
�ملحلل �لنف�سي بول كلود ر�كاميه �أول من 
تكّلم عن �النحر�ف �لرنج�سي منذ 30 
عاماً. ي�سعى �لرنج�سي عادًة �إىل زعزعة 
�ل�سريك  مكانة  لنف�سه  فيتخذ  �الآخ���ر 
ما  وغالباً  �الأع��ل��ى  �لرئي�س  �أو  �الأه��ل  �أو 
تتيح  وط��ي��دة  عالقة  بال�سحية  جتمعه 
له فر�سة �لتالعب بها متى ي�ساء. وقد 
ت�سل به �الأمور �إىل حّد زعزعة ��ستقر�ر 
ع��ل��ى مهنٍة  �ل��ق�����س��اء  �أو  م��ع��ن  ���س��خ�����ٍس 

�إن�سان ما.
�ملنحرف  ي��ع��م��ل  �الأح�����ي�����ان،  م��ع��ظ��م  يف 
نرج�سياً على منط �الإغو�ء، وال يرى يف 
�لعالقة �إال ر�بط قوة يرمي من خالله 
م�ستعمال  �الآخ�����ر  ع��ل��ى  �ل�����س��ي��ط��رة  �إىل 

�ل�سحية كاأد�ة.
ُيظِهر مفهوم �النحر�ف �لرنج�سي قبل 
كّل �سيء مبد�أ )�النحر�ف(، �إمنا ال ينبغي 
�لعادية  �لرنج�سية  وب��ن  بينه  �خل��ل��ط 
�لتالعب  �إىل  ب��ه��ا  �مل�����س��اب  �ل��ت��ي مي��ي��ل 
باالآخرين �أي�ساً و�إىل �لتفكري مب�ساحله 
�ل�سخ�سية. يختلف �النحر�ف �لرنج�سي 
عن �لرنج�سية �لعادية من ناحية �الأمل 
�لذي ير�فق �لرنج�سية �لعادية �لناجتة 
من �أ�سباب متنوعة غالباً ما تعود �أ�س�سها 
�إىل �لطفولة، فيما ال ي�سعر به �ملنحرف 
كونه  �سيطرته  ي��ف��ر���س  ح��ن  نرج�سياً 
مبعنى  ح�����س��ا���س��ة،  ب�سخ�سية  يتميز  ال 
�أن����ه ال ي��ر���س��ى �إال ح��ن ي��دّم��ر �الآخ����ر، 
فرت�ه يت�سرف كمفرت�س �إىل حدٍّ ي�سبه 

�ل�سادية �أحياناً.
بّد  ال  �لت�سرفات،  من  �لنوع  ه��ذ�  لفهم 
من �إدر�ك �أن �ملتالعب �لنموذجي يكّون 
�سورة �سيئة عن نف�سه. لي�سمن وجوده، 
و�لتقليل  ير�فقه  من  ��ست�سغار  يحاول 
و�الأهم  �الأع��ل��ى  ه��و  ليبقى  �أهميته  م��ن 
ي�سعر  �لنف�سي،  �ل�سعيد  على  �أمكن.  �إذ� 
�أي���ن ي�سنف  ي��ع��رف  �أن���ه ال  �إال  ب��ال�����س��وء 
نف�سه �أو كيف ي�سع خطة بناءة للخروج 

من قلقه.

خ�صائ�ص
�ل�سخ�سيات  �لنوعية من  ُتعترب هذه  ال 
نادرة، فهي تتميز بذكاٍء وبع�س �جلاذبية 
باالآخرين  �ل��ت��ح��ّك��م  �إىل  ت���رم���ي  �ل���ت���ي 
من  ل��ي�����س  �ل�سخ�سية  م��اآرب��ه��ا  وت��ن��ف��ي��ذ 

كاخلطف  عنيفة  �أ�ساليب  خ��الل 
�ل�سنو�ت  �أخ��ب��اره يف  �ساعت  �ل��ذي 
�الأخرية يف و�سائل �الإعالم، بل من 

توؤثر  تقنيات  ��ستخد�م  خالل 
وتزعزع  �سحيتها  ع��ل��ى 

��ستقر�رها.

- تاأثري 
ُمركز

ي����ح����ر�����س 
�مل�������ن�������ح�������رف 

على  ن��رج�����س��ي��اً 
نقاط  �ك���ت�������س���اف 

ب�سكٍل  �الآخ��ر  �سعف 
يزرع  ذل��ك  بعد  ���س��ري��ع، 

بهدف  �الآخ���ر  نف�س  يف  بالذنب  �ل�سعور 
�لعاطفية.  �الت��ك��ال��ي��ة  م���ن  ح��ال��ة  ب��ن��اء 
�سليعاً  �ل�سخ�س  ه��ذ�  ي��ك��ون  م��ا  وغ��ال��ب��اً 
�ل�ساخنة  ب���ن  �ل�����س��خ�����س��ي��ات  ت���ن���اوب  يف 
�مل��ت��ن��اق�����س��ة، فيبدو  و�ل���ب���اردة و�الأو�م������ر 
يف  �الآخ��ر  ويوقع  �آن  يف  ولطيفاً  متهكماً 
ح��رية م��ن �أم���ره ف��ال يعرف كيف يفكر، 
ويوؤ�خذ نف�سه حن تر�وده �أفكار خاطئة 
ذلك:  نتيجة  بالذنب.  �سعوره  يعزز  م��ا 

د�ئرٌة مغلقة باإحكام!

- تبادل الأدوار
ع��ن��دم��ا ي��ع��ي�����س زوج�����ان ه���ذ� �ل���ن���وع من 
�ل�سغط  �أن حالة من  ُيالحظ  �لعالقة، 
�سبه �لد�ئم ت�سيطر على �ملر�أة من دون �أن 
تتمكن من لوم �سريكها، فتنتابها نوبات 
�كتئاب الأنها تعلم يف د�خلها �أنها �سحية 
هي  �ل�سخ�س  بهذ�  عالقتها  �أن  وت��درك 
�تهام  يف  فعاًل  ترغب  ال  �أنها  �إال  �ل�سبب 
�سريكها. تبعاً لذلك، تخجل حن ت�سعر 
بهذ� �النزعاج حتى تكاد تظن �أنها �سبب 
�الإ�سارة  بّد من  ما يح�سل معها. هنا ال 
نرج�سياً،  �مل��ن��ح��رف  م��ي��ز�ت  �إح����دى  �إىل 
فريمي  �الأدو�ر  قلب  على  ق��درت��ه  وه��ي 

�خلطاأ على �الآخر.

- اإخفاء اللعبة
نرج�سياً  �مل��ن��ح��رف  خ�����س��ائ�����س  �إح�����دى 
معاملته ل�سريكته على �أنها �سيء ولي�ست 
�أما  بنف�سها.  ثقتها  ي��زع��زع  م��ا  �إن�����س��ان��اً 

يعاملها  �إذ  �الأم���ر،  فيختلف  �لنا�س  بن 
م��ع��ام��ل��ة ر�ئ��ع��ة وي��ق��ّدره��ا وي��ب��ت��ع��د قدر 
يتاأقلم  كذلك  �لف�سائح.  ع��ن  �مل�ستطاع 
�ملنحرف نرج�سياً ب�سكٍل ر�ئع مع حميطه 
وُيظِهر �سخ�سية خمتلفة وفقاً للظروف 
تظهر  �لتي  تلك  مع  تتناق�س  �ملحيطة، 
يتحمل  ب�سحيته. كذلك ال  ينفرد  حن 
�لنقد ويبدو يف عالقته �لعاطفية غّيور�ً 

وخائناً يف �لوقت عينه.

�صحية بريئة
غالباً ما تكون �سحية �ملنحرف نرج�سياً 
وحمبة  و�ج��ت��م��اع��ي��ة  ك��رمي��ة  �سخ�سية 
لالآخرين وقليلة �لتهكم، نادر�ً ما تكون 
هذه �ل�سفات مزعجة �إال �إذ� كنا �أمام �ساب 
�أحياناً  يح�سل  ق��د  �لن�سج.  �إىل  يفتقر 
بالذ�ت  �ل��ث��ق��ة  �إىل  �ل�سحية  تفتقر  �أن 
فت�سّدق ما يقول �ملنحرف نرج�سياً حن 

يحاول �لتقليل من �ساأنها. 
قد نقع جميعنا تقريباً �سحية ل�سخ�ٍس 
م��ن��ح��رف ن��رج�����س��ي��اً، ال ���س��ي��م��ا يف �إط����ار 
ظرفاً  ت��وؤم��ن  �لتي  �لعاطفية  �لعالقات 

مثالياً لهذه �لنوعية من �ل�سخ�سيات.

�صعوبة البتعاد عن املتالعب
ي�سعب �البتعاد عن �ملتالعب الأنه يرغب 
ويرتب�س  ���س��ي��ط��رت��ه  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ  يف 
على  �سلطته.  تقييم  �إع����ادة  مب��ح��اوالت 
ينجح  ح��ن  جميعهم،  �ملنحرفن  غ���ر�ر 
يف �ل�����س��ي��ط��رة ع���ل���ى ���س��ح��ي��ت��ه ت������ر�ه ال 
ويبد�أ  م��ن��ه  ت��ه��رب  �أن  �إط���الق���اً  ي��خ�����س��ى 

فور�ً بالتحرك �إن الحظ بع�س عالمات 
�ال�ستقالل.

�لعنف  ن��رج�����س��ي��اً  �مل��ن��ح��رف  ي��ع��ت��م��د  وال 
�سحيٍة  على  �سيطرته  ال�ستعادة  طريقًة 
ع���ل���ى و�����س����ك �ل�����ف�����ر�ر، ب����ل ي���ل���ع���ب على 
وقد  حبه  ع��ن  لها  فيربهن  ح�سا�سيتها 
�ل�سحية  ل��ي��ب��دو  �الأدو�ر  وي��ق��ل��ب  يبكي 
�سريكته  رغ���ب���ة  ب�����س��ب��ب  ت���ع���اين  �ل���ت���ي 
ب��ال��ت��خ��ل��ي ع��ن��ه وت���رك���ه م���ن دون ع���ز�ء 
�أن  ع��ج��ب  ال  ح��ي��ات��ه.  ينه�س  ل��الن��ت��ح��ار 
فاعلة  و���س��ائ��ل  نرج�سياً  �مل��ن��ح��رف  ي��ج��د 
�سحيته  على  �سطوته  بفر�س  له  ت�سمح 
باأنها  �مل���ط���اف  ن��ه��اي��ة  يف  ت��ق��ت��ن��ع  �ل���ت���ي 
وب��ه��ذ� تقع يف  �ل��ظ��روف  �أ���س��اءت تقدير 
�لرنج�سي،  �ملنحرف  �لفّخ. لالبتعاد عن 
ال ب���ّد م���ن �إ����س���ر�ر ك��ب��ري وق�����درة هائلة 
جتّنب  يجب  �لبد�ية،  يف  �ملقاومة.  على 
وينبغي  �جل�سدي  و�الحتكاك  �لنقا�سات 
�للجوء �إىل �سخ�ٍس مطلع على جمريات 
كان  و�إذ�  عليه.  �العتماد  ميكن  �لعالقة 
فعاًل  ه��و  �ل�سخ�س  ه��ذ�  ع��ن  �النف�سال 
ن�سيان  �ل�سروري  من  �ملن�سودة،  �لغاية 

�مل�ساعر و�الأحا�سي�س ل�سمان �لنجاة.
تتجلى �لتقنية رقم و�حد �لتي ي�ستعملها 
نرج�سياً  و�ملنحرف  �ملتالعب  �ل�سخ�س 
�ل�سعور  زرع  �مل��ت��ن��اق�����س��ة.  �الأو�م�������ر  يف 
�الآخر  ت�سجيع  �الآخ���ر،  نف�س  يف  بالذنب 
قيمته  من  �لتقليل  عليه،  �العتماد  على 
و�لعزلة، هي �مل�سطلحات �الأ�سا�سية �لتي 
ي�ستخدمها �لرنج�سي �لذي يعرف كيف 

يتقّدم متخفياً.
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اأقوى تلي�ضكوب ف�ضاء يف العامل 
��ستعد علماء ومهند�سون يف ت�سيلي لالفتتاح �لر�سمي القوى مر�سد يف 

�لعامل يف �سحر�ء �أتاكاما باالرجنتن.
وعلى �رتفاع خم�سة �الف مرت فوق �سطح �لبحر يعمل تلي�سكوب �تاكاما 

�لكبري -�ملا-بقدرة حمدودة منذ عام 2011.
مل�سافة  50 هو�ئيا ميكن ترتيبها  �سي�سبح هناك  �لوقت �حل��ايل  لكن يف 
ن�سف قطرها ع�سرة كيلومرت�ت لزيادة كفاءتها قادرة �خري� على �لعمل 
مليار  3ر1  تكلفته  بلغت  �ل��ذي  �لكبري  �تاكاما  لتلي�سكوب  وميكن  معا. 

دوالر �أن ير�سد �لف�ساء مل�سافات �أكرب من �أي تلي�سكوب �خر.
قا�سية يف هذه  م��ن ظ���روف  ي��ع��ان��ون  م��ن  ب��ن  م��ن  م��ارك��وين  وجيانيني 
مل�سافات  �لف�ساء  ر�سد  �سبيل  يف  �الر����س  �سطح  ع��ن  �ملرتفعة  �ل�سحر�ء 
�أك��رب م��ن �أي وق��ت م�سى. وق��ال م��ارك��وين �نها عالمة ب���ارزة الن��ه �أكرب 
مر�سد يقام يف �لعامل حتى �الن. وذكر تيهي�س دي جر�وو مدير تلي�سكوب 
�تاكاما �لكبري �أن �لتلي�سكوب �سيكون لديه يف نهاية �المر 66 هو�ئيا لكن 

�مل�سوؤولن غري متاأكدين من �لوقت �لذي �سي�ستغرقه �متام �مل�سروع.
و�أ�ساف نحن نحتفل باأننا �أ�سبح لدينا �أكرث من 50 هو�ئيا يعمل. قبلنا 
هذ� �لعدد الن توفري �ل�ستة و�ستن هو�ئيا كلها رمبا ي�ستغرق وقتا �أطول 
النكم تعلمون �ن من �ل�سعب جد� �لتخطيط و�لتحديد �حلا�سم المتام 
�مل�سروع. و�أو�سح م�سوؤولون يف �ملر�سد �ن تلي�سكوب �أتاكاما �لكبري �سيتيح 

لرو�د �لف�ساء در��سة �أطو�ل �ملوجات �ملرئية للعن �لب�سرية.
�سور  من  �أو�سح  �سورة  �سينتج  طاقته  بكامل  �لتلي�سكوب  يعمل  وعندما 
/ �المريكية  و�لف�ساء  �ل��ط��ري�ن  الد�رة  �لتابع  هابل  �لف�ساء  تلي�سكوب 

نا�سا/ ع�سرة �أمثال. و�سيدر�س �ل�سوء �ملنبعث من �أكرث �أركان �لكون برودة 
وظالما حيث تت�سكل �ملجر�ت وتولد �لنجوم.

الن�ضاء اأكرث حاجة للنوم
وجدت در��سة جديدة �أن �لن�ساء يحتجن ملزيد من �لنوم مقارنة بالرجال، 
�أخ��ذ �لق�سط �ل��و�يف من  �أك��رث عدو�نية وح��ّدة يف �لطبع عند عدم  ويكنَّ 
جامعة  يف  �لباحثن  �أن  �الأم��ريك��ي  �نكوي�سرت(  )ذي  موقع  وذك��ر  �لنوم. 
دوك  ر�قبو� 210 رجاًل و�م��ر�أة، و�ساألوهم عن �سعورهم و�أخ��ذو� منهم 
�أك��رث حدة يف  �لكايف  للنوم  يفتقدن  �للو�تي  �لن�ساء  �أن  وتبّن  دم،  عّينات 
�لطبع مقارنة بالرجال مثلهم، و�أكرث عر�سة لالإ�سابة مب�سكالت �سحّية 
خطرية. وظهر �أن �لن�ساء �للو�تي ال ياأخذن ق�سطاً و�فياً من �لنوم يعانن 
من زيادة يف خطر �الإ�سابة باالكتئاب و�سكتات �لدماغ. وتبّن �أن قلة �لنوم 
م�سوؤولة عن زيادة �الإجهاد �لنف�سي و�رتفاع م�ستويات �ملوؤ�سر�ت �حليوية 
وكانت م�ستويات  �ل�سكري.  �لثاين من  و�لنوع  �لقلب  باأمر��س  �ملرتبطة 
�لنوم عند �لرجال �سئيلة مقارنة بالن�ساء. ووجد  �الآث��ار �جلانبية لقلة 
�ال�ستيقاظ وخ�سو�ساً  �لرجال عند  �أكرث من  يعانن  �لن�ساء  �أن  �لعلماء 
عندما ال ياأخذن ما يكفي من �لنوم. وعز� �لباحثون �ل�سبب �إىل عملية 
�أكرث  يجعلهن  ما  �لن�ساء،  عند  نف�سه  �لوقت  يف  متعددة  مبهام  �لتفكري 
عر�سة لالإجهاد �لنف�سي وبالتايل �أكرث حاجة ملزيد من �لوقت من �أجل 

تعايف �جل�سم.

ن�ضاء اأوروبا اأطول عمرا من رجالها 
خل�س تقرير ملنظمة �ل�سحة �لعاملية �أن �لن�ساء �الأوروبيات ُفقن �لرجال 
و�أ�سارت  ك��ام��ل.   م��د�ر جيل  على  وذل��ك  �لعمر  �الأوروب��ي��ن يف متو�سط 
�لدر��سة �إىل �أن �الأوروبين باالإجمال يعي�سون حياة �أطول ويف ظروف �أكرث 
�سحية، بالرغم من تاأكيدها �أن هناك فجو�ت و��سعة متز�يدة بن �ملناطق 
�لدر��سة فاإن متو�سط  �أعمار �لرجال و�لن�ساء. وبح�سب  و�ختالفات بن 
�لعمر تز�يد مبقد�ر خم�سة �أعو�م خالل �لفرتة من عام 1980 وحتى 
2010، لي�سل �إىل ثمانن عاما بالن�سبة للن�ساء و72.5 عاما للرجال، 
م�سرية �إىل �أن هناك ت�سع دول �أوروبية من بن �أعلى ع�سر دول من حيث 
�لفجوة، حدد  لتقلي�س  وب�ساأن �حللول  �لعامل.  �لعمر يف  زي��ادة متو�سط 
�لتقرير �لذي �سمل 53 دولة بع�س �خلطو�ت على �ل�سعيد �الجتماعي، 
مبا يف ذلك �لزيادة يف �لتو�زن بن �لنوعن يف �الأدو�ر و�ل�سلوكيات. وقالت 
�لعاملية  �ل�سحة  ملنظمة  �الإقليمي  �ملكتب  يف  و�الإب����د�ع  �الأب��ح��اث  م��دي��رة 
كلوديا �ستاين، �إن �ملنظمة تتطلع �إىل �لنظر �إىل م�ساألة �لرفاهية كعامل 
�لفرتة  در��ستها خ��الل  �أخ��رى ج��رت  �إىل عو�مل  �ملجال لت�ساف  ه��ذ�  يف 
�أي�سا  �مل�ستقبلية  �ل�سيا�سات  و�سرتكز  و�الإع��اق��ة.  �ملر�س  منها  �ملا�سية، 
�أن  ومعروف  �ستاين.  بح�سب  �ل�سحية  �لرعاية  على  �حل�سول  حق  على 
نحو %80 من ن�سبة �لوفيات يف �أوروب��ا حتدث نتيجة لالأمر��س غري 
ويرتبط  و�ل�سرطان،  �لدماغية  و�ل�سكتات  �لقلب  �أمر��س  مثل  �ملعدية 
وتعد  �لكحوليات.  وتناول  �لتدخن  مثل  رئي�سية  ذلك مبخاطر �سحية 
�ملنطقة �الأوروبية �الأعلى ��ستهالكا للكحول على م�ستوى �لعامل، و�سبَّب 

ذلك %6.5 من �لوفيات خالل �لعام �ملا�سي.

دع التدخني وال تخ�ش ال�ضمنة
قالت در��سة دولية �إن �الأ�سخا�س �لذين يقلعون عن �لتدخن يكونون �أقل 
عر�سة لالإ�سابة باأزمة قلبية �أو �سكتة دماغية مقارنة باملدخنن، حتى لو 

ز�د وزنهم ب�سعة كيلوغر�مات نتيجة �الإقالع عنه.
�مل��ع��روف �أن �ل��ن��ي��ك��وت��ن ي����وؤدي �إىل زي����ادة م��ع��دل ���س��رب��ات �ل��ق��ل��ب لدى 
�إحر�ق  يف  ذل��ك  ويت�سبب  �الأخ���رى،  �جل�سم  وظ��ائ��ف  وت�سريع  �ملدخنن، 
�ملدخنون  يقلع  �ملدخنن؛ وعندما  �أكرث قليال من غري  �سعر�ت حر�رية 

عن �لتدخن تتباطاأ لديهم عمليات �لتمثيل �لغذ�ئي )�الأي�س(.
لكن �لباحثن -�لذين �ساركو� يف �لدر��سة �لتي ن�سرت يف دورية �جلمعية 
�لطبية �الأمريكية- ذكرو� �أن تاأثري زيادة �لوزن �لتي غالبا ما ت�ساحب 
كلري من جامعة  ك��ارول  وقالت  و��سحا،  يكن  �لتدخن مل  �الإق���الع عن 
�لذين  �إن  �لعام يف بو�سطن  لوز�ن يف �سوي�سر� وم�ست�سفى ما�سا�سو�ست�س 
بتناول  �لنيكوتن  �ن�سحاب  تعوي�س  �إىل  مييلون  �لتدخن  عن  يقلعون 

�لوجبات �خلفيفة، ومن ثم يزد�د �لوزن .

اك����ت���������ص����اف اأم����ري����ك����ي 
النظيفة  امل���ي���اه  لإن���ت���اج 
متعاقدة  �أمريكية  �سركة  �كت�سفت 
�الأم���ريك���ي���ة  �ل�����دف�����اع  وز�رة  م����ع 
خلف�س  ط���ري���ق���ة  )�ل���ب���ن���ت���اغ���ون( 
ك��م��ي��ة �ل���ط���اق���ة �ل����الزم����ة الإز�ل������ة 
�لبحر، وهو ما من  �مللح من مياه 
�ملياه  �إن��ت��اج  تكلفة  تخفي�س  �ساأنه 

�لنظيفة.
ووف���ق���ا مل�����س��وؤول��ن وم��ه��ن��د���س��ن يف 
-�مل�سنعة  م��ارت��ن  لوكهيد  ���س��رك��ة 
و�ل�سو�ريخ-  �مل��ق��ات��ل��ة  ل��ل��ط��ائ��ر�ت 
فاإن �لطريقة �مل�ستحدثة تتمثل يف 
ت�سنيع فلرت )مر�سح( ينتج �أغ�سية 
كربونية رقيقة، وتكون فتحاته يف 
�ملليار  من  )ج��زء  �لنانومرت  حجم 
مبرور  ت�سمح  ب��ح��ي��ث  �مل����رت(،  م��ن 

جزيئات �ملياه ومتنع �مللح.
طاقة  ي��اأخ��ذ  �الكت�ساف  �إن  وق��ال��و� 
�أق������ل ل���دف���ع م���ي���اه �ل���ب���ح���ر -عرب 
�ملر�سحات- بالقوة �ملطلوبة لف�سل 

�مللح عن �ملياه.
و���س��ي��ج��ع��ل �الك���ت�������س���اف �جل���دي���د 
غ���ري حمتاجة  �ل��ن��ام��ي��ة  �ل���ب���ل���د�ن 
�لعالية  �ل�سخ  حم��ط��ات  ب��ن��اء  �إىل 
�لتكلفة. ومن جهته، قال �ملهند�س 
�ل��ذي عكف  جون �ستيت�سون -وه��و 
�جلديد  �لفلرت  �إن  �ل��ف��ك��رة-  على 
فلرت  �أف�����س��ل  م��ن  م���رة   500 �أرّق 
وكذلك  حاليا،  �ل�سوق  يف  م��وج��ود 
�أقوى �ألف مرة. و�أ�ساف �أن �لطاقة 
�مللح  لت�سفية  �ملطلوبن  و�ل�سغط 

�أقل مائة مرة .

