
مللثللًا: )كلنا منلك  للله  تللقللويل  �أن  حلللاويل 
�أع�شاء خمتلفة يف �حلجم و�ل�شكل. و�أنفه 
لأنه  بهذ� �حلجم  و�أنفك  �أنفه.  لأنلله  كبري 
�أنفك. من �جليد �أننا منلك �أنوفاً كي ن�شم 
�لرو�ئح ونعط�س(. بهذه �لطريقة تنجحني 

يف تغيري �ملو�شوع من دون توبيخه. 
�لحتفاظ  ولدها  من  تطلب  �أن  �لأم  على 
�ل�شيارة.  يركبا  �أن  �إىل  �لتعليقات  بللهللذه 
�نتظار  تعّلمه  جلليللدة  جتللربللة  هللذه  فتكون 
�لللوقللت �ملللائللم لإبلللد�ء �ملللاحللظللات. كذلك 
بيده  ما  �لرجل  �أن  له  تو�شح  �أن  ت�شتطيع 
�لأرجح  يللدرك على  �أنفه وهو  حيلة. فهذ� 
على  ت�شّدد  �أن  �أي�شاً  عليها  كبري.  �أنفه  �أن 
�للللشللللرورة جتلللّنلللب جللللرح ملل�للشللاعللر �للللرجلللل، 
�لائق  غلللري  ملللن  �أن  للللوللللدهلللا  مللو�للشللحللًة 
َمللن يتحّدث  �إذ� كللان  �لإ�للشللارة �إىل �شيء ما 

عنه غريباً. 

ن�صيحة اخلرباء
ما �إن تتقّبلي هذ� �لو�قع، مهما كان �شعباً، 
فقد  بنجاح.  �ملرحلة  هللذه  تتخطني  حتى 
�شبورة  معّلمة  �إىل  لللتللتللحللّويل  �لأو�ن  �آن 

ودبلوما�شية، ف�شًا عن �أد�ء دور �لأم.
بلللرون، مللوؤلللفللة كتاب  بلللر�ون  تللقللول بيت�شي 
 You're Not the Boss of Me
مذهل.  �أمللر  )هللذ�  قريباً:  �شي�شدر  �لللذي 
ماحظة  بلللدّقلللة  غلللاللللبلللاً  �لأولد  يللتللحللّلللى 
عالية. فقد بد�أو� يتعلمون لتّوهم �لفو�رق 
�لذين  �لأ�لللشلللخلللا�لللس  خمللتلللللف  ويللفللهللمللون 

ي�شريون من حولهم(. 
طفلك،  توبيخ  �إىل  ت�شارعني  كنت  �إن  �إذ�ً، 
بللرون مو�شحة:  تتابع  ذلللك.  فتوّقفي عن 
�لأولللويللة ل حتللاويل تثبيطه عن  )�أعطيه 
ماحظة �لأمور من حوله و�لتعليق عليها 
بطريقة لئقة. لذلك ميكنك �عتبار تلك 
�ملرحلة مائمًة لتعليمه طريقة �لت�شّرف 

�ل�شحيحة(.
م�شتوى  �إىل  �إنللزيل  )�أوًل،  بللرون:  ت�شيف 
)�أنت  منخفظ:  ب�شوت  للله  وقللويل  ولللدك 
�أنللفللاً حجمه خمتلف  �لرجل  حمللق. ميلك 
عما ر�أيَته �شابقاً. �أود �لتحّدث �إليك ب�شاأنه 
ت�شان  وحللني  �ملتجر(.  من  نخرج  عندما 
�إىل مكان هلللادئ، قللويل للله: )هللل لحظت 
�أنني حتّدثت ب�شوت منخف�س يف �ملتجر؟ ل 
�أعرف ما هو �شعور ذلك �لرجل جتاه �أنفه. 
يتحّدث  �أن  يحب  كللان  �إن  �أعلللللم  ل  كللذلللك 
�لنا�س عنه. لذلك مل �أ�شاأ �أن �أتفّوه مبا قد 
يجرح م�شاعره ويجعله ي�شتاء(. بعد ذلك، 
�أو�للشللحللي للله ملل�للشللاألللة �لأنللللف قللد تقولني: 
)لاأنوف �أ�شكال و�أحجام خمتلفة. فبع�شها 

متدلٍّ  �لآخللر  وبع�شها  �لأعلى،  �إىل  مرتفع 
نحو �لأ�شفل. بع�شها كبري و�لآخر �شغري. 
لرمبا يحّب هذ� �لرجل �أنفه، ورمبا ل. من 
�أنك لحظته. ولكن قد ينزعج من  �جليد 

تكلُّمنا عنه ب�شوت عال(.
ملللاذ� عللن �لللرجللل �للشللاحللب �لأنللللف �لب�شع؟ 
�أيلللللللزم �أن تللعللتللذري مللنلله؟ تللو�للشللح بلللرون: 
�شتيفن  )�أعللتللذر.  له:  وقللويل  �إليه  '�أنظري 
يف �خلللاملل�للشللة ملللن علللملللره. وقلللد بللللد�أ لتّوه 
تعّلم �آد�ب �ل�شلوك. �آمل �أل يكون قد �أ�شاء 

�إليك(.
ف�شًا عن ذلك، تذّكري �أن للكلمات معايَن 
بللللرون:  تللذكللر  �لأولد.  نللظللر  يف  خمللتلللللفللة 
بدينة'،  �للل�للشلليللدة  )هللللذه  �للللوللللد:  قلللال  '�إذ� 
جمرد  �إنللهللا  �إد�نللللة.  �أي  كلماته  حتمل  فللا 

ماحظة(.
�مللللاحلللظلللة قلللد جتللللرح م�شاعر  لللكللن هللللذه 
تقويل  بللاأن  بللرون  تن�شحك  لذلك  �لنا�س. 
�ل�شيدة ممتلئة �جل�شم.  )�أنللت حمللّق.  للله: 
عند  بدينة  كلمة  ��شتعمال  نتفادى  لكننا 
قللد جتللرح م�شاعره.  لأنللهللا  و�للشللف �شخ�س 
ميكنك ��شتعمال كلمات �أخرى، مثل ممتلئة 
ف  لَن�شِ �شمينة  كلمة  ن�شتعمل  ل  �جل�شم. 

�شيدة. فهذه �لكلمة لي�شت لطيفة(.
قدرته  تعزيز  يف  تنجحني  �لطريقة  بهذه 
على �ملاحظة وتعّلمينه در�شاً عن �لفو�رق 
�ألي�س  �ل�شلوك.  �آد�ب  يف  و�آخللر  �لنا�س  بني 

هذ� �أف�شل من �ل�شعور بالإحر�ج؟

هل ال�صرب ت�أديب مالئم؟
هل يجب �أن ي�شرب �لأهل �أولدهم؟ ت�شري 
بالنفي  �شتجيب  �لغالبية  �أن  �إىل  �لأبحاث 
تاأديب  لفكرة  �لللعللام  �لللتللاأيلليللد  تللر�جللع  فقد 
�ل�شنو�ت  خلللال  كللثللري�ً  بللاللل�للشللرب  �لأولد 
 75% �أن  ُتظهر  �لدر��شات  لكن  �ملا�شية. 
�إىل %90 من �لأهل يقّرون باأنهم �شربو� 

�أولدهم مرة على �لأقل. 
قّلة  مللطلللللقللاً  تللتللقللّبللل  عللائلللللة ل  ولللللللدُت يف 
�إىل  �لحللر�م. وكان و�لللد�ي يلجاآن �أحياناً 
�لعقاب �جل�شدي. ل �أ�شعر باأن هذ� �لعقاب 
�شّكل يل �شدمة. فقد جنوت على ما يبدو 
من لئحة عو�قب وخيمة قد يعانيها �أولد 

َمن يلجاأون �إىل �لعقاب �جل�شدي.
لللكللّن نلل�للشللاأتللي هلللذه حلللّدت مللن قللدرتللي على 
يل  فلللبلللدت  �لأولد  �لللشلللللللوك  �لللشلللوء  حتلللّملللل 
يف مثل  وللللد�ً  يللرجللو  بللالللغ  �شخ�س  مر�قبة 
�أمللر�ً مزعجاً. وكم  �إقناعه،  �أو يحاول  �شني 
�أرى ولللللد�ً يقلل  بللال�للشللتلليللاء عللنللدمللا  �أ�للشللعللر 
من �حللر�م و�لللده، فيما يقف هذ� �لأخري 

حمتار�ً ل يدري ماذ� يفعل.

مللللللللللللللللللللللللللللللع 
د  �شتبعا �
�للللل�للللشللللرب 
�شيلة  كو

للللللللللللتلللللاأديلللللب، 
�أكرب  عللدد  يجد 
مللللللللللن �لأهللللللللللللللل 
�شعوبة يف ر�شم 
للولد  حللللللدود 
على  وحلللمللللللله 
بها.  �للللتللز�م 
ُيظهر  للللكلللن 

بع�س �لبيانات ر�هناً �أن �لعودة �إىل �لتاأديب 
بللاللل�للشللرب، �للللذي كلللان �للشللائللد�ً قلللدميلللاً، هي 

�حلل.
بروف�شور  �للللشللللر�و�للللس،  مللللليلللللور�ي  در�لللللللس 
�س يف علم �لجتماع ومدير خمترب  متخ�شّ
�لأبحاث �لعائلية يف جامعة نيو هام�شاير، 
عقود.  طلللو�ل  و�للل�للشللرب  �لأولد  مللو�للشللوع 
وقللبللل �للشللنللتللني، ذكلللرت جملللللة نلليللوزويللك يف 
بيانات  �أن �شر�و�س جمع  �إحللدى مقالتها 
ت�شري �إىل �أن �ملر�هقني و�ل�شبان �لذين جلاأ 
�أهلللللهللم �إىل �لللعللقللاب �جللل�للشللدي كللانللو� �أكرث 

ميًا �إىل �لنحر�فات �ل�شلوكية.
ي�شبح  �أن  �أكللللللرب  �حلللتلللملللال  ثلللملللة  كللللذلللللك، 
�أو  منحرفني  �أو  عللد�ئلليللني  �لأولد  هللللوؤلء 
لأنهم  رمبللا  �شلوك خطري،  يتورطو� يف  �أن 
ح�شبما  باملحبة،  و�لأمل  �خلللوف  يربطون 
ذكللللرت �لللبللاحللثللة �إللليللز�بلليللث جللري�للشللوف يف 

�ملقالة عينها.
�أي�شاً  �للشللر�و�للس  قللّدم  �ملا�شية،  �ل�شنة  ويف 
ُيعاقبون  �لذين  �لأولد  �أن  �أظهرت  بيانات 
�أدنلللى من  ذكللاء  مللعللدلت  بال�شرب ميلكون 
تعّر�س  �حللتللمللال  �أن  يف  �شك  ل  نللظللر�ئللهللم. 
مع  يلللللللزد�د  بلللالللل�لللشلللرب  للللللللتلللاأديلللب  �لأولد 
�نللخللفللا�للس ملللعلللّدل ذكلللائلللهلللم. لللكللن طريقة 

�لتاأديب هذه تعيق منّوهم �لفكري.
ُتللعللتللرب وتلللرية �لتاأديب  علللاوة علللللى ذللللك، 
�لأهمية.  بالَغي  عاملني  وحّدته  بال�شرب 
على  حفيفة  �شربة  بللني  كبري  فللارق  فثمة 
مللوؤخللرة طفل تللرك �أملله وركلل�للس يف موقف 

�شيارة مكتّظ و�ل�شرب �ملربح.
خفيفة  �شفعة  �أن  �لباحثني  بع�س  يللذكللر 
علللللى ملللوؤخلللرة �للللوللللد ملللن حلللني �إىل �آخلللر 
و�أثلللللللارت مدّونة  تللفلليللده  بلللل  ل  تللللوؤذيلللله،  ل 
�ملا�شية  �ل�شنة  �حتجاج  �شرخة  نيوزويك 
عندما ن�شرت �كت�شافات مارجوري غونويه، 
�شة يف علم �لنف�س �لتنموي  دكتورة متخ�شّ
يف جامعة كالفن در�شت حالة مر�هقني مل 
�ليوم  يتز�يد  لل�شرب.  مطلقاً  يتعّر�شو� 

�أن  دون  مللن  يللكللربون  �لللذيللن  �لأولد  علللدد 
بحث  �أن  �إل  بال�شرب.  للتاأديب  يتعر�شو� 
غونويه ي�شري �إىل �أن حالهم لي�شت �أف�شل 
من حال من �أُدبو� بهذه �لطريقة من حني 

�إىل �آخر. 
عاوة على ذلك، ك�شفت در��شة غونويه �أن 
و�ل�شاد�شة  �لثانية  بني  بال�شرب  �أُدبللو�  َمن 
يف  �أف�شل  نتائج  حققو�  فقط  عمرهم  من 
�لبتة. لكن  ُي�شربو�  �ملر�هقة ممن مل  �شن 
در��شة  بلللاأن  يعتقد  بللرونلل�للشللون  بللو  �لللكللاتللب 
�ملنتظم  �لللتللاأديللب  �أن  ك�شفت  رمبللا  غونويه 

�أف�شل من غياب �لتاأديب.
�لتاأديب  ب�شاأن  )�لللدر��للشللات(  معظم  ي�شوب 
بال�شرب �شعف كبري نظر�ً �إىل �لعجز عن 
�لللتللي قد  �لللعللو�مللل �خلللارجلليللة،  �لتحّكم يف 
توؤّثر على �لنتيجة. ومع �أن �رتباط �ل�شرب 
باأي عو�قب )مل ُيثبت( ب�شكل قاطع، ما ز�ل 
�لأهل ينا�شلون ملعرفة �أكرث �ل�شبل فاعلية 

لتاأديب �لأولد.
رمبا لن نتخّل�س ب�شكل نهائي من �لتاأديب 
به  يتم�ّشك  �لأهللللل  بللعلل�للس  لأن  بللاللل�للشللرب، 
�لبع�س  يلللقلللول  حلللني  ديللنلليللة، يف  لأ�لللشلللبلللاب 
�لآخللللللر: )�أُدبلللللللت بللهللذه �لللطللريللقللة وكربت 
�أهل  �أي�شاً  وثمة  ناجحاً(.  �شخ�شاً  لأ�شبح 

يعجزون عن �لتحّكم يف طباعهم �حلادة.
�لللو�لللد �لناجح  بلللاأن  �أعللتللقللد  لكني مللا زلللت 
حزم،  بثبات،  �بنه  تاأديب  ي�شتطيع  َمللن  هو 
�لعقاب  �إىل  �للللللجللوء  دون  ملللن  و�إنللل�لللشلللاف 
نادر  �لآبللاء  �لنوع من  هللذ�  نعم،  �جل�شدي. 
تثري  بال�شرب  �لتاأديب  ق�شية  لكّن  جللد�ً. 
�أي نوع من �لحللر�م نريده  �شوؤ�ًل مهماً: 
من �أولدنا؟ �لحر�م �لقائم على �خلوف؟ 
�إىل  باللجوء  �لتهديد  يللوّلللده  مللا  هللذ�  لأن 
�لعنف. �أل نريد �أن يحرمونا لأننا نتمتع 
باحلكمة �لكافية لر�شم �حلدود �لتي يحتاج 
لنطّبقها  �لنف�س  وب�شبط  �لأولد  �إللليللهللا 
بطريقة من�شفة، هادئة، وعادلة؟ ل نحتاج 
�إىل �لإحلل�للشللاء�ت و�لللدر��للشللات لاإجابة عن 

هذ� �ل�شوؤ�ل.
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الغرف ال�سغرية.. م�سرحية عن حياة ال�سوريني 
عربية  عا�شمة  يف  يقدم  �لثورة  بعد  �شوري  م�شرحي  عر�س  �أول  يقتحم 
حياَة �ل�شوريني قبل ثاث �شنو�ت من خال در�ما عاطفية �أبطالها ثاثة 
من �ل�شباب يقعون يف �حلب لكنهم يفقدون �لقدرة على �ل�شتمر�ر ب�شبب 
دقيقة  مائة  مللدى  وعلى  �لللقللادم.  للغليان  و��شت�شعارهم  و�لقمع  �خلللوف 
�ل�شغرية  �لغرف  مب�شرحية  �ل�شباب  من  �أغلبهم  لفللت  ح�شور  ��شتمتع 
�لأردنية  �لعا�شمة  و�شط  �مل�شيني  �أ�شامة  م�شرح  خ�شبة  على  قدمت  �لتي 
عمان م�شاء �لأحد، مب�شرًة بالأمل يف دم�شق �لتي بدت لأغلبية قاطنيها 
مدينة نهائية ومل يبق لف�شائها ما يناق�شه �شوى م�شائل �حلفاظ على 
�لبيئة وذوي �لإعاقات و�فتتاح �ملزيد من مر�كز �لت�شوق. وتدور �مل�شرحية، 
ليلى  وفاتنة  و�ئل معو�س  فيها  ومثل  قندور  و�ئل  و�أخرجها  �ألفها  �لتي 
و�شادي علي، حول فتاة �شبا تق�شي ثماين �شنو�ت قيد �لإقامة �جلربية 
يف بيتها تازم و�لدها �لذي يعاين من غيبوبة تنتظر وتر�قب خ�شارتها 
لفر�س �لعمل و�حلب لكنها تقع يف حب م�شتثمٍر يف �شوبرماركت يف غفلة 
عن �ملدينة وتعي�س يف �شر�ع وخوف و�شط �لحتفاظ باحلبيب و�ل�شماح 
�لللذي ميثل �ل�شلطة هو �حلل . هذه  �أن قتل �لو�لد  بللالللزو�ج، وتللرى  لها 
�حلكاية تنب�س يف مع�شلة �لفو�رق �لجتماعية بدم�شق وتذيبها �إىل حد 
�شوبرماركت  �شابا يعمل يف  وتو�عد  �أن حتب  لفتاة جامعية  كبري، فكيف 
�لأب  لقتل  ��شتعد�د  على  كانت  �أنها  لدرجة  وثقافيا  علميا  عليه  وتتفوق 
�ملري�س لإجناح حبها و�لزو�ج منه بعد �أن رف�س �حلبيب �لإقد�م على هذ� 
�لفعل معلنا �أن �لقتل غري مقبول. ومن �شمن �مل�شاهد، �لتي تفتح جمال 
�أنا�س  قيام  �جلمهور،  ثقافة  ومتتحن  �ل�شيا�شية  و�لإ�شقاطات  للتاأويل 
بلبا�س �أخ�شر ب�شرب حكم مبار�ة قدم يف ملعب �لعبا�شيني لإلغائه هدفا 

لفريق �لفتوة بدعوى �لت�شلل وتك�شري �ل�شو�رع و�ملحال �لتجارية.

�سريبة على غرفة النوم يف بريطانيا 
تو�جه �حلكومة �لربيطانية �نتقاد�ت جديدة فيما يتعلق بقر�ر�ت تقلي�س 
�لإعانات و�لتي كان �آخرها �لقر�ر �لذي و�شع ما �أ�شماه معار�شوه �شريبة 
�إعانة �لإ�شكان �لتي تتلقاها  %14 من  غرفة �لنوم ومبقت�شاه يخ�شم 
بينما  ز�ئللدة،  نللوم  لديها غرفة  �إذ� وجللدت  �لجتماعي  بالإ�شكان  �لأ�للشللرة 
يخ�شم %25 من �لإعانة يف حالة وجود غرفتني �أو �أكرث دون ��شتخد�م. 
�ل�شريبة  �إن  �م�س �لثنني، وتقول �حلكومة  �لتنفيذ  �لقر�ر حيز  ودخل 
�أقل م�شاحة، مما  �شكنية  �إىل وحد�ت  �لنتقال  �لأ�شخا�س على  �شت�شجع 
وقام  �لإ�شكان.  �إعللانللات  من  �شنويا  �إ�شرليني  جنيه  مليون   480 يوفر 
�ل�شريبة  �شد  �لللبللاد  �أنللحللاء  جميع  يف  و��شعة  باحتجاجات  �ملعار�شون 
�لتي �شوف مت�س 660 �ألف �أ�شرة، �إذ �شتفقد كل منها حو�يل 14 جنيها 
�أم�س  لندن  يف  �لأغللر  �لطرف  مبيد�ن  �جلماهري  و�حت�شدت  بالأ�شبوع. 
جرت  �حتجاجات  مع  تز�منت  و�لتي  �ل�شريبة،  على  لاحتجاج  �ل�شبت 
بالوقت نف�شه يف �لبلد�ت و�ملدن باأنحاء بريطانيا.  وو�شف �لحتاد �لوطني 
لاإ�شكان �لذي ميثل 1200 جمعية �إ�شكان بالباد، �ل�شريبة �جلديدة، 
بال�شيا�شة �لرديئة �لتي تهدد برفع تكاليف �إعانات �لإ�شكان �لتي تبلغ 23 
مليار �إ�شرليني �شنويا. ونقلت �شحيفة �أوبزيرفر �لربيطانية عن �ملدير 
�لتنفيذي لاحتاد �لوطني لاإ�شكان ديفد �أور قوله �إن �ل�شريبة �شت�شر 

مبعي�شة مئات �لآلف من �لأ�شخا�س.

