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اجلرذ يفكر مثل الب�شر عند اخلط�أ 
يف ح��ال اخل��ط��اأ، يبدو اأن اجل���رذان تفكر مثل الإن�����س��ان. وذك��ر موقع 
درا�سة  اأج��روا  مك�سيكو،  نيو  باحثني من جامعة  اأن  �ساين�س(  )لي��ف 
الأخ��ط��اء، ولحظوا  مع  وج��رذان  ب�سر  تاأقلم  تتبعوا خاللها طريقة 
اأن الفئران والب�سر اأظهروا ن�ساطاً دماغياً م�سابهاً بالق�سرة الأمامية 
من  اجل��زء  يف  الع�سبية  اخلاليا  تن�سق  اإ���س��ارات  تر�سل  التي  الإن�سية 

الدماغ الذي يتحكم باحلركة.
اأن اجل��رذان قد ت�ستخدم كنموذج لدرا�سة قدرة  اإىل  وت�سري الدرا�سة 
اإىل  ا�ستناداً  ال��ق��رارات  تعديل  خ��الل  م��ن  اأي  التاأقلم،  على  الإن�����س��ان 
التجربة. وقد ي�سهم ذلك يف معاجلة الأمرا�س النف�سية مثل الإكتئاب 

وا�سطراب الو�سوا�س القهري والإنف�سام بال�سخ�سية.
واأجرى الباحث جيم�س كافاناغ، وزمالوؤه، من جامعتّي براون، ويال، 
والب�سر  اجل���رذان  ل��دى  الدماغية  امل��وج��ات  قا�سوا يف خاللها  درا���س��ة 
فيما كانوا يقومون مبهمات ت�سمل تقدير الوقت بعد احل�سول على 

اإ�سارة.
ولحظ الباحثون تزايداً باملوجات الدماغية ذات الرتدد املنخف�س يف 
الق�سرة الأمامية الإن�سية لدى الب�سر، كما لدى اجلرذان. وقد ن�سقت 
مع الن�ساط يف الق�سرة احلركية، وهو اجلزء من الدماغ الذي يتحكم 

بالع�سالت.
وح���ني ا���س��ت��خ��دم ال��ع��ل��م��اء ع��ق��اق��ري لإب��ط��ال ع��م��ل ال��ق�����س��رة الأم��ام��ي��ة 
الإن�سية لدى اجلرذان، اأبلت ب�سكل �سيء حني تعلق الأمر بالتعلم من 

اأخطائها لدى القيام باملهمة.
ون�سرت الدرا�سة يف دورية علم الأع�ساب الطبيعي .

ق�شر الليمون للتخل�ص من الدهون 
الوزن هدف كل فتاة للمحافظة على �سحة جيدة  الرجيم وانقا�س 
ور�ساقة ل مثيل لها ال ان الكالم لي�س كالتطبيق فاتباع حمية غذائية 
امر �سعب. بعد درا�سات عدة ثم اكت�ساف ان ق�سر الليمون ي�ساعد على 
�سارمة  غذائية  حمية  اتباع  دون  من  الزائدة  الدهون  من  التخل�س 
الو�سفة قبل كل  بل �سحية وبكميات قليلة مع �سرب كوب من هذه 

وجبة بربع �ساعة.
طريقة عمل ع�سري ق�سر الليمون لتباعه يف رجيم الليمون:

يغ�سل كيلو من الليمون ويع�سر ثم يو�سع يف وعاء مع ق�سر الليمون 
يو�سع يف  امل��ي��اه،  من  واف��رة  كمية  تغلى  ق��در  يف  للرجيم.  ال�سروري 
داخلها ق�سر الليمون وترتك ملدة 30 دقيقة. بعد ان تربد املياه يخلط 

ع�سري الليمون مع هذه املياه وتو�سع يف زجاجة يف الثالجة.
بتقليل  قومي  الزائد،  ال��وزن  وخ�سارة  النتائج  اف�سل  على  للح�سول 
وجباتك وتناول 4 وجبات خفيفة كل يوم. قبل البدء بتناول وجبتك 
بفرتة ربع �ساعة ا�سربي كوًبا من ع�سري الليمون الذي �سي�ساهم يف 

حرق الدهون املرتاكمة واملكد�سة يف اجل�سم.
والتعب  اجلهد  من  الكثري  منك  تتطلب  ل  وب�سيطة  �سهلة  طريقة 

�ستوقيك من الوزن الزائد وتدفعك اىل خ�سارة الوزن.

اال�شتيق�ظ املبكر يجعلك اأكرث جن�حً�
هم  ال�سباح  ف��ى  مبكرا  ي�ستيقظون  م��ن  اإن  ام��ريك��ي��ة  درا���س��ة  ق��ال��ت 
الأ�سخا�س الكرث جناحا والأكرث اإنتاجا، والأهم من ذلك اأنه يجب 
ا�ستغالل ال�ساعات الأوىل من ال�سباح قبل الذهاب اإىل العمل فى اأ�سياء 
مفيدة، مثل ممار�سة قليل من الريا�سة، م�سرية اإىل اأن الريا�سة قبل 

الذهاب اإىل العمل تعطي دفعة من الطاقة لليوم باأكمله.
اليوم،  ط��وال  عمله  ملا يجب  ج��دول  و�سع  ب�سرورة  الدرا�سة  وتن�سح 
ترتيب  على  ق��درة  اأك��رث  جتعلك  ال�سباح  من  الأوىل  ال�ساعات  حيث 

اأولويات اليوم.
وتقول اإنه يجب ادخار بع�س الوقت �سباحاً لتناول اإفطار �سحي ميد 

اجل�سم بالطاقة طوال اليوم. 
التي  ال��ن��ج��اح��ات  لتخيل  ال��وق��ت  بع�س  بتخ�سي�س  تن�سح  واأخ����ريا 
قبل  واح����دة  دق��ي��ق��ة  ول���و  تخ�سي�س  اأن  م��وؤك��دة  ال��ي��وم  يف  �ستحققها 
امل��زاج  م��ن  حت�سن  اأن  ميكن  الإي��ج��اب��ي  للتفكري  العمل  اإىل  ال��ذه��اب 

ال�سخ�سي طوال اليوم.

التلوث يغلق مدينة 
يقطنه� 11 مليون�

واحدة  الثنني  الدخاين  ال�سباب  اأغلق 
من اأكرب املدن يف �سمال �سرق ال�سني. 

وقد اأجربت املدار�س على تعليق الدرا�سة 
نتيجة  بال�سلل  امل����رور  ح��ال��ة  واأ���س��ي��ب��ت 
كما  ال�����س��ي��ارات  �سري  يف  ال�سديد  ال��ب��طء 
اأغ��ل��ق امل��ط��ار يف اأول اأزم����ة ت��ل��وث ج��وي 

ت�سهدها البالد خالل مو�سم ال�ستاء. 
يقي�س  ال��ذي  )بي.اإم2.5(  موؤ�سر  وبلغ 
 2.5 قطرها  يبلغ  التي  الدقيقة  امل���واد 
بع�س  يف  درج����ة   1000 م��ي��ك��روم��ي��رت 
اإقليم  عا�سمة  هاربني  مبدينة  املناطق 
التي  ال�سرقي  ال�سمايل  جيانغ  هيلونغ 

يقطنها نحو 11 مليون ن�سمة. 
 300 اإىل  ي�سل  ال��ذي  القيا�س  ويعترب 
ت��ن�����س��ح م��ن��ظ��م��ة ال�سحة  ب��ي��ن��م��ا  خ��ط��را 
عن  اليومي  امل�ستوى  يزيد  األ  العاملية 

اأكرث من ع�سرين. 
وق��ال��ت وك��ال��ة اأن���ب���اء ال�����س��ني اجل��دي��دة 
)���س��ي��ن��خ��وا( اإن ال�����س��ب��اب ال���دخ���اين مل 
املدار�س  يف  الدرا�سة  تعطيل  يف  يت�سبب 
اأغلق  ب��ل  الب��ت��دائ��ي��ة والإع���دادي���ة فقط 

املطار وبع�س طرق احلافالت العامة. 

ملاذا حتدث الت�شققات؟
لو �ساألنا اأنف�سنا ملاذا حتدث هذه التمددات اأو الت�سققات 
الو�سطى من  الطبقة  اأن متدد  فاإن اجلواب  اجللدية، 
اجللد والأدمة يعطل اإنتاج الكولجني وي�سبب نزيفاً، 
يوؤدي بدوره اإىل ظهور خطوط رفيعة اأرجوانية اللون 
تاأكيد  ب��ك��ل  خمتلفة  وه���ي  ف���رتة  ب��ع��د  ب��ي�����س��اء  ت�سبح 
الت�سققات  ه���ذه  وت�سمى  الأ���س��ل��ي،  ال��ب�����س��رة  ل���ون  ع��ن 
�سربات  ب���)ع��الم��ات  التثلم  خ��ط��وط  اأو  ال��ت��م��ددات  اأو 
الع�سا(، لأنها ت�سبه اإىل حد كبري الآثار التي ترتكها 

�سربات الع�سا اإذا وقعت على اجللد.
%75 من احلوامل بتمدد اجللد،  اأكرث من  وي�ساب 
اأمر طبيعي ب�سبب احلمل و�سرورة  اأ�سلفنا  وذلك كما 
توفري اجل�سم ملكان اآمن للجنني املوجود يف بطن الأم، 
املواطن يف  الكثري من  والتمددات  الت�سققات  فت�سيب 
والأرداف.  والثديني  والفخذين  كالبطن  امل��راأة  ج�سد 
ومما يدق ناقو�س اخلطر اأن %80 من الن�ساء ي�سنب 
بالت�سققات اجللدية قبل �سن الثالثني، ولكنهن جميعا 

يتعر�سن لهذا الأمر بعد هذه ال�سن.
الغذاء  تناول  ع��دم  اأو  ب�سبب احلمل  ال��وزن  زي��ادة  تعد 
ال�سحي من العوامل الأ�سا�سية يف اإرهاق اجل�سم خالل 
واله��ت��م��ام  الب�سرة  نوعية  تلعب  كما  ب�سيطة،  ف��رتة 
هذه  مثل  ح���دوث  يف  مهما  دورا  اأي�سا  واجل��ي��ن��ات  بها 

التمددات والت�سققات يف مواطن كثرية من اجل�سد.

جتنبها ممكن
ك��ي��ف ب��اإم��ك��ان��ك م��ن��ع ح�����دوث م��ث��ل ه����ذه ال��ت�����س��ق��ق��ات 

والتحوط منها؟
هذا الأمر بحاجة اإىل الكثري من الوعي والإدراك التام 
ملا يحدث، وعليك اأن تنتبهي اإىل ذلك قبل احلمل، اإذ ل 
بد من ا�ستخدام م�سادات للت�سقق كالكرميات اخلا�سة 
بذلك ومرطبات الب�سرة وذلك ب�سكل يومي ومن دون 

اأي انقطاع. 
وعليك اأي�سا اأن تتنبهي اإىل الكرميات الطبيعية وذات 
املفعول املوؤكد علميا، فال ينبغي الجنرار وراء املو�سة 
واملنتجات غالية الثمن، فا�ستخدام الكرميات والزيوت 
الطبيعية يفي بالغر�س ول حاجة اإىل اإرهاق اجليوب. 
التي  بالفيتامينات  غني  فهو  ال��ل��وز  زي��ت  ا�ستخدمي 
التمددات  ومعاجلة  اجل��اف  اجللد  تنعيم  على  تعمل 
اأي�سا زيت حبة القمح  وال�سقوق، ومن الزيوت املفيدة 
الذي يعمل على تليني اجللد ومعاجلة الب�سرة املتعبة 

واجلافة.

غذاء �شحي
وعليك اأي�سا اأن تنتبهي ب�سكل جيد اإىل الطعام الذي 
وم��ت��وازن��ا،  �سحيا  ي��ك��ون  اأن  م��ن  ب��د  ل  اإذ  تتناولينه، 
وذل������ك ي��ت��م��ث��ل ب���ت���ن���اول ع�����دة ح�����س�����س ي���وم���ي���ة م��ن 
ال��ورق��ي��ة وبع�س الأط��ع��م��ة الغنية  ال��ف��واك��ه واخل�����س��ار 
ج  الفيتامني  اإن  حيث  اأ،  و  ج  وخ�سو�سا  بالفيتامينات 
هو املادة الوحيدة امل�سادة لالأك�سدة التي تعترب فعالة 
جدا يف تركيز ن�سبة الكولجني يف اجللد، والذي يلعب 
دوراً اأ�سا�سياً يف املحافظة على �سحة الب�سرة واإ�سراقها 
الزنك،  م��ادة  توافر  اأي�سا من  بد  لونها. ول  وحت�سني 
ت�سقق  على  يعمل  ال��ذي  امللح  م��ن  اأم��ك��ن  م��ا  والتقليل 
ال�سايف  النقي  امل���اء  م��ن  و���س��رب كميات ج��ي��دة  اجل��ل��د، 
الداخل،  من  الب�سرة  برتطيب  يقوم  حيث  با�ستمرار 
اتباع نظام غذائي �سحي يحتوي على  فحر�سك على 
الفيتامينات واملعادن واملواد امل�سادة لالأك�سدة من اأجنع 

ال�سبل ملنع حدوث الت�سققات يف اجل�سم.
ومن املهم جدا تاليف زيادة الوزن خالل فرتة احلمل، 
لأن  الريا�سية،  التمارين  من  معينة  اأن���واع  وممار�سة 
ويف�سل  اجللد،  على  املرونة  اإ�سفاء  على  ي�ساعد  ذلك 
ا���س��ت��خ��دام ك���رمي���ات خ��ا���س��ة ح�����س��ب ن��وع��ي��ة ال��ب�����س��رة 
امل�ستح�سن  وم��ن  والرتطيب،  الليونة  على  مل�ساعدتها 
ا�ستخدام كرميات خا�سة مل�ساعدة مادة الإيال�ستني على 

التجدد التي تعمل على منع ت�سقق اجللد ومتدده.

العناية الدائمة
بعد كل ما ذكرت اأعتقد اأنه على امل��راأة األ تياأ�س 

اإىل  الو�سول  يف  حاديها  الأم��ل  يكون  واأن 
النتيجة التي تر�سيها، فبع�س الن�ساء 

ت�سبح هذه الأمور لديهن اأقرب اإىل 
الهواج�س خ�سو�سا عندما يعلمن 
ق��د  اخل����ط����وط  ه������ذه  ع������الج  اأن 

املهم  لكن  ط��وي��ال،  وقتا  ي�ستغرق 
اأنهن �سي�سلن اإىل نتيجة ولو بعد حني، 

وذلك من خالل العناية الدائمة بالب�سرة كي 
تبقى يافعة و�سحية وح�سنة املظهر.

�شرب املاء
من ال�سروري اأي�سا الإكثار من �سرب املاء الذي يعمل 
على تن�سيط خاليا اجللد واملحافظة على توازن املاء 
يف اجل�سم، ولكن يف النهاية ل بد من الرتكيز على 
قبل  الطبيب  ا�ست�سارة  وه��و  الأه��م��ي��ة  غ��اي��ة  يف  اأم���ر 

ال���ق���ي���ام ب����اأي 
اأردن  اإذا  للحوامل  بالن�سبة  وخ�سو�سا  تناوله  اأو  �سي 
التمارين  ببع�س  القيام  اأو  الفيتامينات  بع�س  تناول 

الريا�سية.

ا�شتخدام الليزر
التمددات  ه��ذه  م��ن  للتخل�س  اأخ���رى  ع��الج��ات  هناك 
ينهي  ل  الليزر  ولكن  الليزر،  با�ستخدام  تتعلق  وه��ي 
وذلك  منها،  التخفيف  على  يعمل  واإمن��ا  امل�ساألة  ه��ذه 
اإنتاج ال�سبغ  عرب حتفيز خاليا الكولجني على زيادة 
الأرج��واين  اللون  تخفيف  ليتم  التمددات،  منطقة  يف 

بعد اأن يعيد اللون احلقيقي اإىل ب�سرتك.

التق�شري الكيميائي
تخلي�س  على  ي�ساعد  اإن���ه  حيث  كبري  ح��د  اإىل  ن��اج��ع 
فاعلية  وله  التق�سري،  بعد عملية  ال�سموم  اجل�سم من 
ك���ربى يف ���س��م��اك��ة اجل��ل��د وحت�����س��ني ل��ون��ه، ك��م��ا يعمل 
ال��ت��ق�����س��ري ع��ل��ى ت���دري���ب اجل�����س��م ع��ل��ى ال��ت��خ��ل�����س من 

بو�ش�ئل ب�شيطة ميكنك التخل�ص من ت�شقق�ت اجللد

اخل�ص يفيد احل�مل ويقي من الزه�مير 
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خلفية  على  وزوج��ه��ا  م��در���س��ة  مل��دي��رة  ات��ه��ام��ات  الهندية  ال�سرطة  وج��ه��ت 
تناولهم وجبات مدر�سية  بعد  املا�سى،  يوليو )مت��وز(  فى  23 طالباً  وفاة 

م�سممة.
وقال حمقق ال�سرطة راج كاو�سال اأن املحكمة وجهت، اتهامات لكل من مينا 
ديف وارجون راى بالقتل العمد الذي اأدى لوفاة عدد من طالب مدر�سة 

ابتدائية يف منطقة �ساران بولية بيهار.
واأثار احلادث موجة غ�سب عارمة يف جميع اأنحاء البالد، و�سل�سلة ت�ساوؤلت 
ب�����س��اأن ���س��الم��ة وم��ع��اي��ري امل�����س��روع ال��وط��ن��ي، ل��ت��وف��ري وج��ب��ات جم��ان��ي��ة فى 
منت�سف اليوم للتغلب على �سوء التغذية، وت�سجيع الطالب على النتظام 

يف الدرا�سة.
وقال كاو�سال اإن لئحة التهامات تذكر اأن راى احتفظ باملبيدات احل�سرية 

فى الغرفة التى يتم فيها تخزين املواد الالزمة لإعداد الوجبات .
واأ�ساف قال �سهود العيان اإنه مت طهي الطعام مع املبيدات احل�سرية عمداً، 

وعرثنا على دليل كاف �سد املتهمني خالل حتقيقاتنا .
ومت احتجاز ديف وزوجها، واأو�سح كاو�سال اإن الفحو�س التي قام بها الطب 

ال�سرعي اأكدت وجود بقايا مبيدات فى الوجبات. 

بع�ض  الب�شرة يف  الت�شققات اجللدية ومتدد  ت�شكل  مقايي�ض جمالها، وقد  اأحد  الأنثى  ب�شرة 
الأحيان قلقا لدى بع�ض الن�شاء اللواتي ي�شنب بها يف مناطق الأرداف والفخذين والبطن 

التخل�ض  الأحيان  من  كثري  يف  فبالإمكان  تفاءيل،  هوؤلء  من  كنت  اذا  لكن  والثديني. 
يف  التمددات  اأو  للت�شققات  تعر�شك  وراء  الأ�شباب  اأول  تعريف  اأن  ب�شرط  لكن  منها، 

اجللد، وبعد ذلك ميكنك النظر يف طرق العالج الناجعة.
بداية عليك اأن تعلمي اأن اإهمال هذه الت�شققات والتمددات قد ي�شبب خطرا على اجللد، اذ قد تتحول بعد 

فرتة من الزمان اإىل تقرحات جلدية، لكن اإذا ا�شتطعت تداركها يف الوقت املنا�شب فلن ت�شلي اإىل درجة الوقوع 
يف هذه املخاطر، وخ�شو�شا يف فرتة املراهقة حيث يتمدد اجللد ب�شبب تغري طبيعة اجل�شم وهذا اأمر طبيعي 

جدا، ولكن ل بد من املتابعة مع املتخ�ش�شني، وهذه الأعرا�ض تزول مع الوقت ول يبقى منها اأي �شيء.

