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الن�ساء �أكرث حاجة للنوم
وجدت درا�سة جديدة �أن الن�ساء يحتجن ملزيد من النوم مقارنة بالرجال،
َّ
ويكن �أك�ثر عدوانية وح�دّة يف الطبع عند عدم �أخ��ذ الق�سط ال��وايف من
النوم .وذك��ر موقع (ذي انكوي�سرت) الأم�يرك��ي �أن الباحثني يف جامعة
دوك راقبوا  210رج ً
ال وام��ر�أة ،و�س�ألوهم عن �شعورهم و�أخ��ذوا منهم
ع ّينات دم ،وتبينّ �أن الن�ساء اللواتي يفتقدن للنوم الكايف �أك�ثر حدة يف
الطبع مقارنة بالرجال مثلهم ،و�أكرث عر�ضة للإ�صابة مب�شكالت �صح ّية
خطرية .وظهر �أن الن�ساء اللواتي ال ي�أخذن ق�سطاً وافياً من النوم يعانني
من زيادة يف خطر الإ�صابة باالكتئاب و�سكتات الدماغ .وتبينّ �أن قلة النوم
م�س�ؤولة عن زيادة الإجهاد النف�سي وارتفاع م�ستويات امل�ؤ�شرات احليوية
املرتبطة ب�أمرا�ض القلب والنوع الثاين من ال�سكري .وكانت م�ستويات
الآث��ار اجلانبية لقلة النوم عند الرجال �ضئيلة مقارنة بالن�ساء .ووجد
العلماء �أن الن�ساء يعانني �أكرث من الرجال عند اال�ستيقاظ وخ�صو�صاً
عندما ال ي�أخذن ما يكفي من النوم .وعزا الباحثون ال�سبب �إىل عملية
التفكري مبهام متعددة يف الوقت نف�سه عند الن�ساء ،ما يجعلهن �أكرث
عر�ضة للإجهاد النف�سي وبالتايل �أكرث حاجة ملزيد من الوقت من �أجل
تعايف اجل�سم.

ن�ساء �أوروبا �أطول عمرا من رجالها
خل�ص تقرير ملنظمة ال�صحة العاملية �أن الن�ساء الأوروبيات ُفقن الرجال
الأوروب �ي�ين يف متو�سط العمر وذل��ك على م��دار جيل ك��ام��ل .و�أ�شارت
الدرا�سة �إىل �أن الأوروبيني بالإجمال يعي�شون حياة �أطول ويف ظروف �أكرث
�صحية ،بالرغم من ت�أكيدها �أن هناك فجوات وا�سعة متزايدة بني املناطق
واختالفات بني �أعمار الرجال والن�ساء .وبح�سب الدرا�سة ف�إن متو�سط
العمر تزايد مبقدار خم�سة �أعوام خالل الفرتة من عام  1980وحتى
 ،2010لي�صل �إىل ثمانني عاما بالن�سبة للن�ساء و 72.5عاما للرجال،
م�شرية �إىل �أن هناك ت�سع دول �أوروبية من بني �أعلى ع�شر دول من حيث
زي��ادة متو�سط العمر يف العامل .وب�ش�أن احللول لتقلي�ص الفجوة ،حدد
التقرير الذي �شمل  53دولة بع�ض اخلطوات على ال�صعيد االجتماعي،
مبا يف ذلك الزيادة يف التوازن بني النوعني يف الأدوار وال�سلوكيات .وقالت
م��دي��رة الأب�ح��اث والإب ��داع يف املكتب الإقليمي ملنظمة ال�صحة العاملية
كلوديا �شتاين� ،إن املنظمة تتطلع �إىل النظر �إىل م�س�ألة الرفاهية كعامل
يف ه��ذا املجال لت�ضاف �إىل عوامل �أخ��رى ج��رت درا�ستها خ�لال الفرتة
املا�ضية ،منها املر�ض والإع��اق��ة .و�سرتكز ال�سيا�سات امل�ستقبلية �أي�ضا
على حق احل�صول على الرعاية ال�صحية بح�سب �شتاين .ومعروف �أن
نحو  80%من ن�سبة الوفيات يف �أوروب��ا حتدث نتيجة للأمرا�ض غري
املعدية مثل �أمرا�ض القلب وال�سكتات الدماغية وال�سرطان ،ويرتبط
ذلك مبخاطر �صحية رئي�سية مثل التدخني وتناول الكحوليات .وتعد
املنطقة الأوروبية الأعلى ا�ستهالكا للكحول على م�ستوى العامل ،و�س َّبب
ذلك  6.5%من الوفيات خالل العام املا�ضي.

دع التدخني وال تخ�ش ال�سمنة
قالت درا�سة دولية �إن الأ�شخا�ص الذين يقلعون عن التدخني يكونون �أقل
عر�ضة للإ�صابة ب�أزمة قلبية �أو �سكتة دماغية مقارنة باملدخنني ،حتى لو
زاد وزنهم ب�ضعة كيلوغرامات نتيجة الإقالع عنه.
امل �ع��روف �أن ال�ن�ي�ك��وت�ين ي� ��ؤدي �إىل زي ��ادة م�ع��دل ��ض��رب��ات ال�ق�ل��ب لدى
املدخنني ،وت�سريع وظ��ائ��ف اجل�سم الأخ ��رى ،ويت�سبب ذل��ك يف �إحراق
�سعرات حرارية �أكرث قليال من غري املدخنني؛ وعندما يقلع املدخنون
عن التدخني تتباط�أ لديهم عمليات التمثيل الغذائي (الأي�ض).
لكن الباحثني -الذين �شاركوا يف الدرا�سة التي ن�شرت يف دورية اجلمعية
الطبية الأمريكية -ذكروا �أن ت�أثري زيادة الوزن التي غالبا ما ت�صاحب
الإق�ل�اع عن التدخني مل يكن وا�ضحا ،وقالت ك��ارول كلري من جامعة
لوزان يف �سوي�سرا وم�ست�شفى ما�سا�شو�ست�س العام يف بو�سطن �إن الذين
يقلعون عن التدخني مييلون �إىل تعوي�ض ان�سحاب النيكوتني بتناول
الوجبات اخلفيفة ،ومن ثم يزداد الوزن .

م� ��ر� � �ض� ��ى ا�� �س� �ت� �ي� �ق� �ظ ��وا خ �ل�ال
خ �� �ض��وع �ه��م ل �ع �م �ل �ي��ات ج��راح �ي��ة
ك�شف تقرير ج��دي��د ام����س الأرب �ع��اء �أن
�أك �ث��ر م ��ن  150م��ري �� �ض �اً بريطانياً
ا�ستيقظوا خ�ل�ال خ�ضوعهم لعمليات
جراحية خالل عام واحد رغم اعطائهم
ح�ق��ن ت �خ��دي��ر .ووج ��د ال�ت �ق��ري��ر ،الذي
ن�شرته �صحيفة ديلي مريور � ،أن 153
مري�ضاً ا�ستيقظوا من التخدير خالل
ال �ع �م �ل �ي��ات اجل ��راح �ي ��ة � �س �ن��ة ،2011
وظ ��ل  46واح� � ��داً م�ن�ه��م م�ستيقظني
طوال العمليات اجلراحية لعدم حقنهم
بالكمية الكافية من املادة املخدرة .وقال
�إن امل��ر��ض��ى امل�ت��أث��ري��ن مب��ا يُ�سمى حالة
الوعي العر�ضي يف العمليات اجلراحية
ال ي�ستطيعون التحرك �أو �إ�صدار �صوت
حني ي�ستيقظون ،ما يعني �أن اجلراحني
ال ميلكون �أي��ة فكرة عن �أو�ضاعهم قبل
انتهاء �إجراءات العملية .و�أ�ضاف التقرير
�أن بع�ض املر�ضى ي�شعرون ب�أمل حاد بعد
ا�ستيقاظهم خالل العمليات اجلراحية،
يف حني �أن الغالبية ال ت�شعر ب�أي �أمل لكن
ن�صف املت�أثرين بحالة الوعي العر�ضي
يُعانون من م�شاكل نف�سية الحقاً.
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اك � �ت � �� � �ش� ��اف �أم� ��ري � �ك� ��ي
لإن� �ت ��اج امل��ي��اه النظيفة

تع ّرف �إىل املتالعبني والرنج�سيّني
�أن تثق بالآخرين ميزة ال ينبغي �أن تخلو من احلذر ،ومن
ال�سهل �أن ترتك نف�سك ليتالعب بك الآخرون من دون
�أن ينتابك ّ
�شك �أو ريبة .ال يتع ّلق الأمر هنا بال�سذاجة
�أو الذكاء� ،إمنا بقلة اخلربة �أو املعرفة بهذه النوعية
من ال�شخ�صيات املنحرفة الرنج�سية .يف ما يلي �أفكار
ت�ساعدك على حماية نف�سك.
املحلل النف�سي بول كلود راكاميه �أول من
تك ّلم عن االنحراف الرنج�سي منذ 30
عاماً .ي�سعى الرنج�سي عاد ًة �إىل زعزعة
الآخ ��ر فيتخذ لنف�سه مكانة ال�شريك
�أو الأه��ل �أو الرئي�س الأع�ل��ى وغالباً ما
جتمعه بال�ضحية عالقة وط�ي��دة تتيح
له فر�صة التالعب بها متى ي�شاء .وقد
ت�صل به الأمور �إىل ح ّد زعزعة ا�ستقرار
��ش�خ��� ٍ�ص م�ع�ين �أو ال�ق���ض��اء ع�ل��ى مهن ٍة
�إن�سان ما.
يف م �ع �ظ��م الأح � �ي� ��ان ،ي �ع �م��ل املنحرف
نرج�سياً على منط الإغواء ،وال يرى يف
العالقة �إال رابط قوة يرمي من خالله
�إىل ال���س�ي�ط��رة ع�ل��ى الآخ� ��ر م�ستعمال
ال�ضحية ك�أداة.
يُظهِر مفهوم االنحراف الرنج�سي قبل
ك ّل �شيء مبد�أ (االنحراف)� ،إمنا ال ينبغي
اخل�ل��ط بينه وب�ين الرنج�سية العادية
ال �ت��ي مي�ي��ل امل �� �ص��اب ب�ه��ا �إىل التالعب
بالآخرين �أي�ضاً و�إىل التفكري مب�صاحله
ال�شخ�صية .يختلف االنحراف الرنج�سي
عن الرنج�سية العادية من ناحية الأمل
الذي يرافق الرنج�سية العادية الناجتة
من �أ�سباب متنوعة غالباً ما تعود �أ�س�سها
�إىل الطفولة ،فيما ال ي�شعر به املنحرف
نرج�سياً ح�ين ي�ف��ر���ض �سيطرته كونه
ال يتميز ب�شخ�صية ح���س��ا��س��ة ،مبعنى
�أن ��ه ال ي��ر��ض��ى �إال ح�ين ي��د ّم��ر الآخ ��ر،
فرتاه يت�صرف كمفرت�س �إىل ح ٍّد ي�شبه
ال�سادية �أحياناً.
لفهم ه��ذا النوع من الت�صرفات ،ال ب ّد
من �إدراك �أن املتالعب النموذجي يك ّون
�صورة �سيئة عن نف�سه .لي�ضمن وجوده،
يحاول ا�ست�صغار من يرافقه والتقليل
م��ن �أهميته ليبقى ه��و الأع�ل��ى والأهم
�إذا �أمكن .على ال�صعيد النف�سي ،ي�شعر
ب��ال���س��وء �إال �أن ��ه ال ي�ع��رف �أي ��ن ي�صنف
نف�سه �أو كيف ي�ضع خطة بناءة للخروج
من قلقه.
خ�صائ�ص
ال ُتعترب هذه النوعية من ال�شخ�صيات
نادرة ،فهي تتميز بذكا ٍء وبع�ض اجلاذبية
ال �ت��ي ت��رم��ي �إىل ال �ت �ح � ّك��م بالآخرين
وت�ن�ف�ي��ذ م ��آرب �ه��ا ال�شخ�صية ل�ي����س من

خ�لال �أ�ساليب عنيفة كاخلطف
ال��ذي �شاعت �أخ�ب��اره يف ال�سنوات
الأخرية يف و�سائل الإعالم ،بل من
خالل ا�ستخدام تقنيات ت�ؤثر
ع�ل��ى �ضحيتها وتزعزع
ا�ستقرارها.
 ت�أثريُمركز
ي � �ح� ��ر�� ��ص
امل � � �ن � � �ح� � ��رف
ن��رج �� �س �ي �اً على
اك� �ت� ��� �ش ��اف نقاط
�ضعف الآخ��ر ب�شكلٍ
��س��ري��ع ،بعد ذل��ك يزرع
ال�شعور بالذنب يف نف�س الآخ��ر بهدف
ب �ن��اء ح��ال��ة م��ن االت �ك��ال �ي��ة العاطفية.
وغ��ال�ب�اً م��ا ي�ك��ون ه��ذا ال�شخ�ص �ضليعاً
يف ت �ن��اوب ال���ش�خ���ص�ي��ات ب�ي�ن ال�ساخنة
وال �ب ��اردة والأوام � ��ر امل�ت�ن��اق���ض��ة ،فيبدو
متهكماً ولطيفاً يف �آن ويوقع الآخ��ر يف
ح�يرة م��ن �أم��ره ف�لا يعرف كيف يفكر،
وي�ؤاخذ نف�سه حني تراوده �أفكار خاطئة
م��ا يعزز �شعوره بالذنب .نتيجة ذلك:
دائر ٌة مغلقة ب�إحكام!
 تبادل الأدوارع�ن��دم��ا ي�ع�ي����ش زوج� ��ان ه ��ذا ال �ن��وع من
العالقة ،يُالحظ �أن حالة من ال�ضغط
�شبه الدائم ت�سيطر على املر�أة من دون �أن
تتمكن من لوم �شريكها ،فتنتابها نوبات
اكتئاب لأنها تعلم يف داخلها �أنها �ضحية
وت��درك �أن عالقتها بهذا ال�شخ�ص هي
ال�سبب �إال �أنها ال ترغب فع ً
ال يف اتهام
�شريكها .تبعاً لذلك ،تخجل حني ت�شعر
بهذا االنزعاج حتى تكاد تظن �أنها �سبب
ما يح�صل معها .هنا ال ب ّد من الإ�شارة
�إىل �إح ��دى م �ي��زات امل�ن�ح��رف نرج�سياً،
وه��ي ق��درت��ه على قلب الأدوار فريمي
اخلط�أ على الآخر.
 �إخفاء اللعبة�إح � ��دى خ���ص��ائ����ص امل �ن �ح��رف نرج�سياً
معاملته ل�شريكته على �أنها �شيء ولي�ست
�إن���س��ان�اً م��ا ي��زع��زع ثقتها بنف�سها� .أما

الربيطانيون يهدرون � 3سنوات
من حياتهم يف املماطلة
ك�شفت درا�سة جديدة� ،أن الربيطانيني يهدرون ما ي�صل �إىل � 3سنوات من حياتهم يف
املماطلة ،لتجنّب القيام بالأعمال املنزلية ودفع الفواتري.
ووج��دت ال��درا��س��ة ،التي ن�شرتها �صحيفة (دي�ل��ي م�ي��ل)� ،أن �أ�ساليب املماطلة ت�شمل
�أي�ضاً م�سائل �أخرى تتعلق باعداد ال�شاي والتدخني وتناول الطعام والزيارات املتكررة
لدورات املياه ،وجتعل الربيطانيني يق�ضون  19يوماً كل عام على ت�أجيل القيام باملهام
الأ�سا�سية.
وقالت �إن �أكرث الن�شاطات التي يتجنّب الربيطانيون القيام بها ويتعمدون ت�أجيلها هي
الأعمال املنزلية ،وعلى ر�أ�سها غ�سل املالب�س والتنظيف ،وكذلك التعامل مع الفواتري
وادارة ال�ش�ؤون املالية لعائالتهم.
و�أ�ضافت الدرا�سة �أن  87%من الربيطانيني من اجلن�سني اعرتفوا ب�أنهم ي�أجلون
ب�صورة منتظمة القيام ببع�ض املهام املعينة حتى �آخ��ر حلظة ممكنة ،ومياطلون ملدة
�ساعة و 17دقيقة يف اليوم� ،أو � 8ساعات و 59دقيقة يف الأ�سبوع.
و�أو�ضحت �أن هذه املدة تعني �أن الربيطاين العادي يق�ضي  19يوماً كاملة كل عام على
املماطلة وجتنّب القيام بالواجبات الأ�سا�سية ،وما يعادل  1140يوماً يف حياته.

بني النا�س فيختلف الأم��ر� ،إذ يعاملها
م�ع��ام�ل��ة رائ �ع��ة وي �ق �دّره��ا وي�ب�ت�ع��د قدر
امل�ستطاع ع��ن الف�ضائح .كذلك يت�أقلم
املنحرف نرج�سياً ب�شكلٍ رائع مع حميطه
ويُظهِر �شخ�صية خمتلفة وفقاً للظروف
املحيطة ،تتناق�ض مع تلك التي تظهر
حني ينفرد ب�ضحيته .كذلك ال يتحمل
النقد ويبدو يف عالقته العاطفية غ ّيوراً
وخائناً يف الوقت عينه.
�ضحية بريئة
غالباً ما تكون �ضحية املنحرف نرج�سياً
�شخ�صية ك��رمي��ة واج�ت�م��اع�ي��ة وحمبة
للآخرين وقليلة التهكم ،نادراً ما تكون
هذه ال�صفات مزعجة �إال �إذا كنا �أمام �شاب
يفتقر �إىل الن�ضج .ق��د يح�صل �أحياناً
�أن تفتقر ال�ضحية �إىل ال�ث�ق��ة بالذات
فت�صدّق ما يقول املنحرف نرج�سياً حني
يحاول التقليل من �ش�أنها.
ل�شخ�ص
قد نقع جميعنا تقريباً �ضحية
ٍ
م �ن �ح��رف ن��رج �� �س �ي �اً ،ال ��س�ي�م��ا يف �إط ��ار
العالقات العاطفية التي ت��ؤم��ن ظرفاً
مثالياً لهذه النوعية من ال�شخ�صيات.
�صعوبة االبتعاد عن املتالعب
ي�صعب االبتعاد عن املتالعب لأنه يرغب
يف احل �ف��اظ ع �ل��ى ��س�ي�ط��رت��ه ويرتب�ص
مب �ح��اوالت �إع ��ادة تقييم �سلطته .على
غ��رار املنحرفني جميعهم ،ح�ين ينجح
يف ال �� �س �ي �ط��رة ع �ل��ى � �ض �ح �ي �ت��ه ت � ��راه ال
ي�خ���ش��ى �إط�ل�اق� �اً �أن ت �ه��رب م�ن��ه ويبد�أ

فوراً بالتحرك �إن الحظ بع�ض عالمات
اال�ستقالل.
وال ي�ع�ت�م��د امل �ن �ح��رف ن��رج���س�ي�اً العنف
طريق ًة ال�ستعادة �سيطرته على �ضحي ٍة
ع �ل��ى و�� �ش ��ك ال� � �ف � ��رار ،ب� ��ل ي �ل �ع��ب على
ح�سا�سيتها فيربهن لها ع��ن حبه وقد
يبكي وي�ق�ل��ب الأدوار ل�ي�ب��دو ال�ضحية
ال� �ت ��ي ت� �ع ��اين ب �� �س �ب��ب رغ� �ب ��ة �شريكته
ب��ال�ت�خ�ل��ي ع �ن��ه وت ��رك ��ه م ��ن دون ع ��زاء
ل�لان�ت�ح��ار ينه�ش ح�ي��ات��ه .ال ع�ج��ب �أن
ي�ج��د امل�ن�ح��رف نرج�سياً و��س��ائ��ل فاعلة
ت�سمح له بفر�ض �سطوته على �ضحيته
ال �ت��ي ت�ق�ت�ن��ع يف ن �ه��اي��ة امل� �ط ��اف ب�أنها
�أ� �س��اءت تقدير ال �ظ��روف وب�ه��ذا تقع يف
الفخّ .لالبتعاد عن املنحرف الرنج�سي،
ال ب� � ّد م��ن �إ�� �ص ��رار ك�ب�ير وق� ��درة هائلة
على املقاومة .يف البداية ،يجب جت ّنب
النقا�شات واالحتكاك اجل�سدي وينبغي
�شخ�ص مطلع على جمريات
اللجوء �إىل
ٍ
العالقة ميكن االعتماد عليه .و�إذا كان
االنف�صال ع��ن ه��ذا ال�شخ�ص ه��و فع ً
ال
الغاية املن�شودة ،من ال�ضروري ن�سيان
امل�شاعر والأحا�سي�س ل�ضمان النجاة.
تتجلى التقنية رقم واحد التي ي�ستعملها
ال�شخ�ص املتالعب واملنحرف نرج�سياً
يف الأوام � � ��ر امل �ت �ن��اق �� �ض��ة .زرع ال�شعور
بالذنب يف نف�س الآخ��ر ،ت�شجيع الآخر
على االعتماد عليه ،التقليل من قيمته
والعزلة ،هي امل�صطلحات الأ�سا�سية التي
ي�ستخدمها الرنج�سي الذي يعرف كيف
يتقدّم متخفياً.

