
تزيد اجلذور احلرة الإجهاد التاأك�ضدي الذي ُي�ضعف خاليا 
الإجهاد  يتجلى  وقد  بها.  ال�ضرر  ويلحق  ال�ضليمة  اجل�ضم 
عرب اأمرا�ض ترتبط بالتقدم يف ال�ضن، مبا فيها ال�ضرطان، 
مر�ض القلب، وداء األزهامير. ت�ضري الأبحاث املوّثقة اإىل اأن 
E قد ي�ضاهم يف تاأخري  اتباع منط غذاء غني بالفيتامني 
الأمرا�ض املزمنة املرتبطة بال�ضن. يف الوقت عينه، ُيظهر 
التي  الغذائية  املكمالت  اإ�ضافة  اأن  الأدل��ة  من  متناٍم  ع��دد 
يعود  قد  ال�ضليمة  عاداتك  اإىل   E الفيتامني  على  حتتوي 
يف   2012 ع��ام  ُن�ضر  حتليل  يوؤكد  ذات��ه��ا.  بالفوائد  عليك 
خالل  من   E الفيتامني  تناول  اأن  األزهامير(  )داء  جملة 

الإ�ضابة  خطر  يخف�ض  الغذائية،  املكمالت  ل  الطعام، 
ب���داء األ��زه��امي��ر. ع���الوة على ذل���ك، ذك��ر ب��اح��ث��ون يف 

)اأبحاث  جامعة راجت��رز يف نيوجري�ضي يف جملة 
الوقاية من ال�ضرطان( )2012( اأن الفيتامني 

األفا  م��ك��م��الت  ال��ط��ع��ام، ل  يف  امل���وج���ود   E
الفيتامني  م��ن مكمالت  )ن��وع  ت��وك��وف��ريول 

يقي من ال�ضرطان.  ،)E

ال للمكمالت
�ضريرية  لتجارب  اأخرية  مراجعة  ا�ضتخل�ضت 
ووب���ائ���ي���ة ت��ت��ن��اول ال��ف��ي��ت��ام��ني E، ُن�����ض��رت يف 
 Trends in Molecular جم���ل���ة 
التي  الغذائية  املكمالت  اأن   Medicine
نتائج  اإىل  ت���وؤدي   E الفيتامني  على  حت��ت��وي 

خميبة لالآمال يف احلماية من الأمرا�ض الع�ضبية التنك�ضية، 
مثل دائي األزهامير وباركن�ضون. اأما يف ما يتعلق باحلد من 
خماطر ال�ضرطان، فلم تاأِت مكمالت الفيتامني E بالنتائج 

ا. املتوقعة اأي�ضً
)اجلمعية  جم��ل��ة  يف   2009 ع����ام  ُن�����ض��رت  درا����ض���ة  ُت��ظ��ه��ر 
الأمريكية للطب( اأن مكمالت الفيتامني E مل يكن لها اأي 
الرئة،  �ضرطان  القولون،  �ضرطان  خماطر  خف�ض  يف  تاأثري 
الفيتامني  اأن مكمالت  العلماء  ال�ضرطان عموًما. يو�ضح  اأو 
الدهون  يف  ي���ذوب  ك��ي��م��اوّي��اً  م��رّك��ب��اً  ت�ضم  ال�ضطناعية   E
األ��ف��ا ت��وك��وف��ريول وي��ت��واف��ر يف ال��ف��ي��ت��ام��ني E. اأما  ُي��دع��ى 
ال�ضكل الطبيعي من هذا الفيتامني الذي جنده يف الطعام، 
في�ضم اأربعة مركبات من التوكوفريول واأربعة مركبات من 
العالية  اجلرعات  اأدت  ذل��ك،  اإىل  بالإ�ضافة  التوكوترينول. 
يف  ل��الآم��ال  خميبة  ن��ت��ائ��ج  اإىل   E الفيتامني  م��ك��م��الت  م��ن 
بع�ض الدرا�ضات، ما ي�ضري اإىل اأنها قد تكون م�ضرة بال�ضحة 
 Clinical Oncology اأعداد جملة  اأي�ضاً. ففي اأحد 
على  حت��ت��وي  ال��ت��ي  الغذائية  املكمالت  اأن  ت��ب��نّي   ،))2012
الفيتامني E تزيد خطر الإ�ضابة ب�ضرطان الربو�ضتات بني 

الرجال الأ�ضحاء.

للحفاظ على ال�شباب
ل تكمن احلماية من الأمرا�ض املرتبطة بالإجهاد التاأك�ضدي، 
 E يف احلبوب بل يف الطعام. تناول ماأكولت غنية بالفيتامني
ن وجبتك، ح�ضة يومية  يوميًّا. تلذذ بقليل من اجلوزيات، �ضمِّ
من اخل�ضار اخل�ضراء الداكنة، وا�ضتخدم كمية معتدلة من 
الزيوت النباتية خالل حت�ضري الطعام اأو تطييب ال�ضلطات.

E بع�ض االأطعمة الغنية بالفيتامني
زيت جنني القمح، ملعقة كبرية: 20.3 مليغراماً، 100% 

من القيمة اليومية.
 7.4 غ��رام��اً:   28 وحمم�ضة،  جمففة  ال�ضم�ض،  دوار  ب��ذور 

مليغرامات، %37 من القيمة اليومية.
مليغرامات،   6.8 غ���رام���اً:   28 وحم��م�����ض،  جم��ف��ف  ال��ل��وز، 

اليومية. القيمة  من   34%
 28% مليغرامات،   5.6 كبرية:  ملعقة  ال�ضم�ض،  دوار  زيت 

من القيمة اليومية.
من   25% مليغرامات،   4.6 كبرية:  ملعقة  الع�ضفر،  زيت 

القيمة اليومية.
مليغرامات،   4.3 غ��رام��اً:   28 وحمم�ض،  جمفف  البندق، 

اليومية. القيمة  من   22%
زبدة الف�ضتق، ملعقتان كبريتان: 2.9 مليغرام، %15 من 

القيمة اليومية.
 2.2 غ��رام��اً:   28 وحم��م�����ض،  جمفف  ال�����ض��وداين،  الف�ضتق 

مليغرام، %11 من القيمة اليومية.
زيت الذرة، ملعقة كبرية: 1.9 مليغرام، %10 من القيمة 

اليومية.
من   10% مليغرام،   1.9 ك��وب:  ن�ضف  م�ضلوقة،  ال�ضبانخ، 

القيمة اليومية.
مليغرام،   1.2 ك���وب:  ن�ضف  م�ضلوقة،  مقّطعة،  ب��روك��ويل، 

اليومية. القيمة  من   6%
زيت ال�ضويا، ملعقة كبرية: 1.1 مليغرام، %6 من القيمة 

اليومية.
 6% 1.1 مليغرام،  فاكهة الكيوي، حبة متو�ضطة احلجم: 

من القيمة اليومية.
من   6% م��ل��ي��غ��رام،   1.1 احل��ج��م:  متو�ضطة  ح��ب��ة  امل��ان��غ��ا، 

القيمة اليومية.
الطماطم، نيئة، حبة متو�ضطة احلجم: 0.7 مليغرام، 4% 

من القيمة اليومية.
القيمة  م���ن   3% م��ل��ي��غ��رام،   0.6 ك����وب:  ن��ي��ئ��ة،  ال�����ض��ب��ان��خ، 

اليومية.
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دوالر  ماليني   4
ل�ساب ُن�سي يف زنزانة

دولر  مليون   4.1 لدفع  الأمريكية  امل��خ��درات  مكافحة  اإدارة  �ضت�ضطر 
كتعوي�ض لطالب من كاليفورنيا ُن�ضي يف الزنزانة 5 اأيام من دون طعام 

و�ضراب.
وذكرت و�ضائل اإعالم اأمريكية اأن ال�ضاب دانييل �ضونغ )25 عاماً( تقّدم 
بدعوى ق�ضائية �ضد اإدارة مكافحة املخدرات التي كانت قد األقت القب�ض 
 2012 اأبريل  ني�ضان  اأثناء مداهمة منزل خارج حرم اجلامعة يف  عليه 

حيث كان يدخن املاريجوانا مع رفاقه.
 5 وخ�ضع ال�ضاب للتحقيق، لكن لأ�ضباب غري معروفة ترك وحيداً مدة 

اأيام يف زنزانة �ضغرية ل نوافذ لها، من دون غذاء اأو ماء اأو حمام.
وقال �ضونغ اإنه كان ي�ضرخ طالباً امل�ضاعدة اإىل اأن اأ�ضيب اأخريا بالهلو�ضة، 
وا�ضطر ل�ضرب بوله للبقاء على قيد احلياة، وك�ضر نظارته ليحفر على 
اأن��ه �ضيموت واأ�ضاف لقد كانت حقا حادثة  اأم��ي ، ظنا منه  �ضاعده ع��ذراً 

�ضيئة ومروعة .
وقد عرث على �ضونغ م�ضاباً باجلفاف وعلى �ضفري ال�ضابة بف�ضل كلوي 

وكان يعاين من �ضيق يف التنف�ض.
واأم�ضى ال�ضاب 5 اأيام بعدها يف امل�ضت�ضفى لفتاً اإىل اأنه حالياً يعاين من 

ا�ضطراب الإجهاد ما بعد ال�ضدمة.
وقد تقّدم م�ضوؤول يف الإدارة بالعتذار من �ضونغ واأمر مبراجعة �ضيا�ضات 

الوكالة.

يحاول واأد طفلة الإخفاء جرميته
اأقدم اإقطاعي باك�ضتاين على حماولة دفن طفلة حديثة الولدة، وهي 
رجال  وت��دخ��ل  القرية  اأه��ل  مقاومة  وب�ضبب  اأن��ه  اإل  احل��ي��اة  قيد  على 
ال�ضرطة ف�ضل الإقطاعي يف ارتكاب اجلرمية ال�ضنيعة التي تعيد الأذهان 
اإىل ع�ضر اجلاهلية.  وقالت �ضحيفة الريا�ض ال�ضعودية اإن الإقطاعي 
عبدالغفار اأمر خادمة بحفر حفرة عميقة ثم األقى فيها الطفلة، وقبل 
دفنها و�ضل اأهل القرية وبرفقتهم رجال ال�ضرطة والذين قاموا بدورهم 
مبداهمة املكان واإخراج الطفلة من احلفرة وهي على قيد احلياة.  وبعد 
اإجراء التحقيقات ات�ضح باأن الإقطاعي عبدالغفار قام باغت�ضاب الفتاة 
اأم  وهي  اأ�ضهر،  ت�ضعة  قبل  مزرعته  يف  تعمل  كانت  عندما  بي.بي  نادية 
واأ�ضرع  منه.   حملت  الفتاة  اأن  اإل  الأم��ر،  كتمان  منها  وطلب  الطفلة، 
وهي  الطفلة  ب��واأد  جرميته  لإخ��ف��اء  الطفلة  من  للتخل�ض  الإقطاعي 
حية وت�ضل عقوبة الغت�ضاب يف باك�ضتان اإىل ال�ضجن املوؤبد اأو الإعدام، 
ح�ضب ظروف الق�ضية، وتزيد العقوبة اإذا ما ا�ضيفت اإىل الق�ضية اأمور 

اأخرى مثل تدمري حياة الفتاة املغت�ضبة، وحماولة قتل املولود. 

تناول الفواكه بكرثة يف رم�سان
اإنها  اإذ  عالية،  غذائية  قيمة  ذات  الطبيعية  حالتها  على  الفواكه  تعد 
من  حمتواها  يف  والعالية  احل��راري��ة،  ال�ضعرات  املعتدلة  الأط��ع��م��ة  م��ن 
يف  التغذية  ق�ضم  رئي�ضة  ن�ضحت  ل��ذا  املعدنية،  والعنا�ضر  الفيتامينات 
م�ضت�ضفى القا�ضمي، لطيفة را�ضد، بتناول الفواكه يف �ضهر رم�ضان، لأنها 
حتتوي على ن�ضبة عالية من املاء، ومتنع بدورها ال�ضعور بالعط�ض خالل 
14 �ضاعة.  اليوم، والتي قد تزيد على  فرتة ال�ضيام عن الطعام خالل 
التي  الغذائية،  لالألياف  جيد  م�ضدر  الفواكه  اأن  اإىل  لطيفة  واأ���ض��ارت 
على الرغم من اأنها ل تزّود اجل�ضم بالعنا�ضر الغذائية اأو الطاقة، فاإنها 
توؤدي وظيفة ف�ضيولوجية مهمة يف املحافظة على �ضحته و�ضالمة جهازه 
اله�ضمي. فالألياف غري الذائبة يف املاء، كطحني احلبوب الكاملة غنية 
اخل�ضراوات  ق�ضور  من  والكثري  واملك�ضرات،  الكامل،  والقمح  بالنخالة، 
اله�ضمي،  اجل��ه��از  داخ��ل  الطعام  حركة  ت�ضهيل  على  ت�ضاعد  وال��ف��واك��ه، 
م��ا يقلل م��ن الإ���ض��اب��ة ب��الإم�����ض��اك. اأم���ا الأل��ي��اف ال��ذائ��ب��ة يف امل���اء، مثل 
البقوليات، واحلم�ضيات، وغريهما، فت�ضاعد على تقليل م�ضتوى ال�ضكر 
والكولي�ضرتول يف الدم، والتحكم مب�ضتوى �ضكر الدم. وبينت رئي�ضة ق�ضم 
التغذية يف م�ضت�ضفى القا�ضمي اأن الألياف الغذائية ت�ضاعد على الوقاية 
من بع�ض الأمرا�ض املزمنة مثل اأمرا�ض القلب، وال�ضكري، وارتفاع �ضغط 
الدم، وال�ضمنة، والإم�ضاك الذي تنت�ضر حالته يف �ضهر رم�ضان، نتيجة 
لتغري النظام الغذائي واحلياتي لل�ضائم. وميكن عالجه عن طريق زيادة 
كمية �ضرب ال�ضوائل واملاء، والعمل على زيادة ن�ضبة الألياف الغذائية عن 
اجلاف  خا�ضًة  والفواكه  واخل�����ض��راوات،  الكاملة،  احلبوب  تناول  طريق 
واحتوائه  الألياف،  من  حمتواه  لرتفاع  املجفف  اخلوخ  خ�ضو�ضاً  منها، 

على �ضكر )ال�ضوريبيتول(، الذي يعد م�ضهاًل طبيعياً.

اكت�ساف عالج اللتهاب املفا�سل 
وجامعة  مان�ض�ضرت  جامعة  يف  الربيطانيني  العلماء  من  فريق  متكن 
كعالج  ا�ضتخدامه  ميكن  طبيعي  ب��روت��ني  اكت�ضاف  م��ن  وي�ضتمن�ضرت 
ف��ّع��ال مل��ر���ض ال��ت��ه��اب امل��ف��ا���ض��ل ال���ذي ي��ع��اين م��ن��ه امل��الي��ني يف العامل 
وتو�ضل فريق البحث العلمي اإىل اأن بروتني »يوروكورتني« ذو اأهمية 
باحلفاظ  وتقوم  الغ�ضاريف  تنتج  التي  اخلاليا  على  للحفاظ  بالغة 
اإن���ه يف حالة  ال��ع��ل��م��ي:  ال��ف��ري��ق  عليها يف ح��ال��ة �ضحية ج��ي��دة. وق���ال 
العظام ينخف�ض لديه عدد اخلاليا  ال�ضخ�ض مبر�ض ه�ضا�ضة  اإ�ضابة 
م�ضتويات  رف��ع  اأن  البحث  فريق  ويتوقع  ب�»كوندرو�ضايت�ض«.  امل�ضماة 
الغ�ضروفية  اخلاليا  هذه  حماية  اإىل  �ضيوؤدي  »يوروكورتني«  بروتني 
الغ�ضاريف وعدم  تاآكل  اإىل وقف  ب��دوره  ي��وؤدي  من ال�ضمحالل، مما 

الإ�ضابة مبر�ض التهاب املفا�ضل.

احتجز  اأم���ري���ك���ي  وف�����اة 
م�����راآب  يف  اأع��������وام   10
اأع��ل��ن��ت ال�����ض��رط��ة الأم��ريك��ي��ة وفاة 
 79 العمر  اأم��ريك��ي يبلغ من  رج��ل 
ع���ام���ا، ع���رثت ع��ل��ي��ه ال�����ض��رط��ة قبل 
ع�ضرة اأيام بعد �ضنوات من احتجازه 
يف مراأب يف تك�ضا�ض )جنوب( وعند 
العثور عليه مع ثالثة رجال اآخرين 
يف منزل يف هيو�ضنت، كانت عالمات 
ب���ادي���ة عليه،  ال��ت��غ��ذي��ة  ال��ن��ق�����ض يف 
وك���ان ال��رج��ل امل��دع��و ول��ي��ام مرييل 
الثالثة  رفاقه  مع  ينام  غريناوالت 
على الأر�ض ومينعون من ا�ضتخدام 
املرحا�ض.  وبح�ضب ال�ضلطات، اقتاد 
امل��ج��رم��ون ���ض��ح��اي��اه��م الأرب�����ع اىل 
املراأب من خالل وعدهم باحل�ضول 
على اجلعة وال�ضجائر هناك.  وبقي 
مل��دة ع�ضر  ه��ن��اك  اأح��ده��م حمتجزا 
اأو�ضحت  ال�����ض��رط��ة  ل��ك��ن  ����ض���ن���وات، 
ال���ت���ح���ق���ق من  ت�����ض��ت��ط��ع  اأن�����ه�����ا مل 
اأق��وال��ه وت���ويف ول��ي��ام مرييل  �ضحة 
اأيام  �ضتة  بعد  اخلمي�ض  غريناوالت 

من دخوله امل�ضت�ضفى.

رو�شيا تنتج مدّرعة �شامتة
ل  �ضامتة  م��دّرع��ة  رو���ض��ي��ا  �ضّنعت 
تطويرها  ومي��ك��ن  �ضجيجاً  حُت���دث 
اإىل مدّرعة موّجهة عن بعد وذكرت 
وكالة )نوفو�ضتي( الرو�ضية لالأنباء 
الع�ضكرية  ال�ضناعية  ال�����ض��رك��ة  اأن 
مدّرعة  وج��ّرب��ت  �ضنعت  ال��رو���ض��ي��ة 
�ضجيجا  حُت�����دث  ل  ع���ج���الت  ذات 
اأثناء �ضريها. واأو�ضح املتحدث با�ضم 
ال�����ض��رك��ة، ���ض��ريغ��ي ���ض��وف��وروف، اأن 
عليها  اأطلق  التي  اجلديدة  املدّرعة 
مبحّرك  ت��ع��م��ل   ، ك��رمي�����ض��ك  ا����ض���م 
ه��ج��ني ال����ذي ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى حمّرك 
)بطارية(.  ط��اق��ة  وم���رّك���م  ب��ن��زي��ن 
مبرّكم  ال��ع��م��ل  امل���دّرع���ة  وت�ضتطيع 
الطاقة خالل مّدة حمدودة حالياً، 
ق��ادرة على قطع م�ضافات  اأنها  غري 
طويلة جداً من دون ت�ضغيل حمّرك 
ال��ب��ن��زي��ن. ومي���ك���ن ت��ط��وي��ره��ا اإىل 
مدّرعة ل يقودها جنود، بحيث توّجه 
عن بعد كالإن�ضان الآيل )الروبوت( 
بوا�ضطة الكمبيوتر. واأ�ضار املتحدث 
ناقلة  اأن كرمي�ضك م�ضتقة عن  اإىل 
 ،  90 ار  ت���ي  ب���ي  امل����درع����ة  اجل���ن���ود 
لكنها اأ�ضرع. و�ضار منوذجها العملي 
22 طناً خ��الل اختباره  ال��ذي ي��زن 
ال�ضاعة،  يف  كيلومرتا   97 ب�ضرعة 
اإىل  ال�ضفر  م��ن  �ضرعته  وارت��ف��ع��ت 
80 كيلومرتا يف ال�ضاعة خالل 33 
ثانية وتنتج مدّرعة كرمي�ضك 300 
كيلووات �ضاعة من الكهرباء، لذلك 
فيه  مب��ا  �ضالح  اأي  اإم���داد  ت�ضتطيع 
الكهربائي  ال�ضالح  اأو  الليزر  �ضالح 
الكهربائية  ب��ال��ط��اق��ة  املغنطي�ضي 

الالزمة لت�ضغيله.

وك�����ي�����ل ن����ي����اب����ة ي��ق��ت��ل 
�شجار ب�����ش��ب��ب  ���ش��خ�����ش��ني 
القاهرة  �����ض����رق  ن���ي���اب���ة  ب��������داأت 
مقتل  واق����ع����ة  يف  حت��ق��ي��ق��ات��ه��ا 
نيابة  وك��ي��ل  ي��د  ع��ل��ى  �ضخ�ضني 
مب��دي��ن��ة ن�����ض��ر، ب��ح�����ض��ب موقع 

بوابة الأهرام . 
النيابة  وك��ي��ل  اأن  امل��وق��ع  ون��ق��ل 
اأطلق النار من م�ضد�ض بحوزته 
وبني  بينه  دارت  م�����ض��اج��رة  اإث���ر 
قيامهما  ب�ضبب  عليهما  املجني 
باألفاظ  و�ضبه  �ضيارته  بته�ضيم 
ن���اب���ي���ة اأم�������ام وال�������ده مم����ا اأث�����ار 

غ�ضبه. 
اإىل  اجل����ث����ت����ني  ن����ق����ل  مت  وق�������د 
لت�ضريحهما  زي��ن��ه��م  م�����ض��رح��ة 
و�ضتبا�ضر  ال��وف��اة  اأ�ضباب  وب��ي��ان 
ال��ن��ي��اب��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات م��ع وكيل 
احل�ضانة  رف�����ع  ب���ع���د  ال���ن���ي���اب���ة 
�ضالحه  وت�ضليم  عنه  الق�ضائية 

املرخ�ض جلهة التحقيق.

الربيطانيون اأكرث �سعادة هذا العام 
الح�ضاءات  مكتب  يجريها  التي  ال�ضنوية  الدرا�ضة  اأظهرت 
الوطنية يف لندن حول رفاه الربيطانيني حت�ضناً طفيفاً يف 

�ضعادة النا�ض على مدار ال�ضنة.
الإذاع��ة الربيطانية )بي بي  لهيئة  الدرا�ضة، وفقاً  ووج��دت 
ارتفعت من  الربيطانيني عن حياتهم  ر�ضا  ن�ضبة  اأن  �ضي(، 
9ر75 % اإىل 77 %، بعد اأن منحوا هذا الر�ضا 7 درجات 

اأو اأكرث على �ضلم من 10 درجات.
وقالت اإن دورة الألعاب الأوملبية يف لندن واحتفالت اليوبيل 
الذهبي للملكة اليزابيث الثانية خالل �ضيف العام املا�ضي، 
كان لها اأثر كبري على تقييم الربيطانيني لدرجة رفاههم 
العا�ضرة  املرتبة  احتلوا  الربيطانيني  اأن  الدرا�ضة  وا�ضافت 
بني نظرائهم مواطني الدول الع�ضاء يف الحتاد الأوروبي 
وتقدموا  درج��ة،  3ر7  حياتهم  عن  الر�ضا  منحوا  اأن  بعد 
ت�ضنيف  اأن  اإىل  وا���ض��ارت  امل��ج��ال.  ه��ذا  يف  الفرن�ضيني  على 
اإىل   2007 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  تغيري  دون  بريطانيا ظ��ل 
ال�ضعادة  من  م�ضتقرة  حالة  وج��ود  على  ي��دل  مما   ،2011
يف  ال�����ض��ع��ادة  مقيا�ض  م��ن  النقي�ض  وع��ل��ى  مواطنيها  ل��دى 
العديد من دول الحت��اد الأوروب��ي. واظهرت درا�ضة مكتب 
يف  طفيفاً  انخفا�ضاَ  هناك  اأن  اأي�ضاً  الوطنية  الح�ضاءات 

م�ضتويات القلق لدى الربيطانيني ومن 8ر21 % 
اإىل 9ر20 %، بعد اأن منحوا هذا القلق 6 اأو اأكرث 
معدلت  اأن  ووج���دت  درج����ات.   10 م��ن  �ضلم  على 

من  اأك��رب  كانت  بريطانيا  ن�ضاء  لدى  القلق 
معدلتها لدى رجالها ومبعدل 1ر3 درجة 
الربيطانيني من  واأن  درج��ة،  9ر2  مقابل 
كانوا  ع��ام��اً   54 اإىل   45 العمرية  الفئة 
ع��ن حياتهم، يف ح��ني �ضّنف  الأك���رث ر�ضا 
�ضعادتهم  م�ضتوى  الربيطانيون  ال�ضبان 

فوق درجة الو�ضط.
كانوا  امل��ت��زوج��ني  اإن  ال���درا����ض���ة  وق���ال���ت 
ع���ن ح��ي��ات��ه��م ومنحوها  ر���ض��ا  الأك�����رث 
10 درج���ات،  اأ���ض��ل  م��ن  درج���ة  8ر7 
باملقارنة مع 3ر7 درجة و 2ر7 درجة 
ل����الأرام����ل وال����ع����زاب وي���ج���ري مكتب 
مقيا�ض  درا�ضة  الوطنية  الح�ضاءات 
عام  كل  الربيطانيني  ل��دى  ال�ضعادة 
مل�ضاعدة احلكومة على حت�ضني رفاه 

النا�ض.

 E الطعام الغني بالفيتامني
يحارب ال�سيخوخة

ي�شتهر الفيتامني E بقدرته على احلماية من 
تاأثريات اجلذور احلرة ال�شارة التي تنتجها 

البيئة ب�شبب التلوث، التدخني واالأ�شعة 
ما فوق البنف�شجية.



•• العني-الفجر:
•• ت�صوير-حممد معني:

ب��داأت جامعة الإم���ارات يف زي��ادة اأعداد 
املختلفة  اجل��ام��ع��ة  ب��ك��ل��ي��ات  امل��ع��ي��دي��ن 
وذل����ك ب��ه��دف ت��ط��وي��ن اأع�����ض��اء هيئة 
ال��ت��دري�����ض ب��اجل��ام��ع��ة وج�����اء ذل����ك يف 
باجلامعة  للمعيدين  ال�ضنوي  ال��ل��ق��اء 
البيلي  حممد  ال��دك��ت��ور  ح�ضره  ال��ذي 
اأحمد  والدكتور  اجلامعة  مدير  نائب 

بن طوق امل�ضرف على �ضوؤون املعيدين.
وق���ال ن��ائ��ب م��دي��ر اجل��ام��ع��ة يف اللقاء 
ال�������ض���ن���وي ال������ذي ت�����ض��م��ن دع������وة على 
الإف����ط����ار ا���ض��ت�����ض��اف��ت��ه��ا ق���اع���ة رج���ال 
ب���احل���رم اجل��ام��ع��ي اجلديد  الأع����م����ال 
ت���اأت���ي يف  اأع�������داد امل��ع��ي��دي��ن  اأن زي������ادة 
العايل  التعليم  وزي���ر  توجيهات  اإط���ار 
الرئي�ض الأعلى للجامعة معايل ال�ضيخ 

و�ضمن  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  ح��م��دان 
ا�ضرتاتيجية اأخذت بها اجلامعة بهدف 
ال��ت��وط��ني ال��ت��دري��ج��ي لأع�����ض��اء هيئة 

التدري�ض بكليات اجلامعة املختلفة .
م���ن ج��ان��ب��ه دع����ا امل�������ض���رف ال���ع���ام على 
�ضوؤون املعيدين الدكتور اأحمد بن طوق 
اللقاء  ت�ضمنهم  الذي  اجلدد  املعيدين 
اأماكن  يف  العلمية  مهامهم  اإجن��از  اإىل 
املحددة  امل���دد  وف��ق  ب��اخل��ارج  ابتعاثهم 
اإىل  ال��ع��ودة  ب��ه��دف  علمية  ر�ضالة  لكل 
القاعات  اأم��اك��ن��ه��م يف  لأخ���ذ  اجل��ام��ع��ة 
الدرا�ضية وقال اأن زيادة اأعداد املعيدين 
ال�ضرتاتيجية  وفق  باجلامعة  املعينني 
اإيجابي  وب�ضكل  ي�ضهم  �ضوف  اجلديدة 
ال��ت��دري�����ض من  اأع�����ض��اء هيئة  يف زي����ادة 
اجلامعة  اأن  اإىل  م�����ض��ريا  امل���واط���ن���ني 
ت�ضعى وفق ال�ضرتاتيجية التي اأعدتها 
اأع�ضاء  بني  التوطني  ن�ضبة  زي��ادة  اإىل 

هيئة التدري�ض .
الدكتور  ا���ض��ت��ع��ر���ض  اآخ����ر  ج��ان��ب  م���ن 
ا�ضتعداد  اللقاء  �ضمن  البيلي  حممد 
طالبا   4500 ل���ض��ت��ق��ب��ال  اجل��ام��ع��ة 
وط��ال��ب��ة م���ن امل�����ض��ت��ج��دي��ن ال���ذي���ن مت 
اأن هذه  اإىل  م�ضريا  العام  هذا  قبولهم 
الدفعة تعد اأكرب دفعة قبلتها اجلامعة 

القرن  ���ض��ب��ع��ي��ن��ي��ات  اف��ت��ت��اح��ه��ا يف  م��ن��ذ 
امل��ا���ض��ي واأع��ل��ن ن��ائ��ب م��دي��ر اجلامعة 
�ضيا�ضية  تطوير  ع��ن  البيلي  ال��دك��ت��ور 
ال�ضحية  والعلوم  الطب  بكلية  القبول 
ال��ع��ام ولأول  ه���ذا  اأن���ه مت  اإىل  م�����ض��ريا 
اأرب��ع��م��ائ��ة ط��ال��ب وطالبة  م���رة ق��ب��ول 
بعد اأن كان القبول يف الأعوام ال�ضابقة 

مل ي��ت��ج��اوز امل��ائ��ة ط��ال��ب وط��ال��ب��ة كما 
اأع��ل��ن ن��ائ��ب م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ع��ن طرح 
بكالوريو�ض  حملة  لقبول  جديدة  اآلية 

العلوم يف كلية الطب.
كما اأعلن نائب مدير اجلامعة الدكتور 
ي�ضهد  �ضوف  اجلديد  العام  اأن  البيلي 
التو�ضع يف ا�ضتخدام )الآي باد( يف كافة 
م�ضاقات اجلامعة مبا يف ذلك م�ضاقات 
الثقافة العامة ومنها الفكر الإ�ضالمي 
اأن  اإىل  م�����ض��ريا  الإم���������ارات  وجم��ت��م��ع 
باد(  )الآي  ا���ض��ت��خ��دام  جت��رب��ة  تعميم 
يف  منها  النتهاء  ليتم  تتوا�ضل  �ضوف 
عام 2016 لتغطي كافة التخ�ض�ضات 
بالذكر  اجل����دي����ر  اجل���ام���ع���ة  ب��ك��ل��ي��ات 
اأن ع���دد امل��ع��ي��دي��ن اجل����دد م��ن اأح���دث 
ال�ضنوي  اللقاء  �ضهدت  والتي  الدفعات 
يف  ومعيدة  معيدا  و�ضتون  خم�ضة  بلغ 

كافة التخ�ض�ضات العلمية باجلامعة.

املواد  ت�ستفيد من  اأ�سرة   1700
الغذائية املدعمة يف العني 

•• العني – الفجر:

موؤخراً  العني  مدينة  لبلدية  التابعة  الغذائية  امل��واد  توزيع  مراكز  �ضهدت 
توافد اأعداد كبرية من املواطنني منذ ال�ضاعات الأوىل من ال�ضباح، وذلك 

بعد زيادة اأ�ضناف املواد الغذائية املدعومة اجلديدة .
بلدية  يف  الغذائية  امل��واد  توزيع  مركز  م�ضوؤول  النايلي  را�ضد  اأحمد  وق��ال 
مدينة العني، اأن البلدية قد با�ضرت ب�ضرف و توزيع اأ�ضناف جديدة اإ�ضافية 
من املواد الغذائية املدعمة.وت�ضمل القهوة العربية والهيل واحلليب ال�ضائل 
املركز وال�ضاي وامللح واأنواع جديدة من الطحني مثل: )طحني ال�ضاباتي 
والرقاق والرباتا( والع�ضائر الطبيعية الطازجة والروب الطبيعي واألبان 
من  املتوفرة  الأخ��رى  الأن��واع  اإىل  بالإ�ضافة  والفواكه  بالنكهات  الأطفال 
�ضن(  )كابري  وع�ضري  املعدنية  واملياه  وال�ضكر  والهري�ض  والطحني  الأرز 
و�ضكيتا وزيت الطهي ومعجون الطماطم، واخل�ضروات املجمدة، والتمور، 

حيث تعترب من ال�ضلع الأ�ضا�ضية لكل منزل.
واأو�ضح النايلي اأن اإ�ضافة هذه الأ�ضناف اجلديدة اإىل قائمة املواد الغذائية 
املدعومة التي يح�ضل عليها املواطنون تاأتي �ضمن خطط البلدية الرامية 
اإىل حت�ضني وتطوير اخلدمات التي تقدمها للجمهور مبا يف ذلك خدمة 
على  املعي�ضية  الأع��ب��اء  لتخفيف  املدعمة  الأ�ضا�ضية  الغذائية  امل��واد  توفري 
املواطنني جت�ضيدا لتوجيهات القيادة العليا الر�ضيدة ، م�ضرياً اإىل الإقبال 
اإىل تنوع  املدعومة يعود  الغذائية  املواد  ال�ضرائح على  الكبري من خمتلف 
املواد  جلميع  املخف�ضة  والأ�ضعار  املركز  يف  بيعها  يتم  التي  الغذائية  امل��واد 

الأ�ضا�ضية، واخلدمات املتميزة التي يقدمها املركز.
واأ�ضاف النايلي، اأنه يتقدم يومياً من 500 اإىل 600 م�ضتفيد للح�ضول 
اأف��راد الأ�ضرة و بح�ضب املدونني يف  اأع��داد  امل��واد املخ�ض�ضة له ح�ضب  على 
بطاقة �ضرف املواد الغذائية والكميات املخ�ض�ضة له، فيما يت�ضاعف عدد 
يف  ال��واح��د  ال��ي��وم  يف  وم�ضتفيد  م��راج��ع   1700 اإىل  لي�ضل  امل�ضتفيدين 
املركز الرئي�ضي فقط، اأما باقي الفروع الأخرى الت�ضعة بلغ 3596 اأ�ضرة 
يوم  يف  دره��م  األ��ف   821.054.00 اإىل  ت�ضل  مبيعات  بقيمة  م�ضتفيدة 
املواد  توزيع  �ضنوات يف مركز  الأعلى منذ  الرقم  واحد فقط، ويعترب هذا 
الغذائية، اأما بالن�ضبة لالأيام التي �ضبقت �ضهر رم�ضان الف�ضيل فقد و�ضل 
عدد الأ�ضرة امل�ضتفيدة اإىل 8918 اأ�ضرة م�ضتفيدة يف املركز الرئي�ض فقط، 

و 15474 اأ�ضرة م�ضتفيدة يف جميع الفروع. 
ه��ذا وق��د ق��ام م��رك��ز ت��وزي��ع امل���واد الغذائية بتقدمي خ��دم��ة ج��دي��دة وهي 
5 جالون اإىل الأ�ضر امل�ضتفيدة اإىل منازلهم  تو�ضيل عبوات املياه املعدنية 

جماناً، حيث بلغ عدد الأ�ضر امل�ضتفيدة من هذه اخلدمة 1360 اأ�ضرة. 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  موؤ�ض�ضة  مع  بالتعاون  العني  مدينة  بلدية  قامت  كما 
نهيان لالأعمال الإن�ضانية وبتوجيهات من �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن 
زايد رئي�ض الدولة حفظه اهلل ورعاه بتوفري عدد 3192 كي�ض اأرز مدعوم 
م�ضتوى  على  للعام2013  �ضائم  اإفطار  م�ضروع  يف  امل�ضاركات  لل�ضيدات 

اإمارة اأبوظبي ومدينة العني واملنطقة الغربية.
وجدير بالذكر باأن بلدية مدينة العني قد اأطلقت موؤخراً بوابة مركز توزيع 
3 خطوات ب�ضيطة،  الذي يتيح للعميل ومن خالل  الإلكرتوين،  الأغذية 
اإمتام عملية ال�ضراء ب�ضكل �ضريع وي�ضري، حيث ل ت�ضتغرق عملية ال�ضراء 
�ضوى 5 دقائق فقط، وذلك يف اإطار �ضعيها لتح�ضني اخلدمات وتطويرها 
وبهدف �ضمان و�ضول اخلدمات الغذائية باأ�ضرع واأ�ضهل الطرق لعمالئها.

حيث اأن البوابة �ضتخت�ضر الكثري من وقت العميل بحيث ل تتطلب عملية 
املواد  لطلب  العمالء  خدمة  مركز  اإىل  �ضخ�ضياً  العميل  ح�ضور  ال�ضراء 
اختيار  اإمكانية  للعميل  النظام  يتيح  كما  الدفع  عملية  واإج��راء  الغذائية 
اأحد مراكز توزيع املواد الغذائية والتي تغطي جميع مناطق مدينة العني 

ل�ضتالم املواد امل�ضرتاة من خالل البوابة.
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يف لقائهم ال�شنوي �شمن دعوة على االإفطار 

نائب مدير جامعة االإمارات يعلن عن زيادة اأعداد املعيدين
ا�سرتاتيجية جديدة لتوطني اأع�ساء هيئة التدري�س

 يف اإطار توجيهات الرئي�س االأعلى للجامعة

•• العني -الفجر:

بدعوة من حممد �ضلطان الظاهري نائب رئي�ض جمل�ض الإدارة ونظام عبدالباقي املدير العام التنفيذي ل�ضركة �ضلطاكو )�ضلطان بن را�ضد(، نظمت �ضركة �ضلطاكو حفل اإفطار يف فندق روتانا مبدينة العني، وذلك بح�ضور عدد 
من ال�ضخ�ضيات وم�ضوؤويل ومديري العديد من �ضركات ال�ضت�ضارات الهند�ضية ومكاتب الهند�ضة الداخلية وال�ضركات العقارية واملقاولت.

�سلطاكو تنظم حفل اإفطار للعاملني بروتانا العني



ت�ضب  والتخ�ضي�ض  والريجيم  احلمية  ط��رق  غالبية  اإن  القول  ميكن 
يف مكان واحد هو التحايل بطريقة اأو باأخرى على من يتبعها جلعله 
اأو  �ضحية،  لت�ضبح  الغذائية  عاداته  تغيري  وج��وب  على  تفكريه  يركز 
قريبة من ال�ضحية على اأقل تقدير، لأن كل هذه الطرق تعتمد على 
اأو  والمتناع  اأ�ضناف غذائية حم��ددة،  تناول  الإك��ث��ار من  واح��د:  اأم��ر 

التقليل من تناول اأ�ضناف غذائية اأخرى.
اإيجابي و�ضلبي،  اأن لكل طريقة خلف�ض الوزن وجهني..  اأحد ينكر  ل 
�ضلبياتها،  م��ن  اأك���رث  اإيجابياتها  ت��ك��ون  ال��ت��ي  ه��ي  اجل��ي��دة  والطريقة 

والعك�ض �ضحيح بالطبع.
ميكن تلخي�ض الطريقة الأف�ضل على الإطالق بكلمات ب�ضيطة جداً: 
تناول اأ�ضناف غذائية �ضحية كاخل�ضروات والفواكه واحلبوب الكاملة 
واملك�ضرات، والمتناع اأو التقليل من ال�ضكر وامللح والأ�ضناف الغذائية 
الفقرية  ال�ضريعة  وال��وج��ب��ات  وال��دق��ي��ق  والأل���ب���ان  وال��ل��ح��وم  امل�ضنعة 
النوعية يف ما  اأهمية هو تغليب  الأمر الأكرث  الغذائية، لكن  بالقيمة 

ناأكل على الكمية.
اأن اللتزام بهذه املبادئ الب�ضيطة  الفكرة التي ميكن اخلروج بها هي 
يحقق التوازن بني �ضكر الدم والأن�ضولني، وهو الهورمون امل�ضوؤول عن 

الإح�ضا�ض باجلوع وعن تخزين الدهون اأي�ضاً.
اإيجابيات و�ضلبيات ثالث  على �ضوء ما تقدم �ضوف نتناول يف ما يلي 

من اأحدث و�ضائل احلمية )الريجيم(:

الرجيم ال�شريع
بني  نتائج  حتقيق  يف  للراغبني  الإغ����راءات  م��ن  الكثري  ال���ض��م  يحمل 
ليلة و�ضحاها، فهو يعتمد على مبداأ تق�ضيم الأ�ضبوع حتى اأن البع�ض 

ي�ضميه 2/5. 
تقوم الفكرة على اتباع ريجيم قا�ض ملدة يومني متتابعني يف الأ�ضبوع 
بحيث يقت�ضر الأمر على تناول اأ�ضناف حتتوي على 600 �ضعر حراري 
)كالوري( للرجال و500 للن�ضاء يف كل واحد من هذين اليومني، اأما 
100% يف  الأ�ضبوع فاحلرية املطلقة  الباقية من  الأي��ام اخلم�ضة  يف 

ما تاأكل وت�ضرب.
الفكرة غريبة بع�ض ال�ضيء، مع العلم اأن ال�ضيام املتقطع اأثبت فاعليته 
يف الكثري من الأمور العالجية، خا�ضة مع اأمرا�ض القلب وال�ضرايني 
% اإذا   100 املطلوب  الغر�ض  ي��وؤدي  لن  لكنه  وال�ضرطان،  وال�ضكري 
الر�ضالة اخلطاأ حني يرتك ملن  ال��وزن لأن��ه يقدم  الهدف خف�ض  كان 
يتبعه احلبل على الغارب واحلرية املطلقة يف تكدي�ض كل ما هب ودب 
يطالب  الأ�ضا�ض  ه��ذا  وعلى  التالية،  اخلم�ضة  الأي��ام  خ��الل  معدته  يف 
موؤيدو هذه الطريقة ب�ضرورة حتكيم العقل وو�ضع �ضوابط يف الأيام 

اخلم�ضة.
خف�ض عدد ال�ضعرات احلرارية فكرة ممتازة جداً، خا�ضة اأن البحوث 
الطبية امل�ضتفي�ضة تربط بني هذا اخلف�ض وطول العمر لأنه ي�ضاعد يف 
اإ�ضالح الأ�ضرار التي تلحق باجل�ضم ب�ضبب تناول ال�ضكريات والأ�ضناف 

الغذائية امل�ضنعة.
املعهد  يف  الع�ضبية  ال��ع��ل��وم  خمترب  رئي�ض  م��ات�����ض��ون،  م���ارك  ال��دك��ت��ور 
يقول  هوبكنز،  ج��ون  جلامعة  التابع  ال�ضيخوخة  لأم��را���ض  الوطني 
اأن يح�ضن احلالة  املتقطع ميكن  ال�ضوم  اأن  توؤكد  العلمية  الدلئل  اإن 

ال�ضحية لالإن�ضان.
من املهم جداً اأن ن�ضري اإىل اأننا ن�ضوم يومياً على مدار الأ�ضبوع وال�ضهر 
والعام.. ن�ضوم طوال الفرتة الفا�ضلة بني وجبة الع�ضاء وفطور اليوم 
الأ�ضرار،  واإ���ض��الح  ال�ضفاء  على  اأج�ضامنا  ي�ضاعد  �ضيام  وه��و  التايل، 
النوم  ع��دم  ���ض��رورة  وال�ضحية  الطبية  الناحية  م��ن  يف�ضر  م��ا  وه���ذا 

واملعدة خالية متاماً.
تنظيم معدل  ع��ل��ى  تعمل  ال��ط��ري��ق��ة  ه���ذه  اأن  ال��ت��غ��ذي��ة  خ���رباء  ي��وؤك��د 
ال�ضيام  اأن  كما  ال���وزن.  خف�ض  يف  للم�ضاعدة  ال��دم  و�ضكر  الأن�ضولني 

املتقطع ي�ضاعد اجل�ضم يف عملية ال�ضفاء واإ�ضالح الأ�ضرار.

