
اأم���ام���ك ي����وم ط��وي��ل واأع����م����ال ���ش��اق��ة ك���ث���رة؟ اتبع 
طوال  واحليوية  بالطاقة  لتتمتع  التالية  اخلطوات 

النهار ولتكون خالقاً يف عملك.

على الفطور! البي�ض   1-
اخلروج  قبل  ن��ه��ارك  يف  كبر  ف��رق  اإح����داث  ميكنك 
تناول  الدرا�شات،  من منزلك �شباحاً. وفقاً لأحدث 
البي�ض امل�شلوق هو اأف�شل طريقة لبدء نهارك لأنه 
طعام يعطي �شعوراً بال�شبع وي�شاهم يف اإنتاج الطاقة 
لأطول فرتة ممكنة. مل تعد اجلهات ال�شحية تن�شح 
طاملا  اأ�شبوعياً  امل�شتهلكة  البي�ض  كمية  من  باحلد 
من  يتناولها  التي  الكول�شرتول  ن�شبة  امل��رء  يراقب 
ماأكولت اأخرى. يف الواقع، حتتوي البي�شة العادية 
البي�ض من  اإذ يتكّون  1.5 غرام من الدهون،  على 
الطهاة  اأه���م  ين�شح  ال��روت��ي��ن��ات.  م��ن   72.5%
بتح�شره بالطريقة التالية: �شع البي�ض يف مقالة 
�شغرة واغمره باملاء الباردة. اأ�شف ر�شة ملح و�شع 
امل��اء على  تو�شك  ح��رارة مرتفعة. حني  املقالة على 
على  ال�شاعة  وا�شبط  قلياًل  البي�ض  حّرك  الغليان، 
ثالث دقائق اإذا اأردته ن�شف م�شلوق، وخم�ض دقائق 
اأردت  اإذا 
����ش���ل���ق���ه 
اأك�������������ر، 
و������ش�����ب�����ع 
دق�������ائ�������ق 
اأردت����ه  اإذا 
قاً  م�شلو

ب�����ش��ك��ل ك���ام���ل. ث���م خ��ّف��ف احل����رارة 
وحّرك البي�ض جمدداً. حني تنتهي، 

انزعه مبلعقة وقّدم الطبق فوراً.
من  �شت�شتفيد  الأ���ش��ا���ش��ي��ة:  امل��ن��ف��ع��ة 

ينخف�ض  ب���ال���روت���ي���ن���ات  غ���ن���ي  ف���ط���ور 
تنمية  يف  ي�شاهم  م��ا  ال���دم،  �شكر  موؤ�شر  فيه 

الع�شالت. 

الألوان ت�أثري   2-
ل يجب اأن يكون لون املال اأخ�شر بل اأحمر اأو اأزرق! 
يح�ّشن  الأل��وان  بع�ض  اأّن  الدرا�شات احلديثة  اأثبتت 
العمل يف جمالت خمتلفة، لذا قد يتحول  اإنتاجية 
للدرا�شات،  وف��ق��اً  ومثمر.  ممتاز  ي��وم  اإىل  �شيئ  ي��وم 
زي������ادة الرتكيز  الأح����م����ر يف  ال���ل���ون  روؤي������ة  ت�����ش��اه��م 
الباحثون  اأج�����رى  الإن��ت��اج��ي��ة.  ت��ع��زي��ز  يف  والأزرق 
اأداء  حت�ّشن  ولح��ظ��وا  �شخ�ض   600 على  اخ��ت��ب��اراً 
املوظفني الذين �شاهدوا اأ�شياء حمراء، يف حني تفّوق 
الأ�شخا�ض الذين �شاهدوا الأزرق يف وظائف تتطلب 
قاعة  يف  الأحمر  روؤي��ة  �شت�شاعدك  كذلك،  البتكار. 
امل�شارعني  اأهم  اأّن  الدرا�شات  اكت�شفت  الجتماعات. 
الذين يرتدون �شرتات حمراء يحققون النت�شار يف 
اأخ�شام يرتدون �شرتات  مقابل  احلالت  %60 من 
زرقاء مع اأن قدرات الفريقني تكون مت�شاوية. يعود 

ذلك اإىل ارتباط اللون الأحمر بال�شيطرة. 
املنفعة الأ�شا�شية: زيادة الرتكيز يف جمال احل�شابات 
احل�شول  احتمال  ارت��ف��اع  الأف��ك��ار،  ابتكار  والأرق����ام، 
على ترقية بن�شبة %60. املهّم هو اأن تختار اللون 

املنا�شب يف اليوم املنا�شب.

الذك�ء! يعّزز  ال�سكر   3-
عمل  اجتماع  اإىل  دخولك  قبل  طويل  وق��ت  يبق  مل 
اأف�شل  الكافيني  اأّن  م��ع  الظهر!  بعد  ف��رتة  يف  مهم 
اأن  ال��درا���ش��ات  العينني، وج��دت  اإره���اق  م��ادة ملعاجلة 
ا�شتهالكه يومياً يجعل اجل�شم يعتاد عليه، ما يقلل 
الرتكيز.  م�شتوى  حت�شني  يف  فاعليته  م��ن 
مي��ك��ن��ك حت��ف��ي��ز ق���درات���ك 

ال��ذه��ن��ي��ة ع��ر ت��ن��اول ج��رع��ة م��ن ال��غ��ل��وك��وز. وجد 
ال�شكر  م���ن  ���ش��غ��رة  ج��رع��ة  ت���ن���اول  اأّن  ال��ب��اح��ث��ون 
الباحثون  ي��رب��ط   .50% بن�شبة  ال���ذاك���رة  ي��ق��ّوي 
املتعلقة  ال��ت��ي��ّق��ظ  ن�شبة  وزي����ادة  ه���ذا  التح�ّشن  ب��ني 
من  غ��رام��اً   25 تناول  يكفي  الغلوكوز.  با�شتهالك 
خالل  اإيجابي  نف�شي  مفعول  على  للح�شول  ال�شكر 
من  �شيتمّكن  ال���دم���اغ  اأن  ي��ع��ن��ي  م��ا  دق���ائ���ق،  خ��م�����ض 

ا�شتيعاب معلومات اأكر وحتليلها بذكاء اأكر. 
املنفعة الأ�شا�شية: تقوية قدرات الدماغ خالل خم�ض 
دق��ائ��ق، وت��راج��ع النف�ض ال��ك��ري��ه ال��ن��اج��م ع��ن طعم 

القهوة بن�شبة 50%. 

املو�سيقى اإىل  ال�ستم�ع   4-
ممار�شة  اأث���ن���اء  امل��و���ش��ي��ق��ى  اإىل  ال���ش��ت��م��اع  ي�����ش��اه��م 
واإذا   .10% بن�شبة  اإ�شايف  وزن  فقدان  يف  الريا�شة 
م�شتوى  يرتاجع  املنا�شبة،  املو�شيقى  لئحة  اخ��رتت 
ال��ت��ح��ف��ي��ز النف�شي  ال��ع��م��ل وي�����زداد  ال��ق��ل��ق يف م��ك��ان 
ال��ع��ادة. وج��د الباحثون  اأذك��ى من  وي�شبح الأط��ف��ال 
اأّن الريا�شيني الذين ي�شتمعون اإىل مو�شيقى حيوية 
اأك���ر من  اأث��ق��ال  اخ��ت��ي��اره��م ي�شتطيعون ح��م��ل  م��ن 
الأ�شخا�ض  اأّن  الخ��ت��ب��ارات  اأثبتت  ك��ذل��ك،  غ��ره��م. 
املو�شيقى  اإىل  لالإ�شغاء  �شّماعات  ي�شتعملون  الذين 
اأط��ول من غرهم  لوقت  الأثقال  ي�شتطيعون حمل 
الريا�شية  التمارين  حدة  زي��ادة  الأ�شا�شية:  واملنفعة 

مبجرد ت�شغيل املو�شيقى املنا�شبة!. 
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حملك �سر.. احلياة على حافة اجلنون 
يتحرك ال�شرد الروائي يف اأحدث اأعمال الكاتبة امل�شرية �شمر نور حملك 
داخل  ال���رواي  واأم��اك��ن خمتلفة يف رحلة بحث يخو�شها  اأزم��ن��ة  �شر بني 
الرحلة  تلك  اإىل  الفتاتان  وتلجاأ  الطفولة  ذاكرة فتاتني �شديقتني منذ 
ت��غ��ادراه��ا ط���وال حياتهما،  م��دي��ن��ة مل  داخ���ل  اغ����رتاب  لتخطي حل��ظ��ات 
فتطاردان حلظات واأماكن من ما�شيهما، وتك�شفان عن م�شاحات اخليال 
فى الذاكرة.  بني قو�شني من متني اجلنون وحتققه يتابع قارئ الرواية 
امل�شري  الرئي�ض  اغتيال  منذ  م��ن  م�شر  يف  الو�شطى  الطبقة  م�شائر 
الأ�شبق اأنور ال�شادات وعلى مدى ثالثني عاما، من خالل �شداقة جتمع 
اأن الزمن توقف ويراوح مكانه، حيث تبداأ الرواية  اإىل  الفتاتني، لي�شل 

من خرابة رجل جمنون، وتنتهي مبا ي�شبه التخريب للمجتمع.
يتنامى  وعي  عر  الفرتة  هذه  على  تطل  اأن  نور  �شمر  الكاتبة  واختارت 
واإن  النف�شية،  املالمح  بع�ض  تت�شابهان يف  ، وهما  و �شويف  ملى  للطفلتني 
اأم��ا ذاكرة   . اأك��ر تعقيدا  التي تعي�ض حلم يقظة ممتدا  ذاك��رة ملى  كانت 
�شويف، فهي اأقرب اإىل لوحة ت�شكيلية تتيح للقريب منها فر�شة التاأمل، 

ولكنه �شيكت�شف اأنها مراوغة ، وتقرتب من التعقيد اأي�شا.
وتبداأ الرواية مبراقبة ملى اأربعة اأعوام لل�شارع عر ال�شرفة، وتتحدث عن 
اأ�شيب باجلنون  اإخوته، ثم  �شيد املقيم يف خرابة، وهو رجل توىل تربية 
بعد اأن طردوه مثلما األقى اأبناء يعقوب باأخيهم يو�شف يف البئر . وت�شكل 
حيث  ال�شاد�شة،  يف  وه��ي  ملى  للطفلة  اأمنية  املجنون  �شيد  عن  الأ�شاطر 
تقول ل�شويف اإنها حتب حني تكر اأن ت�شر جمنونة. وبعد ثالثني عاما 
اجلنون  اتخذ  واإن  الأمنية،  ه��ذه  بتحقيق  كفيال  املعقد  ال��واق��ع  �شيكون 
�شيد  خرابة  اإىل  للعودة  البطلة  يدفع  هو�ض  اأو  كوابي�ض  �شورة  القدمي 

لإخراج الطفلة التي كانتها من الذاكرة التي ت�شكل عبئا عليها.

الربيطانيون ُيعاجلون اأ�سنانهم باأنف�سهم 
يقوم اآلف الريطانيني بعالج اأ�شنانهم باأنف�شهم وحتى خلع امل�شّو�ض 
اأدوات العناية الذاتية بالأ�شنان، جراء ارتفاع تكاليف  منها با�شتخدام 

اأطباء الأ�شنان.
ي��ق��رب م��ن خم�ض  اإن م��ا  ام�����ض  اك�����ش��ري�����ض  وق��ال��ت �شحيفة ���ش��ن��دي 
الأ���ش��ن��ان لعدم  اأط��ب��اء  ع��ي��ادات  اإىل  ال��ذه��اب  ع��ن  الريطانيني توقفوا 
قدرتهم على حتمل ارتفاع نفقات عالج اأ�شنانهم، وي�شتخدمون الغراء 

املنزيل حل�شو الأ�شنان التي تعاين من الت�شو�ض.
ك��ب��رة يف  زي���ادة  الأخ���رة  الآون���ة  �شهدت يف  ال�شيدليات  اأن  واأ���ش��اف��ت 
اأدوات العناية الذاتية بالأ�شنان، مبا يف ذلك املواد الكيميائية  مبيعات 
لتبيي�ض الأ�شنان، ما دفع اخلراء ال�شحيني للتحذير من اأن ما ي�شل 
ويخاطرون  باأنف�شهم  اأ�شنانهم  يعاجلون  بريطاين  األ���ف   200 اإىل 

بتعري�ض اأنف�شهم لالإ�شابة وفقدان الفحو�ض الطبية املنقذة للحياة.
%30 من الريطانيني  اإىل  اأن ما ي�شل  الأرق���ام الأخ��رة  واأظ��ه��رت 

توقفوا عن الرتدد على عيادات اأطباء الأ�شنان.
من  �شناً   13 خلع  �شابقاً  بريطانياً  جندياً  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ���ش��ارت 
اأ���ش��ن��ان��ه ب��ا���ش��ت��خ��دام كما�شة ل��ع��دم ق��درت��ه ع��ل��ى حت��م��ل ن��ف��ق��ات طبيب 
الأ�شنان، فيما احتاج رجل اآخر اإىل عملية جراحية كرى بعدما علق 
تاج اأ�شنان يف فمه حني ا�شتخدم الغراء لل�شقه يف لثته، يف حني عّر�ض 
ا�شتخدام  ج��راء  الفم  بقرحة  لالإ�شابة  اأنف�شهم  الريطانيني  اآلف 

منتجات التنظيف املنزلية لتبيي�ض اأ�شنانهم.
عيادات  يف  الأ�شنان  وج�شور  وتيجان  اأطقم  تركيب  عمليات  اإن  وقالت 
اأطباء الأ�شنان العاملني لدى وزارة ال�شحة الريطانية انخف�شت على 
ال��وزارة معهم عقوداً جديدة،  اأبرمت  2006 حني  نحو حاد منذ عام 
املال  م��ن  يكفي  م��ا  بعدم ح�شولهم على  الأ���ش��ن��ان  اأط��ب��اء  �شعور  ج��راء 

لإجراءات ت�شتغرق وقتاً طوياًل.

ربان مزّيف قاد رحالت عديدة 
برحالت  قام  مزيفاً  رباناً  اأن  ام�ض  اك�شري�ض  �شندي  �شحيفة  ذك��رت 
لندن  الريطانية  العا�شمة  من  القريب  غاتويك  مطار  اإىل  متكررة 

على طائرات اخلطوط اجلوية الليبية املعروفة با�شم )الأفريقية(.
���ش��الح اجلو  ال�����ش��اب��ق يف  ال��ط��ي��ار  ف���اي،  م��اي��ك��ل  اإن،  ال�شحيفة  وق��ال��ت 
بعد  الآن  العدالة  م��ن  ه��ارب  ع��ام��اً،   59 العمر  م��ن  البالغ  الأم��رك��ي 
قيامه بتزوير موؤهالته للح�شول على وظيفة ربان يف �شركة اخلطوط 
اجلوية الليبية، و�شدر بحقه غيابياً حكم بال�شجن ملدة ثالث �شنوات 

بتهمة الحتيال.
اأن فراي، الأمركي اجلن�شية  اأكدت  اأن ال�شرطة الريطانية  واأ�شافت 
يف  اعُتقل  الريطانية،  هامب�شاير  مبقاطعة  األ��ت��ون  مدينة  يف  املقيم 
�شباط-فراير املا�شي ب�شبهة الحتيال، وتبني باأنه عمل كربان لطائرة 
)اإيربا�ض320- اإي( ملدة ثمانية اأ�شهر بعد تزوير �شهاداته، وقاد ثمان 

رحالت على الأقل اإىل مطار غاتويك.
واأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأن حمققني بريطانيني اأكدوا باأن فاي هرب من 
بريطانيا بعد اإخالء �شبيله على ذمة التحقيق، وقد يكون يبحث عن 

عمل كمدرب طران اأو كطيار للرحالت التجارية يف بلد اآخر.
اإن  قوله  ث��ورن،  كري�ض  الريطانية،  ال�شرطة  يف  املفت�ض  اإىل  ون�شبت 
ا�شتعداده  ج��راء  العامة  بال�شالمة  يهتم  ول  وداه��ي��ة  ذك��ي  رج��ل  ف��اي 
للعمل بدون تراخي�ض �شحيحة و�شهادة طبية، وقام با�شتهداف �شركة 
ال�شيا�شي والقت�شادي  الو�شع  الليبية يف وقت كان  اخلطوط اجلوية 
يف البالد م�شطرباً وه�شاً، ولو مل يتم اكت�شافه من قبل طيار حقيقي 

لكان ا�شتمر يف و�شع اجلمهور رهن اخلطر .
املتحدة  اململكة  خ��ارج  املنظمات  مع  وثيق  ب�شكل  نعمل  ث��ورن  واأ���ش��اف 
على  احل�شول  من  ومنعه  العدالة،  اإىل  واإحالته  ف��اي  مكان  لتحديد 

وظيفة جديدة كمدرب اأو طيار .

ت����ط����ع����ي����م ي������ق������ي م���ن 
����س���رط����ن ع���ن���ق ال���رح���م 
ملكافحة  الأمل��ان��ي��ة  اجلمعية  اأو���ش��ت 
ال�شرطان الفتيات بتلقي تطعيم �شد 
الب�شري  احلليمي  ال���ورم  فرو�شات 
اإت�����ض ب��ي يف ق��ب��ل ال�����زواج، م��ن اأجل 
وقاية اأنف�شهن من الإ�شابة ب�شرطان 
واأو����ش���ح���ت اجلمعية  ال���رح���م.  ع��ن��ق 
اأن  لها  مقرا  برلني  من  تتخذ  التي 
الب�شري  احلليمي  ال���ورم  فرو�شات 
وهي  اجل��م��اع،  ع��ر  تنتقل  اأن  ميكن 
% من   70 ن���ح���و  ع����ن  م�������ش���وؤول���ة 
جميع حالت الإ�شابة ب�شرطان عنق 
الرحم. واأكدت اجلمعية اأن التطعيم 
احلليمي  ال�������ورم  ف����رو�����ش����ات  ����ش���د 
الب�شري ميكنه احليلولة دون اإ�شابة 
والأمرا�ض  ب��ال��ع��دوى  ال��رح��م  ع��ن��ق 
ا�شتنادا  ف��ع��ال،  ن��ح��و  ع��ل��ى  اخل��ب��ي��ث��ة 
يقرب  ما  لبيانات  حتليل  نتائج  اإىل 
التطعيم.  تلقني  فتاة  األ��ف   45 من 
احلليمي  ال����ورم  ف��رو���ش��ات  وت�شمل 
الب�شري اأكر من 100 نوع، ت�شبب 
اأن��واع��ه��ا ظ��ه��ور ال��ث��اآل��ي��ل على  بع�ض 
ومنها  خمتلفة،  مناطق  يف  اجل�شم 
منطقة  ي�شيب  ن��وع��ا  اأرب���ع���ني  ن��ح��و 
ي�شبب  وبع�شها  التنا�شلي،  اجل��ه��از 
املنطقة  وه��ي  ال��رح��م،  عنق  �شرطان 
والرحم. وعند  املهبل  تقع بني  التي 
الفرو�ض  ي���وؤدي  ل  ل��ل��م��راأة  اإ�شابته 
يعي�ض  ب����ل  م���ب���ا����ش���رة،  ل���ل�������ش���رط���ان 
ل�������ش���ن���وات ي���ق���وم خ���الل���ه���ا ب����اإح����داث 
لعنق  املبطنة  اخل��الي��ا  يف  ت��غ��ي��رات 
يقوم  املناعة  جهاز  اأن  وم��ع  ال��رح��م. 
بالق�شاء على اخلاليا امل�شّوهة التي 
اأن��ه يف بع�ض  غ��ّره��ا ال��ف��رو���ض، اإل 
ذل���ك، وق��د يعود  الأح��ي��ان يف�شل يف 
ال�شبب لوجود خلل اأو �شعف يف جهاز 
املناعة، اأو اإذا كانت لدى املراأة عوامل 
خطر اأخرى، كالتدخني الذي يعتقد 
اأنه ي�شاعف خطر اإ�شابتها ب�شرطان 

عنق الرحم.