ق��������ان��������ون اأ���������ص��������رايل 
ل���ت���ن���ظ���ي���م ال�������ص���ح���اف���ة 
�إىل  �الأ�سرت�لية  �حلكومة  �أح��ال��ت 
ق���ان���ون جديد  �ل����ربمل����ان م�������س���روع 
�لبع�س  ي��رى  �ل�سحافة،  لتنظيم 
�الإعالم  نفوذ قطب  م��ن  يحد  �أن��ه 
روب�����رت م������وردوخ يف �ل���ب���الد، لكن 
و�عتربوه  �مل�سروع  �نتقدو�  �آخرين 
تقييد� حلرية �ل�سحافة . ومبوجب 
�ستتعامل  �جل�����دي�����د  �ل���ت�������س���ري���ع 
يتبع  منظم  م��ع  ه��ن��اك  �ل�سحافة 
�إط������ار حزمة  يف  وذل�����ك  �ل����دول����ة، 
�الأقلية  ح��ك��وم��ة  ق��ال��ت  �إج�������ر�ء�ت 
جيالرد  ج��ول��ي��ا  �ل�����وزر�ء  لرئي�سة 

�إنها �ستطرح على �لربملان.
م�����س��رف على  وت��اأت��ي خ��ط��ة تعين 
�الإعالم بعد 18 �سهر� من �إعالن 
جيالرد عن حتقيق ب�ساأن �ل�سحافة 
�ملحلية يف �أعقاب ف�سحية �لتن�ست 
على �لهو�تف �لتي �أدت �إىل �إغالق 

�سحيفة �سعبية بريطانية.

م����ر�����ص����ى ا����ص���ت���ي���ق���ظ���وا خ����الل 
خ�����ص��وع��ه��م ل��ع��م��ل��ي��ات ج��راح��ي��ة 
�أن  �الأرب���ع���اء  �م�����س  ج��دي��د  تقرير  ك�سف 
بريطانياً  م��ري�����س��اً   150 م���ن  �أك�����رث 
لعمليات  خ�سوعهم  خ���الل  ��ستيقظو� 
جر�حية خالل عام و�حد رغم �عطائهم 
ح��ق��ن ت��خ��دي��ر. ووج����د �ل��ت��ق��ري��ر، �لذي 
 153 �أن   ، ن�سرته �سحيفة ديلي مريور 
خالل  �لتخدير  من  ��ستيقظو�  مري�ساً 
 ،2011 ���س��ن��ة  �جل���ر�ح���ي���ة  �ل��ع��م��ل��ي��ات 
م�ستيقظن  م��ن��ه��م  و�ح�������د�ً   46 وظ����ل 
طو�ل �لعمليات �جلر�حية لعدم حقنهم 
بالكمية �لكافية من �ملادة �ملخدرة. وقال 
ُي�سمى حالة  �مل��ت��اأث��ري��ن مب��ا  �مل��ر���س��ى  �إن 
�جلر�حية  �لعمليات  يف  �لعر�سي  �لوعي 
�إ�سد�ر �سوت  �أو  �لتحرك  ال ي�ستطيعون 
حن ي�ستيقظون، ما يعني �أن �جلر�حن 
�أو�ساعهم قبل  �أي��ة فكرة عن  ال ميلكون 
�نتهاء �إجر�ء�ت �لعملية. و�أ�ساف �لتقرير 
�أن بع�س �ملر�سى ي�سعرون باأمل حاد بعد 
�جلر�حية،  �لعمليات  خالل  ��ستيقاظهم 
يف حن �أن �لغالبية ال ت�سعر باأي �أمل لكن 
�لعر�سي  �لوعي  بحالة  �ملتاأثرين  ن�سف 

ُيعانون من م�ساكل نف�سية الحقاً.

الربيطانيون يهدرون 3 �ضنوات
 من حياتهم يف املماطلة 

ك�سفت در��سة جديدة، �أن �لربيطانين يهدرون ما ي�سل �إىل 3 �سنو�ت من حياتهم يف 
�ملماطلة، لتجّنب �لقيام باالأعمال �ملنزلية ودفع �لفو�تري.

ت�سمل  �ملماطلة  �أ�ساليب  �أن  م��ي��ل(،  )دي��ل��ي  �سحيفة  ن�سرتها  �لتي  �ل��در����س��ة،  ووج���دت 
�أي�ساً م�سائل �أخرى تتعلق باعد�د �ل�ساي و�لتدخن وتناول �لطعام و�لزيار�ت �ملتكررة 
لدور�ت �ملياه، وجتعل �لربيطانين يق�سون 19 يوماً كل عام على تاأجيل �لقيام باملهام 

�الأ�سا�سية.
وقالت �إن �أكرث �لن�ساطات �لتي يتجّنب �لربيطانيون �لقيام بها ويتعمدون تاأجيلها هي 
�الأعمال �ملنزلية، وعلى ر�أ�سها غ�سل �ملالب�س و�لتنظيف، وكذلك �لتعامل مع �لفو�تري 

و�د�رة �ل�سوؤون �ملالية لعائالتهم.
ياأجلون  باأنهم  �عرتفو�  �لربيطانين من �جلن�سن  %87 من  �أن  �لدر��سة  و�أ�سافت 
ملدة  ومياطلون  ممكنة،  حلظة  �آخ��ر  حتى  �ملعينة  �ملهام  ببع�س  �لقيام  منتظمة  ب�سورة 

�ساعة و17 دقيقة يف �ليوم، �أو 8 �ساعات و59 دقيقة يف �الأ�سبوع.
و�أو�سحت �أن هذه �ملدة تعني �أن �لربيطاين �لعادي يق�سي 19 يوماً كاملة كل عام على 

�ملماطلة وجتّنب �لقيام بالو�جبات �الأ�سا�سية، وما يعادل 1140 يوماً يف حياته.

تعّرف اإىل املتالعبني والرنج�ضّيني 
ومن  احلذر،  من  تخلو  اأن  ينبغي  ل  ميزة  بالآخرين  تثق  اأن 

ال�صهل اأن ترك نف�صك ليتالعب بك الآخرون من دون 
اأن ينتابك �صّك اأو ريبة. ل يتعّلق الأمر هنا بال�صذاجة 
اأو الذكاء، اإمنا بقلة اخلربة اأو املعرفة بهذه النوعية 

من ال�صخ�صيات املنحرفة الرنج�صية. يف ما يلي اأفكار 
ت�صاعدك على حماية نف�صك.



•• العني الفجر:

�سوؤون  وع��م��ادة  �جلامعية  �لكلية  نظمت 
�لطلبة يف جامعة �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
م��ع��ر���س �ل��ك��ل��ي��ات و�الإر����س���اد �ل��ط��الب��ي يف 
�جلامعة بح�سور �كرث من 4000 طالب 
�لتاأ�سي�سية  �مل��رح��ل��ة  ط��ل��ب��ة  م��ن  وط��ال��ب��ة 
وذل���ك م��ن �ج���ل ت��ع��ري��ف �ل��ط��ل��ب��ة و�سقل 
وتخ�س�ساتها  �ل��ك��ل��ي��ات  ح���ول  خ��رب�ت��ه��م 
فيما  �لتحويل  و�سروط  وفر�س  �ملختلفة 
��ستف�سار�ت  ع��ن  �الج��اب��ة  وك��ذل��ك  بينها 
و�لتخ�س�سات  بالكليات  �ملتعلقة  �لطلبة 

وفر�س �لعمل �مل�ستقبلية. 
متكاملة  معلومات  توفري  �ىل  باالإ�سافة 
�لطالبية  �خلدمات  عن  و��سحة  و�سورة 
�ملتوفرة يف �جلامعة وتهيئة �جلو �ملنا�سب 
�لكليات  مر�سدي  م��ع  مبا�سر  ل��ق��اء  لعقد 
�جلامعية  و�لرب�مج  �خلدمات  وم�سوؤويل 

و�لعاملن يف �سوق �لعمل. 
مركز  مدير  ح�سن  خليل  �لدكتور  وق��ال 
مهار�ت �لتفوق �الكادميي و�الر�ساد بالكلية 
حتر�س  �الم���ار�ت  جامعة  “�ن  �جلامعية 
�سنويا ويف كل ف�سل در��سي على �قامة هذ� 
�مل�ستجدين  للطلبة  يتيح  حيث  �مل��ع��ر���س 
وهم �لفئة �لتي ي�ستهدفها �ملعر�س ب�سكل 
خا�س �مكانية �لتعرف على خ�سائ�س كل 
للطبة  �لفر�سة  و�ت��اح��ة  ومميز�تها  كلية 
ب��ع��د ذل����ك ل��ت��ح��دي��د �الخ��ت�����س��ا���س �لذي 
�مكانياتهم  م��ع  وي��ت��و�ف��ق  منا�سبا  ي��رون��ه 

وتطلعاتهم ومو�هبهم �لعلمية.
وي�����س��ي��ف �ل��دك��ت��ور خ��ل��ي��ل ع����ادة م��ا يكون 
�لطالب �مل�ستجد يف حرية من �مره ويكون 

رمبا  الأن��ه  �ل�سحيح  �لتوجيه  �ىل  بحاجة 
تكون بع�س �لقر�ر�ت �ملتخذة من قبله يف 
بد�يات �لعام �جلديد غري �سائبة لذ� فان 
�لكيفية  وبهذه  �ملعار�س  ه��ذه  مثل  �قامة 
م��ن��ا���س��ب��ا للطلبة  م��ن��اخ��ا  ي��ت��ي��ح  �مل��ت��م��ي��زة 
وتخ�س�ساتها  �جل��ام��ع��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف 
عن ق��رب  كذلك فتح �لباب يف ه��ذ� �لعام 
و�لتدريب  �ل��ت��وظ��ي��ف  ����س���رك���ات  ل��ب��ع�����س 
�خلريجن  طلبتنا  �سي�ساعد  للم�ساركة 
على �سهولة �لدخول �ىل �سوق �لعمل بعد 

�لتخرج باإذن �هلل.
و����س���ارك يف ه���ذ� �مل��ع��ر���س �ل�����س��ن��وي �لذي 
ت��ق��ي��م��ه �جل��ام��ع��ة ك��اف��ة ك��ل��ي��ات��ه��ا وبع�س 
متميز  ب��اع  لها  و�ل��ت��ي  �الخ���رى  �ل�سركات 
�يجاد  يف  و�مل�ساعدة  �لوظائف  توطن  يف 
�لفر�س �ملنا�سبة ل�سباب �لوطن و��ستملت 
�مل�ساركة من غري �لكليات ، وحدة �الر�ساد 
�الك��ادمي��ي يف �لكليات و�الر���س��اد �ملهني يف 

�لطالبية يف  �خل��دم��ات  وب��ر�م��ج  �جلامعة 
�ل�سركات  وب��ع�����س  �لطلبة  ���س��وؤون  ع��م��ادة 
يف  خمتلفة  ج��ه��ات  ع��ن  وممثلن  �ملحلية 

�لتوظيف و�لتدريب. 
من جهتهم �عرب �لطلبة �مل�ستجدين عن 
�عجابهم بهذ� �ملعر�س حيث قال �لطالبة 
وحدة  يف  طالبة  �الح��ب��اب��ي  ح�سن  ح��م��دة 
�ملعر�س  ���س��اع��دن��ا  �جل��ام��ع��ي��ة  �مل��ت��ط��ل��ب��ات 
�الختيار  حت��دي��د  عملية  يف  �ل��ي��وم  ك��ث��ري� 
و�خذنا فكرة عن جميع �لتخ�س�سات وقد 
�الكادميي  �مل��ر���س��د  بفقرة  ك��ث��ري�  �عجبت 
�ملنتهية يف  �مل��ر�ح��ل  و�ل��ت��ي ميثلها ط��الب 
�لنعيمي  طرفة  �لطالبات  �م��ا  �جلامعة. 
�لكيومي  ورح����ي����ل  �ل���ظ���ن���ح���اين  وخ����ول����ة 
وميثاء �ل�سام�سي مر�سد �كادميي من كلية 
�ملعر�س  ه��ذ�  �ن  فقلن  و�ل��زر�ع��ة  �الغذية 
يتيح �لفائدة للطرفن �لطلبة �مل�ستجدين 
ون����ح����ن ك����ط����الب يف م����رح����ل����ة �ل���ت���خ���رج 

فبالن�سبة يل مينحني هذ� �ملعر�س فر�سة 
تطوير مهار�تي و�ن و�طلع على متطلبات 
�ل�سركات  بع�س  خ��الل  م��ن  �لعمل  ���س��وق 

�ملوجودة هنا �ما للطلبة �مل�ستجدين فنحن 
ن�ساعدهم على �ال�ستفادة ب�سكل �ف�سل من 

خربتنا �لدر��سية. 

انطالق برنامج �ضفاري يف حديقة احليوانات بالعني
•• العني - الفجر:

ينطلق برنامج �سفاري جمدد�ً هذ� �لعام يف حديقة �حليو�نات بالعن وذلك 
بهدف توفري جتربة تعليمية مثرية لالأطفال من خمتلف �الأعمار، حيث 
باحلديقة،  �خلا�س  �لتعليم  مركز  قبل  من  �ملنظمة  �لرحالت  ه��ذه  متنح 
�الأطفال جتارب فريدة للتعرف و�لتفاعل عن كثب على �لطبيعة و�حلياة 
 4 ولغاية  مار�س   31 من  �الأول  �سفاري  برنامج  فعاليات  وت��ب��د�أ  �ل��ربي��ة. 
�أبريل �ملقبل، بينما ت�ستمر �لرحلة �لثانية من 7 ولغاية 11 �أبريل �ملقبل.

و�سي�ستمتع �مل�ساركون يف برنامج �سفاري هذ� �لعام بالعديد من �لن�ساطات 
�لفنية  و�لن�ساطات  باحليو�نات  �ليومية  �لعناية  بر�مج  يف  �مل�ساركة  مثل 
رحالت  �إىل  باالإ�سافة  ب��احل��د�ئ��ق،  و�لعناية  و�ل��زر�ع��ة  �ليدوية  و�حل���رف 
كما  �ل��ف��ري��ق،  روح  و�إث����ر�ء  لبناء  ع��دة  ومت��اري��ن  �ملفقود  �لكنز  ع��ن  �لبحث 
مع  �لدرد�سة  فر�سة  �ي�سا  للم�ساركن  بالعن  �حليو�نات  حديقة  �ستمنح 

مرّبي �حليو�نات و�لتقّرب �أكرث من �حليو�نات �ملف�سلة لديهم.
و�لتعليم  �لبيئة  حماية  ل�سوؤون  �لعام  �ملدير  نائب  �لظاهري،  منى  وقالت 
يف حديقة �حليو�نات بالعن: يهدف برنامج �سفاري �إىل تثقيف �الأطفال 
حول مو�سوعات �لطبيعة و�حلياة �لربية، �الأمر �لذي ي�سجعهم للم�ساركة 
يف جهود حماية �لبيئة و�حلفاظ على �حلياة �لربية”. و�أ�سافت: “�لنجاح 
�هتمام  يعك�س  �ملا�سين  �لعامن  مدى  على  �سفاري  برنامج  �سهده  �ل��ذي 
�ملو�سوعات، ونحن يف �حلديقة ملتزمون بتوعية  �الأطفال و�سغفهم بهذه 
�لتعلم  لهم  تتيح  وتفاعلية  ممتعة  م��ب��ادر�ت  خ��الل  من  �ملجتمع  وتثقيف 
�لربنامج  ب��ه��ذ�  ج���د�ً  ف��خ��ورون  ون��ح��ن  �لبع�س،  بع�سهم  على  و�ل��ت��ع��ارف 

ونتطلع قدماً ملو�سم �آخر ناجح.
ترت�وح  طفاًل   40 م�ساركة  �لربيع  ه��ذ�  خ��الل  �سفاري  ب��ر�م��ج  و�ست�سمل 
�أعمارهم بن 7 و12 عاماً. وي�ستمر كل برنامج ملدة خم�سة �أيام �بتد�ًء من 

�ل�ساعة 8 �سباحاً وحتى 1 ظهر�ً.            
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بح�صور 4000 طالب وطالبة

جامعة االمارات تنظم معر�ش الكليات واالر�ضاد الطالبي
 مب�ضاركة مر�ضدي الكليات وم�ضوؤويل اخلدمات والربامج اجلامعية 

•• العني - الفجر:

�لتطوير  م�ساريع  �أب���رز  �أح���د  م���ول،  هيلي  و�ح���ة  �أع��ل��ن 
�إ�ستكمال  �ل��ع��ن، ع��ن  ت��ق��ام يف م��دي��ن��ة  �ل��ت��ي  �ل��ع��ق��اري 
درهم  مليون   600 بلغت  بتكلفة  نهائي  ب�سكل  �مل�سروع 
حيث يتم �لبدء با�ستقبال �جلمهور يف �أغ�سط�س �ملقبل. 
ُعقد يف موقع  �ل��ذي  �ل�سحفي  �ملوؤمتر  جاء ذلك خالل 
�مل�سروع بح�سور �مل�سوؤولن عن و�حة هيلي مول و�إد�رة 

فندق هيلي ريحان من روتانا.
وُيعد و�حة هيلي مول �ملكون من ثالثة طو�بق، مبثابة 
جم��ّم��ع جت����اري ي�����س��م جم��م��وع��ة و����س��ع��ة ور�ئ������دة من 
وعاملياً.  و�إقليمياً  حملياً  �ملعروفة  �لتجارية  �لعالمات 
�لت�سوق  �ملول عدد�ً كبري�ً من �ملطاعم وحمالت  ويوفر 
يلبي  باأكملها يف مكان و�حد و�سامل  و�لرتفيه لالأ�سرة 

�حتياجات �حلياة �ليومية.
ويف هذ� �الإطار، علق �ملهند�س �سعيد �سلطان �لظاهري، 
�لرئي�س �لتنفيذي لو�حة هيلي مول:” نرتقب بحما�س 

�ملوعد �لر�سمي لالإفتتاح و�لذي تقرر يف 28 �أغ�سط�س 
�الآن يف �ملر�حل �الأخرية للم�سروع �لذي  2013.  نحن 
�سي�سكل جتربة مميزة وفريدة للزو�ر و�ملقيمن يف مدينة 

�لعن.
وي�سم و�حة هيلي مول جمموعة كبرية من �لعالمات 
بد�أ  �ل��ذي  م��ارك��ت،  هايرب  جيان  منها  نذكر  �لتجارية: 
مناالأعمال  �الإنتهاء  بعد  �لد�خلية  بالت�سميمات  فعلياً 
�لهند�سية و�ملرحلة �الأخرية من �الإمد�د�ت �لكهربائية. 
مرت   6.900 ت��ف��وق  م�ساحة  �ل��ه��اي��ربم��ارك��ت  وي�سغل 
�لب�سائع  كافة  لتقدمي  �لتاأجريية  �مل�ساحة  من  مربع 

�الأ�سا�سية و�ملنتجات �ملتنوعة.
وباالإ�سافة �إىل جيان، فقد مت �الإعالن عن �إفتتاح �لفرع 
�الأول ملركز فيتني�س فري�ست، �سل�سلة �لنو�دي �لريا�سية 
�لتاأكيد  �لعامل. كما مت  �الأوىل على م�ستوى  و�ل�سحية 
�لعائلي  �ل��رتف��ي��ه  م��رك��ز  زون،  ب��الي  م��اي  �ف��ت��ت��اح  على 
كاأول فرع له يف مدينة �لعن، ومقهى جمايكا بلو مقهى 

�أ�سرت�يل وجامبو �أنو�يرد.

وي��ت��اب��ع �ل���ظ���اه���ري: ي�����س��ك��ل و�ح����ة ه��ي��ل��ي م���ول جتربة 
خمتلفة ال تعتمد فقط على �لت�سوق بل �أي�ساً على تنمية 
�لزو�ر  و��ستقطاب  �ل��ع��ن  ملدينة  �لد�خلية  �ل�سياحية 
�أن  �ملتوقع  �ل���ذي م��ن  �مل��ج��اورة  �ملناطق و�الإم�����ار�ت  م��ن 
�أ�سبوعياً يف نهاية  175،000 ز�ئ��ر�ً  �إىل  ي�سل عددهم 
جديدة  حمالت  جتربة  للزو�ر  �سيت�سنى  كما   .2013
مل تكن موجودة �سابقاً يف مدينة �لعن. �أما فندق هيلي 
حيث  من  نوعية  نقلة  ي�سكل  ف�سوف  روتانا  من  ريحان 

�إرتباطه باملول وتوفري 250 غرفة للزو�ر و�ل�سياح.
ورئي�س  �لتنفيذي  �لرئي�س  ن��ائ��ب  ق���دوري،  عمر  وق���ال 
هيلي مول  و�ح��ة  م�سروع  “ي�سكل  روت��ان��ا:  �لعمليات يف 
و�لقادمن  �لعن  لزو�ر مدينة  ومتكاملة  �ساملة  وجهة 
لهذه  �لر�ئعة  �مل��ز�ي��ا  الختبار  �ملنطقة  �أرج���اء  كافة  م��ن 
روتانا  ريحان من  هيلي  نفتخر مب�سروع  نحن  �ملدينة. 
�لذي �سيوفر 250 غرفة جديدة ملدينة �لعن وب�سر�كتنا 
مع هذ� �ملجمع �لر�قي لتجارة �لتجزئة و�لذي �سي�سكل 

وجهة �أ�سا�سية ل�سيوفنا.

ويتكون �لفندق من 250 غرفة موزعة على �ستة طو�بق 
ومتنوعة بغرف و�أجنحة خمتلفة، لي�سكل وجهة مالئمة 
�أو  و�ملتعة  �سو�ء بق�سد �لرتفيه  �ل��زو�ر  وجذ�بة ملختلف 
�لعمل على حد �سو�ء حيث �سيجد رجال �الأعمال �أحدث 
�ملعتمدة، و�ملر�فق �ملالئمة ومن بينها  �لتقنية  �لو�سائل 
حو�س  �لفندق  يت�سمن  كما  ل��ل��م��وؤمت��ر�ت.  ق��اع��ات   6
مميزة  ترفيهية  ومر�فق  لالإ�سرتخاء  ومنطقة  �سباحة 

للعائالت. 
ومي���ت���از ف���ن���دق ه��ي��ل��ي ري���ح���ان م���ن روت����ان����ا بخطوطه 
و�ملمزوجة  �ل��د�خ��ل��ي  دي��ك��وره  يف  �لع�سرية  �لهند�سية 
بلم�سات �إمار�تية تقليدية تطالعك يف طيٍف من �الألو�ن 
�ل�سحر�وية �لتي ت�سفي عليه طابعاً حملياً فريد�ً. �إنه 

مزيج بن �حلد�ثة و�لتقليد.
ويحتل موقع و�حة هيلي مول مركز�ً ��سرت�تيجياً قرب 
�أكرب جممع �سكني يف مدينة �لعن.. كما ومن �ملتوقع �أن 
�لقادمن من  �ملت�سوقن  �مل��ول ع��دد�ً كبري�ً من  يجتذب 

�إمارة �أبوظبي، دبي و�سلطنة عمان.