التمثيل الغذائي ال�شريع
تتبع هذه الطريقة ا�ضرتاتيجية ب�ضيطة لزيادة وتعزيز عملية التمثيل 
الغذائي يف اجل�ضم، باعتماد ما يعرفه العلم عن هذه العملية.. المتناع 

باملغذيات،  الفقرية  والأ���ض��ن��اف  والأل��ب��ان  امل�ضنعة  اللحوم  ت��ن��اول  ع��ن 
اأي  بالتتابع  لكن  والكافايني،  وال�ضويا  وال���ذرة  ال�ضريعة  كالوجبات 
عن  المتناع  التايل  الأ�ضبوع  ويف  اأ�ضبوع،  ط��وال  الدهون  عن  المتناع 
ثم  وهكذا،  ثالث  لأ�ضبوع  الن�ضويات  عن  المتناع  ثم  ومن  ال�ضكريات، 

تتكرر امل�ضاألة لأ�ضابيع واأ�ضابيع.
تدعو هذه الطريقة ل�ضرورة تناول ثالث وجبات عادية مع وجبتني 
�ضغريتني اأو ثالث يومياً، مع الرتكيز على النوعية ولي�ض الكمية فيما 
ناأكل ون�ضرب، بدًل من الرتكيز على اإح�ضاء ال�ضعرات احلرارية التي 

تدخل معداتنا.
�ضاحبة هذه الطريقة هايلي بومروي، طبيبة بيطرية، ومن املعروف 
اأن الأطباء البيطريني يدر�ضون علوم التغذية ال�ضحيحة، يف حني اأن 
الأطباء الب�ضريني ل يركزون على درا�ضة هذه العلوم، اإل اإذا رغبوا يف 

اأن ي�ضبحوا خرباء يف هذا املجال.
�ضبيل  على  للح�ضان  اإع��ط��اوؤه  يتوجب  ال��ذي  الطعام  نوعية  اإن  تقول 
املثال توؤثر يف جعله يعدو يف امل�ضمار اأف�ضل من غريه، والفكرة ذاتها 
تنطبق على الريا�ضيني الذين يحققون نتائج طيبة، لأنهم يتناولون 

اأ�ضنافا غذائية معينة، ويتجنبون اأ�ضنافاً اأخرى.
التمثيل  اأهمية  يتبعها  م��ن  تعلم  اأن��ه��ا  الطريقة  ه��ذه  اإي��ج��اب��ي��ات  م��ن 

الغذائي، وكيف اأن بع�ض الأ�ضناف الغذائية ت�ضر هذه العملية.
اإىل  تلقائياً  ي��وؤدي  مما  الأن�ضولني،  تقلل  اأنها  اأي�ضاً  اإيجابياتها  وم��ن 
خف�ض الوزن، مما يعني اأن يف الإمكان التخل�ض من ع�ضرة كيلوغرامات 

يف ال�ضهر، يف حال ال�ضتمرار باتباع هذه الطريقة.
اأما �ضلبيات هذه الطريقة فهي اأنها حترم اأج�ضامنا من اأ�ضياء كثرية، 
بني  الأ�ضبوعي  التناوب  عملية  اأن  كما  الغذائي،  نظامنا  �ضلب  يف  هي 
الدهون والربوتينات وال�ضكريات والن�ضويات ت�ضبب احلرية للكثريين 

وت�ضو�ض اأفكارهم.
الكثري  مع  نتائج مذهلة  اإن طريقتها حققت  بومروي  الدكتور  تقول 
من امل�ضاهري والريا�ضيني، وكذلك امل�ضابني باأمرا�ض مزمنة، وتتطلب 

حالتهم خف�ض اأوزانهم باأوامر من الأطباء.

ال منتجات حيوانية قبل 6 م�شاء
تعترب هذه الطريقة خلف�ض الوزن اآخر ما اأعلن عنه حتى الآن، وقد 

اأثبتت فعالية كبرية وحققت نتائج ممتازة.
يجمع خرباء التغذية على القول اإن هذه الطريقة ي�ضح و�ضفها 

اأكرث من  باأنها و�ضيلة لت�ضحيح العالقة مع الطعام وال�ضراب، 
كونها و�ضيلة خلف�ض الوزن.

تقوم الفكرة الرئي�ضية على المتناع متاماً عن تناول اأي �ضنف 
والبي�ض  اأن��واع��ه��ا  اخ��ت��الف  على  كاللحوم  امل�ضدر،  ح��ي��واين 
بع�ضها  تناول  الإم��ك��ان  ويف  النهار،  �ضاعات  ط��وال  واحلليب 

بعد ال�ضاد�ضة م�ضاء، لكن ب�ضرط العتدال يف الكمية.
ال�����ض��رط ال��ث��اين ه��و الم��ت��ن��اع يف ف���رتة ال�����ض��م��اح، اأي بعد 
ال�ضاد�ضة م�ضاء عن تناول الدهون التحيويلية والأ�ضناف 
الغنية ب�ضكر الفراكتوز، فهذه الأ�ضناف �ضديدة ال�ضرر، 

كما اأنها ت�ضبب البدانة.
بيتمان،  م��ارك  ويدعى  الطريقة،  ه��ذه  �ضاحب  ي�ضري 

والفواكه  اخل�����ض��روات  اأن  ت��وؤك��د  ال��درا���ض��ات  اأن  اإىل 
ت�����ض��ك��ل م���ا ن�����ض��ب��ت��ه ع�����ض��رة يف امل���ائ���ة ف��ق��ط من 

جم��م��وع م��ا يتناوله امل���رء م��ن ط��ع��ام، وهي 
م�ضاعفتها  يجب  جداً  منخف�ضة  ن�ضبة 

عدة مرات.
يف  الطعام  ب��اإع��داد  بيتمان  ين�ضح 
امل��ن��زل وب��خ�����ض��روات ط��ازج��ة لأن 
لتقدمي  امل�ضتحيل  تفعل  املطاعم 
للزبون،  مغرية  ب�ضورة  وجباتها 
ح��ت��ى ل���و ك����ان ذل����ك ع��ل��ى ح�ضاب 
والطريقة  ال�����ض��ح��ي��ة  امل���ك���ون���ات 

ال�ضحية يف اإعداد الطعام.
يقدمها  ال��ت��ي  الثانية  الن�ضيحة 

تناول  بل على  ال���وزن،  الرتكيز على خف�ض  ع��دم  ���ض��رورة  الرجل هي 
الأ�ضناف ال�ضحية، لأن خف�ض الوزن يعد اأحد الآثار اجلانبية مل�ضكلة 

اأكرب واأ�ضد خطراً. 
خبري التغذية الدكتور مارك هاميان موؤلف �ضتة من اأكرث كتب التغذية 
ال�ضحية مبيعاً يف الوليات املتحدة، يقول م�ضتغرباً اإن الأمريكي البالغ 
يتناول ما معدله 57 غالوناً من امل�ضروبات الغازية يف ال�ضنة، والبع�ض 
هذه  يعادل  ما  بتناول  ن�ضحته  ف��اإذا  ال��واح��د،  اليوم  يف  غالوناً  ي�ضرب 

الكمية من الطعام ال�ضحي ي�ضيح بوجهه.

النوعية اأهم من الكمية
على  امل��ح��اف��ظ��ة  اأو  ال����وزن  بخف�ض  ال��رغ��ب��ة  ح���ال  يف  امل��ه��م  اأن  ي�ضيف 
�ضحة جيدة هو الرتكيز على النوعية من الطعام وال�ضراب بدًل من 
تقليل كمية ما ناأكله، مع �ضرورة البتعاد قدر الإمكان عن ال�ضكريات 

والن�ضويات والدهنيات واللحوم الدهنية.
العقار  متثل  الريا�ضية  التمارين  اإن  ق��ائ��اًل  املتخ�ض�ض  ه��ذا  مي�ضي 
ال�ضحري الذي يعالج غالبية الأمرا�ض والعلل، فاحلركة تعزز وتقوي 
احتمالت  تقلل  نف�ضه  الوقت  ويف  اجل�ضم،  الغذائي يف  التمثيل  عملية 
)األزهامير(  واخلرف  وال�ضرايني  القلب  واأمرا�ض  بال�ضكري  الإ�ضابة 

كما اأنها خري دواء ملعاجلة التوتر والكتئاب.
ي�ضتطرد قائاًل اإن التمارين الريا�ضية والغذاء ال�ضحي ي�ضريان جنباً 
اإىل جنب، ول ميكن لأحدهما منفرداً اأن يحقق اأي نتيجة مقبولة على 
�ضعيد الوزن اأو ال�ضحة اجليدة.. فممار�ضة الريا�ضة طوال �ضاعة كل 
م�ضروبات  علبة  حمتويات  ي�ضرب  ملن  جوهرية  نتيجة  حتقق  لن  ي��وم 

غازية اأو يلتهم طبق بيتزا.
يقول اخلرباء اإن اإزالة اأ�ضرار وجبة ثقيلة اأو 
�ضرب حمتويات علبة كول وحرق �ضعراتها 
�ضبعة  ق���راب���ة  للم�ضي  ي��ح��ت��اج  احل���راري���ة 
كيلومرتات، اأما اإذا جمع املرء بني الكول 
منه  يحتاج  ف��الأم��ر  الثقيلة،  وال��وج��ب��ة 

للم�ضي اأربعة ع�ضر كيلومرتاً.

ب��ع��دم��ا �ضدد  ال��ق��ه��وة اخل�����ض��راء  ت���ن���اول  ام���ريك���ا  راج يف 
تناولها  ف��ائ��دة  على  ال�ضهري  ب��رن��اجم��ه  يف  اوز  ال��دك��ت��ور 
للوقاية من زيادة الوزن.  والقهوة اخل�ضراء هي القهوة 
بعدما  �ضنة   30 منذ  ا�ضتخدامها  وب���داأ  املحم�ضة،  غ��ري 
بينت البحاث اثرها يف جتديد الكبد وازالة ال�ضموم من 
القدم  يف  القهوة  كانت  كما  ال�ضرطان.  وتثبيط  اجل�ضم 
)منذ 900 �ضنة( تتناول يف الدول العربية ودول البحر 
امل��اء فقط  يف  بغليها  وذل��ك  دون حتمي�ضها،  الحمر من 
تبحث  ال�ضابق  يف  ال��درا���ض��ات  كانت  طبعا،  ال�����ض��اي.   مثل 
)اأي  املحم�ضة  غ��ري  ولي�ض  املحم�ضة  القهوة  ف��وائ��د  ع��ن 
اخل�ضراء(، حيث اثبت اأن تناول القهوة املحم�ضة يرافقه 
ومنها  م���واد،  ع��دة  على  احتوائها  نتيجة  �ضحية  ف��وائ��د 
مواد م�ضادة لالأك�ضدة معروفة بتاأثريها امل�ضاد واملثبط 
يرفع  املحم�ضة  القهوة  ت��ن��اول  ان  اثبت  كما  لل�ضرطان. 
املزاج ويعزز ن�ضاط العمليات الذهنية واليقظة، وهو امر 

يغيب عن القهوة اخل�ضراء. 

تركيز عاٍل باملواد امل�شادة 
ل��ك��ن ه��ن��اك ام����ر ت��ت��ف��وق ف��ي��ه ال��ق��ه��وة اخل�������ض���راء، وهو 
اح��ت��واوؤه��ا ع��ل��ى م��ع��دل م��رت��ف��ع ج���دا م��ن امل����واد امل�ضادة 
لالأك�ضدة مقارنة مع القهوة املحم�ضة، بل مقارنة مع اأي 
خلاليا  امل�ضرة  الك�ضدة  عمليات  اأن  ويعرف  اآخ��ر.  طعام 
العمر  التي ت�ضبب المرا�ض واعرا�ض تقدم  اجل�ضم هي 
والتعر�ض  ال��ت��وت��ر  م��ع  معدلها  وي��رت��ف��ع  وال�����ض��ي��خ��وخ��ة. 
للكيميائيات ونق�ض التغذية و�ضوء احلالة النف�ضية، مما 
وحتى  اجل�ضم  خاليا  وت�ضرر  املبكرة  ال�ضيخوخة  ي�ضبب 
ارت��ف��اع خ��ط��ر ت��ك��ون اخل��الي��ا ال�����ض��رط��ان��ي��ة. وع��ل��ي��ه، فان 
زيادة تناول م�ضادات الك�ضدة يف تغذيتنا امر مهم لدعم 

ال�ضحة ودفاعات اجل�ضم. 

تخف�ض �شغط الدم
للقهوة اخل�شراء فوائد كثرية من اأهمها:

ن�ضرت جملة   2005 ع��ام  يف  ال��دم:  �ضغط  خف�ض   -  1
رجال  تناول  اأن  بينت  درا�ضة  ال��دم(  �ضغط  ارتفاع  )ابحاث 
م�ضابني بدرجة متو�ضطة من ارتفاع �ضغط الدم جرعات 
انخفا�ض  ي��راف��ق��ه  اخل�����ض��راء  ال��ق��ه��وة  ���ض��اي  م��ن  خمتلفة 
اجلرعة  كمية  ت��راف��ق  وبطريقة  ال���دم  �ضغط  قيا�ضات  يف 
امل��ت��ن��اول��ة، فكلما زادت اجل��رع��ة ك��ان الن��خ��ف��ا���ض اك��رب يف 

درا�ضات  م��ع  ال��درا���ض��ة  ه��ذه  نتائج  وت�ضابهت  ال���دم.  �ضغط 
2006 و2007 و2008، ليخل�ض  تالية ن�ضرت يف عام 
كل منها اىل ان تناول 40 ميلليغرام من خال�ضة القهوة 
اخل�ضراء املذابة يف املاء عامل فعال يف خف�ض �ضغط الدم. 

.. والوزن اأي�شًا
ال�ضكري  وتثبيط  اجل�����ض��م  وك��ت��ل��ة  ال����وزن  خف�ض   -  2
م��ن ال��ن��وع ال��ث��اين: اأظ��ه��رت درا���ض��ة د. ج��و فين�ضون من 

اخل�ضراء  القهوة  خال�ضة  تناول  اأن  �ضكرانتون  جامعة 
درا�ضة  ويف  بال�ضمنة.  امل�����ض��اب��ني  وزن  تقليل  يف  ي�ضاهم 
مرتفعة  جرعة  بتناول  املتطوعني  من  جمموعة  قامت 
اخل�ضراء،  ال��ق��ه��وة  ع�����ض��ارة  م��ن  ميلليغرام(   1050  (
وجمموعة اخرى بتناول جرعة منخف�ضة منها )700 
اي قهوة  الثالثة  املجموعة  تتناول  بينما مل  ميلليغرام(، 
خ�ضراء. وبعد فح�ض وزن جميع املتطوعني وجد الباحث 
اخ��ت��الف��ات م��ذه��ل��ة. ف��رغ��م ع��دم اخ��ت��الف تغذية جميع 
امل��ت��ط��وع��ني، ف��اإن��ه ل��وح��ظ ان��خ��ف��ا���ض وزن اجل�����ض��م )من 
كيلوغرام اىل ثماين كيلوغرامات( وكتلة اجل�ضم )بني 3 
القلب لدى من  0.8(، وكتلة ده��ون اجل�ضم ودق��ات  اىل 
لدى  اأك��رب  النخفا�ض  وك��ان  اخل�ضراء.  القهوة  تناولوا 
من تناولوا اجلرعة الكرب. وخل�ضت الدرا�ضة اىل فائدة 

تناول ع�ضارة القهوة اخل�ضراء يف خف�ض الوزن، وكعالج 
وقائي وغري مكلف من ال�ضابة بال�ضمنة.

.. وتفيد مر�شى ال�شكري
اخل�ضراء  القهوة  اح��ت��واء  ان  فين�ضون  الدكتور  ويعتقد 
مقارنة  كلوروجينيك  حم�ض  م��ن  م��رت��ف��ع  م��ع��دل  ع��ل��ى 
الوزن.  خف�ض  فائدة  عن  امل�ضوؤول  هو  املحم�ضة  بالقهوة 
ويعرف ارتباط هذه املادة مع ارتفاع امت�ضا�ض الغلوكوز 
ومنع تطوير مقاومة الن�ضولني، وبالتايل تقليل فر�ضة 

ال�ضابة بال�ضكري من النوع الثاين. 
كما اظ��ه��رت ع��دة درا���ض��ات ان ت��ن��اول م���واد حت��ت��وي على 
بال�ضكري  لالإ�ضابة  م�ضاد  دور  له  كلوروجينيك  حم�ض 

من النوع الثاين.

�شحة وتغذيـة
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يف ال�شيف، ويف رم�شان اأي�شًا، غالبًا ما ي�شتاق الكثريون للقوام الر�شيق، ال فرق يف ذلك بني الرجال والن�شاء. وبالطبع فالقوام الر�شيق يف حاجة 
لو�شع اخلطط املحكمة ل�شبط الطعام وال�شراب، حيث يلجاأ الكثريون اإىل واحدة اأو اأكرث من اآالف الو�شفات والطرق خلف�ض الوزن، الأن و�شائل 
االإعالم و�شبكة االإنرتنت حتفل بطرق ال تعد وال حت�شى، وبع�ض هذه الطرق ما اأنزل اهلل بها من �شلطان الأنها تتناق�ض مع العقل ال�شليم وبالتايل 

يجد املرء نف�شه يف حرية.. اأي هذه الطرق يختار وباأي من هذه الو�شائل يلتزم؟ ماذا ياأكل وي�شرب، وماذا يتجنب من الطعام وال�شراب؟

القهوة اخل�سراء.. مفيدة لل�سحة فعال؟

اأحدث طرق التخ�شي�ض

 اإيجابيات و�سلبيات ثالث من اأحدث و�سائل احلمية

قلبك يتاأثر مبا ت�سمعه
 

يوميا  ن�ضمعها  التي  املنخف�ضة  ال���ض��وات  فحتى  حديثة،  درا���ض��ة  بح�ضب 
كرنني الهاتف و�ضوت املحادثات اجلانبية و�ضوتك اثناء احلديث له تاأثري 
على وظيفة القلب. ففي درا�ضة امريكية ن�ضرتها دورية ال�ضحة البيئية مت 
تركيب جهاز مراقبة كهرباء و�ضربات القلب على 110 بالغني على مدى 
ارتفاع ال�ضوات من حول  اأن �ضربات القلب تزداد مع  ايام، واكت�ضف  عدة 
ال�ضخ�ض. وحتى يف حالة انخفا�ض ال�ضوت بحيث مل يزد عن 65 دي�ضيبل 
)ما يعادل �ضوت ال�ضحكة الطبيعية( وجد ان رمت القلب يتاأثر به ب�ضكل 
امل�ضبب لزيادة توتر  اثره  القلب اىل  ال�ضو�ضاء على  تاأثري  متواز. ويعزى 

ال�ضخ�ض وانزعاجه.
ويف ال�ضياق نف�ضه، اظهرت درا�ضة للباحثة د. �ضارلوت ايريك�ضون من معهد 
ال�ضوارع  يف  العالية  لالأ�ضوات  ان  ال�ضويدية  ا�ضتوكهومل  يف  كارولين�ضكا 
وقالت:  ب�ضكل ملحوظ.  القلب  ال��دم ورمت  يرفع �ضغط  تاأثريا  وامل��ط��ارات 
)اكت�ضاف هذا التاأثري مهم لتحذير امل�ضابني باعتالل القلب او املعر�ضني 

خلطر ال�ضابة باأمرا�ض القلب(. 
العمل  مكان  ال�ضو�ضاء يف  ارتفاع  بني  العالقة  على  ابحاث  عدة  دلت  كما 
بالإ�ضافة  ال���دم.  وارت��ف��اع �ضغط  القلب  ب��اأم��را���ض  ال���ض��اب��ة  ن�ضبة  وزي���ادة 
مقارنة  ل��الأ���ض��وات  ح�ضا�ضية  اك��رث  ال�ضخا�ض  بع�ض  اأن  وج��د  ذل���ك،  اىل 
بالآخرين، وذلك ي�ضبب ت�ضاعف توترهم ونب�ضات قلبهم. ومن املثري ان 
الع�ضبي،  البارا�ضمبثاوي  اجلهاز  ن�ضاط  كبح  ت�ضبب  املنخف�ضة  ال�ضوات 
امل�ضوؤول عن  اي  )الربيك(  الكابح  مثل  يعمل  ال��ذي  الع�ضبي  اجلهاز  وهو 
خف�ض �ضربات القلب و�ضغط الدم وارخاء الوعية الدموية. بينما ت�ضاهم 
ال�ضوات العالية يف تن�ضيط عمل اجلهاز ال�ضمبثاوي الع�ضبي الذي ي�ضرع 

دقات القلب ويرفع �ضغط الدم.
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تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/املالك:رائد حممد حممود حممود
 طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية:�ضان �ضي�ضن

املودعة بالرقم:183969       بتاريخ:2012/12/23 م
با�ض��م:رائد حممد حممود حممود

وعنوانه:�ض.ب:390942 دبي ، هاتف: 4357366-04 ، فاك�ض: 4357289-04 ، المارات العربية املتحدة.  
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 خدمات توفري الطعمة وامل�ضروبات.

احدهما  كلمتني خمت�ضرتني  العربية وهي مزيج من  باحلروف  �ضي�ضن  �ضان  )كلمة(  العالمة:ا�ضم  و�ضف 
�ضندوت�ض وي�ضار اليها يف العالمة �ضان باللون ال�ضفر داخل ر�ضم ي�ضبه خبز ال�ضندوت�ض وعلى ميني الكلمة 

�ضي�ضن باللون الحمر الداكن . 
ال�ض��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/املالك:رائد حممد حممود حممود
 طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية:�ضان �ضي�ضن

املودعة بالرقم:183970       بتاريخ:2012/12/23 م
با�ض��م:رائد حممد حممود حممود

وعنوانه:�ض.ب:390942 دبي ، هاتف: 4357366-04 ، فاك�ض: 4357289-04 ، المارات العربية املتحدة.  
العمال  وتوجية  وادارة  والع��الن  الدعاية  خدمات  بالفئة:35  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�ضلع  لتمييز  وذل��ك 

وتفعيل الن�ضاط .
احدهما  كلمتني خمت�ضرتني  العربية وهي مزيج من  باحلروف  �ضي�ضن  �ضان  )كلمة(  العالمة:ا�ضم  و�ضف 
�ضندوت�ض وي�ضار اليها يف العالمة �ضان باللون ال�ضفر داخل ر�ضم ي�ضبه خبز ال�ضندوت�ض وعلى ميني الكلمة 

�ضي�ضن باللون الحمر الداكن . 
ال�ض��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/املالك:رائد حممد حممود حممود
 طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية:خط متعرج باللون ال�ضفر

املودعة بالرقم:183967       بتاريخ:2012/12/23 م
با�ض��م:رائد حممد حممود حممود

وعنوانه:�ض.ب:390942 دبي ، هاتف: 4357366-04 ، فاك�ض: 4357289-04 ، المارات العربية املتحدة.  
العمال  وتوجية  وادارة  والع��الن  الدعاية  خدمات  بالفئة:35  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�ضلع  لتمييز  وذل��ك 

وتفعيل الن�ضاط .
ال�ضندوت�ض  خبز  من  العليا  الطبقة  ي�ضبه  او  من  مقتب�ض  متعرج  خط  عن  عبارة  العالمة:العالمة  و�ضف 

باللون ال�ضفر . 
ال�ض��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/املالك:رائد حممد حممود حممود
SanSation Sensational Sandwiches:طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:183966       بتاريخ:2012/12/23 م
با�ض��م:رائد حممد حممود حممود

وعنوانه:�ض.ب:390942 دبي ، هاتف: 4357366-04 ، فاك�ض: 4357289-04 ، المارات العربية املتحدة.  
العمال  وتوجية  وادارة  والع��الن  الدعاية  خدمات  بالفئة:35  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�ضلع  لتمييز  وذل��ك 

وتفعيل الن�ضاط .
و�ضف العالمة:ا�ضم )كلمة( noitaSnaS بالحرف الالتينية باللون ال�ضفر توجد داخلها ر�ضم ي�ضبه 
عبارة  مبا�ضرة  ا�ضفلها  ويوجد  الداكن  الحمر  باللون   )Sation( الكلمة  ميني  وعلى  ال�ضندوت�ض  خبز 

ال�ضفر. باللون  الجنليزية  باللغة   sehciwdnaS IanoitasneS
ال�ض��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/املالك:رائد حممد حممود حممود
SanSation Sensational Sandwiches:طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:183968       بتاريخ:2012/12/23 م
با�ض��م:رائد حممد حممود حممود

وعنوانه:�ض.ب:390942 دبي ، هاتف: 4357366-04 ، فاك�ض: 4357289-04 ، المارات العربية املتحدة.  
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 خدمات توفري الطعمة وامل�ضروبات.

و�ضف العالمة:ا�ضم )كلمة( noitaSnaS بالحرف الالتينية باللون ال�ضفر توجد داخلها ر�ضم ي�ضبه 
عبارة  مبا�ضرة  ا�ضفلها  ويوجد  الداكن  الحمر  باللون   )Sation( الكلمة  ميني  وعلى  ال�ضندوت�ض  خبز 

ال�ضفر. باللون  الجنليزية  باللغة   sehciwdnaS IanoitasneS
ال�ض��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /اأ�ضو�ضيتد بيتنت اأتورنيز
 بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

رقم الإيداع:161786       تاريخ الإيداع:2011/8/25 م
تاريخ اإيداع الأولوية: 2011/2/25

ا�ضم طالب الت�ضجيل:�ضركة �ضتورا ان�ضو اويج
وعنوانه:كانافارانتا 1 ، 00160 هل�ضينكي ، فنلندا .   
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات/املنتجات التالية:

والب�ضتنه  الزراعة  الفوتوغرايف وكذلك يف  والت�ضوير  العلمي  ال�ضناعة والبحث  امل�ضتخدمه يف  الكيماويات 
وزراعة الغابات مواد كيميائية حلفظ املواد الغذائية لب اخل�ضب عجينة الورق كيماويات �ضناعية الكيماويات 
امل�ضتخدمة يف ال�ضناعة والبحث العلمي والت�ضوير الفوتوغرايف وكذلك يف الزراعة والب�ضتنه وزراعة الغابات 

مواد كيميائية حلفظ املواد الغذائية لب اخل�ضب عجينة الورق كيماويات �ضناعية .
الواقعة بالفئة:1

و�ضف العالمة:عبارة �ضتورا ان�ضو )StoraEnso( مكتوبة باأحرف لتينية وفوقها ر�ضمة دائرية ب�ضكل 
زهرة دوار ال�ضم�ض .

ال�ض��رتاطات: . 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /اأ�ضو�ضيتد بيتنت اأتورنيز
 بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

رقم الإيداع:161790       تاريخ الإيداع:2011/8/25 م
تاريخ اإيداع الأولوية: 2011/3/2

ا�ضم طالب الت�ضجيل:�ضركة �ضتورا ان�ضو اويج
وعنوانه:كانافارانتا 1 ، 00160 هل�ضينكي ، فنلندا .   
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات/املنتجات التالية:

الورق والورق املقوى واملنتجات امل�ضنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اخرى املطبوعات مواد جتليد 
مواد  منزلية  لغايات  او  القرطا�ضية  يف  امل�ضتعملة  الل�ضق  م��واد  القرطا�ضية  الفوتوغرافية  ال�ضور  الكتب 
الفنانني فرا�ضي الدهان او التلوين اللت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الثاث( مواد التوجية والتدري�ض 
الكلي�ضيهات  الطباعة  اخ��رى( ح��روف  ال���واردة يف فئات  البال�ضتيكية )غ��ري  التغليف  م��واد  )ع��دا الج��ه��زة( 
)الرا�ضمات( الورق والورق املقوى لال�ضتخدامات املتعددة الورق والورق املقوى ل�ضتخدامات التغليف الورق 
والورق املقوى ل�ضتخدامات الر�ضم والطبع الورق والورق املقوى املموج ان�ضجة لتجليد الكتب ورق الطبع 

والكتب.
الواقعة بالفئة:16

و�ضف العالمة:عبارة ري�ضينك )rethink( مكتوبة باأحرف لتينية داخل ر�ضمة دائرية ب�ضكل زهرة دوار 
ال�ضم�ض كما يف النموذج املرفق وحتتها عبارة �ضتورا ان�ضو )StoraEnso( مكتوبة باحرف لتينية .

ال�ض��رتاطات: . 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /اأ�ضو�ضيتد بيتنت اأتورنيز
 بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

رقم الإيداع:174808       تاريخ الإيداع:2012/6/6 م
تاريخ اإيداع الأولوية: 

تي  تي  ان  با�ضم  اي�ضا  والعاملة  كاي�ضا  كابو�ضيكي  كوميونيكي�ضنز  تي  تي  ان  الت�ضجيل:�ضركة  طالب  ا�ضم 
كوميونيكي�ضنز كوربوري�ضن.

وعنوانه:1-6 او�ضي�ضايواي - �ضو ، 1 - �ضوم �ضيودا - كيو ، طوكيو ، اليابان .   
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات/املنتجات التالية:

خدمات الت�ضالت غري البث الذاعي والتلفزيوين خدمات الت�ضالت بوا�ضطة الكمبيوتر با�ضتخدام �ضبكات 
الكومبيوتر  عرب  وال�ضور  الر�ضائل  نقل  الت�ضالت  وادوات  ومعدات  اجهزة  تاأجري  احلا�ضوبية  الت�ضالت 
الت�ضالت بوا�ضطة اجهزة الهاتف والفاك�ض والكمبيوتر واملحطات احلا�ضوبية خدمات الربيد اللكرتوين 
ال�ضت�ضارات يف جمال الت�ضالت ال�ضلكية والال�ضلكية و�ضبكات الت�ضالت وات�ضالت ذات النطاق العري�ض 
خدمات البحوث من اجل الخرين املتعلقة بالت�ضالت وب�ضبكات الت�ضالت توفري حقوق ا�ضتخدام �ضبكات 
النطاق  ذات  الال�ضلكية  اخل��دم��ات  العري�ض  النطاق  ات�ضالت  خ��دم��ات  والال�ضلكية  ال�ضلكية  الت�����ض��الت 
تاأجري  دولية  �ضبكة حا�ضوب  اللكرتونية توفري تو�ضيالت خا�ضة عرب  الن�ضرات  العري�ض خدمات لوحات 
البيانات  بقواعد  تاأجري مدد تو�ضيل  البيانات  بقواعد  الت�ضال  ب�ضبكة حا�ضوب عاملية توفري  مدد تو�ضيل 

خدمات توجية وربط الت�ضالت توفري معلومات حول الت�ضالت .
الواقعة بالفئة:38

و�ضف العالمة:عبارة انرتبرايز كالود )Enterprise Cloud( مكتوبة باحرف لتينية كما يف النموذج .
ال�ض��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /اأ�ضو�ضيتد بيتنت اأتورنيز
 بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

رقم الإيداع:161789       تاريخ الإيداع:2011/8/25 م
تاريخ اإيداع الأولوية: 2011/3/2

ا�ضم طالب الت�ضجيل:�ضركة �ضتورا ان�ضو اويج
وعنوانه:كانافارانتا 1 ، 00160 هل�ضينكي ، فنلندا .   
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات/املنتجات التالية:

والب�ضتنه  الزراعة  الفوتوغرايف وكذلك يف  والت�ضوير  العلمي  ال�ضناعة والبحث  امل�ضتخدمه يف  الكيماويات 
وزراعة الغابات مواد كيميائية حلفظ املواد الغذائية لب اخل�ضب عجينة الورق كيماويات �ضناعية.

الواقعة بالفئة:1
و�ضف العالمة:عبارة ري�ضينك )rethink( مكتوبة باحرف لتينية داخل ر�ضمه دائرية ب�ضكل زهرة دوار 

ال�ضم�ض كما يف النموذج املرفق وحتتها عبارة �ضتورا ان�ضو )StoraEnso( مكتوبة باأحرف لتينية .
ال�ض��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /اأ�ضو�ضيتد بيتنت اأتورنيز
 بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

رقم الإيداع:161788       تاريخ الإيداع:2011/8/25 م
تاريخ اإيداع الأولوية: 2011/2/25

ا�ضم طالب الت�ضجيل:�ضركة �ضتورا ان�ضو اويج
وعنوانه:كانافارانتا 1 ، 00160 هل�ضينكي ، فنلندا .   
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات/املنتجات التالية:

مواد بناء )غري معدنية( مبا فيها اخل�ضب املن�ضور لال�ضتعمال يف م�ضنوعات النجارة والثاث والبناء خ�ضب 
اب��واب غري معدنية نوافذ غري معدنية اطر  اب��واب غري معدنية اطر  من�ضور للبناء عوار�ض غري معدنية 
الداخلية  للجدران  وب��الط غري معدنية  م��واد وبطانات  للداخل  ال��واح غري معدنية  للنوافذ  غري معدنية 
واخلارجية حواجز غري معدنية ار�ضيات خ�ضبية مواد ت�ضقيف غري معدنية ا�ضقف غري معدنية �ضقالت غري 
معدنية تراكيب احلدائق مواد تغليف غري معدنية للمباين خ�ضب من�ضور حلمامات ال�ضونا اغطية ومنتجات 
خ�ضبية ن�ضف م�ضغولة مواد غري معدنية مغلفة للبناء مواد ان�ضاء جاهزة غري معدنية للجدران الداخلية 

واخلارجية ا�ضقف و�ضفائح غري معدنية .
الواقعة بالفئة:19

و�ضف العالمة:عبارة �ضتورا ان�ضو )StoraEnso( مكتوبة باأحرف لتينية وفوقها ر�ضمة دائرية ب�ضكل 
زهرة دوار ال�ضم�ض .

ال�ض��رتاطات: . 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /اأ�ضو�ضيتد بيتنت اأتورنيز
 بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

رقم الإيداع:171291       تاريخ الإيداع:2012/3/29 م
تاريخ اإيداع الأولوية: 

ا�ضم طالب الت�ضجيل:�ضركة فوجي زيروك�ض كابو�ضيكي كاي�ضا )فوجي زيروك�ض كو.،ليمتد(
وعنوانه:9-7-3 ، اكازاكا ، ميناتو - كيو ، طوكيو ، اليابان .   

وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات/املنتجات التالية:
طابعات ت�ضتخدم مع اجهزة احلا�ضوب برجميات حا�ضوب الت ت�ضوير فوتوغرافية والكرتو�ضتاتية اجهزة 
اجهزة  املا�ضحات  الفاك�ض  الت  احلا�ضوبية  اخل��وادم  عرب  الت�ضال  اجهزة  احلا�ضوبية  اخل��وادم  عرب  الطبع 

حا�ضوب �ضا�ضات عر�ض خوادم الطبع .
الواقعة بالفئة:9

 P و   A احلرفان  حيث  لتينية  باأحرف  مكتوبة   )ApeosPort( ابيو�ضبورت  العالمة:عبارة  و�ضف 
مكتوبان باحلرف الكبري.

ال�ض��رتاطات: . 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /اأ�ضو�ضيتد بيتنت اأتورنيز
 بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

رقم الإيداع:174810       تاريخ الإيداع:2012/6/6 م
تاريخ اإيداع الأولوية:

ا�ضم طالب الت�ضجيل:�ضركة ان تي تي كوميونيكي�ضنز كابو�ضيكي كاي�ضا والعاملة اي�ضا با�ضم ان تي تي كوميونيكي�ضنز كوربوري�ضن.
وعنوانه:1-6 او�ضي�ضايواي - �ضو ، 1 - �ضوم �ضيودا - كيو ، طوكيو ، اليابان .   

وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات/املنتجات التالية:
معاجلة  الكومبيوتر  برامج  و�ضيانة  الكومبيوتر  برجمة  الكومبيوتر  برامج  ت�ضميم  الكمبيوتر  وانظمة  ال�ضبكات  رب��ط  خدمات 
البيانات الحتياطية لنظمة الكومبيوتر اعداد وتركيب ودمج وتو�ضيع وا�ضافة مهام الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر ت�ضفري البيانات 
اللكرتونية حتديد هوية م�ضتخدمي �ضبكات الكمبيوتر ال�ضت�ضارات والختبارات املتعلقة بتدابري حماية �ضبكات الكمبيوتر ت�ضميم 
وتطوير اجهزة الكمبيوتر والربجميات تاأجري م�ضاحات من ذاكرة اخلوادم ل�ضبكات الت�ضالت البحث والتطوير لالخرين يف جمال 
اجهزة الكمبيوتر والربجميات حتديث برامج الكمبيوتر تاأجري برامج الكومبيوتر واخلوادم احلا�ضوبية تاأجري كمبيوترات توفري 
العري�ض  النطاق  الكمبيوتر لتطبيقات  برامج  الكمبيوتر �ضيانة  الكمبيوتر واجهزة  برامج  ال�ضت�ضارات يف جمال  برامج احلا�ضوب 
وال�ضبكة والال�ضلكي حتويل البيانات من برامج وبيانات الكمبيوتر )حتويل غري مادي( اعادة بناء  قاعدة بيانات لالخرين تزويد 
برامج ت�ضغيل من غري التحميل عرب اخلطوط ال�ضبكية خدمات احلو�ضبة ال�ضحابية ال�ضت�ضارات يف جمال �ضبكات احلو�ضبة ال�ضحابية 
للحو�ضبة  واخل��ا���ض  العام  القطاعني  بيئة  دم��ج  وبخا�ضة  الكمبيوتر  خدمات  الفرتا�ضية  اخلا�ضة  ال�ضبكة  خدمات  وتطبيقاتها 
ال�ضحابية اخلدمات ال�ضت�ضارية يف جمال احلو�ضبة ال�ضحابية خدمات ترحيل البيانات تفعيل مواقع النرتنت ان�ضاء و�ضيانة املواقع 
على �ضبكة النرتنت لالخرين توفري حمركات البحث ل�ضبكة النرتنت خدمات حماية الكومبيوتر خدمات املراقبة عن بعد لنظمة 

الكومبيوتر خدمات حماية الكومبيوتر من الفريو�ض  .-الواقعة بالفئة:42
و�ضف العالمة:عبارة انرتبرايز كالود )Enterprise Cloud( مكتوبة باحرف لتينية كما يف النموذج .

ال�ض��رتاطات: . 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك 

خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /اأ�ضو�ضيتد بيتنت اأتورنيز
 بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

رقم الإيداع:161791       تاريخ الإيداع:2011/8/25 م
تاريخ اإيداع الأولوية: 2011/3/2

ا�ضم طالب الت�ضجيل:�ضركة �ضتورا ان�ضو اويج
وعنوانه:كانافارانتا 1 ، 00160 هل�ضينكي ، فنلندا .   
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات/املنتجات التالية:

مواد بناء )غري معدنية( مبا فيها اخل�ضب املن�ضور لال�ضتعمال يف م�ضنوعات النجارة والثاث والبناء خ�ضب 
اب��واب غري معدنية نوافذ غري معدنية اطر  اب��واب غري معدنية اطر  من�ضور للبناء عوار�ض غري معدنية 
الداخلية  للجدران  وب��الط غري معدنية  م��واد وبطانات  للداخل  ال��واح غري معدنية  للنوافذ  غري معدنية 
واخلارجية حواجز غري معدنية ار�ضيات خ�ضبية مواد ت�ضقيف غري معدنية ا�ضقف غري معدنية �ضقالت غري 
معدنية تراكيب احلدائق مواد تغليف غري معدنية للمباين خ�ضب من�ضور حلمامات ال�ضونا اغطية ومنتجات 
خ�ضبية ن�ضف م�ضغولة مواد غري معدنية مغلفة للبناء مواد ان�ضاء جاهزة غري معدنية للجدران الداخلية 

واخلارجية ا�ضقف و�ضفائح غري معدنية .
الواقعة بالفئة:19

و�ضف العالمة:عبارة ري�ضينك )rethink( مكتوبة باأحرف لتينية داخل ر�ضمة دائرية ب�ضكل زهرة دوار 
ال�ضم�ض كما يف النموذج املرفق وحتتها عبارة �ضتورا ان�ضو )StoraEnso( مكتوبة باحرف لتينية .

ال�ض��رتاطات: . 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /اأ�ضو�ضيتد بيتنت اأتورنيز
 بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

رقم الإيداع:171293       تاريخ الإيداع:2012/3/29 م
تاريخ اإيداع الأولوية: 

ا�ضم طالب الت�ضجيل:�ضركة فوجي زيروك�ض كابو�ضيكي كاي�ضا )فوجي زيروك�ض كو.،ليمتد(
وعنوانه:9-7-3 ، اكازاكا ، ميناتو - كيو ، طوكيو ، اليابان .   

وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات/املنتجات التالية:
طابعات ت�ضتخدم مع اجهزة احلا�ضوب برجميات حا�ضوب الت ت�ضوير فوتوغرافية والكرتو�ضتاتية اجهزة 
اجهزة  املا�ضحات  الفاك�ض  الت  احلا�ضوبية  اخل��وادم  عرب  الت�ضال  اجهزة  احلا�ضوبية  اخل��وادم  عرب  الطبع 

حا�ضوب �ضا�ضات عر�ض خوادم الطبع .
الواقعة بالفئة:9

 W و   A احلرفان  حيث  لتينية  باأحرف  مكتوبة   )ApeosWare( ابيو�ضوير  العالمة:عبارة  و�ضف 
مكتوبان باحلرف الكبري.

ال�ض��رتاطات: . 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /اأ�ضو�ضيتد بيتنت اأتورنيز
 بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

رقم الإيداع:161787       تاريخ الإيداع:2011/8/25 م
تاريخ اإيداع الأولوية: 2011/2/25

ا�ضم طالب الت�ضجيل:�ضركة �ضتورا ان�ضو اويج
وعنوانه:كانافارانتا 1 ، 00160 هل�ضينكي ، فنلندا .   
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات/املنتجات التالية:

الورق والورق املقوى واملنتجات امل�ضنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اخرى املطبوعات مواد جتليد 
مواد  منزلية  لغايات  او  القرطا�ضية  يف  امل�ضتعملة  الل�ضق  م��واد  القرطا�ضية  الفوتوغرافية  ال�ضور  الكتب 
الفنانني فرا�ضي الدهان او التلوين اللت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الثاث( مواد التوجية والتدري�ض 
الكلي�ضيهات  الطباعة  اخ��رى( ح��روف  ال���واردة يف فئات  البال�ضتيكية )غ��ري  التغليف  م��واد  )ع��دا الج��ه��زة( 
)الرا�ضمات( الورق والورق املقوى لال�ضتخدامات املتعددة الورق والورق املقوى ل�ضتخدامات التغليف الورق 
والورق املقوى ل�ضتخدامات الر�ضم والطبع الورق والورق املقوى املموج ان�ضجة لتجليد الكتب ورق الطبع 

والكتب.
الواقعة بالفئة:16

و�ضف العالمة:عبارة �ضتورا ان�ضو )StoraEnso( مكتوبة باأحرف لتينية وفوقها ر�ضمة دائرية ب�ضكل 
زهرة دوار ال�ضم�ض .

ال�ض��رتاطات: . 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

 اإعالن جتديد
يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن الوكيل /اأ�ضو�ضيتد بيتنت اأتورنيز

بطلب لتجديد ت�ضجيل العالمة التجارية:

تاريخ:2003/7/22 املودعة بالرق�م : 54519 
با�ض��م :�ضركة اف ام ا�ض ترايدينغ ا�ض.اآر.ال. 

عنوانه:كور�ضو 22 مارزو ، 29- ميالنو - ايطاليا .
وامل�ضجلة حتت رقم :45824  بتاريخ :2004/3/24

واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية عدد:29 بتاريخ : 2003/12/8
او  املعادن  تلك  من  امل�ضنوعة  واملنتجات  منها  خليط  واأي  النفي�ضة  املعادن  املنتجات: 
الكرمية  والحجار  املجوهرات  واملالعق(  وال�ضوك  القطع  ادوات  )عدا  بها  املطاله 

ال�ضاعات وغريها من العدد اخلا�ضة بقيا�ض الوقت.
و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية 

يف  : 2013/7/22 
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�ضر �ضنوات  وفقا لالو�ضاع 
وال�ضروط املن�ضو�ض عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�ضادر يف 

�ضاأن العالمات التجارية . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /جيتندرا للملكية الفكرية
AL MODE CAFE RESTAURANT:بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية 

املودعة حتت رقم:142964       بتاريخ:2010/5/30 م
با�ضم:ال�ضيد/ عبداملح�ضن عبدالعزيز فهد احلكري

وعنوانه:دبي ، المارات العربية املتحدة ، �ض.ب:282464 ، 
هاتف: 04/3417474 ، فاك�ض: 04/3417470 ، الربيد اللكرتوين: .   

وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات/املنتجات:
خدمات توفري الطعمة وامل�ضروبات اليواء املوؤقت .

