
ت�ساهم الر�ساعة وحدها يف حت�سني عملية منو الدماغ 
اأكرث من خليط الر�ساعة الطبيعية واحلليب امل�سّنع، 
اأف�سل مما يح�سل  اإىل منو  ت��وؤدي هذه اخللطة  لكن 
درا�سة  وج��دت  وح��ده.  امل�سّنع  احلليب  ا�ستعمال  عند 
جديدة من اإعداد باحثني يف جامعة براون يف الواليات 
املتحدة اأدلة متزايدة على اأن الر�ساعة الطبيعية تفيد 

اأدمغة االأطفال.
ا���س��ت��ع��م��ل��ت ال���درا����س���ة ت��ق��ن��ي��ة ال ت�����وؤذي االأط���ف���ال من 
الدماغ  من��و  ملراقبة  املغناطي�سي  بالرنني  الت�سوير 
عند عينة م��ن االأط��ف��ال حت��ت �سن ال��راب��ع��ة. الحظت 
الدماغ  اأ�سا�سية من  اأج��زاء  النمو يف  االأبحاث حت�سن 
يف  الطبيعية  بالر�ساعة  اكتفوا  الذين  االأطفال  عند 
امل�سّنع  احلليب  تناولوا  مبن  مقارنًة  ال�سنتني  عمر 
ا�ستنتجت  االث��ن��ني.  م��ن  خليطاً  ا�ستهلكوا  اأو  ح�سراً 
االأبحاث اأن النمو االإ�سايف كان بارزاً يف اأجزاء الدماغ 

املرتبطة باللغة والوظيفة العاطفية واالإدراك.
اأن  اإىل  ت�����س��ر  ال��ت��ي  االأوىل  ال���درا����س���ة  ل��ي�����س��ت  ه����ذه 
الر�ساعة الطبيعية ت�ساهم يف منو دماغ الطفل. �سبق 
وربطت الدرا�سات ال�سلوكية بني الر�ساعة الطبيعية 
�سناً  االأك��ر  املراهقني  عند  املعرفية  النتائج  وحت�سن 
تقنية  ع��ل��ى  ت��رت��ك��ز  درا���س��ة  اأول  لكنها  وال��را���س��دي��ن. 
بالر�ساعة  املرتبطة  باالختالفات  وتدقق  الت�سوير 
الطبيعية يف اأدمغة اأطفال اأ�سحاء يف �سن �سغرة جداً 
بح�سب قول �سون ديوين، اأ�ستاذ م�ساعد يف الهند�سة يف 
ديوين:  قال  االأ�سا�سي.  الدرا�سة  ومعّد  براون  جامعة 
اأي مرحلة مبكرة تظهر التغيرات  )اأردن��ا معرفة يف 

يف منو الدماغ. اأثبتنا اأنها تظهر منذ البداية(.
االأط��ف��ال يف  لت�سوير  متطوراً  دي��وين خم��ت��راً  يدير 
جامعة براون. ي�ستعمل وزمالوؤه اآالت هادئة لت�سوير 

اأدمغة االأطفال بالرنني املغناطي�سي اأثناء النوم. حتلل 
للمادة  املجهرية  البنية  دي��وين  طورها  التي  التقنية 
على  يحتوي  ال��ذي  الن�سيج  اأي  البي�ساء،  الدماغية 
من  خمتلفة  اأج���زاء  وي�ساعد  طويلة  ع�سبية  األ��ي��اف 
الدماغ على التوا�سل يف ما بينها. تبحث التقنية على 
وجه التحديد عن كميات املايلني، املادة الدهنية التي 
الكهربائية  االإ�سارات  وت�سّرع  الع�سبية  االألياف  تعزل 

اأثناء جتولها يف الدماغ.

تغيريات منذ البداية
الطبيعية.  ال��ر���س��اع��ة  بف�سل  امل��اي��ل��ني  ن�سبة  ت��رت��ف��ع 
مبكرة،  مرحلة  يف  ال��دم��اغ  منو  يف  التغيرات  حت�سل 

منذ البداية تقريباً.
ح��ل��ل دي�����وين وف���ري���ق���ه و����س���ع 133 ط���ف���اًل ت����راوح 
اأن  اأ�سهر واالأرب��ع �سنوات. تبني  الع�سرة  اأعمارهم بني 
ويتحدر  كانت طبيعية  االأطفال  بجميع  احلمل  فرة 
االجتماعية  امل��ك��ان��ة  ل��دي��ه��ا  ع���ائ���الت  م���ن  ج��م��ي��ع��ه��م 
اإىل  االأط��ف��ال  الباحثون  ق�ّسم  نف�سها.  واالقت�سادية 
الطبيعية  ال��ر���س��اع��ة  ث���الث جم��م��وع��ات: جم��م��وع��ة 
ل��ث��الث��ة اأ���س��ه��ر ع��ل��ى االأق�����ل، وجم��م��وع��ة اخل��ل��ط بني 
احلليب  امل�����س��ّن��ع، وجم��م��وع��ة  واحل��ل��ي��ب  االأم  ح��ل��ي��ب 
�سناً  االأك��ر  االأط��ف��ال  الباحثون  ق��ارن  امل�سّنع وح��ده. 
باالأ�سغر �سناً لر�سم م�سارات منو املادة البي�ساء يف كل 

جمموعة.
الطبيعية  الر�ساعة  جمموعة  اأن  ال��درا���س��ة  اأظ��ه��رت 
�سجلت اأ�سرع منو يف املادة البي�ساء من بني املجموعات 
ي�سبح  البي�ساء  امل��ادة  حجم  ارتفاع  اأن  علماً  الثالث، 
�سجلت  املقابل،  يف  ال�سنتني.  عمر  يف  اأ�سا�سياً  ع��ام��اًل 
جمموعة اخللط بني حليب االأم واحلليب امل�سّنع منواً 

اأكر من املجموعة التي اكتفت باحلليب امل�سّنع، لكن 
بقيت نتيجتها اأقل من فئة الر�ساعة الطبيعية.

ق���ال دي����وين: )ن��الح��ظ اأن االخ���ت���الف يف من��و امل���ادة 
عند  و30%   20% ب��ني  ي���راوح  مب��ع��دل  البي�ساء 
املقارنة بني االأطفال الذين ر�سعوا احلليب الطبيعي 
ومن مل يفعلوا. من املده�ش اأن ن�سّجل االختالف كله 

يف مرحلة مبكرة جداً(.
مبجموعة  الت�سوير  بيانات  وفريقه  دي��وين  دّع��م  ثم 
م��ن االخ��ت��ب��ارات امل��ع��رف��ي��ة االأ���س��ا���س��ي��ة ع��ل��ى االأطفال 
االأكر �سناً. الحظت االختبارات حت�سن االأداء اللغوي 
باحلركة يف جمموعة  والتحكم  الب�سري  واال�ستقبال 

الر�ساعة الطبيعية.
الر�ساعة.  اآثار مدة  الدرا�سة  اآخر، حللت  على �سعيد 
ير�سعون  كانوا  الذين  االأط��ف��ال  بني  الباحثون  ق��ارن 
الأقل  ذل���ك  ف��ع��ل��وا  وم���ن  �سنة  م��ن  الأك���رث  االأم  حليب 
ال��دم��اغ عند  الفتاً يف منو  �سنة والح��ظ��وا حت�سناً  من 
االأط���ف���ال ال��ذي��ن ر���س��ع��وا ل��ف��رة اأط�����ول، ال �سيما يف 

املناطق الدماغية املرتبطة بوظيفة احلركة.
اأبحاث  اإىل جمموعة  ُت�ساف  النتائج  اإن  ديوين  يقول 
وجدت روابط اإيجابية بني الر�ساعة الطبيعية و�سحة 
ت��واف��ر جمموعة  اإىل  ال��دم��اغ عند االأط��ف��ال: )ن��ظ��راً 
اأن الر�ساعة  من االأدل��ة االأخ��رى، ميكن التاأكيد على 

الطبيعية مفيدة جداً(.
���س��ارك يف ال��درا���س��ة ك��ل م��ن دوغ���ال����ش دي����ن، اأيرين 
برياتين�سكي، جوناثان اأومر�سرتي، ليند�سي واكر، 
هان، وهويل  مي�سيل  ليمان،  كايتي  وا�سكيويز،  نيكول 
ت�سوير  خمتر  يف  دي���وين  م��ع  اجلميع  عمل  دي��رك��ز. 
العقلية يف  الوطنية لل�سحة  املعاهد  االأطفال. قدمت 

الواليات املتحدة التمويل لالأبحاث.
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قناة تلفزيونية بريطانية �ستبث اآذان 
الفجر كل يوم طوال �سهر رم�سان 

الفجر  اآذان  �ستبث  اأنها  الريطانية  الرابعة  التلفزيونية  القناة  اأعلنت 
ب�سورة حّية طوال �سهر رم�سان لهذا العام، والذي �سيبداأ يف 10 يوليو 
املرة  ه��ذه هي  اإن  الثالثاء،  ام�ش  ميل(  )ديلي  وقالت �سحيفة  اجل��اري. 
االأوىل التي تقوم فيها قناة تلفزيونية بريطانية ببث االآذان الذي يدعو 
القناة  يف  الواقعية  ال��رام��ج  مدير  اأن  واأ�سافت  ال�سالة.  اإىل  امل�سلمني 
اأن القناة الرابعة �ستقّدم خدمة  اأكد  التلفزيونية الريطانية، رالف يل، 
خالل  م�سلم  مليون   2.8 عددهم  البالغ  بريطانيا  م�سلمي  اإىل  االآذان 
�سهر رم�سان . ونقلت ال�سحيفة عن يل اأن ما يقرب من 5 % من �سكان 
بريطانيا �سي�سومون �سهر رم�سان هذا ال�سهر، فهل ن�ستطيع قول ال�سيء 
نف�سه عن منا�سبات وطنية اأخرى تلقت تغطية وا�سعة مثل اليوبيل املا�سي 

لتتويج امللكة؟ .
واأ�ساف يل، اأن �سهر رم�سان يح�سل على احلد االأدنى من التغطية على 
بهذه  الرابعة  القناة  وقيام  بريطانيا،  يف  الرئي�سية  التلفزيونية  القنوات 
اخلطوة يف رم�سان خالل �سهري متوز يوليو احلايل واآب اأغ�سط�ش املقبل 
يقّدم فر�سة لتمكني امل�سلمني املعتدلني يف بريطانيا من ا�سماع �سوتهم.

وقال اإن التغطية التلفزيونية عن االإ�سالم كانت مرتبطة دائماً باالإرهاب 
ظهورهم  فاإن  فيها،  املعتدلون  امل�سلمون  يظهر  حني  وحتى  التطّرف،  اأو 

يقت�سر فقط على تقدمي وجهات نظر معار�سة لهاتني امل�ساألتني .
و�ستبداأ القناة التلفزيونية الريطانية بث اآذان الفجر ب�سورة حّية عند 
والذي  رم�سان،  اأي���ام  اأول  يف  املحلي  بالتوقيت  �سباحاً  الثالثة  ال�ساعة 

ي�سادف 9 او 10 يوليو اجلاري.

ي�سرق والدته فتلقي به يف ال�سجن 
اأقدم ل�ش يف ال�16 من العمر بالعراق على �سرقة حلي والدته الذهبية، 
والتي مل يكن منها اال ان تقدمت بال�سكوى �سده لدى ال�سرطة حيث 

مت اعتقاله واحد �سركاءه والقي به يف ال�سجن.
وقال م�سدر امني ان �سيدة من منطقة )�سيد خ�سر( قرب النا�سرية، 
ا�ستكت على ولدها ذي ال�16 عاما متهمة اإياه ب�سرقة حقيبتها اخلا�سة 
والتي ت�سم حليها الذهبية . واأو�سح ان ال�سرطة الحقت ال�سبي واحد 
�سركائه غ��ر ان��ه متكن م��ن ال��ف��رار بعد ان اأط��ل��ق ع��دة ع��ي��ارات نارية 
على دورية ال�سرطة، غر اأن دورية ثانية داهمت املنزل الذي اختباأ به 
واعتقلته مع �سريكه و�سبطت بحوزتهما احللي امل�سروقة و م�سد�سني.

ولفت اىل ان قا�سي التحقيق امر بتوقيف املتهمني االثنني وفق املادة 
446 من قانون العقوبات العراقي ، بعد ان اعرفا بجرمية ال�سرقة.  

هربت البقرة من الذبح 
فقتلت بالر�سا�ص 

متكنت بقرة من الفرار من الذبح من م�سلخ يف ويلز، لتواجه االعدام 
بر�سا�ش ال�سرطة امل�سلحة بعد ا�ستدعائها للتعامل معها.

وقالت هيئة االإذاعة الريطانية )بي بي �سي( اإن البقرة قفرت من فوق 
�سياج امل�سلخ ورك�ست على طول نهر ودخلت اإىل حديقة منزل يف بلدة 

بريدجيند و�سط ويلز.
وا�سافت اأن متحدثاً با�سم امل�سلخ و�سف احلادث باأنه نادر، ومل ي�سبق اأن 
�سيء  اأي  يتذكر  اأنه ال  كما  �سهد امل�سلخ مثله منذ اأكرث من 100 عام، 

من هذا القبيل طوال عمله فيه ل�سنوات طويلة .
ون�سبت )بي بي �سي( اإىل املتحدث قوله حل�سن احلظ، مت التعامل مع 
احلادث ب�سرعة كبرة دون اأن يوؤدي اإىل وقوع ا�سابات، وقامت ال�سرطة 

باعدام البقرة .
م�سلحة  عنا�سر  اأن  ويلز  جنوب  �سرطة  با�سم  متحدث  عن  نقلت  كما 
توجهت اإىل مكان احلادث بعد تلقيها تقارير عن بقرة هاربة من م�سلخ 

يف حالة هيجان، وقامت بتحديد مكانها يف حديقة منزل واعدامها .

هل كان القبطان كوك اأول اأبي�ص 
وطاأت قدماه �سرق اأ�سرتاليا؟ 

ريفية  منطقة  يف  عليها  ع��رث  جمجمة  اإن  اأ���س��رال��ي��ون،  باحثون  ق��ال 
اأبي�ش  اأول  كان  كوك  القبطان  اأن  القائلة  الفكرة  تدح�ش  باأ�سراليا 
�سيدين  �سحيفة  ونقلت  االأ����س���رايل.  ال�سرقي  ال�ساحل  ق��دم��اه  ت��ط��اأ 
على  الفحو�ش  اإن  قولهم  الباحثني،  عن  االأ�سرالية  تلغراف  دايلي 
جمجمة وجدت عند �سفاف نهر ب�سمال نيو �ساوث ويلز، اأظهرت انها 
لرجل قوقازي اأبي�ش وتعود اإىل االأعوام 1600، اي قبل وقت طويل 
خراء  لكن  من و�سول القبطان كوك اإىل ا�سراليا يف العام 1770. 
امل�ساألة،  بهذه  نهائي  ق��رار  ات��خ��اذ  قبل  ال���روي  اإىل  دع��وا  اأ�سراليني 
واأو�سحوا اأن وجود اجلمجمة ال يعني ان رجاًل اأبي�ش اآخر تغلب على 
القبطان كوك . وقال عامل االآثار، اآدم فورد، اإنه قبل اإعادة كتابة التاريخ 
اكت�ساف  ظ��روف  وخا�سة  االإعتبار  ع��دة يف عني  اأم��ور  توؤخذ  ان  بد  ال 
اجلمجمة. واأو�سح انه من املمكن ان اجلمجمة اأح�سرت اإىل ا�سراليا 

يف وقت الحق باإطار جمموعة خا�سة.
و�سدد على ان اجلمجمة يف و�سع جيد ومل يعرث على باقي اجل�سم ما 
اجلماجم  وك��ان جمع  تاأتي من جمموعة خا�سة،  انها  غلى  ي�سر  قد 
اأم��راً رائجاً يف القرن ال�19. ي�سار اإىل ان القبطان جيم�ش كوك، كان 
ال�ساحل  بلغ  اأبي�ش  اأول رجل  باأنه  اإنكليزياً، ويعرف  وم�ستك�سفاً  بحاراً 

ال�سرقي الأ�سراليا يف ني�سان اأبريل 1770 و�سمه اإىل بريطانيا.

الهند تطلق بنجاح اأول قمر 
�صناعي للمالحة اإىل املدار 
اأط��ل��ق��ت ال��ه��ن��د ب��ن��ج��اح، ل��ي��ل اأم�ش 
لها  ����س���ن���اع���ي  ق���م���ر  اأول  االول 

للمالحة اإىل املدار املخ�س�ش له.
واأف�����ادت و���س��ائ��ل اإع����الم ه��ن��دي��ة اأن 
ال�سناعي  للقمر  الناجح  االإط��الق 
�سل�سلة  �سمن  االأول  ه��و  ال��ه��ن��دي 
اأق��م��ار هندية  ل�7  م��ق��ررة  اإط����الق 
الهندي  االإق��ل��ي��م��ي  ال��ن��ظ��ام  �سمن 

للمالحة عر االأقمار ال�سناعية .
اأبحاث  منظمة  م��دي��ر  ع��ن  ون��ق��ل��ت 
الف�ساء الهندية، كيه. كاداكري�سنان، 
اإطالقها  يف  دخ��ل��ت  الهند  اإن  ق��ول��ه 
ال���ن���اج���ح ه�����ذا ح��ق��ب��ة ج����دي����دة من 
وحمل   . ال��ف�����س��ائ��ي��ة  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
ال�سناعي  ال��ق��م��ر  ه���ن���دي  ����س���اروخ 
وزنه  ال��ب��ال��غ   )IRNSS-1A(
ال�ساعة  عند  ك��ي��ل��وغ��رام��اً   1425
من�سة  من  االإثنني  م�ساء   11،41
االإطالق يف �سريهاريكوتا. و�ست�ساعد 
البيانات املاأخوذة من القمر املذكور، 
اإدارة  بينها  ع��دة  الهند، يف جم��االت 
واملالحة  واالأ����س���اط���ي���ل،  ال����ك����وارث، 
احلكومة،  رئي�ش  واعتر  البحرية. 
الناجح  االإط��الق  �سينغ،  مامنوهان 
للقمر الهندي نقطة مهمة يف تطور 

برنامج الف�ساء يف بالده.

حقيقية  عامودية  طائرة 
ت���ن���ق���ذ ط����ائ����رة ل��ع��ب��ة! 
ظ��ن اأح���د ال��ف��ت��ي��ان ال���ذي ك���ان يلهو 
ت�سيرها  يتم  التي  اللعبة  بطائرته 
التحكم ع��ن بعد  ع��ن ط��ري��ق ج��ه��از 
– الرميوت - باأنه فقدها اإىل االأبد 
ع��ن��دم��ا ع��ل��ق��ت يف اأغ�������س���ان اح���دى 
االأ�سجار العالية ولكنه مل يتوقع اأن 
العمودية  الطائرة  يف  الطيار  يكون 
حتوم  كانت  التي  الهيلكوبر-   –
يف االأج��واء القريبة قد الحظ ذلك 
هو ومرافقه ونوى م�ساعدة ال�سبي 
و�ساواها  ب��امل��روح��ي��ة  ت��ق��دم  ع��ن��دم��ا 
مرافقه  ل��ي��ق��وم  ال�����س��ج��رة  ب���اأع���ل���ى 
ب��ا���س��رج��اع ال��ط��ائ��رة ال��ل��ع��ب��ة التي 
“عملية  ���س��ور  وك��ان��ت  فيها.  علقت 
االإنقاذ” التي حدثت باأغلب الظن يف 
الواليات املتحدة االأمريكية ماأخوذة 
ع���ل���ى موقع  م�������س���ور  م���ق���ط���ع  م����ن 
الطائرة  قائد  فيه  يظهر  اليوتيوب 
املروحية وهو يحلق يف االأجواء حتى 
م�ساعدته  وق��رر  ال�سبي  م�سكلة  ملح 
ك��ان معه يف  ال��ذي  مبعاونة مرافقه 
املروحية ليتلقى ال�سكر اجلزيل من 
الفتى الذي كان يراقبهما ب�سوق يف 
انتظار عودة لعبته التي مل يتوقع اأن 
يتم اإنقاذها بهذه الطريقة التي مل 

تخطر على باله اأبداً.  