اأكوام جليد تزحف للمن�زل
دف��ع��ت ري���اح ق��وي��ة اك��وام��ا �شخمة 
من اجلليد اىل ال�شاطئ على طول 
�شفاف بحيلة ميل لك�ض يف ولية 
واظهر   . الم��ري��ك��ي��ة  م��ي��ن��ي�����ش��وت��ا 
ال��واح اجلليد  ت�شجيل م�شور لهاو 
لت�شل  ال�شاطئ  تزحف ببطء نحو 
اىل ال�شجار واملنازل الواقعة على 
احد  ي�شب  ومل  ال��ب��ح��رة.  �شاحل 
جراء زحف اجلليد لكن وردت انباء 
عن تعر�ض منزل واحد على القل 
مرتا  اجلليد  ارتفاع  وبلغ  ل�شرار 
�شكل  اعطاه  مما  املناطق  بع�ض  يف 
ج��ب��ل ج��ل��ي��د ���ش��غ��ر ل��ك��ن يتحرك 
ويلتقط  ال�����ش��اط��ئ  ن��ح��و  ب�����ش��رع��ة 
ت�شجيالت  ال�����ش��ك��ان  م���ن  ال��ع��دي��د 
فيديو للجليد املتحرك وين�شرونها 

على موقع يوتيوب.

الت�ستو�ستريون  م��ك��م��ات 
ت�����ق�����ل�����ل اخل���������س����وب����ة 
متّممات  اأن  جديدة  درا�شة  وجدت 
ال��ت�����ش��ت��و���ش��ت��رون ق����د ت��ق��ل��ل من 
خ�شوبة الرجال وذكر موقع هلث 
اأن باحثني يف  الأم��رك��ي  نيوز  دي 
الكثر  اأن  وج���دوا  األب��ام��ا  جامعة 
م��ن ال��رج��ال ال��ذي��ن ���ش��ع��وا لتلقي 
ع���الج���ات ال��ع��ق��م يف ع���ي���ادت���ني يف 
الوليات املتحدة كانوا قد تناولوا 
متممات الت�شتو�شترون، وارتفعت 
يف معظم احلالت اأعداد احليوانات 
امل��ن��وي��ة ل��دي��ه��م ب��ع��د ال��ت��وق��ف عن 

تناول هرمون الذكورة املذكور.
ون��ظ��ر ال��ب��اح��ث��ون يف ب��ي��ان��ات تعود 
لعيادتني يف األباما وكان�شا�ض بني 
وقال  و2011   2005 العامني 
الدرا�شة  ع���ن  امل�������ش���وؤول  ال��ب��اح��ث 
بيرت كوليتي�ض اإن الت�شتو�شترون 
ي����ح����دث ا�����ش����ط����راب����اً ل���ك���ث���ر من 
الأم�����رك�����ي�����ني ال�����ذي�����ن ي����ري����دون 
للعقم  �شبباً  اأ�شبح  لقد  الإجن���اب، 

ميكن الوقاية منه .

املوز �سر ال�سباب الدائم
القدمي  ال�شعبي  الهندي  الطب  يف  كعالج  امل��وز  ي�شتخدم 
حيث يعترون اأنها �شر الطبيعة للح�شول على �شباب دائم 
اأن املوز يعزز عملية اله�شم ب�شكل �شحي  ، ومن املعروف 
وي�شاعد على الإبقاء على امل�شتويات الطبيعية للكال�شيوم 
بناء  ع��ل��ى  يعمل  وك���ل منهم  وال��ن��ي��رتوج��ني  وال��ف��و���ش��ف��ور 
وجت��دي��د الأن�����ش��ج��ة ب��الإ���ش��اف��ة ع��ل��ى اأن����ه ي��ح��ت��وي اأي�شا 
ال�شباب  منو  على  ت�شاعد  والتي  املتحولة  ال�شكريات  على 
يف  كان  للموز  الأ�شلية  الن�شاأة  اجليد.  الغذائي  والتمثيل 
اإىل الهند يف حوايل القرن  املاليزيون  اأدخلها  ماليزيا ثم 
العامل  اأنحاء  وبقية  ال�شني  اإىل  ومنها  امليالدي  ال�شاد�ض 
والأرجواين  الأ�شفر  فمنه  واأل��وان��ه  امل��وز  اأ�شكال  وتتنوع   ،
والأحمر والأخ�شر ويزرع يف جميع املناطق املدارية مبا ل 

يقل عن 100 دولة حول العامل.
الهامة  الغذائية  العنا�شر  املوز على العديد من  ويحتوي 
وال�شرورية للوجه واجللد فهو يحتوي على ن�شبة عالية 
من فيتامني ج و اأ و ب6 و ب12، بالإ�شافة اإىل اأنه يحتوي 
على  ت�شاعد  عنا�شر  وهي  واملاغني�شيوم  البوتا�شيوم  على 

ن�شارة اجللد.
ع�شل  ملعقة  اإ�شافة  عن طريق  للوجه  قناع  عمل  وميكن 
اإىل ثمرة موز مهرو�شة جيدا ، ويو�شع القناع على الوجه 

والرقبة مع جتنب منطقة العني ، ويرتك القناع ملدة ربع 
ا�شتخدام  فوائد  وت�شمل  الدافئ.  باملاء  ي�شطف  ثم  �شاعة 
قناع املوز على ترطيب اجللد اجلاف ، واإزالة خاليا اجللد 
، كما  ، واحلفاظ على الب�شرة خالية من التجاعيد  امليتة 
ميكن اأي�شا لأقنعة املوز اأن تعمل على التخل�ض من حروق 

ال�شم�ض.
كما ميكن عمل قناع من املوز من اأجل التخل�ض من حب 
اخلالط  يف  مق�شرة  م��وز  ثمرة  و�شع  طريق  عن  ال�شباب 
واإ�شافة ملعقتني ع�شل وملعقة ع�شر الليمون واملزج يف 
اخلالط ملدة 30 ثانية ، و�شطف الوجه باملاء الدافئ قبل 
و�شع القناع على الوجه ملدة 20 دقيقة ، ثم ال�شطف باملاء 
البارد ، وميكن تكرار هذه العملية من مرتني اإىل ثالث 

مرات يف الأ�شبوع.

اليوم! طوال  واحليوية  بالطاقة  للتمتع  خطوات   4
يف حي�ة تت�سم الن ب�ل�سرعة وكرثة ال�سغوط يف العمل 

والبيت ن�سعر انن� جمرد الت تدور من دون توقف، ونعي�ض 
ب��ستمرار يف ح�لة من الإره�ق العميق. ويوؤكد اخلرباء 

اىل ح�جتن� اإىل التزود املنتظم ب�لط�قة، مت�مً� مثلم� 
حتت�ج النب�ت�ت اإىل الري امل�ستمر كي تنمو. 



•• العني-الفجر:

كان لطالبات الطب والعلوم ال�شحية بجامعة الإمارات ح�شورا متميزا يف 
املعر�ض وامللتقى الثالث الذي اتخذ من ال�شحة والغذاء واللياقة عنوانا 
له وبداأت اأوىل فعالياته اأم�ض باحلرم اجلامعي اجلديد بجامعة الإمارات 

من  الراغبني  بفح�ض  يقوم  متكامل  عمل  فريق  الطالبات  �شكلت  حيث 
التدري�ض  هيئة  اأع�شاء  اأو  الطالبات  من  �شواء  املعر�ض  على  امل��رتددي��ن 
اأو العاملني حيث حتلق الع�شرات من زوار املعر�ض حول الفرق الطبية 
الطالبية رغبة منهم يف اإجراء بع�ض الفحو�ض الطبية ال�شريعة ليكون 
من  مقربة  وعلى  ال��دم  يف  ال�شكر  ون�شبة  ال��دم  �شغط  قيا�ض  بينها  م��ن 

الفريق الطبي الطالبي تناف�شت بع�ض امل�شت�شفيات امل�شاركة على تقدمي 
نف�ض اخلدمات الطبية للزوار ليكون من بني هذه امل�شت�شفيات م�شت�شفى 
على  حر�شت  التي  ت��وام  م�شت�شفى  اإىل  اإ�شافة  النور  وم�شت�شفى  العني 
تقدمي مكونات الغذاء ال�شحي املتكامل من خالل اجلناح الذي اأ�شرفت 

عليه مديرة الأغذية بامل�شت�شفى ندى اأبو الأديب. 

•• العني – الفجر:
•• ت�صوير – حممد معني:

اآل  حت��ت رع��اي��ة معايل ال�شيخ ح��م��دان ب��ن م��ب��ارك 
نهيان وزير التعليم العايل واحلث العلمي الرئي�ض 
�شئون  وزارة  من  وبدعم  الم��ارات  جلامعة  العلى 
ال��رئ��ا���ش��ة اف��ت��ت��ح ���ش��ع��ادة م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الدكتور 
ع��ل��ي را����ش���د ال��ن��ع��ي��م��ي امل��ع��ر���ض وامل��ل��ت��ق��ى الثالث 
نظمته  وال��ذي  م  واللياقة2013  والغذاء  ال�شحة 
والريادة  الأن�شطة  وح��دة  الطالبية  احل��ي��اة  اإدارة 
ال��ط��الب��ي��ة ط��ال��ب��ات ال���ن���ادي ال�����ش��ح��ي ل��ل��ف��رتة من 
اجلديد  اجلامعي  باحلرم  12-16-5-2013م 
روبرت  ال��دك��ت��ور  الف��ت��ت��اح  وح�شر  ال��ع��ني  مبدينة 
الطلبة  ل�شوؤون  اجلامعة  مدير  نائب  وكيل  ويلن 
وال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��رح��م��ن ال�����ش��اي��ب ال��ن��ق��ب��ي عميد 
�شوؤون الطلبة وجموعة من اع�شاء هيئة التدري�ض 

والطلبة واملهتمني بجانب ال�شحة والغذاء .
وق���د ا���ش��اد م��دي��ر ج��ام��ع��ة الم�����ارات ب��ه��ذا املعر�ض 
من  كبرة  جمموعة  �شم  ال��ذي  ال�شحي  الغذائي 
الدولة  يف  والطبية  ال�شحية  واملراكز  امل�شت�شفيات 
اب��وظ��ب��ي وم�شت�شفى  ���ش��ح��ة  ه��ي��ئ��ة  م��ق��دم��ت��ه��ا  ف��ى 
توام  وم�شت�شفى  املجتمعية  التغذية  واإدارة  العني 
الدكتور  وق���ال  الكثر  وغ��ره��ا  ال��ن��ور  وم�شت�شفى 
اجلامعة  اه��ت��م��ام  وراء  م���ن  ال���ه���دف  ان  ال��ن��ع��ي��م��ي 
بتنظيم مثل هذا املعار�ض هو ن�شر الثقافة والوعي 
تعزيز  و  اجل��ام��ع��ي  املجتمع  يف  وال��ط��ب��ي  ال�شحي 
م��ف��ه��وم ال�����ش��ح��ة وال��ري��ا���ش��ة ك��اأ���ش��ل��وب ح��ي��اة لدى 
الطلبة ا�شافة اىل ا�شتقطاب املهتمني من الطلبة 

بتثقيف وتطوير اأنف�شهم يف جمال ال�شحة وكذلك 
وموؤ�ش�شات  اجل��ام��ع��ة  ب���ني  ب��ال��ت��وا���ش��ل  اله��ت��م��ام 
املجتمع اخلارجي، اذن فهي جمموعة من الهداف 
م��ن خاللها اىل  ن�شعى  وال��ت��ي  وال��ك��ث��رة  ال��ك��ب��رة 
تنظيم حياة الطالب والطالبة ومتكينهم من اتباع 
ل  بها  والهتمام  فالدرا�شة   ، مثالية  �شحية  نظم 
يعني اهمال بقية امور احلياة الخرى بل هي امور 

يكمل بع�شها الخر.
وجتول مدير اجلامعة وال�شيوف من اع�شاء هيئة 
التدري�ض والطالبات يف اروقة املعر�ض واطلع على 

ومراكز  ال�شحية  وامل��راك��ز  امل�شت�شفيات  تقدمه  ما 
اخر  حتاكي  حديثة  خدمات  من  باجل�شم  العناية 
التطورات العاملية يف جمال الطب وال�شحة وعامل 

الغذاء. 
م���ن ج��ه��ت��ه ت��ق��دم ع��م��ي��د ����ش���وؤون ال��ط��ل��ب��ة بال�شكر 
اجناح  يف  �شاركت  التي  اجلهات  كل  اىل  والمتنان 
واللياقة  والغذاء  لل�شحة  الثالث  وامللتقى  املعر�ض 
وال�شركات  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  امل�شت�شفيات  مقدمتها  يف 
ال�شحي  وال����غ����ذاء  ال�����ش��ح��ة  ق���ط���اع  يف  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
فاطمة  كلية  اىل  ب��الإ���ش��اف��ة  الطبيعية  واملنتجات 

للطفولة  املتحدة  المم  ومنظمة  ال�شحية  للعلوم 
لدول حمل�ض التعاون اخلليجي واىل اجلهات التي 
رعت هذا املعر�ض وهي وزارة �شوؤون الرئا�شة والتي 
دائ��م��ا م��ا ت��ب��ادر اىل اح��ت�����ش��ان ف��ع��ال��ي��ات اجلامعة 
م�شت�شفى  الثاين  ال��راع��ي  وكذلك  طلبتها  وتدعم 

النور. 
الدكتورة حنان ر�شوان م�شوؤولة  من حابنها قالت 
طالبات  الطلبة  ���ش��وؤون  ب��ع��م��ادة  ال�شحي  ال��ن��ادي 
حثيثة  جهود  خالل  ومن  ن�شعى  املعر�ض  ومنظمة 
ومرتابطة بني موظفي النادي ال�شحي والطابات 
�شليم  وغذائي  �شحي  ا�شلوب  باتباع  اقناعهن  على 
من خالل الرامج التي يطلقها النادي والدورات 
ال�شحية  املعار�ض  وا�شت�شافة مثل هذه  التدريبية 
والمرا�ض  ال�شمنة  تخ�ض  تثقيفية  ور�شات  وعمل 
وحيويتها  امل���راأة  ت��ه��دد �شحة  ان  املمكن  م��ن  ال��ت��ي 
ل��ذل��ك اردن����ا وم���ن خ���الل ه���ذا امل��ع��ر���ض ان نعرف 
ب��اأح��دث ال��ت��ط��ورات يف جم���ال ال�شحة  ال��ط��ال��ب��ات 
و ال���غ���ذاء وال��ل��ي��اق��ة م��ن خ���الل اجل��ه��ات ال�شحية 
الأجهزة  لأح����دث  ع��ر���ض  و  املتخ�ش�شة  وال��ط��ب��ي��ة 
م�شتوى  وزي���ادة  رف��ع  على  ت�شاعد  التي  الريا�شية 
الكفاءة واللياقة البدنية لدى الطالبات و الهتمام 
امل��ت��زوج��ات ح��دي��ث��ا يف جم���ال ال�شحة  ب��ال��ط��ال��ب��ات 

ورعاية وتغذية الأطفال ال�شحيحة .
وقام املعر�ض وبالتعاون مه �شركة اأبوظبي للخدمات 
ال�شحية �شحة بعر�ض عيادة متنقلة حتتوى على 
م�شتلزمات  م��ع  وا�شتقبال  وخمتر  فح�ض  غ��رف 
اخرى الغر�ض منها اجراء فح�ض ملواطني الدولة 

احلاملني لبطاقة ثقة �شمن برنامج وقاية.

اجلامعيات
 يف ا�ستقبال الزوار

•• العني-الفجر:

�شاركت جمموعة من طالبات اجلامعة يف الإعداد وتنظيم املعر�ض وامللتقى 
الثالث لل�شحة والغذاء واللياقة حيث حر�شن على ا�شتقبال زوار املعر�ض 

وقد تو�شحت بو�شاح يرمز اإىل الفعالية . 
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بدعم وزارة �سوؤون الرئ��سة ورع�ية وزير التعليم الع�يل والبحث العلمي

مدير جامعة الإمارات يفتتح املعر�ض وامللتقى الثالث 
لل�سحة والغذاء مب�ساركة ثالثني موؤ�س�سة

طالبات الطب يقدمن الفحو�سات الطبية املجانية لزوار املعر�ض وامللتقى

امل�ساركون 
وتكرمي اجلامعة

•• العني-الفجر:

لل�شحة  الثالث  وامللتقى  للمعر�ض  الف��ت��ت��اح  �شريط  ق�ض  عقب 
املدار  مركز  حر�ض  التفقدية  اجل��ول��ة  واأث��ن��اء  واللياقة  وال��غ��ذاء 
الدكتور  مديرها  يف  ممثلة  الإم���ارات  جامعة  تكرمي  على  الطبي 
كتبت عليه  ال��ذي  امل��رك��ز  درع  بتقدمي  وذل��ك  النعيمي  را���ش��د  على 
عبارات ال�شكر والتقدير لراعي املعر�ض معايل ال�شيخ حمدان بن 
الرئي�ض  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك 

الأعلى للجامعة.
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املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/6
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10791 بتاريخ   2013/5/13     
         اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 558 /2013  عم جز- م ع- ب - اأظ

مدعي/ �شيف ال�شالم موفيز الدين اجلن�شية: بنغالدي�ض  مدعي عليه: راما 
عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  ال�شجاد  لتنظيف 
بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  ال�شجاد  لتنظيف  اعالنه/راما  املطلوب 
الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/5/15 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/21
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10791 بتاريخ   2013/5/13     
         اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1104 /2013 جت كل-م ت - ب -اأظ

املتخ�ص�صة: املقاولت والنزاعات الن�صائية
مدعي/ �شركة ترازو دبي ذ.م.م اجلن�شية: المارات  مدعي عليه: �شركة بيمبينان 
ا�ض بي كيه ا�ض دي ان بي ات�ض دي اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: مطالبة 
مالية بقيمة 605022 درهم املطلوب اعالنه/�شركة بيمبينان ا�ض بي كيه ا�ض دي ان بي 
ات�ض دي اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/26 املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي   
البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/9

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10791 بتاريخ   2013/5/13     
         اعادة اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 271 /2013 مد جز- م ر- ب - اأظ

ا�شرتيليتا  عليه:  مدعي  �شوريا  اجلن�شية:  طيار  نزيه  ا�شكندر  مدعي/ 
مطالبة  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  الفلبني  اجلن�شية:  ا�شرتادا  القوي�شول 
اجلن�شية:  ا�شرتادا  القوي�شول  ا�شرتيليتا  اعالنه/  املطلوب  درهم   15700
الفلبني  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/21 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة بدائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/12
قلم املحكمة املدنية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10791 بتاريخ   2013/5/13     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3149 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
طالب التنفيذ/ براكا�ض مهاتو اجلن�شية: نيبال املنفذ �شده : ور�شة ال�شباين 
ور�شة  اعالنه:  املطلوب  المارات  اجلن�شية:  ال�شيارات  ميكانيك  ل�شالح 
بالن�شر  عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  ال�شيارات  ميكانيك  ل�شالح  ال�شباين 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى 
رقم 2012/3194 عم جز- م ع-ب -اأظ  وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
2013/5/14 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
الوىل بادارة التنفيذ-  الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  القلم العمايل                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10791 بتاريخ   2013/5/13     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/197 ت   عام- م ر- ت  - اأظ(
�شده  املنفذ  موريتانيا   اجلن�شية:  حممد  يحظية  التنفيذ/  طالب 
املطلوب  المارات  اجلن�شية:  املن�شوري  �شالح  حممد  �شامل  �شالح   :
تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  اعالنه:   
وحدد  اأداء  اأمر   2013/129 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند 
طلب  لنظر  موعدا   2013/5/27 املوافق  الثنني  يوم  جل�شة  لنظره 
التنفيذ-  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ. 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  ابوظبي 

لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  قلم التنفيذ العام                                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10791 بتاريخ   2013/5/13     
    اعالن بالن�صر 

يف الدعوى البتدائية رقم )2012/2899 ( - املنظورة  لقد تقرر 
امام جلنة ف�ض  املنازعات اليجارية واملرفوعة على املدعى �شده/ 
الدعوى  لنظر  وقد حتدد  ن�شرا  اع��الن  نيب خان حاجي  اوراجن 
ال�شاعة 6.00  املوافق 2013/5/28 يف متام  الثالثاء  ي��وم   جلل�شة 
اآل نهيان  وذل��ك على نفقة  الكائن مبع�شكر  اللجنة  م�شاء مبقر 

امل�شتاأنف/عبداحلميد خان با�شتا. 
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  10791 بتاريخ   2013/5/13     
             اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  468 /2013  جت جز- م ت- ب - اأظ

مدعي/ فرا�ض غازي النبواين اجلن�شية: �شوريا مدعي عليه: �شعيد يو�شف  
مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  حممد  �شامل 
9300 درهم املطلوب اعالنه/�شعيد يو�شف �شامل حممد اجلن�شية: المارات 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/21 املوافق  الثالثاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
البتدائية - الكائنة �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/08
قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10791 بتاريخ   2013/5/13     
            اعادة  اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  348 /2013  جت جز- م ت- ب - اأظ

حممد  عليه:  مدعي  ايران  اجلن�شية:  نور  حممد  اهلل  ما�شاء  مدعي/ 
الدعوى:  المارات مو�شوع  عبدالقادر حممد عبا�ض علي خوري اجلن�شية: 
عبا�ض  حممد  عبدالقادر  اعالنه/حممد  املطلوب  خدمات  وكيل  عقد  ف�شخ 
علي خوري اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/21 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب� 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/9
قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

ه�شم  اإعاقة  طريق  عن  احل��راري��ة  ال�شعرات  تقليل  يف  اأي�شاً  الأل��ي��اف  ت�شاعد 
الوقت  يف  تناولها  يتم  التي  الكربوهيدرات  اأو  الروتينات  اأو  الدهون  بع�ض 

نف�شه.