ن�شف الربيط�نيني يخجلون 
من اأو�ش�ع من�زلهم 

اأظهرت درا�سة جديدة، الإثنني، اأن 
الربيطانيني يخجلون من  ن�سف 
يجعلهم  وب�سكل  منازلهم،  اأو�ساع 
مي��ت��ن��ع��ون ع���ن دع�����وة الأ����س���دق���اء 

والأقارب اإليها.
ن�سرتها  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة،  ووج����دت 
 26% اأن   ، م��ي��ل  دي��ل��ي  �سحيفة 
ي�ست�سيفوا  مل  الربيطانيني  م��ن 
ب�سبب  م��ن��ازل��ه��م  يف  م��ن��ا���س��ب��ة  اأي 
اع��رتف  ب���احل���رج، فيما  ���س��ع��وره��م 
ي��ت��ج��ن��ب��ون  ب���اأن���ه���م  م��ن��ه��م   50%
دع����وة الأق�������ارب والأ����س���دق���اء اإىل 

منازلهم ب�سبب حالتها املزرية.
وقالت اإن %31 من الربيطانيني 
ب���اأن حياتهم  اأق�����روا  ال��وح��دان��ي��ني 
لالإختفاء  ا�سطرارهم  من  تعاين 
يف منازلهم وجتنب دعوة �سريكات 
اإليها،  املحتملني  احلياة  �سركاء  اأو 
منهم  م�سابهة  ن�سبة  لت  ف�سّ فيما 
بدًل  جديدة  منازل  اإىل  الإنتقال 

من حت�سني بيوتها احلالية.
فقط   6% اأن  ال��درا���س��ة  وا�سافت 
م��ن ال���رج���ال ال��ربي��ط��ان��ي��ني دع��وا 
م��ن��ازل��ه��م  اإىل  ���س��ري��ك��ات ح��ي��ات��ه��م 
ان��ت��ق��دن  اأن  ب��ع��د  ن���دم���وا  ل��ك��ن��ه��م 
اأو�����س����اع����ه����ا، ف���ي���م���ا م���ن���ع ���س��ع��ور 
%47 م��ن��ه��م م���ن دع���وة  احل�����رج 
اإىل  اأ�سدقائهم  اأو  اأ���س��ره��م  اأف���راد 

منازلهم.
ال��ربي��ط��ان��ي��ني  اأن  اإىل  وا�����س����ارت 
اأك��رث م��ن غرف  ب��احل��رج  ي�سعرون 
وال�سالت  احلمامات  تليها  النوم، 
ت�����س��م��ل  ح�����ني  يف  م����ن����ازل����ه����م،  يف 
بينهم  ���س��ي��وع��اً  ال�����س��ك��اوى الأك����رث 
يحمل  ال����ذي  اأو  امل������وؤّرخ  ال�����س��ج��اد 
عالمات، وتال�سي دهان اجلدران، 
وت�������س���دع ال�������س���ق���وف واجل��������دران، 
واأل������وان ال���ده���ان ال��ف��اق��ع��ة، وورق 

اجلدران القدمي.
العذر  اأن  اأي�ساً  الدرا�سة  ووج��دت 
الدارج لدى الربيطانيني لتجنب 
هو  منازلهم  اإىل  الآخ��ري��ن  دع���وة 
ل اأن ناأتي اأوًل لزيارتكم ، اإىل  نف�سّ
والإدع��اء  العمل،  ارتباطات  جانب 
يت�سل  حني  منازلهم  خ��ارج  باأنهم 
بهم الأقارب والأ�سدقاء لإبالغهم 

باأنهم يعتزمون زيارتهم.

، واأنه  اأهم امل�سادر الغنية بحم�س الفوليك املفيد للحوامل  اأن اخل�س والكابوت�سي من  اإيطالية،  اأكدت درا�سة 
املفيدة  الغذائية  الألياف  على  احتوائه  عن  ف�سال  الزهامير،  مر�س  من  الوقاية  يف  كبرية  بفاعلية  يتمتع 

لالأمعاء . 
املقاومة  بيتاكاروتني  مب��ادة  غنية  اخل�س  اأوراق  اأن  بروما،  الغذائية  الأبحاث  معهد  خ��رباء  واأ�سار 

الأمعاء  ل��الأمل يف  كم�سكن  يعمل  النوم  قبل  الأوراق  ه��ذه  كبري من  ق��در  تناول  واأن  للتاأك�سد 
عن  ف�سال   ، اإي  وفيتامني  �سي  وفيتامني   1 ب  وفيتامني  اأ  بفيتامني  غني  واخل�س   ،

اأنه من اخل�سراوات الغنية باملاء والعنا�سر املعدنية واأهمها الكال�سيوم والفو�سفور 
واحلديد .

من  يقيهم  فهو   ، وال��ك��ب��ار  لل�سغار  اخل�����س  اأهمية  ال��درا���س��ة  اأك���دت  كما 
الإ�سابة به�سا�سة العظام ويحافظ على اأ�سنانهم اأي�سا ، ومن فوائد 

اخل�س الأخرى الوقاية من الإم�ساك لأنه غني بالألياف الغذائية 
البولية  ت�سكل احل�سى  اأن��ه يرطب اجل�سم ويقي من  وامل��اء، كما 
ويهدئ الأع�ساب وي�ساعد على النوم كما مينح الب�سرة املزيد من 

النقاء. 
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األف متفرج �ش�هدوا عرو�ص ال�شريك الرو�شي ب�لعني  15
•• العني-الفجر:

ت�صوير-حممد معني:
ا�ست�ساف العني مول وهو من اأكرب املراكز التجارية مبدينة العني وعلى 
مدى الع�سرة اأيام املا�سية لل�سريك الرو�سي الذي �سم ثالثة ع�سر لعبا 
ليبهروا  ال��ع��ا���س��رة  اأع��م��اره��م  ت��ت��ج��اوز  وال��ب��ن��ات معظمهم مل  البنني  م��ن 
احل�سور مبا قدموه من اأكروبات واألعاب حتلق حولها املئات يوميا لي�سل 

عدد امل�ساهدين على مدى الع�سرة اأيام اأكرث من خم�سة ع�سر األفا وهذا ما 
اأكده اأحمد ابراهيم �ساحب �سركة ماجيك لند املتخ�س�سة يف هذا اللون 

من الألعاب والعرو�س.
�ساحات  اأك��رب  يتو�سط  ال��ذي  النجوم  م�سرح  م��ن  ات��خ��ذت  التي  العرو�س 
العني مول ات�ساعا قدمت على فقرتني مل تتجاوز كل منها اأربعني دقيقة 
اإل اأنها ا�ستقطبت يف كل مرة الع�سرات من ع�ساق هذا اللون من الفنون 
مل�ساهدة  اأ�سرهم  مع  خ�سي�سا  قدموا  الذين  الأطفال  خا�سة  ال��زوار  من 
لهذه  املوؤ�س�س  وه��و  �سنا  العار�سني  اأك��رب  من  اإ���س��ارة  ويف  العرو�س.  ه��ذه 
الفرقة قال اأن تاريخ ال�سريك الرو�سي ميتد ملنت�سف القرن التا�سع ع�سر 
حيث تاأ�س�س اأول �سريك يف مو�سكو وكانت تعتمد عرو�سه على الأكروبات 
ليتم بعدها افتتاح مدار�س مهمتها الأوىل هو تعليم الأطفال املهارات التي 
حيث  كان  وقد  امل�ستقبل  يف  ال�سريك  عار�سي  اأمهر  منه  جتعل  اأن  ميكن 
لي�س  مكانته  الرو�سي  ال�سريك  لياأخذ  كبريا  اإقبال  املدار�س  هذه  �سهدت 
فقط داخل رو�سيا ولكن اأي�سا يف اأوروبا لي�سل بعدها اإىل منطقة ال�سرق 

الأو�سط لتكون اأحدث جولته يف مدينة العني.
املدن يف عربات  ال�سريك قدميا كانت جتوب  اأن عائالت  بالذكر  اجلدير 
اأن عائالت  اإىل جانب و�سيلة النقل مكانا لالإقامة حتى  متحركة �سكلت 
ال�سريك كانت ت�سكل جمتمعا رمبا يختلف كثريا عن املجتمعات املتعارف 
العرو�س  تقدمي  على  ين�سب  العائالت  هذه  اهتمام  جل  اأن  حيث  عليها 

وك�سب املال حتى واإن كان قليال.
عاملي  متحف  اإقامة  على  المريكية  املتحدة  الوليات  حر�ست  وقد  هذا 
لل�سريك ي�سم العربات واملعدلت والأدوات وكذلك الديكورات امل�ستخدمة 

يف هذه العرو�س و�سول اإىل اأ�سهر لعبي ال�سريك.
املو�سيقيني  م��ن  للكثري  مهما  ك���ان  ال�����س��ريك  ع���امل  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
هي  بال�سريك  ارتبطت  التي  املو�سيقية  القطع  بني  من  ليكون  والأدب���اء 
مو�سيقى دخول املحاربني كما األفت العديد من امل�سرحيات التي ارتبطت 

اأي�سا بال�سريك منها م�سرحية فتاة ال�سريك.

جني الثم�ر واإعداد الوجب�ت
•• العني-الفجر:

ج��ن��ي ال��ث��م��ار واإع������داد ال��وج��ب��ات ك��ان��ت واح����دا م��ن ال��ف��ق��رات ال��ت��ي لق��ت 
ا�ستح�سانا من امل�ساهدين حيث �سارك ثالثة من الالعبني يف تكوين �سكل 
هرمي ي�سمح لهم بجني ثمار التفاح ليتقاذفوها يف خفة و�سول اإىل ال�سلة 
واحدة  لتكون  لإعدادها  املطبخ  اإىل  ليحملوها  الثمار  لتجميع  املخ�س�سة 

من الأكالت ال�سهية التي تت�سدر املائدة.

•• العني-الفجر:

ال���ف���ل���ك���ل���ور ال�������س���ع���ب���ي ال���رو����س���ي 
واح��دا  ك��ان  التقليدية  مبالب�سه 
م��ن ال��ف��ق��رات ال��ت��ي ح��ر���س على 
ال�سريك  فريق  اأع�ساء  تقدميها 
العني  ا�ست�سافه  ال��ذي  الرو�سي 
م���ول ح��ي��ث ق��دم��ت اأرب�����ع فتيات 
رق�������س���ات ف���ل���ك���ل���وري���ة ت��ق��ل��ي��دي��ة 
رق�سة احل�ساد  بينها  ليكون من 
وجني الثمار اإ�سافة اإىل رق�سات 
الأع�����را������س ال���ت���ي ت���ق���دم يف ري��ف 

رو�سيا .
مقاطعة  ك��ل  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 
ل���ه���ا زي ي��خ��ت��ل��ف ع����ن الأخ������رى 
يف  يقدم  ال��ذي  الفلكلور  وكذلك 
م��ق��اط��ع��ة ي��خ��ت��ل��ف ع���ن الأخ����رى 
ال�سفة  ه��ي  اخل�سو�سية  لتكون 
الأبرز يف هذا الفلكلور الذي رمبا 

�ساهده زوار العني لأول مرة .

املالب�ص التقليدية والفلكلور ال�شعبي

االأكروب�ت وطفلت� 
الك�وت�شوك

•• العني-الفجر:

الأكروبات واإبداعات الأطفال ا�ستحوذتا على اهتمام كل من �ساهدها من 
الكبار وال�سغار حيث متكنت طفلتان من تقدمي مناذج من العرو�س اأقرب 
ما تكون يف مرونتها اإىل الكاوت�سوك ليح�سال �سويا على ت�سفيق كل من 

ح�سر.  
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طريقة مذهلة ل�شقل اجل�شم

الرك�ص اأف�شل الطرق لتح�شني ر�ش�قة اجل�شم

اإن  ت��دري��ب  بخطة  وال�ستعانة  و�سعيتك  على  العمل  ال�����س��روري  م��ن 
كنت ترغب يف ال�ستمتاع وال�ستفادة اإىل اأق�سى حد من دون التعّر�س 

لإ�سابات. 
الأه���م.  ه��ي  ب��ل طريقة ممار�سته  ال���ذي مت��ار���س��ه،  التمرين  م��ا  يهم  ل 
لكن  الإ���س��اب��ات،  لتفادي  عامل  ه��ي  املنا�سبة  اجل��ري  تقنية  اأن  �سحيح 
التقنية  يعترب  ما  الآراء حول  مثالية؟ تختلف  رك�س  تقنية  هل هناك 
هي  الكعبني  على  ال��دو���س  اأن  على  اخل���رباء  بع�س  ي�سدد  ال�سحيحة. 
الطريقة املثلى، يف حني يرف�س خرباء اآخرون هذا الأمر كلياً ويو�سون 
بالدو�س على اأ�سفل مقّدمة القدم. يف املقابل، يوؤمن اآخرون باأنه ميكنك 

اجلري بالطريقة التي تراها منا�سبة. 

اجلري ب�شكل اأف�شل
طويلة  وتغيريات  ج�سمك  و�سعية  على  ب�سيطة  تعديالت  اإج���راء  عرب 
منط  حت�سني  بو�سعك  ج�سمك،  مركز  ق��وت��ك،  و�سعيتك،  على  الأج���ل 
)داخلية(  بنوعني:  باجلري  املتعلقة  التقنية  الأخطاء  ت�سنف  عي�سك. 
كرجلني مقو�ستني اأو عدم ا�ستقرار مركز اجل�سم، و)خارجية( كتو�سيع 
اخلطوات اأو النحناء اإىل الأمام من جهة اخل�سر. ميكن ت�سحيح كال 
والقيام  التالية  الأ�ساليب  اإىل  اللجوء  عرب  اأثرهما  وتخفيف  النوعني 

بتمارين املّط والتقوية. 

ا�شرتِخ
من  حم��ددة  نقطة  على  ال��دو���س  وحت���اول  الرتكيز  يف  مفرطاً  كنت  اإن 
قدمك عند كل خطوة اأو تقوم بجهد يتخطى مقدرتك، �ست�سعر بالتوتر 
الدرا�سات  اإح��دى  يف  بفوائده.  ت�سعر  اأو  اجل��ري  بتمرين  ت�ستمتع  ول��ن 
الختبارات  اأحد  الريا�سيني اجلري يف  الالعبني  ُطلب من  الأوروبية، 
ع��دة،  اأي����ام  ب��ع��د  ال��ق�����س��وى.  قلبهم  نب�سات  م��ع��دل  م��ن   110% ع��ن��د 
اأن  فتبني   ،95% عند  العدو  العّدائني  من  ُطلب  لكن  الختبار،  تكرر 
الرك�س  املرجوة.  النتائج  اإىل  يف�سي  ل  امل�ستطاع  من  اأك��رب  جهد  بذل 
والإجهاد، فهما غري �سروريني.  التوتر  لتجنُّب  ُم��رادف  اذاً  با�سرتخاء 
ل�ست م�سطراً ل�سد كتفيك، اأو اأ�سابع قدميك اأو فكك لتح�سني اأدائك. 
اإن �سعرت ب�سرعة بالتعب عندما ترك�س، اأو ت�سّنجت رقبتك اأو كتفاك، 
فاأنت توظف بالتايل جهداً غري �سروري. ميكن للرتكيز على تنّف�سك 
اأن ي�ساعدك يف احلفاظ على ا�سرتخائك، ول يعني اجلري با�سرتخاء 

اجلري ببطء.

تدّرب جيدًا
اأف�سل الطرق لتح�سني تقنيتك، التدرب على متارين العدو. على  من 
قوة  زي��ادة  يف  و�سي�ساعدك  حركاتك  تنا�سق  ذل��ك  �سيح�سن  الوقت،  مر 

اخلطوات وتكرارها اإىل اأق�سى حد. 
جرب التمارين اخلم�سة التالية بعد الإحماء. اإبداأ باجلري مل�سافة 30 
مرتاً، وزد تلك امل�سافة تدريجياً اإىل 60 مرتاً عندما تعتاد عليها. كرر 
كل مترين ثالث مرات. اإبداأ بجل�سة اأ�سبوعياً، واإن كان لديك مت�سع من 

الوقت، اأ�سف بع�س التمارين اأو اأدرج جل�سة ثانية. 

اأ - قدم �شريعة
قم بخطوات �سغرية و�سريعة اإىل الأمام، مع رفع الركبتني ب�سكل ب�سيط، 
الأم��ر مفيد لتخفيف الحتكاك  للغاية. هذا  �ساخنة  الأر���س  اأن  تخّيل 

بالأر�س، فكلما طالت خطوتك على الأر�س، �سرتك�س ب�سكل اأبطاأ.

ب - ركتبان عاليتان 
اإم�ِس اإىل الأمام، اإرفع كل ركبة عالياً ود�س على اأ�سابع قدميك، حافظ 
على تلك الو�سعية لثانية من الوقت قبل النتقال اإىل الرجل الأخرى. 
موؤخرتك  تبلغ  حتى  ال���وراء  اإىل  قدمك  �سّد  بل  اخللف،  اإىل  تنحِن  ل 
وتوازنه  اجل�سم  مركز  لقوة  مهم  التمرين  ه��ذا  ترفعها.  التي  الرجل 

وي�سدد على عملية رفع الركبة ال�سرورية للعدو. 

ج - خطوات مت�شابكة
اإم�ِس ب�سكل جانبي، عرب و�سع اإحدى الرجلني اأمام الأخرى. اأعد الكرة 
يف اجلهة املعاك�سة، من ثم زد ال�سرعة تدريجياً. هذا التمرين مفيد جداً 

للتوازن وتن�سيق احلركات وحتفيز الع�سالت التي ل تتحرك. 

د- اأركل موؤّخرتك 
�سع يديك خلفك، على م�ستوى موؤخرتك، اإجعل راحتيهما مك�سوفتني 
للخارج واقفز اإىل الأمام من قدم اإىل قدم ب�سكل �سريع، اأركل بكعبيك 
اإىل الوراء اإىل اأن يالم�سا يديك. من �ساأن ذلك اأن يح�ّسن �سرعة انقالب 

الرجلني. 

هـ- امل�شي اإىل الوراء
اإم�ِس ببطء اإىل الوراء )احر�س على عدم وجود عوائق على الدرب(. زد 
بعدها حدة التمرين. يفيد هذا التمرين قبل البدء ب�سباق عدو �سريع. 

ل تنهك نف�شك
اأط��راف��اً  �سرتى  ال�سباق،  نهاية  راق��ب��ت  ف��اإن  ع��دة،  باأ�سكال  التعب  ي��اأت��ي 
م��ت��اأرج��ح��ة وق��دم��ني تتحركان ب��ب��طء وج��ه��د وورك���ني ه��ام��دي��ن. تزيد 
وقتاً  نف�سك  اإمنح  ج�سمك.  على  ال�سغط  الإ�سافية  احلركات  تلك  كل 
اأو تدرب عندما تكون متعبة  لالنتعا�س بني اجلل�سات وجتنب اجلري، 

جداً. 

اإخ�شع للفحو�ض
اإجري فح�ساً  اإ�سابات خالل العدو،  اأ�سبت مب�ساكل متكررة نتيجة  اإن 
لهذا  ميكن  الريا�سية.  لالإ�سابات  عيادة  يف  اأو  الطبيب  ل��دى  للم�سي 

الفح�س اقرتاح طرق لتح�سني تقنية اجلري لديك والإ�سارة 
اإىل �سرورة القيام بتمرين لتقوية الع�سالت ومّطها وانتعال 

حذاء خا�س. 
تتبعها.  التي  اجل��ري  ع��ادات  با�ست�سارة حول  اجلل�سة  تبداأ 
فيه و�سعيتك  لتحليل يفح�س  املعالج  �سيخ�سعك  عندها 
واأموراً اأخرى كالقدم امل�سطحة اأو عدم التنا�سق بني القدم 

اآلة امل�سي، فيلتقط  الي�سرى واليمنى. من ثم �ستقفز على 
لك ال�سور واأنت مت�سي وجتري، من الوراء ومن اجلانبني. 

اخلا�س  الطبيب  ويعطي  للتحليل  ر  امل�سوَّ الفيلم  يخ�سع  بعدئذ، 
راأيه حول الآليات البيولوجية للجري. 

العودة اإىل اجلري
انقطاع،  ف��رتة  بعد  اجل��ري  ع��اودت ممار�سة  اأو  كنت مبتدئة  �سواء 

من املهم اأن متار�س تلك الريا�سة ب�سكل منطقي وبحذر. يجب اأن 
يكون التدريب منتظماً ومتنا�سقاً، لذا ل تبذل جهداً كبرياً بعد طول 

انقطاع. ل تبداأ من حيث توقفت بعد التعّر�س لإ�سابة 
اإىل دخول  مثال، واإل �سينتهي بك الأمر 

عيادة الإ�سابات الريا�سية جمدداً. 