�صبط اأردين ُيهرب خمدرات اإىل 
احلريق  طفايات  داخ��ل  م�صر 
مكافحة  اإدارة  ع���ن���ا����س���ر  األ����ق����ى 
االأمن  ملديرية  التابعة  امل��خ��درات 
االأردنية  العقبة  مدينة  يف  ال��ع��ام 
ال�ساحلية، ام�ش الثالثاء، القب�ش 
تهريب  ي���ح���اول  ك���ان  اأردين  ع��ل��ى 
األف حبة كبتاغون املخّدرة   182
داخل طفايات احلريق اإىل م�سر. 
التابع  االع����الم����ي  امل���رك���ز  وق�����ال 
يونايتد  تلقت  بيان  يف  للمديرية 
منه،  ن�سخة  اإن��رن��ا���س��ون��ال  ب��ر���ش 
اإن معلومات وردت لق�سم مكافحة 
العقبة  م����دي����ن����ه  يف  امل�������خ�������درات 
)جنوب( حول نية اأحد االأ�سخا�ش 
تهريب كمية من احلبوب املخدرة 
متت  ح���ي���ث  م�������س���ر،  اإىل  ب���ح���ري���ا 
امل�ستبه  ومراقبة  املعلومة  متابعه 
به وجمع املعلومات التي اأكدت قيام 
امل�ستبه به بتجهيز كمية كبرة من 
احل��ب��وب امل��خ��درة وو���س��ع��ه��ا داخل 
ط���ف���اي���ات احل����ري����ق ل��ن��ق��ل��ه��ا عر 
ل�سركة  )التابعة  العبارات  اإح��دى 
اجل�سر العربي للمالحة البحرية( 

اىل م�سر .

تناول املوز يقي من ال�سكتة الدماغية
االأمريكية  واالأدوي�������ة  االأغ���ذي���ة  اإدارة  اأع��ل��ن��ت 
يحد  بانتظام  امل���وز  ت��ن��اول  اأن  حديثا    FDA 
ن�سبة  الدم  كما يقلل  ارتفاع �سغط  اأخطار  من 
االإ�سابة بال�سكتة الدماغية ،  حيث ن�سرت جملة 
املوز  اأك��ل  ب��اأن  اإجنالند الطبية بحثا يفيد  نيو 
الناجتة  الوفيات  ن�سبة  يقلل  م�ستمرة  ب�سفة 
وت�سر  مبقدار 40%،   الدماغية  ال�سكتة  عن 
الدرا�سات احلديثة اإيل اأن املوز ي�ساعد يف عالج 
عدة اأمرا�ش ،  واأنه اكرث فائدة من التفاح  حيث 
التفاح  بروتني  اأ�سعاف  اأربعة  علي  يحتوي  انه 
وثالثة  واحلديد ،   اأ  فيتامني  اأ�سعاف  وخم�سة 
الفيتامينات  و���س��ع��ف  الفو�سفور ،   اأ����س���ع���اف 

واملعادن االأخري . 
طالب  علي 200   اأجريت  درا�سة  نتائج  وت�سر 
بكلية ميدل�سك�ش Middlsix(   باإجنلرا اإيل 

اأن اأكل املوز  مع االإفطار وبني االإفطار والغداء  
القدرة  تن�سيط  علي  ي�ساعد  الغداء    اأثناء  ويف 
ن�سبة  علي  الح��ت��وائ��ه  نظرا  للطالب   الذهنية 
ال���ذي يجعلهم اكرث  ال��ب��وت��ا���س��ي��وم  م��ن  ع��ال��ي��ة 

يقظة وانتباها .  
تناول  اأن  علي  النم�سا  اأجريت يف  درا�سة  وت��دل 
علي  ي�ساعد  العمل  اأث��ن��اء  يف  �ساعتني  ك��ل  امل��وز 
تنظيم �سكر الدم ومينع ال�سعور بقر�سة اجلوع 
مما ي�ساعد علي تقليل كمية الطعام وتخفي�ش 
ن�سبة عالية من  الوزن .   وب�سبب احتوائه علي 
ي�ساعد علي  فهو  بكتني ،   م��ادة  االأل��ي��اف خا�سة 
كما  االم�ساك   وم��ن��ع  االأم���ع���اء  ح��رك��ة  ت��ن��ظ��ي��م 
واالإثني ع�سر حيث  املعدة  يفيد مر�سي قرحة 
يحتوي علي مواد م�سادة للحمو�سة  مواد تقي 

غ�ساء املعدة من احلمو�سة .  

الر�ساعة الطبيعية تفيد دماغ الطفل
ظهرت درا�صة مبنية على �صور دماغية جرت با�صتعمال اآالت )هادئة( للت�صوير بالرنني املغناطي�صي كي 

ُت�صاف اإىل االأدلة املتزايدة التي ت�صري اإىل اأن الر�صاعة الطبيعية حت�صن منو دماغ االأطفال.



•• العني-الفجر:
•• ت�صوير-حممد معني:

الفريق  باهتمام  حظي  م�سروع  اجليوجيت�سو  اأبطال 
اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�سيخ حممد بن  �سمو  اأول 
لي�سهد  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
اإقباال كبرا من طالب وطالبات املدار�ش حتت مظلة 

احتاد االإمارات للجيوجيت�سو.
اأم�ش قام �سعادة حممد �سامل الظاهري ع�سو اللجنة 
العني  املريجب مبدينة  ملركز  بزيارة  للم�سروع  العليا 
الذي ي�سم عددا من فتيات مدار�ش العني امل�ساركات 
���س��ع��ادت��ه وم��ع��ه ع�سو  ال��رن��ام��ج ح��ي��ث �سهد  يف ه���ذا 
اللجنة االإدارية للم�سروع عبدالعزيز اجلنيبي عرو�سا 
للطالبات ت�سمن العديد من املهارات التي اكت�سبنها 
ط���وال ف���رة ت��واج��ده��ن ب��امل��رك��ز وه���ي م��ه��ارات تهتم 
الريا�سيات  النف�ش وهي من  الدفاع عن  بتعلم فنون 

املختلفة  ال��ري��ا���س��ات  ب��ني  ت��اأخ��ذ مكانتها  ب���داأت  ال��ت��ي 
كما خ�س�ش  ي��وم  كل  اإق��ب��اال متزايدا يف  �سهدت  حيث 
عالية  درج��ة  على  وم��درب��ات  مدربون  الريا�سة  لهذه 
االإمارات  احتاد  على  القائمني  رغبة من  الكفاءة  من 
للجوجيت�سو يف تنمية مهارات امل�ساركني من الطالب 

والطالبات. 
وقد ا�ستمع �سعادة حممد �سامل الظاهري ومعه عبد 
العزيز اجلنيبي اإىل ت�ساوؤالت وا�ستف�سارات الطالبات 
القائمني  من  رغبة  عليها  الوافية  االإج��اب��ة  وتقدمي 
الريا�سة رغبة  التعريف بهذه  الريا�سة يف  على هذه 
لي�ش  بت�سجيع  وحت��ظ��ى  مكانتها  ت��اأخ��ذ  اأن  يف  منهم 
فقط االأب��ن��اء م��ن ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات ول��ك��ن اأي�سا 

االآباء واالأمهات.
اإن  اإ�سارة من �سعادة  حممد �سامل الظاهري قال  ويف 
منظومة  غر�ش  اإىل  اأه��داف��ه  �سمن  ي�سعى  الرنامج 
االإمارات  ملجتمع  االأ�سيلة  والتقاليد  والعادات  القيم 

ال���والء واالن��ت��م��اء م��ن خالل  اإىل تعزيز قيم  اإ���س��اف��ة 
جانب  اإىل  الدولية  وال��ب��ط��والت  التدريبية  ال���دورات 
و�سقل  الطلبة  جميع  لدى  البدنية  القدرات  تطوير 
علي  الطلبة  ت��دري��ب  على  ك��ذل��ك  والعمل  مهاراتهم 
حت��م��ل امل�����س��ئ��ول��ي��ة واالع���ت���م���اد ع��ل��ى ال��ن��ف�����ش وخدمة 
اأه���داف امل�����س��روع الذي  املجتمع. ه��ذا وق��د مت ت��وزي��ع 
ع��دد من  على  للجوجيت�سو  االإم�����ارات  احت���اد  ط��رح��ه 
املحلية  والبيئة  وال����راث  )ال�����س��ن��ع(  لت�سمل  امل��ح��اور 
اإ�سافة اإىل حمور املهارات احلياتية اإىل جانب جمايل 

الريا�سة والرفيه .
ال�سنع وهو  اإن  ومن جانبه قال عبد العزيز اجلنيبي 
قيم  امل�ساركني  اإك�ساب  يعني  للم�سروع  االأول  املحور 
وعادات وتقاليد جمتمع االإمارات اإىل جانب اكت�ساب 
القيم املرتبطة بالت�سحية والعطاء والراحم واملودة 
ورع��اي��ة ك��ب��ار ال�����س��ن وك��ذل��ك حم��اول��ة ال��ت��وع��ي��ة قبل 
يكن  ومل   ، اجل��م��اع��ي  وال��ع��م��ل  املجتمعية  امل�����س��وؤول��ي��ة 

لتعليم  ك��ان  اأق��ل حظا، حيث  املحلية  والبيئة  ال��راث 
اأ�سهمت  ب���ارزة  عالمة  بال�سقور  وال�سيد  الفرو�سية 
املهارات  م��ن  بالعديد  امل��رك��ز  يف  امل�ساركني  ت��زوي��د  يف 
والقدرات ليكون من بينها املهارات اليدوية للطالبات 
كما حر�ش   ، ال��ي��دوي��ة  واالأ���س��غ��ال  الطبخ  يف جم��ايل 
املركز على االرتقاء مب�ستوى اللياقة البدنية للطلبة 
وتنمية ال�سخ�سية الوطنية وذلك بتمثيله للدولة يف 

املحافل الريا�سية على امل�ستوى الدويل.
 وت��ت��وا���س��ل ف��ع��ال��ي��ات امل��رك��ز ال���ذي ���س��م ال��ع��دي��د من 
االإجنليزية  اللغة  يف  دورات  عقد  لت�سمل  الطالبات 
اإىل جانب اكت�ساب مهارات االإ�سعافات االأولية وح�سن 

ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي.
اأن الرنامج الذي ي�سم العديد من  اجلدير بالذكر 
االأ�سبوع  فعالياته يف  تتوا�سل  العني  طالب وطالبات 
االأخر من ال�سهر املا�سي حتى الرابع والع�سرين من 

ال�سهر احلايل. 

املجال�ص مدار�ص
•• العني-الفجر:

الطالبات  قدمتها  التي  الفقرات  الإح��دى  عنوانا  ..ك��ان  مدار�ش  املجال�ش 
لتقوم  للجدات  االأح��ف��اد  اح���رام  يحاكي  متثيلي  م�سهد  يف  �ساركن  حيث 
اإحدى احلفيدات بتقبيل راأ�ش اجلدة و�سط ترقب احل�سور رغبة منها يف 
اإىل حثهم على احرام  اإ�سافة  واالأحفاد  االأبناء  اإىل  ال�سلوكيات  نقل هذه 

كبار ال�سن. 

مهارات تناف�ص عليها الفتيات
•• العني-الفجر:

فعالية  ح�سر  من  كل  اهتمام  على  ت�ستحوذ  اأن  االإم���ارات  فتاة  ا�ستطاعت 
اجليوجيت�سو التي اأقيمت يف مدر�سة املريجب مبدينة العني حيث قدمت 
م�ساركتهن  خالل  من  تعلمنها  ملهارات  عرو�ساً  ثنائي  �سكل  ويف  الطالبات 
يف هذه الريا�سة التي بداأت تاأخذ مكانتها يف دولة االإمارات لتناف�ش عليها 

الفتاة قبل الفتى.
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مهارات جديدة لفتاة الإمارات تناف�ص بها على م�ستوى العامل

•• العني-الفجر:

كرم ال�سيافة �سكل واحدة من العادات القدمية والتي 

مازالت حّية وقائمة بني اأفراد جمتمع االإمارات.
حاولت الطالبات امل�ساركات يف برنامج احتاد االإمارات 
ال�سيافة  ك��رم  من  حّية  �سورة  تقدمي  للجيوجي�ستو 
اأ�ساليب  بتعليم  م��رورا  القهوة  اإع��داد  هذه من خالل 

تقدميها حيث حر�ست الفتيات من طالبات املدار�ش 
ات���ب���اع االأ���س��ال��ي��ب ال�����س��ح��ي��ة يف ت��ق��دمي القهوة  ع��ل��ى 
رغبة منهن يف تر�سيخ هذه العادات بني اأبناء الوطن 

الواحد.

ال��ع��ادات القدمية  ال��ت��ي ت��رج��م  ت��ق��دمي ه��ذه الفقرة 
احل�سور  قبل  م��ن  كبرا  ا�ستح�سانا  الق��ت  اجل��دي��دة 
حممد  �سعادة  للرنامج  العليا  اللجنة  ع�سو  ومنهم 
العزيز  عبد  االإداري��ة  اللجنة  وع�سو  الظاهري  �سامل 

كرم ال�سيافة عادات قدمية حتر�ص الطالبات على اإحيائها
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العالقة بني الأم وابنتها... بني احلب والكراهية 

 ،2009 يف  ال�ساالت  يف  )ع��ر���ش   LOL فيلم  يلقي 
وي��ت��م��ح��ور ح����ول م�����س��اك��ل امل���راه���ق���ني( ال�������س���وء على 
العالقات االن�سهارية اجلديدة بني االأم وابنتها، حني 
تت�سرف االأم ك�سديقة البنتها وتاأخذ االبنة دور االأم. 
فما ال�سبيل الإعادة التوازن اإىل العالقة بحيث حتافظ 

كّل واحدة منهما على مكانتها ودورها؟
ع��ل��ى اأب�������واب امل���راه���ق���ة، ت�����س��ل ع���الق���ة ال��ت��ك��ام��ل بني 
خماطر  ال��ط��رف��ان  فيعاين  نهايتها  اإىل  وابنتها  االأم 
اليوم  الثقة  وابنتها  االأم  تتبادل  ال�سبب؟  ما  وم�ساكل، 
وتبتعد  ال��غ��د  يف  لتنقلب  متناغمة  عالقتهما  وت��ب��دو 
حتى  بع�سهما،  عن  وتنقطعان  االأخ���رى  عن  ال��واح��دة 
بينهما يف  ويندلع خالف  ن��ادراً  اإال  تتحادثان  اإنهما ال 
اأمها  اليوم التايل، فتغلق املراهقة الباب بقوة يف وجه 
فاأكرث  اأك���رث  االأم  وتتعلق  خ�سمها،  ك��اأن��ه��ا  وتت�سرف 
 – االأم  �سوءاً. تتطور عالقة  االأم��ور  ب�سلطتها، فتزداد 
االبنة ب�سكٍل غر منتظم وت��راوح بني تناغم و�سجار 
وم�ساحلة وا�ستياء ومّل �سمٍل، فتثقل امل�ساكل كاهل كل 

واحدة منهما.
 

تواطوؤ حقيقي
تبدو العالقة بني االأمهات وبناتهن وا�سحة وطبيعية، 
تدرك االبنة اأن والدتها موجودة اإىل جانبها، وت�سعر كل 
واحدة منهما باحلّب جتاه االأخ��رى. حتى اإن مل تتنبَّ 
يرغنب  اللواتي  �سناً  منها  االأك��ر  اأخواتها  قيم  الفتاة 
اإعجاباً  قلبها  يف  تخفي  اأنها  اإال  اإليها،  نقلها  يف  اأ�ساًل 
باأمها. يبدو التواطوؤ حقيقياً فُيرجم مبناق�سات حادة 
ال�سيا�سية وغر ذلك  ال�سداقات، احلياة  العمل،  حول 
م��ن اأم���ور ك��ان��ت حم��رم��ات يف م��ا م�سى وب��ات��ت عادية 

اليوم.
اأن العالقات التي   1998 ك�سف ا�ستطالع اأجري عام 
من  اأف�سل  وبناتهن  االأم��ه��ات  م��ن   81% ب��ني  جتمع 
ت��ل��ك ال��ت��ي ك��ان��ت جت��م��ع ت��ل��ك االأم���ه���ات ب��اأم��ه��ات��ه��ن. ال 
طفيفة  بغيوم  تتلبد  – االبنة  االأم  عالقة  اأن  يف  �سّك 
االأمهات  تت�ساحن  عوا�سف!  اإىل  ال��ع��ادة  يف  تتطور  ال 
وبناتهن با�ستمرار اإال اأن ذلك ال مينعهن من مت�سية 

�ساعات طويلة على الهاتف. 

حني يحتدم ال�صراع
تبدو  اأنها  اإال  املراهقة  النزاعات يف مرحلة  ع��ادًة تكرث 
اأ�سا�سية. لتتحول الفتاة اإىل امراأة ال بّد من اأن تبتعد 
عن اأمها، يتيح النزاع للمراهقة اأن جتد لنف�سها مكاناً 
خا�ساً... �ستواجه �سعوبات جمًة من دون �سّك اإال اأنها 
اأخ��رى، تعاين االأمهات  لن تكون م�ستحيلة. يف حاالت 
من متالزمة ال�سباب االأبدي، فيعترن انتقال بناتهن 
من مرحلة املراهقة اإىل مرحلة البلوغ خطراً حمدقاً 
يتمثل يف تقدمهن يف ال�سن، فيف�سلن البقاء �سديقات 
دائمات لهن والت�سّرف على هذا االأ�سا�ش. لتجد الفتاة 

بّد  ال  العالقة  ه��ذه  خ�سم  يف  نف�سها 
تتاأقلم  اأن  من 

ووالدتها مع هذه املعطيات واأن تبتعد كّل واحدة منهما 
عن االأخرى قلياًل.

 
�صديقة حميمة

تخ�سى االأمهات اأن تعي�ش بناتهن بعيداً عن �سيطرتهن 
فتغمرهن بالعطف واحلنان منذ �سغرهن. تتقرب االأم 
من ابنتها وتتحول اإىل �سديقة حميمة تعرف اأحزانها 
ي�سعب  لذلك،  تبعاً  وم�ساريعها.  وم�ساكلها  واأفراحها 
وم�ساعر  اخلا�سة  م�ساعرها  بني  متّيز  اأن  الفتاة  على 
تبوح  بالتايل،  ان�سهارية.  اأن عالقتهما  �سيما  اأمها، ال 
تردد،  دون  من  ب�سرها  الأمها  العا�سقة  ال�سابة  الفتاة 
كيف ال وهذا ما اعتادت على فعله دائماً، وتعرف االأم 
اأمها  م��ن  تتخذ  التي  الفتاة  اأن  اإال  ابنتها.  رّب��ت  كيف 
�سديقة لها تتحول اإىل رهينة لديها من دون اأن ت�سعر، 
الأن بنيتها العاطفية ت�سمل العالقة االن�سهارية التي 
جتمعهما. لذلك ال تفكر الفتاة اإطالقاً باإبعاد اأمها عن 
االأمل  حجم  متاماً  ت��درك  اإذ  تتزوج  حني  حتى  حياتها 
اأن تتحمل م�سوؤوليته باأي  الذي قد ت�سعر به، وال تود 
�سكٍل من االأ�سكال، ال �سيما اأن اأمل االأم يعني اأي�ساً االأمل 

للفتاة.
 