اكت�شفت �شركة �أمريكية متعاقدة
م� ��ع وزارة ال� ��دف� ��اع الأم�ي�رك� �ي ��ة
(ال �ب �ن �ت ��اغ ��ون) ط��ري �ق��ة خلف�ض
ك �م �ي��ة ال �ط��اق��ة ال �ل�ازم ��ة لإزال � ��ة
امللح من مياه البحر ،وهو ما من
�ش�أنه تخفي�ض تكلفة �إن�ت��اج املياه
النظيفة.
ووف �ق��ا مل �� �س ��ؤول�ين وم�ه�ن��د��س�ين يف
��ش��رك��ة لوكهيد م��ارت��ن -امل�صنعة
ل�ل�ط��ائ��رات امل�ق��ات�ل��ة وال�صواريخ-
ف�إن الطريقة امل�ستحدثة تتمثل يف
ت�صنيع فلرت (مر�شح) ينتج �أغ�شية
كربونية رقيقة ،وتكون فتحاته يف
حجم النانومرت (ج��زء من املليار
م��ن امل �ت�ر) ،ب�ح�ي��ث ت�سمح مبرور
جزيئات املياه ومتنع امللح.
وق��ال��وا �إن االكت�شاف ي��أخ��ذ طاقة
�أق� � ��ل ل ��دف ��ع م� �ي ��اه ال �ب �ح��ر -عرب
املر�شحات -بالقوة املطلوبة لف�صل
امللح عن املياه.
و� �س �ي �ج �ع��ل االك� �ت� ��� �ش ��اف اجل��دي��د
ال �ب �ل��دان ال �ن��ام �ي��ة غ�ي�ر حمتاجة
�إىل ب�ن��اء حم�ط��ات ال�ضخ العالية
التكلفة .ومن جهته ،قال املهند�س
جون �ستيت�سون -وه��و ال��ذي عكف
على ال�ف�ك��رة� -إن الفلرت اجلديد
� ّ
أرق  500م��رة م��ن �أف���ض��ل فلرت
م��وج��ود يف ال�سوق حاليا ،وكذلك
�أقوى �ألف مرة .و�أ�ضاف �أن الطاقة
وال�ضغط املطلوبني لت�صفية امللح
�أقل مائة مرة .

ق � � ��ان � � ��ون �أ�� � � �س� �ت ��رايل
ل��ت��ن��ظ��ي��م ال�����ص��ح��اف��ة
�أح��ال��ت احلكومة الأ�سرتالية �إىل
ال�ب�رمل ��ان م �� �ش��روع ق ��ان ��ون جديد
لتنظيم ال�صحافة ،ي��رى البع�ض
�أن��ه يحد م��ن نفوذ قطب الإعالم
روب� ��رت م � ��وردوخ يف ال �ب�ل�اد ،لكن
�آخرين انتقدوا امل�شروع واعتربوه
تقييدا حلرية ال�صحافة  .ومبوجب
ال �ت �� �ش ��ري ��ع اجل� ��دي� ��د �ستتعامل
ال�صحافة ه�ن��اك م��ع منظم يتبع
ال� ��دول� ��ة ،وذل � ��ك يف �إط� � ��ار حزمة
�إج� � ��راءات ق��ال��ت ح�ك��وم��ة الأقلية
لرئي�سة ال � ��وزراء ج��ول�ي��ا جيالرد
�إنها �ستطرح على الربملان.
وت ��أت��ي خ�ط��ة تعيني م���ش��رف على
الإعالم بعد � 18شهرا من �إعالن
جيالرد عن حتقيق ب�ش�أن ال�صحافة
املحلية يف �أعقاب ف�ضحية التن�صت
على الهواتف التي �أدت �إىل �إغالق
�صحيفة �شعبية بريطانية.

�أقوى تلي�سكوب ف�ضاء يف العامل
ا�ستعد علماء ومهند�سون يف ت�شيلي لالفتتاح الر�سمي القوى مر�صد يف
العامل يف �صحراء �أتاكاما باالرجنتني.
وعلى ارتفاع خم�سة االف مرت فوق �سطح البحر يعمل تلي�سكوب اتاكاما
الكبري -املا-بقدرة حمدودة منذ عام .2011
لكن يف الوقت احل��ايل �سي�صبح هناك  50هوائيا ميكن ترتيبها مل�سافة
ن�صف قطرها ع�شرة كيلومرتات لزيادة كفاءتها قادرة اخريا على العمل
معا .وميكن لتلي�سكوب اتاكاما الكبري ال��ذي بلغت تكلفته 3ر 1مليار
دوالر �أن ير�صد الف�ضاء مل�سافات �أكرب من �أي تلي�سكوب اخر.
وجيانيني م��ارك��وين م��ن ب�ين م��ن ي�ع��ان��ون م��ن ظ ��روف قا�سية يف هذه
ال�صحراء املرتفعة ع��ن �سطح االر���ض يف �سبيل ر�صد الف�ضاء مل�سافات
�أك�بر م��ن �أي وق��ت م�ضى .وق��ال م��ارك��وين انها عالمة ب��ارزة الن��ه �أكرب
مر�صد يقام يف العامل حتى االن .وذكر تيهي�س دي جراوو مدير تلي�سكوب
اتاكاما الكبري �أن التلي�سكوب �سيكون لديه يف نهاية االمر  66هوائيا لكن
امل�س�ؤولني غري مت�أكدين من الوقت الذي �سي�ستغرقه امتام امل�شروع.
و�أ�ضاف نحن نحتفل ب�أننا �أ�صبح لدينا �أكرث من  50هوائيا يعمل .قبلنا
هذا العدد الن توفري ال�ستة و�ستني هوائيا كلها رمبا ي�ستغرق وقتا �أطول
النكم تعلمون ان من ال�صعب جدا التخطيط والتحديد احلا�سم المتام
امل�شروع .و�أو�ضح م�س�ؤولون يف املر�صد ان تلي�سكوب �أتاكاما الكبري �سيتيح
لرواد الف�ضاء درا�سة �أطوال املوجات املرئية للعني الب�شرية.
وعندما يعمل التلي�سكوب بكامل طاقته �سينتج �صورة �أو�ضح من �صور
تلي�سكوب الف�ضاء هابل التابع الدارة ال�ط�يران والف�ضاء االمريكية /
نا�سا /ع�شرة �أمثال .و�سيدر�س ال�ضوء املنبعث من �أكرث �أركان الكون برودة
وظالما حيث تت�شكل املجرات وتولد النجوم.
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انطالق برنامج �سفاري يف حديقة احليوانات بالعني
•• العني  -الفجر:

ينطلق برنامج �سفاري جمدداً هذا العام يف حديقة احليوانات بالعني وذلك
بهدف توفري جتربة تعليمية مثرية للأطفال من خمتلف الأعمار ،حيث
متنح ه��ذه الرحالت املنظمة من قبل مركز التعليم اخلا�ص باحلديقة،
الأطفال جتارب فريدة للتعرف والتفاعل عن كثب على الطبيعة واحلياة
ال�بري��ة .وت�ب��د�أ فعاليات برنامج �سفاري الأول من  31مار�س ولغاية 4
�أبريل املقبل ،بينما ت�ستمر الرحلة الثانية من  7ولغاية � 11أبريل املقبل.
و�سي�ستمتع امل�شاركون يف برنامج �سفاري هذا العام بالعديد من الن�شاطات
مثل امل�شاركة يف برامج العناية اليومية باحليوانات والن�شاطات الفنية
واحل��رف اليدوية وال��زراع��ة والعناية ب��احل��دائ��ق ،بالإ�ضافة �إىل رحالت
البحث ع��ن الكنز املفقود ومت��اري��ن ع��دة لبناء و�إث ��راء روح ال�ف��ري��ق ،كما
�ستمنح حديقة احليوانات بالعني للم�شاركني اي�ضا فر�صة الدرد�شة مع
مر ّبي احليوانات والتق ّرب �أكرث من احليوانات املف�ضلة لديهم.
وقالت منى الظاهري ،نائب املدير العام ل�ش�ؤون حماية البيئة والتعليم
يف حديقة احليوانات بالعني :يهدف برنامج �سفاري �إىل تثقيف الأطفال
حول مو�ضوعات الطبيعة واحلياة الربية ،الأمر الذي ي�شجعهم للم�شاركة
يف جهود حماية البيئة واحلفاظ على احلياة الربية” .و�أ�ضافت“ :النجاح
ال��ذي �شهده برنامج �سفاري على مدى العامني املا�ضيني يعك�س اهتمام
الأطفال و�شغفهم بهذه املو�ضوعات ،ونحن يف احلديقة ملتزمون بتوعية
وتثقيف املجتمع من خ�لال م�ب��ادرات ممتعة وتفاعلية تتيح لهم التعلم
وال�ت�ع��ارف على بع�ضهم البع�ض ،ون�ح��ن ف �خ��ورون ج��داً ب�ه��ذا الربنامج
ونتطلع قدماً ملو�سم �آخر ناجح.
و�ست�شمل ب��رام��ج �سفاري خ�لال ه��ذا الربيع م�شاركة  40طف ً
ال ترتاوح
�أعمارهم بني  7و 12عاماً .وي�ستمر كل برنامج ملدة خم�سة �أيام ابتدا ًء من
ال�ساعة � 8صباحاً وحتى  1ظهراً.

م�ست�شفى توام تطلق  3م�سابقات تغذوية تثقيفية
•• العني  -الفجر

�أطلقت وح��دة التثقيف الغذائي يف
�إدارة التغذية املجتمعية يف م�ست�شفى
ت� � ��وام  3م �� �س��اب �ق��ات حت� ��ت ع �ن ��وان
(�أه �م �ي��ة ف�ي�ت��ام�ين د ل�ع�ظ��ام قوية)
لفئة م�ع�ل�م��ات م��رك��ز تعليم الكبار
التابع مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية يف
ال�ع�ين و (ال �ط��رق ال�صحية حلفظ
ال �غ��ذاء وع��وام��ل ف �� �س��اده) لطالبات
ال���ص��ف ال���س��اب��ع وال �ث��ام��ن والتا�سع
جلميع م��دار���س الإن� ��اث يف منطقة
العني التعليمية و (ه�شا�شة العظام
والعوامل الغذائية امل�ؤثرة ) لطالبات
جامعة الإمارات العربية املتحدة يف العني �ضمن ا�سبوع التثقيف التغذوي.
مت �إط�لاق م�سابقة (�أهمية فيتامني د لعظام قوية) لفئة معلمات مركز
تعليم الكبار التابع مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية يف العني للت�سليط ال�ضوء
ح��ول فيتامني (د) و �أهميتة ل�صحة الإن���س��ان ،وم�صادر احل�صول عليه
و�أعرا�ض نق�صه وزيادته وعوامل امت�صا�صه يف اجل�سم للوقاية من ه�شا�شة
العظام .كما و مت �إطالق م�سابقة (الطرق ال�صحية حلفظ الغذاء وعوامل
ف�ساده) لطالبات ال�صف ال�سابع والثامن والتا�سع جلميع مدار�س الإناث
يف منطقة ال�ع�ين التعليمية ب�ه��دف توعية وتثقيف الطالبات بالطرق
ال�صحية حلفظ الأطعمة وجتنب العوامل امل�ؤدية �إىل ف�سادها وتلوثها
حتت �شعار�( :سالح غذائي من �سالمتي) من خالل ا�ستمارة من ع�شرون
�س�ؤا ًال .وقالت ندى زهري مديرة �إدارة التغذية املجتمعية بـ م�ست�شفى توام:
�إن �إدارة التغذية املجتمعية قامت بر�صد هدايا قيمة ت�شجيعية للطالبات
ال�ف��ائ��زات حيث يعترب ه��ذا الن�شاط م�شروع �سنوي ن��اج��ح ي�ق��ام ملدار�س
منطقة العني التعليمية الذي يلقى �إقباال كبرياً من الطلبة والطالبات
مما يعزز الأفكار التغذوية ال�صحيحة لديهم و ي�ساهم يف تغيري املفاهيم
اخل��اط�ئ��ة وتغيري اجت��اه��ات�ه��م و�سلوكياتهم ال�غ�ير �صحيحة واملتوارثة
يف املجتمع مما ي�سهم يف حتقيق �أه��م �أه��داف وح��دة التثقيف الغذائي يف
�إدارة التغذية املجتمعية وهي التعريف بكل ماهو متعلق بالغذاء والتغذية
والعوامل التي ت�ؤدي لتوفر الغذاء والإ�ستفادة منه واكت�ساب الفرد عادات
غذائية و�سلوكيات تغذوية �صحيحة .جتدر الإ�شارة �إىل �أن وحدة التثقيف
الغذائي قامت ب�إطالق م�سابقة تغذوية حول (ه�شا�شة العظام والعوامل
الغذائية امل��ؤث��رة ) لطالبات جامعة الإم ��ارات العربية املتحدة يف العني
�ضمن ا�سبوع التثقيف التغذوي الذي تنظمه كلية الأغذية والزراعة يف
اجلامعة و�ست�شارك �إدارة التغذية املجتمعية بجناح تتوفر فيه مقومات
التثقيف م��ن مل�صقات ومن�شورات وجم�سمات و�أف�ل�ام ثقافية و�أجهزة
مقايي�س وا�ست�شارات غذائية من قبل خمت�صي علم الغذاء والتغذية وذلك
لتعليم الطالبات كيفية الإ�ستفادة من املوارد الغذائية املختلفة للحد من
الأ�صابة �أو الوقاية من ه�شا�شة العظام و تثقيفهن بالأ�ضرار الناجمة
وعالقة الغذاء ومتتع الفرد بال�صحة.

جامعة االمارات تنظم معر�ض الكليات واالر�شاد الطالبي
مب�شاركة مر�شدي الكليات وم�س�ؤويل اخلدمات والربامج اجلامعية
•• العني الفجر:

نظمت الكلية اجلامعية وع �م��ادة �ش�ؤون
الطلبة يف جامعة االمارات العربية املتحدة
م�ع��ر���ض ال�ك�ل�ي��ات والإر�� �ش ��اد ال�ط�لاب��ي يف
اجلامعة بح�ضور اكرث من  4000طالب
وط��ال�ب��ة م��ن ط�ل�ب��ة امل��رح�ل��ة الت�أ�سي�سية
وذل ��ك م��ن اج��ل ت�ع��ري��ف ال�ط�ل�ب��ة و�صقل
خ�برات �ه��م ح ��ول ال�ك�ل�ي��ات وتخ�ص�صاتها
املختلفة وفر�ص و�شروط التحويل فيما
بينها وك��ذل��ك االج��اب��ة ع��ن ا�ستف�سارات
الطلبة املتعلقة بالكليات والتخ�ص�صات
وفر�ص العمل امل�ستقبلية.
بالإ�ضافة اىل توفري معلومات متكاملة
و�صورة وا�ضحة عن اخلدمات الطالبية
املتوفرة يف اجلامعة وتهيئة اجلو املنا�سب
لعقد ل�ق��اء مبا�شر م��ع مر�شدي الكليات
وم�س�ؤويل اخلدمات والربامج اجلامعية
والعاملني يف �سوق العمل.
وق��ال الدكتور خليل ح�سني مدير مركز
مهارات التفوق االكادميي واالر�شاد بالكلية
اجلامعية “ان جامعة االم ��ارات حتر�ص
�سنويا ويف كل ف�صل درا�سي على اقامة هذا
امل�ع��ر���ض حيث يتيح للطلبة امل�ستجدين
وهم الفئة التي ي�ستهدفها املعر�ض ب�شكل
خا�ص امكانية التعرف على خ�صائ�ص كل
كلية ومميزاتها وات��اح��ة الفر�صة للطبة
ب �ع��د ذل ��ك ل�ت�ح��دي��د االخ �ت �� �ص��ا���ص الذي
ي��رون��ه منا�سبا وي�ت��واف��ق م��ع امكانياتهم
وتطلعاتهم ومواهبهم العلمية.
وي���ض�ي��ف ال��دك �ت��ور خ�ل�ي��ل ع ��ادة م��ا يكون
الطالب امل�ستجد يف حرية من امره ويكون

بحاجة اىل التوجيه ال�صحيح لأن��ه رمبا
تكون بع�ض القرارات املتخذة من قبله يف
بدايات العام اجلديد غري �صائبة لذا فان
اقامة مثل ه��ذه املعار�ض وبهذه الكيفية
امل �ت �م �ي��زة ي�ت�ي��ح م �ن��اخ��ا م�ن��ا��س�ب��ا للطلبة
ل�ل�ت�ع��رف ع �ل��ى اجل��ام �ع��ة وتخ�ص�صاتها
عن ق��رب كذلك فتح الباب يف ه��ذا العام
ل�ب�ع����ض � �ش��رك��ات ال �ت��وظ �ي��ف والتدريب
للم�شاركة �سي�ساعد طلبتنا اخلريجني
على �سهولة الدخول اىل �سوق العمل بعد
التخرج ب�إذن اهلل.
و� �ش��ارك يف ه��ذا امل�ع��ر���ض ال���س�ن��وي الذي
ت�ق�ي�م��ه اجل��ام �ع��ة ك��اف��ة ك�ل�ي��ات�ه��ا وبع�ض
ال�شركات االخ��رى وال�ت��ي لها ب��اع متميز
يف توطني الوظائف وامل�ساعدة يف ايجاد
الفر�ص املنا�سبة ل�شباب الوطن وا�شتملت
امل�شاركة من غري الكليات  ،وحدة االر�شاد
االك��ادمي��ي يف الكليات واالر��ش��اد املهني يف

اجلامعة وب��رام��ج اخل��دم��ات الطالبية يف
ع �م��ادة � �ش ��ؤون الطلبة وب�ع����ض ال�شركات
املحلية وممثلني ع��ن ج�ه��ات خمتلفة يف
التوظيف والتدريب.
من جهتهم اعرب الطلبة امل�ستجدين عن
اعجابهم بهذا املعر�ض حيث قال الطالبة
ح�م��دة ح�سني االح�ب��اب��ي طالبة يف وحدة
امل�ت�ط�ل�ب��ات اجل��ام �ع �ي��ة � �س��اع��دن��ا املعر�ض
ك�ث�يرا ال �ي��وم يف عملية حت��دي��د االختيار
واخذنا فكرة عن جميع التخ�ص�صات وقد
اعجبت ك�ث�يرا بفقرة امل��ر��ش��د االكادميي
وال�ت��ي ميثلها ط�لاب امل��راح��ل املنتهية يف
اجلامعة .ام��ا الطالبات طرفة النعيمي
وخ ��ول ��ة ال �ظ �ن �ح��اين ورح� �ي ��ل الكيومي
وميثاء ال�شام�سي مر�شد اكادميي من كلية
االغذية وال��زراع��ة فقلن ان ه��ذا املعر�ض فبالن�سبة يل مينحني هذا املعر�ض فر�صة املوجودة هنا اما للطلبة امل�ستجدين فنحن
يتيح الفائدة للطرفني الطلبة امل�ستجدين تطوير مهاراتي وان واطلع على متطلبات ن�ساعدهم على اال�ستفادة ب�شكل اف�ضل من
ون � �ح� ��ن ك � �ط �ل�اب يف م ��رح� �ل ��ة ال �ت �خ ��رج ��س��وق العمل م��ن خ�لال بع�ض ال�شركات خربتنا الدرا�سية.