ال�سرطة الربيطانية تقّدم باقات زهور 
ل�سحايا اجلرائم غري القادرة على حّلها 

بد�أت �ل�شرطة �لربيطانية تقدمي باقات زهور �إىل �شحايا �جلر�ئم غري 
�لقادرة على حّلها، يف �إطار خطوة تهدف �إىل تخفيف وطاأة معاناتهم.

�إن �مر�أة بريطانية من  وقالت �شحيفة )ديلي مريور( �م�س �لثنني، 
لت باأن تركز �ل�شرطة  �شحايا جر�ئم �ل�شرقة �نتقدت هذه �ملبادرة وف�شّ
�شرطة  �أن  و�أ�للشللافللت  للعد�لة.  وتقدميهم  باملجرمني  �لإملل�للشللاك  على 
جر�ئم  �شحايا  �إىل  �لللزهللور  مللن  باقة   300 �أر�للشلللللت  لندن  �لعا�شمة 
�ل�شرقة و�ل�شطو يف منطقة بارنيت، وخا�شة كبار �ل�شن �لذين يعي�شون 
مبفردههم، ح�شلت على معظمها كتربعات من قبل بائعي �لزهور باأمل 
�أن ت�شاهم �ملبادرة يف تن�شيط عملهم. و�أ�شارت �إىل �أن قيادة �شرطة لندن 
يف منطقة بارنيت، �لو�قعة �شمال �لعا�شمة �لربيطانية، �أر�شلت مع باقة 
�لزهور �لبالغة قيمتها 25 جنيهاً ��شرلينياً بطاقة �إىل �شحايا جر�ئم 
�أدلللة كافية للم�شي قدماً  �عتذ�ر�ً عن عدم وجود  �ل�شرقة كتبت فيها 
يف مطاردة �لل�شو�س، �إىل جانب ق�شيمة م�شريات قيمتها 5 جينهات 
��شرلينية. ون�شبت �ل�شحيفة �إىل �شارة ميلر، �لبالغة من �لعمر 55 
�شرقة  بعد  �ل�شرطة  �عتذ�ر من  باقة زهور وبطاقة  تلقت  و�لتي  عاماً 
ل�شو�س حا�شوبني حممولني وكامري� من منزلها، قولها �إنها �شحكت 
و�عتقدت �أن �لأمر دعابة، لكنها تفاجاأت حني طرق �شرطي باب منزلها 

وهو يحمل باقة من �لزهور.

اإن�ساء اأ�سخم خريطة ف�سائية 
�أعلللللن خمللتللرب مللايللكللرو�للشللوفللت لللاأبللحللاث، بللالللتللعللاون مللع وكللالللة نا�شا 
مع  �خلللارجللي،  للف�شاء  كونية  خريطة  �أ�شخم  �إن�شاء  عن  �لف�شائية، 
�خلريطة  وتللعللر�للس  �لأبلللعلللاد.   ثللاثلليللة  بطريقة  م�شاهدتها  �إمللكللانلليللة 
�لف�شائية بيانات موثقة و�شور� نادرة ملا ي�شل �إىل ثاثمائة مليار جنم 
و�لعديد من �ملجر�ت �لف�شائية �لبعيدة. و�أن�شاأت خريطة مايكرو�شوفت 
با�شتخد�م تل�شكوبها �ملعروف بل ورلد و�يد تلي�شكوب ، وتقدم �خلريطة 
من  بللدء�ً  �ملجال  هللذ�  يف  �لد�ر�شني  جميع  وتفيد  �لدقة،  عالية  �شور� 
�ل�شركة  �أ�شدرت  �لعليا. كما  �لدر��شات  �إىل  �لبتد�ئية و�شوًل  �ملر�حل 
ت�شغيله  �ملمكن  ومن  و�ملدربني  للمطورين  �مل�شروع  من  خا�شة  ن�شخة 

من خال مت�شفح �لويب على �أجهزة �حلا�شوب �أو ماك.

االح�����ت�����ب������������س ي����زي����د 
اجلنوبي  ال��ق��ط��ب  جت��م��د 
�أن ظاهرة  در��للشللة  نللتللائللج  �أظللهللرت 
�لحلللتلللبلللا�لللس �حللللللللر�ري تلللزيلللد من 
مللل�لللشلللاحلللة �جلللللللليلللد حللللللول �لللللقللللارة 
�لقطبية �جلنوبية يف ف�شل �ل�شتاء 
يف تغري عك�شي ت�شببه �ملياه �لذ�ئبة 
يف �ل�شيف و�لتي �شرعان ما تتجمد 
مرة �أخرى عندما تنخف�س درجات 

�حلر�رة.
ن�شرت  -�للللتلللي  �للللدر��لللشلللة  وذكللللللرت 
زيادة  �أن   - �لأول  �أملل�للس  نتائجها 
ذوبان �جلليد على نحو متز�يد يف 
�ل�شيف على حو�ف �لقارة �لقطبية 
�جللللنلللوبللليلللة وتللل�لللشلللاقلللط ثلللللللوج �أقللللل 
�ملتجمدة  �لللقللارة  على  �ملتوقع  مللن 
�رتفاع  �إىل  �أيلل�للشللا  قليا  ي�شيفان 
ويهدد�ن  �لللبللحللار  ملليللاه  مللنلل�للشللوب 

�ملناطق �ملنخف�شة حول �لعامل.
مكثفة  جهود�  �ملناخ  علماء  ويبذل 
�لبحار  جللللليللد  تلللنلللاملللي  لللتللفلل�للشللري 
�جلنوبية  �لقطبية  �للللقلللارة  حلللول 
�شتاء  يف  قيا�شي  حد  �إىل  وو�شوله 
عام 2010 عندما �نكم�س �جلليد 
�لطرف  على  �لقطبي  �ملحيط  يف 
�لآخر من �لكوكب �إىل حد قيا�شي 

يف عام 2012.
وقلللللال ريلللتللل�لللشلللارد بلليللنللتللانلليللا، ر�ئلللد 
�لدر��شة يف �ملعهد �مللكي �لهولندي 
لللاأر�للشللاد �جلللويللة يللتللنللامللى جليد 
�لقطبية  �لللللقللللارة  حلللللول  �للللبلللحلللار 
�لحتبا�س  مللنللاخ  رغلللم  �جلللنللوبلليللة 
�حلر�ري و�ل�شبب يف هذ� هو ذوبان 

قطع من �جلليد من �أ�شفل .

ملنت�صبي  ����ص���رط  ال���ط���ول 
�������ص������رط������ة ال����ف����ل����ب����ن
�لفيليبيني، بينينو  �لرئي�س  رف�س 
�أكلليللنللو، �ملل�للس مللقللرحللاً مللن �شاأنه 
�إبطال �ل�شروط على طول �لقامة 
للمتقدمني بطلبات لانت�شاب �إىل 
من  وغريها  �لفيليبينية  �ل�شرطة 

�لأجهزة �لأمنية.
بي  �لفيليبني  �أنللبللاء  وكللالللة  ونقلت 
�لرئا�شية،  �ملتحدثة  عللن   ، �إيللله  �أن 
موؤمتر  يف  قولها  فللالللتللي،  �أبلليللغللايللل 
�شحايف، �إن �لرئي�س رف�س �لقر�ح 
�ل�شيوخ  جمل�شا  عليه  �شادق  �لذي 
�إبطال  يلللقلللرح  و�لللللللذي  و�لللللنللللو�ب 
للمتقدمني  �لطول  على  �ل�شروط 
ومكتب  �للل�للشللرطللة  �إىل  لللانللتلل�للشللاب 
مكافحة �حلر�ئق و�إد�رة �ل�شجون.

�لقر�ح  �آكينو وجد  �أن  و�أو�شحت 
غري �شروري لأنه ميكن �لتغا�شي 
بع�س  يف  �لللللل�لللللشلللللروط  هلللللللذه  علللللن 

�لظروف.

ط���������������رد ي����ت���������ص����ب����ب 
ب�����إغ����الق ����ص����ل���ة م��ط���ر
�أغلقت �ل�شرطة �لربيطانية، �م�س 
مان�ش�شر  مدينة  مطار  يف  �شالة 
و�خلتها من �مل�شافرين، بعد �لعثور 

على طرد م�شبوه.
�لربيطانية  �لإذ�علللة  هيئة  وقالت 
)بي بي �شي(، �إن �ل�شرطة فر�شت 
�لأول يف  �أمنياً حول �جلناح  طوقاً 
مطار مان�ش�شر، بعد فرة وجيزة 
م�شبوه  طللرد  بوجود  �باغها  من 
�شباح  ملللن   8:15 �للل�للشللاعللة  عللنللد 
و��شافت  �ملحلي.  بالتوقيت  �ليوم 
�أن متحدثاً با�شم مطار مان�ش�شر 
�ملللطللار مل تتاأثر  بللللاأن حللركللة  �أكللللد 
و�ملغادرة  �لللقللادمللة  �لللرحللات  و�أن 
م�شتمرة ب�شكل طبيعي، فيما يقوم 
خرب�ء �ملتفجر�ت يف �شرطة �ملدينة 
ون�شبت  �مللل�للشللبللوه.  �لللطللرد  بفح�س 
با�شم  �إىل متحدث  �للشللي(  بللي  )بللي 
مت  �إنللله  قللوللله  مان�ش�شر،  �للشللرطللة 
�ملتفجر�ت  مكافحة  فرق  ��شتدعاء 
و�خلللللاء �جلناح  وقلللائلللي  كللللاإجللللر�ء 

�لأول يف �ملطار من �لركاب .

ن�سائح للراغبات يف ج�سم ر�سيق
كل �مر�أة حتلم بج�شم ر�شيق جذ�ب ومتنا�شق وبع�س �لن�شاء ي�شعرن بالإحباط نتيجة جتربة جميع 
�أنو�ع �حلميات دون جدوى لذ� يقدم لك �خلرب�ء ن�شائح ذهبية تعيد �إليك ر�شاقتك و�شحتك يف 

نف�س �لوقت.
�أول وقبل كل �شيء عليك �تباع نظام غذ�ئي �شحي ومتو�زن، بتناول ثاث وجبات �أ�شا�شية 

�ل�شعر�ت  حللرق  �لللفللطللور، لأن  وجللبللة  �إهللمللال  و�إيللللاك  مللع وجبتني �شغريتني،  يللوملليللا، 
�لع�شاء قبل  بتناول  �أ�شرع، وقومي  ب�شكل  ت�شتهلكينها �شباحا تتم  �لتي  �حلر�رية 

�ل�شابعة م�شاء، ول تن�شي �شرب كمية كافية من �ملاء.
�أو  رجيمك  جنللاح  ت�شمنني  �أكلك  ح�شة  بتحديد  �أنللك  عزيزتي  تعلمني  هل 

ف�شله؟ فحتى �لأطعمة �ل�شحية تتحول �إىل غري �شحية بعدما تتناولينها 
�ختيارك حلجم  هللي  ت�شاعدك  �لتي  �خلللطللو�ت  �أهللم  ومللن  كللبللرية،  بكمية 

�شغري من �ل�شحون و�لأكو�ب.
بتناولك لنوعني من �لن�شويات معا فاإنك تتعبني معدتك فقط، خا�شة 

�أثناء عملية �له�شم، لذ� نن�شحك بتجنب جتميع �لبطاط�س و�للحوم، 
و�لبطاط�س  و�حلليب  �لبي�س  مع  �للحوم  �أو  و�لأرز،  �ملعكرونة  مع 
و�خل�شر  �حلللبللوب  مللع  فقط  تللاأكللل  و�للحوم  فالبطاط�س  و�خلللبللز، 

و�لفاكهة �لطازجة و�خلبز ياأكل مع �ل�شلطة. 
بدونها،  يكتمل  لن  �لغذ�ئي  نظامك  لأن  �لريا�شة،  ممار�شة  تن�شي  ل 

فهي جزء ل يتجز�أ من عملية فقد�ن �لوزن، كما �أنها تبقيك د�ئما ب�شحة 
جيدة.

اآداب ال�سلوك.. عّززيها لدى طفلِك
)اأمي، اأنف هذا الرجل �صخم جدًا!(... بداأ ولدك الب�لغ 

خم�س �صنوات ب�لتّكلم عن كل م� يالحظه، حتى لو ك�ن 
حمرجً�؟ م� هو ال�صبيل االأف�صل للتع�مل معه؟



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

�لللليلللابلللاين �لللطللابللي بعمادة  �لللشلللاكلللور�  نللللادي  نللظللم 
�ملتحدة  �لعربية  �لملللار�ت  بجامعة  �لطلبة  �شوؤون 
�ليابانية  جاوكا  مي  فوجي  مدر�شة  مع  وبالتعاون 
 38 من طوكيو بتنظيم رحلة طابية مكونة من 
طللالللبللة يللابللانلليللة �ىل جللامللعللة �لملللللار�ت حلليللث تاأتي 
، يف ظل  �ملدر�شة  لهذه  �لثانية  وهللي  �لللزيللارة  هللذه 
�لمار�ت  جامعة  بللني  مللا  �مل�شرك  �لتعاون  �جلللو�ء 
و�جلامعات و�ملوؤ�ش�شات �لتعليمية يف �ليابان بغر�س 
م�شتوى  على  و�لللر�ثللي  و�لثقايف  �لعلمي  �لتبادل 

طلبة �لبلدين.
وكان نادي �شاكور� �لياباين قد �قام حفا ترحيبيا 
للمدر�شة �ليابانية يف جامعة �لمار�ت حيث ح�شر 
�حلفل �ل�شيد حممد �ل�شام�شي م�شاعد �لمني �لعام 

�لرحمن  عبد  �لدكتور  بح�شور  �خلدمات  ل�شوؤون 
وجمموعة  �لطلبة  �للشللوؤون  عميد  �لنقبي  �ل�شايب 
بالوفد  �ل�شام�شي  من طالبات �جلامعة وقد رحب 
�لياباين من خال كلمة �لقاها يف حفل �ل�شتقبال 
��شار من خالها �ىل �لر�بط �لكبري بني �لثقافة 
�ل�شعبني  �عللتللز�ز  خللال  و�لمللار�تلليللة من  �ليابانية 
بنه�شة  �لبلدين  متتع  ظللل  يف  �لغنية  بثقافتهما 
تقنية وعمر�نية كبرية و��شاد م�شاعد �لمني �لعام 
ل�شوؤون �خلدمات مب�شتوى �لتبادل �لعلمي و�لثقايف 
بني جامعة �لمار�ت و�ملوؤ�ش�شات �لتعليمية �ليابانية 

على �كرث من �شعيد. 
ملللن جللانللبللهللن �علللربلللت �لللطللالللبللات �للليللابللانلليللات عن 
�لمار�ت  دولللة  ت�شهده  �لللذي  �لكبري  �لتطور  مدى 
ت�شعر  تكاد  ل  نللومللور�   �آري�شا  �لطالبة  قالت  حيث 
بفرق �بد� بني بادنا و�لمللار�ت من حيث �لتطور 
و�لتقنية و�لنظام �ملتبع يف �ل�شلوك �حلياتي �نه �مر 

�ل�شعبي  �لطعام  �أعجبني  �خللرى  ناحية  ومللن  ر�ئللع 
�لإمار�تي وقد ��شتمتعت بربنامج �لتبادل �لثقايف .

نقو�س  كثري�  �حببت  فقالت  �شينات�س  �لطالبة  �ما 
جتربك  �لبلد  هللذ�  يف  و�لثقافة  �لمار�تية  �حلناء 
�للشلليء يف  و�لللتللوقللف عندها فكل  بها  �لهللتللمللام  على 
و�شعبي.  تر�ثي  باإحياء  مرتبط  �لمار�تي  �ملجتمع 
�لللليلللابلللاين �ل�شيد  �لللثللقللايف  �للللربنلللاملللج  �مللللا مللنللظللم 
على  طلبتنا  ن�شجع  باأننا  فقال  يو�شيد�  ناروتو�شي 
�أنهم  و  �لمار�تيني  �لطلبة  مع  �مل�شتمر  �لتو��شل 
�لطلبة  ومقابلة  للللاإملللار�ت  زيللارتللهللم  خللال  ومللن 
�لرب�مج  خللال  من  �حلديث  تبادل  و  �لمار�تيني 
�لعاقة  تقوية  �ىل  يوؤدي  فهذ�  و�لعلمية  �لثقافية 

ما بني �ل�شعبني .
رئي�شة  �لطالبات هدى عبد�هلل  من جانبهن قالت 
�لللدرمللكللي ونللللورة �ل�شام�شي  �للشللاكللور� و�مللنللة  نلللادى 
�لنادي  ع�شو�ت  �لللعللور  وكلثوم  �ل�شام�شي  و�ميلللان 

نحن �شعد�ء بهذه �لزيارة للطابات �ليابانيات حيث 
�مر  وهللو  �ملللا�للشللي  �ل�شيف  بللزيللارتللهللم يف  �نللنللا قمنا 
وقد  �لبلدين  ثقافة كا  �شويا على  نطلع  �ن  جيد 
برنامج ثقايف و�شياحي لهم من خال  قمنا بعمل 
عرو�س �ليولة و�لتي قدمها طاب مدر�شة �لعني 
�لتاأ�شي�شية وتقدمي �لطعام �ل�شعبي ونقو�س �حلناء 
فلللري�ري ومللديللنللة �حللليللو�ن بالعني  وزيللللارة مدينة 
وجامع �ل�شيخ ز�يد �لكبري وجتربة �ملاب�س �ل�شعبية 
�لمار�تية.  باملقابل قدمت طالبات مدر�شة فوجي 
مللي جللاوكللا فللن تللقللدمي �للل�للشللاي �للليللابللاين و تن�شيق 
طي  فللن  و  كالكار�تيه  �لقتالية  �لفنون  و  �لللزهللور 
�ملدر�شة  عن  تعريفي  عر�س  �إىل  بالإ�شافة  �لللورق 
يف حللني قللامللت �لللطللالللبللة يللوكلليللكللو �للشلليللامللا بتقدمي 
عر�س عن جتربتها يف جامعة �لمار�ت كطالبة من 
�لمار�ت  ما بني جامعة  �لطابي  �لتبادل  برنامج 

وجامعة �و�شيد�. 