درهم مليون  بتكلفة 600 

واحة هيلي مول وجهة �ضياحية جديدة مبدينة العني ت�ضتقبل روادها اغ�ضط�ش القادم

م�ضت�ضفى توام تطلق 3 م�ضابقات تغذوية تثقيفية
•• العني - الفجر

يف  �لغذ�ئي   �لتثقيف  وح��دة  �أطلقت 
�إد�رة �لتغذية �ملجتمعية يف م�ست�سفى 
ت�������و�م 3 م�������س���اب���ق���ات حت����ت ع���ن���و�ن 
ل��ع��ظ��ام قوية(  د  ف��ي��ت��ام��ن  )�أه��م��ي��ة 
�لكبار  تعليم  م��رك��ز  م��ع��ل��م��ات  لفئة 
يف  �الأ�سرية  �لتنمية  ملوؤ�س�سة  �لتابع 
حلفظ  �ل�سحية  )�ل��ط��رق  و  �ل��ع��ن 
لطالبات  ف�����س��اده(  وع���و�م���ل  �ل���غ���ذ�ء 
و�لتا�سع  و�ل��ث��ام��ن  �ل�����س��اب��ع  �ل�����س��ف 
منطقة  يف  �الإن����اث  م��د�ر���س  جلميع 
�لعظام  )ه�سا�سة  و  �لتعليمية  �لعن 
و�لعو�مل �لغذ�ئية �ملوؤثرة ( لطالبات 

جامعة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف �لعن �سمن ��سبوع �لتثقيف �لتغذوي. 
�إط��الق م�سابقة )�أهمية فيتامن د لعظام قوية( لفئة معلمات مركز  مت 
�ل�سوء  للت�سليط  �لعن  يف  �الأ�سرية  �لتنمية  ملوؤ�س�سة  �لتابع  �لكبار  تعليم 
عليه  �حل�سول  وم�سادر  �الإن�����س��ان،  ل�سحة  �أهميتة  و  )د(  فيتامن  ح��ول 
و�أعر��س نق�سه وزيادته وعو�مل �مت�سا�سه يف �جل�سم للوقاية من ه�سا�سة 
�لعظام. كما و مت �إطالق م�سابقة )�لطرق �ل�سحية حلفظ �لغذ�ء وعو�مل 
ف�ساده( لطالبات �ل�سف �ل�سابع و�لثامن و�لتا�سع جلميع مد�ر�س �الإناث 
بالطرق  �لطالبات  وتثقيف  توعية  ب��ه��دف  �لتعليمية  �ل��ع��ن  منطقة  يف 
وتلوثها  ف�سادها  �إىل  �ملوؤدية  �لعو�مل  وجتنب  �الأطعمة  حلفظ  �ل�سحية 
حتت �سعار: )�سالح غذ�ئي من �سالمتي( من خالل ��ستمارة من ع�سرون 
�سوؤ�اًل. وقالت ندى زهري مديرة �إد�رة �لتغذية �ملجتمعية ب� م�ست�سفى تو�م: 
�إن �إد�رة �لتغذية �ملجتمعية قامت بر�سد هد�يا قيمة ت�سجيعية للطالبات 
ملد�ر�س  ي��ق��ام  ن��اج��ح  �سنوي  م�سروع  �لن�ساط  ه��ذ�  يعترب  حيث  �ل��ف��ائ��ز�ت 
�إقباال كبري�ً من �لطلبة و�لطالبات  �لذي يلقى  �لتعليمية  منطقة �لعن 
مما يعزز �الأفكار �لتغذوية �ل�سحيحة لديهم و ي�ساهم يف تغيري �ملفاهيم 
و�ملتو�رثة  �سحيحة  �ل��غ��ري  و�سلوكياتهم  �جت��اه��ات��ه��م  وتغيري  �خل��اط��ئ��ة 
�أه��د�ف وح��دة �لتثقيف �لغذ�ئي يف  �أه��م  يف �ملجتمع مما ي�سهم يف حتقيق 
�إد�رة �لتغذية �ملجتمعية وهي �لتعريف بكل ماهو متعلق بالغذ�ء و�لتغذية 
و�لعو�مل �لتي توؤدي لتوفر �لغذ�ء و�الإ�ستفادة منه و�كت�ساب �لفرد عاد�ت 
غذ�ئية و�سلوكيات تغذوية �سحيحة. جتدر �الإ�سارة �إىل �أن وحدة �لتثقيف 
�لغذ�ئي قامت باإطالق م�سابقة تغذوية حول )ه�سا�سة �لعظام و�لعو�مل 
�لعن  يف  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  جامعة  لطالبات   ) �مل��وؤث��رة  �لغذ�ئية 
يف  و�لزر�عة  �الأغذية  كلية  تنظمه  �لذي  �لتغذوي  �لتثقيف  ��سبوع  �سمن 
مقومات  فيه  تتوفر  بجناح  �ملجتمعية  �لتغذية  �إد�رة  و�ست�سارك  �جلامعة 
و�أجهزة  ثقافية  و�أف���الم  وجم�سمات  ومن�سور�ت  مل�سقات  م��ن  �لتثقيف 
مقايي�س و��ست�سار�ت غذ�ئية من قبل خمت�سي علم �لغذ�ء و�لتغذية وذلك 
لتعليم �لطالبات كيفية �الإ�ستفادة من �ملو�رد �لغذ�ئية �ملختلفة للحد من 
�لناجمة  باالأ�سر�ر  تثقيفهن  و  �لعظام  ه�سا�سة  من  �لوقاية  �أو  �الأ�سابة 

وعالقة �لغذ�ء ومتتع �لفرد بال�سحة.
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مدعي/ عنايت �هلل ميان باد�ساه �جلن�سية: باك�ستان  مدعي عليه: مركز �لوثبة 
عمالية  م�ستحقات  �لدعوى:  مو�سوع  �المار�ت   �جلن�سية:  �جلديد  �لطبي 
�ملطلوب �عالنه/  مركز �لوثبة �لطبي �جلديد �جلن�سية: �المار�ت   عنو�نه: 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�سر 
�الثنن �ملو�فق 2013/3/25 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور 
 - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً   8.30 �ل�ساعة 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �لعمالية   �ملحكمة  �لكائنة 
مذكرة بدفاعك و�سور� �مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة  لنظر 

�لدعوى بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ 2013/03/6
قلم املحكمة                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية
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مدعي/ فرمان �هلل عزيز �هلل خان �جلن�سية: باك�ستان مدعي عليه: �ل�سهامة 
م�ستحقات  �لدعوى:  �المار�ت  مو�سوع  �جلن�سية:  و�لديكور  �لعامة  �ل�سيانة 
�جلن�سية:  و�لديكور  �لعامة  �ل�سيانة  �ل�سهامة  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية 
�المار�ت عنو�نه: بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/26 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي 
�البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية  �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة   �جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ 2013/03/04
قلم املحكمة                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية
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�لهند      �جلن�سية:  بار�هام  �سامونيل  بارمبيل  كازهاكي  توما�س  �سوجا  مدعي/ 
مو�سوع  �المار�ت    �جلن�سية:  و�لتعهد�ت  للديكور  كوكا�س  عليه:  مدعي 
و�لتعهد�ت  للديكور  �عالنه/كوكا�س  �ملطلوب  عمالية  م�ستحقات  �لدعوى: 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�سر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�سية: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �الثنن �ملو�فق 2013/3/25 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة 
�بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية  �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد 
�جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ 2013/2/27
قلم املحكمة                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10740 بتاريخ   2013/3/14     
        اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 3533 /2012   عم جز - م ع- ب- اأظ

مدعي/ النا جويكو النديكو �جلن�سية: �لفلبن  مدعي عليه: غازي ع�سري�ن 
�لدعوى:  مو�سوع  �المار�ت    �جلن�سية:  �بوظبي  فرع  �س.ذ.م.م  للمالب�س 
فرع  �س.ذ.م.م  للمالب�س  ع�سري�ن  �عالنه/غازي  �ملطلوب  عمالية  م�ستحقات 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�سر  عنو�نه:  �المار�ت   �جلن�سية:  �بوظبي 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/3/26 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة 
ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية  �سخ�سيا �و بو��سطة 
عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل 
بتاريخ  �سدر  �القل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة   �جلل�سة  قبل 

2013/03/04

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10740 بتاريخ   2013/3/14     
        اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 3620و3623 /2012   عم جز - م ع- ب- اأظ

�سد�م  2-حممد  بنغالدي�س  �جلن�سية:  ميا  ميندو  علي  جاهري   -1 مدعيان/ 
ميز�ن  حممد  عليه:  مدعي  بنغالدي�س   �جلن�سية:  دهايل  جام�سيد  حممد 
�لدعوى:  مو�سوع  �المار�ت  �جلن�سية:  ذ.م.م  �لعامة  و�ل�سيانة  للمقاوالت 
م�ستحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/حممد ميز�ن للمقاوالت و�ل�سيانة �لعامة 
ذ.م.م �جلن�سية: �المار�ت  عنو�نه: بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/3/26 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة 
�بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية  �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد 
�جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ 2013/03/5

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10740 بتاريخ   2013/3/14     
        اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 170 /2013   عم جز - م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  باك�ستان  �جلن�سية:  جول  حممد  حاجي  ح�سن  �كرب  مدعي/ 
�لدعوى:  مو�سوع  �المار�ت    �جلن�سية:  �لعامة  للنقليات  �ل�سهباء  موؤ�س�سة 
م�ستحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/ موؤ�س�سة �ل�سهباء للنقليات �لعامة �جلن�سية: 
�المار�ت عنو�نه: بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/27 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي 
�البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية  �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة   �جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ 2013/03/04
قلم املحكمة                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

حولنا  من  �ملحيط  ويزدحم  �مل�ساكل  من  كثري�ً  نو�جه 
غالباً  نفر�سها  �أننا  نن�سى  ال  لكن  تعرت�سنا،  بعو�قب 
�لع�ساء غد�ً(،  �إىل  �أهلي  �أدع��و  �أن  �أنف�سنا: )يجب  على 
لننتبه من  يوم �جلمعة(...  للت�سوق  �لذهاب  )علي  �أو 
خلط �اللتز�مات �حلقيقية بتلك �خلاطئة. يف ما يلي 
ن�سائح حول كيفية �لتخفيف من ثقل �اللتز�مات �لتي 
�أكرث  �لتهرب منها، لنحدث من حولنا جو�ً  ال ميكننا 
�سكينة. هنا �سهاد�ت ون�سائح من �خلرب�ء لت�ستفيدو� 

منها:

نحن قبل الآخرين
بحاجاتنا  نهتم  مم��ا  �أك���رث  �الآخ���ري���ن  ب��ح��اج��ات  نهتم 

�خلا�سة. فماذ� لو عك�سنا هذ� �مليل؟
- �أنا متطوعة يف �إحدى �جلمعيات �خلريية �لتي تاأخذ 
عن  �لتوقف  �إىل  باحلاجة  �أحياناً  �أ�سعر  وقتي،  معظم 

�إ�سد�ء خدماتي لكنها بحاجة �إيل...(.
• ن�سيحة �خلبري: يلبي �الن�سمام �إىل جمعية خريية 
حاجة تقدمي م�ساعدة �إىل �الآخرين، لكن �إذ� كان هذ� 
�ل��ن��ظ��ر يف ح��اج��ات��ك وحاجات  �ل��ن�����س��اط مي��ن��ع��ك م���ن 
�أطفالك وزوجك وبيتك، فاأعيدي �لنظر يف �أوالوياتك، 
م��ا �ل���ذي يعني �أك���رث ل���ك؟ رمب���ا ح���ان �ل��وق��ت لتقبل 
�إبالغ  ميكنك  �مل�����س��وؤول��ي��ات.  م��ن  و�لتخفيف  ق��در�ت��ك 
�جلمعية عن قر�رك يف وقت مبكر و�سيتو�فر بالطبع 

�أ�سخا�س �آخرون يرغبون بتويل هذه �ملهمة.
- )�ع��ت��دت �الت�����س��ال ب���و�ل���دّي �الأح����د ق��ر�ب��ة �لثامنة 
�أ�سعر  بهما  و�أعجز عن �الت�سال  �أن�سغل  م�ساء. عندما 

بتوتر...(.
حاجات  يلبي  �سخ�س  �سلوك  �إنه  �خلبري:  • ن�سيحة 
�الآخ����ري����ن ق��ب��ل ح��اج��ات��ه �خل���ا����س���ة. ل��ل��ح�����س��ول على 
�لتقدير، يجب نيل �لر�سى! ��ساأيل نف�سك ملاذ� �عتمدت 
جتنيها  �لتي  �لفائدة  وم��ا  و�لديك  مع  �لطريقة  ه��ذه 
ما  تقدمن  )�بنة حنونة(،  �عتبارك  ليتم  منها؟ رمبا 
لكن،  نف�سك.  بر�سى عن  لت�سعري  �لرعاية  يكفي من 
�تباع  �إذ� توقفت عن  �إىل �سخ�س �سيئ  هل �ستتحولن 

هذه �لعادة، وبنظر من؟
رمب����ا ح����ان �ل���وق���ت ل��ت��ن��ظ��ري �إىل ن��ف�����س��ك ع��ل��ى �أن���ك 
)كاملة(، بكل قدرتك و�سعفك وحاجاتك ونظام قيمك 
بحيث ال تعتمدين على حكم �الآخرين. �إذ� كان ي�سعب 
عليك قول ال، تدّربي على �الأمر والحظي ردود �لفعل 
�لتي تنتج منه... و�علمي �أن حب �الآخرين و�حرت�مهم 
يبد�أ �أواًل بحب �لذ�ت و�حرت�مها، و�إذ� مل تتمكني من 
على  �قرتحي  ��ستبد�لها:  ميكنك  �ل��ع��ادة،  ه��ذه  تغيري 
لي�س يف  لكن  �الأ�سبوع،  بهما مرة يف  �الت�سال  و�لديك 

�ليوم نف�سه وال يف �ل�ساعة نف�سها.
-  )ي�سعب علي �العتذ�ر عن تلبية دعوة... رغم �أنني 

�أف�سل �أحياناً �لبقاء يف �ملنزل و�لتمتع بالهدوء(.
�لتي ميكن �أن تطرحيها  �الأ�سئلة  �خلبري:  • ن�سيحة 
قبول  �إىل  تدفعني  �ل��ت��ي  �حل��اج��ة  )م���ا  نف�سك:  ع��ل��ى 
مبا  و�لقيام  �الآخرين،  �إر�ساء  يفيدين  مب��اذ�  �لدعوة؟ 
يتوقعوه مني؟ رمبا الإر�ساء حميطي و�لتمتع مبزيد 
ب��اأ���س، لكن،  �إذ� ك��ان��ت ه��ذه �حل���ال، ف��ال  م��ن �لقيمة(. 
ف�سيكون من  قول ال،  من  ذلك خوفاً  تفعلن  كنت  �إذ� 
�لو�قع. �علمي  �لتي تزعجك يف  �الأم��ور  �ملوؤ�سف قبول 
�أن���ه، مل��و�ج��ه��ة �ل�����س��ع��وب��ات، م��ن �الأف�����س��ل �لتمييز بن 
�إن يت�سح  �أو م��ن��ا، وم��ا  ت��اأت��ي م��ن �الآخ���ر  �إذ� ك��ان��ت  م��ا 
�حرت�م  �لرف�س من خالل  �أو  �لقبول  ن�ستطيع  ذل��ك، 

�حلاجات.

 - )ال تنفّك �إحدى �سديقاتي عن �إخباري عن م�ساكلها، 
ولي�س �أمامي �أي خيار �سوى �ال�ستماع �إليها(.

�لتاأثر  �إىل  ن��ن��ج��ّر  م���ا  غ��ال��ب��اً  �خل���ب���ري:  ن�سيحة   •
ن�سمح  �أن  �ملهم  من  لكن  يعانون،  �لذين  باالأ�سخا�س 
باالنزعاج. قد  �الآخ��ر  ي�سعر  بالر�حة يف حن  الأنف�سنا 
ذ�ك  �أو  �ل�سخ�س  هذ�  �أن  خال�سة  �إىل  �أحياناً  نتو�سل 
ال يجلب لنا �سوى �مل�ساكل فنقرر �البتعاد وحتى قطع 
�لعالقة. لكن �إذ� كنت حتبن هذه �ل�سديقة، �سارحيها 
باأن  �الع���رت�ف  �أو  �إليها  �ال�ستماع  ترف�سي  �أن  وب���دل 
�ق��رتح��ي عليها �حل���د م��ن �لوقت  ي��زع��ج��ك،  ك��الم��ه��ا 

�أمور  �إىل  و�الن��ت��ق��ال  م�ساكلها  ع��ن  للتكلم  �ملخ�س�س 
�أخرى وم�ساركتك �أوقاتاً ممتعة.

اأهمية اخلطاأ
ن��ك��ون مع�سومن ع��ن �خل��ط��اأ، لكن م���اذ� لو  �أن  ن��ري��د 

�أعطينا الأنف�سنا حق �رتكاب �الأخطاء؟
- )�أري����د �أال ت�����س��وب م��ن��زيل ���س��ائ��ب��ة، ف��ال �أت��وق��ف عن 

�لرتتيب و�لتنظيف(.
�ل�سلوك  ه����ذ�  ي�����س��ع��رك  ه���ل  �خل���ب���ري:  ن�����س��ي��ح��ة   •
�إذ� كانت هذه هي �حلال،  �أي��ام؟  باالرتياح ولو لب�سعة 
�ل�سروري  م��ن  لكن  �الإم��ك��ان،  ق��در  منها  فا�ستفيدي 
�حلّد من �ملتطلبات من وقت �إىل �آخر و�ال�ستفادة من 
�لوقت بطريقة �أخرى، �أو م�ساعدة �الآخرين. كل ذلك 

من دون �ل�سعور بالذنب طبعاً.
- )�أج����د د�ئ��م��اً �الأ���س��ب��اب �ل��ت��ي متنعني م��ن �ل��ن��وم يف 

�مل�ساء... ويف �لغد �أعجز عن �لنهو�س(.
�لز�ئد  �لن�ساط  يخفي  ما  غالباً  �خلبري:  • ن�سيحة 
خوفاً من �لفر�غ ومن نهاية �ليوم �لتي متثل للبع�س 
ت�ستقبلن  عندما  �مل��ث��ال،  �سبيل  على  �حل��ي��اة...  نهاية 
�الأ���س��دق��اء يف �مل��ن��زل، ك��م مت�سن م��ن �ل��وق��ت معهم 
من دون �لنهو�س للقيام بو�جبات �ل�سيافة؟ �أن�سحك 
باختبار ما يحدث عندما ال ت�سعن نف�سك يف جمرى 

�الأحد�ث. �كت�سفي لذة )�حل�سول( من دون عطاء...
ب��اأن��ن��ي م��ل��زم��ة باالبت�سام  د�ئ��م��اً  �أ���س��ع��ر  �ل��ع��م��ل،  - )يف 
و�لظهور مبز�ج مرح. كيف ميكن �أن �أكون على طبيعتي 

�أكرث؟(.
�ل�سلوك  ه��ذ�  يتو�فق  �أن  ميكن  �خلبري:  ن�سيحة   •
مع ر�سائل ملزمة �أو �عتقاد�ت مثل: )كوين كاملة( و(

هوؤالء  من  كنت  �إذ�  �الآخ���رون!  ليتقبلك  قوية(  ك��وين 
�الأ�سخا�س، من �ملثري لالهتمام �أن ن�ساألك: ملاذ� تظنن 
�أنه ميكن �أن تفقدي قيمتك بنظر �الآخرين �إذ� عربت 

عن م�ساعرك ب�سر�حة؟
م��اذ� تخفي  نف�سك  ��ساأيل  فيها،  تبت�سمن  كل مرة  يف 
ظاهرياً  تعبري�ً  �أو  كانت حقيقية  و�إذ�  �البت�سامة  هذه 
�لتي  �البت�سامات  ن�سف  من  تخل�سي  ثم  �إال...  لي�س 
ال ت��ع��ك�����س م���ا ت�����س��ع��ري��ن ب���ه والح���ظ���ي �ل���ت���اأث���ري على 
نف�سك و�الآخ��ري��ن. عندما ال تكونن مب��ز�ج م��رح، ما 
�لر�سالة �لتي تعربين عنها؟ المباالة؟ حزن؟ غ�سب؟ 
�إىل  �أكرث  �لتعرف  �ستتعلمن  ف�سيئاً،  �سيئاً  �عرت��س؟ 
ع��و�ط��ف��ك و�إظ��ه��اره��ا ب���ج���ر�أة و�ل��ت��ع��ب��ري ع��ن نف�سك. 

و�ستجدين �أن �الآخرين �سيتقبلونك على طبيعتك.

نعم للتعاون
كفى �عتماد�ً على �لذ�ت! ال باأ�س يف طلب �مل�ساعدة، �إنه 

م�سموح، ال بل يو�سى به.
وتنظيم  �الأوالد  ف��رو���س  م��ن  �لتحقق  م��ن  )�سئمت   -

�أن زوجي يف�سل �للعب معهم. يوؤدي  حياتهم يف حن 
د�ئماً دور �الأب �ل�سالح!(.

حّلها  لكن  �سائعة،  �حلالة  ه��ذه  �خلبري:  ن�سيحة   •
رجاًل  وت��زوج��ت  �حل��ظ  حالفك  �إذ�  بالتاأكيد!  موجود 
)لدي  ل���ه:  ت��ق��ويل  �أن  ميكنك  �حل����و�ر،  ع��ل��ى  منفتحاً 
م�سكلة )�إياك وقول: لديك م�سكلة(، �أرغب يف �حل�سول 
على مزيد من �لوقت للعب مع �الأوالد... كيف ميكننا 
�أو  تتعاونا،  �أن  عليه  �لطريقة تقرتحن  بهذه  ذل��ك؟( 
�إذ� مل يتقبل هذ� �لنوع من �لطلبات، فيمكنك جتربة 
�أو  �لع�ساء  �مل�ساء، بداًل من حت�سري  �ختبار �سغري: يف 
�لثاين  تلب�سن  و�أنت  �الأكرب يف فر�سه  �لولد  م�ساعدة 
����س��ت��م��ري باللعب م��ع �الأط���ف���ال، عندما  �ل��ن��وم،  ث��ي��اب 
يتفاجاأ  قد  معهم،  تلعبن  زل��ت  ما  �أن��ك  �الأب  يالحظ 
من �أنك مل حت�سري �لع�ساء... �بقي هادئة و��ستمري 
باللعب. يف غ�سون �أ�سبوع، يجب �أن يبدي �نفتاحاً �أكرب 

ويتقّبل �لو�سع...

لنتجنب ال�صغط
ملاذ� تبحثن عن �ل�سعوبات؟ عندما نقي�س �جلهود جيد�ً، 

يجب �أن نقّيم �لنجاح حتى يف �لذهاب �إىل موعد.
- )�أجد �سعوبة يف �خلروج باكر�ً من �ملكتب و�أع��ود �إىل 

�لبيت يف �أوقات متاأخرة جد�ً(.
حياة  عي�س  �إىل  �لبع�س  يحتاج  �خل��ب��ري:  ن�سيحة   •
و�إعطاء  �لفر�غ  �خل��وف من  لتجنب  بالن�ساطات  ز�خ��رة 
معنى حلياته. يف بع�س �الأحيان، يفيد ذلك يف جتاهل 
ما ال ينا�سب يف �حلياة وعدم مو�جهة �مل�ساكل، ويتو�فق 
م��ع �الع��ت��ق��اد ب��اأن��ه ي��ج��ب ب���ذل م��زي��د م��ن �جل��ه��ود كاأن 
قيمتنا تتوقف على �جلهود �لتي نبذلها. يف �لو�قع، هذه 
لي�ست �حلال د�ئماً، وبالتايل، ن�سعر �أحياناً بعدم �لر�سا. 
�ل��ت��ي تعرت�سنا...  و�ل��ع��و�ق��ب  �مل��ن��اف��ع  تقييم  �مل��ه��م  م��ن 
�لتمارين  بع�س  لنا  ي�سمح  �ل�سلوك،  تغيري  قررنا  و�إذ� 

با�ستعادة بع�س �لتو�زن.
-  )ال �أ�ستطيع �لتوقف عن �لتدخن... ومع ذلك، �أ�سعر 

باأنني مقتنعة وجاهزة...(.
�ألعاب  �أو  �لتدخن  عن  لالإقالع  �خلبري:  ن�سيحة   •
�خلروج  ج��د�ً  �ملهم  تزعجنا، من  �أخ��رى  ع��ادة  �أو  �ملي�سر 
���س��يء. وب���داًل م��ن �لتفكري  �أو ال  �إط���ار منطق �لكل  م��ن 
من  نهائياً(،  ق���ر�ر�ً  �سيكون  �لتدخن،  عن  توقفت  )�إذ� 
و�سهلة  ومعقولة،  تدريجية  �أه����د�ف  حت��دي��د  �الأف�����س��ل 
ملدة  ثم  يوم  ملدة  �لتدخن  �المتناع عن  ح��اويل  �لبلوغ: 
�أ���س��ب��وع... و����س��ت��ب��ديل )����س��رت�ح��ات �ل��ت��دخ��ن( باأوقات 
�أ�سعب  ذل��ك، حتديد حتٍد  بعد  بها. ميكنك  ت�ستمتعن 
ت��اري��خ م�سبق ل��الإق��الع ع��ن �لعادة  م��ن خ���الل �خ��ت��ي��ار 
�إىل ذلك من خالل  �ملحددة. يتو�سل بع�س �الأ�سخا�س 
متابعة  �إىل  �آخ��رون  يحتاج  حن  يف  �ل�سخ�سية  �جلهود 

طبية �أو نف�سية.