القدمان اأوًل
ميكن للحذاء الريا�سي املنا�سب جعل ريا�سة العدو اأكرث متعًة وفاعليًة 
الأن�سب  الريا�سي  احل��ذاء  تختار  كيف  اإليك  الإ�سابات.  وحمايتك من 

لك. 
1 - توجه اإىل متجر متخ�س�س حيث فريق العمل متخ�س�س يف اختيار 
الأحذية الريا�سية املنا�سبة لك. يجب على امل�ساعدين مراقبتك واأنت 
ترك�س اأو مت�سي باحلذاء لتحديد خطوتك ومدى حاجتك اإىل مزيد 
اأن  ميكن  ك��ذل��ك  ال�����س��دم��ات.  لمت�سا�س  البطانة  اأو  ال���س��ت��ق��رار  م��ن 
يتحققوا مما اإذا كانت قدمك حتط وتفتل ب�سرعة اأكرب وب�سكل مفرط. 

ميكن لبع�س الأحذية امل�ساعدة يف تخفيف تلك الآثار. 
يكون هناك مت�سع  واأن  الريا�سي مريحاً  يكون احل��ذاء  اأن  - يجب   2
القدم يف مقدمة احل��ذاء، ما ي�سمح لك بتحريك  امل�ساحة لإبهام  من 

اإ�سبعك. 
3 - ت�سّوق ل�سراء حذاء يف فرتة بعد الظهر عندما تكون قدماك اأكرث 
ا�سطحب معك  املقا�س.  ح��ذاء �سغري  ابتياع  على عدم  ت��وّرم��اً، حر�ساً 
اجلوارب التي �سرتتديها اأثناء العدو، واإذا اأمكن، اأرك�س بحذائك داخل 

املتجر. 
التجارية  العالمات  تقدم  ثمناً،  الأق��ل  احل��ذاء  ل�سراء  تنجذب  ل   -  4
الكعبني  عند  )اأ�سيق  خمتلف  ق��دم  �سكل  ك��ل  مل��الءم��ة  ريا�سية  اأح��ذي��ة 

واأو�سع يف املقدمة(. 
 804 مل�سافة  ا�ستخدامه  بعد  ب��اآخ��ر  الريا�سي  ح���ذاءك  ا�ستبدل   -  5
ذاته من  بالقدر  تعودا  لن  والدعامة  البطانة  لأن  تقريباً،  كيلومرتات 

الفاعلية. 
6 - ل تنجّر اإىل مظهر احلذاء اأو العالمة التجارية، ول ت�ست�سلم 

ل�سغوط البائعني ل�سراء حذاء معنّي. 

احلذاء الريا�سي... اخرت املنا�سب منه
احل��ذاء  اخ��ت��ي��ارك  يرتبط  ان  م��ن  ب��د  ل  املف�سلة؟  ريا�ستك  ال��رك�����س 
الريا�سي املنا�سب على طبيعة قدميك والطريقة التي ترك�س بها. ثمة 

ثالث فئات من العدائني:
وتتمتع  للعيان  جلية  اأق��وا���س  اأقدامهم  يف  تظهر  الذين  ال��ع��داءون   -1

باملرونة عند النحناء، لكن ركابهم ل تتقدم اأثناء اجلري. 
2- العداءون الذين ل تظهر يف اأقدامهم اأقوا�س وا�سحة للعيان، لكن 

اأقدامهم تتقدم ومن ثم تليها ركابهم. 
3- العداءون الذين تظهر يف اأقدامهم اأقوا�س عالية ل تت�سطح اأو تتقدم 

عندما تنحني الركاب. 
اآلة لتحليل طريقة  غالبية العدائني من الفئة الثانية. لذلك، تتوافر 
التي  والعيادات  الريا�سية  الأح��ذي��ة  متاجر  من  كثري  يف  الرجل  دو���س 

تعنى مب�ساكل القدم. 
قدميك  مينح  �سبان  فيه  ح��ذاء  اإىل  حتتاج  الأوىل:  الفئة  م��ن  اأن��ت   •
عند  ال�سماكة  مزدوجة  طبقة  يت�سمن  ما  وغالباً  وال��دع��م،  ال�ستقرار 

الو�سط. 
• من الفئة الثانية: حتتاج اإىل حذاء ي�سبط حركات قدميك. ل بد من 
اأن يت�سمن هذا احلذاء طبقة اأكرث متانًة عند الو�سط ودعامة خلفية 

لتثبيت اأخم�س القدم. 
القو�سني  لدعم  ال�سبانات  اإىل مزيد من  الثالثة: حتتاج  الفئة  من   •
اأكرث طراوًة  اأن الأحذية املح�سوة تت�سمن طبقة  اإىل  يف قدميك. ي�سار 

عند الو�سط.

خطط اجلري املنا�شبة
اأ�سبوعّياً، وخذ  اأرب��ع مرات  اأكرث من  اأول:  ل متار�س تلك الريا�سة   •
دوماً يوم عطلة، لتعتاد الع�سالت والأوتار على اجلري. يعترب مترين 
اأرك�س  التقدم.  يف  مل�ساعدتك  حت��دٍّ  مبثابة  اأ�سبوع  لكل  الأخ���ري  ال��ع��دو 
على الع�سب، الدروب الرملية، اآلة امل�سي، ولتكن دروبك دوماً م�سّطحة 
وم�ستوية. ل تخف اإذا مل تكن قادراً على خف�س فرتات امل�سي يف الأ�سابيع 

املحددة، فكل �سخ�س يتقدم مبعدلت خمتلفة. 
ريا�سة  اإىل  للعودة  لتهيئتك  التالية  الثالثة  الربامج  مت  �سمِّ •ثانيا: 
امل�سي بعد طول انقطاع، فهي تقدم دلياًل حول مدى ال�سرعة التي يجب 

اأن تتقدم بها، لكن تذكر اأنه من املهم الإ�سغاء اإىل ج�سمك.
- امل�ستوى الأول هو برنامج للم�سي واجلري، منا�سب لك اإن 
كنت مار�ست متارين عدو قليلة �سابقا. يف حال انقطعت 
من  لأك��رث  ترك�س  ومل  الريا�سة  ممار�سة  ع��ن  لفرتة 
ثالثة اأ�سهر، اإليك هذا الربنامج املنا�سب لتنطلق منه. 
- امل�ستوى الثاين هو برنامج جري خفيف، مثايل لك اإن 
كنت ع��ّداءاً متار�س ريا�سة اجلري للت�سلية ومل ترك�س 
لكنك متكنت  ذل��ك،  ق��ارب  ما  اأو  اأ�سابيع   6 لفرتة 
م��ن مم��ار���س��ة مت��اري��ن اأخ���رى ومل تخ�سر 
ال��ك��ث��ري م��ن ال��ت��ك��ّي��ف م��ع ريا�سة 

الأيروبيك. 
ال��ث��ال��ث  امل�����س��ت��وى   -
كنت  اإن  م��ن��ا���س��ب 
ع������ّداءاً م��ت��م��ّر���س��اً 
مت��������ك��������ن��������ت م�����ن 
احل����������ف����������اظ ع����ل����ى 
ر���س��اق��ت��ك ع��رب مت��اري��ن 
اأخ�������������������رى خ�������������الل ف�������رتة 
كان  اإن  اجل���ري.  م��ن  ا�سرتاحة 
م��ررت  لكنك  عليك،  ينطبق  ذل��ك 
اأك��رث من  اأي  اط��ول  انقطاع  بفرتة 
بامل�ستوى  با�سر  مثال،  اأ�سبوعاً   12

الثاين. 

زيت الزيتون فع�ل يف 
مه�جمة اخلالي� اخلبيثة 

اآلية عمل الأحما�س  اكت�سف باحثون من جامعة نورثوي�سرتن الأمريكية 
الأم��را���س  ال��وق��اي��ة م��ن  ال��زي��ت��ون يف  زي��ت  امل��وج��ودة يف  الوقائية  الدهنية 

وفعاليتها يف مهاجمة اخلاليا اخلبيثة، خ�سو�سا �سرطان الثدي. 
للدهون  جيدا  م�سدرا  متثل  الزيتون  زي��ت  اأن���واع  ك��ل  ان  الباحثون  وق��ال 
اأحادية ال�سباع، لكن النوع الأول الطازج يحتوي على م�ستويات عالية من 
املواد امل�سادة لالأك�سدة خ�سو�ساً الفنيولت وفيتامنيE، لأنه مل يتعر�س 

لعمليات معاجلة كثرية.

وقاية من ال�شرطان
اكت�سف العلماء اأن فعالية ال�ستهالك العايل لزيت الزيتون الغني بحم�س 
تاأثريه املحفز لنتاج الربوتينات  ال�سرطان، تنتج من  اأولييك يف مكافحة 
/2-Her جلني  الربوتينية  النواجت  مل�ستويات  واملثبط  ل���الأورام  املعيقة 

ال��ث��دي.  يف  اخلبيثة  الأورام  ظ��ه��ور  معدلتها  ارت��ف��اع  ي�سبب  ال��ت��ي   neu
وهو ما يف�سر حقيقة ان تناول هذا الزيت ي�ساعد يف اطالة حياة امل�سابات 

ب�سرطان الثدي. 

للقلب
ال��زي��ت��ون يقلل خطر  اأن زي��ت  ال��ب��اح��ث��ون  اإىل ذل���ك، فقد وج��د  ب��ال���س��اف��ة 
عدد  زي��ادة  يتم  مل  ح��ال  يف  التاجية  وال�سرايني  القلب  باأمرا�س  ال�سابة 
ال�سعرات احلرارية امل�ستهلكة يوميا، فيما وجد اأن تناول ملعقة واحدة من 
زيت الزيتون الطازج ي�ساعد يف تخفي�س م�ستويات الكولي�سرتول يف الدم، 
مما ي�ساهم يف الوقاية من ت�سلب ال�سرايني وتلفها، ويحمي القلب حماية 
ادارة الأغ��ذي��ة والعقاقري  اأك��دت��ه  غ��ري مبا�سرة م��ن الع��ت��اللت، وه��و م��ا 
الأمريكية، التي ن�سحت بتناول زيت الزيتون للتقليل من فر�س ال�سابة 

باأمرا�س القلب التي تعترب القاتل الأول للرجال والن�ساء. 

للجلد
ح��روق  م��ن  الزيتون يحمي اجللد  زي��ت  اأن  م��ن  اليابان  الأط��ب��اء يف  ك�سف 
ه��وؤلء يف  ال�سرطانية فيه. فقد وجد  الأورام  ال�سم�س ويقلل خطر ظهور 
درا�ساتهم على الفئران اأن دهن اجللد بزيت الزيتون بعد التعر�س لل�سم�س 
الأورام  حجم  من  يقل�س  اأو  اجللد  على  ال�سرطان  اآث��ار  ابطاء  يف  ي�ساعد 
زيت  غنى  اإىل  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه  العلماء  اأع���زى  وق��د  ال��ظ��اه��رة،  ال�سرطانية 
لأ�سعة  ال�سارة  التاأثريات  متت�س  التي  لالأك�سدة  امل�سادة  باملواد  الزيتون 

ال�سم�س فوق البنف�سجية. 

حرق  اجل�شم،  ر�شاقة  لتح�شني  الطرق  اأف�شل  اإحــدى  العدو  ريا�شة  تعترب 
اأو بعد  �شواء بداأت مبمار�شتها حديثًا  الع�شالت.  ال�شعرات احلرارية وتقوية 
اأكرب  ا�شتخال�ض  يف  ت�شاعدك  التي  احليل  من  جمموعة  اإليك  انقطاع،  فرتة 
قدر من الفوائد.  اجلري طريقة مذهلة ل�شقل اجل�شم. �شتحرق بذلك مزيدًا 
من ال�شعرات احلرارية مقارنًة باأي مترين اآخر، اإذ ي�شاهم يف تقوية ع�شالت 
الإ�شابة  خطر  ويخّف�ض  الر�شاقة،  ويعزز  والــردفــني،  والرجلني  الفخذين 
ُتظهر  الأمرا�ض.  من  وغريها  العظام  وترّقق  القلبية  الوعائية  بالأمرا�ض 
الأبحاث اأي�شًا اأن اجلري يح�ّشن الثقة بالذات واحلالة النف�شية. الأف�شل من 
ذلك، ميكنك العدو يف اأي وقت واأي مكان، ف�شاًل عن اأنه جماين. اإنه التمرين 
اأ�شلوب  اأن تدرجه يف ن�شاطاتك اليومية، بغ�ض النظر عن  املثايل الذي يجب 

عي�شك. 
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  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/812  مدين كلي            
اىل املدعى عليهما/ 1 - �سالح حمدان حامد البلوي 2- م�سعل علي حممد البلوي     
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي /ه�سام حممد علي القرق- ب�سفته ال�سخ�سيه 
وب�سفته �سريك يف �سركة �سيتي لين انرتنا�سيونال �س.ذ.م.م وميثله: بدر حممد علي 
القرق   قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليهم بان يدفعوا  
بالت�سامن والتكافل فيما بينهم مببلغ وقدره 10851367 درهم والر�سوم وامل�ساريف 
ا�ستحقاقه يف  تاريخ  املبلغ من  هذا  القانونيةعن  التجارية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
2002/12/25 وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة.  وحددت 
 ch1.C.15 لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2013/11/11 ال�ساعة 9:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 
  رئي�ض الق�شم                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10926 بتاريخ 2013/10/22     

اعادة اعالن  للح�شور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
يف الدعوى 2012/1757 )مدين جزئي( بوا�شطة الن�شر

جواد  عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحت��اي��ة  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
اوعتو  جن�سيته: املغرب  - اقام املدعي/�سركة دبي ال�سالمية للتاأمني )اأمان( 
�سارع عود  دب��ي-  بر  دب��ي-  امليزة عنوانه:  �سامل  ال�سيد/ ح�سني حممد  وميثلها 
ميثاء بناية جلف تاورز بلوك بي ) 1( طابق امليزانني هاتف رقم 04-3193111 
الدعوى برقم 2012/1757 مدين جزئي- عجمان   - ومو�سوعها املطالبة مببلغ 
الحت��ادي��ة  عجمان  حمكمة  ام��ام  باحل�سور  مكلف  فانت  دره��م   13500 وق���دره 
البتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وذلك يف ال�ساعة 8.30 املوافق يوم 
19 من �سهر نوفمرب ل�سنة 2013 وذلك للنظر يف الق�سية بو�سفك مدعى عليه. 

حتريرا يف 2013/10/8
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

العدد  10926 بتاريخ 2013/10/22     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/318 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �سده/1- ادمريال ملقاولت البناء �س.ذ.م.م   جمهول حمل القامة 
احمد  يو�سف  وميثله:  اجلاعوين  خليل  احمد  خليل  التنفيذ/  طالب  ان  مبا 
 2011/1247 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  باحلكم  نعلنكم  عبدالرحيم    عبداهلل 
 -1 وذل���ك:  تنفيذيا  �سندا  باعتباره   2012/10/10 الرب��ع��اء  ي��وم  كلي  ع��ق��اري 
بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )1103116( درهم والفائدة بواقع 12% ت�سري من 
تاريخ هذا احلكم النهائي وحتى ال�سداد التام وت�سليمه اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن.  وعليه فان املحكمة 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10926 بتاريخ 2013/10/22     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/467 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �سدهم/1- ديباك �سوري�س لوجناين 2- �سوري�س بول�سند لولغاين اليا�س خرب�ساند 3- 
�سركة النجم امللكي للتجارة العامة ذ.م.م جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ امالك 
ال�سادر  نعلنكم باحلكم  التميمي    الفا�سلي  م ع وميثله: ع�سام عبدالمري حمادي  للتمويل �س 
تنفيذيا  �سندا  باعتباره  بتاريخ 2013/5/13  الدعوى رقم 2012/660 عقاري كلي يوم الثنني  يف 
دبي  �سالفا- مر�سى  ب��ريج   3401 رق��م  ال��وح��دة  الج���ارة ومالحقها عن  اتفاقية  ف�سخ   -1 وذل��ك: 
مو�سوع الدعوى و�سطب عبارة ) تخ�سع ملكية العقار  اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا 
لعقد الجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( الواردة ب�سهادة ملكية العقار وبالزام 
املدعي عليهما الول والثاين بت�سليم الوحدة العقارية حمل التداعي خالية من ال�سواغل للمدعية 
ورد احليازة لها. 2- الزام املدعى عليهم جميعا بالت�سامن بان يوؤدوا للمدعية مبلغ )405822.61 
درهم( ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم 

يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10926 بتاريخ 2013/10/22     
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

       يف الدعوى رقم 2013/1063  جتاري كلي
اىل املدعى عليه/1- ميموزة للتجارة ) ���س.ذ.م.م(   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / هكان 
الزراعية دي ام �سي �سي- واملعروفة با�سم ) هاكان اقرو م .د.م. ���س(       قد اقام الدعوى املذكورة 
حكمت  ال��ت��ايل:  التمهيدي  احلكم   2013/10/2 بتاريخ  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  وعليه  اع��اله 
املحكمة مبثابة احل�سوري وقبل الف�سل يف املو�سوع بندب اخلرب احل�سابي املخت�س �ساحب الدور 
باجلدول- وتكون مهمته كالتي: الطالع على ملف الدعوى وامل�ستندات املقدمة فيها وما ع�سى 
ربطت  التي  املعامالت  ن��وع  -بيان  ال��دع��وى.  ط��ريف  بني  ال��واق��ع  عالقة  بيان  اخل�سوم.  يقدمه  ان 
تر�سدت  قد  مبالغ  هناك  كانت   اذا  ما  وبيان  عليها   ترتب  وم��ا  و�سببها  و�سندها  ال��دع��وى  ط��ريف 
املوافق  الثنني  يوم  املحكمة جل�سة  لها  وح��ددت  املدعية من عدمه.  ل�سالح  عليها  املدعي  ذمة  يف 

 ch2.E.22 2013/11/18 ال�ساعة 9.30 �سباحا يف القاعة
  ق�شم الق�شايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10926 بتاريخ 2013/10/22     

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
         يف الدعوى رقم 2012/941 ا�شتئناف مدين

ح�سني  عبداهلل  ا�سماعيل   -2 علي  خان  فريد  دفرت  �سدهم/1-  امل�ستاأنف  اىل 
جمهويل  املانع   علي  عالية    -4 ال�سايغ  فايز  عبدالعزيز   -3 جمايل  عبداهلل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل�����س��ت��اأن��ف/ م��ذك��ر نا�سر ال��ه��اج��ري ق��د اق���ام ال��دع��وى 
املذكورة اعاله و عليه نعلنكم بان حكمت املحكمة: 1- بقبول ال�ستئناف �سكال 
امام  ندبه  ال�سابق  للخبري  املاأمورية  اع��ادة  واملو�سوع  الدفوع  الف�سل يف  وقبل 
حمكمة اول درجة وذلك لبحث اعرتا�سات امل�ستاأنف وامل�ستاأنف �سدهما الثالث 
والرابعة  على تقريره  ال�سلي وحددت  لها حمكمة جل�سة يوم الربعاء املوافق 

 ch2.D.18     2013/11/13 ال�ساعة 10.00 �سباحا يف القاعة
    رئي�ض الق�شم                

حماكم دبي

   حمكمة اال�شتئناف
العدد  10926 بتاريخ 2013/10/22     

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/2201   

 املنذرة/  �سركة تطوير ال�سارقة العقارية ) ذ.م.م( 
املنذر اليه: ماين اكرب فروحي- ايراين اجلن�سية

بذمتكم  املرت�سدة  املبالغ  كافة  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر 
واملتبقية من ثمن الوحدة ال�سكنية بربج اليت وذلك خالل 30 يوم من 
ملكية  واع��ادة  بينكم  التعاقد  ف�سخ  �سيتم  وال  الن���ذار،  ه��ذا  ن�سر  تاريخ 
املدفوعة  املبالغ  قيمة  من   %30 خ�سم  مع  امل��ط��ور(   ( للمنذرة  ال��وح��دة 

وحتميلكم كافة والر�سوم وامل�ساريف.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10926 بتاريخ 2013/10/22     