للمقدار اليومي من الألي�ف:
1- 5 ح�ش�ض من الفواكه واخل�شروات يومياً:

• تناول الفواكه يف ال�شباح كوجبة خفيفة )فواكه جمففة كامل�شم�ض والقرا�شيا 
والتني فهي غنية بالألياف(.

اأو �شرب ع�شر  الإفطار والغداء،  وجبة  بني  الرتقال  من  قطعة  تناول   •
الرتقال اأو الغريب فروت مع لب الثمرة للح�شول على الألياف.

الغداء. مع  املطهوة  اخل�شراوات  • تناول 
• تناول اخل�شروات اجلافة كوجبة خفيفة بعد الظهرة.

مع الع�شاء. طازجة  خ�شراوات  • تناول 

2- مقدار من البقولي�ت عدة مرات اأ�سبوعيً�:
بالبقوليات  غنية  وجبة  تناول  اأن  العلمية  وال��درا���ش��ات  الأب��ح��اث  اأظ��ه��رت   •
)الفا�شولياء والبازلء( يح�شن مظاهر التحكم يف ال�شكر )تقلل من م�شتوى 

�شكر الدم وحت�شن م�شتويات الدهون يف الدم(.
ارتفاع بطيء يف م�شتوى ال�شكر يف الدم. فاملادة  اىل  البقوليات  تناول  • يوؤدي 
الهالمية التي تتكون يف الأمعاء جتعل مرور الغلوكوز من الطعام اىل اخلاليا 
بطيئاً يف حركته، ما ي�شاعد على تنظيم عملية امت�شا�ض الغلوكوز من الطعام 
عدم  على  وي�شجع  منخف�شة  ال���دم  يف  الأن�����ش��ول��ني  م�شتويات  على  فيحافظ 

الإفراط يف الطعام.

3- اإفطار من احلبوب الغنية بالألياف يومياً )اأو وجبة خفيفة(:
اآخر م�شنوع من نخالة ال�شوفان( يف  طعام  اأي  )اأو  ال�شوفان  رقائق  • تناول 

ال�شباح اأو كوجبة خفيفة يف امل�شاء.
الأرز البني اأو اخلبز  مثل  ذلك ممكناً  يكون  الكاملة عندما  • تناول احلبوب 

امل�شنوع من الدقيق الأ�شمر. 

ن�س�ئح غذائية:
• الكربوهيدرات:

التي يتم تناولها يف كل وجبة، ثم مقارنة  الكربوهيدرات  يجب ح�شاب كمية 
منها  الكثار  ولكن  �شيئة  لي�شت  فالكربوهيدرات  ال��دم.  يف  ال�شكر  م�شتويات 
م�شر، فارتفاع �شكر الدم بعد تناول الكربوهيدرات دليل على اأن اجل�شم ح�شل 

على كمية اأكر من حاجته.
• الدهون اجليدة:

ت���ن���اول ال���ده���ون اجل���ي���دة )ال���ده���ون الأح����ادي����ة غر 
امل�����ش��ب��ع��ة واأح���م���ا����ض الأوم���ي���غ���ا 3 والأوم���ي���غ���ا 6( 

يحتوي  فالطعام  القلب.  �شالمة  على  يحافظ 
ال��ده��ون )الأحما�ض  اأن���واع م��ن  ث��الث��ة  على 
الدهنية  والأح���م���ا����ض  امل�����ش��ب��ع��ة  ال��ده��ن��ي��ة 
الدهنية  والأح��م��ا���ض  امل�شبعة  غر  املتعددة 

الأحادية غر امل�شبعة( وين�شح بالبتعاد عن 
الدهون امل�شبعة. والأف�شل ا�شتخدام الدهون 

وزيت  الزيتون  كزيت  امل�شبعة  غ��ر  الأح��ادي��ة 
بذور اللفت.

يحتوي زي��ت ب���ذور ال��ك��ت��ان وزي���ت ال��زي��ت��ون على 
م�شتويات  م��ن  تقلل  التي   3 الأوم��ي��غ��ا 

ال����ك����ول���������ش����رتول 

تتوافر  كذلك  وال�شرايني.  القلب  اأم��را���ض  م��ن  وحتمي  الثالثية  وال��ده��ون 
الأوميغا 3 يف الأ�شماك الد�شمة كال�شلمون والتونا واملاكريل وال�شردين

تقليل الدهون امل�سبعة والكول�سرتول:
الدهون امل�شبعة م�شرة بال�شحة لرتباطها باأمرا�ض القلب وال�شرايني. كذلك 
 )LDL( والكول�شرتول ال�شيئ )T-C( ترفع م�شتويات الكول�شرتول العام
وثالثي الغلي�شريد يف الدم. لذلك نن�شح بالتقليل من تناول الدهون امل�شبعة 
قدر الإمكان. كذلك يجب األ نتناول اأكر من 300 غرام من الكول�شرتول 
اإجمايل ال�شعرات  %10 من  يومياً. واأل تزيد الدهون امل�شبعة املتناولة عن 

احلرارية اليومية.

م�س�در الدهون امل�سبعة:
وت�شمل  والكول�شرتول.  امل�شبعة  للدهون  م�شدر  اأك��ر  اللحوم:  جمموعة   -
والدواجن  والبي�ض  امل��ع��اجل��ة  ال��ل��ح��وم  ومنتجات  ال��ب��ق��ري  اللحم  املجموعة 
الدواجن  جلد  ون��زع  الد�شم  قليلة  اللحوم  بتناول  نن�شح  الأخ���رى.  واللحوم 
والكول�شرتول  امل�شبعة  ال��ده��ون  مقدار  لتقليل  البي�ض  تناول  من  والتقليل 

املتناول.
للدهون  ثاين م�شدر  اللحوم فهي  بعد جمموعة  تاأتي  الأل��ب��ان:  - جمموعة 
واللنب  واجل��نب  والق�شطة  وال��زب��دة  احلليب  وت�شمل  والكول�شرتول.  امل�شبعة 
لتقليل  الد�شم  اأو منزوعة  قليلة  بتناول احلليب ومنتجاته  نن�شح  والزبادي. 

الدهون امل�شبعة والكول�شرتول املتناول.
والب�شكوت  والكعك  واحللويات  ك��رمي  الأي�����ض  يف  تتوافر  امل�شبعة:  ال��ده��ون   -
والأطعمة اخلفيفة املقلية والفطائر واملعجنات املختلفة. واأي طعام معد بزيت 

النخيل اأو زيت جوز الهند اأو الزيوت النباتية املهدرجة.

التقليل من الكول�سرتول:
الطعام  يف  جن��ده  بينما  ال��ك��ول�����ش��رتول  على  النباتية  الأط��ع��م��ة  حت��ت��وي  ل   -
الدهون  من  كبرة  كميات  على  حتتوي  التي  احليوانية  فامل�شادر  احليواين. 

حتتوي اأي�شاً على كميات كبرة من الكول�شرتول عموماً.
 - تتمثل اأغنى م�شادر الطعام بالكول�شرتول يف اأع�شاء احليوانات )خ�شو�شاً 

الكبد( والبي�ض ومنتجات الألبان كاملة الد�شم واللحوم الد�شمة.
مزيد من الفواكه واخل�شروات:

- ي�شاعد تناول الفواكه واخل�شراوات قبل الوجبات على ال�شعور بال�شبع ويقلل 
من الإفراط يف تناول اللحوم اأو امل�شهيات.

قليلة  اأن��ه��ا  جانب  اإىل  فهي،  متعددة  �شحية  ف��وائ��د  واخل�����ش��روات  للفواكه   -
ال�شعرات احلرارية وخالية من الكول�شرتول، حتتوي على األياف وفيتامينات 

واأمالح معدنية وم�شادات اأك�شدة.

جتنب الوجب�ت الكبرية:
متكررة  ب�����ش��ورة  ال��ط��ع��ام  م��ن  كميات �شغرة  ت��ن��اول   -
اأف�شل من تناول وجبات بكميات كبرة بالن�شبة اإىل 
جميع الأ�شخا�ض، واإىل مر�شى ال�شكري من النوع 

الثاين خ�شو�شاً.
- ي���وؤدي ت��ن��اول وج��ب��ات �شغرة م��وزع��ة على مدار 
اليوم كل ثالث �شاعات اإىل ا�شتقرار م�شتويات ال�شكر 
ال��ي��وم. فالوجبات  اأك���ر على م���دار  ب�����ش��ورة  ال���دم  يف 
للغلوكوز يف  اأقل  ا�شتجابات  تنتج منها عادة  ال�شغرة 
الدم، ما يوؤدي اإىل احلاجة اإىل كمية اأقل من الأن�شولني 
وحت�شني عملية التحكم يف غلوكوز الدم لدى الأ�شخا�ض 

الذين يعانون مر�ض ال�شكر من النوع الثاين.
- ي��زي��د ت��ن��اول وج��ب��ة ك��ب��رة ع���دد ال�����ش��ع��رات احلرارية 
املتناولة من الكربوهيدرات والدهون والروتني، ما 
يوؤدي اإىل ارتفاع م�شتويات هذه املواد الغذائية يف 

الدم.

وجبات  يتناولون  الذين  الأ�شخا�ض  بني  تقل  ال�شمنة  اأن  الدرا�شات  اأثبتت   -
�شغرة لأنهم اأقل عر�شة لالإفراط يف تناول الطعام. وتناول الطعام على مدار 

اليوم يعمل على حرق مزيد من ال�شعرات احلرارية يف ه�شم وامت�شا�ض 
الطعام وعمليات التمثيل الغذائي. 

ن�س�ئح ملر�سى ال�سكري الذين يع�نون 
ارتف�ع م�ستوى �سكر الدم:

- ا�شتبدال الزيوت النباتية بزيت الزيتون وزيت بذور اللفت قدر 
الإمكان.

- تناول املزيد من الأ�شماك الدهنية.
اختيار  ط��ري��ق  ع��ن  امل��ت��ن��اول��ة  احل��ي��وان��ي��ة  ال���ده���ون  تقليل   -

األبان  ومنتجات  الد�شم.  من  كمية  اأق��ل  على  حتتوي  حل��وم 
البقوليات  مثل  النباتي  ال��روت��ني  وت��ن��اول  الد�شم.  قليلة 

واخل�شروات وال�شويا.
كميات  يحتوي  ال��ذي  الطعام  م��ن  الإم��ك��ان  ق��در  التقليل   -

ع��ال��ي��ة م���ن ال���زي���وت امل��ه��درج��ة وال��ن�����ش��ف م��ه��درج��ة )تنتج 
بالقلب  �شارة  وهي  متغرة  دهنية  اأحما�شاً  الهدرجة  عملية 

وال�شرايني مثلها مثل الدهون امل�شبعة(.

اإن كنت تعاين حرقة دائمة يف املعدة اأو غرها من ا�شطرابات ه�شمية، فقد 
 proton-pump( ال��روت��ون  م�شخة  مثبطات  الطبيب  ل��ك  ي�شف 

التي ت�شاعد يف احلّد من اإنتاج اأحما�ض املعدة.   ،)inhibitor PPI
اأنواع مثبطات م�شخة الروتون عدة. ت�شمل املثبطات التي حتتاج اإىل و�شفة 
 .)Protonix( والبانتوبرازول   )Nexium( الإ�شوميرازول  طبيب 
اأي�����ش��اً م��ث��ب��ط��ات ل حت��ت��اج اإىل و���ش��ف��ة ط��ب��ي��ب، م���ن بينها  ول��ك��ن ت��ت��واف��ر 

.)Prilosec( والأوميرازول )Prevacid( الالن�شوبرازول
املعدة من )�شخ(  الروتون على منع بع�ض خاليا  تعمل مثبطات م�شخة 
دقيقة   60 اإىل   30 قبل  الأدوي��ة  توؤخذ هذه  املعدة. فعندما  الأحما�ض يف 
من تناول الوجبة، متنع الإ�شابة بحرقة املعدة اأو حتد من تاأثرها. لكنها 
تاأخذها  عندما  كما  احلاجة  عند  تتناولها  عندما  ذاتها  بالفاعلية  تعمل  ل 
خالل فرتة من الزمن. �شحيح اأن مثبطات م�شخة الروتون ل ت�شبب اأي 
�شرر عموماً حني توؤخذ لفرتة ق�شرة، اإل اأنها حتمل بع�ض املخاطر على 
الأمد الطويل. ومن املوؤ�شف اأن املري�ض مييل عادة اإىل الإفراط يف تناولها. 
تذكر الدكتورة جاكلني ولف، بروف�شورة م�شاعدة يف كلية الطب يف جامعة 
هارفارد: )اأعتقد اأن كثرين ُي�شابون باحلرقة نتيجة اأخذهم كمية كبرة 
العوار�ض  امل�شروبات. ملعاجلة هذه  اأو  الأطعمة  تناول بع�ض  اأو  الأدوي��ة  من 
ي�شرتون مثبطات م�شخة الروتون من ال�شيدلية اأو يطلبون من الطبيب 

و�شفها لهم(.
للحد من خماطر حرقة املعدة:

ثالث �شاعات. اأو  ب�شاعتني  النوم  اإىل  اخللود  قبل  الطعام  تناول  • تفاَد 
اأ�شغر. وجبات  • تناول 

التدخني. عن  • اأقلع 
تناولك الكافيني. من  • حّد 

ال�شرير. راأ�ض  • ارفع 
الثوم،  الب�شل،  املكربن،  امل��اء  الغازية،  امل�شروبات  النعناع،  تناول  جتنب   •

احلم�شيات، والطماطم.

ت�أثريات ج�نبية
ل ملثبطات م�شخة الروتون من معدلت الفيتامني  قد يحّد ال�شتعمال املطوَّ

�شالمة  على  للحفاظ  �شروري  الفيتامني  هذا  اأن  علماً  اجل�شم،  يف   B12
العقل والوظائف الع�شبية. كذلك قد حتّد هذه الأدوي��ة من قدرة اجل�شم 
على امت�شا�ض الكال�شيوم، ما قد يوؤدي اإىل اإ�شعاف العظام ويزيد من خطر 
خطر  ال��روت��ون  م�شخة  مثبطات  تزيد  كذلك  ال���ورك.  يف  بك�شر  الإ�شابة 
الإ�شابة بذات الرئة وغره من اأخماج تهدد احلياة، مثل املَِطثيَّة الع�شرة 
معدية-معوية.  اأمرا�شاً  ت�شبب  التي   )Clostridium difficile(
تتفاعل  املثبطات  ه��ذه  اأن  اإىل  ال��درا���ش��ات  بع�ض  اأ���ش��ار  ذل��ك،  اإىل  بالإ�شافة 
درا�شات  الدم. لكن  الذي يحد من تخر   )Plavix( الكلوبيدوغريل مع 
اأخرى ناق�شت هذه اخلال�شة. رغم هذه املخاوف، تعتقد الدكتورة ولف اأن 
مثبطات م�شخة الروتون، عندما ُت�شتخدم لفرتة ق�شرة، تعود بالفائدة 
 chronic( املزمن  امل��ريء  ارجت��اع  مثل مر�ض  ح��الت  يعانون  َم��ن  على 
يحدث عندما ت�شعد اأحما�ض املعدة اإىل املريء.  الذي   ،)acid reflux
اأن  ميكن  امل��ريء  ارجت��اع  لأن  العناء  ت�شتحق  املخاطرة  اأن  )اأعتقد  تو�شح: 
املري�ض  امل��ريء. كذلك قد يعاين  اأو تبدًل يف خاليا  التهاباً، قرحة،  ي�شبب 
ي�شعر  اأنه  �شك يف  ال�شوت. ول  ا�شطرابات يف  اأو  البلع،  ال�شعال، م�شاكل يف 
اأوًل، ثم ن�شاعده  اإراحة املري�ض  بانزعاج كبر. الأطباء نعي ذلك، فنحاول 

على الإقالع عن هذه الأدوية تدريجاً(.

التوقف تدريجً�
رد فعل  اإىل  ال��روت��ون  ع��ن مثبطات م�شخة  املفاجئ  الن��ق��ط��اع  ي���وؤدي  ق��د 
عك�شي يف اإفراز اأحما�ض املعدة. لذلك تن�شح الدكتورة ولف با�شتبدال هذه 
 H2( 2 الأدوية بعالجات مماثلة ُتعرف بحا�شرات م�شتقبالت الهي�شتامني
اأوًل، ثم يومني وهكذا دواليك اإىل اأن  blocker( خالل يوم من الأ�شبوع 
اإىل  املعدة  تدفع  كيماوية  مادة   2 والهي�شتامني  متاماً.  املري�ض  عنها  يقلع 
اإفراز احلم�ض، وُيعتر التوقف عن تناول حا�شرات م�شتقبالت الهي�شتامني 
حا�شرات  ت�شمل  ال��روت��ون.  م�شخة  مثبطات  ع��ن  الإق���الع  م��ن  اأ�شهل   2
الرانيتيدين   ،)Pepcid( ال��ف��ام��وت��ي��دي��ن   2 الهي�شتامني  م�شتقبالت 
 .)Axid( والنيزاتيدين   ،)Tagamet( ال�شيميتيدين   ،)Zantac(
كان  اإن  املري�ض منط حياته  يبّدل  اأن  الأه��م  )يبقى  ول��ف:  الدكتورة  تقول 

يعاين ارجتاع املريء(.
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نن�سح مري�ض ال�سكري بتن�ول الأطعمة النب�تية التي حتتوي على بع�ض الألي�ف الق�بلة للذوب�ن وبع�ض الأنواع التي حتتوي على 
الألي�ف غري الق�بلة للذوب�ن، وذلك للح�سول على مميزات النوعني من الألي�ف واحلف�ظ على الوزن وعدم ال�سمنة. ي�س�عد تن�ول 
ال�سعور ب�ل�سبع ب�سرعة عند تن�وله� كجزء من الوجبة، م� ي�سجع على عدم الإفراط يف تن�ول الطع�م. فعند تن�ول  الألي�ف على 
وجب�ت غذائية غنية ب�لألي�ف تقل كمي�ت الطع�م املتن�ولة. وقد �سجلت اإحدى الدرا�س�ت اأن الن��ض يتن�ولون طع�م غداء اأقل بعد 
تن�ولهم اإفط�رًا غنيً� ب�لألي�ف. ويرجع ال�سبب اإىل اأن الألي�ف تقلل الأن�سولني الذي ي�س�عد على فتح ال�سهية. كذلك ت�س�عد الألي�ف 

على ال�سعور ب�لمتاء ب�سورة اأ�سرع. 

