
كلياً،  اختالفا  يختلف  العامل  اإىل  الرحم  من  اخل��روج 
اأن ن�ساهم  اأم��راً معقداً. وميكننا  اأن يكون  بحيث ميكن 
بالرعاية  نحيطهم  اأن  دوم���اً  ن��ح��اول  اأن  يف  طرفنا  م��ن 
واأن نغني لهم ونلفهم، وبذلك  واأن نلم�سهم ونحركهم 
اأن نخلق جواً لطيفاً من اجلميل اأن يبداأوا من خالله 
قائمة مبا يحتاجه طفلك يف  اليك  اجل��دي��دة..  احلياة 

اأ�سهره الأوىل خارج الرحم:

احلركة
حتى حلظة الولدة كان الطفل متواجداً يف رحم الأم، 
التي كانت تتحرك من مرة لأخرى خالل اليوم. لذلك، 
نحن نرى الكثري من الأطفال يهداأون عندما نحملهم 
فاإنهم  جنل�س  وعندما  معهم.  واقفونونتحرك  ونحن 

يخربوننا باأنهم يف�سلون اأن ل نتوقف عن احلركة. 
ن�سمع جمال  اأحياناً، حيث  املو�سوع يثري اخلالف  هذا 
مثل: ل تعودوه على احلياة املرفهة ، حاذروا لئال ي�سري 
مدلال .. ولكن علينا اأن ل نن�سى اأّن الطفل الذي حترك 
اأم���ه، غ��ري ق��ادر على احل��رك��ة الآن،  حتى الآن يف رح��م 

ولذلك فهو بحاجة لنا كو�سيلة للحركة.

اال�ستلقاء 
البطن،  ج��وان��ب:  اأرب��ع��ة  للطفل  اأّن  ن��ت��ذك��ر  اأن  ي��ج��ب 
الظهر، اجلانب الأي�سر واجلانب الأمين، ولذلك علينا 
من  جانب  ك��ّل  على  ا�ستلقاء  حالة  يف  و�سعه  نتذّكر  اأن 

اأنه ميكنه  هذه اجلوانب، كي ُندخل يف وعيه م�ستقبال 
اأن ي�ستعني بكل جانب من هذه اجلوانب.

اللم�س 
منار�سها  اأن  ميكننا  التي  اللم�س  من  اأن���واع  ع��دة  هناك 

على الطفل، وكل نوع مينحه اأمراً خمتلفاً. 
بالع�سل  ال��ع��ظ��م  – ي�سل  ح��رك��ة  دون  م��ن  عميق  مل�����س 
يخلق  عميق  مل�����س  ه���ذا  نف�سه.  للع�سو  ال��وع��ي  وي��وف��ر 
احلدود، يقوم بالو�سل ويقول للطفل اأّي ع�سو نلم�سه 

الآن. 
اأع�ساء اجل�سم.  : و�سل جميع  مل�س عميق مع حركة   -
ال�ست�سالم للخمول ومُيّكن  الأطفال على عدم  ي�ساعد 

من اإحداث التغيريات. 
الن�سياب  يف  ال��ف��ائ��دة  يحمل  وُم��داع��ب:  لطيف  مل�س   -

واللطافة. 
دون  من  قوانني،  وبال  مفاجئاً  يكون  مل�س  طبطبات:   -

ترتيب معني. يهيئ الطفل ملواقف خمتلفة يف احلياة.
يجب ممار�سة اللم�س ب�سكل تنا�سبي ومت�ساٍو يف جانبي 

اجل�سم. 
باأع�ساء ج�سمه،  ومعرفة  للطفل  ح��دوداً  يخلق  اللم�س 

وهو الأمر الذي مُيّكنه من التطور ال�سليم م�ستقبال. 
- َمَمل: ي�سل بني احلركة واللم�س اللذين يحتاجهما 
احلرارة  على  الطفل  يح�سل  الوقت  نف�س  ويف  الطفل، 
ال��ت��ي يحتاجها  الأم����ور  ودق���ات القلب وال��ع��ت��م��ة- وه��ي 

وت�سبه جداً الرحم اخلارجي .

ال�سوت 
اأم�����ام الطفل  اأن ن��غ��ن��ي ون�����ردد ك��ل��م��ات الأغ�����اين  ي��ج��ب 
وحتى  ال��رح��م.  يف  وج��وده  منذ  يعرفها  التي  باأ�سواتنا 
لو مل نكن مغنيات بارعات فاإّن الطفل �سيف�سل ويحّب 
الأغاين  �سيتذكر  الطفل  اأّن  كيف  و�ستتفاجاأَن  �سوتنا، 
املعروفة،  الأغ��ن��ي��ة  ل��ه  ونغني  م�ستقبال  يبكي  وعندما 
اأثناء  اإنقاذ ممتاز  البكاء- هذا حبل  �سيتوقف عن  فاإنه 

ال�سفر يف ال�سيارة.
ال�سدري  القف�س  : على  خافتة ومنخف�سة  اأ�سوات   •
تراكم  ال��ذي  التوتر  من  التحرر  على  ت�ساعد  للطفل. 

لديه بعد البكاء احلاد. 
 اآ... اآ... اآ... – �سوت واحد ورتيب من خالل الطبطبة 
اأم��ر ممّل اإىل درج��ة تبعث  امل��وؤخ��رة. هذا  اخلفيفة على 

الطفل على اإغالق عينيه والغو�س عميقاً يف النوم.

احلديث 
حتدثي واأو�سحي للطفل ما تفعلونه معه. قد تعتقدين 
اأن���ه ل يفهم م��ا ت��ق��ول��ني، ول��ك��ن ه���ذا خ��اط��ئ: الطفل 
نداعب  اأن  املحبذ  وم��ن  حديثنا،  نغمة  ويفهم  يفهمنا 
اأع�����س��اءه وه��و ع���اٍر واأن ن��خ��ربه اأي���ن ه��و م��وج��ود وماذا 
مالب�سك  باإلبا�سك  �ساأقوم  مثال:  للتّو.  بفعله  �سيقوم 

الآن ، نحن ذاهبان لال�ستحمام .
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زهرات امل�ستقبل .. 

واحللقة الأوىل يف بناء 

جمتمع املعرفة

ي�رسا اللوزي: 

ل اأناف�س
 جنمات تركيا

املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

ماليني الب�ضر معر�ضون للمجاعة 
الب�سر  اإن ماليني  اأوبزيرفر الربيطانية ام�س الأحد  قالت �سحيفة ذي 
يف قارتي اأفريقيا واآ�سيا قد يت�سورون جوعا بحلول العام 2050، ب�سبب 
معدلتها  �سعف  من  اأك��ر  اإىل  الرئي�سية  الغذائية  امل��واد  اأ�سعار  ارت��ف��اع 
درجات  ارت��ف��اع  يف  املتمثلة  القا�سية  املناخية  ل��ل��ظ��روف  نتيجة  احل��ال��ي��ة 
منط  يف  تغريا  �سُتحدث  التي  اجل��ف��اف  وم��وج��ات  والفي�سانات  احل���رارة 
�ساأن  من  اإن  قولهم  كبار  علماء  عن  ال�سحيفة  ونقلت  بالعامل.  الزراعة 
انعدام الأمن الغذائي اأن ُيحيل اأجزاء من اأفريقيا اإىل بوؤر للكوارث. كما 
النا�س على  اأث��ر بالغ على ح�سول  ارتفاع درج��ات احل��رارة �سيكون له  اأن 
على  وخيمة  تبعات  من  عليها  يرتتب  ما  مع  الأ�سا�سية،  الغذائية  امل��واد 
املعنية  الزراعية  للبحوث  ال�ست�سارية  املجموعة  مدير  وق��ال  الفقراء. 
ل  الغذاء  اإنتاج  اإن  ريج�سبريمان  فرانك  الغذائي  الأم��ن  انعدام  بدرا�سة 
بد اأن يرتفع بن�سبة %60 ليواكب الزيادة يف تعداد ال�سكان املتوقع ويف 
اأن تغري املناخ �سيق�سي على ما ُيتوقع  معدلت الطلب بالعامل. واأ�ساف 
اإننا ل�سنا قلقني ب�ساأن اإجمايل  اإنتاج زراع��ي، قائال  اأن يجنيه العامل من 
الكميات املنتجة من الغذاء بقدر قلقنا من اإمكانية تعر�س مليار �سخ�س 
�سيتاأثرون  وال��ذي��ن  ال��غ��ذاء،  م��ن  بالفعل  امل��ح��روم��ني  م��ن  خلطر اجل���وع 
اأكر من غريهم بالتغري املناخي . وطبقا لتقرير حكومي اأمريكي فاإن 
ومثرية  مفاجئة  تغريات  �سفا  على  املتحدة  للوليات  الزراعي  القت�ساد 
احرتار  �سيحدثه  ما  ب�سبب  املقبلة،  الثالثة  العقود  غ�سون  يف  �ستطاله 
الأر�س من دمار للمحا�سيل الزراعية. ويتنباأ التقرير باأن يكون لالرتفاع 
ي�سعب  ال��ت��ي  املناخية  ال��ظ��روف  وق�سوة  احل���رارة  درج���ات  يف  التدريجي 
الذي  اجلفاف  فعل  مثلما  املزارعني  على  خطرية  تداعيات  بها،  التكهن 

�سرب ثلثي الوليات املتحدة العام املا�سي.