الواقعة بالفئة:43
ويعلوها يف اجلهة  يد  يدها حقيبة  اليمني وحتمل يف  ناحية  ت�ضري  فتاه  ل�ضكل  العالمة:ر�ضم مميز  و�ضف 
الكلمة  La Mode باحرف لتينية مميزة وبطريقة كتابة مميزة بحيث  العبارة الالتينية  العليا كتبت 
الوىل LA مكتوبة باحرف �ضغرية مت�ضابكة تتلوها الكلمة MODE اي�ضا بطريقة كتابة مميزة وبخط 
كبري يدنو الخرية من ال�ضفل العبارة الالتينية CAFE RESTAURANT بخط �ضغري والكتابة 

والر�ضم باللون ال�ضود واجلميع على قاعدة بي�ضاء .
ال�ض��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/املالك:كافيال للتجميل وال�ضرتخاء
cavalla.spa:طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:194723       بتاريخ:2013/7/9 م
با�ض��م:كافيال للتجميل وال�ضرتخاء

اللكرتوين:  ال��ربي��د   ،  026444212 ف��اك�����ض:   ،  0504433339 ه��ات��ف:   ، ������ض.ب:448   ، وع��ن��وان��ه:اب��وظ��ب��ي 
  .  aldhaheri_r.saeed@hotmail.com

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:44 مركز جتميل �ضالون .
و�ضف العالمة:العالمة عبارة عن �ضكل ن�ضف ح�ضان من المام متجهة ناحية اليمني ويخرج من خلفة 

دوائر �ضغرية ويف منت�ضفة �ضكل خطوط دائرة وعلى ميني ال�ضكل cavalla.spa باللون ال�ضود . 
ال�ض��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
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تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/املالك:ميالن فا�ضن غالريي
Milan fashion gallery:طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:194724       بتاريخ:2013/7/9 م
با�ض��م:ميالن فا�ضن غالريي

اللكرتوين:  ال��ربي��د   ،  026444212 ف��اك�����ض:   ،  0504433339 ه��ات��ف:   ، ������ض.ب:448   ، وع��ن��وان��ه:اب��وظ��ب��ي 
  .  aldhaheri_r.saeed@hotmail.com

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�ضكيلة من الب�ضائع ل�ضالح الغري وذلك 
لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�ضرائها عند احلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل( .

 Milan و�ضف العالمة:العالمة عبارة عن ا�ضكال مزخرفة بنقاط وخطوط ملتوية ت�ضكل دائرة وداخلها
يدنوها fashion يدنوها gallery بخط �ضغري . 

ال�ض��رتاطات: . 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية
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تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/املالك:دملا لال�ضت�ضارات الدارية ذ.م.م
The Delma Institute طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية:مركز دملا للدرا�ضات 

املودعة بالرقم:194266       بتاريخ:2013/6/30 م
با�ض��م:دملا لال�ضت�ضارات الدارية ذ.م.م

وعنوانه:ابوظبي ، تقاطع دملا والوحدة ���ض.ب:5665 ، هاتف: 025080113 ، فاك�ض: ، الربيد اللكرتوين: 
  .  elnajmi.a@delmainstitute.org

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 ا�ضت�ضارات ودرا�ضات ادارية .
 .)The Delma Institute( و�ضف العالمة:العالمة عبارة عن مركز دملا للدرا�ضات ا�ضفلها

ال�ض��رتاطات:عدم املطالبة بحق ح�ضري عن ا�ضتخدام DELMA دملا لعتبارها منطقة جغرافية مبعزل 
عن العالمة او بالو�ضاع الخرى. 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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يقع على  وري��د �ضغري  وري��د �ضطحي،  الدموية يف  تت�ضكل اجللطة  قد 
يف  حجماً.  اأك��رب  عميق  وري��د  يف  اأو  الع�ضالت،  اأو  الب�ضرة  م��ن  مقربة 
الوريد وقد تبقى لأي��ام عدة من  املرحلة هذه، تلت�ضق اجللطة بغ�ضاء 
دون اأن ترتافق باأي اأعرا�ض. حني ل يف�ضل اجل�ضم يف تدمريه، قد ميتد 
اإزالته ب�ضهولة. من هنا  لي�ضل اإىل الفخذ على �ضكل جزٍء عائم ميكن 
كان خطر الإ�ضابة بان�ضداد رئوي. بالإ�ضافة اإىل ذلك، قد ت�ضّد اجللطة 

الوريد متاماً، ما يوؤدي اإىل اآلم واإىل ظهور وذمة يف القدم امل�ضابة.

عوامل حمفزة
بتجلط  الإ�ضابة  خلطر  غريهم  من  اأك��رث  الأ�ضخا�ض  بع�ض  يتعر�ض 

الأوردة.
ذات �ضلة بركود  خ��ط��رية  ح���الت  م��ن  تنتج  اخل��ط��رية:  ال��ظ��روف   •
الدّم يف الأوردة، ما يوؤدي اإىل تباطوؤ تدفق الدّم من الأوردة اإىل القلب 
فيتدفق الدّم بكميات اأقل ويتوقف يف بع�ض الأماكن مما يحفز ت�ضّكل 

اجللطة. هذا ما يح�ضل على �ضبيل املثال عند:
اخل�ضوع  اأو  �ضيارة  حل��ادث  التعر�ض  )بعد  طويلة  لفرتة  اجللو�ض   -

جلراحة...(.
- بعد القيام برحلة طويلة من دون حركة )يف ال�ضيارة اأو الطيارة اأو 

القطار(.
- بعد فقدان القدرة على تلبية الحتياجات ال�ضخ�ضية نتيجة التقّدم 

بال�ضن على �ضبيل املثال.
- التعر�ض ملر�ٍض ي�ضيب بع�ض الأع�ضاء )ل �ضيما ال�ضرطان اأو اأمرا�ض 

القلب وال�ضرايني( .
ت�ضكيل اجللطات  ع��ل��ى  ال��ق��درة  الأ���ض��خ��ا���ض،  بع�ض  ل���دى  ت��رت��ف��ع   •
كاأولئك الذين يتناولون عالجاً هرمونياً جراء الإ�ضابة بال�ضرطان اأو 

اللتهابات التي تدمر غ�ضاء الأوردة اأو الأمرا�ض الوراثية.
اأخ���رى من��و بع�ض الإ���ض��اب��ات ال�ضغرية يف غ�ضاء  ق��د حتفز ع��وام��ل   •
الأوردة،  بتجلط  الإ�ضابة  اإىل  ب��دوره��ا  ت��وؤدي  التي  الدموية  الأوع��ي��ة 
ومن هذه العوامل نذكر: ال�ضمنة، التدخني، الف�ضل القلبي اأو الف�ضل 

الوريدي املزمن.

اأعرا�ض
تتجلى الأعرا�ض يف التهاب غ�ضاء الوريد وان�ضداده باجللطة. يف حال 

مل يكن الوريد م�ضدوداً بالكامل، قد تكون الأعرا�ض �ضئيلة.
حمراء  وتبدو  امل�ضابة  املنطقة  يف  باأمل  ت�ضعر  ال�ضطحي:  • التجلط 

وقا�ضية وغالباً ما تقع عند م�ضتوى الدوايل.
موقت  ب�ضكٍل  بالأمل  امل�ضابني  من   60% ي�ضعر  العميق:  • التجلط 
باأكملها.  ال��ق��دم  ل��ي��ط��اول  ومي��ت��د  ال�����ض��م��ان��ة  ع�ضلة  حت��ري��ك  ع��ن��د  اأو 

ترتافق الوذمة يف العادة مع انتفاخ يف ع�ضلة ال�ضمانة فقد ميتد اإىل 
الفخذ اأحياناً ومع تلّون اجللد باللون الأزرق، البنف�ضجي. عالوًة على 
الأوردة  اأن تتمدد  اللم�ض وُيحتمل  ذلك، قد ترتفع حرارة اجللد عند 
ال�ضطحية )قد ينتقل تدفق الدّم، الذي حتّد منه اجللطة، اإىل الأوردة 

ال�ضطحية التي يزيد حجمها(.

الت�شخي�ض
ب�ضكٍل  الأوردة  بتجلط  الإ���ض��اب��ة  بت�ضخي�ض  ع���ادًة  الأع��را���ض  تتيح  ل 
اأكيد. بعد فح�ض املري�ض، يجري الطبيب جمموعة من الفحو�ضات 
والتحاليل املكملة، اإذ من ال�ضروري اأن يوؤكد الإ�ضابة ليتجّنب و�ضف 
دواٍء غري نافع قد يعر�ض املري�ض ملخاطر هو بغنى عنها. ومن �ضمن 
�ضوتية  ���ض��ورة  ال���دّم،  يف   D-dimeres ن��ذك��ر:  ه��ذه  الفحو�ضات 
واجللطة  الأوردة  ل��درا���ض��ة  عليه  ي��ع��ّول  ال���ذي  الفح�ض  )وه���و  دوب��ل��ر 

وتدفق الدم ولتاأكيد الت�ضخي�ض(، �ضورة �ضوتية دوبلر للوريد. 
تتال�ضى الأعرا�ض غالباً مع العالج وميكن التخل�ض �ضيئاً ف�ضيئاً من 

اأخطر  تكون  التجّلط  اأن م�ضاعفات  اإىل  الإ�ضارة  بّد من  اجللطة. ول 
حني تت�ضكل اجللطة يف اأعلى القدم. 

عالجات حمتملة
عالجاً  غالباً  ي�ضف  الأوردة،  بتجلط  الإ�ضابة  الطبيب  يوؤكد  عندما 

منزلياً وقد يحيل املري�ض اأحياناً اإىل مركٍز ا�ضت�ضفائي.
بتجّلط  الإ�ضابة  يوؤكد  عندما  الطبيب  ي�ضف  التجّلط:  م�ضادات   •
اأ�ضرٍع  باتباعه يف  وين�ضح  التجّلط  يعتمد على م�ضادات  عميق عالجاً 
عينه  بالأ�ضلوب  عالجه  فيمكن  ال�ضطحي،  التجّلط  اأم��ا  ممكن.  وق��ٍت 

�ضرط األ يكون املري�ض معر�ضاً خلطر الإ�ضابة بالن�ضداد الرئوي.
اأو طويلة  �ضكل جوارب ق�ضرية  تاأتي على  ال�ضاق:  • لفافة مرنة على 
خا�ضة ويبدو ا�ضتعمالها �ضرورياً ما اإن تتاأكد الإ�ضابة ويف ظّل غياب 
اأعرا�ض  م��ن  �ضريعاً  التخل�ض  على  اللفافة  ت�ضاعد  الطبية.  امل��وان��ع 
املر�ض وحتد من خطر امل�ضاعفات. ُين�ضح بارتدائها ملدة ثالثة اأ�ضهر 
ارتدائها مبا�ضرًة عند  ب��ّد من  دائمة ل  الأق��ل، ويف ح��ال مل تكن  على 

النهو�ض من النوم.
والعالجات الأخرى: ل ُين�ضح بالق�ضاء على اجللطة عرب  • اجلراحة 
القلب  اإىل  اجللطة  انتقال  ملنع  الوريد  يف  مر�ضحة  و�ضع  اأو  الأدوي���ة، 

وال�ضرايني الرئوية اإل يف احلالت اخلا�ضة ال�ضتثنائية.

ان�شداد رئوي: حالة طارئة مطلقة!
الرئوي  ال�ضريان  الدموية  اجللطة  ت�ضّد  الرئوي حني  الن�ضداد  ينتج 
فروعه  اأح��د  اأو  الرئتني(  اإىل  القلب  من  ال��دم  ينقل  ال��ذي  )ال�ضريان 
ال��وري��د بعد  م��ا يح�ضل ع��ن��دم��ا تنف�ضل اجل��ل��ط��ة ع��ن غ�����ض��اء  وغ��ال��ب��اً 
الإ�ضابة بالتجلط )يف القدمني ب�ضكٍل عام( وت�ضعد مع الدم الوريدي 
ال�ضرايني  تكون  حيث  الرئتني  اإىل  ب���دوره  ير�ضلها  ال��ذي  القلب  اإىل 
له  يتعر�ض  قد  ال��ذي  اخلطر  يعتمد  مكانها.  يف  عالقًة  فتبقى  اأ�ضغر 
امل�ضاب على حجم ال�ضريان الرئوي امل�ضدود حالة قلب امل�ضاب وجهازه 

التنف�ضي. 
ات�ضل مبا�ضرة بالطوارئ يف حال عانيت �ضعوبًة مع �ضيق يف التنف�ض، 
اأو يف حال  ال�ضدر  يف  مفاجئاً  اأمل��اً  القلب،  دق��ات  ع��ادي يف  ت�ضارعاً غري 

�ضعرت بال�ضيق اأو غبت عن الوعي اأو ب�ضقت دماً.

هل تعلم
كّل �ضنة 300 األف �ضخ�ض حول العامل بتجلط الوريد يلقى  • ي�ضاب 

حتفه. بينهم  م�ضاٍب  األف   20
الوريد  اإىل جتلط  الرئوي  الن�ضداد  من   80% من  اأك��رث  ُيعزى   •

العميق يف الأطراف ال�ضفلى. 
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نتائج  اإىل  التزام احلذر الأن هذه اجللطة قد توؤدي  بّد من  الوريد. وال  نعني بتجّلط االأوردة ت�شّكل جلطة دموية يف 
خطرية غالبًا ما تبقى جمهولة ومن هنا �شرورة اكت�شاف التجّلط للحد منه.

ك��ي��ف مي��ك��ن ف��ه��م ال��ت��و���ض��ي��ات اجل���دي���دة ح���ول عالج 
اآخر  اإىل  انقطاع الطمث؟ هنا نظرة  الهرمونات بعد 

العالجات يف هذا املجال.
اإىل عالج  امل��راأة تلجاأ  الزمن، ما كانت  منذ عقد من 
الهرمونات لتخفيف عوار�ض انقطاع الطمث فح�ضب 
بل ملنع احلالت املزمنة مثل اأمرا�ض القلب وه�ضا�ضة 
العظام واخلرف اأي�ضاً. هكذا كان الو�ضع قبل �ضدور 
نتائج درا���ض��ة )م��ب��ادرة �ضحة امل���راأة( يف ع��ام 2002، 
الأ�ضرتوجني  ت��ن��اول  اأن  ال��درا���ض��ة  تلك  ك�ضفت  فقد 
خطر  يزيد  ق��د  الطمث  انقطاع  بعد  والربوج�ضتني 
تخرث  القلب،  اأم��را���ض  الدماغية،  بال�ضكتة  الإ�ضابة 
الدم، و�ضرطان الثدي عند الن�ضاء. اليوم، تتابع 5% 
مرحلة  يف  الهرمونات  ه��ذه  تناول  فقط  الن�ضاء  من 

انقطاع الطمث وقد تغريت اأ�ضباب تناولها.
اأ�ضتاذة الطب يف كلية  تقول الطبيبة جوان مان�ضون، 
هارفارد الطبية وواحدة من اأبرز املحققني يف )مبادرة 
�ضحة املراأة(: )ن�ضهد الآن حتوًل من عالج هرموين 
خالل  املزمنة  الأم��را���ض  م��ن  للوقاية  الأم���د  طويل 
الأمد  ق�ضري  ع��الج  اإىل  والت�ضعينيات  الثمانينيات 

ملعاجلة عوار�ض انقطاع الطمث اليوم(.

تو�شيات جديدة
يف اأواخر �ضهر مايو من ال�ضنة املا�ضية، اأكدت )فرقة 
التي  تو�ضياتها  على  الأمريكية(  الوقائية  اخلدمات 
اأخ��ذ ع��الج الهرمونات لتجنب  اإىل ع��دم  امل��راأة  تدعو 
اأع��ل��ن��ت )ف���رق���ة اخلدمات  ب���ل  امل���زم���ن���ة.  الأم����را�����ض 
ل  الهرمونات  عالج  منافع  اأن  الأمريكية(  الوقائية 
الدماغية  ال�ضكتة  مثل  ترافقه  التي  املخاطر  ت��وازي 

و�ضرطان الثدي واأمرا�ض املرارة و�ضل�ض البول.

الوقائية  اخل����دم����ات  )ف���رق���ة  ت��و���ض��ي��ات  ت�����ض��م��ل  مل 
الأمريكية( ا�ضتعمال عالج الهرمونات ملعاجلة نوبات 
احلر وعوار�ض اأخرى يف مرحلة انقطاع الطمث. لكن 
الطمث  انقطاع  )جمعية  اأ�ضدرت   ،2012 يوليو  يف 
يف اأمريكا ال�ضمالية( و14 منظمة رائدة اأخرى ُتعنى 
ا�ضتعمال  ي��دع��م  ال���ذي  اخل��ا���ض  بيانها  امل���راأة  ب�ضحة 
ال��ه��رم��ون��ات يف م��رح��ل��ة م��ب��ك��رة م���ن انقطاع  ع����الج 

الطمث بهدف التحكم بالعوار�ض.

خيارات بديلة
الهرمونات،  ل��ع��الج  منا�ضبة  مر�ضحة  ت��ك��وين  مل  اإذا 
اإل���ي���ِك ب��ع�����ض اخل���ي���ارات الأخ�����رى مل��ع��اجل��ة عوار�ض 

انقطاع الطمث:
قر�ض  �ضكل  على  ي��ك��ون  املهبلي:  الأ���ض��رتوج��ني   •
مهبلي اأو حلقة مهبلية اأو كرمي، وت�ضّخ هذه املنتجات 
املهبل.  داخ���ل  الأ���ض��رتوج��ني  م��ن  منخف�ضة  ج��رع��ة 
ميكن اأن ي�ضاهم هذا العالج يف تخفيف جفاف املهبل 

وحت�ضني بع�ض العوار�ض البولية.
اأن  ميكن  الك��ت��ئ��اب:  م�ضادات  م��ن  خفيفة  جرعة   •
وهي  احل��ر  نوبات  لالكتئاب  امل�ضادة  الأدوي���ة  تخفف 
وفلوك�ضتني  )اإي��ف��ك�����ض��ور(،  ف��ي��ن��الف��اك�����ض��ني  ت�����ض��م��ل: 
واإي�ضيتالوبرام  )�ضيليك�ضا(،  و�ضيتالوبرام  )ب��روزاك(، 

)ليك�ضابرو).
• جابابنتني: ميكن اأن ي�ضاعد م�ضاد ال�ضرع هذا يف 

تخفيف نوبات احلر اأي�ضاً.
اأن عالج  على  الأدل��ة  بع�ض  برز  بديلة:  عالجات   •

ال�ضرتخاء قد ي�ضاهم يف تخفيف نوبات احلر.    

اأ�شئلة مفتوحة

تقدم هذه التو�ضيات بع�ض التوجيهات اإىل املراأة حول 
ا�ضتعمال عالج الهرمونات، لكنها ل جتيب عن جميع 
الهرمونات  اأن��واع خمتلفة من جرعات  الأ�ضئلة. ثمة 
الأ�ضرتوجني  اأو  وح��ده  )الأ���ض��رتوج��ني  والرتكيبات 
رقعة  )قر�ض،  ال�ضتعمال  وط��رق  الربوج�ضتني(  مع 
ج��ل��دي��ة، ك���رمي، ه���الم، رذاذ(، وي��رتاف��ق ك��ل ن���وع مع 

منافعه اخلا�ضة )وخماطره اخلا�ضة اأي�ضاً!(.
لتو�ضيح منافع  اإ���ض��اف��ي��ة  اأب��ح��اث  اإج����راء  م��ن  ب��د  ل 
ال���ه���رم���ون���ات ولفهم  ت��رك��ي��ب��ات  وخم���اط���ر خم��ت��ل��ف 
ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي ي�����ض��اع��د ف��ي��ه��ا ال��ع��الج ع��ل��ى حت�ضني 
العوار�ض التي توؤثر بنوعية احلياة مثل املزاج والنوم. 
للتاأكيد على  اأي�ضاً  اإ�ضافية  درا�ضات  اإع��داد  بد من  ل 
فاعلية عالج الهرمونات ملنع ه�ضا�ضة العظام بح�ضب 

مان�ضون.

ما هو احلل املنا�شب؟
فاعلية  الأك���رث  الطريقة  الهرمونات  ع��الج  ي��زال  ل 
لتخفيف نوبات احلر والتعّرق الليلي وعوار�ض اأخرى 
يف م��رح��ل��ة ان��ق��ط��اع ال��ط��م��ث، ���ض��رط اأن ت��ك��ون امل���راأة 
املخاطر  لتخفي�ض  ال��ع��الج.  لهذا  منا�ضبة  مر�ضحة 
اأثناء ا�ضتعمال العالج، نن�ضحك باللتزام بالتوجيهات 

الآتية:
ال��ه��رم��ون��ات ملعاجلة  اأخ���ذ ع���الج  ق��د تتمكنني م��ن   -
بداأِت  اإذا  واحل���ادة  املعتدلة  الطمث  انقطاع  ع��وار���ض 
العالج خالل 10 �ضنوات من بدء انقطاع الطمث اأو 
اإذا كنِت حتت �ضن ال�ضتني. لكن يجب اأن تناق�ضي اأوًل 

تاريخك الطبي وخماطر العالج مع طبيبك.
- اإذا كان الرحم ل يزال �ضليماً تناويل الأ�ضرتوجني 
�ضتحميك من  ال��رتك��ي��ب��ة  ف��ه��ذه  ال��ربوج�����ض��ت��ني،  م��ع 

�ضرطان الرحم الذي ي�ضبح اأكرث احتماًل عند تناول 
الأ�ضرتوجني وحده. اأما املراأة التي خ�ضعت جلراحة 
الأ�ضرتوجني  ت��اأخ��ذ  اأن  فيمكن  ال��رح��م،  ا�ضتئ�ضال 

وحده.
ت��واج��ه��ي��ن��ه هو  ال����ذي  ال��وح��ي��د  ال��ع��ار���ض  اإذا ك���ان   -
املهبلي  الأ�ضرتوجني  كرمي  ا�ضتعملي   ، املهبل  جفاف 
هذه  ت��وف��ر  املهبلية.  احل��ل��ق��ة  اأو  املهبلي  ال��ق��ر���ض  اأو 
اخليارات جرعة منخف�ضة من هرمون الأ�ضرتوجني 
الذي ي�ضل مبا�ضرًة اإىل منطقة املهبل، وهي ترتافق 
مع ن�ضبة اأقل من الآثار اجلانبية مقارنًة بالرقعة اأو 

تركيبات الأ�ضرتوجني التي ُتوؤَخذ عرب الفم.

هل عالج الهرمونات منا�شب لك؟
ا�ضتناداً اإىل تاريخك الطبي والعوار�ض التي ت�ضعرين 
النوع  اإي��ج��اد  على  طبيبك  ي�ضاعدك  اأن  ميكن  ب��ه��ا، 

واجلرعة الأكرث اأماناً من عالج الهرمونات.
الهرمونات  ل��ع��الج  منا�ضبة  مر�ّضحة  تكونني  ل  ق��د 
اأمرا�ض  ال��دم،  تخرث  ي�ضمل  الطبي  تاريخك  كان  اإذا 
بطانة  اأو  الثدي  �ضرطان  الدماغية،  ال�ضكتة  القلب، 

الرحم، اأمرا�ض الكبد، اأو النزيف املهبلي غري املربر.
تقول د. مان�ضون: )باخت�ضار، يوؤدي عالج الهرمونات 
والتعّرق  احل��ر  ن��وب��ات  ملعاجلة  مهماً  دوراً  الآن  حتى 
التي دخلت لتوها  امل��راأة  اأخرى عند  الليلي وعوار�ض 
اأن يكون قرار اللجوء  مرحلة انقطاع الطمث. يجب 
التفكري  م���ن  ب���د  ف���ردي���اً. ل  ال��ه��رم��ون��ات  ع���الج  اإىل 
اخلطر  وع���وام���ل  امل������راأة،  تعي�ضها  ال��ت��ي  ب��ال��ع��وار���ض 
واأولويات  لة،  املف�ضّ ال�ضخ�ضية  واخليارات  املطروحة، 

العالج(.

اآخر امل�ستجدات عن عالج الهرمونات 

جتّلط االأوردة حتت املجهر! 

هل اأتناول اأدوية امليالتونني؟ 
لختالف  والتعّر�ض  ال�ضن  يف  والتقدم  والكتئاب  الأرق  ح��الت  تزايد  مع 
التوقيت بني بلد واآخر، بات العتماد على هرمون النوم ال�ضهري امليالتونني 
اأكرث �ضيوعاً ملعاجلة اأوجاع ل تعّد ول حُت�ضى. حتدد د. �ضيلفي رويان بارل، 
وبرونو  �ضاتو )غار�ض(  عيادة  النوم يف  اأ�ضرار  اكت�ضاف  م�ضوؤولة عن مركز 
الزمني  البيولوجيا  علم  جمعية  ورئي�ضة  اأح��ي��اء  وعاملة  الطبية  كو�ضرتا 

الفرن�ضية، الفارق بني نتائج الدرا�ضات العلمية والأ�ضاطري.

امليالتونني منوم جيد ي�شاعد على التخّل�ض من االأرق.
هرمون امليالتونني، ب�ضكل طبيعي، لتنظيم الإيقاع  اجل�ضم  يفرز  • خطاأ: 
تعتمد  التي  الأدوي��ة  فاعلية  تثبت  النوم. مل  �ضيما  ل  الزمني  البيولوجي 
�ضيلفي  د.  ت�ضري  معينة.  ح���الت  يف  اإل  الأرق  مل��ع��اجل��ة  امل��ي��الت��ون��ني  ع��ل��ى 
رويان – بارول اإىل اأن الأطباء ي�ضفون امليالتونني للم�ضنني اأو املراهقني 
امل�ضابني مبا  اأو  اأو ي�ضتيقظون يف وقٍت متاأخر  الذين ينامون  البالغني  اأو 
اأث���ٍر حني  اأي  امل��راح��ل(. يف املقابل، ل ي��رتك امليالتونني  ب��� )ت��اأخ��ر  ُي��ع��رف 

يرتافق الأرق مع القلق.
بني  الزمني  التغري  ت��اأث��ريات  مواجهة  على  امليالتونني  اأدوي���ة  ت�ضاعد   -

منطقة واأخرى.
حني  اإل  يظهر  لن  الإيجابي  امليالتونني  فتاأثري  ح��ذار،  لكن  �ضحيح:   •
ت�ضافر من ال�ضرق اإىل الغرب، اأي حني تعود من الوليات املتحدة اأو حني 
اأحياء(:  )ع��امل  كو�ضرتا  برونو  د.  ي�ضرح  ال�ضدد  هذا  اآ�ضيا. يف  اإىل  ت�ضافر 
املحلية،  ال�ضاعة  مع  باملقارنة  متاأخرة  البيولوجية  الإن�ضان  �ضاعة  )تكون  
فيفرز اجل�ضم امليالتونني يف وقٍت متاأخر. حتث اأدوية امليالتونني اجل�ضم 
يف  �ضريعاً.  فينام  عليه  اعتاد  ال��ذي  الأوان  قبل  النوم  هرمون  اإف���راز  على 
اإذ  اإىل الغرب،  املقابل، يتعنّي عليك تاأخري نومك حني ت�ضافر من ال�ضرق 

يبدو امليالتونني غري فاعل نظراً اإىل عجزه عن �ضبط توقيت اجل�ضم.
- اأظهرت اأدوية امليالتونني جميعها نفعاً.

اأدوية  م��ن  واح��د  ن��وٍع  اإل  بت�ضويق  الفرن�ضة  ال��دول��ة  ت�ضمح  ل  خ��ط��اأ:   •
امليالتونني املتنوعة وهو �ضريكادين، )الذي يتيح امت�ضا�ض املادة الفاعلة 
ب�ضكٍل منتظم ومعزز ويحّث اإفراز امليالتونني الطبيعي طوال فرتة الليل(، 

وفق د. �ضيلفي رويان – بارول، لذلك، ين�ضح به الأطباء ملعاجلة الأرق.
يقّدمها  امل��ي��الت��ون��ني،  ع��ل��ى  تعتمد  خلطة  م��ن  ال���ض��ت��ف��ادة  ميكنك  اأي�����ض��اً 
فارق  اأو  املراحل  تاأخر  ح��الت  لعالج  و�ضفة طبيب  اإىل  ا�ضتناداً  ال�ضيديل 
التوقيت الزمني. يف املقابل، يحتوي بع�ض املكمالت الغذائية ك�)�ضولغار( 
على امليالتونني. )ل بّد من النتباه عند �ضراء الأدوي��ة عرب الإنرتنت اأو 
ال��ب��الد، فهي ل تخ�ضع يف  من دون و�ضفة طبيب يف ح��ال وج��ودك خ��ارج 
الغالب للمراقبة وتبقى مكوناتها غري معروفة(، بح�ضب د. �ضيلفي رويان 

– بارول.
- امليالتونني فاعل ملعاجلة حالت الكتئاب اخلفيفة.

• �ضحيح. ل يوؤثر امليالتونني كدواء على الكتئاب، اإل اأن بع�ض الدرا�ضات 
عالجي  كمكمٍل  اأو  اخلفيفة  الك��ت��ئ��اب  ح��الت  معاجلة  يف  فاعليته  اأث��ب��ت 
)يرتبط  – ب��ارول:  روي��ان  �ضيلفي  د.  تو�ضح  ال�ضديدة.  الكتئاب  حل��الت 
الكتئاب اأحياناً باختالل توقيت اجل�ضم الداخلي فيوؤثر امليالتونني، ب�ضكٍل 

غري مبا�ضر، على الكتئاب من خالل تنظيم الإيقاعات(.
- ي�ضمح امليالتونني مبكافحة عالمات التقّدم بال�ضن.

اأنواع م�ضادات الأك�ضدة، يقول د. برونو كو�ضرتا  اأحد  • خطاأ: لأنه ُيعترب 
)دهيا(  ه��رم��ون  غ��رار  على  و�ضّنفه،  امليالتونني  راف��ق  ال��ذي  ال�ضيت  اإن 
التقّدم بال�ضن، كاذب ومل  لعالمات  امل�ضادة  العالجات  �ضمن   ،DHEA

تتمكن الدرا�ضات العلمية من اإثباته.
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يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن ن�ضر التعديالت املو�ضحة
اأدناه على طلب ت�ضجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم :  114941  بتاريخ : 2008/6/19 
امل�ضجلة حتت رقم :  102803  بتاريخ : 2010/5/03

با�ض��م: �ضركة عمر قا�ضم العي�ضائي و�ضركاه للت�ضويق املحدودة
وعنوانه: الدور ال�ضاد�ض- مركز العي�ضائي بالزا، البغدادية الغربية- طريق املدينة النازل، �ض.ب 8680، جدة 

21492- اململكة العربية ال�ضعودية.
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

ال�ضراب و  ال�ضوداء و  امل�ضروبات الغري كحولية، البرية احلية و البرية  املعدنية والغازية وغريها من  املياه 
اأنواعها  غريها من امل�ضتح�ضرات امل�ضتخدمة لعمل امل�ضروبات الغري كحولية، الع�ضريات و املرطبات بكافة 

فيما عدا م�ضروبات من ع�ضريالليمونادة و م�ضروبات غري كحولية من ع�ضري الفاكهة.
الواق�عة بالفئة   : )32(

رقم وتاريخ الن�ضر ال�ضابق يف اجلريدة الر�ضمية: )      ( – )     /      /  200 م(
التعديالت على الطلب بعد الن�ضر ال�ضابق: 

حتديد بيان املنتجات لي�ضبح كالتايل:
ال�ضراب و  ال�ضوداء و  امل�ضروبات الغري كحولية، البرية احلية و البرية  املعدنية والغازية وغريها من  املياه 
اأنواعها  غريها من امل�ضتح�ضرات امل�ضتخدمة لعمل امل�ضروبات الغري كحولية، الع�ضريات و املرطبات بكافة 

فيما عدا م�ضروبات من ع�ضريالليمونادة و م�ضروبات غري كحولية من ع�ضري الفاكهة.     

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

ق�سم العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

 يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن انتقال ملكية
 ت�ضجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ : 1993/05/26 املودعة حتت رقم : 321 
امل�ضجلة حتت رقم : 653  بتاريخ : 1994/12/26

 با�ض��م : فريزلند كامبينا ويركنيمري�ض بي. يف. 
 وعنوانه : فري�ضاك�ضرتات 4، 8471 زد دبليو وولفيغا، هولندا.

  رقم وتاريخ الن�ضر ال�ضابق يف اجلريدة الر�ضمية : )      ( – )     /      /  200 م (
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

و  املحفوظة  اخل�ضروات  و  والفواكه   – اللحم  وخال�ضات   – ال�ضيد  وال�ضمك والدواجن وحلوم  اللحوم 
اللبان  ومنتجات  املجففة واملطهوة والهالميات واملربيات – مرق التوابل – الفواكه – البي�ض – احلليب 

الزيوت والدهون التي توؤكل.
29 :  الواقعة بالفئة 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�ضر ال�ضابق: 
- تنازل رقم : 

- ا�ضم مالك العالمة املتنازل عنها  : فريزلند كامبينا ويركنيمري�ض بي. يف.
- ا�ضم املتنازل له: فريزلند براند�ض بي. يف. 

- مه�نته:  ال�ضناعة والتجارة
- جن�ضيته: هولندا.

- عنوان وحمل اإقامته : �ضتي�ضينزبلني 4، 3818 يل اأمري�ضفورت، هولندا  . 
 - تاريخ انت�قال امللكية :    06  /   05   / 2013 

- تاريخ التاأ�ضري يف ال�ضجل :   26   /    05  /  2013
   اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/
ج��اه للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :  2125                                  
با�ض��م:  راين ريفري�ضمينت�ض �ض م ح

وعنوانه:  مكتب رقم 191306LB جبل علي – دبي- الإمارات العربية املتحدة. 
وامل�ضجلة حتت رقم : )  1311(   بتاريخ:  05 /  01  / 1995

الفئة : )32(
املنتجات :32  امل�ضروبات غري الكحولية و امل�ضتح�ضرات امل�ضتخدمة ل�ضنع امل�ضروبات غري الكحولية – اجلعة 

غري الكحولية وع�ضري الفاكهة مبختلف انواعها يف الفئة 32.
و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :19/ 09 / 2013 

وحتى تاريخ: 19 / 09 / 2023
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�ضر �ضنوات وفقاً لالأو�ضاع وال�ضروط املن�ضو�ض 

عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�ضادر يف �ضاأن العالمات التجارية.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  172990     بتاريخ : 03 / 05 / 2012م
تاريخ اإيداع الأولوية:2011/11/24

با�ض��م:  ارنولد اند ري�ضرت كاين تكنيك جي ام بي ات�ض اند كو بيرتيب�ض كيه جي
وعنوانه: تريكن�ضرتا�ضة 89 ، 80799 ميونخ ، اأملانيا.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
اأجهزة وتركيبات اإنارة الأفالم والفيديو وامل�ضارح؛ اأ�ضواء وم�ضعات واأ�ضواء كا�ضفة والإنارة؛ حاملي امل�ضابيح؛ 
انارة  اأجهزة  والأ�ضواء؛  امل�ضابيح  ل�ضوء  عاك�ضات  الأ�ضواء؛  لو�ضع  واأجهزة  )للتعليق(  النواب�ض  وتركيبات 

�ضمامات ثنائية باعث لل�ضوء.
الواق�عة بالفئة: 11

بحروف  تكنولوجي" كتبت  “MAX Technology” "ماك�ض  الكلمات  عن  عبارة  العالمة:  و�ضف 
الكلمة  م��ن   ”T“ الول  واحل���رف   ”MAX“ الالتينية  الكلمة  وكتبت  الأ���ض��ود،  باللون  فقط  لتينية 

الالتينية “Technology”  ب�ضكل كبري وباقي احلروف كتبت ب�ضكل �ضغري.
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  179603      بتاريخ : 20 / 09 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ض��م:  ماهاري�ضي فيديك يونيفري�ضيتي ليمتد
وعنوانه:  54 تريك مار�ضامك�ضيت يف األ تي 1853 فاليتا، مالطا.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
التعليم؛ توفري التدريبات )التمارين(؛ الرتفيه؛ الأن�ضطة الريا�ضية والثقافية؛ خدمات املدار�ض؛ التمرين على التاأمل)التاأمل مترين يخ�ض 
البدنية؛ خدمات  واللياقة  ال�ضحة  نادي خدمات  بال�ضحة؛  املتعلقة  التعليم  ؛ خدمات  بال�ضرتخاء(  ال�ضعور  يعطي  و  وال��روح  والعقل  اجل�ضم 
تعليم الكبار التى تتعلق بالإدارة؛ خدمات التدريب يف ال�ضوؤون القت�ضادية والإدارية؛ اإجراء دورات تتعلق باإدارة الأعمال؛ اإجراء حلقات درا�ضية 
اأن�ضطة  الذي يق�ضيه على  الوقت  الرقابة واعية على مقدار  اأو عملية تخطيط وممار�ضة  الوقت هو فعل  ال��وق��ت)اإدارة  ب��اإدارة  تتعلق  تعليمية 
الدرا�ضية  توزع فى احللقات  التى  الدرا�ضية  الربامج  الدارة؛ حت�ضري  التدريب على  ب��الدارة؛ خدمات  املتعلقة  التعليمية  حم��ددة(؛ اخلدمات 
الأعمال؛ توفري دورات  اإدارة  دورات تدريبية يف  التعليمية، توفري  التدريبة  ال��دورات  اإدارة  الفيديو ل�ضتخدامها يف  اأ�ضرطة  ل��الدارة؛ حت�ضري 
تعليمية يف الإدارة العامة؛ ن�ضر كتيبات العمل لإدارة الأعمال؛ عقد ور�ضات وحقات درا�ضية للرفع من الوعي ال�ضخ�ضي؛ اخلدمات التعليمية 
و الرتفيهية، و بخا�ضة توفري خماطبني ذوي حوافز وكفاءة علمية  يف جمال النهو�ض بالذات ال�ضخ�ضية؛ درو�ض فى جمال تطوير الكفاءة 
ال�ضخ�ضية؛ التدريب على تطوير الكفاءة الذاتية ؛ توفري امل�ضاعدة والتدريب الفردي وال�ضت�ضارة فى اللياقة البدنية للعمالء من ال�ضركات 
اليومية؛  حياتهم  يف  وتغيريات  بتعديالت  والقيام  ال�ضخ�ضية  احلالة  و  الذاتية   املقدرة  و  البدنية  اللياقة  حت�ضني  على  موظفيهم  مل�ضاعدة 
توفري امل�ضاعدة والتدريب الفردي وال�ضت�ضارة فى اللياقة البدنية لالفراد مل�ضاعدتهم على حت�ضني اللياقة البدنية و املقدرة الذاتية  و احلالة 
ال�ضخ�ضية والقيام بتعديالت وتغيريات يف حياتهم اليومية؛ تقدمي دورات للتعليم فيما يتعلق باإدارة الوقت ال�ضخ�ضي؛ دورات يف تطوير الذات 
ال�ضخ�ضية؛ تدريبات اأو متارين تطوير الذات ال�ضخ�ضية؛  خدمات التدريب فى جمال اللياقة البدنية الذاتية والتى ت�ضم الأيروبيك )وهى 
الأن�ضطة الهوائية، ومتثل نوع من التمرينات يجمع بني التمرينات الريا�ضية الإيقاعية؛ بهدف املرونة، وبرامج مترينات القوة؛ بهدف تنمية 
كل عنا�ضر اللياقة( والأن�ضطة الالهوائية التي تنطوى على  متارين ال�ضالبة و املرونة؛ التمارين ال�ضخ�ضية املت�ضلة بفقدان الوزن وتطبيق 
الربامج؛ توفري دورات تعليمية متعلقة باإدارة الوقت ال�ضخ�ضي؛ توفري دورات تدريبية يف تنمية الذات ال�ضخ�ضية؛ التدريب التاأملي؛ تدري�ض 

كيفية ممار�ضة الأن�ضطة التاأملية.
الواق�عة بالفئة: 41

و�ضف العالمة : عبارة عن الكلمات العربية "التاأمل التجاوزي" كتبت بحروف عربية فقط وب�ضكل كبري باللون الأ�ضود.
ال�ض��رتاطات:  

اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل  اأو   ، فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد 
)30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن انتقال ملكية
 ت�ضجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم : 52554            بتاريخ:8  /   4 /  2003
امل�ضجلة حتت رقم : 49095          بتاريخ:31  / 10  /  2003

با�ض��م: جوليا�ض بار هولدينغ اأيه جي
وعنوانه: … �ضي ات�ض–8010 زيورخ، �ضوي�ضرا …

رقم وتاريخ الن�ضر ال�ضابق يف اجلريدة الر�ضمية : )      ( – )     /      /  200 م (
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�ضوؤون املالية، العمليات املالية، ال�ضت�ضارات املالية، التحليل املايل، املعلومات املالية، اأعمال البنوك، الإدارة املالية، ا�ضت�ضارات 
ال�ضتثمار، ا�ضتثمارات راأ�ض املال، ال�ضوؤون النقدية، اإدارة ال�ضندات التجارية، اإدارة املوجودات )الأ�ضول(،  خدمات الن�ضح حول 
ال�ضت�ضارات  خدمات  بالأمالك،  ال�ضتثمار  وتفرعاتها،  الجنبية  العمالت  مبادلة  املالية،  بال�ضندات  ال�ضتثمار  ال�ضتثمار، 
والجناز عمليات �ضرافة العمالت الجنبية، احلقوق يف املوجودات والدخل الثابت، امل�ضتقات، املنتجات البنيوية )الرتكيبية( 
ح�ضاب النتاج وعمليات ) �ضفقات( راأ�ض املال،  خدمات ال�ضم�ضرة املالية للعمالء،  خدمات الداء ) الدفع(، الت�ضوية املالية 
للح�ضابات، خدمات �ضندوق ال�ضتثمار ، ا�ضتثمارات ال�ضندات املالية، الإيداع بتوفري قيم، خدمات الو�ضاية املالية، خدمات 

التاأمني والعقارات.
الواق�عة بالفئة   : 36

* التعديالت على الطلب بعد الن�ضر ال�ضابق:
تن���ازل رقم :

ا�ضم مالك العالمة املتنازل عنها: �ض. جوليو�ض باير هولدينج اأيه جي
ا�ضم املتنازل له : جوليا�ض بار جروب اأيه جي

مه�نته: ال�ضناعة والتجارة
جن�ضيته:  �ضوي�ضرا  

عنوان وحمل اإقامته : باهنهوف�ضرتا�ضيه 36، 8001 زيورخ، �ضوي�ضرا.
تاري�خ انت�قال امللكية:   30/ 09/    9200

 تاريخ التاأ�ضري يف ال�ضجل:     /     /    200

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  160269      بتاريخ : 24 / 07 / 2011م
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ض��م:  برانديواين غلوبل اإنفي�ضتمنت ماناجمنت، اإل اإل �ضي
وعنوانه: 2929 اآرت�ض اإ�ض تي. 8ث فلور فيالديلفيا، بين�ضيلفانيا 19104 الوليات املتحدة الأمريكية.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
اخلدمات املالية و بالتحديد خدمات اإدارة الأ�ضول.