ما يجب اأن تعرفه عن اأدوية املعدة 

مر�سى ال�سكري... ن�سائح غذائية تبعد عنهم اخلطر 
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العدد  10791 بتاريخ   2013/5/13     
 اعادة  اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 827 و2013/829  عم جز- م ع- ب - اأظ

مدعيان/ 1-حممد عبدالقادر حممد 2-بدر ال�شالم مو�شلو مياه  اجلن�شية: 
املركزية  املطابخ  معدات  لرتكيب  �شتيل  كري�شتال  عليه:  مدعي  بنغالدي�ض  
اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/

كري�شتال �شتيل لرتكيب معدات املطابخ املركزية اجلن�شية: المارات   عنوانه: 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  
الربعاء املوافق 2013/5/15 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية   املحكمة  الكائنة 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/21

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10791 بتاريخ   2013/5/13     
        اعادة  اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1146 /2013  عم جز- م ع- ب - اأظ

مدعي/ حاجى �شردار مر �شردار اجلن�شية: باك�شتان  مدعي عليه: موؤ�ش�شة 
امليثاق للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  امليثاق  موؤ�ش�شة  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/15 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/6
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10791 بتاريخ   2013/5/13     
         اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 558 /2013  عم جز- م ع- ب - اأظ

مدعي/ �شيف ال�شالم موفيز الدين اجلن�شية: بنغالدي�ض  مدعي عليه: راما 
عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  ال�شجاد  لتنظيف 
بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  ال�شجاد  لتنظيف  اعالنه/راما  املطلوب 
الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/5/15 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/21
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10791 بتاريخ   2013/5/13     
         اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1104 /2013 جت كل-م ت - ب -اأظ

املتخ�ص�صة: املقاولت والنزاعات الن�صائية
مدعي/ �شركة ترازو دبي ذ.م.م اجلن�شية: المارات  مدعي عليه: �شركة بيمبينان 
ا�ض بي كيه ا�ض دي ان بي ات�ض دي اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: مطالبة 
مالية بقيمة 605022 درهم املطلوب اعالنه/�شركة بيمبينان ا�ض بي كيه ا�ض دي ان بي 
ات�ض دي اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/26 املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي   
البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/9

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10791 بتاريخ   2013/5/13     
         اعادة اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 271 /2013 مد جز- م ر- ب - اأظ

ا�شرتيليتا  عليه:  مدعي  �شوريا  اجلن�شية:  طيار  نزيه  ا�شكندر  مدعي/ 
مطالبة  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  الفلبني  اجلن�شية:  ا�شرتادا  القوي�شول 
اجلن�شية:  ا�شرتادا  القوي�شول  ا�شرتيليتا  اعالنه/  املطلوب  درهم   15700
الفلبني  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/21 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة بدائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/12
قلم املحكمة املدنية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10791 بتاريخ   2013/5/13     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3149 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
طالب التنفيذ/ براكا�ض مهاتو اجلن�شية: نيبال املنفذ �شده : ور�شة ال�شباين 
ور�شة  اعالنه:  املطلوب  المارات  اجلن�شية:  ال�شيارات  ميكانيك  ل�شالح 
بالن�شر  عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  ال�شيارات  ميكانيك  ل�شالح  ال�شباين 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى 
رقم 2012/3194 عم جز- م ع-ب -اأظ  وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
2013/5/14 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
الوىل بادارة التنفيذ-  الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  القلم العمايل                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10791 بتاريخ   2013/5/13     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/197 ت   عام- م ر- ت  - اأظ(
�شده  املنفذ  موريتانيا   اجلن�شية:  حممد  يحظية  التنفيذ/  طالب 
املطلوب  المارات  اجلن�شية:  املن�شوري  �شالح  حممد  �شامل  �شالح   :
تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  اعالنه:   
وحدد  اأداء  اأمر   2013/129 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند 
طلب  لنظر  موعدا   2013/5/27 املوافق  الثنني  يوم  جل�شة  لنظره 
التنفيذ-  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ. 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  ابوظبي 

لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  قلم التنفيذ العام                                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10791 بتاريخ   2013/5/13     
    اعالن بالن�صر 

لقد تقرر يف الق�شية رقم )2013/2579 ( ايجارات- ملنظورة امام جلنة 
ف�ض  املنازعات اليجارية )ابوظبي (- اللجنة ال�شابعة واملرفوعة من 
وذلك  ذ.م.م  ال��ع��ق��ارات  لدارة  ح�شن  حممد  ع��ب��داهلل  �شركة  امل��دع��ي��ة/ 
للمكيفات  يحيى  ناجي  ور�شة  موؤ�ش�شة  عليها/  املدعى  اع��الن   لإع��ادة 
والثالجات وميثلها علي ناجي يحيى احلمري  ن�شراً وقد حتدد لنظر 
الدعوى جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/5/20 يف ال�شاعة 12.00 ظهرا 

يف مقر اللجنة وذلك على نفقة �شاحب العالقة.

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  10791 بتاريخ 2013/5/13    
اعالن للح�صور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2012/107 )مدين كلي( 
اعالن بورود التقرير وبالطلبات  املعدلة بوا�صطة الن�صر

بناء على طلب حمكمة عجمان الحتاية البتدائية اىل املدعى عليه/ جمموعة 
لبنان  - جن�شية:  املجذوب  املدعي/حممد عبدالرحمن  اقام   - العقارية   ك�شب 
ع��ن��وان��ه: ب��وك��ال��ة امل��ح��ام��ي/اح��م��د ���ش��ال��ح ال���ع���وذيل- اب��وظ��ب��ي- ت��ق��اط��ع املطار 
ب��رق��م 2012/107 -م���دين - كلي-  ال��دع��وى  ل���الأث���اث   ب��ن��اي��ة 711  واجل�����وازات 
عجمان- ومو�شوعها املطالبة بندب خبر فانت مكلف باحل�شور امام حمكمة 
عجمان الحتادية البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 
الق�شية  يف  للنظر  وذل���ك   2013 ل�شنة  م��اي��و  �شهر  م��ن   21 ي��وم  امل��واف��ق   11.00

بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/4/23
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10791 بتاريخ 2013/5/13     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2012/590 تنفيذ جتاري
حمل  جم��ه��ول  للمعار�ض   ليت�ض  ارك  موؤ�ش�شة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة ارابيان ابك�ض للدعاية والعالن 
)�ض.ذ.م.م( وميثله: حممد ح�شن حممد البحر   قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )403195( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
ق�صم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10791 بتاريخ 2013/5/13     
اعالن �صحيفة طعن بالن�صر
                         يف الطعن   2013/24 طعن عقاري   

تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز
علي  ع��ب��داهلل  �شمرة  ومي��ث��ل��ه:  اي�شرافيلوفا   �شفينج  ال��ط��اع��ن/ 
لال�شتثمار  تنميات  ���ش��رك��ة  ����ش���ده/1-  امل��ط��ع��ون  ب��اع��الن  ق��رق��ا���ض 

العقاري ذ.م.م   جمهول حمل القامة.
ويتوجب  اع��اله  املذكورة  الطعن  عليكم  اق��ام  الطاعن  بان  نعلنكم 
�شحيفة  على  ل��ل��رد  وذل���ك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�شور  عليكم 

الطعن املقدمة �شدكم.
رئي�ض الق�صم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز

العدد  10791 بتاريخ 2013/5/13     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/631 عمايل  جزئي           
اىل املدعى عليه/1- المور للمواد الغذائية �ض ذ م م - وميثله: فرا�ض حممد لطفي 
ال�شالح وميثله:  �شعيد  ليلى كرمي   / املدعي  ان  القامة مبا  ال�شنتر  جمهول حمل 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  الطنيجي   مبارك  بخيت  حمني  خليفة 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   96.900( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
ال�����ش��داد و�شمول  املطالبة وح��ت��ى  ت��اري��خ  امل���دة م��ن  ع��ن  ب��واق��ع %9  القانونية  وال��ف��ائ��دة 
لها جل�شة  وح��ددت    .)2013/132197( ال�شكوى  رقم  بالكفالة.  املعجل  بالنفاذ  احلكم 
مكلف  فانت  لذا  القا�شي  مبكتب  �ض   8:30 ال�شاعة   2013/5/15 املوافق  الربعاء  يوم 
م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  او من ميثلك  باحل�شور 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . 
 ق�صم الق�صايا العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10791 بتاريخ 2013/5/13     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/112 جتاري كلي             
القامة مبا  القوتلي جمهول حمل  �شكري  املدعى عليه/1- هيثم بن حممود بن  اىل 
ان املدعي / �شركة اميك�ض ال�شرق الو�شط )�ض.م.ب. م(  وميثله: حممود حجاج عزب 
عليه مببلغ  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د  اب��وج��ري��دة 
القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   936207.49( وق��دره 
بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل 
بالكفالة.  وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/6/3 ال�شاعة 9:30 �ض بالقاعة 
ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
. ويف حالة  الق��ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  من مذكرات 
تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.)وامرت بتق�شر مدة امل�شافة اىل ا�شبوع 

من تاريخ ن�شر(

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10791 بتاريخ 2013/5/13    

 مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�صر       
يف الدعوى رقم 2013/936 جتاري جزئي  

اىل املدعى عليه:احمد بدر الدين الدي�شطي حيث ان املدعية: �شركة المارات 
لالت�شالت اقامت عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة اعاله، وتعلنك 
 %12 بواقع  للفائدة  بال�شافة   ) درهم   65.216.21( وقدره  مبلغ  باأداء  فيها: 
بال�شافة للر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. لذلك يقت�شى ح�شورك 
 2013/5/15 يوم  من  والن�شف  الثامنة  ال�شاعة  متام  يف  املحكمة  هذه  امام 
ميالدي وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بينات. ويف حالة 
تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة 

�شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10791 بتاريخ 2013/5/13     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2012/1588 تنفيذ جتاري
ال�شريك  وميثلها  )ذ.م.م(  البناء  ملقاولت  ماموت  �شركة  �شده/1-  املنفذ  اىل 
امل��دي��ر/ ب��ه��زات دان��ي��ل ب��ه��روز ف��ردو���ض جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان طالب 
عبدالعزيز  عبدال�شالم  هناء  وميثله:  الو���ش��ط  ال�شرق  بولي�شيم  التنفيذ/ 
والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الها�شمي  �شهاب 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ) 643261.30 ( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
ق�صم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10791 بتاريخ   2013/5/13     
           اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 960 /2013  ح نف�ض- م ر- ب- اأظ

عليه:  مدعي  ال�شودان  اجلن�شية:  ال�شم  المني  حممد  مدعي/عفاف 
الدعوى:  مو�شوع  ال�شودان  اجلن�شية:  ر�شوان  الزين  د�شوقي  عبدال�شالم 
طالق ونفقة   املطلوب اعالنه/ عبدال�شالم د�شوقي الزين ر�شوان اجلن�شية: 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر   عنوانه:  ال�شودان  
الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/29 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت 
ب�  اخلام�شة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا 
حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة باملقر الرئي�شي بدائرة الق�شاء �شخ�شيا 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر 

بتاريخ  2013/5/12

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10791 بتاريخ   2013/5/13     
    اعالن بالن�صر 

يف الدعوى البتدائية رقم )2012/2899 ( - املنظورة  لقد تقرر 
امام جلنة ف�ض  املنازعات اليجارية واملرفوعة على املدعى �شده/ 
الدعوى  لنظر  وقد حتدد  ن�شرا  اع��الن  نيب خان حاجي  اوراجن 
ال�شاعة 6.00  املوافق 2013/5/28 يف متام  الثالثاء  ي��وم   جلل�شة 
اآل نهيان  وذل��ك على نفقة  الكائن مبع�شكر  اللجنة  م�شاء مبقر 

امل�شتاأنف/عبداحلميد خان با�شتا. 
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  10791 بتاريخ   2013/5/13     
             اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  468 /2013  جت جز- م ت- ب - اأظ

مدعي/ فرا�ض غازي النبواين اجلن�شية: �شوريا مدعي عليه: �شعيد يو�شف  
مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  حممد  �شامل 
9300 درهم املطلوب اعالنه/�شعيد يو�شف �شامل حممد اجلن�شية: المارات 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/21 املوافق  الثالثاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
البتدائية - الكائنة �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/08
قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10791 بتاريخ   2013/5/13     
            اعادة  اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  348 /2013  جت جز- م ت- ب - اأظ

حممد  عليه:  مدعي  ايران  اجلن�شية:  نور  حممد  اهلل  ما�شاء  مدعي/ 
الدعوى:  المارات مو�شوع  عبدالقادر حممد عبا�ض علي خوري اجلن�شية: 
عبا�ض  حممد  عبدالقادر  اعالنه/حممد  املطلوب  خدمات  وكيل  عقد  ف�شخ 
علي خوري اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/21 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب� 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/9
قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10791 بتاريخ 2013/5/13     
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2011/505  ا�صتئناف عقاري
ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  جولثي  -�شركة   1  / �شده  امل�شتاأنف  اىل 
امل�شتاأنف /جمموعة فورت�شني لال�شتثمار �ض.ذ.م.م - فورت�شني �شرين 
ليمتد وميثله: خليفة را�شد ح�شن احمد ال�شلمان  قد ا�شتاأنف القرار/ 
احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2009/1239 عقاري كلي بتاريخ 2012/8/1 
 10.00 ال�شاعة   2013/5/16 امل��واف��ق  اخلمي�ض  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم   ch1.C.11 شباحا بالقاعة�
ورد  بانه  . علما  �شتجري حماكمتكم غيابيا   قانونيا ويف حال تخلفكم 

تقرير اخلبر.
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف

العدد  10791 بتاريخ 2013/5/13     
مذكرة اعادة  اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/693  ا�صتئناف جتاري
اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -برتون للتجارة العامة جمهول حمل القامة 
ابراهيم  وميثله:  املكتوم  ف��رع  اي���ران  ���ش��ادرات  /بنك  امل�شتاأنف  ان  مب��ا 
حم��م��د اح��م��د حم��م��د ال��ق��ا���ش��م ق��د ا���ش��ت��اأن��ف ال���ق���رار/ احل��ك��م ال�شادر 
لها  بتاريخ 2011/6/5 وحددت  كلي  رقم 2011/1245 جتاري  بالدعوى 
بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة    2013/6/3 املوافق  الثنني  يوم  جل�شه 
وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال   ch2.D.16

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  . 
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف

العدد  10791 بتاريخ 2013/5/13     
  اعالن بورود التقرير بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/615  جتاري كلي                
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- ام��ن��ه خمي�ض ب���الل م��ب��ارك  جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان املدعي / بنك ام القيوين الوطني �ض م  ع وميثله: 
بجل�شتها  ق��ررت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  ح�شني  ع��ب��داهلل  كلندر  خالد 
اخطاركم  اع��اله.  املذكورة  الدعوى  2013/5/2 يف  بتاريخ  املنعقدة  
بورود تقرير ال�شيد اخلبر املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�شة 
بالقاعة  �شباحا   9.30 ال�شاعة   2013/5/27 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم 

ch2E.21 للتعقيب على التقرير. 
ق�صم  الق�صايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10791 بتاريخ 2013/5/13     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/101 جتاري  جزئي                  
اىل املدعى عليه/1- حممد طه ملقاولت البناء- �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / البيت املحظوظ للعقارات وميثله: عبدالرحمن ح�شن حممد 
املطوع قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة با�شدار المر بالزام املدعى 
عليه ب�شداد مبلغ 67.500 درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفوائدة 
القانونية بواقع 9% حتى ال�شداد التام مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة.  
بالقاعة  ال�شاعة 8:30 �ض  املوافق 2013/5/22  الربعاء  يوم  لها جل�شة  وحددت 
ch2.D.19 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل 

.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�صم الق�صايا التجارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10791 بتاريخ 2013/5/13     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2012/664   جتاري جزئي            
اىل املحكوم   عليه /1- �شركة اند�شرتيال ميتال يونيت ذ.م.م  جمهول حمل القامة   
املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2013/4/8 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم 
الهند�شة البحرية ذ.م.م   بحكمت املحكمة مبثابة  اعاله ل�شالح/ هيو�شنت خلدمات 
دره���م )واحد  للمدعيه مبلغ  21.850  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام  احل�����ش��وري: 
تاريخ  من  �شنويا   %9 بواقع  عنه  درهما(والفائدة  وخم�شون  وثمامنائة  الف  وع�شرون 
ال�شتحقاق يف 2012/8/14 وحتى متام ال�شداد والزمته بالر�شوم وامل�شاريف وثالثمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
ال�شيخ  ال�شمو  با�شم �شاحب  الع��الن �شدر  هذا  لن�شر  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�صم الق�صايا التجارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / الإمارات للمحاماة )املحامي حمد حممد كدفور املهري( 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  73340   بتاريخ:  21 /  9 / 2005
تاريخ اإيداع الأولوية : /   / 

با�ش��م :    جروب 4 �شكيوريكور بى ال �شى
وعنوانه :  ذا مانور ، مانور رويال ، كراوىل ، ار ات�ض 10  9 يو ان وي�شت �شا�شيك�ض ، اململكة املتحدة .

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
املحققني  بتوظيف  املتعلقة  التجارية  الأع��م��ال  اإدارة  خدمات  التجارية،  الأع��م��ال  اإدارة  يف  امل�شاعدة  خدمات 
و  بعد  املتعلقة  التجارية  الأعمال  اإدارة  خدمات  الأم��ن،  بحفظ  املتعلقة  الأعمال  اإدارة  خدمات  ال�شخ�شيني، 
فرز النقود، خدمات اإدارة الأعمال التجارية املتعلقة بت�شفر )ترميز( ال�شيكات و الوثائق امل�شرفية الأخرى، 

خدمات ا�شت�شارية و اإر�شادية و معلوماتية متعلقة باخلدمات اآنفة الذكر.
الواق�عة بالفئة   : ) 35 (

و�شف العالمة:  " G4S  " بحروف لتينية ب�شكل مميز متداخلة مع بع�شها البع�ض .
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة ، اأو 

اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مايو 2013 العدد 10791

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /�ض. نا�شر كد�شه و�شركاوؤه
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 168074   بتاريخ : 2012/1/18                                             
با�ش��م: �شركة/ دي�شون ليمتد.

وعنوانه:  تيتبري هيل، ماملي�شبوري، ويلت�شر، ا�ض ان 16  0 ار بيه، اململكة املتحدة.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

جمففات  ال�شعر،  جمففات  اجل��ف��اف،  واجل��ة  املجففات  املغا�شل،  يف  امل�شتخدمة  املجففات  التجفيف،  اأج��ه��زة 
الأيدي، اأجهزة جتفيف الأيدي امل�شتخدمة يف مرافق وحدات املياه، جمففات لالأيدي والوجه، اأجهزة تكييف 
الهواء، مكيفات الهواء، املراوح، املرواح الكهربائية، مراوح ال�شقف، املراوح القائمة على الأر�ض ) ل حتتاج اىل 
تثبيت (، املراوح الكهربائية لال�شتخدام ال�شخ�شي؛ اأجهزة تريد الهواء؛ معقمات الهواء ) اأجهزة (، منقيات 
الهواء ) اأجهزة (؛ اأجهزة ترطيب الهواء؛ اأغطية �شفاطات الهواء ) للمطابخ (، الفالتر ) لال�شتخدام املنزيل 
والرتكيبات ال�شناعية (؛ م�شخات احلرارة؛ مبادلت حرارية ) لي�شت اأجزاء من ماكينات (، اأجهزة ت�شخني، 
�شخانات كهربائية، مراوح كهربائية تتمتع بخ�شائ�ض التدفئة والتريد، �شخانات كهربائية تتمتع بخ�شائ�ض 

التدفئة والتريد، قطع غيار وتركيبات للمنتجات املذكورة واردة بالفئة 11.
الواق�عة بالفئة: 11

لتينية  " بحروف   hot " وكلمة  خا�ض  ب�شكل  لتينية  " بحروف    DYSON " و�شف العالمة: كلمة
كما يف ال�شكل املو�شح.

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

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العام�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مايو 2013 العدد 10791

اعان جتديد 
تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحامي /

الإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري (. 
بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 52466
با�ش������م : �ض  بارتون اأيه جي�شتير اأ�ض اأيه.