  اعالن مدعى عليها بالن�شر         
يف الدعوى رقم 2013/3997 جتاري جزئي  

املدعية:  ان  حيث  اجلن�سية  اماراتي  علي-  �سعيد  علي  عليه:1/حممد  املدعى  اىل 
املحكمة  هذه  الدعوى  عليك  اقامت  ع(  م  )�س  املتكاملة  لالت�سالت  المارات  �سركة 
الفا  ع�سر  ثالثة  درهم(   13.460.78( وقدره  مببلغ  فيها  تطالبك  اعاله،  املذكورة 
تاريخ  من   %12 القانونية  والفائدة  فل�سا  و�سبعون  وثمانية  درهما  و�ستون  واربعمائة 
ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام بال�سافة للر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وعليه 
يقت�سى ح�سورك امام هذه املحكمة )الدائرة اجلزئية الثانية( يف متام ال�ساعة الثامنة 
من  لديك  ما  وتقدمي  الدعوى  على  لالجابة  وذلك   2013/11/3 يوم  من  والن�سف 
بيانات ويف حال تخلفك عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان 

املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/10/10
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة

 االبتدائية االحتادية

العدد  10926 بتاريخ 2013/10/22     
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2013/547  مدين كلي

اىل املدعى عليه/ 1 -�سركة فر�ست بوند- منطقة حرة جمهول حمل القامة 
وميثله:  كوربوري�سن  تر�ست  �سيفقن�س  امبلومينت  /نا�سيونال  املدعي  ان  مبا 
احمد ح�سن رم�سان اآل علي قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب 
الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.     خبري متخ�س�س مع 
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2013/11/7 ال�ساعة 9:30 �س بالقاعة  
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا   ch2.D.18
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على القل . 
ق�شم الق�شايا املدنية                            

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10926 بتاريخ 2013/10/22     
اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/381  عقاري كلي
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/ 1 -اح��م��د ع��ب��دال��رح��ي��م ال��ع��ط��ار م��ال��ك م��وؤ���س�����س��ة ع���ق���ارات احمد 
للتمويل  ام��الك  /�سركة  املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  العطار  عبدالرحيم 
وال�سراء  البيع  بف�سخ عقد  املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  عليك  اق��ام  قد  ع(    م  )���س 
اخلا�س بالوحدة ال�سكنية رقم )جي ال تي- كي 1-2 بي- 1008( بربج في�ستا ديل لجو 
والزام املدعى عيه مببلغ 637.218 درهم بال�سافة اىل مبلغ 313.981.58 درهم على 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  والت��ع��اب.  وامل�ساريف  والر�سوم  ال�سرر  عن  التعوي�س  �سبيل 
الحد املوافق 2013/11/10 ال�ساعة 11:00 �س بالقاعة  ch1.B.8 لذا فانت مكلف 
او م�ستندات  او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 
�سيكون  ايام على القل .ويف حالة تخلفك فان احلكم  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

مبثابة ح�سوري 
ق�شم الق�شايا املدنية                            

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10926 بتاريخ 2013/10/22     
اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2013/556  مدين كلي

اىل املدعى عليه/ 1 -حممد �سريف نظري خان   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/حممد عارف اهلل حممد �سيف اهلل وميثله: عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع     قد 
اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )5.00000 
تاريخ  بواقع 9% من  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
لها  وح��ددت   . املعجل بالكفالة.   بالنفاذ  و�سمول احلكم  التام  ال�سداد  الدع��اء وحتى 
جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2013/11/7 ال�ساعة 9:30 �س بالقاعة  ch2.D.18 لذا 
فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل .ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري 
ق�شم الق�شايا املدنية                            

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10926 بتاريخ 2013/10/22     
مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2012/60  عقاري كلي

اىل املدعى عليه/ 1 ذو الفقار علي بوت �سفقت علي جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /�سفقت علي بوت اهلل ركه وميثله: عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع    
ال��زام  مع  ح�سابي  خبري  بندب  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد 
املدعي عليهما بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. . وحددت لها جل�سة يوم 
الثنني املوافق 2013/11/11 ال�ساعة 9:30 �س بالقاعة  ch1.A.1 لذا فانت 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل .علما بان التقرير 

ورد.
  ق�شم الدعاوي العقارية                              

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10926 بتاريخ 2013/10/22     
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1453  ا�شتئناف جتاري  
اىل امل�ستاأنف �سده / 1 -فزان احمد جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف 
/�سركة امالك للتمويل �س م ع وميثله: عمر ال�سيخ �سيد احمد ال�سيخ 
قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2011/62 جتاري كلي 
بتاريخ 2012/12/16 وحددت لها جل�سه يوم الربعاء املوافق 2013/11/6 
ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة ch2.D.16  وعليه يقت�سي ح�سوركم 
غيابيا.  حماكمتكم  �ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او 

ونعلمكم بورود تقرير اخلبري املعني يف الدعوى.  
رئي�ض الق�شم                              

حماكم دبي

حماكم اال�شتئناف
العدد  10926 بتاريخ 2013/10/22     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/869 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- فدرال للتجارة العامة ) ���س.ذ.م.م( 2- عبا�س علي 
رم�سان �سبار 3- برات اله رم�سان ابراهيمي   جمهويل حمل القامة 
حممد  وميثله:ابراهيم  اي���ران   ���س��ادرات  بنك  التنفيذ/  طالب  ان  مبا 
احمد حممد القا�سم   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
به وقدره )2415353.83( درهم اىل طالب  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع 
الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  عليه   . املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض ال�شعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10926 بتاريخ 2013/10/22     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/1258 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- تريدينت انرتنا�سيونال هولدجنز ) �س م ح( جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �سي ا�س ات�س كيه دبي للمقاولت 
ذ.م.م وميثله: ع�سام عبدالمري حمادي الفا�سلي التميمي     قد اأقام 
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
 . املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )20130508.04( وق��دره 
بحقك يف حالة عدم  التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  عليه 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10926 بتاريخ 2013/10/22     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/63 بيع عقار مرهون
ان  الق��ام��ة مبا  ادم ح�سام  جمهول حمل  رك�سانا  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
طالب التنفيذ/ بنك ابوظبي التجاري وميثله: عبداهلل خمي�س غريب 
 2013/6/25 بتاريخ  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  ع��ل��ي    اآل  الناخي 
اعالنكم ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها )4.086.973.58 درهم( يف ملف 
التنفيذ اعالن وال بيع العقار حمل الراهن) نوع العقار: فيال- املنطقة 
املبنى 22- م�ساحة العقار:  : وداي ال�سفا 6- رقم الر���س : 2697 رقم 

251.67 قدم مربع( خالل 30 يوم من تاريخ العالن.
 رئي�ض ال�شعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10926 بتاريخ   2013/10/22     
        اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1887 جت كل- م ت- ب-اأظ

املتخ�ش�شة: املقاوالت والنزاعات االن�شائية
عليه:  مدعي  المارات   اجلن�سية:  الكلباين  �ساملني  هزاع  �سعيد  عبداهلل  مدعي/  
ندب  الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  العامة  واملقاولت  لالن�ساءات  ان�سايداوت 
المارات        اجلن�سية:  العامة  واملقاولت  لالن�ساءات  اعالنه/ان�سايداوت  املطلوب  خبري  
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه: 
الثنني املوافق 2013/11/11 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 
املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  نهيان   اآل  مبع�سكر  التجارية 
الدعوى بثالثة  املحددة لنظر  امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة  بدفاعك و�سورا 

ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/10/9
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10926 بتاريخ   2013/10/22     
        اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1622 جت كل- م ت- ب-اأظ

املتخ�ش�شة: املقاوالت والنزاعات االن�شائية
فرج  عليه:  مدعي  المارات   اجلن�سية:  العامري  احمد  عو�س  على  �سلوى  مدعي/ 
بالتعوي�س+  الدعوى: مطالبة  العامة اجلن�سية: المارات مو�سوع  لل�سيانة  حمود�س 
اجلن�سية:  العامة  لل�سيانة  حمود�س  اعالنه/فرج  املطلوب  املتبقية  العمال  اجناز 
المارات   عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/11/05 املوافق  الثالثاء  يوم 
ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  نهيان   اآل  مبع�سكر  التجارية 
الدعوى بثالثة  املحددة لنظر  امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة  بدفاعك و�سورا 

ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/10/08
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10926 بتاريخ   2013/10/22     
      اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/444 مد جز- م ر-ب- اأظ

مدعي  بنغالدي�س  اجلن�سية:  الرحمن  حبيب   حممد  الرحمن  خليل  مدعي/ 
مببلغ  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  المارات   اجلن�سية:  بيبلو�س  مطعم  عليه: 
4500 درهم     املطلوب اعالنه/مطعم بيبلو�س اجلن�سية: المارات   عنوانه: 
اقام  املدعي  ان  حيث   ) للتحقيق  الدعوى  باحالة  التمهيدي  بالن�سر)باحلكم 
 2013/10/30 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة بدائرة الق�ساء �سخ�سيا 
امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر 

بتاريخ  2013/10/21
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10926 بتاريخ   2013/10/22     
        اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1070 عم جز- م ع - ب - ع ن

عليه:  مدعي  م�سر  اجلن�سية:  عبدالكرمي  فهمي  ه�سيمة  ابو   عيد  مدعي/ 
مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  والبال�سرت  الطابوق  لعمال  ح�سني  عادل 
الدعوى:م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه/  عادل ح�سني لعمال الطابوق 
والبال�سرت اجلن�سية: المارات حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله 
الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/10/29 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت 
ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا 
او  الكائنة حممد بن زايد- مزيد مول �سخ�سيا  حمكمة ابوظبي البتدائية - 
بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  

2013/9/25
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10926 بتاريخ   2013/10/22     
    اعالن بالن�شر 

لقد يف الق�سية رقم   )2013/1354 ( منازعات ايجارية املنطورة 
امام جلنة ف�س املنازعات اليجارية ) اللجنة الرابعة( واملرفوعة 
م��ن امل���دع���ي/ ���س��رك��ة ���س��اه��ني ال��ت��ج��اري��ة لع����الن امل��دع��ى عليها  
حممد  ملالكها/ابراهيم  املتحركة  للهواتف  العرب  برج  موؤ�س�سة/ 
ماجد املهريي جلل�سة يوم الحد املوافق 2013/11/3  يف ال�ساعة 
الدفاع  �سارع  ابوظبي-  يف  الكائن  اللجنة  مقر  يف  م�ساًء   06.00

منطقة مع�سكر اآل نهيان  - بجانب  �سندوق الزواج فيال رقم 2.
جلنة ف�ض املنازعات االيجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
 جلنة ف�ض املنازعات االيجارية

العدد  10926 بتاريخ   2013/10/22     
اعالن احلكم يف الق�شية رقم 2013/714 جتاري جزئي  

اىل املحكوم عليه/ �سركة البناء الع�سري للمقاولت العامة   العنوان بالن�سر 
يف  احلكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  2013/10/21م  املوافق  بتاريخ  انه  نعلمك 
الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�سالح / طيف ال�سماء للمقاولت ال�سحية 
ب��ان  امل��دع��ى عليها  ب��ال��زام  احل�����س��وري:  املحكمة مب��ث��اب��ة  :  حكمت  ب��ال��ت��ايل 
وخم�سمائة  ال��ف��ا  ع�سر  اث��ن��ا  دره���م(   12.500( وق���دره  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي 
بتاريخ  املحكمة  وختم  بتوقيعي  وامل�ساريف.�سدر  الر�سوم  وت�سمينها  دره��م 
2013/10/21 حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل 

لت�سلمك هذا امل�ستند.  
القا�شي/حممد عمر مقن�شة    
 رئي�ض الدائرة التجارية اجلزئية الثانية

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�شاء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10926 بتاريخ   2013/10/22     
          اعالن احلكم ال�شادر يف الق�شية

 رقم 2013/1178 جزائي ابوظبي
املتهم فيها: يواكيم كونز- املاين اجلن�سية الرقم املوحد: 28024640 
جزائي  املحكمة   حكمت  التجارية-  احلمراء  /موؤ�س�سة  ال�ساكي 
ابوظبي غيابيا بحب�س املتهم يواكيم كونز ثالثة ا�سهر،  عن تهمة 
اف�ساء ا�سرار املجني عليها وباحالة الدعوى املدنية للمحكمة املدنية 

املخت�سة. 
حممد �شويهر حممد الكثريي
رئي�ض نيابة ابوظبي الكلية.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــرة الق�شاء- النيابة العامة

العدد  10926 بتاريخ   2013/10/22     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1312 ت جتر- م ر-ت- اأظ(
المارات  اجلن�سية:  الفهيم  عبدالرحيم  حممد  احمد  �سيف  التنفيذ/  طالب 
املنفذ �سده : مارجوي كا�سامليز ماكروني�سو اجلن�سية: الفلبني املطلوب اعالنه: 
مارجوي كا�سامليز ماكروني�سو اجلن�سية: الفلبني عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم  2013/357 
املوافق 2013/11/26  الثالثاء  اأظ وحدد لنظره جل�سة يوم  جت جز- م ت- ب- 
بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�سور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  موعدا 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الرئي�سي  باملقر  الكائنة  ابوظبي  التنفيذ- 

لتنفيذ ال�سند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/16م   املودعة حتت رقم: 176629 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�س��م: املجموعة الإعالمية العربية )�س ذ م م( 
ال�سيخ زاي��د، دبي، الإم��ارات العربية  اأب��راج الإم��ارات، �سارع  وعنوانه:�س.ب.: 73000، مكتب )ط 43( ملك 

املتحدة
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

خدمات البث؛ بث الأغ��اين والأف��الم والأنباء والربامج من خالل الهواتف النقالة  الت�سالت؛  "خدمات 
التلفزيون  م��ن خ��الل  وال��ربام��ج  والأن��ب��اء  والأف���الم  الأغ���اين  ب��ث  العاملية؛  و�سبكات احلا�سوب  والإن��رتن��ت 

 وخدمات الربامج التلفزيونية؛ خدمات وكالت ال�سحافة والأنباء )الت�سالت(." 
 الواق�عة بالفئة:  38 

بخط  العربية  كلمة  حتته  كتبت  مميز.  بخط  مكتوب   "99" الرقم  من  العالمة  و�سف العالمة:  تتكون 
مميز كما هو مو�سح يف ال�سكل املرفق بالطلب.

 ال�س��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  22  اأكتوبر 2013 العدد 10926

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/18م   املودعة حتت رقم: 176755 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�س��م: جي ا�س ايه اإند�سرتيز )ايه يو ا�س تي.( بي تي واي. ال تي دي. 
 وعنوانه:ليفيل 54، ريالتو، 525 كولينز �سرتيت، ميلبورن، فيكتوريا 3000، ا�سرتاليا 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
معدات وتركيبات لإمداد املياه والغاز واأجزائها ولوازمها ح�سبما وردت يف هذه الفئة وي�سمل ذلك معدات تركيب �سخانات 
املياه؛ ومعدات املقاولني لل�سباكة وي�سل ذلك م�ستلزمات الو�سالت ومالقط الفك وم�سابك الفك؛ ومعدات تثبيت كابحة 
ومعدات  بالدفع؛  التثبيت  وم�ستلزمات  لت�سرب  منعا  واأط���واق  الذيلية  القطع  ذل��ك  وي�سمل  ثرمو�ستاتية  �سمامات  ذات 
م�ستلزمات  ذل��ك  وي�سمل  الفئة  ه��ذه  يف  وردت  كما  ال�سباكة  وم�ستلزمات  الكروية؛  وال�سمامات  وال�سنابري؛  احلمامات 
وو�سالت  التحويلية  التائية  والقطع  التائية  والقطع  والأك����واع  الأن��اب��ي��ب  وق��ارن��ات  وو���س��الت  بالدفع  التثبيت  وق��ارن��ات 
ذيلية  و���س��دادات  الذيلية  الت�سغري  وقطع  ال�سغط  ومهيِّئات  ال�سعرية  الذيلية  والقطع  الأن��اب��ي��ب  ومهيِّئات  احلنفيات 
عات مت�ساطحة وجممعات للدو�س ودعائم منحنية لالأنابيب وم�سابك لالأنابيب وُجلب وو�سالت وقارنات لل�سمامات  وجممِّ
وال�سمامات الرثمو�ستاتية وي�سمل ذلك �سمامات ذات و�سالت متكاملة و�سمامات لتحديد ال�سغط و�سمامات لتخفيف 
ال�سغط و�سمامات ذات بوابات و�سمامات كروية وكل ما ورد عبارة عن جزء من وخا�س برتكيبات املياه و/اأو الغاز؛ معدات 
تركيب �سخانات املياه وي�سمل ذلك الأنابيب والقنوات والأدوات ح�سبما وردت يف هذه الفئة والالزمة لرتكيبها؛ ومعدات 

احلمامات واحلنفيات؛ ومعدات املقاولني لل�سباكة وي�سمل ذلك الأنابيب والقنوات والأدوات الالزمة لرتكيبها. 
 11  الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة "SHARKBITE" باأحرف لتينية.   و�سف العالمة:  
 ال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  22  اأكتوبر 2013 العدد 10926

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/16م   املودعة حتت رقم: 176631 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�س��م: املجموعة الإعالمية العربية )�س ذ م م( 
ال�سيخ زاي��د، دبي، الإم��ارات العربية  اأب��راج الإم��ارات، �سارع  وعنوانه:�س.ب.: 73000، مكتب )ط 43( ملك 

املتحدة
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

 "خدمات الت�سالت؛ خدمات البث؛ بث الأغ��اين والأف��الم والأنباء والربامج من خالل الهواتف النقالة 
التلفزيون  م��ن خ��الل  وال��ربام��ج  والأن��ب��اء  والأف���الم  الأغ���اين  ب��ث  العاملية؛  و�سبكات احلا�سوب  والإن��رتن��ت 

 وخدمات الربامج التلفزيونية؛ خدمات وكالت ال�سحافة والأنباء )الت�سالت(." 
 الواق�عة بالفئة:  38   

 و�سف العالمة:  كتبت الكلمات " راديو �ُسما" باللغة العربية. 
 ال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  22  اأكتوبر 2013 العدد 10926

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/16م   املودعة حتت رقم: 176635 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�س��م: املجموعة الإعالمية العربية )�س ذ م م( 
ال�سيخ زاي��د، دبي، الإم��ارات العربية  اأب��راج الإم��ارات، �سارع  وعنوانه:�س.ب.: 73000، مكتب )ط 43( ملك 

املتحدة
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

خدمات البث؛ بث الأغ��اين والأف��الم والأنباء والربامج من خالل الهواتف النقالة  الت�سالت؛  "خدمات 
التلفزيون  م��ن خ��الل  وال��ربام��ج  والأن��ب��اء  والأف���الم  الأغ���اين  ب��ث  العاملية؛  و�سبكات احلا�سوب  والإن��رتن��ت 

وخدمات الربامج التلفزيونية؛ خدمات وكالت ال�سحافة والأنباء )الت�سالت(."
 الواق�عة بالفئة:  38 

و�سف العالمة:  تتكون العالمة من الرقم ""93.4 مكتوب بخط مميز. كتبت حتته الكلمات "راديو �سما" 
بخط مميز، داخل �سكل مميز كما هو مو�سح يف ال�سكل املرفق بالطلب.