الواق�عة بالفئة: 36
كتبت   BRANDYWINE GLOBAL الالتينية  العبارة  العالمة من  تتكون   : العالمة  و�ضف 

بحروف لتينية كبرية باللون الأ�ضود.
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/
ج��اه للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :  319                                  
با�ض��م:  فريزلند كامبينا ويركنيمري�ض بي. يف

وعنوانه:  فري�ضاك�ضرتات 4، 8471 زد دبليو وولفيغا، هولندا
وامل�ضجلة حتت رقم : )   659      (   بتاريخ:  26 /  12  / 1994

الفئة : )29(
املنتجات :اللحوم وال�ضمك والدواجن وحلوم ال�ضيد – وخال�ضات اللحم – والفواكه و اخل�ضروات املحفوظة 
و املجففة واملطهوة والهالميات واملربيات – مرق التوابل – الفواكه – البي�ض – احلليب ومنتجات اللبان 

الزيوت والدهون التي توؤكل.
و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :26/ 05 / 2013 

وحتى تاريخ: 26/ 05 / 2023
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�ضر �ضنوات وفقاً لالأو�ضاع وال�ضروط املن�ضو�ض 

عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�ضادر يف �ضاأن العالمات التجارية.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  172991     بتاريخ : 03 / 05 / 2012م
تاريخ اإيداع الأولوية:2011/11/24

با�ض��م:  ارنولد اند ري�ضرت كاين تكنيك جي ام بي ات�ض اند كو بيرتيب�ض كيه جي
وعنوانه: تريكن�ضرتا�ضة 89 ، 80799 ميونخ ، اأملانيا.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
األياف �ضوئية و مر�ضحات م�ضرحية ذات اطارات معدنية؛ اأجهزة قيا�ض ال�ضوء وحمولت و بطاريات و بطاريات التخزين 
ومزود الطاقة وحمولت الڤولت واأجهزة التحكم يف الأ�ضواء وبواعث ال�ضوء و م�ضابيح الأمامية وعنا�ضر الإ�ضاءة الأخرى؛ 
م�ضابيح كهربائية فلورية )فلور�ضنت( لأجهزة موازنة التيار لالإنارة و اأ�ضواء واأ�ضواء كا�ضفة و عنا�ضر الإ�ضاءة الأخرى 
البيان؛ عالمات  الإ�ضارة ولوحات  الكهربائية؛ لوحات  ال�ضارات  اأجهزة  اأعاله؛  اإليها  امل�ضار  ال�ضلع  اأجزاء  ت�ضكل  التي  وعدا 
م�ضيئة؛ اأجهزة اإ�ضاءة وم�ضيَّة وم�ضابيح وم�ضية )للت�ضوير الفوتوغرايف(؛ األياف �ضوئية وخا�ضة اأ�ضواء الر�ضادات ونا�ضر 
ال�ضوء؛  تركيز  اأجهزة  ال�ضوء؛  خلفت  اأجهزة  ال�ضوع؛  �ضابط  لل�ضوء؛  خافتات  لل�ضوء؛  باعث  ثنائية  �ضمامات  ؛  ال�ضوء 
�ضا�ضات و �ضتائر )اأو م�ضراع( قابلة للتعديل لتنظيم مرور ال�ضوء؛ اأجهزة وتركيبات م�ضابيح كهربائية فلورية )فلور�ضنت( 
واملعدة  املهياأة  النقل  بالفئة )9(، علب  املذكورة �ضمن حدود وقوعها  املنتجات  اإك�ض�ضوارات  التيار لالإنارة؛  لأجهزة موازنة 

للمنتجات ال�ضابقة الذكر.
الواق�عة بالفئة: 09

فقط  لتينية  بحروف  كتبت  تكنولوجي"  “MAX Technology” "ماك�ض  الكلمات  عبارة عن  العالمة:  و�ضف 
  ”Technology“ الالتينية  الكلمة  “T” من  الول  “MAX” واحلرف  الالتينية  الكلمة  وكتبت  الأ�ضود،  باللون 

ب�ضكل كبري وباقي احلروف كتبت ب�ضكل �ضغري.
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  179604      بتاريخ : 20 / 09 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ض��م:  ماهاري�ضي فيديك يونيفري�ضيتي ليمتد
وعنوانه:  54 تريك مار�ضامك�ضيت يف األ تي 1853 فاليتا، مالطا.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
التعليم؛ توفري التدريبات )التمارين(؛ الرتفيه؛ الأن�ضطة الريا�ضية والثقافية؛ خدمات املدار�ض؛ التمرين على التاأمل)التاأمل مترين يخ�ض 
البدنية؛ خدمات  واللياقة  ال�ضحة  نادي خدمات  بال�ضحة؛  املتعلقة  التعليم  ؛ خدمات  بال�ضرتخاء(  ال�ضعور  يعطي  و  وال��روح  والعقل  اجل�ضم 
تعليم الكبار التى تتعلق بالإدارة؛ خدمات التدريب يف ال�ضوؤون القت�ضادية والإدارية؛ اإجراء دورات تتعلق باإدارة الأعمال؛ اإجراء حلقات درا�ضية 
اأن�ضطة  الذي يق�ضيه على  الوقت  الرقابة واعية على مقدار  اأو عملية تخطيط وممار�ضة  الوقت هو فعل  ال��وق��ت)اإدارة  ب��اإدارة  تتعلق  تعليمية 
الدرا�ضية  توزع فى احللقات  التى  الدرا�ضية  الربامج  الدارة؛ حت�ضري  التدريب على  ب��الدارة؛ خدمات  املتعلقة  التعليمية  حم��ددة(؛ اخلدمات 
الأعمال؛ توفري دورات  اإدارة  دورات تدريبية يف  التعليمية، توفري  التدريبة  ال��دورات  اإدارة  الفيديو ل�ضتخدامها يف  اأ�ضرطة  ل��الدارة؛ حت�ضري 
تعليمية يف الإدارة العامة؛ ن�ضر كتيبات العمل لإدارة الأعمال؛ عقد ور�ضات وحقات درا�ضية للرفع من الوعي ال�ضخ�ضي؛ اخلدمات التعليمية 
و الرتفيهية، و بخا�ضة توفري خماطبني ذوي حوافز وكفاءة علمية  يف جمال النهو�ض بالذات ال�ضخ�ضية؛ درو�ض فى جمال تطوير الكفاءة 
ال�ضخ�ضية؛ التدريب على تطوير الكفاءة الذاتية ؛ توفري امل�ضاعدة والتدريب الفردي وال�ضت�ضارة فى اللياقة البدنية للعمالء من ال�ضركات 
اليومية؛  حياتهم  يف  وتغيريات  بتعديالت  والقيام  ال�ضخ�ضية  احلالة  و  الذاتية   املقدرة  و  البدنية  اللياقة  حت�ضني  على  موظفيهم  مل�ضاعدة 
توفري امل�ضاعدة والتدريب الفردي وال�ضت�ضارة فى اللياقة البدنية لالفراد مل�ضاعدتهم على حت�ضني اللياقة البدنية و املقدرة الذاتية  و احلالة 
ال�ضخ�ضية والقيام بتعديالت وتغيريات يف حياتهم اليومية؛ تقدمي دورات للتعليم فيما يتعلق باإدارة الوقت ال�ضخ�ضي؛ دورات يف تطوير الذات 
ال�ضخ�ضية؛ تدريبات اأو متارين تطوير الذات ال�ضخ�ضية؛  خدمات التدريب فى جمال اللياقة البدنية الذاتية والتى ت�ضم الأيروبيك )وهى 
الأن�ضطة الهوائية، ومتثل نوع من التمرينات يجمع بني التمرينات الريا�ضية الإيقاعية؛ بهدف املرونة، وبرامج مترينات القوة؛ بهدف تنمية 
كل عنا�ضر اللياقة( والأن�ضطة الالهوائية التي تنطوى على  متارين ال�ضالبة و املرونة؛ التمارين ال�ضخ�ضية املت�ضلة بفقدان الوزن وتطبيق 
الربامج؛ توفري دورات تعليمية متعلقة باإدارة الوقت ال�ضخ�ضي؛ توفري دورات تدريبية يف تنمية الذات ال�ضخ�ضية؛ التدريب التاأملي؛ تدري�ض 

كيفية ممار�ضة الأن�ضطة التاأملية.
الواق�عة بالفئة: 41

و�ضف العالمة : عبارة عن الكلمات الالتينية “ TRANSCENDENTAL MEDITATION” " تران�ضندانتال  ميديتاي�ضن" 
كتبت بحروف لتينية فقط وب�ضكل كبري باللون الأ�ضود.

 ال�ض��رتاطات:  
اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل  اأو   ، فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد 

)30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

 يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن انتقال ملكية
 ت�ضجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ : 2003/11/01 املودعة حتت رقم : 56857  
امل�ضجلة حتت رقم : 51182  بتاريخ : 2005/02/12

با�ض��م: فريزلند كامبينا ويركنيمري�ض بي. يف. 
وعنوانه: فري�ضاك�ضرتات 4، 8471 زد دبليو وولفيغا، هولندا.

 رقم وتاريخ الن�ضر ال�ضابق يف اجلريدة الر�ضمية : )      ( – )     /      /  200 م (
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

كما وردة يف �ضهادة الت�ضجيل .
* التعديالت على الطلب بعد الن�ضر ال�ضابق: 

- تنازل رقم : 
- ا�ضم مالك العالمة املتنازل عنها  : فريزلند كامبينا ويركنيمري�ض بي. يف.

- ا�ضم املتنازل له: فريزلند براند�ض بي. يف. 
- مه�نته:  ال�ضناعة والتجارة

- جن�ضيته: هولندا.
- عنوان وحمل اإقامته : �ضتي�ضينزبلني 4، 3818 يل اأمري�ضفورت، هولندا  . 

- تاريخ انت�قال امللكية:    06  /   05   / 2013 
- تاريخ التاأ�ضري يف ال�ضجل:   21   /    07  /  2013

   اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  170895     بتاريخ : 22 / 03 / 2012م
تاريخ اإيداع الأولوية:

با�ض��م:  راندولف اجنينريينغ، انك
وعنوانه: 26 توما�ض باتن درايف، راندولف، ما�ضات�ضو�ضت�ض 02368 )الوليات املتحدة الأمريكية(..

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
نظارات �ضم�ضية و نظارات ريا�ضية و عد�ضات النظارات واأُُط��ر النظارات و ِعلَّب النظارات و واقيات جانبية 

للنظارات و و�ضائد الأنف للنظارات الواردة يف الفئة 9.
الواق�عة بالفئة: 09

و�ضف العالمة: عبارة عن الكلمة “RANDOLPH” "راندولف"  كتبت بحروف لتينية فقط ب�ضكل 
كبري باللون ال�ضود.

ال�ض��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/
ج��اه للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :  321                                  
با�ض��م:  فريزلند كامبينا ويركنيمري�ض بي. يف

وعنوانه:  فري�ضاك�ضرتات 4، 8471 زد دبليو وولفيغا، هولندا
وامل�ضجلة حتت رقم : )   653      (   بتاريخ:  26 /  12  / 1994

الفئة : )29(
املنتجات :اللحوم وال�ضمك والدواجن وحلوم ال�ضيد – وخال�ضات اللحم – والفواكه و اخل�ضروات املحفوظة 
و املجففة واملطهوة والهالميات واملربيات – مرق التوابل – الفواكه – البي�ض – احلليب ومنتجات اللبان 

الزيوت والدهون التي توؤكل.
و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :26/ 05 / 2013 

وحتى تاريخ: 26/ 05 / 2023
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�ضر �ضنوات وفقاً لالأو�ضاع وال�ضروط املن�ضو�ض 

عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�ضادر يف �ضاأن العالمات التجارية.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/ جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  174053      بتاريخ :  24 /  05  / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية:
با�ض��م:  اركان كبجيك

وعنوانه:  بابا علي جادة �ضي، بابا علي جار�ضي�ضي رقم 18 الطابق 4 رقم 68 جاغال اوغلو فاحت / ا�ضطنبول، 
تركيا.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
   املعادن النفي�ضة وكل خليط منها واملنتجات امل�ضنوعة من معادن نفي�ضة اأو املطلية بها، غري الواردة يف فئات 

اأخرى، املجوهرات والأحجار الكرمية، اأدوات قيا�ض الوقت واأدوات قيا�ض الوقت الدقيقة.
الواق�عة بالفئة: 14

“Noor Collection” "نور كوليك�ضن" كتبت بحروف لتينية  و�ضف العالمة: عبارة عن الكلمات 
ال�ضفلي ر�ضمة  التي حتيطها يف اجلزء  الكلمات توجد داخل دائرة  الأ�ضود، وهذه  باللون  فقط ب�ضكل مميز 

لنبتة باللون الأ�ضود م�ضكلة بذلك ر�ضمة على �ضكل قالدة.
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/
ج��اه للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :  2036                                  
با�ض��م:  �ض.فري�ضالند براند�ض بي. يف

وعنوانه:  �ضتي�ضينزبلني 4، 3818 يل اأمري�ضفورت، هولندا   
وامل�ضجلة حتت رقم : )   1073 (   بتاريخ:  21 /  01  / 1995

الفئة : )29(
املنتجات :احلليب ومنتجات احلليب مبا يف ذلك ت�ضربه احلليب املحتوية على ال�ضوكولته وتلك املحتوية 

على الكاكاو.
و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :14/ 09 / 2013 

وحتى تاريخ: 14/ 09 / 2023
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�ضر �ضنوات وفقاً لالأو�ضاع وال�ضروط املن�ضو�ض 

عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�ضادر يف �ضاأن العالمات التجارية.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

 يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن انتقال ملكية
 ت�ضجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ : 1993/05/26 املودعة حتت رقم : 319  
بتاريخ : 1994/12/26 امل�ضجلة حتت رقم : 659  

با�ض��م : فريزلند كامبينا ويركنيمري�ض بي. يف. 
وعنوانه : فري�ضاك�ضرتات 4، 8471 زد دبليو وولفيغا، هولندا.

 رقم وتاريخ الن�ضر ال�ضابق يف اجلريدة الر�ضمية : )      ( – )     /      /  200 م (
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

و  املحفوظة  اخل�ضروات  و  والفواكه   – اللحم  وخال�ضات   – ال�ضيد  وال�ضمك والدواجن وحلوم  اللحوم 
اللبان  ومنتجات  املجففة واملطهوة والهالميات واملربيات – مرق التوابل – الفواكه – البي�ض – احلليب 

الزيوت والدهون التي توؤكل.
29 : الواقعة بالفئة 

* التعديالت على الطلب بعد الن�ضر ال�ضابق: 
- تنازل رقم : 

- ا�ضم مالك العالمة املتنازل عنها  : فريزلند كامبينا ويركنيمري�ض بي. يف.
- ا�ضم املتنازل له: فريزلند براند�ض بي. يف. 

- مه�نته:  ال�ضناعة والتجارة
- جن�ضيته: هولندا.

- عنوان وحمل اإقامته : �ضتي�ضينزبلني 4، 3818 يل اأمري�ضفورت، هولندا  . 
- تاريخ انت�قال امللكية:    06  /   05   / 2013 

- تاريخ التاأ�ضري يف ال�ضجل :   26   /    05  /  2013
   اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  172216     بتاريخ : 19 / 04 / 2012م
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ض��م:  �ضوي�ض بانك بي ال �ضي
وعنوانه: تروجان هاو�ض، توب فلور، 34 اأركاديا اأفينيو، لندن ان 3 2 جي يو، بريطانيا العظمى.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات التاأمني، ال�ضوؤون التمويلية، ال�ضوؤون املالية، ال�ضوؤون العقارية.

الواق�عة بالفئة: 36
و�ضف العالمة: عبارة عن الكلمات “FARGO BANK” "فارغو بانك" كتبت بحروف لتينية فقط 

ب�ضكل كبري باللون الأ�ضود، وعلى ميني هذه الكلمات توجد ر�ضمة راأ�ض ح�ضان باللون الأ�ضود.
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/
ج��اه للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :  322                                  
با�ض��م:  فريزلند كامبينا ويركنيمري�ض بي. يف

وعنوانه:  فري�ضاك�ضرتات 4، 8471 زد دبليو وولفيغا، هولندا
وامل�ضجلة حتت رقم : )661 (   بتاريخ:  26 /  12  / 1994

الفئة : )29(
املنتجات :اللحوم وال�ضمك والدواجن وحلوم ال�ضيد – وخال�ضات اللحم – والفواكه و اخل�ضروات املحفوظة 
و املجففة واملطهوة والهالميات واملربيات – مرق التوابل – الفواكه – البي�ض – احلليب ومنتجات اللبان 

الزيوت والدهون التي توؤكل.
و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :26/ 05 / 2013 

وحتى تاريخ: 26/ 05 / 2023
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�ضر �ضنوات وفقاً لالأو�ضاع وال�ضروط املن�ضو�ض 

عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�ضادر يف �ضاأن العالمات التجارية.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/ جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  174575      بتاريخ :  03 /  06  / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية:

با�ض��م:  اإنولكت اإ�ض اإل
وعنوانه:  بول. اإند. كا�ضرتو ريربا�ض دي ليي بار�ضيال 55-56، 27260 - كا�ضرتو دي ريي، لوجو- ا�ضبانيا.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
وجممدة  حمفوظة  وخ�ضراوات  فواكه  اللحوم،  خال�ضات  وال�ضيد،  الدواجن  وحل��وم  والأ�ضماك     اللحوم 
ومنتجات  واحلليب  البي�ض  بال�ضكر،  مطبوخة  وف��واك��ه  ومربيات  )جيلي(  هالميات  ومطهوة،  وجمففة 

احلليب، ِجنب و ِجنب قابل للدهن، الزيوت والدهون ال�ضاحلة لالأكل.
الواق�عة بالفئة: 29

فقط  لتينية  بحروف  كتبت  "كوي�ضكرمي"   ”QUESCREM“ الكلمة  عن  عبارة  العالمة:  و�ضف 
ب�ضكل كبري باللون الأ�ضود

ال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/
ج��اه للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :  2037                                  
با�ض��م:  �ض.فري�ضالند براند�ض بي. يف

وعنوانه:  �ضتي�ضينزبلني 4، 3818 يل اأمري�ضفورت، هولندا   
وامل�ضجلة حتت رقم : )   6036      (   بتاريخ:  29 /  07  / 1996

الفئة : )29(
املنتجات :احلليب ومنتجات احلليب 

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :14/ 09 / 2013 
وحتى تاريخ: 14/ 09 / 2023

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�ضر �ضنوات وفقاً لالأو�ضاع وال�ضروط املن�ضو�ض 
عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�ضادر يف �ضاأن العالمات التجارية.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/
ج��اه للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :  53726                                  
با�ض��م:  كاريبوين ليتي ا�ض. اآر. ال

وعنوانه:  فيا ديال تيكنيكا 19، 1-23875 ايطاليا
وامل�ضجلة حتت رقم : )   43912(   بتاريخ:  15 /  12  / 2003

الفئة : )11(
املنتجات :اجهزة ال�ضاءة وتركيبتها واجزائها.

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :14/ 06 / 2013 
وحتى تاريخ: 14/ 06 / 2013

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�ضر �ضنوات وفقاً لالأو�ضاع وال�ضروط املن�ضو�ض 
عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�ضادر يف �ضاأن العالمات التجارية.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/
ج��اه للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :  54314                                  
با�ض��م:  تا�ضلي فارما�ضوتيكال غروب كو.، ليمتد

وعنوانه:  تا�ضلي تي �ضي ام غاردن، منرب 2، بوجيهي اي�ضت رود، بايت�ضني دي�ضرتيكت، تياجنني، جمهورية 
ال�ضني ال�ضعبية

وامل�ضجلة حتت رقم : )   48260(   بتاريخ:  15 /  08  / 2004
الفئة : )05(

املنتجات :الدوية اخلا�ضة بال�ضتخدام الب�ضري ، الع�ضاب الطبية ، امل�ضتح�ضرات الحيائية ) كيميحيوي ( 
لال�ضتعمالت الطبية ، اغذية احلمية لال�ضتعمالت الطبية ، املطهرات ، الدوية لال�ضتعمالت البيطرية ، 
امل�ضتح�ضرات اخلا�ضة بالتخل�ض من احليوانات املموؤذية بال�ضحة ، املناديل امل�ضتعملة باجلراحة ، منظفات 

او كا�ضطات ال�ضنان .
و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :12/ 07 / 2013 

وحتى تاريخ: 12/ 07 / 2023
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�ضر �ضنوات وفقاً لالأو�ضاع وال�ضروط املن�ضو�ض 

عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�ضادر يف �ضاأن العالمات التجارية.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

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

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 172057    بتاريخ: 2012/04/16
با�ض��م : �ضركة ا�ضفندنيا التجارية )ذ. م. م(

وعنوانه: دبي  �ض.ب: 93078    
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

اأخ��رى ؛املطبوعات؛ مواد  امل��واد وغري واردة يف فئات  امل�ضنوعة من هذه  املنتجات  و  املقوى  ال��ورق  و  ال��ورق 
جتليد الكتب ؛ ال�ضورالفوتوغرافية؛ القرطا�ضية ؛ مواد الل�ضق امل�ضتعملة يف القرطا�ضية اأو لغايات منزلية 
؛ومواد الفنانني ؛ فرا�ضي الدهان اأو التلوين ؛الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية )عد ا الأثاث )؛مواد التوجيه 
و التدري�ض( عد ا الأجهزة )؛م��واد التغليف البال�ضتيكية( غري ال��واردة يف فئاتاأخرى )؛ حروف الطباعة؛ 

الكلي�ضيهات( )الرا�ضمات(.
الو اقعة بالفئة : )16(

و�ضف العالمة : هي عبارة عن الكلمتني )BestArt( باللغة الالتينية باللون الأبي�ض على خلفية دائرة 
بي�ضاوية لونها اأ�ضود غامق ،كما اأن الإطار اخلارجي لل�ضكل الدائري يتميز بثالثة خطوط متدرجة الألوان 

وهي الأحمر والأ�ضفر والأزرق كما هو مبني بال�ضكل اأعاله و جممل العالمة مميز و مبتكر.
ال�ضرتاطات: ل توجد.

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

 ق�ش��م العالمات التج��ارية

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

ق�سم العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/
ج��اه للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :  61361                                   
با�ض��م:  �ضركة عمر قا�ضم العي�ضائي و �ضركاه للت�ضويق املحدودة

وعنوانه:  فرميك�ض بالزا � حي الأندل�ض � �ضارع اإبراهيم اجلفايل، متفرع من �ضارع الأمري حممد بن عبد 
العزيز )التحلية(، �ض.ب. 8680 – جدة 21492 – اململكة العربية ال�ضعودية. 

وامل�ضجلة حتت رقم : )  95990   (   بتاريخ:  30 /  07  / 2009
الفئة : )30(

امل�ضنوعة من احلبوب  وامل�ضتح�ضرات  الدقيق  النب  ال�ضاجو ما يقوم مقام  التابيوكا  ال�ضاي  :النب  املنتجات 
اخلردل  امللح  اخلمرية  ال�ضود  الع�ضل  النحل  ع�ضل  املثلجات  واحللويات  الفطائر  الكعك  الب�ضكويت  اخلبز 

الفلفل اخلل ال�ضل�ضة البهارات والتوابل الثلج  .
و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :07/ 06 / 2014 

وحتى تاريخ: 07 / 06 / 2024
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�ضر �ضنوات وفقاً لالأو�ضاع وال�ضروط املن�ضو�ض 

عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�ضادر يف �ضاأن العالمات التجارية.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

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

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 170970    بتاريخ: 2012/03/25
با�ض��م : حممد على حمى الدين كوتى حاجى نا�ضامب

وعنوانه: دبي  �ض.ب: 93078    
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ضاط املكتبي.
الو اقعة بالفئة : )35(

و�ضف العالمة : هي عبارة عن الكلمتني )حمي الدين( باللغة العربية و الكلمتني )mohideen( باللغة 
الالتينية باللون الأحمر ما عدا حرف )ا( باللغة العربية و حرف )i( باللغة الالتينية باللون الأخ�ضر املدرج 
اأخ��رى فوق احلرفني )ee( بلون  العربية و ورقة �ضجر  باللغة  مع وجود ورقة �ضجر فوق احلرفني )ين( 
اأخ�ضر متدرج و الكلمتني العربيتني تعلو الكلمتني الالتينيتني وكالهما بخط مميز كما هو مبني بال�ضكل 

وجممل العالمة مميز ومبتكر.
ال�ضرتاطات: ل توجد.

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

 ق�ش��م العالمات التج��ارية

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

ق�سم العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/
ج��اه للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :  53953                                  
با�ض��م:  راين ريفري�ضمين�ض �ض م ح

وعنوانه:  مكتب رقم: 1306 اإل بي 19 جبل علي – دبي- الإمارات العربية املتحدة. 
وامل�ضجلة حتت رقم : )  44451(   بتاريخ:  05 /  01  / 2004

الفئة : )32(
املنتجات :البرية غري الكحولية واملياه املعدنية والغازية وامل�ضروبات الخرى غري الكحولية و�ضراب الفواكه 

وع�ضري الفواكه ومركزات الع�ضائر وامل�ضتح�ضرات الخرى ل�ضنع امل�ضروبات .
و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :24/ 06 / 2013 

وحتى تاريخ: 24 / 06 / 2023
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�ضر �ضنوات وفقاً لالأو�ضاع وال�ضروط املن�ضو�ض 

عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�ضادر يف �ضاأن العالمات التجارية.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/
ج��اه للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :  56857                                  
با�ض��م:  فريزلند كامبينا ويركنيمري�ض بي. يف

وعنوانه:  فري�ضاك�ضرتات 4، 8471 زد دبليو وولفيغا، هولندا
وامل�ضجلة حتت رقم : )   51182      (   بتاريخ:  12 /  02  / 2005

الفئة : )29(
املنتجات :كما وردة يف �ضهادة الت�ضجيل .

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :01/ 11 / 2013 
وحتى تاريخ: 01/ 11 / 2023

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�ضر �ضنوات وفقاً لالأو�ضاع وال�ضروط املن�ضو�ض 
عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�ضادر يف �ضاأن العالمات التجارية.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

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

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 172058    بتاريخ: 2012/04/16
با�ض��م : التوازن لقطع غيار ال�ضيارات ذ م م

وعنوانه: دبي  �ض.ب: 93078    
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

املركبات واأجهزة النقل الربي اأو اجلوي اأو املائي.
الو اقعة بالفئة : )12(

و�ضف العالمة : هي عبارة عن الكلمة )BRYMAN( باللغة الالتينية باللون الأزرق بخط مميز واأعلى 
الكلمة و�ضع احلرف الالتيني )B( باللون الأزرق يف دائرة بي�ضاوية لونها اأبي�ض واطارها اأزرق ومير حول 
احلرف الالتيني خط باللون الرمادي الفاحت كما هو مبني بال�ضكل اأعاله و جممل العالمة مميز و مبتكر.

ال�ضرتاطات: ل توجد.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
 ق�ش��م العالمات التج��ارية

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

ق�سم العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/
ج��اه للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :  61362                                   
با�ض��م:  �ضركة عمر قا�ضم العي�ضائي و �ضركاه للت�ضويق املحدودة

وعنوانه:  فرميك�ض بالزا � حي الأندل�ض � �ضارع اإبراهيم اجلفايل، متفرع من �ضارع الأمري حممد بن عبد 
العزيز )التحلية(، �ض.ب. 8680 – جدة 21492 – اململكة العربية ال�ضعودية. 

وامل�ضجلة حتت رقم : )  50566   (   بتاريخ:  10 /  01  / 2005
الفئة : )31(

املنتجات :احلا�ضالت الزراعية ، منتجات الب�ضاتني والغابات ، واحلبوب بذور ) غري واردة �ضمن فئات اخرى 
، املواد  ، النباتات احلية والزه��ار الطبيعية  ، البذور  ، الفواكه واخل�ضروات الطازجة  ( ، احليوانات احلية 

الغذائية للحيوانات ، �ضعري البرية ) طازجة (.
و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :07/ 06 / 2014 

وحتى تاريخ: 07 / 06 / 2024
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�ضر �ضنوات وفقاً لالأو�ضاع وال�ضروط املن�ضو�ض 

عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�ضادر يف �ضاأن العالمات التجارية.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

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

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 171624    بتاريخ: 2012/04/05
با�ض��م : �ضركة ان جي �ضي نفي�ض لورق اجلدران )ذ.م.م(

وعنوانه: دبي  �ض.ب: 93078    
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ضاط املكتبي.
الو اقعة بالفئة : )35(

و�ضف العالمة : هي عبارة عن الكلمة: )wallpaper( باللغة الالتينية باللون الأحمر الداكن و يف نهاية 
الكلمة اأ�ضفلها متاما يوجود اأربع نقاط ب�ضكل اأفقي و األوانهم بالرتتيب من الي�ضار اىل اليمني هو برتقايل، 

اأزرق، اأخ�ضر، اأ�ضود كما هو مبني بال�ضكل وجممل العالمة مميز ومبتكر.
ال�ضرتاطات: ل توجد.

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

 ق�ش��م العالمات التج��ارية

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

ق�سم العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/
ج��اه للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :  53954                                  
با�ض��م:  راين ريفري�ضمين�ض �ض م ح

وعنوانه:  مكتب رقم: 1306 اإل بي 19 جبل علي – دبي- الإمارات العربية املتحدة. 
وامل�ضجلة حتت رقم : )  44963(   بتاريخ:  10 /  02  / 2004

الفئة : )32(
املنتجات :البرية غري الكحولية واملياه املعدنية والغازية وامل�ضروبات الخرى غري الكحولية و�ضراب الفواكه 

وع�ضري الفواكه ومركزات الع�ضائر وامل�ضتح�ضرات الخرى ل�ضنع امل�ضروبات .
و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :24/ 06 / 2013 

وحتى تاريخ: 24 / 06 / 2023
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�ضر �ضنوات وفقاً لالأو�ضاع وال�ضروط املن�ضو�ض 

عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�ضادر يف �ضاأن العالمات التجارية.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/
ج��اه للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :  57159                                  
با�ض��م:  اأدا )التايالند( بوبليك كومبني ليمتد

وعنوانه:  31/88 موو 7، �ضاي روجن برايابان رود، باجنبون �ضب دي�ضرتيكت، باجنبون دي�ضرتيكت، بانكوك، 
10150 تايالند

وامل�ضجلة حتت رقم : )   47990(   بتاريخ:  04 /  08  / 2004
الفئة : )25(

املنتجات :كما وردة يف �ضهادة الت�ضجيل  .
و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :18/ 11 / 2013 

وحتى تاريخ: 18/ 11 / 2023
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�ضر �ضنوات وفقاً لالأو�ضاع وال�ضروط املن�ضو�ض 

عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�ضادر يف �ضاأن العالمات التجارية.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

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

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 173306    بتاريخ: 2012/05/09
با�ض��م : �ضركة برجريان

وعنوانه: دبي  �ض.ب: 93078    
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

النب وال�ضاي والكاكاو وال�ضكر والأرز والتابيوكا وال�ضاغو والنب ال�ضطناعي،الدقيق وامل�ضتح�ضرات امل�ضنوعة 
من احلبوب واخلبز والفطائرواحللويات واحللويات املثلجة،ع�ضل النحل والع�ضل الأ�ضود ،اخلمرية وم�ضحوق 

اخلبيز ، امللح، واخلردل ، اخلل ،ال�ضل�ضات )التوابل( ، البهارات ، الثلج، الواقعة يف الفئة رقم )30(.
الو اقعة بالفئة : )30(

و�ضف العالمة : هي عبارة عن كلمة )كل�ضتان( باللغة الفار�ضية بحروف كبرية باللون الأبي�ض على خلفية 
حمراء وحماطة باطار هند�ضي باللون الدهبي  وجممل العالمة ب�ضكل جديد مبتكر ومميز.

ال�ضرتاطات: ل توجد.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
 ق�ش��م العالمات التج��ارية

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

ق�سم العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/
ج��اه للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :  713                                  
با�ض��م:  راين ريفري�ضمينت�ض �ض م ح

وعنوانه:  مكتب رقم 191306LB جبل علي – دبي- الإمارات العربية املتحدة. 
وامل�ضجلة حتت رقم : )  1210(   بتاريخ:  05 /  01  / 1995

الفئة : )32(
املنتجات :32  امل�ضروبات غري الكحولية ، ع�ضري فواكه بالفئة )32(.

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :22/ 06 / 2013 
وحتى تاريخ: 22 / 06 / 2023

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�ضر �ضنوات وفقاً لالأو�ضاع وال�ضروط املن�ضو�ض 
عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�ضادر يف �ضاأن العالمات التجارية.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

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

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 171837    بتاريخ: 2012/04/10
با�ض��م : الدوحة للتجارة العامة
وعنوانه: دبي  �ض.ب: 93078    

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
اأجهزة لالإنارة ، معدات مانعة لبهر م�ضابيح ال�ضيارات ) لوازم ملبات (،  معدات مانعة لتوهج م�ضابيح املركبات 
) لوازم ملبات ( ، اأ�ضواء لل�ضيارات ) لوازم ملبات (، معدات مانعة لتوهج م�ضابيح ال�ضيارات ، اأ�ضواء للدراجات 
 ، للم�ضابيح  ، زجاجات كروية  ، زجاجات م�ضابيح  للم�ضابيح  اأغطية   ، لل�ضيارات  اأمامية  اأ�ضواء   ، الهوائية 
اإ�ضارات  ، ب�ضيالت مل�ضابيح  املركبات  ، م�ضابيح لإ�ضارات توجيه  امل�ضابيح  ، عاك�ضات �ضوء  �ضنابر للم�ضابيح 
توجه املركبات ، اأجهزة اإ�ضاءة للمركبات ، اأ�ضواء لل�ضيارامت�ضابيح اأمامية للمركبات ، عاك�ضات للمركبات ، 

اأجهزة اإ�ضاءة للمركبات ، اأ�ضواء للمركبات.
الو اقعة بالفئة : )11(

و�ضف العالمة : هي عبارة عن الكلمة )SONAR( باللغة الالتينية وباللون البني الداكن بحجم كبري. 
كما هو مو�ضح بال�ضكل اأعاله. وجممل العالمة مبتكر ومميز.

ال�ضرتاطات: ل توجد.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
 ق�ش��م العالمات التج��ارية

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

ق�سم العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/
ج��اه للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :  53955                                  
با�ض��م:  راين ريفري�ضمين�ض �ض م ح

وعنوانه:  مكتب رقم: 1306 اإل بي 19 جبل علي – دبي- الإمارات العربية املتحدة. 
وامل�ضجلة حتت رقم : )  44962(   بتاريخ:  10 /  02  / 2004

الفئة : )32(
املنتجات :البرية غري الكحولية واملياه املعدنية والغازية وامل�ضروبات الخرى غري الكحولية و�ضراب الفواكه 

وع�ضري الفواكه ومركزات الع�ضائر وامل�ضتح�ضرات الخرى ل�ضنع امل�ضروبات .
و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :24/ 06 / 2013 

وحتى تاريخ: 24 / 06 / 2023
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�ضر �ضنوات وفقاً لالأو�ضاع وال�ضروط املن�ضو�ض 

عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�ضادر يف �ضاأن العالمات التجارية.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/
ج��اه للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :  61360                                   
با�ض��م:  �ضركة عمر قا�ضم العي�ضائي و �ضركاه للت�ضويق املحدودة

وعنوانه:  فرميك�ض بالزا � حي الأندل�ض � �ضارع اإبراهيم اجلفايل، متفرع من �ضارع الأمري حممد بن عبد 
العزيز )التحلية(، �ض.ب. 8680 – جدة 21492 – اململكة العربية ال�ضعودية. 

وامل�ضجلة حتت رقم : )  95989   (   بتاريخ:  30 /  07  / 2009
الفئة : )29(

و  الفواكه  اللحوم  م�ضتخرجات  ال�ضيد  وط��ي��ور  حيوانات  الداجنة  الطيور  وال���ض��م��اك  :اللحوم  املنتجات 
اخل�ضروات املحفوظة واملجففة واملطهية كل انواع املربي البي�ض اللنب وغريه من منتجات اللبان الزيوت 

وال�ضحوم ال�ضاحلة لالكل الب�ضري الغذية املحفوظة واملعلبات  .
و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :07/ 06 / 2014 

وحتى تاريخ: 07 / 06 / 2024
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�ضر �ضنوات وفقاً لالأو�ضاع وال�ضروط املن�ضو�ض 

عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�ضادر يف �ضاأن العالمات التجارية.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

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

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 173963    بتاريخ: 2012/05/22
با�ض��م : رعد رحمة اهلل

وعنوانه: دبي  �ض.ب: 93078    
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات توفري الأطعمة وامل�ضروبات،وخدمات الإيواء املوؤقت.
الو اقعة بالفئة : )43(

و�ضف العالمة : هي عبارة عن الكلمتني )Pascal Clair( باللغة الالتينية باللون الأ�ضود و بخط مميز 
و جميل كما هو مو�ضح بال�ضكل اأعاله، وجممل العالمة جديد ومبتكر.

ال�ضرتاطات: ل توجد.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
 ق�ش��م العالمات التج��ارية

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

ق�سم العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

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

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 170411    بتاريخ: 2012/03/11
با�ض��م : جون مي�ضايل �ضيمينتو و تريونى باتريك بريي�ض البان كالودى بري�ض

وعنوانه: دبي  �ض.ب: 93078    
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

عد�ضات م�ضخمة، اأجهزة تعليم �ضمعية وب�ضرية، قارئات �ضيفرات الأعمدة، كبائن ملكربات ال�ضوت، كبالت متحدة املحور، 
كامريات  فيديو،   ك��ام��ريات  حا�ضبة،  اآلت  الكهربائية،  للكبالت  تو�ضيل  جلَب  ب�ضرية،  األ��ي��اف  كبالت  كهربائية،  كبالت 
اأجهزة ت�ضغيل الأقرا�ض املدجمة، لوحات حتكم كهربائية، خافتات )منظمات لل�ضوء( كهربائية،  الفوتوغراف،  للت�ضوير 
ق�ضبان مكهربة لتثبيت الأ�ضواء الك�ضافة، اأقرا�ض مدجمة )�ضمعية  ب�ضرية( ، �ضماعات الراأ�ض، اأجهزة حا�ضوب �ضخ�ضية 
 ، )جم��اه��ر(  ميكرو�ضكوبات  ���ض��وت،  م��ك��ربات  �ضوئية،  اإل��ك��رتون��ي��ة  م��وؤ���ض��رات  طبية،  لغايات  لي�ضت  ل��ي��زر  اأج��ه��زة  �ضغرية، 
ميكروفونات، لوحات اإعالنات اإلكرتونية، اأجهزة عر�ض، �ضا�ضات عر�ض، م�ضتقبالت �ضمعية وب�ضرية، اأجهزة حتكم عن بعد، 
اأجهزة واآلت �ضرب الأعماق،   ، من�ضاآت كهربائية للتحكم عن بعد بالعمليات ال�ضناعية، ما�ضحات )معدات معاجلة بيانات( 
اأجهزة تعليمية، ملقنات عن بعد، اأجهزة تلفزيون، منظمات اإ�ضاءة امل�ضرح، لوحات مفاتيح كهربائية، م�ضجالت �ضريطية، 

م�ضجالت فيديو، �ضا�ضات فيديو،و اآلت اأقرتاع و الواقعة  يف الفئة رقم )9(. 
الو اقعة بالفئة : )9(

و�ضف العالمة : هي عبارة عن الكلمة )SPECKTRON( باللغة الالتينية باللون الأزرق بخط مميز كما هو مبني 
بال�ضكل وجممل العالمة مميز ومبتكر.

ال�ضرتاطات: ل توجد.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 

للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
 ق�ش��م العالمات التج��ارية

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

ق�سم العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859

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

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 171838    بتاريخ: 2012/04/10
با�ض��م : الدوحة للتجارة العامة
وعنوانه: دبي  �ض.ب: 93078    

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
اأجهزة لالإنارة ، معدات مانعة لبهر م�ضابيح ال�ضيارات )لوازم ملبات (،  معدات مانعة لتوهج م�ضابيح املركبات 
) لوازم ملبات (، اأ�ضواء لل�ضيارات ) لوازم ملبات (، معدات مانعة لتوهج م�ضابيح ال�ضيارات ، اأ�ضواء للدراجات 
 ، للم�ضابيح  ، زجاجات كروية  ، زجاجات م�ضابيح  للم�ضابيح  اأغطية   ، لل�ضيارات  اأمامية  اأ�ضواء   ، الهوائية 
اإ�ضارات  ، ب�ضيالت مل�ضابيح  املركبات  ، م�ضابيح لإ�ضارات توجيه  امل�ضابيح  ، عاك�ضات �ضوء  �ضنابر للم�ضابيح 
توجه املركبات ، اأجهزة اإ�ضاءة للمركبات ، اأ�ضواء لل�ضيارامت�ضابيح اأمامية للمركبات ، عاك�ضات للمركبات ، 

اأجهزة اإ�ضاءة للمركبات ، اأ�ضواء للمركبات.
الو اقعة بالفئة : )11(

و�ضف العالمة : هي عبارة عن الكلمة )CARRI( باللغة الالتينية وبلون قو�ض قزح وبخط كبري كتب 
اأ�ضفله اجلملة )PERFECT AUTO LAMPS( باللغة الالتينية باللون الأبي�ض بخط �ضغري 
و جميع ما ذكر على خلفية رباعي ذات لون رمادي كما هو مو�ضح بال�ضكل اأعاله. وجممل العالمة مبتكر 

ومميز.
ال�ضرتاطات: ل توجد.

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

 ق�ش��م العالمات التج��ارية

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

ق�سم العالمات التجارية
اخلمي�س  1  اأغ�سط�س 2013 العدد 10859
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بعنايته  توالهم  الذين  واأوليائه  اهلل  عباد  هم  االأع��الم  ه��وؤالء 
ال�شراط  اإىل  وهداهم  نوره  من  عليهم  واأ�شفى  برعايته  وكالهم 
اأبو داوود عن عمر ر�شي  روى  له وقد  امل�شتقيم فكانوا منه وكانوا 
اهلل عنه عن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم فقال: قال ر�شول اهلل �شلى 
اهلل عليه و�شلم )اإن من عباد اهلل الأنا�شا ما هم باأنبياء وال �شهداء 
يغبطهم االأنبياء وال�شهداء يوم القيامة مبكانتهم من اهلل عز وجل( 
قالوا : يا ر�شول اهلل من هم؟ قال: هم قوم حتابوا بروح اهلل على 
لنور  وجوههم  اإن  فواهلل  يتعاطونها  اأم��وال  وال  بينهم  اأرح��ام  غري 
حزن  اإذا  يحزنون  وال  النا�ض  خاف  اإذا  يخافون  ال  نور  لعلى  واإنهم 
النا�ض ثم تال االآية الكرمية ) اأال اأن اأولياء اهلل ال خوف عيهم وال 
هم يخزنون الذين اآمنوا وكانوا يتقون لهم الب�شرى يف احلياة الدنيا 
ويف االآخرة..ال تبديل لكلمات اهلل ذلك هو الفوز العظيم ( �شورة 

يون�ض االآية) 64-62(.
وباطنه  ظاهرة  يف  وعالنيته  �شره  يف  اهلل  يتقي  من  هو  اهلل  وويل 
هو املوؤمن باهلل ور�شوله املحب هلل ور�شوله املطبق ل�شرائعه امل�شتقيم 
والنف�ض  الهوى  من  ب��ال��ذات  املحفوظ  تعاىل  احل��ق  �شراط  على 

وال�شيطان. 
اأهال  فكانوا  اإليه  وقربهم  عباده  من  اهلل  ا�شطفاهم  اهلل  واأولياء 
ملحبته ون�شوا الدنيا اإال ذكره فوجودهم ذكر له واأنفا�شهم متعلقة 
بخ�شيته اإذا اجتمعوا فلمر�شاته والتقرب منه يعرفون بع�شهم بع�شا 
دون معرفة �شابقة فوجوههم نور وقلوبهم نور ال يخ�شون اأحدا �شواه 
وال يخافون على �شيد اإال من غ�شبه مثال قال عز وجل )الذين اإذا 
ذكر اهلل وجلت قلوبهم واإذا تليت علهيم اآياته زادتهم اإميانا وعلى 
ربهم يتوكلون( �شدق اهلل العظيم وقال تعاىل يف كتابه الكرمي ) اإن 

الذين قالوا ربنا اهلل ثم ا�شتقاموا تتنزل عليهم املالئكة وال تخافوا 
وال حتزنوا واب�شروا باجلنة التي كنتم توعدون نحن اأولياءكم يف 
احلياة الدنيا ويف االآخرة ولكم فيها ما ت�شتهي اأنف�شكم ولكم فيها ما 
تدعون.. نزال من غفور رحيم( �شورة ف�شلت) 30-23( ويف حديث  
قد�شي رواه البخاري عن اي هريرة ر�شي اهلل عنه قال : قال ر�شول 
اهلل �شلى اهلل عيه و�شلم :) يقول اهلل تبارك وتعاىل من عادى يل 
وليًا فقد اأذنته باحلرب وما تقرب اإيل عبدي ب�شيء اأحب اإيّل مما 
افرت�شت عليه وما زال عبدي يتقرب اإيّل بالنوافل حتى اأحبه فاإذا 
ويده  به  يب�شر  الذي  وب�شره  به  ي�شمع  الذي  �شمعه  كنت  اأحببته 
التي يبط�ض بها ورجله التي مي�شي بها ولئن �شاألني العطيته ولئن 
ا�شتعاذين الأعذته وما ترددت عن �شيء اأنا فاعله ترددي عن نف�ض 

عبدي املوؤمن يكره املوت واأكره م�شاءلته(.

حممد بن علي الرتمذي
الفل�ضفة ومن ناحية اأخرى كان توجهه الأ�ضا�ضي اإىل اإدراك احلقائق 
الدينية ذوقا وعرفانا وراء حرفية الن�ض كما تاأثر الرتمذي بالعلوم 
باحلكيم  لقب  ولذلك  اأفالطونية  م�ضادر  من  والكيميائية  الباطني 
ن�ضاأة  ح��ول  الت�ضورات  كثريا من  ا�ضتنتج  وا�ضتوعب  ق��راأ  ما  كل  وم��ن 

الإن�ضان وتكوينه.