بتكلفة  600مليون درهم

واحة هيلي مول وجهة �سياحية جديدة مبدينة العني ت�ستقبل روادها اغ�سط�س القادم

•• العني  -الفجر:

�أع�ل��ن واح��ة هيلي م��ول� ،أح��د �أب ��رز م�شاريع التطوير
ال �ع �ق��اري ال �ت��ي ت �ق��ام يف م��دي�ن��ة ال �ع�ين ،ع��ن �إ�ستكمال
امل�شروع ب�شكل نهائي بتكلفة بلغت  600مليون درهم
حيث يتم البدء با�ستقبال اجلمهور يف �أغ�سط�س املقبل.
جاء ذلك خالل امل�ؤمتر ال�صحفي ال��ذي عُقد يف موقع
امل�شروع بح�ضور امل�س�ؤولني عن واحة هيلي مول و�إدارة
فندق هيلي ريحان من روتانا.
ويُعد واحة هيلي مول املكون من ثالثة طوابق ،مبثابة
جم � ّم��ع جت� ��اري ي���ض��م جم �م��وع��ة وا� �س �ع��ة ورائ � ��دة من
العالمات التجارية املعروفة حملياً و�إقليمياً وعاملياً.
ويوفر املول عدداً كبرياً من املطاعم وحمالت الت�سوق
والرتفيه للأ�سرة ب�أكملها يف مكان واحد و�شامل يلبي
احتياجات احلياة اليومية.
ويف هذا الإطار ،علق املهند�س �سعيد �سلطان الظاهري،
الرئي�س التنفيذي لواحة هيلي مول ”:نرتقب بحما�س

املوعد الر�سمي للإفتتاح والذي تقرر يف � 28أغ�سط�س
 .2013نحن الآن يف املراحل الأخرية للم�شروع الذي
�سي�شكل جتربة مميزة وفريدة للزوار واملقيمن يف مدينة
العني.
وي�ضم واحة هيلي مول جمموعة كبرية من العالمات
التجارية :نذكر منها جيان هايرب م��ارك��ت ،ال��ذي بد�أ
فعلياً بالت�صميمات الداخلية بعد الإنتهاء منالأعمال
الهند�سية واملرحلة الأخرية من الإمدادات الكهربائية.
وي�شغل ال�ه��اي�برم��ارك��ت م�ساحة ت�ف��وق  6.900مرت
مربع من امل�ساحة الت�أجريية لتقدمي كافة الب�ضائع
الأ�سا�سية واملنتجات املتنوعة.
وبالإ�ضافة �إىل جيان ،فقد مت الإعالن عن �إفتتاح الفرع
الأول ملركز فيتني�س فري�ست� ،سل�سلة النوادي الريا�ضية
وال�صحية الأوىل على م�ستوى العامل .كما مت الت�أكيد
على اف�ت�ت��اح م��اي ب�لاي زون ،م��رك��ز ال�ترف�ي��ه العائلي
ك�أول فرع له يف مدينة العني ،ومقهى جمايكا بلو مقهى
�أ�سرتايل وجامبو �أنوايرد.

وي �ت��اب��ع ال �ظ��اه��ري :ي���ش�ك��ل واح ��ة ه�ي�ل��ي م ��ول جتربة
خمتلفة ال تعتمد فقط على الت�سوق بل �أي�ضاً على تنمية
ال�سياحية الداخلية ملدينة ال�ع�ين وا�ستقطاب الزوار
م��ن املناطق والإم� ��ارات امل �ج��اورة ال��ذي م��ن املتوقع �أن
ي�صل عددهم �إىل  175,000زائ��راً �أ�سبوعياً يف نهاية
 .2013كما �سيت�سنى للزوار جتربة حمالت جديدة
مل تكن موجودة �سابقاً يف مدينة العني� .أما فندق هيلي
ريحان من روتانا ف�سوف ي�شكل نقلة نوعية من حيث
�إرتباطه باملول وتوفري  250غرفة للزوار وال�سياح.
وق��ال عمر ق ��دوري ،ن��ائ��ب الرئي�س التنفيذي ورئي�س
العمليات يف روت��ان��ا“ :ي�شكل م�شروع واح��ة هيلي مول
وجهة �شاملة ومتكاملة لزوار مدينة العني والقادمني
م��ن كافة �أرج��اء املنطقة الختبار امل��زاي��ا الرائعة لهذه
املدينة .نحن نفتخر مب�شروع هيلي ريحان من روتانا
الذي �سيوفر  250غرفة جديدة ملدينة العني وب�شراكتنا
مع هذا املجمع الراقي لتجارة التجزئة والذي �سي�شكل
وجهة �أ�سا�سية ل�ضيوفنا.

ويتكون الفندق من  250غرفة موزعة على �ستة طوابق
ومتنوعة بغرف و�أجنحة خمتلفة ،لي�شكل وجهة مالئمة
وجذابة ملختلف ال��زوار �سواء بق�صد الرتفيه واملتعة �أو
العمل على حد �سواء حيث �سيجد رجال الأعمال �أحدث
الو�سائل التقنية املعتمدة ،واملرافق املالئمة ومن بينها
 6ق��اع��ات ل�ل�م��ؤمت��رات .كما يت�ضمن الفندق حو�ض
�سباحة ومنطقة للإ�سرتخاء ومرافق ترفيهية مميزة
للعائالت.
ومي �ت ��از ف �ن��دق ه�ي�ل��ي ري �ح ��ان م ��ن روت ��ان ��ا بخطوطه
الهند�سية الع�صرية يف دي �ك��وره ال��داخ�ل��ي واملمزوجة
بلم�سات �إماراتية تقليدية تطالعك يف طيفٍ من الألوان
ال�صحراوية التي ت�ضفي عليه طابعاً حملياً فريداً� .إنه
مزيج بني احلداثة والتقليد.
ويحتل موقع واحة هيلي مول مركزاً ا�سرتاتيجياً قرب
�أكرب جممع �سكني يف مدينة العني ..كما ومن املتوقع �أن
يجتذب امل��ول ع��دداً كبرياً من املت�سوقني القادمني من
�إمارة �أبوظبي ،دبي و�سلطنة عمان.
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تنظيم �أكرث ...حياة �أف�ضل
لكم من املعلومات وااللتزامات والتوتر .هنا ال بد من �أن نت�ساءل :ملاذا ال نبذل جهود ًا
تفر�ض علينا متطلبات احلياة اليومية اخل�ضوع ّ
� ّ
أقل ليت�سع لنا الوقت للعي�ش بطريقة �أف�ضل وحتقيق الرغبات؟ هذا ما فكر به عمر� ،أب ل�ستة �أوالد ،رزح حتت ثقل �أعمال كثرية ومل
يعد يجد الوقت لتحقيق �أحالم ورغبات لطاملا �أحب التمتع بها� ،إىل �أن قرر تب�سيط حياته وم�شاركة خربته مع الآخرين على مدونته
الإلكرتونية التي يت�صفحها عدد هائل من املعجبني ب�أفكاره وبالن�صائح التي ...

23

نواجه كثرياً من امل�شاكل ويزدحم املحيط من حولنا
بعواقب تعرت�ضنا ،لكن ال نن�سى �أننا نفر�ضها غالباً
على �أنف�سنا( :يجب �أن �أدع��و �أهلي �إىل الع�شاء غداً)،
�أو (علي الذهاب للت�سوق يوم اجلمعة) ...لننتبه من
خلط االلتزامات احلقيقية بتلك اخلاطئة .يف ما يلي
ن�صائح حول كيفية التخفيف من ثقل االلتزامات التي
ال ميكننا التهرب منها ،لنحدث من حولنا جواً �أكرث
�سكينة .هنا �شهادات ون�صائح من اخلرباء لت�ستفيدوا
منها:
نحن قبل الآخرين
نهتم ب�ح��اج��ات الآخ��ري��ن �أك�ث�ر مم��ا نهتم بحاجاتنا
اخلا�صة .فماذا لو عك�سنا هذا امليل؟
 �أنا متطوعة يف �إحدى اجلمعيات اخلريية التي ت�أخذمعظم وقتي� ،أ�شعر �أحياناً باحلاجة �إىل التوقف عن
�إ�سداء خدماتي لكنها بحاجة �إيل.)...
• ن�صيحة اخلبري :يلبي االن�ضمام �إىل جمعية خريية
حاجة تقدمي م�ساعدة �إىل الآخرين ،لكن �إذا كان هذا
ال�ن���ش��اط مي�ن�ع��ك م��ن ال�ن�ظ��ر يف ح��اج��ات��ك وحاجات
�أطفالك وزوجك وبيتك ،ف�أعيدي النظر يف �أوالوياتك،
م��ا ال ��ذي يعني �أك�ث�ر ل��ك؟ رمب��ا ح��ان ال��وق��ت لتقبل
ق��درات��ك والتخفيف م��ن امل���س��ؤول�ي��ات .ميكنك �إبالغ
اجلمعية عن قرارك يف وقت مبكر و�سيتوافر بالطبع
�أ�شخا�ص �آخرون يرغبون بتويل هذه املهمة.
 (اع �ت��دت االت���ص��ال ب��وال��ديّ الأح ��د ق��راب��ة الثامنةم�ساء .عندما �أن�شغل و�أعجز عن االت�صال بهما �أ�شعر
بتوتر.)...
• ن�صيحة اخلبري� :إنه �سلوك �شخ�ص يلبي حاجات
الآخ ��ري ��ن ق �ب��ل ح��اج��ات��ه اخل��ا� �ص��ة .ل�ل�ح���ص��ول على
التقدير ،يجب نيل الر�ضى! ا�س�أيل نف�سك ملاذا اعتمدت
ه��ذه الطريقة مع والديك وم��ا الفائدة التي جتنيها
منها؟ رمبا ليتم اعتبارك (ابنة حنونة) ،تقدمني ما
يكفي من الرعاية لت�شعري بر�ضى عن نف�سك .لكن،
هل �ستتحولني �إىل �شخ�ص �سيئ �إذا توقفت عن اتباع
هذه العادة ،وبنظر من؟
رمب ��ا ح ��ان ال ��وق ��ت ل�ت�ن�ظ��ري �إىل ن�ف���س��ك ع �ل��ى �أن ��ك
(كاملة) ،بكل قدرتك و�ضعفك وحاجاتك ونظام قيمك
بحيث ال تعتمدين على حكم الآخرين� .إذا كان ي�صعب
عليك قول ال ،تد ّربي على الأمر والحظي ردود الفعل
التي تنتج منه ...واعلمي �أن حب الآخرين واحرتامهم
يبد�أ �أو ًال بحب الذات واحرتامها ،و�إذا مل تتمكني من
تغيري ه��ذه ال�ع��ادة ،ميكنك ا�ستبدالها :اقرتحي على
والديك االت�صال بهما مرة يف الأ�سبوع ،لكن لي�س يف
اليوم نف�سه وال يف ال�ساعة نف�سها.
 (ي�صعب علي االعتذار عن تلبية دعوة ...رغم �أنني�أف�ضل �أحياناً البقاء يف املنزل والتمتع بالهدوء).
• ن�صيحة اخلبري :الأ�سئلة التي ميكن �أن تطرحيها
ع�ل��ى نف�سك( :م��ا احل��اج��ة ال�ت��ي تدفعني �إىل قبول
الدعوة؟ مب��اذا يفيدين �إر�ضاء الآخرين ،والقيام مبا
يتوقعوه مني؟ رمبا لإر�ضاء حميطي والتمتع مبزيد
م��ن القيمة)� .إذا ك��ان��ت ه��ذه احل��ال ،ف�لا ب��أ���س ،لكن،
�إذا كنت تفعلني ذلك خوفاً من قول ال ،ف�سيكون من
امل�ؤ�سف قبول الأم��ور التي تزعجك يف الواقع .اعلمي
�أن ��ه ،مل��واج�ه��ة ال���ص�ع��وب��ات ،م��ن الأف���ض��ل التمييز بني
م��ا �إذا ك��ان��ت ت��أت��ي م��ن الآخ ��ر �أو م�ن��ا ،وم��ا �إن يت�ضح
ذل��ك ،ن�ستطيع القبول �أو الرف�ض من خالل احرتام
احلاجات.

جلي�سة اطفالك..
كيف تختارينها؟

 (ال ّتنفك �إحدى �صديقاتي عن �إخباري عن م�شاكلها ،املخ�ص�ص للتكلم ع��ن م�شاكلها واالن�ت�ق��ال �إىل �أمور
�أخرى وم�شاركتك �أوقاتاً ممتعة.
ولي�س �أمامي �أي خيار �سوى اال�ستماع �إليها).
• ن�صيحة اخل �ب�ي�ر :غ��ال �ب �اً م��ا ن�ن�ج� ّر �إىل الت�أثر
�أهمية اخلط�أ
بالأ�شخا�ص الذين يعانون ،لكن من املهم �أن ن�سمح
لأنف�سنا بالراحة يف حني ي�شعر الآخ��ر باالنزعاج .قد ن��ري��د �أن ن�ك��ون مع�صومني ع��ن اخل�ط��أ ،لكن م��اذا لو
نتو�صل �أحياناً �إىل خال�صة �أن هذا ال�شخ�ص �أو ذاك �أعطينا لأنف�سنا حق ارتكاب الأخطاء؟
ال يجلب لنا �سوى امل�شاكل فنقرر االبتعاد وحتى قطع �( -أري� ��د �أال ت���ش��وب م�ن��زيل ��ش��ائ�ب��ة ،ف�لا �أت��وق��ف عن
العالقة .لكن �إذا كنت حتبني هذه ال�صديقة� ،صارحيها الرتتيب والتنظيف).
وب��دل �أن ترف�ضي اال�ستماع �إليها �أو االع�ت�راف ب�أن • ن���ص�ي�ح��ة اخل� �ب�ي�ر :ه ��ل ي �� �ش �ع��رك ه� ��ذا ال�سلوك
ك�لام�ه��ا ي��زع�ج��ك ،اق�ترح��ي عليها احل��د م��ن الوقت باالرتياح ولو لب�ضعة �أي��ام؟ �إذا كانت هذه هي احلال،
فا�ستفيدي منها ق��در الإم �ك��ان ،لكن م��ن ال�ضروري
احل ّد من املتطلبات من وقت �إىل �آخر واال�ستفادة من
الوقت بطريقة �أخرى� ،أو م�ساعدة الآخرين .كل ذلك
من دون ال�شعور بالذنب طبعاً.
 (�أج ��د دائ �م �اً الأ� �س �ب��اب ال�ت��ي متنعني م��ن ال �ن��وم يفامل�ساء ...ويف الغد �أعجز عن النهو�ض).
• ن�صيحة اخلبري :غالباً ما يخفي الن�شاط الزائد
خوفاً من الفراغ ومن نهاية اليوم التي متثل للبع�ض
نهاية احل�ي��اة ...على �سبيل امل�ث��ال ،عندما ت�ستقبلني
الأ� �ص��دق��اء يف امل �ن��زل ،ك��م مت�ضني م��ن ال��وق��ت معهم
من دون النهو�ض للقيام بواجبات ال�ضيافة؟ �أن�صحك
باختبار ما يحدث عندما ال ت�ضعني نف�سك يف جمرى
الأحداث .اكت�شفي لذة (احل�صول) من دون عطاء...
 (يف ال�ع�م��ل� ،أ��ش�ع��ر دائ �م �اً ب��أن�ن��ي م�ل��زم��ة باالبت�ساموالظهور مبزاج مرح .كيف ميكن �أن �أكون على طبيعتي
�أكرث؟).
• ن�صيحة اخلبري :ميكن �أن يتوافق ه��ذا ال�سلوك
مع ر�سائل ملزمة �أو اعتقادات مثل( :كوين كاملة) و)
ك��وين قوية) ليتقبلك الآخ ��رون! �إذا كنت من ه�ؤالء
الأ�شخا�ص ،من املثري لالهتمام �أن ن�س�ألك :ملاذا تظنني
�أنه ميكن �أن تفقدي قيمتك بنظر الآخرين �إذا عربت
عن م�شاعرك ب�صراحة؟
يف كل مرة تبت�سمني فيها ،ا�س�أيل نف�سك م��اذا تخفي
هذه االبت�سامة و�إذا كانت حقيقية �أو تعبرياً ظاهرياً
لي�س �إال ...ثم تخل�صي من ن�صف االبت�سامات التي
ال ت�ع�ك����س م ��ا ت���ش�ع��ري��ن ب ��ه والح �ظ ��ي ال �ت ��أث�ي�ر على
نف�سك والآخ��ري��ن .عندما ال تكونني مب��زاج م��رح ،ما
الر�سالة التي تعربين عنها؟ المباالة؟ حزن؟ غ�ضب؟
اعرتا�ض؟ �شيئاً ف�شيئاً� ،ستتعلمني التعرف �أكرث �إىل
ع��واط�ف��ك و�إظ �ه��اره��ا ب �ج��ر�أة وال�ت�ع�ب�ير ع��ن نف�سك.
و�ستجدين �أن الآخرين �سيتقبلونك على طبيعتك.
نعم للتعاون
كفى اعتماداً على الذات! ال ب�أ�س يف طلب امل�ساعدة� ،إنه
م�سموح ،ال بل يو�صى به.
�( -سئمت م��ن التحقق م��ن ف��رو���ض الأوالد وتنظيم

حياتهم يف حني �أن زوجي يف�ضل اللعب معهم .ي�ؤدي
دائماً دور الأب ال�صالح!).
• ن�صيحة اخلبري :ه��ذه احلالة �شائعة ،لكن ح ّلها
موجود بالت�أكيد! �إذا حالفك احل��ظ وت��زوج��ت رج ً
ال
منفتحاً ع�ل��ى احل ��وار ،ميكنك �أن ت�ق��ويل ل��ه( :لدي
م�شكلة (�إياك وقول :لديك م�شكلة)� ،أرغب يف احل�صول
على مزيد من الوقت للعب مع الأوالد ...كيف ميكننا
ذل��ك؟) بهذه الطريقة تقرتحني عليه �أن تتعاونا� ،أو
�إذا مل يتقبل هذا النوع من الطلبات ،فيمكنك جتربة
اختبار �صغري :يف امل�ساء ،بد ًال من حت�ضري الع�شاء �أو
م�ساعدة الولد الأكرب يف فر�ضه و�أنت تلب�سني الثاين
ث�ي��اب ال �ن��وم ،ا��س�ت�م��ري باللعب م��ع الأط �ف��ال ،عندما
يالحظ الأب �أن��ك ما زل��ت تلعبني معهم ،قد يتفاج�أ
من �أنك مل حت�ضري الع�شاء ...ابقي هادئة وا�ستمري
باللعب .يف غ�ضون �أ�سبوع ،يجب �أن يبدي انفتاحاً �أكرب
ويتق ّبل الو�ضع...
لنتجنب ال�ضغط
ملاذا تبحثني عن ال�صعوبات؟ عندما نقي�س اجلهود جيداً،
يجب �أن نق ّيم النجاح حتى يف الذهاب �إىل موعد.
 (�أجد �صعوبة يف اخلروج باكراً من املكتب و�أع��ود �إىلالبيت يف �أوقات مت�أخرة جداً).
• ن�صيحة اخل�ب�ير :يحتاج البع�ض �إىل عي�ش حياة
زاخ��رة بالن�شاطات لتجنب اخل��وف من الفراغ و�إعطاء
معنى حلياته .يف بع�ض الأحيان ،يفيد ذلك يف جتاهل
ما ال ينا�سب يف احلياة وعدم مواجهة امل�شاكل ،ويتوافق
م��ع االع�ت�ق��اد ب ��أن��ه ي�ج��ب ب��ذل م��زي��د م��ن اجل �ه��ود ك�أن
قيمتنا تتوقف على اجلهود التي نبذلها .يف الواقع ،هذه
لي�ست احلال دائماً ،وبالتايل ،ن�شعر �أحياناً بعدم الر�ضا.
م��ن امل�ه��م تقييم امل�ن��اف��ع وال�ع��واق��ب ال�ت��ي تعرت�ضنا...
و�إذا قررنا تغيري ال�سلوك ،ي�سمح لنا بع�ض التمارين
با�ستعادة بع�ض التوازن.
 (ال �أ�ستطيع التوقف عن التدخني ...ومع ذلك� ،أ�شعرب�أنني مقتنعة وجاهزة.)...
• ن�صيحة اخلبري :للإقالع عن التدخني �أو �ألعاب
املي�سر �أو ع��ادة �أخ��رى تزعجنا ،من املهم ج��داً اخلروج
م��ن �إط��ار منطق الكل �أو ال ��ش��يء .وب��د ًال م��ن التفكري
(�إذا توقفت عن التدخني� ،سيكون ق��راراً نهائياً) ،من
الأف���ض��ل حت��دي��د �أه ��داف تدريجية ومعقولة ،و�سهلة
البلوغ :ح��اويل االمتناع عن التدخني ملدة يوم ثم ملدة
�أ� �س �ب��وع ...وا��س�ت�ب��ديل (ا��س�تراح��ات ال�ت��دخ�ين) ب�أوقات
ت�ستمتعني بها .ميكنك بعد ذل��ك ،حتديد حتدٍ �أ�صعب
م��ن خ�ل�ال اخ�ت�ي��ار ت��اري��خ م�سبق ل�ل�إق�لاع ع��ن العادة
املحددة .يتو�صل بع�ض الأ�شخا�ص �إىل ذلك من خالل
اجلهود ال�شخ�صية يف حني يحتاج �آخ��رون �إىل متابعة
طبية �أو نف�سية.