وعنوان����ه : �شاتو مانيول ، 87 رو دو دوهيز ، 33292  بالنكفور �شيديك�ض ، فرن�شا.
وامل�شجلة حتت رقم :  )  42205   (    بتاريخ : 14 / 9 / 2003

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية 
يف : 31 / 3 / 2013

لالأو�شاع  �شنوات وفقاً  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر 
وال�شروط املن�شو�ض عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العالمات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مايو 2013 العدد 10791

  تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ المارات للمحاماة  ) املحامي حمد حممد كدفور املهري (
بطلب انتقال ملكية   ت�شجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم : 169334   بتاريخ:  16/ 2 / 2012
امل�شجلة حتت رقم : 169334   بتاريخ:   6 / 3 / 2013

با�ش��م:    �ض.   �شابري ريتايل األ األ بي.
اأيه،  األ   6 اأت�ض بي  13    بيكينجهام�شر   ، ، هاي ويكومبي  ، كريندون �شرتيت  الثالث  ال��دور   ، وعنوانه: برو�شبيكت هاو�ض 

بريطانيا
رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )      ( – )  /    /     (

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
 ( ثياب  ، �شناديق  اخ��رى  بفئات  ال��واردة  امل��واد غر  امل�شنوعة من هذه  املنتجات  و  املدبوغة  تقليد اجللود  و  املدبوغة  جلود 
حقائب مالب�ض( و حقائب �شفرية ، حمافظ جلدية �شفرية ، حقائب اأمتعة ، حقائب �شفرية ، حمالت احلقائب ) اجزاء من 
احلقائب حلمل احلقائب(، حقائب �شغرة ، حقائب �شغرة �شفرية ،  حقائب ، حقائب يدوية ، حقائب حتمل على الكتف ، 
حقائب جلدية يدوية ، اكيا�ض جلدية ، حقائب ظهر ، حقائب �شغرة حتمل على الظهر ، حقائب الجهزة ، حقائب ريا�شية ، 
حقائب ، حقائب �شغرة ، حقائب �شغرة للوثائق و امل�شتندات ، حقائب اللت املو�شيقية ، حقائب مدر�شية ، حقائب �شغرة  
مل�شتح�شرات التجميل غر جمهزة  ،  حقائب البدلت ، حقائب القم�شان و املالب�ض ، حمافظ ربطة العنق ،  حمافظ املفكرات، 
حامالت جلدية للمفكرات  ، حقائب و حامالت الوثائق اجللدية، حمافظ جيب ، حمافظ نقود ، مظالت ، �شما�شي ، ع�شي ، 

ع�شي  امل�شي  ، اأحزمة كتف جلدية ، اأجزاء و لوازم املنتجات املذكورة الواق�عة بالفئة   :   18
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 

 تن���ازل رقم : 1
ا�شم مالك العالمة: �شابري ريتايل األ األ بي.

 ا�شم املتنازل له : �شابري ريتايل فا�شون ليمتد
 مه�نته: ال�شناعة و التجارة 
 جن�شيته: �شركة  بريطانية. 

   عنوان وحمل اإقامته : برو�شبيكت هاو�ض ، الدور الثالث ، كريندون �شرتيت ، 
هاي ويكومبي ، بيكينجهام�شر اأت�ض بي  13   6 األ اأيه، بريطانيا.  

   تاري�خ انت�قال امللكية:     17 / 4 / 2013
      تاريخ التاأ�شر يف ال�شجل:    8   / 5 / 2013

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مايو 2013 العدد 10791

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / الإمارات للمحاماة )املحامي حمد حممد كدفور املهري( 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  164330   بتاريخ:  25 /  10 / 2011
تاريخ اإيداع الأولوية : /   / 

با�ش��م :هوا وي  تيكنولوجيز كو.، ال تي دي.                 
وعنوانه : ادمين�شرتي�شن بيلدينج هواويي تيكنولوجيز كو.، ال تي دي.،

 بانتيان، لوجناجن دي�شرتيكت، �شينزهني، جمهورية ال�شني
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اأجهزة الإنارة و التدفئة و توليد البخار و الطهي و التريد و التجفيف و التهوية  و توريد  املياه لالإغرا�ض 
ال�شحية ،  مراوح كهربائية ،  مراوح �شقف ، اأجهزة و معدات للحماية من الرطوبة ، اأجهزة اإزالة  الرطوبة 
، مكيفات الهواء ، اأجهزة تكييف الهواء املتحركة ، اأجهزة تنقية الهواء  و اأجهزة ت�شفية الهواء لال�شتعمال 

ال�شناعي و التجاري ، اأحهزة تكييف الهواء الدقيقة.
الواق�عة بالفئة   : ) 11 (

. مميز  ب�شكل  لتينية  " بحروف   EcoMatrix "  :و�شف العالمة
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة ، اأو 

اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مايو 2013 العدد 10791

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / الإمارات للمحاماة )املحامي حمد حممد كدفور املهري( 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  76575   بتاريخ:  3 /  1 / 2006
تاريخ اإيداع الأولوية : /   / 
با�ش��م :اأعمار راك  ) م.م.ح(.

وعنوانه :�ض.ب 10559 راأ�ض اخليمة ، الإمارات العربية املتحدة. 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات الأعمال العقارية ، خدمات عقود التاأمني باأنواعها ، خدمات اإدارة  و تاأجر العقارات ، خدمات تثمني 
و متويل العقارات ، خدمات الإدارة املالية خلدمات بيع و �شراء العقارات و الأرا�شي و املباين ، خدمات التاأمني 

، خدمات التمويل ، خدمات الأعمال املالية
الواق�عة بالفئة   : ) 36 (

و�شف العالمة: "  Emaar RAK " بحروف لتينية ب�شكل مميز و ر�شم �شم�ض م�شرقة حتتها ر�شم خطني 
متعرجني باللون الأزرق و الأ�شود و العالمة بالألوان الأحمر و الأ�شفر و الرتقايل و الأزرق و الأ�شود.  .

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة ، اأو 
اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مايو 2013 العدد 10791

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /�ض. نا�شر كد�شه و�شركاوؤه
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 168075   بتاريخ : 2012/1/18                                             
با�ش��م: �شركة/ دي�شون ليمتد.

وعنوانه:  تيتبري هيل، ماملي�شبوري، ويلت�شر، ا�ض ان 16  0 ار بيه، اململكة املتحدة.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

جمففات  ال�شعر،  جمففات  اجل��ف��اف،  واجل��ة  املجففات  املغا�شل،  يف  امل�شتخدمة  املجففات  التجفيف،  اأج��ه��زة 
الأيدي، اأجهزة جتفيف الأيدي امل�شتخدمة يف مرافق وحدات املياه، جمففات لالأيدي والوجه، اأجهزة تكييف 
الهواء، مكيفات الهواء، املراوح، املرواح الكهربائية، مراوح ال�شقف، املراوح القائمة على الأر�ض ) ل حتتاج اىل 
تثبيت (، املراوح الكهربائية لال�شتخدام ال�شخ�شي؛ اأجهزة تريد الهواء؛ معقمات الهواء ) اأجهزة (، منقيات 
الهواء ) اأجهزة (؛ اأجهزة ترطيب الهواء؛ اأغطية �شفاطات الهواء ) للمطابخ (، الفالتر ) لال�شتخدام املنزيل 
والرتكيبات ال�شناعية (؛ م�شخات احلرارة؛ مبادلت حرارية ) لي�شت اأجزاء من ماكينات (، اأجهزة ت�شخني، 
�شخانات كهربائية، مراوح كهربائية تتمتع بخ�شائ�ض التدفئة والتريد، �شخانات كهربائية تتمتع بخ�شائ�ض 

التدفئة والتريد، قطع غيار وتركيبات للمنتجات املذكورة واردة بالفئة 11.
الواق�عة بالفئة: 11

املو�شح. ال�شكل  يف  كما  لتينية   " بحروف     DYSON HOT" و�شف العالمة: الكلمات
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العام�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مايو 2013 العدد 10791

اعان جتديد 
تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحامي /

الإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري (. 
بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 54796
با�ش������م : �ض . وار�شتايرن براويري هاوز كرامر كيه جي.

وعنوان����ه : 59581  ، وار�شتاين ، اأملانيا.
وامل�شجلة حتت رقم :  )  45324 (    بتاريخ :  1 / 3 / 2004

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية 
يف : 9 / 8 / 2013

لالأو�شاع  �شنوات وفقاً  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر 
وال�شروط املن�شو�ض عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العالمات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مايو 2013 العدد 10791

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ المارات للمحاماة  )املحامي حمد حممد كدفور املهري(
 بطلب انتقال ملكية   ت�شجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم : 169335   بتاريخ:  16/ 2 / 2012
امل�شجلة حتت رقم : 169335   بتاريخ:   6 / 3 / 2013

با�ش��م:    �ض.   �شابري ريتايل األ األ بي.
وعنوانه:  برو�شبيكت هاو�ض ، الدور الثالث ، كريندون �شرتيت ،  هاي ويكومبي ، بيكينجهام�شر اأت�ض بي  13   6 األ اأيه، بريطانيا

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )      ( – )  /    /     (
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

  خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�شائع ل�شالح الغر، وذلك لتمكني عا مة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة، )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل(؛ وقد تقدم مثل هذه اخلدمات من خالل 
متاجر البيع بالتجزئة،اأ�شواق البيع باجلملة،كتالوجات الطلب عر الريد املبا�شر اأو بوا�شطة الأو�شاط الإلكرتونية، مثل املواقع الإلكرتونية اأو برامج الت�شوق التلفزيونية املتعلقة باملجوهرات 
، الحجار الكرمية ، ال�شاعات ، تقليد املجوهرات ، املنتجات امل�شنوعة من اجللود املدبوغة و تقليد اجللود املدبوغة ، �شناديق ثياب ) حقائب مالب�ض( و حقائب �شفرية ، حمافظ جلدية �شفرية ، 
حقائب اأمتعة ، حقائب �شفرية ، حمالت احلقائب ) اجزاء من احلقائب حلمل احلقائب(، حقائب �شغرة ، حقائب �شغرة �شفرية ،  حقائب ، حقائب يدوية ، حقائب حتمل على الكتف ، حقائب 
جلدية يدوية للحمل ، اكيا�ض جلدية للحمل، حقائب ظهر ، حقائب �شغرة حتمل على الظهر ، حقائب الجهزة ، حقائب ريا�شية ، حقائب ، حقائب �شغرة ، حقائب �شغرة للوثائق و امل�شتندات ، 
حقائب اللت املو�شيقية ، حقائب مدر�شية ، حقائب �شغرة  مل�شتح�شرات التجميل غر جمهزة  ،  حقائب البدلت ، حقائب القم�شان و املالب�ض ، حمافظ ربطة العنق ،  حمافظ املفكرات، حامالت 
جلدية للمفكرات  ، حقائب و حامالت الوثائق اجللدية، حمافظ جيب ، حمافظ نقود ، مظالت ، �شما�شي ، ع�شي ، ع�شي  امل�شي  ، اأحزمة كتف جلدية ، واملالب�ض ، لب�ض القدم ،  اأغطية الراأ�ض 
،  م�شتح�شرات التبيي�ض وغرها من املواد التي ت�شتخدم يف غ�شيل وكي املالب�ض؛ م�شتح�شرات التنظيف وال�شقل والفرك والك�شط؛ ال�شابون؛ املواد العطرية والزيوت العطرية وم�شتح�شرات 
التجميل )الكوزمتيك( وغ�شول ال�شعر؛ م�شتح�شرات تنظيف الأ�شنان . مزيالت العرق لال�شتخدام ال�شخ�شي ، الزيوت وال�شحوم ال�شناعية؛ مواد التزليق؛ املركبات التي ت�شتخدم لمت�شا�ض 
الغبار والرتطيب والتما�شك واللتحام؛  الوقود )مبا يف ذلك وقود املحركات( ومواد الإ�شاءة؛  ال�شموع والفتائل.، العدد والأدوات اليدوية )املدارة باليد(؛ اأدوات القطع وال�شوك واملالعق؛ اأ�شلحة 
القطع والطعن )الأ�شلحة البي�شاء( ؛ الأموا�ض ،  وال�شكاكني ، �شفرات، �شفرات احلالقة، �شفرات احلالقة الكهربائية ق�ض ال�شعر، والأدوات اليدوية التي ت�شتعمل يف تقطيع اخل�شار، قتاحات 
غر كهربية للعلب ، مالقط كما�شة، واجهزة اإزالة ال�شعر الكهربائية وغر الكهربائية، مالقط اإزالة ال�شعر، مق�شات �شعر اللحية ، مكاوي �شعر ، مالقيط لتجعيد ال�شعر، اأطقم العناية باظافر 
القدمني ، مبارد اظافر ، م�شلكات اخليوط يف البر  ، مق�شات ، اأجهزة الإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتريد والتجفيف والتهوية والتزويد باملياه والأغرا�ض ال�شحية.، اأجهزة تكييف 
الهواء ، غاليات كهربائية ، اأوعية طهي تعمل بالغاز او الكهرباء ،  اأ�شواء املركبات  ووحدات تكييف الهواء للمركبات ،اآلت �شنع القهوة الكهربائية، دعامات  لتعليق امل�شابيح ، م�شابيح، مواقد 
غاز ، حمم�شات  القهوة، م�شاعب ا�شاءة ، م�شابيح كهربائية لأ�شجار عيد امليالد، جمففات ال�شعر الكهربائية ، مقالة الدهون  ، مظالت م�شابيح ، ملبات امل�شابيح الكهربائية، مقاعد املراحي�ض، 
، دفايات  ، �شوايات  اأجهزة الإ�شاءة  اأدوات و  املياه، والأف��ران،  الهواء(، �شخانات  ، مراوح )تكييف  الكهربائية  القهوة  الكهربائية، ومر�شحات  ، غاليات  اأنابيب ا�شاءة كهربائية     ، حمم�شات خبز 
القدمني ، زجاجات ت�شخني املياه ، ونوافر الزينة، والأثاث واملرايا واإطارات ال�شور، مواد م�شنوعة من اخل�شب والفلني والق�شب، ا�شغال من الق�ض ،  ا�شغال من القرون، ا�شغال من العظام، ا�شغال 
من العاج، وعظمة احلوت، ا�شعال من ال�شدف ، العنر،  عرق اللوؤلوؤ غر م�شغول او �شبه امل�شغول ،   ا�شغال مر�شوم  و ا�شعال من  البال�شتيك، اأثاث احلدائق، والو�شائد وجل�شات، اأ�شرة و اأدوات 
املطبخ، واحلاويات، واأم�شاط وال�شفنج، فرا�شي ومواد �شنع الفرا�شي، مواد لأغرا�ض التنظيف، احلديد وال�شوف، واملواد امل�شنوعة من ال�شراميك والزجاج واخلزف اأو الفخار، وفر�شاة الأ�شنان 
الكهربائية وغر الكهربائية، واملن�شوجات وال�شلع الن�شيجية وال�شرير و الغطية و الحلفة ، اأغطية الو�شائد ، و�شائد و فر�شاة ،  املن�شوجات قطع من املالب�ض وفر�شات واأغطية للو�شائد، والو�شائد 
اأو الأحلفة، بيا�شات منزلية، قما�ض الكتان، ومالءات الأ�شرة، والكتان بيا�شات احلمام، الكتان اأغطية الطاولة ، قما�ض اغطية الطاولة ، ال�شتائر من الن�شيج اأو البال�شتيك، واأكيا�شها، و�شحائف، 
واملنا�شف، وو�شائد ري�ض، الأحلفة،  واملناديل، املنا�شف، فر�ض الطاولة  )ولي�ض من ورقة(، منا�شف الوجه ، الفانيالت والأن�شجة من الن�شيج لإزالة املاكياج، قما�ض للتطريز، ن�شيج ) للجدران ( من 
ال�شجاد و الغزل والن�شيج، فر�ض الأثاث، ال�شجاد، احل�شر واحل�شر، م�شمع وغرها من مواد تغطية الأر�شيات القائمة، ومل�شقات احلائط )غر الغزل والن�شيج(، ورق اجلدران، الألعاب و اللعب، 
اأوراق  اللعب، ادوات و اجهزة اجلمباز والريا�شة، زخارف �شجرة عيد امليالد، الدراجات لعب لالطفال ، خدمات الإعالن والت�شويق و اخلدمات الرتويجية، وتنظيم وت�شغيل والإ�شراف على املبيعات 

وخطط احلوافز الت�شجيعية وبرامج ولء العمالء، واملعلومات واخلدمات ال�شت�شارية واخلدمات ال�شت�شارية املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله.
  الواق�عة بالفئة   :   35

* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 
   تن���ازل رقم : 1

ا�شم مالك العالمة: �شابري ريتايل األ األ بي.
    ا�شم املتنازل له : �شابري ريتايل فا�شون ليمتد

   مه�نته: ال�شناعة و التجارة 
   جن�شيته: �شركة  بريطانية. 

   عنوان وحمل اإقامته : برو�شبيكت هاو�ض ، الدور الثالث ، كريندون �شرتيت ، هاي ويكومبي ، بيكينجهام�شر اأت�ض بي  13   6 األ اأيه، بريطانيا.  
   تاري�خ انت�قال امللكية:     17 / 4 / 2013

      تاريخ التاأ�شر يف ال�شجل:  8   / 5 / 2013

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مايو 2013 العدد 10791

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / الإمارات للمحاماة )املحامي حمد حممد كدفور املهري( 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  167758   بتاريخ:  11 /  1 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية : /   / 

با�ش��م :فخر الدين كافيه ) ذ.م .م. (.
وعنوانه :�ض.ب 9055 دبي ، المارات العربية املتحدة..   

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
 خدمات املقاهي ، خدمات توفر  الطعمه و امل�شروبات الغر كحولية ، خدمات اليواء املوؤقت ، خدمات املقاهي 
و الكفتريات ، خدمات خميميات العطالت ) اأماكن اأقامة ( ، خدمات املطاعم املوؤقت اأو املتنقلة ) الكانتينات 
( ،   خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة ، خدمات التمويل بالطعام و 

ال�شراب ، خدمات الفنادق و خدمات احلجز يف الفنادق ، خدمات تاجر غرف الجتماعات.
الواق�عة بالفئة   : ) 43 (

مميز   ب�شكل  طربو�ض  ور�شم  لتينية   و�شف العالمة: fakhreldine Restaurant & Cafe" بحروف 
باللون الحمر كتب عليه " فخر الدين " بحروف عربية و اجلميع على خلفية مظللة باللون ال�شفر

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة ، اأو 
اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مايو 2013 العدد 10791

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / الإمارات للمحاماة )املحامي حمد حممد كدفور املهري( 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  161174   بتاريخ:  14 /  8 / 2011
تاريخ اإيداع الأولوية : /   / 

با�ش��م : حممد �شعيد عبد اهلل  الحمري .
وعنوانه : مدينة اجلبيل ال�شناعية ،مركز الفيحاء التجاري ، جبيل 31961 ، �ض.ب 11554 ، ال�شعودية .   

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات توفر الأطعمة و امل�شروبات . 

الواق�عة بالفئة   : ) 43 (
و�شف العالمة: " AL FANAR Coffee  الفنار للقهوة " بحروف عربية و لتينية ب�شكل مميز  كل 
منهما  داخل ر�شم م�شتطيل  موؤطر بخطيني و يعلوا كل منهما ر�شم كوب قهوة   يعلوه ر�شم ثالثة خطوط 

ترمز اىل اأن القهوة �شاخنة .و العالمة باللون الأحمر الغامق
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة ، اأو 

اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مايو 2013 العدد 10791

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /�ض. نا�شر كد�شه و�شركاوؤه
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 168076   بتاريخ : 2012/1/18                                             
با�ش��م: �شركة/ دي�شون ليمتد.

وعنوانه:  تيتبري هيل، ماملي�شبوري، ويلت�شر، ا�ض ان 16  0 ار بيه، اململكة املتحدة.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

جمففات  ال�شعر،  جمففات  اجل��ف��اف،  واجل��ة  املجففات  املغا�شل،  يف  امل�شتخدمة  املجففات  التجفيف،  اأج��ه��زة 
الأيدي، اأجهزة جتفيف الأيدي امل�شتخدمة يف مرافق وحدات املياه، جمففات لالأيدي والوجه، اأجهزة تكييف 
الهواء، مكيفات الهواء، املراوح، املرواح الكهربائية، مراوح ال�شقف، املراوح القائمة على الأر�ض ) ل حتتاج اىل 
تثبيت (، املراوح الكهربائية لال�شتخدام ال�شخ�شي؛ اأجهزة تريد الهواء؛ معقمات الهواء ) اأجهزة (، منقيات 
الهواء ) اأجهزة (؛ اأجهزة ترطيب الهواء؛ اأغطية �شفاطات الهواء ) للمطابخ (، الفالتر ) لال�شتخدام املنزيل 
والرتكيبات ال�شناعية (؛ م�شخات احلرارة؛ مبادلت حرارية ) لي�شت اأجزاء من ماكينات (، اأجهزة ت�شخني، 
�شخانات كهربائية، مراوح كهربائية تتمتع بخ�شائ�ض التدفئة والتريد، �شخانات كهربائية تتمتع بخ�شائ�ض 

التدفئة والتريد، قطع غيار وتركيبات للمنتجات املذكورة واردة بالفئة 11.
الواق�عة بالفئة: 11

 HOT + COOL  " " بحروف لتينية وب�شكل خا�ض والكلمتان   DYSON " و�شف العالمة: كلمة
" بحروف لتينية وكتب بعد كلمة " HOT " ا�شارة " + "   كما يف ال�شكل املو�شح.

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

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العام�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مايو 2013 العدد 10791

اعان جتديد 
تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحامي /

الإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري (. 
بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 54797
با�ش������م : �ض . وار�شتايرن براويري هاوز كرامر كيه جي.