 ال�س��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  22  اأكتوبر 2013 العدد 10926

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/16م   املودعة حتت رقم: 176627 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�س��م: املجموعة الإعالمية العربية )�س ذ م م( 
ال�سيخ زاي��د، دبي، الإم��ارات العربية  اأب��راج الإم��ارات، �سارع  وعنوانه:�س.ب.: 73000، مكتب )ط 43( ملك 

املتحدة
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

 "خدمات الت�سالت؛ خدمات البث؛ بث الأغ��اين والأف��الم والأنباء والربامج من خالل الهواتف النقالة 
التلفزيون  م��ن خ��الل  وال��ربام��ج  والأن��ب��اء  والأف���الم  الأغ���اين  ب��ث  العاملية؛  و�سبكات احلا�سوب  والإن��رتن��ت 

وخدمات الربامج التلفزيونية؛ خدمات وكالت ال�سحافة والأنباء )الت�سالت(."
 الواق�عة بالفئة:  38 

 و�سف العالمة:  كتبت الكلمات ""AL ARABIYA RADIO باأحرف لتينية. 
 ال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  22  اأكتوبر 2013 العدد 10926

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/16م   املودعة حتت رقم: 176625 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�س��م: املجموعة الإعالمية العربية )�س ذ م م( 
ال�سيخ زاي��د، دبي، الإم��ارات العربية  اأب��راج الإم��ارات، �سارع  وعنوانه:�س.ب.: 73000، مكتب )ط 43( ملك 

املتحدة
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

خدمات البث؛ بث الأغ��اين والأف��الم والأنباء والربامج من خالل الهواتف النقالة  الت�سالت؛  "خدمات 
التلفزيون  م��ن خ��الل  وال��ربام��ج  والأن��ب��اء  والأف���الم  الأغ���اين  ب��ث  العاملية؛  و�سبكات احلا�سوب  والإن��رتن��ت 

 وخدمات الربامج التلفزيونية؛ خدمات وكالت ال�سحافة والأنباء )الت�سالت(." 
 الواق�عة بالفئة:  38 

 و�سف العالمة:  كتبت الكلمات " اإذاعة العربية" باللغة العربية. 
 ال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  22  اأكتوبر 2013 العدد 10926

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/18م   املودعة حتت رقم: 176753 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�س��م: جي ا�س ايه اإند�سرتيز )ايه يو ا�س تي.( بي تي واي. ال تي دي. 
 وعنوانه:ليفيل 54، ريالتو، 525 كولينز �سرتيت، ميلبورن، فيكتوريا 3000، ا�سرتاليا 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
و�سالت  هيئة  على  بالدفع  التثبيت  م�ستلزمات  ذلك  والغاز مبا يف  املياه  اإم��داد  م�ستلزمات  وهي  الفئة  هذه  وردت يف  كما  ال�سباكة  م�ستلزمات 
واأك��واع  رة  م�سغِّ واأك��واع  واأك��واع  رة  مقوَّ وو�سالت  رة  م�سغِّ وو�سالت  م�ستقيمة  وو�سالت  حتويل  وقارنات  رة  م�سغِّ وقارنات  م�ستقيمة  وقارنات 
 )T ق�سرية وعري�سة واأكواع لغ�سالت ال�سحون واأكواع متدلية الأطراف واأكواع مرتفعة الأطراف وقطع متفرعة وقطع تائية )على �سكل حرف
رات مثبِّتة ومهيِّئات ملولبة وقطع مزلِّقة وقطع مرتاوحة ومهيِّئات مرتاوحة  رة و�سدادات طرفية وم�سغِّ رة وقطع تائية م�سغِّ وقطع تائية مقوَّ
ومهيِّئات ارت�ساحية واأكواع مرتاوحة وو�سالت حمام مرتاوحة وقارنات مزلِّقة وقطع تائية مزلِّقة ومهيِّئات تائية مزلِّقة و�سعب مبا يف ذلك 
للحنفيات  وو�سالت  احلاب�سة  لل�سمامات  وو�سالت  احلاب�سة  لل�سمامات  تائية  ومهيِّئات  م�ستقيمة  و�سدادات  زاوي��ة  و�سدادات  فروع  ذات  �سعب 
وو�سالت للحمامات واأكواع للحمامات وو�سالت وقارنات لالأنابيب وقطع تائية حتويلية وو�سالت لل�سنابري وو�سالت مرنة ل�سخانات املياه 
رات ذات قطع ذيلية و�سدادات ذات  ومهيِّئات لالأنابيب وقطع ذيلية للموا�سري ال�سعرية ودعائم منحنية ل�سبكات الأنابيب ومهيِّئات �سغط وم�سغِّ
قطع ذيلية ودعائم منحنية لالأنابيب وما�سكات تعليق وحلقات م�سبكية وحلقات جتعيد وم�سابك لالأنابيب وُجلب وو�سالت وقارنات لل�سمامات 
ل�سخانات  املائي؛ و�سالت  بالطرق  الفئة وي�سمل ذلك: مانعات تعمل  ال�سلع ح�سبما وردت يف هذه  لتلك  واأج��زاء وم�ستلزمات  و�سمامات زنق؛ 
املياه؛ ومعدات �سخانات املياه تتاألف من م�ستلزمات الو�سالت وم�سابك الفك؛ ومعدات املقاولني وي�سمل ذلك م�ستلزمات الو�سالت وم�سابك 
الفك؛ ومعدات احلمامات واحلنفيات مبا يف ذلك و�سالت احلنفيات وال�سدادات الزاوية و�سبكات الأنابيب اأو القنوات؛ وم�سابك الفك؛ والأنابيب 

واملوا�سري والقنوات؛ وكل ال�سلع املذكورة اآنفاً م�سنوعة ب�سكل رئي�سي من املعدن. 
 الواق�عة بالفئة: 6 

لتينية.   و�سف العالمة: كتبت كلمة "SHARKBITE" باأحرف 
 ال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، 
وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  22  اأكتوبر 2013 العدد 10926

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/16م   املودعة حتت رقم: 176633 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�س��م: املجموعة الإعالمية العربية )�س ذ م م( 
ال�سيخ زاي��د، دبي، الإم��ارات العربية  اأب��راج الإم��ارات، �سارع  وعنوانه:�س.ب.: 73000، مكتب )ط 43( ملك 

املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

خدمات البث؛ بث الأغ��اين والأف��الم والأنباء والربامج من خالل الهواتف النقالة  الت�سالت؛  "خدمات 
التلفزيون  م��ن خ��الل  وال��ربام��ج  والأن��ب��اء  والأف���الم  الأغ���اين  ب��ث  العاملية؛  و�سبكات احلا�سوب  والإن��رتن��ت 

وخدمات الربامج التلفزيونية؛ خدمات وكالت ال�سحافة والأنباء )الت�سالت(."
 الواق�عة بالفئة:  38 

 و�سف العالمة:  كتبت الكلمات "RADIO SHOMA" باأحرف لتينية 
 ال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  22  اأكتوبر 2013 العدد 10926

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/07/22م   املودعة حتت رقم: 176893 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�س��م: انيتا دي ار. هلبيج جي ام بي ات�س 
 وعنوانه:ايندا�س 40، 6330 كوف�ستاين، النم�سا 
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

املالب�س؛ مالب�س داخلية؛ مالب�س ال�سباحة؛ اأثواب ال�سباحة؛ املايوهات البكيني؛ مالب�س الريا�سة؛ مالب�س 
الداخلية؛  الن�سائية  املالب�س  لل�سيدات؛  حتتية  مالب�س  لل�سيدات؛  النوم  مالب�س  الليل؛  مالب�س  البحر؛ 
ال�سدريات؛ امل�سدات؛ ال�سدريات الريا�سية؛ ال�سدريات العلوية؛ الكور�سيهات؛ قمي�سولت )�سرتات ن�سوية 
�سراويل حتتية؛ قم�سان داخلية  �سراويل حتتية ق�سرية؛  ن�سوية لكامل اجل�سم؛  ق�سرية(؛ وبدلت حتتية 
الأربطة؛  ذات  الن�سوية  التحتية  ال�سراويل  الأ�سرطة؛  ذات  الن�سوية  التحتية  ال�سراويل  حتتية(؛  )مالب�س 
اجل���وارب؛  لأرب��ط��ة  اأح��زم��ة  ل��ل��ج��وارب؛  اأرب��ط��ة  ال�سيقة؛  التحتية  ال�����س��راوي��ل  ال�سيقة؛  التحتية  املالب�س 
مالب�س حمبوكة؛ اأثواب �سيقة؛ املالب�س التي تربز �سكل اجل�سم مبا يف ذلك تلك التي تغطي كامل اجل�سم 

والكور�سيهات وتلك التي ترتدى اأثناء النوم و�سدريات ال�سغط.
 الواق�عة بالفئة:  25 

 و�سف العالمة:  كتبت العبارة"ROSA FAIA" باأحرف لتينية. 
 ال�س��رتاطات:     

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  22  اأكتوبر 2013 العدد 10926

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/26م   املودعة حتت رقم: 177113 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�س��م: ريجال كرمي برودكت�س بي تي واي األ تي دي 
وعنوانه:15 �سوان درايف، دارميوت، فيكتوريا 3030 ، اأ�سرتاليا

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
حلويات؛ منتجات الألبان املجمدة مبا يف ذلك احللويات املجمدة واملثلجة؛ حتليات الألبان املجمدة؛ البوظة 
اأن��ب��وب؛ بوظة )اآي�س ك��رمي( يف ك��وب؛ بوظة )اآي�س ك��رمي( يف  )الآي�����س ك��رمي(؛ (؛  بوظة )اآي�س ك��رمي( يف 
ع�سي؛  على  جممدة  وحلويات  ع�سي  على  مثلجة  حلويات  ع�سي؛  على  مثبتة  ك��رمي(  )اآي�س  بوظة  قمع؛ 
ال�سناعية مبا يف ذلك  الألبان املجمدة  بالنكهات؛ منتجات  زب��ادي جممد  زب��ادي جممد؛  حتليات جممدة؛ 
�سبيهات الكرمية املجمدة؛ املثلجات املائية؛ املثلجات املائية واملثلجات اللبنية ذات النكهات؛ الك�سرتد و�سبيه 

الك�سرتد.
 الواق�عة بالفئة:  30 

الجنليزية.   و�سف العالمة:  كتبت العبارة"CLOUD 9"  باللغة 
 ال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  22  اأكتوبر 2013 العدد 10926

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/16م   املودعة حتت رقم: 176630 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�س��م: املجموعة الإعالمية العربية )�س ذ م م( 
ال�سيخ زاي��د، دبي، الإم��ارات العربية  اأب��راج الإم��ارات، �سارع  وعنوانه:�س.ب.: 73000، مكتب )ط 43( ملك 

املتحدة
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

الريا�سية  الأن�سطة  خدمات  الرتفيه؛  خدمات  التدريب؛  توفري  خدمات  والتهذيب؛  التعليم  "خدمات 
والثقافية؛ خدمات اإنتاج الأغاين والأفالم والأنباء والربامج ال�سمعية والربامج ال�سمعب�سرية على الأ�سرطة 
الكا�سيت واأ�سرطة الفيديو والأقرا�س املدجمة احلا�سوبية؛ خدمات الرتفيه؛ خدمات اإنتاج الأفالم وخا�سة 
ال�سينمائية  التلفزيونية؛ خدمات تاأجري وا�ستئجار الأفالم  التلفزيونية؛ خدمات مونتاج الربامج  الأفالم 

والتلفزيونية؛ الوكالت الفنية.
 الواق�عة بالفئة:  41 

العربية بخط  كلمة  حتته  كتبت  مميز.  بخط  مكتوب   "99" الرقم  العالمة من  و�سف العالمة:  تتكون 
مميز كما هو مو�سح يف ال�سكل املرفق بالطلب.

 ال�س��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  22  اأكتوبر 2013 العدد 10926

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/18م   املودعة حتت رقم: 176756 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�س��م: جي ا�س ايه اإند�سرتيز )ايه يو ا�س تي.( بي تي واي. ال تي دي. 
 وعنوانه:ليفيل 54، ريالتو، 525 كولينز �سرتيت، ميلبورن، فيكتوريا 3000، ا�سرتاليا 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
بالدفع على هيئة و�سالت  التثبيت  والغاز مبا يف ذلك: م�ستلزمات  املياه  اإم��داد  الفئة وهي م�ستلزمات  ال�سباكة كما وردت يف هذه  م�ستلزمات 
واأك��واع  رة  م�سغِّ واأك��واع  واأك��واع  رة  مقوَّ وو�سالت  رة  م�سغِّ وو�سالت  م�ستقيمة  وو�سالت  حتويل  وقارنات  رة  م�سغِّ وقارنات  م�ستقيمة  وقارنات 
 )T ق�سرية وعري�سة واأكواع لغ�سالت ال�سحون واأكواع متدلية الأطراف واأكواع مرتفعة الأطراف وقطع متفرعة وقطع تائية )على �سكل حرف
رات مثبِّتة ومهيِّئات ملولبة وقطع مزلِّقة وقطع مرتاوحة ومهيِّئات مرتاوحة  رة و�سدادات طرفية وم�سغِّ رة وقطع تائية م�سغِّ وقطع تائية مقوَّ
ومهيِّئات ارت�ساحية ومهيئات من البوليبوتيلني واأكواع مرتاوحة وو�سالت حمام مرتاوحة وو�سالت مزلِّقة وقطع تائية مزلِّقة ومهيِّئات تائية 
مزلِّقة و�سعب مبا يف ذلك �سعب ذات فروع و�سدادات زاوية و�سدادات م�ستقيمة ومهيِّئات تائية لل�سمامات احلاب�سة وو�سالت لل�سمامات احلاب�سة 
تائية حتويلية وو�سالت لل�سنابري وو�سالت  واأك��واع للحمامات وو�سالت وقارنات لالأنابيب وقطع  وو�سالت للحنفيات وو�سالت للحمامات 
ذات  رات  ومهيِّئات �سغط وم�سغِّ الأنابيب  ل�سبكات  ودعائم منحنية  ال�سعرية  للموا�سري  ذيلية  لالأنابيب وقطع  ومهيِّئات  املياه  ل�سخانات  مرنة 
قطع ذيلية و�سدادات ذات قطع ذيلية ودعائم منحنية لالأنابيب وما�سكات تعليق وحلقات م�سبكية وحلقات جتعيد وعوازل لالأنابيب وم�سابك 
ذلك:  وي�سمل  الفئة  هذه  يف  وردت  ح�سبما  ال�سلع  لتلك  وم�ستلزمات  واأج��زاء  زن��ق؛  و�سمامات  لل�سمامات  وقارنات  وو�سالت  وُجلب  لالأنابيب 
مانعات تعمل بالطرق املائي؛ و�سالت ل�سخانات املياه؛ ومعدات �سخانات املياه تتاألف من م�ستلزمات الو�سالت وم�سابك الفك؛ ومعدات املقاولني 
وي�سمل ذلك م�ستلزمات الو�سالت وم�سابك الفك؛ ومعدات احلمامات واحلنفيات مبا يف ذلك و�سالت احلنفيات وال�سدادات الزاوية و�سبكات 
اآنفاً م�سنوعة ب�سكل رئي�سي من مواد غري معدنية  ال�سلع املذكورة  اأو القنوات؛ وم�سابك الفك؛ والأنابيب واملوا�سري والقنوات؛ وكل  الأنابيب 

مبا يف ذلك املواد البال�ستيكية. 
 الواق�عة بالفئة: 17 

لتينية.   و�سف العالمة: كتبت كلمة "SHARKBITE" باأحرف 
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، 
وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  22  اأكتوبر 2013 العدد 10926

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/16م   املودعة حتت رقم: 176632 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�س��م: املجموعة الإعالمية العربية )�س ذ م م( 
ال�سيخ زاي��د، دبي، الإم��ارات العربية  اأب��راج الإم��ارات، �سارع  وعنوانه:�س.ب.: 73000، مكتب )ط 43( ملك 

املتحدة
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

الريا�سية  الأن�سطة  خدمات  الرتفيه؛  خدمات  التدريب؛  توفري  خدمات  والتهذيب؛  التعليم  "خدمات 
والثقافية؛ خدمات اإنتاج الأغاين والأفالم والأنباء والربامج ال�سمعية والربامج ال�سمعب�سرية على الأ�سرطة 
الكا�سيت واأ�سرطة الفيديو والأقرا�س املدجمة احلا�سوبية؛ خدمات الرتفيه؛ خدمات اإنتاج الأفالم وخا�سة 
ال�سينمائية  التلفزيونية؛ خدمات تاأجري وا�ستئجار الأفالم  التلفزيونية؛ خدمات مونتاج الربامج  الأفالم 

والتلفزيونية؛ الوكالت الفنية.
 الواق�عة بالفئة:  41 

 و�سف العالمة:  كتبت الكلمات " راديو �ُسما" باللغة العربية. 
 ال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  22  اأكتوبر 2013 العدد 10926

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/16م   املودعة حتت رقم: 176636 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�س��م: املجموعة الإعالمية العربية )�س ذ م م( 
ال�سيخ زاي��د، دبي، الإم��ارات العربية  اأب��راج الإم��ارات، �سارع  وعنوانه:�س.ب.: 73000، مكتب )ط 43( ملك 

املتحدة
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

الريا�سية  الأن�سطة  خدمات  الرتفيه؛  خدمات  التدريب؛  توفري  خدمات  والتهذيب؛  التعليم  "خدمات 
والثقافية؛ خدمات اإنتاج الأغاين والأفالم والأنباء والربامج ال�سمعية والربامج ال�سمعب�سرية على الأ�سرطة 
الكا�سيت واأ�سرطة الفيديو والأقرا�س املدجمة احلا�سوبية؛ خدمات الرتفيه؛ خدمات اإنتاج الأفالم وخا�سة 
ال�سينمائية  التلفزيونية؛ خدمات تاأجري وا�ستئجار الأفالم  التلفزيونية؛ خدمات مونتاج الربامج  الأفالم 

والتلفزيونية؛ الوكالت الفنية.
 الواق�عة بالفئة:  41 

و�سف العالمة:  تتكون العالمة من الرقم ""93.4 مكتوب بخط مميز. كتبت حتته الكلمات "راديو �سما" 
بخط مميز، داخل �سكل مميز كما هو مو�سح يف ال�سكل املرفق بالطلب.

 ال�س��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  22  اأكتوبر 2013 العدد 10926

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/16م   املودعة حتت رقم: 176628 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�س��م: املجموعة الإعالمية العربية )�س ذ م م( 
ال�سيخ زاي��د، دبي، الإم��ارات العربية  اأب��راج الإم��ارات، �سارع  وعنوانه:�س.ب.: 73000، مكتب )ط 43( ملك 

املتحدة
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

الريا�سية  الأن�سطة  خدمات  الرتفيه؛  خدمات  التدريب؛  توفري  خدمات  والتهذيب؛  التعليم  "خدمات 
والثقافية؛ خدمات اإنتاج الأغاين والأفالم والأنباء والربامج ال�سمعية والربامج ال�سمعب�سرية على الأ�سرطة 
الكا�سيت واأ�سرطة الفيديو والأقرا�س املدجمة احلا�سوبية؛ خدمات الرتفيه؛ خدمات اإنتاج الأفالم وخا�سة 
ال�سينمائية  التلفزيونية؛ خدمات تاأجري وا�ستئجار الأفالم  التلفزيونية؛ خدمات مونتاج الربامج  الأفالم 

والتلفزيونية؛ الوكالت الفنية.
 الواق�عة بالفئة:  41 

 و�سف العالمة:  كتبت الكلمات ""AL ARABIYA RADIO باأحرف لتينية. 
 ال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  22  اأكتوبر 2013 العدد 10926

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/16م   املودعة حتت رقم: 176626 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�س��م: املجموعة الإعالمية العربية )�س ذ م م( 
ال�سيخ زاي��د، دبي، الإم��ارات العربية  اأب��راج الإم��ارات، �سارع  وعنوانه:�س.ب.: 73000، مكتب )ط 43( ملك 

املتحدة
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

الريا�سية  الأن�سطة  خدمات  الرتفيه؛  خدمات  التدريب؛  توفري  خدمات  والتهذيب؛  التعليم  "خدمات 
والثقافية؛ خدمات اإنتاج الأغاين والأفالم والأنباء والربامج ال�سمعية والربامج ال�سمعب�سرية على الأ�سرطة 
الكا�سيت واأ�سرطة الفيديو والأقرا�س املدجمة احلا�سوبية؛ خدمات الرتفيه؛ خدمات اإنتاج الأفالم وخا�سة 
ال�سينمائية  التلفزيونية؛ خدمات تاأجري وا�ستئجار الأفالم  التلفزيونية؛ خدمات مونتاج الربامج  الأفالم 

والتلفزيونية؛ الوكالت الفنية.
 الواق�عة بالفئة:  41 

 و�سف العالمة:  كتبت الكلمات " اإذاعة العربية" باللغة العربية. 
 ال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  22  اأكتوبر 2013 العدد 10926

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/18م   املودعة حتت رقم: 176754 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�س��م: جي ا�س ايه اإند�سرتيز )ايه يو ا�س تي.( بي تي واي. ال تي دي. 
 وعنوانه:ليفيل 54، ريالتو، 525 كولينز �سرتيت، ميلبورن، فيكتوريا 3000، ا�سرتاليا 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
دات قيا�س حلقات  دات قيا�س احلرارة وال�سغط وحمدِّ دات القيا�س مبا يف ذلك حمدِّ منظمات ال�سغط؛ وحمدِّ

التجعيد.
 الواق�عة بالفئة:  9 

لتينية.   و�سف العالمة:  كتبت كلمة "SHARKBITE" باأحرف 
 ال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  22  اأكتوبر 2013 العدد 10926

