفت 
اجلمهور الرو�ضي على مالمح من الثقافة املحلية االإمارتية 
التي  التاريخية  ال��ع��الق��ات  خاللها  م��ن  ع���ززت  وال��ع��رب��ي��ة، 
املنجز  و�ضردت حكاية  والرو�ضية،  العربية  الثقافتني  تربط 
جهود  من  تقوده  وم��ا  ال�ضارقة  الإم���ارة  والثقايف  احل�ضاري 

الفتة على �ضعيد العمل الثقايف واالقت�ضادي وال�ضياحي. 
فاهم  ال�ضيخ  اأك���د  ال�����ض��ارق��ة،  اأ���ض��ب��وع  فعاليات  خ��ت��ام  وح���ول 
ال�ضارقة،  يف  احلكومية  العالقات  دائ���رة  رئي�ض  القا�ضمي، 
اأ�ضا�ض عالقته مع  اأن م�ضروع ال�ضارقة احل�ضاري ترتكز يف 
عرب  والتالقي  احل��وار  على  العامل،  وثقافات  مدن  خمتلف 
دولة  يربط  م��ا  اأن  اإىل  م�ضرياً  وال���رتاث،  واالإب����داع  املعرفة 
االإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة واجل��م��ه��وري��ة ال��رو���ض��ي��ة تاريخ 
وما  ال�ضعد،  خمتلف  على  امل�ضرتكة  ال��ع��الق��ات  م��ن  طويل 
هذه امل�ضاركة اإال تعزيزاً الأ�ض�ض الروابط القوية التي جتمع 

كال البلدين. 
جئنا  وتابع رئي�ض دائرة العالقات احلكومية يف ال�ضارقة”: 

واأدبنا،  لغتنا،  معنا  نحمل  ب��ط��ر���ض��ربغ،  �ضانت  مدينة  اإىل 
وثقافتنا االأ�ضيلة التي باتت اأ�ضا�ضاً ثابتاً، ومنطلقاً للعمل يف 
ال�ضيخ  ال�ضمو  اأر�ضى دعائمه �ضاحب  اإمارة مت�ضي مب�ضروع 
الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي، ع�ضو املجل�ض االأعلى 
حاكم ال�ضارقة، واأ�ضبحت بعد اأربعة عقود من العمل حلقة 
وما  ال�ضرق،  على  تفتح  وبوابة  العامل،  ح�ضارات  بني  و�ضل 
م�ضاركتنا يف هذه املدينة العريقة اإال تاأكيداً على اأن الثقافة 

هي القا�ضم امل�ضرتك االأ�ضيل الذي يربط ال�ضعوب«. 
على  االنفتاح  يف  روؤيتنا  ال�ضارقة  اأ�ضبوع  يج�ضد  واأ�ضاف:” 
االآخر، والتعّرف على ح�ضارته وثقافته عن قرب، ويف الوقت 
نف�ضه تعريفه مبنجزاتنا وح�ضارتنا وثقافتنا، وتن�ضجم هذه 
الفعاليات مع روؤيتنا الرامية اإىل تدعيم اأ�ض�ض العالقات التي 
تربطنا مع خمتلف مدن وبلدان العامل، وناأمل يف اأن تكون 
هذه الفعاليات فر�ضة لتعزيز جهود العمل الثقايف وال�ضياحي 
بطر�ضربغ«.من  �ضانت  ومدينة  ال�ضارقة  بني  واال�ضتثماري 
جانبه اأ�ضاد �ضعادة مع�ضد حارب مغري اخلييلي �ضفري دولة 
رو�ضيا االحتادية  املتحدة لدى جمهورية  العربية  االإم��ارات 
على امل�ضرفني والقائمني على االأن�ضطة والفعاليات الأ�ضبوع 
ال�ضارقة يف مدينة �ضانت بطر�ضبورغ والذي اأع��ّد ب�ضكل ممّيز 
حيث كان له تاأثري لقاطنني املدينة وال�ضائحني للتعّرف على 
زيادة  اإىل  �ضي�ضهم  وال��ذي  حّية،  ب�ضورة  االإماراتية  الثقافة 
احل�ضاري  التفاعل  ويف  ال�ضديقني  ال�ضعبني  بني  التوا�ضل 

مع جميع احل�ضارات ال�ضرقية والغربية. 
ُتبنى  الثقافات تعترب ج�ضوراً  باأن  ال�ضفري  اأ�ض��ار �ضعادة  كم��ا 
عليها ال�ضيا�ضات، واالإمارات العربية املتحدة مدت ج�ضورها 
من خالل عالقاتها الثقافية املبا�ضرة يف �ضيا�ضتها اخلارجية 