جتد الأم �صعوبة يف �إيجاد جلي�سة �أطفال مرحة وموثوقة يف �آن .ما هي
املعايري التي يجب احرتامها مب��ا �أن اخل�ي��ار يبقى حم��دوداً وبعيداً عن
املثالية؟
عدا التو�صيات التقليدية (من الأ�صدقاء �أو �أرباب العمل ال�سابقني) ،يجب
�أن تتما�شى جلي�سة الأطفال مع منط حياة العائلة التي تعمل لديها كي
تربع يف االندماج معها وتتعلم جميع عاداتهاّ .
يف�ضل الأهل عموماً �إيجاد
�صفات (الأمومة) لدى جلي�سة الطفل كي تنجح يف تهدئة املواليد اجلدد.
كذلك ،يجب �أن حتب اللعب و�أن تكون حذرة يف التعامل مع الأوالد الأكرب
�سناً ،وال نن�سى ��ض��رورة �أن تتمتع مبعارف و�شهادات تربوية كي ت�ساعد
الأوالد يف فرو�ضهم املنزلية.
بغ�ض النظر عن عمر الطفل ،ال بد من البحث يف املقام الأول عن �شخ�ص
عطوف ومبدع ومرح .يجب �أن تكون جلي�سة الأطفال م�س�ؤولة ومنطقية
وموثوقة كي تتمكن من تعزيز روابط الطفل مبحيطه ب�شكل �آمن و�سليم
وكي تتجنب زعزعة نف�سية الطفل.
بعد اختيار املربية املنا�سبة ،يجب �أن يتكيف الأه��ل تدريجاً مع الو�ضع
اجلديد كي يدرك اجلميع واجباتهم ومكانتهم يف املنزل .ال تكون جلي�سة
الأطفال �صديقة وال موظفة وال فرداً من الأ�سرة .يجب �أن يفر�ض الأهل
تعليماتهم ،مبا يف ذلك قواعد ال�سلوك والن�شاطات املرتقبة ووجبات الطعام
وموعد النوم...
مع مرور الوقت ،ترت�سخ هذه العادات وتقدم جلي�سة الأطفال ما لديها من
معارف ،مثل حث الطفل على ممار�سة الن�شاطات التي ال يحبها كثرياً �أو
تعليمه ثقافة خمتلفة وت�شجيعه على �إقامة عالقات جديدة .هكذا يغتني
عامل الطفل وتزيد ثقته بنف�سه ويرت�سخ احرتامه للآخرين.

الن�ساء مفتاح النجاح
ما هو �سر النجاح يف اقت�صاد اليوم؟ وفقاً لدرا�سة حديثة �أجرتها الذراع
البحثية لبنك (ك��ري��دي �سوي�س) ،تبني �أن ال�سر يف ال �ق��درات الأنثوية
العقلية .بعد مراقبة �أداء � 2400شركة يف جميع �أنحاء العامل من منذ عام
 ،2005يبني التقرير �أن �أ�سهم ال�شركات التي ت�شمل جمال�سها امر�أةواحدة
على الأقل ،تتفوق على ال�شركات التي تت�ألف جمال�س �إداراتها من الذكور
بن�سبة  26يف املئة .ت�أكد هذا االجت��اه يف عام  ،2008ما دفع الباحثون
�إىل الإ�شارة �إىل �أن هذه ال�شركات حتقق جناحاً لأن الن�ساء رمبا يتجننب
املخاطر .مل نتمكن من العثور ول��و على ع�ضو واح��د يف جمل�س الإدارة
يوافق على ذلك .يقول ديب رميان ،الذي يرت�أ�س املجل�س يف كورنينج�( :أنا
�أقل مي ً
ال للت�صرف بت�سرع ،لكن ال �أتردد يف املجازفة امل�ضمونة� .سمعت �أن
الرجال البارعني هم املخططون الأكرث حذراً .املجازفة خمتلفة متاماً عن
الت�صرف بت�سرع ومن دون تخطيط).
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العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/848عقاري كلي

العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/502مدين كلي

العدد  10740بتاريخ2013/3/14
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1176جتاري كلي
اىل املدعى عليهما� -1/شركة قطع الغيار العاملية -ذ.م.م  -2ف��درال للتجارة العامة-
� � ��ش.ذ.م.م جم�ه��ويل حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ب�ن��ك � �ص��ادرات اي ��ران -ف��رع �سوق
م��ر��ش��د ومي�ث�ل��ه :اب��راه �ي��م حم�م��د اح �م��د حم�م��د ال �ق��ا� �س��م ق��د اق ��ام ع�ل�ي��ك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم ( )3 ,2 ,1بالتكافل والت�ضامن مببلغ وقدره
( 5.860.451.17درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة االتفاقية بواقع
 %16من تاريخ اال�ستحقاق يف  2012/5/14وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ
املعجل بالكفالة .وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2013/3/28ال�ساعة � 9.30ص
بالقاعة  ch2.E.21لذا فانت مكلف باحل�ضور 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�ضوري.

العدد  10740بتاريخ2013/3/14
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/851عقاري كلي

اىل املدعى عليه -1/داينا�ستي زرعوين انك جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي
/ا�سحاق ح�سينعلي رحيمي وميثله :عبيد �صقر عبيد بو�ست قد اق��ام عليك
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وق��دره (1.063.132
درهم) والزام املدعى عليها بان ت�ؤدي للمدعيني مبلغ ( 500.000درهم) وذلك
على �سبيل التعوي�ض املادي واملعنوي والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب .وحددت
لها جل�سة يوم االحد املوافق  2013/4/21ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة ch1.A.1
لذا فانت مكلف باحل�ضور 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�ضوري.

اىل املدعى عليه -1/احمد جمال الدين حممد �سليم جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي �/سيف حمد �سيف املطريي وميثله :عامر �سيد حممد �سيد حمي
رو�شن املرزوقي قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه
مببلغ وق��دره ( 500000دره��م) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفوائد
القانونية  %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام( .واعالنك بان الدعوى
ق��د مت جتديدها م��ن ال��وق��ف بناء على طلب امل��دع��ى) وح��ددت لها جل�سة يوم
االثنني املوافق  2013/4/8ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  ch1.C.15لذا فانت
مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل,

حماكم دبي
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ق�سم الدعاوي العقارية

ق�سم الق�ضايا املدنية

اىل املدعى عليه� -1/شركة الل�ؤل�ؤة العقارية �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي /ح�سني �سليم مرت�ضى قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
بف�سخ العقد بني املدعي واملدعي عليه والزام املدعي عليه مببلغ وقدره (193908
درهم) والفائدة القانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2013/4/14ال�ساعة � 11.00ص
بالقاعة  ch1.B.8لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام
على االقل,
ق�سم الدعاوي العقارية

ق�سم الق�ضايا التجارية
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العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2009/1348عقاري كلي

العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/46دعاوي م�ستعجلة جتارية

العدد  10740بتاريخ2013/3/14
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/878مدين كلي

العدد  10740بتاريخ2013/3/14
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1563جتاري كلي

اىل اخل�صم املدخل  -1/بروفايل جروب  -2بروفايل للعقارات (ذات م�س�ؤولية حمدودة) جمهويل
حمل االقامة مبا ان املدعي /خيوجن هي لوي قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام
املدعي عليهم بف�سخ التعاقد وبارجاع املبالغ املدفوعة وقدرها ( 1962463درهم) من املدعى عليهما
االول والثانية ومبلغ  392493درهم من املدعى عليهم الثالثة والرابعة والزام املدعى عليهم مببلغ
 150000درهم اتعاب حماماة والتعوي�ض والر�سوم وامل�صاريف والفائدة القانونية بواقع  %12من
تاريخ ا�ستالم املبالغ وحتى متام ال�سداد و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة .وحددت لها جل�سة
يوم االحد املوافق  2013/4/14ال�ساعة � 11.00ص بالقاعة  ch1.B.8لذا فانت مكلف باحل�ضور
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�ضوري.
ق�سم الدعاوي العقارية

اىل امل��دع��ى عليه� -1/سابرينا ب��ن بريك جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان
املدعي �/سمري عا�صي وميثله :م��روان حممد احمد ن��ور امل��ازم قد اقام
عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب�صفة م�ستعجلة بتعيني حار�س
ق�ضائي وال��ر��س��وم وامل���ص��اري��ف .وح ��ددت لها جل�سة ي��وم االح��د املوافق
 2013/3/17ال�ساعة ��� 8.30ص بالقاعة  ch1.B.6ل��ذا ف��ان��ت مكلف
باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل,

اىل امل��دع��ى ع �ل �ي��ه -1/ع�ل��ي ع�ب��دال��رح�م��ن ن���ص��ر اهلل ال �ع ��ارف جم �ه��ول حمل
االقامة مبا ان املدعي /ال�شيخ حممد بن طحنون بن حممد ال نهيان وميثله:
عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
بالزام املدعي عليه وقدره ( 2300000درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
والفائدة القانونية  %9من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام .وحددت لها
جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2013/3/21ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة ch2.D.18
لذا فانت مكلف باحل�ضور 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�ضوري.

اىل املدعى عليه -1/احمد نور الدين نايل عبداحلكيم جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي /بنك ام القيوين الوطني �ش م ع وميثله :خالد كلندر عبداهلل
ح�سني قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ
وق��دره ( 136600.47دره��م) وال��ر��س��وم وامل�صاريف وات�ع��اب امل�ح��ام��اة والفائدة
االتفاقية � %18سنويا باال�ضافة اىل  %2فائدة تاخريية من  2012/3/31وحتى
ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2013/4/4ال�ساعة 9.30
�ص بالقاعة  ch2.E.21ل��ذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي م��ا لديك م��ن م��ذك��رات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة ايام على االقل,

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

رئي�س الق�سم

ق�سم الق�ضايا املدنية

ق�سم الق�ضايا التجارية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1264جتاري كلي

العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1725جتاري كلي
اىل املدعى عليه  -1/ماك�س �شو للتجارة العامة جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي
/ار ان ايه ري�سور�سيز املحدودة وميثله :احمد علي عبداحلميد القاري قد اقام عليك
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بعدم ا�سترياد او ت�صدير او ترويج او
توزيع اي ب�ضائع حتمل عالمة املدعية التجارية و اي عالمة م�شابهة يف الدولة م�ستقبال
ب�أي �شكل من اال�شكال �سواء ب�شكل م�ستقل او كجزء من اي عالمة او ا�سم اخر مع ن�شر
جريدتني حمليتني وا�سعتي االنت�شار خماطبة دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ل�شطب
اال�سم التجاري والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة . .وحددت لها جل�سة يوم االربعاء
املوافق  2013/3/20ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  ch1.B.8لذا فانت مكلف باحل�ضور او
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل
اجلل�سة بثالثة ايام على االقل,

العدد  10740بتاريخ2013/3/14
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2011/772جتاري كلي
اىل اخل�صم املدخل � -1/شركة ادمي العقارية ذ.م.م  -2ريفاد للفنادق (جري�سي ) املحدودة
جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي �/شني فوة جاجن -ب�صفته املمثل القانوين (م�ؤ�س�سة
الوقت اجلديد لتجهيزات الفنادق -م�ؤ�س�سة فو �شني للتجارة) وميثله� :سعدالدين جعفر
عبدهلل النوخذا قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ
(210450دره ��م) والفائدة القانونية بواقع � %12سنويا من تاريخ رف��ع الدعوى وحتى
ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف واالت�ع��اب .وح��ددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق
 2013/3/28ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  ch2.E.22لذا فانت مكلف باحل�ضور او من
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة ايام على االقل( ,علما بانه مت احالة الدعوى للدائرة الثالثة)

العدد  10740بتاريخ2013/3/14
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1051مدين جزئي

اىل امل��دع��ى ع�ل�ي��ه  -1/ك��ام�بر -ف ��رع م��ن ال���س�ن�ك��ري ل�لا��س�ت�ث�م��ار��� -ش ذ.م.م
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي �/شاروتي � 1881ش ام وميثله :احمد علي
عبداحلميد القاري قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بعدم التعدي
وا�ستغالل العالمة التجارية والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة ( باقي
الطلبات مو�ضحة يف الئحة الدعوى)  .وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق
 2013/3/20ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  ch1.B.8لذا فانت مكلف باحل�ضور 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�ضوري.
ق�سم الق�ضايا التجارية

حماكم دبي

ق�سم الق�ضايا التجارية

ق�سم الق�ضايا التجارية

حماكم دبي

حماكم دبي

اىل املدعى عليه -1/عبد االله حممد ح�سني احراري جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي �/شركة رويال اند �سن الين�س للت�أمني (ال�شرق االو�سط) املحدودة-
� ��ش.م.ب وميثله :حبيب حممد �شريف ع�ب��داهلل امل�لا ق��د اق��ام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( 20.000درهم) والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة بواقع  %12من تاريخ �صريورة احلكم وحتى
ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/3/18ال�ساعة 8.30
�ص بالقاعة  ch2.D.17ل��ذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي م��ا لديك م��ن م��ذك��رات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة ايام على االقل,
ق�سم الق�ضايا املدنية

حماكم دبي

حماكماال�ستئناف

حماكماال�ستئناف

حماكماال�ستئناف

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2013/2ا�ستئناف امور م�ستعجلة جتاري

العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2012/1168ا�ستئناف مدين

العدد  10740بتاريخ2013/3/14
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2012/1530ا�ستئناف جتاري

اىل امل���س�ت��أن��ف ��ض��ده�م��ا  - 1 /م�ي�ه�ير ك�يري��ت ب��ات�ي��ل  -2ب�ي�ج��ي مهر
باتيل جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف � /شركة ات�ش ا���س بي
�سي ترا�ستي (�سي �آي) املحدودة �ش ذ.م.م وميثله� :سمري حليم كنعان
ق��د ا�ست�أنف ال�ق��رار /احلكم ال�صادر بالدعوى رق��م  2012/50دعاوي
م�ستعجلة جتارية وحددت لها جل�سه يوم االثنني املوافق 2013/3/25
ال�ساعة � 10.00صباحابالقاعة  ch1A.4وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او
من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

اىل امل�ست�أنف �ضدهم  - 1 /عال احمد عياد  -2عبداللطيف حممد ابوبكر
احمد احلمادي � -3سامر جربي غنامي عودة  -4ر�ضا خمتار ال�شحات
ال�سيد جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /نا�سكو ق��ره اوغالن
وميثله :احمد علي عبداحلميد ال�ق��اري ق��د ا�ست�أنف ال�ق��رار /احلكم
ال�صادر بالدعوى رق��م  2011/517م��دين جزئي بتاريخ 2012/12/27
وح ��ددت ل�ه��ا جل�سه ي��وم االرب �ع��اء امل��واف��ق  2013/4/3ال���س��اع��ة 10.00
�صباحابالقاعة  ch2D.18وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم
قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

العدد  10740بتاريخ2013/3/14
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/17عقاري كلي

اىل امل�ست�أنف �ضده  - 1 /بنيان ل�صناعة الرخام والبالط واال�سمنتي
���ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /جيل للنقل الربي
ال�ع��ام ( �� ��ش.ذ.م.م) ومي�ث�ل��ه :عبدالرحمن ح�سن حممد امل �ط��وع قد
ا�ست�أنف القرار /احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2012/399جتاري جزئي
بتاريخ  2012/12/23وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق 2013/4/17
ال�ساعة � 10.00صباحابالقاعة  ch2D.19وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او
من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

اىل املدعى عليه -1/عبدالغفور بن حممد غزايل غفور جمهول حمل االقامة
مب��ا ان امل��دع��ي �/شركة ام�لاك للتمويل ���ش م ع وميثله :عبدالرحمن حممد
عي�سى جمعة قد اق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة بف�سخ العقد بني
املدعي واملدعى عليها وال��زام املدعي عليها مببلغ وقدره ( 1140691.22درهم)
وخماطبة دائ��رة االرا�ضي واالم�لاك والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. .
وح��ددت لها جل�سة يوم االح��د املوافق  2013/3/17ال�ساعة � 11.00ص بالقاعة
 ch1.B.8لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل,

ق�سم الطعون

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

ق�سم الطعون

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

ق�سم الطعون

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

ق�سم الدعاوي العقارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 3620و 2012/ 3623عم جز  -م ع -ب� -أظ

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

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

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

مدعيان -1 /جاهري علي ميندو ميا اجلن�سية :بنغالدي�ش -2حممد �صدام
حممد جام�شيد دهايل اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعي عليه :حممد ميزان
للمقاوالت وال�صيانة العامة ذ.م.م اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى:
م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه/حممد ميزان للمقاوالت وال�صيانة العامة
ذ.م.م اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/26موعدا لنظر الدعوى,
لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الرابعة بـ حمكمة
ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة
املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/03/5

مدعي /عنايت اهلل ميان باد�شاه اجلن�سية :باك�ستان مدعي عليه :مركز الوثبة
الطبي اجلديد اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات عمالية
املطلوب اعالنه /مركز الوثبة الطبي اجلديد اجلن�سية :االمارات عنوانه:
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم
االثنني املوافق  2013/3/25موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور
ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثالثة بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية -
الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع
مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر
الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/03/6

مدعي� /سوجا توما�س كازهاكي بارمبيل �صامونيل باراهام اجلن�سية :الهند
مدعي عليه :كوكا�ش للديكور والتعهدات اجلن�سية :االمارات مو�ضوع
الدعوى :م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه/كوكا�ش للديكور والتعهدات
اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة
اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق  2013/3/25موعدا لنظر الدعوى,
لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الرابعة بـ حمكمة
ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة
املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/27

مدعي /ايهاب حممد حممد حممد النحا�س اجلن�سية :م�صر مدعي عليه:
حممد مبخوت املنهايل للمقاوالت اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى:
م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه /حممد مبخوت املنهايل للمقاوالت
اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله
وحددت املحكمة يوم االحد املوافق  2013/3/24موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت
مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثالثة بـ حمكمة ابوظبي
االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة
لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/03/10

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

قلم املحكمة

قلم املحكمة

قلم املحكمة

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

العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
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مدعي /اكرب ح�سني حاجي حممد جول اجلن�سية :باك�ستان مدعي عليه:
م�ؤ�س�سة ال�شهباء للنقليات العامة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى:
م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه /م�ؤ�س�سة ال�شهباء للنقليات العامة اجلن�سية:
االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت
املحكمة يوم االربعاء املوافق  2013/3/27موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت
مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الرابعة بـ حمكمة ابوظبي
االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة
لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/03/04

مدعي /فرمان اهلل عزيز اهلل خان اجلن�سية :باك�ستان مدعي عليه :ال�شهامة
ال�صيانة العامة والديكور اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات
عمالية املطلوب اعالنه /ال�شهامة ال�صيانة العامة والديكور اجلن�سية:
االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت
املحكمة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/26موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت
مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثانية بـ حمكمة ابوظبي
االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة
لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/03/04

مدعي /النا جويكو النديكو اجلن�سية :الفلبني مدعي عليه :غازي ع�سريان
للمالب�س �ش.ذ.م.م فرع ابوظبي اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى:
م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه/غازي ع�سريان للمالب�س �ش.ذ.م.م فرع
ابوظبي اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/26موعدا لنظر
الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الرابعة
بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها
قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ
2013/03/04

مدعي /حممد عزيز احلق �شودري اجلن�سية:بنغالدي�ش مدعي عليه :م�ؤ�س�سة
االق�سام للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات
عمالية املطلوب اعالنه/م�ؤ�س�سة االق�سام للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات
عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم
الثالثاء املوافق  2013/3/26موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور
ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثالثة بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة
املحكمة العمالية مدينة حممد بن زايد �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة
املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/27
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EAT 12665