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/16م   املودعة حتت رقم: 176634 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�س��م: املجموعة الإعالمية العربية )�س ذ م م( 
ال�سيخ زاي��د، دبي، الإم��ارات العربية  اأب��راج الإم��ارات، �سارع  وعنوانه:�س.ب.: 73000، مكتب )ط 43( ملك 

املتحدة
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

الريا�سية  الأن�سطة  خدمات  الرتفيه؛  خدمات  التدريب؛  توفري  خدمات  والتهذيب؛  التعليم  "خدمات 
والثقافية؛ خدمات اإنتاج الأغاين والأفالم والأنباء والربامج ال�سمعية والربامج ال�سمعب�سرية على الأ�سرطة 
الكا�سيت واأ�سرطة الفيديو والأقرا�س املدجمة احلا�سوبية؛ خدمات الرتفيه؛ خدمات اإنتاج الأفالم وخا�سة 
ال�سينمائية  التلفزيونية؛ خدمات تاأجري وا�ستئجار الأفالم  التلفزيونية؛ خدمات مونتاج الربامج  الأفالم 

والتلفزيونية؛ الوكالت الفنية.
 الواق�عة بالفئة:  41 

 و�سف العالمة:  كتبت الكلمات "RADIO SHOMA" باأحرف لتينية 
 ال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  22  اأكتوبر 2013 العدد 10926

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/22م   املودعة حتت رقم: 176891 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�س��م: فا�سون �ستيتمنت�س جي ام بي ات�س 
 وعنوانه:هِنُبل�سرتا�سيه 4، 3065 بوليجني، �سوي�سرا 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
يف  ال���واردة  غ��ري  بها  مطلية  اأو  نفي�سة  م��ع��ادن  م��ن  امل�سنوعة  واملنتجات  منها  خليط  وك��ل  النفي�سة  امل��ع��ادن 
متائم  الدقيقة؛  الوقت  قيا�س  واأدوات  الوقت  قيا�س  اأدوات  الكرمية؛  والأح��ج��ار  املجوهرات  اأخ��رى؛  فئات 
)جموهرات(؛  خوامت  )جموهرات(؛  �سال�سل  )جموهرات(؛  خالخيل  )جموهرات(؛  اأ�ساور  )جموهرات(؛ 
دبابي�س  )جم��وه��رات(؛  قالئد  )جم��وه��رات(؛  للزينة  دبابي�س  )جم��وه��رات(؛  حلي  )جم��وه��رات(؛  لآيلء 
)جموهرات(؛ اأقراط؛ حلقات للمفاتيح؛ �سيور ال�ساعات؛ �سال�سل لل�ساعات؛ علب ل�ساعات احلائط و�ساعات 
اجليب واحلائط؛ جموهرات مقلدة )جموهرات غري ثمينة(؛ اأحجار �سبه كرمية؛ زمامات )مرابط( لأكمام 

القم�سان؛ �ساعات اليد.
 الواق�عة بالفئة:  14 

 و�سف العالمة:  كتبت العبارة "SAL Y LIMON" باأحرف لتينية.                   
 ال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  22  اأكتوبر 2013 العدد 10926

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/23م   املودعة حتت رقم: 176949 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�س��م: مار�س، اإنكوربوريتد 
 وعنوانه:6885 امل �سرتيت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، الوليات املتحدة الأمريكية 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
احليوانات  31؛  الفئة  ورادة يف  والبذور وجميعها  والغالل  والغابات  الب�ساتني  ومنتجات  الزراعية  املنتجات 
احلية والطيور والأ�سماك؛ املواد الغذائية اخلا�سة باحليوانات والطيور والأ�سماك وامل�ستح�سرات الواردة يف 
الفئة 31 التي ت�ستخدم كاإ�سافات لتلك املواد الغذائية؛ ال�سعري املنبت؛ عظم �سمك احلبار؛ عظام قابلة لالأكل 
وع�سي وم�سغات للحيوانات الأليفة؛ فرا�س للحيوانات؛ فواكه طازجة وخ�سروات طازجة وم�ستح�سرات 

لها لال�ستخدام كاإ�سافات للمواد الغذائية.
 الواق�عة بالفئة:  31 

و�سف العالمة:  كتبت العبارة "FOLLOW YOUR PASSION" باللغة الجنليزية. 
 ال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  22  اأكتوبر 2013 العدد 10926



جولة يف قرية اأم قي�ض 

اإطاللة على فل�شطني واالأردن ولبن�ن و�شوري� 

اعلى  ، فمن  العربي  ام قي�س قرية فريدة من نوعها على خارطة عاملنا 
قممها اجلبلية �ساهدنا ار�س فل�سطني ولبنان و�سوريا والردن والتقطنا 
ملعرفة  التاريخ  ذاك��رة  يف  ونب�سنا  و�سفد  طربية  بحرية  ل�سفاف  ال�سور 
الف عام وحتى  اربعة  قي�س منذ  ام  التي قطنت  القليل عن احل�سارات 

يومنا هذا ! 
الأردن  �سمال  مرتفعه  تله  على  وتقع  ج��دارا  با�سم  اي�سا  القرية  تعرف 
املواقع  اأب���رز  م��ن  تعترب  اجل���ولن  وه�سبة  طربيا  بحرية  على  وت�سرف 
ال�سياحية يف الأردن وت�ستهر مبدرجاتها ومبانيها اليونانية والرومانية. 
تقع اأم قي�س على بعد 20 كم �سمال مدينة اربد فوق مرتفع يعلو 364 
مرتا، عن �سطح البحر، يحدها من ال�سمال ويف�سلها عن ه�سبة اجلولن 
ال�سونة  ارب��د حتى  املمتد من  العرب  وادي  اجلنوب  وم��ن  الريموك  نهر 
ال�سمالية غربا، ومن الغرب بحرية طربيا، اآثارها تقع على تلة عري�سة 
القرن  اليونان  لزمن  تاريخها  ويعود  البحر  �سطح  فوق  م   378 ترتفع 
مبدينة  تعرف  اآن���ذاك  وكانت  بطليمو�س  حكم  حتت  مليالد  قبل  ال�سابع 

جدارا.
يف �سنة 218 ق.م كان بطليمو�س الرابع )221-203 ق.م( ملك م�سر 
يحكم فل�سطني والأردن وهاجمه اأنطيوخو�س الثالث ال�سلوقي )223-
الأردن  نهر  واج��ت��از  اجلليل،  على  و�سيطر  ع�سكرية  بحملة  ق.م(   186
وهكذا  ج���دارا،  ل��ه  وا�ست�سلمت  الأردن  �سمال  م��ن  اأج���زاء  على  وا���س��ت��وىل 

و�سلت اإليها احل�سارة اليونانية.
اجتاز  عندما   162 �سنة  حتى  وال�ستقرار  بالهدوء  تنعم  ج��دارا،  بقيت 
الفر�س نهر الفرات، واجتاحوا �سورية واحتلوا مُدنها وهّب المرباطور 
وجهز  الفر�س  ملقاومة  م(   180-161( اأوريليو�س  ماركو�س  الروماين 

اجليو�س. 
اأحد اجلنود من  اأم قي�س ج��دارا على كتابة كانت على قرب  عرث مبدينة 
الكتيبة الرابعة ع�سرة )جامينا( التي ت�سري اإىل الفرقة التي و�سلت اإىل 
اأم قي�س يف �سنة 614 احتلتها اجليو�س الفار�سية ودّمرت كنائ�سها، ومل 
ترحم �سكانها، ويف �سنة 635 حررتها اجليو�س الإ�سالمية من �سيطره 

الرومان بقيادة �سرحبيل بن ح�سنة زمن اخلليفة عمر بن اخلطاب.
عندما تدخل مدينة اأم قي�س الأثرية تواجهك عبارة ٌ منقو�سة على حجر 
اأرابيو�س  القدمي  الكبري  ال�ساعر  قرب  على  من�سوبا ً  كان  ال��ذي  ال�ساهد 
اأنا،  اأّيها املاُرّ ِمن هنا، كَما اأنت الآَن، كنُت  يخاطب فيها ال�سيوف قائال ً 

وكما اأنا الآن َ، �ستكون ُ اأنت َ، فتمتع باحلياِة لأنَك فاٍن .
حتى  الينابيع  من  املياه  بنقل  الهلن�ستية-الرومانية  املدن  ا�ستهرت  لقد 
على  حتتوي  الرومانية  املدينة  ول��ك��ون  بعيدة،  م�سافات  م��ن  كانت  وان 
حمامات ومرافق كثرية، فان احلاجة لعمل نظام كان من اأهم �سرورات 

الدولة الرومانية. 
ومل يكن ال�سبب فقط من اجل تلك املرافق بل ال�سبب الرئي�سي هو تلبية 

حاجة الإن�سان واحليوان ولالإغرا�س الزراعية، فلذلك مت قطع الإنفاق 
وبناء اجل�سور املائية ونحتت الآبار واخلزانات وغريها. مما كون ملدينة 
والرومانية  الهلن�ستية  الع�سور  يف  الب�سري  لال�ستقرار  مركزا  قي�س  اأم 

والبيزنطية والإ�سالمية. 
وان الينابيع الرئي�سة يف اأم قي�س ل تفي بحاجة املدينة الرومانية، ب�سبب 
ان هذه الينابيع كانت اخف�س بكثري من م�ستوى املوقع ومن الأمثلة على 
دائمة  كينابيع  ال��رتاب غريها  اأم  ووع��ني  اأم قي�س وماقوق  الينابيع عني 
اأم  يف  الرئي�سي  العتماد  فكان  مبا�سر.  ب�سكل  الزراعية  الإغرا�س  تخدم 

قي�س على مياه الأمطار. 
ان اأف�سل ما بناه الرومان يف اأم قي�س هو اجل�سر الذي كان يحمل فوقه 
ال�سرقية )الكروبولو�س(،  املياه وكان ملوقعها ما بني احلافة  قناة لنقل 
واحلافة الغربية من البلدة احلديثة حيث كان يتميز بوجود واد عميق 
ي�سعب نقل املياه من احلافة ال�سرقية اإىل احلافة الغربية ثم اإىل املدينة 

الأقوا�س،  على  يعتمد  بناء ج�سر  فقد مت  ال�سعوبات  هذه  مثل  ولتفادي 
يحمل فوقه قناة لتو�سيل املاء وهي على �سبه كبري من اجل�سر املوجود 

يف قي�ساريا مارتيما . 
القرية احلدودية  600 نعمت  ا�ستمرت قرابة  التي  الرتكية  يف احلقبة 
اربعة  ح��دود  على  لوقوعها  للجمارك  مركز  اىل  وحت��ول��ت  بال�ستقرار 
اقاليم هامة ويقام ان ا�سمها مت�سق من كلمة مكو�س بالرتكية اي جمارك 

.
وبنى التراك على انقا�سها مدينة جديدة للوايل العثماين لتزال حتى 
يومنا هذا تعاين من الهمال اذ ان اعمال الرتميم التي تقوم بها وزارة 
، ورغ��م ذل��ك ف��ان القرية ت�سكل  ال�سياحة والث��ار الردن��ي��ة تبدو بطيئة 
نقطة جذب رئي�سية لل�سياح يف �سمال الردن خا�سة لولئك الراغبني يف 
التعرف طبيعة ال�سمال ونقطة اللتقاء عرب الوديان واجلبال بني اربع 

دول عربية .

•• ام قي�ص-�صمال االردن-خا�ص بالفجر:

ي�شف الزميل الدكتور جمال املجايدة يف احد مقالته يف موقع هوتل اندري�شت دوت كوم com.hotelandrest قمة جبل ام قي�ض التي تطل على اربع دول عربية متجاورة 

بانها اعجوبة جغرافية هائلة ويقول يف مقاله و�شلنا اىل قرية ام قي�ض �شباحا قادمني اليها من عمان مرورا مبدينة اربد الردنية ، كانت القرية هادئة متاما ، لاحد هناك 

يعكر �شفوها فهي القرية الرائعة ال�شامتة الوادعة الهادئة التي ترتبع على قمة اجلبل يف اح�شان التاريخ الروماين العربي وحتظي بجغرافية من نوع خا�ض .

برايتون .. وجهة ال�شي�حة اللندنية
تعد برايتون مدينة �ساحلية �سياحية مف�سلة لدى 
ال�سر الربيطانية وتلك التي تزور بريطانيا، وقد 
كانت يف البداية قرية يقطنها ال�سيادون، وبداأ وفود 
النا�س اليها يف البداية ملا �ساع عن فوائد ال�ستجمام 
يف البحر وعالجه لبع�س المرا�س، غري ان المر 
املدينة،  وتطور  عليها،  النا�س  اقبال  من  زاد  ال��ذي 
بنى  التا�سع ع�سر عندما  القرن  اوائ��ل  فقد جاء يف 
العهد الربيطاين مق�سورة ملكية،  امري ويلز ويل 
نا�س،  املعماري ج��ون  ت�سميم  وه��ي مبنى فخم من 
غري ان العامل الهم يف تطور برايتون ومنوها جاء 
مع و�سول خط ال�سكك احلديدية اليها وربطها مع 

باقي املدن.
ومبا انها قريبة من العا�سمة لندن فقد باتت اي�سا 
العاملني  من  ال�سهرية  ال�سخ�سيات  يرتادها  وجهة 
يف جمال العالم واملو�سيقى من �سكان لندن، ولكنها 

ل تعتمد عليهم كثريا لن زوارها باتوا اكرث.
ولقد برزت فيها بع�س الفنادق ال�سغرية احلميمة 

الراقية،  او ما يطلق عليه فنادق بوتيك، واملطاعم 
وتلك العادية واملقاهي، وبع�س املحالت التي تعر�س 
تعج  كما  امل�سهورين،  امل�سممني  بع�س  ازي���اء  فيها 

اي�ساً بالندية الليلية.
ال��ت��ي ميكن  وامل��ن��اط��ق  امل��ع��امل  م��ن  العديد  وهنالك 

زيارتها غري �ساطئ البحر البديع.
وعليه ميكن ان تبداأ اجلولة بزيارة املق�سورة امللكية 
�سمات  بع�س  ت�ساميمها  حتمل  وال��ت��ي  وحدائقها، 
املعمار الهندي وال�سيني التي ل تزال تده�س الزائر 
رغم مرور مائتي عام منذ ت�سييدها، كما يجب عدم 
التي  املو�سيقية  ال��ع��رو���س  ح�سور  فر�سة  تفويت 

تقدم يف قاعة املو�سيقى هناك.
املمتد  الق�سر  ر�سيف  اىل  التوجه  ميكن  وبعدها 
اىل  ت�سميته  اع��ي��دت  وال���ذي  ال��ب��ح��ر،  داخ���ل  كل�سان 
ر���س��ي��ف ب��راي��ت��ون وت���وج���د ب���ه ق��اع��ة ال���ع���اب ك��ربى 
ال��زوار، كما توجد يف نهاية  يرتادها عدد كبري من 
ه���ذا ال��ر���س��ي��ف بع�س ال��ع��اب امل��اله��ي امل��ث��رية التي 

يحب ال�سغار والكبار ركوبها.
املهم  الر�سيف  روؤي���ة  ال��زائ��ر  ي�ستطيع  هناك  وم��ن 
الخر اأولد وي�ست بري، الذي يبدو هيكله فقط بعد 

ان دمره حريق هائ ل.
ومن معامل برايتون الخرى، ويف مواجهة ر�سيف 
ت�سمه  ال��ذي  البحرية  احلياة  مركز  يوجد  الق�سر 

حديقة الحياء البحرية الفيكتورية.
ال�سابق من  ع��ان��ت يف  ال��ت��ي  البحرية  ال��واج��ه��ة  ام��ا 
الهمال فقد �سهدت اخريا انتعا�سا ملحوظا، حيث 
ب����دات مت��ار���س ف��ي��ه��ا ب��ع�����س ال��ري��ا���س��ات ال��ب��ح��ري��ة، 
ال�سلة،  وك��رة  الطائرة  الكرة  مثل  ال�ساطئ  والعاب 
ك��م��ا اق��ي��م��ت ف��ي��ه��ا اخ����ريا ���س��اح��ة ل��ع��رو���س ل��وح��ات 
التزلج. واىل جانب ما تبقى من الر�سيف الغربي 
املحرتق هنالك ملعب خا�س لالطفال مت ت�سميمه 
بطريقة بديعة ومنا�سبة حلركة ون�ساط ال�سغار، به 

حو�س ي�ستمتع فيه الطفال باللعب يف املاء.
بانها  البحر  �ساطئ  على  الواقعة  برايتون  وتتميز 

ت�سم اف�سل املطاعم التي تقدم طبق ال�سمك املقلي 
مع البطاطا املف�سل لدى املواطنني النكليز. وبعد 
تناول وجبة يف احد هذه املطاعم ميكن ال�ستمرار 
يف اجلولة حول املدينة والتوجه اىل منطقة املارينا 
و�سفن  باليخوت،  تعج  وال��ت��ي  امل��رف��اأ،  م��ن  القريبة 
ال�سياحية. وعدد قليل من مراكب �سيد  الرحالت 
ال�سماك. كما جتد هناك بع�س هواة �سيد ال�سمك 

ميار�سون هوايتهم.
ولالطالع على ملحة من برايتون القدمية لبد من 
زيارة منطقة ذي لينز او الزقة، وهي منطقة تتميز 
مبحالتها وحوانيتها ال�سغرية التي تعك�س ما�سي 
قرية ال�سيد ال�سلية، اي ما�سي برايتون. والعديد 
م��ن ت��ل��ك امل��ح��الت ت��ب��ي��ع امل�����س��وغ��ات وامل��ج��وه��رات، 
بيع  وحم���الت  امل��ق��اه��ي،  بع�س  اي�سا  هنالك  ول��ك��ن 
تبيع  التي  وتلك  والغنائية،  املو�سيقية  الت�سجيالت 
املطاعم  م��ن  العديد  جانب  اىل  العتيقة  ال�سلحة 

اليطالية.