قرب هائل
تتهاتف االأم��ه��ات وبناتهن، م��رات ع��دة ك��ّل ي��وم، اإذ ال 
اأم��راً عن االأخ��رى حتى  ُتخفي الواحدة منهّن 
االأم�����ور احل��م��ي��م��ة. اأك����رث م��ن ذل����ك، حني 
اأم��ه��ا اإىل جانبها  ال��ف��ت��اة جت��د  ت��ت��اأمل 
روع����ه����ا. �سحيح  م���ن  ل��ت��ه��دئ 
تبدو  ال���ع���الق���ة  ه�����ذه  اأن 
تق�سي  اأن��ه��ا  اإال  رائ��ع��ة 
من  االآخ���������ري���������ن 
دائ������������������������������رة 

يجد  ال  ال���زوج  اأو  احلبيب  حتى  ال�سيقة،  احلميمية 
حياة  يف  ث��ان��وي��اً  مكاناً  فيحتل  �سمنها،  مكاناً  لنف�سه 
ليك�سب  االأم  اإع��ج��اب  ك�سب  اإىل  ي�سطر  وق���د  ال��ف��ت��اة 
نظر  ووجهة  واح��د  �سخ�ٌش  وابنتها  االأم  وك��اأن  الفتاة، 

الواحدة منهما توّجه االأخرى.
ابتداًء من اللحظة التي تعي فيها الفتاة اأهمية حياتها 
مميزاً  ح��ب��اً  قلبها  يف  حت��م��ل  اأن  وت��ت��م��ن��ى  ال�سخ�سية 
العالقات  ت��ب��داأ  الأم��ه��ا،  تكنه  ال���ذي  ذل��ك  ع��ن  يختلف 
بالتدهور، خ�سو�ساً اأنها جتد نف�سها م�ستتة بني حبها 
ترف�ش  اأم��ه��ا  ب���اأن  ل��ه��ا، الع��ت��ق��اده��ا  وكراهيتها  الأم��ه��ا 
منحها فر�سة لال�ستمتاع بحياتها بعيداً عنها، فتميل 
اإىل التفرد واالبتعاد عن هذه االأم القادرة، يف ظّل اأزمة 

مراهقة ال تنتهي.
 

اأم متع�صفة
ال ت�����س��رف االأم���ه���ات ال��ن��ظ��ر ع��ن ال�����س��ع��ي ال���دائ���م اىل 
بناتهن،  ح��ي��اة  يف  مهيمنة  خا�سة  مبكانة  االح��ت��ف��اظ 
في�سدين ن�سائح ويحكمن وينتقدن من دون اأن يدركن 
اأنه ال بّد من اأن يركن لهّن بع�ش املجال. اأحياناً، ترك 
لي�سمّن  بال�سعف  �سعوراً  بناتهن  نفو�ش  يف  االأم��ه��ات 
اعتمادهن الدائم عليهن، فت�سعر الفتاة بالذنب الأنها 
ال ت�ساهي اأمها مكانًة، وترف�ش يف الوعيها اأن تنجح يف 

حياتها العاطفية اأو املهنية.
حني تتدهور العالقات بني االأم وابنتها لهذه الدرجة 
االبنة  تلجاأ  قد  العاطفية،  ال�سيطرة  تخطي  وي�سعب 
االنف�سال رمزياً عن  ي�ساعدها على  نف�سي  اإىل حملٍل 

اأمها امل�سيطرة. 

هوية اأنثوية
هويتها  على  ال��ف��ت��اة  ح�سول  اأن  النف�ش  علماء  ي��وؤك��د 
االأن���ث���وي���ة اأ���س��ع��ب م���ن ح�����س��ول ال�����س��ب��ي ع��ل��ى هويته 
االأول  الكائن  وهي  قوية  حياة  م�سدر  االأم  الذكورية. 
ال�سبي  وان�سهاري. يدرك  الذي يحظى بحّب مطلق 
اأنه يختلف عن اأمه فيبتعد عنها يف حني تالحظ 
فت�سعر  باأمها،  جتمعها  م�سركة  نقاطاً  الفتاة 
املناق�سات  وت�����دوم  اأم���ه���ا  ع���ن  ن�����س��خ��ة  ب��اأن��ه��ا 

بينهما فرة طويلة.
متزنة  ام��راأة  اإىل  التحّول  يف  منها  رغبًة 
واخل����روج م��ن ه��وي��ة اأم��ه��ا وت��ك��وي��ن هوية 
ا�سراتيجيات  اإىل  ال��ف��ت��اة  تلجاأ  ب��ه��ا،  خا�سة 

اإىل  فت�سعى  ال�����س��ه��رة،  اأودي����ب  ع��ق��دة  منها  خمتلفة، 
جذب والدها يف حماولٍة منها للتمّيز عن اأمها، علماً اأن 
نتائج ترتب على هذا امل�سعى قد ت�سل اإىل حد ت�سويه 

عالقتهما �سنوات عدة.
 

االأم... هل ت�صبح �صديقة؟
ال�سيطرة  م���ن  اأدن������ى  ب���ح���ٍد  حت��ت��ف��ظ��ي  اأن  اأردت  اإذا 
ابنتك،  وبني  بينك  العمر  فارق  احرمي  وامل�سداقية، 
مع العلم اأنك كلما بذلت جمهوداً لتجاهل هذا الفارق 

�سرف�سك ابنتك اأكرث.
اأنك  البنتك  تثبتي  اأن  م��ن  ب��ّد  ال  اإل��ي��ه��ا:  ا�ستمعي   •
اأن  ال�����س��روري  فمن  رف�ستك،  واإن  حتى  ثقة  مو�سع 
باإمكانها االعتماد عليك يف كّل وقٍت وحني.  اأن  تدرك 
ال تفر�سي عليها اأن تخرك اأمورها اخلا�سة بل اتركي 
وت�سامح  بحب  اإل��ي��ه��ا  وا�ستمعي  ذل��ك  يف  احل��ري��ة  لها 

واحرام. 
• اتركي لها املجال لتتنف�ش: حتتاج ابنتك اإىل بع�ش 
الهواء فاف�سحي لها املجال للتنف�ش ب�سالم، ال �سّك يف 
اأنها �سئمت من اهتمامك الزائد وحتتاج، كلما ن�سجت، 
تفر�سي  اأال  ان��ت��ب��ه��ي  ل��ك��ن  ب��ه��ا،  خ��ا���س��ة  م�����س��اح��ٍة  اإىل 
�سيطرتك عليها ال يعني اأن تتجاهليها متاماً. اعرثي 

على طريقة منا�سبة للحفاظ على توازن عالقتكما. 
ت��رت��دي م��ن خزانتها  اأن  ال��ع��الق��ات: ال يعني  ح��ذار   •
حياتكما  تتداخل  اأن  خزانتك  من  ف�ستاناً  تاأخذ  اأن  اأو 
ف�ستان  ترتدي  اأم  منظر  يكون  ال  قد  اأي�ساً.  احلميمة 
ابنتها �سادماً اإال اإنه من غر املقبول اأن تروي البنتك 

ق�س�ش حياتك احلميمة.
ابنتك  انتقدت  واإن  ب��ه: حتى  ُيحتذى  م��ث��ااًل  ك��وين   •
اأحياناً حماولتك لل�سيطرة عليها، و�سلطتك الطبيعية 
التعاطف  بني  تخلطي  ال  جتاهها،  وت�سرفاتك  عليها 
من  منها.  للتقرب  جمة  ت��ن��ازالت  وتقدمي  ال�سروري 
هنا ال داعي للتدخني اأمامها اأو ال�سهر خارجاً اأو القيام 
حياتها  تواكبني  اأن��ك  لها  لتثبتي  جنونية  بت�سرفات 
و�سنها، تذكري اأنك بذلك �ستوؤثرين عليها �سلباً، مبعنى 
اآخر �سرف�سك. خالفاً لذلك، كوين مثااًل ُيحتذى به 

فاحرمي ذاتك واحلدود التي تودين فر�سها عليها.
يف امل��ق��اب��ل يف ح����ال ارت��ك��ب��ت ب��ع�����ش االأخ����ط����اء، كوين 
م��ت�����س��احم��ة وم��ن��ف��ت��ح��ة و���س��احم��ي��ه��ا وب��ّي��ن��ي ل��ه��ا اأنك 
ت�ستطيعني التمييز بني خطاأ عابر اأو ت�سرف ا�ستثنائي 

وف�سري لها وجهة نظرك بو�سوح.

حان وقت النوم! 
قد ي�سبح الو�سع مزعجاً بالن�سبة اإىل االأهل حني ي�سطرون اإىل اإعادة الطفل 
اأوالد وقد  اأنا هنا مل�ساعدتكم! لدي �سبعة  اإىل ال�سرير مرات عدة يف كل ليلة. 

تعّلمُت بع�ش احليل التي �ساعدتني يف املا�سي.
اأنهم حني ُيبلغون اأوالدهم باأن موعد النوم حان،  يدرك اأهايل االأطفال جيداً 
حديثاً  اكت�سفوها  التي  اال�ستقاللية  نزعة  االأرج��ح  على  ي�ستغلون  قد  فاإنهم 
اإل��ي��ك بع�ش  اأخ���راً.  ال��ن��وم  للخروج م��ن ال�سرير م��رات ع��دة قبل اخل��ل��ود اإىل 

الن�سائح يف هذا املجال:
تر�سيخ عادة روتينية: القواعد الروتينية يف منزيل، ال �سيما موعد النوم،   •
العادة  تق�سي  زوج��ت��ي،  واإىل  اإيل  بالن�سبة  اآخ����ر.  ع��ام��ل  ك���اأي  مهمة  ع��وام��ل 
اأُبلغ  ال��ن��وم،  موعد  روت��ني  ب��دء  من  دقيقة   15 قبل  يلي:  ما  بفعل  الروتينية 
اإىل حو�ش  الدقائق اخلم�ش ع�سرة، نتوجه  بالوقت. حني تنتهي تلك  اأوالدي 
يختار  اأن  طفل  لكل  يت�سنى  اال�ستحمام،  بعد  العك�سي.  العد  لبدء  اال�ستحمام 
كتاباً ثم نقراأ الكتب معاً قبل و�سع احليوان القما�سي املف�سل يف ال�سرير ومتني 

ليلة �سعيدة لالأوالد، ثم اأطفئ النور بعد القراءة واأغلق الباب.
• ال لال�ست�سالم: اأنا، مثل معظم االأهايل، اخترُت جتربة اأن يخرج طفلي من 
اأخروا  اال�ست�سالم.  االأه��م عدم  النوم. حني يحدث ذلك،  بعد موعد  ال�سرير 
الطفل باأن وقت النوم حان واأعيدوه اإىل ال�سرير ومتنوا له ليلة �سعيدة وغّطوه 

جيداً. يجب اأن تكرروا هذه العملية اإىل اأن يغفو الطفل فعلياً.
اإجراء مناق�سة �سريحة: يف بع�ش احلاالت، قد يخرج الطفل من ال�سرير الأن 
اأو الأنه ي�سعر بال�سوء. ال يعّر االأطفال دوماً عن هذه االأمور  اأمراً ما يخيفه 
�سراحًة، لذا ال بد من التحدث مع الطفل ملعرفة ال�سبب احلقيقي الذي مينعه 

من البقاء يف غرفته والنوم بعد املوعد املحدد.
• مراجعة مواعيد القيلولة: اإذا كنتم تواجهون �سعوبة دائمة يف جعل الطفل 
الطفل  القيلولة الأن  اإىل مراجعة مواعيد  النوم، قد حتتاجون  يغفو يف وقت 
قد ال يكون متعباً مبا يكفي كي ينام. يف منزيل، ي�ستيقظ اأبنائي يف ال�ساد�سة 
وياأخذون قيلولة بني العا�سرة واحلادية ع�سرة �سباحاً ثم بني الثالثة والرابعة 
هذا  القيلولة  ج��دول  جنح  م�ساًء.  الثامنة  يف  نومهم  موعد  الظهر.  بعد  من 
بالن�سبة اإلينا، لكنكم قد حتتاجون اإىل تعديل اجلدول مبا يتنا�سب معكم ومع 

االأوالد بح�سب عمرهم وطاقتهم.
النوم يف وقت حمدد در�ساً �سعباً.  اإىل  قد يكون تعليم الطفل �سرورة اخللود 

لكن متا�سكوا و�ستحققون الهدف يف نهاية املطاف!.

ن�سائح عند اختيارك عطر ما بعد احلالقة
مل��ا بعد  ال��رج��ال م�سكلة ع��ن��د  اخ��ت��ي��ار عطر منا�سب  ال��ع��دي��د م��ن  ي��واج��ه 
تغيره،  يحاولون  وال  القدمي  بالعطر  يتم�سكون  يجعلهم  مما  احلالقة، 
وعندما تفرغ زجاجة العطر يقومون ب�سراء اأخرى جديدة من نف�ش النوع. 
العطر  على  احل�سول  ل�سمان  التالية  اخلطوات  اتباع  ميكن  اليوم   لكن 

املنا�سب ملا بعد احلالقة:

1( قراءة حمتويات العبوة قبل ال�سراء
احلالقة،  بعد  ما  عطر  من  تريدها  التي  العبوة  �سراء  على  االإق���دام  قبل 
من  ق��در  بر�ش  القيام  ث��م  اأواًل،  حمتوياتها  ب��ق��راءة  تقوم  اأن  عليك  يجب 
العطر على يدك كتجربة له. وذلك لكي تتجنب العطر الذي يحتوي على 

مواد كيميائية ميكن اأن توؤذي ب�سرتك اأياً كان نوعها.

2( التجربة قبل ال�سراء
عند �سرائك لعطر ما بعد احلالقة، قم بر�ش قدر منه على اأحد االأجزاء 
الدافئة من الب�سرة، مثل اليد اأو الرقبة لكي ت�ستطيع التعرف جيداً على 
رائحة العطر على ب�سرتك، ذلك الأن رائحة نف�ش العطر تتغر من ب�سرة 

اإىل اأخرى.

3( جتنب العطر ذو الرائحة النفاذة
اأثناء جتربتك لعطر ما بعد احلالقة عند ال�سراء حاول اأن تتجنب العطر 
العطر على  لهذا  ال�سلبي  التاأثر  النفاذة، وذلك لكي تتجنب  الرائحة  ذو 
وكذلك  باالختناق  ال�سعور  اإىل  ت��وؤدي  النفاذة  الرائحة  اأن  االآخرين، حيث 

النفور منك.

4( االختيار االأن�سب لعطر ما بعد احلالقة للب�سرة اجلافة
اإذا كانت ب�سرتك جافة، حاول اأن تتجنب العطر الذي يحتوي على الكحول، 
ومن االأف�سل اأن تقوم ب�سراء عطرك من املحال التجارية املتخ�س�سة يف بيع 
طبيعية  مكونات  على  حتتوي  التي  اأي  الطبيعية،  التجميل  م�ستح�سرات 
والتي من اأهمها نبات ال�سبار الذي يحتوي على عنا�سر م�سادة لاللتهاب، 

كما اأنه يقوم برطيب الب�سرة.

5( احلماية من ال�سم�ش
اأن  اإذا كنت تق�سي الكثر من الوقت خارج املنزل يف فرات النهار، عليك 

تبحث عن عطر ما بعد احلالقة الذي يحتوي على واقي من ال�سم�ش.

متّر العالقة التي جتمع بني االأم وابنتها مبراحل انف�صال لتعود اأوا�صرها وتتبلور يف مراحل اأخرى، فتت�صاجران تارًة 
وتلب�س الواحدة من خزانة االأخرى طورًا، اإال اأنها تبقى عالقًة معقدة متينة ال تنتهي ترتاوح بني احلّب والكراهية.

1- من امل��راأة االأه��م يف 
حياتك؟

وال�سديقة  االأم  بني 
واجلدة  واالأخ���ت 
وزوج��ة االبن، 
م�������������ن ه�����ي 
امل���������������������راأة 
االأه��م يف 
حياتك؟ 
ي�سعب 

حتديد 
االأم�����������ر، ال 
�سيما اأنه يعتمد 
ع����ل����ى ع����م����ر امل���������راأة 
�سوؤال  التي ُيطرح عليها 
االختبار  ت���اب���ع���ي  مم����اث����ل. 

التايل لتحددي جوابك. 

رعاية  اأولوية  ملن تعطني   -2
ابنك؟

اأ- اأمي اأو جدتي.
ب- اأختي.

ج- �سديقتي املف�سلة.

يف  الذهاب  تف�صلني  من  مع   -3
عطلة ملدة اأ�صبوع؟

اأ- اأمي اأو جدتي.
ب- اأختي.

ج- �سديقتي املف�سلة.

عند  ت��ل��ج��اأي��ن  م���ن  اإىل   -4
االإ�صابة باالكتئاب؟

اأ- اأمي اأو جدتي.
ب- اأختي.

ج- �سديقتي املف�سلة.

5- مع من اأم�صيت �صاعتني على 
الهاتف االأ�صبوع املا�صي؟

اأ- اأمي اأو جدتي.
ب- اأختي.

ج- �سديقتي املف�سلة.

القهوة  احت�صيت  م��ن  م��ع   -6
اآخر مرة؟

اأ- اأمي اأو جدتي.
ب- اأختي.

ج- �سديقتي املف�سلة.

يف  ال�صوق  تق�صدين  من  مع   -7
اأول اأيام التنزيالت؟

اأ- اأمي اأو جدتي.
ب- اأختي.

ج- �سديقتي املف�سلة.

ل�صخ�صني  ع�����ص��اًء  رب��ح��ت   -8
من  الفخمة،  املطاعم  اأح��د  يف 

تختارين ال�صطحابها؟
اأ- اأمي اأو جدتي.

ب- اأختي.
ج- �سديقتي املف�سلة.

9- لطاملا اأُعجبت باأ�صلوب:
اأ- اأمي اأو جدتي.

ب- اأختي.
ج- �سديقتي املف�سلة.

عندما  تاأخذين  من  راأي   10-

جتربني مالب�صك؟
اأ- اأمي اأو جدتي.

ب- اأختي.
ج- �سديقتي املف�سلة.

مبن  ح���ق���ي���ب���ت���ك،  ����رق����ت  �����سُ  11-
تت�سلني طلباً للم�ساعدة اأو للمال؟

اأ- اأمي اأو جدتي.
ب- اأختي.

ج- �سديقتي املف�سلة.

النتائج
اأغلبية اأ:

اأن����ت م��ت��اأث��رة ب����اأج����دادك. جتدين 
دع��م��اً حقيقياً.  اأو ج��دت��ك  اأم���ك  يف 
اإيجابية  ع���الق���ة  ب��ه��م��ا  ت���رب���ط���ك 
بعيدة عن اخلالفات وتقدمان لك 
احلياة  م�ساعب  ملواجهة  امل�ساعدة 

اليومية.