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم 52274 :
با�سم  :م�شاريع الفهيم ذ.م.م
وعنوانه � :ص.ب ، 55437 .ال�شارقة  ،الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ  04 :فرباير 2004
امل�سجلة حتت رقم 44755 :
الفئة 25 :
املنتجات :مالب�س � ،ألب�سة للقدم � ،أغطية للر�أ�س.
اال�شرتاطات
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 2013/03/24 :
وحتى تاريخ 2023/03/24 :
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 52273 :
با�سم  :م�شاريع الفهيم ذ.م.م
وعنوانه � :ص.ب ، 55437 .ال�شارقة  ،الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ  28 :مار�س 2004
امل�سجلة حتت رقم 46071 :
الفئة 18 :
املنتجات  :اجللد واجللد املقلد والب�ضائع امل�صنوعة من ه��ذه امل��واد الغري مدرجة يف فئات �أخ��رى  ،جلود
حيوانات  ،اجللود  ،احلقائب  ،حقائب اليد  ،احلقائب ال�صغرية  ،الأحزمة  ،ال�شنط � ،صناديق الثياب وحقائب
ال�سفر  ،مظالت � ،شم�سيات وع�صى للم�شي  ،ال�سفن  ،العدد  ،ال�سروج.
اال�شرتاطات
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 2013/03/24 :
وحتى تاريخ 2023/03/24 :
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 52272 :
با�سم  :م�شاريع الفهيم ذ.م.م
وعنوانه � :ص.ب ، 55437 .ال�شارقة  ،الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ  24 :فرباير 2004
امل�سجلة حتت رقم 44751 :
الفئة 14 :
املنتجات  :جموهرات  ،جموهرات مقلدة � ،أدوات م�صنوعة من �أو مطلية باملعادن الثمينة وغري مدرجة بفئات
�أخرى � ،أدوات قيا�س الوقت والزمن � ،ساعات احلائط و�ساعات اليد.
اال�شرتاطات
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 2013/03/24:
وحتى تاريخ 2023/03/24 :
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 52271 :
با�سم  :م�شاريع الفهيم ذ.م.م
وعنوانه � :ص.ب ، 55437 .ال�شارقة  ،الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ  24 :مار�س 2004
امل�سجلة حتت رقم 45868 :
الفئة 3 :
املنتجات  :عطور  ،ماء كولونيا  ،زيوت �أ�سا�سية  ،مواد جتميل � ،ألوان وغ�سول �شعر � ،أقنعة جتميل  ،كرميات
 ،مكياج  ،عناية بالأظافر � ،أحمر �شفاه  ،مزيل للرائحة وم�ضاد للعرق لال�ستخدام ال�شخ�صي  ،م�ستح�ضرات
حمام  ،م�ستح�ضرات تبيي�ض  ،منظفات �أ�سنان � ،صابون  ،مواد زينة.
اال�شرتاطات
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 2013/03/24:
وحتى تاريخ 2023/03/24 :
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /هوروث ماك العمال اال�ست�شارات
بن�شر التعديالت املو�ضحة �أدناه على طلب ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم  89966 :بتاريخ 2007/01/29:
امل�سجلة حتت رقم  127746 :بتاريخ 2011/01/03:
با�ســم� :ش .الو فريا اوف امريكا انك
وعنوانه :الو فريا اوف امريكا انك  13745جوبيرت روود – داال�س  ،تك�سا�س  75238الواليات املتحدة االمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
م�ستح�ضرات العناية بالب�شرة (لغري اال�ستعمال الطبي) وبالتحديد :املنظفات ،املرطبات ،امللونات امل�ستخدمة ال�ضفاء لون على
الب�شرة ،مربدات الب�شرة (م�ستح�ضرات لتربيد الب�شرة)  ،مرطبات و/او مطريات الب�شرة ،م�ستح�ضرات ازالة ق�شرة الوجه واجل�سم،
م�ستح�ضرات لزيادة ملعان الب�شرة (لتقليل ن�سبة ظهور اللون الداكن للب�شرة)  ،الكرميات املو�ضعية الننقا�ص ن�سبة ظهور االن�سجة،
م�ستح�ضرات العناية بال�شعر وبالتحديد  :ال�شامبو ،املرطبات ،جل ت�شكيل ال�شعر ،رزاز (�سرباي) لل�شعر ،مثبتات ال�شعر ،امل�ستح�ضرات
ال�صحية لال�ستخدام ال�شخ�صي (غري الطبية) وبالتحديد :مزيالت الروائح الكريهة لال�ستخدام ال�شخ�صي ،غ�سوالت (لو�شن) مابعد
احلالقة ،جل لال�سنان ،غ�سوالت للفم (لي�ست لغايات طبية)  ،ماء الكولونيا للرجال والن�ساء ،منتجات اغرا�ض التجميل وبالتحديد:
م�شدات لب�شرة الوجه ،م�ستح�ضرات اخفاء �آثار ب�شرة اجللد ،م�ستح�ضرات تدليك الوجه ،م�ساحيق تدليك الوجه م�ستح�ضرات ا�ضفاء
اللون الربونزي للب�شرة ،م�ستح�ضرات ا�ضفاء اللون الوردي وم�ستح�ضرات ا�ضفاء احمرار للون الب�شرة ،م�ستح�ضرات تظليل العيون
(بامل�ساحيق) و /او عن طريق م��واد التجميل ال�سائلة ،اق�لام تخطيط ال�شفة والعيون واحلواجب ،م�سكرة ،طالء ال�شفاه ،ملمعات
ال�شفاه ،م�ستح�ضرات غري طبية الزال��ة بل�سم ال�شفاه واملكياج ،امل��واد املنظفة ،املنظفات ،متعددة االغرا�ض (بخالف امل�ستخدمة يف
العمليات الت�صنيعية ولغايات طبية)م�ستح�ضرات النظافة جلميع االغرا�ض املنزلية ،جميع املنتجات املذكورة هي يف حدود وقوعها
بالفئة ( )3وغري املت�ضمنة بالفئات االخرى
الواقـعة بالفئة 3 :
رقم وتاريخ الن�شر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية 2010/10/31( – )100( :م )
التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�سابق� :شطب املنتجات:
م�ستح�ضرات اخفاء �آث��ار ب�شرة اجللد ،م�ستح�ضرات تدليك الوجه ،م�ساحيق تدليك الوجه م�ستح�ضرات ا�ضفاء اللون الربونزي
للب�شرة ،م�ستح�ضرات ا�ضفاء اللون الوردي ،م�ستح�ضرات تظليل العيون (بامل�ساحيق) و /او عن طريق مواد التجميل ال�سائلة ،اقالم
تخطيط ال�شفة والعيون واحلواجب ،م�سكرة ،طالء ال�شفاه ،ملمعات ال�شفاه ،م�ستح�ضرات غري طبية الزالة املكياج.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
هوروث ماك العمال اال�ست�شارات
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

EAT 68876

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب ت�سجيل العالمة التجارية :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  14مار�س  2013العدد 10740

EAT 64478

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /التميمي وم�شاركوه
بن�شر انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

بتاريخ 2008/07/01 :
بتاريخ 2010/06/28 :

املودعة بالرقم 51694:
با�ســم� :ش .الهند ال�شرقية للمواد الغذائية (ذ.م.م)
وعنوانه� :ص ب  28203دبي – االمارات العربية املتحدة
وامل�سجلة حتت رقم  )43523( :بتاريخ2003/11/17:
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية
يف  2013/02/23 :وحتى تاريخ 2023/02/23 :
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 2013/02/07 :
املودعة حتت رقم 186418 :
				
تاريخ �إيداع الأولوية
با�سم  :ال�سيد كري�ستيان لوبوتني
وعنوانه  ، 1 :رو فولني  ،باري�س  ، 75002فرن�سا.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات
لبا�س القدم الن�سائي بالكعب العايل.
الواقعة بالفئة 25 :
و�صف العالمة  :العالمة التجارية تتكون من اللون االحمر (بانتون رقم  )18.1663TPعلى نعل حذاء كما
هو مو�ضح يف الر�سم �أعاله .اخلطوط العري�ضة للحذاء لي�ست جزءا من العالمة التجارية ولكن املق�صود بها
�إظهار العالمة التجارية امل�ستخدمة.
اال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 1 115752 :
امل�سجلة حتت رقم 105040 :
با�سم  :بيري مارتن ليمتد
وعنوانه  :جناح � 5أيه  ،بناية الزلفا � ،ص.ب ، 102619 .دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
رقم وتاريخ الن�شر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية ) ( – ) ( :
وذلك لتمييز املنتجات  /اخلدمات  :ال�سجائر والتبغ (اخلام وامل�صنع) ومنتجات التبغ.
الواقعة بالفئة 34 :
التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�سابق :
تنازل رقم 1 :
ا�سم مالك العالمة  :انغالند انرتنا�شيونال توباكو كومبني ليمتد
ا�سم املتنازل له  :بيري مارتن ليمتد
مهنته  :م�صنعون وجتار
جن�سيته  :الإمارات العربية املتحدة.
عنوانه وحمل �إقامته  :جناح � 5أيه  ،بناية الزلفا � ،ص.ب ، 102619 .دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
تاريخ انتقال امللكية 2013/03/05 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2013/03/12 :
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /هوروث ماك العمال اال�ست�شارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /هوروث ماك العمال اال�ست�شارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم  171503:بتاريخ 2012/04/03 :
با�ســــــم :ال�سيد /مادهافان ناير فينود كومار
وعنوانه � :ص.ب  ، 16108 :را�س اخليمة – االمارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات :
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�صميم املتعلقة بها ،خدمات التحاليل والأبحاث ال�صناعية،
خدمات ت�صميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر
الواقعة بالفئة42 :
احلروف الالتينية  MECمكتوبة بخط عري�ض باللون االزرق يحاذي احرفها خط ابي�ض رفيع وتتو�سط
�شكل الكرة االر�ضية يغلب عليها اللون االخ�ضر الغامق ويف بع�ض اجزائها اللون االخ�ضر وعليها ر�سمة
مدار على �شكل قو�س باللون االزرق يحيط بالكرة االر�ضية ويظهر طرفيه مقو�سان من الناحيتني اليمنى
والي�سرى ومن اال�سفل الكلمة  ENGINEERINGباللون اال�سود يليها العبارة Middle East
 Consultantباللون االزرق واجلميع بطريقة مميزة.
اال�شــرتاطات  :دون �شرط ,
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
�إدارة العالمات التجاري

املودعة حتت رقم  171960:بتاريخ 2012/04/12 :
با�ســــــم :ال�سيد� /سونيل كومار خيمناين ا�شوك كومار
وعنوانه � :ص.ب ، 51292 :دبي – االمارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات :
املالب�س ولبا�س القدم و�أغطية الر�أ�س
الواقعة بالفئة25 :
احلرف الالتيني  Pمكتوب بطريقة مميزة جدا ومن اال�سفل كتبت العبارة الالتينية  Petrolوكتب حرفها
االول بنف�س الطريقة املكتوب بها احل��رف  Pويوجد عدد اربعة نقاط م�ستديرة متبعرثة بطريقة مميزة
باعلى املقطع  trolمن كلمة  Petrolواجلميع بطريقة مميزة جدا
اال�شــرتاطات  :دون �شرط ,
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
�إدارة العالمات التجاري

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /هوروث ماك العمال اال�ست�شارات
بن�شر التعديالت املو�ضحة �أدناه على طلب ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم  91653 :بتاريخ 2007/03/11:م
امل�سجلة حتت رقم  94412 :بتاريخ 9200/04/19:م
با�ســم� :ش .ار�ض الطواهر للتجارة العامة (�ش.ذ.م.م)
وعنوانه :ديرة – دبي � ،ص.ب، 7730:هاتف 2262074 :فاك�س 2265248 :دبي – االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
النب وال�شاي والكاكاو وال�سكر واالرز والتابيوكا وال�ساغو والنب اال�سطناعي  ،الدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر
واحللويات  ،واحللويات املثلجة  ،ع�سل النحل والع�سل اال�سود  ،اخلمرية وم�سحوق اخلبيز  ،امللح واخلردل واخلل وال�صل�صة  ،التوابل  ،البهارات
 ،الثلج  ،م�ستح�ضرات منكهة للطعام � ،شعري مطحون � ،شعري مق�شر  ،دقيق ال�شعري � ،شمع نحل لال�ستهالك الب�شري  ،م�شروبات ا�سا�سها
ال�شوكوالته  ،م�شروبات ا�سا�سها الكاكاو  ،م�شروبات ا�سا�سها القهوة  ،منكهات م�شروبات بخالف الزيوت العطرية  ،م�شروبات ا�سا�سها ال�شاي ،
عوامل متا�سك البوظة (منتجات لالكل)  ،ب�سوكويت  ،اخلبز  ،الكعك  ،الكيك  ،م�ستح�ضرات احلبوب  ،العلكة (لي�ست لغايات طبية)  ،ال�شوكولتة
 ،مقبالت هندية (توابل)  ،منتجات الكاكاو  ،حلويات  ،ملح الطعام  ،الذرة  ،رقائق الذرة  ،دقيق الذرة  ،الف�شار  ،البوظة  ،ك�سرتد  ،زخارف للكيك
�صاحلة لالكل  ،توابل �سلطة  ،مثلجات �صاحلة لالكل  ،خال�صات للمواد الغذائية  ,اغذية ن�شوية  ،خمائر للعجني  ،منكهات بخالف الزيوت
العطرية  ،منتجات طحن الدقيق  ،هالميات (جلي) فواكه (حلويات)  ،معكرونة  ،خال�صة ال�شعري املنبت (امللت) للطعام  ،مارزبانية  ،مايونيز
� ،صل�صة مرق اللحم  ،مطريات اللحوم لالغرا�ض املنزلية جوز الطيب  ،دقيق �شوفان ومنتجات دقيق ال�شوفان  ،حلويات فول �سوداين  ،بيتزا
 ،دقيق بطاطا للطعام  ،م�سحوق كيك  ،م�سحوق البوظة  ،ملح حلفظ املواد الغذاية  ،مهلبية  ،تورتات حم�شوة باملربة او الفاكهة او املقبالت ،
رافيويل  ،بق�سماط  ،زعفران (توابل) �ساغو  ،ملح حلفظ املواد الغذائية � ،سندوي�شات  ،مواد متا�سك ال�سجق  ،ماء البحر (للطبخ) � ،سميد � ،شربات
مثلجات  ،دقيق �صويا � ،صل�صة �صويا  ،فطائر �صينية ،منتجات ن�شا للطعام  ،ا�صابع �سو�س (حلويات)  ،كركم للطعام  ،فانيال منكهة  ،اع�شاب
بحرية (توابل)  ،م�ستح�ضرات لتكثيف الكرمية املخفوقة  ،خمرية  ،لنب جممد (حلويات مثلجة)  ،جميع املنتجات املذكورة هي حدود وقوعها
بالفئة ( )30وغري املت�ضمنة بالفئات االخرى .
الواقـعة بالفئة30:
رقم وتاريخ الن�شر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية 9200/02/19( – )84( :م )
التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�سابق:
 تعديل العالمة لت�صبح كما هو مو�ضح اعاله يف العالمة ويكون و�صفها بعد التعديل:الكلمة  SIMAباخلط العري�ض باللون اال�صفر وعلى جانبيها �شكل نبته باللون اال�صفر وهما �ضمن خلفية حمراء ل�شكل هند�سي �شبه
بي�ضاوي مكون من جمموعة ا�ضلع مقو�سة واربع زوايا ويحاذيه اطار احمر ومن اال�سفل كتب احلرفان  ATاحدهما فوق الآخر باللونني االبي�ض
واال�صفر على التوايل وهما �ضمن خلفية بي�ضاوية حمراء ومن اال�سفل ر�سم �شكل خط عري�ض معقوف اجلانبني خلفيته بي�ضاء واطاره اخ�ضر
اللون والكل بطريقة مميزة  -تعديل اال�سم من :جوامنردي للتجارة العامة (ذ.م.م).
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /هوروث ماك العمال اال�ست�شارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم  150283 :بتاريخ 2010/12/07:
با�ســــــم :الكوكب االخ�ضر لل�صناعات (�ش.ذ.م.م)
			
وعنوانه � :ص .ب - 25869:دبي  ،االمارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات :
م�ستح�ضرات تبيي�ض االقم�شة وم��واد اخ��رى ت�ستعمل يف كي وغ�سل املالب�س ،م�ستح�ضرات تنظيف و�صقل
وجلي وك�شط� ،صابون وعطور وزيوت عطرية ،م�ستح�ضرات جتميل ،غ�سول (لو�شن) لل�شعر ،منظفات ا�سنان.
الواقعة بالفئة3 :
العبارة الالتينية  VVF GOLDعلى ال�ت��وايل من االعلى اىل اال�سفل �ضمن اط��ار بي�ضاوي والكل
بطريقة مميزة.
اال�شــرتاطات  :دون �شرط
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
�إدارة العالمات التجاري

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /املحامي:
كلداري وم�شاركوه (حمامون وم�ست�شارون قانونيون)
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2011/4/21:م

املودعة حتت رقم156183 :
تاريخ ايداع االولوية2010 / / :م
با�ســم�:شركة فان�س  -اي ان �سي
وعنوانه 6550:كاتيال  ،اي يف اي � ،سايرب�س  ،كالفورنيا 90630 ،
وذلك لتمييز الب�ضائع :
املعادن النفي�سة وال�سبائك وب�ضائع املعادن الثمينة او املطلية غري املدرجة يف فئات اخرى املجوهرات واالحجار
الكرمية واجهزة الوقت الدقيقة.
الواقـعة بالفئة14:
و�صف العالمة :العالمة التجارية اعاله مر�سومة على �شكل لوح تزلج مع كلمات مكتوبة على داخل اللوح
(.)VANS OFF THE WALL
اال�شــرتاطات. :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /هوروث ماك العمال اال�ست�شارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /هوروث ماك العمال اال�ست�شارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /هوروث ماك العمال اال�ست�شارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم  167597 :بتاريخ 2012/01/05 :
با�ســــــم :اناماالي فودز برايفيت ليمتد
وعنوانه  :تاملنادو  40ايه  ،فيال�شريي ال�شارع الرئي�سي  ،فيال�شريي � ،شيناي –  – 600042الهند
املنتجات/اخلدمات :
توفري االطعمة وامل�شروبات غري الكحولية,
الواقعة بالفئة43 :
�شريط مموج ذا خلفية حمراء من االعلى مكتوب فيها الكلمة الالتينية  Nalasباللون االبي�ض ون�صفه
اال�سفل ذا خلفية �صفراء مكتوب فيها وبخط ا�صغر الكلمة  Aappakadaiباللون االحمر ومن اال�سفل
كتبت كلمات العالمة مرة اخرى بخط عري�ض وحجم اكرب  Nalas Aappakadaiباللون االبي�ض
واجلميع �ضمن خلفية رباعية حمراء والكل بطريقة مميزة.
اال�شــرتاطات  :دون �شرط ,
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
�إدارة العالمات التجاري

املودعة حتت رقم  168184:بتاريخ 2012/01/22 :
با�ســــــم :عبدالظاهر ب�شري للتجارة العامة (�ش.ذ.م.م)
وعنوانه � :ص ب ، 14085:دبي – االمارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات :
�آالت وعدد �آلية ،حمركات ومكائن (عد ا ما كان منها للمركبات الربية ) ،قارنات �آلية وعنا�صر نقل احلركة
(عد ا ما كان منها للمركبات الربية) ،معد ات زراعية عد ا ما يد ار باليد� ،أجهزة تفقي�س البي�ض.
الواقعة بالفئة7 :
الكلمة  Navigatorمكتوبة باخلط العري�ض ويظهر حرف  oمنها على �شكل الكرة االر�ضية خمططة
ومن ا�سفلها مبا�شرة يف اجلزء االمين منها كتبت العبارة  GasolineGeneratorيليها من اال�سفل
العبارة  POWER YOUR FUTUREوالكل �ضمن اطار مكون من خط رفيع يتعرج على ح�سب
ميالن االحرف والكل بطريقة مميزة
اال�شــرتاطات  :دون �شرط ,
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
�إدارة العالمات التجاري