مــنـــ�عـــات
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تفر�ص علينا متطلبات احلياة اليومية اخل�صوع لكّم من املعلومات واللتزامات والتوتر. هنا ل بد من اأن نت�صاءل: ملاذا ل نبذل جهودًا 
اأقّل ليت�صع لنا الوقت للعي�ص بطريقة اأف�صل وحتقيق الرغبات؟ هذا ما فكر به عمر، اأب ل�صتة اأولد، رزح حتت ثقل اأعمال كثرية ومل 
يعد يجد الوقت لتحقيق اأحالم ورغبات لطاملا اأحب التمتع بها، اإىل اأن قرر تب�صيط حياته وم�صاركة خربته مع الآخرين على مدونته 

الإلكرونية التي يت�صفحها عدد هائل من املعجبني باأفكاره وبالن�صائح التي ...

و�صط امل�صاكل وازدحام الوقت

تنظيم اأكرث... حياة اأف�ضل 

جلي�ضة اطفالك..
 كيف تختارينها؟

�آن. ما هي  �أطفال مرحة وموثوقة يف  �إيجاد جلي�سة  �الأم �سعوبة يف  جتد 
عن  وبعيد�ً  حم���دود�ً  يبقى  �خل��ي��ار  �أن  مب��ا  �حرت�مها  يجب  �لتي  �ملعايري 

�ملثالية؟
عد� �لتو�سيات �لتقليدية )من �الأ�سدقاء �أو �أرباب �لعمل �ل�سابقن(، يجب 
�لتي تعمل لديها كي  �لعائلة  �الأطفال مع منط حياة  تتما�سى جلي�سة  �أن 
ل �الأهل عموماً �إيجاد  تربع يف �الندماج معها وتتعلم جميع عاد�تها. يف�سّ
�سفات )�الأمومة( لدى جلي�سة �لطفل كي تنجح يف تهدئة �ملو�ليد �جلدد. 
كذلك، يجب �أن حتب �للعب و�أن تكون حذرة يف �لتعامل مع �الأوالد �الأكرب 
ت�ساعد  كي  تربوية  و�سهاد�ت  مبعارف  تتمتع  �أن  ���س��رورة  نن�سى  وال  �سناً، 

�الأوالد يف فرو�سهم �ملنزلية.
بغ�س �لنظر عن عمر �لطفل، ال بد من �لبحث يف �ملقام �الأول عن �سخ�س 
عطوف ومبدع ومرح. يجب �أن تكون جلي�سة �الأطفال م�سوؤولة ومنطقية 
وموثوقة كي تتمكن من تعزيز رو�بط �لطفل مبحيطه ب�سكل �آمن و�سليم 

وكي تتجنب زعزعة نف�سية �لطفل.
�لو�سع  مع  تدريجاً  �الأه��ل  يتكيف  �أن  يجب  �ملنا�سبة،  �ملربية  �ختيار  بعد 
�جلديد كي يدرك �جلميع و�جباتهم ومكانتهم يف �ملنزل. ال تكون جلي�سة 
�الأطفال �سديقة وال موظفة وال فرد�ً من �الأ�سرة. يجب �أن يفر�س �الأهل 
تعليماتهم، مبا يف ذلك قو�عد �ل�سلوك و�لن�ساطات �ملرتقبة ووجبات �لطعام 

وموعد �لنوم...
مع مرور �لوقت، ترت�سخ هذه �لعاد�ت وتقدم جلي�سة �الأطفال ما لديها من 
�أو  معارف، مثل حث �لطفل على ممار�سة �لن�ساطات �لتي ال يحبها كثري�ً 
تعليمه ثقافة خمتلفة وت�سجيعه على �إقامة عالقات جديدة. هكذ� يغتني 

عامل �لطفل وتزيد ثقته بنف�سه ويرت�سخ �حرت�مه لالآخرين. 

الن�ضاء مفتاح النجاح
�لذر�ع  �أجرتها  لدر��سة حديثة  �ليوم؟ وفقاً  �قت�ساد  �لنجاح يف  �سر  ما هو 
�الأنثوية  �ل��ق��در�ت  يف  �ل�سر  �أن  تبن  �سوي�س(،  )ك��ري��دي  لبنك  �لبحثية 
�لعقلية. بعد مر�قبة �أد�ء 2400 �سركة يف جميع �أنحاء �لعامل من منذ عام 
2005، يبن �لتقرير �أن �أ�سهم �ل�سركات �لتي ت�سمل جمال�سها �مر�أة و�حدة 
على �الأقل، تتفوق على �ل�سركات �لتي تتاألف جمال�س �إد�ر�تها من �لذكور 
�لباحثون  دفع  ما   ،2008 عام  �الجت��اه يف  تاأكد هذ�  �ملئة.  26 يف  بن�سبة 
�لن�ساء رمبا يتجننب  الأن  �ل�سركات حتقق جناحاً  �أن هذه  �إىل  �الإ�سارة  �إىل 
�الإد�رة  جمل�س  يف  و�ح��د  ع�سو  على  ول��و  �لعثور  من  نتمكن  مل  �ملخاطر. 
يو�فق على ذلك. يقول ديب رميان، �لذي يرت�أ�س �ملجل�س يف كورنينج: )�أنا 
�أقل مياًل للت�سرف بت�سرع، لكن ال �أتردد يف �ملجازفة �مل�سمونة. �سمعت �أن 
�لرجال �لبارعن هم �ملخططون �الأكرث حذر�ً. �ملجازفة خمتلفة متاماً عن 

�لت�سرف بت�سرع ومن دون تخطيط(.
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العدد  10740 بتاريخ 2013/3/14     
     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/848  عقاري  كلي                               
�ىل �ملدعى عليه/1- د�ينا�ستي زرعوين �نك جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
عليك  �ق��ام  قد  بو�ست    عبيد  عبيد �سقر  رحيمي وميثله:  /��سحاق ح�سينعلي 
 1.063.132( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى 
درهم( و�لز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعين مبلغ )500.000 درهم( وذلك 
و�التعاب.   وحددت  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  و�ملعنوي  �ملادي  �لتعوي�س  �سبيل  على 
 ch1.A.1 لها جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 2013/4/21 �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �القل، ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�شم  الدعاوي العقارية                                                                                                           

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10740 بتاريخ 2013/3/14     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2009/1348  عقاري كلي                                  
�ىل �خل�سم �ملدخل  /1-  بروفايل جروب 2- بروفايل للعقار�ت )ذ�ت م�سوؤولية حمدودة(   جمهويل 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /خيوجن هي لوي    قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م 
�ملدعي عليهم بف�سخ �لتعاقد وبارجاع �ملبالغ �ملدفوعة وقدرها )1962463 درهم( من �ملدعى عليهما  
�الول و�لثانية ومبلغ 392493 درهم من �ملدعى عليهم �لثالثة و�لر�بعة و�لز�م �ملدعى عليهم مببلغ 
150000 درهم �تعاب حماماة و�لتعوي�س و�لر�سوم و�مل�ساريف و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من 
تاريخ ��ستالم �ملبالغ وحتى متام �ل�سد�د و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بالكفالة. وحددت لها جل�سة 
يوم �الحد �ملو�فق 2013/4/14 �ل�ساعة 11.00 �س بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�سور 
�و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثالثة �يام على �القل، ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�شم  الدعاوي العقارية                                                                                                           

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10740 بتاريخ 2013/3/14     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1051  مدين  جزئي                               
�ىل �ملدعى عليه/1- عبد �الله حممد ح�سن �حر�ري جمهول حمل �القامة مبا 
�ملحدودة-  للتاأمن )�ل�سرق �الو�سط(  �لين�س  �ند �سن  �ملدعي /�سركة رويال  �ن 
�لدعوى  عليك  �ق��ام  ق��د  �مل��ال  ع��ب��د�هلل  �سريف  ����س.م.ب وميثله: حبيب حممد 
ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )20.000 درهم( و�لر�سوم 
و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة بو�قع 12% من تاريخ �سريورة �حلكم وحتى 
�ل�سد�د �لتام.   وحددت لها جل�سة يوم �الثنن �ملو�فق 2013/3/18 �ل�ساعة 8.30 
قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2.D.17 بالقاعة  �س 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �يام على �القل،  
 ق�شم  الق�شايا املدنية                                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10740 بتاريخ 2013/3/14     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2011/772  جتاري كلي                                  
�ىل �خل�سم  �ملدخل /1- �سركة �دمي �لعقارية ذ.م.م 2- ريفاد للفنادق )جري�سي ( �ملحدودة   
جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /�سن فوة جاجن- ب�سفته �ملمثل �لقانوين )موؤ�س�سة 
�لوقت �جلديد لتجهيز�ت �لفنادق- موؤ�س�سة فو �سن للتجارة( وميثله: �سعد�لدين جعفر 
عبدهلل �لنوخذ�   قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ   
وحتى  �لدعوى  رف��ع  تاريخ  من  �سنويا   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  )210450دره����م( 
�ملو�فق  �خلمي�س  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  و�الت��ع��اب.  و�مل�ساريف  و�لر�سوم   �لتام  �ل�سد�د 
�و من  ch2.E.22 لذ� فانت مكلف باحل�سور  بالقاعة  �ل�ساعة 9.30 �س   2013/3/28
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثالثة �يام على �القل،  )علما بانه مت �حالة �لدعوى للد�ئرة �لثالثة(
 ق�شم  الق�شايا التجارية                                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10740 بتاريخ 2013/3/14     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1725  جتاري كلي                                  
�ىل �ملدعى عليه  /1- ماك�س �سو للتجارة �لعامة  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
/�ر �ن �يه ري�سور�سيز �ملحدودة وميثله: �حمد علي عبد�حلميد �لقاري  قد �قام عليك 
�لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بعدم ��ستري�د �و ت�سدير �و ترويج �و 
توزيع �ي ب�سائع حتمل عالمة �ملدعية �لتجارية و �ي عالمة م�سابهة يف �لدولة م�ستقبال 
باأي �سكل من �ال�سكال �سو�ء ب�سكل م�ستقل �و كجزء من �ي عالمة �و ��سم �خر مع ن�سر 
جريدتن حمليتن و��سعتي �النت�سار خماطبة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بدبي ل�سطب 
�ال�سم �لتجاري و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة.   . وحددت لها جل�سة يوم �الربعاء 
�ملو�فق 2013/3/20 �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و 
�و م�ستند�ت للمحكمة قبل  من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�جلل�سة بثالثة �يام على �القل،   
 ق�شم  الق�شايا التجارية                                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10740 بتاريخ 2013/3/14     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1264  جتاري كلي                                  
�ىل �مل��دع��ى ع��ل��ي��ه  /1- ك��ام��رب- ف���رع م��ن �ل�����س��ن��ك��ري ل��ال���س��ت��ث��م��ار- ���س ذ.م.م   
جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /�ساروتي 1881 �س �م وميثله: �حمد علي 
عبد�حلميد �لقاري  قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بعدم �لتعدي 
و��ستغالل �لعالمة �لتجارية و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة ) باقي 
�لطلبات مو�سحة يف الئحة �لدعوى(   . وحددت لها جل�سة يوم �الربعاء �ملو�فق 
2013/3/20 �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 
قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �القل،ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة 

ح�سوري.   
 ق�شم  الق�شايا التجارية                                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10740 بتاريخ 2013/3/14     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/17  عقاري كلي                                  
�ىل �ملدعى عليه/1- عبد�لغفور بن حممد غز�يل غفور   جمهول حمل �القامة 
حممد  عبد�لرحمن  وميثله:  ع  م  ���س  للتمويل  �م��الك  /�سركة  �مل��دع��ي  �ن  مب��ا 
بن  �لعقد  بف�سخ  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  قد  جمعة   عي�سى 
�ملدعي عليها مببلغ وقدره )1140691.22 درهم(  و�ل��ز�م  و�ملدعى عليها  �ملدعي 
 . �ملحاماة.   و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  د�ئ��رة �الر��سي  و�الم��الك  وخماطبة 
بالقاعة  11.00 �س  �ل�ساعة  �ملو�فق 2013/3/17  �الح��د  يوم  لها جل�سة  وح��ددت 
ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �القل، 
 ق�شم  الدعاوي العقارية                                                                                                           

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10740 بتاريخ 2013/3/14     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/851  عقاري كلي                                       
�ىل �ملدعى عليه/1- �سركة �للوؤلوؤة �لعقارية �س.ذ.م.م  جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي /ح�سن �سليم مرت�سى  قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
بف�سخ �لعقد بن �ملدعي و�ملدعي عليه و�لز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )193908 
درهم( و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ �ال�ستحقاق و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
�ملحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 2013/4/14 �ل�ساعة 11.00 �س 
وعليك  قانونيا  �و من ميثلك  باحل�سور  فانت مكلف  لذ�   ch1.B.8 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام 

على �القل، 
 ق�شم  الدعاوي العقارية                                                                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10740 بتاريخ 2013/3/14     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1563  جتاري كلي                                       
�ىل �ملدعى عليه/1- �حمد نور �لدين نايل عبد�حلكيم    جمهول حمل �القامة 
م ع وميثله: خالد كلندر عبد�هلل  �لوطني �س  �لقيوين  �م  �ملدعي /بنك  �ن  مبا 
ح�سن  قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ 
و�لفائدة  �مل��ح��ام��اة  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  و�ل��ر���س��وم  دره���م(   136600.47( وق���دره 
�التفاقية 18% �سنويا باال�سافة �ىل 2% فائدة تاخريية من 2012/3/31 وحتى 
�ل�سد�د �لتام.  وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/4/4 �ل�ساعة 9.30 
قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2.E.21 بالقاعة  �س 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �يام على �القل، 
 ق�شم  الق�شايا التجارية                                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10740 بتاريخ 2013/3/14     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/46  دعاوي م�شتعجلة جتارية                                         
�ن  �الق��ام��ة مب��ا  بريك جمهول حم��ل  ب��ن  �سابرينا  �مل��دع��ى عليه/1-  �ىل 
�قام  قد  �مل��ازم  ن��ور  �حمد  م��رو�ن حممد  �ملدعي /�سمري عا�سي وميثله: 
حار�س  بتعين  م�ستعجلة  ب�سفة  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك 
�ملو�فق  ي��وم �الح���د  و�مل�����س��اري��ف.  وح���ددت لها جل�سة  و�ل��ر���س��وم  ق�سائي 
مكلف  ف��ان��ت  ل��ذ�   ch1.B.6 بالقاعة  ���س   8.30 �ل�ساعة   2013/3/17
باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �القل، 
 رئي�ض الق�شم                                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10740 بتاريخ 2013/3/14     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1176  جتاري كلي                                        
�لعامة-  للتجارة  ف��در�ل   -2 -ذ.م.م  �لعاملية  �لغيار  قطع  �سركة  عليهما/1-  �ملدعى  �ىل 
������س.ذ.م.م  جم��ه��ويل حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /ب��ن��ك ���س��ادر�ت �ي����ر�ن- ف��رع �سوق 
م��ر���س��د ومي��ث��ل��ه: �ب��ر�ه��ي��م حم��م��د �ح��م��د حم��م��د �ل��ق��ا���س��م    ق��د �ق����ام ع��ل��ي��ك �لدعوى 
ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم )1، 2، 3(  بالتكافل و�لت�سامن مببلغ وقدره 
)5.860.451.17 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �التفاقية بو�قع 
بالنفاذ  �حلكم  و�سمول  �لتام  �ل�سد�د  وحتى   2012/5/14 �ال�ستحقاق يف  تاريخ  16% من 
�ملعجل بالكفالة. وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/3/28 �ل�ساعة 9.30 �س 
بالقاعة ch2.E.21 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �القل، ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�شم  الق�شايا التجارية                                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10740 بتاريخ 2013/3/14     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/878  مدين كلي                                        
�ىل �مل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- ع��ل��ي ع��ب��د�ل��رح��م��ن ن�����س��ر �هلل �ل���ع���ارف  جم��ه��ول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /�ل�سيخ حممد بن طحنون بن حممد �ل نهيان وميثله: 
عبد�لرحمن عمر عبد�هلل خمري    قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملدعي عليه وقدره )2300000 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة �لقانونية 9% من تاريخ �ال�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام.   وحددت لها 
 ch2.D.18 جل�سة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/3/21 �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �القل، ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�شم  الق�شايا املدنية                                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10740 بتاريخ 2013/3/14     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/502  مدين كلي                                        
�ىل �ملدعى عليه/1- �حمد جمال �لدين حممد �سليم جمهول حمل �القامة مبا 
حمي  �سيد  حممد  �سيد  عامر  وميثله:  �ملطريي  �سيف  حمد  /�سيف  �ملدعي  �ن 
رو�سن �ملرزوقي   قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه 
و�لفو�ئد  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(   500000( وق��دره  مببلغ 
�لقانونية 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام.   )و�عالنك بان �لدعوى 
�مل��دع��ى(  وح���ددت لها جل�سة يوم  �ل��وق��ف بناء على طلب  ق��د مت جتديدها م��ن 
فانت  لذ�   ch1.C.15 بالقاعة  �س   9.30 �ل�ساعة   2013/4/8 �ملو�فق  �الثنن 
مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �القل،  
 ق�شم  الق�شايا املدنية                                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10740 بتاريخ 2013/3/14     
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1530  ا�شتئناف جتاري
و�ال�سمنتي  و�لبالط  �لرخام  ل�سناعة  بنيان   -  1  / �سده  �مل�ستاأنف  �ىل 
���س.ذ.م.م  جمهول حمل �القامة مبا �ن �مل�ستاأنف / جيل للنقل �لربي 
�مل��ط��وع    قد  ������س.ذ.م.م( ومي��ث��ل��ه: عبد�لرحمن ح�سن حممد  �ل��ع��ام ) 
��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2012/399 جتاري جزئي   
بتاريخ 2012/12/23 وحددت لها جل�سه يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/4/17 
�ل�ساعة 10.00 �سباحابالقاعة ch2D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و 

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

حماكم دبي

حماكم اال�شتئناف

العدد  10740 بتاريخ 2013/3/14     
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1168  ا�شتئناف مدين
�ىل �مل�ستاأنف �سدهم / 1 - عال �حمد عياد 2- عبد�للطيف حممد �بوبكر 
�ل�سحات  �سامر جربي غنامي عودة 4- ر�سا خمتار  �حمد �حلمادي 3- 
�وغالن  ق��ره  نا�سكو   / �مل�ستاأنف  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهويل  �ل�سيد 
�حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��ستاأنف  ق��د  �ل��ق��اري  عبد�حلميد  علي  �حمد  وميثله: 
 2012/12/27 بتاريخ  جزئي  م��دين   2011/517 رق��م  بالدعوى  �ل�سادر 
 10.00 �ل�����س��اع��ة   2013/4/3 �مل��و�ف��ق  �الرب���ع���اء  ي���وم  ل��ه��ا جل�سه  وح����ددت 
ميثلكم  من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2D.18 �سباحابالقاعة 

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

حماكم دبي

حماكم اال�شتئناف

العدد  10740 بتاريخ 2013/3/14     
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/2  ا�شتئناف امور م�شتعجلة جتاري
ب��ي��ج��ي مهر  ب��ات��ي��ل 2-  �مل�����س��ت��اأن��ف ���س��ده��م��ا / 1 - م��ي��ه��ري ك��ريي��ت  �ىل 
بي  ����س  �ت�س  �سركة   / �مل�ستاأنف  �ن  �القامة مبا  باتيل   جمهويل حمل 
كنعان  �سمري حليم  ذ.م.م وميثله:  �س  �ملحدودة  �آي(  )�سي  تر��ستي  �سي 
دعاوي   2012/50 رق��م  بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��ستاأنف  ق��د 
م�ستعجلة جتارية  وحددت لها جل�سه يوم �الثنن �ملو�فق 2013/3/25 
ch1A.4 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و  �ل�ساعة 10.00 �سباحابالقاعة 

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

حماكم دبي

حماكم اال�شتئناف

العدد  10740 بتاريخ   2013/3/14     
        اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 3589 /2012   عم جز - م ع- ب- اأظ

مدعي/ �يهاب حممد حممد حممد �لنحا�س �جلن�سية: م�سر  مدعي عليه: 
�لدعوى:  مو�سوع  �المار�ت   �جلن�سية:  للمقاوالت  �ملنهايل  مبخوت  حممد 
للمقاوالت  �ملنهايل  مبخوت  حممد  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�ستحقات 
�جلن�سية: �المار�ت عنو�نه: بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله 
وحددت �ملحكمة يوم �الحد �ملو�فق 2013/3/24 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت 
مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي 
�البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية  �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة   �جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ 2013/03/10
قلم املحكمة                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10740 بتاريخ   2013/3/14     
        اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 547 /2013   عم جز - م ع- ب- اأظ

مدعي/ حممد عزيز �حلق �سودري �جلن�سية:بنغالدي�س مدعي عليه: موؤ�س�سة 
م�ستحقات  �لدعوى:  مو�سوع  �المار�ت   �جلن�سية:  �لعامة  للمقاوالت  �الق�سام 
عمالية �ملطلوب �عالنه/موؤ�س�سة �الق�سام للمقاوالت �لعامة �جلن�سية: �المار�ت 
عنو�نه: بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم 
�لثالثاء �ملو�فق 2013/3/26 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور 
�ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة 
معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  ز�يد  بن  حممد  مدينة  �لعمالية  �ملحكمة 
�جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ 2013/2/27
قلم املحكمة                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10740 بتاريخ   2013/3/14     
        اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 367 /2013   عم جز - م ع- ب- اأظ

مدعي/ عنايت �هلل ميان باد�ساه �جلن�سية: باك�ستان  مدعي عليه: مركز �لوثبة 
عمالية  م�ستحقات  �لدعوى:  مو�سوع  �المار�ت   �جلن�سية:  �جلديد  �لطبي 
�ملطلوب �عالنه/  مركز �لوثبة �لطبي �جلديد �جلن�سية: �المار�ت   عنو�نه: 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�سر 
�الثنن �ملو�فق 2013/3/25 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور 
 - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً   8.30 �ل�ساعة 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �لعمالية   �ملحكمة  �لكائنة 
مذكرة بدفاعك و�سور� �مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة  لنظر 

�لدعوى بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ 2013/03/6
قلم املحكمة                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10740 بتاريخ   2013/3/14     
        اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 355 /2013   عم جز - م ع- ب- اأظ

مدعي/ فرمان �هلل عزيز �هلل خان �جلن�سية: باك�ستان مدعي عليه: �ل�سهامة 
م�ستحقات  �لدعوى:  �المار�ت  مو�سوع  �جلن�سية:  و�لديكور  �لعامة  �ل�سيانة 
�جلن�سية:  و�لديكور  �لعامة  �ل�سيانة  �ل�سهامة  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية 
�المار�ت عنو�نه: بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/26 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي 
�البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية  �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة   �جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ 2013/03/04
قلم املحكمة                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10740 بتاريخ   2013/3/14     
       اعادة اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 160 /2013   عم جز - م ع- ب- اأظ

�لهند      �جلن�سية:  بار�هام  �سامونيل  بارمبيل  كازهاكي  توما�س  �سوجا  مدعي/ 
مو�سوع  �المار�ت    �جلن�سية:  و�لتعهد�ت  للديكور  كوكا�س  عليه:  مدعي 
و�لتعهد�ت  للديكور  �عالنه/كوكا�س  �ملطلوب  عمالية  م�ستحقات  �لدعوى: 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�سر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�سية: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �الثنن �ملو�فق 2013/3/25 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة 
�بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية  �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد 
�جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ 2013/2/27
قلم املحكمة                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10740 بتاريخ   2013/3/14     
        اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 3533 /2012   عم جز - م ع- ب- اأظ

مدعي/ النا جويكو النديكو �جلن�سية: �لفلبن  مدعي عليه: غازي ع�سري�ن 
�لدعوى:  مو�سوع  �المار�ت    �جلن�سية:  �بوظبي  فرع  �س.ذ.م.م  للمالب�س 
فرع  �س.ذ.م.م  للمالب�س  ع�سري�ن  �عالنه/غازي  �ملطلوب  عمالية  م�ستحقات 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�سر  عنو�نه:  �المار�ت   �جلن�سية:  �بوظبي 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/3/26 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة 
ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية  �سخ�سيا �و بو��سطة 
عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل 
بتاريخ  �سدر  �القل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة   �جلل�سة  قبل 

2013/03/04

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10740 بتاريخ   2013/3/14     
        اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 3620و3623 /2012   عم جز - م ع- ب- اأظ

�سد�م  2-حممد  بنغالدي�س  �جلن�سية:  ميا  ميندو  علي  جاهري   -1 مدعيان/ 
ميز�ن  حممد  عليه:  مدعي  بنغالدي�س   �جلن�سية:  دهايل  جام�سيد  حممد 
�لدعوى:  مو�سوع  �المار�ت  �جلن�سية:  ذ.م.م  �لعامة  و�ل�سيانة  للمقاوالت 
م�ستحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/حممد ميز�ن للمقاوالت و�ل�سيانة �لعامة 
ذ.م.م �جلن�سية: �المار�ت  عنو�نه: بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/3/26 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة 
�بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية  �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد 
�جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ 2013/03/5

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10740 بتاريخ   2013/3/14     
        اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 170 /2013   عم جز - م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  باك�ستان  �جلن�سية:  جول  حممد  حاجي  ح�سن  �كرب  مدعي/ 
�لدعوى:  مو�سوع  �المار�ت    �جلن�سية:  �لعامة  للنقليات  �ل�سهباء  موؤ�س�سة 
م�ستحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/ موؤ�س�سة �ل�سهباء للنقليات �لعامة �جلن�سية: 
�المار�ت عنو�نه: بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/27 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي 
�البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية  �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة   �جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ 2013/03/04
قلم املحكمة                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية
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يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : عبا�س �حلو�ى
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

بتاريخ : 2010/04/04 �ملودعة حتت رقم :  140828 
با�س��م :  �سركة �لبديل لتجارة قطع غيار �ل�سيار�ت )ذ م م(

وعنو�نه : �س ب: 55914 ، دبي، �أ ع م
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

وقود  ذل��ك  يف  )مب��ا  وق��ود  �ل��غ��ب��ار،  وتثبيت  وترطيب  �مت�سا�س  مركبات  م��زل��ق��ات،  �سناعية،  و�سحوم  زي��وت 
�ملحركات(، مو�د �إ�ساءة، �سموع وفتائل لالإ�ساءة.