احل�ضارات  جميع  مع  احل�ضاري  التفاعل  ويف  والداخلية، 
ال�ضرقية والغربية، حيث اأ�ضبحت الدولة منوذجاً ح�ضارياً 
مل��ن��ط��ق��ة اخل��ل��ي��ج، ووج���ه���ة ���ض��ي��اح��ي��ة اأ���ض��ا���ض��ي��ة مل��م��ث��ل��ي هذه 
نف�ضها  عن  للتعريف  حتتاج  ال  اليوم  فالدولة  احل�ضارات. 
للعامل من  االأ�ضا�ضية  والوجهات  ال��دول  من  اأ�ضبحت  الأنها 
تنظيمها  ال�ضارقة على  دور حكومة  �ضاكراً  النواحي،  جميع 
هذا االأ�ضبوع ملا له من دور يف تعميق العالقات بني البلدين.
ال�ضارقة  اإم���ارة  امل�ضتوى من  و���ض��ارك يف احل��دث وف��ٌد رفيع 
العالقات  دائ����رة  رئ��ي�����ض  ال��ق��ا���ض��م��ي،  ف��اه��م  ال�ضيخ  ب��رئ��ا���ض��ة 
احلكومية يف ال�ضارقة، و�ضّم �ضعادة ال�ضيخ في�ضل بن �ضعود 
ال����دويل، و�ضعادة  ال�����ض��ارق��ة  م��دي��ر هيئة م��ط��ار  ال��ق��ا���ض��م��ي، 
ال�ضارقة للرتاث،  امل�ضلم، رئي�ض معهد  العزيز  الدكتور عبد 
ال�ضارقة،  الثقافة يف  دائرة  العوي�ض، رئي�ض  و�ضعادة عبداهلل 
القا�ضمي  �ضلطان  الدكتور  دارة  رئي�ض  امل��ري،  علي  و�ضعادة 
املحلية  ال��دوائ��ر  ممثلي  م��ن  وع���دداً  اخلليجية،  للدرا�ضات 

امل�ضاركة يف اأ�ضبوع ال�ضارقة.
دائ���رة  ب��اإ���ض��راف  اأق��ي��م  ال�ضارقة”  “اأ�ضبوع  اأن  اإىل  ي�����ض��ار 
العالقات احلكومية يف ال�ضارقة، وم�ضاركة دائرة الثقافة يف 
التجاري  االإمناء  ال�ضارقة للرتاث، وهيئة  ال�ضارقة، ومعهد 
وال�ضياحي يف ال�ضارقة، وهيئة مطار ال�ضارقة الدويل، واإدارة 
متاحف ال�ضارقة ودارة الدكتور �ضلطان القا�ضمي للدرا�ضات 

اخلليجية.
“اأيام ال�ضارقة الثقافية يف  اإمارة ال�ضارقة اأطلقت  اأن   يذكر 
2002 ونظمت هذه ال�ضل�ضلة يف العديد  العامل” يف العام 
االأملانية  ماينز  �ضهدت مدينة  العامل، حيث  امل��دن حول  من 

اأوىل حلقات هذه ال�ضل�ضلة.

يف ختام اأ�سبوع ال�سارقة

�ل�سارقة توّدع �سانت بطر�سربغ بجمال �لأدب �لعربي و�سحر �لرت�ث �لإمار�تي 
فاهم القا�سمي: الثقافة هي القا�سم امل�سرتك الأ�سيل الذي يربط ال�سعوب
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الفيلم تعر�ص لظلم كبري يف حتديد موعد عر�سه

ر�نيا حممود يا�سني: )قهوة 
بور�سة م�سر( جمع �أجيال 

خمتلفة باأدو�ر متميزة

بور�ضة  "قهوة  لتجربة  حما�ضك  �ضبب  •ما 
م�ضر"؟

- ثمة اأ�ضباب جعلتني ال اأتردد يف املوافقة على 
اال���ض��رتاك ب��داي��ة م��ن رغبتي يف دع��م زميلي 
اجلديدة،  االإنتاجية  بتجربته  مر�ضي  ع��الء 
التي  املكتوبة لل�ضخ�ضيات،  باملعاجلة  مروراً 
جعلتني اأ�ضعر بوجودي يف جتربة خمتلفة، 
الذي  الفيلم  يف  �ضخ�ضيتي  اإىل  و���ض��واًل 
"املوديل"  الفتاة  �ضخ�ضية  وه��و  قدمته، 
الفقرية،  ال��ط��ب��ق��ة  اإىل  ت��ن��ت��م��ي  ال���ت���ي 
اأن��ن��ي كنت مر�ضحة  ال��رغ��م م��ن  وعلى 
الدور  فاإن هذا  اآخر  البداية لدور  يف 
اأنني  اأكرث، خ�ضو�ضا  ا�ضتفزين فنياً 

مل اأقدم دوراً ي�ضبهه من قبل.
للدور؟ حت�ضرت  •كيف 

- حت�����ض��ريي ل��ل��دور ارت��ك��ز على 
ال�ضيناريو، وجل�ضات اال�ضتعداد 
املخرج  م����ع  ج��م��ع��ت��ن��ي  ال���ت���ي 
وباقي فريق العمل، وحر�ضت 
تركيز  هناك  يكون  اأن  على 
النف�ضية  اجل���وان���ب  ع��ل��ى 
واأعتقد  ال������دور،  واب���ع���اد 
اأن�����ن�����ي جن���ح���ت يف ه���ذا 
االأمر ب�ضكل كبري، وهو 
فعل  ردود  م���ن  مل�����ض��ت��ه 
مواقع  عرب  اجلمهور 
االجتماعي  التوا�ضل 
وكذلك  الفيلم،  عن 
عن  االن����ط����ب����اع����ات 
الفيلم  م�������ض���اه���دة 