املودعة حتت رقم  169120:بتاريخ 2012/02/12 :
با�ســــــم� :شركة  :جي بي �آرجرنال تريدينج (�ش.م.ح)
وعنوانه  :م�ستودع 400م 2كيو � 256-4ص.ب ,8812 :هيئة املنطقة احلرة ملطار ال�شارقة الدويل  ,ال�شارقة
–االمارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات :
القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة اال�صطناعية ,االرز ,التابيوكا وال�سغو,الدقبق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من
احلبوب ,اخلبز والفطائر واحللويات :احللويات املثلجة :ع�سل النحل والع�سل اال�سود  ,اخلمرية وم�سحوق
اخلبيز ,امللح ,اخلردل ,اخلل وال�صل�صات (التوابل) ,البهارات ,ال�شلج.
الواقعة بالفئة30 :
�شكل جنمة �سدا�سية �صفراء تتو�سط �شكل �سنبلتي قمح باللون االخ�ضر وهما متقابلتني ومتقاطعتني من
اال�سفل ومن ا�سفلهما كتب العبارة  LUCKYوا�سفلها العبارة  GBR STARباللون اال�صفر ويليهما
�شريط ازرق معقوف اجلانبني وا�سفله �شكل طبق بني اللونبه ارز ابي�ض وبع�ض قطع خ�ضروات �صفرء
وخ�ضراء واجلميع �ضمن �شكل �شبه م�ستطيل احمر بداخل بطاقة م�ستطيلة �صفراء من الو�سط اطارها
العلوي وال�سفلي باللون االزرق الغامق مكرر على كل م��دار كل منهما �شكل وكلمات العالمة ع��دة مرات
كماتكرر �شكل ال�سنبلتني بجانبي امل�ستطيل االحمر من االعلى وكلمات العالمة بجانبيه من الناحية ال�سفلى
والكل بطريقة مميزة جدا.
اال�شــرتاطات  :دون �شرط ,
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
�إدارة العالمات التجاري

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /املحامي:
كلداري وم�شاركوه (حمامون وم�ست�شارون قانونيون)
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2011/4/19:م

املودعة حتت رقم156044 :
تاريخ ايداع االولوية2010 / / :م
با�ســم�:شركة فان�س  -اي ان �سي
وعنوانه 6550:كاتيال  ،اي يف اي � ،سايرب�س  ،كالفورنيا 90630 ،
وذلك لتمييز الب�ضائع :
التعليم وتوفري التدريب الرتفية واالن�شطة الريا�ضية والثقافية.
الواقـعة بالفئة41:
و�صف العالمة :العالمة هي كلمة  VANSمكتوبة بحروف التينية وحرف  Vميتد لآخر الكلمة.
اال�شــرتاطات. :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /املحامي:
كلداري وم�شاركوه (حمامون وم�ست�شارون قانونيون)
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2011/4/19:م

املودعة حتت رقم156053 :
تاريخ ايداع االولوية2010 / / :م
با�ســم�:شركة فان�س  -اي ان �سي
وعنوانه 6550:كاتيال  ،اي يف اي � ،سايرب�س  ،كالفورنيا 90630 ،
وذلك لتمييز الب�ضائع :
املعادن النفي�سة وال�سبائك وب�ضائع املعادن الثمينة او املطلية غري املدرجة يف فئات اخرى املجوهرات واالحجار
الكرمية واجهزة الوقت الدقيقة.
الواقـعة بالفئة14:
و�صف العالمة :العالمة التجارية م�صممة على �شكل زالجة.
اال�شــرتاطات. :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /املحامي:
كلداري وم�شاركوه (حمامون وم�ست�شارون قانونيون)
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2011/4/19:م

املودعة حتت رقم156046 :
تاريخ ايداع االولوية2010 / / :م
با�ســم�:شركة فان�س  -اي ان �سي
وعنوانه 6550:كاتيال  ،اي يف اي � ،سايرب�س  ،كالفورنيا 90630 ،
وذلك لتمييز الب�ضائع :
احلقائب وحقائب الظهر.
الواقـعة بالفئة18:
و�صف العالمة :العالمة هي كلمة  VANSمكتوبة بحروف التينية وحرف  Vميتد لآخر الكلمة.
اال�شــرتاطات. :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد والتجارة�-إدارة الت�سجيل التجاري
ق�سم العالمات التجارية
اخلمي�س  14مار�س  2013العدد 10740
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املحامي  :عبا�س احلواى
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

بتاريخ 2010/04/04 :
املودعة حتت رقم 140828 :
با�ســم � :شركة البديل لتجارة قطع غيار ال�سيارات (ذ م م)
وعنوانه � :ص ب ، 55914 :دبي� ،أ ع م
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
زي��وت و�شحوم �صناعية ،م��زل�ق��ات ،مركبات امت�صا�ص وترطيب وتثبيت ال�غ�ب��ار ،وق��ود (مب��ا يف ذل��ك وقود
املحركات) ،مواد �إ�ضاءة� ،شموع وفتائل للإ�ضاءة.
الواقـعة بالفئة 4 :
و�صف العالمة  :هي عبارة عن جالون زيت مكتوب على واجهة اجلالون كلمة  LUTASباللغة الالتينية
وباللون الأ�سود و فوقها �شكل الدائرة بداخلها مكتوب كلمة  LUTASبطريقة مبتكرة باللغة الالتينية
وباللون الأ�سود
اال�شــرتاطات  :دون �شرط
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة � ،أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن .
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بالتزامن مع يوم املر�أة العاملي

اللجنة املنظمة ل�سباق الأندية للثقافة
والفنون ترفع قيمة جوائزها  15يف املائة
قررت اللجنة املنظمة العليا ل�سباق االندية للثقافة والفنون رفع قيمة
جوائز ال�سباق بن�سبة  15يف املائة يف جميع املجاالت عن العام املا�ضي
لت�شمل ال �ق��ر�آن ال �ك��رمي وامل�ع�ل��وم��ات الثقافية والأف�ل��ام الت�صويرية
والت�صوير الفوتوغرايف وكتابة الق�صة وكتابة ال�شعر والر�سم الت�شكيلي
والتمثيل امل�سرحي.
و�أكد اع�ضاء اللجنة خالل الإجتماع الذي عقد بنادي ال�شارقة الريا�ضي
الثقايف م�ساء ام�س االول على �أهمية ما حتققه فعاليات ال�سباق من
حراك يف االندية وملا له من مردود هام يف تن�شئة جيل ريا�ضي موهوب
ومتميز يف �شتى املجاالت ويف اكت�شاف مواهبهم ومهارتهم وتنميتها.
كما �أك��دوا ان ال�سباق يهدف اىل ترجمة ر�ؤي��ة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة
يف �أن تكون االندية رافدا جديدا من روافد الن�شاط االبداعي والتكامل
بني الريا�ضة والثقافة.
وتناول االجتماع ع��ددا من النقاط الرئي�سية لتفعيل توا�صل االندية
وامل��راك��ز ال�شبابية م��ع ال�سباق وتلبية متطلباته والإل �ت��زام باملواعيد
املحددة لفعاليات ال�سباق حيث تقرر اعتبار يوم  20مار�س اجلاري �أخر
موعد ال�ستالم �أ�سماء املرت�شحني من قبل االندية واملراكز يف خمتلف
جماالت ال�سباق على ان يتبع ذلك ا�ستالم االعمال وحتكيمها.
وا� �ش��ادت اللجنة بحر�ص ك��اف��ة االن��دي��ة على امل�شاركة وم��ا �أب��دت��ه من
جتاوب الفت يف املناف�سة فيما ارتفع �أعداد مراكز ال�شباب امل�شاركة �إىل
 8مركزا.
وج ��رى خ�ل�ال االج�ت�م��اع ت��وزي��ع الأدوار وامل �ه��ام ب�ين االع���ض��اء ملتابعة
جمريات ال�سباق والتوجيه برت�شيح �أ�سماء جلان التحكيم.
ح�ضر االجتماع �أع�ضاء اللجنة املنظمة العليا ال�شيخ عبدالرحمن املعال
وم�صبح بالعجيد الكتبي وعبدالعزيز ال�ن��وم��ان وحم�م��د ح�م��دان بن
جر�ش وحممد علي ماجد وعبدالرحمن بني يا�س وعبداهلل �سبيعان
ويا�سر الدوخي واملهند�س ح�سن التفاق والدكتور حممد عبدالعظيم
وجا�سر املحا�شي.

ماجد بن حممد يفتتح معر�ض الفنانات الإماراتيات الأول مبتحف املر�أة
•• دبي-الفجر:

اف�ت�ت��ح ��س�م��و ال���ش�ي��خ م��اج��د ب��ن حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل
م �ك �ت��وم ،رئ �ي ����س ه�ي�ئ��ة دب ��ي ل�ل�ث�ق��اف��ة وال �ف �ن��ون ،يوم
ال �ث�لاث��اء م�ع��ر���ض ال�ف�ن��ان��ات الإم��ارات �ي��ات الأول ،يف
ج��ال�يري بيت ال�ب�ن��ات مبتحف امل ��ر�أة يف دب��ي ،والذي
حمل عنوان ن�ساء يف حياتهن بح�ضور مروان بن بيات،
املدير العام للمكتب اخلا�ص ل�سمو ال�شيخ ماجد بن
حممد بن را�شد �آل مكتوم ،و�سعيد النابودة ،مدير عام
هيئة دبي للثقافة والفنون بالإنابة ،والدكتور �صالح
القا�سم ،م�ست�شار هيئة دبي للثقافة والفنون ،وعدد

املتعاقبة تاريخ الأمهات واجلدات الإماراتيات ،ول ُيربز و�أ�ضافت غبا�ش :تعودنا يف دولة الإمارات على �إظهار
من الفنانني واملهتمني بال�ش�أن الثقايف والفني.
ج��اء ذل��ك بالتزامن م��ع االح�ت�ف��االت ال�سنوية ب�ـ يوم دور امل��ر�أة وم�ساهمتها الأ�صيلة يف بناء ال��وط��ن ،كما حمبتنا لوطننا ب�شتى الطرق املمكنة ،وال�ي��وم �أكدت
امل��ر�أة العاملي ال��ذي يج�سد اعرتافاً بجهود و�إجنازات ميثل ه��ذا املتحف مبا يقدمه من م��ادة توثيقية عن جم�م��وع��ة م��ن ال �ف �ن��ان��ات م��ن خ�ل�ال ال�ل�غ��ة العاملية
املر�أة بو�صفها �شريكاً يف التقدم الذي �أحرزته الب�شرية املر�أة الإماراتية� ،شهادة ت�ؤكد �أن املر�أة حا�ضرة وفاعلة امل�شرتكة وهي الفن الب�صري ،مدى عمق العالقة بني
املر�أة الإماراتية واملوروث ي�صاحبه نظرة نحو م�ستقبل
على جميع الأ��ص�ع��دة� ،إذ �سلط املعر�ض ال�ضوء على يف كل القطاعات.
الأعمال الفنية للمواهب الإماراتية ،ليعك�سن بالفن وقالت غبا�ش �إن الفن هو املقيا�س الأ�سا�سي لتقدم م�شرق تتبو�أ فيه املر�أة مكاناً مرموقا ً.
ال�شعوب و�إظهار اخل�صو�صية التي متيزها عن باقي و��ش��ارك��ت يف امل�ع��ر���ض الفني جمموعة م��ن الفنانات
الراقي حياة �شعب الإمارات وح�ضارته وتطوره.
كما جت��ول �سموه يف متحف امل��ر�أة ،وا�ستمع �إىل �شرح احل �� �ض��ارات يف ال �ع��امل ،ون�ح��ن نفخر ال �ي��وم بافتتاح ه��ن� :سمو ال�شيخة لطيفة بنت مكتوم ب��ن را��ش��د �آل
مف�صل م��ن ق�ب��ل ال��دك �ت��ورة رف�ي�ع��ة غ�ب��ا���ش ،م�ؤ�س�س املعر�ض الأول للفنانات الإماراتيات اللواتي اتخذن مكتوم ،وجن��اة مكي ،وفاطمة لوتاه ،ولطيفة �سعيد،
متحف امل��ر�أة حول الأعمال واملقتنيات املوجودة فيه ،من ر�سوماتهن و�سيلة للحفاظ على الهوية الإماراتية وعلياء زعل لوتاه ،وميثاء دميثان ،وخولة املري ،وهند
مزينة.
�إذ مت �إن���ش��اء املتحف ب�شكل �أ�سا�سي ليقدم للأجيال والرتاث العريق .

على هام�ش م�شاركته يف �أ�سبوع املرور اخلليجي:

مركز �أبوظبي الثقايف ينظم معر�ضا فنيا ومعر�ضا لإ�صدارات الثقافة
•• �أبوظبي-الفجر:

يف �إط� ��ار ح��ر���ص وزارة ال�ث�ق��اف��ة وال �� �ش �ب��اب وتنمية
امل �ج �ت �م��ع ع �ل��ى ت�ف�ع�ي��ل دوره � ��ا يف ت�ن�م�ي��ة املجتمع،
وال�ت�ع��اون م��ع ك��اف��ة م�ؤ�س�ساته املحلية واالحتادية،
�شارك مركز وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع
يف �أبوظبي يف حفل تد�شني امل�سابقة املرورية بعنوان
�أف�ضل مدر�سة م��روري��ة والتي تنظمها �إدارة املرور
وال��دوري��ات بالقيادة العامة ل�شرطة �أب��وظ�ب��ي على
هام�ش �أ�سبوع امل��رور اخلليجي ال 29بالتعاون مع
م�ؤ�س�سة التنمية اال�سرية بهدف توعية جميع �أفراد
املجتمع ب�أهمية التثقيف امل ��روري واملحافظة على
�أمن و�سالمة الطرق.
وجاءت م�شاركة املركز يف االحتفال من خالل توزيع

ع��دد م��ن �إ� �ص��دارات ال ��وزارة على احل���ض��ور ،و�إقامة
م�ع��ر���ض ف�ن��ي ��ض��م ع ��ددا م��ن ال �ل��وح��ات الت�شكيلية
وال�صور الفوتوغرافية لفناين الإم��ارات ،حيث �أثنى
م�س�ؤولو مديرية امل��رور والدوريات بالقيادة العامة
ل�شرطة �أبوظبي وم�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية وطالب
وط��ال �ب��ات م��در� �س��ة ال�ظ�ب�ي��ان�ي��ة اخل��ا� �ص��ة ب�أبوظبي
امل�شاركون يف احلفل على �إ�سهامات مركز �أبوظبي
الثقايف �أ�سبوع املرور اخلليجي ال� 29سواء من خالل
امل�ع��ر���ض الت�شكيلي �أو الإ�� �ص ��دارات ال�ث�ق��اف�ي��ة .كما
ي�شارك املركز الثقايف ب�أبوظبي يف امل�سابقات املرورية
االخ ��رى ال�ت��ي تنظمها م��دي��ري��ة امل ��رور والدوريات
خالل �أ�سبوع امل��رور اخلليجي ل ، 29وهي م�سابقة
�أف �� �ض��ل ع��ائ �ل��ة م ��روري ��ا � ،أف �� �ض��ل ع��ام��ل م ��روري ��ا ،
وم�سابقة �أف�ضل م�ؤ�س�سة مروريا .

�سفري الدولة لدى هولندا ي�شهد �أم�سية ل�شاعر �إماراتي
�شهد �سعادة عبداهلل حمدان النقبي �سفري
ال��دول��ة ل��دى اململكة الهولندية الأم�سية
ال �ت��ي �أح �ي��اه��ا ال �� �ش��اع��ر الإم � ��ارات � ��ي خالد
الظنحاين يف مدينة الهاي �ضمن فعاليات
ال ��دورة الثالثة ل�ـ م�ه��رج��ان امل ��ر�أة العربية
ال�سينمائي  .نظم املهرجان البيت العربي
للفنون مبنا�سبة االح�ت�ف��االت ب�ـ ي��وم املر�أة
العاملي بح�ضور عدد من ال�سفراء والفنانني
واملثقفني العرب والهولنديني والأوربيني.
وق ��ال �سفري ال��دول��ة �إن م���ش��ارك��ة ال�شاعر
الظنحاين الأدبية يف هولندا تندرج يف �سياق
ال�ت�ب��ادل ال�ث�ق��ايف ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ال�صديقني
والتي تتيح الفر�صة ملثقفي وفناين و�أدباء
البلدين لفتح �آفاق وا�سعة للحوار والتوا�صل
من �أجل امل�ساهمة يف �إقامة وتفعيل �أن�شطة
ثقافية وفنية م�شرتكة .و�ألقى الظنحاين

خ�ل�ال الأم �� �س �ي��ة جم�م��وع��ة م��ن الق�صائد
الوطنية والإن�سانية والوجدانية تغنى من
خاللها ب��روح امل ��ر�أة و�إن�سانيتها ومكانتها
العالية يف املجتمع مثل ق�صيدة ثورة �أنفا�س
..وذل��ك مبرافقة عزف على �آل��ة الناي �أداه
العازف العراقي �ستار ال�ساعدي مع ترجمة
فورية لق�صائده باللغة الإجنليزية .وب�ش�أن
مكانة املر�أة يف الإمارات �أو�ضح الظنحاين..
�أن امل ��ر�أة الإم��ارات �ي��ة حتظى باهتمام كبري
م��ن ق �ي��ادة ال �ب�لاد ال��ر��ش�ي��دة وم��ن خمتلف
الفعاليات الر�سمية وال�شعبية واخلا�صة
باعتبارها جزءا �أ�صيال من عملية التنمية
ال�شاملة وامل�ستدامة..وهو ما عزز موقعها
على �أر� ��ض التميز والإب� ��داع م��ن خ�لال ما
ح�ق�ق�ت��ه م��ن م �ن �ج��زات ك �ب�يرة ومكت�سبات واالق�ت���ص��ادي��ة والثقافية و�أ�صبحت خالل
عظيمة ع�ل��ى خم�ت�ل��ف ال���ص�ع��د ال�سيا�سية ف�ترة وج�ي��زة ج��دا �أي�ق��ون��ة يف �سماء التميز

وال ��ري ��ادة وال�ع�م��ل ال�ن���س��وي ع�ل��ى امل�ستوى
املحلي والإقليمي والدويل.

اختيار � 300شاعر من  22دولة ملقابلة جلنة حتكيم
�أمري ال�شعراء ابتداء من  21مار�س اجلاري
و�صل عدد ال�شعراء الذين مت اختيارهم ملقابلة
جلنة حتكيم م�سابقة �أمري ال�شعراء يف �أبوظبي..
� 300شاعر ميثلون  22دولة خالل �أيام 21
و  22و  23من �شهر مار�س اجل��اري .و�أنهت
اللجنة املنظمة مل�سابقة �أم�ي�ر ال���ش�ع��راء التي
ت�شرف عليها جلنة �إدارة املهرجانات والربامج
ال �ث �ق��اف �ي��ة وال�ت�راث� �ي ��ة يف �إم � � ��ارة �أب ��وظ� �ب ��ي..
اجتماعاتها اخلا�صة بعمليات الفرز والتقييم
وف �ق��ا ل�ل�م�ع��اي�ير ال �ت��ي ��س�ب��ق الإع �ل��ان ع�ن�ه��ا ..
ل�ل�ق���ص��ائ��د ال���ش�ع��ري��ة ال �ت��ي ت�ل�ق�ت�ه��ا �أكادميية
ال�شعر من قبل �آالف امل�شاركني من  30دولة
ع��رب �ي��ة و�أج �ن �ب �ي��ة ب �ه��دف ال�ت�ر� �ش��ح للمو�سم
اخلام�س من امل�سابقة التي تعنى ب�إبداعات �شعر
ال�ع��رب�ي��ة الف�صحى .وع�ق��دت اللجنة �أعمالها
ب��رئ��ا� �س��ة ��س�ل�ط��ان ال�ع�م�ي�م��ي م��دي��ر �أكادميية
ال�شعر وح�ضور عي�سى �سيف امل��زروع��ي مدير
امل�شاريع يف جلنة �إدارة امل�ه��رج��ان��ات والربامج
و�أع�ضاء جلنة التحكيم والدكتور علي بن متيم
والدكتور عبدامللك مرتا�ض و الدكتور�صالح
ف�ضل �إ�ضافة لع�ضوي للجنة املنظمة الدكتور
غ�سان احل�سن و ال��دك�ت��ور حممد ول��د عبدي.
و�أو� �ض��ح العميمي �أن��ه مت اختيار � 300شاعر

م��ن  22دول ��ة لإج � ��راءات امل �ق��اب�لات املبا�شرة
م��ع جل�ن��ة التحكيم يف �أب��وظ�ب��ي..م��و��ض�ح��ا �أن
العديد من امل�شاركات جاءت من �شعراء يف دول
�إفريقية و�أوروب �ي��ة �إ�ضافة ل�شعراء من معظم
الدول العربية .وتوقع �أن ت�شهد الدورة املقبلة
مناف�سة ك�ب�يرة ب�ين ال�شعراء لنيل لقب �أمري
ال���ش�ع��راء ل�ل�م��و��س��م اخل��ام����س م���ش�ي��دا بارتفاع
امل�ستوى الفني والإبداعي لل�شعراء املرت�شحني.
و �أمري ال�شعراء م�سابقة ثقافية كربى �أطلقتها
العا�صمة الإم��ارات �ي��ة �أب��وظ�ب��ي حيث يتناف�س
على م�ضمارها �شعراء الق�صيدة الف�صحى بكل
�ألوانها و�أطيافها �سواء كانت الق�صيدة عمودية
مقفاة كما عرفت منذ الع�صور القدمية �أو كانت
�ضمن النمط احل��دي��ث من��ط الق�صيدة احلرة
�أوق�صيدة التفعيلة  .وو�صلت �أ��ص��داء امل�سابقة
للعاملية منذ دورتها الأوىل  2007و�أ�صبحت
الأوىل والأق��وى والأك�ثر جماهريية كم�سابقة
ثقافية �أدب�ي��ة تخت�ص بال�شعر الف�صيح وباتت
ت�شكل خدمة لأهداف النهو�ض بال�شعر العربي
و�إعادة االعتبار للأدب العربي الذي ت�ألق طوال
القرون املا�ضية وخ�صو�صا �أدب ال�شعر..وذلك
منذ ع�صر نه�ضة ال�شعر العربي يف اجلاهلية

وع�صره الذهبي يف الع�صر العبا�سي �إذ �ساهمت
يف �إعادته �إىل دائ��رة ال�ضوء وو�ضعه يف م�ساحة
التكرمي ال��ذي ي�ستحقه..كما حظيت امل�سابقة
باهتمام النقاد واملتخ�ص�صني مبتابعة احلراك
ال �ث �ق��ايف والأدب � � ��ي يف ال �ع��امل ال �ع��رب��ي وح ��ازت
اه �ت �م��ام��ا وا� �س �ع��ا يف و� �س��ائ��ل الإع �ل��ام املحلية
والعربية وال��دول�ي��ة .يذكر �أن الأم��ان��ة العامة
للمجل�س التنفيذي لإم ��ارة �أب��وظ�ب��ي �أ�صدرت
م��ؤخ��را ق��رارا بت�شكيل جلنة �إدارة املهرجانات

والربامج الثقافية والرتاثية  ..وذلك برئا�سة
�سعادة حممد خلف املزروعي وع�ضوية ممثلني
ع��ن ك��ل م��ن � �ش��رك��ة �أب��وظ �ب��ي ل�ل��إع�ل�ام هيئة
�أبوظبي لل�سياحة والثقافة التي ت�ستند �إليها
اللجنة يف مهامها و�أع�م��ال�ه��ا..ال�ق�ي��ادة العامة
ل�شرطة �أب��وظ�ب��ي ودائ� ��رة ال �� �ش ��ؤون ال�ب�ل��دي��ة و
ديوان ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية و دائرة
النقل و هيئة البيئة � -أبوظبي وهيئة ال�صحة -
�أبوظبي وجهاز �أبوظبي للرقابة الغذائية.