�ضاعد نف�ضك يف تخفي�ض الكول�ضرتول
واجلراحة  الباطنة  بق�سم  امل��در���س  عمار،  �سباح  الدكتورة  ت�ستعر�س 
املتعلقة  والأب��ح��اث  الدرا�سات  بع�س  حلوان،  جامعة  التمري�س  بكلية 
من  يزيد  تتناوله  ال��ذى  الغذاء  نوعية  ك��ان  اإذا  قائلة:  بالكول�سرتول 
م�ستوى الكول�سرتول لديك، فاإنه ميكنك خف�سه! ومن ال�سهل جدا اأن 

يوؤدى غذاوؤك اإىل الو�سول مل�ستويات عالية من الكول�سرتول.
والعك�س �سحيح اأي�سا، حيث ميكنك تغيري اأنواع الغذاء التى تتناولها 
م�ستويات  وحت�سني  ال��ك��ول�����س��رتول،  م��ن  منخف�س  م�ستوى  لتحقيق 
الدهون فى الدم. ومن اأجل ذلك، ينبغى عليك تناول الغذاء الذى يقلل 
من م�ستوى الكول�سرتول املنخف�س الكثافة LDL، وهو الكول�سرتول 
ال�سرايني،  ت�سلب  ف��ى  ت�ساهم  وج��زي��ئ��ات  دق��ائ��ق  يحمل  ال��ذى  ال�سار 
والذى يوؤدى اإىل حدوث الن�سداد فيها. وكذلك احلّد من تناول الغذاء 
الذى يزيد من م�ستويات الكول�سرتول، و�سنتناول �سوياً نوعية الأغذية 

التى لها عالقة بالكول�سرتول، فمثال:- احلبوب واخل�سروات

اآيفون من الذهب واملا�ض 
الأجهزة  من  مرتفة  من��اذج  بتقدمي  ا�ستهر  بريطاين،  م�سمم  عر�س 
التقنية، اآخر ما تو�سل اإليه يف عامل املو�سة وهو هاتف اآيفون 5 مر�سع 

بالأحجار الكرمية ويبلغ �سعره 17.8 مليون دولر اأمريكي فقط !!
امل�سمم الربيطاين �ستيوارت هيوز قال اإن هاتفه الذي ا�ستغرق اإجنازه 
الأغلى يف العامل. وعمل هيوز على  هو  اليدوي  العمل  من  اأ�سابيع   9
24 قرياطا  عيار  بذهب من  للهاتف  الهيكل اخلارجي  ت�سنيع  اإع��ادة 
البال�ستيكي  ال��زر  اأم��ا  الأبي�س.  املا�س  من  قطعة   600 ب�  وتر�سيعه 
النقي عيار  املا�س الأ�سود  باآخر من  اآيفون فا�ستبدل  الوحيد يف هاتف 
26 قرياطا، يف حني �سنعت ال�سا�سة من الياقوت والزجاج وفقا ملا ذكر 

هيوز بت�سريحات �سحفية.

الربيطانيون يعار�ضون تغطية تكاليف 
جنازة ثات�ضر من اأموال �ضرائبهم 

الربيطانيني  معظم  اأن  الأح����د،  ام�����س  ل��ل��راأي،  ج��دي��د  ا�ستطالع  اأظ��ه��ر 
يعار�سون تغطية تكاليف جنازة رئي�سة وزراء بالدهم ال�سابقة، مارغريت 
موؤ�س�سة  اأجرته  ال��ذي  ال�ستطالع،  ووج��د  �سرائبهم.  اأم��وال  من  ثات�سر، 
% من   60 اأن  ����س���ن���دي(،  اأون  )ان���دب���ن���دان���ت  ل�����س��ح��ي��ف��ة  )ك��وم��ري�����س( 
الربيطانيني ل يوؤيدون تغطية جنازة ثات�سر من اأموال دافعي ال�سرائب. 
وزراء  رئي�س  و���س��ف  ح��ول  الآراء  يف  منق�سمون  الربيطانيون  اإن  وق���ال 
بالدهم، ديفيد كامريون، البارونة ثات�سر باأنها اأعظم �سخ�سية بريطانية 
اأن  ال�ستطالع  واأ���س��اف  ال�سلم.  زم��ن  يف  ال����وزراء  رئي�س  من�سب  �سغلت 
اأّي��ده 33 %  يف حني  الو�سف  هذا  عار�سوا  الربيطانيني  % من   41
 %  52 اأب����دى  65 ع���ام���اً، يف ح��ني  ���س��ن  ف���وق  م��ن��ه��م، وك��ان��ت غالبيتهم 
عليها  ح�سلوا  ال��ت��ي  ب��اخل��دم��ات   % و25  ب�سيا�ساتها،  اإعجابهم  منهم 
من �سركات الغاز والكهرباء والهاتف بعد خ�سخ�ستها يف عهدها. واأ�سار 
اإىل اأن معظم الربيطانيني اتفقوا على اأن ثات�سر كانت الأكر ح�سماً بني 
روؤ�ساء الوزراء الربيطانيني، واأن بالدهم حتتاج اإىل �سخ�سية مثلها، رغم 
تناق�س مواقفهم حيال رئي�سة الوزراء ال�سابقة الراحلة. وقال ال�ستطالع 
ثات�سر  تبّنتها  التي  ال�سيا�سات  اأن  اعتربوا  الربيطانيني  % من   45 اإن 
 %  39 اعترب  املعرت�سني، يف حني  % من   34 كانت �سحيحة، مقابل 
من   %  25 مقابل  نفعت  مم��ا  اأك��ر  اأ���س��ّرت  القت�سادية  �سيا�ساتها  اأن 
كان  بثات�سر  الربيطانيني  تذّكر  3 مواقف  اأكر  اأن  واأ�ساف  املعرت�سني. 
وحرب   ،)%  49( املناجم  عّمال  اإ�سراب  اأو  العّمال  نقابات  من  موقفها 
الفوكالند )47 %(، و�سريبة البلدية )39 %(. وكانت رئي�سة الوزراء 
الربيطانية ال�سابقة، البارونة ثات�سر، توفيت الأ�سبوع املا�سي جّراء جلطة 

دماغية عن عمر ناهز 87 عاماً، و�ستقام جنازتها يوم الأربعاء املقبل.

������س�����ب�����ط م����ق����ت����ن����ي����ات 
اأث���ري���ة مب��ط��ار ال��ق��اه��رة 
الثار  ل�سوؤون  ال��دول��ة  وزارة  قالت 
امل�سبوطات  وح��دة  ان  ام�س  مب�سر 
مطار  يف  ���س��ب��ط��ت  ب���ه���ا  الث�����ري�����ة 
من  وارد  ط�����رد  ���س��م��ن  ال����ق����اه����رة 
لندن  ال���ربي���ط���ان���ي���ة  ال���ع���ا����س���م���ة 
مقتنيات ذات قيمة فنية وتاريخية 
وت�سم  ع�سر  التا�سع  للقرن  ترجع 
انية م��ن اخل��زف وامل��ع��دن والزجاج 
ر�سمى  ح�سن  وق���ال  وال��ك��ري�����س��ت��ال. 
للوحدات  امل��رك��زي��ة  الدارة  رئ��ي�����س 
الثرية باملنافذ امل�سرية يف بيان ان 
امل�سبوطات  اأن  اأثبتت  اأث��ري��ة  جلنة 
حماية  ق��ان��ون  عليها  ينطبق  ال��ت��ي 
الث���������ار ال���������س����ادر يف م�������س���ر ع���ام 
-1983 مت التحفظ عليها لتخاذ 
مع  حيالها  ال��ق��ان��ون��ي��ة  الج�����راءات 
املتاحف  اأح���د  ب��اي��داع��ه��ا  التو�سية 
ال���ت���ي ت�سم  امل�����س��ري��ة  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
التاريخية  الفرتة  تواكب  مقتنيات 
التي ترجع اليها القطع امل�سبوطة. 
ت�سم  امل�������س���ب���وط���ات  اأن  واأ������س�����اف 
�سمعدانا من الكري�ستال يرتكز على 
دائري  طبق  اأع���اله  ويظهر  ق��اع��دة 
م����زخ����رف م����ن ال����داخ����ل ب���زخ���ارف 
من  مزهريتني  اىل  ا�سافة  نباتية 
ثمرة  هيئة  على  ال�سيني  اخل���زف 
ال��ك��م��رى م�����س��ور ع��ل��ي��ه��م��ا ام����راأة 
اأوروبية داخل اطار بي�ساوي مذهب 

وماط بزخارف نباتية.

م�����زاي�����ا وع�����ي�����وب ك�����س��ر 
اأ������س  اأو  اآي  ح���م���اي���ة 
اأ�������س������ار ت����ق����ري����ر مل���ج���ل���ة الأع�����م�����ال 
نحو  اأن  اإىل  ف��ورب�����س  الأم���ريك���ي���ة 
�سبعة ماليني م�ستخدم من جميع 
اأنحاء العامل ثبتوا برنامج اإيفاجن  
لك�سر  املخ�س�س   )Evasi0n(
ح��م��اي��ة ه��ات��ف اآي���ف���ون خ����الل اأول 
اأرب��ع��ة اأي��ام بعد اإط��الق��ه مما ي�سري 
املزايا  ورغ����م  ان��ت�����س��اره،  م���دى  اإىل 
حماية  ك�سر  يوفرها  التي  العديدة 
ي�����س��ك��ل خطورة  ال��ن��ظ��ام ف���اإن���ه ق���د 
ل��ل��م�����س��ت��خ��دم يف ج��م��ي��ع الأح������وال. 
امل�����س��ت��خ��دم��ون م���ن ك�سر  وي���ه���دف 
اأ�س  اأو  اآي  الت�سغيل  ن��ظ��ام  ح��م��اي��ة 
تنتجها  ال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة  ب��اأج��ه��زت��ه��م 
رفع  اإىل  الأم���ريك���ي���ة  اأب�����ل  ���س��رك��ة 
القيود املفرو�سة على الهاتف الذكي 
اآيفون اأو احلا�سوب اللوحي اآيباد اأو 
من  تات�س  اآي��ب��ود  املو�سيقى  م�سغل 
جديدة  وظائف  اإىل  الو�سول  اأج��ل 
وتثبيت تطبيقات خارجية ل ي�سمح 
النظام الأ�سا�سي بتثبيتها من خارج 

متجر تطبيقات اآب �ستور .