�لو�ق�عة بالفئة   : 4
و�سف �لعالمة    : هي عبارة عن جالون زيت مكتوب على و�جهة �جلالون كلمة LUTAS  باللغة �لالتينية 
وباللون �الأ�سود و فوقها �سكل �لد�ئرة بد�خلها مكتوب كلمة LUTAS  بطريقة مبتكرة باللغة �لالتينية 

وباللون �الأ�سود
�ال�س��رت�طات   : دون �سرط

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة ، �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن . 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد والتجارة-اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
اخلمي�ض  14  مار�ض 2013 العدد 10740

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ هوروث ماك العمال �ال�ست�سار�ت
بن�سر �لتعديالت �ملو�سحة �أدناه على طلب ت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم : 89966      بتاريخ :2007/01/29
�مل�سجلة حتت رقم : 127746     بتاريخ :2011/01/03

با�س��م: �س. �لو فري� �وف �مريكا �نك
وعنو�نه: �لو فري� �وف �مريكا �نك 13745 جوبيرت روود – د�ال�س ، تك�سا�س 75238 �لواليات �ملتحدة �المريكية

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
على  لون  ال�سفاء  �مل�ستخدمة  �مللونات  �ملرطبات،  �ملنظفات،  وبالتحديد:   �لطبي(  �ال�ستعمال  )لغري  بالب�سرة  �لعناية  م�ستح�سر�ت 
�لب�سرة،  مربد�ت �لب�سرة )م�ستح�سر�ت لتربيد �لب�سرة( ، مرطبات و/�و مطريات �لب�سرة، م�ستح�سر�ت �ز�لة ق�سرة �لوجه و�جل�سم، 
م�ستح�سر�ت لزيادة ملعان �لب�سرة )لتقليل ن�سبة ظهور �للون �لد�كن للب�سرة( ، �لكرميات �ملو�سعية الننقا�س ن�سبة ظهور �الن�سجة، 
م�ستح�سر�ت �لعناية بال�سعر وبالتحديد : �ل�سامبو، �ملرطبات، جل ت�سكيل �ل�سعر، رز�ز )�سرب�ي( لل�سعر، مثبتات �ل�سعر، �مل�ستح�سر�ت 
�ل�سحية لال�ستخد�م �ل�سخ�سي )غري �لطبية( وبالتحديد: مزيالت �لرو�ئح �لكريهة لال�ستخد�م �ل�سخ�سي، غ�سوالت )لو�سن( مابعد 
�حلالقة، جل لال�سنان، غ�سوالت للفم )لي�ست لغايات طبية( ، ماء �لكولونيا للرجال و�لن�ساء، منتجات �غر��س �لتجميل وبالتحديد: 
م�سد�ت لب�سرة �لوجه، م�ستح�سر�ت �خفاء �آثار ب�سرة �جللد، م�ستح�سر�ت تدليك �لوجه، م�ساحيق تدليك �لوجه م�ستح�سر�ت ��سفاء 
�للون �لربونزي للب�سرة، م�ستح�سر�ت ��سفاء �للون �لوردي وم�ستح�سر�ت ��سفاء �حمر�ر للون �لب�سرة، م�ستح�سر�ت تظليل �لعيون 
ملمعات  �ل�سفاه،  طالء  م�سكرة،  و�حلو�جب،  و�لعيون  �ل�سفة  تخطيط  �ق��الم  �ل�سائلة،  �لتجميل  م��و�د  طريق  عن  �و  و/  )بامل�ساحيق( 
يف  �مل�ستخدمة  )بخالف  �الغر��س  متعددة  �ملنظفات،  �ملنظفة،  �مل��و�د  و�ملكياج،  �ل�سفاه  بل�سم  الز�ل��ة  طبية  غري  م�ستح�سر�ت  �ل�سفاه، 
�ملذكورة هي يف حدود وقوعها  �ملنتجات  �ملنزلية، جميع  �الغر��س  �لنظافة جلميع  ولغايات طبية(م�ستح�سر�ت  �لت�سنيعية  �لعمليات 

بالفئة )3( وغري �ملت�سمنة بالفئات �الخرى 
�لو�ق�عة بالفئة   : 3

رقم وتاريخ �لن�سر �ل�سابق يف �جلريدة �لر�سمية: )100( – )2010/10/31 م (
�لتعديالت على �لطلب بعد �لن�سر �ل�سابق: �سطب �ملنتجات:

�لربونزي  �للون  ��سفاء  م�ستح�سر�ت  �لوجه  تدليك  م�ساحيق  �لوجه،  تدليك  م�ستح�سر�ت  �جللد،  ب�سرة  �آث��ار  �خفاء  م�ستح�سر�ت 
للب�سرة، م�ستح�سر�ت ��سفاء �للون �لوردي، م�ستح�سر�ت تظليل �لعيون )بامل�ساحيق( و/ �و عن طريق مو�د �لتجميل �ل�سائلة، �قالم 

تخطيط �ل�سفة و�لعيون و�حلو�جب، م�سكرة، طالء �ل�سفاه، ملمعات �ل�سفاه، م�ستح�سر�ت غري طبية الز�لة �ملكياج.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  14  مار�ض 2013 العدد 10740

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / هوروث ماك العمال �ال�ست�سار�ت
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم :   150283     بتاريخ :2010/12/07  
با�س������م:    �لكوكب �الخ�سر لل�سناعات )�س.ذ.م.م( 

وعنو�نه :  �س. ب:25869  - دبي ، �المار�ت �لعربية �ملتحدة    
�ملنتجات/�خلدمات :

و�سقل  تنظيف  م�ستح�سر�ت  �ملالب�س،  وغ�سل  كي  يف  ت�ستعمل  �خ��رى  وم��و�د  �القم�سة  تبيي�س  م�ستح�سر�ت 
وجلي وك�سط، �سابون وعطور وزيوت عطرية، م�ستح�سر�ت جتميل، غ�سول )لو�سن( لل�سعر، منظفات ��سنان.

�لو�قعة بالفئة: 3
و�لكل  بي�ساوي  �ط��ار  �سمن  �ال�سفل  �ىل  �العلى  من  �ل��ت��و�يل  على    VVF GOLD �لالتينية   �لعبارة 

بطريقة مميزة. 
�ال�س��رت�طات : دون �سرط  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد  �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن .

اإدارة العالمات التجاري

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  14  مار�ض 2013 العدد 10740

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/
 هوروث ماك العمال �ال�ست�سار�ت

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم :51694 
با�س��م: �س. �لهند �ل�سرقية للمو�د �لغذ�ئية )ذ.م.م(

وعنو�نه: �س ب 28203 دبي – �المار�ت �لعربية �ملتحدة
و�مل�سجلة حتت رقم : )43523(  بتاريخ:2003/11/17

و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف :    2013/02/23 وحتى تاريخ : 2023/02/23 

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  14  مار�ض 2013 العدد 10740

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ هوروث ماك العمال �ال�ست�سار�ت
بن�سر �لتعديالت �ملو�سحة �أدناه على طلب ت�سجيل  �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم : 91653 بتاريخ :2007/03/11م
�مل�سجلة حتت رقم : 94412 بتاريخ :9200/04/19م                 

با�س��م: �س. �ر�س �لطو�هر للتجارة �لعامة )�س.ذ.م.م(
وعنو�نه: ديرة – دبي ، �س.ب:7730 ،هاتف: 2262074 فاك�س: 2265248 دبي – �المار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
و�لفطائر  و�خلبز  �حلبوب  من  �مل�سنوعة  و�مل�ستح�سر�ت  �لدقيق   ، �ال�سطناعي  و�لنب  و�ل�ساغو  و�لتابيوكا  و�الرز  و�ل�سكر  و�لكاكاو  و�ل�ساي  �لنب 
و�حللويات ، و�حللويات  �ملثلجة ، ع�سل �لنحل و�لع�سل �ال�سود ، �خلمرية وم�سحوق �خلبيز ، �مللح و�خلردل و�خلل و�ل�سل�سة ، �لتو�بل ، �لبهار�ت 
��سا�سها  م�سروبات   ، �لب�سري  لال�ستهالك  نحل  �سمع   ، �ل�سعري  دقيق   ، مق�سر  �سعري   ، مطحون  �سعري   ، للطعام  منكهة  م�ستح�سر�ت   ، �لثلج    ،
 ، �ل�ساي  ��سا�سها  ، م�سروبات  �لعطرية  �لزيوت  ، منكهات م�سروبات بخالف  �لقهوة  ��سا�سها  ، م�سروبات  �لكاكاو  ��سا�سها  ، م�سروبات  �ل�سوكوالته 
عو�مل متا�سك �لبوظة )منتجات لالكل(  ، ب�سوكويت ، �خلبز ، �لكعك ، �لكيك ، م�ستح�سر�ت �حلبوب ، �لعلكة )لي�ست لغايات طبية( ، �ل�سوكولتة 
، مقبالت هندية )تو�بل( ، منتجات �لكاكاو ، حلويات ، ملح �لطعام ، �لذرة ، رقائق �لذرة ، دقيق �لذرة ، �لف�سار ، �لبوظة ، ك�سرتد ، زخارف للكيك 
، منكهات بخالف �لزيوت  ، �غذية ن�سوية ، خمائر للعجن  ، مثلجات �ساحلة لالكل ، خال�سات للمو�د �لغذ�ئية  ، تو�بل �سلطة  �ساحلة لالكل 
�لعطرية  ، منتجات طحن �لدقيق ، هالميات )جلي( فو�كه )حلويات( ، معكرونة ، خال�سة �ل�سعري �ملنبت )�مللت( للطعام ، مارزبانية ، مايونيز 
، �سل�سة مرق �للحم ، مطريات �للحوم لالغر��س �ملنزلية جوز �لطيب ، دقيق �سوفان ومنتجات دقيق �ل�سوفان ، حلويات فول �سود�ين ، بيتز� 
، دقيق بطاطا للطعام ، م�سحوق كيك ، م�سحوق �لبوظة ، ملح حلفظ �ملو�د �لغذ�ية ، مهلبية ، تورتات حم�سوة باملربة �و �لفاكهة �و �ملقبالت ، 
ر�فيويل ، بق�سماط ، زعفر�ن )تو�بل( �ساغو ، ملح حلفظ �ملو�د �لغذ�ئية ، �سندوي�سات ، مو�د متا�سك �ل�سجق ، ماء �لبحر )للطبخ( ، �سميد ، �سربات 
مثلجات ، دقيق �سويا ، �سل�سة �سويا ، فطائر �سينية، منتجات ن�سا للطعام ، ��سابع �سو�س )حلويات( ، كركم للطعام ، فانيال منكهة ، �ع�ساب 
بحرية )تو�بل( ، م�ستح�سر�ت لتكثيف �لكرمية �ملخفوقة ، خمرية ، لنب جممد )حلويات مثلجة( ، جميع �ملنتجات �ملذكورة هي حدود وقوعها 

بالفئة )30( وغري �ملت�سمنة بالفئات �الخرى . 
�لو�ق�عة بالفئة:30

) م  رقم وتاريخ �لن�سر �ل�سابق يف �جلريدة �لر�سمية: )84( – )9200/02/19 
�لتعديالت على �لطلب بعد �لن�سر �ل�سابق: 

- تعديل �لعالمة لت�سبح كما هو مو�سح �عاله يف �لعالمة ويكون و�سفها بعد �لتعديل:
�سبه  ل�سكل هند�سي  �ال�سفر وهما �سمن خلفية حمر�ء  باللون  نبته  �سكل  جانبيها  وعلى  �ال�سفر  باللون  �لعري�س  باخلط   SIMA �لكلمة 
بي�ساوي مكون من جمموعة ��سلع مقو�سة و�ربع زو�يا ويحاذيه �طار �حمر ومن �ال�سفل كتب �حلرفان AT �حدهما فوق �الآخر باللونن �البي�س 
و�ال�سفر على �لتو�يل وهما �سمن خلفية بي�ساوية حمر�ء ومن �ال�سفل ر�سم �سكل خط عري�س معقوف �جلانبن خلفيته بي�ساء و�طاره �خ�سر 

�للون و�لكل بطريقة مميزة - تعديل �ال�سم من: جو�منردي للتجارة �لعامة )ذ.م.م(.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  14  مار�ض 2013 العدد 10740

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / هوروث ماك العمال �ال�ست�سار�ت
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم :171960   بتاريخ : 2012/04/12 
با�س������م:  �ل�سيد/ �سونيل كومار خيمناين ��سوك كومار 

وعنو�نه :  �س.ب: 51292 ، دبي – �المار�ت �لعربية �ملتحدة
�ملنتجات/�خلدمات :

 �ملالب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س 
�لو�قعة بالفئة: 25  

�حلرف �لالتيني P مكتوب بطريقة مميزة جد� ومن �ال�سفل كتبت �لعبارة �لالتينية Petrol وكتب حرفها 
مميزة  بطريقة  متبعرثة  م�ستديرة  نقاط  �ربعة  عدد  ويوجد   P �حل��رف  بها  �ملكتوب  �لطريقة  بنف�س  �الول 

باعلى �ملقطع trol من كلمة Petrol و�جلميع بطريقة مميزة جد� 
�ال�س��رت�طات : دون �سرط ،

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد  �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن .

اإدارة العالمات التجاري

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  14  مار�ض 2013 العدد 10740

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /هوروث ماك العمال �ال�ست�سار�ت
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم :171503    بتاريخ : 2012/04/03
با�س������م:  �ل�سيد/ مادهافان ناير فينود كومار

وعنو�نه :  �س.ب : 16108 ، ر��س �خليمة – �المار�ت �لعربية �ملتحدة
�ملنتجات/�خلدمات :

�خلدمات �لعلمية و�لتقنية وخدمات �لبحث و�لت�سميم �ملتعلقة بها، خدمات �لتحاليل و�الأبحاث �ل�سناعية، 
خدمات ت�سميم وتطوير عتاد وبر�مج �لكمبيوتر

�لو�قعة بالفئة: 42
�حلروف �لالتينية MEC مكتوبة بخط عري�س باللون �الزرق يحاذي �حرفها خط �بي�س رفيع وتتو�سط 
ر�سمة  وعليها  �الخ�سر  �للون  �جز�ئها  بع�س  ويف  �لغامق  �الخ�سر  �للون  عليها  يغلب  �الر�سية  �لكرة  �سكل 
مد�ر على �سكل قو�س باللون �الزرق يحيط بالكرة �الر�سية ويظهر طرفيه مقو�سان من �لناحيتن �ليمنى 
 Middle East �لعبارة  يليها  �ال�سود  باللون   ENGINEERING �لكلمة  �ال�سفل  و�لي�سرى ومن 

Consultant باللون �الزرق و�جلميع بطريقة مميزة.
�ال�س��رت�طات : دون �سرط ،

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد  �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن .

اإدارة العالمات التجاري

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  14  مار�ض 2013 العدد 10740

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / هوروث ماك العمال �ال�ست�سار�ت
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم :169120   بتاريخ : 2012/02/12
با�س������م:  �سركة : جي بي �آرجرن�ل تريدينج )�س.م.ح( 

�ل�سارقة   ، �ل�سارقة �لدويل  وعنو�نه :  م�ستودع 400م2 كيو 4-256 �س.ب: 8812، هيئة �ملنطقة �حلرة ملطار 
�ملتحدة  �لعربية  –�المار�ت 

�ملنتجات/�خلدمات :
 �لقهوة و�ل�ساي و�لكاكاو و�لقهوة �ال�سطناعية، �الرز، �لتابيوكا و�ل�سغو،�لدقبق و�مل�ستح�سر�ت �مل�سنوعة من 
�حلبوب، �خلبز و�لفطائر و�حللويات: �حللويات �ملثلجة: ع�سل �لنحل و�لع�سل �ال�سود ، �خلمرية وم�سحوق 

�خلبيز، �مللح، �خلردل، �خلل و�ل�سل�سات )�لتو�بل( ،�لبهار�ت، �ل�سلج. 
�لو�قعة بالفئة: 30  

باللون �الخ�سر وهما متقابلتن ومتقاطعتن من  �سنبلتي قمح  �سكل  تتو�سط  �سد��سية �سفر�ء  �سكل جنمة 
�ال�سفل ومن ��سفلهما كتب �لعبارة LUCKY  و��سفلها �لعبارة GBR STAR  باللون �ال�سفر ويليهما 
�سفرء  خ�سرو�ت  قطع  وبع�س  �بي�س  �رز  �للونبه  بني  طبق  �سكل  و��سفله  �جلانبن  معقوف  �زرق  �سريط 
�طارها  �لو�سط  من  �سفر�ء  م�ستطيلة  بطاقة  بد�خل  �حمر  م�ستطيل  �سبه  �سكل  �سمن  و�جلميع  وخ�سر�ء 
مر�ت  ع��دة  �لعالمة  وكلمات  �سكل  منهما  كل  م��د�ر  كل  على  مكرر  �لغامق  �الزرق  باللون  و�ل�سفلي  �لعلوي 
كماتكرر �سكل �ل�سنبلتن بجانبي �مل�ستطيل �الحمر من �العلى وكلمات �لعالمة بجانبيه من �لناحية �ل�سفلى 

و�لكل بطريقة مميزة جد�. 
�ال�س��رت�طات : دون �سرط ،

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد  �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن .

اإدارة العالمات التجاري

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  14  مار�ض 2013 العدد 10740

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /هوروث ماك العمال �ال�ست�سار�ت
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم :168184    بتاريخ : 2012/01/22 
با�س������م:  عبد�لظاهر ب�سري للتجارة �لعامة )�س.ذ.م.م(

وعنو�نه :  �س ب:14085  ، دبي – �المار�ت �لعربية �ملتحدة
�ملنتجات/�خلدمات :

�آالت وعدد �آلية، حمركات ومكائن )عد � ما كان منها للمركبات �لربية (، قارنات �آلية وعنا�سر نقل �حلركة 
)عد � ما كان منها للمركبات �لربية(، معد �ت زر�عية عد � ما يد �ر باليد، �أجهزة تفقي�س �لبي�س.

�لو�قعة بالفئة: 7
�لكلمة Navigator  مكتوبة باخلط �لعري�س ويظهر حرف o منها على �سكل �لكرة �الر�سية خمططة 
GasolineGenerator يليها من �ال�سفل  ومن ��سفلها مبا�سرة يف �جلزء �المين منها كتبت �لعبارة 
�لعبارة POWER YOUR FUTURE و�لكل �سمن �طار مكون من خط رفيع يتعرج على ح�سب 

ميالن �الحرف و�لكل بطريقة مميزة
�ال�س��رت�طات : دون �سرط ،

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد  �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن .

اإدارة العالمات التجاري

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  14  مار�ض 2013 العدد 10740

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /هوروث ماك العمال �ال�ست�سار�ت
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم : 167597   بتاريخ : 2012/01/05 
با�س������م:  �ناماالي فودز بر�يفيت ليمتد

وعنو�نه :  تاملنادو 40 �يه ، فيال�سريي �ل�سارع �لرئي�سي ، فيال�سريي ، �سيناي – 600042 – �لهند 
�ملنتجات/�خلدمات :

توفري �الطعمة و�مل�سروبات غري �لكحولية،    
�لو�قعة بالفئة: 43 

�البي�س ون�سفه  باللون   Nalas �لالتينية  �لكلمة  ذ� خلفية حمر�ء من �العلى مكتوب فيها  �سريط مموج 
�ال�سفل ذ� خلفية �سفر�ء مكتوب فيها وبخط ��سغر �لكلمة Aappakadai باللون �الحمر ومن �ال�سفل 
�البي�س  باللون   Nalas Aappakadai �كرب  �خرى بخط عري�س وحجم  �لعالمة مرة  كلمات  كتبت 

و�جلميع �سمن خلفية رباعية حمر�ء و�لكل بطريقة مميزة.
�ال�س��رت�طات : دون �سرط ،

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد  �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن .

اإدارة العالمات التجاري

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  14  مار�ض 2013 العدد 10740

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
 �لتميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية   :

  
�ملودعة حتت رقم : 52271

با�سم : م�ساريع �لفهيم ذ.م.م
وعنو�نه : �س.ب. 55437 ، �ل�سارقة ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

بتاريخ : 24 مار�س 2004 �مل�سجلة حتت رقم : 45868  
�لفئة : 3

�ملنتجات : عطور ، ماء كولونيا ، زيوت �أ�سا�سية ، مو�د جتميل ، �ألو�ن وغ�سول �سعر ، �أقنعة جتميل ، كرميات 
، مكياج ، عناية باالأظافر ، �أحمر �سفاه ، مزيل للر�ئحة وم�ساد للعرق لال�ستخد�م �ل�سخ�سي ، م�ستح�سر�ت 

حمام ، م�ستح�سر�ت تبيي�س ، منظفات �أ�سنان ، �سابون ، مو�د زينة.
�ال�سرت�طات

�نتهاء �حلماية يف :2013/03/24  �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت  و�ستظل �حلماية نافذة 
وحتى تاريخ : 2023/03/24

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  14  مار�ض 2013 العدد 10740

EAT 12665

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية   :

  
بتاريخ : 2008/07/01 �ملودعة حتت رقم : 115752 1 
بتاريخ : 2010/06/28 �مل�سجلة حتت رقم : 105040  

با�سم : بيري مارتن ليمتد
وعنو�نه : جناح 5 �أيه ، بناية �لزلفا ، �س.ب. 102619 ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.  