وعنوان����ه : 59581  ، وار�شتاين ، اأملانيا.
وامل�شجلة حتت رقم :  )  48355  (    بتاريخ :  7 / 9 / 2004

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية 
يف : 9 / 8 / 2013

لالأو�شاع  �شنوات وفقاً  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر 
وال�شروط املن�شو�ض عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العالمات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مايو 2013 العدد 10791

  تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ المارات للمحاماة  )املحامي حمد حممد كدفور املهري( 
بطلب انتقال ملكية   ت�شجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم : 169336   بتاريخ:  16/ 2 / 2012
امل�شجلة حتت رقم : 169336   بتاريخ:   6 / 3 / 2013

با�ش��م:    �ض.   �شابري ريتايل األ األ بي.
وعنوانه:  برو�شبيكت هاو�ض ، الدور الثالث ، كريندون �شرتيت ، 
هاي ويكومبي ، بيكينجهام�شر اأت�ض بي  13   6 األ اأيه، بريطانيا

    رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )      ( – )  /    /     (
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

 مالب�ض ، لب�ض القدم ، اأغطية الراأ�ض   الواق�عة بالفئة   :   25
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 

تن���ازل رقم : 1
ا�شم مالك العالمة: �شابري ريتايل األ األ بي.
ا�شم املتنازل له : �شابري ريتايل فا�شون ليمتد

مه�نته:ال�شناعة و التجارة 
 جن�شيته: �شركة  بريطانية. 

 عنوان وحمل اإقامته : برو�شبيكت هاو�ض ، الدور الثالث ، كريندون �شرتيت ،
 هاي ويكومبي ، بيكينجهام�شر اأت�ض بي  13   6 األ اأيه، بريطانيا.  

تاري�خ انت�قال امللكية:     17 / 4 / 2013
تاريخ التاأ�شر يف ال�شجل:      8 / 5 / 2013

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مايو 2013 العدد 10791

اعان جتديد 
تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحامي /

الإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري (. 
بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 51832
با�ش������م : غانغزهو �شيتي �شاوث ت�شاينا تاير اآند رابر كو ليمتد.

وعنوان����ه : رقم 16 ، وين �شا  رود ، فو�شان �شيتي ، مقاطعة غوانغدونغ ، ال�شني
وامل�شجلة حتت رقم :  )  43862  (    بتاريخ : 15 / 12 / 2003

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية 
يف : 1 / 3 / 2013

لالأو�شاع  �شنوات وفقاً  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر 
وال�شروط املن�شو�ض عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العالمات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مايو 2013 العدد 10791

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / الإمارات للمحاماة )املحامي حمد حممد كدفور املهري( 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  164329   بتاريخ:  25 /  10 / 2011
تاريخ اإيداع الأولوية : /   / 

با�ش��م :هوا وي  تيكنولوجيز كو.، ال تي دي.                 
وعنوانه :ادمين�شرتي�شن بيلدينج هواويي تيكنولوجيز كو.، ال تي دي.،

 بانتيان، لوجناجن دي�شرتيكت، �شينزهني، جمهورية ال�شني
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اأجهزة واأدوات  للتحكم والتبديل وحتويل وتنظيم اأو مراقبة الكهرباء ، اأجهزة لنقل اأو ت�شجيل اأو اإعادة اإنتاج 
ال�شوت اأو ال�شور ، حامالت بيانات مغناطي�شية، اأقرا�ض ت�شجيل، اأجهزة معاجلة البيانات واأجهزة احلا�شوب 
،  برجميات احلا�شوب  ، اأج��زاء احلا�شوب اخلارجية ، برامج  احلا�شب الآيل  لال�شتخدام مع اأجهزة حماية 
الطاقة الكهربائية ، واللوازم الكهربائية للتيار غر املرتدد واإمدادات الطاقة الكهربائية ، وحدات اإمدادات 
ال��ط��اق��ة     الكهربائية ، ول��وازم التيار امل���رتدد،  ل��وازم اإم���دادات الطاقة املركزية  ، DC - DC حمولت،  
ال�شبكات  و  الكهرباء   توزيع  وح��دات  الكهرباء،  توزيع  ، �شناديق  ، حم��ولت كهربائية  التيار  حم��ولت عك�ض 
الكهربائية لتو�شيل التيار الكهربائي،  اأجهزة حتكم يف  التيار الكهربائي، اأجزاء احلا�شب الآيل  اخلارجية ، و 
الأجهزة امللحقة باحلا�شب الآيل ، و الأجزاء الطرفية للحا�شب الآيل ، كابالت �شبكات احلا�شب الآيل ، هواتف 
، كابالت  فاك�ض و مودوم ، كابالت ،  مفاتيح حماور �شبكات  احلا�شب الآيل  اأجهزة   SCSI ، كابالت التحكم 
املركزية  للكهرباء  ال�شيطرة على املحطة  و  الكهرباء  ، لتوزيع  الذكي   CT و التوجيه و ال�شيطرة على نظام

، و توزيع الكهرباء  على املباين و الإن�شاءات
الواق�عة بالفئة   : ) 9 (

و�شف العالمة:  " EcoMatrix " بحروف لتينية     ب�شكل مميز .
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة ، اأو 

اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مايو 2013 العدد 10791

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /�ض. نا�شر كد�شه و�شركاوؤه
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 168077   بتاريخ : 2012/1/18                                             
با�ش��م: �شركة/ دي�شون ليمتد.

وعنوانه:  تيتبري هيل، ماملي�شبوري، ويلت�شر، ا�ض ان 16  0 ار بيه، اململكة املتحدة.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

جمففات  ال�شعر،  جمففات  اجل��ف��اف،  واجل��ة  املجففات  املغا�شل،  يف  امل�شتخدمة  املجففات  التجفيف،  اأج��ه��زة 
الأيدي، اأجهزة جتفيف الأيدي امل�شتخدمة يف مرافق وحدات املياه، جمففات لالأيدي والوجه، اأجهزة تكييف 
الهواء، مكيفات الهواء، املراوح، املرواح الكهربائية، مراوح ال�شقف، املراوح القائمة على الأر�ض ) ل حتتاج اىل 
تثبيت (، املراوح الكهربائية لال�شتخدام ال�شخ�شي؛ اأجهزة تريد الهواء؛ معقمات الهواء ) اأجهزة (، منقيات 
الهواء ) اأجهزة (؛ اأجهزة ترطيب الهواء؛ اأغطية �شفاطات الهواء ) للمطابخ (، الفالتر ) لال�شتخدام املنزيل 
والرتكيبات ال�شناعية (؛ م�شخات احلرارة؛ مبادلت حرارية ) لي�شت اأجزاء من ماكينات (، اأجهزة ت�شخني، 
�شخانات كهربائية، مراوح كهربائية تتمتع بخ�شائ�ض التدفئة والتريد، �شخانات كهربائية تتمتع بخ�شائ�ض 

التدفئة والتريد، قطع غيار وتركيبات للمنتجات املذكورة واردة بالفئة 11.
الواق�عة بالفئة: 11

 " كلمة  بعد  وكتب  لتينية  بحروف   "   DYSON HOT + COOL" الكلمات  العالمة:  و�شف 
" ا�شارة " + "  كما يف ال�شكل املو�شح.  HOT

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

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العام�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مايو 2013 العدد 10791

  تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ المارات للمحاماة )املحامي حمد حممد كدفور املهري ( 
بطلب انتقال ملكية   ت�شجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم : 169333   بتاريخ:  16/ 2 / 2012
امل�شجلة حتت رقم : 169333   بتاريخ:   6 / 3 / 2013

با�ش��م:    �ض.   �شابري ريتايل األ األ بي.
اأت�ض بي   ، بيكينجهام�شر  ، هاي ويكومبي  ، كريندون �شرتيت  الثالث  ال��دور   ، وعنوانه:  برو�شبيكت هاو�ض 

13   6 األ اأيه، بريطانيا
رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )      ( – )  /    /     (

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
 جموهرات ، احجار كرمية  ، �شاعات ، جموهرات و تقليد املجوهرات .

الواق�عة بالفئة   :   14
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 

تن���ازل رقم : 1
ا�شم مالك العالمة: �شابري ريتايل األ األ بي.
ا�شم املتنازل له : �شابري ريتايل فا�شون ليمتد

مه�نته: ال�شناعة و التجارة 
جن�شيته: �شركة  بريطانية. 

عنوان وحمل اإقامته : برو�شبيكت هاو�ض ، الدور الثالث ، كريندون �شرتيت ، هاي ويكومبي ، بيكينجهام�شر 
اأت�ض بي  13   6 األ اأيه، بريطانيا.  

تاري�خ انت�قال امللكية: 17 / 4 / 2013
تاريخ التاأ�شر يف ال�شجل: 8 / 5 / 2013

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مايو 2013 العدد 10791

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /�ض. نا�شر كد�شه و�شركاوؤه
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 168073   بتاريخ : 2012/1/18                                             
با�ش��م: �شركة/ دي�شون ليمتد.

وعنوانه:  تيتبري هيل، ماملي�شبوري، ويلت�شر، ا�ض ان 16  0 ار بيه، اململكة املتحدة.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

جمففات  ال�شعر،  جمففات  اجل��ف��اف،  واجل��ة  املجففات  املغا�شل،  يف  امل�شتخدمة  املجففات  التجفيف،  اأج��ه��زة 
الأيدي، اأجهزة جتفيف الأيدي امل�شتخدمة يف مرافق وحدات املياه، جمففات لالأيدي والوجه، اأجهزة تكييف 
الهواء، مكيفات الهواء، املراوح، املرواح الكهربائية، مراوح ال�شقف، املراوح القائمة على الأر�ض ) ل حتتاج اىل 
تثبيت (، املراوح الكهربائية لال�شتخدام ال�شخ�شي؛ اأجهزة تريد الهواء؛ معقمات الهواء ) اأجهزة (، منقيات 
الهواء ) اأجهزة (؛ اأجهزة ترطيب الهواء؛ اأغطية �شفاطات الهواء ) للمطابخ (، الفالتر ) لال�شتخدام املنزيل 
والرتكيبات ال�شناعية (؛ م�شخات احلرارة؛ مبادلت حرارية ) لي�شت اأجزاء من ماكينات (، اأجهزة ت�شخني، 
�شخانات كهربائية، مراوح كهربائية تتمتع بخ�شائ�ض التدفئة والتريد، �شخانات كهربائية تتمتع بخ�شائ�ض 

التدفئة والتريد، قطع غيار وتركيبات للمنتجات املذكورة واردة بالفئة 11.
الواق�عة بالفئة: 11

بحروف   "  COOL  " وكلمة  خا�ض  ب�شكل  لتينية  بحروف   "  DYSON " كلمة  العالمة:  و�شف 
لتينية كما يف ال�شكل املو�شح.

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

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العام�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مايو 2013 العدد 10791

اعان جتديد 
تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحامي /

 الإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري (. 
بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 51833
با�ش������م : غانغزهو �شيتي �شاوث ت�شاينا تاير اآند رابر كو ليمتد.

وعنوان����ه : رقم 16 ، وين �شا  رود ، فو�شان �شيتي ، مقاطعة غوانغدونغ ، ال�شني
وامل�شجلة حتت رقم :  )  42733  (    بتاريخ : 15 / 10 / 2003

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية 
يف : 1 / 3 / 2013

لالأو�شاع  �شنوات وفقاً  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر 
وال�شروط املن�شو�ض عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العالمات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مايو 2013 العدد 10791



حتت رعاية حرم �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة �شمو 
ال�شيخة منال بنت حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�شة 
موؤ�ش�شة دبي للمراأة نظم نادي دبي لل�شيدات الع�شو 
يف موؤ�ش�شة دبي للمراأة بالتعاون مع دار �شانيل حفل 
الفوتوغرافية  ال�شور  معر�ض  هام�ض  على  اإف��ط��ار 
ويف  دب��ي  مدينة  و�شط  اأفينيو  ذا  يف  ال�شوداء  ال�شرتة 
واأقيم  ل��ل��ح��دث.  خ�شي�شا  ت�شييده  مت  ف��ري��د  م��ك��ان 
امل��ع��ر���ض جت�����ش��ي��دا ل��ك��ت��اب ك����ارل لغ��رف��ي��ل��د الأخ���ر 
بعنوان ال�شرتة ال�شوداء وي�شم �شورا التقطها لنحو 
�شرتة  ي��رت��دون  وه��م  العامليني  امل�شاهر  من   100
�شانيل  ك��وك��و  �شممتها  وال��ت��ي  الكال�شيكية  �شانيل 
كارل  امل�شمم  اإح��ي��اءه��ا  واأع���اد  اخلم�شينات  اأواخ���ر  يف 
لغرفيلد . وح�شر املعر�ض الذي احت�شنته دبي بعد 
وميالنو  وبرلني  وباري�ض  ولندن  ونيويورك  طوكيو 
اآل مكتوم ومنى  ال�شيخة ميثاء بنت ح�شر بن مكتوم 
بن كلي املديرة التنفيذية لنادي دبي لل�شيدات وملياء 
والت�شويق  املوؤ�ش�شي  الإت�شال  م�شت�شارة  عبدالعزيز 
ملي�ض  وال��دك��ت��ورة  لل�شيدات  دب��ي  ن��ادي  يف  والفعاليات 
اإىل  بالإ�شافة  الن�شائية  القيادات  حمدان ونخبة من 
وقالت  والفنون.  بالثقافة  واملهتمات  املجتمع  �شيدات 
منى بن كلي ان الرعاية الكرمية ل�شمو ال�شيخة منال 
تاتي لتوؤكد على اأهمية ت�شافر اجلهود يف �شبيل تعزيز 
الفن والثقافة اإقليميا ودوليا.. موؤكدة ان �شموها ومن 
الوا�شحة لأهمية دعم  وروؤيتها  كفنانة  دوره��ا  خالل 
الفن ورعايته يتما�شى مع مدى حر�شها على تعزيز 
وتر�شيخ  الإم����ارات  دول��ة  يف  والفني  الثقايف  احل���راك 
ان  واأ�شافت  للثقافات.  عاملي  كملتقى  الدولة  مكانة 
اأعرق  ال�شراكة مع دار �شانيل التي تعتر واحدة من 
دور الأزياء على م�شتوى العامل تاأتي كاإ�شافة نوعية 
ل��ل�����ش��راك��ات الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي ع��ق��ده��ا ن���ادي دبي 
ت�شهم  التي  العاملية  املوؤ�ش�شات  عدد من  مع  لل�شيدات 

والتي  الدولة  والفنية يف  الثقافية  احلركة  تعزيز  يف 
تعتر اإحدى اأهم اهتمامات �شمو ال�شيخة منال بنت 
عن  �شانيل  دار  اأعربت  جانبها  من  را�شد.  بن  حممد 
منال  ال�شيخة  �شمو  واهتمام  ودع��م  برعاية  �شعادتها 
لهذا احلدث الذي هو باكورة للتعاون بني املوؤ�ش�شتني 
منا�شبات  اأن  موؤكدة  والفنون  الثقافة  دعم  جمال  يف 
�شيدات  م��ن  النخبة  للقاء  الفر�شة  لنا  تتيح  ك��ه��ذه 
لل�شيدات  دب���ي  ن���ادي  وع�����ش��وات  الإم���ارات���ي  املجتمع 

واإطالعهن على تاريخ دار �شانيل الأ�شطوري العريق 
ال�شور  الرائعة من  اإىل عر�ض جمموعتنا  بالإ�شافة 
الفوتوغرافية  ال�����ش��ور  وع�����رت  ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة. 
�شرتة  وخ��ل��ود  ب��راع��ة  ع��ن  لغرفيلد  ل��ك��ارل  الأ�شلية 
من  جم��م��وع��ة  عر�شتها  وال��ت��ي  ال��ن��م��وذج��ي��ة  �شانيل 
اأ�شلوبه  لتعك�ض  �شانيل كل على طريقته  دار  اأ�شدقاء 
الفريد واخلا�ض كما �شلطت ال�شوء على قيم �شانيل 
منال  ال�شيخة  �شمو  وحت��ر���ض  والإب������داع.  ل��ل��ح��داث��ة 

دعم  على  با�شتمرار  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بنت 
واطالق العديد من املبادرات وامل�شاريع الفنية مبا يف 
ذلك جائزة ال�شيخة منال للفنانني ال�شباب و برنامج 
ال�شيخة منال للتبادل الثقايف وبرنامج ال�شيخة منال 
الفنية  امل��ع��ار���ض  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال�شغار  للر�شامني 
املراآة  ومعر�ض  ال�شالم  اأج��ل  من  الفن  مثل  الدولية 
الرئي�شي  املقر  يف   2010 ع��ام  اأق��ي��م  ال��ذي  العاك�شة 

لالأمم املتحدة يف نيويورك.

باملنطقة  ال��ف��ن��ون  اإدارة  مبكتب  اخل��ط��اط��ني  الأ���ش��ات��ذة  م��ن  ع��دد  ح�شد 
على  بال�شارقة  والإع��الم  الثقافة  بدائرة  الفنون  لإدارة  التابع  ال�شرقية 
عدد من اجلوائز يف خمتلف املهرجانات وامل�شابقات العاملية التي تنظمها 
ك��ل م��ن اخل��ط��اط عبدالرزاق  ف��از  العربية والإ���ش��الم��ي��ة حيث  الأق��ط��ار 
اأ�شتاذ اخلط العربي مبركز كلباء للفنون باملركز الأول عن فئة  املحمود 
العادي  الديواين  فئة اخلط  الثالث عن  واملركز  الديواين  اخلط اجللي 
احل�شن  دبا  مبركز  العربي  اخلط  اأ�شتاذ  النفي�شي  خالد  اخلطاط  وف��از 
للفنون بجائزة تقديرية عن فئة اخلط اجللي الديواين م�شجلني بذلك 

جناحا باهرا يف فعاليات الدورة التا�شعة من امل�شابقة الدولية لفن اخلط 
العربي اآر�شيكا - 2013 والتي اأعلن عن نتائجها مركز الأبحاث للتاريخ 

والفنون والثقافة الإ�شالمية مبدينة اإ�شطنبول.
ال�شرقية  باملنطقة  الفنون  اإدارة  ملكتب  التابعني  للخطاطني  �شبق  وق��د   
امل�شابقات  من  بالعديد  واملحلية  اخلارجية  امل�شاركات  اإط��ار  �شمن  الفوز 
اخلط  وج��ائ��زة   2010-2007 ل��ع��ام  للخط  ال��دول��ي��ة  امل�شابقة  منها 
الأ�شيل يف معر�ض اخلط العربي الذي نظمته جمعية الإمارات للفنون 
املرئي  بالإ�شافة للم�شاركة يف معر�ض   2009-2008 الت�شكيلية لعام 

وملتقى  ال��ت��وايل  ع��ل��ى   2009-2008-2007 ل���الأع���وام  وامل�����ش��م��وع 
ال�شارقة لفن اخلط العربي لعامي 2010-2008. 

و قال ه�شام املظلوم مدير اإدارة الفنون اإن هذا الفوز يعك�ض �شورة جديدة 
اإليه  و�شلت  ال��ذي  الح��رتايف  وامل�شتوى  الفني  الرقي  وفريدة من �شور 
اإمارة ال�شارقة يف رعايتها واحت�شانها للفن والثقافة من خالل ا�شتمرار 
اآليات احلوار الثقايف اجلاد واملنفتح على الآخر  التبادل الفكري وتفعيل 
الكرمية  ب��ال��رع��اي��ة  م�شيدا  الإب���داع���ي  الفني  الإن��ت��اج  مفاهيم  وت��ط��وي��ر 
والهتمام الكبر الذي يوليه �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن 

حممد القا�شمي ع�شو املجل�ض الأعلى حاكم ال�شارقة للفنون والفنانني 
ب��دوره كان له كبر  ب�شكل عام والفنون الإ�شالمية ب�شكل خا�ض وال��ذي 
اخلرة  ذوي  من  واخلطاطني  والفنانني  الأ���ش��ات��ذة  ا�شتقطاب  يف  الأث��ر 
واملهارة العالية لإثراء احلركة الت�شكيلية يف ال�شارقة واملنطقة الو�شطى 

وال�شرقية بهذه الفنون اجلميلة والأ�شيلة. 
ثالث  كل  تقام   - اآر�شيكا  العربي  للخط  الدولية  امل�شابقة  اأن  اإىل  ي�ش���ار 
والور�ض  ال��ق��ي��م��ة  امل��ح��ا���ش��رات  م��ن  ال��ع��دي��د  م�شتملة  ت��رك��ي��ا  ���ش��ن��وات يف 

التخ�ش�شية.  