اأب�������ل ت���ت���غ���ّرم امل���اي���ن 
اآيفون  �سمان  من  لتن�سلها 
على  الأمريكية  اأبل  �سركة  وافقت 
مليون   53 ق���دره���ا  غ���رام���ة  دف���ع 
دولر لت�سوية ق�سية رفعها �سدها 
ع�����دد م����ن م�����س��ت��خ��دم��ي ه���وات���ف 
التزام  ل��ع��دم  اأم���ريك���ا،  يف  اآي���ف���ون 
الهاتف  ا�ستبدال  ب�سمان  ال�سركة 
الذي تقدمه خالل عام من تاريخ 

ال�سراء.
م�ستخدمي  م�����ن  ع������دد  وات�����ه�����م 
برف�س  اأب��ل  �سركة  اآي��ف��ون  هواتف 
ا�ستبدال هواتفهم التالفة لأ�سباب 
التزامها  ع��دم  يعني  مم��ا  وهمية، 
ب��ال�����س��م��ان ال����ذي ت��ق��دم��ه يف حال 
خارج  لأ�سباب  اآيفون  هواتف  تلف 

�سوء ال�ستخدام.
اإىل وجود عيوب  واأ�سارت الدعوى 
اأبل عن الهواتف  يف طريقة ك�سف 
املطلوب ا�ستبدالها، حيث غالبا ما 
تعر�س  اإىل  الطريقة  تلك  ت�سري 
الهاتف للمياه مما اأثر على كفاءته 

وبالتايل ي�سقط ال�سمان عنه.

الإن�ضان والدولفني
 ي�ضابان باأمرا�ض مت�ضابهة 

ي�ساعد يف  امرا�س مت�سابهة مما قد  يعانيان من  والدولفني  الإن�سان  اأن  درا�سات  اأف��ادت 
بلورة عالج لل�سكري او جتنب �سرطان الرحم . وقالت كارولني �سكوتا امل�سوؤولة عن عر�س 
هذه الدرا�سات ان الدلفني من الثدييات كالإن�سان وتتبع نظاماً غذائياً يعتمد على ثمار 

البحر وال�سماك التي ن�ستهلكها . 
وبلورة  بالن�سان  املحدقة  ال�سحية  املخاطر  �سي�ساعد يف فهم  الت�سابه  ان هذا  واو�سحت 
الأ�ساليب العالجية . وقد تكون الدلفني اأول منوذج يتيح درا�سة ال�سكري لدى الرا�سدين، 

علماً انها ت�ساب به ب�سبب نظامها الغذائي الغني بالربوتينات والذي يفتقر لل�سكر.
يتناولون  ال��ن��ا���س  ان  اإىل  البيطرية  الأب��ح��اث  م��دي��رة  وات�����س��ون  ف��ن  �ستيفاين  وا���س��ارت 
بال�سكري  بال�سكري لديهم، فيما تكون الدلفني حالة �سبيهة جداً  الربوتينات للتحكم 

للحفاظ على هذا النظام الغني بالربوتينات .
بال�سكري مثل  م�ساكل �سحية مرتبطة  تعاين من  اي�ساً  الدلفني  اأن  الدرا�سة  وك�سفت 
العلماء  . ويعتقد  الدم  ن�سبة احلديد يف  وارتفاع  الن�سولني  الكلى ومقاومة  احل�سى يف 
اأن مقاومة الن�سولني ظهرت لدى الن�سان يف احلقبة اجلليدية من اجل احلفاظ على 

م�ستويات عالية من ال�سكر يف الدم . 
اما الدلفني فقد ظهرت لديه مقاومة الن�سولني منذ نحو 55 مليون �سنة حني تبدل 
اإىل نظام بروتيني حني  برياً  ال�سكر كونه حيواناً  الغذائي من نظام يعتمد على  نظامه 

ا�سبح حيواناً بحرياً . 

انتبهي اإىل احتياجات طفلك يف اأ�ضهره الأوىل
االأطفال يتطلبون الكثري الكثري من ال�سرب وطول البال اإىل اأن ندر�سهم ويدر�سوننا. من املفيد لنا اأن نتذكر املكان 
الذي اأتوا منه- الرحم: درجة حرارة ثابتة، يعومون بدفء يف �سائل الرحم )ال�سائل ال�سلوّي(، كما اأّن ع�سلة 
الرحم تبّث االأمان الكبري واحلدود املحيطة باأج�سامهم، االأ�سوات املختلفة متاأ عاملهم )م�سخة القلب، �سخ الدم 

من امل�سيمة، �سوت االأم(، يتحركون على التوايل طيلة اليوم وهم ملتفون مع االأم.



•• العني - الفجر:

قام م�ست�سفى توام بال�سرتاك مع جونز هوبكنز الطبية 
اإماراتي  درهم  با�ستالم �سيك نقدي بقيمة 279000 
الإم��ارات��ي وذلك  الأح��م��ر  الهالل  مقدم من قبل هيئة 
امل�ست�سفى  ب��ه  يقوم  ال��ذي  الفعال  ب��ال��دور  منه  اع��رتاف��ا 
تعزيز  اأج���ل  م��ن  وذل���ك  الأورام  م��ن مر�سى  ل��الأط��ف��ال 
وتطوير  ال�سرطان  اأمرا�س  لعالجات  البحث  جم��الت 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  لالأطفال  ال�سحية  الرعاية 
فعالية م�سرية  التربعات خالل  املتحدة حيث مت جمع 
ال��ه��الل الأحمر  ال��ت��ي نظمها  اأج���ل احل��ي��اة  امل�����س��ي م��ن 

بالتعاون مع م�ست�سفى توام .
18 وحدة  اأورام الأطفال يف م�ست�سفى توام  ي�سم ق�سم 
ال�ساملة  التمري�سية  الرعاية  لتوفري  وذل��ك  �سريرية 
ال�سرطان  اأم����را�����س  م���ن  ي���ع���ان���ون  ال���ذي���ن  ل���الأط���ف���ال 
العالج  الق�سم  يقدم  و  كما  ال��دم،  اأمرا�س  وا�سطرابات 
يقوم  و  واخلارجيني،  الداخليني  املر�سى  لالأطفال من 
الأطفال  ���س��رط��ان  مل��ر���س��ى  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  ب��ت��وف��ري 
واأم����را�����س ال����دم ب����دءا م���ن ح��دي��ث��ي ال������ولدة اإىل عمر 
الربنامج  ه��ذا  ي��ق��دم  ذل��ك  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  �سنة،  ال�15 
متابعة �ساملة للمر�سى وعلى املدى الطويل من خالل 
العيادات التخ�س�سية. تعليقا على هذه البادرة املقدمة 
نائب  املن�سوري،  حميد  قال  الأحمر،  الهالل  هيئة  من 
هيئة  ن�سكر  ن��ح��ن  ت���وام  مب�ست�سفى  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر 
الهالل الأحمر الإماراتي لبادرتهم الكرمية، وتقديرهم 
ت���وام يف رعاية  ب��ه م�ست�سفى  ي��ق��وم  ال���ذي  ال��ه��ام  ل��ل��دور 
الإم����ارات  دول���ة  الأط��ف��ال يف  وع���الج  ال�سرطان  مر�سى 

على  للتاأكيد  جاهدين  ن�سعى  ونحن  املتحدة،  العربية 
اأن اخلدمات ال�سحية للمر�سى تقدم من خالل عملية 
الرعاية  ت��وف��ري  �سمان  اإىل  ت��ه��دف  ومنظمة  منهجية 
وتوفري  املنا�سبة  الزمنية  ال��ف��رتة  يف  والفعالة  الآم��ن��ة 
العالج من خالل مناخ ي�سجع على الحرتام و الرعاية 
ق�سم  تو�سيع  على  �سي�ساعدنا  ال��ت��ربع  ه��ذا  ف��اإن  عليه  و 
اأورام الأطفال يف امل�ست�سفى. يقدم ق�سم اأورام الأطفال يف 

الرعاية  التخ�س�سات يف  متعدد  برنامج  توام  م�ست�سفى 
ال�سحية لالأطفال واأ�سرهم. ويهدف هذا الربنامج اإىل 
احلفاظ على اأعلى م�ستويات الرعاية ال�سحية يف دولة 
فالرعاية  واقعية.  نتائج  مع  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
ال��ت��م��ري�����س��ي��ة امل���ق���دم���ة ت��ع��د م��ن��ا���س��ب��ة ث��ق��اف��ي��ا يف هذا 
الق�سم، وتاأخذ بعني العتبار منو الطفل واحتياجاتهم 
العاطفية واجل�سدية و املعنوية، هذا النهج ي�سمن دعم 

الأطفال يف جميع الأوق��ات. يعتمد ق�سم اأورام الأطفال 
يف م�ست�سفى توام على اأف�سل النماذج و املبادئ القائمة 
على الأدلة امل�ستمدة من العلوم الفيزيائية والبيولوجية، 
من  ك��ل  يقوم  كذلك  والطبية.  والنف�سية  وال�سلوكية، 
موظفي الت�سجيل والأطباء املوؤهلني واملمر�سني بتقييم 
لها  التخطيط  و  التن�سيق  مت  التي  املر�سى  احتياجات 

م�سبقاً من قبل مقدمي الرعاية ال�سحية.