فكرة الوالية عند الرتمذي
فالوايل عنده من و�ضل  الولية  بفكرة  ب�ضكل كبري  الرتمذي  واهتم 
اإيل اأقرب منزلة من خالقه �ضبحانه حتى اأ�ضب اإن�ضانا روحانيا منقي 

من كل عالئق اأر�ضية.
وقد تاأثر ال�ضيخ الأكرب ابن عرب بالرتمذي واأجاب على اأ�ضئلته التي 

اأوردها يف كتابه ختم الأولياء.
والفوؤاد  وال��ل��ب  والقلب  ال�ضدر  ب��ني  ال��ف��رق  بيان  امل��وؤل��ف��ات  اأي�ضا  ول��ه 
اأن كتابه ختم  الر�ضول على  اأحاديث  الأ�ضول يف  النف�ض نوادر  ريا�ضة 
الأولياء هو الأ�ضهر والأك��رث تاأثريا وطريقته يف الت�ضوف تقوم على 
كبار  ينظر  وبينما  للطريقة  وق��اع��دة  الأ���ض��ا���ض��ي  ه��ي  ال��ولي��ة  اعتبار 
للعرفان  وم�ضدر  الو�ضول  مراتب  من  كرتبة  الولية  اإىل  املت�ضوفة 
فاإن الرتمذي يجعلها حقيقة لطريقته يف الت�ضوف ويقول )هلل تعاىل 
املعلقات  عن  همتهم  انقطعت  وق��د  اخللق  بن  من  ا�ضطفاهم  اأول��ي��اء 
وتن�ضلوا من قبول دعاوى النف�ض والهوى واأقام كال على درجة وفتح 

عليهم بابا من املعاين( .
وع��ن��دم��ا قاطعه اأه���ل ت��رم��ذ ب�ضبب اآرائ����ه دخ��ل بلخ حم��م��ول وه��و يف 

الت�ضعني من عمره وقبله اأهلها ملوافقة راأيه لعموم اآرائهم.

من اأقواله يف الوالية 
ومن اأقواله يف الولية كركن ركني لطريقته اإن اإنكار الآليات لالأولياء 
امل�ضادر  اأمنا يكون يف قلوب اجلهال وحدهم من �ضيق �ضدورهم عن 
�ضرت  دائما يف  ال��ويل  واأن  وال��ق��درة  م��وارد احلكمة  وبعد علومهم عن 
حاله ير اأن الكون كله ينطلق عن وليته بينما املدعي ينطق بالولية 
والكون كله ينكر عليه ويعترب الرتمذي ال�ضتهانة بالأولياء من قلة 
املعرفة باهلل واأنه من امل�ضتحيل اأن ي�ضل العابد اإىل مقام الولية وهو 
غري املحرتم لأهله واأن قلة الحرتام هذه من �ضاأنها اأن حترمه بركات 
املقام ) األ اإن اأولياء اهلل ل خوف عليهم ولهم يحزنون الذين اآمنوا 
وكان يتقون لهم الب�ضرى يف احلياة الدنيا ويف الآخرة ل تبديل لكلمات 

اهلل ذلك هو الفوز العظيم( �ضورة يون�ض الآية 64-62.

من اأقواله ون�شائحه
الآخرة  يف  يق�ضد  هناك  الفوز  اإمن��ا  الأمثال  بكرثة  هناك  الفوز  لي�ض 

بالإخال�ض يف الأعمال وحت�ضينها.
ا�ضتماع احلكمة رجالن عاقل وعامل فالعاقل يتعجب وهو  النا�ض يف 
ما ي�ضمعه ي�ضتهي والعامل يتقلب كاأن قلبه منه حية تلتوي لي�ض يف 
الدنيا حمل اأثقل من الرّب لأن من بّرك فقد اأوثقك ومن جفاك فقد 

اأطلقك.
األوان  فيها  لهم  فهياأ  عليهم  منه  رحمة  ال�ضالة  اإىل  املوحدين  دع��ا 

هو اأبو عبد اهلل حممد بن علي بن احل�ضن بن ب�ضر امللقب بالرتمذي 
اإىل م�ضقط راأ�ضه ترمز مبدينة خرا�ضان حيث عا�ض بها معظم  ن�ضبة 

حياته وفيها تويف.
در�ض يف �ضبابه احلديث والفقه احلنفي ثم قام برحالت كثرية اأمت فيها 
حجه اإيل مكة وعرف فيها عددا كبريا من علماء ع�ضره ثم رجع اإيل بلده 
ومار�ض حياة الزهد والعبادة والتاأمل ويف عام 261ه  874- م وب�ضبب 
بع�ض اأفكاره وكالمه يف احلب هلل والولية اتهم بالبدعة واخلروج عن 
الدين فا�ضطر اإىل ترك بلده وبعد ما برئ من هذه التهمة �ضمح له 
بالرجوع اإىل م�ضقط راأ�ضه ترمذ حيث تويف �ضنة 320ه  932- ح�ضب 
اأحيانا  ومتناق�ضة  فكرية خمتلفة  وللرتمذي مواقف  الأرج��ح  ال��راأي 
فمن ناحية اأراد الرتمذي اأن يكون تعليمه موؤ�ض�ضا على الكتاب وال�ضنة 
العقل يف  اإدخ����ال  ورف�����ض 
اأم������ور ال���دي���ن وق����اوم 

ال�ضيافات لينال العبد من كل قول وفعل �ضيئا من عطاياه فالأفعال 
كالأطعمة والأقوال كالأ�ضربة وهي عر�ض املنوحدين.

العاقل من اتقى ربه وحا�ضب نف�ضه.
من جهل اأو�ضاف العبودية فهو بنعوت الربانية اأجهل .

�ضالح خم�ضة اأ�ضناف من النا�ض يكون يف خم�ضة مواطن �ضالح ال�ضبيان 
يف الكتاب اأي تعليمهم و�ضالح قطاع الطرق يف ال�ضجن و�ضالح الن�ضاء 

يف البيوت و�ضالح الفتيان يف العلم و�ضالح الكهول يف امل�ضاجد .
�ضمن اهلل تعاىل للعباد الرزق وفر�ض عليهم التوكل.

حقيقة حمبة اهلل دوام الأن�ض بذكره .
امل��وؤم��ن ب�ضره يف وج��ه��ة وح��زن��ه يف قلبه وامل��ن��اف��ق يف وج��ه��ه وب�ضره يف 

قلبه.
الدنيا عرو�ض امللوك ومراآة الزهاد اأما امللوك فتجملوا بها واأما الزهاد 

فنظروا اإىل اآفاتها فرتكوها.
مالك القلوب بكمال اخل�ضية ومالك النفو�ض بكمال التقوى .

املنافق اأخطر من امل�ضرك.

ن�شيحة ملريديه 
نظره  يغيب  ل  ملن  مراقبتهم  يجعلوا  ب��اأن  مريديه  الرتمذي  وين�ضح 
ملن ل يخرجون  عليهم وخ�ضوعهم  نعمة  تنقع  ملن ل  و�ضكرهم  عنهم 

عن ملكه و�ضلطانه .
ويقول ملريده اأي�ضا اإن حقيقة حمبة اهلل يف دوام الأن�ض بذكره والعاقل 
من اأتقى ربه وحا�ضب نف�ضه ولي�ضت خمالفة اهلل وترك املواظبة على 

ذكر القلب هلل اإل ب�ضبب اعوجاج الباطن.
املريد فلو �ضغل قلبه بهواج�ض الظنون  راأ�ض مال  القلب والوقت هما 
امل��ال واخلا�ضر  راأ���ض  فاإنه يخ�ضر  يعينه  بال�ضتغال مبا ل  و�ضيع وقته 

دائما ل يربح اأبدا.

من اأعالم الت�سوف الإ�سالمي اإعداد وتقدمياأ�شواق العارفني
 عبد التواب عبد العزيز:

�شريته و�شنته خري �شاهد على معاملتهم

حقوق اخلدم يف �سنة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
مظاهر رحمة النبي � �ضلى اهلل عليه و�ضلم � حفلت بها �ضريته 
وحياته، وامتالأت بها �ضنته، فرحم ال�ضغري والكبري، والقريب 
والبعيد، واملراأة وال�ضعيف، واليتيم والفقري، والعمال واخلدم، 
وجاء ب�ضريعة كلها خري وعدل ورحمة للعباد، قال تعاىل : )َوَما 

لَّ َرْحَمًة ِلْلَعامَلنَِي( )الأنبياء:107( ..  اأَْر�َضْلَناَك اإِ
ومن مواطن ومظاهر الرحمة اإح�ضان معاملة اخلدم واإعطاوؤهم 
خري   � و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى   � و�ضنته  �ضريته  وكانت  حقوقهم، 
وال�ضفقة  ك��رمي��ة،  اإن�����ض��ان��َي��ة  م��ع��ام��ل��ة  معاملتهم  ع��ل��ى  ���ض��اه��د 
عليهم، والرب بهم، وعدم تكليفهم ما ل يطيقون من الأعمال، 
والتوا�ضع معهم، بل جعلهم النبي � �ضلى اهلل عليه و�ضلم � اإخوانا 
ملن يعملون عندهم، فقال � �ضلى اهلل عليه و�ضلم � : )..اإخوانكم 

َخَوُلكم)خدمكم( جعلهم اهلل حتت اأيديكم ..()البخاري( .
� �ضلى اهلل عليه  النبي  وحقوق اخل��دم والعمال يف �ضنة وه��دي 

و�ضلم � كثرية، منها :

امل�شارعة يف اإعطائهم اأجرهم :
َ العامل  األزم النبي � �ضلى اهلل عليه و�ضلم � �ضاحب العمل اأن ُيَويفِّ
اأو تاأخري .. فعن عبد  واخل��ادم اأجره املكافئ جُلهده، دون ظلم 
اهلل بن عمر � ر�ضي اهلل عنهما � قال : قال ر�ضول اهلل � �ضلى اهلل 
عليه و�ضلم � : )اأع��ط الأج��ري اأج��ره قبل اأن يجف عرقه( )ابن 

ماجه( .
� �ضلى اهلل عليه  النبي  � عن  � ر�ضي اهلل عنه  اأب��ي هريرة  وع��ن 
و�ضلم � قال : )قال اهلل : ثالثة اأنا خ�ضمهم يوم القيامة : رجل 
ا�ضتاأجر  فاأكل ثمنه، ورجل  باع حراً  اأعطى بي ثم غدر، ورجل 

اأجريا فا�ضتوفى منه، ومل يعطه اأجره( )البخاري( .

احلذر من اإيذائهم :
حذر ر�ضول اهلل � �ضلى اهلل عليه و�ضلم � من اإهانتهم اأو �ضربهم، 
� ر�ضي اهلل عنه �  اأو الدعاء عليهم، فعن اأبى م�ضعود الأن�ضاري 
قال : )كنت اأ�ضرب غالما يل، ف�ضمعت ِمْن خلفي �ضوتا : اعلم 
اأبا م�ضعود، هلل اأقدر عليك منك عليه .. فالتفُت فاإذا هو ر�ضول 
اهلل - �ضلى اهلل عليه و�ضلم -، فقلُت : يا ر�ضول اهلل هو حر لوجه 
اأم��ا لو مل تفعل للفحتك   :  � � �ضلى اهلل عليه و�ضلم  اهلل، فقال 

النار � اأو مل�ضتك النار �( )م�ضلم( .
وعن جابر � ر�ضي اهلل عنه � قال : قال ر�ضول اهلل � �ضلى اهلل عليه 
� : )ل َتْدُعوا على اأنف�ضكم، ول َتْدُعوا على اأولدك��م، ول  و�ضلم 
توافقوا من  ل  اأموالكم،  على  َتْدعوا  ول  َخَدمكم،  على  َت��ْدُع��وا 
اهلل تبارك وتعاىل �ضاعة ُي�ْضاأُل فيها عطاء في�ضتجيب لكم( )اأبو 

داود( .

ال�شفقة بهم :
من حقوق اخلدم والعمال يف �ضنة النبي � �ضلى اهلل عليه و�ضلم 

بل  بهم،  وال�ضفقة  العمل،  م��ن  يطيقون  ل  م��ا  تكليفهم  ع��دم   �
من  يكلفون  فيما  وم�ضاعدتهم  عليهم،  وال��ت�����ض��دق  والإن���ف���اق 

اأعمال ..
عن اأبي ذر � ر�ضي اهلل عنه � عن النبي � �ضلى اهلل عليه و�ضلم � اأنه 
كان  اأيديكم، فمن  )..اإخوانكم خولكم جعلهم اهلل حتت   : قال 
يلب�ض، ول  وليلب�ضه مما  ياأكل،  فليطعمه مما  ي��ده  اأخ��وه حتت 

تكلفوهم ما يغلبهم، فاإن كلفتموهم فاأعينوهم( )البخاري( . 
وعن اأبى هريرة � ر�ضي اهلل عنه � قال : )اأمر النبي � �ضلى اهلل 
اأنفقه  � ب�ضدقة، فقال رجل : عندي دينار ؟ قال :  عليه و�ضلم 
على نف�ضك، قال : عندي اآخر ؟، قال : اأنفقه على زوجتك، قال 
: عندي اآخر ؟، قال : اأنفقه على خادمك، قال : اإن عندي اآخر، 

قال اأنت اأب�ضر..()ابن حبان( .
وقد رغب ر�ضول اهلل � �ضلى اهلل عليه و�ضلم � يف التوا�ضع معهم، 
فقد روى البخاري يف الأدب املفرد، والبيهقي يف �ضعب الإميان، 
عن اأبى هريرة � ر�ضي اهلل عنه � قال : قال ر�ضول اهلل � �ضلى اهلل 

عليه و�ضلم � : )ما ا�ضتكرب من اأكل معه خادمه ..( ..
العفو :

مع ما قد يح�ضل من اخلدم من بع�ض املخالفات والأمور التي 
ي�ضتحق بع�ضهم اأن يعاقب عليها، كان �ضاأنه وهديه � �ضلى اهلل 
عليه و�ضلم � العفو والتجاوز .. فعن العبا�ض بن جليد احلجري 
قال : �ضمعت عبد اهلل بن عمرو يقول : )جاء رجل اإىل النبي 
نعفو عن  ك��م   : اهلل  ر���ض��ول  ي��ا  فقال   - و�ضلم  - �ضلى اهلل عليه 
ك��ان يف  فلما  ف�ضمت،  الكالم  عليه  اأع��اد  ثم  ف�ضمت،  اخل���ادم؟، 

الثالثة قال : اعفوا عنه يف كل يوم �ضبعني مرة( )اأبو داود( .
تطبيقاً  كانت   � و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى   � نبينا  حياة  اأن  ومعلوم 
اهلل عنها-  ر�ضي   - عائ�ضة  املوؤمنني  اأم  ف��اإن  ثم  وم��ن  لأق��وال��ه، 
ت�ضف حاله مع خادمه فتقول : )ما �ضرب ر�ضول اهلل - �ضلى 
اهلل عليه و�ضلم - �ضيئا َقْط بيده، ول ام��راأة، ول خادما، اإل اأن 

يجاهد يف �ضبيل اهلل ..()م�ضلم( .
رجل  من  وخا�ضة  ودقيقة،  �ضادقة  �ضيده  عن  اخل��ادم  و�ضهادة 
كاأن�ض � ر�ضي اهلل عنه �، الذي خدم النبي � �ضلى اهلل عليه و�ضلم 
�، ونقل عنه اآلف الأحاديث، وكان معه كظله، فما راأى منه اإل 

ح�ضن املعاملة واحللم والرفق ..
عن اأن�ض � ر�ضي اهلل عنه � قال : )كان ر�ضول اهلل - �ضلى اهلل عليه 
ُخُلقاً، فاأر�ضلني يوماً حلاجة، فقلت  النا�ض  اأح�ضن  و�ضلم - من 
: واهلل ل اأذه��ب، وفى نف�ضي اأن اأذه��ب ملا اأم��رين به نبي اهلل - 
�ضلى اهلل عليه و�ضلم - .. قال : فخرجت حتى اأمر على �ضبيان 
وهم يلعبون يف ال�ضوق، فاإذا ر�ضول اهلل - �ضلى اهلل عليه و�ضلم 
- قاب�ض بقفاي من ورائي، فنظرت اإليه وهو ي�ضحك، فقال : 
يا اأني�ض اذهب حيث اأمرتك، قلت : نعم اأنا اأذهب يا ر�ضول اهلل 

..()اأبو داود( . 
وعن ثابت عن اأن�ض قال : )خدمُت النبي - �ضلى اهلل عليه و�ضلم 

اأم��ري كما ي�ضتهى  واأن��ا غ��الم، لي�ض كل  باملدينة  - ع�ضر �ضنني 
�ضاحبي اأن اأكون عليه، ما قال يل فيها اأف قط، وما قال يل مل 

فعلَت هذا، اأو األَّ فعلت هذا( )اأبو داود(..
وقد امتد اهتمام النبي � �ضلى اهلل عليه و�ضلم � باخلدم لت�ضمل 
غري املوؤمنني به، كما فعل مع الغالم اليهودي الذي كان يعمل 

عنده خادماً.
عن زي��د عن ثابت عن اأن�ض : ق��ال : )ك��ان غ��الم يهودي يخدم 
النبي � �ضلى اهلل عليه و�ضلم � فمر�ض، فاأتاه يعوده، فقعد عند 
راأ�ضه فقال له : اأ�ضلم، فنظر اإىل اأبيه وهو عنده، فقال : اأطع اأبا 
القا�ضم، فاأ�ضلم، فخرج النبي � �ضلى اهلل عليه و�ضلم � وهو يقول: 

احلمد هلل الذي اأنقذه من النار( )البخاري( ..
للع��م�����ال  و�ض����لم(  علي����ه  الل������ه  )�ض�����ل�ى  الن�����بي  َّل  اأ�ض���� لق���د 
واخل���دم م��ن احل��ق��وق، و���ض��رع لهم م��ن الآداب م��ا يتنا�ضب مع 
الظلم  غري  يعرف  يكن  مل  زم��ٍن  يف  بهم،  والرحمة  اإن�ضانيتهم 
والقهر، ول �ضك اأنه كلما �ضعى املخدوم يف حتقيقها نال مراده 
من العامل اأو اخلادم على اأكمل وجه، فراحة اخلادم واملخدوم 
اأوام��ر وهدي النبي � �ضلى اهلل  � بل والب�ضرية جمعاء � يف اتباع 

عليه و�ضلم � ..

�شحتك يف 

حرقة املعدة يف رم�سان 
والتخفيف من حدتها

يعود الح�ضا�ض بحرقة املعدة يف �ضهر رم�ضان املبارك وغريه من الأ�ضهر 
اإىل عدة اأ�ضباب من اأهمها وجود خلل اأو ارتخاء يف الع�ضلة التي تف�ضل بني 
واأحما�ضها  املعدة  ع�ضارة  ارت���داد  مينع  ك�ضمام  تعمل  والتي  وامل���ريء  املعدة 
اأثناء احلمل  اإىل الفم، وكذلك قد حتدث احلرقة  امل��ريء ثم  اإىل  من املعدة 
ب�ضبب التغريات الهرمونية امل�ضاحبة للحمل والتي توؤثر على عملية اله�ضم 
على  ي�ضغط  ق��د  الأخ���رية  ال�ضهور  يف  اجلنني  حجم  اأن  كما  والمت�ضا�ض، 
والإ�ضابة  امل��ريء  اإىل  الطعام  بارتداد  يت�ضبب  مما  جميعه  اله�ضمي  اجلهاز 
اأح��د م�ضببات  من  اأي�ضاً  بالإم�ضاك. ويعترب وج��ود فتق يف احلجاب احلاجز 

حرقة املعدة.
 وقد وجد اأن تناول بع�ض الأدوية كبع�ض اأدوية ارتفاع �ضغط الدم والأ�ضربين 
من  وبالتايل  املعدة  حمو�ضة  زي��ادة  يف  ت�ضهم  قد  احليوية  امل�ضادات  وبع�ض 
الح�ضا�ض باحلرقة. وتعد البدانة اأي�ضاً من العوامل التي تزيد من الح�ضا�ض 
اأن التدخني يزيد من ارتخاء الع�ضلة التي تف�ضل بني املعدة  باحلرقة، كما 
وامل��ريء وال��ذي ب��دوره ي��وؤدي اإىل ارت��داد ع�ضارة املعدة من املعدة اإىل املريء 
ال�ضيقة خا�ضًة يف منطقة  املالب�ض  ارت��داء  اأن  الفم. وقد وجد  اإىل  ومن ثم 

البطن له دور يف حرقة املعدة.
اف���راز حمو�ض املعدة  ال��ت��ي تت�ضبب يف زي���ادة  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��ع��ادات  اأه���م   وم��ن 
الغنية  الوجبات  تناول  رم�ضان  يف  وخ�ضو�ضاً  باحلرقة  الح�ضا�ض  وبالتايل 
بالدهون )مثل القطايف املقلي واحللويات الد�ضمة واملن�ضف واملقلوبة املدهنة 
واللحوم عالية الدهن كاملرتديال وال�ضورما وال�ضجق والدجاج )غري منزوع 
اأو  اجللد( وال�ضمك والتونا وال�ضردين املعلب بالزيت واحلليب كامل الد�ضم 
اأي م�ضروب م�ضاف اإليه كرمية اأو حليب كامل الد�ضم اأو �ضوكولته والبطاطا 
اأو  املقلية  واخل�����ض��روات  باأنواعها  وامل��ق��ايل  املقلية  البطاطا  ورق��ائ��ق  املقلية 
امل�ضاف اإليها دهون وكذلك البندورة وم�ضتقاتها(، وتناول وجبة واحدة كبرية 
وعلى دفعة واحدة والتي قد تزيد من اإفراز حمو�ض املعدة وتثري الح�ضا�ض 
باحلرقة، وكذلك تناول املواد املهيجة كالكحول والنعناع وامل�ضروبات الغازية 
الهندي(  )كالتمر  احلام�ضية  رم�ضان  وم�����ض��روب��ات  احلم�ضيات  وع�ضائر 

و�ضل�ضة ومنتجات البندورة خ�ضو�ضاً املطبوخة والقهوة والبهارات.
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نفحات 
حينما قتل مو�سى  

عليه ال�سالم رجاًل 
•• بقلم الكاتب الإ�صالمي : زين ال�صماك   

َف��َوَج��َد ِفيَها  اأَْه��ِل��َه��ا  ��ْن  امْلَ��ِدي��َن��َة َعلَى ِح��نِي َغْفلٍَة مِّ )َوَدَخ���َل 
ِه َفا�ْضَتَغاَثُه  َرُجلنَْيِ َيْقَتِتاَلِن َهَذا ِمن �ِضيَعِتِه َوَهَذا ِمْن َعُدوِّ
ى  ِه َفَوَكَزُه ُمو�َضى َفَق�ضَ الَِّذي ِمن �ِضيَعِتِه َعلَى الَِّذي ِمْن َعُدوِّ

ِبنٌي(  لٌّ مُّ �ضِ ْيَطاِن اإِنَُّه َعُدوٌّ مُّ َعلَْيِه َقاَل َهَذا ِمْن َعَمِل ال�ضَّ
)15( من �ضورة الق�ض�ض

وكانت البداية ل�ضيدنا مو�ضى عليه ال�ضالم خارج ق�ضر فرعون، 
ح��ي��ث اأحل����ت ع��ل��ي��ه ر���ض��ال��ت��ه األ مي�����ض��ي ح��ي��ات��ه ب��ني الق�ضور 
يرتديها  زينة  اأي  ودون  له  اأق��رب مدينة  اإىل  والزهور، فدخل 
اأحوالهم  ول��ريى  اأهلها  ول��ريى  اأه��ل��ه��ا،  عليه  يتعرف  ل  حتى 
رجلني  راأى  املعرفية  مهمته  يف  ه��و  وبينما  اأق��وال��ه��م،  وي�ضمع 
من  اأحدهما  على  فتعرف  الدينية،  املفاهيم  ح��ول  يتعاركان 
اأما الآخر فكان  اأقواله التي تنتمي اإىل فكر مو�ضى وعقيدته، 
كان  فا�ضتغاث من  الل�ضان،  و�ضليط  اهلل  بوجود  كافرا ليوؤمن 
ملو�ضى عليه ال�ضالم، فتقدم مو�ضى ب�ضهامته املعروفة  مت�ضيعاً 
لينهي ما �ضب من عراك، فا�ضتفزه الرجل الآخر حيث كاد اأن 
يقتل رجال موؤمنا يقول ربي اهلل، فاأ�ضرع مو�ضى ووك��زه بيده 
اإنه لو �ضرب مو�ضى عليه  ف��اأرداه قتيال، واحلق يقال  متعجال 
الذي  ال��رج��ل  م��ن  بالقرب  امل��وت  بب�ضريته ملك  ل���راأى  قليال 
اعتدى عليه مو�ضى لي�ضلب روحه، وتلك خطيئة من اخلطايا 
ال��روح��ي��ة ال��ن��اجت��ة ع��ن ع��دم ال�����ض��رب، حيث ك��ان مو�ضى عليه 
ال�ضالم متحم�ضا ويعز عليه اأن يرى احلق �ضائعا، وتلك طباع 
توؤكد �ضهامته و�ضرعة الف�ضل يف الق�ضايا التى يراها ل تخ�ضع 
والعزم،  احل�ضم  ذوي  الأنبياء  من  فهو  التعطيل،  اأو  للتاأجيل 
حيث كان نبيا ور�ضول مت�ضرعا، ول�ضوف نراه كثريا من خالل 
القراآنية، فرتاه كثري العرتا�ض  الآي��ات  تبينها  التي  مواقفه 
وخا�ضة  ال�ضالم،  عليه  باخل�ضر  امل�ضمى  ال��رب��اين  العبد  على 
على  �ضيفني  ل��ي��ك��ون��ا  �ضفينة  ف��ى  واخل�����ض��ر  ه��و  رك���ب  حينما 
فت�ضرب  ال�ضفينة  اخل�ضر  خرق  اإبحارها  اأثناء  ويف  اأ�ضحابها، 
املاء اإليها واعرت�ض مو�ضى عليه رغم تعهده بعدم العرتا�ض، 
ونعود اإىل مو�ضى عليه ال�ضالم يف واقعة القتل التي ي�ضهد عليها 
والق�ضا�ض،  للمحاكمة  مو�ضى  ُيعّر�ض  قد  اأم��ر  وهو  ال�ضهود، 
وتلك م�ضكلة اأزعجت قلب مو�ضى كثريا حيث اإنه تاأ�ضف وحزن 
يف نف�ضه وقال هذا من عمل ال�ضيطان، حقا كان عليه اأن يتاأنى 
ال�ضيطان الذي اقتحم عقله يف  اإىل  ول يتعجل، ون�ضب فعلته 
عليه  ملو�ضى  عملياً  در�ضاً  ذلك  وك��ان  الزمن،  �ضريعة من  غفلة 
َعُدوٌّ  ��ُه  اإِنَّ ْيَطاِن  ال�ضَّ َعَمِل  ِمْن  خاطره:)َهَذا  يف  ليقول  ال�ضالم 
اإذا  �ضر احلليم  )ات��ق  الأم��ث��ال  ، ولذلك قيل يف   ) ِبنٌي  مُّ لٌّ  �ضِ مُّ
غ�ضب (، ولنرتك مو�ضى عليه ال�ضالم يف فعلته ويف حما�ضبته 

لنف�ضه، حقاً اإن النف�ض لأمارة بال�ضوء.  

ْرين  ُنوِب، َوَطِهّ َالّلـُهَمّ اْغ�ِسْلني فيِه ِمَن الُذّ

فيِه ِمَن اْلُعُيوِب، َواْمَتِحْن َقْلبي فيِه ِبَتْقَوى 

اْلُقُلوِب، يا ُمقيَل َعَثاِت اْلُْذِنبنَي .

به املعروف واملنكر".
"يوؤثر  فالقلب ال�ضحيح كما جاء يف �ضرح العقيدة الطحاوية: 
واأنفع  ذل��ك،  �ضد  املري�ض  والقلب  امل���وؤذي،  ال�ضار  على  النافع 
الأغذية غذاء الإميان، واأنفع الأدوية دواء القراآن، وكل منهما 
اأن��ه ي�ضتاق  فيه ال��غ��ذاء وال����دواء، وم��ن ع��الم��ات القلب احل��ي: 
يف  دخ��ل  اإذا  واأن��ه  وال�ضراب،  الطعام  اإىل  ي�ضتاق  كما  الذكر  اإىل 
واأن  ال�ضالة ذهب عنه غمه وهمه، وا�ضتد عليه اخل��روج منها، 
يكون همه واحدا، واأن يكون يف اهلل، ويكون اأ�ضح بوقته اأن ي�ضيع، 
اأن يكون اهتمامه بت�ضحيح العمل اأعظم  ومن عالماته اأي�ضا: 
واملتابعة  والن�ضيحة  الإخ��ال���ض  على  فيحر�ض  بالعمل،  منه 

والإح�ضان، هذه امل�ضاهد ل ي�ضهدها اإل القلب ال�ضليم".
ب��الل ر���ض��ي اهلل عنه ع��ن �ضبب ���ض��ربه على الإمي����ان مع  �ضئل 
���ض��دة ت��ع��ذي��ب��ه وط��رح��ه يف رم�����ض��اء م��ك��ة احل����ارة ف��ق��ال قولته 
امل�ضهورة: "مزجت مرارة العذاب بحالوة الإميان فطغت حالوة 

الإميان".

مواطن ميتلئ فيها القلب بحالوة االإميان:

قيام الليل:
- من اأراد تذوق حالوة الإميان عليه اأن يجاهد نف�ضه وي�ضرب 
على الطاعة واملداومة على العبادة، فمن ذاق عرف، فتلم�ضها يف 
ركعات يف جوف الليل وحيدا بعيدا عن الدنيا وهموها وم�ضاغلها 
ومتاعها الزائل الفاين، ويجدها يف �ضجدة بني يدي اهلل يت�ضرع 
فيها اإىل موله داعيا راجيا اأن يغفر اهلل ما تقدم من ذنبه وما 
اللَّْيِل  اآَن��اَء  َقاِنٌت  ُه��َو  ���ْن  )اأََمّ تعاىل:  قال  �ضره وعالنيته،  تاأخر، 

�َضاِجًدا َوَقاِئًما َيْحَذُر اْلآِخَرَة َوَيْرُجو َرْحَمَة َرِبِّه( )الزمر: 9(.
روحه  ينتزع من  اأن  دائما  ي�ضعى  ال��ذي  وال�ضيطان  الليل  يكابد 
الدنيا  يف  وع��زه  امل��وؤم��ن  �ضرف  اإىل  للو�ضول  وامل��داوم��ة  الهمم 
الرحمن،  لأم��ر  وتلبية  والأب���دان،  القلوب  دواء  ففيه  والآخ���رة، 
اأنه  كما  لل�ضيئات،  وتكفريا  للدرجات،  ورفعة  للموؤمن،  و�ضرف 

والتوا�ضع.ي������ورث يف ال���ق���ل���ب ال������ذل هلل 
اهلل عليه و�ضلم قال: اأتاين روى احلاكم اأن النبي �ضلى 
جربيل فقال: )يا حممد، 
ميت،  فاإنك  �ضئت  ما  ع�ض 
فاإنك  ���ض��ئ��ت  م���ن  واأح���ب���ب 

م��ف��ارق��ه، واع��م��ل م��ا �ضئت 
اأن  فاإنك جمزي به، واعلم 

ليكن هدفنا يف هذه املرحلة وبعد رم�ضان قول اهلل تعاىل: )َفَمِن 
ولنبتعد عن   ،)123 َي�ْضَقى( )طه:  َوَل  ُلّ  َي�ضِ َفاَل  ُه��َداَي  َبَع  اَتّ
ِذْكِري  اأَْعَر�َض َعْن  �ضفوف من قال فيهم اهلل عز وجل: )َوَم��ْن 

َفاإَِنّ َلُه َمِعي�َضًة �َضْنًكا( )طه: 124(.
دن���ا ال��رح��ي��ل و����ض���ارف ال�����ض��ه��ر ع��ل��ى الن��ت��ه��اء، م��ا اأ���ض��ع��ب تلك 
اأح��ب، بل من  اللحظات التي ي�ضعر فيها املرء بقرب رحيل من 
دخوله  يف  ا�ضتغالله-  اأح�ضن  -اإن  و�ضببا  عليه  للخري  بابا  ك��ان 

اجلنة والعتق من النار.
اأي فر�ضة  �ضياع  تنفطر حزنا على  بالقلوب  واإذ  الرحيل  ق��ُرب 
زالت  فما  النار،  عن  وتباعدنا  اجلنة  من  لتقربنا  ت�ضتغلها  مل 
اجلوارح بعد ت�ضتعد لتنقية النفو�ض من املعا�ضي والآث��ام التي 
�ضبغتها بالران، ولكن ما زالت الفر�ضة �ضانحة لنيل النفحات 
يف الع�ضر الأه��م من رم�ضان التي مينحها اهلل عز وجل للعبد 
تلو  الذنب  تتابع  وال��ذي يخ�ضى عقابه من  لربه  املحب  املوؤمن 

الذنب.
اأن ن�ضعى جاهدين يف  فما زالت الدعوة متاحة للجميع فعلينا 
اإىل الو�ضول لدرجة الإميان العالية، ولن�ضتعني يف  تلك الأيام 
ذلك بعد اهلل بال�ضحبة ال�ضاحلة التي ت�ضد من اأزرنا وتزيد من 
همتنا وت�ضمو باأخالقنا وت�ضل بقلبنا اإىل التمتع بلذة العبادة، 

ويا له من �ضعور ل ي�ضاهيه اأي �ضعور اآخر من ملذات الدنيا.
وان�ضراح  القلب  �ضعادة  م��ع  الّنف�ض،  ب��راح��ة  مم��زوج  �ضعور  اإن��ه 
ال�ضدر و�ضدة الرتياح اأثناء العبادة، والتمني باأن يقب�ض اهلل روح 
العبد اخلا�ضع املتذلل له وحده وهو على هذه احلالة الإميانية 
الرائعة التي ل ي�ضعر بها با�ضتمرار، وي�ضعى جاهدا لنيلها دائما، 
فتكرار هذه احلالة وال�ضعور بها يتفاوت من �ضخ�ض لآخر، بل يف 
ال�ضخ�ض نف�ضه من حالة اإىل حالة نظرا لقوة الإميان و�ضعفه.

الأمواج  الغريق  ي�ضارع  كما  الدنيا  احلياة  يف  ال��ذن��وب  ن�ضارع 
الهالكة التي تودي بحياته، فالذنوب يف القلب ت�ضعفه وتهلكه، 
التي  املن�ضودة  �ضالته  يجد  اأن  اإىل  م�ضطربا  عليال  ي��زال  فال 
تنقذه من عرثته، وتخرجه من ظلمة املعا�ضي اإىل نور الطاعة 
وحياة القلوب العامرة بذكر اهلل، قال تعاىل: )اأََوَم��ْن َكاَن َمْيًتا 
يِف  َمَثُلُه  َكَمْن  الَنّا�ِض  يِف  ِب��ِه  �ِضي  مَيْ ُن��وًرا  َل��ُه  َوَجَعْلَنا  َفاأَْحَيْيَناُه 
ُلَماِت َلْي�َض ِبَخاِرٍج ِمْنَها( )الأنعام: 122(، وقال عبد اهلل بن  الُظّ
"هلك  ع��ن��ه:  اهلل  ر���ض��ي  م�ضعود 
ل��ه قلب يعرف  يكن  م��ن مل 

�ضرف املوؤمن قيامه بالليل، وعزه ا�ضتغناوؤه عن النا�ض(.

حال ال�شلف ال�شالح مع قيام الليل:
و�ضف العالمة ابن عبد الهادي قيام �ضيخ الإ�ضالم ابن تيمية: 
وكان يف ليله منفرداً عن النا�ض كلهم خالياً بربه، �ضارعاً مواظباً 
والنهارية،  الليلية  التعبدات  لأن��واع  مكرراً  القراآن،  تالوة  على 
اإذا دخل يف ال�ضالة ترتعد فرائ�ضه واأع�ضاوؤه حتى مييل  وكان 

مينة وي�ضرة.
وا�ضتمتعت  �ضنة  ع�ضرين  ال�ضالة  كابدت  البناين:  ثابت  يقول 
ال��داراين رحمه اهلل:لأهل  �ضليمان  اأبو  �ضنة، وقال  بها ع�ضرين 
ما  الليل  ول���ول  بلهوهم،  اللهو  اأه���ل  م��ن  األ���ذ  بليلهم  ال��ط��اع��ة 
اأطال  البقاء يف الدنيا، وق��ال الأوزاع��ي رحمه اهلل: من  اأحببت 

قيام الليل هّون اهلل عليه وقوف يوم القيامة.
ف�ِضر يف طريق الر�ضوان وال�ضعي لنيل اأ�ضباب ال�ضعادة يف الدارين 

فهذا ف�ضل اهلل يوؤتيه من ي�ضاء من عباده املخل�ضني.

- قراءة القراآن:
فالقراآن غذاء الروح ونور القلوب وربيعها، كتاب اهلل املحفوظ 
اإىل اأن تقوم ال�ضاعة، وهو رفيق دربنا وموؤن�ض وح�ضتنا يف دنيانا 
ففيه  رم�ضان  ب�ضهر  قويا  ارتباطا  ارتبط  قبورنا،  يف  و�ضفيعنا 
وال�ضتماع  ال��ت��الوة  ب��زي��ادة  رب��ه  م��ن  العبد  يتقرب  وف��ي��ه  اأن���زل 
فقال  �ضماعه،  اأو  ق��راءت��ه  اأث��ن��اء  واخل�ضوع  ب��ه  والعمل  والتدبر 
اَلِتِهْم َخا�ِضُعوَن .  ِذيَن ُهْم يِف �ضَ اَلّ امْلُوؤِْمُنوَن .  اأَْفلََح  تعاىل: )َقْد 

وَن( )املوؤمنون: -1 3(. ِذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِر�ضُ َواَلّ
واخل�ضوع ل يتحقق اإل مع قلب متخل عن لهو الدنيا وم�ضاغلها، 
ومرتبط بحال العبد املوؤمن لي�ض فقط اأثناء العبادة، بل بحال 
اللَّْغِو  َعِن  ُهْم  ��ِذي��َن  قلبه بعدها كما ذكرت الآي��ة الكرمية: )َواَلّ
عليه  يحافظ  اأن  اخل�ضوع  ح��الوة  ذاق  ملن  بد  ل  اأي  وَن(  ُمْعِر�ضُ
ويتعهده داخل قلبه، ويرتكه متوقدا حتى اإذا حان موعد العبادة 
مرة اأخرى ا�ضت�ضعره من جديد، واأل ين�ضغل مبا ي�ضر قلبه ول 

يفيده، من �ضماع لالأغاين وامل�ضل�ضالت؛ فال يجتمع 
ال�ضيطان، ومن  القراآن ومزمار  املوؤمن  يف قلب 

غيبة ومنيمة واخلو�ض يف 
اأعرا�ض امل�ضلمني.

رم�سان.. والرحيل!

على  حاليًا  واأ���ش��وم  امل��ب��ارك  رم�شان  �شهر  يف  نحن 
بها  لي�ض  منطقتي  الأن  املوبايل  يف  )اأذان(  برنامج 

م�شجد فهل يجوز اأن اأفطر على هذا الربنامج؟

احل��م��دهلل رب ال��ع��امل��ني، وال�����ض��الة وال�����ض��الم ع��ل��ى اأ�ضرف 
اأما  اأجمعني،  و�ضحبه  اآل��ه  وعلى  حممد  �ضيدنا  املر�ضلني 

بعد..
ف��ب��ارك اهلل ف��ي��ك اأخ��ت��ي ال�����ض��ائ��م��ة وت��ق��ب��ل م��ن��ك ال�ضيام 

واأعانك عليه اإنه �ضميع جميب.
وما  الوقت  دخ��ول  ال�ضوم هو  الكرمية يف  اأختي  فالأ�ضا�ض 
الأذان اإل دللة عليه؛ قال �ضبحانه وتعاىل:)َوُكُلواْ َوا�ْضَرُبواْ 
ِمَن  الأَ�ْضَوِد  ْيِط  اخْلَ ِمَن  الأَْبَي�ُض  ْيُط  اخْلَ َلُكُم   َ َيَتَبنيَّ َحتَّى 

َياَم اإِىَل الَّلْيِل( البقرة187. واْ ال�ضِّ اْلَفْجِر ُثمَّ اأَمِتُّ
جماور  م�ضجد  م��ن  �ضماعه  ل��ك  ومتكن  الأذان  وج��د  ف��اإن 
فال تفطري حتى ت�ضمعي الأذان منه لأنه اأثبت يف �ضبط 
ه��و احل��ال عندكم فيمكن لك  واإن مل يوجد كما  ال��وق��ت، 
ثقته  من  تثبِت  اإن  معك  ال��ذي  التوقيت  على  تفطري  اأن 

و�ضبطه. واهلل تعاىل اأعلم.
�ضماعه من  الأذان ومتكنت من   وجد  اإن  • واخلال�ضة:  
الأذان  ت�ضمعي  حتى  تفطري  ف��ال  جم���اور  م�ضجد 
يوجد  مل  واإن  ال��وق��ت،  �ضبط  يف  اأث��ب��ت  لأن���ه  منه 
اأن تفطري  ل��ك  ع��ن��دك��م فيمكن  ه��و احل���ال  ك��م��ا 
ع��ل��ى ال��ت��وق��ي��ت ال���ذي م��ع��ك اإن ت��ث��ب��ِت م��ن ثقته 

و�ضبطه واهلل تعاىل اأعلم.

يف  ال�شرب  اأو  االأك��ل  يجوز  هل 
رم�شان وقت اأذان الفجر و ما 
حكم من اأكل واملوؤذن يوؤذن.

احلمدهلل رب العاملني، وال�ضالة 
وال�ضالم على اأ�ضرف املر�ضلني 

�ضيدنا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني، اأما بعد..
يوؤذن  وامل����وؤذن  ي�ضرب  اأن  اأو  ي��اأك��ل  اأن  لل�ضائم  ي��ج��وز  ف��ال 
وعلى  الأرب��ع��ة  ال�ضنة  اأه��ل  مذهب  باتفاق  الفجر  ل�ضالة 
من ح�ضل منه ذلك ق�ضاء ذلك اليوم قال الإم��ام النووي 
طعام  فيه  وف��ى  الفجر  طلع  "من  املجموع:  يف  اهلل  رحمه 
ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل  فليلفظه ويتم �ضومه فان 
�ضومه وهذا ل خالف فيه ودليله حديث ابن عمر وعائ�ضة 
ر�ضي اهلل عنهم اأن ر�ضول اهلل �ضلي اهلل عليه و�ضلم قال " 
ان بالل يوؤذن بليل فكلوا وا�ضربوا حتى يوؤذن ابن اأم مكتوم 
" رواه البخاري وم�ضلم وفى ال�ضحيح اأحاديث مبعناه واأما 
حديث اأبي هريرة ر�ضي اهلل عنه عن النبي �ضلي اهلل عليه 
و�ضلم اأنه قال " اإذا �ضمع اأحدكم النداء والإناء علي يده فال 
ي�ضعه حتى يق�ضى حاجته منه " وفى وراية " وكان املوؤذن 
يوؤذن اإذا بزع الفجر " فروى احلاكم اأبو عبد اهلل الرواية 
الأويل وقال هذا حديث �ضحيح علي �ضرط م�ضلم ورواهما 
البيهقى ثم قال وهذا اإن �ضح حممول عند عوام اأهل العلم 
ينادى قبل طلوع  اأن��ه  و�ضلم علم  اأن��ه �ضلي اهلل عليه  على 
الفجر بحيث يقع �ضربه قبيل طلوع الفجر قال وقوله: اإذا 
بزغ. يحتمل اأن يكون من كالم من دون اأبي هريرة اأو يكون 
خربا عن الذان الثاين ويكون قول النبي �ضلى اهلل عليه 
و�ضلم " اإذا �ضمع اأحدكم النداء والناء على يده" خربا عن 
النداء الول ليكون موافقا حلديث ابن عمر وعائ�ضة ر�ضي 
التوفيق  ق��ال وعلى ه��ذا تتفق الخ��ب��ار. وب��اهلل  اهلل عنهما 

واهلل اأعلم
لو  بل  الأذان  عند  وال�ضرب  الأكل  • واخلال�ضة: ل يجوز 
اأن يلفظه، فاإن مل يفعل  اأذن ويف فم ال�ضخ�ض �ضيء لزمه 

يعترب مفطراً وعليه الق�ضاء.