اأغلبية ب:
يعود  امل��ف�����س��ل��ة.  �سديقتك  ُاأخ��ت��ك 
التقارب الذي يجمعكما اإىل �سنوات 
ال���وق���ت.  ي���خ���ّف م����ع  ط���وي���ل���ة ومل 
تعرفني اأنه ميكنك االعتماد عليها 

دائماً. 

اأغلبية ج:
تف�سلني  ول���ك���ن  ال��ع��ائ��ل��ة  حت��ب��ني 
االأ�����س����دق����اء، ت��ه��رب��ني م���ن اأج�����واء 
ال��ع��ائ��ل��ة ب��ح��ث��اً ع��ن زاوي����ة جديدة، 
فتق�سدين �سديقتك املف�سلة التي 
ت��ع��ل��م اأن���ه���ا ���س��ت��ج��دك ح���ني حتتاج 

اإليك اأي�ساً.

اختبار
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    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1826   عمايل جزئي                                          
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- ���س��ح��ر االن�����وار ل��ت��ج��ارة االل��ك��رون��ي��ات جمهول 
حمل االق��ام��ة مبا ان املدعي / حممد �سعيب رفيق حممد رف��ي��ق   قد 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام 
)98517 درهم( وتذكرة عود مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف. 
رقم ال�سكوى )2013/142900(. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
2013/7/16 ال�ساعة 8.30 �ش مبكتب القا�سي لذا فانت مكلف باحل�سور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.  
 ق�سم الق�سايا العمالية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1168و2013/1169   عم  جز- م ع-ب-اأظ

الطاف  العامل  نور  2-حممد  اجلن�سية  احمد  �سلطان  1-جبيت  مدعيان/ 
اجلن�سية:  العامة  للمقاوالت  اجلبل  قمة  عليه:  مدعي  بنغالدي�ش  مياه 
االمارات  مو�سوع الدعوى: م�ستحقات عمالية  املطلوب اعالنه/  قمة اجلبل 
للمقاوالت العامة اجلن�سية: االمارات   عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام 
 2013/7/10 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام 
العمالية  املحكمة  الكائنة    - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة 
مدينة حممد بن زايد �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/6/16

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/2170   عم جز  - م ع- ب- اأظ

غ�سان  عليه:  االمارات مدعي  اجلن�سية:  اال�سالمي  ابوظبي  مدعى/ م�سرف 
ملبلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  االمارات   اجلن�سية:  ال�سام�سي  مطر 
12900.84 درهم املطلوب اعالنه / غ�سان مطر ال�سام�سي اجلن�سية: االمارات  
عنوانه: بالن�سر)بورود التقرير ( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله 
لذا  الدعوى،  لنظر  املوافق 2013/7/24 موعدا  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت 
حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �سباحا   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت 
وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية    املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي 
اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/6/26
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/706 ت  جتر -م ر- ت- اأظ )
طالب التنفيذ/ بنك اخلليج االول اجلن�سية: االمارات املنفذ �سده :هزارا �سينغ 
اجلن�سية:  �سوندهي  �سينغ  هزارا  اعالنه:   املطلوب  الهند  اجلن�سية:  �سوندهي 
الهند عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ 
ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/1358 جت جز- م ت-ب- اأظ وحدد لنظره جل�سة 
مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/7/22 املوافق  االثنني  يوم 
باحل�سور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ - ابوظبي  الكائنة باملقر الرئي�سي   
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند  اعاله. تفاديا التخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلري.
 القلم التجاري                                                                                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/482 ت  جتر -م ر- ت- اأظ )
طالب التنفيذ/ موؤ�س�سة النهدة للمقاوالت وال�سيانة العامة اجلن�سية: االمارات    
املطلوب  للت�سميم والديكور اجلن�سية: االمارات   انديجو  املنفذ �سده :موؤ�س�سة 
اعالنه:  موؤ�س�سة انديجو للت�سميم والديكور اجلن�سية: االمارات عنوانه: بالن�سر 
الدعوى  يف  ال�سادر  التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
املوافق   اأظ وحدد لنظره جل�سة يوم االربعاء  رقم 2012/2315 جت كل- م ت-ب- 
الدائرة  امام  باحل�سور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/9/25
الثانية بادارة التنفيذ - ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�سند  اعاله. تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم التجاري                                                                                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/398 ت  جتر -م ر- ت- اأظ )
املنفذ  االمارات   اجلن�سية:  ال�سناعي   للحجر  الفنون  م�سنع  التنفيذ/  طالب 
املطلوب  االمارات   اجلن�سية:  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  احلجر  ق�سر   : �سده 
عنوانه:  االمارات  اجلن�سية:  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  احلجر  ق�سر  اعالنه:  
يف  ال�سادر  التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�سر 
االحد  يوم  لنظره جل�سة  اأظ وحدد  م ت-ب-  رقم 2012/834 جت جز-  الدعوى 
امام  باحل�سور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/9/15 املوافق 
او  الرئي�سي   �سخ�سيا  الكائنة باملقر  التنفيذ - ابوظبي   بادارة  الثانية  الدائرة 
التنفيذ  اجراءات  التخاذ  تفاديا  اعاله.  ال�سند   لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�سطة 

اجلري.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/678 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان:ال�سيد/مروان 
في�ش  ال��دي��ن  ف�سيح  حممد  االم����ارات  اجلن�سية:  البلو�سي  اب��راه��ي��م  حممد  اب��راه��ي��م 
يف  :ت��ن��ازل  يت�سمن  حم��رر  يف  التوقيع  على  الت�سديق  وطلب  الهند  اجلن�سية:  احمد 
اال�سم التجاري )ريالين�س لتجارة الديزل/ذ.م.م  ( واملرخ�سة من دائرة البلدية 
والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )49998( وامل�سجل لدى غرفة التجارة وال�سناعة 
ام دي امني  ال�سيد:حممد نا�سر حممد ابوقب العو�سي اجلن�سية: االم��ارات  بعجمان 
�سايف اهلل بويان اجلن�سية: بنغالدي�ش ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان 
ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ  �سيقوم بالت�سديق على ذوي 

ن�سر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
 يف الدعوى رقم 2013/301 جتاري جزئي 

عليه:  املدعى  �سد/  املتكاملة  لالت�ساالت  االمارات  �سركة  من  املقامة 
املنتدب من قبل  العميم. ب�سفتي اخلبر احل�سابي  �سامل غازي  عبدالرازق 
ميثلك  على  او  عليك  اعاله  الدعوى  يف  التجارية  ابوظبي  حمكمة  عدالة 
عقده  تقرر  الذي  احل�سابية  اخلرة  اجتماع  ح�سور  قانونيا  عنك  وينوب 
يوم االحد 2013/7/7 يف متام ال�ساعة احلادية ع�سرة �سباحا مبقر ال�سركة 
اعمالها وتكون  �ستبا�سر اخلرة  بانه يف حالة عدم ح�سوركم  املدعية، علما 

مبثابة احل�سور بالن�سبة لك.
العنوان: اكادميك �سيتي- بلوك 8 - الدور االول

اخلبري احل�صابي/فرج ح�صن �صالح

اعالن حل�سور اجتماع
اخلربة احل�سابية 

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
 يف الدعوى رقم 2013/301 جتاري جزئي 

املقامة من �سركة االمارات لالت�ساالت املتكاملة 
�سد/ املدعى عليه: خالد نا�سر حممد �سعيد الكتبي  

�سفتي اخلبر احل�سابي املنتدب من قبل عدالة حمكمة ابوظبي التجارية 
يف الدعوى اعاله عليك او على ميثلك وينوب عنك قانونيا ح�سور اجتماع 
ال�ساعة  االحد 2013/7/7 يف متام  يوم  تقرر عقده  الذي  اخلرة احل�سابية 
عدم  حالة  يف  بانه  علما  املدعية،  ال�سركة  مبقر  �سباحا  ع�سرة  احلادية 

ح�سوركم �ستبا�سر اخلرة اعمالها وتكون مبثابة احل�سور بالن�سبة لك.
العنوان: اكادميك �سيتي- بلوك 8 - الدور االول

اخلبري احل�صابي/فرج ح�صن �صالح

اعالن حل�سور اجتماع
اخلربة احل�سابية 

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
 يف الدعوى رقم 2013/300 جتاري جزئي 

املقامة من �سركة االمارات لالت�ساالت املتكاملة 
�سد/ املدعى عليه: حممد �سامل حممد �سامل الغيالين

�سفتي اخلبر احل�سابي املنتدب من قبل عدالة حمكمة ابوظبي التجارية 
يف الدعوى اعاله عليك او على ميثلك وينوب عنك قانونيا ح�سور اجتماع 
ال�ساعة  االحد 2013/7/7 يف متام  يوم  تقرر عقده  الذي  اخلرة احل�سابية 
عدم  حالة  يف  بانه  علما  املدعية،  ال�سركة  مبقر  �سباحا  ع�سرة  احلادية 

ح�سوركم �ستبا�سر اخلرة اعمالها وتكون مبثابة احل�سور بالن�سبة لك.
العنوان: اكادميك �سيتي- بلوك 8 - الدور االول

اخلبري احل�صابي/فرج ح�صن �صالح

اعالن حل�سور اجتماع
اخلربة احل�سابية 

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  448/ 2013 -عمايل - م ع- �س- اأظ

ماجد  عبداهلل  ميثلها  االلكرونية  لالجهزة  الرقمي  العامل   : امل�ستاأنف 
ال�سام�سي اجلن�سية:االمارت   امل�ستاأنف عليه:حممد ازابات اهلل حممد �سفيع 
املطلوب  امل�ستاأنف   احلكم  الغاء   : اال�ستئناف  مو�سوع  بنغالدي�ش  اجلن�سية: 
اعالنه/ حممد ازابات اهلل حممد �سفيع اجلن�سية: بنغالدي�ش   العنوان: بالن�سر 
مبا ان امل�ستاأنف قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2013/255 عم جز-م 
ع-ب- اأظ وحدد لنظره جل�سة يوم االثنني املوافق 2013/7/8 لذا فانت مكلف 
باحل�سور ال�ساعة 9.30 �سباحا امام الدائرة الثانية حمكمة ا�ستئناف ابوظبي 
الكائنة-  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك 

و�سوار مل�ستنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�سة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي

العدد  10834 بتاريخ 2013/7/3     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/755  ا�ستئناف جتاري
اىل امل�ستاأنف �سده   / 1 -�سركة �ساره الثالثي االمارات ذ.م.م  جمهول 
العنزي-  عبداهلل  بن  علي  بن  /ح�سني  امل�ستاأنف  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل 
وميثله:حمدان  ذ.م.م  االم���ارات  الثالثي  �سارة  ب�سركة  �سريكا  ب�سفته 
عبداهلل عبدالرحمن علي الهرمي  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر 
بالدعوى رقم 2012/467 جتاري كلي   بتاريخ 2013/5/15 وحددت لها 
بالقاعة  ال�ساعة 10.00 �سباحا  املوافق 2013/7/29  االثنني  يوم  جل�سه 
رقم ch2D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابياً    
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10834 بتاريخ 2013/7/3     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1826  ا�ستئناف عمايل

االداري���ة جمهول حمل  -اري��ت لال�ست�سارات   1 ���س��ده   /  امل�ستاأنف  اىل 
بن  امل�ستاأنف /علي فخري  وميثله:را�سد عبداهلل علي  ان  االقامة مبا 
 2012/831 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  قد  ع��رب   
عمايل كلي   بتاريخ 2012/12/20 وحددت لها جل�سه يوم االثنني املوافق 
وعليه   ch2D.19 رقم  بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2013/7/15
�ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي 

حماكمتكم غيابياً    
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10834 بتاريخ 2013/7/3     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/590   عقاري كلي                                        
ان  االقامة مبا  تري�ش دميب�سر  جمهول حمل  املدعى عليه/1-  جوليا  اىل 
املدعي / ا�سافا دينارا وميثله: ريا�ش عبداملجيد حممود الكبان   قد اقام عليك 
بان  والتكافل  بالت�سمان  عليهما  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
رفع   تاريخ  بواقع 9% من  الفائدة  دره��م  مع  للمدعية مبلغ  1000000  يوؤديا 
الدعوى وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2013/7/14 
ال�ساعة 9.30 �ش بالقاعة ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.  
 ق�سم الدعاوي العقار ية                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10834 بتاريخ 2013/7/3     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1878   عمايل جزئي                                          
�سبيد  ف��ور  نيد  )�سابقا(  ذ.م.م  العلني  للمزاد  ال�سباب  عليه/1-   املدعى  اىل 
ل��ل��م��زاد العلني ������ش.ذ.م.م )ح��ال��ي��ا (جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / 
في�سل عبدالرحمن ح�سني �سلبى قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )66566 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000درهم( 
ال�سكوى  رقم  بالكفالة.  املعجل   بالنفاذ  احلكم  و�سمول  وامل�ساريف  والر�سوم 
ال�ساعة  املوافق 2013/7/7  )2013/143611(.   وحددت لها جل�سة يوم االحد 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�سي  مبكتب  �ش   8.30
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على االقل.  
 ق�سم الق�سايا العمالية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10834 بتاريخ 2013/7/3     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/2428   عمايل جزئي                                          
حمل  جمهول  �����ش.ذ.م.م   للمالحة  البحار  ح��ول  عليه/1-  املدعى  اىل 
االقامة مبا ان املدعي / �سالم جخيور عني�ش  قد اقام عليك الدعوى 
درهم(   91830( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا 
لها  وح���ددت      .)2013/146362( ال�سكوى  رق��م  وامل�ساريف  بالر�سوم 
جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/9 ال�ساعة 8.30 �ش مبكتب القا�سي 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على 

االقل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10834 بتاريخ 2013/7/3     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1826   عمايل جزئي                                          
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- ���س��ح��ر االن�����وار ل��ت��ج��ارة االل��ك��رون��ي��ات جمهول 
حمل االق��ام��ة مبا ان املدعي / حممد �سعيب رفيق حممد رف��ي��ق   قد 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام 
)98517 درهم( وتذكرة عود مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف. 
رقم ال�سكوى )2013/142900(. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
2013/7/16 ال�ساعة 8.30 �ش مبكتب القا�سي لذا فانت مكلف باحل�سور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.  
 ق�سم الق�سايا العمالية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10834 بتاريخ 2013/7/3     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/343  عقاري كلي                  
دبي  مركز   -2 �سي  �سي  ام  دي  جولد  ع��رب  عليهما/1-  املدعى  اىل 
كا�سبيان   / املدعي  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهويل  املتعددة  لل�سلع 
جوالري م د م �ش وميثله: ريا�ش عبداملجيد حممود الكبان نعلنكم 
بان املحكمة قررت بجل�ستها املنعقدة  بتاريخ 2013/6/30 يف الدعوى 
املنتدب يف  ال�سيد اخلبر  تقرير  ب��ورود  اخطاركم  اع��اله.  امل��ذك��ورة 
الدعوى وقد حتددت جل�سة يوم االحد املوافق 2013/8/11 ال�ساعة 

11.00 �سباحا بالقاعة ch1B.8 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10834 بتاريخ 2013/7/3     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/950  مدين كلي                  
الزرعوين    ع��ب��دال��ك��رمي  عبدالرحيم  �سهاب  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ى  اىل 
جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي / �سركة عبيد حارب ملقاوالت 
البناء �ش.ذ.م.م وميثلها ال�سيد/ جمال حممد �سعيد احل�سن    نعلنكم 
بان املحكمة قررت بجل�ستها املنعقدة  بتاريخ 2013/7/1 يف الدعوى 
املنتدب يف  ال�سيد اخلبر  تقرير  ب��ورود  اخطاركم  اع��اله.  امل��ذك��ورة 
الدعوى وقد حتددت جل�سة يوم االثنني املوافق 2013/7/22 ال�ساعة 

9.30 �سباحا بالقاعة ch2D.18 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10834 بتاريخ 2013/7/3     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/5244   عمايل جزئي                       
االقامة  حمل  جمهول  ����ش.ذ.م.م  الفنية  لالعمال  واي  �سكاي   -1/ عليه  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2013/3/21 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح  / حممد عامر عرفات حممد يعقوب ب : بالزام املدعى عليها بان توؤدي 
درهما( وتذكرة  �سبعة االف ومائتان وثمانون   ( درهما  وق��دره 7.280  للمدعي مبلغا 
اآخر  لدى رب عمل  بالعمل  لتحق  نقدا مامل  او مقابلها  عينا  ملوطنه  بالطائرة  ع��ودة 
والزمتها باملنا�سب من الر�سوم و امل�ساريف من ن�سيبها منها، ور ف�ست حكما مبثابة 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا 
االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10834 بتاريخ 2013/7/3     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/738   عقاري كلي                         
مدينة  كومباين-  ان��د  ات�ش  ئ��ي  ام  ج��ي  كابيتال  ترند   -1/ عليه  املحكوم  اىل 
بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  االقامة  الريا�سية   جمهول حمل  دبي 
املنعقدة بتاريخ 2013/5/19 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح  / جيمى كالرك 
ل�سنة   58 رق��م  التحكيمية  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  املحكم  حكم  على  بالت�سديق 
2010 مبركز دبي للتحكيم الدويل بتاريخ 2011/8/22 وفق ما ق�سى به والزام 
املدعى عليها امل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.    حكما مبثابة 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر 
اآل  هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1216   عم  جز- م ع-ب-اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�ش  اجلن�سية:  م�سطفى  الزمان  منر  مدعي/ 
الدعوى:  مو�سوع  االمارات   اجلن�سية:  ذ.م.م  ميكانيكال  كليماكوندالكرو 
ذ.م.م  ميكانيكال  كليماكوندالكرو  اعالنه/  املطلوب  عمالية   م�ستحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  االمارات  اجلن�سية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/7/10 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة  الكائنة    - االبتدائية  ابوظبي 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/6/19
قلم املحكمة                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1168و2013/1169   عم  جز- م ع-ب-اأظ

الطاف  العامل  نور  2-حممد  اجلن�سية  احمد  �سلطان  1-جبيت  مدعيان/ 
اجلن�سية:  العامة  للمقاوالت  اجلبل  قمة  عليه:  مدعي  بنغالدي�ش  مياه 
االمارات  مو�سوع الدعوى: م�ستحقات عمالية  املطلوب اعالنه/  قمة اجلبل 
للمقاوالت العامة اجلن�سية: االمارات   عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام 
 2013/7/10 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام 
العمالية  املحكمة  الكائنة    - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة 
مدينة حممد بن زايد �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/6/16

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  1021/ 2013 -جتاري - م ت- �س- اأظ

وميثلها  ذ.م.م  والغاز  النفط  حقول  وخدمات  ملعدات  انروم   : امل�ستاأنف 
مديرها ال�سيد لوي�ش غالب اجلن�سية: االمارات امل�ستاأنف عليه:�سركة فلوتيك 
 : اال�ستئناف  مو�سوع  االمارات   اجلن�سية:  واخرون   ال  ار  ا�ش  اور�سينيجو 
ار  ا�ش  اور�سينيجو  فلوتيك  اعالنه/:�سركة  املطلوب  خبر   ندب  حكم  الغاء 
ال    اجلن�سية: االمارات   لعنوان: بالن�سر مبا ان امل�ستاأنف قد ا�ستاأنف احلكم 
ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/531 جت كل-م ت-ب- اأظ وحدد لنظره جل�سة يوم 
الثالثاء املوافق 2013/7/9 لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 9.30 �سباحا امام 
الدائرة االوىل حمكمة ا�ستئناف ابوظبي الكائنة-مع�سكر اآل نهيان �سخ�سيا 
او بوا�سطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�سوار مل�ستنداتك  