بال�ضاالت.
اأن  ت����ري����ن  •هل 
تعر�ض  ال���ف���ي���ل���م 

للظلم؟
- بالفعل، الفيلم 
لظلم  ت����ع����ر�����ض 
حتديد  يف  كبري 
عر�ضه  م����وع����د 
ال����������ذي ت����زام����ن 
االأمم  ك���اأ����ض  م���ع 
التي  االإف��ري��ق��ي��ة 
ت�������ض���ت�������ض���ي���ف���ه���ا 
باالإ�ضافة  م�ضر، 
اآخ�������ر  ظ�����ل�����م  اإىل 
مرتبط  ب����ال����ت����وزي����ع 
الفيلم  اإت������اح������ة  ب�����ع�����دم 
ب��ال�����ض��االت ال���ت���ي ي��ف��رت���ض اأن 
من  بنف�ضي  مل�ضته  اأم��ر  وه��و  تعر�ضه، 
زي��ارات لل�ضاالت، وحماولة م�ضاهدة  خالل 
الفيلم، الأفاجاأ باأنه غري موجود، فالعمل جيد 
ف��ن��ي��اً، لكن اإي���رادات���ه ت��اأث��رت ب��ع��وام��ل اأخ���رى يف 
م�ضر، ويف املقابل كانت االإيرادات التي حققها يف 

اخلليج مع عر�ضه جيدة جدا.

العر�ض؟ موعد  تاأجيل  يتم  مل  •ملاذا 
من  ولي�ض  كفنانة،  م�ضوؤوليتي  لي�ض  ال��ع��ر���ض  م��وع��د  حت��دي��د   -
حقي ان اأتدخل فيه، فهو اأمر مرتبط باتفاقات املنتج مع ال�ضركة 
فر�ض  وي�ضتطيع  جيد،  الفيلم  ان  ال�ضخ�ضية  وقناعاتي  امل��وزع��ة، 
نف�ضه يف اأي وقت، لكن م�ضكلة ظلم التوزيع اثرت ب�ضكل �ضلبي اكرث 

على العمل.
هل  عليه،  اأثرت  الفيلم  عن  النجم  غياب  فكرة  اأن  يرى  •البع�ض 

تتفقني مع هذا الراأي؟
وال�ضينما  ب��اأدواره��م،  وجن��وم  اأبطال  الفيلم  يف  امل�ضاركني  جميع   -
اعتربها  جنم  على  االعتماد  وفكرة  االأول،  املقام  يف  جماعي  عمل 
م�ضاألة من اخرتاع بع�ض املنتجني فح�ضب، وهو اأمر لي�ض متعارفا 
جمع  الفيلم  ان  كما  امل��ث��ال،  �ضبيل  على  العاملية  ال�ضينما  يف  عليه 
اأجياال خمتلفة باأدوار متميزة، وهو ما جعله يختلف عن غريه من 

االأعمال.
لالأعمال  ينتمي  الفيلم  اأن  خ�ضو�ضا  االأجور،  مل�ضاألة  •وبالن�ضبة 

ذات امليزانيات املحدودة؟
- جزء من موافقتي على الفيلم كما ذكرت لك يف البداية رغبتي يف 
دعم عالء مر�ضي بتجربته اجلديدة، لذا مل اأفكر يف م�ضاألة االأجر 
عندما وافقت، فعالء عمل على التجربة من قلبه، و�ضعى الإجناحها 
وعلى  كمنتج  عليه  ذل��ك  �ضعوبة  رغ��م  �ضديدة،  بواقعية  و�ضبغها 

املمثلني، فالفيلم جتربة جادة و�ضط ظروف �ضينمائية �ضعبة.
معها؟ تتعاملني  كيف  والديك،  عن  م�ضتمرة  اأخبار  •ثمة 

- اأقدر جنوميتهما وتاريخهما الفني الطويل، لكنني اأنزعج ب�ضدة 
للرد  دفعني  ما  وه��و  م�ضتمر،  ب�ضكل  مت�ضهما  التي  ال�ضائعات  من 
كاذبة  اأخبارا  ين�ضر  كل من  ق��رار مبالحقة  واتخاذ  موؤخراً،  بحزم 
باإرادته،  االإع���الم  عن  االبتعاد  ف�ضل  وال��دي  ان  خ�ضو�ضا  عنهما، 
وهذه رغبته التي يجب احرتامها، ووالدتي م�ضوؤولة عن قرارتها، 
من  هي  وحياتها  باالعتزال،  اال�ضتمرار  اأو  للتمثيل  بالعودة  �ضواء 