اأنا اأعمل يف الليل حتى ال�شباح، وعندما اأنام تفوتني 
�شيامي  فهل  �شائم،  واأن���ا  والع�شر،  الظهر  �شالة 

�شحيح. ما احلكم يف ذلك؟ وجزاكم اهلل خريا

احل��م��دهلل رب ال��ع��امل��ني، وال�����ض��الة وال�����ض��الم ع��ل��ى اأ�ضرف 
اأما  اأجمعني،  و�ضحبه  اآل��ه  وعلى  حممد  �ضيدنا  املر�ضلني 

بعد..
ت��اأث��ر �ضومك بنومك ع��ن �ضالتي  ف��اأم��ا م��ا يتعلق مب��دى 
الظهر والع�ضر فالواقع اأن �ضومك �ضحيح ، واإن كان من 
الأف�ضل لك اأن تتخذ لنف�ضك من الو�ضائل ما ميكنك من 
ذلك  العظيم؛   الف�ضل  فيه من  ملا  الوقت  ال�ضالة يف  اأداء 
اأن عبد اهلل بن م�ضعود ر�ضي اهلل عنه - قال )�ضاألت النبي 
قال:  اهلل؟  اإىل  اأح���ب  العمل  اأي   : و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى 

ال�ضالة على وقتها...(.
الَة َكاَنْت َعلَى امْلُوؤِْمِننَي ِكَتاباً َمْوُقوتا(  وقال تعاىل: )اإِنَّ ال�ضَّ

) لن�ضاء: من الآية103( اأي فر�ضا حمدد الأوقات.
ول يجوز تاأخريها عن وقتها اإل لعذر، ومن هذه الأعذار 
اإذا  اأن ي�ضليها  النوم، فمن نام عن �ضالة فاإنه يجب عليه 
الذي  احلديث  يف  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  لقوله  ا�ضتيقظ، 
لي�ض  اإن��ه  "اأما  عنه:  اهلل  ر�ضي  قتادة  اأب��ي  عن  م�ضلم  رواه 
يف النوم تفريط، اإمنا التفريط على من مل ي�ضل ال�ضالة 
حتى يجيء وقت ال�ضالة الأخرى. فمن فعل ذلك فلي�ضلها 

حني ينتبه".
فينبغي ملن علم من نف�ضه اأن نومه يوؤدي اإىل خروج وقت 
اأثناء الوقت،  اأن يتخذ الأ�ضباب الالزمة لإيقاظه  ال�ضالة 
اإن  اإثم عليه حينئذ  فاإن كان نومه قبل دخول الوقت فال 
م�ضطر  لك  بالن�ضبة  النوم  ه��ذا  واأن  خ�ضو�ضاً  اهلل؛  �ضاء 
اإليه لتتمكن من اأداء العمل يف الليلة املوالية: يقول ال�ضيخ 
ولو  الوقت  النائم قبل  اإث��م على  ) ول  املالكي:  الدرديري 
علم ا�ضتغراق الوقت، واأما لو دخل الوقت فال يجوز النوم 

بال �ضالة اإن ظن ال�ضتغراق(.
قبل  ن��وم��ك  ك��ان  واإن  �ضحيح  �ضومك  واخل��ال���ض��ة:    •

دخول الوقت فال اإثم عليك. واهلل اأعلم
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االحتاد الن�سائي العام ي�سدر 
دليل االأ�سر الوطنية املنتجة 

•• اأبوظبي-وام:

اأ�ضدر الحتاد الن�ضائي العام دليل الأ�ضر الوطنية املنتجة الذي يت�ضمن 
ثمانية  ع��ل��ى  وي��ح��ت��وي  احل��ج��م  متو�ضطة  �ضفحة  ال�137  ي��ق��ارب  م��ا 

ف�ضول.
الثاين  والف�ضل  وال��دخ��ون  العطور  الدليل  من  الأول  الف�ضل  ويعر�ض 
امل�ضغولت اليدوية يليها الف�ضل الثالث الذي ت�ضمن املاأكولت والف�ضل 

الرابع يحتوي على املالب�ض والعباءات.
الف�ضل  يحتوي  بينما  ال��رتاث��ي��ة  املنتوجات  اخلام�ض  الف�ضل  وت�ضمن 
الف�ضل  ج��اء  بينما  احل��ف��الت  وتنظيم  ال�ضيافة  خ��دم��ات  على  ال�ضاد�ض 
ال�ضابع مهتما بخدمات التجميل يف حني احتوى الف�ضل الثامن والخري 

على املنتوجات املتنوعة.
وا�ضتعر�ضت �ضعادة نورة خليفة ال�ضويدي مديرة الحتاد الن�ضائي العام 
يف بداية الدليل تاريخ م�ضروع الأ�ضر املنتجة منذ انطالقه عام 1997 
بتوجيهات كرمية من املغفور له باإذن اهلل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان 
طيب اهلل ثراه و�ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك رئي�ضة الحتاد الن�ضائي 
الأعلى  املجل�ض  رئي�ضة  الأ�ضرية  التنمية  ملوؤ�ض�ضة  الأعلى  الرئي�ضة  العام 
لالأمومة والطفولة بهدف ت�ضجيع املراأة على العمل والنتاج وم�ضاعدتها 
يف ايجاد م�ضادر دخل ت�ضاهم يف حت�ضني الأو�ضاع القت�ضادية يف الأ�ضرة 
من اأجل ايجاد جمتمع انتاجي ي�ضاهم يف دفع عجلة التنمية القت�ضادية 
القت�ضادية  التنمية  عجلة  دف��ع  يف  امل�ضروع  ي�ضاهم  كما  والجتماعية 

والجتماعية.
وقالت ال�ضويدي  نفتخر اليوم يف الحتاد الن�ضائي العام باأن م�ضروع الأ�ضر 
الوطنية املنتجة ا�ضتطاع خالل الأعوام املن�ضرمة اأن يحقق جناحات بارزة 
وذلك يف قراءة معدل اعداد ال�ضيدات املتزايد على ال�ضرتاك يف املعار�ض 
بال�ضافة اإىل تنوع وتطور املنتجات واأ�ضلوب عر�ضها كما اأن امل�ضاركة يف 
لت�ضمل  امتدت  بل  امل��ح��دود  الدخل  ذوي  على  مقت�ضرا  تعد  مل  امل�ضروع 

ابداعات ال�ضابات يف خمتلف املجالت .

•• اأبوظبي-الفجر: 

اخلدمات  جمموعة  الإ�ضالمي،  اأبوظبي  م�ضرف  اأعلن 
امل��ال��ي��ة الإ���ض��الم��ي��ة ال���رائ���دة، ال��ي��وم ع��ن ح�ضوله على 
للموؤ�ض�ضات  الجتماعية  للم�ضوؤولية  دبي  غرفة  عالمة 
. وتاأتي هذه اجلائزة تقديراً جلهود امل�ضرف املتوا�ضلة 
ف��ي��م��ا يتعلق ب��ال���ض��ت��دام��ة وامل�����ض��وؤول��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة ، 
كافة  ت�ضخري  اإىل  الرامية  م�ضاعيه  اجلائزة  تكرم  كما 
م�ضوؤولة  اأعمال  اتباع ممار�ضات  لديه يف  املتاحة  امل��وارد 
وم�ضتدامة جتاه عمالئه وجمتمعه والبيئة التي ين�ضط 

بها.
غرفة  ع��ام  مدير  بوعميم،  حمد  املهند�ض  �ضعادة  وق��دم 
عبدالرحمن  ال�ضيد  اإىل  اجلائزة  دب��ي،  و�ضناعة  جت��ارة 
ال�ضرتاتيجيني،  ال��ع��م��الء  جمموعة  رئي�ض  ع��ب��داهلل، 
الإ�ضالمي،  اأبوظبي  م�ضرف  عن  نيابة  ت�ضّلمها  وال��ذي 
خالل حفل خا�ض ا�ضت�ضافته غرفة جتارة و�ضناعة دبي. 
وتعليقاً على هذه اجلائزة، قال طراد املحمود، الرئي�ض 
امل�ضوؤولية  تعد  الإ�ضالمي:  اأبوظبي  مل�ضرف  التنفيذي 
اأبوظبي  م�ضرف  قيم  من  يتجزاأ  ل  ج��زءاً  الجتماعية 
م�ضوؤولياتنا  نراعي  اأن  على  نحر�ض  حيث  الإ�ضالمي، 

جتاه املجتمع يف جميع اأعمالنا. نحن فخورون بتكرمي 
جهودنا يف هذا ال�ضدد ، وياأتي فوزنا بعالمة غرفة دبي 

التزامنا  على  جلّية  ك��دلل��ة  الجتماعية  للم�ضوؤولية 
املتوا�ضل بتطبيق ممار�ضات اأعمال م�ضوؤولة. 

اأبوظبي الإ�ضالمي يف ممار�ضة  التزام م�ضرف  ويتجّلى 
اأع���م���ال م�����ض��وؤول��ة يف ج��م��ي��ع اأن�����ض��ط��ت��ه، ان���ط���الق���اً من 
تخ�ضي�ض ن�ضبة من �ضايف الأرباح ال�ضنوية للم�ضوؤولية 
املالية  التوعية  حملة  اإط���الق  اىل  و���ض��وًل  املجتمعية، 
دلياًل  ُيعّد  وال��ذي  الأ���ض��ول  اأم��وال��ك على  اإدارة  وكتيب 
م��ال��ي��اً م��ب�����ّض��ط��اً ي��ل��ق��ي ال�����ض��وء ع��ل��ى ب��ع�����ض اخلطوات 
الأ�ضا�ضية لإدارة الأموال ب�ضكل اأف�ضل، وو�ضع امليزانيات، 
والدخار، واإدارة الديون وال�ضتثمارات، ف�ضاًل عن تقييم 
املخاطر وبناء الرثوات ال�ضخ�ضية، و�ضوًل اإىل اإطالقه 
لأول دوري لأبطال امل�ضتقبل يف دولة الإم��ارات العربية 
املتحدة، والذي يهدف اإىل ت�ضجيع ال�ضباب على ممار�ضة 

ريا�ضة كرة القدم.
الجتماعية  للم�ضوؤولية  دبي  غرفة  عالمة  وتقدم  هذا 
امل�ضاعدة   ،2010 ع��ام  يف  اإطالقها  منذ   ، للموؤ�ض�ضات 
وا�ضرتاتيجية  خ��ط��وات  ومراجعة  تقييم  يف  لل�ضركات 
العالمة  توفر  كما  داخلها  املطبقة  امل�ضوؤولة  الأع��م��ال 
امل�ضوؤولة  امل��م��ار���ض��ات  لتطبيق  و���ض��ف��اف��اً  وا���ض��ح��اً  اإط����اراً 
ذات  املوؤ�ض�ضات  تكرمي  على  اجلائزة  وتعمل  املوؤ�ض�ضية. 
العمل،  اأرب��ع هي: مكان  املتميزة يف جمالت  امل�ضاهمات 

ال�ضوق، املجتمع والبيئة.

•• راأ�س اخليمة-الفجر: 

اأعلنت هيئة املنطقة احلرة يف راأ�ض اخليمة 
ال��ت��ي ت��ع��ت��رب واح����دة م��ن اأ����ض���رع املناطق 
احلرة فاعلية من حيث التكلفة و�ضديقة 
املناطق  م�ضتوى  ع��ل��ى  احل���رة  ل��الأع��م��ال 
ع��ن حتقيقها  ال��دول��ة  العاملة يف  احل��رة 
منوا بن�ضبة %70 خالل الن�ضف الأول 
ال�ضركات اجلديدة  اجل��اري يف  العام  من 
�ضركة   1994 عددها  بلغ  التي  امل�ضجلة 

جديدة.
التنفيذي لهيئة  املدير  وقال بيرت فورت 
امل��ن��ط��ق��ة احل����رة ب���راأ����ض اخل��ي��م��ة اأن هذا 
النمو املطرد والقيا�ضي يف عدد ال�ضركات 
نهاية  املنطقة حتى  امل�ضجلة يف  اجلديدة 
ي��ون��ي��و-ح��زي��ران راف���ق���ه من���و مم��اث��ل يف 
الإيرادات بن�ضبة 23 % مقارنة بالأ�ضهر 
م�ضيفا  املا�ضي،  العام  من  الأوىل  ال�ضتة 
اأن الن�ضف الأول من العام املن�ضرم �ضهد 
وفقا  ج���دي���دة  ���ض��رك��ة   1170 ت�����ض��ج��ي��ل 
الهيئة وهو ما يعك�ض  اإح�ضائيات  لنتائج 

حرة  �ضهدته  ال���ذي  الكبري  النمو  حجم 
من  الأول  الن�ضف  خ��الل  اخليمة  راأ����ض 

العام احلايل.
واأ�����ض����اف اأن ع����دد ال��رخ�����ض امل���ج���ددة يف 
2696 رخ�ضة  اأ�ضهر املا�ضية بلغ  ال�ضتة 
مظلة  حت��ت  وع��ام��ل��ة  م�ضجلة  ل�����ض��رك��ات 
هيئة املنطقة احلرة براأ�ض اخليمة مقارنة 
ب� 2298 رخ�ضة جمددة يف نف�ض الفرتة 
ب��ذل��ك منوا  لت�ضجل  امل��ا���ض��ي  ال��ع��ام  م��ن 
ال�ضركات  اأن  اإىل  لف��ت��ا   ،%  17 بن�ضبة 
الن�ضف  يف  الهيئة  يف  امل�ضجلة  اجل��دي��دة 
الأول من العام اجلاري قدمت من الهند 
واجلمهورية  وت��رك��ي��ا  امل��ت��ح��دة  وامل��م��ل��ك��ة 
الأخ���رى يف  ال��دول  الأملانية وغريها من 
وال�ضركات  ال�ضناعات  جم��الت  خمتلف 
ال�ضت�ضارية  اخلدمات  جمال  يف  العاملة 
اللوج�ضتية  واخلدمات  العامة  والتجارة 

وال�ضناعات التحويلية. 
واأع������رب امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي حل����رة راأ�����ض 
اخليمة عن �ضعادته البالغة يف حتقيق هذا 
اجلديدة  والنجاحات  ال�ضتثنائي  النمو 

التي  النجاحات  �ضل�ضلة  اإىل  ت�ضاف  التي 
ا�ضتطاعت املنطقة حتقيقها والتي تعك�ض 
اأنحاء  م���ن خم��ت��ل��ف  امل�����ض��ت��ث��م��ري��ن  ث��ق��ة 
العامل ب�ضيا�ضة وا�ضرتاتيجية الهيئة على 
ال�ضفافية وتوفري بيئة مثالية لال�ضتثمار 
من خالل الت�ضهيالت واخلدمات املتميزة 
معها  املتعاملني  جلمهور  تقدمها  ال��ت��ي 
وامل�ضتثمرين  الأم��وال  روؤو���ض  ولأً�ضحاب 
النجاح  املزيد من  الباحثني على حتقيق 
جديدة،  اأ���ض��واق  اإىل  وال��دخ��ول  والتطور 
املنطقة  ب��اأن  علم  على  ال�ضركات  اأن  كما 
اأق��ل من  ب��راأ���ض اخليمة على بعد  احل��رة 
�ضاعة من املركز اللوج�ضتي يف دبي وتقدم 
ن��ف�����ض امل���زاي���ا ع��ل��ى ن��ح��و امل��ن��اط��ق احلرة 
الأخرى يف الدولة، وتلتزم الهيئة بتوفري 
واحلر�ض  والتميز  اجل��ودة  معايري  اأعلى 
على ر�ضا العمالء، مبينا اأن هذا الإجناز 
�ضي�ضكل بحد ذاته دافعا قويا وهاما حلرة 
طريق  يف  ق��دم��ا  للم�ضي  اخل��ي��م��ة  راأ�����ض 
النجاح والتاألق والتميز يف الن�ضف الثاين 

من العام اجلاري

واأكد اأن احلفاظ على هذا التميز يتطلب 
عمال دوؤوبا �ضينعك�ض من خالل ا�ضتكمال 
لأعمالها  اخليمة  ب��راأ���ض  احل��رة  املنطقة 
وتو�ضيع  التحتية  البنية  يف  التطويرية 
واإن�����ض��اء م�����ض��ت��ودع��ات ومرافق  م��راف��ق��ه��ا 
الإقبال  مع  يتما�ضى  مبا  جديدة  مكاتب 
املتزايد ومبا يحقق تطلعات امل�ضتثمرين، 
�ضعيها  اإط��ار  ويف  املنطقة  اأن  اإىل  م�ضريا 
خدماتها  مب�ضتوى  ل��الرت��ق��اء  املتوا�ضل 
اأعادت خالل  املقدمة جلمهور املتعاملني 

اجلاري  العام  من  املا�ضي  الأول  الن�ضف 
اإطالق بوابة اخلدمات اللكرتونية على 
للمت�ضفح  تتيح  ال��ت��ي  الن���رتن���ت  �ضبكة 
التنقل يف املوقع بكل �ضهولة وي�ضر بلغات 
ع����دة واحل�������ض���ول ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ات التي 
يرغب باحل�ضول عليها اإىل جانب اإ�ضدار 
بطاقة من�ضاأة لل�ضركات من خالل مكتب 
الهيئة بتوفري  املنطقة احلرة. كما تقوم 
من  للعمالء  م�ضافة  قيمة  ذات  خدمات 
والن�ضاطات  امل����ب����ادرات  خم��ت��ل��ف  خ����الل 
امل�ضتوى  ع��ل��ى  ال��ت��وع��وي��ة  ال��ت�����ض��وي��ق��ي��ة 
التعاون  جمل�ض  دول  وم�����ض��ت��وى  امل��ح��ل��ي 
اخل��ل��ي��ج��ي وامل�������ض���ارك���ة يف ال���ع���دي���د من 
وا�ضت�ضافة  الدولية  والفعاليات  املعار�ض 
وفود جتارية رفيعة امل�ضتوى من خمتلف 
امل�ضتثمرين  اإىل  والو�ضول  العامل  بلدان 
لتعرفهم عن  واأوروب��ا  اآ�ضيا  املحتملني يف 
تقدمها  ال��ت��ي  وال��ت�����ض��ه��ي��الت  اخل���دم���ات 
ا�ضتقطاب  وب��ال��ت��ايل  لعمالئها  املنطقة 
امل�ضتثمرين من هذه الدول للت�ضجيل يف 

الهيئة وال�ضتثمار حتت مظلتها.

املال والأعمال
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غرفة دبي متنح م�سرف اأبوظبي االإ�سالمي عالمة امل�سوؤولية االجتماعية للموؤ�س�سات

نتائج قوية حلرة راأ�ض اخليمة يف الن�شف االأول من العام

زيادة ال�سركات اجلديدة امل�سجلة بن�سبة 70 % واالإيرادات بن�سبة 23 %

الوطني لالإح�ساء ينظم ور�سة عمل متخ�س�سة
 حول اإح�ساءات اال�ستثمار االأجنبي

دبي العاملية تناول 26.6 مليون حاوية منطية يف الن�سف 
االأول من العام اجلاري عرب حمفظة اأعمالها العاملية 

•• اأبوظبي-وام: 

باأبوظبي  الرئي�ضي  الوطني لالإح�ضاء يف مقره  املركز  نظم 
اإح�ضاءات  مب��و���ض��وع  متخ�ض�ضة  اإح�����ض��ائ��ي��ة  ع��م��ل  ور���ض��ة 
ال�ضتثمار الأجنبي مب�ضاركة عدد من اخلرباء من اجلهات 
ال��ع��الق��ة مبو�ضوع  ذات  وامل��ح��ل��ي��ة  والحت���ادي���ة  احل��ك��وم��ي��ة 
املتحدة.  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  يف  والتنمية  ال�ضتثمار 
واأو�ضح املركز يف بيان له بهذه املنا�ضبة اأن الهدف من تنظيم 
اأجل  للتعاون من  ال�ضركاء  دع��وة  هو  الوطنية  الور�ضة  هذه 
وتبادل  بها  والرت��ق��اء  الأج��ن��ب��ي  ال�ضتثمار  بيانات  تطوير 
املختلفة مبا  التجارب واخل���ربات  م��ن  الأف��ك��ار وال���ض��ت��ف��ادة 
احتياجات  مع  التجاوب  على  الإح�ضائي  الرقم  ق��درة  يعزز 
ال�ضتثمار  وم���وؤ����ض���رات  ب��ي��ان��ات  واأن  خ��ا���ض��ة  امل�����ض��ت��خ��دم��ني 
الأجنبي املبا�ضر ب�ضكل خا�ض وال�ضتثمار ب�ضكل عام تعد من 
البيانات التي حتظى باهتمام متزايد على جميع امل�ضتويات 
الأ�ضا�ضية  الرت��ك��از  نقطة  ال�ضركاء  وت��ع��اون  ح���وار  ويعترب 
احليوية  القت�ضادية  املوؤ�ضرات  هذه  ووقتية  جودة  لتطوير 

وفق احتياجات واهتمامات دولة الإمارات العربية املتحدة.
تتعلق  موا�ضيع  ع��دة  ا�ضتعر�ضت  ال��ور���ض��ة  اأن  امل��رك��ز  وذك���ر 
ال�ضتثمار  اإح�����ض��اءات  لإع���داد  ال��الزم��ة  الفنية  باملتطلبات 
الأجنبي وفق اأف�ضل املعايري واملقايي�ض الدولية مع الرتكيز 
العمل يف جمع  واملحاور منها منهجية  الق�ضايا  على بع�ض 
لالإح�ضاء  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  يف  الأج��ن��ب��ي  ال�ضتثمار  ب��ي��ان��ات 
املو�ضوع  تطور  ح��ول  تاريخية  نبذة  اأن��ه مت عر�ض  مو�ضحا 
اإ�ضافة اإىل اأنواع ال�ضتثمار الأجنبي التي يتم جمع البيانات 
تدفقات  بيانات  تقدير  واآلية  البيانات  جمع  واأ�ضلوب  عنها 

ال�ضتثمار الأجنبي املبا�ضر اىل الدولة.
ال�ضتثمار  لبيانات  ال��راه��ن  الو�ضع  ال��ور���ض��ة  وا�ضتعر�ضت 
الأجنبي ونتائج م�ضح ال�ضتثمار الأجنبي لل�ضنوات 2007 
اإىل   2011 و   2010 بيانات  على  الرتكيز  مع   -2011
م�ضتوى  وعلى  املحلي  امل�ضتوى  على  املقارنات  بع�ض  جانب 

تقديرات اجلهات الدولية للبيانات.
ومت خالل الور�ضة بحث اآلية تطوير العمل يف جمع بيانات 
ال�ضتثمار الأجنبي لل�ضنوات القادمة وجرى يف هذا ال�ضياق 
عر�ض ومناق�ضة الأفكار والآليات املقرتحة لتح�ضني وقتية 
لإعداد  م�����ض��ادره��ا  م��ن  تدفقها  و�ضهولة  ال��ب��ي��ان��ات  وج���ودة 
النتائج النهائية الر�ضمية.. ومت التفاق على خطوات تعاون 
يف  الر�ضمية  الإح�����ض��اءات  اإع���داد  عملية  خلدمة  م�ضتقبلية 
ذات  الدولية  املوؤ�ض�ضات  مع  التعاون  جانب  اإىل  املجال  ه��ذا 
عمل  ور�ض  لتنظيم  ال�ضتثمار  اإح�ضاءات  مبو�ضوع  العالقة 
عن  امل�ضوؤول  العمل  فريق  ومتكني  واملهارات  القدرات  لرفع 
اإح�ضاءات ال�ضتثمار الأجنبي من مواكبة التطورات الفنية 

والإح�ضائية التي ي�ضهدها هذا املجال الإح�ضائي.
ويف خ��ت��ام ال��ور���ض��ة مت اخل����روج ب��ع��دد م��ن ال��ت��و���ض��ي��ات التي 
اأهمية  منها  املجال  ه��ذا  يف  الإح�ضائي  الرقم  وتعزز  ترفد 
التعاون بني املراكز الإح�ضائية وهيئة الأوراق املالية وال�ضلع 
والأ����ض���واق امل��ال��ي��ة ل��ال���ض��ت��ف��ادة مم��ا ه��و م��ت��وف��ر ل��دي��ه��ا من 
مع  التعاون  اىل جانب  الأجانب..  امل�ضتثمرين  بيانات حول 
املنظمات الإقليمية املتخ�ض�ضة ببيانات ال�ضتثمار الأجنبي 
كافة  وتطوير  ملناق�ضة  متخ�ض�ضة  واجتماعات  ور���ض  لعقد 
ب��ب��ي��ان��ات ال���ض��ت��ث��م��ار الأجنبي.  الآل���ي���ات وال�����ض��ب��ل اخل��ا���ض��ة 
دوائر  امل�ضتمر مع  التعاون  اإىل  تو�ضياتها  الور�ضة يف  ودعت 
التنمية القت�ضادية بهدف حتديث قائمة ال�ضركات املتوفرة 
لدى املراكز الإح�ضائية وكذلك مع امل�ضرف املركزي وذلك 
وال���ض��ت��ف��ادة من  امل�ضرف  ل��دى  امل��ت��وف��رة  البيانات  ل��درا���ض��ة 

البيانات املتاحة والتي تخ�ض بيانات ال�ضتثمار الأجنبي.
وعلى هام�ض الور�ضة اأعلن املركز الوطني لالإح�ضاء النتائج 
دولة  م�ضتوى  على  الأجنبي  ال�ضتثمار  ملوؤ�ضرات  الرئي�ضية 
بلغ حجم  2011 حيث  املتحدة عن عام  العربية  الإم��ارات 
ال�ضتثمار الأجنبي الكلي حوايل 564.855 مليون درهم 
ال�ضتثمارات  م�ضاهمة  ن�ضبة  وبلغت   2011 ع��ام  نهاية  يف 
اإجمايل  ب��امل��ائ��ة م���ن   60 ي���ق���ارب  الأج��ن��ب��ي��ة الأخ������رى م���ا 

ال�ضتثمار الأجنبي اأما ال�ضتثمار الأجنبي املبا�ضر فقد بلغت 
ال�ضتثمار  اإجمايل  من  باملائة   37 ح��وايل  م�ضاهمته  ن�ضبة 
القت�ضادية  الأن�ضطة  التوزيع على  اأما من حيث  الأجنبي. 
اأن�ضطة  الأج��ن��ب��ي��ة يف  ت���رك���زت م��ع��ظ��م ال���ض��ت��ث��م��ارات  ف��ق��د 
ال�ضتثمار  قيمة  بلغت  ح��ي��ث  وال��ت��اأم��ني  امل��ال��ي��ة  امل��وؤ���ض�����ض��ات 
346.991 مليون درهم  الن�ضاط حوايل  الأجنبي يف هذا 
بن�ضبة جتاوزت 61 باملائة من اإجمايل ال�ضتثمار الأجنبي. 
وب��ل��غ ر���ض��ي��د ال���ض��ت��ث��م��ار الأج��ن��ب��ي امل��ب��ا���ض��ر يف ع���ام 2011 
الأن�ضطة  و�ضاهمت  دره���م  مليون   209.951 ي��ق��ارب  م��ا 
العقارية مبا فيها املبيعات العقارية لغري املقيمني بالن�ضبة 
بلغت  املبا�ضر حيث  الأجنبي  ال�ضتثمار  اإجمايل  الأك��رب من 
املوؤ�ض�ضات  ن�ضاط  وكان  باملائة   29 حوايل  م�ضاهمتها  ن�ضبة 
املالية والتاأمني يف املرتبة الثانية من حيث امل�ضاهمة بن�ضبة 
الأجنبية  ال�ضتثمارات  اإجمايل  من  باملائة   26 ال�  جت��اوزت 

املبا�ضرة.
جدير بالذكر اأن اململكة املتحدة ت�ضدرت ال�ضتثمار الأجنبي 
الأجنبي  ال�ضتثمار  ر�ضيد  بلغ  حيث  امل�ضدر  ح�ضب  املبا�ضر 
نهاية عام  30.848 مليون دره��م يف  املبا�ضر منها ح��وايل 
ال� 15 باملائة من اإجمايل  بن�ضبة م�ضاهمة جتاوزت   2011
املرتبة  يف  اليابان  وك��ان��ت  املبا�ضرة  الأجنبية  ال�ضتثمارات 
الثانية بن�ضبة م�ضاهمة قاربت ال� 8 باملائة وفرن�ضا يف املرتبة 

الثالثة بن�ضبة م�ضاهمة جتاوزت ال� 6 باملائة.
وبلغت قيمة ر�ضيد ال�ضتثمار الأجنبي يف احلافظة حوايل 
وت��رك��زت معظم   2011 ع��ام  يف  دره��م  مليون   15.057
املوؤ�ض�ضات  ن�ضاط  يف  احل��اف��ظ��ة  يف  الأج��ن��ب��ي��ة  ال���ض��ت��ث��م��ارات 

املالية والتاأمني والأن�ضطة العقارية.
اإجمايل ر�ضيد ال�ضتثمارات الأجنبية الأخرى حوايل  وبلغ 
�ضكلت  وق���د   2011 ع���ام  يف  دره���م  م��ل��ي��ون   339.848
والتاأمني  املالية  املوؤ�ض�ضات  ن�ضاط  الأجنبية يف  ال�ضتثمارات 
الأجنبية  ال���ض��ت��ث��م��ارات  اإج���م���ايل  م��ن  ب��امل��ائ��ة   84 ح����وايل 

الأخرى. 

اأم�س دبي  يف  العقارات  ت�سرفات  قيمة  درهم  مليون  ارتفاع موؤ�سر �سوق دبي املايل بن�سبة 0.94 % اأم�س514 

•• دبي-وام:

قامت دبي العاملية املحدودة خالل الن�ضف الأوىل من 
منطية   حاوية  مليون   26.6 مبناولة  اجل��اري  العام 
العاملية.  اأع��م��ال��ه��ا  حمفظة  ع��رب  ق��دم��ا    20 ق��ي��ا���ض 
وجنحت حمطات دبي العاملية املحدودة عرب حمفظة 
يف  احلاويات  من  اأك��رب  عدد  مبناولة  العاملية  اأعمالها 

الربع الثاين من العام مقارنة بالربع الأول منه.
القارة  و�ضبه  الهادئ  واملحيط  اآ�ضيا  منطقتا  و�ضجلت 
مناولة  واأفريقيا  الأو�ضط  وال�ضرق  واأوروب���ا  الهندية 
نف�ضها من  بالفرتة  اأقل من احلاويات مقارنة  اأع��داد 
الأمريكيتان  منطقة  �ضهدت  ح��ني  يف  امل��ا���ض��ي  ال��ع��ام 
واأ�ضرتاليا اأداء اأقوى حمققة منوا بن�ضبة 2.7 باملائة 
على اأ�ضا�ض املقارنة املثلية ما خفف من حدة انخفا�ض 

الأحجام يف مناطق اأخرى.
القارة  و�ضبه  ال��ه��ادئ  وامل��ح��ي��ط  اآ���ض��ي��ا  منطقة  يف  اأم���ا 
الهندية فقد ا�ضتمرت ال�ضركة بالرتكيز على مناولة 
اأعداد اأقل من احلاويات بهوام�ض ربح اأعلى من اأجل 
حتقيق حت�ضن يف العائدات الكلية. ويف منطقة اأوروبا 
بالعمل  ال�ضركة  ا�ضتمرت  واأفريقيا  الأو�ضط  وال�ضرق 
و�ضجلت  بالتحديات  م�ضحون  كلي  اقت�ضاد  مناخ  يف 
الإمارات  يف  دب��ي  موانئ  عمليات  املنطقة  ه��ذه  �ضمن 
ال�ضابق  العام  اأداء مقاربا لأدائها يف الفرتة ذاتها من 
.. حيث قامت مبناولة 6.5 مليون حاوية منطية يف 
املحطات  باقي  كما  و�ضهدت  العام  من  الأول  الن�ضف 
ال��ث��اين من  ال��رب��ع  اأق���وى يف  اأداء  اأعمالها  يف حمفظة 

الأول منه. بالربع  مقارنة   2013
العاملية  دب��ي  ملوانئ  التابعة  املوحدة  املحطات  وقامت 
الن�ضف  يف  منطية  ح��اوي��ة  م��ل��ي��ون   12.8 مب��ن��اول��ة 
 5.7 بن�ضبة  انخفا�ضا  م�ضجلة   2013 م��ن  الأول 
ب��ال��ف��رتة ذات��ه��ا م��ن ال��ع��ام ال�ضابق..  ب��امل��ائ��ة م��ق��ارن��ة 

باملائة على   3.9 بن�ضبة  املوحدة  الأحجام  وانخف�ضت 
اأ�ضا�ض املقارنة املثلية.

اأحمد بن �ضليم رئي�ض جمل�ض  واأع��رب �ضعادة �ضلطان 
ب��اأداء القطاع على  العاملية عن ثقته  اإدارة موانئ دبي 
اأجل  م��ن  ال�ضتثمار  ت��وا���ض��ل  م��وؤك��دا  ال��ط��وي��ل  امل���دى 
يتعلق  فيما  لعمالئنا  امل�ضتقبلية  الحتياجات  تلبية 
الأول  الن�ضف  اأن  اإىل  واأ���ض��ار  ال�ضتيعابية.  بالطاقة 
تنفيذ  ملمو�ضا يف  ت��ق��دم��ا  ���ض��ه��د  اجل����اري  ال��ع��ام  م��ن 
اإ�ضافة  العام حيث متت  رئي�ضية لهذا  ثالثة م�ضاريع 
مليون حاوية منطية اإىل الطاقة ال�ضتيعابية ملرفقنا 
الرئي�ضي يف جبل علي يف يونيو ما يوؤدي اإىل تخفيف 
ويدعم  ال�ضتيعابية  الطاقة  على  احلالية  ال�ضغوط 
ي�ضهد  اأن  م��ت��وق��ع��ا   .. امل��ن��ط��ق��ة  يف  امل�ضتقبلي  ال��ن��م��و 
اإاأجناز م�ضاريع تطويرية يف �ضانتو�ض  الن�ضف الثاين 

يف الربازيل ولندن غيتواي يف اململكة املتحدة.
امل���دي���ر التنفيذي  ���ض��رف  م���ن ج��ان��ب��ه اع��ت��رب حم��م��د 
مناولة  اأح��ج��ام  ت�ضجيل  من  بالرغم  اأن��ه  للمجموعة 
ب��ال��ف��رتة ذات��ه��ا من  اأق����ل م��ق��ارن��ة  ال��ن�����ض��ف الأول  يف 
مناولة  ارتفاعا م�ضجعا يف  هناك  اأن  اإل  املا�ضي  العام 
احلاويات يف الربع الثاين من 2013 على الرغم من 

ظروف ال�ضوق املت�ضمة بالتحديات.
الن�ضف  التحديات خالل  اإ�ضتمرار هذه  وتوقع �ضرف 
اإ�ضتمرار  ع��ل��ى  م�����ض��ددا   2013 ال���ع���ام  م���ن  ال���ث���اين 
عملياتها  فعالية  حت�ضني  على  بالرتكيز  املجموعة 
واحتواء التكاليف ومناولة حاويات بهوام�ض عائدات 

اأعلى من اأجل حتقيق الربحية.
تركيز  م��ع  اإن���ه  للمجوعة  التنفيذي  امل��دي��ر  واأ���ض��اف 
منوا  الأ�ضرع  النا�ضئة  الأ�ضواق  على  اأعمالها  حمفظة 
وعلى ب�ضائع املن�ضاأ واملق�ضد امل�ضتقرة .. متوقعا مناولة 
اأحجام حاويات تتما�ضى مع تلك التي مت مناولتها يف 

عام 2012 على اأ�ضا�ض املقارنة املثلية.

•• دبي-وام:

اأرا���ض و�ضقق وفيالت واج��راءات بيع  بلغت قيمة ت�ضرفات العقارات من 
درهم  مليون   514 نحو  ام�ض  دب��ي  بالتملك يف  منتهية  اإج���ارة  و  وره��ن 
و�ضقق وفيالت وعمليات  اأرا���ض  بيع  دره��م معامالت  388 مليون  منها 
رهن بقيمة حوايل 126 مليون درهم. واأفاد التقرير اليومي للت�ضرفات 
الذي ي�ضدر عن دائرة الأرا�ضي والأمالك بدبي باأن الدائرة �ضجلت ام�ض 
 120 و  209 ماليني دره��م  159 لأرا���ض بقيمة  مبايعة منها   283
بقيمة  لفيالت  و�ضبع مبايعات  درهم  157 مليون  بقيمة  ل�ضقق  مبايعة 

55 مليون درهم. وكان اأهم مبايعات الأرا�ضي من حيث القيمة مبايعة 
مببلغ 52 مليون درهم يف منطقة منخول تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون 
ال�ضيف مناطق دبي من حيث  اأم  . وت�ضدرت  ال�ضيف  اأم  دره��م يف منطقة 
عدد املبايعات بت�ضجيلها خم�ض مبايعات بقيمة 56 مليون درهم فمنطقة 
25 مليون درهم. كما  الأول بت�ضجيلها خم�ض مبايعات قيمتها  معي�ضم 
درهم منها  126 مليون  بقيمة  رهنا   48 ت�ضجيل  ام�ض  الدائرة  �ضهدت 
مليون درهم و 31 رهنا ل�ضقق وفيالت بقيمة   71 مببلغ  لأرا�ضي   17
درهم كان اأهمها يف منطقة �ضيح �ضعيب 4 بقيمة 28 مليون  مليون   55

درهم واأخرى يف منطقة برج خليفة بقيمة 15 مليون درهم. 

•• دبي-وام :

24 نقطة  املائة مكت�ضبا  0.94 يف  بن�ضبة  املايل  دبي  �ضوق  ارتفع موؤ�ضر 
بلغت قيمتها  التي  ام�ض  ت��داولت  2588.5 نقطة يف ختام  ليغلق على 
752.1 مليون درهم و�ضط ارتفاع اأ�ضعار اأ�ضهم 13 �ضركة وهبوط اأ�ضهم 
اأكرث  للطريان  العربية  وكانت  �ضركات.  �ضت  اأ�ضعار  وثبات  �ضركات  ت�ضع 
ال�ضركات ارتفاعا من حيث التغري يف اأ�ضعارها باإغالق 1.39 درهم بن�ضبة 
ال�ضركات  اأك���رث  القاب�ضة  امل��زاي��ا  ك��ان��ت  بينما  امل��ائ��ة  يف   3.7 بلغت  تغري 
يف   6.7 �ضالب  تغري  بن�ضبة  دره��م   1.54 باإغالق  اأ�ضعارها  يف  انخفا�ضا 
املائة. وكان �ضهم اإعمار العقارية الأكرث ن�ضاطا من حيث قيمة التداول اإذ 

بلغت نحو 155.7 مليون درهم با�ضتحواذ ما ن�ضبته 20.7 يف املائة من 
قيمة تداولت ال�ضوق مرتفعا �ضعره �ضبعة فلو�ض ليغلق على 5.97 درهم 
. وت�ضدر قطاع العقارات والإن�ضاءات الهند�ضية باقي القطاعات املتداول 
308.3 مليون درهم  ال�ضوق مببلغ  اأ�ضهمها من حيث قيمة التداول يف 
اأي ما ن�ضبته 41 يف املائة. وفيما يتعلق بال�ضتثمار الأجنبي يف �ضوق دبي 
ام�ض نحو  الأ�ضهم  الأجانب من  اإجمايل قيمة م�ضرتيات  بلغ  املايل فقد 
304.3 مليون درهم لت�ضكل ما ن�ضبته 40.5 يف املائة من اإجمايل قيمة 
درهم  مليون   324.5 مبيعاتهم  قيمة  اإج��م��ايل  بلغ  حني  يف  امل�ضرتيات 
�ضايف  بذلك  لي�ضل  املبيعات  قيمة  اإج��م��ايل  م��ن  امل��ائ��ة  يف   43.2 بن�ضبة 

ال�ضتثمار الأجنبي اإىل 20.3 مليون درهم كمح�ضلة بيع.
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ال�ضالمة  اأف�����ض��ل مم���ار����ض���ات  ل��ت��ط��ب��ي��ق  امل��ت��وا���ض��ل��ة 
امل�ضتدامة وذلك بنجاحها من جديد باختبار املعايري 
 ISO ال��دق��ي��ق ال���ذي مكنها م��ن جت��دي��د ���ض��ه��ادات 
و  ،  ISO 9001:2000و  ،14001:2004
OHSAS 18001:1999 ، مما ي��وؤدي خللق 
للتو�ضع  ال�ضركة  خطة  دع��م  يف  ي�ضاهم  ف��ع��ال  اإط���ار 
التزام  ال��دوري��ة  امل��راج��ع��ة  ه��ذه  تعك�ض  حيث  العاملي 
���ض��رك��ة ام����داد ال��ك��ام��ل وال��ع��م��ي��ق ب��امل��ع��اي��ري الدولية 
البيئية،  الإدارة  اأن��ظ��م��ة  لأرف���ع  ال�����ض��ارم  والم��ت��ث��ال 

ونظم اإدارة اجلودة واإجراءات ال�ضحة وال�ضالمة.
ع��امل��ي��ا ومقرها  امل��رم��وق��ة   DNV وك��ال��ة  وق��ام��ت 
الرنويج ب�ضفتها اجلهة العاملية املتخ�ض�ضة يف التاأكد 
تقييم  اإج���راء  م��ن   ،ISO ملوا�ضفات  الم��ت��ث��ال  م��ن 
الإدارة  اآل��ي��ة  ذل���ك  ال�����ض��ه��ادات مب��ا يف  وا���ض��ع جلميع 
البيئي  الأداء  تتبع  خاللها  م��ن  يتم  ال��ت��ي  البيئية 

لالإدارات التابعة لإمداد ومراقبتها وحت�ضينها.
متنح املعايري امل�ضجلة �ضمانا موثقا واكيدا لعمالء 
اإمداد للح�ضول على نف�ض م�ضتويات الكفاءة  �ضركة 
اأماكن  اأو  احتياجاتهم  عن  النظر  بغ�ض   ، واخل��ربة 

تواجدهم حيث اأو�ضح حممود ر�ضيد، مدير العمليات 
يف �ضركة اإمداد ، باإن هذه املعايري ت�ضاعد اإمداد على 
اخلطط  حتقيق  ع��ل��ى  ت�ضاعدها  ث��اب��ت��ة  اأ���ض�����ض  ب��ن��اء 
اإن هذا الإجناز و  التو�ضعية لل�ضركة. واأردف قائال: 
الذي مت اعتماده من قبل اأعلى هيئة دولية م�ضوؤولة 
العاملية  ال�ضركات  يف  اجل��ودة  واأط��ر  نظم  تنفيذ  عن 

بالن�ضبة  ال��ق��وي  ال��داف��ع  لهو  احلكومية  وال��ه��ي��ئ��ات 
امل�ضممة  ا�ضرتاتيجيتنا  تنفيذ  يف  قدما  للم�ضي  لنا 
خ�ضي�ضا من اأجل تقدمي اأف�ضل اخلدمات لعمالئنا 
والدويل  املحلي  امل�ضتويني  على  تناف�ضيتنا  وتعزيز 
العامل  اأنحاء  التو�ضع يف جميع  ال�ضروع يف  وبالتايل 
يقل  ل   ISO ل�ضهادة  ال���دوري  التقييم  اإن  لح��ق��ا. 

ان  الأول حيث  املقام  عليها يف  اأهمية من احل�ضول 
ا�ضتمرار  �ضانه  من  اجل��ودة  مقايي�ض  على  احلفاظ 
القيمة  ذات  وخدماتنا  اعمالنا  وتطوير  ابتكاراتنا 
امل�ضافة وفق ارفع املعايري العاملية يف الإدارة البيئية 

وال�ضحة وال�ضالمة. 
واأ�ضاف من جهته جمال لوتاه ، الرئي�ض التنفيذي 
اإم��داد قائال: هذا الإجن��از لهو دليل قاطع  ل�ضركة 
املرافق  اإدارة  �ضركات  دور  لتعزيز  اإم��داد  على جهود 
ي�ضاهم  مم��ا  العاملية  املتطلبات  م��ع  يتما�ضى  ب�ضكل 
يف رفع م�ضتوى القطاع برمته عرب ت�ضجيع اعتماد 
ارفع املمار�ضات العاملية من اجل احلفاظ على بيئة 
م�����ض��ت��دام��ة ، وحت��ق��ي��ق ال���ض��ت��خ��دام الأم���ث���ل مل�ضادر 
الطاقة من خالل تبني التقنيات احلديثة التي من 

�ضاأنها مكافحة الهدر.
 ISO وختم لوتاه قائال: يوؤدي المتثال ملوا�ضفات
اىل تكامل العمليات التجارية مع حت�ضني الأداء من 
خالل نظام موثق، يتطابق مع الأطر املهنية للقطاع 
ال�ضحية  الرعاية  تفعيل  يف  ام���داد  �ضت�ضتمر  حيث 
وال�ضالمة املهنية عرب تعزيز كفاءة اأدائها من خالل 
توفري بيئة عمل فعالة، وكذلك تبيان قدرتها يف هذا 
املجال من خالل اعتماد �ضوابط فعالة للتعامل مع 
ال�ضالمة  واأه��داف  �ضيا�ضة  املخاطر، والتي تتفق مع 

وال�ضحة املهنية املعتمدة من قبل �ضركة . 