موقعا عليها قبل موعد اجلل�سة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/2170   عم جز  - م ع- ب- اأظ

غ�سان  عليه:  االمارات مدعي  اجلن�سية:  اال�سالمي  ابوظبي  مدعى/ م�سرف 
ملبلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  االمارات   اجلن�سية:  ال�سام�سي  مطر 
12900.84 درهم املطلوب اعالنه / غ�سان مطر ال�سام�سي اجلن�سية: االمارات  
عنوانه: بالن�سر)بورود التقرير ( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله 
لذا  الدعوى،  لنظر  املوافق 2013/7/24 موعدا  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت 
حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �سباحا   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت 
وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية    املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي 
اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/6/26
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/324 ت  جتر -م ر- ت- اأظ )
مكرم   : �سده  املنفذ  كندا    اجلن�سية:  مطر  �سياء  با�سم  التنفيذ/  طالب 
عارف ابو �سقراء اجلن�سية: لبنان املطلوب اعالنه:   مكرم عارف ابو �سقراء 
اجلن�سية: لبنان   عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/1337 جت كل- م ت-ب- اأظ وحدد 
التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/9/18 املوافق  االربعاء  يوم  جل�سة  لنظره 
فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ - ابوظبي الكائنة 
اعاله.  ال�سند   لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الرئي�سي    باملقر 

تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم التجاري                                                                                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/706 ت  جتر -م ر- ت- اأظ )
طالب التنفيذ/ بنك اخلليج االول اجلن�سية: االمارات املنفذ �سده :هزارا �سينغ 
اجلن�سية:  �سوندهي  �سينغ  هزارا  اعالنه:   املطلوب  الهند  اجلن�سية:  �سوندهي 
الهند عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ 
ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/1358 جت جز- م ت-ب- اأظ وحدد لنظره جل�سة 
مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/7/22 املوافق  االثنني  يوم 
باحل�سور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ - ابوظبي  الكائنة باملقر الرئي�سي   
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند  اعاله. تفاديا التخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلري.
 القلم التجاري                                                                                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/482 ت  جتر -م ر- ت- اأظ )
طالب التنفيذ/ موؤ�س�سة النهدة للمقاوالت وال�سيانة العامة اجلن�سية: االمارات    
املطلوب  للت�سميم والديكور اجلن�سية: االمارات   انديجو  املنفذ �سده :موؤ�س�سة 
اعالنه:  موؤ�س�سة انديجو للت�سميم والديكور اجلن�سية: االمارات عنوانه: بالن�سر 
الدعوى  يف  ال�سادر  التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
املوافق   اأظ وحدد لنظره جل�سة يوم االربعاء  رقم 2012/2315 جت كل- م ت-ب- 
الدائرة  امام  باحل�سور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/9/25
الثانية بادارة التنفيذ - ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�سند  اعاله. تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم التجاري                                                                                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10834 بتاريخ 2013/7/3     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/653   جتاري كلي                                      
اىل املدعى عليهما/1-  توت�ش �ش م ح ذ.م.م 2-ربيع عزات �ساهر جمهويل حمل االقامة 
مبا ان املدعي / قوة اجلاذبية لالنتاج الفني وميثله: عبداللطيف حممد ابوبكر احمد 
احلمادي قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن 
مببلغ وقدره )550000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 
تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة.   وحددت 
لها جل�سة يوم االحد املوافق 2013/7/21 ال�ساعة 9.30 �ش بالقاعة ch1C.15 لذا 
فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/398 ت  جتر -م ر- ت- اأظ )
املنفذ  االمارات   اجلن�سية:  ال�سناعي   للحجر  الفنون  م�سنع  التنفيذ/  طالب 
املطلوب  االمارات   اجلن�سية:  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  احلجر  ق�سر   : �سده 
عنوانه:  االمارات  اجلن�سية:  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  احلجر  ق�سر  اعالنه:  
يف  ال�سادر  التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�سر 
االحد  يوم  لنظره جل�سة  اأظ وحدد  م ت-ب-  رقم 2012/834 جت جز-  الدعوى 
امام  باحل�سور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/9/15 املوافق 
او  الرئي�سي   �سخ�سيا  الكائنة باملقر  التنفيذ - ابوظبي   بادارة  الثانية  الدائرة 
التنفيذ  اجراءات  التخاذ  تفاديا  اعاله.  ال�سند   لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�سطة 

اجلري.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�ش للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

 املودعة حتت رقم:169086   بت�اري�����خ:2012/02/12م  
 تاريخ االأ�سبقية :    

 باإ�س��م: ال�سيد / فارامارز بايداري كوندوري  
 جن�سية ال�سركة: اإيران  

اإ�سالم�سهر،  �ساتاريه،  �سريت،  رجائي  �سهيد  كومبليك�ش،  اإند�سريز  كياري  اآن��د  اآي�سكرمي  وعنوانه:ميالد 
طهران، اإيران

البوظة  من  متنوعة  اأ�سناف  )اآي�سكرمي(،  بوظة  التالية:  املنتجات   / اخل��دم��ات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
)االآي�سكرمي(، مثلجات حمالة. فئة 30

 والواقعة يف الفئة:30 
و�سف العالم�ة:  عبارة )DOMINO BASTANY( بحروف التينية وعربية  كما بال�سكل املو�سح.  

اال�س��راطات:
فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
الأربعاء  3  يوليو 2013 العدد 10834

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
 �سما�ش للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 54910
با�س��م: �ش. كلر �سرمي كو. ليمتد  

وعنوانه:  تر�ست نت ت�سامرز، رود تاون، تورتوال، جزر فرجن الريطانية
وامل�سجلة حتت رقم : )48221(  بتاريخ:  2004/08/14م     

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/08/11م وحتى تاريخ : 2023/08/11م 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  3  يوليو 2013 العدد 10834

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�ش للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ:2012/04/09    املودعة حتت رقم:171800 

 تاريخ االأ�سبقية :    
 باإ�س��م:كومباين جرفي�ش دانون  
 جن�سية ال�سركة: فرن�سا   

وعنوانه:17 بوليفارد هاو�سمان، 75009 باري�ش، فرن�سا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: 

حليب، بودرة احلليب، حليب متخرث، حليب منكه وحليب خمفوق، منتجات احلليب وخا�سًة  حلوى احلليب، 
اأو  اأ�سا�ساً من احلليب  اأو غر منكهة  تكون  الزبادي وجبنة حلوم، م�سروبات منكهة  زب��ادي و�سراب لنب  لنب 
منتجات  الفواكه،  على  ت�ستمل  حليب  م�سروبات  احلليب،  من  اأ�سا�ساً  م�سنوعة  م�سروبات  احلليب،  منتجات 

حليب متخمر منكهة اأو غر منكهة. 
 والواقعة يف الفئة:29 

ي�سبه  ما  ر�سم  واالأزرق  وفوقهما  االأحمر  باللونني  كلمة  )Actimel( بحروف التينية  العالم�ة:  و�سف 
اإنبثاق ال�سم�ش باللون االأ�سفر و اأمامها ر�سم لع�سب اأخ�سر بال�سكل املو�سح. 

اال�س��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
الأربعاء  3  يوليو 2013 العدد 10834

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�ش للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:

867
بت�اري�����خ:2012/03/27م    املودعة حتت رقم:171133 

 تاريخ االأ�سبقية :  2011/10/11م  
 باإ�س��م:رالف لورين وات�ش اآند جولري كومباين ا�ش ايه اآر ال  

 جن�سية ال�سركة: �سوي�سرا  
 وعنوانه:8 �سومان دو بالندونيه، 1214 فرنيه، �سوي�سرا 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: زمامات الأكمام القم�سان، م�سابك ربطات العنق، خوامت، 
اأ�ساور، اأقراط، قالئد، دبابي�ش للزينة )جموهرات(، حلقات للمفاتيح، �ساعات، كرونومرات )موقتات دقيقة(، 

 �ساعات كبرة، �سيور �ساعات، اأ�ساور �ساعات، علب من معادن نفي�سة لل�ساعات واملجوهرات. 
 والواقعة يف الفئة:14 

و�سف العالم�ة: االأرقام )867( كما بال�سكل املو�سح.   
اال�س��راطات:

فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا االإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
الأربعاء  3  يوليو 2013 العدد 10834

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�ش احلواى
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

بتاريخ :  2012/05/27 املودعة حتت رقم :  174338   
با�س��م :  مادان الل الليت

وعنوانه : �ش ب 32649، دبي ، اأ ع م                         
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

املالب�ش و لبا�ش القدم و اأغطية الراأ�ش
الواق�عة بالفئة   : 25

و�سف العالمة : هي عبارة عن �سكل م�ستطيل باللون االأ�سود مكتوب بداخله كلمة Manyavar مكتوبة 
   Earn Your Respect عبارة  مكتوب  وحتتها  االأبي�ش  وباللون  مبتكرة  وبطريقة  الالتينية  باللغة 
مكتوبة باللغة الالتينية وباللون االأبي�ش  وعلى اجلانب االأي�سر للم�ستطيل يوجد �سكل درع باللون االأ�سود 
وبداخله يوجد احلرف االأبجدي الالتيني   M  مكتوب باللغة الالتينية وبطريقة مبتكرة وباللون االأبي�ش.

اال�س��راطات   : دون �سرط
فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد والتجارة ، اأو 

اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن . 

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

ق�سم العالمات التجارية
الأربعاء  3  يوليو 2013 العدد 10834

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�ش للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

بت�اري�����خ:2012/04/09    املودعة حتت رقم:171801 
 تاريخ االأ�سبقية :    
 باإ�س��م:كومباين جرفي�ش دانون  
 جن�سية ال�سركة: فرن�سا   

وعنوانه:17 بوليفارد هاو�سمان، 75009 باري�ش، فرن�سا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: 

حليب، بودرة احلليب، حليب متخرث، حليب منكه وحليب خمفوق، منتجات احلليب وخا�سًة  حلوى احلليب، 
اأو  اأ�سا�ساً من احلليب  اأو غر منكهة  تكون  الزبادي وجبنة حلوم، م�سروبات منكهة  زب��ادي و�سراب لنب  لنب 
منتجات  الفواكه،  على  ت�ستمل  حليب  م�سروبات  احلليب،  من  اأ�سا�ساً  م�سنوعة  م�سروبات  احلليب،  منتجات 

حليب متخمر منكهة اأو غر منكهة. 
 والواقعة يف الفئة:29 

ي�سبه  ما  ر�سم  واالأزرق  وفوقهما  االأحمر  باللونني  كلمة  )Actimel( بحروف التينية  العالم�ة:  و�سف 
الزرق  باللون  اأخ�سر والكل داخل ر�سم لعبوة واإطارها  اأمامها ر�سم لع�سب  ال�سم�ش باللون االأ�سفر و  اإنبثاق 

كما بال�سكل املو�سح. 
اال�س��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
الأربعاء  3  يوليو 2013 العدد 10834

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�ش للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2012/04/08م    املودعة حتت رقم:171651 
 تاريخ االأ�سبقية :  2011/10/07م  
 باإ�س��م:ت�ساينالوك�ش اأ�ش. اأيه.  
 جن�سية ال�سركة: لوك�سمبورج  

 وعنوانه:روت دي�سك 7، ال-1470 لوك�سمبورج، لوك�سمبورج. 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سنوعة 
اأدوات قيا�ش         الكرمية،  املجوهرات واالأحجار  اأخ��رى،  ال��واردة يف فئات  بها، غر  املطلية  اأو  من معادن نفي�سة 

الوقت واأدوات قيا�ش الوقت الدقيقة، �ساعات و�ساعات يد.فئة 14.
 والواقعة يف الفئة:14 

و�سف العالم�ة: عبارة )ICE-CLOCK( بحروف التينية كما بال�سكل املو�سح.  
اال�س��راطات:

فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
الأربعاء  3  يوليو 2013 العدد 10834

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�ش احلواى
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

بتاريخ : 2012/04/24 املودعة حتت رقم :  172463 
با�س��م : �سركة النه�سة العاملية للكيماويات )ذ م م(
وعنوانه : �ش ب 8692 ، دبي، اأ ع م                         

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
مواد  التلف،  من  اخل�سب  حفظ  وم��واد  ال�سداأ  من  الوقاية  مواد  والالكيه،  والورني�ش  )البوابات(  الدهانات 
التلوين، مواد تثبيت االألوان، راتنج كبيعي خام، معادن يف �سكل وؤقلئق اأو م�سحوق ال�ستخدام الدهانني وفنيي 

الديكور وعمال الطباعة والفاناين.
الواق�عة بالفئة   : 2

و�سف العالمة    : هي عبارة عن كلمة Blazer  مكتوبة بطريقة مبتكرة و باللغة الالتينية وباللون االأ�سود 
و حتتها مكتوبة كلمة Auto Refinish باللغة الالتينية وباللون االأ�سود

اال�س��راطات   : دون �سرط
فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد والتجارة ، اأو 

اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن . 

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

ق�سم العالمات التجارية
الأربعاء  3  يوليو 2013 العدد 10834

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�ش للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:

 
بت�اري�����خ:2012/04/30م    املودعة حتت رقم:172828 

 تاريخ االأ�سبقية :  2011/10/31م  
 باإ�س��م:اآر دي بي اآر ليمتد  
 جن�سية ال�سركة: اململكة املتحدة     

 وعنوانه:26 كليفتون ترا�ش، بريتون بي اإن1 3اإت�ش بي، اململكة املتحدة    
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: م�ستح�سرات تبيي�ش االأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل يف 
غ�سل وكي املالب�ش، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي وك�سط، �سابون، عطور وزيوت عطرية، م�ستح�سرات 
عطرية  م���واد  عطرية،  ومنتجات  ع��ط��ور  اأ���س��ن��ان،  منظفات  لل�سعر،  )ل��و���س��ن(  غ�سول  )ك��وزم��ت��ي��ك(،  جتميل 
لالإ�ستحمام  اأم��الح  معطرة،  لالإ�ستحمام  رغوة  م�ستح�سرات  فاخرة،  عطور  العطور،  �سناعة  يف  لالإ�ستخدم 

معطرة، حليب جتميل معطر، غ�سول )لو�سن( معطر، رذاذ معطر، كرميات معطرة، �سابون معطر.
 والواقعة يف الفئة:3 

و�سف العالم�ة: عبارة )ENTRANCED( بحروف التينية كما بال�سكل املو�سح.
اال�س��راطات:

فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
الأربعاء  3  يوليو 2013 العدد 10834

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�ش للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

 

بت�اري�����خ:2012/04/09م    املودعة حتت رقم:171799 
 تاريخ االأ�سبقية :    
 باإ�س��م: ها�سكيل جويلز، اإل اإل �سي  

 جن�سية ال�سركة: الواليات املتحدة االأمريكية  
وعنوانه:390 فيفث اأفينو، الدور 2، نيويورك، والية نيويورك 10018، الواليات املتحدة االأمريكية 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سنوعة 
من معادن نفي�سة اأو مطلية بها، غر الواردة يف فئات اأخرى، املجوهرات واالأحجار الكرمية، جموهرات غر 

ثمينة، اأدوات قيا�ش الوقت واأدوات قيا�ش الوقت الدقيقة بال�سنف رقم )14(
 والواقعة يف الفئة:14 

و�سف العالم�ة: عبارة )ROBERT LEE MORRIS( بحروف التينية كما بال�سكل املو�سح.  
اال�س��راطات:

فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
الأربعاء  3  يوليو 2013 العدد 10834

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�ش احلواى
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

بتاريخ : 0 2012/06/3 املودعة حتت رقم :  174593 
با�س��م : طاهر عبا�ش بهاي مر�سينت

وعنوانه : �ش ب: 2683 هاتف: � ، دبي ، اأ ع م                         
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�ش ولبا�ش القدم واأغطية الراأ�ش
الواق�عة بالفئة   : 25

وحتتها    الالتينية  باللغة  مبتكرة  بطريقة  مكتوبة     DOLLY كلمة  عن  عبارة  هي   : العالمة     و�سف 
االأبي�ش   و  االأ�سود  باللون  كلهما  و  الالتينية  باللغة  مكتوبة   DOLLY GIRL

اال�س��راطات   : دون �سرط
فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد والتجارة ، اأو 

اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن . 

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

ق�سم العالمات التجارية
الأربعاء  3  يوليو 2013 العدد 10834

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�ش للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:

 
بت�اري�����خ:2012/05/31م    املودعة حتت رقم:174520 

 تاريخ االأ�سبقية :    
 باإ�س��م:فيثيا  

 جن�سية ال�سركة: فرن�سا  
 وعنوانه:8 بي�ش، رو جابرييل فوازين "لو كري�ستاليد" 51100 رمي�ش، فرن�سا 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: 
�سابون، عطور وزيوت عطرية ومواد جتميل )كوزمتيك( باإ�ستثناء تلك التي تتعلق مبا�سرًة اأو غر مبا�سرة 

بالعني اأو الب�سر، غ�سول )لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان. الفئة 3.
 والواقعة يف الفئة:3 

و�سف العالم�ة: كلمة )PHYTALGIC( بحروف التينية كما بال�سكل املو�سح.  
اال�س��راطات:

فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
الأربعاء  3  يوليو 2013 العدد 10834

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 1453

با�سم : يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه : بورت �سناليت ، ويرال ، مر�سي�سايد ، اجنلرا.

بتاريخ : 06 �سبتمر 1995  امل�سجلة حتت رقم : 2281  
الفئة : 5

م�ستح�سرات   ، الهواء  ومنقيات  الكريهة  الروائح  مزيالت   ، و�سحية  وبيطرية  �سيدالنية  م��واد   : املنتجات 
امل�سادات احليوية واملطهرات ، هالم البرول لالأغرا�ش الطبية ، م�ستح�سرات الزينة الطبية.

اال�سراطات : احلماية للعالمة يف جمملها.
انتهاء احلماية يف :2013/08/11  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات 

وحتى تاريخ : 2023/08/11
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  3  يوليو 2013 العدد 10834

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   : 

املودعة حتت رقم : 1650
با�سم :يونيليفر بي ال �سي

وعنوانه : بورت �سناليت ، ويرال ، مر�سي�سايد ، اجنلرا.
بتاريخ : 15 فراير1995  امل�سجلة حتت رقم : 1378  

الفئة : 3
 ، ال�سابون   ، الطبي(  للعرف  اأو  الت�سنيع  عمليات  اأو  ال�سناعي  لال�ستعمال  )لي�ست  منظفات   : املنتجات 
ال�سعر  ، م�ستح�سرات  زيوت عطرية   ، التجميل  ، م�ستح�سرات  ، عطورات  الغر طبية  الزينة  م�ستح�سرات 

، منظفات االأ�سنان ، وم�سادات التعرق.
اال�سراطات

انتهاء احلماية يف :2013/08/18  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات 
وحتى تاريخ : 2023/08/18

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  3  يوليو 2013 العدد 10834

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   : 

املودعة حتت رقم : 1643
با�سم : يونيليفر بي ال �سي

وعنوانه : بورت �سناليت ، ويرال ، مر�سي�سايد ، اجنلرا.
بتاريخ : 12 فراير1995  امل�سجلة حتت رقم :1336  

الفئة : 21
املنتجات : فرا�سي اأ�سنان ، حمامل فرا�سي اأ�سنان ، خلل اأ�سنان ، وحامالت خلل اأ�سنان )لي�ش من املعادن الثمينة 

اأو مواد مطلية( ، ا�سفنجات ) لي�ست الأغرا�ش اجلراحة( ، اأم�ساط ، فرا�سي واالأواين ال�سحية.
اال�سراطات

انتهاء احلماية يف :2013/08/18  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات 
وحتى تاريخ : 2023/08/18

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  3  يوليو 2013 العدد 10834

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 1651

با�سم : يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه : بورت �سناليت ، ويرال ، مر�سي�سايد ، اجنلرا.