•• العني-الفجر:
•• ت�صوير-حممد معني:

الأبرز  العالقة  �سكلن  امل��دار���س  زه���رات 
الإجازة  عقب  اأم�س  الدرا�سة  بداية  مع 
ال��ت��ي ام��ت��دت على م���دار الأي���ام املا�سية 
ح��ي��ث ح���ر����س الآب�������اء والأم�����ه�����ات على 
اليوم الأول رغبة  اأبنائهم يف  ا�سطحاب 
زيادة م�ساحة الطمئنان لدى  منهم يف 
ه�����وؤلء الأب���ن���اء ل��ي��ج��دوا امل���دار����س وقد 
الأطفال  ل��ه��وؤلء  خا�س  برنامج  اأع���دوا 
الدرا�سي  ال��ع��ام  ب��داي��ة  م��ع  يت�سابه  رمب��ا 

اجلديد .
املعلمني  بينهم  القيادات الرتبوية ومن 
الطفل  حاجة  جيدا  يعلمون  واملعلمات 
ال�سنية حيث مل مت�س  املرحلة  يف هذه 
�سوى دقائق على دخول هوؤلء الزهرات 
اأنف�سهم  وج����دوا  وق���د  اإل  امل���دار����س  اإىل 
انخرطوا يف عامل جديد هو عامل  وقد 
عاملهم  تنا�سوا  اأو  ن�سوا  ورمب���ا  امل��در���س��ة 
لبع�س  ه���ذا  ك���ان  واإن  ح��ت��ى  اخل���ارج���ي 

الوقت.
املرحلة  ه����ذه  اأع���ط���وا  ال��رتب��ي��ة  ع��ل��م��اء 
من  بالقليلة  لي�ست  م�����س��اح��ة  ال�����س��ن��ي��ة 
البحث واإجراء التجارب العلمية ليوؤكدوا 
التي ت�سهم يف  املرحلة هي  اأن هذه  على 
تكوين اخليال لدى الطفل الأمر الذي 
وهي  الأ�سكال  بع�س  تكوين  اإىل  يدفعه 
الرتبويني  ي�سجع عليها  اأمور م�ستحبة 
وال�سور  الأل����وان  ذل��ك  يف  م�ستخدمني 
ال��ت��ي جت��ع��ل من  الأدوات  م��ن  وغ��ريه��ا 
الطفل يعي�س عامله اخلا�س يف ماولة 
لربط كل هذا بالأدوات التعليمية ومنها 
ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال ال���ت���درج يف الأل�����وان 
والتعرف  البع�س  بع�سها  م��ع  ومزجها 
على الأحرف من خالل هذه الألوان .. 

كما يلجاأ بع�س الرتبويني اإىل ا�ستخدام 
ليخرج  التعليمية  الكرتونية  الأ���س��ك��ال 
لديه  ت�سكلت  وق���د  ال��ن��ه��اي��ة  يف  ال��ط��ف��ل 
الكثري من املفاهيم لتكون بداية للعديد 

من املعارف امل�ستقبلية.
رمبا يكون العبء الأكرب يف هذه املرحلة 
تربوية  وقيادات  ومعلمات  معلمي  على 
ت�سلحوا باملعارف املختلفة التي توؤهلهم 
ل��ب��ن��اء ج��ي��ل ق���ادر ع��ل��ى جم����اراة الع�سر 

وحتدياته وهنا يجب ال نغفل دور الآباء 
ل��دور هوؤلء  باعتباره مكمال  والأم��ه��ات 

الرتبويني ول يقل اأهمية عنه.   
اأم�س بداأت رو�سات الأطفال يف ا�ستقبال 
املدار�س  ا�ستقبلت  كما  امل�ستقبل  زه��رات 
والطالبات  الطلبة  املختلفة  مبراحلها 
ول��ك��ن ت��ب��ق��ى ال��ع��ي��ون والأف����ئ����دة ترقب 
هذه الزهرات التي ت�سكل النواة ملجتمع 

تتوفر لديه كل عنا�سر التقدم. 

ور�ضة عمل بجامعة الإمارات 
حول املعلوماتية احليوية

•• العني - الفجر:

املعلوماتية  يف  عمل  ور�سة  اأول  الإم���ارات  بجامعة  احلياة  علوم  ق�سم  نظم 
املعلوماتية  يف  م�ساعد  اأ�ستاذ  فيجيان،  راجنيت  الدكتور  قدمها  احليوية 
احليوية بق�سم علوم احلياة، والدكتور نزار زاكي، اأ�ستاذ م�سارك يف الأنظمة 
الطلبة  اإم���داد  اإىل  العمل  ور�سة  وتهدف  املعلومات،  تقنية  بكلية  الذكية 
تعترب  حيث  التقليدية،  البيولوجيا  خم��ت��ربات  ح���دود  تتعدى  مب��ه��ارات 
مفاهيم  ب��ني  م��ا  يجمع  التخ�س�سات  متعدد  جم��اًل  احليوية  املعلوماتية 
متعلقة  مع�سالت  لدرا�سة  والإح�ساء  والريا�سيات  الآيل  احلا�سب  علوم 
ق�سم  رئي�س  اأم��ريي،  خالد  الدكتور  رحب  ال�سدد،  هذا  ويف  احلياة.  بعلوم 
علوم احلياة بالطلبة امل�ساركني وحتدث عن جتربته حينما كان اأحد طلبة 
الدرا�سات العليا مو�سحاً تطور علم املعلوماتية احليوية منذ ذلك الزمن 
حني كان حكراً على فئة مدودة واأ�سبح اليوم بف�سل التكنولوجيا احلديثة 
احليوية  البيانات  م��ن  مهولة  كمية  هناك  ان  واو���س��ح  للجميع.  متوفراً 
وتنت�سر  بالكامل،  تقريباً  جمانية  اأنها  هي  مييزها  وما  للعلماء،  املتوفرة 
قواعد  من  ومت�سلة  متنوعة  جمموعة  يف  ه��ذه  الغنية  املعلومات  م�سادر 
البيانات والأدوات املتوفرة الكرتونياً وباأقل جمهود، كما ت�سم هذه املخازن 
واآلف  احلية  الكائنات  ملختلف  الوراثية  ب��امل��واد  تتعلق  معلومات  الهائلة 
الربوتينات امل�سفرة، ويقوم العلماء على الدوام با�ستخدام هذه امل�سادر يف 

ماولة للعثور على طرق جديدة للت�سدي لالأمرا�س الوراثية.
اإن فك �سيفرة احلم�س النووي الذي يعترب املكون الأ�سا�سي للحياة يتطلب 
يف املقام الأول تزويد الطلبة مبهارات املعلوماتية احليوية، حيث يعترب هذا 

املجال من املجالت احلديثة يف الدولة. 
جامعة  طلبة  ل���دى  ال��وع��ي  لن�سر  ه���ذه  التقدميية  ال��ع��م��ل  ور���س��ة  نظمت 
الإمارات حول اجلوانب املت�سلة بهذا العلم وجمالت ا�ستخدامه، فقد اطلع 
الطلبة من خالل هذه الور�سة على ت�سل�سل احلم�س النووي والربوتينات 
احليوية،  املعلوماتية  بيانات  قواعد  يف  املتوفرة  تلك  ومهامها  وتركيبتها 
الأمرا�س  اآلية حدوث  درا�سة  الطلبة من  املهارات متكن  وبا�ستخدام هذه 
الناجتة عن الطفرات اجلينية حيث ت�سمنت على �سبيل الذكر ل احل�سر: 

الأنيميا املنجلية والتليف الكي�سي والثال�سيميا وال�سرطان.
اجلدير بالذكر اأن ور�سة العمل هذه كانت بتنظيم من نادي علوم احلياة، 
ونظراً للنجاح الذي حققته، تقرر اإقامة ور�س عمل اأخرى ملناق�سة موا�سيع 

اأكر ودعوة املدرا�س واجلامعات املحلية للم�ساركة فيها.
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زهرات امل�ضتقبل .. واحللقة الأوىل يف بناء جمتمع املعرفة

الإماراتي الأحمر  الهالل  هيئة  من  تربع  درهم   279000
 ملر�ضى اأطفال ال�ضرطان مب�ضت�ضفى توام

حديقة حيوانات العني تنظم حملة للتربع بالدم 
•• العني - الفجر:

بالعني  احل��ي��وان��ات  ب��ح��دي��ق��ة  وال�����س��الم��ة  وال�����س��ح��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  اإدارة  نظمت 
وبالتعاون مع بنك الدم الإقليمي حملة التربع بالدم 2013، وذلك ملدة 
يومني. وتهدف تلك احلملة اإىل ن�سر الوعي بني املوظفني باأهمية التربع 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  م�ست�سفيات  خمتلف  يف  له  امللحة  واحلاجة  بالدم 
الالزم  الفني  ال��دع��م  تقدمي  على  الإقليمي  ال��دم  بنك  وح��ر���س  املتحدة. 
وذلك بتخ�سي�س مركبة وطاقم طبي متكامل اأتاح الفر�سة لأكر من 50 
الهاجري،  غامن  ال�سيد  مقدمتهم  ويف  بالدم،  التربع  احلديقة  يف  موظفاً 

املدير العام حلديقة احليوانات بالعني. وبهذا ال�سدد قال الهاجري: 
 دعم املجتمع الإماراتي هو جزء من القيم والأ�س�س التي تقوم عليها حديقة 
احليوانات بالعني، والتربع بالدم تعد و�سيلة ب�سيطة وفعالة للقيام بذلك، 
ومبا ي�سمن حت�سني حياة املر�سى املحتاجني يف جميع اأنحاء الدولة. ونحن 
مظوظون لأن دولتنا توفر هذه اخلدمات حيث ميكن جمع وتوزيع الدم 
بكل �سهولة على جميع امل�ست�سفيات يف الدولة، ونحن يف احلديقة حري�سون 
على امل�ساركة بهذه املبادرات ب�سكل دائم . واأطلق بنك الدم الإقليمي احلملة 
حتت اإدارة م�ست�سفى توام يف العني، حيث ميكن لكل وحدة دم انقاذ ثالثة 
اأ�سخا�س. ميكن اي�سا ف�سل كل وحدة دم لتتكون من خاليا الدم احلمراء 
والبالزما وال�سفائح الدموية والرا�سب القري، ويفتح بنك الدم الإقليمي 

اأبوابه للتربعات من ال�ساعة 8:00 �سباحاً حتى 08:00 م�ساًء.