املحيطة بحياة  الألغاز  من  لغزاً  ي��زال هذا  ل 
ك��ب��ار امل��و���ش��ي��ق��ي��ني، م��ع اأن����ه ل ي�����ش��اه��ي وفاة 
موزارت الغام�شة يف �شن اخلام�شة والثالثني. 
لكن �شبب اإ�شابة يوهان �شبا�شتيان باخ بالعمى 
الكامل قبل اأربعة اأ�شهر من وفاته عام 1750 

ل يزال مثار جدل ومدخاًل اإىل ق�شة موؤملة.
ب��ع��د اأك���ر م��ن ق��رن��ني ون�����ش��ف ال��ق��رن، يقّدم 
طبيب عيون فنلدي بارز ما يدعوه )ت�شخي�شاً 
منطقّياً( حلالة هذا املوؤلف املو�شيقي: اإ�شابته 
بحالة خطرة من الزرق الثانوي )الغلوكوما 
يف  فا�شلة  جل��راح��ة  خ�شوعه  بعد  ال��ث��ان��وي��ة( 

العينني.
 Acta امل�����ج�����ل�����ة  يف  ُن�����������ش�����ر  ت�����ق�����ري�����ر  يف 
اأهتي  ل  يف�شّ  ،Ophthalmologica
التي  والتاريخية  الطبية  املعلومات  تركانن 
اإىل  ي�شر  كذلك  اخلال�شة.  ه��ذه  اإىل  دفعته 
زه��واً حرفّياً  اأك��ر  �شتكون  ب��اخ كانت  اأن حياة 
ورمب��ا اأط��ول لو اأن��ه عا�ض اأو حتى �شافر نحو 

الغرب. اإىل  كيلومرت   800
يو�شح تركانن، بروف�شور فخري متخ�ش�ض يف 
طب العيون يف جامعة هل�شنكي ومدير فخري 
مل�شت�شفى العني التابع لهذه اجلامعة، اأن باخ، 
ي��رتاج��ع، خ�شع جلراحة  ن��ظ��ره  ب���داأ  ب��ع��دم��ا 

ال���ري���ط���اين املتنقل  ال���ع���ني  ي���د ج�����راح  ع��ل��ى 
جون تايلور. ي�شع تركانن كلمة )جراح( بني 
تقديره  ب��ع��دم  ي��وح��ي  م��ا  تن�شي�ض،  عالمَتي 

لهذا الطبيب بالتحديد.
 Men األ����رت، م��وؤل��ف ك��ت��اب  ي�شف دان��ي��ال 
تاريخ  عن  روؤية(  ذوو  )رجال   of Vision
طب العيون، تايلور باأنه )املثال الأبرز للدجل 
الطبي يف القرن الثامن ع�شر(، م�شراً اإىل اأنه 
الأنظار،  تلفت  بطريقة  الطب  )ميار�ض  ك��ان 
التي  ي�شاهدوا اجلراحات  احل�شود كي  جامعاً 
ُيجريها يف �شاحات البلدة. من ثم ي�شارع اإىل 
مغادرة املنطقة قبل اأن يتمكن املر�شى من نزع 

�شماداتهم(.

جراحة
اأننا  اإل  دقيقة،  الطبية  ب��اخ  �شجالت  تبدو  ل 
نعرف اأن تايلور اأجرى له جراحة على اإحدى 
يف  الأخ����رة  اأي��ام��ه  خ��الل  كلتيهما  اأو  عينيه 
مار�ض عام 1750. وقد ا�شطر اإىل اخل�شوع 
جلراحة اأخرى يف اإحداهما )اأو رمبا كلتيهما( 
)الكتاراكت(.  ال�شاد  نتيجة ظهور  اأ�شبوع  بعد 
وق����د اأ����ش���ي���ب ب��ال��ع��م��ى ال���ك���ام���ل ج�����راء هذه 

اجلراحة الثانية.

اأخ�شع تايلور باخ لأقدم )تعود اإىل عام 2000 
قبل امليالد( جراحات ال�شاد واأكرها بدائية. 
ل تزال هذه الطريقة معتمدة يف بع�ض اأجزاء 
العد�شة  ب��اإزاح��ة  وتقت�شي  وال��ه��ن��د،  اأفريقيا 
واإقحامها  ح��ادة  اأداة  بوا�شطة  مو�شعها  م��ن 
تركانن  ي�شر  اخللفية.  ال��ع��ني  غ��رف��ة  داخ���ل 
ال�شودان  2009 يف  ع��ام  اأج��ري��ت  درا���ش��ة  اإىل 
ل�شتني جراحة من  النهائية  النتيجة  تناولت 
فتبنّي  معا�شرين.  ملر�شى  اأجريت  النوع  هذا 
التام ب�شبب  اأ�شيبوا بالعمى  %60 منهم  اأن 

الزرق.
لذلك يعتقد تركانن باأن اأبا املو�شيقى الغربية 
عانى امل�شر ذاته. يكتب: )مبا اأن باخ اأ�شيب 
بالعمى بعد ثاين جراحة وعانى اأملاً مرحاً يف 
عينيه وج�شمه، تظهر هذه العوار�ض معاناته 

حالة حادة من الزرق الثانوي(.
ل يرى تركانن اأي عالقة �شببية وا�شحة بني 
اجلراحتني وموت باخ يف 28 يوليو عن عمر 
يناهز اخلام�شة وال�شتني. ولكن يف تقرير ن�شر 
)ي�شت�شهد  ذاته  املو�شوع  يتناول   2005 عام 
زيجرز  ريت�شارد  الطبيب  يو�شح  تركانن(،  به 
اأ�شعفت  وامللينات  ال��ن��زف،  )اجل��راح��ت��ني،  اأن 
باخ على الأرجح وجعلته اأكر عر�شة لأخماج 

ج��دي��دة(. ي��ب��دو ن��ظ��ام ت��اي��ل��ور ال���ذي يفر�شه 
بتعذيب، ل  اأ�شبه  بعد اجلراحة  املري�ض  على 
للعينني  ا�شتعمال )قطرات  �شمل  فقد  عالج. 
حت��ت��وي ع��ل��ى دم ح��م��ام م���ذب���وح، ���ش��ك��ر ناعم، 
وم��ل��ح خم��ب��وز(، وف��ق زي��ج��رز. وي�شيف: )يف 
حالت اللتهاب امل�شتع�شية، كان تايلور ي�شف 

جرعات كبرة من الزئبق(.
م��ن امل��وؤ���ش��ف اأن ط��ري��ق��ة اأك���ر ح��داث��ة كانت 
ُتختر يف دول��ة جم��اورة. يف عام 1747، اأي 
للجراحة،  باخ  �شنوات من خ�شوع  قبل ثالث 
اأج��������رى ط���ب���ي���ب ال���ع���ي���ون ج������اك داف�����ي�����ال يف 
طريقة  م�شتخدماً  �شاد  ج��راح��ة  اأول  باري�ض 
ج��دي��دة اأك����ر اآم���ان���اً وف��اع��ل��ي��ة. و���ش��رع��ان ما 
الكب�شولة(  خ���ارج  اجل��راح��ة  )تقنية  حت��ول��ت 
 )extracapsular technique(
ملداواة  املعتمدة  اجل��راح��ة  اإىل  ابتكرها  التي 
ال�������ش���اد، وظ���ل���ت ك���ذل���ك ح��ت��ى م��ط��ل��ع القرن 

الع�شرين.
باخ  اإىل  بالن�شبة  ف���ات  ق��د  ك���ان  الأوان  ل��ك��ن 
تلك  الآخ��ر يف  العظيم  املو�شيقي  املوؤلف  واإىل 
ه��ان��دل. ففي عام  ف��ري��دري��ك  احلقبة، ج��ورج 
1751، خ�شع اأي�شاً جلراحة تايلور البدائية 

ملر�ض ال�شاد، واأ�شيب بالعمى على غرار باخ.

ثقافة وفن�ن

26
جت�سيدا لكت�ب ك�رل لغرفيلد الأخري 

نادي دبي لل�سيدات ودار �سانيل ينظمان حفل اإفطار خا�سا مبعر�ض ال�سرتة ال�سوداء 

اأ�ساتذة الفنون بال�سارقة يح�سدون جوائز عاملية يف اخلط العربي والزخرفة الإ�سالمية

م� يزال مث�ر جدل ومدخًا اإىل ق�سة موؤملة

مَل اأُ�سيب باخ بالعمى؟ 
ا�ستخل�ض طبيب عيون اأن املوؤلف املو�سيقي الذائع ال�سيت ب�خ ع�نى من زرقً� ث�نويً� )غلوكوم� ث�نوية( بعد اخل�سوع 

جلراحة ف��سلة يف العينني. توم ج�كوبز من )ب��سيفيك �ست�ندرد( ت�بع هذا الكت�س�ف.

مهرجان ال�سارقة للم�سرح املدر�سي 
ينطلق منت�سف مايو اجلاري

تنطلق خالل الفرتة من 15 حتى 26 من مايو فعاليات الدورة الثالثة 
بداأت  التي  و  الخ��رة  مرحلته  يف  املدر�شي  للم�شرح  ال�شارقه  ملهرجان 

مراحلها الأوىل منذ �شتة اأ�شهر على م�شتوى اأمارة ال�شارقه. 
بال�شارقة خالل  الثقافة والع��الم  العوي�ض رئي�ض دائرة  وقال عبداهلل 
ملهرجان  الثالثة  ال���دورة  ان  ال��دائ��رة  مبقر  ام�ض  عقد  �شحفي  موؤمتر 
الذي  الثقايف  ال�شارقة  مل�شروع  مكملة  تاأتي  املدر�شي  للم�شرح  ال�شارقة 
م�شرا  اجلاد  والعمل  الهتمام  جل  والتدريب  والتاأهيل  املعرفة  يويل 
اىل اأن املهرجان املدر�شي ميثل قاعدة تاأ�شي�شية مل�شروع ثقايف من خالل 
توا�شل �شل�شلة املراحل والعالقات بني الأجيال املتالحقة انطالقا من 
حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  الوا�شحة  ال��روؤى 
يوؤكد  ال��ذي  ال�شارقة  حاكم  ل��الحت��اد  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�شو  القا�شمي 
الأن�شطة  العديد من  امل�شرح  املدر�شي حيث يجمع  الن�شاط  اأهمية هذا 
وا�شار اىل  املدر�شي.  امل�شرح  بوتقة  لتندمج جميعها يف  والفنية  الأدبية 
اأنه مت الإعداد لهذا امل�شروع الإبداعي الفني من خالل برنامج متكامل 

امتد لأكر من �شتة �شهور متوا�شلة .
 واأكد العوي�ض اأنه و بوجود مهرجان امل�شرح املدر�شي فقد اأكتملت �شل�شلة 
الأن�شطة امل�شرحية لكافة الأعمار فهناك م�شرح الطفل و امل�شرح الك�شفي 
وم�شرح الق�ش�ض ال�شغرة و�شول اىل ايام ال�شارقه امل�شرحية ملحرتيف 
امل�شرح . من جانبها قالت مرمي املعيني من دائرة الثقافة والأعالم اأن 
مدر�شة   56 م�شاركة  �شهدت  املدر�شي  امل�شرح  ملهرجان  الثالثة  ال��دورة 
مدار�ض  ن�شيب  ك��ان  الثانوية  و  الثانية  و  الأوىل  احللقات  خمتلف  يف 
23 مدر�شة  و  مدار�ض   10 الو�شطى  املنطقة  و  23 مدر�شة  ال�شارقه 
 554 من املنطقة ال�شرقية . واأ�شافت ان عدد الطالب امل�شاركني بلغ 
الو�شطى  املنطقة  98 من  و  ال�شارقه  223 من  طالبا و طالبة منهم 
امل�شاركني  امل�شرفني  اأجمايل عدد  وك��ان  ال�شرقية  املنطقة  233 من  و 
193 م�شرفا 68 لل�شارقه و 30 للمنطقة الو�شطى و 95 للمنطقة 

ال�شرقية .
 و اأو�شحت املعيني اأنه وعقب اأجراء الت�شفيات بني تلك املدار�ض و �شلت 
عرو�شها  �شتقدم  النهائية  املراحل  اىل  املناطق  تلك  من  مدر�شة   17
الق�شايا  خمتلف  خاللها  م��ن  تناق�ض  اجل���اري  مايو  خ��الل  املدر�شية 
املتعلقة بال�شباب و باجلانب الأجتماعي و القيم الأخالقية و عددا من 

املو�شوعات الأن�شانية. 
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 Star يتمتع ه�ري�سون فورد بخربة كبرية يف اأداء �سخ�سي�ت اأ�سطورية خي�لية، مثل اإندي�ن� جونز وه�ن �سولو يف �سل�سلة
يف جم�ل ال�سخ�سي�ت الت�ريخية احلقيقية. م�ذا عن فيلمه الأخري )42(؟ نف�سه�  ب�خلربة  يتمتع  ل  ولكنه   ،Wars

اأ�سبح�  حقيقيني  �سخ�سني  دور  بوزم�ن  �س�دويك  البطولة  يف  و�سريكه  فورد  ه�ري�سون  يوؤدي   ،)42( الأخري  فيلمه  يف   
رمزين ثق�فيني ل�سبب وجيه: لقد غرّيا وجه البلد! 

يوؤدي دور املدير الع�م لفريق )بروكلني دودجرز(

هاري�سون فورد جنم كرة القاعدة يف )42( 

على  باتن�شون  روب��رت  ال�شاب  نكليزي  الإ النجم  واف��ق 
 ،Maps to the Stars  امل�شاركة يف بطولة فيلم
ل��ل��م��خ��رج ال��ك��ب��ر دي��ف��ي��د ك��رون��ن��رغ، يف ث���اين تعاون 
اإنتاج   Cosmopolis فيلم  ب��ع��د  بينهما  يجمع 

.2012
النجمة  اأم����ام  الفيلم  ب��ط��ول��ة  يف  باتن�شون  وي�����ش��ارك 
م����رك����ي����ة ج���ول���ي���ان م�����ور وال���ن���ج���م ج�����ون ك�����وزاك  الأ
فيلم  بطولة  يف  �شاركت  التي  ج��ادون،  �شارة  والنجمة 
ن عن  الآ الك�شف حتى  يتم  ومل   ،Cosmopolis

ق�شة الفيلم، بينما تقرر بدء ت�شويره مايو املقبل.
ي��ذك��ر اأن ال��ن��ج��م��ة را���ش��ي��ل واي����ز ك���ان م���ن امل���ق���رر اأن 
ت�شارك يف بطولة الفيلم، لكنها ان�شحبت منه يف وقت 
اأن فيلم  اأي�����ش��اً  �شابق م��ن ه��ذا ال��ع��ام، ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر 
من  امل��ا���ش��ي��ة  ال����دورة  يف  ���ش��ارك   Cosmopolis
مهرجان كان ال�شينمائي الدويل، لكنه مل يح�شد اأيا 
من جوائز املهرجان، كما نال عددا من النتقادات على 

امل�شتوى العاملي.
يف ال�شياق، تقوم املمثلة جوليان مور بحملة ترويجية 
اأبطال  برفقة   Carrie فيلمها  من  الثالث  للجزء 
ك��ل��و م��وري��ت��ز، وي�شر  املمثلة  راأ���ش��ه��م  ال��ف��ي��ل��م، وع��ل��ى 
ل�شل�شلة  الأق����رب  ه��و  الأخ����ر  الفيلم  اأن  اإىل  ال��ن��ق��اد 
الرواية )امللحمية( من حيث الن�ض وال�شورة. واأ�شاد 
ع��دد من  التي ح�شلت بف�شله على  م��ور  ب��اأداء  النقاد 
العام،  لهذا  غلوب  وغولدن  الأو�شكار  يف  الرت�شيحات 
اأدوار  اأت��ق��ن��ت  ال��ت��ي لطاملا  م��وري��ت��ز  ب���دور  اأ����ش���ادوا  كما 
ال�شخ�شيات امل�شطربة واملواجهة للم�شاكل يف خمتلف 

اأعمالها.

روبرت باتين�سون وجوليان مور... يجمعهما كروننربغ

القاعدة  ك��رة  روبن�شون، لع��ب  دور جاكي  ب��وزم��ان  ي��وؤدي 
اأم��رك��ي من  اأول  اأ�شبح  التاريخ حني  دخ��ل  ال��ذي  املعقد 
اأ�شل اإفريقي يلعب يف دوري اأبطال كرة القاعدة. ويوؤدي 
)بروكلني  لفريق  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ري��ك��ي،  بران�ض  دور  ف���ورد 
ال��ذي �شحب روبن�شون من فريق )ملوك  دودج��رز(، وهو 
كان�شا�ض �شيتي(، اأحد اأقوى الِفَرق التابعة لحتاد الزنوج.

العاملية  احل��رب  بعد  ال�شائد  الو�شع   )42( فيلم  ي�شّور 
الإ�شاءة  خ��الل  من  لكن  طويلة.  غر  ف��رتة  منذ  الثانية 
اللفظية العن�شرية الفا�شحة والتهديدات اجل�شدية التي 
ا�شطر روبن�شون اإىل حتّملها، يثبت لنا العمل مدى تغر 

البلد الذي نعي�ض فيه اليوم.
لحتاد  القاعدة  ك��رة  )متحف  رئي�ض  كندريك،  ب��وب  ق��ال 
منا�شب  ال��وق��ت  اإن  �شيتي(،  )كان�شا�ض  فريق  يف  ال��زن��وج( 
لإ�شدار فيلم جديد عن روبن�شون. ت�شمح الأذواق الراهنة 
علماً  �شريحة  بطريقة  العن�شرية  ال�شلوكيات  بر�شد 
اأف��الم هوليوود يف عام  اأن ه��ذا الأم��ر مل يكن مقبوًل يف 
 The ج�ّشد روبن�شون �شخ�شيته يف فيلم  حني   ،1950

.Jackie Robinson Story
قارن كندريك فيلم )42( بالفيلم ال�شابق قائاًل: )اأظن 
اأن الفيلم اجلديد �شي�شلط ال�شوء على حجم التحديات 

بها  حتلى  التي  وال�شجاعة  روبن�شون  جاكي  واجهها  التي 
م�شتوى  على  ما حققه  �شيتم عر�ض  اأو�شح. هكذا  ب�شكل 
اإنه  اأي�شاً.  ممتاز  لكنه  مهم.  فيلم  اإن��ه  بالكامل.  خمتلف 

اأمر م�شوق(.
فريق  يف  روب���ن�������ش���ون  رق����م  اإىل   )42( ال���ع���ن���وان  ي�����ش��ر 
)دودجرز(، وهو الرقم الوحيد الذي مت ال�شتغناء عنه يف 

دوري اأبطال كرة القاعدة.
واأراد  القاعدة،  ك��رة  يلعب  اأن  ب�شاطة  بكل  روبن�شون  اأراد 
الفوز طبعاً. لكن من خالل التوقيع على عقد مع ريكي، 
العن�شرية  اللفظية  الإ����ش���اءات  م��ن  �شيل  لتحّمل  ت��ط��ّوع 
عليها.  ال���رد  دون  م��ن  اجل�شدية  ال��ت��ه��دي��دات  ع��ن  ف�شاًل 
كانت مهمته تق�شي باللعب والفوز واحلفاظ على هدوئه. 
الآخرين  ال�شود  اأمام الالعبني  الطريق  كان بذلك يفتح 
الفيلم  ير�شد  ل��ه��م.  ق���دوة  ي��ك��ون  اأن  اإىل  م�شطراً  وك���ان 
طريقة تعاون روبن�شون وريكي لتحويل ذلك الطموح اإىل 

حقيقة.

دور رائع
اعرتف فورد باأنه مل يكن يعرف الكثر عن كرة القاعدة 
جهود  ب��ذل  اإىل  )ا�شطر  ريكي  دور  اأداء  على  واف��ق  ح��ني 

رائع  دور  اأي  ر�شد  ي�شتطيع  لكنه  بالدور(،  للفوز  مكثفة 
حني يقراأه على الورق.