بتاريخ : 13 فراير1995 امل�سجلة حتت رقم : 1334  
الفئة : 3

ومواد  م�ستح�سرات   ، الطبي(  اال�ستعمال  اأو  والت�سنيع  ال�سناعية  للعمليات  )لي�ست  منظفات   : املنتجات 
والق�سط  ، احلك  التلميع  و  التنظيف   ، املن�سوجات  التبيي�ش وملني  ، م�ستح�سرات  املالب�ش  لغ�سيل  جميعها 

)لي�ست ال�ستعمال طب االأ�سنان( ، �سابون.
اال�سراطات

انتهاء احلماية يف :2013/08/18  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات 
وحتى تاريخ : 2023/08/18

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  3  يوليو 2013 العدد 10834

EAT 68726 EAT 68701 EAT 68710 EAT 68711

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 1641

با�سم : يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه : بورت �سناليت ، ويرال ، مر�سي�سايد ، اجنلرا.

بتاريخ : 12 فراير1995  امل�سجلة حتت رقم : 1352  
الفئة : 3

املنتجات : منظفات ) لي�ست لعمليات الت�سنيع اأو العمليات ال�سناعية اأو االإ�ستعمال الطبي( ، �سابون ، عطورات 
، زيوت عطرية ، م�ستح�سرات زينة غر طبية ، م�سادات التعرق لال�ستعمال ال�سخ�سي ، م�ستح�سرات لل�سعر 

، منظفات االأ�سنان.
اال�سراطات

انتهاء احلماية يف :2013/08/18  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات 
وحتى تاريخ : 2023/08/18

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  3  يوليو 2013 العدد 10834

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 1573

با�سم : يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه : بورت �سناليت ، ويرال ، مر�سي�سايد ، اجنلرا.

بتاريخ : 21 اأكتوبر 1995  امل�سجلة حتت رقم : 2621  
الفئة : 3

املنتجات : م�ستح�سرات الزينة الغر طبية  باإ�ستثناء ال�سابون املعطر اأو اأي ب�ساعة بنف�ش املوا�سفات ك�سابون 
معطر.

اال�سراطات : احلماية للعالمة يف جمملها.
انتهاء احلماية يف :2013/08/17  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات 

وحتى تاريخ : 2023/08/17
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  3  يوليو 2013 العدد 10834

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 1647

با�سم : يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه : بورت �سناليت ، ويرال ، مر�سي�سايد ، اجنلرا.

بتاريخ : 12 فراير1995  امل�سجلة حتت رقم : 1338  
الفئة : 3

املنتجات : ال�سابون ، عطورات ، م�ستح�سرات جتميل ، زيوت عطرية ، م�ستح�سرات زينة غر طبية ، رغوة 
احلالقة ، �سوائل ما قبل و بعد احلالقة ، م�ستح�سرات لل�سعر ، منظفات االأ�سنان ، م�ستح�سرات غ�سول الفم 

)غر طبية( وم�سادات العرق.
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كل  يفرح  اأت  يجعل  ما  يقرب  امل��ب��ارك  رم�سان  �سهر 
ال�سر  بفارغ  وي�ستقبله  العامل  اأي مكان يف  م�سلم يف 
والقوة  وال��ت�����س��ام��ن  ال��رح��م��ة  �سهر  ال�سهر  ه���ذا  الأن 

واالأمل واملغفرة والعتق من النار.
جمعية  قامت  امل��ب��ارك،  رم�سان  �سهر  حلول  مبنا�سبة 
“�سهر  بعنوان:  اخلا�ش  لقاء  بتنظيم  الثقافية  امل��راأة 
-06-28 اللقاء يف  ه��ذا  ال��ق��راآن يقرب”. ولقد مت 
2013م يف ال�ساعة 17:00، يف قاعة املركز االألباين 
للفكر واحل�سارة االإ�سالمية. كانت حما�سرة الداعية 

امام  املحا�سرة  لتلقي  ج��اءت  التي  ت�سوالي  مانيوال 
جمهور ترانا خ�سي�ساً من مدينة برات. 

ن�����س��اء وال��ف��ت��ي��ات م�سلمات  ال��ل��ق��اء  و���س��ارك��ت يف ه���ذا 
وطالبات و�سديقات جلمعية املراأة الثقافية. 

وق��ال��ت ل��دي��ا ك��اب��دج��ي��ي��وا م��ق��دم��ة اجل��ل�����س��ة ب��اأن��ن��ا يف 
اأودنا  امل��ب��ارك  ال�سهر  ه��ذا  ح��ل��ول  مبنا�سبة  اجلمعية 
اإذاعة  وع��ر  اللقاء  ه��ذا  يف  امل�ساركات  جميع  نذكر  اأن 
كونتاكت جميع االألبان عن قيم هذا ال�سهر املبارك و 

كيف ن�ستعد ون�ستقبله.

�سهر  وق��ي��م  مكانة  ع��ن  ال��داع��ي��ة  كلمتها حت��دث��ت  ويف 
وتعاىل  �سبحانه  اهلل  م��ن  ك��ه��دي��ة  ال��ع��دي��دة  رم�����س��ان 
اأب��واب��ه جلميع  امل��ب��ارك  رم�����س��ان  �سهر  يفتح  ل��ع��ب��اده. 
ونعمة  ف��ر���س��ة عظيمة  وه���ذه  وامل�����س��ل��م��ني.  امل��وؤم��ن��ني 
اإ�ستغالل،،  اأح�سن  ا�ستغاللها  م��ن  ب��د  ال  التي  كبرة 
درجة  على  تعتمد  منها  وا���س��ت��ف��ادة  ا�ستغالل  ودرج���ة 
مع  للتعامل  والنف�سي  واملعنوي  ال��روح��ي  ا�ستعدادنا 

ال�سهر الكرمي وما يطالبنا فيه من الطعات. 
 حتدثت الداعية اأي�ساً عن كيفية ا�ستقبال هذا ال�سهر 

االأهداف  وع��ن  واالأم��ه��ات  الن�ساء  من  خا�سة  امل��ب��ارك 
احلقيقية التي يجب تطبيقها اأو تنفيذها خالل هذا 
ر�سول اهلل  ك��ان  كما  قانتات  اأك��رث   ن�سبح  لكي  ال�سهر 

عليه و�سلم يعلم اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات.
اهلل  ر���س��ول  ك��ان  عنها:  اهلل  ر�سي  عائ�سة  قالت  ولقد 
يفطر  ال  ن��ق��ول  ح��ت��ى  ي�����س��وم  و���س��ل��م  عليه  اهلل  �سلى 
ويفطر حتى نقول ال ي�سوم فما راأيت ر�سول اهلل �سلى 
وما  رم�سان  اإال  �سهر  �سيام  ا�ستكمل  و�سلم  عليه  اهلل 

راأيته اأكرث �سياماً منه يف �سعبان. )رواه البخاري(

ا�ستوديو  ب��ج��ائ��زة  م�سر  م��ن  نا�سئة  خم��رج��ة  ف���ازت 
وذلك  فيلم  الأف�����س��ل   2013 ل��ع��ام  ال��ع��رب��ي  الفيلم 
�سمن احلفل التكرميي الذي اأقيم م�ساء اأم�ش االول 

يف فندق يا�ش فاي�سروي يف اأبوظبي.
كانت �سانعة االأفالم النا�سئة �سارة �سابر قد ا�سركت 
اإىل  تهدف  التي  العربي  الفيلم  ا�ستديو  مب�سابقة 
االأف���الم  �سناعة  يف  ال�����س��اع��دة  امل��واه��ب  ا�ستك�ساف 
بفيلم يف عينيها الذي يدور حول عالقة عا�سفة بني 
ومن  واملراهقة  الطفولة  مرحلة  بني  ما  وابنتها  اأم 
ثم مرحلة الن�سوج . و�سكرت �سارة املقيمة يف دبي يف 
دعمها خالل هذه  كل من  املنا�سبة  بهذه  لها  تعليق 

الرحلة موؤكدة عزمها �سنع املزيد من االأفالم.
باجلائزة  ف��وزه��ا  اإىل  باالإ�سافة  اأي�سا  ���س��ارة  وف���ازت 
اإماراتي  درهم  األف   50 قيمتها  تبلغ  التي  الرئي�سة 
 .. اجل��دي��د  فيلمها  لتمويل  ت��ط��وي��ر  �سفقة  �سمن 
ب��ج��وائ��ز اأف�����س��ل ح����وار ���س��ي��ن��اري��و واأف�����س��ل ت�سوير 

�سينمائي واأف�سل مونتاج.
وفاز االإماراتي �سالح ال�سنار بجائزة اأف�سل مو�سيقى 
�سانع  ف���از  ك��م��ا  ت��دوي��ر  اإع����ادة  فيلم  ع��ن  ت�سويرية 
واملقيم يف  �سوريا  النا�سئ بالل عنتبلي من  االأف��الم 
عن  ل��الأزي��اء  ت�سميم  اأف�سل  بجائزة  العني  مدينة 

فيلمه بائع االأفكار .
اأم����ا ج���ائ���زة اأف�����س��ل م��و���س��ي��ق��ى ف��ق��د ح�����س��ل��ت عليها 
االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  من  هاميلتون  اإليغرا 
وي�سعى   . ا�ستياق  فيلمها  ع��ن  اأبوظبي  يف  واملقيمة 

كثمرة  تاأ�س�ش  الذي  العربي  الفيلم  ا�ستديو  برنامج 
اكت�ساف  اإىل   54 وت��وف��ور  ني�سن  اإمي���ج  ب��ني  ت��ع��اون 
الالزم  الدعم  ال�سينمائية وتقدمي  املواهب  اأ�سحاب 
العام  ه��ذا  دورة  وكانت   . النجاح  فر�سة  واإعطائهم 

ا�ستديو  برنامج  ه��اوي��ا يف   13 ب��ا���س��راك  ب���داأت  ق��د 
اأ�سهر  ثالثة  ا�ستمر  ال��ذي  للتدريب  العربي  الفيلم 
وت�سمن دورة تدريبية ملدة اأ�سبوعني باإ�سراف خراء 
تدريبية  وجل�سات  االأف���الم  �سناعة  يف  وحم��رف��ني 
توفور  عليها  اأ���س��رف��ت  للرنامج  خ�سي�سا  �سممت 

.54
واخترت االأفالم ال�ستة التي تناف�ست الليلة املا�سية 
النهائية  الن�سخة  على  اأ�سحابها  ليعمل  بينها  فيما 
من اأفالمهم م�ستخدمني حمررين ومرافق توفور 
54 ملا بعد االنتاج . وكانت جلنة التحكيم التي قيمت 
اأداء كل من هذه االأفالم ال�ستة قد �سمت جمموعة 
م��ن خ���راء االأف����الم منهم جن��م ه��ول��ي��وود ج���ود لو 
واملخرج ديفيد فرانكل خمرج الفيلم املر�سح جلائزة 
اإىل املخرج  ذا ديفيل ويرز برادا باالإ�سافة  االأو�سكار 
االإماراتي نواف اجلناحي. وقال حممد املبارك رئي�ش 
عاما  ه��ذا  ك��ان  اأب��وظ��ب��ي  ني�سن  اإمي���ج  اإدارة  جمل�ش 
تتويجه  العربي مت  الفيلم  اآخر ال�ستوديو  اإ�ستثنائيا 
بهذا االحتفال الذي يقدم �سناع اأفالم موهوبني يف 
املنطقة . و�سكر كل من �ساهم بنجاح ا�ستوديو الفيلم 
العربي لهذا العام وكذلك امل�سركني وهناأ املر�سحني 

وكل من فاز هذا العام .

ثقافة وفن�ن

26
�صهر القراآن يقرتب

جمعية املراأة الثقافية تنظم اللقاء اخلا�ص
 يف انتظار جميئ �سهر رم�سان املبارك

اإعالن الفائزين بجائزة ا�ستوديو الفيلم العربي 
مركز �سلطان بن زايد للثقافة يقدم 800 ن�سخة 

من قامو�سه الق�س�سي لأطفال �سوريا الالجئني
قدم مركز �سلطان بن زايد للثقافة واالإعالم 800 ن�سخة من قامو�سه 
الق�س�سي لالأطفال املعني باللغة العربية للمفو�سية ال�سامية لالأمم 
املتحدة ل�سوؤون الالجئني لتقدميها اإىل اأطفال �سوريا الالجئني مع 
اأ�سرهم يف الدول املجاورة .. وذلك يف اإطار التعاون الثقايف بني املركز 

واملفو�سية.
املركز خالل  الثقافة يف  اإدارة  املن�سوري مدير  �سعيد  واأك��د من�سور   
اجتماعه مع حممد اأبو ع�ساكر م�سوؤول االإعالم واالت�سال باملفو�سية 
ال�سمو  اآل نهيان ممثل �ساحب  زايد  �سلطان بن  ال�سيخ  �سمو  حر�ش 
رئي�ش الدولة الدائم على تقدمي العون والدعم الالزمني يف كل ما 
من �ساأنه اأن يعود باخلر واملنفعة على االإن�سان واملجتمع . واأو�سح اأن 
هذه املبادرة تعد خطوة اأوىل يف تعاون م�سرك بني اجلهتني �ستليها 

خطوات اأخرى قادمة �سواء يف جمال الن�سر اأو غره. 
ال�سيخ  ل�سمو  املفو�سية  وتقدير  �سكر  ع�ساكر  اأب���و  وج��ه  جانبه  م��ن 
الكبرة  اجل��ه��ود  مثمنا   .. مكرمته  على  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �سلطان 
لدولة االإمارات العربية املتحدة يف دعم املفو�سية واحت�سانها الأكر 

م�ستودع لها يف املنطقة خلدمة الالجئني.
 واأع��رب عن اأمله يف تعزيز التعاون بني املركز واملفو�سية من خالل 

االإ�سدارات االإعالمية والثقافية التي ي�سدرها املركز. 
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و�سر  وحتليل  فهم  عملّية  تتطّلب 
ع��م��ق ال��ع��م��ل اجل��وي�����س��ّي- وق���ت���اً ال 
يربطه حمور فا�سل متوا�سل يبداأ 
اأخرى.  نقطة  يف  وينتهي  نقطة  يف 
دائرّياً  وق��ت��اً  االأم���ر  ي�ستلزم  واإمّن����ا 
االأفكار  اختالالت  عر  ميّر  لولبّياً 
اأعماله  يف  وامل�����س��ط��رب��ة  احل���ائ���رة 
ال����ن����رثّي����ة- وذل������ك ل���ق���درت���ه على 
ج��م��ع م��ا ال ُي��ج��م��ع يف ���س��اح��ة بيته 
الواقع  وه��و  اأال  اخللفّية-  االأدب����ّي 
واختزاالته  وثرثراته  فو�ساه  بكّل 
ونف�سّيات اأبطاله املبتورة املو�سولة 

بالواقع.
الغنائّية،  االأ����س���ع���ار  ج��وي�����ش  ك��ت��ب 
وح���ّت���ى اأّن�����ه ج��م��ع��ه��ا يف دف���ر كتب 
وقد  )اأمزجة(.  غالفه:  ظهر  على 
احتوى الكتاب على قرابة خم�سني 
تاأليف  م����ن  ق�������س���ي���دة  ����س���ت���ني  اأو 
ج���وي�������ش، اخ���ت���ف���ت ج��م��ي��ع��ه��ا، اإىل 
الالتينية  �ست ترجمات من  جانب 

والفرن�سية.
كثراً،  ال�����ّس��ع��ر  ج��وي�����ش  ي��ك��ت��ب  مل 
وبا�ستثناء  ال��ب��اب،  ه��ذا  ط��رق  لكّنه 
ال�ّسعرّيتني )مو�سيقى  املجموعتني 
َكَتب  رخي�سة(،  و)اأ�سعار  احلجرة( 
جوي�ش جمموعة كبرة من ال�ّسعر 
الذي  ال�����س��ع��ر  اأو  اأح��ي��ان��اً  ال�����س��اخ��ر 
يعرفها  ال��دع��اب��ة ال  ب����روح  ي��ت��م��ّي��ز 
ال���ق���ارئ ال���ع���ام وذل����ك ب��ُح��ك��م ندرة 
باالإ�سافة  ترجمتها.  وندرة  ن�سرها 
اإىل خو�سه �ساحة ال�ّسعر، مل يفلت 
النرث التنظري والفني وال�سرّي 
)التجليات(  فَكَتب  يديه،  بني  من 

و)جياكومو جوي�ش(.
اأول عمل  ه��ي  احل��ج��رة  م��و���س��ي��ق��ى 
جمموعة  واأوّل  جل��وي�����ش،  ُي��ن�����س��ر 
���س��ع��ري��ة ُي�����س��دره��ا. وال���غ���ري���ب اأن 
ج��وي�����ش ك��ت��ب ه���ذه امل��ج��م��وع��ة قبل 
الق�س�سية  جم��م��وع��ت��ه  ي��ن�����س��ر  اأن 
دب��ل��ن( ورواياته  م��ن  )اإي��رل��ن��دي��ون 

)�سورة للفنان �ساباً(
ويك(  و)فينيجانز  و)يولي�سي�ش( 
ب�سمته  اإن  ال��ق��ول  ميكن  ب�سنوات. 
كناثر،  ب�����س��م��ت��ه  ���س��ب��ق��ت  ك�����س��اع��ر 
وبع�ش  الق�سائد  ن�سر  تزامن  واإن 
الق�س�ش يف ال�سحف واملجالت قبل 

اأن تن�سر اأعماله املذكورة.