الزي التقليدي الياباين
•• العني-الفجر:

�لزي �لياباين �لتقليدي كان حا�شر� �شمن فعاليات زيارة �لوفد �لياباين 
جلامعة �لإمار�ت حيث حر�شت �إحدى �لطالبات على �رتد�ء �لزي �لتقليدي 
رغبة منها يف تعريف طالبات �لإمار�ت بهذ� �لزي و�ملنا�شبات �لتي يتم فيها 

�رتد�ء هذ� �لزي ومنها �لأعر��س. 
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يف اإط�ر التب�دل الثق�يف والعلمي

جامعة الإمارات ت�ست�سيف وفد طالبات مدر�سة فوجي اليابانية

•• العني-الفجر:

زرن  �لاتي  �ليابانية  فوجي  مدر�شة  طالبات  �أقبلت 

�لياباين  �شاكور�  نللادي  مللن  بللدعللوة  �لإمللللار�ت  جامعة 
�لتي  ، على ور�شة �لعمل  �لذي تر�أ�شه هدى عبد �هلل 
من  �لللعلل�للشللر�ت  حتلللللق  حلليللث  �حلللنللاء  لنق�س  خ�ش�شت 
�لطالبات �ليابانيات حول �ملتخ�ش�شة يف هذه �لنقو�س 

رغبة منهن يف �لتعرف على �لطرق �مل�شتخدمة يف هذ� 
ونوعية �لنقو�س �مل�شتخدمة �إ�شافة �إىل عجينة �حلناء 

وطريقة �إعد�دها.
يف  رغبتهن  �ليابانيات  �لللطللالللبللات  مللن  �لكثري  �أبلللدت 

�لطالبات  دخلت  كما  بادهن  �إىل  �حلرفة  هللذه  نقل 
�أن  حتى  �حلللنللاء  نقو�س  �ختيار  �أجللل  مللن  مناق�شة  يف 
�لبع�س منهن بد�أ يبحث عن نقو�س تتطابق مع زهور 
هذ�  يف  وينتظروها  �ليابانيون  يع�شقها  �لتي  �لللكللرز 

نقو�ش احلناء وزهور الكرز

الأحرف اليابانية والرغبة يف التعلم
•• العني-الفجر:

طالبات  �هتمامات  من  و�حللدة  �شكلت  �ليابانية  بالأحرف  �لكتابة  طريقة 
�لإمار�ت �لاتي حر�شن على �لتعرف على طريقة �لكتابة �ليابانية لتبادر 
�ليابانية  بالأحرف  للتعريف  عمل  ور�شة  بعد  �ليابانيات  �لطالبات  �إحدى 
�لتي تت�شكل منها �لكلمات و�جلمل وباملقابل �شعت بع�س طالبات �لإمار�ت 

�إىل تقليد هذه �لأحرف لتكون بد�ية رحلة �لألف ميل .

فن الكاراتية وامل�ساركة الطالبية
•• العني-الفجر:

فن �لكارتية و�حدة من �لفنون �لتي يجيدها �لكبار و�ل�شغار من �ليابانيني 
على  �لإملللار�ت  جلامعة  �لز�ئر  �لفريق  �أع�شاء  من  طالبتان  حر�شت  وقد 
�لألعاب  باإحدى  �لتعريف  يف  منهما  رغبة  �لفنون  هذه  من  منللاذج  تقدمي 

�لتي تو�شف بال�شعبية يف �ليابان .



و�لبد�نة،  �لللز�ئللد  �للللوزن  عللن  تلفزيوين  بللرنللامللج  يف 
�مللل�للشللاهللديللن، طلللللب مقدم  بح�شور جللمللع غللفللري مللن 
�لربنامج من �إحدى �حلا�شر�ت �لتقدم للتحدث عن 
وبد�أت  �ل�شيدة  تقدمت  �لز�ئد..  �لللوزن  مع  م�شكلتها 
�شرد حكايتها، فقالت وهي تبت�شم: م�شكلتي �أين �آكل 
كل �لوقت.. �آكل حني �أجوع و�آكل بعد �أن �أ�شبع.. �آكل 
�أكللون �شعيدة، و�آكل  �آكللل حني  �أكللون جائعة..  حني ل 

حني �أكون حزينة �أو مت�شايقة.
عللنللدمللا �للشللاألللهللا مللقللدم �لللربنللامللج عللن �للشللعللورهللا جتاه 
وجهها:  عللن  �لبت�شامة  �ختفت  وقللد  قللالللت،  نف�شها 

�أ�شعر �أين فا�شلة.. ب�شعة.. بدينة.
�أ�شافت �أنها تاأكل �أكرث من �لازم، وتعرف �أنها ت�شر 
ل  لكنها  �لللعللادة،  هللذه  عن  تتوقف  �أن  تريد  نف�شها.. 

ت�شتطيع.. ل تقدر على �لتوقف عن �لأكل.
�لإر�دة  عدمية  باأنها  مقتنعة  باتت  �إنها  قائلة  م�شت 
ت�شغل  �أنها  �لرغم من  بللالأكللل، على  يتعلق  يف كل ما 
ويعمل  فيها،  تعمل  �لتي  �ل�شركة  يف  رفيعاً  من�شباً 

حتت �إد�رتها �أكرث من خم�شني موظفاً.
قوة  فللقللدت  لقد  بللالللقللول:  �شهادتها  �ل�شيدة  ختمت 
�آكل ومتى  �إل يف �لأكللل.. ماذ�  �أفكر  �أعد  �لإر�دة.. مل 

�آكل ومع َمن �آكل.. �شرت �أكره نف�شي.
ي�شاطر  عمن  جمهوره  �لربنامج  مقدم  �شاأل  عندما 
�أو  �للل�للشلليللدة ملل�للشللاعللرهللا وميلللر بتجربة ممللاثلللللة  هلللذه 

قريبة �ل�شبه بها، رفع �أكرث من �لثلثني �أياديهم.
ي�شعر �أحدنا باأنه يريد �أن يلتهم طبق �لرز �لذي �أمامه، 
�ل�شوكولتة،  قطعة  �أو  �ملقلية،  �لبطاطا  �شر�ئح  �أو 
وي�شعر يف �لوقت نف�شه باأنه عاجز عن مقاومة رغبته 
باأنه يجب  �إىل �لعتقاد  �لأمللر به  تلك، بل قد ي�شل 
�أن يلتهم �لرز و�لبطاطا و�ل�شوكولتة، ولن ي�شتطيع 
كلها  ياأكلها  �أن  �آخللر قبل  �أي عمل  �إجنللاز  �أو  �لركيز 

على �لرغم من �أنه لي�س جائعاً.. فما �ل�شبب؟
�جلو�ب ياأتي يف كتاب جديد من تاأليف �لدكتور ديفيد 
كي�شلر، وهو �ملفو�س �ل�شابق لإد�رة �لأغذية و�لدو�ء 
�لرئي�شية  مهمتها  حكومية  وكالة  وهي  �لأمريكية، 
ياأكل وي�شرب �لأمريكيون  �لتاأكد من �شامة كل ما 

ومن �شامة �لأدوية �ملوجودة يف �لأ�شو�ق �أي�شاً.
�لللكللتللاب �جلللديللد بللعللنللو�ن: )طللعللامللك يللخللدعللك(، �أما 
م�شمونه فيدور حول نقطة وحيدة تقريباً، وهي �أن 
م�شوؤولية �لوزن �لز�ئد تتوزع على �شاحب هذ� �لوزن 
وعلى نوعية �لطعام نف�شه، وبالتحديد على �ل�شركات 
�ملللنللتللجللة لللاأ�للشللنللاف �لللغللذ�ئلليللة، و�إن كللانللت �لأخللللرية 

تتحّمل �جلزء �لأكرب من هذه �مل�شوؤولية.

قوة �صحرية خفية
جنوع،  حني  ناأكل  �أن  �لطبيعي  من  �إن  �ملللوؤلللف  يقول 
ومن �لطبيعي �أي�شاً �أن نتوقف عن �لأكل حني ن�شبع، 
�إ�شد�ر  على  قلللادر�ً  يكون  بحيث  م�شمم  �لللدمللاغ  لأن 
�لأمر بالتوقف عن �لأكل حني �ل�شبع، لكن ما يحدث 
)�لزر  تعطل  خفية  �شحرية  قللوة  �أن  �لكثريين  لللدى 
به  يفر�س  �للللذي  �لللدمللاغ،  يف  �لطبيعي  �ملللفللتللاح(  �أو 
�أن يبلغنا ب�شرورة �لتوقف عن �لأكل.. فما هي هذه 

�لقوة �ل�شحرية �خلفية؟
�أن  �ملللوؤلللف  �إليها  ل  تو�شّ �لتي  �لغريبة  �حلقائق  من 
مع  �مل�شاكل  من  يعانون  �أي�شاً  �لنحيلني  �لأ�شخا�س 
�لطعام و�للل�للشللر�ب.. �أوز�نللهللم عللاديللة ورمبلللا �أقلللل من 
عادية، ومع ذلك يق�شون معظم �لوقت وهم يفكرون 
يف ملللا يللجللب تللنللاوللله ومللللا يللجللب جتللنللبلله ملللن طعام 

و�شر�ب.
�أن ناأكل �أو ل ناأكل تلك هي �لق�شية �لتي ت�شغل بالهم 

و�ل�شر�ب لدى  �لطعام  وبالتايل ي�شبح  �لللدو�م،  على 
�لأعللد�ء �لأ�شر�ر  �لكثريين منهم نوعية جديدة من 
�لللذيللن يللجللب مللو�جللهللتللهللم، يف حللني يلللدب �خللللوف يف 
نفو�س �لباقني.. خوف من �لطعام.. خوف من �لأكل 
ي�شبب  �شوف  ذلللك  �أو  �ل�شنف  هللذ�  �أن  منهم  �عتقاد�ً 

لهم �ل�شرر �أو يزيد �أوز�نهم.

الثالثي الق�تل
ت�شحن  �لغذ�ئية  �ملنتجات  �شركات  �إن  �ملللوؤلللف  يقول 
و�لدهون  و�مللح  �ل�شكر  �لقاتل:  بالثاثي  منتجاتها 
يللتللذوق هذ�  مللن  مللدرو�للشللة بحيث جتعل  ن�شب  وفللق 
ور�بعة  وثالثة  ثانية  مرة  �إليه  يعود  ذ�ك  �أو  �ل�شنف 

�إىل �أن ي�شبح تناوله نوعاً من �لإدمان.
�ملخترب�ت  لللعلللللوم  تلللللجللاأ  �للل�للشللركللات  هلللذه  �أن  ي�شيف 
وجتللللري �آلف �لللتللجللارب ملللن �أجللللل �ل�للشللتللفللادة من 
�لللتللجللاوب �لإيللجللابللي لأدمللغللتللنللا جتلللاه �للل�للشللكللر و�مللح 
و�لدهون، وذلك بت�شنيع مذ�ق معني تعرف به كيف 

تخدعنا وتخطف عقولنا وترتهنها.
ميلل�للشللي قلللائلللًا �إن �لأ�لللشلللنلللاف �لللغللذ�ئلليللة تلل�للشللبللح يف 
هلللذه �حلللالللة �أ�للشللبلله مبللهللرجللان �أو كللرنللفللال خلللاٍل من 
�إىل  تعمد  �ل�شركات  هذه  لأن  و�ملللعللادن،  �لفيتامينات 
تفريغ منتجاتها من كل �ملو�د �ملغذية، و�لإبقاء على 

ذلك �لثاثي �لقاتل مع بع�س �لإ�شافات.
يللعللطللي ملللثلللاًل فللليلللقلللول: حلللني تلل�للشللري قللطللعللة من 
�لدجاج �ملَُتّبل، فاأنت ت�شري معها �أي�شاً ن�شبة عالية 
و�لبي�س  و�مللللاء  �حلليب  مللن  وخليطا  �لللدهللون،  مللن 
هذ�  لكن  �لكثري،  ذلك  وغري  و�لكاربونات،  و�لدقيق 
�أي �شنف غذ�ئي مفيد من  �خلليط ل يحتوي على 
�لركيبة  �ملوؤلف على هذه  �ل�شحية. يطلق  �لناحية 

و�شف �ل�شحن �لطائر �أو �شفينة نوح.

اإدم�ن االأكل
�أبللحللاثلله ودر��للشللاتلله حلللول �ملو�شوع  �إن  �ملللوؤلللف  يللقللول 
�أكلللللدت لللله �أن �لأكلللللل �للللز�ئلللد علللن حللاجللة �جللل�للشللم مل 
و�أن  �أو �شدفة،  و�شحاها  ليلة  بني  �أو  فللر�غ  يللاأت من 
�لبدينني مل يقررو� مو��شلة �لأكل من دون توقف، 
و�أ�للشللبللحللو� عاجزين  �لإر�دة  قللوة  يللفللقللدو�  و�أنللهللم مل 

�لطعام،  �إغلللر�ء�ت  مقاومة  عن 
�أن  هلللو  �لأمللللللر  يف  ملللا  كلللل  و�أن 

�جلاهزة  �لللغللذ�ئلليللة  �لأ�لللشلللنلللاف 
يتم ت�شنيعها وت�شويقها بطريقة 

جتعلنا نطالب باملزيد منها، ي�شبح 
تناولها نوعاً من �لإدمان.

قللللد تلللتللل�لللشلللاءل عللللن �لأ�للللشللللنللللاف �لتي 
�لللللذي ي�شارع  �مللللوؤللللف  عللنللهللا  يللتللحللدث 

رقائق  �ملحاة،  �مل�شروبات  �أمثلة:  باإعطاء 
�أنو�عها،  �خللتللاف  على  �حللللللويللات  �لللبللطللاطللا، 

�ل�شريعة،  �لللوجللبللات  �ملللثلللللجللة،  �لللوجللبللات �جلللاهللزة 
�لهمبورغر، �لبيتز�، �لدجاج �ملقلي، �لبطاطا �ملقلية، 

ذلك  وغللري  �لطاقة..  وم�شروبات  �لفطور  �شرييال 
متاأ  �لتي  �لأ�شناف  من  �لآلف  نقل  مل  �إن  �ملللئللات، 

و�جلديرة  لاهتمام  �ملللثللرية  و�لنقطة  �لأ�لللشلللو�ق، 
باملاحظة هي �أن كل هذه �لأ�شناف حتتوي 

بن�شب متفاوتة على �لثاثي �لقاتل: 
�ل�شكر و�مللح و�لدهون.

يو�شح هذ� �لطبيب �ملتخ�ش�س 
�ملذكورة  �لأ�لللشلللنلللاف  �إن  فلليللقللول 

�أج�شامنا  تللللدرب  بللل  ت�شبعنا،  ل 
منها،  �ملللزيللد  طلب  على  و�أدمغتنا 

�حلقيقة  هللذه  تللعللرف  �ملنتجة  فال�شركات  وبالطبع 
�لطبية وت�شتغلها مل�شلحتها ومل�شلحة منتجاتها.

البدانة يف اأمريك�
يقول د. كي�شلر �إن ثلث �لأمريكيني �لبالغني يعانون 
�أكرث مما يفر�س  �أوز�نهم  �أن  �أي  من �لوزن �لز�ئد، 
�أن تكون، و�إن �لثلث �لثاين يعاين من �لبد�نة، وهذ� 
�أن ثلثي  �لللر�للشللملليللة، ممللا يللعللنللي  مللثللبللت يف �لللتللقللاريللر 
�لأمريكيني معر�شون لاإ�شابة بجملة من �لأمر��س 
�لقاتلة �ملرتبطة بالبد�نة، يف حني �ن �لثلث فقط هم 

من ذوي �لأوز�ن �لطبيعية.
�مل�شكلة  �إن  �ملوؤلف  يقول  و�لقا�شرين  �لأطفال  وعن 
�أكرث خطورة، ففي �لوليات �ملتحدة �ثنا ع�شر مليون 
طفل، تر�وح �أعمارهم ما بني �شنتني وثمانية ع�شر 
عاماً، يعانون من �لبد�نة، و�ثنا ع�شر مليوناً �آخرين 
34% من  �أن  �لللز�ئللد، مما يعني  �لللوزن  يعانون من 

�لأمريكيني �ل�شباب من �أ�شحاب �لأوز�ن �لز�ئدة.
تكمن �خلطورة مع هوؤلء و�أولئك يف �أن زيادة �لوزن 
يف �للشللن مللبللكللرة، تللعللنللي �للشللعللوبللة �لللتللخللللل�للس مللن هذه 

�لزيادة بعد �لبلوغ �أو بعد �لتقدم يف �ل�شن.
�أن  تبني   2008 عللام  �للشللدرت  حكومية  در��للشللة  ويف 
�أكرث من ثلثي  �أي  �لبالغني  68% من �لأمريكيني 
�أ�شحاب  مللن  �أنللهللم  �أو  �لللبللد�نللة  مللن  يللعللانللون  �ل�شكان 

�لأوز�ن �لز�ئدة.

ن�ص�ئح اأخرية
يف �لف�شل �لأخري من �لكتاب يقدم �ملوؤلف �لن�شائح 

�لتالية ملن يريد جتنب �لأكل �لز�ئد:
�ل�شروري  تاأكل، فمن  ومتى  تاأكل  مللاذ�  �عللرف   •
�لذي  �لللغللذ�ئللي  �ل�شنف  مللكللونللات  تللعللرف  �أن  جلللد�ً 
تريد تناوله.. كمية ون�شبة كل من �ل�شكر و�مللح 

و�لدهون.
�ىل  حللاجللة  يف  فاجل�شم  �لللوقللت،  �ىل  بالن�شبة 

�أربللللللع �لللشلللاعلللات، �شرط  �لللتللغللذيللة كلللل 
مللن طعام  نتناوله  مللا  �لعللتللد�ل يف 

يف �أي مللن �لللوجللبللات، وبللالللتللايل ل 
�ملللتللو��للشللل، وكاأنه  لللاأكللل  حللاجللة 

ومت�شية  �للللتللل�لللشلللايل  مللللن  نلللللوع 
�لوقت.

�لأكلللللللللل،  يف  تلللللفلللللرط  ل   •
كمية  تلللكلللفللليللله  فلللاجلللل�لللشلللم 

�ملعقولة كما  �لكمية  معقولة من �لطعام و�ل�شر�ب.. 
ل�شد  تكفي  �لتي  �لكمية  هي  �ملتخ�ش�شون  ُيَعرّ.فها 
�أن تتوقف عللن �لأكلللل، حني  �جللللوع، ومللن �ملهم جللد�ً 
تكون ل تللز�ل قللادر�ً على �لأكللل وعللدم �لنتظار حتى 

ت�شاب بالتخمة.
�لتجارب  �أثبتت  فقد  �حللللللويللات،  بللدل  �لريا�شة   •
و�لدر��شات �لطبية �أن ممار�شة �لريا�شة ت�شرك مع 
�لأ�شناف �لغذ�ئية �ملحاة �أو �ململحة يف حتفيز �جلزء 
�لريا�شة جتعل من  �أن  يعني  �لللدمللاغ، مما  ذ�تلله من 

ميار�شها ي�شعر وكاأنه قد تناول قطعة من �حللوى.

البدانة وال�صكر
�أن �لبد�نة �شبب رئي�شي لاإ�شابة  من �ملعروف طبياً 
بالنوع �لثاين من �ل�شكر، لأنها تتدخل ب�شورة �شلبية 
يف عمل هرمون �لن�شولني �مل�شوؤول عن تنظيم معدل 

�شكر �لغلوكوز يف �لدم.
ويف  �شحيحة  بطريقة  �ل�شكر  مللعللاجلللة  تللتللم  مل  �إذ� 
�لوقت �ملنا�شب، يرتفع معدل �ل�شكر يف �لدم ويرتفع 
معه معدل �لكولي�شرول �أي�شاً، ومع �لوقت ير�كم 
�لأوعية  يف  و�لللكللوللليلل�للشللرول  �لللغلللللوكللوز  ويللر�للشللب 
�لدموية، مما ميهد �ل�شبيل لاإ�شابة باأمر��س �لقلب 
�أن  وميكن  و�جللطات،  �لقلبية  و�لنوبات  و�ل�شر�يني 

ت�شل �لأمور �إىل �لعمى و�لف�شل �لكلوي.
�لنوبات  مللن   %80 �إن  �لللطللبلليللة  �لللتللقللاريللر  وتللقللول 
عن  م�شوؤول  �أنلله  كما  �ل�شكر،  مر�س  �شببها  �لقلبية 
بالإ�شافة  و�ل�شيقان،  �لأقلللد�م  بللر  عمليات  غالبية 
�ل�شابع  �لرئي�شي  �ل�شبب  �أنه  �إىل 

للموت يف �لوليات �ملتحدة.