رقم وتاريخ �لن�سر �ل�سابق يف �جلريدة �لر�سمية : ) ( – ) (
 وذلك لتمييز �ملنتجات / �خلدمات : �ل�سجائر و�لتبغ )�خلام و�مل�سنع( ومنتجات �لتبغ. 

�لو�قعة بالفئة : 34
 �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�سر �ل�سابق : 

تنازل رقم : 1
  

��سم مالك �لعالمة : �نغالند �نرتنا�سيونال توباكو كومبني ليمتد
��سم �ملتنازل له : بيري مارتن ليمتد

مهنته : م�سنعون وجتار
 جن�سيته : �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   

عنو�نه وحمل �إقامته : جناح 5 �أيه ، بناية �لزلفا ، �س.ب. 102619 ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.  
تاريخ �نتقال �مللكية : 2013/03/05

تاريخ �لتاأ�سري يف �ل�سجل : 2013/03/12
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  14  مار�ض 2013 العدد 10740

EAT 64478

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
 �لتميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية   :

  
�ملودعة حتت رقم : 52272

با�سم : م�ساريع �لفهيم ذ.م.م
وعنو�نه : �س.ب. 55437 ، �ل�سارقة ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

بتاريخ : 24 فرب�ير 2004 �مل�سجلة حتت رقم : 44751  
�لفئة : 14

�ملنتجات : جموهر�ت ، جموهر�ت مقلدة ، �أدو�ت م�سنوعة من �أو مطلية باملعادن �لثمينة وغري مدرجة بفئات 
�أخرى ، �أدو�ت قيا�س �لوقت و�لزمن ، �ساعات �حلائط و�ساعات �ليد.

�ال�سرت�طات
�نتهاء �حلماية يف :2013/03/24  �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت  و�ستظل �حلماية نافذة 

وحتى تاريخ : 2023/03/24
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  14  مار�ض 2013 العدد 10740

EAT 12666

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
 �لتميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية   :

  
�ملودعة حتت رقم : 52273

با�سم : م�ساريع �لفهيم ذ.م.م
وعنو�نه : �س.ب. 55437 ، �ل�سارقة ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

بتاريخ : 28 مار�س 2004 �مل�سجلة حتت رقم : 46071  
�لفئة : 18

جلود   ، �أخ��رى  فئات  يف  مدرجة  �لغري  �مل��و�د  ه��ذه  من  �مل�سنوعة  و�لب�سائع  �ملقلد  و�جللد  �جللد   : �ملنتجات 
حيو�نات ، �جللود ، �حلقائب ، حقائب �ليد ، �حلقائب �ل�سغرية ، �الأحزمة ، �ل�سنط ، �سناديق �لثياب وحقائب 

�ل�سفر ، مظالت ، �سم�سيات وع�سى للم�سي ، �ل�سفن ، �لعدد ، �ل�سروج.
�ال�سرت�طات

و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :    2013/03/24 
وحتى تاريخ : 2023/03/24

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  14  مار�ض 2013 العدد 10740

EAT 12723

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /�لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  ت�سجيل �لعالمة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2013/02/07 �ملودعة حتت رقم : 186418  

 تاريخ �إيد�ع �الأولوية    
با�سم : �ل�سيد كري�ستيان لوبوتن

وعنو�نه : 1 ، رو فولني ، باري�س 75002 ، فرن�سا.
 وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات 

لبا�س �لقدم �لن�سائي بالكعب �لعايل.
�لو�قعة بالفئة : 25

و�سف �لعالمة : �لعالمة �لتجارية تتكون من �للون �الحمر )بانتون رقم 18.1663TP( على نعل حذ�ء كما 
هو مو�سح يف �لر�سم �أعاله. �خلطوط �لعري�سة للحذ�ء لي�ست جزء� من �لعالمة �لتجارية ولكن �ملق�سود بها 

�إظهار �لعالمة �لتجارية �مل�ستخدمة.
�ال�سرت�طات

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  14  مار�ض 2013 العدد 10740

EAT 68876

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
 �لتميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية   :

  
�ملودعة حتت رقم : 52274

با�سم : م�ساريع �لفهيم ذ.م.م
وعنو�نه : �س.ب. 55437 ، �ل�سارقة ، �الإمار�ت �لعربية  �ملتحدة.

بتاريخ : 04 فرب�ير 2004 �مل�سجلة حتت رقم : 44755  
�لفئة : 25

 �ملنتجات: مالب�س ، �ألب�سة للقدم ، �أغطية للر�أ�س. 
�ال�سرت�طات

و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :    2013/03/24 
وحتى تاريخ : 2023/03/24

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  14  مار�ض 2013 العدد 10740

EAT 12724

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ �ملحامي:
 كلد�ري وم�ساركوه )حمامون وم�ست�سارون قانونيون(

 بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:2011/4/19 م �ملودعة حتت رقم: 156044 
تاريخ �يد�ع �الولوية: / / 2010م

با�س��م:�سركة فان�س - �ي �ن �سي
وعنو�نه:6550 كاتيال ، �ي يف �ي ، �سايرب�س ، كالفورنيا ، 90630

وذلك لتمييز �لب�سائع :
�لتعليم وتوفري �لتدريب �لرتفية و�الن�سطة �لريا�سية و�لثقافية.

�لو�ق�عة بالفئة:41 
و�سف �لعالمة: �لعالمة هي كلمة VANS مكتوبة بحروف التينية وحرف V ميتد الآخر �لكلمة.  

�ال�س��رت�طات: . 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  14  مار�ض 2013 العدد 10740

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ �ملحامي:
 كلد�ري وم�ساركوه )حمامون وم�ست�سارون قانونيون(

 بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:2011/4/19 م �ملودعة حتت رقم: 156053 
تاريخ �يد�ع �الولوية: / / 2010م

با�س��م:�سركة فان�س - �ي �ن �سي
وعنو�نه:6550 كاتيال ، �ي يف �ي ، �سايرب�س ، كالفورنيا ، 90630

وذلك لتمييز �لب�سائع :
�ملعادن �لنفي�سة و�ل�سبائك وب�سائع �ملعادن �لثمينة �و �ملطلية غري �ملدرجة يف فئات �خرى �ملجوهر�ت و�الحجار 

�لكرمية و�جهزة �لوقت �لدقيقة.
�لو�ق�عة بالفئة:14 

و�سف �لعالمة: �لعالمة �لتجارية م�سممة على �سكل زالجة.  
�ال�س��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  14  مار�ض 2013 العدد 10740

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ �ملحامي:
 كلد�ري وم�ساركوه )حمامون وم�ست�سارون قانونيون(

 بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:2011/4/19 م �ملودعة حتت رقم: 156046 
تاريخ �يد�ع �الولوية: / / 2010م

با�س��م:�سركة فان�س - �ي �ن �سي
وعنو�نه:6550 كاتيال ، �ي يف �ي ، �سايرب�س ، كالفورنيا ، 90630

وذلك لتمييز �لب�سائع :
�حلقائب وحقائب �لظهر.

�لو�ق�عة بالفئة:18 
و�سف �لعالمة: �لعالمة هي كلمة VANS مكتوبة بحروف التينية وحرف V ميتد الآخر �لكلمة.  

�ال�س��رت�طات: . 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  14  مار�ض 2013 العدد 10740

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ �ملحامي:
 كلد�ري وم�ساركوه )حمامون وم�ست�سارون قانونيون(

 بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:2011/4/21 م �ملودعة حتت رقم: 156183 
تاريخ �يد�ع �الولوية: / / 2010م

با�س��م:�سركة فان�س - �ي �ن �سي
وعنو�نه:6550 كاتيال ، �ي يف �ي ، �سايرب�س ، كالفورنيا ، 90630

وذلك لتمييز �لب�سائع :
�ملعادن �لنفي�سة و�ل�سبائك وب�سائع �ملعادن �لثمينة �و �ملطلية غري �ملدرجة يف فئات �خرى �ملجوهر�ت و�الحجار 

�لكرمية و�جهزة �لوقت �لدقيقة.
�لو�ق�عة بالفئة:14 

و�سف �لعالمة: �لعالمة �لتجارية �عاله مر�سومة على �سكل لوح تزلج مع كلمات مكتوبة على د�خل �للوح 
  .)VANS OFF THE WALL(

�ال�س��رت�طات: . 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  14  مار�ض 2013 العدد 10740



•• دبي-الفجر: 

�ف��ت��ت��ح ���س��م��و �ل�����س��ي��خ م��اج��د ب��ن حم��م��د ب��ن ر����س��د �آل 
م��ك��ت��وم، رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة دب����ي ل��ل��ث��ق��اف��ة و�ل���ف���ن���ون، يوم 
�ل��ف��ن��ان��ات �الإم���ار�ت���ي���ات �الأول، يف  �ل��ث��الث��اء م��ع��ر���س 
دب���ي، و�لذي  �مل����ر�أة يف  �ل��ب��ن��ات مبتحف  ج��ال��ريي بيت 
حمل عنو�ن ن�ساء يف حياتهن بح�سور مرو�ن بن بيات، 
بن  ماجد  �ل�سيخ  ل�سمو  �خلا�س  للمكتب  �لعام  �ملدير 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم، و�سعيد �لنابودة، مدير عام 
هيئة دبي للثقافة و�لفنون باالإنابة، و�لدكتور �سالح 
وعدد  و�لفنون،  للثقافة  دبي  هيئة  م�ست�سار  �لقا�سم، 

من �لفنانن و�ملهتمن بال�ساأن �لثقايف و�لفني. 
يوم  ب���  �ل�سنوية  �الح��ت��ف��االت  م��ع  بالتز�من  ذل��ك  ج��اء 
و�إجناز�ت  بجهود  �عرت�فاً  يج�سد  �ل��ذي  �لعاملي  �مل��ر�أة 
�ملر�أة بو�سفها �سريكاً يف �لتقدم �لذي �أحرزته �لب�سرية 
على  �ل�سوء  �ملعر�س  �سلط  �إذ  �الأ���س��ع��دة،  جميع  على 
بالفن  ليعك�سن  �الإمار�تية،  للمو�هب  �لفنية  �الأعمال 

�لر�قي حياة �سعب �الإمار�ت وح�سارته وتطوره.
�سرح  �إىل  و��ستمع  �مل���ر�أة،  �سموه يف متحف  كما جت��ول 
غ��ب��ا���س، موؤ�س�س  رف��ي��ع��ة  �ل��دك��ت��ورة  ق��ب��ل  م��ن  مف�سل 
فيه،  �ملوجودة  و�ملقتنيات  �الأعمال  حول  �مل��ر�أة  متحف 
لالأجيال  ليقدم  �أ�سا�سي  ب�سكل  �ملتحف  �إن�����س��اء  مت  �إذ 

�ملتعاقبة تاريخ �الأمهات و�جلد�ت �الإمار�تيات، ولُيربز 
كما  �ل��وط��ن،  بناء  يف  �الأ�سيلة  وم�ساهمتها  �مل���ر�أة  دور 
م��ادة توثيقية عن  �ملتحف مبا يقدمه من  ه��ذ�  ميثل 
�ملر�أة �الإمار�تية، �سهادة توؤكد �أن �ملر�أة حا�سرة وفاعلة 

يف كل �لقطاعات.
لتقدم  �الأ�سا�سي  �ملقيا�س  هو  �لفن  �إن  غبا�س  وقالت 
باقي  عن  متيزها  �لتي  �خل�سو�سية  و�إظهار  �ل�سعوب 
بافتتاح  �ل��ي��وم  نفخر  ون��ح��ن  �ل��ع��امل،  يف  �حل�����س��ار�ت 
�تخذن  �للو�تي  �الإمار�تيات  للفنانات  �الأول  �ملعر�س 
من ر�سوماتهن و�سيلة للحفاظ على �لهوية �الإمار�تية 

و�لرت�ث �لعريق .

و�أ�سافت غبا�س: تعودنا يف دولة �الإمار�ت على �إظهار 
�أكدت  و�ل��ي��وم  �ملمكنة،  �لطرق  ب�ستى  لوطننا  حمبتنا 
جم��م��وع��ة م���ن �ل��ف��ن��ان��ات م���ن خ���الل �ل��ل��غ��ة �لعاملية 
�مل�سرتكة وهي �لفن �لب�سري، مدى عمق �لعالقة بن 
�ملر�أة �الإمار�تية و�ملوروث ي�ساحبه نظرة نحو م�ستقبل 

م�سرق تتبو�أ فيه �ملر�أة مكاناً مرموقاً .
�لفنانات  م��ن  جمموعة  �لفني  �مل��ع��ر���س  يف  و���س��ارك��ت 
�آل  ر����س��د  ب��ن  مكتوم  بنت  لطيفة  �ل�سيخة  �سمو  ه��ن: 
�سعيد،  ولطيفة  لوتاه،  وفاطمة  مكي،  وجن��اة  مكتوم، 
وعلياء زعل لوتاه، وميثاء دميثان، وخولة �ملري، وهند 

مزينة. 

•• اأبوظبي-الفجر:

وتنمية  و�ل�����س��ب��اب  �ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة  ح��ر���س  �إط����ار  يف 
�ملجتمع،  ت��ن��م��ي��ة  يف  دوره������ا  ت��ف��ع��ي��ل  ع��ل��ى  �مل��ج��ت��م��ع 
و�الحتادية،  �ملحلية  موؤ�س�ساته  ك��اف��ة  م��ع  و�ل��ت��ع��اون 
�سارك مركز وز�رة �لثقافة و�ل�سباب وتنمية �ملجتمع 
يف �أبوظبي يف حفل تد�سن �مل�سابقة �ملرورية بعنو�ن 
�ملرور  �إد�رة  تنظمها  و�لتي  م��روري��ة  مدر�سة  �أف�سل 
على  �أب��وظ��ب��ي  ل�سرطة  �لعامة  بالقيادة  و�ل��دوري��ات 
مع  بالتعاون  �ل29  �خلليجي  �مل��رور  �أ�سبوع  هام�س 
�أفر�د  موؤ�س�سة �لتنمية �ال�سرية بهدف توعية جميع 
على  و�ملحافظة  �مل���روري  �لتثقيف  باأهمية  �ملجتمع 

�أمن و�سالمة �لطرق.
 وجاءت م�ساركة �ملركز يف �الحتفال من خالل توزيع 

ع��دد م��ن �إ����س���د�ر�ت �ل����وز�رة على �حل�����س��ور، و�إقامة 
�لت�سكيلية  �ل��ل��وح��ات  ع����دد� م��ن  ف��ن��ي ���س��م  م��ع��ر���س 
و�ل�سور �لفوتوغر�فية لفناين �الإم��ار�ت، حيث �أثنى 
�لعامة  بالقيادة  و�لدوريات  �مل��رور  مديرية  م�سوؤولو 
�أبوظبي وموؤ�س�سة �لتنمية �الأ�سرية وطالب  ل�سرطة 
باأبوظبي  �خل��ا���س��ة  �ل��ظ��ب��ي��ان��ي��ة  م��در���س��ة  وط��ال��ب��ات 
�أبوظبي  مركز  �إ�سهامات  على  �حلفل  يف  �مل�ساركون 
�لثقايف �أ�سبوع �ملرور �خلليجي �ل29 �سو�ء من خالل 
كما  �ل��ث��ق��اف��ي��ة.   �الإ����س���د�ر�ت  �أو  �لت�سكيلي  �مل��ع��ر���س 
ي�سارك �ملركز �لثقايف باأبوظبي يف �مل�سابقات �ملرورية 
و�لدوريات  �مل����رور  م��دي��ري��ة  تنظمها  �ل��ت��ي  �الخ����رى 
م�سابقة  ، وهي  �مل��رور �خلليجي ل29  �أ�سبوع  خالل 
�أف�����س��ل ع��ائ��ل��ة م���روري���ا ، �أف�����س��ل ع���ام���ل م���روري���ا ، 

وم�سابقة �أف�سل موؤ�س�سة مروريا .

ثقافة وفن�ن

26
بالتزامن مع يوم املراأة العاملي

ماجد بن حممد يفتتح معر�ش الفنانات االإماراتيات االأول مبتحف املراأة

�ضفري الدولة لدى هولندا ي�ضهد اأم�ضية ل�ضاعر اإماراتي

اختيار 300  �ضاعر من 22  دولة ملقابلة جلنة حتكيم
 اأمري ال�ضعراء ابتداء من 21 مار�ش اجلاري

على هام�ص م�صاركته يف اأ�صبوع املرور اخلليجي:

مركز اأبوظبي الثقايف ينظم معر�ضا فنيا ومعر�ضا الإ�ضدارات الثقافة 

اللجنة املنظمة ل�ضباق االأندية للثقافة 
والفنون ترفع قيمة جوائزها 15 يف املائة 
قررت �للجنة �ملنظمة �لعليا ل�سباق �الندية للثقافة و�لفنون رفع قيمة 
�ملا�سي  �لعام  �ملائة يف جميع �ملجاالت عن  15 يف  �ل�سباق بن�سبة  جو�ئز 
�لت�سويرية  و�الأف�����الم  �لثقافية  و�مل��ع��ل��وم��ات  �ل��ك��رمي  �ل���ق���ر�آن  لت�سمل 
و�لت�سوير �لفوتوغر�يف وكتابة �لق�سة وكتابة �ل�سعر و�لر�سم �لت�سكيلي 

و�لتمثيل �مل�سرحي.
و�أكد �ع�ساء �للجنة خالل �الإجتماع �لذي عقد بنادي �ل�سارقة �لريا�سي 
من  �ل�سباق  فعاليات  حتققه  ما  �أهمية  على  �الول  �م�س  م�ساء  �لثقايف 
حر�ك يف �الندية وملا له من مردود هام يف تن�سئة جيل ريا�سي موهوب 

ومتميز يف �ستى �ملجاالت ويف �كت�ساف مو�هبهم ومهارتهم وتنميتها.
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  روؤي��ة  ترجمة  �ىل  يهدف  �ل�سباق  �ن  �أك���دو�  كما 
�لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي ع�سو �ملجل�س �الأعلى حاكم �ل�سارقة 
يف �أن تكون �الندية ر�فد� جديد� من رو�فد �لن�ساط �البد�عي و�لتكامل 

بن �لريا�سة و�لثقافة.
�الندية  تو��سل  لتفعيل  �لرئي�سية  �لنقاط  من  ع��دد�  �الجتماع  وتناول 
باملو�عيد  و�الإل��ت��ز�م  متطلباته  وتلبية  �ل�سباق  م��ع  �ل�سبابية  و�مل��ر�ك��ز 
�ملحددة لفعاليات �ل�سباق حيث تقرر �عتبار يوم 20 مار�س �جلاري �أخر 
�أ�سماء �ملرت�سحن من قبل �الندية و�ملر�كز يف خمتلف  موعد ال�ستالم 

جماالت �ل�سباق على �ن يتبع ذلك ��ستالم �العمال وحتكيمها.
من  �أب��دت��ه  وم��ا  �مل�ساركة  على  �الن��دي��ة  ك��اف��ة  بحر�س  �للجنة  و����س��ادت 
جتاوب الفت يف �ملناف�سة فيما �رتفع �أعد�د مر�كز �ل�سباب �مل�ساركة �إىل 

مركز�.  8
ت��وزي��ع �الأدو�ر و�مل��ه��ام ب��ن �الع�����س��اء ملتابعة  وج���رى خ���الل �الج��ت��م��اع 

جمريات �ل�سباق و�لتوجيه برت�سيح �أ�سماء جلان �لتحكيم.
ح�سر �الجتماع �أع�ساء �للجنة �ملنظمة �لعليا �ل�سيخ عبد�لرحمن �ملعال 
بن  ح��م��د�ن  وحم��م��د  �ل��ن��وم��ان  وعبد�لعزيز  �لكتبي  بالعجيد  وم�سبح 
�سبيعان  وعبد�هلل  يا�س  بني  وعبد�لرحمن  ماجد  علي  وحممد  جر�س 
عبد�لعظيم  حممد  و�لدكتور  �لتفاق  ح�سن  و�ملهند�س  �لدوخي  ويا�سر 

وجا�سر �ملحا�سي. 
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�سفري  �لنقبي  حمد�ن  عبد�هلل  �سعادة  �سهد 
�الأم�سية  �لهولندية  �ململكة  ل��دى  �ل��دول��ة 
�ل���ت���ي �أح���ي���اه���ا �ل�����س��اع��ر �الإم�����ار�ت�����ي خالد 
فعاليات  �لظنحاين يف مدينة الهاي �سمن 
�لعربية  �مل����ر�أة  م��ه��رج��ان  ل���  �لثالثة  �ل����دورة 
�لعربي  �لبيت  �ملهرجان  نظم   . �ل�سينمائي 
�ملر�أة  ي��وم  ب���  �الح��ت��ف��االت  مبنا�سبة  للفنون 
�لعاملي بح�سور عدد من �ل�سفر�ء و�لفنانن 
و�الأوربين.  و�لهولندين  �لعرب  و�ملثقفن 
�ل�ساعر  م�����س��ارك��ة  �إن  �ل���دول���ة  �سفري  وق���ال 
�لظنحاين �الأدبية يف هولند� تندرج يف �سياق 
�ل��ب��ل��دي��ن �ل�سديقن  ب��ن  �ل��ث��ق��ايف  �ل��ت��ب��ادل 
و�أدباء  وفناين  ملثقفي  �لفر�سة  تتيح  و�لتي 
�لبلدين لفتح �آفاق و��سعة للحو�ر و�لتو��سل 
من �أجل �مل�ساهمة يف �إقامة وتفعيل �أن�سطة 
�لظنحاين  و�ألقى  م�سرتكة.  وفنية  ثقافية 

�لق�سائد  م���ن  �الأم�����س��ي��ة جم��م��وع��ة  خ���الل 
من  تغنى  و�لوجد�نية  و�الإن�سانية  �لوطنية 
ومكانتها  و�إن�سانيتها  �مل����ر�أة  ب���روح  خاللها 
�لعالية يف �ملجتمع مثل ق�سيدة ثورة �أنفا�س 
�أد�ه  �لناي  �آل��ة  ..وذل��ك مبر�فقة عزف على 
�لعازف �لعر�قي �ستار �ل�ساعدي مع ترجمة 
فورية لق�سائده باللغة �الإجنليزية. وب�ساأن 
مكانة �ملر�أة يف �الإمار�ت �أو�سح �لظنحاين..
كبري  باهتمام  حتظى  �الإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  �أن 
م��ن ق��ي��ادة �ل��ب��الد �ل��ر���س��ي��دة وم���ن خمتلف 
و�خلا�سة  و�ل�سعبية  �لر�سمية  �لفعاليات 
�لتنمية  عملية  من  �أ�سيال  جزء�  باعتبارها 
موقعها  عزز  ما  و�مل�ستد�مة..وهو  �ل�ساملة 
�لتميز و�الإب�����د�ع م��ن خ��الل ما  �أر����س  على 
ومكت�سبات  ك��ب��رية  م��ن��ج��ز�ت  م���ن  ح��ق��ق��ت��ه 
�ل�سيا�سية  �ل�����س��ع��د  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  عظيمة 

خالل  و�أ�سبحت  و�لثقافية  و�الق��ت�����س��ادي��ة 
�أي��ق��ون��ة يف �سماء �لتميز  ف��رتة وج��ي��زة ج��د� 

�مل�ستوى  �ل��ن�����س��وي ع��ل��ى  و�ل���ري���ادة و�ل��ع��م��ل 
�ملحلي و�الإقليمي و�لدويل. 

و�سل عدد �ل�سعر�ء �لذين مت �ختيارهم ملقابلة 
جلنة حتكيم م�سابقة �أمري �ل�سعر�ء يف �أبوظبي..  
300   �ساعر ميثلون 22 دولة خالل �أيام 21 
و�أنهت  �جل���اري.  مار�س  �سهر  23 من  و   22 و 
�لتي  �ل�����س��ع��ر�ء  �أم���ري  مل�سابقة  �ملنظمة  �للجنة 
و�لرب�مج  �ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  عليها  ت�سرف 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�ل����رت�ث����ي����ة يف �إم��������ارة �أب���وظ���ب���ي..