قال فورد عر الهاتف: )ل، مل اأكن لعب كرة قاعدة ول 
اأعرف الكثر عنها بكل �شراحة. تعّلمُت عن اللعبة، لكني 

مل اأكن يوماً من م�شجعي الريا�شة(.
اأدرك فورد اأنه ي�شتطيع اأداء دور ريكي الفظ الذي مي�شغ 
ح�شوة  فا�شتعمل  بانتظام.  الكني�شة  ويق�شد  ال�شجائر 
اأن  م��ع  م��ظ��ه��ره  لتغير  ا�شطناعية  واأط���راف���اً  اإ���ش��اف��ي��ة 
البت�شامة امللتوية التي ا�شتهر بها ل تزال موجودة. لكنه 
باأنه  هيلغيلند  براين  وامل��خ��رج  الكاتب  اإق��ن��اع  اإىل  ا�شطر 

املمثل املنا�شب للدور.
ال�شيناريو ممتاز ثم  ب��اأن  اأح��ده��م  ف���ورد: )اأخ���رين  ق��ال 
عند  متحم�شاً  املخرج  يكن  مل  منه.  ن�شخة  على  ح�شلُت 
اأي �شخ�شيات معروفة يف الفرتة  اأج�شد  روؤيتي لأنني مل 
الأخرة واأنا ل األومه اأبداً... اأظن اأن براين كان يخ�شى اأن 
اإف�شاد امل�شروع  اإىل  يوؤدي ظهور هاري�شون فورد يف فيلمه 
ف����ورد ب�شخ�شيته  ب��ذل��ك ظ��ه��ور ه��اري�����ش��ون  اأع���ن���ي  ك��ل��ه. 

املعهودة(.
ح�شل هيلغيلند، الذي فاز بجائزة اأو�شكار عن فئة اأف�شل 
على   ،L.A. Confidential فيلم  ع��ن  ���ش��ي��ن��اري��و 

موافقة اأرملة روبن�شون، رايت�شل. اأخر وكالة )اأ�شو�شيتد 
بر�ض( باأنه )�شعر ِبكم هائل من ال�شغوط( يف تعاطيه مع 
خا�شة  اأهمية  لها  �شخ�شية  روبن�شون  لأن  زوجها  ق�شة 

ولأن م�شرة حياته مدّونة يف مراجع كثرة.
ر  اأو�شح هيلغيلند: )دائماً ما يكون الأمر �شائكاً حني نح�شّ
فيلماً عن حياة �شخ�ض. حتى يف هذا الفيلم، نحاول �شرد 
املتفرجون  ي�����ش��اه��د  ل  ���ش��اع��ت��ني.  خ���الل  �شنتني  اأح�����داث 
جميع اللحظات طبعاً ولكن كانت املقاربة التي طبقُتها يف 

ال�شيناريو تهدف اإىل توثيق جميع اللحظات املهمة(.
�شمن  م�شنفاً  اأ�شبح  ولكنه  كبر  جنم  ف��ورد  اأن  �شحيح 
فئة معينة م��ن الأع��م��ال. واج��ه ف��ورد وب��وزم��ان حتديات 
مماثلة: ا�شتخراج الفرد احلقيقي الكامن وراء ال�شخ�شية 
اأجنلي�ض  )ل��و���ض  ل�شحيفة  ب��وزم��ان  ���ش��رح  الأ���ش��ط��وري��ة. 
كبر  رم���ز  اإىل  �شيتحول  رج���ل  دور  اأوؤدي  )اأن����ا  ت��امي��ز(: 
بح�شب توقعات اجلميع. لكن ل ميكن جت�شيد ال�شخ�شية 
�شي�شبح �شخ�شية  باأنه  يعلم  الطريقة. هو مل يكن  بهذه 
ب�شكل  و�شعه  مع  يتعاي�ض  كان  بل  الدرجة.  لهذه  موؤثِّرة 
اإليه بران�ض ريكي وق��ال له )ل��دي عمل  يومي. حني جاء 
ل����ك(، ك���ان ج����واب ج��اك��ي روب��ن�����ش��ون: )ي���ا اإل���ه���ي، اأن����ا هو 
ال�شخ�ض املن�شود(. كان يفكر بكل ب�شاطة كيف �شيلعب من 

دون الرد على ما يتعر�ض له من اإ�شاءات(.
قال فورد اإنه قراأ موؤلفات كثرة عن ريكي حني كان ي�شتعد 
التي  ال�شخ�شية  اأع��رف  اأن  اأردُت  الأول،  املقام  للدور: )يف 
�شكلها وطريقة  اأعرف  اأن  اأردُت  الإمكان.  قدر  �شاأج�شدها 
حتّركها وكالمها. ُكتب الكثر عن بران�ض ريكي... لكني 
ال�شخ�شية الأ�شطورية بل طبيعة الرجل  اأج�شد تلك  لن 
عن  تفا�شيل  واأع��رف  الريفية  اأوهايو  يف  ن�شاأ  احلقيقية. 
واأنه كان  اأنه كان �شاباً متديناً جداً  اأعلم  بداية م�شرته. 
مدّر�شاً يف عمر ال�شابعة ع�شرة ثم اأ�شبح واعظاً. مل يق�شد 
املباريات يوم الأحد مطلقاً. يجب جت�شيد هذه التفا�شيل 
اأنحاء  يف  عر�شه  �شيبداأ  ال��ذي  الفيلم  ير�شد  حت��دي��داً(. 
الب�شرة  البلد يوم اجلمعة دواف��ع ريكي لك�شر حاجز لون 
يف عامل كرة القاعدة، وهي عبارة عن خليط من الغرائز 

الأخالقية والتجارية.
يقول فورد: )يجب اأن اأوؤدي دور رجل اأعمال لكن يتمحور 
القاعدة. يريد احل�شول  الق�شة حول كرة  عمله يف هذه 
املواهب  اأف�شل  اقتنا�ض  ويريد  ممكن  فريق  اأف�شل  على 
من )احتاد الزنوج(، ويتمتع بال�شلطة الالزمة يف جمل�ض 
وجد  وق��د  �شريك  اإىل  يحتاج  لكنه  بذلك.  للقيام  الإدارة 

�شريكه يف �شخ�ض جاكي روبن�شون(.
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ا�ستئ�سال جزء من اللوزتني 
يجنب ال�سابة بامل�ساعفات

 
يحقق  فقط  اللوزتني  من  ج��زء  ا�شتئ�شال  اأن  املانية  درا���ش��ة  ك�شفت 
غالبا نتائج املرجوة مع جتنب امل�شاعفات والأعرا�ض اجلانبية التي 

يتعر�ض لها املري�ض يف كثر من الأحيان ومن بينها النزيف.
واأو������ش�����ح ال���روف���ي�������ش���ور ي���وخ���ن ف���ي���ن���دف���ور ك���ب���ر اأط����ب����اء الأن�����ف 
مبدينة  هيلف  م��اري��ا  م�شت�شفيات  مبجموعة  واحل��ن��ج��رة  والأذن 
مون�شننجالدباخ غرب اأملانيا يف م�شتهل امللتقى ال�شنوي لأطباء الأنف 
جنوب  ن��ورن��رج  مبدينة  الثالثاء  ي��وم  اأملانيا  يف  واحلنجرة  والأذن 
باللوزتني  املرتهلة  لالأن�شجة  اجلزئي  ال�شتئ�شال  اأن  اأملانيا  غ��رب 
ال��ك��ب��رة فيهما مم��ا يقلل كثرا  ال��دم��وي��ة  الأوع���ي���ة  ع��ل��ى  ي��ح��اف��ظ 
التي اعتمدت على  الدرا�شة  النزيف. واأظهرت  الإ�شابة مب�شاعفات 
اأن املر�شى الذين ي�شكنون يف نطاق  بيانات مكتب الإح�شاء الأملاين 
يخ�شعون  واحلنجرة  والأذن  الأن��ف  جراحات  على  يركز  م�شت�شفى 
اأكر جلراحات ا�شتئ�شال اللوزتني مقارنة باأقرانهم الذين ل يوجد 

مثل هذا امل�شت�شفى بالقرب منهم.

ال�س�هني 

جوارح  م��ن  ال�شقر  جن�ض  م��ن  طائر 
�شواهني  جمعه  اللحم  ي��اأك��ل  ال��ط��ر 
و���ش��ي��اه��ني ول��ي�����ض اأ���ش��ل��ه ع��رب��ي قال 
�شريع  عنه  يحط  مل  حمي  ال��ف��رزدق 
بال�شياهني  ي�شعى  ي��خ��ف��ن��وي��رة  ومل 
عبد  ق��ال  بال�شواهني  وي��روى  طائره 
الدنيا  ياأكل  من  ي��ذم  املبارك  بن  اهلّل 
حانوتا  امل������رء  ي��ف��ت��ح  ق����د  ب���ال���دي���ن: 
مل��ت��ج��ره��وق��د ف��ت��ح��ت ل����ك احل���ان���وت 
ب��ال��دي��ن ب��ني الأ���ش��اط��ني ح��ان��وت بال 
امل�شاكني  اأم�����وال  ب��ال��دي��ن  غلقتبتاع 
�شرت دينك �شاهينا ت�شيد بهولي�ض 

واأنبقى؛  �شاهني وقطامى  اأن��واع  ال�شاهني ثالثة  ال�شواهني  اأ�شحاب  يفلح 
واأيب�ض مزاجا  اأب��رد منه  اأن��ه  اإل  ال�شقر  وال�شاهني يف احلقيقة من جن�ض 
ينق�ض  ول��ه��ذا  �شديدة  ال�شفل  اإىل  العلو  م��ن  حركته  ت��ك��ون  ذل��ك  ولأج���ل 
وه��و مع ذلك  اإنق�شا�شا من غر حت��ومي وعنده جنب وفتور  على �شيده 
�شديد ال�شراوة على ال�شيد ولأجل ذلك رمبا �شرب بنف�شه الأر�ض فمات. 
اأ�شلب من عظام �شائر اجل��وارح. وبع�شهم يقول ال�شاهني كا�شمه  عظامه 
يعني امليزان لأنه ل يتحمل اأدنى �شيء من ال�شبع ول اأي�شر حال من اجلوع 
ال�شدر  العينني رحب  وا�شع  الهامة  يكون عظيم  اأن  واملحمود من �شفاته 
قليل  ال�شاقني  ق�شر  الفخذين  جليد  ال��و���ش��ط  عري�ض  ال���زور  ممتليء 

الري�ض رقيق الذنب.
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عارضتان تقدمان أزياء من تصميم شاراد راغاف خالل عرض لألزياء في أسبوع املوضة في والية راجاستان 
الهندية. )أ ف ب(

الزعيم  على  اأطلقه  ومن  مه�مت�  الهندي  اللقب  يعني  م�ذا    •
غ�ندي؟ 

- الروح الفا�شله واأطلقه طاغور. 
البيج�م�؟  كلمة  ج�ءت  اللغ�ت  اأي  • من 

- فار�شية وتعني غطاء الأرجل. 
رب���ع��ي���ت اخل��ي���م للغه  ت��رج��م  ال���ذي  ال�����س���ع��ر  ه��و  •  م��ن 

العربية؟ 
- ال�شاعر اأحمد رامي 

الق�مو�ض يف اللغه العربية؟  كلمة  تعني  • م�ذا 
- البحر الوا�شع. 

الرياع؟  هو  • م� 

- هل تعلم اأن النحل يت�شل ببع�شه البع�ض عن طريق الروائح والرق�ض. فعندما تكت�شف النحلة رحيقاً اأو 
لقاحاً يف ب�شتاٍن ما، تعود اإىل اخللية وتبداأ بالرق�ض وهي تدور وتدور �شمن دوائر �شيقة. 

- هل تعلم اأن عدد النحل يف اخللية الواحدة تكون موؤلفة من: 
ملكة واحدة، واآلف النحالت الأخريات العامالت، فامللكة ت�شع كل البيو�ض، فهي قد ت�شع 1500 بي�شة 
كل يوم وحوايل 250،000 بي�شة كل ف�شل. والبيو�ض املخ�شبة تنمو لت�شبح نحالت عامالت، اأما البيو�ض 

غر املخ�شبة فتتطور اإىل ذكور )زنابر(. 
- هل تعلم اأن دودة القز احلرير ت�شع 500 بي�شة اأو اأكر تو�شع على اأ�شرطة من الورق حتى الربيع القادم 
عندما يفتح التوت اأوراقه، فتو�شع هذه البيو�ض يف حا�شنة حيث تفق�ض ديداناً �شوداء �شغرة حيث تو�شع 
الديدان تعقد حول نف�شها خيطاً �شغراً غر  تبداأ  اأ�شابيع. ثم  �شتة  التوت فتتغذى عليها ملدة  اأوراق  فوق 
منظور ت�شكبه عر ثقوب �شغرة يف اأحناكها. وال�شرنقة الواحدة قد حتتوي على حوايل 460 اإىل 1100 

مرت من خيط احلرير، وتنتهي منها بعد حوايل 72 �شاعة. 

ت�شاجرت جمموعه من الن�شاء مع زوجة جحا وقالت لها احداهن انت يا زوجة الرجل التافه اذهبي عنا اآل ترين 
نف�شك ل ترتدين حتى قطعه واحدة من الذهب .. هيا اذهبي من هنا ف�شرخت زوجة جحا وقالت بل عندي 
من الذهب الكثر لكني ل احب ان الب�شه حتى ل حت�شدين احداكن، وتركتهن وان�شرفت باكيه.  يف البيت عرف 
جحا ما حدث وغ�شب جلرح كرامة زوجته وام اولده وقال لها نعم انت �شليطة الل�شان وجباره لكني احبك فاأنت 
ام اولدي ولن اجعلك تخجلني بينهن ابداً.. قام جحا من فوره اإىل غرفته وجل�ض وحيداً يفكر فيما العمل مع 
هوؤلء الن�شوة وكيف يحقق امنية زوجته حتى ل يقلن عليها كاذبة..  حاول جحا النوم لكنه ظل قلقاً حتى واتته 
فكرة، يف ال�شباح خرج جحا مبكراً جداً من بيته وقد تنكر يف �شورة رجل عجوز وارتدى ثياباً قدمياً كان والده 
ميلكها ولب�ض معها عمامة كبرة خ�شراء وعباءة بي�شاء ثم خرج على طريق القرية وجل�ض هناك حتت احدى 
ا�شجار وعندما بداأ النا�ض ي�شتيقظون ويخرجون قام من مكانه و�شار بهدوء ليدخل القرية فراآه بع�ض من اهلها 
و�شاأله احدهم من اين جئت ايها ال�شيخ الطيب وماذا تريد فقال جئت من بالد احلجاز عابراً قريتكم واريد ان 
ارتاح قلياًل فاأ�شرع الرجل ليدعوه عنده ليترك به وهناك يف بيت الرجل الذي كان يعرفه جحا متاماً نظر جحا 
اإىل زوجة الرجل وقال انت يا ام مروكة كيف حالك فقال الرجل وكيف عرفت ان ابنتي تدعى مروكة فقال 
جحا اآه كان هذا مكتوباً امام وجهى لكنك ل تراه يا علي ف�شاح الرجل من فرحته وقال وعرفت ا�شمي اي�شاً 
انت بالفعل رجل مبارك.  يف خالل �شاعات قليلة عرفت القرية كلها بالرجل املبارك الذي ح�شر من احلجاز 
وينادي النا�ض باأ�شمائهم عندما ينظر لوجوههم وعرفوا انه يقراأ الطالع ويك�شف لهم امل�شتور ويتنباأ مب�شتقبلهم 
فتدفق النا�ض عليه، كل منهم يعطيه بع�ض املال لي�شتطيع ان يعرف منه طالعه او م�شتقبله او اخباره فكان جحا 
يتظاهر بالتفكر والتمعن يف وجه ال�شخ�ض ثم يبداأ يف الكالم ول ي�شكت ابداً  ا�شبوعان مرا وجحا يجل�ض �شيفاً 
يف كل بيت يوم واحد فقط حتى جمع من املال الكثر الكثر ثم اعلن نيته يف الرحيل فحزن النا�ض ب�شدة وجاءوا 
ليودعوه حمملني بالهدايا الكثرة الغاليه فحملها و�شكرهم وخرج من القرية راكباً بغاًل غاليه منحها له احد 
املوثرين يف القرية فذهب اإىل القرية املجاورة وباع البغله ب�شعر كبر وا�شرتى حمارين وعاد كما كان اإىل ا�شله 
جحا وقد حمل احلمارين بالهدايا وو�شل اإىل بيته و�شم زوجته اإىل �شدره وهو يقول انتقمت لك ومنحها ما 
الأعرا�ض فكانت اجمل من  ا�شرتت بها ذهب ومالب�ض جديدة وح�شرت بهم احدى  معه من نقود كثرة جداً 
العرو�ض واخر�شت ال�شنة ن�شاء القرية كلهن وعادت لتمنح جحا قبلة حانية وهى تقول ل �شمت اهلل فيك الن�شاء 

ابداً يا جحا .. اوح�شتنا فقال لها اآ�شف يا زوجتى احلبيبة كنت يف احلجاز! 

زوجة جحا

الرتكيز على احل�سنات يخفف اأ�سرار التوتر

قلة النوم 
يوؤثر على عمل اجهزة اجل�سم

 
ب�شكل  ي��وؤث��ر  ال��ن��وم  م��ن  احل��رم��ان  اأن  درا���ش��ة طبية حديثة  ك�شفت 
اأن ن�شاط مئات من  اإذ  الداخلية،  اأجهزة اجل�شم  اأ�شا�شي على عمل 
جينات اجل�شم يتم حتولها عندما تقل فرتات نوم ال�شخ�ض عن 6 

�شاعات يومياً ملدة اأ�شبوع.
اأن  تف�شر كيف  ت�شاعد يف  الدرا�شة  نتائج هذه  اإن  الباحثون  يقول 
والبول  القلب  ف��اأم��را���ض  ال�شحة،  ت��ده��ور  اإىل  ي���وؤدي  ال��ن��وم  نق�ض 
باحلرمان  ترتبط  جميعها  املخ  وظائف  و�شعف  والبدانة  ال�شكري 

من النوم.
700 جني قد تغر من خالل هذا  اأك��ر من  اأن  وظهرت النتائج 
التحول يف �شاعات النوم، فكل من هذه اجلينات حتتوي على اأوامر 
اأكر  اأ�شبحت  التي  اجلينات  ف��اإن  لهذا  ال��روت��ني،  م��ن  ن��وع  لبناء 
كيميائية  يغر  ب�شكل  الروتينات  من  اأعلى  كميات  اأنتجت  ن�شاطاً 

اجل�شم.

عمر عبد�لرحمن �لظاهري 
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
كابنت  ي�سبح  ان  ويتمنى  الكمبيوتر.. 
طيار يف امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

ح�شة ح�شن �ملرزوقي
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

رمي عبد�لرحمن �لظاهري
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
اأطفال يف  ت�سبح طبيبة  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

امل�شاكل  ح��ل  على  قدرتنا  على  ي��وؤث��ر  كما  ال�شحية،  امل�شاكل  جت��اه  ه�شا�شتنا  م��ن  يزيد  التوتر  اأن  اأح��د  على  يخفى  ل 
والبتكار.

ال�شخ�ض  بها  يتمتع  التي  امليزات  اأو  ال�شفات  اأف�شل  اأن حتديد  دلياًل على  كارنيجي ميلون، مقدماً  اأج��ري يف جامعة 
والرتكيز عليها ميكن اأن يخفف من الآثار ال�شلبية التي تنتج عن التوتر وال�شدة النف�شية، التي بدورها توؤثر على قدرة 

ال�شخ�ض على حل امل�شاكل والبتكار.
وُتعرف عملية حتديد اأف�شل ال�شفات وامليزات ال�شخ�شية يف علم النف�ض ب�التاأكيد الذاتي وهي طريقة ت�شتخدم حاليا 

لتح�شني الأداء املدر�شي والتعليمي.
اأن  الطالب  ُطلب من ق�شم من  والتفكر بطريقة خالقة،  البتكار  بامتحان خا�ض حلل م�شاكل تتطلب  البدء  وقبل 
بكلمة  اأي  اأهميته،  �شبب  اإليهم، مو�شحني  بالن�شبة  الأه��م  اإنه  قالوا  الذي  الأول  تتحدثان عن اخليار  يكتبوا جملتني 

اأخرى خ�شعوا لعملية التاأكيد الذاتي.
�شيئاً، بحيث حلوا  ال�شابق للدرا�شة كان  ال�شهر  الذين مّروا بظروف توتر و�شدة يف  اأداء الطالب  اأن  النتائج  فاأظهرت 

م�شاكل اأقل ب�%50 ممن لي�ض لديهم توتر اأو �شدة �شابقة.

د�نة عبد�لرحمن �لظاهري
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
ت�سبح مديرة مدر�سة يف  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.