�شحة وتغذية
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الوزن الزائد هو النتيجة الطبيعية ملن ي�أكل اأكرث مم� يحت�ج اإليه ج�صمه. وهذه الزي�دة �صرع�ن م� تتحول اإىل دهون ترتاكم يف اأنح�ء 
متفرقة من اجل�صم وتفتح الطريق اأم�م الوقوع فري�صة �صهلة للعديد من االأمرا�س الق�تلة، واأهمه�: اأمرا�س القلب وال�صراين ك�لنوب�ت 
القلبية واجللط�ت، ال�صكر و�صغط الدم والكولي�صرتول، اأمرا�س الكبد واملرارة والته�ب املف��صل، ب�الإ�ص�فة اإىل بع�س اأنواع ال�صرط�ن 

والعقم و�صعوب�ت التنف�س. ال�صوؤال االآن: هل هي م�ص�ألة قوة اإرادة اأو �صعفه� فقط، اأم اأن وراء االأكمة م� وراءه� كم� يقولون؟

تن�ول بع�صه قد ي�صبح نوعً� من االإدم�ن

طعامك يخدعك.. وي�سيطر على عقلك

احلديد يخفف اأعرا�ش 
انقطاع الطمث

 
�لائي يح�شلن على قدر من �حلديد  �لن�شاء  �ن  �مريكية  در��شة  ذكللرت   
يقل  �لغذ�ئية  وجباتهن  يف  بها  �ملو�شى  �ليومية  �لكمية  من  بقليل  �كللرب 

�حتمال تعر�شهن ل�شكل �كرث حدة من �عر��س �نقطاع �لطمث.
�لوبئة �لمريكية نحو ثاثة �لف  دوريللة علم  باحثون يكتبون يف  وتابع 
يوميا  تناولن  �لائي  �لن�شاء  �ن  ووجللدو�  �شنو�ت،  ع�شر  �مللر�ة لكللرث من 
��شابتهن  �حتمال  قللل  �حلللديللد  م�شادر  مللن  ملليغر�ما   20 عللن  يزيد  مللا 
30 و40 يف �ملائة باملقارنة مع  باعر��س �نقطاع �لطمث مبا ير�وح بني 

�لن�شاء �لائي ح�شلن على كمية �قل من هذ� �ملعدن.
وقللالللت كللبللرية مللعللدي �لللبللحللث �للليللز�بلليللث بللريتللون جللونلل�للشللون مللن جامعة 
ما�شات�شو�شت�س يف �مهري�شت )معظم �لدر��شات �ل�شابقة لعر��س �نقطاع 
�لن�شاء  بللني  تختلف  �لتي  �لفعالة  و�لللعللو�مللل  �لللعللاج  على  ركللزت  �لطمث 
�ننا  يتعر�شن.  مل  و�لللائللي  �لطمث  �نقطاع  �عللر��للس  مللن  عانني  �لللائللي 
مهتمون بالبحث ب�شكل �كرب يف بع�س �ملعادن �ملعينة( م�شرية �ىل �ن فريقها 

در�س من قبل �لعاقة بني تناول �لفيتامني و�عر��س �نقطاع �لطمث.
�مل�شموح بها  �ليومية  �لكميات  وي�شري معهد �لطب �لمريكي �لذي يحدد 
من �ملغذيات �ىل �ن �حلديد �لذي يتم �حل�شول عليه من م�شادر �للحوم 
و�لدو�جن �ي�شر يف معاجلته يف �جل�شم، و�ن �لنا�س �لذين يح�شلون على 
�كللرب مللرتللني من  تللنللاول كمية  يللريللدون  �حلللديللد مللن م�شدر نباتي فقط 

�ملو�شى بها.
وقالت بريتون جون�شون �نه على �لرغم من عدم ��شتطاعة �لبحث �ثبات 
�ن �حلديد مينع �عر��س �نقطاع �لطمث فانهم ي�شكون يف �ن هذ� �ملعدن 
رمبا له �شلة بانتاج �ل�شريوتونني وهو جزيء يلعب دور� يف عمليات كثرية 
لت�شنيع  للج�شم  �ن �حلديد �شروري  �لباحثون  وقال  �ملخ.  يف �جل�شم ويف 

�ل�شريوتونني.

ذكرت در��شة طبية �أن �تباع نظام غذ�ئي غني باللياف �لطبيعية ل ي�شمن �شامة عملية �له�شم و�جلهاز �له�شمي فقط، لكنه يفيد �لقلب.
و�أو�شح �لباحثون �أن �للياف �لطبيعية �مل�شتمدة من �خل�شرو�ت و�لفاكهة و�حلبوب �لكاملة ت�شاعد ب�شورة كبرية على تخفي�س م�شتوى �لكولي�شرول يف �لدم، ومن ثم �مل�شاعدة يف 

�حلفاظ على وظائف �لقلب.
وك�شف �لعديد من خرب�ء �لتغذية �أن �ل�شخ�س بحاجة �إىل ما ل يقل عن 25 غر�ما من �للياف �لطبيعية يوميا يف �إطار نظامه �لغذ�ئي �ملتو�زن، وفقا لأحدث �لتو�شيات �ل�شادرة عن 

جمعية �لقلب �لمريكية، و�لتي ت�شمل 14 غر�ما من �للياف لكل 1000 �شعرة حر�رية ي�شتهلكها �لن�شان بال�شافة �إىل 10 غر�مات من �للياف �لقابلة للذوبان.
و�أ�شارت �لبحاث �إىل �أن �للياف �لقابلة للذوبان ت�شاعد �لن�شان على �ل�شعور بال�شبع ب�شرعة مبا ميكنه من �لتحكم فى مقد�ر ما ياأكل، حيث �أظهرت �لبحاث �أن هذه �للياف ت�شاعد 

يف خف�س م�شتوى �لكولي�شرول �ل�شار فى �لدم عن طريق �لتد�خل مع كيفية �مت�شا�س �جل�شم للكولي�شرول من �لطعمة.
وك�شف �لباحثون �ن �للياف �لقابلة للذوبان ت�شمل نخالة ودقيق �ل�شوفان و�لفول و�لبازلء و�لرز و�ل�شعري و�حلم�شيات و�لفر�ولة و�لتفاح 
و�لتي ت�شاعد ب�شورة كبرية يف حال �إ�شافة كميات كبرية منها يف �لنظام �لغذ�ئي على �لوقاية من �لم�شاك و�حلافظ على �جلهاز �له�شمي. 

وت�شمل �للياف غري �لقابلة للذوبان �لكعك و�لفطائر بال�شافة �إىل �لطعمة �ملرتفعة يف �ل�شوديوم و�ل�شكريات �أو �لدهون.

الألياف الطبيعية تفيد القلب

الثالثاء -    2   أبريل    2013 م    -    العـدد   10756
Tuesday   2    April     2013  -  Issue No   10756



24

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ:2013/3/21 م �ملودعة حتت رقم: 188874 
با�شللم:عبد �ل�شمد و�شامي �لقر�شي بيت �لعود و�لعنرب و�لعطور �س.ذ.م .

وعنو�نه:برج �ل�شيخ خليفة - �س.ب:191670 - هاتف:044322101 - فاك�س:044322047 . 
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

م�شتح�شر�ت تبي�س �لقم�شة ومو�د �خرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي �ملاب�س ، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل وجلي 
وك�شط ، �شابون عطور وزيوت عطرية ، م�شتح�شر�ت جتميل ، غ�شول)لو�شن(لل�شعر منظفات ��شنان .

�لو�قلعة بالفئة:3 
و�شف �لعامة:�لعامة عبارة عن �شكل زجاجة عطر ب�شكل مميز و�جلهة �لعليا من �ليمني ويف �ملنت�شف 

�لزجاجة)خ�شب �لعود(ب�شكل مميز .  
�ل�شللر�طات: . 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  اأبريل 2013 العدد 10756
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م�شتح�شر�ت تبي�س �لقم�شة ومو�د �خرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي �ملاب�س ، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل وجلي 
وك�شط ، �شابون عطور وزيوت عطرية ، م�شتح�شر�ت جتميل ، غ�شول)لو�شن(لل�شعر منظفات ��شنان .

�لو�قلعة بالفئة:3 
و�شف �لعامة:�لعامة عبارة عن �شكل زجاجة عطر ب�شكل مميز ويف منت�شف �لزجاجة)�لبا�شا(ذ�ت غطاء 

مميز ب�شكل هرمي .  
�ل�شللر�طات: . 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  اأبريل 2013 العدد 10756

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ:2013/3/21 م �ملودعة حتت رقم: 188873 
با�شللم:عبد �ل�شمد و�شامي �لقر�شي بيت �لعود و�لعنرب و�لعطور �س.ذ.م.م .

وعنو�نه:برج �ل�شيخ خليفة - �س.ب:191670 - هاتف:044322101 - فاك�س:044322047 . 
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

م�شتح�شر�ت تبي�س �لقم�شة ومو�د �خرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي �ملاب�س ، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل وجلي 
وك�شط ، �شابون عطور وزيوت عطرية ، م�شتح�شر�ت جتميل ، غ�شول)لو�شن(لل�شعر منظفات ��شنان .

�لو�قلعة بالفئة:3 
و�شف �لعامة:�لعامة عبارة عن �شكل زجاجة عطر ب�شكل مميزة و�جلهة �لعليا من �لزجاجة عامة)عبد 

�ل�شمد و�شامي �لقر�شي(و�على �لغطاء �شكل بي�شاوي .  
�ل�شللر�طات: . 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  اأبريل 2013 العدد 10756

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ:2013/3/21 م �ملودعة حتت رقم: 188876 
با�شللم:عبد �ل�شمد و�شامي �لقر�شي بيت �لعود و�لعنرب و�لعطور �س.ذ.م.م .

وعنو�نه:برج �ل�شيخ خليفة - �س.ب:191670 - هاتف:044322101 - فاك�س:044322047 . 
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

م�شتح�شر�ت تبي�س �لقم�شة ومو�د �خرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي �ملاب�س ، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل وجلي 
وك�شط ، �شابون عطور وزيوت عطرية ، م�شتح�شر�ت جتميل ، غ�شول)لو�شن(لل�شعر منظفات ��شنان .

�لو�قلعة بالفئة:3 
و�شف �لعامة:�لعامة عبارة عن �شكل زجاجة مغ�شاه وحتوي يف عامة)عبد �ل�شمد و�شامي �لقر�شي(

وتتميز بحفر ��شم �ملنتج)جد�يل(  .  
�ل�شللر�طات: . 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  اأبريل 2013 العدد 10756

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ:2013/3/21 م �ملودعة حتت رقم: 188868 
با�شللم:عبد �ل�شمد و�شامي �لقر�شي بيت �لعود و�لعنرب و�لعطور �س.ذ.م.م .

وعنو�نه:برج �ل�شيخ خليفة - �س.ب:191670 - هاتف:044322101 - فاك�س:044322047 . 
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

م�شتح�شر�ت تبي�س �لقم�شة ومو�د �خرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي �ملاب�س ، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل وجلي 
وك�شط ، �شابون عطور وزيوت عطرية ، م�شتح�شر�ت جتميل ، غ�شول)لو�شن(لل�شعر منظفات ��شنان .

�لو�قلعة بالفئة:3 
زخريف  ل�شعار  ر�شم  و�عاها  لتينية  باحرف  مكتوبة    laleh كلمة  عن  عبارة  �لعامة:�لعامة  و�شف 
هند�شية  على خلفية  و�لكل  زخرفية  ر�شوم  وعليها  ذ�ت غطاء هند�شي م�شلع  زجاجة عطر  ر�شم  و��شفلها 

غامقة ب�شكل مميز .  
�ل�شللر�طات: . 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  اأبريل 2013 العدد 10756

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ:2013/3/21 م �ملودعة حتت رقم: 188871 
با�شللم:عبد �ل�شمد و�شامي �لقر�شي بيت �لعود و�لعنرب و�لعطور �س.ذ.م.م .

وعنو�نه:برج �ل�شيخ خليفة - �س.ب:191670 - هاتف:044322101 - فاك�س:044322047 . 
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

م�شتح�شر�ت تبي�س �لقم�شة ومو�د �خرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي �ملاب�س ، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل وجلي 
وك�شط ، �شابون عطور وزيوت عطرية ، م�شتح�شر�ت جتميل ، غ�شول)لو�شن(لل�شعر منظفات ��شنان .

�لو�قلعة بالفئة:3 
  .laleh و�شف �لعامة:عبارة عن �شكل زخرفة ب�شكل حبة �لقمح مع �لورد ويدنوها

�ل�شللر�طات: . 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  اأبريل 2013 العدد 10756

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ:2013/3/21 م �ملودعة حتت رقم: 188869 
با�شللم:عبد �ل�شمد و�شامي �لقر�شي بيت �لعود و�لعنرب و�لعطور �س.ذ.م.م .

وعنو�نه:برج �ل�شيخ خليفة - �س.ب:191670 - هاتف:044322101 - فاك�س:044322047 . 
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

م�شتح�شر�ت تبي�س �لقم�شة ومو�د �خرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي �ملاب�س ، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل وجلي 
وك�شط ، �شابون عطور وزيوت عطرية ، م�شتح�شر�ت جتميل ، غ�شول)لو�شن(لل�شعر منظفات ��شنان .

�لو�قلعة بالفئة:3 
زخريف  ل�شعار  ر�شم  و�عاها  لتينية  باحرف  مكتوبة   laleh كلمة  عن  عبارة  �لعامة:�لعامة  و�شف 
و��شفلها ر�شم لزجاجة عطر ذ�ت غطاء �شبه كروي وعليها ر�شوم زخرفيه و�لكل على خلفية هند�شية غامقة 

ب�شكل مميز .  
�ل�شللر�طات: . 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  اأبريل 2013 العدد 10756

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ:2013/3/21 م �ملودعة حتت رقم: 188870 
با�شللم:عبد �ل�شمد و�شامي �لقر�شي بيت �لعود و�لعنرب و�لعطور �س.ذ.م.م .

وعنو�نه:برج �ل�شيخ خليفة - �س.ب:191670 - هاتف:044322101 - فاك�س:044322047 . 
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

م�شتح�شر�ت تبي�س �لقم�شة ومو�د �خرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي �ملاب�س ، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل وجلي 
وك�شط ، �شابون عطور وزيوت عطرية ، م�شتح�شر�ت جتميل ، غ�شول)لو�شن(لل�شعر منظفات ��شنان .

�لو�قلعة بالفئة:3 
و�شف �لعامة:�لعامة عبارة عن �شكل زجاجه عطر ب�شكل زخرفه ��شامية  .  

�ل�شللر�طات: . 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  اأبريل 2013 العدد 10756

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ:2013/3/21 م �ملودعة حتت رقم: 188872 
با�شللم:عبد �ل�شمد و�شامي �لقر�شي بيت �لعود و�لعنرب و�لعطور �س.ذ.م.م .

وعنو�نه:برج �ل�شيخ خليفة - �س.ب:191670 - هاتف:044322101 - فاك�س:044322047 . 
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

م�شتح�شر�ت تبي�س �لقم�شة ومو�د �خرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي �ملاب�س ، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل وجلي 
وك�شط ، �شابون عطور وزيوت عطرية ، م�شتح�شر�ت جتميل ، غ�شول)لو�شن(لل�شعر منظفات ��شنان .

�لو�قلعة بالفئة:3 
و�شف �لعامة:�لعامة عبارة عن ر�شم زجاجة عطر ذ�ت غطاء كروي ور�شم عليها زخارف هند�شية على 

خلفية هند�شية غامقه ب�شكل مميز .  
�ل�شللر�طات: . 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  اأبريل 2013 العدد 10756

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
 �لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية   :

  
�ملودعة حتت رقم : 498

با�شم : �شوز� كروز ��س . �يه
وعنو�نه : رو� كاند لريا 66 ، كاي�شكا بو�شتال ريو دي جانريو ، �رجية ، �لرب�زيل.

بتاريخ : 09 �أكتوبر 1994  �مل�شجلة حتت رقم :301  
�لفئة : 34

و�لكربيت   ، �لللولعللات   ، �ملدخنون  ي�شتخدمها  �لتي  �لأدو�ت   ، �ل�شجائر   ، �مل�شنوع  �أو  �خلللام  �لتبغ   : �ملنتجات 
)�لثقاب(.

�ل�شر�طات : �حلماية تعطى لعنا�شر �لعامة ول يرتب �أي حق على عن�شر منها مبفرده.
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :    2013/06/10 

وحتى تاريخ : 2023/06/10
اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  ابريل 2013 العدد 10756

EAT 10127

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
 �لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية   :

  
�ملودعة حتت رقم : 513

با�شم : �رد�ث توباكو كومبني ليمتد
وعنو�نه : جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن دبليو �شي 2 �ر 2 بي جي ، �جنلر�.

بتاريخ : 19 دي�شمرب 1994  �مل�شجلة حتت رقم : 571  
�لفئة : 34

و�لكربيت  �لللولعللات    ، �ملدخنون  ي�شتخدمها  �لتي  �لأدو�ت   ، �ل�شجائر   ، �مل�شنوع  �أو  �خلللام  �لتبغ   : �ملنتجات 
)�لثقاب(.

�ل�شر�طات : �حلماية للعامة يف جمملها و �لتنازل عن رقم 5 يف �لو�شع �لعادي.
�نتهاء �حلماية يف :2013/06/10  �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت  و�شتظل �حلماية نافذة 

وحتى تاريخ : 2023/06/10
اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  ابريل 2013 العدد 10756

EAT 9806

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
 �لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية   :

  
�ملودعة حتت رقم : 509

با�شم : �رد�ث توباكو كومبني ليمتد
وعنو�نه : جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن دبليو �شي 2 �ر 2 بي جي ، �جنلر�.

بتاريخ : 19 دي�شمرب 1994  �مل�شجلة حتت رقم : 567  
�لفئة : 34

و�لكربيت   ، �لللولعللات   ، �ملدخنون  ي�شتخدمها  �لتي  �لأدو�ت   ، �ل�شجائر   ، �مل�شنوع  �أو  �خلللام  �لتبغ   : �ملنتجات 
)�لثقاب(.

�ل�شر�طات 
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :    2013/06/10 

وحتى تاريخ : 2023/06/10
اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  ابريل 2013 العدد 10756

EAT 9807

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
 �لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية   :

  
�ملودعة حتت رقم : 514

با�شم : �رد�ث توباكو كومبني ليمتد
وعنو�نه : جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن دبليو �شي 2 �ر 2 بي جي ، �جنلر�.

بتاريخ : 19 دي�شمرب 1994  �مل�شجلة حتت رقم : 572  
�لفئة : 34

و�لكربيت   ، �لللولعللات   ، �ملدخنون  ي�شتخدمها  �لتي  �لأدو�ت   ، �ل�شجائر   ، �مل�شنوع  �أو  �خلللام  �لتبغ   : �ملنتجات 
)�لثقاب(.

�ل�شر�طات
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :    2013/06/10 

وحتى تاريخ : 2023/06/10
اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  ابريل 2013 العدد 10756

EAT 9814

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�حمد �شديق �لبلو�شي
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم: 55019
با�شللم:و�شل لل�شيافة .

وعنو�نه:�شارع �ملنخول - �س.ب:23053 - �لمار�ت �لعربية �ملتحدة - دبي . 
و�مل�شجلة حتت رقم:)126510( بتاريخ:2010/12/12

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �خرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف 2013/8/16 وحتى تاريخ:2023/8/16.

اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  اأبريل 2013 العدد 10756

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ:2013/3/24 م �ملودعة حتت رقم: 188962 
با�شللم:عبد �ل�شمد و�شامي �لقر�شي بيت �لعود و�لعنرب و�لعطور �س.ذ.م.م .

وعنو�نه:برج �ل�شيخ خليفة - �س.ب:191670 - هاتف:044322101 - فاك�س:044322047 . 
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

خدمات جتميع ت�شكيلة من �لب�شائع ل�شالح �لغري وذلك لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند 
�حلاجة)ول ينطوي ذلك على خدمة �لنقل(وكالة ��شتري�د وت�شدير .