تقوم بتخطيطها ال اأي �ضخ�ض اآخر.
اإمام؟ عادل  الفنان  "فالنتينو" مع  يف  جتربتك  عن  •ماذا 

- �ضعيدة بهذه التجربة، و�ضنقوم با�ضتئناف الت�ضوير قريباً، و�ضبق 
ان انتهيت من ت�ضوير بع�ض م�ضاهدي يف العمل، ويتبقى يل نحو 
اكتوبر  �ضهر  خالل  للت�ضوير  و�ضنعود  االأحداث،  من  املئة  يف   60

املقبل، متهيداً للعر�ض خالل رم�ضان املقبل.
امل�ضل�ضل؟ تاأجيل  من  بال�ضيق  �ضعرت  •هل 

اأن االأمر كان مبنزلة �ضدمة  اأن اأخفي ذلك، خ�ضو�ضا  - ال ميكن 
�ضيعر�ض على اجلمهور يف رم�ضان  العمل  النهاية  كبرية، لكن يف 
املقبل، بعدما نكون قد قمنا بت�ضويره دون تعجل ليخرج باأف�ضل 
�ضورة ممكنة، فالتاأجيل يف م�ضلحتنا كفريق عمل، والزعيم عادل 

اإمام مدر�ضة ي�ضتفيد منها كل من يقف اأمامه.
ريا�ض؟ حممد  الفنان  زوجك  مع  اجلمهور  يراك  ال  •ملاذا 

لدينا رغبة يف  اأن  ج��داً، خ�ضو�ضا  ذل��ك قريباً  اأن يحدث  اأمتنى   -
الذي ميكن تقدميه، وعلى  العمل  العمل معاً، لكن مل نعرث على 
الكامريا  اأم���ام  معاً  العمل  على  م��ن حتفظنا  ي��رتدد  م��ا  ك��ل  عك�ض 

فنحن ننتظر الفر�ضة املنا�ضبة.

م�سرحية )اهوه ده اللي �سار(
قالت رانيا اإن امل�ضرح يحتاج اإىل جمهود كبري، وخالل اإعداد )اهوه 
"فالنتينو" قبل ان  ده اللي �ضار( كنت ان�ضغلت بت�ضوير م�ضل�ضل 
نتوقف، باالإ�ضافة اإىل فيلم "قهوة بور�ضة م�ضر"، وبالتايل لي�ض 
من املمكن العمل يف امل�ضرحية، وف�ضلت االعتذار احرتاماً للم�ضرح 
اأنني  ال�ضيما  قريباً،  اإليه  العودة  متمنية  التزام،  من  يفر�ضه  وما 

م�ضتاقة للتجارب امل�ضرحية ب�ضدة.

زينة تنتهي من
 )كل �سنة و�أنت طيب(

انتهت الفنانة زينة من ت�ضوير م�ضاهدها االأخرية يف فيلم "كل �ضنة واأنت 
اأجل اللحاق بالعر�ض يف مو�ضم عيد  طيب" مع النجم تامر ح�ضني ، من 

االأ�ضحى املقبل، وفق اخلطة التي و�ضعها القائمون على الفيلم.
وتعود زينة للعمل مع تامر يف ال�ضينما بعد غياب 11 عاما، حيث كان اآخر 
فيلم جمعهما )كابنت هيما( عام 2008، كما ي�ضجل "كل �ضنة واأنت طيب" 
"حالة حب" عام  اأي�ضا  بعدما قدما معاً  وتامر،  زينة  الرابع بني  التعاون 

.2005 العاطفي" عام  و"�ضيد   2004
قبل  تغيريه  امل��ق��رر  وم��ن  للفيلم،  م��وؤق��ت  ا���ض��م  طيب"  واأن���ت  �ضنة  "كل 
�ضالم،  حممد  ال�ضاوي،  خالد  زينة،  ح�ضني،  تامر  بطولة:  وم��ن  طرحه، 
اأك�ضن  اإطار كوميدي  اأحداثه يف  ونان�ضي �ضالح، وتدور  اأحمد،  بن  عائ�ضة 

ال يخلو من املغامرة، ومت ت�ضوير معظم اأحداثه يف بريوت.

خا�ست الفنانة رانيا حممود يا�سني جتربة �سينمائية جديدة من خالل 
موؤخرًا.  م�سر  يف  ال�سالت  عر�سته  الذي  م�سر(،  بور�سة  )قهوة  فيلم 
ويف هذا احلوار تتحدث رانيا عن الفيلم اجلديد، وتعّر�سه للظلم من 
وجهة نظرها، بالإ�سافة اإىل م�سروعها الدرامي مع الفنان عادل 

اإمام... فاإىل التفا�سيل:

هند �سربي تنتهي 
من ت�سوير 
)نور� حتلم(
انتهت النجمة هند �ضربي من ت�ضوير فيلمها التون�ضي اجلديد 
"نورا حتلم" وهو عبارة عن ق�ضة م�ضتوحاة من الواقع حول 

�ضيدة تعاين م�ضايقات كثرية ب�ضبب �ضجن زوجها وتاريخه 
الفنان لطفي  كل من  البطولة،  هند  االإجرامي.وي�ضارك 

ومن  م�ضعود،  بن  وحكيم  ال�ضريف،  واإمي���ان  العبديل، 
اإخراج هند بن جمعة يف اأوىل جتاربها.