ISO اإمداد توؤكد التزامها الكامل بتطبيق اأرفع املعايري العاملية مع جتديدها �سهادة

امل�سرف املركزي: ارتفع عدد ال�سيكات املقدمة للمقا�سة 
من خالل نظام مقا�سة ال�سيكات يف الربع الثاين 
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�سوق دبي املايل يختتم برنامج 
التدريب ال�سيفي للعام احلايل

•• دبي-وام:

املواطنني  للطالب  ال�ضيفي  التدريب  برنامج  بنجاح  امل��ايل  دب��ي  �ضوق  اإختتم 
للعام احلايل ام�ض مب�ضاركة 25 طالبا وطالبة ميثلون عدة مدار�ض وجامعات 
يف الإمارات العربية املتحدة والذين مت تدريبهم على مدى اأربعة اأ�ضابيع ابتداء 
من 30 يونيو املا�ضي.  ونظم �ضوق دبي املايل حفال ختاميا لربنامج التدريب 
بح�ضور  امل�ضاركني  على  تقدير  و���ض��ه��ادات  ج��وائ��ز  ت��وزي��ع  خالله  مت  ال�ضيفي 
والتخطيط  الب�ضرية  امل����وارد  ق��ط��اع  رئي�ض  اأول  رئي�ض  ن��ائ��ب  اخل�ضر  ج��م��ال 
الب�ضرية يف  امل��وارد  اإدارة  رئي�ض  نائب  املنان  وذك��رت طيبة عبد  ال�ضرتاتيجي. 
�ضركة �ضوق دبي املايل اأن تنظيم برنامج التدريب ال�ضيفي للطالب املواطنني 
ياأتي يف اإطار التزام �ضوق دبي املايل مب�ضوؤوليته الجتماعية وامل�ضاهمة يف بناء 
وتطوير الكادر الوطني وتفعيل دور ال�ضباب يف املجتمع. واأ�ضافت اإن الربنامج 
الو�ضاطة  املال ومنها  ب�ضوق  املتعلقة  التدريبية  امل�ضاقات  ا�ضتمل على عدد من 
�ضوق  م�ضابقة  يف  امل��ت��درب��ون  و���ض��ارك  ال�ضوق.  وب��ح��وث  املعلومات  وتكنولوجيا 
وتتيح  احلقيقية  ال�ضوق  حتاكي  افرتا�ضية  م�ضابقة  وهي  لالأ�ضهم  امل��ايل  دبي 

للم�ضاركني ال�ضتفادة من درا�ضاتهم ومعلوماتهم ب�ضورة عملية. 

•• الكويت-وام: 

التي  الرحالت  باأنها  العاملية  ال�ضياحة  منظمة  ت�ضنيف  وفق  ال�ضياحة  تعرف 
واحدة  ليلة  ع��ن  تقل  امل��ع��ت��ادة لفرتة ل  الق��ام��ة  خ��ارج مكان  ال��ف��رد  بها  يقوم 
اأغرا�ض العمل . وتندرج �ضمن تعريف ال�ضياحة  اأقل من �ضنة لغري  ولفرتات 
خارج  تقع  اأم��اك��ن  يف  يقيمون  ممن  امل�ضافرون  ميار�ضها  التي  الن�ضطة  اأي�ضا 
اأو  العالج  اأو  التجارة  اأو  الت�ضوق  اأو  الفراغ  املعتادة بغر�ض ق�ضاء وقت  بيئتهم 
يتم  ل  ن�ضاط  مم��ار���ض��ة  للرحلة  الرئي�ض  ال��غ��ر���ض  ي��ك��ون  اأن  �ضريطة  غ��ريه��ا 
اأن  بناء على ذلك  ي��زار. ميكن الي�ضاح  الذي  املكان  تعوي�ضه ماديا من داخل 
املوؤ�ض�ضات ال�ضياحية هي املن�ضاآت التي يتمثل ن�ضاطها الأ�ضا�ض بتقدمي خدمات 
لل�ضياح ومنها الفنادق وال�ضقق الفندقية واملنتجعات واملطاعم ووكالت ال�ضفر 
وال�ضياحة وم�ضغلو الرحالت ال�ضياحية واملر�ضدون ال�ضياحيون واأماكن اجلذب 
اأهمية  وملعرفة  وغريها.  الأث��ري��ة  وامل��واق��ع  للمتاحف  الركاب  ونقل  ال�ضياحي 
ال�ضياحة يف وقتنا احلا�ضر ينبغي ال�ضارة اىل انها حتولت من غر�ض الرتفيه 
وا�ضغال وقت الفراغ والت�ضوق والعالج اىل �ضناعة قائمة بحد ذاتها ذات طابع 
انتاجي متكامل تعتمد عليها العديد من دول العامل النامية واملتقدمة يف بناء 
البلد  �ضورة  عك�ض  يف  دوره��ا  على  ع��الوة  املادية  ايراداتها  وزي��ادة  اقت�ضاداتها 
جوانب  ثمة  ذلك  عن  وف�ضال  والتنمية.  التطوير  يف  وم�ضاهمتها  احل�ضارية 
واجلماعات  والأ���ض��ر  الف����راد  اث���راء  يف  دوره���ا  لناحية  لل�ضياحة  مهمة  ب���ارزة 
اليومية  احل��ي��اة  يف  ال�ضياحة  ترتكها  ال��ت��ي  الي��ج��اب��ي��ة  والآث����ار  ككل  وال��ع��امل 
باإحالل  م�ضاهمتها  اىل  ا�ضافة  املجتمع  يف  والبيئية  والقت�ضادية  والثقافية 
ت�ضجيع  ط��ري��ق  ع��ن  الفقر  ح��دة  ال���دويل وخف�ض  ال��ت��ع��اون  وتن�ضيط  ال�����ض��الم 
الأعمال ال�ضغرية واملتو�ضطة. ومما ي�ضتدل به على دور قطاع ال�ضياحة يف بناء 
اقت�ضادات الدول وم�ضاهمتها يف التطوير والتنمية ان القطاع بات احد ا�ضرع 
على  ال�ضياحة  م��ن  الي�����رادات  حجم  ب��ل��وغ  بعد  من��وا  القت�ضادية  ال��ق��ط��اع��ات 
امل�ضتوى العاملي خالل العام املا�ضي نحو 1.075 مليار دولر اأمريكي وبزيادة 
1.035 مليار  2011 وذل��ك من خالل  219 مليون دولر عن عام  قدرها 
عام  ع��ن  امل��ئ��ة  يف   4 بنحو  ن�ضبتهم  تخطت  ال��ع��امل  ان��ح��اء  خمتلف  م��ن  �ضائح 
الناجت  اج��م��ايل  م��ن  امل��ئ��ة  يف   11 بنحو  ال�ضياحة  ق��ط��اع  وي�ضاهم   .2011
اجمايل  من  املئة  يف   10 بن�ضبة  وظائف  ويوفر  العاملي  امل�ضتوى  على  املحلي 
القوى العاملة يف وقت ي�ضتحوذ هذا القطاع اأي�ضا على 9 يف املئة من اجمايل 
اأن��ه يف  اب��رز ما ميكن ان مييز ه��ذا القطاع  ال��ع��امل. ال ان  ال�ضتثمارات ح��ول 
حالة حدوث الكوارث والأزمات يف اأي دولة يف العامل فاإنه عادة ما يكون اأ�ضرع 
القطاعات القت�ضادية تعافيا فيها نظرا اىل مكانته املهمة وباعتباره م�ضدرا 
اأن  يتوقع  الو���ض��ط  ال�ضرق  منطقة  ويف  ال���دول.  م��ن  كثري  مل��دخ��ولت  رئي�ضيا 
املقبلة مبعدل منو   20 ال  ال�ضنوات  ال�ضياحة منوا كبريا خالل  ي�ضهد قطاع 

يف  املئة  يف   4.1 البالغ  العاملي  النمو  متو�ضط  يفوق  مبا  املئة  يف   6 اىل  ي�ضل 
العام  خ��الل  ال�ضياحي  ال��ت��واف��د  م��ن  املئة  يف   8 ن�ضبته  م��ا  فقدتاملنطقة  وق��ت 
ويف  ال����دول.  بع�ض  ل��دى  امل�ضتقرة  غ��ري  ال�ضيا�ضية  الو���ض��اع  نتيجة  املن�ضرم 
ال�ضياحة اىل حقبة ما قبل اكت�ضاف النفط حني  الكويت حتديدا يعود تاريخ 
بغية  الهند  اىل  لل�ضفر  الكويتيني  من  ع��ددا  اآن��ذاك  املعي�ضية  الظروف  دفعت 
اآثار  على  عثور  من  املا�ضي  القرن  من  الربعينيات  يف  بعدها  مت  وم��ا  التجارة 
�ضركة  تاأ�ضي�ض  اخلليجية  ال��دول��ة  �ضهدت  ثم  وم��ن  فيلكا  جزيرة  يف  تاريخية 
اخلطوط اجلوية الكويتية وان�ضمامها اىل منظمة النقل اجلوي الدويل اأياتا 
عام 1945. وبعد هذه الفرتة اأي خالل �ضتينيات القرن املا�ضي �ضهدت البالد 
تاأ�ضي�ض �ضركة الفنادق الكويتية عام 1962 وان�ضمامها اىل منظمة ال�ضياحة 
وع��ل��ى وجه  بال�ضياحة  ال���دول���ة  اه��ت��م��ام  ب��ع��ده��ا  ل��ي��ب��داأ   1963 ع���ام  ال��ع��امل��ي��ة 
اخل�ضو�ض ال�ضياحة الداخلية لت�ضارع الدولة عندئذ اىل اقامة البنى التحتية 
للم�ضروعات ال�ضياحية ومنها مطار الكويت الدويل و�ضبكات الطرق املتطورة 
ال�ضاليهات  و  العامة  واحل��دائ��ق  ال�ضينما  ودور  وامل�ضارح  الريا�ضية  والأن��دي��ة 
وخالل فرتة ال�ضبعينيات بداأ جليا اهتمام الكويت بال�ضياحة املحلية خ�ضو�ضا 
بعد ان�ضاء ادارة ال�ضياحة يف وزارة الر�ضاد والأنباء اآنذاك وزارة العالم حاليا 
وت�ضكيل احلكومة جلنة �ضنوية للرتويح ال�ضياحي واإقامة الفعاليات والربامج 
الثقافة  ل�����ض��وؤون  امل�ضاعد  الوكيل  م��ن  ورغ��ب��ة  دع��م��ا  وذل���ك  للعائالت  امل�ضلية 
ال�ضياحي.  الن�ضاط  تطوير  يف  �ضهاب  �ضالح  املرحوم  وقتها  وال�ضياحة  والن�ضر 
 1976 ع��ام  ال�ضياحية  امل�ضروعات  �ضركة  ان�ضاء  اأي�ضا  احلقبة  تلك  و�ضهدت 
ف�ضال عن ا�ضتقطاب البالد موؤمترات واجتماعات وندوات وبطولت ومعار�ض 
متنوعة اإل ان الدولة ان�ضغلت خالل فرتة الثمانينيات والت�ضعينيات بالو�ضع 
عام  منذ  ن�ضبيا  �ضعيفا  بال�ضياحة  اله��ت��م��ام  جعل  م��ا  والق��ت�����ض��ادي  الم��ن��ي 
بداأت تعيد الهتمام بهذا القطاع احليوي  الدولة  ان  القول  وميكن   .1981
2002 عندما اجتهت احلكومة الكويتية اىل ان�ضاء قطاع ال�ضياحة  منذ عام 
الدولة  العام. ونبع امي��ان  ابريل من ذلك  �ضهر  التجارة وال�ضناعة يف  ب��وزارة 
تعزز  وعنا�ضرها  مبفهومها  اأن��ه��ا  ادراك��ه��ا  بعد  ج��دي��د  م��ن  ال�ضياحة  باأهمية 
كما  احل�ضاري  وجهها  وت��ربز  عامليا  ال��ب��الد  ���ض��ورة  وحت�ضن  الكويتية  الهوية 
الرئي�ضي يف  الطبيعي والثقايف ف�ضال عن دورها  الوعي بالرتاث  ترفع درجة 
ال�ضياحة يف  اأهمية  عودة الكويت اىل مبادراتها يف التطوير والتنمية. وتكمن 
الوظائف  توفر  التي  القت�ضادية  القطاعات  م��ن  باعتبارها  كذلك  الكويت 
للعمالة الوطنية يف وقت مل تتعد ن�ضبة العمالة الوطنية العاملة يف امل�ضروعات 
ال�ضياحية من فنادق ومتنزهات ومكاتب �ضياحة و�ضفر ومطاعم 2 يف املئة من 
ادركت  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  الكويتية.  ال�ضوق  يف  الوطنية  العمل  ق��وى  اجمايل 
الدولة كما بقية الدول اخلليجية اأن ال�ضياحة عن�ضر مهم ي�ضاعد على خف�ض 
النفط  القومي وتخفيف العتماد على  الدخل  البطالة وتنويع م�ضادر  ن�ضب 
املحلي  ال�ضتثمار  وت�ضجيع  ال�ضياحي  لال�ضتثمار  املجالت  توفري  جانب  اىل 
30 قطاعا  تنمية  تعمل على  باعتبارها �ضناعة  ال�ضياحية  امل�ضروعات  لإقامة 
ت�ضرب  م��ع��دلت  ن�ضب  تخفي�ض  يف  دوره���ا  ج��ان��ب  اىل  بها  مت�ضلة  اقت�ضاديا 
الم��وال اىل اخل��ارج. ويف هذا ال�ضاأن ر�ضد تقرير �ضادر عن جمل�ض ال�ضياحة 
موؤ�ضرات  وبع�ض  ال�ضياحة  ه��ذه  حركة  الكويتية  بال�ضياحة  اخل��ا���ض  العاملي 
النفاق ال�ضياحي وجاء فيه ان عدد ال�ضائحني من الكويت منا يف عام 2012 
النفاق  اىل معدل  وبالنظر   .2011 عام  باملقارنة مع  املئة  11.7 يف  بن�ضبة 
ال�ضياحي من الكويت فاإن ال�ضياحة الرتفيهية ت�ضتحوذ على نحو 60 يف املئة 
ت�ضتحوذ  حني  يف  كويتي  دينار  مليون   926 ومبعدل  ال�ضياحي  الن��ف��اق  من 
 616 ال�ضياحي ب  النفاق  املئة من معدل  40 يف  العمال على نحو  �ضياحة 
مليون دينار. يف موازاة ذلك بلغت ن�ضبة النمو يف كل من ال�ضياحة الرتفيهية 
املئة خالل 2012 ما جعل النفاق  يف   7.8 العمال  �ضياحة  ويف  املئة  يف   6
والفنادق  ال�ضفر  تذاكر  دينارعلى  مليار   2.4 يتجاوز  الكويت  من  ال�ضياحي 
ال�ضفر  بند  ورد يف  ما  يوؤكدها  ال�ضياحة  على  النفاق  ال��زي��ادة يف  وه��ذه  فقط. 
ال�ضفر  على  الكويتي  ان��ف��اق  اأن  م��ن   2012 للعام  امل��دف��وع��ات  م��ي��زان  �ضمن 
وال�ضياحة خارج البالد يف زيادة م�ضتمرة لي�ضتملعلى العالج يف اخلارج وبعثات 
الكرب  اجل��زء  ميثل  ال��ذي  والرتفيهي  ال�ضياحي  النفاق  عن  ف�ضال  الطالب 
ال�ضياحة  على  الكويتيني  ان��ف��اق  يف  امل�ضتمرة  ال��زي��ادة  اأي�ضا  ي��وؤك��د  وم��ا  م��ن��ه. 

وال�ضفر ما اأ�ضار اليه قطاع ال�ضياحة بوزارة التجارة وال�ضناعة ومن ان ال�ضائح 
خالل  انفاقا  الأع��ل��ى  يعد  ال�ضياحة  ل�ضناعة  دولية  ملوؤ�ضرات  وفقا  اخلليجي 
اأي ما  اأمريكي للرحلة  1500 دولر  ال�ضياحية ومبعدل ي�ضل اىل  الرحالت 
يعادل �ضعف انفاق ال�ضائح الأوروب��ي. وعقب ما ورد اآنفا من معلومات واأرقام 
عن قطاع ال�ضياحة وموؤ�ضراته وبع�ض اح�ضاءاته واأهميته بالن�ضبة للكويت ل 
ال�ضياحة  اىل  ت��ت��ف��رع  وال��ت��ي  ال��ب��الد  ال�ضياحة يف  اأن����واع  اىل  ال����ض���ارة  م��ن  ب��د 
البحرية  وال�ضياحة  الت�ضوق  و�ضياحة  والبيئية  والثقافية  الرتاثية  التاريخية 
الرتاثية  التاريخية  ال�ضياحة  جهة  فمن  واملوؤمترات.  العمال  رجال  و�ضياحة 
الوطني  للمجل�ض  التابعة  الرتاثية  وامل��واق��ع  الآث���ار  بع�ض  البالد  يف  يتواجد 
للثقافة والفنون والآداب ومنها بوابات الكويت بوابات ال�ضور الثالث واملق�ضب 
ببوابة  ت�ضمى  التي  القار  وبنيد   - ال�ضعب  والربيع�ضي  وال�ضامية  واجل��ه��راء 
الحمروبيت  والق�ضر  ال�ضيف  وق�ضر  فيلكا  جزيرة  تعد  كما   . د�ضمان  ق�ضر 
البدر مواقع تراثية يف البالد يف حني ت�ضتمل ال�ضياحة الثقافية على دار الآثار 
ال�ضالمية ومركز عبدالعزيز ح�ضني الثقايف ومكتبة البابطني املركزية لل�ضعر 
اأي�ضا  ال��ب��الد  وحتت�ضن  املباركية.  و���ض��وق  ال�ضدو  وبيت  ل���وذان  وبيت  العربي 
ومتحف  الوطني  الكويت  متحف  ال�ضعبي  ال��رتاث  متحف  منها  ع��دة  متاحف 
الكويت  ومتحف  نن�ضى  ل  ك��ي  ومتحف  احل��دي��ث  الفن  ومتحف  رج��ب  ط��ارق 
البيئية  ال�ضياحية  يخ�ض  وفيما  والتقليدية.  والقدمية  التاريخية  لل�ضيارات 
الكويت  ال�ضيخ �ضباح الأحمد الطبيعية وحممية جابر  فت�ضتمل على حممية 
الأم��ة و برج  ب��ارزة منها جمل�ض  البالد مبعامل ح�ضارية  البحرية كما تتمتع 
الكبري  امل�ضجد  و  �ضحارى  ن���ادي  الغولف  وملعب  العلمي  امل��رك��ز  و  احل��م��راء 
وا�ضتاد جابر الأحمد الدويل. وعن �ضياحة الت�ضوق تتوزع يف البالد العديد من 
التجارية  الأن�ضطة  خمتلف  على  ت�ضتمل  التي  امل��ولت  و  التجارية  املجمعات 
تلك  ول�ضيما  واملنتجعات  الفنادق  من  بعدد  الكويت  تزخر  كما  والرتفيهية 
املطلة على �ضاحل اخلليج العربي. وبح�ضب الح�ضائيات الأخرية لدى قطاع 
الفندقية يف البالد يبلغ  الغرف  التجارة وال�ضناعة فاإن عدد  ال�ضياحة بوزارة 
جنوم  خم�ض  فئة  ف��ن��ادق  يف  غ��رف��ة   3002 منها  غ��رف��ة   6927 نحو  حاليا 
و1376 غرفة �ضمن فئة فنادق اأربع جنوم و1297 غرفة �ضمن فئة فنادق 
فنادق  �ضمن  غ��رف��ة  و54  النجمتني  فئة  �ضمن  غ��رف��ة  و226  جن��وم  ث��الث 
النجمة الواحدة يف حني يبلغ عدد الغرف التي مل يتم ت�ضنيفها 972 غرفة. 
�ضياحية  مواقع  على  ت�ضرف  التي  ال�ضياحية  امل�ضروعات  �ضركة  دور  هنا  ويربز 
ومرافق ترفيهية عدة ويف مقدمتها اأبراج الكويت واملدينة الرتفيهية ومنتزه 
ال�ضباحة  اأح��وا���ض  وجممع  ال�ضياحية  البحرية  وال�ضواطئ  البحري  ال�ضعب 
امل�ضروعات  �ضركة  م��راف��ق  جملة  وم��ن  اخل�����ض��راء.  واجل��زي��رة  التزلج  و�ضالة 
ال�ضياحية كذلك منتزه اخلريان و�ضاطئ امل�ضيلة والعقيلة ونادي ال�ضعب ونادي 
راأ�ض الأر�ض ونادي اليخوت وحديقة النافورة واحلديقة ال�ضياحية. وملزيد من 
وبيان  ال�ضياحي  القطاع  واأهمية  الكويت  يف  ال�ضياحية  املقومات  على  ال�ضاءة 
ال�ضياحية  ام���ام تطوير  امل��ع��وق��ات  اأه���م  ولر�ضد  دع��م��ه  ال��دول��ة يف  اأج��ه��زة  دور 
امل�ضاعد  الكويتية كونا الوكيل  التقت وكالة النباء  الداخلية و�ضبل معاجلتها 
اأحد  باعتبارها  الغريب  �ضمرية  وال�ضناعة  التجارة  ب��وزارة  ال�ضياحة  ل�ضوؤون 
الدولة  خطة  برامج  تنفيذ  عن  وامل�ضوؤولني  ال�ضياحة  قطاع  يف  املتخ�ض�ضني 
الوطنية  ال�ضرتاتيجية  ومنها  ال�ضياحة  جمال  يف  الجل  متو�ضطة  المنائية 
من  بدعم  لها  الع��داد  مت  ال�ضرتاتيجية  ه��ذه  ان  الغريب  وقالت   . لل�ضياحة 
المنائي  امل��ت��ح��دة  المم  ب��رن��ام��ج  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  والتنمية  التخطيط  وزارة 
بقطاع  العاملني  ف��ري��ق  م��ع  وذل���ك  العاملية  ال�ضياحة  منظمة  م��ن  وب��اإ���ض��راف 
20 خبريا اجنبيا ا�ضافة اىل  ال�ضياحة واملكتب ال�ضت�ضاري العاملي املكون من 
و�ضع  ب��اأن  واأف����ادت  كويتيني.  متخ�ض�ضني  �ضتة  م��ن  مكونة  ا�ضت�ضارية  جلنة 
ال�ضرتاتيجية الوطنية لل�ضياحة نابع من اميان القيادة ال�ضيا�ضية واحلكومة 
ممثلة بقطاع ال�ضياحة بوزارة التجارة وال�ضناعة باأهمية التنمية ال�ضياحية يف 
البنية  لبناء  النظر  ببعد  يت�ضم  ا�ضتثماريا  ق���رارا  ات��خ��ذت  فالكويت  ال��ب��الد 
ودول  يخدمها  اقليميا  جتاريا  مركزا  لتكون  توؤهلها  التي  وامل��راف��ق  التحتية 
اأن  . وذك��رت  واإي���ران  امل��ج��اورة للعراق  وال���دول  ل��دول اخلليج  التعاون  جمل�ض 
ال���ض��الح الق��ت�����ض��ادي اأ���ض��ب��ح ي�ضكل اأول��وي��ة ل��ل��دول��ة م��ع احل��اج��ة اىل تنويع 
القت�ضاد وتخ�ضي�ض الأن�ضطة القت�ضادية واجتذاب ال�ضتثمار الأجنبي و�ضط 

يوؤكد  ما  العمل  �ضوق  اىل  ومتزايدة  م�ضتمرة  ب�ضورة  الكويتي  ال�ضباب  تدفق 
احلاجة اىل توفري وظائف وم�ضروعات خا�ضة �ضغرية ومتو�ضطة لهم . وبينت 
ان تفعيل الجراءات ال�ضرتاتيجية لل�ضياحة يف البالد ي�ضتوجب الرتكيز على 
البيئة  على  وامل��ح��اف��ظ��ة  وال�����ض��ب��اب  وال��ع��ائ��الت  للكويتيني  ال�ضياحية  امل��راف��ق 
املرتبطة بها وتعزيز املعامل الرتويحية التي جتذب كال من الكويتيني والزوار 
واملعار�ض  املوؤمترات  �ضياحة  وتن�ضيط  لالجتماعات  املرافق  وتطوير  الجانب 
التجارية. ولفتت اىل اأهمية تبني ا�ضرتاتيجية تعنى بالتوعية ووجوب تفعيل 
ان�ضاء  الكويتيني  ال�ضياحية بني  التوعية  اج��راءات هذه ال�ضرتاتيجية وزي��ادة 
قاعدة موؤ�ض�ضية لالت�ضال ال�ضرتاتيجي واإجراء عملية ر�ضد وحتليل لو�ضائل 
العالم نحو فهم كامل ملدى تاأثري هذه الو�ضائل . و�ضددت الغريب على اأهمية 
وتبني  ت��ع��ري��ف  ع��ن  ف�ضال  امل���دار����ض  يف  ال�ضياحية  ل��ل��درا���ض��ات  م��ن��اه��ج  و���ض��ع 
برامج  وو�ضع  امل��الأ  على  ال�ضياحة  لدعم  الوطنية  ال�ضخ�ضيات  من  جمموعة 
ال�ضرتاتيجية  دع��م  اأرك����ان  اأح���د  ان  وق��ال��ت  املجتمع.  لفئات  موجهة  توعية 
ال�ضياحية يتمثل باإيجاد ا�ضرتاتيجية للتدريب ت�ضتهدف طرح برامج تدريبية 
فر�ض  عن  يبحثون  ممن  ال�ضباب  من  وغريهم  العمل  عن  العاطلني  لتاأهيل 
عمل داخل القطاع ال�ضياحي وطرح برامج ملنح ال�ضهادات والدبلوم والدبلومات 
اأهمية وجود  اأكدت  الثانوية. كما  العليا والدرجات العلمية خلريجي املدار�ض 
لدولة  ال�ضياحية  الهوية  حتديد  على  تعمل  والرتويج  للت�ضويق  ا�ضرتاتيجية 
ومعلومات  الكرتوين  موقع  خالل  من  ال�ضياحية  املعلومات  وتطوير  الكويت 
حول املنتجات يف مراكز معلومات �ضياحية يف املنافذ اجلوية والربية بالبالد. 
لت�ضويق  مو�ضعة  ب��رام��ج  و���ض��ع  ال�ضرتاتيجية  ه��ذه  ���ض��اأن  م��ن  اأن  واأو���ض��ح��ت 
الكويت كوجهة �ضياحية وذلك با�ضتخدام جميع الأدوات مثل مواد ترويجية - 
موؤمترات وفعاليات - برو�ضورات واأعالم - متثيل دويل يف اخلارج اإ�ضافة اإىل 
على  ال�ضياحية  التنمية  فوائد  يخ�ض  وفيما  �ضياحية.  عرو�ض  برامج  اع��داد 
وتوفري  ال��دخ��ل  م�ضادر  تنويع  يف  ال�ضياحية  التنمية  دور  اىل  لفتت  الكويت 
فر�ض عمل للكويتيني واإ�ضافة اجلودة احلياتية على املجتمع الكويتي وتعزيز 
اأمام العامل عالوة على دورها يف تدعيم مكانة الكويت كمركز  �ضورة الكويت 
اأبعاد  ال�ضياحية ثالثة  للتنمية  فاإن  الغريب  اقليمية. وبح�ضب  وبوابة  جتاري 
والأ�ضواق  املحلية  لل�ضوق  املتوازنة  والتنمية  املحلية  ال�ضوق  تنمية  يف  تتمثل 
القليمية وتنمية ال�ضوق املحلية والأ�ضواق القليمية والأ�ضواق الأبعد متناولة 
ال�ضياحي  القطاع  تن�ضيط  اىل  والرامية  نظرها  وجهة  من  ال�ضياحية  الروؤية 
عرب تنمية �ضياحية م�ضتدامة تعود بالفائدة على املواطنني من خالل تعزيز 
التقاليد الأ�ضيلة والثقافة املتميزة وامل�ضاهمة يف حتويل الكويت مركزا جتاريا 
وماليا وذلك ل يتحقق اإل من خالل روؤية �ضياحية وا�ضحة ومكتملة الركان 
وذكرت انه لتحقيق هدف حتويل الكويت اىل وجهة مميزة ترتكز على املوروث 
اأعلنته ر�ضميا  التزام احلكومة مبا  املهم  الثقايف واإيجاد �ضياحة م�ضتدامة من 
عن اأهمية القطاع ال�ضياحي كما من املهم التزامها بتوفري الدعم املايل الالزم 
لتنمية هذا القطاع بطريقة منظمة. واأ�ضارت الغريب اىل �ضرورة توافر روؤية 
�ضياحية للكويت تطبق عرب تعزيز الهيكل املوؤ�ض�ضي للقطاع والإطار القانوين 
�ضتى  على  �ضياحية  كوجهة  ال��ك��وي��ت  ع��ن  متطور  وع��ي  واإي��ج��اد  ل��ه  ال���ض��ا���ض��ي 
امل�ضتويات حمليا واإقليميا ودوليا والعمل على زيادة فر�ض عمل الكويتيني يف 
قطاع ال�ضياحة للم�ضاهمة يف النمو القت�ضادي والتنمية الجتماعية. وف�ضال 
التعاون  وزي��ادة  ال�ضياحي  القطاع  ال�ضتثمار يف  ترويج  اأهمية  اأك��دت  ذلك  عن 
والتن�ضيق ملبادرات القطاعني العام واخلا�ض اىل جانب تطوير املنتج ال�ضياحي 
وامل�ضاعدة يف تنمية وترويج الرتاث الثقايف للبالد. وا�ضتعر�ضت الغريب مهام 
قطاع ال�ضياحة ومنها اقرتاح م�ضروعات القوانني والنظم والقرارات املنظمة 
الداخلية  ال�����ض��ي��اح��ة  تنمية  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  ال�����ض��ي��اح��ي��ة  والأن�����ض��ط��ة  ل��الأع��م��ال 
�ضياحة  بت�ضجيع  ال�ضياحي  املنتج  تنويع  على  العمل  اىل  اإ�ضافة  وت�ضجيعها 
املوؤمترات واملعار�ض واملهرجانات وغريها. وقالت ان املهام ت�ضمل اأي�ضا متابعة 
الدولية  املنظمات  يف  وال��ت��واج��د  ال�ضياحية  وال��دول��ي��ة  القليمية  ال��ع��الق��ات 
فيها  ال�ضياحة  واإم��ك��ان��ات  بالكويت  للتعريف  ال�ضياحية  واملنا�ضبات  واملحافل 
اجلديدة  ال�ضياحية  امل�����ض��روع��ات  وت��روي��ج  ال�ضياحية  ال���ض��ت��ث��م��ارات  وت�ضجيع 
وال�ضتثمار فيها ومتابعة الت�ضال مع اجلهات احلكومية املعنية بهدف التو�ضع 

يف ان�ضاء وتطوير املرافق وامل�ضروعات واملواقع ال�ضياحية اجلديدة . 

ال�سياحة يف الكويت.. بني الواقع والطموح

•• اأبوظبي-وام:

ارتفع اإجمايل عدد ال�ضيكات املقدمة للمقا�ضة من خالل نظام مقا�ضة 
الثاين  الربع  7.91 مليون �ضيك يف  با�ضتخدام �ضورها اىل  ال�ضيكات 
من �ضنة 2013 مقارنة ب� 7.46 مليون �ضيك يف الربع الأول من �ضنة 

ن�ضبته 5.9 يف املائة. بارتفاع  اأي   2013
 350.68 اإىل  املقدمة  لل�ضيكات  الإجمالية  القيمة  ارتفعت  حني  يف 
 320.87 ب�  مقارنة   2013 العام  الثاين من  الربع  دره��م يف  مليار 
 9.3 اأي بارتفاع ن�ضبته   2013 مليار درهم يف الربع الأول من �ضنة 
يف املائة. وبالرغم من ارتفاع اإجمايل عدد ال�ضيكات املقدمة للمقا�ضة 

الربع  املائة يف  4.35 يف  اإىل  املرجتعة  ال�ضيكات  ن�ضبة  انخف�ضت  فقد 
الثاين من �ضنة 2013 مقارنة ب� 73ر 4 يف املائة يف الربع الأول من 
�ضنة 2013. وانخف�ضت ن�ضبة قيمة ال�ضيكات املرجتعة اإىل 2.98 يف 
املائة يف  يف   3.27 ب�  مقارنة   2013 �ضنة  الثاين من  الربع  يف  املائة 

الربع الأول من �ضنة 2013. 
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العدد  10859 بتاريخ 2013/8/1     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/875 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �ضده/1- �ضركة دي ا�ض ا�ضي انفرا�ضرتكت�ضر ذ.م.م  جمهول 
عبا�ض  حم��م��د  ح�ضني  م�ضنع  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  طاهر  احمد  ح�ضن  عبداهلل  وميثله:  للطابوق 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
)1051421.60( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة . وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10859 بتاريخ 2013/8/1     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 213 /2013  مدين كلي                      

ليمتد   جمهول  ك��وم��ب��اين  ت��ري��دجن  /1-ان��رتن��ا���ض��ي��ون��ال هولدينج  عليه  امل��دع��ى  اىل 
بن  را�ضد  احمد  را�ضد  ت��راك وميثله:  / مي�ضال جوزيف  املدعي  ان  القامة مبا  حمل 
بالزام املدعى عليهم بالت�ضامن  اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة  �ضبيب  قد 
والتكافل فيما بينهم بتعوي�ض املدعى مبلغ وقدره )130074000 درهم( جلرب ال�ضرار 
ال�ضكوى  ا�ضتعمال احلق يف  ب�ضوء  باملدعى جراء م�ضلكهم  التي حلقت  املادية والدبية 
والدعوى، والزام املدعى عليهم بالر�ضوم وامل�ضاريف.   وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء 
املوافق 2013/8/13 ال�ضاعة 9.30 �ض بالقاعة ch2E.21 لذا فانت مكلف باحل�ضور 
او م�ضتندات للمحكمة  بتقدمي ما لديك من مذكرات  او من ميثلك قانونيا وعليك 
مبثابة  �ضيكون  احلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  ويف  الق���ل.  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�ضة  قبل 

ح�ضوري.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10859 بتاريخ 2013/8/1    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/282 ك.ع.ح
عجمان:ال�ضيد/ والت�ضديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  ت��ق��دم   
�ضلح�ضور  عبداهلل  ال�ضيد/فر�ضيد  اي��ران  اجلن�ضية:  �ضياين  طاهر  حممد  عبدالنا�ضر 
اجلن�ضية:  ال��زرع��وين  ت��ن  روئ���ني  حممد  جعفر  ا�ضماعيل  ال�ضيد/  اي���ران  اجلن�ضية: 
التجاري  ال�ضم  :تنازل يف  يت�ضمن  التوقيع يف حمرر  على  الت�ضديق  الم��ارات وطلب 
واملرخ�ضة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت  )مرجان فا�شن/ ذ.م.م( 
ال�ضيد:�ضلطان  بعجمان  وال�ضناعة  التجارة  غرفة  لدى  وامل�ضجل   )53655( امللف  رقم 
عبدالكرمي م�ضلم املرزوقي اجلن�ضية: المارات ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
بعجمان �ضيقوم بالت�ضديق على ذوي ال�ضاأن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�ضبوعني من 

تاريخ ن�ضر هذا العالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10859 بتاريخ 2013/8/1     
   مذكرة اعالن  متنازع �سده    بالن�سر

   يف  الدعوى 81 /2013  نزاع عقاري                        
اىل املتنازع �ضدهما/1- �ضركة امنيات بروبرتيز ناين ليمتد 2- موؤ�ض�ضة امنيات 
جمهويل  بوحمد   علي  �ضلمان  عبداملح�ضن  عائ�ضة  ملالكها  العقاري  للتطوير 
حمل القامة مبا ان  املتنازل / �ضركة دالفيد انرتنا�ضونال ليمتد-   موؤ�ض�ضة 
مبوجب قانون جزر العذراء الربيطانية- ومتثلها/ احالم �ضلبي قد اقام عليك 
عليه  املدعى  ال��زام  مع  متخ�ض�ض  خبري  بندب  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى 
بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 
2013/8/20 ال�ضاعة 8.30 �ض مبكتب امل�ضلح لذا فانت مكلف باحل�ضور او من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل.  
 رئي�س الق�سم                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10859 بتاريخ 2013/8/1     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2013/1546   عمايل جزئي                

اىل املحكوم  عليه /1- �ضتي لينك للنقل الربي العام �ض ذ.م.م   جمهول حمل القامة  
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2013/6/26 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�ضالح/ �ضعد ال�ضنو�ضي حممد ا�ضماعيل  بالزام املدعى عليها بان توؤدى للمدعى 
مبلغ 52.758 درهم ) اثنني وخم�ضني اآلف و�ضبعمائة وثمانية وخم�ضني درهم (  والفوائد 
بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى يف 2013/4/7 وحتى ال�ضداد التام والزمتها بتذكرة 
عودته ملوطنه او مبا يقابلها نقدا مامل يكن- عند تنفيذ احلكم - ملتحقا بخدمة رب 
عمل اخر، والزمت الطرفني باملنا�ضب من امل�ضاريف، واعفت املدعى من ن�ضيبه منها، 
خالل  لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذل��ك  ماعدا  ورف�ضت 
ال�ضمو  التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب  اليوم  ثالثني يوما اعتبارا من 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأرك��ان احلارة وزعزع قلوب العائلة التي  تزوجت زوجها الأول بعد حب عنيف هز 
لها  يوفر  ول��ن  �ضيئة  ك��ان يف حالة مالية  لأن��ه  ل   العري�ض  لتقف �ضد  كلها  هبت 
اجلميع  وجه  يف  �ضرحت  اأنها  اإل  والدها  بيت  يف  تلقتها  التي  والرفاهية  العناية 
اأن  وا�ضطروا  يوافقوا  اأن  لهم  وخ��ري  رف�ضوا  اأم  قبلوا  تتزوجه  �ضوف  اأنها  قائلة 
يوافقوا مرغمني  ومت الزواج ولكن احلب مل ي�ضتطيع اأن يقهر الغالء ول ارتفاع  
الأ�ضعار والراتب الذي يتقا�ضاه من عمله يف اأعمال ال�ضاغة عند اجلواهري الكبري 

ما عاد يكفيه.
وجاء الولد الأول ثم الولد الثاين واأ�ضبح الراتب مع احلوافز والإ�ضايف كالثوب 
ال�ضيق الذي بلي كلما حتركا فيه اأزداد متزيقا وكان لبد اأن تدب بينهما امل�ضاكل 
من اأجل ال�ضرورات الأ�ضا�ضية للمعي�ضة وعالج الأطفال وكان لبد من اأن يتدخل 
�ضديق طفولته وعمره كله وزميله يف العمل اأي�ضا بل والذي كان له الف�ضل بعد 
امل��ال و�ضمنه  اإىل ج��واره واأعانه مبا ا�ضتطاع من  اإمت��ام الزيجة فقد وقف  اهلل يف 
اإذا ما  اأياديه عليهما معا ل تنكر حتى  اأن  اأق�ضاط الأجهزة الكهربائية واحلق  يف 

تاأزمت الأمور وخ�ضي اأن ت�ضوء اأكرث اقرتح عليه اأن يبحث عن عقد عمل يف 
اأحدى الدول اخلليجية وخا�ضة اأنه �ضائغ مبتكر ولديه حا�ضة فنيه عالية 
ووفق الزوج يف احل�ضول على العمل املطلوب واأقر�ضه ال�ضديق ما احتاج 

اإليه ل�ضتخراج اأوراق ال�ضفر ف�ضال عن ثمن التذكرة.
 

التوقف عن اإر�شال املال
بعد  به  واإذا  احل��رم��ان  اأي��ام  ولديها  يعو�ضها مع  اأن  تنتظر  ال��زوج��ة  وظلت 

�ضتة �ضهور فقط  يتوقف عن اإر�ضال اأي مبالغ مالية لها حتى اخلطابات التي 
تطمئنها امتنع عن اإر�ضالها واعتقدت اأن مكروها اأ�ضابه.

 فاأر�ضلت خطابا بالربيد امل�ضجل ال�ضريع اإليه لكن الربيد عاد  لأه مل  
ي�ضتدل على عنوانه ومل يكن اأمامها اإل اأن تت�ضقط اأخباره من 

القادمني من اأبناء مهنته اأو اأبناء احلي الذين يعملون يف 
نف�ض الدولة.

واأف��زع��ه��ا اأن اأك���رث م��ن واح���د ق��ال��وا لها اإنهم 
فتح  فقد  ت�ضرفاته  م��ن  فيعجب  اأي�����ض��ا 

التي  احل��رف��ة  وت��رك  هناك  عليه  اهلل 
���ض��ري��ك��ا لتاجر  ب��ه��ا و����ض���ار  ي��ع��م��ل 

ك��ب��ري ه��ن��اك وه���و دائ����م التنقل 
التي يعمل  الهند والدولة  بني 
وامل�ضاغ  اجل��واه��ر  ينتقي  ب��ه��ا 
عنوان  ل���ه  ي��ع��د  ومل  امل��ن��ا���ض��ب 

����ض���دي���ق���ه ثابت لأنه بب�ضاطة ينتقل بني الفنادق الفاخرة وحاولت وكذلك حاول 
الت�ضال به ولكن كان مبجرد روؤي��ة الرقم ال�ضادر من م�ضر حتى يبادر باإغالق 
هاتفه وا�ضطرت الزوجة اأن تر�ضل اإليه خطابا مع اأحد امل�ضافرين الذين يعرفونه 
املحكمة لطلب  اإىل  اللجوء  اإىل  اإنها �ضوف ت�ضطر  الواحد  قالت له فيه باحلرف 
الطالق لغيابه الطويل وحماولته امل�ضتمرة لطم�ض معامل  عنوانه والإ�ضرار على 

األ ير�ضل لهما اأي نقود اأولده يف اأ�ضد احلاجة اإليها .
اأن  اإن��ه ل يود  اإليه ر�ضالة يقول لها  اإليها ابن احل��ي  ال��ذي حمل اخلطاب  واأر�ضل 
يخدعها اإن فالنا رغم ثرائه لي�ضت لديه النية للعودة اإليها ومل يعد يفكر يف ولديه 

ومل جتد بدا من التقدم للمحكمة.
يكفر عن  باأنه  ي�ضعر  كان  الأتعاب فقد  ودف��ع مقدم  ال�ضديق عن حماكم   وبحث 
���ض��ارع يبحث لها ع��ن عمل فاأحلقها  ث��م  اإمت���ام ه��ذه الزيجة  ذن��وب��ه ل���ض��رتاك��ه يف 
باإحدى �ضركات القطاع اخلا�ض لكي جتد ما تنفقه على ولديها وعلى نف�ضها ولكي 

تدفع اإيجار امل�ضكن الذي تراكم عليها.

التقارب احلالل
التقارب يفر�ض  ه��ذا   اأ�ضبح  ال�ضديق  الزوجة وه��ذا  التقارب بني  وك��ان لبد من 
نف�ضه فهو يذهب معها اإىل املحامي وهو الذي يتابع الق�ضية معه وهو الذي يذهب 
اإليها يف العمل ليو�ضي امل�ضئولني بها وهو الذي يتابع الطفلني اإذا مر�ضا اأو يقوم 
باأخذ هما اإىل نزهة يف اأيام اأجازتهما وهو ف�ضال عن ذلك ابن خالتها واىل حد ما 
م�ضوؤول عنها ومل يتحرك ال�ضك يف قلوب العائلة ومل يتقدم من  ينكد عليه لأنه 
مل يكن متزوجا ف هو ينتظر حتى  تتزوج �ضقيقته ال�ضغرى فهو القائم على �ضوؤون 

�ضقيقاته اأي�ضا بعد وفاة والده.
لكن رغم كل هذه املربرات فاإن ق�ضية طالقها عندما حجزت للنطق باحلكم بداأت 
لبد  وك��ان  واللمز  الغمز  وب��داأ  العائلة  اآذان  اإىل  ال�ضائعات  وو�ضلت  تتلكم  احل��ارة 
من حتديد املواقف التي ظلت مائعة اأكرث من �ضنتني كاملتني وقد �ضدر احلكم 
املحامي  و�ضلمها  املحامي وهي معه  اإىل  بالطالق وذهب 

�ضورة احلكم وحتررا معا.