و�لتقييم  �لفرز  بعمليات  �خلا�سة  �جتماعاتها 
وف��ق��ا ل��ل��م��ع��اي��ري �ل��ت��ي ���س��ب��ق �الإع�����الن ع��ن��ه��ا .. 
�أكادميية  ت��ل��ق��ت��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل�����س��ع��ري��ة  ل��ل��ق�����س��ائ��د 
دولة   30 من  �مل�ساركن  �آالف  قبل  من  �ل�سعر 
للمو�سم  �ل���رت����س���ح  ب���ه���دف  و�أج���ن���ب���ي���ة  ع��رب��ي��ة 
�خلام�س من �مل�سابقة �لتي تعنى باإبد�عات �سعر 
�أعمالها  �للجنة  وع��ق��دت  �لف�سحى.  �ل��ع��رب��ي��ة 
�أكادميية  م��دي��ر  �ل��ع��م��ي��م��ي  ���س��ل��ط��ان  ب��رئ��ا���س��ة 
مدير  �مل��زروع��ي  �سيف  عي�سى  وح�سور  �ل�سعر 
و�لرب�مج  �مل��ه��رج��ان��ات  �إد�رة  جلنة  يف  �مل�ساريع 
و�أع�ساء جلنة �لتحكيم و�لدكتور علي بن متيم 
�لدكتور�سالح  و  مرتا�س  عبد�مللك  و�لدكتور 
�لدكتور  �ملنظمة  للجنة  لع�سوي  �إ�سافة  ف�سل 
عبدي.  ول��د  حممد  �ل��دك��ت��ور  و  �حل�سن  غ�سان 
�ساعر   300 �ختيار  مت  �أن���ه  �لعميمي  و�أو���س��ح 

�ملبا�سرة  �مل��ق��اب��الت  الإج������ر�ء�ت  دول����ة   22 م��ن 
�أن  �أب��وظ��ب��ي..م��و���س��ح��ا  يف  �لتحكيم  جل��ن��ة  م��ع 
�لعديد من �مل�ساركات جاءت من �سعر�ء يف دول 
معظم  من  ل�سعر�ء  �إ�سافة  و�أوروب��ي��ة  �إفريقية 
�أن ت�سهد �لدورة �ملقبلة  �لدول �لعربية. وتوقع 
�أمري  لقب  لنيل  �ل�سعر�ء  ب��ن  ك��ب��رية  مناف�سة 
ل��ل��م��و���س��م �خل��ام�����س م�����س��ي��د� بارتفاع  �ل�����س��ع��ر�ء 
�مل�ستوى �لفني و�الإبد�عي لل�سعر�ء �ملرت�سحن. 
و �أمري �ل�سعر�ء م�سابقة ثقافية كربى �أطلقتها 
يتناف�س  حيث  �أب��وظ��ب��ي  �الإم��ار�ت��ي��ة  �لعا�سمة 
على م�سمارها �سعر�ء �لق�سيدة �لف�سحى بكل 
�ألو�نها و�أطيافها �سو�ء كانت �لق�سيدة عمودية 
مقفاة كما عرفت منذ �لع�سور �لقدمية �أو كانت 
�حلرة  �لق�سيدة  من��ط  �حل��دي��ث  �لنمط  �سمن 
�مل�سابقة  �أ���س��د�ء  وو�سلت   . �لتفعيلة  �أوق�سيدة 
و�أ�سبحت   2007 �الأوىل  دورتها  منذ  للعاملية 
كم�سابقة  و�الأك��رث جماهريية  و�الأق��وى  �الأوىل 
وباتت  �لف�سيح  بال�سعر  تخت�س  �أدب��ي��ة  ثقافية 
ت�سكل خدمة الأهد�ف �لنهو�س بال�سعر �لعربي 
و�إعادة �العتبار لالأدب �لعربي �لذي تاألق طو�ل 
�ل�سعر..وذلك  �أدب  وخ�سو�سا  �ملا�سية  �لقرون 
�جلاهلية  يف  �لعربي  �ل�سعر  نه�سة  ع�سر  منذ 

وع�سره �لذهبي يف �لع�سر �لعبا�سي �إذ �ساهمت 
�إعادته �إىل د�ئ��رة �ل�سوء وو�سعه يف م�ساحة  يف 
�مل�سابقة  حظيت  ي�ستحقه..كما  �ل��ذي  �لتكرمي 
�حلر�ك  مبتابعة  و�ملتخ�س�سن  �لنقاد  باهتمام 
�ل��ث��ق��ايف و�الأدب�������ي يف �ل���ع���امل �ل��ع��رب��ي وح����ازت 
�ملحلية  �الإع������الم  و���س��ائ��ل  و����س��ع��ا يف  �ه��ت��م��ام��ا 
�لعامة  �الأم��ان��ة  �أن  يذكر  و�ل��دول��ي��ة.  و�لعربية 
�أ�سدرت  �أب��وظ��ب��ي  الإم����ارة  �لتنفيذي  للمجل�س 
�ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  بت�سكيل  ق���ر�ر�  م��وؤخ��ر� 

برئا�سة  .. وذلك  و�لرت�ثية  �لثقافية  و�لرب�مج 
�سعادة حممد خلف �ملزروعي وع�سوية ممثلن 
ع���ن ك���ل م���ن ���س��رك��ة �أب���وظ���ب���ي ل���الإع���الم هيئة 
�إليها  ت�ستند  �لتي  و�لثقافة  لل�سياحة  �أبوظبي 
�لعامة  و�أع��م��ال��ه��ا..�ل��ق��ي��ادة  مهامها  يف  �للجنة 
�أب��وظ��ب��ي ود�ئ����رة �ل�����س��وؤون �ل��ب��ل��دي��ة و  ل�سرطة 
ديو�ن ممثل �حلاكم يف �ملنطقة �لغربية و د�ئرة 
�لنقل و هيئة �لبيئة - �أبوظبي وهيئة �ل�سحة - 

�أبوظبي وجهاز �أبوظبي للرقابة �لغذ�ئية. 

للرتجمة  كلمة  م�����س��روع  ي�����س��ارك 
لل�سياحة  �أب��وظ��ب��ي  لهيئة  �ل��ت��اب��ع 
معر�س  ف���ع���ال���ي���ات  يف  و�ل���ث���ق���اف���ة 
�ل���ري���ا����س �ل�����دويل ل��ل��ك��ت��اب �لذي 
�لثقافة و�الإع��الم يف  تنظمه وز�رة 
�ململكة �لعربية �ل�سعودية ويختتم 
ويحر�س   . �جلمعة  غ��د�  فعالياته 
م�����س��روع ك��ل��م��ة ع��ل��ى �مل�����س��ارك��ة يف 
و�لدولية  �لعربية  �لكتب  معار�س 
مل����ا مت��ث��ل��ه م����ن �أه���م���ي���ة ك���ب���رية يف 
و�لتو��سل  �لكتاب  وتوزيع  �سناعة 
على  و�لتعرف  �ل��ق��ر�ء  جمهور  مع 
تطلعاتهم و�هتمامتهم يف جماالت 
�إىل  باالإ�سافة  و�ل��ق��ر�ءة  �ملطالعة 
�مل�ساهمة يف م�ساندة �سناعة �لكتاب 
وترويجها.  �ل���ع���رب���ي  �ل���ع���امل  يف 
وي�������س���ارك �مل�������س���روع �حل���ائ���ز على 
�ل�سريفن  �حلرمن  خ��ادم  جائزة 
عبد�لعزيز  ب����ن  ع����ب����د�هلل  �مل���ل���ك 
ل���ل���رتج���م���ة يف دورت����ه����ا  �ل���ع���امل���ي���ة 
�خلام�سة يف جمال جهود �ملوؤ�س�سات 
مبجموعة  �ملعر�س  و�ل��ه��ي��ئ��ات..يف 
�ل��ت��ي ت�ستمل على  �إ���س��د�ر�ت��ه  م��ن 
�أكرث  ع��ن  ترجمتها  مت��ت  عناوين 
م���ن   13  ل��غ��ة مل��وؤل��ف��ن يحظون 
ب�سهرة عاملية منها كتاب �مل�سلمون 
جلري�لد  �الأم���ري���ك���ي  �ل���ت���اري���خ  يف 
دي��رك�����س ح��ي��ث ي��ق��دم ه���ذ� �لكتاب 
لتاريخ  ���س��ام��ل��ة وم��ت��و�زن��ة  ���س��ورة 
�مل�سلمن يف �لواليات �ملتحدة ب�سكل 

عام.  ب�سكل  و�الأمريكيتن  خا�س 
�لع�سرة  ف�سوله  خالل  من  ويعود 
يف  �الإ�سالمي  �الإ�سهام  بد�يات  �إىل 
فريجع  �الأم��ري��ك��ي��ت��ن  ��ستك�ساف 
ذلك �إىل ما قبل كولومب�س. . كما 
�لر�ميانة.. كتاب  �مل�سروع  يعر�س 

م���ل���ح���م���ة م���ع���رب���ة ����س���ع���ر� ل���ودي���ع 
�لب�ستاين �لتي تنتمي �إىل �ملوروث 
�ل��ه��ن��دي �مل��ق��د���س وحت���وي �مللحمة 
�خلارقة  �الأح��������د�ث  م���ن  �ل��ك��ث��ري 
تخو�سها  �لتي  �حلربية  و�مل��ع��ارك 
�لف�سيلة.. دفاعا عن  �ل�سخ�سيات 

تتمحور  �أن  �ل��ط��ب��ي��ع��ي  م��ن  وك����ان 
بو�سفه  ر�م�������ا  ح������ول  �الأح�����������د�ث 
�سماتالبطل  يحمل  قوميا  بطال 
�ملد�فع عن �حلق و�خلري  �مللحمي 
قدرة  تفوق  خ��ارق��ة  بقوة  و�ملتمتع 
�لكتب  بن  ومن  �لعادين.  �لنا�س 
�ل��ت��ي ي�����س��ارك ب��ه��ا �مل�����س��روع كتاب 

�لذي  �ل�سن�سكريتي  �ل�سعر  خز�نة 
د   . . ن  �أ  ب��ج��م��ع��ه وحت���ري���ره  ق����ام 
�لعربية  �إىل  ون���ق���ل���ه  ه���اك�������س���ار   .
�أبو  عبد�لوهاب  و�ملرتجم  �ل�ساعر 
�لكتاب  �ل�سعودية. ويقدم  زيد من 
ل���ل���ق���ارئ خم����ت����ار�ت ���س��ع��ري��ة من 
�أ�سا�سا  �أو�مل��ن��ظ��وم  �مل��ك��ت��وب  �ل�سعر 
�لقدمية  �ل�����س��ن�����س��ك��ري��ت��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ة 
���س��م��ن م����دى زم��ن��ي مي��ت��د الأكرث 
عام..وترجمها  �آالف  ث��الث��ة  م��ن 
  40 ح��������و�يل   �الإجن����ل����ي����زي����ة  �إىل 
�ساعر�ن  ب��ي��ن��ه��م  م����ن  م���رتج���م���ا 
لالآد�ب  نوبل  جائزة  على  ح��ائ��ز�ن 
هما �ل�ساعر �الإيرلندي وليام بتلر 
�أكتافيو  �ملك�سيكي  و�ل�ساعر  ييت�س 
ب���از . ك��م��ا ي��ع��ر���س م�����س��روع كلمة 
�لي�سرى  ق��دم��ي  رو�ي���ة  جناحه  يف 
ذ�تية  �سرية  وه��ي  ب��ر�ون  لكر�ستي 
بر�ون  كر�ستي  �الإيرلندي  للكاتب 
�ملرتجم خالد  للعربية  بنقلها  قام 
�ل�����س��ع��ودي��ة طبعت  �ل��غ��ن��ام��ي م���ن 
�لر�بعة  يف  ك����ان  ع��ن��دم��ا  ون�����س��رت 
و�ل��ع�����س��ري��ن م��ن ع��م��ره..وك��ان قد 
ب�سنو�ت  �ل��ت��اري��خ  ذل��ك  قبل  كتبها 
مما يدل على عبقرية مبكرة وهذه 
ب�����ر�ون �الأول  �ل����رو�ي����ة ه���ي ع��م��ل 
تاريخ  م���وج���ز  ك���ت���اب  �ىل  �إ����س���اف���ة 
�جلنون لروي بورتر �لذي يعر�س 
�لثقافة  بها  ق��ارب��ت  �لتي  �لكيفية 

�لغربية �جلنون وعاجلته.

م�ضروع كلمة للرتجمة ي�ضارك
 يف معر�ش الريا�ش الدويل للكتاب
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بتلكفة 20 مليون جنية اأ�صرليني 

اختيار االإمارات لت�ضوير الفيلم العاملي روميو وجوليت
على �لعائد و�لت�ش�يق م�شم�نة  م�ؤ�رش�ت  له  بالإمار�ت  �لت�ش�ير  �ملزروعي:  •• حممد 

�ل�شينما و�مل�رشح �شناعة  ثقافة  دعم  يف  ن�شاهم  �شربي:  •• �أكرم 
رومي� وج�ليت  لق�شة  خمتلفة  روؤية  يج�شد  �ش�ف  �لفيلم  �شرني:  •• ج�ليان 

•• ابوظبي-رم�ضان عطا:

م�سرحية  لعر�س  �أورب���ا  يف  �مل��ت��و�ىل  �لنجاح  بعد 
روم���ي���و وج���ول���ي���ت م���ن رو�ئ������ع ���س��ك�����س��ب��ري و�لتي 
وقطر  ودب��ي  باأبوظبي  �ملا�سي  �ل��ع��ام  يف  عر�ست 
و�ل��ب��ح��ري��ن �أي�����س��ا ق���رر �مل��ن��ت��ج �ل�����س��ه��ري جوليان 
�لعمل  ه����ذ�  ت�����س��وي��ر  ���س��رني و وب��ريج��ك��ف��ي�����س��ت 
م���ع جن����وم ع���امل���ن ب���ان���ت���اج ���س��خ��م ب�����االم�����ار�ت و 
بابوظبي  �لفعاليات  لتنظيم  �سكاي  مع  باالتفاق 
و�ل��ت��ي ق��دم��ت ه���ذ� �ل��ع��م��ل ب��ن��ج��اح ك��ب��ري و�نتاج 
جمهور  وح�سرة  ب��االم��ار�ت  عر�سة  عند  حمرتم 
 S4K �أب���وظ���ب���ي وف�����د م����ن  ك���ب���ري وو�����س����ل �ىل 
 ENTERTAINMENT UK
�ل�سهري  و�مل���ن���ت���ج  �أد�رت������ه������ا  جم��ل�����س  و�أع���������س����اء 
�لربيطاين جوليان �سرني و وبريجكفي�ست �لذي 
ب�  �الن��ت��اج  م��ع قطاع  و�أجتمع  ت�سوير  م��و�ق��ع  ز�ر 
لالعالم  �أبوظبي  هيئة  ومع  باأبوظبي   2454
�ملنتج  ق��ام  وق��د  �لفعاىل�ت  لتنظيم  �سكاي  و�أد�رة 
مع  مكثفة  �أجتماعات  �سل�سة  بعقد  �سربي  �أك��رم 
�لوفد وقدمو� �مل�سروع متكامال للجهات �ملخت�سة 
�لفعاليات  ل��ت��ن��ظ��ي��م  ���س��ك��اي  ب��اأخ��ت��ي��ار  وق���ام���و�   ،
باأبوظبي كمنتج منفذ للفيلم و�لذي �سوف ي�سل 
تكلفتة �ىل �أكرث من 20 مليون جنية �أ�سرتليني 
وي�سور يف ع�سرة مو�قع باأبوظبي ودبي وجميعها 

ت�سوير د�خلي. 

�صناعة الفالم العاملية
و�ع�����رب �مل��ن��ت��ج �أك�����رم ���س��ربي م��دي��ر ع���ام �سكاي 
�لطيبة  �سعادتة ومتنياتة  �لفعاليات عن  لتنظيم 
�لثقافة  وزي��ر  م��ب��ارك(  بن  )نهيان  �ل�سيخ  ل�سمو 
من�سبة  يف  بالتوفيق  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�سباب 
، و��سعي لرتتيب �ور�ق��ي يف �ول مقابلة  �جلديد 
وحت�سري  �ملنتجن  مقرتحات  لعر�س  �سموه  مع 
�مل�����س��رح وخ��ط��ط للنهو�س  م��ل��ف��ات ق��وي��ة ل��دع��م 
ب��ف��ك��رة ت��ط��وي��ر �الن���ت���اج �مل�����س��رتك ، ودع���م وخلق 

وتاهيل منتج وموزع �مار�تي .
و�ي�سا �سعيد بتكليفي كمنتج منفذ لفيلم روميو 
وج��ول��ي��ت و �أن��ن��ا ق��دم��ن��ا �ب���د�ع���ات ، وع��م��ل��ت بكل 

�سنو�ت  منذ  بخطو�ت  �لنجاح  وت���ذوق  �ل��ط��اق��ات 
و�مل�سرح  �ل�سينما  �سناعة  ثقافة  دعم  يف  ون�ساهم 
�ل��ت��ع��اون مع  و  للتنفيذ  ج��اه��زة  �أع���م���ال  ول��دي��ن��ا 

منتجن من م�سر �أي�سا كثرية .
مو�طن  �مل����زروع����ي  ���س��ع��ي��د  حم��م��د  �أن  و������س����اف 
�إم��ار�ت��ي ، عا�سق ل��رت�ب �ل��وط��ن �جلميل  وف��ن��ان 
�ملثقفن �ملحظوظن يعرفونه متذوق لروح �لفن 
من  و�ل�سرب  ع�سريته  �أه��ل  من  �البت�سامة  تعلم 
 ، �آ�سالته و�لعمل من عادته  عقيدته و�حللم من 
و�أ�ستقطب �سكاي منذ �سنو�ت باقات من �العمال 

�لفنية �لر�ئعة على م�سارح �أبوظبي. 

العيار الكوميدي
�أ���س��ع��ب م��ن �ل�سينما  �مل�����س��رح  �أن  �مل��زروع��ي  وق���ال 
�أعمال  ولدينا  �النتاج  �سناعة  يف  عازمون  ولكننا 
للم�ساهمة  للمنتجن  حقا  فر�سة  وه��ي  ك��ث��رية 
فر�س  ع��ن  تبحث  �لتي  �لتمويل  و���س��رك��ات  معنا 
�أي خم��اط��ر وت��ل��ك �العمال  ي��وج��د  �مل�����س��ارك��ة وال 
ودالئل  موؤ�سر�ت  باالمار�ت  وت�سويرها  و�أنتاجها 
�أثبتنا  الأن���ن���ا  و�ل��ت�����س��وي��ق  �ل��ع��ائ��د  يف  م�����س��م��ون��ة 
�مل�سرح  دع���م  عاتقنا  ع��ل��ي  و�أخ���ذن���ا  بالفعل  ذل���ك 
ب��اأ���س��ت��م��ر�ر وب��ن��ج��اح وع��زمي��ة و �أ����س���ر�ر وجنحنا 
 ، وف��خ��ر  بنجاح  �أعمالنا  ك��ل  وقدمنا  ر�سالتنا  يف 
من  متنوعة  ع��امل��ي��ة  م�سرحية  ع��رو���س  وق��دم��ن��ا 
�مل�����س��رح �ل���ربي���ط���اين و�ل��ف��رن�����س��ي و�ل���ع���امل���ي من 
و�النتاج  �ل��ر�ق��ي  �الجتماعي  �لكوميدي  �لعيار 
تلك  �لب�سر وعر�سنا  �أ�سعد �الف  �ملتميز  �ل�سخم 
�مل�سرحيات بنجاح كبري �ساحق و�نتاج �سخي وكان 
منها موؤخر� م�سرحية �سنوو�يت و�القز�م �ل�سبعة 
و روميو و جوليت  �لذهبي  �سندريال و�حل��ذ�ء  و 
و�مل�سباح  �ل���دي���ن  ع���الء  و  ب��ن��وك��ي��و  م�����س��رح��ي��ة  و 
�ل�سحري و �المرية �لنائمة و علي بابا و�الربعن 
حر�مي وغريها و مت عر�س تلك �العمال �لعاملية 
علي �مل�سرح �لوطني باأبوظبي ومن ثم يتم جتهيز 
م�سرحية  وي��ل��ي��ه��ا  زورو  ث��م  ب��ي��رتب��ان  م�سرحية 
هامليت و �لعر�س �لعاملي �ل�سهري �سريك و تويز 
�أ�ستوري كل تلك �العمال �أهلت و�أثقلت �المار�ت 
طيبة  �سمعة  خا�سة  ب�سفة  �سكاي  ع��ام��ة  ب�سفة 

وع��امل��ي��ة وخ���ربة و�ح��ت��ك��اك م��ع جن���وم ع��امل��ي��ون يف 
جمال �مل�سرح �لعاملي و�ل�سينما وخا�سة يف توفري 
�لديكور  وت�سنيع  و�ل�سوت  �ال���س��اءة  �إحتياجات 
�لفنن  م��ع  و�لتعامل  و�مل��الب�����س  و�الك�����س�����س��و�ر�ت 
ل����ذ� ر���س��ح��ت ���س��ك��اي ع��امل��ي��ا لتنظيم  و�ل��ف��ن��ان��ن 
كمنتج  �أح��ت��ي��اره��ا  بعد  �لثانية  للمرة  �لفعاليات 
منفذ لفيلم �أريبان نايت�س و�لذي �سوف ي�سور يف 

نهاية �لعام �أي�سا .