وتنتظر هند طرح اجلزء الثاين من فيلم "الفيل 
املقبل  ال��ع��ي��د  م��و���ض��م  ط��رح��ه يف  االأزرق" امل��ق��رر 
وت�������ض���ارك يف ب��ط��ول��ت��ه ب��ج��ان��ب ال��ن��ج��وم كرمي 
وتاأليف  ن�ضار،  واإي��اد  كرمي  ونيللي  عبدالعزيز 
اأح���م���د م����راد واإخ�������راج م�����روان ح��ام��د واإنتاج 
�ضيرنجي.اأحداث "الفيل االأزرق 2" تبداأ بعد 
يتم  اإذ  االأول،  اجل��زء  اأح��داث  من  �ضنوات   5
ا�ضتدعاء الطبيب يحيى را�ضد لق�ضم احلاالت 
ويلتقي هناك  ح���رمي(،  غ��رب  اخل��ط��رية )8 
الطبيب  وي�ضتعني  مثرية،  مر�ضية  بحاالت 
منه  حم��اول��ة  يف  االأزرق"  "الفيل  ب��ح��ب��وب 
التى  االأل��غ��از  وح��ل  االأم����ور  على  لل�ضيطرة 

تواجهه.

مر�ص والدتي كان �سببا يف غيابي عن ال�ساحة الفنية

ي�سر� �سعيدة بع�سوية )�لأو�سكار( 
�ضعادتها  ي�ضرا  الفنانة  اأك���دت 
لتمثيل  ب��اخ��ت��ي��اره��ا  وف��خ��ره��ا، 
ب��ل��ج��ن��ة حتكيم  م�����ض��ر ك��ع�����ض��و 
املنتج  ج���ان���ب  اإىل  االأو�����ض����ك����ار، 
عمرو  وامل��خ��رج  حفظي  حممد 
م�ضر  اأن  م�����وؤك�����دة  ����ض���الم���ة، 
املجتهدين  م����ن  ال���ك���ث���ري  ب���ه���ا 
يف  �ضرفوها  ال��ذي��ن  وامل��ب��دع��ني 

خمتلف املجاالت بالعامل.
ت�������ض���ري���ح���ات  يف  واأ�������ض������اف������ت 
والدتها  م��ر���ض  اأن  �ضحافية، 
ودخ����ول����ه����ا ال���ع���ن���اي���ة امل����رك����زة 
يف  �ضببا  ك���ان  حالتها  ل��رتاج��ع 
الفنية  ال�����ض��اح��ة  ع���ن  غ��ي��اب��ه��ا 
حالة  اأن  م���و����ض���ح���ة  اأخ���������ريا، 
والدتها يف حت�ضن بطيء، لذلك 

فهي مالزمة لها دائما.
عددا  تلقت  اأن��ه��ا  اإىل  واأ����ض���ارت 
مو�ضم  خ����الل  ال���ع���رو����ض  م���ن 
رم�������ض���ان امل���ا����ض���ي، ل��ك��ن��ه��ا مل 
بجمهورها  ي��ل��ي��ق  ع��م��ال  جت���د 
عدم  فف�ضلت  حت��رتم��ه،  ال���ذي 
امل�ضاركة موؤكدة اأن فكرة انتقاء 
هاج�ضا  مت��ث��ل  ال���ق���ادم  ال��ع��م��ل 

كبريا بالن�ضبة لها.
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جتاوز هذ� �ملقد�ر من �مللح 
يوميا يعر�سك ملخاطر عديدة

راتغيرب  ديابيت�ض  ال�ضكري  مر�ضى  ب�ضحة  املهتمة  االأملانية  املجلة  ك�ضفت 
اأن االإفراط يف تناول امللح ي�ضكل خطرا على ال�ضحة ويت�ضبب يف االإ�ضابة 

بارتفاع �ضغط الدم.
وتن�ضح املجلة مر�ضى ال�ضكري باالإقالل من امللح خا�ضة للذين يعانون من 

النوع الثاين من املر�ض ومر�ضى ارتفاع �ضغط الدم والقلب والكلى.
واأ�ضارت اإىل اأنه ال يجوز تناول امللح بكمية تزيد عن خم�ضة غرامات يوميا، 
يف  يختبئ  امللح  اأن  من  وح��ذرت  العاملية.  ال�ضحة  منظمة  لتو�ضيات  وفقا 
العديد من الوجبات اجلاهزة والنقانق واجلن ومعلبات اخل�ضروات، واأنه 

ينبغي مراعاة اختيار االأ�ضناف قليلة امللح منها.