�لو�قلعة بالفئة:35 
  . laleh و�شف �لعامة:عباره عن �شكل زخرفة ب�شكل حبة �لقمح مع �لورد ويدنوها

�ل�شللر�طات: . 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  اأبريل 2013 العدد 10756

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ:2013/10/9 م �ملودعة حتت رقم: 180424 
با�شللم:مركز دملا �لطبي .

وعنو�نه:�شارع دملا مع�شكر �ل نهيان �بوظبي - �س.ب:107810. 
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

مركز طبي .
�لو�قلعة بالفئة:44 

باللغة �لجنليزية من �لعلى وغري مكتمل من �ل�شفل باللون �لذهبي ومن �ل�شفل   D:و�شف �لعامة
على �شكل موجة باللون �لزرق .  

�ل�شللر�طات: . 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  اأبريل 2013 العدد 10756

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ:2012/3/19 م �ملودعة حتت رقم: 188677 
با�شللم:�خلياط حمبوب علي �حلديث ذ.م.م .

وعنو�نه:�بوظبي - بني يا�س �شرق/8 - �س.ب:74825 �لعني - هاتف:025833546
 .mahboob739@gimail .com:لربيد �للكروين� 

وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :
خياطة �ملاب�س .

�لو�قلعة بالفئة:40 
و�شف �لعامة:�لعامة عبارة عن خلفية عدمية �للون)�شفافة(كتب عليها كلمة حمبوب باللون �لحمر .  

�ل�شللر�طات:دون �شرط . 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  اأبريل 2013 العدد 10756

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
 �لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية   :

  
�ملودعة حتت رقم : 511

با�شم : �رد�ث توباكو كومبني ليمتد
وعنو�نه : جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن دبليو �شي 2 �ر 2 بي جي ، �جنلر�.

بتاريخ : 19 دي�شمرب 1994  �مل�شجلة حتت رقم : 569  
�لفئة : 34

و�لكربيت   ، �لللولعللات   ، �ملدخنون  ي�شتخدمها  �لتي  �لأدو�ت   ، �ل�شجائر   ، �مل�شنوع  �أو  �خلللام  �لتبغ   : �ملنتجات 
)�لثقاب(.

�ل�شر�طات : �حلماية للعامة يف جمملها و ل ت�شمل �لكلمات و�لأرقام كل على حدة.
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :    2013/06/10 

وحتى تاريخ : 2023/06/10
اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  ابريل 2013 العدد 10756

EAT 9818

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
 �لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية   : 

�ملودعة حتت رقم : 512
با�شم : �رد�ث توباكو كومبني ليمتد

وعنو�نه : جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن دبليو �شي 2 �ر 2 بي جي ، �جنلر�.
بتاريخ : 19 دي�شمرب 1994  �مل�شجلة حتت رقم : 570  

�لفئة : 34
و�لكربيت   ، �لللولعللات   ، �ملدخنون  ي�شتخدمها  �لتي  �لأدو�ت   ، �ل�شجائر   ، �مل�شنوع  �أو  �خلللام  �لتبغ   : �ملنتجات 

)�لثقاب(.
�ل�شر�طات : �حلماية للعامة يف جمملها و �لتنازل عن رقم 5 يف �لو�شع �لعادي.

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :    2013/06/10 
وحتى تاريخ : 2023/06/10

اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  ابريل 2013 العدد 10756

EAT 9819

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
 �لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية   :

  
�ملودعة حتت رقم : 516

با�شم : بن�شون �ند هيدجز )�وفر�شيز( ليمتد
وعنو�نه : جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن دبليو �شي 2 �ر 2 بي جي ، �جنلر�.

بتاريخ : 19 دي�شمرب 1994  �مل�شجلة حتت رقم :574  
�لفئة : 34

و�لكربيت   ، �لللولعللات   ، �ملدخنون  ي�شتخدمها  �لتي  �لأدو�ت   ، �ل�شجائر   ، �مل�شنوع  �أو  �خلللام  �لتبغ   : �ملنتجات 
)�لثقاب(.

�ل�شر�طات : �حلماية للعامة يف جمملها.
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :    2013/06/10 

وحتى تاريخ : 2023/06/10
اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  ابريل 2013 العدد 10756

EAT 9952
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العدد  10756 بتاريخ   2013/4/2     
   اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 851 /2013    عم جز- م ع- ب - اأظ

 مدعي/ موباديتى بار�مبيل حممد علي �شري�ز �جلن�شية: �لهند مدعي عليه: 
مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �للكروميكانيكية  لاعمال  �لمار�ت  ��شر 
لاعمال  �لمار�ت  /��شر  �عانه  �ملطلوب  عمالية  �لدعوى:م�شتحقات 
�للكروميكانيكية �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام 
�لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/4/7 موعد� 
�لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور  لنظر 
�لوىل بل حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة  �ملحكمة �لعمالية - �شخ�شيا �و 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا 
عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 

2013/3/24

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10756 بتاريخ   2013/4/2     
   اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 438 /2013    عم جز- م ع- ب - اأظ

�بو �خلري علي ح�شني �جلن�شية: بنغادي�س مدعي عليه: �حلقيقي  مدعي/   
�ملطلوب  عمالية  �لدعوى:م�شتحقات  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  للمقاولت 
حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية:  للمقاولت  �حلقيقي   : �عانه 
�ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن 
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/4/7
�لكائنة  �ملحكمة  �لثالثة بل حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية -  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا   - �لعمالية 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة  و�شور� 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/3/13
قلم املحكمة  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10756 بتاريخ   2013/4/2     
   اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 422 /2013    عم جز- م ع- ب - اأظ

مدعي  بنغادي�س  �جلن�شية:  عبد�لقادر  حممد  عبد�لو�حد  حممد  مدعي/   
مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �س.ذ.م.م  �لفنية  لاعمال  زماين  �شلطان  عليه: 
�لدعوى:م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عانه /�شلطان زماين لاعمال �لفنية 
�س.ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
لنظر  موعد�   2013/4/7 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل بل 
حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة  �ملحكمة �لعمالية - �شخ�شيا �و بو��شطة 
عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل 
بتاريخ  �شدر  �لقل.  على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة   �جلل�شة  قبل 

2013/3/26

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10756 بتاريخ   2013/4/2     
  اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 47 /2013    عم كل- م ع- ب - اأظ

 مدعي/ فر��س �شبحي غنيم �جلن�شية: فل�شطني  مدعي عليه: �لعامل �لرقمي 
�لمار�ت    �جلن�شية:  �ل�شام�شي  ماجد  عبد�هلل  ميثلها  �للكرونية  لاجهزة 
مو�شوع �لدعوى:م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عانه /�لعامل �لرقمي لاجهزة 
عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ل�شام�شي  ماجد  عبد�هلل  ميثلها  �للكرونية 
بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لحد 
�ل�شاعة  باحل�شور  فانت مكلف  لذ�  �لدعوى،  لنظر  �ملو�فق 2013/4/7 موعد� 
�لكائنة    - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  بل  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30
مبدينة حممد بن ز�يد مزيد مول   - �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة   �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/3/11

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10756 بتاريخ   2013/4/2     
 اعادة  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 331 /2013    عم جز- م ع- ب - اأظ

عليه:  مدعي  م�شر  �جلن�شية:  قا�شم  علي  عارف  عبد�لرحيم  مدعي/   
مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت  زو�شر 
و�ل�شيانة  للمقاولت  زو�شر   / �عانه  �ملطلوب  عمالية  �لدعوى:م�شتحقات 
�لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
لنظر  موعد�   2013/4/7 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل بل 
حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة  �ملحكمة �لعمالية - �شخ�شيا �و بو��شطة 
عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل 
بتاريخ  �شدر  �لقل.  على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة   �جلل�شة  قبل 

2013/3/26

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10756 بتاريخ   2013/4/2     
 اعادة   اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 291 /2013    عم جز- م ع- ب - اأظ

مدعي/ علي �حمد حممد علي ح�شني �جلن�شية: م�شر مدعي عليه: �شركة   
مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت  ز�قوت 
للمقاولت  ز�قوت  /�شركة  �عانه  �ملطلوب  عمالية  �لدعوى:م�شتحقات 
و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام 
�لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/4/7 موعد� 
�لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور  لنظر 
�لوىل بل حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة  �ملحكمة �لعمالية - �شخ�شيا �و 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا 
عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 

2013/3/26

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10756 بتاريخ 2013/4/2     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2012/652 تنفيذ عقاري
حمل  جمللهللول  ليمتد  جلللروب  �نللرنللا�للشلليللونللال  ��شيت  �للشللدهللمللا/1-  �ملنفذ  �ىل 
عبد�هلل  علي  وميثله:  لبوك�شيني  �جنللريللد�  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا  �لقللامللة 
�لدعوى رقم 2010/263 عقاري  بال�شادر يف  نعلنكم باحلكم  �ل�شام�شي  ماجد 
 -1 وذلللللك:   تنفيذيا  �شند�  باعتباره   2012/1/25 بللتللاريللخ  �لربللعللاء  يللوم  كلي 
بالز�مكم ب�شد�د مبلغ وقدره )196049 درهم( وت�شليمه �ىل طالب �لتنفيذ �و 
خزينة �ملحكمة خال 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.  وعليه فان �ملحكمة 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لجلللر�ء�ت  �شتبا�شر 

خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان. 
ق�ضم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10756 بتاريخ 2013/4/2     
اعالن بيع عقار بالن�ضر

  يف الدعوى  رقم )2011/276)   تنفيذ عقاري     
طالب �لتنفيذ: بنك �لمار�ت دبي �لوطني- حاليا ) بنك دبي �لوطني- �شابقا(    عنو�نه: �مارة دبي- ديرة- 
�شارع بني يا�س- مقابل موقف �لعرب�ت �ملنفذ �شده: نبيل �بر�هيم �بو نحان عنو�نه: �مارة  دبي- منطقة 
برج خليفة د�ون تاون- برج فيوز- �لربج �يه - ط 9 - �س 906 يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/4/24 �ل�شاعة  
6.00 م�شاء ويف �ليام �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجري بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتي 
 www.emiratesauction.ae  نيط بها �لبيع ) �شركة �لمار�ت للمز�د�ت على �ملوقع �للكروين�
�ملللز�يللدة ولكل من  �ل�شا�شي قبل دخللول  �لثمن  مللن  عللن %20  تللاأمللني ل يقل  �يلللد�ع  �ل�شر�ء  ر�غللبللي  ( وعلى 
لديه �عر��س على �لبيع �لتقدم باعر��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف 
�ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف 
�ملنطقة: برج خليفة رقم  �لعقار. بر دبي  بيان �و�شاف  �لبيع. وفيما يلي  �لتالية جلل�شة  �يام  خال ع�شرة 

�لر�س 202 �مل�شاحة 72.74 مر مربع برج فيوز تاور�يه - رقم �لعقار: 906 �لقيمة : 800000 درهم.
ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�ً.

رئي�س الق�صم

حماكم دبي

 حمكمة دبي البتدائية

العدد  10756 بتاريخ   2013/4/2     
    اعادة  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/264  جت جز - م ر- ب- ع ن

مدعي/حممد خور�شيد علم حميد �حلق �جلن�شية: بنغادي�س مدعي عليه: 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  و�خرون  �ل�شام�شي  ر��شد  �شيف  �شامل 
مطالبة مالية مببلغ 71235 درهم  �ملطلوب �عانه/جمال �لدين �شودري عزيز 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  بنغادي�س  �جلن�شية:  �حمد 
�ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/4/08 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لد�ري  �ملركز  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �لعني  حمكمة  بل 
عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل 
بتاريخ  �شدر  �لقل.  على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة   �جلل�شة  قبل 

2013/4/01

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10756 بتاريخ   2013/4/2     
       اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/282  جت جز - م ر- ب- ع ن

�جلن�شية:  �ملعدنية  و�لن�شاء�ت  للمقاولت  �لر�فدين  باد  مدعي/موؤ�ش�شة 
�لمار�ت      �جلن�شية:  جا�س  للفايرب  �لنجم  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  �لمار�ت 
مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 72000 درهم  �ملطلوب �عانه/موؤ�ش�شة 
�ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  جا�س  للفايرب  �لنجم 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/4/08 
�مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
�لد�ئرة �لوىل بل حمكمة �لعني �لبتد�ئية - �لكائنة �ملركز �لد�ري �شخ�شيا �و 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا 
عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 

2013/4/01

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10756 بتاريخ   2013/4/2     
      اعادة  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف التظلم رقم 2012/45

تظلم 2012/675 اأ عري�ضة- م ر-ب- ع ن
هاين   : �شده  �ملتظلم  �ل�شود�ن  �جلن�شية:  و�خرون  يو�شف  �شليمان  �ملتظلم/ 
�ملطلوب  �ملحاماة   �تعاب  �لتظلم:  مو�شوع  �شوريا  �جلن�شية:  و�خرون  حمد�ن 
�شوريا     �جلن�شية:  �حلمد�ين  هاين  بوكالة  �حلمد�ن  ن�شار  �عانه/دينا 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملتظلم �قام �ملتظلم �ملذكور �عاه وحددت  �ملذكورة 
�عاه وحددت �ملحكمة يوم // �ملو�فق// موعد� لنظر �لتظلم، لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل بل حمكمة �لعني �لبتد�ئية �لكائنة �ملركز �لد�ري  
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد،  وكيل  بو��شطة  �بو  �شخ�شيا 
على  �يام  بثاثة  �لتظلم  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  مل�شتند�تك 

�لقل. �شدر بتاريخ 2013/4/1م.

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10756 بتاريخ   2013/4/2     
اعالن احلكم يف الق�ضية رقم 2012/270 جتاري كلي  

�لللعللرب م�شت�شارون     2(�ملللهللنللد�للشللون  �لللعللامللة  للللللمللقللاولت  �ملللحللكللوم عليه/ 1(طلللللعللت  �ىل 
�لعنو�ن بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/2/27م  قد حكمت عليك هذه �حلكمة 
يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاه ل�شالح / من�شور �حمد عبد�هلل �ملن�شور  بالتايل: 
عليها  �ملدعي  وبللالللز�م   2010/4/23 �مللللوؤرخ  �ملقاولة  عقد  بف�شخ  �ملحكمة:�ول:  حكمت 
للمدعي مبلغ 291.610 درهم ومبلغ 100.000 درهم تعوي�شا عما  تللوؤدي   بان  �لوىل 
حلقه من �شرر. ثانيا: بف�شخ عقد تعيني ��شت�شاري للت�شميم �ملوؤرخ 2010/6/22 و�لز�م 
�ملدعي عليه �لثاين بان يوؤدي للمدعي مبلغ 30.000 درهم تعوي�شا عما حلقه من �شرر 
�ملحاماة.   �تعاب  مقابل  درهم  مائتي  مبلغ  بامل�شروفات  عليهما  �ملدعي  بالز�م  ثالثا:   .
لا�شتئناف  قابا  حكما   2013/3/31 �ملو�فق  بتاريخ  �ملحكمة  وختم  بتوقيعي  .�شدر 

خال 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�ضي/د.حممود حممود الطناحي        

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ضاء )      
املحكمة التجارية        

العدد  10756 بتاريخ   2013/4/2     
 اعالن للح�ضور امام املحكمة يف ال�ضتئناف رقم  137/ 2013 -مد ين  - م ر- �س- اأظ

�مل�شتاأنف  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للنقليات  نبهان  موؤ�ش�شة   : �مل�شتاأنف 
عليه:�شركة مارينا �لعاملية للمقاولت �لعامة ميثلها/ مبارك عبد�هلل �لكعبي 
�ملطلوب  �مل�شتاأنف  �حلكم  �لغاء   : �ل�شتئناف  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�عانه:�شركة مارينا �لعاملية للمقاولت �لعامة ميثلها/ مبارك عبد�هلل �لكعبي 
�جلن�شية: �لمار�ت �لعنو�ن: بالن�شر  مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر 
يف �لدعوى رقم 2012/311 تظلم- 299-2011 �أ عري�شة - م ر-ب- �أ ظ   وحدد 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   2013/4/10 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  جل�شة  لنظره 
�ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة- 
مبذكرة  �لتقدم  وميكنك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  �ملقر 

بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ا�ضتئناف ابوظبي

العدد  10756 بتاريخ 2013/4/2    
   مذكرة تبليغ مدعى عليهما بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2012/7 الدائرة الكلية املدنية والعمالية والدارية الثانية
فيها  يطالب  �عاه  رقمها  �ملذكورة  �لدعوى  �ملحكمة  هذه  لدى  عليكما  �قامت  قد 
بالت�شامن  �ملدعى عليهما  �لز�م  �لتقرير 2-  �ملدعى عليهما بورود  بالتي: 1- �عان 
�لتعاقد وعن  �لتعوي�س عن ف�شخ  �شاملة  يوؤديا للمدعية مبلغ 9.000.000 درهم  بان 
�لر�شوم  عليهما  �ملدعى  �لز�م  �لفائت.3-  �لك�شب  وعن  و�لدبية  �ملادية  �ل�شر�ر  كافة 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة بو�قع 12% من تاريخ �ل�شتحقاق يف 2010/2/25 
وحتى �ل�شد�د لجبار �ملدعيني علي �شرعة �ل�شد�د. لذلك يقت�شي ح�شوركما �مام هذه 
�ملحكمة )�لد�ئرة �لكلية �ملدنية و�لعمالية �لثانية(  �لقاعة رقم )137( يف متام �ل�شاعة 
�لثامنة و�لن�شف من �شباح يوم 2013/4/24 للرد على �لدعوى وتقدمي مالديكما من 
نظر  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  �ملحدد  �لوقت  تخلفكما عن �حل�شور يف  بينات، ويف حالة 

�لدعوى يف غيابكما.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�ضارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10756 بتاريخ 2013/4/2    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/221  
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
�لمللار�ت  وطلب  �لنعيمي  �جلن�شية:  عبد�هلل عبد�ملح�شن �حمد عبد�لرحمن 
)كراج  �لتجاري  �ل�شم  يف  :تنازل  يت�شمن  حمللرر  يف  �لتوقيع  على  �لت�شديق 
و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف  ح�ص�م ( 
)56377( و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ل�شيد:�شلطان ر��شد 
�شلطان �حلميدي �جلن�شية: �لمار�ت   يكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل 
�نق�شاء  بعد  �ملللذكللور  �ملللحللرر  يف  �للل�للشللاأن  ذوي  على  بالت�شديق  �شيقوم  بعجمان 

��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10756 بتاريخ 2013/4/2    
ت�ضور للمقاولت الكهربائية  /ذ.م.م

 نعلن للجميع بان �ل�شركة �ملذكورة �عاه هي : ت�شور للمقاولت �لكهربائية  
�مللارة عجمان مبوجب  -�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمللدودة قد تا�ش�شت يف  ذ.م.م 
قانون �ل�شركات �لحتللادي  رقللم  )8( ل�شنة )1984( وتعدياته مرخ�شة يف 
بلدية عجمان و�شجلته بالبلدية  حتت رقم )54727( وقد قرر �ل�شركاء حلها 

وت�شفيتها وتعيني �ل�شادة.
     موؤ�ض�ضة النداء لتدقيق احل�ضابات

 م�شفى  قانوين لل�شركة فعلى كل من له �ي حق �و �عر��س �لتقدم به للم�شفي 
�لقانوين �ملذكورة �عاه خال مدة )45( يوما من تاريخ ن�شر �لعان وعلى 

�لعنو�ن �لتايل:�مارة عجمان ،  هاتف:7470980  ، �س.ب:984 

غرفة جتارة و�ضناعة عجمان
       اعالن وحل وت�ضفية

العدد  10756 بتاريخ   2013/4/2     
       اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/259  جت جز - م ر- ب- ع ن

املتخ�ض�ضة: املقاولت والنزاعات الن�ضائية
�لمار�ت  �جلن�شية:  خان  �هلل  كرمي  �هلل  �شياز  عنها/  وكيا  �لروزنه  مدعي/منجرة 
�لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �ل�شتائر  وتف�شيل  لق�س  �لليل  ن�شيم  �شركة  عليه:  مدعي 
ن�شيم  �شركة  �عانه/  �ملطلوب  درهم    8850 مببلغ  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع 
�ن  بالن�شر حيث  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م     �ل�شتائر  وتف�شيل  لق�س  �لليل 
�ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/4/4 
�لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  لذ� فانت مكلف باحل�شور  �لدعوى،  موعد� لنظر 
�لثانية بل حمكمة �لعني �لبتد�ئية - �لكائنة �ملركز �لد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/4/01
قلم املحكمة التجارية                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10756 بتاريخ   2013/4/2     
 يف الدعوى رقم 2012/234    

بتاريخ  �ل�شادر  بناًء على �حلكم  �ملرزوقي  �لق�شائي/ عبد�ملجيد  �مل�شفي  يعلن   
2012/6/13 من حمكمة �لعني �لبتد�ئية �لد�ئرة �لتجارية �لكلية يف �لدعوى 
رقم 2012/234 و�لقا�شي بحل وت�شفية �شركة ن�شج �خليال للمقاولت و�ل�شيانة 
�لعامة ذ.م.م وعليه على كل من له مطالبات �و حقوق على �ل�شركة حمل �لت�شفية 
�لتقدم بامل�شتند�ت �لثبوتية �لد�لة على ذلك خال 45 يوم من تاريخ هذ� �لعان 
عنو�ن �مل�شفي �لق�شائي: �بوظبي- �شارع حمد�ن- بناية �لعني �لأهلية ) �لطابق 

�لثامن( خلف كلية �لمار�ت للتكنولوجيا.
 30022 : بريد  ، ف: 6274188-02 �شندوق  م: 6111421-050 ت: 02-6274177 

�بوظبي
امل�ضفي الق�ضائي

اعـــالن ت�ضفية

العدد  10756 بتاريخ   2013/4/2     
    اعالن يف الدعوى رقم   2013/158 بالن�ضر

�ملدعى : جمموعة �ملهريي وميثلها مبارك عبد�هلل �ملهريي   �ملطلوب 
ح�شني  عبد�هلل  وميثلها  �لعامة  لل�شيانة  �ملثالية  �للم�شة  �عانه: 
�لزعابي بوكالة ��شحق �ديب يعقوب �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �ملدعي 
رفع �لدعوى �ملذكورة �عاه وحدد يوم �لثنني �ملو�فق 2013/4/29 
�مام  ظهر�   12 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لللذ�  لنظرها  موعد� 
جلنة ف�س �ملنازعات �ليجارية �لكائنة يف �لعني �شخ�شيا �و بو��شطة 

وكيل معتمد .