م�شروع كلمة للرتجمة ي�شارك
يف معر�ض الريا�ض الدويل للكتاب

ي���ش��ارك م���ش��روع كلمة للرتجمة
ال�ت��اب��ع لهيئة �أب��وظ �ب��ي لل�سياحة
وال �ث �ق��اف��ة يف ف �ع��ال �ي��ات معر�ض
ال��ري��ا���ض ال � ��دويل ل�ل�ك�ت��اب الذي
تنظمه وزارة الثقافة والإع�لام يف
اململكة العربية ال�سعودية ويختتم
فعالياته غ��دا اجلمعة  .ويحر�ص
م �� �ش��روع ك�ل�م��ة ع �ل��ى امل �� �ش��ارك��ة يف
معار�ض الكتب العربية والدولية
مل ��ا مت �ث �ل��ه م ��ن �أه �م �ي��ة ك �ب�ي�رة يف
�صناعة وتوزيع الكتاب والتوا�صل
مع جمهور ال�ق��راء والتعرف على
تطلعاتهم واهتمامتهم يف جماالت
املطالعة وال �ق��راءة بالإ�ضافة �إىل
امل�ساهمة يف م�ساندة �صناعة الكتاب
يف ال� �ع ��امل ال �ع��رب��ي وترويجها.
وي �� �ش ��ارك امل �� �ش ��روع احل ��ائ ��ز على
جائزة خ��ادم احلرمني ال�شريفني
امل� �ل ��ك ع� �ب ��داهلل ب ��ن عبدالعزيز
ال �ع ��امل �ي ��ة ل �ل�ت�رج �م��ة يف دورت� �ه ��ا
اخلام�سة يف جمال جهود امل�ؤ�س�سات
وال�ه�ي�ئ��ات..يف املعر�ض مبجموعة
م��ن �إ� �ص��دارات��ه ال�ت��ي ت�شتمل على
عناوين مت��ت ترجمتها ع��ن �أكرث
م ��ن  13ل�غ��ة مل��ؤل�ف�ين يحظون
ب�شهرة عاملية منها كتاب امل�سلمون
يف ال �ت��اري��خ الأم��ري �ك��ي جلريالد
دي��رك����س ح�ي��ث ي�ق��دم ه��ذا الكتاب
� �ص��ورة ��ش��ام�ل��ة وم �ت��وازن��ة لتاريخ
امل�سلمني يف الواليات املتحدة ب�شكل

خا�ص والأمريكيتني ب�شكل عام.
ويعود من خالل ف�صوله الع�شرة
�إىل بدايات الإ�سهام الإ�سالمي يف
ا�ستك�شاف الأم��ري�ك�ي�ت�ين فريجع
ذلك �إىل ما قبل كولومب�س . .كما
يعر�ض امل�شروع كتاب الراميانة..
م �ل �ح �م��ة م� �ع ��رب ��ة �� �ش� �ع ��را ل ��ودي ��ع
الب�ستاين التي تنتمي �إىل املوروث
ال�ه�ن��دي امل�ق��د���س وحت��وي امللحمة
ال �ك �ث�ير م ��ن الأح� � � ��داث اخلارقة
وامل�ع��ارك احلربية التي تخو�ضها
ال�شخ�صيات دفاعا عن الف�ضيلة..
وك ��ان م��ن ال�ط�ب�ي�ع��ي �أن تتمحور
الأح� � � � ��داث ح � ��ول رام� � ��ا بو�صفه
بطال قوميا يحمل �سماتالبطل
امللحمي املدافع عن احلق واخلري
واملتمتع بقوة خ��ارق��ة تفوق قدرة
النا�س العاديني .ومن بني الكتب
ال �ت��ي ي �� �ش��ارك ب�ه��ا امل �� �ش��روع كتاب

خزانة ال�شعر ال�سن�سكريتي الذي
ق ��ام ب�ج�م�ع��ه وحت ��ري ��ره �أ  .ن  .د
 .ه��اك �� �س��ار ون �ق �ل��ه �إىل العربية
ال�شاعر واملرتجم عبدالوهاب �أبو
زيد من ال�سعودية .ويقدم الكتاب
ل �ل �ق ��ارئ خم � �ت� ��ارات � �ش �ع��ري��ة من
ال�شعر امل�ك�ت��وب �أوامل �ن �ظ��وم �أ�سا�سا
ب��ال�ل�غ��ة ال���س�ن���س�ك��ري�ت�ي��ة القدمية
��ض�م��ن م ��دى زم �ن��ي مي �ت��د لأكرث
م��ن ث�لاث��ة �آالف عام..وترجمها
�إىل الإجن� �ل� �ي ��زي ��ة ح � � ��وايل 40
م�ت�رج �م��ا م� ��ن ب �ي �ن �ه��م �شاعران
ح��ائ��زان على جائزة نوبل للآداب
هما ال�شاعر الإيرلندي وليام بتلر
ييت�س وال�شاعر املك�سيكي �أكتافيو
ب ��از  .ك�م��ا ي�ع��ر���ض م �� �ش��روع كلمة
يف جناحه رواي ��ة ق��دم��ي الي�سرى
لكر�ستي ب��راون وه��ي �سرية ذاتية
للكاتب الإيرلندي كر�ستي براون
قام بنقلها للعربية املرتجم خالد
ال �غ �ن��ام��ي م��ن ال �� �س �ع��ودي��ة طبعت
ون �� �ش��رت ع �ن��دم��ا ك ��ان يف الرابعة
وال�ع���ش��ري��ن م��ن ع �م��ره..وك��ان قد
كتبها قبل ذل��ك ال�ت��اري��خ ب�سنوات
مما يدل على عبقرية مبكرة وهذه
ال ��رواي ��ة ه��ي ع �م��ل ب � ��راون الأول
�إ� �ض��اف��ة اىل ك �ت��اب م��وج��ز تاريخ
اجلنون لروي بورتر الذي يعر�ض
الكيفية التي ق��ارب��ت بها الثقافة
الغربية اجلنون وعاجلته.
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بتلكفة  20مليون جنية �أ�سرتليني

اختيار الإمارات لت�صوير الفيلم العاملي روميو وجوليت
•• حممد املزروعي :الت�صوير بالإمارات له م�ؤ�رشات م�ضمونة على العائد والت�سويق
•• �أكرم �صربي :ن�ساهم يف دعم ثقافة �صناعة ال�سينما وامل�رسح
•• جوليان �شرني :الفيلم �سوف يج�سد ر�ؤية خمتلفة لق�صة روميو وجوليت

•• ابوظبي-رم�ضان عطا:

بعد النجاح امل�ت��واىل يف �أورب ��ا لعر�ض م�سرحية
روم �ي ��و وج��ول �ي��ت م ��ن روائ � ��ع ��ش�ك���س�ب�ير والتي
عر�ضت يف ال�ع��ام املا�ضي ب�أبوظبي ودب��ي وقطر
وال�ب�ح��ري��ن �أي���ض��ا ق��رر امل�ن�ت��ج ال���ش�ه�ير جوليان
� �ش�نري و وب�يرج�ك�ف�ي���س��ت ت���ص��وي��ر ه ��ذا العمل
م ��ع جن� ��وم ع��امل�ي�ن ب��ان �ت��اج � �ض �خ��م ب� ��االم� ��ارات و
باالتفاق مع �سكاي لتنظيم الفعاليات بابوظبي
وال �ت��ي ق��دم��ت ه ��ذا ال�ع�م��ل ب�ن�ج��اح ك�ب�ير وانتاج
حمرتم عند عر�ضة ب��االم��ارات وح�ضرة جمهور
ك �ب�ي�ر وو�� �ص ��ل اىل �أب ��وظ� �ب ��ي وف� ��د م ��ن S4K
ENTERTAINMENT
UK
و�أع� ��� �ض ��اء جم �ل ����س �أدارت� � �ه � ��ا وامل� �ن� �ت ��ج ال�شهري
الربيطاين جوليان �شرني و وبريجكفي�ست الذي
زار م��واق��ع ت�صوير و�أجتمع م��ع قطاع االن�ت��اج بـ
 2454ب�أبوظبي ومع هيئة �أبوظبي لالعالم
و�أدارة �سكاي لتنظيم الفعاىلات وق��د ق��ام املنتج
�أك��رم �صربي بعقد �سل�سة �أجتماعات مكثفة مع
الوفد وقدموا امل�شروع متكامال للجهات املخت�صة
 ،وق ��ام ��وا ب ��أخ �ت �ي��ار � �س �ك��اي ل�ت�ن�ظ�ي��م الفعاليات
ب�أبوظبي كمنتج منفذ للفيلم والذي �سوف ي�صل
تكلفتة اىل �أكرث من  20مليون جنية �أ�سرتليني
وي�صور يف ع�شرة مواقع ب�أبوظبي ودبي وجميعها
ت�صوير داخلي.
�صناعة االفالم العاملية
واع� ��رب امل�ن�ت��ج �أك� ��رم � �ص�بري م��دي��ر ع ��ام �سكاي
لتنظيم الفعاليات عن �سعادتة ومتنياتة الطيبة
ل�سمو ال�شيخ (نهيان بن م�ب��ارك) وزي��ر الثقافة
وال�شباب وتنمية املجتمع بالتوفيق يف من�صبة
اجلديد  ،وا�سعي لرتتيب اوراق��ي يف اول مقابلة
مع �سموه لعر�ض مقرتحات املنتجني وحت�ضري
م�ل�ف��ات ق��وي��ة ل��دع��م امل �� �س��رح وخ �ط��ط للنهو�ض
ب�ف�ك��رة ت�ط��وي��ر االن �ت��اج امل���ش�ترك  ،ودع ��م وخلق
وتاهيل منتج وموزع اماراتي .
واي�ضا �سعيد بتكليفي كمنتج منفذ لفيلم روميو
وج��ول�ي��ت و �أن �ن��ا ق��دم�ن��ا اب��داع��ات  ،وع�م�ل��ت بكل

ال�ط��اق��ات وت��ذوق النجاح بخطوات منذ �سنوات
ون�ساهم يف دعم ثقافة �صناعة ال�سينما وامل�سرح
ول��دي�ن��ا �أع �م��ال ج��اه��زة للتنفيذ و ال �ت �ع��اون مع
منتجني من م�صر �أي�ضا كثرية .
وا�� �ض ��اف �أن حم �م��د ��س�ع�ي��د امل ��زروع ��ي مواطن
وف�ن��ان �إم��ارات��ي  ،عا�شق ل�تراب ال��وط��ن اجلميل
املثقفني املحظوظني يعرفونه متذوق لروح الفن
تعلم االبت�سامة من �أه��ل ع�شريته وال�صرب من
عقيدته واحللم من �آ�صالته والعمل من عادته ،
و�أ�ستقطب �سكاي منذ �سنوات باقات من االعمال
الفنية الرائعة على م�سارح �أبوظبي.
العيار الكوميدي
وق��ال امل��زروع��ي �أن امل���س��رح �أ��ص�ع��ب م��ن ال�سينما
ولكننا عازمون يف �صناعة االنتاج ولدينا �أعمال
ك�ث�يرة وه��ي فر�صة حقا للمنتجني للم�ساهمة
معنا و��ش��رك��ات التمويل التي تبحث ع��ن فر�ص
امل���ش��ارك��ة وال ي��وج��د �أي خم��اط��ر وت�ل��ك االعمال
و�أنتاجها وت�صويرها باالمارات م�ؤ�شرات ودالئل
م���ض�م��ون��ة يف ال �ع��ائ��د وال �ت �� �س��وي��ق لأن �ن��ا �أثبتنا
ذل��ك بالفعل و�أخ��ذن��ا ع�ل��ي عاتقنا دع��م امل�سرح
ب��أ��س�ت�م��رار وب�ن�ج��اح وع��زمي��ة و �أ� �ص��رار وجنحنا
يف ر�سالتنا وقدمنا ك��ل �أعمالنا بنجاح وف�خ��ر ،
وق��دم�ن��ا ع��رو���ض م�سرحية ع��امل�ي��ة متنوعة من
امل �� �س��رح ال�ب�ري �ط��اين وال �ف��رن �� �س��ي وال �ع��امل��ي من
العيار الكوميدي االجتماعي ال��راق��ي واالنتاج
ال�ضخم املتميز �أ�سعد االف الب�شر وعر�ضنا تلك
امل�سرحيات بنجاح كبري �ساحق وانتاج �سخي وكان
منها م�ؤخرا م�سرحية �سنووايت واالقزام ال�سبعة
و �سندريال واحل��ذاء الذهبي و روميو و جوليت
و م���س��رح�ي��ة ب�ن��وك�ي��و و ع�ل�اء ال��دي��ن وامل�صباح
ال�سحري و االمرية النائمة و علي بابا واالربعني
حرامي وغريها و مت عر�ض تلك االعمال العاملية
علي امل�سرح الوطني ب�أبوظبي ومن ثم يتم جتهيز
م�سرحية ب�ي�ترب��ان ث��م زورو وي�ل�ي�ه��ا م�سرحية
هامليت و العر�ض العاملي ال�شهري �شريك و تويز
�أ�ستوري كل تلك االعمال �أهلت و�أثقلت االمارات
ب�صفة ع��ام��ة �سكاي ب�صفة خا�صة �سمعة طيبة

وع��امل�ي��ة وخ�ب�رة واح�ت�ك��اك م��ع جن��وم ع��امل�ي��ون يف
جمال امل�سرح العاملي وال�سينما وخا�صة يف توفري
�إحتياجات اال��ض��اءة وال�صوت وت�صنيع الديكور
واالك���س���س��وارات وامل�لاب����س والتعامل م��ع الفنني
وال �ف �ن��ان�ين ل ��ذا ر� �ش �ح��ت � �س �ك��اي ع��امل �ي��ا لتنظيم
الفعاليات للمرة الثانية بعد �أح�ت�ي��اره��ا كمنتج
منفذ لفيلم �أريبان نايت�س والذي �سوف ي�صور يف
نهاية العام �أي�ضا .
العمل اجلميل
وقال منتج الفيلم جوليان �شرني �أن رومان�سية
االم � ��ارات وخ��ا��ص�ت��ا ال �� �ش��واط��ئ �أل�ه�ب�ن��ي ت�صورا
واي �ح��اء خ��ا���ص ع�ن��د ك�ت��اب�ت��ي للن�ص ومعاجلته
كفيلم روائي رومان�سي و�أندماجي لنف�س العر�ض
ومل�ساتي اخلا�صة عندما قدمت روميو وجوليت
كعمل م�سرح عاملي مع خربتي الطويلة �أختلفت
م��ع نف�سي ك�ث�يرا لأن امل���س��رح وال�سينما فرعني
متكافئني للفن الروائي و املرئي ويف كل مره �أري
العمل مبنظومة �أخ��ري  ،ولذلك قمنا برت�شيح
و�أخ�ت�ي��ار �أف�ضل جن��وم ال�ع��امل للم�شاركة يف هذا
الفيلم ال��ذي �سوف يج�سد ر�ؤي��ة خمتلفة لق�صة
روميو وجوليت متاما ولكن ب�ضمون وبعد �آخر

ج��دي��د و ق��د ق��دم ه��ذا العمل اجلميل واملحفور
ب��ال�ق�ل��وب و االذه� ��ان م��ن ق�ب��ل ب��أف�ك��ار رومن�سية
درامية و �أنتاج �سينمائي رائع وم�سرحي خمتلف و
بعدد كبري من اللغات واالبعاد الفكرية الرومن�سية
وفيلم روميو وجوليت ينظر له املبدعون بزوايا
الن�ه��اي��ة لها ور�شحنا النجم االم��ري�ك��ي العاملي
ج��ون ترافولتا ك ��أب لروميو وميثل دور روميو
املطرب العاملي ال�شهري هاري �أ�ستيل�س و ميثل دور
جوليت ليلي كولن�س �أبنة املمثل العاملي ال�شهري
فيل كولن�س و ي�شارك النجم الكوميدي العاملي
اال��س�ط��وري ج��اك ب�لاك يف ه��ذا العمل وي�شارك
بالفيلم �أي�ضا جنمة هوليود �أميلدا �أ�ستونتون
م��ع امل �ط��رب��ة ال�ن�ج�م��ة ال���ش�ه�يرة ك�ي�ل��ي منجوي
ال�ف�ي�ل��م م��ن �أخ� ��راج ع��امل��ي لأ��س�ت�ف�ين وولفندين
خم��رج رائ�ع��ة ه��اري ب��وت��ر وي���ش��ارك املنتج املنفذ
�أكرم �صربي مدير عام �سكاي لتنظيم الفعاليات
بابوظبي و هذا العمل من �أنتاج جوليان �شرني و
وبريجكفي�ست و�أي�ضا من تاليف جوليان �شرني
ومات جيمبلت .
�أف�ل�ام م���ص��ري��ة وع��رب�ي��ة يف ال�ط��ري��ق ل�ل�ن��ور من
�أبوظبي �أي�ضا
وعلى �صعيد اخر تلقى املنتج �أكرم �صربي مدير
ع��ام �سكاي لتنظيم الفعاليات �شركة بابوظبي