اأ�شرتالي� ... حيث 
تختبئ املحيط�ت

اتخذت كتلة من املحيطات م�ساراً خاطئاً يف عام 2011. بدل التوجه من 
اإىل املحيطات وفق دورة  ال�سماء اإىل قطرات املطر ثم الأنهار قبل العودة 
املاء العتيادية، علقت يف اأ�سرتاليا و�سببت في�سانات قيا�سية وجعلت الأنهار 
تتخذ م�ساراً تراجعياً نحو القارة. �ساعت مياه كثرية لدرجة اأن م�ستويات 
البحر العاملية تراجعت وبقيت متدنية لأكرث من �سنة. التفا�سيل يعر�سها 

مي�سال مار�سال يف )نيو �ساينت�ست(.
لح��ظ ج��ون فا�سولو م��ن )امل��رك��ز ال��وط��ن��ي لأب��ح��اث ال��غ��الف اجل���وي( يف 
يف  ال�سائدة  النزعات  مراقبة  عند  معني  خطب  وج��ود  ك��ول��ورادو،  ب��ول��در، 
م�ستويات البحر العاملية. كانت تلك امل�ستويات ترتفع بوترية ثابتة مبعدل 
3 ملم �سنوياً. لكن يف الن�سف الثاين من عام 2010، تراجعت فجاأًة. يف 
بداية عام 2011، انخف�ست مبعدل 7 ملم، وهو اأكرب تراجع مت ت�سجيله 
التقّلب حتى  دام   .1992 عام  ال�سطناعية يف  الأقمار  قيا�سات  بدء  منذ 

اأواخر عام 2011.
مل يلحظ ك��ث��ريون ه��ذه ال��ظ��اه��رة: يف تلك ال��ف��رتة، ك��ان ال��ع��امل من�سغاًل 
بالفي�سانات الهائلة يف اأ�سرتاليا. ت�ساءل فا�سولو عن احتمال وجود ترابط 
بني احلدثني. اإذا تبخرت كمية اإ�سافية وغري ماألوفة من مياه املحيطات 
الفي�سانني وتراجع  الأمر حدوث  اأ�سرتاليا، قد يف�سر هذا  و�سقطت فوق 

م�ستوى البحر.
اأ�سارت بيانات الأقمار ال�سطناعية اإىل تخزين كمية مياه يف عام 2011 
تفوق تلك التي خزنتها الأر�س خالل ال�سنوات ال�سابقة، وقد تركز معظمها 
يف اأ�سرتاليا واأمريكا اجلنوبية وجنوب �سرق اآ�سيا. ظهر تف�سري اأويل يربط 
التي �سّربت هواء دافئاً ورطباً  املناخية القوية  ما ح�سل بظاهرة )لنينا( 
نحو اأ�سرتاليا. لكن تقع اأحداث )لنينا( كل ب�سع �سنوات وتت�سبب يف العادة 
بهطول الأمطار يف اأ�سرتاليا بح�سب فا�سولو: )ملاذا ل ن�سهد تراجعاً هائاًل 

يف م�ستوى البحر بعد جميع اأحداث )لنينا(؟(.
اإع��ادة حتليل �سجالت الطق�س، برز عامالن اآخ��ران. تبني اأن املحيط  عند 
الهندي كان اأكرث �سخونة يف ال�سرق منه يف الغرب، ما دفع كمية اإ�سافية 
من الهواء الدافئ والرطب نحو اأ�سرتاليا. مل يح�سل ذلك منذ 20 �سنة. 
يف الوقت نف�سه، حولت الكتلة الهوائية التي تغلف القارة القطبية اجلنوبية 

م�سارها نحو اجلنوب، ما زاد حدة الأثر الذي مت ر�سده.
اأم��ط��ار غ��زي��رة وغري  اإىل هطول  ال��ن��ادر م��ن الأح����داث  اأدى ه��ذا اخلليط 
ماألوفة يف اأ�سرتاليا بح�سب فا�سولو. لكن ملاذا بقيت املياه خارج املحيطات 
طوال هذه الفرتة كلها؟ ُيفرت�س اأن يعود فائ�س الأمطار الذي يهطل على 

الأر�س اإىل البحر عرب الأنهار خالل ب�سعة اأ�سهر.
طويلة.  لفرتات  املياه  حب�س  على  خارقة  ق��درة  لديها  اأ�سرتاليا  اأن  تبني 
تبقى قنوات الأنهار قليلة يف الغرب، لذا متيل مياه الأمطار اإىل الرتاكم 
يف الرتبة الرملية. ويف ال�سرق، ت�سطدم قنوات كثرية بحو�س �سحراوي 
منخف�س يف و�سط القارة بدل اأن تتابع �سريها نحو البحر. ب�سبب هطول 
الأمطار الغزيرة، ميتلئ احلو�س حتى ت�سكيل بحرية اإيري، فيبقى بي�س 
وجيزة.  لفرتة  حياته  البيئي  النظام  وي�ستعيد  الرتبة  يف  خامداً  ال�سمك 

يو�سح فا�سولو: )اإنه بحر داخلي فوري(.
يقدم هذا الطق�س واملعطيات اجليولوجية غري املاألوفة تف�سرياً مقنعاً عن 
البحر بح�سب جون ت�سري�س من )منظمة  املفاجئ يف م�ستويات  الرتاجع 
الكومنولث لالأبحاث العلمية وال�سناعية( يف هوبارت، ت�سمانيا. لكن يعترب 
زميله زوبني ت�سانغ اأن الأ�سئلة ل تزال عالقة. وفق ح�ساباته، ي�سكل فائ�س 
اأ�سل الكمية التي  3.75 ملم من  املياه الذي يهطل على الأر���س حواىل 

ت�سقط يف البحر )7 ملم(.
1973 و1974، لكن ل  اأ�سرتاليا بني عامي  اأمطار غزيرة فوق  هطلت 
الفرتة لأجل  تلك  البحر يف  كافية عن �سجالت م�ستوى  تفا�سيل  تتوافر 
ا�ستخال�س ال�ستنتاجات، وقد ل تتوافق الأنظمة املناخية الثالثة جمدداً 

قبل عقود.

ثقل وزن املياه
عندما ارتفعت م�ستويات البحار يف نهاية الع�سر اجلليدي الأخري، ح�سلت 
ال�سائلة  للمياه  الإ���س��ايف  ال���وزن  اأدى  ج��دي��د،  وف��ق حتليل  ك��ث��رية.  م�ساكل 
املاء واأمواج  اأر�سية وا�سعة حتت  اإىل ت�سويه قاع البحر، ما �سبب انهيارات 
اإ�سافية. قد يرتافق  اإط��الق غ��ازات دفيئة  اإىل  اأدى ذلك  ت�سونامي، ورمبا 
ارتفاع م�ستويات البحر اليوم مع اآثار مماثلة، لكن لن يدوم مفعولها على 

الأرجح لقرون عدة.
خالل  �سيوعاً  اأك��رث  امل��اء  �سطح  حتت  احلا�سلة  الأر�سية  النهيارات  كانت 
اأول 5 اآلف �سنة بعد الع�سر اجلليدي الأخري. خالل تلك احلقبة، ارتفع 
م�ستوى البحر مبعدل 120 مرتاً فيما فّرغت ال�سفائح اجلليدية الذائبة 

حمولتها يف املحيط.
اكت�سف دانيال براذرز وزمالوؤه من هيئة امل�سح اجليولوجي الأمريكية يف 
الإ�سايف  ال��وزن  يفر�سه  ال��ذي  ال�سغط  حجم  ما�سات�سو�ست�س،  ه��ول،  وودز 
على  الأرج��ح  على  لتتمزق  كانت  الت�سدعات  اأن  فوجدوا  البحر.  قاع  على 
طول �سواحل الأمازون وكارولينا ال�سمالية، ما يوؤدي اإىل حدوث انهيارات 
اأر�سية. قد ت�سبب الهزات الأر�سية حتت البحر اأمواج ت�سونامي، لذا رمبا 
اأو  اأكرث �سيوعاً مع ارتفاع م�ستويات البحر.  كانت تلك الأم��واج العمالقة 
امليثان الذي يتم تخزينه حتت  اإط��الق  اإىل  اأي�ساً  اأدت تلك التغريات  رمبا 
امليثان  القف�سية(.  ا�سمها )املركبات  بلورات جليدية  �سكل  البحر على  قاع 

هو من غازات الدفيئة القوية، لذا قد ي�ساهم يف ت�سخني املناخ.
لكنه  النتائج.  تلك  على  لندن(  )كوليدج  جامعة  من  داي  �ساميون  يوافق 
اأن  يجب  مماثلة.  عنيفة  ا�سطرابات  الأرج���ح  على  نخترب  لن  اأننا  يعترب 
يرتفع م�ستوى البحر بع�سرة اأمتار للتاأثري على عدد النهيارات الأر�سية 
حتت املاء. ي�سري معظم التقديرات املرتبطة بهذا القرن اإىل ارتفاع م�ستوى 

البحر مبعدل مرت تقريباً.
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فــن اأجنــبـــي

اأخطاء كادت ان تكلفها الكثري

�ش�رون �شتون.. جراأته� منحته� النجومية!

فعلت ذلك مرتني ومل اأجنح

اإيف� النغوري�: لن اأتزوج جمددًا 

وتاأتي نقطة التغيري الوىل، حينما بداأت 
ال���دول الوروب��ي��ة  العديد م��ن  تعمل يف 

ب���ني )ل���ن���دن وب��اري�����س 
وم���ي���الن���و( ع��ن��ده��ا 
ترتك  ان  يف  فكرت 
العمل كموديل اىل 
ال��ت��م��ث��ي��ل، وت��ق��ول 

ن�سرتها  م��ذك��رات  يف 
ب���ع���ن���وان )������س�����ارون.. 

���س��ت��ون( ف��ع��ال ح��زم��ت 
ح����ق����ائ����ب����ي 

وع�����دت اىل ن���ي���وي���ورك، وح���ي���ث وق��ف��ت 
بالطابور للح�سول على دور �سغري من 

احد افالم )لدودي الن(.
وفعال ح�سلت على دور �سغري يف فيلم 
الن  ل��دودي  ميموريز(  )�ستارد�ست 
ع���ام 1980 )وك����ان ي��وم��ه��ا دوره���ا 
�سامت( ثم تكلمت يف فيلم الرعب 
لحقا  ليختارها  بل�سنج(،  )ديديل 
فيلم  ي��ع��ل��و���س يف  )ك���ل���ود  امل���خ���رج 
)هن والخرون( 1982، 
ملدة  م�سهد  يف  وظهرت 
جيم�س  ام��ام  دقيقتني 
كان، ومل يظهر ا�سمها 

يف لئحة ال�سماء.
 1984 ع������������ام  يف 
ف���ي���ل���م  يف  ظ�������ه�������رت 
)القرون املذهلة( مع 
ري���ان اون��ي��ل و���س��رييل 

لجن.
ب��ع��ده��ا راح����ت ت��وا���س��ل 
الدوار  يف  ع���م���ل���ه���ا 
ال���������س����غ����رية، ول���رمب���ا 
�ستون، يف  �سارون  ول��دت 
العا�سر من مار�س 1958 
حت�����ت ا�����س����م )������س�����ارون 
ف�����ويل ����س���ت���ون( مم��ث��ل��ة 
ومنتجة،  ازي���اء  وع��ار���س��ة 
ا�سمها بفيلم  ودائما يقرتن 
للمخرج  ا���س��ا���س��ي��ة(  )غ��ري��زة 
ولعلهم  فريهوفن  ب��ول  الهولندي 
ق��ل��ة يف ال���ع���امل ال��ع��رب��ي ان خ��ل��ف ذل��ك 
واللبناين  العربي  املنتج  كان  الفيلم 

ال�سل )ماريو ق�سار اوك�سار(.
ه���ي الب���ن���ة ال��ث��ان��ي��ة، وال��ده��ا 
ه���و ج���وزي���ف ول��ي��م ���س��ت��ون 
العامل يف احد امل�سانع، 

ووالدتها ديروثي.
�سارون  تخرجت 
 1975 ع���ام 
م���������������������������ن 

ظلت  وم�����س��ريت��ه��ا  بن�سلفانيا،  ج��ام��ع��ة 
دائ��م��ا ت��ق��رتن ب��اجل��م��ال وامل��و���س��ة، فقد 
ف����ازت ب��ل��ق��ب م��ل��ك��ة ج��م��ال )ك���راوف���ورد 
ملكة  ل��ل��ق��ب  ت��ر���س��ي��ح��ه��ا  ومت  ك��ون��ت��ي( 

بن�سلفانيا.
للعمل  ن��ي��وي��ورك  اىل  ان��ت��ق��ل��ت  ب��ع��ده��ا 
ك���م���ودي���ل ل���ع���رو����س الزي��������اء، وحل�����س��ن 
منزل  اىل  و�سولها  وبعد  انها  الطالع، 
ع��ق��دا مع  وق��ع��ت  ن��ي��وي��ورك،  عمتها يف 
نيويورك،  م��ن  للعار�سات  ف��ورد  وك��ال��ة 
وهذا ال�سغرية جدا، لنها ل متتلك يف 
حقيقة المر �سوى اجلمال، وقليل من 
يجعلها لحقا  ما  وهذا  الفنية،  املوهبة 
تنتقل اىل افالم الدرجة الثانية دون ان 

ترتك اثرا وا�سحا.
اخ����ت����اره����ا امل�����خ�����رج ال����ه����ول����ن����دي ب���ول 
ال����ب����ارزة  الدوار  لح������دى  ف���ريه���وف���ن 
يف فيلم )ت��وت��ال ري��غ��ال( ام���ام ارن��ول��د 
���س��وارزجن��ر ع��ام 1990 وه���ذا م��ا دفع 
ال  ال�سيء،  بع�س  الظهور  اىل  با�سمها 
ان��ه��ا يف ذات ال���ع���ام، ارت��ك��ب��ت خ��ط��اأ ك��اد 
يكلفها الكثري حينما ظهرت عارية على 

غالف جملة )البالي بوي(.
ويف  جتربتها  يف  اله����م،  النقلة  وت��اأت��ي 
م�����س��ريت��ه��ا، اع���ت���م���ادا ع��ل��ى )اجل�������راأة( 
وذلك  التمثيل  موهبة  ولي�س  العاملية، 
تراميل(  )كاثرين  �سخ�سية  خالل  من 
���س��يء يف  ا���س��ا���س��ي��ة، ول  يف فيلم غ��ري��زة 
ال��ف��ي��ل��م م��ث��ريا ���س��وى ذل����ك امل�����س��ه��د يف 
لتحل  �ساقها  تنتقل  حينما  التحقيق، 
مكان الخ���رى، يف م�سهد مل يقدم من 
ذي قبل يف ال�سينما العاملية، والمريكية، 
على وجه اخل�سو�س، ويومها كتب عن 
او  ادائها  او  فنها،  ولي�س عن  )جراأتها( 

حتى مقدرتها على التقم�س.
وت���ع���رتف �����س����ارون: ك����ان الت���ف���اق منذ 
ال���ب���داي���ة م���ع ف��ريه��وف��ن ع��ل��ى امل�����س��ه��د 

وقمت مبا جاء يف التفاق!.
وت��ع��رتف اي�����س��ا: اع��ت��ق��دت ب���ان امل�سهد 
�ساهدت  ولكني حينما  عاديا،  �سيكون 
امل�سهد للمرة الوىل، ا�سبت 
ب����ال����ده���������س����ة 

وال�����ذع�����ر، ول����ه����ذا خ���رج���ت م����ن غ��رف��ة 
امل�ساهدة وانا غري متحملة للم�سهد!.

ي��ت��غ��ري ك���ل ���س��يء يف ح��ي��ات��ه��ا، ح��ي��ث مت 
اخ��ت��ي��اره��ا م��ن ق��ب��ل ع���دد م��ن امل��ج��الت 
اج���راأ اجلميالت،  م��ن  ك��واح��دة  الفنية، 
واجمل اجلميالت، وغريها من اللقاب 
ثم ح�سلت على جنمة يف �سارع النجوم 

بهوليود.
يف عام 1995 حاول ان يقدمها مارتن 
حماولة  يف  خمتلف  ب�سكل  �سكور�سيزي 
انها  والتاأكيد  �سورتها،  ت�سكيل  لع��ادة 
ذلك  وك��ان  املوهبة،  )�سيئا( من  متتلك 
يف ف��ي��ل��م )ك���ازي���ن���و( اىل ج����وار روب����رت 
لالو�سكار  تر�سيخها  مت  حيث  دون���ريو 
وال��غ��ول��دن غ��ل��وب، ول��ك��ن ل ح�ساد من 
اجلوائز، لنها ظلت جمرد ج�سد ميثل، 
وجنمة متتلك اجلراأة للذهاب ابعد مما 

يتوقعه اجلميع.
يف ذات ال���ع���ام، ق��دم��ت ف��ي��ل��م )ال�����س��ري��ع 
وليوناردو  هاكمان  جني  ام��ام  واملميت( 
دي��ك��اب��ريب��و ورد������س ك����رو، ول��ك��ن دائ��م��ا 
ل ���س��يء لف��ت��ا ع��ل��ى ���س��ع��ي��د ال��ت��م��ث��ي��ل، 
����س���وى اجل��������راأة ال���ب���ع���ي���دة ال���ت���ي جت��ع��ل 
ان  ميكن  حد  اي  اىل  يت�ساءل،  امل�ساهد 
امام  بجراأتها  النجمة  هذه  اليه  تذهب 
الكامريا. ومن افالم اللفية اجلديدة 
ف��ي��ل��م )امل������راأة ال���ق���ط( م���ع ه���ايل ب��ريي 

.2004
اع���ادت جتربة تقدمي   2006 ع��ام  ويف 
اجل�������زء ال�����ث�����اين م�����ن ف���ي���ل���م )غ����ري����زة 
بينها  اخل��الف  نقطة  وك��ان��ت  ا�سا�سية( 
وب���ني ���س��ن��اع ال��ف��ي��ل��م، ان��ه��ا ك��ان��ت تريد 
امل��زي��د م��ن الث����ارة واجل�����راأة فيها ك��ان 
ال��ث��ن��ائ��ي م��ارب��وك�����س��ار وان����دري����ه ف��ان��ي��ا 
واعقل،  اق��ل  هو  ما  يريدان  )املنتجان( 
من  الكثري  يحذفون  جعلهم  م��ا  وه���ذا 
الفيلم  ت�سنيف  بعد  خ�سو�سا  امل�ساهد 

ملن هم فوق 16 عاما.
تكلف  ال��ذي  الفيلم  ان  املفاجاأة،  وكانت 
دولر، مل يحقق يف  70 مليون  انتاجه 
دولر،  ماليني   3 �سوى  الول  ا�سبوعه 
 17 وحل عا�سرا، ومل ي�سمد اكرث من 
يوما داخل ال�سالت ليتم رفعه وليكون 

مبثابة الكارثة النتاجية املدمرة!
ف�����س��ل ت��وق��ع اجل��م��ي��ع ان ت��ع��ي��د ���س��ارون 
فكان  ما ح�سل،  وه��ذا  �ستون ح�ساباتها 
ابنتها  باغتيال  تفجع  ام  دور  قدمت  ان 
يف فيلم )الف دوغ( امام برو�س دبلي�س، 
اآخ��ر من  لكم  بال�سافة  �سيء،  ولكن ل 
اي ح�سور  لها  التي مل حتقق  الف��الم 
وقيمتها  وم��ك��ان��ت��ه��ا  م��وه��ب��ت��ه��ا  ي��ر���س��خ 

الفنية.
ب�����داأ دور ف��ري��ق��ه��ا ال���س��ت�����س��اري،  وه���ن���ا 
الن�سانية  اجل��وان��ب  على  ال��ت��اأك��ي��د  اىل 
بالتربع  ن�سحوها  حيث  والجتماعية، 
يف  اجل����ي����اع  مل�������س���اع���دة  دولر  مب���ل���ي���ون 
افريقيا، ثم دعوها اىل امل�ساركة يف القمة 
القت�سادية يف داقو�س - �سوي�سرا، وهذا 
تتوجه  اليوني�سيف  منظمة  ج��ع��ل  م��ا 
ل��ت�����س��رف��ات��ه��ا ت��ل��ك ب�����س��يء م���ن ال��ن��ق��د، 
ت��ري��د ان مت��ار���س الظهور  ك��ان��ت  لن��ه��ا 
تنزانيا  يف  ان�سانية  ق�سايا  ح�ساب  على 
وغ�����ريه�����ا.ويف ر���س��دي��ه��ا ك���م اآخ�����ر من 
الكثري،  ان تكلفها  التي كادت  الخطاء، 
فبعد زلزال ال�سني، واثناء عبورها على 
الب�ساط الخر يف مهرجان هونغ كونغ، 
وع��ن��د ���س��وؤال��ه��ا ع��ن احل����ادث ال����ذي هز 
ال��ع��امل ق��ال��ت: )ان��ا غ��ري �سعيدة ملوقف 

ال�سني عما يجري يف التبت.
ف��م��ا ه���ي ع���الق���ة زل�����زال دم����ر ���س��اح��ات 
وامل��وت،  الدمار  وخلق  ال�سني  يف  كبرية 
والتبت،  ال�سني  بني  �سيا�سي  موقف  يف 
ك���ل ذل����ك ب�����س��ب��ب دي��ن��ه��ا اجل���دي���د وه��و 
)ال���ب���وذي���ة( ول��ق��ائ��ه��ا رئ��ي�����س ال��ط��ائ��ف��ة 

البوذية الدلي لما!
وي���وم���ه���ا ا���س��اب��ه��ا ال��ك��ث��ري م���ن ال��ن��ق��د 
ك��وارث  ا�سدقائها، لن  اق��رب  حتى من 
الزلزال ل تقرتن باأي حال من الحوال 
م�سريين  دي��ن��ي��ة،  او  �سيا�سية  مب��واق��ف 
اىل انها اعتنقت البوذية بعد ان عرفها 

النجم ريت�سارد غري على الدلي لما.
على ال�سعيد ال�سخ�سي، اقرتنت �سارون 
مي�سيل  التلفزيوين  باملنتج   1984 يف 
ب��ع��ده��ا بثالثة  ج��ري��ن��ب��ورغ، وان��ف�����س��ال 
اعوام، ثم التقت املنتج وليم مكادونالد 

عام 1993، لتنف�سل عنه بعد عام.
وخالل ت�سوير فيلم )ال�سريع واملميت( 
للمخرج،  الول  امل�����س��اع��د  م��ع  ارت��ب��ط��ت 
ويدعى بوب داغز، و�سرعان ما انف�سال.