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10756 بتاريخ   2013/4/2     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/798 ت   جتر- م ر- ت  - ع ن)
طالب �لتنفيذ/ �حمد يارك �حمد جا�شم �لبلو�شي �جلن�شية: �لمار�ت  �ملنفذ 
�شده : عبد�هلل عو�س عبد�هلل موؤن�س �جلن�شية: فل�شطني �ملطلوب �عانه/ 
�ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  فل�شطني  �جلن�شية:  موؤن�س  عبد�هلل  عو�س  عبد�هلل 
رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب 
�ملو�فق  �لربعاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ن  ع  ب-  ر-  م  كل-  جت   2012/104
2013/4/17 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة 
�لوىل باد�رة �لتنفيذ-�لعني �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاه، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  القلم التجاري                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10756 بتاريخ 2013/4/2     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/960 عقاري كلي                                            
�ىل �ملدعى عليه/1- �شركة كابيتال تر�شت غلف ليمتد جمهول حمل �لقامة مبا 
�لدعوى  عليك  �قللام  قد  كنعان  حليم  �شمري  وميثله:  �لك�شندر  /زويف  �ملدعي  �ن 
 623660( وقللدره  مببلغ  عليها  �ملدعي  و�لللز�م  �لعقد  بف�شخ  �ملطالبة  ومو�شوعها 
تاريخ  �لقانونية 12% من  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم( 
رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام...)باقي �لطلبات مو�شحة يف لئحة �لدعوى((   
�ل�شاعة 11.00 �س بالقاعة  �ملو�فق 2013/4/24  وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء 
ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل،  

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�ضم  الدعاوي العقارية                                                                                                                           

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10756 بتاريخ 2013/4/2     
مذكرة اعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/167  ا�ضتئناف احوال �ضخ�ضية ومواريث  
�ىل �مل�شتاأنف �شده / 1 -جوين عطا جبور جمهول حمل �لقامة 
�مل�شتاأنف /نبيل عللاروين وميثله: �شمري حليم كنعان   قد  مبا �ن 
تركات   2008/55 رقللم  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �لللقللر�ر/  ��شتاأنف 
غري م�شلمني بتاريخ 2008/4/30  وحددت لها جل�شه يوم �خلمي�س 
 ch2.D.17 ملو�فق 2013/4/11 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة�
وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا .
ق�ضم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ضتئناف

العدد  10756 بتاريخ 2013/4/2     
  اعالن بورود التقرير بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/71  عقاري كلي                  
�ىل �ملدعى عليه/1- �شوق �ل�شتثمار �لعقاري جمهول حمل �لقامة 
غام  حميد  وميللثللللله:  فتحي  عللبللد�هلل  �هلل  �شعد   / �ملللدعللي  �ن  مبللا 
دروي�س �بر�هيم نعلنكم بان �ملحكمة قررت بجل�شتها �ملنعقدة  بتاريخ 
تقرير  بلللورود  �خطاركم  �علللاه.  �ملللذكللورة  �لللدعللوى  2013/3/25 يف 
�لدعوى وقد حتددت جل�شة يوم �لثنني  �ملنتدب يف  �ل�شيد �خلبري 
 ch1B.8 بالقاعة  �شباحا   11.00 �ل�شاعة   2013/4/15 �ملللو�فللق 

للتعقيب على �لتقرير. 
ق�ضم  الدعاوي العقارية                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10756 بتاريخ 2013/4/2     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2012/380 تنفيذ ايجارات
�ىل �ملنفذ �شده/1-كور�فتيل ماين كاند�ن ناير جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
طالب �لتنفيذ/ نا�شر لوتاه للعقار�ت وميثله: ح�شني علي عبد�لرحمن لوتاه  
ومبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �للجنة �لق�شائية �خلا�شة بالف�شل بني �ملوؤجرين 
و�مل�شتاأجرين ببلدية دبي فانك مكلف بالتي: 1- �شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)47284 درهم( �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وذلك خال 15 يوم من  
�لتنفيذية  �لجلللر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه  �لعللان.  هذ�  ن�شر  تاريخ 
ن�شر  تاريخ  يوما من   15 �ملذكور خال  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  بحقك يف 

هذ� �لعان. 
ق�ضم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



فرة  و�ل�شينما  �لللفللن  عللن  �بتعدت  مللللاذ�   •
طويلة؟

�أنلللقلللطلللع عللللن �للللفلللن فللللاأنللللا ملللوجلللودة  - مل 
�ل�شن  يف  �لتقدم  مع  لكن  للعمل،  وحا�شرة 
تقّل �لعرو�س، وهذ� طبيعي لأن �شني بعيدة 
�إىل  �إ�شافة  �لدر�مية،  �لأحللد�ث  حمور  عن 
�أن ما عر�س علّي ل يحرم تاريخي �لفني، 
�أحر�س  فاأنا  ل�شمي،  �حللر�مللاً  رف�شت  لللذ� 
علللللى تللقللدمي ملللا يلل�للشلليللف �إيل وللل�للشللت على 
�لطويل  �لتاريخ  بهذ�  للت�شحية  ��شتعد�د 

ملجرد �لظهور.
�أنلللك لللن تعملي  نفهم مللن كللامللك  هللل   •

جمدد�ً؟
�شيء  ل  للللكلللن  بلللاللللتلللحلللديلللد،  هلللللذ�  للليلل�للس   -
�مل�شتوى،  دون  �أعللمللال  قبول  على  يجربين 
�أو مال،  �أ�للشللو�ء  �أو  �شهرة  �أبحث عن  ل  فاأنا 
ولن  هلل،  و�حلمد  �أملكها  �ملقومات  هذه  كل 
على  بنيته  �لللذي  �لفني  بر�شيدي  �أ�شحي 
�إذ�  �إل  �أعمل  لن  لللذ�  طويلة،  �شنو�ت  مللدى 
وجلللدت مللا �أبللحللث عللنلله، ويف حلللال مل �أجده 
�شاأظل عزيزة ُمكرمة يف بيتي، وهذ� �أ�شرف 

يل كفنانة.
• �إذ�ً ل يحرم �لفن يف م�شر �لفنان عندما 

يتقدم به �لعمر.
- لاأ�شف، هذ� هو �لو�قع، يف �أحيان كثرية 
ل ُيللحللرم تللاريللخ �لللفللنللان ول ُيلللقلللّدم للله ما 
�شر تقدمي  �لطويلة، ويقيه  يو�زي جتربته 
لللكللي يوؤمن  يللر�للشللى عنها  رديللئللة ل  �أعللمللال 
لللقللمللة �لللعلليلل�للس. كللذلللك يللظلللللم �لللكللّتللاب هذ� 
وغري  �شغرية  د�ئلللرة  يف  وي�شعونه  �لللفللنللان 
�ملجيدة،  م�شريته  مع  تتنا�شب  ل  حمورية 
�شورة  بتلميع  �إل  �لعمل  �للشللّنللاع  يهتم  ول 
�لبطل و�لبطلة وهذ� خطاأ كبري ومعيب، �إذ 
�أدو�ر حمورية يقوم عليها  ل بد من وجود 
�لعمل �لدر�مي بعيد�ً عنهما، لهذه �لأ�شباب 
م�شل�شا  �أربعني  من  �أكرث  رف�شت  وغريها 

يف عام و�حد �حر�ماً ل�شمي وتاريخي.
• كللللانللللت بللللد�يللللاتللللك علللللرب �للللر�جللليلللديلللا 
�لكوميديا  �إىل  حتللّولللِت  ثللم  و�لللرومللنلل�للشلليللة 
�كت�شاف فوؤ�د  �أم  فهل كان ذلك بقر�ر منك 

�ملهند�س؟
-بلللاللللطلللبلللع كلللللان قللللللللر�ري، فلل�للشلللللت تقدمي 
�لكوميديا مع فوؤ�د لثقتي به ومبا يقدمه، 
لذ� �شاركته يف معظم �مل�شرحيات �لكوميدية 
تعذر  وعندما  �ل�شينمائية،  �لأفللام  وبع�س 
تللقللدمي هللذ� �لللنللوع مللع فلللوؤ�د �قت�شر عملي 
�مل�شرحي  بللتللاريللخللي  �عللتللز  �للل�للشلليللنللمللا.  علللللى 

ولفوؤ�د �لف�شل �لأول و�لأخري بالطبع.
�ختلفت كوميديا زمان عن كوميديا  • هل 

�ليوم؟
- كللوملليللديللا �للللريلللحلللاين و�للللكللل�لللشلللار وفلللللوؤ�د 
ما  �أما  �لكوميديا �حلقيقية،  ومدبويل هي 
�لفن  لهذ�  و�إهللانللة  �بتذ�ل  فهو  �ليوم  يقّدم 
�ألفاظا خارجة  �لكوميديا  تعني  ل  �لر�قي، 
�أو رجا يتحدث بطريقة غريبة �أو يرق�س 

بطريقة ت�شبه رق�س �لن�شاء.
�مل�شرحية  �لأعلللملللال  قلللللت  ملللللاذ�  بلللر�أيلللك   •

�جليدة؟
كونه  �مللل�للشللرح  عللن  �بللتللعللدو�  �لفنانني  لأن   -
يللاأخللذ وقللتللهللم كللللله ويللبللعللدهللم عللن �ل�شينما 
�خليالية.  �لأجللللللللور  حللليلللث  و�للللتلللللللفلللزيلللون 
ونلل�للشللخللر له  �مللل�للشللرح  كللنللا نع�شق  �ملللا�للشللي  يف 
�ليوم  �لللفللنللانللون  يللهللتللّم  ل  فيما  جمللهللودنللا، 
فللنللانللني كوميديني  تلللو�فلللر  رغلللم  بللامللل�للشللرح، 
لكن  جلليللدة،  م�شرحية  �أدو�ر  �أد�ء  ميكنهم 
نظر�ً �إىل عدم �لهتمام به، ل ن�شاهد �أعمال 

م�شرحية قوية.
�للشللد�قللة بنجوم  عللاقللات  ربللطللتللِك  • هللل 

�لزمن �جلميل؟
�لذين  �لللفللنللانللني  بللكللل  جللليلللدة  عللاقللتللي   -
تللعللاملللللت مللعللهللم، لللكللن �أكلللرثهلللم قلللربلللاً هي 
مريفت �أمني، رغم �أنها ظهرت بعدي بنحو 
�شد�قة  ثمة  تكن  مل  عموماً  �شنو�ت.   10
�للللوقلللت، فقد  ذلللللك  �أو حللقلليللقلليللة يف  كللبللرية 
�أقوم بعملي ثم  �لفن كوظيفة،  تعاملت مع 
�أعود �إىل بيتي لأوؤدي دوري كاأي زوجة، ومل 
عاقات  �أو  حميمة  �شد�قات  باإقامة  �أهتم 

خارج نطاق �لعمل �لذي �أقوم به.
تف�شلينها  �أعمال  �لفني  تاريخك  يف  • هل 

و�أخرى ندمت على تقدميها؟
- ل �أقوم باأي عمل �إل �إذ� ر�شيت عنه متاماً، 
�أعمال  لذ� ل مكان للندم عندي، لكن ثمة 
قلبي مثل م�شرحيات:  ذكللرى طيبة يف  لها 
فوؤ�د  فيها  قابلت  لأنني  �لفني(  )�ل�شكرتري 
�إذ �شرح يل  للمرة �لأوىل، )�أنللا وهللو وهللي( 
)�شيدتي  �لللللزو�ج،  مني  وطلللللب  بحبه  فيها 
�جلللملليلللللة( لأنلللهلللا حمللطللة فللنلليللة مللهللمللة يف 
تاريخي �لفني، باخت�شار �أعتز باأعمايل مع 

فوؤ�د.
�لعمل بني هذه  هل �شعرت باختاف يف   •

�لأيام وزمن �لفن �جلميل؟
�إل  �أي زملللن،  �لللبللاتللوه و�حلللد يف  �أن  - مللع 
�إيقاع  فاأ�شبح  تغري  �للللذي  هللو  �ل�شلوك  �أن 
�حلياة �أ�شرع و�لنا�س �أكرث ع�شبية، ويت�شابه 
وكامهم،  و�أد�ئللهللم  �أ�شكالهم  يف  �لفنانون 
�لفن �جلميل فكان لكل ممثل  �أمللا يف زمن 
خمتلفة،  كلللام  وطللريللقللة  معينة  �شخ�شية 
كذلك �لأمر بالن�شبة �إىل �ملظهر، باخت�شار 
كل �شيء كان خمتلفاً، لذ� كانو� كلهم جنوماً 

كبار�ً.
�ملو�شيقار  مع  تعاملك  بد�ية  كانت  • كيف 

�لر�حل حممد عبد �لوهاب؟
و�أنا  �ملللهللنللد�للس  فللللوؤ�د  بعملنا  معجباً  كلللان   -
ويت�شل  م�شرحياتنا  �إحلللدى  يومياً  ويتابع 
بللنللا ويللهللنللئللنللا، ويف ملل�للشللرحلليللة )�أنللللللا وهلللو( 
�أن يت�شل مبحمد عبد  فللوؤ�د  �قرحت على 
�لوهاب لتلحني �أغنية )ح�شرتنا عظمتنا(، 
فبادرين بالقول �إن عبد �لوهاب لن يو�فق، 
بلل�للشللدة، فهو  بلله رحلللب  لللكللن عللنللدمللا �ت�شلنا 
له  ويخل�س  عمله  ويع�شق  ب�شيط  �شخ�س 

بد�أ  �شّر جناحه، هكذ�  �لأول وهللذ�  �ملقام  يف 
�لتعامل معه.

فللللوؤ�د  ملللع  بللذكللريللاتللك  حتللتللفللظللني  • هلللل 
�ملهند�س؟

- بالتاأكيد وهي حمفورة يف وجد�ين، فوؤ�د 
قابلته  مللرة  �أول  دقيقة،  كل  يف  معي  يعي�س 
)�ل�شكرتري  م�شرحية  بللروفللات  �أثللنللاء  كانت 
)�أنللا وهو  يف  ذلللك عملنا معاً  �لفني(، وبعد 
�لفني(  )�ل�شكرتري  عر�س  �أعلللاد  ثللم  وهللي( 
و)�أنا وهو وهي(، يف تلك �لفرة بد�أت ق�شة 
بيننا و�شرح يل بحبه ف�شعرت بقمة  �حلب 
نف�شها،  �مل�شاعر  �أبللادللله  كنت  لأين  �ل�شعادة 
فوؤ�د هو �لأ�شتاذ و�ملعلم و�حلبيب و�ل�شديق 

وما زلت �أحبه لغاية �ليوم.
بعد كل هذ�  بينكما  �لنف�شال  • ملاذ� حدث 

�حلب؟
- ل �أعلم كيف وملاذ� �نف�شلنا، لكن كل �شيء 
ق�شمة ون�شيب.. فجاأة حدثت بيننا خافات 
ومل ن�شتطع �لتعامل معها، ثم �أ�شبحنا غري 

قادرين على �كمال م�شو�رنا فانف�شلنا.

�أو  • هل تفكرين يف كتابة �شريتك �لذ�تية 
حتويل ق�شة حياتك �إىل م�شل�شل در�مي؟

- ل �للشللرية ذ�تللليلللة لللللدي وللليلل�للس عللنللدي ما 
مل  �لتمثيل  عن  وبعيد�ً  ممثلة  فاأنا  �أكتبه، 
ومل  �لأ�للللشللللر�ر  �ل�شخ�شية  حلليللاتللي  تللكللتللنللف 
�للشللرية ومل يكن  �أعلل�للس مللغللامللر�ت لتكتب يف 
حياتي  يف  لي�س  باخت�شار  ي�شربني...  �أبللي 
�للل�للشللخلل�للشلليللة �للشلليء ميللكللن �أن يللكللون در�مللللا 

ناجحة.
ما  �للللذ�تللليلللة  �للل�للشللرية  در�ملللللا  • مبللنللا�للشللبللة 
و�أ�شو�أ  �ل�شا�شات  على  عللر�للس  عمل  �أف�شل 

عمل بر�أيك؟
ر�ئع  م�شل�شل  فهو  �لأفلل�للشللل،  )�أ�للشللمللهللان(   -
ويعرّب عن هذه  و�إخللر�جللاً  وم�شموناً  �شكا 
)�ل�شحرورة(  �أملللا  فللعللا،  �لللكللبللرية  �لللفللنللانللة 
فهو �لأ�للشللو�أ، لأن �شباح رمللز كبري ومللا ورد 
يف �مل�شل�شل ل يعك�س ق�شة �شباح �حلقيقية، 
مللر�حللل مهمة يف  �أغللفللل  �أنلله  �إىل  بالإ�شافة 
و�ل�شفر�ء  �لللللوزر�ء  مللع  كق�ش�شها  حياتها، 
�قت�شرت  فهل  وملل�للشللر،  لبنان  يف  وحياتها 

�أكيد  و�لللطللاق؟  �للللزو�ج  على  �شباح  �شرية 
هللي غللري ر��شية عللن هللذ� �لللعللمللل... كذلك 
م�شل�شل )ليلى مر�د( �شعيف ول يعرب عن 

هذه �لفنانة �لكبرية.
عللن تكرميك يف مهرجان  �عللتللذرِت  ملللاذ�   •
�لإ�شكندرية وعار�شِت �إقامة �أي مهرجان يف 

�لوقت �حلايل؟
�إمنا  �لفنانات  لتكرمي  �لللوقللت  هللذ�  لي�س   -
�حلرجة،  �ملرحلة  هللذه  لنعرب  �لعمل  وقللت 
ثم ل ي�شمح �جلو �لعام يف م�شر بالتحدث 
�أو تكرميات، لدي جو�ئز  �أي مهرجانات  يف 
�أو  �أخللرى  جائزة  �إىل  بحاجة  ول�شت  كثرية 
تكرمي، بل تكرميي �حلقيقي يكون يف روؤية 

م�شر باأف�شل حال.
ثم ميكن ت�شخري مو�زنة �ملهرجانات يف عمل 
�ملنتجني  م�شكات  حللل  يف  �أو  جيد  در�ملللي 
ب�شبب �لأو�شاع �ل�شائدة يف م�شر، �أو �لبحث 
عن �شيناريو جيد لكي يقدم، يحتاج جمال 
و�إل  �لأو�للللشللللاع  لت�شحيح  ثللللورة  �إىل  �لللفللن 

�شنظل ندور يف د�ئرة مفرغة.
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ال �صرية ذاتية لدي ولي�س عندي م� اأكتبه

�سويكار: تكرميي احلقيقي هو روؤية م�سر يف اأف�سل حال

اأينت عامر يف )الوالدة با�سا(
�شيعر�س يف رم�شان  �لللذي  با�شا(  )�لو�لدة  �أيللن عامر يف  �لفنانة  ت�شارك 
بطولة:  عللادل،  �شريين  �إخللر�ج  �أ�شرف،  تاأليف حممد  �مل�شل�شل من  �ملقبل. 