العمل اجلميل
رومان�سية  �أن  �سرني  جوليان  �لفيلم  منتج  وقال 
�أل��ه��ب��ن��ي ت�سور�  �ل�����س��و�ط��ئ  �الم������ار�ت وخ��ا���س��ت��ا 
ومعاجلته  للن�س  ك��ت��اب��ت��ي  ع��ن��د  خ��ا���س  و�ي���ح���اء 
كفيلم رو�ئي رومان�سي و�أندماجي لنف�س �لعر�س 
وجوليت  روميو  قدمت  عندما  �خلا�سة  ومل�ساتي 
�أختلفت  �لطويلة  كعمل م�سرح عاملي مع خربتي 
فرعن  و�ل�سينما  �مل�����س��رح  الأن  ك��ث��ري�  نف�سي  م��ع 
متكافئن للفن �لرو�ئي و �ملرئي ويف كل مره �أري 
برت�سيح  قمنا  ولذلك   ، �أخ��ري  مبنظومة  �لعمل 
هذ�  للم�ساركة يف  �ل��ع��امل  �أف�سل جن��وم  و�أخ��ت��ي��ار 
لق�سة  روؤي��ة خمتلفة  �سوف يج�سد  �ل��ذي  �لفيلم 
�آخر  وبعد  ب�سمون  ولكن  متاما  وجوليت  روميو 

و�ملحفور  �جلميل  �لعمل  ه��ذ�  ق��دم  ق��د  و  ج��دي��د 
ب��اأف��ك��ار رومن�سية  ب��ال��ق��ل��وب و �الذه����ان م��ن ق��ب��ل 
در�مية و �أنتاج �سينمائي ر�ئع وم�سرحي خمتلف و 
بعدد كبري من �للغات و�البعاد �لفكرية �لرومن�سية 
بزو�يا  �ملبدعون  له  وفيلم روميو وجوليت ينظر 
�لعاملي  �الم��ري��ك��ي  �لنجم  ور�سحنا  لها  الن��ه��اي��ة 
روميو  دور  وميثل  لروميو  ك��اأب  تر�فولتا  ج��ون 
�ملطرب �لعاملي �ل�سهري هاري �أ�ستيل�س و ميثل دور 
�ل�سهري  �لعاملي  �ملمثل  �أبنة  كولن�س  ليلي  جوليت 
�لعاملي  �لكوميدي  �لنجم  ي�سارك  و  كولن�س  فيل 
ب��الك يف ه��ذ� �لعمل وي�سارك  �ال���س��ط��وري ج��اك 
�أ�ستونتون  �أميلد�  هوليود  جنمة  �أي�سا  بالفيلم 
م���ع �مل��ط��رب��ة �ل��ن��ج��م��ة �ل�����س��ه��رية ك��ي��ل��ي منجوي 
�أخ�����ر�ج ع��امل��ي الأ���س��ت��ف��ن وولفندين  �ل��ف��ي��ل��م م��ن 
خم��رج ر�ئ��ع��ة ه���اري ب��وت��ر وي�����س��ارك �ملنتج �ملنفذ 
�أكرم �سربي مدير عام �سكاي لتنظيم �لفعاليات 
بابوظبي و هذ� �لعمل من �أنتاج جوليان �سرني و 
تاليف جوليان �سرني  و�أي�سا من  وبريجكفي�ست 

ومات جيمبلت .
�أف����الم م�����س��ري��ة وع��رب��ي��ة يف �ل��ط��ري��ق ل��ل��ن��ور من 

�أبوظبي �أي�سا 
وعلى �سعيد �خر تلقى �ملنتج �أكرم �سربي مدير 
بابوظبي  �سركة  �لفعاليات  لتنظيم  �سكاي  ع��ام 

من �سركة فري�ست كات لالأنتاج وهي �سركة �أنتاج 
م�سرية عرو�سا �أخري ومت �أختيار جمموعة من 
وقد  ه��ذ�  باأبوظبي  لت�سويرها  �مل�سرية  �الف��الم 
فري�ست  ل�سركة  ر�سمي  مكتب  �أفتتاح  موؤخر�  مت 
ك���ات ل��الأن��ت��اج يف ه��ي��ئ��ة �أب��وظ��ب��ي ل���الأع���الم وعن 
�أنتاجها  ي��ب��د�ء  ���س��وف  �مل�����س��ري��ة و�ل��ت��ي  �الف����الم 
و  �لعزيز  عبد  حممد  �سيناريو  �سارة  باأ�سم  فيلم 
 3 تقارب  �لفيلم  وميز�نية  عو�س  �أحمد  �ملخرج 
مالين دوالر لت�سويرة يف �بوظبي و�ي�سا ندر�س 
�أم  �لهند  با�سم  تقريبا  �لتكلفة  بنف�س  �آخ��ر  فيلم 
ور�سح  رم�سي�س  �أم���ري  و�أخ����ر�ج  تاليف  �لعجائب 
منهم  �لفنانن  م��ن  كبري  ع��دد  �لفيلم  لبطولة 
عمرو حممود عبد �لعزيز وح�سن ح�سني وي�سر� 
�للوزي و ح�سن �المام وم�سل�سل تلفزيوين باأ�سم 
�أن��ا و�ل�سفاح وه��و�ك من �سيناريو وح��و�ر حمدي 
و فيلم �سحر� من  �سامل  �أ���س��رف  و�أخ���ر�ج  يو�سف 
�أن��ه وم��ن �لو��سح �أن  ت��اىلف حممد دي��اب وق��ال 
�أفالمها  لت�سوير  وعربية  عاملية  �أجتاهات  هناك 
ن�سوق لهم من خالل عالقتنا  ب��االم��ار�ت ونحن 
مل�ساهدة  �ملنتجن  ودع��وت عدد كبري من  �لطيبة 
�مل�سرح  جم��ال  يف  باأبوظبي  هنا  عامليا  ننتجة  م��ا 
وكنت حري�س علي ذلك �الم��ر كخري مثال على 
�أر�س �لو�قع وللتعرف على �سوق �مل�سرح و�ل�سينما 

بعيد� عن �أجو�ء �ملهرجانات 
و�أكد �ملنتج �أكرم �سربي �أن �سناعة و ثقافة �النتاج 
بنجاح  و  بخطى  ت�سري  و�مل�����س��رح��ي  �ل�سينمائي 
باالمار�ت و جناحنا فنيا وقمنا باأختيار وبدر��سة 
وتطوير �لعديد من �مل�سروعات �ل�سينمائية وهذ� 
�لتمويل  �سركات  نقنع  و  وندر�س  لنا  مكلف  �أم��ر 
و�مل�سرح  �ل�سينما  ع��رو���س  �أه��م  و  �أ�سخم  الأن��ت��اج 
ب����االم����ار�ت ون���اأم���ل م���ن �ل��ب��ن��وك ب����االم����ار�ت �أن 
�أي�سا بالتعرف علي �سناعة تلك �الفالم  ت�ساهم 
قوي  �ملنتج  ك��ان  �أذ�  بالعك�س  تذكر  خماطرة  فال 
و�النتاج �سخي فالعائد م�سمون بن�سبة 300 يف 
و�لعربية  �لعاملية  �الف��الم  �سناعة  حتظى  و  �ملئة 
واليوجد  ب��اه��ت��م��ام  �الم�������ار�ت  �ىل  �ل��ط��ري��ق  يف 
�أتوقع  و  م�سمونه  �لنجاح  فعو�مل  ذل��ك  يف  �سر� 
�النتاج  طريق  عن  �أمارتية  �أف��الم��ا  ظهور  قريبا 
و  �لطويلة  �أ���س��ارك بخربتي  �سوف  و�أن��ا  �مل�سرتك 
و�مل�سرح  �ل�سينما  �سناعة  و�أن  �لعاملية  عالقاتي 
�ملالئم و  �ملناخ  لتو�جد  �ملنتجن �جلادين  جتذب 
�ال�ستقر�ر �المني و �لنف�سي و�لدعم �لوجي�ستك 
هناك  و  و�مل�سل�سالت  �لعربية  �الف���الم  لت�سوير 
جت����ارب ف��ع��ل��ي وجن����اح ك��ب��ري ل��ع��م��ال ك��ث��ري� متت 
�النتاج  وتثبيت  و�سوريا �حلالية  �أزمة م�سر  قبل 
باالمار�ت حاليا ي�سري ب�سكل �أقوي وفعال وتدفق 
ومنحهم  �الم����ار�ت  على  و�ملنتجن  �مل�ستثمرين 
مم���ي���ز�ت ع���دي���دة ول���ع���دم ف��ر���س ���س��ر�ئ��ب �سجع 
�لكثريون على �لتعرف على �سوق �النتاج و�سناعة 
�ل�سينما . و �ملطلوب �أقامة ر�بطه للم�ستثمرين يف 
جمال �ل�سينما و�مل�سرح و �الهتمام ب�سناعة �مل�سرح 
على  �ل�سينما  �أب���و�ب  يفتح  �أن  يف  �لف�سل  له  ك��ان 
�لتي  �الف��الم  بور�سة  و مطلوب خلق  م�سرعيها 
�ملنتج  ن��رى  �أن  تعمل يف جم��ال �النتاج و مطلوب 
�ملوزع �المارتي ب�سكل مبا�سر وبقوة ونقرتح طرح 
ل��دي �الم���ار�ت لدعم  �لبنوك  �سند�ت من خ��الل 
�لعاملية  �ل�����س��رك��ات  ل��ك��ربى  �الف���الم  �أن��ت��اج  ثقافة 
بابوظبي  خا�ستا  باالمار�ت  �ال�ستثمار  ولت�سجع 
و دبي و البد من ربط �ل�سوق �ل�سينمائي �لعاملي 
دون خوف و �ال�ستثمار يف �ل�سينما مثل �ال�ستثمار 

يف �لعقار�ت جناحات و�سفقات م�سمونه . 

�اليام  ه��ذه  و�مل�سرح  �ل�سينما  ع�ساق  بن  حديث  ال 
�لتي  �ل�سينمائية  �ل��ت��ج��ارب  �أه����م  �ح����دى  ع��ن  �ال 
رو�ية  على  معتمدة  �لربيطانية  �ل�سينما  قدمتها 
�مل�سرحي  �لعر�س  �لن�س يف  ذ�ت  و�ي�سا  )�لبو�ساء( 
�لذي متت معاجلته �سينمائيا. وحينما ياأتي �حدث 
�الأفالم �لربيطانية �لتي تعتمد على رو�ية لالأديب 
)�لبوؤ�ساء(  وه��ي  ه��وج��و  فكتور  �لكبري  �لفرن�سي 
يف  �أح��د�ث��ه��ا  تقع  يكفيها.  م��ا  �ل�سهرة  م��ن  ولديها 
�لثورة  تو�بع  هوجو  ويتذكر   1815 ع��ام  باري�س 
باري�س  �أه��ايل  �لعظمي وكيف كان يقيم  �لفرن�سية 
�ملتاري�س يف �ل�سو�رع من �أجل حتقيق مطالبهم يف 

�حلرية و�مل�ساو�ة و�الخاء. 
�لدر�ما  �أ���س��ل��وب  �لفيلم  ه��وب��ر خم���رج  ت���وم  �خ��ت��ار 
�لنجاح  ه��و  ذل��ك  يف  �ل�سبب  �ن  وي��ب��دو  �ملو�سيقية 

رو�ية  عن  �ملاأخوذة  �ملو�سيقية  للم�سرحيات  �لهائل 
)�لبوؤ�ساء( وبع�سها ��ستمر عر�سه ع�سر�ت �ل�سنو�ت 
ذكرنا  وكما  ونيويورك  ولندن  باري�س  م�سارح  على 
فان �لثورة �لفرن�سية كانت موجودة بقوة يف رو�ية 
�مل��وؤل��ف م��ن حياته  فكتور ه��وغ��و ومل ال وق��د دف��ع 
�أجل تاأييده للثورة. حتكي  �ملنفي من  عاما يف   15
�ل��رو�ي��ة باخت�سار ع��ن ���س��ر�ع �خل��ري و�ل�����س��ر بن 
�الن�سان �لب�سيط �لطيب جان فاجلان وقام بدوره 
هيوجاكمان ومر�سح عنه لالأو�سكار هذ� �لعام وبن 
�ل��ذي يريد تطبيق  ك��رو(  �ل�سابط جافيري )ر�سل 
لكي  للمجرم  �لفر�سة  �ف�ساح  دون  بتعنت  �لقانون 
يتوب وجان فاجلان لي�س مبجرم فقد دخل �ل�سجن 
�أخ��ت��ه �جلائعة  �ب��ن��ة  ليطعم  ���س��رق رغ��ي��ف��اً  ع��ن��دم��ا 
وب�����س��ب��ب حم���اوالت���ه �ل���ه���رب ق�����س��ى 19 ع���ام���ا يف 

�ل�سجن هرب بعدها وقام بتغيري �سخ�سيته وتبنى 
طفلة �سغرية �بنة الحدى �لعامالت )�آن هاثاو�ي( 
�ن  د�ئ��م��ا  تعلم  ولكنه  قا�سية  �سعبة  ح��ي��اة  وع��ا���س 
لالنتقام  فر�سة  جاءته  عندما  حتى  �خل��ري  يفعل 
�لفيلم  �سيناريو  كتب  �سر�حه.  �أطلق  جافيري  من 
وحر�سا  �سونربج  وكلود  نيكل�سون  ويليم  �لثنائي 
حتى  �لبد�ية  من  ب�سيطا  غنائيا  �حل��و�ر  يكون  �ن 
�لنهاية و�أعطو� �لثورة �لفرن�سية حقها يف �الأحد�ث 
�بنة فاجلان  �أحب  �لذي  �ل�ساب موري�س  �ن  خا�سة 
كان قد ترك ق�سر جده �لرثي من �أجل �الن�سمام 
يبكي  �جلمهور  يجعل  �ن  �لفيلم  و��ستطاع  للثو�ر 
على �لطفل )جافرو�س( �لذي مات بطلق ناري يف 
�أحد�ث �لثورة �لفرن�سية. فيلم ي�سلح للم�ساهدة.. 
الن نب�س �لثورة يظل متاأججا يف كل وقت وزمان .

من توقيع توم هوبر

ثورة )البوؤ�ضاء( يف ال�ضينما الربيطانية



االبتعاد قدر االمكان عن 
الفاكهة قد ت�ضبب ال�ضمنة

�كد در��سة علمية �جر�ها خرب�ء �لتغذية بجامعة ييل �الأمريكية �البتعاد 
�لفركتوز  �لفاكهة  ب�سكر  �لغنية  و�مل�سروبات  �الأطعمة  ع��ن  �الإم��ك��ان  ق��در 
�أن هذ� �ل�سكر الي�سعر  كامل�سروبات �لغازية، �لتمور، �لع�سل و�لزبيب حيث 

�ملخ باالمتالء وقد ي�سبب �ل�سمنة.
وجاءت نتائج هذه �لدر��سة �ملن�سورة على �سبكة �الإنرتنت بعد قيام فريق 
من �لعلماء باختبار�ت تدفق �لدم �إىل �ملخ بعد ��ستهالك م�سروب يحتوي 
�أن  �أظهر  �ل��ذى   ، �ملغناطي�سي  �لرنن  ت�سوير  با�ستخد�م  �لفركتوز   على 
ملادة �جللوكوز  ��ستهالكه  باالمتالء كما يفعل عند  �ل�سعور  ي�سجل  �ملخ ال 

�ملوجودة يف �سكر �ملائدة.
�الإ�سابة  �لفركتوز يلعب دور� يف  �أن  �الأمريكية  و�أو�سح علماء جامعة ييل 
�إذ�  ما  ملعرفة  بحوث  باإجر�ء  حاليا  يقومون  �أنهم  �إىل  م�سريين  بال�سمنة، 
كانت �أج�سام �لبدناء تتفاعل مع مادتي �لفركتوز و�جللوكوز كاالأ�سخا�س 
�لطبيعين �أم ال ، حيث �أن معظم �الأ�سخا�س ال يعلمون �أن كل �أنو�ع �ل�سكر 
حتتوي على نف�س �ل�سعر�ت �حلر�رية، ولكنها تختلف يف مكوناتها وطريقة 
مادتي  على  يحتوي  �ل�سكروز  وه��و  �مل��ائ��دة  ف�سكر  لها،  �جل�سم  �مت�سا�س 

�لفركتوز و�جللوكوز بالت�ساوي.

النم�ص 

�لنم�س ي�سبه �بن عر�س يف �سفاته �سبهاً كبري�ً الأن �حليو�نن ينتميان �إىل 
جمموعه و�حدة هى �للو�حم )�كالت �للحوم( و�لنم�س ي�ستوطن �فريقيا 
يقتل  الأن��ه  وتقدير  ك��ب��ري�ً  �ح��رت�م��اً  �لنم�س  ينال  �لهند  يف  ��سيا،  وغ��رب��ي 
�لثعابن بل �نه ي�ستطيع �ن يفتك مبلكة �لكوبر� وهى من �خطر �حليات 
�ل�سامة يف �لعامل، ولي�س عند �لنم�س مناعه �سد �سم �لثعابن وغاية ما يف 
�الأمر �نه يحر�س على �ال يتمكن �لثعبان من ع�سه وله من خفة �حلركة 
ما يكفل له �لزوغان حن يوجه �لثعبان ع�سته �لقاتلة، و�لنم�س يعترب من 
�عظم حيو�نات �لعامل ن�ساطاً وحركة، كذلك هو يقهر �جلرز�ن و�لفئر�ن 

وكثري من �حليو�نات �ل�سغرية.
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امرأة يابانية تنظر إلى متثال من الشمع لألميرة البريطانية الراحلة ديانا في متحف مدام توسو بطوكيو 
ويعاد فتح املتحف غداً 15 مارس. )أ ف ب(

�صاحب البيان والتبيني؟  • من 
هو �بو عثمان عمرو بن بحر �جلاحظ وهو من �ئمة �الدب �لعبا�سي 
و�ملعرفة يف  �لعلوم  �طلع على جميع  بالب�سرة،  �لعربي ولد وتويف  بل 
ع�سره، كان ثاقب �لب�سرية - متزن �لعقل - دقيق �لتعليل - حر �لفكر، 
�لبيان و�لتبين  ��سهر موؤلفاته  �لعلم و�الدب ومن  فجاءة كتبه تلقن 

و�لبخالء.  
ال�صجون الفرن�صية ومتى �صقط ؟ ا�صهر  هو  • ما 

�أ�سهر �سجون فرن�سا هو �سجن �لبا�ستيل وقد �سقط يف �لر�بع ع�سر من 
يوليو عام 1880 وهذ� �ليوم يعترب عيد� قوميا يف فرن�سا. 

الليزر؟ خمرع  هو  • من 
خمرتع �لليزر هو �لدكتور يثودوره ماميان

وذلك ب�سبب �ملادة �لكيماوية �ملوجودة يف �خل�سب و�لتي  �لبلوط  خ�سب  تثبيت  يف  ت�سلح  ال  �حلديد  م�سامري  • �أن 
تت�سبب يف �سد�أ �مل�سامري.

 • �أن كلمة )ملاذ�( يف �الإجنليزية لي�ست فقط �أد�ة ��ستفهام بل هي ��سم لنوع من �أنو�ع �لبقر.
�مل�سمى بالك�سالن وهو حيو�ن يقيم يف �أ�سجار �لغابات . يختبئ يف غطاء ثخن من �لنباتات حتى ال  �حليو�ن  • �أن 

يظهر منه �سوى ر�أ�سه.
• �ن �سور �ل�سن �لعظيم هو و�حد من �الأ�سياء �لقليلة �لتي �سنعها �الإن�سان و�لتي ميكن روؤيتها من على �سطح 

�لقمر.
باإمكانك روؤية �لنجوم و�أنت يف �لنهار   ، �نظر �إىل قاع بئر يف و�سح �لنهار و�سوف ترى �لنجوم �ملتالألئة. • �أنه 

و  �مل�سلمن  �ملتو�سط بن  �لبحر  �لتي وقعت يف   ) �إ�سالمية هي )ذ�ت �ل�سو�ري  �أول معركة بحرية  �أن  • هل تعلم   
�لبيزنطين يف عهد عثمان بن عفان �سنة 34ه� و �نت�سر فيها �مل�سلمون. 

 • هل تعلم �أن �أول مركبة ت�سل �إىل �سطح �لقمر هي �ملركبة �لرو�سية ) لونا � 2 ( وكان ذلك يف �سبتمرب 1959م. 
 • هل تعلم �أن �أول من �سعد �إىل �لف�ساء �خلارجي هو ) يوري جاجارين ( �لرو�سي على منت �ملركبة ) �فو�ستيك(. 
و �لتم�ساح �الإفريقي وفر�س �لبحر تق�سي فرت�ت نومها يف �لوقت �لذي تطفو�  �الأمريكي  �لتم�ساح  �أن  تعلم  • هل 

فيه على �ملاء خ�سو�ساً عندما يكون �ملاء د�فئاً وهي حتب �أن ت�سند روؤو�سها �إىل ظهور زمالئها.

خرج �الأرنب �ل�سغري من جحرة �سباحا وهو يبت�سم ويقفز يف �سقاوه فقال المه �مي ال �ريد �الفطار فاأنا 
�ساأخرج للبحث عن �فطار �سهي حول �لبيت فقالت �الأم �أنت �سغري و�خاف عليك ،فقال: لن �ذهب بعيد� 

�عدك .
وذهب �الرنب يقفز هنا وهناك يبحث عن طعام لكنه وجد فر��سه جميله تطري فاأخذ يقفز خلفها حتى 
��ساع طريقه لكنه مل يقلق بل قال لنف�سه �بحث عن �لطعام و�ملاما تبحث عني ولكن مل ي�ستطع تنفيذ ما 
قاله فقد �ح�س مبن يتبعه فنظر فوجد ذئب يبحث عن �فطار �سهي فخاف وجرى قبل �ن يكون هو نف�سه 
هذ� �الفطار ،و�خذ �لذئب يجري ور�ئه ومل ينقذ �الرنب �ل�سغري غري �حل�سائ�س �لكثيفة �لطويلة �لتي 
خباأته وبعد �ن ذهب �لذئب جاء �ل�سبع ي�سم�سم على فري�سه فخاف �الرنب وجرى فوجد �مامه �لثعلب 
وب�سرعه قال �الرنب �نقذين من �ل�سبع �رجوك و�ساأكون �سديقا لك .. فرح �لثعلب بهذه �لهدية وبهذ� 
�الرنب �ملجنون �لذي يريد �ن يكون �سديقه وجرى خلف �ل�سبع يخيفه حتى طرده من �ملكان وملا عاد 
�إىل �الرنب وجده يقفز م�سرعا هربا منه فاأخذ يناديه تعال �يها �الرنب لنبقى ��سدقاء ف�سرخ �الرنب 
�ل�سريعة  �الرن��ب م�سرعا م�ستكمال قفز�ته  و�ختفى  و��سنانا  �سنا  �الكرب  ت�ساحب  قالت يل ال  �مي  وقال 
حتى وجد �مامه جدول �ملاء ومن هناك عرف مكان جحره فا�سرع �إىل �مه وقال �مي ��سرعي �ريد �فطار� 
�سهيا من يدك فقالت له ملاذ� مل تفطر يف �لغابه ،فقال مل �جد �سيء �آكله ولكن كان كل من قابلني يريد 

�ن ياأكلني.

الأرنب ال�صغري

قلة النوم يوؤدى اىل االكتئاب

اكت�ضاف ا�ضباب ا�ضابة كبار 
ال�ضن مبر�ش ال�ضكري

  
كبار  �إ�سابة  عن  م�سئول  �إن��ه  قالو�  بروتن  عن  �أملانيا  يف  �لعلماء  ك�سف 

�ل�سن مبر�س �ل�سكري.
�جلامعي  �ي��رالجن��ن  م�ست�سفى  م��ن  �سيت  ج��ي��ور  �لربوفي�سور  و���س��رح 
باأملانيا �الأربعاء �إن �اللتهابات �لتي ت�سيب ج�سم �الإن�سان تزد�د مع تز�يد 
وزنه و�إن هذه �اللتهابات تت�سبب يف �إفر�ز �ملزيد من بروتيرن�نك1 مما 

يوؤثر على دور �الن�سولن يف �جل�سم .
وهذ� هو �أحد �أعر��س �الإ�سابة بال�سكري عند تقدم �ل�سن، وهو �ل�سكري 
من �لنوع �لثانى �لذى تظهر �أعر��سه ببطء �سديد اليالحظها �ملري�س 

يف بد�ية حدوثها.
�إليها  �أن �ملعلومات �لتي تو�سل  وو�سف �ملركز �الأملاين الأبحاث �ل�سكري 
�لعلماء باأنهامهمة م�سري� يف �لوقت ذ�ته �إىل �أن هناك جمموعة �أخرى 
جانب  �إىل  �لثاين  �لنوع  من  بال�سكري  لالإ�سابة  �مل�سببة  �لعو�مل  من 

بروتن ر�نك.

حممد �أمين علي 
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.

عمرو خالد
متفوق يف درا�سته.. ومتعاون مع زمالئه.. 
الكمبيوتر..  واألعاب  القراءة  يهوى 
يف  مهند�سا  ي�سبح  ان  ويتمنى 
جميع  اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل.. 

الأهل والأ�سدقاء.

مي خالد
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.

ك�سفت جملة ويب ميد �الأمريكية �لطبية �إىل وجود عالقة بن بع�س �الأعمال و�ملهن، وبن �الإ�سابة باالأرق 
و�الكتئاب ب�سبب عدم �لنوم بالقدر �لكايف.

وو�سفت �ملجلة بع�س �لوظائف �لتى من بينها مر�قب �حلركة �ملالحية �جلوية، �إذ �أنه يبقى يف حالة تاأهب 
طو�ل �لليل، و م�سوؤولو �سبكات �الإنرتنت، و�ملدر�ء، باالإ�سافة �إىل �لعمل يف �ملحطات �لتلفزيونية، و�مل�سايف، 

خا�سة يف ق�سم �الإ�سعاف، و�أي�سا �لعمل يف �مل�سانع.
و�أو�سحت �ملجلة �أن هذه �ملهن ت�سبب �إ�سطر�بات يف �لنوم، و�إ�سطر�بات توؤدي تدريجيا �إىل �لتوتر و�الإ�سابة 

باالكتئاب و�لقلق، نظر� ملا حتمله قلة �لنوم من �آثار �سلبية على �جل�سم و�لعقل على حد �سو�ء؛.
�لب�سر ح�سب كل موظف  �لبيولوجية بن  �ل�ساعة  �ل�سوء على �ختالف  �أي�سا  �ملجلة يف بحثها  كما �سلطت 

ومهنته، وعالقة ذلك باجلدول �لزمني ل�ساعات �لنوم و�ال�ستيقاظ.

حنني خالد
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.