�صوت وحيد
 تتكّون املجموعة من 36 ق�سيدة، 
يغلب عليها الطابع الرومانطيقّي، 
وحيداً  ال�ساعر  �سوت  فيها  وينفرد 
يف  متغنياً  وال��ط��ب��ي��ع��ة  ال����راري  يف 
جوي�ش  ك���ت���ب  واحل���ب���ي���ب���ة.  احل������ّب 
-1901 االأع�������وام  ب���ني  االأ����س���ع���ار 

هذه  ق�سائد  يف  الّظاهر   .1906
ق��������درة ج���وي�������ش على  امل���ج���م���وع���ة 
املعاك�ش  اأق�سى االجت��اه  الذهاب يف 
لثورّيته وجتديده يف جمال النرث، 
حيث تظهر الغنائّية، واحلّب وحالة 
االن�سجام مع الذات ومع الطبيعة، 
ما  ك��ّل  م��ع  اأي  املو�سيقّي،  واالإي��ق��اع 
ن��رثه. ميكن  عليه جوي�ش يف  يثور 
القول اإّن �سعر جوي�ش هو بحث عن 
واملحاِفظة  املرّو�سة  االأوىل-  الّذات 
نزعاتها  اإىل  امل��ط��م��ئ��ّن��ة  وال��ن��ف�����ش 

جوي�ش  ُيثبت  ال��ب��دائ��ّي��ة.  ال��ف��ك��رّي��ة 
من خالل �سعره ونرثه قدرته على 
والتجديد  ال��ف��و���س��ى  ب��ني  ال���ّدم���ج 
وبني العذوبة والثبات، وبهذا ميكن 
ال��ق��ول اإّن���ه���ا حم��اول��ة مل���وازن���ة هذا 
وبني عذوبة  خب  ال�سّ ال�سراع بني 

الهدوء وامل�ساحلة مع اخلارج.
احلجرة(  )مو�سيقى  جوي�ش  اأطلق 
امل��ج��م��وع��ة بطريقة  ل��ه��ذه  ع��ن��وان��اً 
ن�����دم عليها  ق����د  ل���ع���ّل���ه  ع�������س���وائ���ّي���ة 
ل��ه مع  �سهرة  ك��ان يف  الح��ق��اً. فقد 
اأرملة  �سّيدة  اأ�سدقائه يف بيت  اأحد 
مبولة  يف  حاجتها  لتق�سي  ق��ام��ت 
 chamber pot النوم  حجرة 
ال�����س��ّي��دة م��ن حاجتها  ومّل����ا ف��رغ��ت 
ي��ع��ّر ع��ن راحتها،  اأط��ل��ق��ت ���س��وت��اً 
فاألهمت ال�ساعر بعنوان املجموعة. 
)اأ�سعار  ق�سائد  اإىل  بالن�سبة  اأم���ا 
رخي�سة( فهي عبارة عن جمموعة 
ق�سيدة،  ع�سرة  ث��الث  م��ن  م��ك��ّون��ة 
مّت  وق����د   ،1927 ع����ام  يف  ن�����س��رت 
الوقت  يف  ال��ق�����س��ائ��د  ه�����ذه  ج���م���ع 
منهمكاً  ج��وي�����ش  ف��ي��ه  ك����ان  ال�����ذي 
يف ك��ت��اب��ة )ي��ول��ي�����س�����ش(. وق���د كتب 
ج���وي�������ش ق�������س���ائ���د امل���ج���م���وع���ة يف 
عام  م��ن  ام��ت��ّدت  �سنة  ع�سرة  اثنتي 
وحّتى عام 1924. يغلب   1912
الّذاتي  الّطابع  الق�سائد  على هذه 
وال�سرّي ومت�ّش موا�سيع عاطفّية 
ووجدانّية تعك�ش حالة جوي�ش على 
مدار �سنوات. وعلى ّرغم اأن ق�سائد 
املجموعة مل تنجح يف جذب النقاد، 
اّن��ه��ا ع����ّرت ب�����س��دق وق����ّوة عن  اإاّل 

عواطف جوي�ش وقت تاأليفها. وقد 
كما ح�سل مع  تبّنيها مو�سيقياً  مّت 

ق�سائد )مو�سيقى احلجرة(.
املجموعة  ه����ذه  ق�����س��ائ��د  ُت�����س��اب��ه 
)مو�سيقى  جم���م���وع���ة  ق�������س���ائ���د 
احل����ج����رة( م���ن ح��ي��ث م��وا���س��ي��ع - 
اإىل  وما  واخل�سارة،  والندم،  احلب، 
يطراأ  ولكن  غنائّية.  اأق��ل  مع  ذل��ك 
ل��غ��ة هذه  ع��ل��ى  اأو حت�����ّس��ن  حت�����ّول 
املجموعة وتتالءم اأكرث مع الطابع 
الطابع  غلبة  مع  جلوي�ش  اللغوّي 
ع��ل��ى ق�سائد  وال��ت�����س��اوؤم��ي  ال��ق��امت 
املجموعة  وُت���رز ه��ذه  امل��ج��م��وع��ة. 
خلق  على  العظيمة  جوي�ش  ق���درة 
االألفاظ املحدثة من خالل تركيب 
الكلمات اأو املزج بني الكلمات ونحت 
تراكيب لغوية جديدة اأو ما ُي�سّمى 

Neologism. ب
املقّد�سة( و)غاز  اأّما عن )املحكمة   
من موقد( فهما ق�سيدتان حتويان 
ك��ب��رة م��ن ال�سخرية  ع��ل��ى ج��رع��ة 
املوّجهة جتاه الكني�سة الكاثوليكّية 
وحماكم التفتي�ش و�سعراء النه�سة 
ودور  وال���ن���ا����س���ري���ن  االأي����رل����ن����دي����ة 

الن�سر.
املثالية  م���ع  ����س���ارخ  ت��ن��اق�����ش  ف��ف��ي 
ي�سعون  الذين  لالأدباء  والعاطفية 
االأيرلندية،  التقاليد  اإح��ي��اء  اإىل 
حقيقية  اأك��رث  �سورة  جوي�ش  يقّدم 
للواقع، مفر�ساً دور الكاتب النزيه 
الذي يهدف اإىل ف�سح النفاق الذي 

راآه يف االأو�ساط االأدبية يف دبلن.
اأوتاٌر يف االأر�ش واجلّو

تهُب للمو�سيقى عذوبة،
اأوتاٌر مبحاذاة النهر حيث

يحت�سُد ال�سف�ساف.

ثّمة مو�سيقى على طول الّنهر
حيث احلّب يهيُم هناك،

اأزهاٌر �ساحبة على معطفه،
اأوراٌق داكنة على �سعره.

يعزف برّقة،
براأ�ٍش ينحني للمو�سيقى،

واأ�سابع �ساردٍة
فوق املعزف.

• • •  
يتحّول ال�ّسفق من اأرجوايّن

اإىل اأزرَق موغٍل يف الُعمق
يلّف امل�سباُح بوهٍج اأخ�سَر �ساحب

اأ�سجار َاجلادة.

حلناً  ي�����ع�����زُف  ال�����ق�����دمي  ال���ب���ي���ان���و 
مو�سيقياً،

ر�سيناً وبطيئاً وجذاًل:
فراء، تنحني هي فوق املفاتيح ال�سّ

وراأ�سها مييل هناك.
اأفكاٌر خجولٌة وعيوٌن رحيبة رزينة 

واأيٍد
تهيم مائلًة-

ُيِغر ال�سفق يف الزرقة
باأ�سواء اللون االأرجواين.

• • •  
كّل  ت�ستلقي  وق��َت  ال�ّساعة  تلك  يف 

االأ�سياء،
يا اأنت وحيداً تتاأّمل اأعايل ال�ّسماء،

اأت�سمُع ريح الليل واأّنات
القيثارات تعزف للحّب حّتى يفتح

بوابات ال�سروق ال�ساحبة؟

وقَت ت�ستلقي كّل االأ�سياء،
اأَوحدك تنه�ش لت�سمع القيثارات

 العذبة تعزف
اأمام احلّب حلنها،

وجتيب ريح الليل برتيلٍة
اإىل اأن مي�سَي الليل؟

املحجوبة،  القيثارات  ايتها  اع��زيف، 

للحّب،
اّلذي يّتقد طريقه يف ال�ّسماء

وق�����ت ت��ظ��ه��ر وت��خ��ت��ف��ي االأ�����س����واء 
الرقيقة،

مو�سيقى عذبة ُت�سمع يف االأعايل
وعلى االأر�ش.

جيم�ص جوي�ص... من فو�سى النرث اإىل عذوبة ال�ّسعر
ت�صدر قريبًا عن )من�صورات اجلمل( يف بريوت اأ�صعار الروائي العاملي جيم�س جوي�س )1882-1941( ترجمة رمي 
غنامي، وتت�صمن االأ�صعار املجموعتني ال�ّصعرّيتني: مو�صيقى احلجرة، اأ�صعار رخي�صة وثالث ق�صائد ملحقة: هو ذا 

الطفل، املحكمة املقد�صة، غاٌز من موقد. يف ما يلي اأجزاء من مقدمة الكتاب وبع�س الق�صائد.
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اأدى ان�صحاب الفنانة دنيا �صمري غامن من فيلم اأحمد مكي )�صمري اأبو النيل( اإىل انت�صار االإ�صاعات حول 
وجود خالف بينهما، وهو ما نفته وقدمت الدليل، مثلما حتدثت عن اأ�صباب غيابها طيلة الفرتة املا�صية 
واأعمالها الدرامية املقبلة و�صبب تاأجيل م�صل�صلها )األف ليلة وليلة(، وم�صاريعها ال�صينمائية واألبومها 

اجلديد وما جذبها يف خطيبها وغريها من االعرتافات.

خطوة تقدمي الفوازير بالن�صبة يل ال بد ان تكون حم�صوبة ب�صكل جيد

دنيا غامن: اقدم مارلني مونرو من دون اإغراء

اإن  ك�ساب،  مي  ال�سابة  امل�سرية  الفنانة  قالت 
طرح  ت��اأخ��ر  �سبب  كانت  ال�سيا�سية  ال��ظ��روف 
ر�سا  �سعادتها من حالة  وع��ّرت عن  األبومها، 
األبومها  ���س��م��اع  م���ن  ال����ذي مت��ك��ن  ج��م��ه��وره��ا 
الذي طرح حديثا  اجلديد )حبيبي وع��دين(، 
ال��ذي تعود به بعد غياب  يف االأ���س��واق امل�سرية 

دام اأكرث من 5 �سنوات. 
�سركة  انف�سالها عن  بعد  اأنها  واأ�سافت ك�ساب 
االإن��ت��اج لثقتها يف  )روت��ان��ا(، مل تخ�ش جتربة 
االإن���ت���اج والتح�سر  اجل��م��ه��ور. وع���ن جت��رب��ة 
ل��الأل��ب��وم ال���ذي ت��راه��ن ع��ل��ي��ه، وح���ول احلالة 
ال�سيا�سية يف بالدها، قالت اإن م�سر ال ت�ستحق 
هذا التخريب، وترى اأن ال�سا�سة يعزفون على 

احلالة ال�سيا�سية ويتك�سبون منها.

• ماذا عن ردود االأفعال حول األبومك )حبيبي 
وعدين(؟

اأف��ع��ال جميلة جداً،  - احلمد هلل وج��دت ردود 
ووجدت حالة من الر�سا لدى جمهوري الذين 
يرون اأن االألبوم متنّوع وي�سم اأ�سكااًل خمتلفة 

من االأغاين التي تر�سي كل االأذواق. 
االأل��ب��وم اأك��رث من  ط��رح  تاأجيل  �سبب  • وم��ا 

مرة؟
جعلتني  وجميعها  خمتلفة  كانت  ال��ظ��روف   -
من  ب��ال��رغ��م  االأل��ب��وم  ط��رح  لتاأجيل  م�سطرة 
حتديدي للموعد النهائي اأكرث من مرة، وعلى 

راأ�ش اأ�سباب التاأجيل الو�سع ال�سيا�سي الراهن 
الذي ميّر به م�سر. فبالرغم من انتهائي من 
ت�سجيل االألبوم بالكامل منذ نحو عام، فاإنني 
مل اأ�ستطع اأن اأطرحه يف ظل الدماء التي ت�سيل 

وال�سحايا الذين ي�سقطون من ال�سهداء.
اأننا ال بد اأن نتاأقلم مع  يرى  البع�ش  • لكن 

الو�سع ونغني حتى يف حلظات االأمل؟
- الفنان هو حلم ودم واإح�سا�ش، لهذا كان من 
واأم�سك  اإىل اال�ستوديو  اأدخل  اأن  ال�سعب علّي 
وغره  واالإح�سا�ش  للحب  واأغني  بامليكروفون 
من املوا�سيع احلياتية يف الوقت الذي ينفطر 
قلبي على بلدي م�سر التي ال ت�ستحق منا كل 
اأن  ه��ذا التخريب وال��ت��خ��اذل، وم��ع ه��ذا علينا 

نكمل امل�سوار.
دفعك اإىل االإنتاج لنف�سك؟ الذي  ال�سر  • وما 

- قمت بف�سخ عقدي مع �سركة )روتانا( التي 
األ��ب��وم��ات��ي وبعدها �سعرت  ب��اإن��ت��اج  ت��ق��وم  ك��ان��ت 
املنتجة  اجلهات  مع  التاأقلم  اأ�ستطع  مل  باأنني 
القرار  فكان  اجلديدة،  التجارب  من  وخ�سيت 
االإنتاج  م��ه��م��ة  اأت�����وىل  اأن  وه����و  اإيّل  االأق������رب 

لنف�سي. 
بالتجربة كما توقعت؟ ا�ستمتعت  •وهل 

- خطوة االإنتاج لنف�سي كانت ا�سطرارية ومل 
يكن عندي بديل لها، لهذا تكبدت العناء فهي 
مهمة لي�ست �سهلة باملرة واأحب مهنة الغناء ال 
جداً  تعبت  لهذا  واالأرق���ام،  واحل�سابات  االإنتاج 

وا�ستغرقت وقتاً وجهداً يف التح�سر.
املادية مبا اأنك  اخل�سائر  من  تخ�سني  • وهل 

املمولة؟
- الظروف التي متّر بها البلد غر م�ستقرة، ما 
يجعل الكل يخ�سى على نف�سه وماله واأعماله، 
هذا بجانب اأن �سناعة الكا�سيت يف م�سر متّر 
االإنرنت،  على  التحميل  وه��ي  ك��ب��رة  ب��اأزم��ة 
الأنه  وه���ي  ل���ود(  )داون  عليها  يطلق  وال����ذي 
مبجرد طرح االألبوم بعدها بدقائق يكون لدى 
اجلميع عر املواقع االإلكرونية املتخ�س�سة يف 
املنتجني  ال�سناعة وجعل  دمر  وهذا  التحميل 
الكبرة  اخل�سائر  ب�سبب  املهنة  م��ن  ي��ه��رب��ون 
فما  كيانات كبرة،  ذلك هدم  نتجت عن  التي 
بالك من جتربتي االأوىل يف االإنتاج و بالرغم 

من قلقي فاإنني اأثق يف اهلل ويف جمهوري. 
قررت �سم اأغنية �سيا�سية يف االألبوم؟ • وملاذا 

- ال يوجد �سخ�ش م�سري ال يهتم بال�سيا�سة 
واأنا  وتطوراتها  اأح��داث��ه��ا  يف  يومياً  ويتحدث 
وكلمات  معاين  طرحت  لهذا  النا�ش  ب��ني  م��ن 
يف ذهني عن الو�سع ال�سيا�سي يف اأغنية بعنوان 

)كله بيتمنظر(.
والدتك؟ رحيل  اأزمة  جتاوزت  • وهل 

اأف�سل ولكن احلزن لن  اأ�سبحت  - احلمد هلل 
يفارق قلبي لفراق والدتي واأمتنى لها الرحمة 
فهي كانت �سيدة راقية وطيبة وحنونة وبها كل 

ال�سفات املثالية.

ترى اأن م�صر ال ت�صتحق حماوالت التخريب

مّي ك�ساب:  مل اأخ�ص الإنتاج...
 لثقتي بجمهوري

�سبب غيابك عن ال�ساحة الفنية طوال الفرة املا�سية؟ • ما 
واريد  ف��رة،  م��ن  ل��ه  اأح�سر  ال��ذي  اجل��دي��د  باألبومي  م�سغولة  كنت   -
اأنني اح�سر مفاجاأة جلمهوري خالل الفرة القادمة حيث  اأن اك�سف 
انتهيت من ت�سجيل كل اأغاين األبومي اجلديد بعد اأن مت تاأجيله لفرة 
�سابق لكن  م��وع��د  م��ن  اأك���رث  ي��ط��رح يف  اأن  املفر�ش  م��ن  ف��ك��ان  طويلة 
الظروف واالأحداث املتتالية كانت متنع طرحه باالأ�سواق، لكننا االآن يف 

املرحلة النهائية منه و�ساأطرحه قريبا.
يف اجلزء الثالث من م�سل�سل )الكبر اأوي( مع  م�ساركتك  عن  • ماذا 

الفنان اأحمد مكي؟
)الكبر  م��ن  ثالث  ج��زء  ل��وج��ود  البداية  منذ  نخطط  مل  ب�سراحة   -
اأوي(، لكن النجاح اجلماهري ومطالبة اجلمهور لنا باأكرث من جزء 
هذا  و�سي�سهد  جديد،  جزء  تقدمي  يف  جديا  تفكر  امل�سل�سل  اأ�سرة  جعل 
التواأمني الكبرين وجوين، وكذلك عالقة  اجلزء مفاجاآت يف عالقة 
)هدية( بزوجها واأوالده��ا. فانا ال ا�ستطيع ان اعر عن مدى �سعادتي 

لوجودي يف هذا املو�سم الدرامي من خالل هذا امل�سل�سل. 
يتهمكم  ال��ب��ع�����ش  �سيجعل  امل�سل�سل  م��ن  ث��ال��ث  ج���زء  ع��م��ل  ل��ك��ن   •

بالتكرار؟
- رغم اأنني مل اأكن من املتحم�سني مل�سل�سالت االأجزاء اإال اأن الطريقة 
التي فر�سها امل�سل�سل يف ال�سكل واالأداء ومدة احللقة وطبيعة املو�سوع 
كما  ال�سخ�سيات.  تكرار  امللل من  على  يبعث  ال  تت�سمنه جعلته  ال��ذي 
احلايل،  للو�سع  منا�سبا  �سيكون  ق��وي(  )الكبر  من  الثالث  اجل��زء  ان 
فهو يتطرق اىل عدد من م�سكالت املجتمع امل�سري وموا�سيع جديدة 
جزء  تقدمي  وراء  الهدف  وهو  مت�سلة،  منف�سلة  حلقاته  الأن  ومنوعة 

ثالث منه الأننا نبحث عن �سيء جديد ومفيد للجمهور. 
وبني الفنان احمد مكي  بينك  تردد عن وجود خالف  ما  • ما حقيقة 

خا�سة بعد اعتذارك عن م�ساركته فيلمه اجلديد )�سمر اأبو النيل(؟
معا جزءا  نقدم  اننا  اإ�ساعات  الكالم جم��رد  ه��ذا  ان  على  دليل  اك��ر   -
جديدا من م�سل�سل )الكبر اوي(. وعالقتي بالفنان احمد مكي جيدة 
للغاية، فنحن ا�سدقاء وال تفرق معنا هذه االإ�ساعات. والعمل مع احمد 
التي  االأع��م��ال  اأ�سعر براحة يف  واأن��ا  للغاية،  ب��دون جماملة ممتع  مكي 

اأ�ساركه فيها الأن هناك كيمياء فنية بيننا.
)األف ليلة وليلة(؟ م�سل�سلك  تاأجيل  جرى  • ملاذا 

تنفيذه  ولكن  للغاية  امل�سل�سل جيد  هذا  �سيناريو  ان  اأو�سح  اأن  اأح��ب   -
�سعب، وذلك الحتوائه على كم كبر من م�ساهد )الغرافيك( و�سيق 
الوقت مل ي�سمح لنا بتقدمي العمل يف الوقت احلايل لذلك قرر خمرجه 
عر�سه  يتم  ال  حتى  املقبل  بعد  رم�سان  ملو�سم  تاأجيله  العريان  ط��ارق 
اأن  اأمتنى  العمل ككل وبالن�سبة يل  ب�سكل ال ير�سيه وال ير�سي فريق 
يرى امل�سل�سل النور يف اقرب وقت الأنه بالفعل عمل متميز وجديد وال 