�شو�شن بدر، عبري �شربي، دينا فوؤ�د وجمموعة من �لفنانني �ل�شباب.

�صويك�ر فن�نة من زمن الفن اجلميل... كونت وفوؤاد املهند�س اأجمل الثن�ئي�ت... م�صرحي�ته� عالم�ت م�صيئة يف ت�ريخن� الفني، جنحت 
يف تقدمي األوان الدرام� املختلفة وبرزت يف الكوميدي� التي ج�صدته� بطريقة خ��صة به�. اليوم تدمع عين� �صويك�ر لروؤية م�صر تتخبط 
يف اأزم�ت ال حت�صى لذا اعتذرت عن تكرميه� يف مهرج�ن االإ�صكندرية، موؤكدة اأن اجلهود يجب اأن تن�صّب الإزاحة الغيمة ال�صوداء عن 

البلد.  م�صوار طويل من الت�ألق والنج�ح حتدثت عنه �صويك�ر يف هذا احلوار:

الكيمياء مفقودة بني داليا واأنغام
�شئلت �لفنانة د�ليا �لبحريي عن حقيقة خافاتها �مل�شتمرة مع �ملطربة �نغام �لتي برزت على �ل�شطح يف �لآونة �لأخرية د�خل كو�لي�س م�شل�شل )يف غم�شة عني(، خ�شو�شا بعد �أن �شوهدتا يف حفل 
زفاف �بنة �أحد �ملنتجني، وقد �أعطت كل منهما ظهرها لاأخرى، فاجابت: من �مل�شتحيل �ن ��شرك معها يف �ي عمل فني جديد مهما كانت �لظروف، وقد يرجع ذلك �ىل عدم وجود كيمياء بيننا 

لاأ�شف �ل�شديد.

جومانا مراد معجبة بالأتراك
�أبدت �ملمثلة جومانا مر�د، يف حديث �إىل �أحد �ملو�قع �لإلكرونية، �إعجابها بامل�شل�شات �لركية كونها تركز على 

�جلانب �لرومن�شي �لذي تهمله �مل�شل�شات �لعربية وعلى جمالية �ل�شورة، لذ� حتر�س على متابعتها.



�شـــيــاحـــــة
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كيمبن�شكي  تلل�للشللري�ن  ق�شر  فللنللدق  �إد�رة  نظمت 
��شطنبول - �لذي يعرف على نطاق و��شع باأنه تاج 
�لفخامة يف ��شطنبول ودرتها �ل�شياحية �ملميزة - 
�لإمللار�ت وجمل�س  رحلة لوفد �شحايف من دولة 
�لتعاون �خلليجي بالتعاون مع �خلطوط �جلوية 
�لللركلليللة و�للشللركللة �يللريلل�للس ملليللديللا للللاإعلللام يف 

�أبوظبي.
للوفد  حللافللا  بللرنللاجمللا  �لللقلل�للشللر  �إد�رة  و�أعلللللدت 
�للشللركللة هيلني  تللنللفلليللذه  �لللشلللاركلللت يف  �لإعللللامللللي 
�ل�شياحية  �خلللدمللات  يف  �ملتخ�ش�شة  هللوللليللد�يللز 
�ل�شحافيني  لإطللللاع  ��شطنبول  يف  و�للللرحلللات 
على �أبرز �ملعامل �ل�شياحية يف �ملدينة �لتي يزورها 

نحو 20 مليون �شائح �شنويا.
و�طلللللع �لعللاملليللون خلللال جللولللة مللع �ل�شيدة 
بفندق  �لللعللامللة  �لللعللاقللات  مللديللرة  �لللهللان  �شيلر 
ق�شر ت�شري�ن كيمبن�شكي ��شطنبول على �ملتحف 
�لعثمانية  �لللدولللة  �شاطني  ق�شة  يلللروي  �للللذي 
�لذين �أقامو� يف �لق�شر �ملنيف و�شاهدو� �أجنحته 

و�أروقته �لرخامية وتر�ثه �لرثي.
�لللليلللوم ميللنللحللون وقتاً  �للللللزو�ر  �إن  �للشلليلللللر  وقلللاللللت 
تاريخه  على  للتعرف  �لق�شر  يف  �إقامتهم  خال 
وحكايته مع �مللوك و�ل�شاطني منذ زمن طويل 
�لوحيد  �لفندقي  �لق�شر  فهو  هذ�  يومنا  وحتى 
باحل�شارة  ��للشللملله  يللرتللبللط  �لللللذي  ��للشللطللنللبللول  يف 
يف  �للل�للشللارب  �لللتللاريللخ  بللعللر�قللة  ويحفل  �لعثمانية 
�لللقللدم و�ملللمللتللد علللللى �للشللاطللئ �لللبللو�للشللفللور كلوحة 

�أبدعها فنان حامل.
فالق�شر لتز�ل �أروقته و�شالته و�شرفاته تروي 
و�أجنحته  �لعثمانية  �لللدولللة  �شاطني  ذكللريللات 
�مللكية �لفاخرة ت�شتقبل يومياً �لنجوم و�مل�شاهري 
و�لريا�شة  و�ل�شياحة  و�لللفللن  �ل�شيا�شة  عللامل  يف 

و�لأعمال.

معدالت اإ�صغ�ل مرتفعة !
خال لقاء �شحايف مع �لوفد �لز�ئر قال �ل�شيد 
لفندق  و�لت�شويق  �ملبيعات  مدير  جوكتا�س  جان 
ومدير  ��للشللطللنللبللول  كمبن�شكي  بللال�للس  تلل�للشللري�ن 
ي�شكل  وبلغاريا:  تركيا  ملنطقة  �لإقليمي  �ملبيعات 
�لز�ئرون �لعرب لفندق ت�شري�ن بال�س كمبن�شكي 
��شطنبول ن�شبة كبرية من نزلء �لفندق و�رتفع 
ب�شبب  �لأخللللرية  �لآونللللة  كللبللري يف  ب�شكل  عللددهللم 
�ل�شرق  مللنللطللقللة  يف  �للل�للشلليللا�للشلليللة  �ل�لللشلللطلللر�بلللات 

�لأو�شط و�شمال �فريقيا.
باملئة من   20-15 يللقللارب مللن  مللا  :�إن  و��للشللاف 
�للل�للشللائللحللني �ل�شرق  كلللانلللو� ملللن  �للللفلللنلللدق  نلللللزلء 
�أو�شطيني قبل �أن يت�شاعف عددهم بحو�يل �أربع 
�أو  �ملنطقة  يف  �ل�شيا�شية  �لتطور�ت  نتيجة  مر�ت 
ما يعرف بالربيع �لعربي و�لتي دفعت عدد� كبري� 
لق�شاء  �خللللارج  �إىل  للتوجه  �لللعللرب  �ل�شياح  مللن 

عطاتهم.
و�أ�شار �ل�شيد جان جوكتا�س �ىل �أن هناك ت�شابهاً 

كبري�ً بني �لثقافات �لعربية و�لركية مما ي�شعر 
�ل�شيوف �لعرب بر�حة كبرية يف ��شطنبول.

�أعمالنا  مللن  باملائة   20-15 حلللو�يل  �إن  وقلللال: 
و�رتفعت هذه  �لأو�شط  �ل�شرق  تاأتي من منطقة 
�لن�شبة بثاث �ىل �أربع مر�ت يف �ل�شنو�ت �لقليلة 
�ملللا�للشلليللة...ونللتلليللجللة �لأحللللللد�ث �ملللوؤ�للشللفللة يف تلك 
وز�د  �أعمالنا  على  قويا  طلبا  هناك  فللاإن  �ملنطقة 

عدد �لنزلء �لعرب ب�شكل كبري.
يللحللبللون مدينة  �لللعللرب  �لللز�ئللريللن  �إن  و��لللشلللاف: 
بني  جتمع  وكونها  �لثقافات  لت�شابه  ��شطنبول 
باإمكانهم  �إذ  �حلديث  و�لطابع  �ل�شرقي  �لطابع 
ق�شاء �شهرة �شرقية �أو �شهرة غربية يف ناد حديث 

�أو غريه من �لأماكن.
و�أكد �ل�شيد جوكتا�س �أن �حلكومة �لركية تعطي 
�إطار �شيا�شتها  �أولوية ملنطقة �ل�شرق �لأو�شط يف 
�لعربية  �لدول  �لعاقات مع  تعزيز  �لر�مية �ىل 
�أنلله يوجد يف  �ملللجللالت ..ملل�للشللري� �ىل  يف خمتلف 
�لعربية  �للغة  يتحدثون  موظفون  �لآن  �لفندق 
�شو�ء يف �أق�شام �ملبيعات �أو �ل�شيافة �أو �ملطاعم �أو 

غريها من �أق�شام �خلدمات.
وذكر �أن جميع �لنزلء يتمتعون بالفعل بالإقامة 
يف �لفندق �لذي �أ�شبح وجهة رئي�شية لل�شائحني 
من خمتلف �أنحاء �لعامل على حد تعبريه موؤكد� 
لأنه  �لعرب  �ل�شائحون  يف�شله  �لفندق  �أن  �أي�شا 
�أبوظبي  جهاز  وخا�شة  عرب  مل�شتثمرين  مملوك 

لا�شتثمار.
 وقلللللال: �إنلللله ثلللاين �أكللللرب ملل�للشللروع ��للشللتللثللمللاري يف 
بلغت  �إذ   1987 عام  �لبو�شفور  ج�شر  بعد  وقته 

�ل�شتثمار�ت فيه ما يقارب 150 مليون دولر.
يف  �لإ�شغال  ن�شبة  فللاإن  جوكتا�س  �ل�شيد  وح�شب 
 2012 عللام  باملائة   82 �أكللرث من  بلغت  �لفندق 
�لعام  مرتفعة  ن�شبة  ت�شجل  �أن  �ملتوقع  ومللن 

�حلايل نتيجة �لرتفاع �مل�ش�شتمر يف �لطلب.
وبللال�للشللافللة �ىل �خللللدملللات �لللعللاديللة �أو�لللشلللح �أن 
�لفندق ينظم �أكرث من 100 حفل زفاف �شنوياً 
عديدة  ترويجية  فعاليات  تنظيم  يتم  حللني  يف 
خال �شهر رم�شان ومهرجان ت�شوق �شنوي يقام 

يف �شهر يونيو هذ� �لعام.
و�أكد �ل�شيد جوكتا�س �أن �لطلب على �لإقامة يف 
كبري  ب�شكل  يرتفع  �لفعاليات  وح�شور  �لفندق 
�لت�شوق  �أن  �ملد�ر�س ..م�شري� �ىل  خال عطات 
�وروبا  يف  �لت�شوق  مللن  متعة  �أكللرث  ��شطنبول  يف 
نتيجة �لتنوع �لكبري يف �ل�شلع �لركية �ل�شرقية 
�ملنخف�شة ن�شبياً وجودة تلك  و�لغربية و�لأ�شعار 
بالإ�شافة �ىل ذلك فاإن خدماتنا  �ل�شلع.  وقال: 
�لفندقية يف  �أرقللى �خلدمات  �لفندق تعد من  يف 
�لعامل �إذ متتزج فيها �ل�شيافة �لركية �لأ�شيلة 
و�لعريقة مع حد�ثة وتطور �خليار�ت �لرفيهية 
ف�شًا عن �أن تركيا تتمتع بطق�س جميل و�شيف 

�أقل حر�رة و�شتاء معتدل.
�أعمال  باقت�شاد وم�شتوى  تتمتع  باأن تركيا  ونوه 
قويني م�شري�ً �ىل �أن �لناجت �لركي ي�شجل منو� 
تربط  جللويللة  رحلللللة   34 هللنللاك  و�أن  ملل�للشللطللرد� 
من  يومياً  �لأو�للشللط   بال�شرق  ��شطنبول  مدينة 

خال �خلطوط �جلوية �لركية.
�للقاء �لذي ح�شرته �ل�شيدة �شيلر   و�أكللد خال 
ت�شري�ن  ق�شر  يف  �لعامة  �لعاقات  مدير  �لهان 
كوركماز  جمهور  و�ل�شيد  ��شطنبول  كمبن�شكي 
�ملللديللر �لللتللجللاري �لقللللليللمللي للللللخللطللوط �جلوية 
�لركية بدبي �أن دولة �لمار�ت من �أهم �أ�شو�قنا 
علللللى تطوير  ونلللحلللر�لللس  �للللعلللامل  �للل�للشلليللاحلليللة يف 
و�ل�شفر  �للل�للشلليللاحللة  �للشللركللائللنللا يف  ملللع  �لللعللاقللات 

وخا�شة يف �بوظبي ودبي.
و�أو�شح �أن �شركة �خلطوط �جلوية �لركية تعد 

ت�شاهم  ��شر�تيجيا لق�شر ت�شري�ن لأنها  �شريكاً 
�جلوي  و�لنقل  �ل�شياحة  حللركللة  تعزيز  يف  بللقللوة 
�لتعاون �خلليجي  دول جمل�س  و�لتجاري مابني 
�ملميزة وكثافة رحاتها  وتركيا بف�شل خدماتها 

من كافة �ملدن �خلليجية �ىل ��شطنبول.
وقال: �إننا على عاقات طيبة مع هيئات �ل�شياحة 
با�شتمر�ر يف معار�س  �لإمللار�ت ون�شارك  يف دولة 
ودبي  �أبللوظللبللي  يف  تللقللام  �لللتللي  و�ل�شفر  �ل�شياحة 

�شنويا.
�شياحية  منتجات  يطرح  �شوف  �لق�شر  �أن  و�أكللد 
�ل�شفر  �شوق  معر�س  يف  م�شاركته  خال  جديدة 

�لعربي �لذي �شيقام يف دبي مايو 2013.
كمبن�شكي  ت�شري�ن  ق�شر  �أن  �للقاء  خللال  وذكللر 
باأ�شعار  جللديللدة  وعللرو�للس  منتجات  طللرح  يعتزم 
�للللعلللائلللات �خلللللليللجلليللة لعطات  خللا�للشللة تللائللم 
�لفر�س  �ف�شل  لتوفري  �لقادم  و�ل�شيف  �لربيع 
و�خللللدملللات للللللعللائللات �لللتللي تف�شل �لقلللاملللة يف 

�لق�شر �لتاريخي.

جولة يف ق�صر ت�صريان كيمبن�صكي ا�صطنبول  
�شحافيني  �شم  �لللذي  �لإعللامللي  �لللوفللد  �أم�شى 
وقتاً  وخليجية  �إمار�تية  �إعامية  موؤ�ش�شات  من 
كيمبن�شكي  تلل�للشللري�ن  قلل�للشللر  د�خللللل  �لللتللجللو�ل  يف 
مديرة  �لللهللان  �شيلر  �للل�للشلليللدة  بللرفللقللة  ��شطنبول 

�لعاقات �لعامة يف �لق�شر.
وتلللعلللرف �للللزملللاء علللللى �أرجللللللاء �لللقلل�للشللر �ملنيف 
وتاريخه �لعريق ! وتوقفو� طويًا يف �أحد �أجنحة 
يف  و�لأجللمللل  �لأكلللرب  يعد  و�للللذي  �مللكية  �لق�شر 
تركيا كلها وهو جناح �شا�شع ت�شل تكلفة �لإقامة 
�لف  لليلة و�حدة فيه �إىل 30 �لف يورو ) 150 
درهم �إمار�تي ( و لي�شاهي فخامة ذلك �جلناح 
�لآ�شيوية  �لبو�شفور و�شفنه و�لقمم  �شوى منظر 

�ملقابلة و�أ�شو�ئها �ل�شاحرة.
باللوحات  �مللللطلللعلللم  �لللفلل�للشلليللح  �جلللللنللللاح  ذللللللك  يف 
�لللتللاريللخلليللة و�لأثلللللاث �لأنللليلللق و�للللللملل�للشللات �لفنية 
ح�شارتني  تقاطع  على  فيه  �ملقيم  �لللز�ئللر  يطل 
حيث �شيافة �ل�شرق تلتقي برفاهية �لغرب ، �إنه 
و�حة من �لعظمة و�لفخامة ، ق�شر يفوح بعطر 
�لكمال ، �شمم باأروع ماتو�شل �إليه �لفن �ملعماري 

يف تركيا !
 قدمت �ل�شيدة �شيلر �شرحاً مطوًل لاإعاميني 
حول ماتت�شمنه لوحات �ل�شاطني �لعثمانيني يف 
�ملتحف �لد�ئم �ملقام د�خل �لق�شر وهم �ل�شاطني 
�لذي �تخذو� من �لفندق مقر�ً لإقامتهم وتر�ثهم 
�ل�شلطان  وكللان   .. �لعريق  �لإ�للشللامللي  �لعثماين 
�لإمرب�طورية  �للشللاطللني  �آخللللر  هللو  عللبللد�لللعللزيللز 

�لعثمانية �لذين قطنو� هذ� �لق�شر .
ع�شاء  حفل  �شيلر  �ل�شيدة  �أقامت  �جلولة  وعقب 
�لز�ئر يف مطعم ) تور�( �ملطل  للوفد �لإعامي 
كوكماز  جمهور  �ل�شيد  بح�شور  �لبو�شفور  على 
�ملللديللر �لللتللجللاري �لقللللليللمللي للللللخللطللوط �جلوية 

�لركية بدبي.

حك�ية الق�صر اأ�صبه ب�الأ�ص�طري !
بالأ�شاطري  �أ�للشللبلله  للللللز�ئللر  �لق�شر  حللكللايللة  تللبللدو 
وحكايا �لتاريخ وهي �أي�شا حقيقة جمالية �أر�شاها 

�لتاريخ �لعمر�ين و�حل�شاري �لعريق.
لللقللد بلللات قلل�للشللر تلل�للشللري�ن �أيللقللونللة �للل�للشلليللاحللة يف 
من  فريدة  �شياحية  �أ�شطورة  �أنلله  كما  ��شطنبول 
نادرة  عللن م�شاحة  عللبللاره  �لللعللامل فهو  فللى  نوعها 
مللن �ملللعللمللار �مل�شيد وفللقللا للللللطللر�ز �لللقللوطللي على 
م�شاحة ) 44( �لف مر مربع تطل على �شفاف 

�لبو�شفور و313 غرفة و)11( جناحاً فقط .
تر�وح  فللاخللر�  مكليا  جناحاً   11 �لق�شر  ي�شم 

م�شاحة كًل منها مابني ) 160( و)450( مر�ً 
مربعاً مع �خلدمات �لتالية : 

غري  ��شتعمال   ، �شاعة   )24-24  ( خا�س  خللادم 
�ت�شالت حملية غري   ، �ل�شحي  للنادي  حمللدود 
حمللدودة ، كي كافة �لألب�شة على مد�ر �ل�شاعة ، 
و�شاي  �ل�شتيقاظ  �إ�للشللارة  فللور�  �ل�شاي  �و  �لقهوة 
بعد �لظهر يف بوفيه مفتوح ، نخبة من �ل�شحف 
�لأجنبية و�ملحلية ، ت�شكيلة من �لفاكهة �لطازجة 
�ليومية ، بطاقات تعريف خا�شة بالنزلء ، مياه 

معدنية طبيعية وفو�رة .