من �شركة فري�ست كات للأنتاج وهي �شركة �أنتاج
م�صرية عرو�ضا �أخري ومت �أختيار جمموعة من
االف�لام امل�صرية لت�صويرها ب�أبوظبي ه��ذا وقد
مت م�ؤخرا �أفتتاح مكتب ر�سمي ل�شركة فري�ست
ك��ات ل�ل�أن �ت��اج يف ه�ي�ئ��ة �أب��وظ �ب��ي لل��أع�ل�ام وعن
االف �ل�ام امل���ص��ري��ة وال �ت��ي � �س��وف ي �ب��داء �أنتاجها
فيلم ب�أ�سم �سارة �سيناريو حممد عبد العزيز و
املخرج �أحمد عو�ض وميزانية الفيلم تقارب 3
ماليني دوالر لت�صويرة يف ابوظبي واي�ضا ندر�س
فيلم �آخ��ر بنف�س التكلفة تقريبا با�سم الهند �أم
العجائب تاليف و�أخ ��راج �أم�ي�ر رم�سي�س ور�شح
لبطولة الفيلم ع��دد كبري م��ن الفنانني منهم
عمرو حممود عبد العزيز وح�سن ح�سني وي�سرا
اللوزي و ح�سني االمام وم�سل�سل تلفزيوين ب�أ�سم
�أن��ا وال�سفاح وه��واك من �سيناريو وح��وار حمدي
يو�سف و�أخ��راج �أ��ش��رف �سامل و فيلم �صحرا من
ت��اىلف حممد دي��اب وق��ال �أن��ه وم��ن الوا�ضح �أن
هناك �أجتاهات عاملية وعربية لت�صوير �أفالمها
ب��االم��ارات ونحن ن�سوق لهم من خالل عالقتنا
الطيبة ودع��وت عدد كبري من املنتجني مل�شاهدة
م��ا ننتجة عامليا هنا ب�أبوظبي يف جم��ال امل�سرح
وكنت حري�ص علي ذلك االم��ر كخري مثال على
�أر�ض الواقع وللتعرف على �سوق امل�سرح وال�سينما

من توقيع توم هوبر

ثورة (الب�ؤ�ساء) يف ال�سينما الربيطانية
ال حديث بني ع�شاق ال�سينما وامل�سرح ه��ذه االيام الهائل للم�سرحيات املو�سيقية امل�أخوذة عن رواية
اال ع��ن اح ��دى �أه ��م ال �ت �ج��ارب ال�سينمائية التي (الب�ؤ�ساء) وبع�ضها ا�ستمر عر�ضه ع�شرات ال�سنوات
قدمتها ال�سينما الربيطانية معتمدة على رواية على م�سارح باري�س ولندن ونيويورك وكما ذكرنا
(البو�ساء) واي�ضا ذات الن�ص يف العر�ض امل�سرحي فان الثورة الفرن�سية كانت موجودة بقوة يف رواية
الذي متت معاجلته �سينمائيا .وحينما ي�أتي احدث فكتور ه��وغ��و ومل ال وق��د دف��ع امل��ؤل��ف م��ن حياته
الأفالم الربيطانية التي تعتمد على رواية للأديب  15عاما يف املنفي من �أجل ت�أييده للثورة .حتكي
الفرن�سي الكبري فكتور ه��وج��و وه��ي (الب�ؤ�ساء) ال��رواي��ة باخت�صار ع��ن ��ص��راع اخل�ير وال���ش��ر بني
ولديها م��ن ال�شهرة م��ا يكفيها .تقع �أح��داث�ه��ا يف االن�سان الب�سيط الطيب جان فاجلان وقام بدوره
باري�س ع��ام  1815ويتذكر هوجو توابع الثورة هيوجاكمان ومر�شح عنه للأو�سكار هذا العام وبني
الفرن�سية العظمي وكيف كان يقيم �أه��ايل باري�س ال�ضابط جافيري (ر�سل ك��رو) ال��ذي يريد تطبيق
املتاري�س يف ال�شوارع من �أجل حتقيق مطالبهم يف القانون بتعنت دون اف�ساح الفر�صة للمجرم لكي
يتوب وجان فاجلان لي�س مبجرم فقد دخل ال�سجن
احلرية وامل�ساواة واالخاء.
اخ �ت��ار ت��وم ه��وب��ر خم��رج الفيلم �أ��س�ل��وب الدراما ع�ن��دم��ا ��س��رق رغ�ي�ف�اً ليطعم اب�ن��ة �أخ �ت��ه اجلائعة
املو�سيقية وي�ب��دو ان ال�سبب يف ذل��ك ه��و النجاح وب���س�ب��ب حم ��اوالت ��ه ال �ه��رب ق���ض��ى  19ع��ام��ا يف

ال�سجن هرب بعدها وقام بتغيري �شخ�صيته وتبنى
طفلة �صغرية ابنة الحدى العامالت (�آن هاثاواي)
وع��ا���ش ح�ي��اة �صعبة قا�سية ولكنه تعلم دائ�م��ا ان
يفعل اخل�ير حتى عندما جاءته فر�صة لالنتقام
من جافيري �أطلق �سراحه .كتب �سيناريو الفيلم
الثنائي ويليم نيكل�سون وكلود �شونربج وحر�صا
ان يكون احل��وار غنائيا ب�سيطا من البداية حتى
النهاية و�أعطوا الثورة الفرن�سية حقها يف الأحداث
خا�صة ان ال�شاب موري�س الذي �أحب ابنة فاجلان
كان قد ترك ق�صر جده الرثي من �أجل االن�ضمام
للثوار وا�ستطاع الفيلم ان يجعل اجلمهور يبكي
على الطفل (جافرو�ش) الذي مات بطلق ناري يف
�أحداث الثورة الفرن�سية .فيلم ي�صلح للم�شاهدة..
الن نب�ض الثورة يظل مت�أججا يف كل وقت وزمان .
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بعيدا عن �أجواء املهرجانات
و�أكد املنتج �أكرم �صربي �أن �صناعة و ثقافة االنتاج
ال�سينمائي وامل���س��رح��ي ت�سري بخطى و بنجاح
باالمارات و جناحنا فنيا وقمنا ب�أختيار وبدرا�سة
وتطوير العديد من امل�شروعات ال�سينمائية وهذا
�أم��ر مكلف لنا وندر�س و نقنع �شركات التمويل
لأن�ت��اج �أ�ضخم و �أه��م ع��رو���ض ال�سينما وامل�سرح
ب ��االم ��ارات ون� ��أم ��ل م��ن ال �ب �ن��وك ب ��االم ��ارات �أن
ت�ساهم �أي�ضا بالتعرف علي �صناعة تلك االفالم
فال خماطرة تذكر بالعك�س �أذا ك��ان املنتج قوي
واالنتاج �سخي فالعائد م�ضمون بن�سبة  300يف
املئة و حتظى �صناعة االف�لام العاملية والعربية
يف ال �ط��ري��ق اىل االم � � ��ارات ب��اه �ت �م��ام واليوجد
�سرا يف ذل��ك فعوامل النجاح م�ضمونه و �أتوقع
قريبا ظهور �أف�لام��ا �أمارتية عن طريق االنتاج
امل�شرتك و�أن��ا �سوف �أ��ش��ارك بخربتي الطويلة و
عالقاتي العاملية و�أن �صناعة ال�سينما وامل�سرح
جتذب املنتجني اجلادين لتواجد املناخ املالئم و
اال�ستقرار االمني و النف�سي والدعم الوجي�ستك
لت�صوير االف�ل�ام العربية وامل�سل�سالت و هناك
جت ��ارب ف�ع�ل��ي وجن ��اح ك�ب�ير ل�ع�م��ال ك �ث�يرا متت
قبل �أزمة م�صر و�سوريا احلالية وتثبيت االنتاج
باالمارات حاليا ي�سري ب�شكل �أقوي وفعال وتدفق
امل�ستثمرين واملنتجني على االم ��ارات ومنحهم
مم �ي��زات ع��دي��دة ول �ع��دم ف��ر���ض � �ض��رائ��ب �شجع
الكثريون على التعرف على �سوق االنتاج و�صناعة
ال�سينما  .و املطلوب �أقامة رابطه للم�ستثمرين يف
جمال ال�سينما وامل�سرح و االهتمام ب�صناعة امل�سرح
ك��ان له الف�ضل يف �أن يفتح �أب��واب ال�سينما على
م�صرعيها و مطلوب خلق بور�صة االف�لام التي
تعمل يف جم��ال االنتاج و مطلوب �أن ن��رى املنتج
املوزع االمارتي ب�شكل مبا�شر وبقوة ونقرتح طرح
�سندات من خ�لال البنوك ل��دي االم��ارات لدعم
ثقافة �أن �ت��اج االف�ل�ام ل�ك�برى ال���ش��رك��ات العاملية
ولت�شجع اال�ستثمار باالمارات خا�صتا بابوظبي
و دبي و البد من ربط ال�سوق ال�سينمائي العاملي
دون خوف و اال�ستثمار يف ال�سينما مثل اال�ستثمار
يف العقارات جناحات و�صفقات م�ضمونه .
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قلة النوم ي�ؤدى اىل االكتئاب
ك�شفت جملة ويب ميد الأمريكية الطبية �إىل وجود عالقة بني بع�ض الأعمال واملهن ،وبني الإ�صابة بالأرق
واالكتئاب ب�سبب عدم النوم بالقدر الكايف.
وو�صفت املجلة بع�ض الوظائف التى من بينها مراقب احلركة املالحية اجلوية� ،إذ �أنه يبقى يف حالة ت�أهب
طوال الليل ،و م�س�ؤولو �شبكات الإنرتنت ،واملدراء ،بالإ�ضافة �إىل العمل يف املحطات التلفزيونية ،وامل�شايف،
خا�صة يف ق�سم الإ�سعاف ،و�أي�ضا العمل يف امل�صانع.
و�أو�ضحت املجلة �أن هذه املهن ت�سبب �إ�ضطرابات يف النوم ،و�إ�ضطرابات ت�ؤدي تدريجيا �إىل التوتر والإ�صابة
باالكتئاب والقلق ،نظرا ملا حتمله قلة النوم من �آثار �سلبية على اجل�سم والعقل على حد �سواء؛.
كما �سلطت املجلة يف بحثها �أي�ضا ال�ضوء على اختالف ال�ساعة البيولوجية بني الب�شر ح�سب كل موظف
ومهنته ،وعالقة ذلك باجلدول الزمني ل�ساعات النوم واال�ستيقاظ.

اكت�شاف ا�سباب ا�صابة كبار
ال�سن مبر�ض ال�سكري

النم�س

ك�شف العلماء يف �أملانيا عن بروتني قالوا �إن��ه م�سئول عن �إ�صابة كبار
ال�سن مبر�ض ال�سكري.
و��ص��رح الربوفي�سور ج�ي��ور �شيت م��ن م�ست�شفى اي��رالجن��ن اجلامعي
ب�أملانيا الأربعاء �إن االلتهابات التي ت�صيب ج�سم الإن�سان تزداد مع تزايد
وزنه و�إن هذه االلتهابات تت�سبب يف �إفراز املزيد من بروتيرنانك 1مما
ي�ؤثر على دور االن�سولني يف اجل�سم .
وهذا هو �أحد �أعرا�ض الإ�صابة بال�سكري عند تقدم ال�سن ،وهو ال�سكري
من النوع الثانى الذى تظهر �أعرا�ضه ببطء �شديد اليالحظها املري�ض
يف بداية حدوثها.
وو�صف املركز الأملاين لأبحاث ال�سكري �أن املعلومات التي تو�صل �إليها
العلماء ب�أنهامهمة م�شريا يف الوقت ذاته �إىل �أن هناك جمموعة �أخرى
من العوامل امل�سببة للإ�صابة بال�سكري من النوع الثاين �إىل جانب
بروتني رانك.

النم�س ي�شبه ابن عر�س يف �صفاته �شبهاً كبرياً لأن احليوانني ينتميان �إىل
جمموعه واحدة هى اللواحم (اكالت اللحوم) والنم�س ي�ستوطن افريقيا
وغ��رب��ي ا�سيا ،يف الهند ينال النم�س اح�ترام�اً ك�ب�يراً وتقدير لأن��ه يقتل
الثعابني بل انه ي�ستطيع ان يفتك مبلكة الكوبرا وهى من اخطر احليات
ال�سامة يف العامل ،ولي�س عند النم�س مناعه �ضد �سم الثعابني وغاية ما يف
الأمر انه يحر�ص على اال يتمكن الثعبان من ع�ضه وله من خفة احلركة
ما يكفل له الزوغان حني يوجه الثعبان ع�ضته القاتلة ،والنم�س يعترب من
اعظم حيوانات العامل ن�شاطاً وحركة ،كذلك هو يقهر اجلرزان والفئران
وكثري من احليوانات ال�صغرية.

• من �صاحب البيان والتبيني؟
هو ابو عثمان عمرو بن بحر اجلاحظ وهو من ائمة االدب العبا�سي
بل العربي ولد وتويف بالب�صرة ،اطلع على جميع العلوم واملعرفة يف
ع�صره ،كان ثاقب الب�صرية  -متزن العقل  -دقيق التعليل  -حر الفكر،
فجاءة كتبه تلقن العلم واالدب ومن ا�شهر م�ؤلفاته البيان والتبيني
والبخالء.
• ما هو ا�شهر ال�سجون الفرن�سية ومتى �سقط ؟
�أ�شهر �شجون فرن�سا هو �سجن البا�ستيل وقد �سقط يف الرابع ع�شر من
يوليو عام  1880وهذا اليوم يعترب عيدا قوميا يف فرن�سا.
• من هو خمرتع الليزر؟
خمرتع الليزر هو الدكتور يثودوره ماميان

االبتعاد قدر االمكان عن
الفاكهة قد ت�سبب ال�سمنة

امرأة يابانية تنظر إلى متثال من الشمع لألميرة البريطانية الراحلة ديانا في متحف مدام توسو بطوكيو
ويعاد فتح املتحف غدا ً  15مارس( .أ ف ب)

اكد درا�سة علمية اجراها خرباء التغذية بجامعة ييل الأمريكية االبتعاد
ق��در الإم�ك��ان ع��ن الأطعمة وامل�شروبات الغنية ب�سكر الفاكهة الفركتوز
كامل�شروبات الغازية ،التمور ،الع�سل والزبيب حيث �أن هذا ال�سكر الي�شعر
املخ باالمتالء وقد ي�سبب ال�سمنة.
وجاءت نتائج هذه الدرا�سة املن�شورة على �شبكة الإنرتنت بعد قيام فريق
من العلماء باختبارات تدفق الدم �إىل املخ بعد ا�ستهالك م�شروب يحتوي
على الفركتوز با�ستخدام ت�صوير الرنني املغناطي�سي  ،ال��ذى �أظهر �أن
املخ ال ي�سجل ال�شعور باالمتالء كما يفعل عند ا�ستهالكه ملادة اجللوكوز
املوجودة يف �سكر املائدة.
و�أو�ضح علماء جامعة ييل الأمريكية �أن الفركتوز يلعب دورا يف الإ�صابة
بال�سمنة ,م�شريين �إىل �أنهم يقومون حاليا ب�إجراء بحوث ملعرفة ما �إذا
كانت �أج�سام البدناء تتفاعل مع مادتي الفركتوز واجللوكوز كالأ�شخا�ص
الطبيعيني �أم ال  ,حيث �أن معظم الأ�شخا�ص ال يعلمون �أن كل �أنواع ال�سكر
حتتوي على نف�س ال�سعرات احلرارية ,ولكنها تختلف يف مكوناتها وطريقة
امت�صا�ص اجل�سم لها ,ف�سكر امل��ائ��دة وه��و ال�سكروز يحتوي على مادتي
الفركتوز واجللوكوز بالت�ساوي.

• �أن م�سامري احلديد ال ت�صلح يف تثبيت خ�شب البلوط وذلك ب�سبب املادة الكيماوية املوجودة يف اخل�شب والتي
تت�سبب يف �صد�أ امل�سامري.
• �أن كلمة (ملاذا) يف الإجنليزية لي�ست فقط �أداة ا�ستفهام بل هي ا�سم لنوع من �أنواع البقر.
• �أن احليوان امل�سمى بالك�سالن وهو حيوان يقيم يف �أ�شجار الغابات  .يختبئ يف غطاء ثخني من النباتات حتى ال
يظهر منه �سوى ر�أ�سه.
• ان �سور ال�صني العظيم هو واحد من الأ�شياء القليلة التي �صنعها الإن�سان والتي ميكن ر�ؤيتها من على �سطح
القمر.
• �أنه ب�إمكانك ر�ؤية النجوم و�أنت يف النها ر ،انظر �إىل قاع بئر يف و�ضح النهار و�سوف ترى النجوم املتلألئة.
• هل تعلم �أن �أول معركة بحرية �إ�سالمية هي (ذات ال�صواري ) التي وقعت يف البحر املتو�سط بني امل�سلمني و
البيزنطيني يف عهد عثمان بن عفان �سنة 34هـ و انت�صر فيها امل�سلمون.
• هل تعلم �أن �أول مركبة ت�صل �إىل �سطح القمر هي املركبة الرو�سية ( لونا ـ  ) 2وكان ذلك يف �سبتمرب 1959م.
• هل تعلم �أن �أول من �صعد �إىل الف�ضاء اخلارجي هو ( يوري جاجارين ) الرو�سي على منت املركبة ( افو�ستيك).
• هل تعلم �أن التم�ساح الأمريكي و التم�ساح الإفريقي وفر�س البحر تق�ضي فرتات نومها يف الوقت الذي تطفوا
فيه على املاء خ�صو�صاً عندما يكون املاء دافئاً وهي حتب �أن ت�سند ر�ؤو�سها �إىل ظهور زمالئها.

الأرنب ال�صغري

عمرو خالد

حنني خالد

حممد �أمين علي

مي خالد

متفوق يف درا�سته ..ومتعاون مع زمالئه..
يهوى القراءة و�ألعاب الكمبيوتر..
ويتمنى ان ي�صبح مهند�سا يف
امل�ستقبل ..ويهدي �صورته �إىل جميع
الأهل والأ�صدقاء.

متفوقة يف درا�ستها ..ومتعاونة مع
زمالئها ..تهوى الر�سم والتلوين..
وتتمنى ان ت�صبح مديرة مدر�سة يف
امل�ستقبل ..وتهدي �صورتها �إىل جميع
الأهل والأ�صدقاء.

متفوق يف درا�سته ..ومتعاون مع
زمالئه ..يهوى القراءة و�ألعاب
الكمبيوتر ..ويتمنى ان ي�صبح كابنت
طيار يف امل�ستقبل ..ويهدي �صورته �إىل
جميع الأهل والأ�صدقاء.

متفوقة يف درا�ستها ..ومتعاونة مع
زمالئها ..تهوى الر�سم والتلوين..
وتتمنى ان ت�صبح طبيبة �أطفال يف
امل�ستقبل ..وتهدي �صورتها �إىل جميع
الأهل والأ�صدقاء.

خرج الأرنب ال�صغري من جحرة �صباحا وهو يبت�سم ويقفز يف �شقاوه فقال المه امي ال اريد االفطار ف�أنا
�س�أخرج للبحث عن افطار �شهي حول البيت فقالت الأم �أنت �صغري واخاف عليك ،فقال :لن اذهب بعيدا
اعدك .
وذهب االرنب يقفز هنا وهناك يبحث عن طعام لكنه وجد فرا�شه جميله تطري ف�أخذ يقفز خلفها حتى
ا�ضاع طريقه لكنه مل يقلق بل قال لنف�سه ابحث عن الطعام واملاما تبحث عني ولكن مل ي�ستطع تنفيذ ما
قاله فقد اح�س مبن يتبعه فنظر فوجد ذئب يبحث عن افطار �شهي فخاف وجرى قبل ان يكون هو نف�سه
هذا االفطار ،واخذ الذئب يجري ورائه ومل ينقذ االرنب ال�صغري غري احل�شائ�ش الكثيفة الطويلة التي
خب�أته وبعد ان ذهب الذئب جاء ال�ضبع ي�شم�شم على فري�سه فخاف االرنب وجرى فوجد امامه الثعلب
وب�سرعه قال االرنب انقذين من ال�ضبع ارجوك و�س�أكون �صديقا لك  ..فرح الثعلب بهذه الهدية وبهذا
االرنب املجنون الذي يريد ان يكون �صديقه وجرى خلف ال�ضبع يخيفه حتى طرده من املكان وملا عاد
�إىل االرنب وجده يقفز م�سرعا هربا منه ف�أخذ يناديه تعال ايها االرنب لنبقى ا�صدقاء ف�صرخ االرنب
وقال امي قالت يل ال ت�صاحب االكرب �سنا وا�سنانا واختفى االرن��ب م�سرعا م�ستكمال قفزاته ال�سريعة
حتى وجد امامه جدول املاء ومن هناك عرف مكان جحره فا�سرع �إىل امه وقال امي ا�سرعي اريد افطارا
�شهيا من يدك فقالت له ملاذا مل تفطر يف الغابه ،فقال مل اجد �شيء �آكله ولكن كان كل من قابلني يريد
ان ي�أكلني.