هل يوؤدي �لفلور�يد يف معجون 
�لأ�سنان لالإ�سابة بال�سرطان؟

تعد اإ�ضافة مادة الفلورايد اإىل معاجني االأ�ضنان اال�ضتخدام االأ�ضهر لهذه 
املادة، فوفقا خلبري االأ�ضنان االأملاين �ضتيفان ت�ضيمر، فاإن الفلورايد مكون 
اأ�ضنان  معجون  اأي  يف  اإدخ��ال��ه  وي��ج��ب  االأ���ض��ن��ان  ت�ضو�ض  مكافحة  يف  مهم 
الفلورايد  بني  عالقة  هناك  كانت  اإذا  عما  يت�ضاءل  من  هناك  لكن  جيد. 
ويحل  االأ�ضنان  يف  املينا  طبقة  تقوية  على  الفلورايد  ويعمل  وال�ضرطان. 
فاإن احلديث  وبالتايل  الت�ضو�ض.  بداية حدوث  املفقودة عند  املعادن  حمل 
عن و�ضفات معجون االأ�ضنان اخلالية من تلك املادة والعمل على حت�ضريه 

يف املنزل لتجنب الفلورايد رمبا ال يكون فكرة جيدة.
كما  االأطعمة،  من  والكثري  الزراعية  والرتبة  املياه  يف  الفلورايد  ويوجد 

يوجد اأي�ضا يف ج�ضم االإن�ضان يف العظام واالأ�ضنان.
ووفقا للمراكز االأمريكية ملكافحة االأمرا�ض، ا�ضتفاد املواطنون يف الواليات 
70 عاما،  اإ�ضافة الفلورايد يف مياه ال�ضرب هناك الأكرث من  املتحدة من 

حيث اأدى ذلك اإىل اأ�ضنان اأكرث �ضحة.
ولكن منذ عام 1990 بداأ البع�ض يف الت�ضاوؤل عما اإذا كانت هناك عالقة 
اإجراء  بعد  بال�ضرطان،  واالإ�ضابة  ال�ضرب  مياه  اإىل  الفلورايد  اإ�ضافة  بني 
جتربة على فئران خمترب اأ�ضيبت باأورام العظام بعد تناولها مياه حتتوي 

على ن�ضبة مرتفعة من تلك املادة.
ال�ضرطان،  ب�ضبب  وف���اة  ح��ال��ة  م��ل��ي��وين  م��ن  اأك���رث  ���ض��ج��الت  وب��ع��د فح�ض 
اأخرى  ذاته يف دول  باملر�ض  األف حالة وفاة   125 اإىل �ضجالت  باالإ�ضافة 
ت�ضيف الفلورايد اإىل مياه ال�ضرب مثل الواليات املتحدة، مل يثبت وجود 
يف  لل�ضرطان  القومي  للمعهد  وف��ق��ا  ب��امل��ر���ض،  واالإ���ض��اب��ة  امل���ادة  ب��ني  �ضلة 

الواليات املتحدة االأمريكية.
بها  امل�ضموح  من  اأعلى  الفلورايد  من  ن�ضب  تناول  من  احل��ذر  يجب  لكن، 
طبيا، حيث ميكن اأن يوؤدي ذلك اإىل اإ�ضعاف العظام والع�ضالت والت�ضبب 

يف م�ضاكل يف اجلهاز الع�ضبي جل�ضم االإن�ضان.

• ملاذا تزرع كروم العنب على املنحدرات؟ 
ت��راب فقري  للنمو فيكفيه  الغذاء  اإىل كثري من  العنب  ال يحتاج كرم 
كي  احل��ر  اإىل  بحاجة  فالعنب  ال�ضم�ض  وج��ود  م��ن  الب��د  ولكن  ليكرب 
او  ال�ضغرية  اجلبال  منحدرات  على  العنب  ي��زرع  لذلك  جيداً  ين�ضج 
يف املوا�ضع الكثرية احل�ضى فتعطي ال�ضم�ض ال�ضخور حرارة وتعطي 

الكرمة عنباً نا�ضجاً لذيذاً. 
؟  ال�سويا  هى  • ما 

ال�ضويا نبته تنتمى اإىل الزروع كالقمح والذرة وت�ضبه حبة الفا�ضوليا 
ال�ضوداء تبداأ يف االأر�ض وتقتلع وهى ال تزال �ضغرية جداً ما ان تبداأ 
مغذية  الأنها  االأق�ضى  ال�ضرق  يف  كثرياً  توؤكل  وهى  الظهور  يف  ال�ضاق 

جداً وتنمو ب�ضرعه كبرية وبع�ض النا�ض ا�ضتطاعوا زرعها يف البيت 
• ما هو العن�سر الرئي�سي يف مواد التخدير؟ 

هو الكحول 

بال�ضعب  امتالء  البحار  اأك��رث  فهو  االأحمر  البحر  اأم��ا  املتو�ضط  البحر  من  ي�ضتخرج  املرجان  اأن  تعلم  -هل 
املرجانية ويوجد من املرجان ثالثة اأنواع هي االأحمر واالأ�ضود واالأ�ضفر.