خدم�ت فريدة ل�صيوف الفندق
ويقدم فندق ت�شري�ن بال�س لنزلئه �لعديد من 
للماأكولت  تلللور�  مطعم  منها  �لفخمة  �ملللطللاعللم 
يقدم  �لللذي  �لياباين  هانا  بني  ومطعم  �لركية 
بيلليني  ومطعم  �مللل�للشللهللورة  �لتقليدية  �لأكللللات 
�إىل مطاعم  بللالإ�للشللافللة  �ليللطللاللليللة  للللللمللاأكللولت 
�أخلللرى متنوعة يف ردهلللات وعلللللى �شرفات  ومللقللاه 

�لفندق �ملو�زي.
كما ميكن ل�شيوف �لفندق �لتمتع يف ناد �شحي 
جمهز باأحدث �ملعد�ت و�خلدمات و�ل�شتجمام يف 
حمام تركي فريد من نوعه.. �أو �ل�شباحة يف �أحد 
لعب  هو�ية  ممار�شة  �أو  متميزة  �أحللو��للس  ثاثة 

�لغولف يف نادي ذي �لل )6( حفر.
مب�شاحة  حفات  �للشللالت  ت�شري�ن  ق�شر  وي�شم 
�جتماع  �للشللالت  وكللذلللك  مللربللع  مللر   )1000(
�لأزرق  �ل�شالون  �ىل  بالإ�شافة  حما�شر�ت..  �أو 

�ملجهز باأحدث �ملعد�ت �ل�شمعية و�لب�شرية. 
و�للشللائللل مو��شات  للللللر�غللبللني  �لللقلل�للشللر  ويلللقلللدم 
متميزة من بينها طائرة هليكوبر عمودية ويخت 
عن طريق بحر مرمرة ثم خليج �لبو�شفور و�ي�شا 

�شيارة �لفندق �لفخمة لانتقال �ىل �أي موقع.

•• اأ�صطنبول- د. �رشيف البا�صل:

يف كل مرة تط�أ قدمك اأر�س ا�صطنبول تعيد اكت�ص�فه� جمددا ويخيل اإليك اأنك بت يف ع�مل 
خمتلف ذي عبق ت�ريخي �ص�حر، وم� اأن تغ�دره� حتى تبداأ التفكري يف الزي�رة الق�دمة حيث فيه� 
من ال�صحر واجل�ذبية واجلم�ل م� يوؤهبك للعودة اليه� ب��صتمرار واال�صتمت�ع بروعة م� تختزنه 

من روائع قل مثيله� يف الع�مل كله. 
اإ�صطنبول .. مدينة جتمع بن الثق�فتن ال�صرقية والغربية حيث يقع جزء من اأرا�صيه� يف ق�رة 

اآ�صي� واالآخر يف اأوروب�، وب�لنظر اإىل موقعه� الفريد ف�إن الزائر لهذه املدينة ال�ص�حرة التي يق�صمه� 
م�صيق الب�صفور اإىل �صطرين اأوروبي واأ�صيوي وت�صطف على �صف�فه اآالف املب�ين ذات ط�بع ميزج 

بن امل��صي واحل��صر يف عن�ق يت�ص�فر خللق هذا اجلم�ل ال�ص�حر ملدينة ال�صالطن ا�صطنبول.
من بن مئ�ت الفن�دق التي ت�صتقبل �صيوف ا�صطنبول هن�ك فندق ق�صر ت�صريان كيمبن�صكي امللكي 
الفريد يف ط�بعه الت�ريخي وفخ�مة مب�نيه وموقعه الرائع واإدارته املتميزة يخطف االأب�ص�ر ومينح 
ال�ص�ئح فر�صة جتربة احلي�ة ال�صلط�نية التي تنعم به� االأب�طرة وال�صالطن و�صبقك لالإق�مة فيه 

العديد من م�ص�هري الع�مل وجنوم املجتمع�ت.

ت�ج الفخ�مة وقبلة الب�حثن عن التميز يف ا�صطنبول

ق�سر ت�سريان كيمبن�سكي اأروقته تروي ذكريات ال�سالطني وعظمة الفن العثماين
اأجنحته ت�ستقبل م�ساهري العامل وجنوم املجتمع  

الوفد االعالمي الزائر مع مدير ع�م ت�صريان ب�ال�س ا�صطنبول املدير الع�م ون�ئبه وج�ن جوكت��س و�صيلر اله�ن

ق�صر ت�صريان اطاللة �ص�حرة على م�صيق الب�صفور



البدانة
 نذير للمر�ش مع تقدم العمر 

تو�شلت در��شة �أمريكية حديثة �إىل �أن �لن�شاء �لبدينات يف منت�شف �لعمر 
رمبا يع�شن حتى �شن 70 عاما لكنهن لن يكن يف نف�س �شحة �لن�شاء �لاتي 

حافظن على ر�شاقتهن.
وقال باحثون �أمريكيون يف در��شة و��شعة جارية على ممر�شات �أمريكيات 
�أظهرت �أن %10 فقط من �لن�شاء �لاتي بلغن 70 عاما ميكن �عتبارهن 
يف مظهر جيد، و�لن�شاء �لائي ز�د وزنهن �بتد�ء من �شن 18 عاما �نتهى 
بهن �حلال �إىل �أ�شو�أ مظهر. ومعظم هوؤلء �لن�شاء كان لديهن نوع ما من 
�لق�شور �لبدين �أو �لعقلي، و�أكرث من ثلثهن كانت لديهن �أمر��س مزمنة 
�لطبية  �ملجلة  يف  �لباحثون  و�أكلللد  بللدين.  �أو  عقلي  ق�شور  �إىل  بالإ�شافة 
يعي�شون  �لأمللريكلليللني  مللن  مللتللز�يللدة  �أعللللد�د�  �أن  �إىل  "بالنظر  �لربيطانية 
�لللوزن فاإن نتائجنا رمبا تكون  �لوقت نف�شه يزيدون يف  �أعمار� طويلة ويف 
مهمة ب�شكل خا�س فيما يتعلق بال�شيا�شات �لإكلينيكية �أو �شيا�شات �ل�شحة 
وقامت  �إ�شافية".  در��شات  و�لتاأكيد يف  �لبحث  �ملزيد من  وت�شتحق  �لعامة 
)كي �شن( وزماوؤها يف كلية �ل�شحة �لعامة بجامعة هارفارد ويف بريغهام 
وم�شت�شفى �لن�شاء يف بو�شطن بدر��شة �أكرث من 17 �ألف �مر�أة ي�شاركن يف 
�لدر��شة �حلالية عن �شحة �ملمر�شات. ويف 1976 كان متو�شط عمر هوؤلء 
�جلو�نب  �لباحثون  ودر�س  جيدة،  ب�شحة  يتمتعن  وكن  عاما   50 �لن�شاء 
�لأخرى ومنط حياتهن مبا يف ذلك �لتدخني و�لوزن. ووجد �لباحثون �أنه 
كلما كانت �ملر�أة �أكرث بد�نة يف �شن 50 عاما، ز�دت �حتمالت �إ�شابتها بعدد 
من �لأمر��س و�لعلل �ل�شحية يف مرحلة لحقة من �لعمر. وقال �لباحثون 
�إن �لبدينات يف منت�شف �لعمر من �ملرجح �أن تقل بن�شبة %70 �حتمالت 

متتعهن ب�شحة جيدة يف �شن �ل�شبعني. 

اخلن�ف�س 

�خللللللنلللللافللللل�لللللس حللللل�لللللشلللللر�ت 
�لللعللظللمللى منها  �لأغلللللبلليللة 
غللري �للشللار وللليلل�للس لللهللا �أي 
�لإن�شان  حياه  على  تاأثري 
و�لللللقللللللللليللللل مللللنللللهللللا �لللشلللار 
وهللللو �للللللذي يللتللغللذى على 
نزرعها  �للللتلللى  �للللنلللبلللاتلللات 
نلللخلللزنللله من  مللللا  علللللللى  �و 
لأنه  نافع  وبع�شها  طعام 

يتغذى على �حل�شر�ت �لتى ت�شرنا مثل خنف�شاء �بي �لعيد وبع�شها جميل 
ي�شئ م�شاء�ً مثل خنف�شاء �شر�ج �لليل، وهناك �نو�ع عديدة للخناف�س مثل 
جعل �لديك - �جلعر�ن �ملقد�س - جعل �لورد - خنف�شاء هرقل - خنف�شاء 
خرتيتية - خنف�شاء �لثللاث - �شو�شة �حلبوب - خنف�شاء كلور�دو - �شو�س 
�لورق �مللفوف - خنف�شاء �لبازلء - خنف�شاء �لدقيق - خنف�شاء �شلحفائية 
خ�شر�ء - �شو�شة �لبندق - خنف�شاء غزلنية �لقرون - خنف�شاء �لزنبق - 
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املمثلة األوكرانية املولد أولغا كوريلينكو في جولة أمام الساحة احلمراء والكرملني مبوسكو خالل زيارتها 
للعاصمة الروسية حلضور العرض األول من فيلم النسيان. )رويترز(

: الع�مل  يف  ب�ملوت  املت�صببة  الزالزل  • اأ�صواأ 
�أ�شخم �أرقام �ل�شحايا من جر�ء �لزلزل هو ذلك �لذي �شرب كل مدن 
�ملعا�شر  و�لإح�شاء   1201 يوليو  �شهر  يف  �ملتو�شط  �لأبي�س  �لبحر 
وهو  موؤكد  غري  رقللم  وثمة   1100000 �إىل  ي�شري  �ل�شحايا  لعدد 
�جلزر �ل�شينية ) �شني�س - �شان�س - هونان( من جر�ء  يف   830000
�أما رقم �ل�شحايا �لأعظم فكان من زلز�ل   - 1556 زلز�ل يف يناير 
تانف�شان - �شرق �ل�شني وقد �شرب �ل�شني يف عام 1976 وبلغت �شدته 
8.2 ريخر .. وكان �أول رقم ُن�شر فى ذلك كان حو�ىل 65537 وقد 

ُعّدل �لرقم فيما بعد لي�شل �إىل 750000 .
كان  هائلة  وب�شرية  مادية  ت�شبب يف خ�شائر  �لللذي  �لأقللوى  و�لللزلللز�ل 
ُقدرت  وقللد  منزًل   575000 دمللر  حيث  ويوكوهاما  طوكيو  زلللز�ل 

�لأ�شر�ر �ملادية بل 1000 مليون جنيه �إ�شرليني .
ال�صالالت يف الع�مل ؟ اأعلى  • م�هي 

�أعلى �ل�شالت يف �لعامل هي �شالت )�إجنيل( �لو�قعة يف فنزويا   
ينحدر �ملاء دفعة و�حدة من على �رتفاع 2648 قدما �أما علو �ل�شال 

�لكامل في�شل �إىل 3212قدما  

�لعامل �مل�شلم �بن �لهيثم هو مبتكر �ملنهج �لتجريبي يف �لعلوم. و�بن �لهيثم هو عامل مهند�س  �أن  تعلم  • هل 
طبيب حكيم عارف بالعربية رحل �إىل م�شر و�ت�شل باحلاكم باأمر �هلل �لفاطمي. �نقطع يف �آخر حياته للعلم 
و�لت�شنيف. وله �لعديد من �ملوؤلفات تزيد على �ل�شبعني ما بني كتاب ور�شالة منها: )�ملناظر( على طريقة 
�ملنهج  مبتكر  �لهيثم  �بن  ويعترب  �قليد�س.  قانون  و�شرح  �ملج�شطي  وتهذيب  �لإظللال  وكيفية  بطليمو�س، 

�لتجريبي يف �لعلوم و�لذي يقوم على �ملبادىء �لتالية:
�عتبار �لظو�هر �لطبيعية خا�شعة ملبد�أ �حلتمية �لعلمية.

�لميان بوحدة �حلقيقة.
�لف�شول �لعلمي �ل�شك �ملنهجي �لتجربة و�ملو�شوعية .

�لقيا�س و�ل�شتقر�ء و�لتمثيل.
�أن خمرع رقا�س �ل�شاعة )�لبندول( هو �بن يون�س علي بن عبد �لرحمن بن �أحمد بن يون�س  تعلم  • هل 
�مل�شري �ملتويف �شنة 399 هل/1009 م. وهو من علماء �لفلك و�مليكانيك عند �لعرب. �خت�س ب�شحبة �حلاكم 
باأمر �هلل �لفاطمي. وهو �أول من �خرع رقا�س �ل�شاعة وقد ��شتعمله لقيا�س �لزمن لأنه متحرك حول حمور 
ثابت ذبذباته متو�قتة نظرياً وقد ن�شب هذ� �لخر�ع من بعده لاإيطايل غاليلو �ملتويف �شنة 1643 م لأنه 

و�شع د�ئرة ��شتعماله بعد �بن يون�س.

تقابل رجان يف �حد �لأ�شو�ق �حدهما طيب ير�شى مبا ق�شم �هلل له فيحمل للنا�س �أغر��شهم مقابل مبلغ ب�شيط 
�و يقوم باأد�ء بع�س �لأعمال يف �ملحال باجر، �أما �لآخر فهو خبيث يتل�ش�س على �لنا�س رمبا ي�شتطيع �ن ي�شرق 
�شيئا �و يحاول �ن يعمل يف �ملحال �لكبرية �ملزدحمة لي�شتطيع �أي�شا �ن ي�شرق ما تطاله يد�ه.. تقابل �لرجان 
يف دكان و�حد فقد ��شتاأجرهما �شاحب �لدكان لتنظيف خمازنه و�خذ �لطيب يعمل بهمة ون�شاط �ما �خلبيث 
فكان ينظر �إىل لباب �لدكان وكلما ر�أى �شاحب �لدكان قادما ��شرع مب�شاعدة �لطيب حتى يظن �شاحب �لدكان 
�نهما يعمان معا بن�شاط ! لكن �شاحب �لدكان هو �ي�شا ذكي فلم تدخل عليه حيل �لرجل �خلبيت لذلك ذهب 
لدكانه ومن كوة يف حائط �لدكان �خذ ير�قب �لطيب و�خلبيث �خذ �لرجل �خلبيث يتجول يف �ملخازن وكلما ر�أى 
�شىئا غاليا �خذه وو�شعه يف جيبه �و �شدره ،وكلما ر�أى �شيئا يوؤكل تناول منه حتى �متاأت معدته بل لقد جل�س 
لأخذ ق�شط من �لنوم �ما �لطيب فقد كان يعرف �ن �هلل هو �لذي ير�ه فعمل بهمة ون�شاط و�مانة حتى �نتهي من 
�لتنظيف و�لرتيب و�لتحميل يف �لوقت �لذي �شبع فيه �خلبيث نوما فلما ��شتيقظ �شاأل �ن كان �شاحب �لدكان 
جاء فقال �لطيب مل يح�شر ومل يرك نائما ..هنا دخل �شاحب �لدكان فما كان من �خلبيث غري �لتظاهر بانهاء 
�خر عمل يف يده ثم جل�س على �لر�س وقال كفى تعبنا �ليوم كثري� وجعنا �ي�شا ف�شحك �شاحب �لدكان وقال 
نعم �شاأح�شر �لطعام حال ..و�شفق بيده فدخل رجان عماقان هما ولد�ه وقال لهما هذ� يريد �ن ياأكل ويرتاح 
و��شار علي �لطيب وذ�ك يريد �ن ياأكل ويرتاح وينظف نف�شه .. و��شار على �خلبيث فاأخذ� �لرجل �لطيب �إىل 
�لدكان وقدما له �لطعام �ل�شهي وفر��شا للر�حة ومبلغا حمرما نظري تعبه، ثم دخا و�م�شكا باخلبيث وقلباه 
در�شا قويا  لقناه  ذلك  وبعد  �شرقه  ما  نف�شاه جيد� من كل  ثم  فاأوقعا كل مايف جيبه و�شدره  ر�أ�شا على عقب 
و�عطياه �شربا مربحا كاد �ن ي�شيبه بعاهات خمتلفة ومن ثم �لقياه خارج �لطريق ووقف �حدهما ليعلن �ن هذ� 
�لرجل ل�س و�فاق وحذ�ر من �لتعامل معه مما دفع �لرجل �خلبيث �إىل �ن يجري م�شرعا خارج �ل�شوق قبل �ن 

يتكاتل عليه �لخرون �ما �لطيب فقد طلبه �شاحب �لدكان عاما لديه باأجر جيد جز�ء �مانته وطيبته .

جزاء الأمانة 

الإبر ال�سينية
 ت�ساعد فى تنظيم هرمون التوتر

تناول القهوة اليونانية
 تطيل العمر

 
ك�شف فريق من �لعلماء �لأمريكيني �أن �لقهوة �ليونانية �ملغلية �ملكونة 
من �حلبهان وعدد من �لبهار�ت �لطبيعية و�ل�شحية يف �إعد�دها تلعب 

دور� هاما يف �لوقاية من �لإ�شابة باأمر��س �لقلب.
�إيكاريا  جزيرة  �شكان  �أعمار  طللول  يف�شر  هللذ�  �أن  �لعلمي  �لفريق  و�أكللد 
�أثينا  بجامعة  باحثون  و�أو�للشللح  عاما  �لت�شعني  وبلوغهم  �إىل  �ليونانية 
بلوغ  مللن  يتمكنون  �لوروبللليلللني  مللن  فقط   0،1% نحو  �أن  �ليونانية 
�لت�شعني عاما، �إل �أن �ليونانيني خا�شة يف جزيرة �إيكاريا حققو� معدلت 

تقرب من %1 لت�شجل �أعلى معدلت طول �لعمر يف �أوروبا.

حممد �شفري 
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.

عبدالرحمن
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.

م�شطفى وائل
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
الكمبيوتر.. ويتمنى ان ي�سبح �رشطي 
اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل..  يف 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

�لهرمونات  �رتفاع  لتنظيم  �ل�شينية  بالإبر  �ل�شتعانة  ميكن  �أنه  �إىل  �لأمريكيني  �لباحثني  من  فريق  ك�شف 
�لناجم عن �لتعر�س للكثري من �ل�شغوط و�لتوتر.

وكان �لباحثون قد �أجرو� �أبحاثهم على �أربع جمموعات �ختلفت �لظروف �لجتماعية و�لنف�شية لكل منها، حيث 
عانى بع�س �أفر�د هذه �ملجموعات من �لتوتر�ت و�ل�شغوط، وخ�شع �آخرون للعاج بو��شطة �لإبر �ل�شينية، فى 

�لوقت �لذى خ�شع �لبع�س للعاج بالطرق �لتقليدية ليتم تتبعهم لاأكرث من ع�شرة �أعو�م.
م�شتوى  �رتفاع  تقليل  ��شتطاعو�  بالإبر  �لوخز  جلل�شات  خ�شعو�  �لذين  �لأ�شخا�س  �أن  �إىل  �ملتابعة  و�أ�للشللارت 
�لهرمونات لديهم و�لناجمة عن تعر�شهم لل�شغوط و�لتوتر ب�شورة كبرية باملقارنة بالأ�شخا�س �لذين تلقو� 

عاجات تقليدية.

دينة حممد
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.