تلقي دعوة من فندق اأو �سركة  من  بد  ل  رو�سيا:   -  1
تاأ�سرية  ع��ل��ى  احل�����س��ول  م��ن  تتمكن  ح��ت��ى  ���س��ي��اح��ي��ة، 
اأن تكون ب�سحبة مر�سد  لدخول البالد. ومن املف�سل 

�سياحي ملي، مل�ساعدتك يف ق�ساء فرتة اإجازتك.
اأ�سعب ما يواجه امل�سافر اإىل ال�سني هو  ال�سني:   -  2
منطقة  كل  بني  امل�سافة  بعد  اإىل  اإ�سافة  اللغة،  حاجز 
بالباعة  ك��ث��رياً  ق��د حتتك  اأن��ك  كما  واأخ���رى،  �سياحية 
تكون  اأن  وعليك  الأج���رة،  �سيارات  و�سائقي  اجلائلني 
اأمواًل  ي��ت��داول��ون  ق��د  لأن��ه��م  التعامل معهم  يف  ح���ذراً 

مزيفًة.
جزيرة،   13 ع���ن  ع���ب���ارة  وه����ي  غ���الب���اغ���و����س:   -  3
وم���ن اأج��م��ل الأم���اك���ن يف ال��ع��امل م��ن ح��ي��ث الطبيعة 
الطيور،  من  خمتلًفا  نوعاً   60 يوجد  حيث  اخلالبة، 
ن��وع خمتلف  األ��ف  م��ن ع�سرين  لأك��ر  وتعترب موطنا 
ال�سكان  روؤي���ة  ميكنك  كما  العمالقة،  ال�سالحف  م��ن 

الأ�سليني لهذه اجلزر يعي�سون بطريقة بدائية.
الأم��اك��ن يف م�سر غري  م��ن  كثري  باتت  م�سر:   -  4
البالد،  ت�سهدها  التي  ال�سيا�سية  التطورات  بعد  اآمنة 

لذا يف حال رغبتك يف ال�سياحة هناك، عليك التجول 
ب�سحبة مر�سد �سياحي. 

توافر  وع��دم  ال�سحي،  ال�سرف  م���ازال  الهند:   -  5
في�ساب  الهند،  يف  م�سكالت  اأه���م  م��ن  النظيفة  امل��ي��اه 
10 ماليني �سائح با�سطرابات معوية ب�سبب  كل عام 
ت�ست�سري مر�سداً  اأن  املاء والطعام، فعليك  عدم نظافة 
تتجول  واأن  النظيفة،  الأم��اك��ن  ل��ك  ليقول  �سياحياً، 

داخل حافلة مكيفة ل�سعوبة املوا�سالت.
دولة �سغرية خا�سة اإذا متت  كينيا  تعترب  كينيا:   -  6

مقارنتها بالهند، لكنها تتمتع ببيئة خ�سراء ومميات 
ولكن  املنطلقة،  ال��زراف��ات  وم�ساهدة  رائ��ع��ة،  طبيعية 
عليك اخلروج يف �سيارات لتفادي احليوانات املفرت�سة.

  7 - الأردن:رغ���م اأن الدولة مل ت�سهد اأح��داث عنف 
جت���اه امل��دن��ني، ف���ان ه��ن��اك بع�س الح��ت��ج��اج��ات التي 
برتا  منطقة  مل�ساهدة  الأردن  زي���ارة  متنع  األ  يجب 
اأن  الأف�سل  يكون من  لذا قد  امليت،  والبحر  الأثرية، 
قيادة  حت��ت  �سياحية  وف���ود  �سمن  ه��ن��اك  اإىل  ت�سافر 

مر�سد �سياحي.

احلكمة  تقوله  ما  ه��ذا  اأهلها.  يفعل  كما  افعل  اأو  ت�سرف  روم��ا  يف  كنت  اإذا 
�سوف  ال��ي��وم  لكننا  بالطبع،  وا���س��ح  املعنى  ال��ع��امل.  دول  معظم  يف  املنت�سرة 
بع�س ما مييز  لنتعرف على  روما وحدها،  اإىل  ولي�س  اإيطاليا  اإىل  ناأخذك 
�سبقنا  من  اكت�سبها  خ��ربات  معنا  ن�سطحب  و�سوف  والإيطاليني.  اإيطاليا 
لزيارة هذا البلد الرائع باأهله وتاريخه واآثاره، وبطعامه ال�سهي اأي�ساً، مع 
بع�س الفو�سى املحببة اأو رمبا املزعجة التي ميكن اأن تبدو غريبة للبع�س.

الإي��ط��ال��ي��ة حتى تكت�سف بنف�سك م��ق��دار حب  ق��دم��اك الأر����س  ت��ط��اأ  اإن  م��ا 
الإيطاليني لتقدمي الن�سائح للغريب على �سورة اأوامر وتعليمات، حتى لو 
ثانية، ح��اول تغيري  ال�سراب، جّربه مرة  اأو  الطعام  ت�ساألهم: ج��ّرب هذا  مل 
ت�سريحة �سعرك، غرّي هذا احلذاء اأو اإن لون قمي�سك غري منا�سب لطق�س 
ملاذا تت�سرف وكاأنك عجوز؟  وا�سعة،  اإ�سرع فالطريق  ت�سرع،  الأي��ام، ل  هذه 
عرب  اإيطاليا  اإىل  وال�سياح  ال��زوار  ي�سل  ما  غالباً  غ��ّن.  اإ�سحك..  اأرق�����س.. 
مطار روما لأنهم يحلمون بزيارة معاملها الأثرية ال�سهرية، اعتقاداً منهم اأن 
الآثار ترتكز يف العا�سمة، وهذا خطاأ كبري، وكما يقول اأحد خرباء ال�سياحة 
فالرومان القدماء كانوا م�سغولني دائماً يف �سنع ما يدل على ح�سارتهم، 
وبالتايل بالإمكان ال�ستمتاع مب�ساهدة الآثار الرائعة يف كل مكان تقريباً من 
�سبه اجلزيرة الإيطالية. على هذا الأ�سا�س لن تخ�سر �سيئاً يذكر اإذا دخلت 
اإيطاليا عرب �سقلية اأو ميالنو لأنك �ستجد الآثار على مقربة من املطار اأو 
امليناء وكاأنها تنتظر و�سولك، فاإيطاليا تتاألف من ع�سرين مقاطعة ويف كل 

مقاطعة اآلف املعامل الأثرية التي تخلب الأنظار.
هذا ل يعني يف اأي حال من الأحوال التخلي عن زيارة روما فهي تغ�س بكل 

ما ي�سحر الزائر من مباهج احلياة بالإ�سافة لآثارها بالطبع.

التوقيت االإيطايل
لهم  فالإيطاليون  عنه  البعد  اأو  غرينيت�س  من  القرب  لي�س  هنا  املق�سود 
توقيتهم اخلا�س الذي يتغري با�ستمرار.. يختلف بني �سخ�س واآخر اأو بني 
اإنه �سيلتقيك يف اخلام�سة مثاًل فال  منطقة واأخ��رى، فاإذا قال لك اأحدهم 
تغ�سب اإذا جاءك يف اخلام�سة والن�سف اأو ال�ساد�سة، لأن الوقت متحرك يف 

اإيطاليا كما يوؤكد زوارها.
واإذا قال لك مندوب ال�سركة ال�سياحية اإن زيارة املتاحف اأو التجول بني الآثار 
�ستبداأ يف العا�سرة �سباحاً فال تغ�سب اإذا تاأخر يف الو�سول لب�سع دقائق اأو 
لن�سف �ساعة، على الرغم من اأنه من املوؤكد �سوف يغرقك بعبارات العتذار. 
التوقيت الإيطايل )املطاط( ل يقت�سر على املر�سدين ال�سياحيني وحدهم 
ال�سينما،  ودور  املطاعم  فيها  مب��ا  التجارية  املوؤ�س�سات  معظم  ي�سمل  فهو 
ولذلك فالن�سيحة لك اأن تت�سل باملطعم الذي تريد تناول طعامك فيه قبل 
اأو قبل املوعد املكتوب  اأبوابه يف ذلك اليوم  اأنه مل يغلق  الذهاب للتاأكد من 

على تلك الأبواب.

اللغة
غالباً ما يعتقد ال�سائح يف اإيطاليا اأنه �سيجد من يتفاهم معه بعيداً عن لغة 
كبري، هذا �سحيح  اإىل حد  عاملية  لغة  باتت  الإنكليزية  اللغة  واأن  الإ���س��ارة، 
يف مطاعم وفنادق روما ونابويل وميالنو حيث يف الإمكان �سماع الكثريين 
بالعثور  املدن فال حتلم  ابتعدت عن هذه  اإذا  بلكنة مببة، لكن  يلفظونها 
على من يتكلم الإنكليزية، واإذا كان هناك من يعرف اللغة ف�سوف ي�سر على 

التحدث بالإيطالية فقط لأنها اللغة القومية التي يحبها ويعتز بها.