-هل تعلم اأن الرازي من اأوائل الذين اأ�ضاروا اإىل اجلراحة التجميلية كفرع من فروع اجلراحة.
-هل تعلم اأن اأول من اأ�ضاروا اإىل تفتيت احل�ضى يف املثانة هم االأطباء العرب.
-هل تعلم اأن حمب الظلمة من احليوانات ثالثة : البوم و اخلفا�ض و اخللد.

-هل تعلم اأن هناك فاأر ي�ضمى با�ضم )فاأر بك�ضا�ض( يقتل الزواحف ال�ضامة تلقائياً مبجرد اقرتابها منه.
-هل تعلم اأنه ثم حتديد خط الطول جرينت�ض عام 1884م.

-هل تعلم اأن املدة التي احتل فيها ال�ضليبيون القد�ض هي 88 �ضنة.
-هل تعلم اأن كمية اخلبز الذي يلقى يف �ضلة املهمالت �ضنوياً من الفرن�ضيني هو 400 األف طن.

-هل تعلم الكلب ي�ضتطيع اأن ي�ضمع دقات ال�ضاعة وهو على بعد 40 قدم.
-هل تعلم اأن اأق�ضى العنا�ضر على وجه االأر�ض هو االأملا�ض.

-هل تعلم اأن النملة ت�ضتطيع اأن حتمل 50 �ضعف وزنها.
-هل تعلم اأن كمية احلديد يف دم االإن�ضان ت�ضاوي حجم م�ضمار.

-هل تعلم اأن البحوث الطبية اأثبتت اأن الن�ضاء يتفوقن على الرجال يف حا�ضة ال�ضم.
-هل تعلم اأن اأ�ضخم كتل من الذهب اخلام مت العثور عليها يف اأ�ضرتاليا والربازيل.

عازف الكمان
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ع�سري الب�سل 
املزايا  ط��ب��ي��ة،  ت��ق��اري��ر  ك�ضفت 
ما  ال��ب�����ض��ل،  لع�ضري  ال��ع��دي��دة 
يجعل وجوده الدائم يف املطبخ 

�ضرورة ال غنى عنها.
ويح�ضن ع�ضري الب�ضل، عملية 
األياف  على  الحتوائه  اله�ضم؛ 
ت��غ��ذي بكترييا  ال��ت��ي  اإي��ن��ول��ني 

امل�ضاد  كريي�ضتني  الكيميائي  امل��رك��ب  على  يحتوي  كما  امل��ف��ي��دة،  االأم��ع��اء 
به  ويحتفظ  ب�ضهولة،  اجل�ضم  ميت�ضه  مركب  وهو  للح�ضا�ضية،  الطبيعي 
لفرتة طويلة. كما اأن ع�ضري الب�ضل غني مبادة ممتازة، م�ضادة الأمرا�ض 
يف  املخاط  تكّون  مينع  الب�ضل  الأن  التنف�ضي؛  اجلهاز  وا�ضطرابات  ال��ربد 
“ميديك  ملوقع  وفًقا  ال�ضخ�ض،  يحمي �ضحة  وبالتايل  التنف�ضية،  املمرات 
حيث  ق��وي��ة؛  عظام  على  للحفاظ  مم��ت��ازة  و�ضيلة  الب�ضل  ويعد  فوروم”. 
اأو�ضحت نتائج الدرا�ضات باأن مكونات الب�ضل متنع فقدان العظام لكثافة 
مكوناتها املعدنية، عالوة على اأن ع�ضري الب�ضل مفيد لل�ضعر؛ الأنه يحتوي 
على عن�ضر الكربيت، الذي يعترب اأحد اأهم املواد الطبيعية امل�ضاعدة يف منو 
ال�ضعر، والب�ضل يخف�ض م�ضتوى ال�ضكر يف الدم؛ الأنه يحتوي على الكروم 
وثاين كربيتيد بروبيل االأليل. كما اأن تناول ع�ضري الب�ضل ب�ضورة دورية 
منتظمة يخف�ض م�ضتوى الكولي�ضرتول يف الدم؛ الحتوائه على الكربيت 
من  خمتلفة  اأن���واع  على  الب�ضل  اح��ت��واء  وي�ضاهم   ،B وفيتامني  وال��ك��روم 
الكربيتيدات يف حماية القلب، كما اأن هذه املركبات حتمي من منو االأورام، 

وتقلل من خطر اأورام املريء والكلى والثدي والربو�ضتاتا واحلنجرة.