رئي�س  م���ع  ارت��ب��ط��ت   1998 ع���ام  ويف 
�سان فران�سي�سكو كرونيكا )بيل  حترير 
روان  ابنهما  تبنت  وم��ع��ه  ب��رون�����س��ت��وب( 
ح��دث   2003 ع���ام  ويف   ،2000 ع���ام 
طفال  لتتبنى  �سارون  لتعود  النف�سال، 

اآخر هو )لرن( 2005.
التقيت  �سخ�سيا  انني  اأق��ول،  ان  ويبقى 
ال��ن��ج��م��ة �����س����ارون ���س��ت��ون م�����رات ع���دة، 
اول���ه���ا م���ع م���اري���و ك�����س��ار يف م��ه��رج��ان 
اخ��رى، من  م��رات  ال�سينمائي، ثم  ك��ان 
خالل م�ساركتها يف احلمالت اخلا�سة، 
ل  م��رة  ك��ل  ويف  الي����دز،  �سد  بال�سينما 

جديد، �سوى امراأة جميلة فقط!.

بعيدًا عن عرو�ض الأزياء

ن�عومي ك�مبل تدعم االأعم�ل اخلريية
 

اختارت  كامبل  ناعومي  ولكن  العامليات،  الأزي��اء  عار�سات  اأه��م  من  تعترب 
يف  وكال�سيكية  متحفظة  باإطاللة   South  South حفل  يف  تطل  ان 

نيويورك .
اخلريية  ل��الأع��م��ال  م�سجعة  ه��ي  ع��ام��اً   43 العمر  م��ن  البالغة  ن��اع��وم��ي 
بالتعاون مع روؤ�ساء حكومة الولية والعامل، وهذا ما جعلها تكون �سيفة 
هذا احلدث لت�سليط ال�سوء على اجلهود العاملية الرامية اإىل تنفيذ اأهداف 

الأمم املتحدة الإمنائية والتنمية امل�ستدامة يف جميع اأنحاء العامل.
امل�ستوى  رفيعي  حكوميني  م�سوؤولني  برفقة  ال�سور  ناعومي  والتقطت 
واملجتمع  الأعمال  ونا�سطني من جمتمع  املتحدة   الأمم  وكبار موظفي   ،
املغنية  اإىل  بالإ�سافة   ، ما�سيل  وجوزينا  مانديال  زي��ن��دزي  املدين،منهم 

الأفريقية اإيفون �ساكا �ساكا.

الثالثة  للمرة  ال���زواج  على  لنغوريا  اإيفا  النجمة  اق��دام  اأن  يبدو 
تايلر  م��ن  بكل  عالقتها  ف�سل  فبعد  م�ستبعداً،  اأم����راً  ي��ك��ون  ق��د 
كري�ستوفر الذي تزوجته يف العام 2002، وطوين باركر الذي 
 Access 2007، ق��ال��ت لن��غ��وري��ا مل��وق��ع   ال��ع��ام  ت��زوج��ت��ه يف 
Hollywood : ل اأ�سعر باأين اأريد الزواج جمدداً، لقد فعلت 

ذلك مرتني ومل اأجنح.
ت�سنيفها  يتم  ب���اأن  ترف�س  ال��ت��ي  لن��غ��وري��ا  واأ���س��اف��ت 
ك����اأي ���س��ي��دة ت��ري��د الإجن�����اب مل��ج��رد حاجتها 
ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة، ق��ائ��ل��ة: ل�����س��ت م���ن ال��ن�����س��اء 
ال���ل���وات���ي ي���ري���دن ال�������زواج مل���ج���رد اإجن����اب 
نتيجة  الإجن�����اب  اأن  اأرى  ف��اأن��ا  الأط���ف���ال، 
ل��ل��ح��ب ال����ذي ي��ج��م��ع ب��ني ال���زوج���ني، ف��اإن 
اأن  ف�ساأمتنى  يل  املنا�سب  ال�سخ�س  وجدت 
اأكون معه عائلة، مو�سحة اأنها ل متانع يف 
اأن تظل عزباء حتى عمر اخلم�سني يف حالة 

عدم عثورها على ال�سريك املنا�سب لها.
اإجن����اب الأط���ف���ال دون زواج م�ستقر  اأق����دم ع��ل��ى خ��ط��وة  ل��ن   
موقع   م��ع  حديثها  خ���الل  لن��غ��وري��ا  اإي��ف��ا  ت��وؤك��د  بالتبني  اأو 
ت�سعر  مل  اأن��ه��ا  اإىل  م�سرية   ،Hollywood  Access
اإرني�ستو  �سديقها  ع��ن  انف�سالها  بعد  ال�سديد  ب��الإن��زع��اج 
اأرغ��ي��ل��ل��و يف وق���ت ���س��اب��ق م��ن ه���ذا ال�����س��ه��ر، اإذ اأو���س��ح��ت اأن 
م�ساعر  اأي  تتملكها  ول  جيدة  و�سحتها  مرتفعة  معنوياتها 

�سلبية.
 وعلى �سعيد اآخر، اأعربت اإيفا لنغوريا � مواليد العام 1975 
اإذ قالت: اأحب  � عن �سعادتها باملرحلة العمرية التي تعي�سها 
ال�سيخوخة والتقدم يف العمر، لأن العمر يجعلني اأكرث حكمًة، 
ول اأمتنى باأن اأعود اإىل عمر اخلام�سة والع�سرين، مع العلم 
ال�سباب، وهو ما ل  اإيفا لنغوريا لزال��ت تتمتع مبظهر  ب��اأن 
اأو  التجميل  اقدامها على عمليات  نية  اإعالنها  يتعار�س مع 

م�ستح�سرات مكافحة عالمات ال�سيخوخة اإذا تطلب الأمر.

كل �شيء كان اعتياديا وتقليديا يف حياة اململة الأمريكية �شارون �شتون، حتى جاء فيلم )غريزة اأ�شا�شية( 
ليقلب حياتها راأ�شا على عقب، كل ذلك ب�شبب م�شاحة اجلراأة التي تعاملت بها هذه النجمة مع هذا الدور 
الذي كان من املمكن ان مير مرور الكرام، لول ذلك امل�شهد اجلريء الذي قدمته، والذي يو�شف بانه واحد 

من اكرث امل�شاهد جراأة يف هوليود يف تلك املرحلة ما منحها ال�شتقرار املادي، والعمل.
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احلمية اله�شمية اأف�شل 
و�شيلة لفقدان الوزن

تعتمد جنمة هوليوود توين كوليت حمية الكاتابوليك التي ت�ساعد يف حرق 
املزيد من ال�سعرات احلرارية. ت�سّمى هذه احلمية اأي�ساً باحلمية اله�سمية 
ال�سعرات احلرارية كي  املزيد من  تتطلب  التي  املاأكولت  اإىل  ترتكز  لأنها 

يتم ه�سمها يف اجل�سم.
املاأكولت الغنية بالربوتني هي الأطعمة التي تاأتي يف املقدمة. على �سبيل 
املثال، اإذا تناولنا قطعة من �سدر الدجاج امل�سوي التي حتتوي على 220 
فقط  ح��راري��ة  وح���دة   146 على  �سيح�سل  اجل�سم  ف���اّن  ح��راري��ة،  �سعرة 
واأهم م�سادر الربوتني هي  �سعرة حرارية كي يه�سمها.   74 و�سي�ستهلك 
اللحوم احلمراء، والدجاج، وال�سمك، والكراب، والتونا، واحلليب، والألبان، 
والأجبان. من جهة اأخرى، هناك الأطعمة ال�سلبية التي حتتاج عدداً اأكرب 
ال�سلبية  الأط��ع��م��ة  اجل�سم.  يف  ه�سمها  يتم  ك��ي  احل��راري��ة  ال�سعرات  م��ن 
حتتوي غالباً على عدد كبري من الألياف وتتمثل يف الربوكويل، امللفوف 
واجل��زر،  وال�سبانخ،  والفجل،  والب�سل،  والهليون،  والكرف�س،  والكو�سى، 

والتفاح، والفراولة.
وتعترب هذه احلمية جيدة، فهي حتتوي على كمية كبرية من الفيتامينات 
واملعادن والألياف ال�سرورية لبناء ال�سحة ال�سليمة. كما ت�ساعد يف خ�سارة 
الوزن لأنها ترتكز اإىل عدد قليل من ال�سعرات احلرارية. اأي�ساً، هي حمية 
ال�����س��روري��ة. وجت��در  الغذائية  العنا�سر  م��ن  ج��ي��داً  ع���دداً  ت�سمل  م��ت��وازن��ة 
اأّن هذه احلمية ت�ساعد يف احلفاظ على رونق الب�سرة بف�سل  الإ�سارة اىل 

املواد ال�سحية التي حتتويها.

اللي�قة البدنية حتمي من 
ال�شكت�ت الدم�غية 

اأظهرت درا�سة جديدة، اأن من يتمتعون بلياقة بدنية تكون فر�س �سفائهم 
اأف�سل يف حال اإ�سابتهم بال�سكتات الدماغية.

بوجول( يف  اإي  تريا�س  امل�ست�سفى اجلامعي )جريمانز  الباحثون يف  وقال 
بن�ساط  يتمتعون  كانوا  الذين  الأ�سخا�س  اإن  الأ�سبانية،  بر�سلونة  مدينة 
ل��الأدوي��ة،  اأف�سل  ب�سكل  ي�ستجيبون  دماغية  ب�سكتة  الإ���س��اب��ة  قبل  ب��دين 
وي�سابون ب�سرر دماغي اأقل وتكون اأرجحية �سفاء مهاراتهم احلركية اأكرث 

مقارنة بالآخرين.
ال�سكتات  ملواجهة  الدماغ  ُيعّد  البدين  الن�ساط  اأن  يبدو  الباحثون:  وق��ال 
اأكرث، وتوقعنا بو�سوح احل�سول على نتائج  اأف�سل وبطريقة فعالة  ب�سكل 

اإيجابية، لكنها كانت ملحوظة جداً ولي�ست اإيجابية فقط .
ب�سكل  يرتبط  الدماغية،  لل�سكتة  ال�سابق  البدين  الن�ساط  اأن  اإىل  و�ساروا 
ال�سكتة،  قبل  البدين  الن�ساط  م�ستوى  زاد  وكلما  ال�سفاء،  باأرجحية  قوي 

ارتفعت اإمكانية احل�سول على نتيجة اأف�سل.
مارثا �شتيوارت خالل ح�شورها احتفال هالوين ال�شنوي يف مطار �شانتا مونيكا بكاليفورنيا. )اأ ف ب(

الكيوي 
ف�����اك�����ه�����ة غ�����ن�����ي�����ة ج�����دا 
ح��ي��ث   C ب����ف����ي����ت����ام����ني 
الواحدة  الثمرة  حتتوي 
ع��ل��ى ن�����س��ب��ة ع��ال��ي��ة منه 
ت������رتاوح م���ا ب���ني 200 
ل��ك��ل  م��ل��غ��م   300 اإىل 
م���ائ���ة غ�����رام اي ح���وايل 
متو�سطتي  ثمرتني  وزن 

احلجم. 
فوائدها: 

اجل�سم  تعطي  الواحدة  فالثمرة  للج�سم،  قليلة  حرارية  وح��دات  توؤمن   -
من  عالية  ن�سبة  على  حتتوي  انها  اىل  نظرا  ح��راري��ة  �سعرة   20 ح��وايل 

الألياف. 
- مفيدة جدا للنظم الغذائية اخلا�سة بعمليات انقا�س الوزن لنها ت�ساعد 

على ال�سعور بال�سبع والمتالء. 
الن�سجة  ال��ت��ه��اب��ات  م��ق��اوم��ة  ع��ل��ى  للم�ساعدة  ال��ك��ي��وي  ب��ت��ن��اول  ين�سح   -

والتخل�س من حالت الر�سح ال�سديد. 
الكولي�سرتول  معدل  وتخفي�س  تطهري  ويف  اله�سم  عمليات  يف  ت�ساعد   -

يف الدم. 

• من هو قائد معركة ذات ال�شال�شل؟
- عمرو بن العا�س

الأموية؟ الدولة  موؤ�ش�ض  هو  • من 
- معاوية بن اأبي �سفيان

طالب؟ اأبي  بن  علي  طعن  الذي  هو  • من 
- عبد الرحمن بن ملجم

ال�شّديق؟ بكر  اأبو  تويف  • متى 
- عام 13 للهجرة

معركة الريموك؟ يف  امل�شلمني  عدد  كان  • كم 
- 13 األف مقاتل

عائ�شة؟ املوؤمنني  اأم  توفيت  • متى 
- عام 57 للهجرة

هي اإل بقايا املاء الذي تعي�س فيه فهي- اإذن- دموع خداع زائفة، ولذا ي�سرب به املثل يف اخلداع والزيف.
ب��دء البحث عنه عقب الإع��الن عن وق��وع كارثة جوية  )ال�سندوق الأ���س��ود( وال��ذي كثرياً ما ن�سمع عن   •
اأ�سود اللون كما يظن البع�س، ولكن  اأ�سباب احلادث، هذا ال�سندوق الأ�سود لي�س  لإحدى الطائرات ملعرفة 
ت�سميته  يف  وال�سبب  املحيطات،  اأعماق  يف  اأو  الطائرة  حطام  و�سط  عليه  العثور  ي�سهل  حتى  برتقايل  لونه 

بال�سندوق الأ�سود يرجع لرتباطه دائماً بالكوارث وامل�سائب اجلوية.
• قلب الربيان يف را�سه.

اإن نظرك 6 على 6 بالذات وملاذا ل يقول اإن  • هل تعلم ملاذا يقول لك طبيب العيون اإذا كان نظرك قوياً 
بو�سوح  التي ترى  ال�سحيحة هي  العني  اأن  وال�سبب يف ذلك   ،100 100 على  اأو  10 على ع�سرة  نظرك 
الأرقام والإ�سارات امل�ستعملة لفح�س قوة العني من على بعد �ستة اأمتار فالرقم يف الب�سط ميثل قوة العني 

فمثاًل 4 على 6 يعني اأن ما يراه ال�سحيح من بعد 6 اأمتار تراه اأنت على يعد 4 اأمتار وهكذا.
• مافيا جزيرة �سغرية تقع بالقرب من زجنبار يف �سرق اإفريقيا يبلغ عدد �سكانها ) 6 ( الآ ف ن�سمة اغرب 

ما يف هذه اجلزيرة الهادئة هو عدم وجود رجال �سرطة ، ول حتى �سجن �سغري. 
• دموع التما�سيح التي ي�سرب بها املثل هي يف احلقيقة لي�ست دموعاً، حيث اأن عيون التما�سيح لي�س بها غدد 

دمعية كالأ�سماك، واأن ما نراه على عيونها ونظنه دموعاً ما

كانت املراأه جتل�س يف دارها وقد انحنى ظهرها من كرثة العمل ال�ساق الذي تقوم به كل يوم لأطعام �سغارها 
وكم كانت تتمنى ان يكون فيهم من ي�ستطيع م�ساعدتها لكن لالأ�سف ثالثتهم �سغار.. مر عليها رجل غليظ 
القلب وقال لها بغ�سب مازلت ت�سرين على ان حتتفظي بهذا البيت.. بيعيه يل وكلي بثمنه، فقالت له وما 
فائدة الطعام بدون بيت ياأوينا و�سقف يحمينا.. مالك ببيتي اتركنى حلايل، فقال ح�سناً لن يحميك احد 
مني ولن جتدي عماًل منذ الغد يف اأي بيت وفكري جيداً يف ان ترتكي القرية قبل ان متوتي و�سغارك من 
ال�سغري  بيتها  اإىل  فعادت  وترتزق  لتعمل  لأم م�سعد  ابوابهم  فتح  الغد واجلميع يف خوف من  ،ج��اء  اجل��وع 
تبكي وعند الظهرية كان النا�س يف ذهاب واياب ينظرون اإىل بيتها يف حزن فهم يخافون م�ساعدتها فيغ�سب 
عليهم عمدتهم ووقفوا يتهام�سون حني جاءت حداأة كبرية حتمل بني خمالبها ديك كبري يرفرف ب�سدة حيث 
القت به فوق بيت ام م�سعد فاألتقطت ام م�سعد الديك وقالت رزقاً من اهلل.. وتعاىل الهم�س و�سط الده�سة 
الكبرية حني قال النا�س احلداأه القت بالديك لأم م�سعد هذا �سئ فوق الو�سف انها امراأه يف حرا�سة اهلل يا 
لها من بركة، غ�سب العمدة ملا حدث وقال �سدفة وحدثت.. يوم اخر مر ومل جتد عمل لتعود حزينة.. ومل 
مير وقت حتى مرت �سيارة بقرب بيتها وانفلب املقود من ال�سائق وادى ذلك اإىل ت�ساقط بع�س الأقفا�س من 
ال�سيارة فوقف �سغار ام م�سعد ي�ساعدون ال�سائق يف ترتيب �سيارته مرة اخرى فمنحهم بع�س من اخل�سر 
انها  ام م�سعد وقالت حمدهلل رزق��اً من اهلل وكرث احلديث مرة اخرى  والفاكهة جزاء م�ساعدتهم ف�سكرته 
امراأه يحميها اهلل، جاء اليوم الثالث ومل جتد عماًل فخرجت اإىل الطريق العام حيث املحطة الكبرية رمبا 
تعمل يف حمل الأمتعه من واىل القطار ومل جتد من يناديها فهى امراأه واثناء خروجها من املحطة حزينة 
اذ بها جتد حقيبة �سغرية ح�سرت بني الكرا�سي ومدت يدها لتذهب باحلقيبة اإىل ك�سك ال�سرطة وت�سلمها 
فوجدت امراأه انيقة تبكي حقيبتها ال�سائعه ومل مت�س حلظات حتى كانت ام م�سعد تقب�س مبلغ كبري من 
املال مكافاأه لها، بعد ذلك اليوم خاف العمدة من القرتاب منها فقد كان النا�س يقولون انها امراأه كلها بركة 
ومن يوؤذيها �ست�سيبه اللعنات فرتكها وحالها، اما مال املكافاأة فقد ا�سرتت به ما تبيعه لرواد املحطة الكبرية 

وهى الن ل حتتاج للعمل يف خدمة �سكان القرية. 

املراأة الطيبة 

�شماء �شلطان
متفوقة يف درا�ستها.. ومتعاونه مع 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  طبيبة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

م�زه �شعيد علي
متفوقة يف درا�ستها.. ومتعاونه مع 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

عائ�شة حمد
متفوقة يف درا�ستها.. ومتعاونه مع 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.
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عائ�شة حممد �شيف
متفوقة يف درا�ستها.. ومتعاونه مع 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

مت�رين القوة مفيدة للعظ�م
اأن  الدولية  اأخ��رياً عن منظمة ترقق العظم  يظهر تقرير �سدر 
متارين القوة حتافظ على �سالمة العظام اأف�سل من امل�سي. راجع 
الباحثون درا�سات عدة تتناول تاأثريات التمارين يف قوة العظم. 
امل�سي  مثل  اجل�سم،  وزن  حمل  ت�سمل  متارين  يف  الرجال  �سارك 
�سرائط  اأو  الأثقال  ا�ستخدام  مثل  املقاومة،  متارين  اأو  بانتظام، 
�سملت متارين مثل  الدرا�سات  اإحدى  اإن  املطاطة. حتى  التمرن 
القفز على احلبل، فقارنت هذه املراجعة بني التاأثريات املختلفة 
لهذه التمارين يف قوة العظم يف منطقة احلو�س واأ�سفل العمود 
اأكرث عر�سة للك�سور ب�سبب خ�سارة  الفقري )مو�سعان يعتربان 

املقاومة  مت��اري��ن  اأن  فتبنّي  ال�����س��ن(،  يف  ال��ت��ق��ّدم  م��ع  العظم 
القفز على احل��ب��ل هي  اأو م��ع مت��اري��ن مثل  وح��ده��ا 

الأف�����س��ل ل��ت��ق��وي��ة ال��ع��ظ��ام. يف امل��ق��اب��ل، ات�سح 
وزن  حمل  ت�سمل  التي  التمارين  ت��اأث��ري  اأن 
اجل�سم )امل�سي(، حمدود، مع اأن امل�سي يبقى 

اجل�سم  و�سحة  القلب  ل�سحة  ج���ّداً  مفيداً 
قوة  تتطلب  التي  الن�ساطات  اأن  اإل  عموماً، 

مت��اري��ن  اآلت  اأو  الأوزان  ا���س��ت��خ��دام  م��ث��ل  اأك����رب، 
القوة، توؤدي اإىل حت�ّسن اأكرب يف قوة العظم.