بالإيطالية  �سعيداً  حظاً  ل��ك  نتمنى  اأن  �سوى  ن�ستطيع  ل  احل��ال��ة  ه��ذه  يف 
.Bocca Al Lupo

موقف ال�سيارة
اإذا كنت ممن يف�سلون ا�ستئجار �سيارة لتنقالتك يف هذه البالد فعليك اأن 
اأمام الأر�سفة  املرور، فالوقوف املجاين م�سموح فقط  تعرف بع�س قوانني 
بالأر�سفة  فعليك  ت�سمح  امليزانية  كانت  اإذا  اأم��ا  الأبي�س  باللون  امل�سبوغة 

الزرقاء فاملواقف فيها متوافرة يف معظم الأوقات.
الأر�سفة امل�سبوغة باللون الزهري خم�س�سة للحوامل يف �سهورهن الأخرية 
ولي�س يف بدايات احلمل، اأما الأر�سفة ال�سفراء فهي للمعاقني وبالطبع هناك 
خمالفة كبرية ملن يوقف �سيارته يف اأي من هذه املواقف اإذا مل تكن ال�سيارة 

حتمل اللوحة املخ�س�سة التي ت�سدرها اإدارات املرور للمعاقني فقط.
اأما اإذا خلت الأر�سفة من الألوان الأربعة فاحذر الوقوف يف منطقة ممنوع 
املخالفة  ال�سيارة  �سحب  منطقة  يف  اأو   Divieto di Sosta الوقوف 

.Zona di Rimozione

جولة بال�سيارة
اإذا رغبت يف زيارة هذه البالد الرائعة والتجول يف اأرجائها ب�سيارة م�ستاأجرة 
ف��ال ت��ع��ّول ك��ث��رياً ع��ل��ى خ��رائ��ط غ��وغ��ل اأو ع��ل��ى ج��ه��از الإر����س���اد بالأقمار 
تلك  اأو  اجل��ه��از  ه���ذا  اأن  تت�سور  ك��ن��ت  اإذا  ا�����س(،  ب���ي.  )ج���ي.  ال�سطناعية 
القيادة  على  املفرو�سة  الر�سوم  بع�س  توفري  يف  ت�ساعدك  �سوف  اخلرائط 
يف الأوتو�سرتادات عن طريق �سلوك الطرق الفرعية واجلانبية لأنك كلما 

اأوغلت جنوباً، �ستكت�سف اأن الطرق ال�سيقة واملزروعة باحلفر واخلالية من 
اإ�سارات املرور اأو اأي تنظيم لن ترتكك ت�ستمتع بالرحلة، خا�سة اإذا مل تكن 

خبرياً يف هذه املناطق وعارفاً يف خباياها واأ�سرارها. 
ال����ذي يربط   Via Appia امل�����س��م��ى  ال�����س��ري��ع  ف��ال��ط��ري��ق  ومل��ع��ل��وم��ات��ك، 
معظم  يف  الإ���س��اءة  من  خ��ال  اجلنوبية  برينديزي  مبدينة  روم��ا  العا�سمة 
مناطقه، كما اأن كرة تعرجاته تثري اأع�ساب ال�سائق اإذا مل يكن معتاداً على 
القيادة فيه. وبالتايل فمن الأف�سل اأن تدفع الر�سوم املقررة وتقود �سياراتك 

على الأوتو�سرتاد املنظم وال�سريع بالفعل.

جندول البندقية
العائمة وال�ساحرة هو احللم  املدينة  اأن ركوب اجلندول يف هذه  املوؤكد  من 
اأن  عليك  لكن  منهم،  الرومان�سيون  وبخا�سة  اجلميع،  ي��راود  الذي  اللذيذ 
ال�سركة  اأو  تكون ح�سب مزاج �ساحب اجلندول  ما  فالت�سعرية غالباً  حتذر 
لت�سلم فاتورة تقلب ح�ساباتك،  اأن تكون م�ستعداً  ال�سياحية، ولذلك عليك 
فاجلولة التي ت�ستغرق ن�سف �ساعة على �سبيل املثال قد ت�سل فاتورتها اإىل 
التفاق  الأف�سل  فمن  وبالتايل،  الواحد..  لل�سخ�س  دولراً  وثالثني  مائة 
امل�سبق على الت�سعرية حتى ل تفاجئك اأرقامها يف وقت لحق وتوقظك من 

اأحالم اليقظة والرومان�سية.
على عدم تخريب  النهرية وحري�ساً  راغباً يف اجلولة  ت��زال  اإذا كنت ل  اأم��ا 
املدينة  �سكان  ي�ستخدمه  نهري  تاك�سي  وه��و  )الرتاكيتو(  فهناك  امليزانية 
يف تنقالتهم.. ميكنك ال�ستمتاع بالرحلة وكاأنك يف اجلندول لكنها اأق�سر 

قلياًل ول تكلف �سوى خم�سة دولرات فقط

حــ�ل العــالـم

23

ال�سهل عليك التجول مبفردك فيها وروؤية  التنزه، ويكون من  اأو  هناك دول حول العامل ميكنك زيارتها مبفردك لا�ستجمام 
معاملها باأمان. وعلى اجلانب االآخر قد يكون ذلك من ال�سعب يف دول اأخرى، ف�سفرك اإىل بع�س الدول مبفردك قد يعر�سك اإىل 

خماطر، لذا قد يكون من املف�سل زيارتها ب�سحبة اآخرين اأو �سمن اأفواج �سياحية، وهذه الدول بح�سب �سبكة CNN هي:

اكت�سف بنف�سك مقدار حب االإيطالين لتقدمي الن�سائح للغريب 

اإذا كنَت يف روما.. ت�ضرف اأو افعل كما يفعل اأهلها

مبفردك! زيارتها  من  احرت�ض  دول   7

الوجبات ال�ضريعة اأكرث رواجًا 
من )التقليدية( يف فرن�ضا 

يف بلد معروف بفن الطبخ الرفيع، باتت مرتبة ال�سدارة فيه من ن�سيب 
الوجبات ال�سريعة، فقد بلغت مبيعات مطاعم الوجبات ال�سريعة يف فرن�سا 
34 مليار يورو يف عام 2012، متخطية بالتايل مبيعات املطاعم التقليدية. 
يف  املتخ�س�س  لال�ست�سارات  )ج��ريا(  مكتب  نتائجها  ن�سر  درا�سة  يف  وج��اء 
هذا القطاع، اأن مبيعات مطاعم الوجبات ال�سريعة ت�سكل 54 يف املئة من 
اإجمايل مبيعات القطاع يف فرن�سا. وقد ارتفعت هذه املبيعات بن�سبة 74 يف 
املئة منذ عام 2004. وقد �سجلت �سل�سلة )ماكدونالدز( التي ت�سكل فرن�سا 
املا�سي  ال��ع��ام  ي��ورو  4.35 مليارات  اأع��م��ال بلغ  اأك��رب �سوق لها رق��م  ث��اين 
)زيادة بن�سبة 4 يف املئة(، يف حني ارتفعت مبيعات �سل�سلة )كويك( بن�سبة 
ي��ورو. ويف املقابل، تراجعت مبيعات  1.032 مليار  اإىل  املئة لت�سل  يف   5
اأزمة ال�ستهالك وتراجع القدرة  املطاعم التقليدية التي تئن حتت وطاأة 
ال�سرائية. وذكرت الدرا�سة اأن الفرن�سيني هم، بعد الأمريكيني، ثاين كبار 
م�ستهلكي البيتزا يف العامل، مع اأكر من 1.26 مليار قطعة بيتزا بيعت 
اأنه مقابل كل طبق �سو�سي يف فرن�سا ا�ستهلك يف  العام املا�سي. واأو�سحت 
اأطباق كباب، و23 هامبورغر، و25 بيرتا،   8 2012، مت ا�ستهالك  عام 

و64 �ساندويت�س، و198 طبق معكرونة.
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          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2957 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
املنفذ  ال�سودان  التوم ممد من اهلل اجلن�سية:  التنفيذ/ هيثم حاج  طالب 
املطلوب  المارات  اجلن�سية:  ذ.م.م  بناء  الماراتية  الملانية  ال�سركة   : �سده 
اعالنه: ال�سركة الملانية الماراتية بناء ذ.م.م اجلن�سية: المارات عنوانه: 
ال�سادر  التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�سر 
اأ ظ - وحدد لنظره جل�سة  يف الدعوى رقم 2012/2601 عم جز- م ع- ب- 
مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/4/24 املوافق  الربعاء  يوم 
العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�سور 
لتخاذ  تفاديا  اعاله،  ال�سند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا 

اجراءات التنفيذ اجلربي.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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العدد  10767 بتاريخ  2013/4/15      
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/742 عقاري كلي              
اىل املدعى عليه/1- جمموعة ار�س �سم�س المارات ذ.م.م  جمهول مل القامة مبا 
ا�سلم �سيفال وميثله:  ال�سيد/  املدعي / كوميل �سيفال وميثله مبوجب توكيل عام  ان 
�سيف �سعيد را�سد الغبار ال�سام�سي   قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
درهم(  وق��دره )4942080  والت�سامم  مببلغ  بالت�سامن  والثانية  الوىل  عليها  املدعي 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ التعاقد 
يف 2007/12/18 وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/5/8 
ال�ساعة 11:00 �س بالقاعة ch1.B.8 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�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10767 بتاريخ  2013/4/15      
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1753 جتاري كلي              
ان  مبا  الق��ام��ة  مل  جمهول  جي  كي  �ستورك  اوج�ست  عليه/1-  املدعى  اىل 
عليك  اق��ام  قد  )ارام��ت��ك(  للتكنولوجيا  المريكية  العربية  ال�سركة   / املدعي 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )183.301.295 
درهم( والر�سوم وامل�سارف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ اقامة الدعوى 
وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2013/4/22 ال�ساعة 
9:30 �س بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 
بثالثة ايام على القل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.