امراأة اإندوني�سية حتمل اثنني من القرود، يرتديان مالب�ص الروك، خالل فعالية »يوم بال �سيارات« يف جاكرتا. اأ ف ب

اجتمعت الفرقة لتوؤدي فقرتها و�ضط تهليل النا�ض وت�ضجيعهم مما اأعطاهم احلما�ض فقدموا ليلة فنية جميلة 
اآخر ليتوىل االإ�ضراف على تلك  ال تن�ضي وا�ضتمرت معهم تلك الليايل والنجاحات، ويف احد االيام جاء رجل 
الفرقة خلفا، ملديرها الذي اقعده املر�ض وبعد ان تعرف على اأع�ضائها الحظ وجود �ضاب ا�ضود طويل عري�ض 
اه  يا �ضيدي. فقال: العب كمان يف فرقتي  الكمان  انا العب  ان��ت؟ فقال:  اليه، وق��ال: من  يقف جانبا فنظر 
تبدل الح على وجهه عند  له من  ملا حدث  الفرقة  اع�ضاء  ا�ضتغراب  و�ضط  وان�ضرف  وتركهم  .. ح�ضنا ح�ضنا 
ان�ضرافه. ذهب املدير اجلديد اإىل مكتبه وقد طلب من املدرب احل�ضور اليه وقال له: انا ال ار�ضى ان يكون 
الرجل فنان وع��ازف ماهر ومهذب واجلمهور  امل��درب: هذا  ا�ضود، عليك اح�ضار بديل، فقال  يف فرقتي رجل 
يحبه كثريا. فقال املدير: ال يهمني اجلمهور، يهمني ال�ضكل العام لفرقتي ان ال يكون فيها رجل ا�ضود. فلم 
يرد عليه املدرب النه عرف انه امام رجل متع�ضب واقرتب من الباب وقال: �ضيدي ان هذه الفرقة لن يفرقها 
احد.. نحن منلك اأنف�ضنا ومنلك الفن ومنلك املوهبة ومنلك اآالتنا.. لن نخ�ضر �ضيئا، لدينا من يحبنا ولديك 
م�ضرحك اىل اللقاء . خرج وخرج معه كل افراد الفرقة وهناك بعد يومني على احد امل�ضارح الكبرية كان النا�ض 
يجل�ضون يف هدوء تام ومتعة كبرية ين�ضتون لعازف الكمان اال�ضود يعطي احلانا رنينها احلى من رنني الذهب 
الف�ضاء وكان يجمع بينهم حب كبري وعند  الفرقة يف عزفهم وكاأنهم يحلقون معا يف  اندمج اع�ضاء  وخلفه 
انتهاء احلفل كان ت�ضفيق اجلمهور ي�ضل اإىل عنان ال�ضماء �ضاركهم فيها ن�ضمات هواء منع�ضة رائعة زاغ فيها 
�ضيت الفرقة اجلميلة وعازفها اال�ضود او كما اطلقوا عليه العازف الذهبي يف الوقت الذي كان مديرها االخر 
يجل�ض يف مكتبه وقد اغلق م�ضرحه بعد ان رف�ضت فرق كثرية العمل معه وكان ي�ضع يداه على اذنيه حتى ال 

ي�ضمع العازف الذهبي .

�ألو�ن لل�سان.. ماذ� تعني؟
الربوفي�ضور بيرت  االأمل���اين  واالأ���ض��ن��ان  الفم  ق��ال ج��راح 
يورين اإن لون  الل�ضان يعد مبثابة مراآة ال�ضحة، حيث 
باأمرا�ض  باالإ�ضابة  ال��ط��ارئ��ة   اللونية  التغريات  تنذر 

خطرية.
يتمتع  ال��ذي  الل�ضان  اأن  ي��وري��ن  الربوفي�ضور  واأو���ض��ح   
بال�ضحة، ي��ك��ون  ل��ون��ه وردي���ا ف��احت��ا، م��ع وج���ود طبقة 
بقايا   ع��ن  ن��اج��م��ة  االأب��ي�����ض  ال��ل��ون  اإىل  م��ائ��ل��ة  نحيلة 
الطعام، يف حني تدق التغريات اللونية التالية ناقو�ض 

اخلطر:
اللون االأبي�ض، ويرجع اإىل االإ�ضابة بنزلة برد اأو   -  1

اأمرا�ض اجلهاز  اله�ضمي.
اللون االأحمر، وينذر باالإ�ضابة باأمرا�ض معدية اأو   -  3

ي�ضري اإىل نق�ض فيتامني “بي12” اأو  وجود م�ضاكل يف 
اجلهاز اله�ضمي اأو الكبد اأو القلب.

اللون البني، ويدل على اأمرا�ض االأمعاء وم�ضاكل   -  4
الكلى.

اللون الرمادي، وي�ضري اإىل نق�ض احلديد اأو فقر   -  5
الدم.

اللون االأ�ضود، وي�ضري اإىل وجود خلل يف فلورا الفم   -  6
)الكائنات الدقيقة التي تعي�ض يف الفم(، كما قد يكون  

اأحد االآثار اجلانبية للم�ضادات احليوية.
على اأية حال، ينبغي ا�ضت�ضارة الطبيب عند مالحظة اأي 
تغري طارئ على لون  الل�ضان لتحديد ال�ضبب احلقيقي 

الكامن وراء هذا التغري وعالجه يف الوقت  املنا�ضب.