ي�سبه حلقات )الف ليلة وليلة( التي مت تقدميها من قبل.
ت�سويره؟ توقف  احزنك  • هل 

- انا حتم�ست لهذا امل�سل�سل منذ البداية الأنه عمل خمتلف ومتميز كما 
ذكرت ويقدم بتقنية عالية فرغم اأنه قدم من قبل يف اأكرث من �سورة 
فاإن هذا امل�سل�سل �سيكون خمتلفا متاماً عما قدم من قبل واجلديد اأن 
ولذلك  امل�سل�سل  اأح���داث  �سمن  واجتماعية  �سيا�سية  اإ�سقاطات  هناك 
اأعلم ان كل �سيء يف النهاية ق�سمة  اأنني  اإال  حزنت لتاأجيل هذا العمل 

ون�سيب.
العمل؟ هذا  يف  دورك  • وما 

املتعارف  عك�ش  ولكن  و)�سهرزاد(  )مرجانة(  هما  �سخ�سيتني  اأق��دم   -
عليهما يف االأعمال الفنية االأخرى ف�سوف يتم تقدمي امل�سل�سل بطريقة 
املوؤلف  درامية جديدة من خيال  اأح��داث  جديدة وخمتلفة من خالل 

ومنا�سبة للوقت احلايل ومعنا نخبة كبرة من النجوم يف هذا العمل.
تخ�سني املقارنة بالنجمات الالئي قدمن هذا العمل من قبل؟ • اال 

هناك  تكون  ان  ميكن  وال  كبار  جنمات  وليلة  ليلة  األ��ف  قدمن  م��ن   -
مقارنة بيني وبينهن ،كما اأن فكرة هذا امل�سل�سل جديدة وخمتلفة، فهو 
يتناول عالقة �سهريار و�سهرزاد بع�سهما ببع�ش وير�سد اي�ساً تفا�سيل 
عائلتهم واأبنائهم لذلك فم�سمون امل�سل�سل خمتلف متاماً وبه تفا�سيل 

وحكايات غر التي تعرف عن �سهرزاد و�سهريار.
امل�سل�سل..  امل�سكالت خالل ت�سوير  للعديد من  تعر�ست  اأنك  تردد   •

حتى اأنك فكرت يف االعتذار عن ا�ستكماله فهل هذا �سحيح؟
االعتذار  اإىل  �سبب يدعوين  اأي  الكالم غر �سحيح فال يوجد  - هذا 
عن هذا العمل الرائع واحلمد هلل االمور ت�سر على خر واأجواء العمل 
اأكرث من متميزة وال �سحة مطلقاً عن وجود خالفات اأو مناف�سات اأو 

غرة بني النجوم امل�ساركني يف العمل.
تختارين على اأ�سا�سها اأعمالك الفنية؟ التي  املعاير  • ما 

- عندما تعر�ش علّي امل�ساركة يف عمل اأركز يف البداية على �سركة االنتاج 
وعلى املخرج الذي ي�ستطيع اأن يظهر العمل باأح�سن �سورة وفريق عمل 
االأهم  ولكن  بطولة مطلقة  ال��دور  يكون  ان  ا�سرط  وال  اأي�ساً  متميز 
الق�سة  ت��ك��ون  اأن  ب��د  ف��ال  ب�سكل جيد  امل��ك��ت��وب  ال���ورق  ه��و  بالن�سبة يل 
م�سوقة ومثرة جتعلني اأجنذب اىل العمل هذا باال�سافة اإىل انني منذ 
دخويل الو�سط الفني وانا ا�ست�سر املحيطني بي خا�سة والدتي ووالدي 
اأ�ستطيع  اإيلَّ فال  بالن�سبة  ج��داً  وراأيهما مهم  اأك��رث خرة مني  الأنهما 
دخول اأي عمل من دون اأخذ راأيهما واإن كانت لهما وجهات نظر خمتلفة 

بحكم اختالف االأجيال.
اعتذرت عن تقدمي الفوازير اأكرث من مرة ؟ • وملاذا 

انتهت  بالن�سبة جليلنا  فكرتها  الأن  الفوازير �سعب جداً  التفكر يف   -
�سمر  وال��دي  قدمها  التي  وفطوطة  و�سريهان  نيللي  فوازير  بتوقف 
غامن، واأرى اأن من يرد تقدمي الفوازير االآن ال بد اأن يقدمها بطريقة 
فخطوة  لذلك  عليه  اعتدنا  عما  وتختلف  وخمتلفة  مبتكرة  ج��دي��دة 
ب�سكل جيد  ان تكون حم�سوبة  بد من  بالن�سبة يل ال  الفوازير  تقدمي 
اأف�سل  ل��ذا  اجلمهور  اأو  االأط��ف��ال  بعقول  اأ�ستخف  باأنني  اأتهم  ال  حتى 

االنتظار حتى اأجد الفكرة املنا�سبة. 
�سينمائية ت�ستعدين للم�ساركة يف بطولتها خالل  م�ساريع  • هل هناك 

الفرة املقبلة؟
- لدي م�سروع �سينمائي حتت االعداد بعنوان )احلرب العاملية الثالثة( 
مع الثالثي �سيكو وه�سام وفهمي واأقدم فيه �سخ�سية )مارلني مونرو( 

لكن بدون اإغراء النني ال اقدم االغراء منذ بدايتي وال ا�سلح له.
ع���ن ال��ف��ن م��ت��ي ���س��ي��ك��ون م��وع��د زف���اف���ك ب���االإع���الم���ي رامي  • ب��ع��ي��دا 

ر�سوان؟
- حتى االن مل نحدد موعدا للزفاف الننا مازلنا نرتب اأوراقنا، ونر�سم 

مالمح حياتنا القادمة معاً.
�سخ�سية رامي؟  يف  جذبتك  التي  ال�سفات  اأهم  • ما 

- ب�����س��راح��ة ك��ل ���س��ف��ات��ه واأه��م��ه��ا ت��ل��ك ال���ق���درة امل��ذه��ل��ة ع��ل��ى العطاء 
اإليه ويحتويها  واالحتواء، فاأي فتاة يف عمري تبحث عن رجل ت�ستند 

بحبه وحنانه ويف الوقت نف�سه يتفهم طبيعة عملها ويدعم طموحها.
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اجلبنة تقوى اجلهاز املناعى 
لكبار ال�سن

  
ك�سف درا�سة علمية عن اأن تناول اجلبنة يقوى اجلهاز املناعى لكبار ال�سن 

وذلك الأنها حاملة للبكتريا احلميدة بروبيوتيك. 
 70 بني  ما  ت��راوح  اأعمار  على  اأجريت  التى  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  كما 
و103 �سنوات اأن تناول هذا ال�سنف من اجلبنة احلامل لتلك البكتريا 
نظام  ف��ى  العمر  ف��ى  بالتقدم  املرتبطة  ال��ت��غ��رات  معاجلة  على  ي�ساعد 

املناعة. 
تناول  اأن  وفريقه  الدرا�سة  ق��اد  ال��ذى  اإبراهيم  فندى  الدكتور  ف�سر  كما 
امل�ساكل  معاجلة  ف��ى  ي�ساهم  يومياً  البكتريا  على  اح��ت��وت  التى  اجلبنة 
املتعلقة بتدهور نظام املناعة الناجم عن التقدم فى العمر وهى املرحلة التى 
يعجز فيها اجل�سم عن مقاومة اخلاليا ال�سرطانية وال ي�ستجيب للقاحات 
وااللتهابات والتى تظهر على �سكل ا�سطرابات واأمرا�ش والتهابات مزمنة 

واأمرا�ش �سرطانية.

حجم الدماغ والزهامير

قيا�ش  ان  اأم��رك��ي��ون  علماء  اأك��د 
حجم الدماغ قد ي�ساعد يف التنبوؤ 

بتطور مر�ش الزهامير.
رافعي من  مايكل  الدكتور  وق��ال 
جامعة كاليفورنيا يف �سان دييغو 
اأجزاء  خمتلف  حجم  قيا�سات  ان 
الدماغ، ي�ساعد يف التنبوؤ بالتغر 

االإدراكي.
ي�سار اإىل ان العلماء عمدوا طوال 
اتقنية  ا�ستخدام  اإىل  اأ���س��ه��ر   6
لقيا�ش  امل��غ��ن��اط��ي�����س��ي  ال����رن����ني 

 269 امل��ت��وق��ع عند  ال��دم��اغ ومقارنتها م��ع احل��ج��م  ال��ذك��رة( يف  )م��راك��ز 
مري�ساً يعانون من عجز اإدراكي ب�سيط. 

وقال رافعي: كان هدفنا هو اكت�ساف قيا�سات تغير ع�سبية � �سورية تعك�ش 
مرور  م��ع  االإدراك����ي  و�سعه  ت��ده��ور  كيفية  واإمن���ا  بال�سن  امل��رء  تقدم  لي�ش 

الزمن.
واأو�سح انه من املبكر التحدث عن مقارنات حا�سمة، لكن يبدو ان التغرات 

املبكرة قد تعتر دلياًل بيولوجياً على مر�ش الزهامير.
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امرأة حتاول مساعدة صديقتها لكي تطال قرنا ملنحوتة ثور خارج حلبة مصارعة الثيران في مدريد. )رويترز(

• قال وا�صفا جحا يف احدى كتبه لو ان جحا تفرغ يف حياته 
ل�صناعة النوادر التي ن�صبت اليه ملات قبل ان تنفد روايتها او 

ينتهي هو من ابداعها؟
عبا�ش حممود العقاد

• اأي القارات التالية اكرث ارتفاعا؟
القارة املتجمدة اجلنوبية

اأن االأع�صاب املخية عددها 12 ع�صب فما هو  املعروف  • من 
ترتيب ع�صب ال�صمع؟

الع�سب الثامن
مادة  االأدغ��ال  ك��روم  �صجر  من  احلمر  الهنود  ا�صتخل�س   •
ي�صكبونها يف مياه االأنهار فت�صل حركة االأ�صماك ثم تطفو على 

ال�صطح ما ا�صم هذه املادة ؟
 تامبو 

االأ�سخا�ش املدمنني على الكحول يكون اأ�سمن اأو اأ�سخم من كبد االأ�سخا�ش الغر  الكبد عند  اأن  تعلم  • هل 
اأخرى  اأ�سباب  وهناك  الكبد  يت�سّمع  وبالتايل  لل�سحوم  م��اأوى  في�سبح  بامل�سكرات  َي�سُمن  الكبد  الأن  مدمنني 

لت�سّمع الكبد ولكن االإدمان يف مقدمتها.
احليوانات  الكثر من  كبد  اأن  تعلم  وه��ل  وظائفه  لكرثة  واح��د  يف ع�سو  عديدة  باأع�ساء  ي�سمى  الكبد   •

ي�ستعمل كعالج فّعال لفقر الدم اخلبيث.
تعلم اأن الرجال الذين تخّطوا �سن الثالثني اأو االأربعني اأكرث تعّر�سا للقرحة من غرهم • هل 

الذي اإكت�سف يف الرازيل اأنتج اأ�سخم �سبيكة ذهب اإذ بلغ وزنها 600 كيلو  امل�سمى )�سيرابيالد(  املنجم  •  اأن 
غرام دفعة واحدة.

الدهون يف الطعام يوؤّدي اىل تكّون احل�ساة املرارية وال�سبب هو اأن الدهون تزيد من  كرثة  اأن  تعلم  • هل 
ن�سبة الكول�سرول وهذا االأخر هو من بقاة احل�سيات وان عانت املرارة لفرة طويلة من احل�سيات فاأنها 

قد توؤّدي اىل ا�سابتها بال�سرطان.

يف �ساحة اجلامعه و�سعت ورقة بي�ساء كبرة حتمل خراً ل�سباق عدو جائزته كبرة ..كانت اجلائزة مطمع 
للكثر منهم فهب كل الريا�سيون لالأ�سراك يف �سباق العدو املنتظر .

كانت امل�سافة طويلة وواظب الكثرين على التدريب اال ان احدهم وهو تومي فكر كثراً، وهو يتدرب نعم لكن 
من ي�سمن له انه �سيفوز .. جل�ش يف بيته يفكر حني دخل �سقيقه التواأم لي�ساأله عما ي�سغل تفكره وعندما 
�سمع ق�سته رد عليه بخبث رمبا لن ت�ستطيع ان تك�سب لكنا معاً ن�ستطيع ذلك .. هى خدعة ب�سيطة ولكن 
نتقابل فيه  باأ�سمك انت تومى انت جتري معهم ونتفق على مكاناً  ولكن  راأي��ك ان ن�سرك معاً  مفيده فما 
الأكمل انا ال�سباق نلب�ش مالب�ش واحدة ونحمل نف�ش الرقم وكما ترى لن ي�ستطيع احد ان ي�سك يف �سيئاً ابداً 
فاأنا وانت �سورة واحدة ل�سخ�سني .. رمبا هى فكرة جمنونه لكنهما قاماً معاً بتنفيذها فال�سباق �سيمر على 
اماكن كثرة ملتوية ووعرة وميكنهم تنفيذ خطتهم. يوم ال�سباق اتفقا لقد در�سا اخلطة معاً وقاما بفح�ش 
الطريق وكل زاوية �سيمر عليها املت�سابقون، وامام املراآه وقفا معاً ..انهما متطابقان متاماً، تومي اخذ موقعه 
بني املت�سابقني اما روبرت فقد ذهب ب�سيارته اإىل حيث من املنتظر ان يتقابال فيتبادل االأثنني مكانهما.. وبداأ 
ال�سباق وا�سرع تومي ببذل كل ما يف و�سعه جرى بكل قوته وهلل اجلميع من حوله، جرى وجرى ب�سرعه حتى 
ي�سل اإىل املكان الذي �سيقابل فيه روبرت ليحل حمله، لكنه مل يعرف ان روبرت قد انقلبت �سيارته وا�سيب 
وال احد يدرى به . ظل روبرت يف حالة اغماء �سديدة والوقت مير به وهو ال يدرى اما تومي فقد عدا بكل 
قوته وو�سل اإىل املكان ومل يجد �سقيقه فظن انه خدعه فاأكمل ال�سباق بكل قوة وبكل غيظ اي�ساً وكلما جرى 
اق�سم بينه وبني نف�سه ان يلقنه در�ساً لن ين�ساه .. مع و�سوله خلط النهاية �سفق اجلميع له ووقف ليحمل 
جائزته وهو يف قمة �سعادته ..ام��ا روب��رت فقد وعى لنف�سه واف��اق لرى ان الدنيا قد اظلمت حوله جل�ش 
ليتذكر ما حدث ثم متالك نف�سه وعاد للبيت مثخن باجلراح وهناك عرفت االأ�سرة ما حدث وقال االأب رمبا 
فعل اهلل ذلك لتعرف مدى قدرتك على اجتياز مثل هذا ال�سباق .. حمد تومى اهلل على جناة �سقيقه وعلى 

نيله اجلائزة وقال رمبا لو تدخل روبرت يف االأمر ما ا�ستطاع ان يكمل ال�سباق ورب �سارة نافعه. 

روح غري ريا�ضية 

مر�سى ال�سكري اأكرث عر�سة لالإ�سابة بالكتئاب

ال�ستماع اإىل املو�سيقى اثناء 
القيادة قد يزيد الرتكيز

 
اكدت درا�سة اجريت موؤخرا اأن اال�ستماع اإىل املو�سيقى خالل قيادة ال�سيارات 

قد يزيد الركيز يف بع�ش احلاالت.
غرونينجني  بجامعة  الباحثني  اأن  االأمركي،  نيوز  داي  هلث  موقع  وذكر 

وجدوا باأن املو�سيقى خالل القيادة قد تزيد الركيز يف بع�ش االأو�ساع.
وقالت الباحثة امل�سوؤولة عن الدرا�سة، عاي�سة برفو اأونال: اإن التكلم على 
اال�ستماع  الراكب يختلف متاماً عن  اال�ستماع حلديث  اأو  الهاتف اخللوي 
للمو�سيقى، م�سيفة اأن االإ�سغاء للمو�سيقى ال يلهي يف كل االأوقات و�سيبدو 
باأنه يزيد تركيز ال�سخ�ش خا�سة عندما حتتاج مهمة القيادة النتباه تام 

من ال�سائق.
قدرة  على  ي��وؤث��ر  مل  قوتها  حتى  اأو  املو�سيقى  وج���ود  اأن  ال��درا���س��ة  وبينت 
ال�سائقني على القيادة باحراف، بل اأكرث، فاإن الذين ا�ستمعوا للمو�سيقى 
اأ�سرع للتغيرات يف �سرعة ال�سيارة، وزادت اال�ستجابة مع  ا�ستجابوا ب�سكل 

ارتفاع ال�سوت.
هذا  ويزيد  ويقظته،  ال�سائق  عند  الطاقة  تعزز  اأي�ساً  املو�سيقى  اأن  وظهر 

االأمر مع ارتفاع قوة ال�سوت.

را�شد املزروعي 
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.

اأحمد �شيف املزروعي
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.

الرمي عتيق املزروعي
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
اأطفال يف  ت�سبح طبيبة  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

ال�سكري  م��ر���س��ى  ان  ح��دي��ث��ة  علمية  درا����س���ة  اع��ل��ن��ت 
العته  باأمرا�ش  لالإ�سابة  اأقرانهم  من  عر�سة  اأك��رث 
اأن  لل�سكري  االأملانية  اجلمعية  واأو�سحت  واالكتئاب. 
االأوعية  ق�سور يف  بالعته جراء وجود  االإ�سابة  خطر 
ال��دم��وي��ة ي����زداد اأرب����ع م���رات ل���دى امل�����س��اب��ني بالنوع 
الثاين من ال�سكري يف حني يرتفع خطر االإ�سابة بعته 
الزهامير بواقع مرة ون�سف عنه لدى غر امل�سابني 
بداء ال�سكري. واأكدت اجلمعية على اأن درا�سات عديدة 

اأظهرت ذلك.
النا�ش هم  القليل من  اأن  واأك��د خ��راء اجلمعية على 
بالعته وال�سكري  االإ�سابة  الذين يعون مدى خطورة 
م��ع��ا وه����و م���ا ج��ع��ل اجل��م��ع��ي��ة ت��ق��دم االآن اإر�����س����ادات 

حت�سني  يف  ت�ساهم  اأن  ميكن  عامليا  نوعها  من  فريدة 
ع���الج امل�����س��اب��ني وت��وح��ي��ده. ك��م��ا اأو���س��ح اخل����راء اأن 
املئة  يف   10 بن�سبة  عر�سة  اأك��رث  بال�سكري  امل�سابني 
اأو�سح  بنظرائهم ح�سبما  باالكتئاب مقارنة  لالإ�سابة 
جي�سن  م�ست�سفى  من  ك��روزه  يوهاني�ش  الروفي�سور 
ماربورغ اجلامعي والذي قال: غالبا ما يدخل املري�ش 
يف دوامة معقدة، فمن ناحية تزيد االإ�سابة باالكتئاب 
خطر ت��ط��ور االأم���ر اإىل االإ���س��اب��ة ب��ال��ن��وع ال��ث��اين من 
ال�سكري ومن ناحية اأخرى تتزامن التداعيات البدنية 
لهذه االإ�سابة مع االإ�سابة باأعرا�ش االكتئاب. وين�سح 
النف�سي  املري�ش للعالج  اإخ�ساع  باالإ�سراع يف  االأطباء 

الذي يرافقه عالج دوائي.

حمدان �شيف املزروعي
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.