خرجا من ال�ضرنقة التي كانت تكبل م�ضاعرهما غادرا �ضويا مكتب املحامي ليال 
يجران اأقدامهما يف اإرهاق كمحاربني يغادران ميدان املعركة  وكل منهما ي�ضمد 
ج��راح الآخ��ر ق��ال لها وهما ي�ضتقران يف ال�ضيارة الأج��رة م��ربوك لكنها مل جتب 
كانت دوامة امل�ضاعر التي  غ�ضيتها ترع�ض بدنها وحمدت اهلل اأن الظامل كان يخفي 
مالحمها والدموع املتحجرة فيها رمقها بنظرة مليئة بالت�ضاوؤل والعتذار خ�ضية 
اأن تكون دموعها ندم على طالقها ومدت يدها اإىل يده ترتب عليها وهي تقول األف 
حمد واألف �ضكر لك يا رب ثم اأجه�ضت ب�ضوت مكتوم  واقرتح عليها اأن يذهبا اإىل 
اأي مكان ي�ضرتيحان فيه على �ضاطئ النيل فهبطا من التاك�ضي عند نهاية كوبري 
ذراعيها  يتاأبط  اأن  له  و�ضمحت  هناك  الكازينوهات  اأح��د  اإيل  و���ض��ارا  النيل  ق�ضر 
ي�ضاعدها على نزول و�ضعر بج�ضدها يرتعد وهداأت بعد اأن �ضربت كوب من ع�ضري 
الليمون فخطبها من نف�ضها كان يتكلم كمحموم وكانت ت�ضتمع اإليه وكاأنها حتلم.

وتزوجت من جديد
وقبل الأهل خطبته وتزوجا عقب انتهاء العدة باأيام وحينما ان�ضرف املهنئون مل 
ي�ضدقا .وم�ضت  تن�ضق بني حياتها كزوجة وبني عملها وبني ولديها وكان �ضعيدا 
مبا تقدمه له من بقايا كل هذه املتاعب بل �ضمم اأن ي�ضرتي �ضيارة لكي يريحها 
من عناء املوا�ضالت واقرت�ض مبلغا �ضخما يف �ضبيل ذلك وكانت مقدرة لكل جهده 
ب��اأن يحب  اأك��رث  وي�ضعدها هو  اأن حتبه  �ضوى  امتنانها  به عن  ول متلك ما تعرب 
ولديها ب�ضدق وا�ضح وحينما حملت منه واأجنبت طفلهما الثالث �ضاعف ذلك من 

�ضعادتهما. 

عودة  النذل 
وعلى اأبواب العام الثالث من زواجهما تناثرت �ضائعات باأن زوجها الأول عاد ويريد 
وعندا  بيته  على  ا�ضتويل  ال��ذي  اللئيم  وال�ضديق  اخلائنة  الزوجة  من  النتقام 
ولكن  زوجها  طماأنته  على  حر�ضا  كتمته  اخل��رب  ه��ذا  لها  قريبة  اإليها  نقلت 
اأن يف�ضحها  اأنه عاد واأنه ل يريد  الزوج الأول بادر بالت�ضال بها وقال لها 
وخري لهما اأن يطلقا مبح�ض اأرادتهما وبهذا تعود اإليه واأمامها خم�ضة ع�ضر 
واأبلغه  اأي�ضا  بالزوج  وات�ضال  �ضديدا  منهما  انتقامه  يكون  ف�ضوف  واإل  يوما 
الطعم  الزوجة  البيت و�ضعت  اإىل  ال��زوج  والتهديد وحينا و�ضل  الكلمات  نف�ض 
على  املائدة ولكنه رف�ض الأكل وطلب  كوبا من  ع�ضري الليمون والقي بج�ضده على 
اأقرب مقعد وانطلقت تعد له كوب ع�ضري الليمون وجاءته به وجل�ضت اإيل جواره 
كان جليا لكليهما اأنه يريد اأن يتكلم وزادت اقرتابا منه واأ�ضغت كاأنها كانت ت�ضمع 

نب�ضات تفكريه يف ظلمة �ضمته وتاأكد لها اأنه يريد اأن يتكلم ف�ضاألته ماراأيك.

االنتقام
قال لها اإن اأ�ضلم و�ضيلة للدفاع هي الهجوم وانهما يجب اأن يهبطا الآن ويتقدما 
اإىل النيابة ب�ضكوى باأنه يهددهما ويطلبان اأخذ التعهد عليه بعدم التعر�ض لهما 
وحتم�ضت لالقرتاح ورجته اأن يكون البالغ منها هي حتي جتنبه حرج املواجهة 
مع �ضديقه لكنه اأ�ضر على اأن يكون البالغ منه لأن حمايتها الآن مطلوبة 

منه وقام اإىل مالب�ضه يرتديها واأ�ضرت هي على ا�ضط حابه.
وما  الباب  لها  يفتح  ووق��ف  �ضيارتهما  يركبا  لكي  �ضويا  ال�ضارع  وعرب 
ال��زوج الأول واأن��ه��ال على �ضديق عمره من  ب��رز  ك��ادت تدخل حتى  
الذي  بدمه  م�ضرجا  الأر����ض  اإيل  ه��وى  حتى  غليظة  بع�ضا  اخللف 
ينزف من راأ�ضه وهو مم�ضك مبقب�ض باب ال�ضيارة املفتوح واجتمع 
�ضاعات  وبعد  الإ�ضعاف  �ضيارة  وج��اءت  اختفي  املجرم  ولكن  النا�ض 
تهمة  اإليه  النيابة  واأ�ضندت  عليه  القب�ض  األقت  قد  ال�ضرطة  كانت 

�ضروع يف القتل وحب�ضته على ذمة الق�ضية .

�سروع يف القتل

ا�ست�سلمت االأرملة له على 
اأمل اأن يتزوجها وعندما علمت اإ�سابته باالإيدز قتلته

عندما �ضقط ال�ضاب طريح الفرا�ض 
وعمل  امل�����ض��ت�����ض��ف��ي  اإىل  ن��ق��ل��ه  ومت 
التحاليل والفحو�ضات الالزمة له 
عنه  وابتعد  ب��الإي��دز  اإ�ضابته  تبني 
اجلميع .. مالأت املرارة نف�ضه كره 
كل �ضيء حوله هرب من امل�ضت�ضفي 
الدمار  يتمنى  املجتمع  على  ناقما 
ل���ه حت����ول م���ن ����ض���اب م�����ض��امل اإىل 
النتقام  وي��ود  النا�ض  يكره  وح�ض 
من اجلميع اأخذ يتود اإىل الأرامل 
واملطلقات ومن فاتهن قطار الزواج 
وا�ضتطاع باأ�ضلوبه ال�ضاحر وكلماته 
ب���ال���زواج ثم  ت��ع��ده��ن  ال��ت��ي  املنغمة 
اأن  وب��ع��د  با�ضم احل��ب  ي��ن��ال منهن 
اأو  بهذه  عالقته  تكرار  من  يتاأكد 
اأن يكون  اأم����ل  ي��رتك��ه��ا ع��ل��ى  ت��ل��ك 
املر�ض انتقل اإليها ومل يكتف بذلك 
و�ضرقة  بالن�ضب عليهن  يقوم  كان 
اأج��ل احل�ضول على  اأم��وال��ه��ن م��ن 
وب�ضببه  اأدمنه  ال��ذي  املخدر  �ضراء 

اأ�ضيب بهذا املر�ض .
اأرملة  اإليه ال�ضدفة وحدها  �ضاقت 
�ضابة تويف زوجها بعد زواجها بعام 
واحد كانت �ضدمة قا�ضية بالن�ضبة 
عينيها  يف  ال���دن���ي���ا  ا�����ض����ودت  ل���ه���ا 
عامل  عن  بعيدا  الن���زواء  وف�ضلت 
الرجال وفاء لزوجها لكنها عندما 
التقت بهذا ال�ضاب يف اأحد الأندية 
ال��ت��ي ت��رت��اده��ا م���ع اأ���ض��رت��ه��ا خفق 
قلبها باحلب من جديد اأح�ضت اأن 
الدنيا بداأت ت�ضحك لها من جديد 
رف�ضت  التي  الرثية  الأرملة  وهي 
العديد من ال�ضباب الذين تقدموا 

ق��ب��ل ورف�����ض��ه��م جميعا  م���ن  ل��ه��ا 
حفاظا على حبها لزوجها الراحل 
ت�ضتمتع  اأن  ق��ب��ل  ف��ق��دت��ه  ال�����ذي 
ملاذا  ت��دري  ل  ولكنها  معه  باحلياة 
لهذا  م�ضراعيه  على  قلبها  انفتح 
ال�����ض��اب ال����ذي ي��ر���ض��م ع��ل��ى وجهه 
ويرتدي  وال���رباءة  اخلجل  مالمح 
بهذا  ال�ضاب  اأح�ض  احلمالن  ثياب 
احلب وبادلها نف�ض امل�ضاعر وحاول 
اأن يبعد عنها خوفا عليها واعرتف 
بها  باأنه ل ي�ضتطيع الق��رتان  لها 

رف�ضه  ���ض��ب��ب  اأن  ه���ي  واع���ت���ق���دت 
نف�ضها  اأ�ضلمت  اأن��ه��ا  منها  ال����زواج 
له قبل الزواج واأق�ضمت له باأغلظ 
الإميان اأنها مل تفعل ذلك اإل معه 
بكت  املتوفى  زوجها  بعد  فقط  هو 
عر�ضها  ي�ضرت  اأن  ت�ضرتحمه  وهي 
يخربها  اأن  اإل  اأم���ام���ه  ي��ك��ن  ومل 
على  اخل��رب  .وق���ع  امل���رة  باحلقيقة 
وجن  كال�ضاعقة  ال�ضابة  الأرم��ل��ة 
انتهت  حياتها  اأن  واأح�ضت  جنونها 
ت���در  ب�����ض��ب��ب حل���ظ���ة ط���ي�������ض ومل 

بنف�ضها اإل وهي جتري اإىل املطبخ 
وحت�ضر �ضكينا وتهال بها طعنا يف 
ق��ل��ب ال�����ض��اب ورق��ب��ت��ه وه���و يحاول 
لكن  نف�ضه  عن  والدفاع  مقاومتها 
ق�����واه و�ضقط  ����ض���رع���ان م���ا خ�����ارت 
م�ضرجا بدمائه وظلت املراأة ت�ضرخ 
به�ضرتيا حتى جتمع اجلريان على 
�ضراخها فقاموا بك�ضر باب �ضقتها 
ل���ي���ج���دوا ج��ث��ة ال�������ض���اب غ���ارق���ة يف 
يحاول  وهو  ال�ضقة  ب�ضالة  دمائها 
الهروب من اأمامها اأبلغت ال�ضرطة 

التي  الأرم��ل��ة  القب�ض على  واأل��ق��ى 
قتلها  ع���ن  ب��ال��ت��ف�����ض��ي��ل  اع���رتف���ت 
فاأمرت  مبر�ضه  اع��رتاف��ه  بعد  ل��ه 
النيابة بحب�ضها على ذمة التحقيق 
بهذا  بامل�ضت�ضفى اخلا�ض  وحجزها 
النوع من املر�ض واإج��راء التحليل 
وال��ف��ح��و���ض��ات ال��ك��ام��ل��ة ل��ه��ا لبيان 
وكذلك  اإ�ضابتها  ع��دم  اأو  اإ�ضابتها 
ف��ح�����ض دم����اء ال��ق��ت��ي��ل ح��ت��ى ميكن 
ا���ض��ت��ك��م��ال الإح���ال���ة ال��ق��ان��وين اإىل 

املحكمة

العثور على جثة ت�سيكية وابنتها 
بفندق �سياحي بالغردقة

تلقت غرفة العمليات بديوان عام املحافظة، بالًغا من مباحث ال�ضياحة 
الغردقة. مدينة  جنوب  ال�ضياحية  الفنادق  باإحدى  جثتني  بوجود  يفيد 
النيابة  وتبا�ضر  بالواقعة  حم�ضًرا  وحت��رر  احل���ادث،  ملكان  النتقال  ومت 
�ضياحي  فندق  من  بالًغا  تلقت  قد  ال�ضياحة  مباحث  التحقيقات.وكانت 
 40 ت�ضيكية   �ضائحة   على جثة  بالعثور  ال��ب��الغ   يفيد  ال��غ��ردق��ة،  جنوب 
عاًما وجثة اأخرى لبنتها 8 �ضنوات داخل الغرفة، واأكد م�ضدر من داخل 
الفندق باأن العائلة قد تعر�ضت لت�ضمم بعد تناولهم وجبه غذائية اأم�ض، 
ملكان  النيابة  من  فريق  واإ�ضهال.انتقل  وقيئ  �ضديد  لإعياء  تعر�ضوا  وقد 
ال�ضفارة  واإب���الغ  اجلثتني  بت�ضريح  النيابة  واأم���رت  للتحقيقات،  الواقعة 

بالقاهرة لت�ضليم اجلثتني.
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�شهر  انتظرت  لذلك  جيد،  ب�شيناريو  الدراما  اىل  العودة  على  حري�شة  انها  الدين،  عز  مي  امل�شرية  الفنانة  قالت 
رم�شان لتتمكن من التعرف على ردود االأفعال على م�شل�شلها اجلديد )ال�شك(، الذي ق�شت يف ت�شوير م�شاهده خالل 
االأيام االأخرية داخل )اللوكي�شن(. واأ�شارت اىل ان املناف�شة الرم�شانية يف النهاية هي يف �شالح ال�شناعة. وذكرت 
ان الريادة يف الدراما �شتبقى م�شرية، مع االحرتام للدراما الرتكية، موؤكدة ان هذه االأعمال امل�شرية املتنوعة خالل 

ال�شهر الكرمي، هي الدليل على ذلك. وهذا ن�ض ما دار معها من حوار:

تنتظر الوقت املنا�شب لتعود اإىل ال�شينما

مي عز الدين: املناف�سة الرم�سانية هي يف �سالح الفن

حممد رم�سان... يج�ّسد ال�سادات
 

ي�ضتعد الفنان امل�ضري ال�ضاب حممد رم�ضان، لتج�ضيد �ضخ�ضية الرئي�ض 
م�ضل�ضل  يف  وقدمها  �ضبق  وال��ت��ي  ال�����ض��ادات  اأن���ور  حممد  ال��راح��ل  امل�ضري 

)كاريوكا( الذي خا�ضت به الفنانه وفاء عامر ال�ضباق الرم�ضاين املا�ضي.
فيلمه  ت�ضوير  النتهاء من  بعد  التجربة  هذه  �ضيدخل  اإن��ه  قال  رم�ضان، 
اجل���دي���د )ق��ل��ب الأ����ض���د( والن���ت���ه���اء م���ن ب���روف���ات م�����ض��رح��ي��ت��ه )�ضعيدي 
امل�ضل�ضل منذ  بكتابة  ب��داأ  اأن��ه  اإىل  اجل��ن��دي. ولفت  امل��وؤل��ف فتحي  اأي���دول( 
يتم  ال�ضادات  الرئي�ض  قاتلي  �ضاهد  املا�ضي عندما  اأكتوبر  احتفالت  فرتة 
الحتفال بهم يف ن�ضر اأكتوبر العظيم. واأ�ضاف اإنه ي�ضتعّد ملقابلة )ال�ضيدة 
جيهان ال�ضادت ملعرفة اأدق تفا�ضيل الرئي�ض الراحل يف حياته واأهم اأ�ضرار 
ال�ضاعات الأخرية قبل الغتيال وعالقته بالإخوان(، م�ضرياً اإىل اأنه �ضوف 
ينتهي من كتابة امل�ضل�ضل بعد عيد الفطر وبعدها يتم اختيار فريق العمل 

للبدء بت�ضوير امل�ضل�ضل لعر�ضه يف رم�ضان املقبل.

)ال�ضك(؟ م�ضل�ضلك  ت�ضوير  �ضار  كيف  البداية  • يف 
- الت�ضوير كان يتم مبعدلت جيدة جداً، خ�ضو�ضاً ان فريق العمل قام 
)لوكي�ضن(  داخل  طويلة  �ضاعات  واأم�ضينا  الت�ضوير،  �ضاعات  بتكثيف 
الت�ضوير، حتى متكنا من اجناز اأكرب عدد ممكن من امل�ضاهد، وو�ضلنا 
اىل مرحلة الأم��ان يف الت�ضوير ومتكنا من اللحاق بالعر�ض يف �ضهر 

رم�ضان، وننتظر ردود اأفعال اجلمهور.
بالتعب من اأجواء الت�ضوير؟ ت�ضعرين  هل  • ولكن 

- بالطبع، قمت مبجهود كبري يف الأي��ام الأخ��رية، ولكن فريق العمل 
كله تفانى يف الت�ضوير، وجنتمع كلنا على هدف واحد، وهو ان يخرج 
العمل ب�ضكل ناجح لينال اعجاب اجلمهور. ولهذا رغم التعب والرهاق 
ال�ضديد، فالتعب يتال�ضى مبجرد ان انتهي من ت�ضوير م�ضهد جيد اأو 

يقوم اأحد من زمالئي بالنتهاء من ت�ضوير م�ضهد متمّيز.
كانت تنعك�ض على كل كوالي�ض الت�ضوير؟ امل�ضاعر  هذه  • وهل 

الت�ضوير كانت جميلة ج��داً، وكل واح��د يعرف  - احلمد هلل كوالي�ض 
طبيعة عمله جيداً وين�ضغل بالت�ضوير ومذاكرة م�ضاهده حتى نخرج 
املجهود  ه��ذا  وراء  م��ن  ال��ه��دف  يحقق  ال���ذي  ال��الئ��ق  بال�ضكل  جميعاً 
الكبري الذي نقوم به، وكل فريق العمل من املواهب الكبرية والفنانني 

امل�ضهود لهم بالتمّيز.
• وكيف قمت بالتح�ضري لدورك يف امل�ضل�ضل؟

- كنت حري�ضة على البحث عن �ضيناريو لعمل جيد اأمتكن من خالله 
العودة اىل اجلمهور ب�ضكل منا�ضب. ومبجرد ان عرثت على )ال�ضك(، 
قمت باملذاكرة والملام بتفا�ضيل ال�ضخ�ضية التي اأقوم بتقدميها خالل 

الأحداث والتفاعل مع مالحمها ب�ضكل كامل.
الأحداث؟ خالل  بتقدميه  تقومني  الذي  الدور  طبيعة  • وما 

- دور جديد جداً و�ضخ�ضية مل األعبها من قبل، ولكن اأريد ان اأتركها 
مفاجاأة للجمهور يف �ضهر رم�ضان، خ�ضو�ضاً انني ل اأحب احلديث عن 

الأدوار التي األعبها حتى ل اأحرقها وكذلك اأحداث امل�ضل�ضل.
العمل الذين �ضاركوا يف  اأبطال  باقي  اختيار  يف  دور  لك  كان  • وهل 

البطولة اأمامك؟
- بالطبع انا حري�ضة منذ بداية م�ضواري يف الو�ضط الفني، على ان 
اأت��ع��اون معه لن��ه ه��و مدير العمل ولديه  اأح���رتم عمل امل��خ��رج ال��ذي 
فقط  األتزم  بينما  العمل،  فريق  باقي  اختيار  على  والقدرة  امل�ضوؤولية 
بدوري واملهام التي يتم ا�ضنادها ايّل، ول اأتدخل يف عمل الآخرين لين 

موؤمنة بان يتخ�ض�ض كل واحد يف دوره ليخرج على اأف�ضل وجه.
يف  التلفزيونية  ال��درام��ا  �ضت�ضهدها  التي  املناف�ضة  ترين  وكيف   •

رم�ضان هذا العام؟
ال�ضناعة،  �ضالح  يف  ي�ضّب  هذا  لن  قوية،  مناف�ضة  تكون  ان  اأمتنى   -
الذي  الفن،  ال��ري��ادة يف جم��ال  واأمتنى ان حتتفظ م�ضر مبوقعها يف 
الدراما امل�ضرية  اأمتنى ان حتقق  التاريخ، كما  متيزت فيه على مدار 
الأعمال  ه��ذه  والدليل  وال��ري��ادة،  التفوق  بهذا  جديرة  وه��ي  التفوق، 

املتنوعة على ال�ضا�ضات امل�ضرية والعربية.
ترين مناف�ضة امل�ضل�ضالت الرتكية؟ • وكيف 

واجلماهريية  امل�����ض��اه��دة  حت��ق��ق  ان  م��ن  متكنت  ال��رتك��ي��ة  ال���درام���ا   -
عن  غنى  ف��ال  ه��ذا  م��ع  ولكن  العربية،  البيوت  يف  والنت�ضار  العالية 
على  ولكن  مت��ام��اً،  حملها  حتل  ان  من  تتمكن  ومل  امل�ضرية  ال��درام��ا 

على  اتقانها  يتم  وان  متيزها  يف  ت�ضتمر  ان  امل�ضرية  ال��درام��ا  �ضناعة 
اأكمل وجه.

انت من ال�ضينما؟ اأين  النهاية  • ويف 

اأتردد  لن  اجليد،  الفيلم  على  العثور  ومبجرد  املنا�ضب،  الوقت  يف   -
التي  ال�ضينما  اىل  م�ضتاقة  لن��ن��ي  ف���وراً  الت�ضوير  اىل  ان���زل  و���ض��وف 

اأع�ضقها.

فــن عـــربــي
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اعتمد ن�ضف خمرجي ال�ضينما يف مو�ضم ال�ضيف الراهن 
ع��ل��ى ال��ت�����ض��وي��ر يف دي���ك���ورات داخ��ل��ي��ة ب����دًل م���ن ت�ضوير 
الديكورات  ظهرت  حيث  احلقيقية،  اأماكنها  يف  الأح���داث 
ب�ضكل لفت يف هذه الأعمال على رغم حماولت �ضانعيها 
للهروب من ال�ضورة النمطية التي تظهر بها الديكورات. 

عند هذه الظاهرة نتوقف.

الثانية  التجربة  يعترب  ال��ذي  ك���ات(،  )بو�ضي  فيلم  ر  ���ض��وِّ
بالعتماد  الأ�ضتوديو  يف  ال�ضريف،  عالء  ومنتجه  ملخرجه 
الذي  الفيلم  يف  تظهر  فلم  ال��داخ��ل��ي��ة،  ال��دي��ك��ورات  على 
80 دقيقة لقطة واح��دة خارج  اأحداثه على مدار  امتدت 
امل�����ض��اه��د ال��داخ��ل��ي��ه ال��ت��ي اع��ت��م��دت ع��ل��ى حم��ل لت�ضفيف 
ال�ضعر وبع�ض املنازل التي دارت فيها الأحداث، وذلك على 
العك�ض من جتربة ال�ضريف الأوىل )الأملاين( التي �ضورت 

بالكامل يف ال�ضارع.
اإىل  نظراً  الفيلم  ديكورات  بناء  اختار  اإن��ه  ال�ضريف  يقول 
ت��دور يف نطاق حمدد ولي�ضت مت�ضعبة،  اأن الأح��داث كلها 
على عك�ض )الأملاين(، بالإ�ضافة اإىل اأن بناء الديكورات اأقل 
تكلفة عليه كمنتج من الت�ضوير يف حمل حقيقي، ل �ضيما 

اأن الت�ضوير اخلارجي ي�ضتغرق وقتاً اأطول من املعتاد.
ثم  الإن��ف��اق عليها جيداً، وم��ن  الديكورات مت  اأن  واأ���ض��اف 
اإىل  لف��ت��اً  النهائية،  العمل  ���ض��ورة  على  الأم���ر  ي��وؤث��ر  مل 
اإىل طبيعة  راج��ع  اأم��ر  ديكورات من عدمه  بناء  اإمكان  اأن 
ل�  ال���الزم  الديكور  بناء  يقرر  جعله  م��ا  واأح��داث��ه،  الفيلم 
اأنه ل ي�ضم اأي م�ضاهد ملطارادات  )بو�ضي كات(، خ�ضو�ضاً 

اأو ا�ضتباكات حتتاج اإىل م�ضاحة كبرية اأو حرية للحركة.
ك��ل من  ببطولته  ق��ام  ال���ذي  و���ض��ادي��ة(  فيلم )متعب  اأم���ا 
الت�ضوير  فاقت�ضر  ك��ي��ب��ايل،  وع��ل��ي��اء  م�ضيلحي  اأ����ض���رف 
اخلارجي فيه على م�ضهد مطاردة واحد يف البداية يظهر 
ال�ضرطة يف القب�ض  فيه البطل متعب وهو ي�ضاعد رجال 
على اأحد املجرمني. ا�ضتغرق امل�ضهد نحو ثالثة دقائق على 
ال�ضا�ضة وقام املخرج بت�ضويره يف اإحدى احلارات ال�ضعبية 
بينما كانت بقية امل�ضاهد يف مواقع ت�ضوير مدينة الإنتاج 

الإعالمي.

ال���ذي مت  ال�����ض��ي��ارات  م��وق��ف  ب��ني  ت��ن��وع��ت  الفيلم  م�ضاهد 
ديكوراتها لتظهر  التي مت تعديل  ال�ضعبية  بناوؤه واحل��ارة 
ب�ضكل خمتلف، فيما ُنفذت م�ضاهد ق�ضم ال�ضرطة والنيابة 
الأماكن  ال��ت�����ض��وي��ر يف  ع���ن  ع��و���ض��اً  دي���ك���ورات خ��ا���ض��ة  يف 

احلقيقية.

اإن تكلفة بناء  ���ض��اه��ني  اأح��م��د  امل��خ��رج  ي��ق��ول  م��ن ج��ه��ت��ه، 
اخلارجي،  الت�ضوير  تكلفة  م��ن  بكثري  اأك���رب  ال��دي��ك��ورات 
فيه جزء  ي��دور  ال��ذي  ال�ضيارات  ملوقف  بناءه  اأن  خ�ضو�ضاً 
نتيجة جلب  ك��ث��رياً  اإن��ت��اج��ي��اً  تكلف  الأح�����داث  م��ن  ك��ب��ري 
امل�ضاهد،  يف  لتظهر  وركنها  واإيجارها  ال�ضيارات  من  كثري 

وال�ضتعانة بدراجات بخارية كثرية اأو عربات )التوتوك(، 
ال��ب��ن��اء والإي����ج����ار يف م��دي��ن��ة الإنتاج  ت��ك��ل��ف��ة  ف�����ض��اًل ع���ن 
الإع���الم���ي وال���ت���ي ت��ع��د م��رت��ف��ع��ة م��ق��ارن��ة ب��ال��ت�����ض��وي��ر يف 

الأماكن احلقيقية.
التي  الأمنية هي  والأو���ض��اع  الظروف  اأن  �ضاهني  واأ�ضاف 

جعلته يفكِّر يف بناء الديكورات بدًل من الت�ضوير يف اخلارج 
ت�ضبه  مواقع  بناء  اإىل  عمد  حيث  احلقيقية،  الأم��اك��ن  يف 
باعتبارها  اإليها  اجلمهور  يتعرف  ل  احلقيقية  الأم��اك��ن 
احلارة  خ�ضو�ضاً  الإن��ت��اج،  مدينة  )بالتوهات(  من  ج��زءاً 
بناء  يف  امل�ضداقية  على  حر�ض  اأن��ه  اإىل  واأ���ض��ار  ال�ضعبية. 
ديكور احلارة ال�ضعبية، ومن ثم قام بكثري من التغيريات يف 
الديكورات امل�ضممة اأ�ضا�ضاً يف مدينة الإنتاج الإعالمي، كي 
ل ي�ضتطيع اأحد التعرف اإىل مكان الت�ضوير داخل املدينة، 
وهو الأمر الذي اأدى اإىل اإ�ضفاء مزيد من الواقعية على 

العمل وانعك�ض اإيجابيا على م�ضتوى الفيلم.

خميمات
اعتمدت املخرجة نادين خان يف اأوىل جتاربها ال�ضينمائية 
)هرج ومرج( على الت�ضوير يف اأحد الأ�ضتوديوهات اأي�ضاً، 
ت�ضبه  التي  املناطق  لإح��دى  �ضخم  ديكور  تنفيذ  مت  حيث 
بناء  اأن  بالكامل، علما  الفيلم فيها  املخيمات ومت ت�ضوير 
يف  الت�ضوير  اح��ت��اج  فيما  اأ���ض��ه��ر  �ضتة  ا���ض��ت��غ��رق  ال��دي��ك��ور 
ال�)بالتوه( اإىل �ضتة اأ�ضابيع. ت�ضري نادين اإىل اأن قرار بناء 
ت��دور يف مكان  الأح��داث  الفيلم جاء لأن طبيعة  ديكورات 
يتطلب  نف�ضه  ال��وق��ت  ويف  وال��ت��اري��خ،  الهوية  معلوم  غ��ري 
اأي  يف  �ضابقاً  ي�ضاهدها اجلمهور  ظهور �ضورة جديدة مل 
عمل فني، وحتى ل ي�ضعر اأحد اأنه قد مت الت�ضوير يف تلك 

املنطقة �ضابقاً.
واأ�ضافت اأن بناء الديكور على م�ضاحة وا�ضعة من الأر�ض 
التي تريدها  الزاويا  اإظهار عدد كبري من  منحها فر�ضة 
يف ال�ضورة، لفتة اإىل اأن عدم بناء ديكور خا�ض بالأحداث 
القائم  الفكرة  من  مهماً  يفقد ج��زءاً  الفيلم  �ضيجعل  كان 
ت��دور فيهم  ال��ذي  ال��زم��ان وامل��ك��ان  عليها وه��ي جمهولية 

الأحداث.
اأن تكلفة بناء الديكورات كانت مرتفعة،  اإىل  ت�ضري نادين 
اأن الت�ضوير امتد اإىل نحو �ضتة  كذلك اإيجارها خ�ضو�ضاً 
اأن الت�ضوير يف مكان واحد  اأ�ضابيع متوا�ضلة. ولفتت اإىل 
جاء بامل�ضادفة ومل يكن مق�ضوداً، فهو مرتبط ببناء الفيلم 

الدرامي ولي�ض لأي اأ�ضباب اأخرى.

ال�سينما تعود اإىل زمن الديكورات 
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عالجات طبيعية الأعرا�س احل�سا�سية
 

م��ع اق����رتاب ت��غ��ري ال��ف�����ض��ول، وخ��ا���ض��ة ف�ضل امل��ط��ر واخل���ري���ف، يخ�ضى 
اجل�ضم  فعل  ردة  واع��را���ض  التح�ض�ض  نوبات  من  باحل�ضا�ضية  امل�ضابون 
ال��ذي يزيد من رطوبة  او اجل��و املطر  الغبار  ل��ذرات  التعر�ض  اث��ر  على 
وكمية اجلراثيم يف البيئة. ولتقليل ازعاج من يعانون احل�ضا�ضية يجب 
عليهم تفادي هذه املح�ض�ضات اول. لكن ين�ضحك اخلرباء بتجربة هذه 
فائدتها يف  البحاث  اثبتت  والتي  اي�ضا،  الب�ضيطة  الطبيعية  العالجات 
تخفيف اعرا�ض احل�ضا�ضية:  - �ضم ال�ضفاه: وجدت درا�ضة يابانية بان 
اقفال ال�ضفاه ملدة 3 دقائق )قول اأممممممم( مع ال�ضتماع اىل مو�ضيقى 

وال�ضرتخاء ينجح يف تخفيف اعرا�ض احل�ضا�ضية. 
- تناول الب�ضل: ت�ضدر عن هذا النوع من اخل�ضار الكثري من الغازات 
خوا�ض  لها  م���ادة  وه��ي  كور�ضتيتني  على  ويحتوي  ال��ط��ي��ارة،  العطرية 
م�ضابهة مل�ضادات احل�ضا�ضية )م�ضادات الهي�ضتامني(. وبح�ضب الباحثني، 
الذين ن�ضروا درا�ضتهم يف )دورية ار�ضيفات احل�ضا�ضية واجلهاز الدفاعي(، 

لتناول الب�ضل مفعول يخفف اعرا�ض احل�ضا�ضية. 
ي�ضبب  التمرين  اأن  البع�ض  يعتقد  قد  الريا�ضة:  التمارين  ممار�ضة   -
اأن  ت��وؤك��د  جميعها  ال��درا���ض��ات  ان  بيد  احل�ضا�ضية،  اع��را���ض  ���ض��دة  زي���ادة 
ممار�ضة ريا�ضة خفيفة مثل امل�ضي واحلركة تعمل على زيادة قوة اجل�ضم 

وجهازه املناعي وتخفيف اأعرا�ض احل�ضا�ضية.

املاء يزيد الرتكيز
 

 %  70-60 امل��اء يحتل  ب��اأن  يعرف 
م���ن اج�����ض��ام��ن��ا، وع��ل��ي��ه ف��ل��ي�����ض من 
انخفا�ض  عن  يرتتب  ب��ان  امل�ضتغرب 
من  كثري  ظهور  اجل�ضم  يف  م�ضتواه 
حديثة،  درا���ض��ة  وبح�ضب  الع��را���ض. 
فتناول املاء او فقد الكثري منه خالل 
لتحديد  مهما  عامال  يعترب  التعرق 
قوة الرتكيز، وان انخفا�ض ن�ضبة املاء 
يف اجل�ضم ت�ضبب قلة الرتكيز. حيث 
ومقارنة  بتقييم  انكليز  علماء  ق��ام 
وتركيز  ذك���اء  حتليلي  فح�ض  نتائج 
ت��ع��رق��ه��م وفقدهم  ب��ع��د  ل��ل��ري��ا���ض��ني 
�ضربهم  وبعد  اجل�ضم  م��اء  من  كمية 
للماء. وبينت النتائج بان من مل يقم 

برتطيب ج�ضمه باملاء )�ضواء عن طريق ال�ضرب او نرث قطرات املاء عليه( 
التمرين  امل��اء بعد  ب��اأن �ضرب  نتائجه يف الختبار �ضعيفة. كما وجد  كانت 
ان  على  يدل  الرتكيز. مما  تقييم  اختبار  نتائج  �ضبب حت�ضنا ملحوظا يف 

اجلفاف يقلل القدرة على التفكري ويوؤثر يف الذاكرة الق�ضرية المد.
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املدينة  تودي وسط  بي سي  إن  مع معجبيه خالل ظهوره في عرض  يلتقط صوراً  دامون  املمثل مات 
نيويورك. )رويترز(

اكرب بلد يف العامل ؟ هو  • ما 
تبلغ  كانت  ال��ذي  ال�ضابق  ال�ضوفيتي  الحت��اد  العامل هو  بلد يف  اك��رب   
م�ضاحة  ���ض��د���ض  ي����وازي  م��ا  اأي  م��رب��ع��ا  م��ي��ال  م�ضاحته8649489 
انهيار  وبعد  الآن  اأم��ا  ن�ضمة  مليون   276 �ضكانه  عدد  ويبلغ  الياب�ضة 
املرتبة  ك��ن��دا  احتله  فقد  دوي���الت  اإىل  وتق�ضيمه  ال�ضوفيتي  الحت���اد 
الأوىل  مب�ضاحة تبلغ 3851787 ميل مربع اآما عدد �ضكانها في�ضل 

اإىل 26 مليون فقط 
اكرب حيوان يف العامل ؟ هو  • ما 

اإىل ما يزيد  اكرب حيوان يف عاملنا هو احل��وت الأزرق قد ي�ضل طوله 
150 طن لدى اكتمال من��وه  كرث �ضيد  100 قدم ووزن��ه اإىل  على 

احلوت الأزرق ف�ضار اليوم نادر الوجود  
يف العامل ؟ حيوان  اأطول  هو  • ما 

 اأطول حيوان يف العامل هو الزرافة قد تنظر الزرافة اإىل الأ�ضفل من 
علو 20 قدما اأي ما يوازي علو منزل موؤلف من طابقني  

-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 الأطباء 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.

اأثناء اإحدى الرحالت املدر�ضية اإىل متحف التاريخ والآث��ار باملدينة وجدت كاترين �ضل�ضلة ذهبية كبرية  يف 
لكنها  اأح��د  يراها  اأن  دون  العتمة  البعيدة وحالت  الفرتينات  اح��دى  اأ�ضفل  �ضقطت  ق��الدة مر�ضعة وقد  بها 
�ضاهدتها بامل�ضادفة فوقفت لتتلفت حولها كثريا قبل اأن متد يدها وحتمل القالدة وتنظر اليها نظرة �ضريعة 
ثم ت�ضعها يف جيب البنطلون وهي تتح�ض�ضها كم هي ثقيلة، وت�ضاوي ثروة، اأ�ضرعت وان�ضمت اإىل �ضديقاتها 
اأم ل، هل تذهب وتبلغ مكتب الأم��ن.. هل  وهي تفكر هل ما فعلته �ضح ،هل هي خمطئة هل تبلغ امل�ضرفة 
و�ضط  بالندماج  ا�ضكاتها  ثم حاولت  دارت يف عقلها  ..اأ�ضئلة كثرية  القالدة هل  بنف�ضها عن �ضاحبة  تبحث 
زميالتها وال�ضتمتاع اإىل �ضرح امل�ضرفة.. ورغم ذلك اأخذت تتح�ض�ض جيبها ومتني نف�ضها با�ضياء كثرية مثل 
بيع القالدة و�ضراء مالب�ض كثرية، لأنها �ضت�ضرتي حذاء جديدا مثل �ضديقتها بل رمبا اإ�ضرتت اأي�ضا بع�ض 
الذهب وال�ضطوانات احلديثة وم�ضجال جديدا.. وهدية لأمها ولكن راودتها ال�ضكوك رمبا اأخربت �ضاحبة 
القالدة ال�ضرطة لتبحث عنها ورمبا اإن باعتها اأم�ضك بها رجال ال�ضرطة.. ورمبا ينت�ضر اخلرب فت�ضبح ل�ضة.. 
اآه �ضتفقد املدر�ضة و�ضتفقد حب اأمها واأبيها واأخواتها.. و�ضديقاتها، �ضتفقد كل �ضيء لأنها �ضت�ضبح ل�ضة.. 

�ضي�ضبب اخلرب احراجا لأهلها .. 
 اأ�ضيبت ب�ضداع عكر مزاجها فاقرتبت منها امل�ضرفة لتطمئن عليها ثم تركتها لتكمل اجلولة وقبل انتهائها 
وجدت حركة ت�ضدر هنا وهناك من رجال الأمن اجلميع يتجولون يف اأنحاء املتحف وت�ضمع هم�ضات هناك 
برعب فظيع  فاأح�ضت  عنها  للبحث  ال��زوار  على  الأب���واب  و�ضتغلق  املتحف  فقدت من  ذهبية مر�ضعة  ق��الدة 
وتوقف تفكريها حلظة قبل اأن تلمح لوحة كتب عليها الجتاه اإىل حمام ال�ضيدات فان�ضحبت ببطئ وذهبت 
اإىل ذلك الجتاه ثم دخلت اإىل احلمام واأخرجت القالدة وم�ضحتها مبنديل ورقي ثم تركتها خلف املرحا�ض 
وخرجت حني اأح�ضت باأحد قادم فاأ�ضرعت ودخلت حماما اآخر واأغلقته عليها وكانت اإحدى ال�ضرطيات هي من 
دخلت اإىل احلمام ف�ضاهدت كاترين تخرج من احلمام الأخري فانتظرت اإىل اأن غادرت لتدخل وتفت�ض ذلك 
احلمام وخرجت ومل جتد �ضيئا ثم ا�ضتكملت تفتي�ض باقي احلمامات لتجد القالدة وخرجت لتعلن ذلك مما 
هداأ من روع مدير املتحف وظهرت ابت�ضامته وهو يقول كان من ال�ضعب اخلروج بها واإل اأطلقت ال�ضفارات، 
واأعتقد اأن الل�ضة عرفت ذلك فرتكتها يف احلمام فحمدا هلل. �ضمعته كاترين فقالت يف نف�ضها نعم حمدا هلل 
ولكني ل�ضت ل�ضة ومل اأكن اأعرف اأن هناك �ضفارات �ضتنطلق واإل كنت مت رعبا فلتذهب القالدة اإىل اجلحيم 

وهنا اقرتبت امل�ضرفة لتطمئن عليها فابت�ضمت كاترين وقالت احلمد اهلل لقد ذهب ال�ضداع اإىل اجلحيم!.

القالدة الثمينة 

تناول الطعام اأثناء ال�سعور بال�سبع 
من اأهم اأ�سباب البدانة

الكركم خري عالج لاللتهابات وقرحة املعدة
 

 تو�ضل فريق من العلماء الهنود اإىل اأن تناول الكركم بجرعات كافية 
مما  والقرحة  املعدية  اللتهابات  ح��دة  تخفيف  ف��ى  هاما  دورا  يلعب 
هذه  مثل  لعالج  طبية  عقاقري  اإنتاج  فى  لال�ضتغالله  الطريق  ميهد 

احلالت خا�ضة احلادة منها.
وك�ضف الباحثون الهنود مبعهد الكيمياء البيولوجية فى نيودلهى عن 
اإنتماء الكركم اإىل عائلةالزجنبياللنباتية والذي يتم التداوى بها يف 

الطب البديل منذ نحو 3 اآلف عام لتمتعه بخوا�ض املطهرة.
�ضالح فعال  واملحددة هى خري  املنا�ضبة  اأن اجلرعة  الباحثون  واأو�ضح 
املنخف�ضة  اجل��رع��ة  اأن  حيث  وال��ق��رح��ة  امل��ع��دة  لاللتهابات  وع��الج��ى 
زيادة  على  العالية  اجلرعة  تعمل  حيث  بالغر�ض  تفيان  ل  العالية  اأو 
الدرا�ضة  ت�ضري  كما  ال�ضحية  امل�ضكالت  م��ن  وم��زي��د  اللتهابات  ح��دة 
اأن ال�ضتعانة بالكركم بني عالجات القرحة ي�ضهم ب�ضورة كبرية  اإىل 
اإ�ضتعادة  اإىل  بال�ضافة  �ضاحلة  دموية جديدة  تعزيز ظهوراأوعية  فى 

الأن�ضجة واخلاليا لكفاءتها.

�شيف اهلل �شري حممد
متفوق يف درا�سته ومتعاون مع زمالئه 
 . والر�سم  الكمبيوتر  األعاب  يهوى   .
يتمنى اأن ي�سبح �رشطيا يف امل�ستقبل 
ويهدي �سورته اإىل جميع الأ�رشة والأهل 

والأ�سدقاء .

�شميع اهلل �شري حممد 
متفوق يف درا�سته ومتعاون مع زمالئه 
. يهوى األعاب الكمبيوتر ولعب الكرة 
يف  ممثل  ي�سبح  اأن  يتمنى   . والر�سم 
جميع  اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل 

الأ�رشة والأهل والأ�سدقاء .

�شم�شة �شعيد العرياين
مع  ومتعاونة  درا�ستها  يف  متفوقة 
وم�ساهدة  التلوين  .تهوى  زميالتها 
ت�سبح  اأن  تتمنى   . الكرتون  اأفالم 
امل�ستقبل وتهدي �سورتها  طبيبة يف 

اإىل جميع الأ�رشة والأهل والأ�سدقاء 

البدناء  الط��ف��ال  اأن  ع��ن  النقاب  طبية  درا���ض��ة  ك�ضفت 
ومفرطى البدانة يتناولون 34 % �ضعرات حرارية اأكرث 
امل�ضليات  تناول  فى  اإفراطهم  نتيجة  احتياجاتهم  من 
واملقليات عقب الوجبات حتى يف حال �ضعورهم بال�ضبع 

باملقارنة بالطفال الذين يتمتعون بقوام معتدل.
و���ض��ددال��ب��اح��ث��ون ب��ج��ام��ع��ة ن��ي��وي��ورك الأم��ري��ك��ي��ة على 
ت�ضكل  باتت  ال��زائ��د  وال���وزن  البدانة  معدلت  تزايد  اأن 
م�ضكلة حقيقية فى الوليات املتحدة حيث يتم ت�ضنيف 
نحو ثلث الأمريكيني على كونهم من معتديل الوزن فى 

مفرطى  من  و27،6%  البدناء  من   35،8% مقابل 
البدانة.

ك��ان��ت الأب��ح��اث ق��د اأج��ري��ت على اأك���رث م��ن 47 طفال 
م��ن م��ع��ت��ديل ال���ق���وام وال��ب��دن��اء وم��ف��رط��ى ال��ب��دان��ة مت 
حت��ل��ي��ل وم��ت��اب��ع��ة ع��ادات��ه��م ال��غ��ذائ��ي��ة ح��ي��ث ل��وح��ظ اأن 
اإقبال  الأك��رث  هم  البدانة  ومفرطى  البدناء  الط��ف��ال 
على الفراط فى تناول الطعام وامل�ضليات بني الوجبات 
حتى مع ال�ضعور بال�ضبع باملقارنة باأقرانهم من معتدىل 

القوام حيث ي�ضتمتعون ب�ضعور امتالء املعدة. 

�شهيل �شامل عمر 
متفوق يف درا�سته ومتعاون مع زمالئه 
. يهوى األعاب الكمبيوتر ولعب الكرة 
اأن ي�سبح مهند�ص طيار يف  يتمنى   .
جميع  اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل 

الأ�رشة والأهل والأ�سدقاء 