 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10767 بتاريخ  2013/4/15      
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/62 جتاري كلي              
ابوع�سبة جمهول مل القامة مبا  اىل املدعى عليه/1-  خليل �سامي خليل 
ان املدعي / البنك التجاري الدويل وميثله: را�سد ممد �سعيد بوج�سيم   قد 
اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن مببلغ 
 %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   4547763( وق��دره 
من   2012/7/17 وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 
2013/5/9 ال�ساعة 9:30 �س بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل .  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10767 بتاريخ  2013/4/15      
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/708 مدين كلي              
اىل اخل�سم املدخل /1- ماتن للمعلومات التجارية 2- ايفر اي�ست للتجارة 3- �سركة 
كرييتف  فاينان�س ايه جى جمهويل مل القامة مبا ان املدعي  يف الطلب العار�س: 
موؤ�س�سة/  �ساحب  وب�سفته  ال�سخ�سية  ب�سفته  الكندي  ممد  جم��رن  احمد  �سلطان 
الدعوى  عليك  اق���ام  ق��د  ك��ن��ع��ان  حليم  �سمري  ومي��ث��ل��ه:  امل��ال��ي��ة  للو�ساطة  ا�ستريلنج 
ومو�سوعها املطالبة بندب خبري ما�سبي متخ�س�س مع الزام املدعي عليه بالر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة.    وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/5/1 ال�ساعة 
قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.C.15 بالقاعة  ���س   9:30
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�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10767 بتاريخ  2013/4/15      
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2010/1997  جتاري كلي                

اىل املدعى عليه/1- عادل ان�س جمعه مبارك جمهول مل القامة 
بان  نعلنكم  �����س.ذ.م.م    ال�سيارات  لتاجري  كارفري   / املدعي  ان  مبا 
الدعوى  يف   2013/4/9 بتاريخ  املنعقدة   بجل�ستها  ق��ررت  املحكمة 
املنتدب يف  ال�سيد اخلبري  تقرير  ب��ورود  اع��اله. اخطاركم  امل��ذك��ورة 
الدعوى وقد حتددت جل�سة يوم الحد املوافق 2013/4/28 ال�ساعة 

9.30 �سباحا بالقاعة ch1B.8 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10767 بتاريخ  2013/4/15      
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/1196  مدين جزئي      
اىل املحكوم عليه/1- ي�سري توفيق �سعودي احمد جمهول مل القامة 
يف   2013/3/20 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ ممدوح جودة عبدالرحمن بالزام املدعى 
والزامه  دره��م  واربعمائة  الفا  ع�سرون  مبلغ  للمدعى  ي��وؤدي  ب��ان  عليه 
الر�سوم وامل�ساريف. . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
با�سم  �سدر  الع��الن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني 
دبي  مكتوم حاكم  اآل  �سعيد  بن  را�سد  بن  ال�سيخ ممد  ال�سمو  �ساحب 

وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا املدنية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10767 بتاريخ  2013/4/15      
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2012/1028  جتاري كلي
 / املدعي   ان  القامة مبا  ك��وك جمهول مل  روب��رت موري�س  املدعى عليه/ 1-  اىل 
�سكال للتجارة �س.ذ.م.م- وميثلها هاوري ورطان باباخان ورطانيان  قد اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/3/31 احلكم التمهيدي 
التايل: حكمت املحكمة قبل الف�سل يف املو�سوع باحالة الدعوى للتحقيق لتثبت املدعية 
بكافة طرق الثبات ومنها  �سهادة ال�سهود باأنها قد قامت بدفع قيمة ال�سيكني- رقمي 
862269 و 862270 امل�سحوبني على بنك �سادرات ايران فرع ال�سيخ زايد- الول بقيمة 
544884 درهم، والثاين بقيمة 50500 درهم وعلي املدعية اح�سار �سهودا لتلك اجلل�سة 
على ان يكون التحقيق ملدة �سهرا بدء من اول جل�سة.   وحددت لها املحكمة جل�سة يوم 

الربعاء املوافق 2013/4/24 ال�ساعة 11.00 �سباحا  
ق�سم الق�سايا التجارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10767 بتاريخ  2013/4/15      
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2012/494  جتاري كلي
اىل املدعى عليه/ 1- كوربريت �سينغ �سربوال  جمهول مل القامة مبا ان املدعي  / 
بنك دبي التجاري قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت 
عليه  للمدعى  املحكمة ح�سوري  التايل: حكمت  التمهيدي  2013/1/8 احلكم  بتاريخ 
الثاين ومبثابة احل�سوري للمدعى عليهما الوىل والثالث وقبل الف�سل يف املو�سوع: 
بندب اخلبري امل�سريف املتخ�س�س ب�سوؤون البنوك �ساحب الدور باجلدول وتكون مهمته 
الطالع علي ملف الدعوى وامل�ستندات املقدمة فيها وما ع�سى  ان يقدمه اخل�سوم وكذا 
ال�سجالت والدفاتر التجارية والورقية واللكرتونية املنتظمة وفقا للمادة اخلام�سة 
املدعي عليه  امانة خربة وقدرها ع�سرة الف درهم كاتعاب اخلبري والزمت  وح��ددت 
الثاين ب�سدادها. وحددت لها املحكمة جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2013/5/16 ال�ساعة 

.ch2E.21 9.30 �سباحا  يف القاعة رقم
ق�سم الق�سايا التجارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10767 بتاريخ  2013/4/15      
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/110 مدين جزئي                
اىل املدعى عليه/1- عمرو ممد كمال علي ابرهيم  جمهول مل القامة مبا 
ان املدعي / بنك ام القيوين الوطني م �س ع  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )10730.68 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة التفاقية 2.49% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد 
�س   8:30 ال�ساعة   2013/4/24 املوافق  الربعاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  التام. 
بالقاعة ch2.D.17 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�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10767 بتاريخ  2013/4/15      
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/93 مدين جزئي                
اىل املدعى عليه/1- �ساجد ح�سن تاروكاين ح�سن  جمهول مل القامة مبا 
ان املدعي / راجيندران ناتي�سان وميثله: عبدالرحمن عبداهلل ح�سني امل�سرب  
يوؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  اق��ام عليك  ق��د 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   70.000( وق��دره  مببلغ  للمدعي 
والفائدة القانونية 9% من تاريخ البالغ 2012/10/20  وحددت لها جل�سة يوم 
فانت  ل��ذا   ch1.A.1 بالقاعة  �س   8:30 ال�ساعة   2013/4/21 املوافق  الح��د 
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�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10767 بتاريخ  2013/4/15      
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/28  ا�ستئناف تنفيذ عقاري  
مل  جمهول  )ذ.م.م(  اي�ستيت  راي��ال  -رام���ادا   1/ �سده  امل�ستاأنف  اىل 
���س.ذ.م.م وميثله:  العقاري  امل�ستاأنف /م�ساكن لتطوير  ان  القامة مبا 
ابرهيم ممد احمد ممد القا�سم   قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر 
بالدعوى رقم 2012/305 ا�سكالت عقارية  بتاريخ 2013/2/12 وحددت 
لها جل�سه يوم الثنني املوافق 2013/4/29 ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة 
رقم  ch.1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري ماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10767 بتاريخ  2013/4/15      
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1497  ا�ستئناف جتاري    
اىل امل�ستاأنف �سده /1 -كرود انريجي )ذ.م.م(   جمهول مل القامة 
مبا ان امل�ستاأنف /ريت�سفيلد انرتنا�سيونال كومر�سيال املحدودة وميثله: 
عبدالرحمن عبداهلل ح�سني امل�سرب    قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر 
بالدعوى رقم 2011/212 جتاري كلي بتاريخ 2012/11/21 وحددت لها 
جل�سه يوم الحد املوافق 2013/5/5 ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة رقم  
ch.2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري ماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10767 بتاريخ  2013/4/15      
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/125  ا�ستئناف جتاري    
القامة  مل  جمهول  مظلومي   ج��واد  -�سيد   1/ �سده  امل�ستاأنف  اىل 
���س.ذ.م.م وميثله: عبدالرحمن  امل�ستاأنف /الهالل للمجوهرات  ان  مبا 
بالدعوى  ال�سادر  احلكم  القرار/  ا�ستاأنف  قد  امل�سرب  ح�سني  عبداهلل 
جل�سه  لها  وح���ددت   2012/1/29 بتاريخ  كلي  جت���اري   2011/451 رق��م 
رقم   بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2013/5/12 امل��واف��ق  الح���د  ي��وم 
ch.2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري ماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10765 بتاريخ 2013/4/13     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/989  ا�ستئناف جتاري    
مل  جم��ه��ول  احل���داد  ممد  ف���وزي  -تي�سري   1/ ���س��ده  امل�ستاأنف  اىل 
وميثله:  �ساوي�س  اب��و  ممد  ح�سن  /ممد  امل�ستاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
عبدالرحمن عبداهلل ح�سني امل�سرب  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر 
بالدعوى رقم 2011/160 جتاري جزئي بتاريخ 2012/7/25 وحددت لها 
بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2013/5/7 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سه 
رقم  ch.2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري ماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10767 بتاريخ  2013/4/15      
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/532  جتاري كلي                
اىل املدعى عليه/1- �سركة تامي انريجي للتجارة العامة وميثلها/ ممد 
ح�سن كمال فقيه امي��اين  جمهول مل القامة مبا ان املدعي / جلف 
برتوكم )�س م ح( وميثلها �سودهري جويل بن �سنكر لل جويل  وميثل: 
منى ممد ر�سا الن�ساري نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�ستها املنعقدة  
تقرير  ب��ورود  اخطاركم  اع��اله.  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2013/4/11 يف 
ال�سيد اخلبري املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
على  للتعقيب   ch2E.22 بالقاعة  �سباحا   9.30 ال�ساعة   2013/5/7

التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10767 بتاريخ  2013/4/15      
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/1360  جتاري كلي      
القامة  �سيد علي مظلومي  جمهول مل  ج��واد  �سيد  املحكوم عليه/1-  اىل 
املنعقدة بتاريخ 2013/3/26 يف الدعوى  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
املدعى عليه  بالزام  ب��ور   �سيد علي مري  �سيد ممد  اع��اله ل�سالح/  املذكورة 
بان يوؤدي للمدعى مبلغ ) 5900000 درهم فقط خم�سة ماليني وت�سعمائة الف 
درهم( والزمته بامل�ساريف مبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر 
اآل  هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ ممد بن را�سد بن �سعيد 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10767 بتاريخ  2013/4/15      
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/762 مدين كلي                
اىل اخل�سم املدخل  /1- �سركة نا�سيونال اجننريينج �سوليو�سن ذ.م.م  جمهول مل 
القامة مبا ان املدعي / عادل نوري جابر ممثال عن ال�سركة الوطنية لتقنيات اللواح 
ال�سمنتية �س ذ.م.م ومركز الهلي لتعليم قيادة وميثله: علي ابراهيم ممد احلمادي  
قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بطرد  املدعى عليه الول من قطعة الر�س 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000000( وق��دره  مببلغ  عليهما  املدعي  وال���زام 
املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2013/4/25 ال�ساعة 9:30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.D.18
. ويف  اي��ام على الق��ل  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  لديك من مذكرات 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10767 بتاريخ  2013/4/15      
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/586 مدين كلي                
اىل املدعى عليه /1- �سركة رويف روز جاردن ليمتد  جمهول مل القامة مبا ان املدعي 
وميثله:  �سريكت  انونيم  ان�ساءات  موهند�سلي  ومت��ال  زمي��ني  زميطا�س  جي  يل  مي   /
بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اقام عليك  قد  �سيف عبيد علي احلفيتي  ممد 
درهم(   1.193.800.00( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي��ا  ب��ان  بالت�سامن  عليهما  املدعي 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  بالكفالة.  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  ال�سداد  متام  وحتى 
الربعاء املوافق 2013/4/24 ال�ساعة 9:30 �س بالقاعة ch1.C.15 لذا فانت مكلف 
م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  او من ميثلك  باحل�سور 
. ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون  ايام على القل  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10767 بتاريخ  2013/4/15      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/106 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- ال مزينة لتاجري معدات البناء �س.ذ.م.م  جمهول 
مل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �سركة فلكناز للنقل الربي ذ.م.م 
وميثله: علي ابراهيم ممد احلمادي قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية 
 )308234.72( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك��م  اع��اله  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة . وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10767 بتاريخ  2013/4/15      
مذكرة   اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/701  ا�ستئناف عقاري    
اىل امل�ستاأنف �سده /1 -�سونيان �سرييان جاكوب  �سرييان جمهول مل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف /جيكوب �سرييان كوزي وميثله: علي ابراهيم 
رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  قد  احل��م��ادي    ممد 
2012/1 عقاري كلي بتاريخ 2012/12/18 وحددت لها جل�سه يوم الربعاء 
 ch.1.C.11  املوافق 2013/4/17 ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة رقم
تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلكم  م��ن  او  ح�����س��ورك��م  يقت�سي  وع��ل��ي��ه 

�ستجري ماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10767 بتاريخ 2013/4/15    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2829 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
اجلن�سية:  هاوالدير  با�سو  دي  ام  ال�سالم  �سفيق  دي  ام  التنفيذ/  طالب 
بنغالدي�س   املنفذ �سده : ا�سبي�س  هوريزون ثري دي للمقاولت العامة ذ.م.م 
اجلن�سية: المارات املطلوب اعالنه: ا�سبي�س  هوريزون ثري دي للمقاولت 
التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�سر  عنوانه:  المارات  اجلن�سية:  ذ.م.م  العامة 
رقم 2012/1908 عم  الدعوى  ال�سادر يف  التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  تقدم بطلب 
املوافق 2013/4/23  الثالثاء  اأ ظ - وحدد لنظره جل�سة يوم  م ع- ب-  جز- 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة الوىل بادارة 
التنفيذ-  الكائنة باملحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�سند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10767 بتاريخ 2013/4/15    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2957 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
املنفذ  ال�سودان  التوم ممد من اهلل اجلن�سية:  التنفيذ/ هيثم حاج  طالب 
املطلوب  المارات  اجلن�سية:  ذ.م.م  بناء  الماراتية  الملانية  ال�سركة   : �سده 
اعالنه: ال�سركة الملانية الماراتية بناء ذ.م.م اجلن�سية: المارات عنوانه: 
ال�سادر  التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�سر 
اأ ظ - وحدد لنظره جل�سة  يف الدعوى رقم 2012/2601 عم جز- م ع- ب- 
مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/4/24 املوافق  الربعاء  يوم 
العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�سور 
لتخاذ  تفاديا  اعاله،  ال�سند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا 

اجراءات التنفيذ اجلربي.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10767 بتاريخ 2013/4/15    
  اخطار دفع   يف الق�سية التنفيذية - رقم 2012/231 تنفيذ عمايل م�ساحلة

  ZF5V41  -  1  :م�سل�سل عام
�سدر  قد  بالن�سر   : عنوانه  الم���ارات  العامة-  للمقاولت  /�سنكات  عليه  املحكوم  اىل 
نيبيا-  دي��ن  امل��دع��ي)ب��ريا  ل�����س��ال��ح   )2012/5067  ( رق���م  الق�سية  يف  ح��ك��م  ���س��دك 
باك�ستان   ( ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم املذكور، ودفع الر�سم 
املحدد لذلك، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي: تنفيذ ت�سويه 1- املبلغ املطلوب 
حت�سيله:9.850درهم 2- ر�سم الت�سريح بالتنفيذ 3- املبلغ املطلوب حت�سيله املجموع : 
9.850 درهم  لذا فانت مكلف باحل�سور  امام هذه املحكمة للجل�سة املحددة يف ال�ساعة 
تخلفك عن  ، ويف حاله  اع��اله  ذك��ر  ما  لتنفيذ  ي��وم 2013/4/29م.  �سباح  )9.00( من 
ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك الجراءات القانونية املنا�سبة. �سدر بتوقيعي وختم 

املحكمة بتاريخ 2013/3/12.
 القا�سي/ جمال الدين وداعة 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10767 بتاريخ 2013/4/15    
    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف الدعوى  رقم )2013/688 دعوى ( املنظورة امام 
جلنة ف�س املنازعات اليجارية  واملرفوعة على املدعي عليه 
/جولدن تاون للعقارات وال�سيانة العامة اعالنها ن�سراً وقد 
حتدد لنظر الدعوى جلل�سة يوم الثنني املوافق 2013/4/22 
يف متام ال�ساعة 12.00 ظهرا مبقر اللجنة الكائن مبع�سكر ال 

نهيان وذلك على نفقة املدعي/ ممد طارق لودهي
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم ال�سيد / طارق ممد اأحيد الب�سيوين
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 188277     بتاريخ :  13 / 03 / 2013م
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�س��م:  طارق ممد اأحيد الب�سيوين
وعنوانه: مركز �سارة للت�سوق ، الدور 8 مكتب 801 ، الرولة ، ال�سارقة، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات، وخدمات الإيواء املوؤقت.

الواق�عة بالفئة: 43
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة "الأمور" كتبت باللغة العربية باللون الأحمر ب�سكل مميز حيث 
 " الكلمة  ياأتي ر�سم خطني نحو الأعلى اأحدهما طويل و الثاين ق�سري فوق احلرف "و" ب�سكل مميز و حتتها 
مميز  اإك�سرب�س" ب�سكل مميز باللون الأ�سود و على ي�سارها كتبت الكلمة الالتينية "Al Amoor" ب�سكل 
الالتيني  احل��رف  فوق  الثاين ق�سري  و  اأحدهما طويل  الأعلى  نحو  ر�سم خطني  ياأتي  الأحمر حيث  باللون 

ال�سود. باللون  مميز  " xpress" ب�سكل  الكلمة  حتتها  و  مميز  "A" ب�سكل 
ال�س��رتاطات: 

على من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  اأبريل 2013 العدد 10767

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

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 54913

با�سم : األزا كوربوري�سن
وعنوانه : 1900 �س�ارل�س�تون رود ، ماونتني فيو ، �سي ايه 7210 – 94039 ، الوليات املتحدة الأمريكية .

بتاريخ : 27 مار�س 2004 امل�سجلة حتت رقم : 45913  
الفئة : 5

املنتجات : م�ستح�سرات �سيدلية لعالج ا�سطراب فرط الن�ساط ونق�س الهتمام لدى الأطفال.
ال�سرتاطات

انتهاء احلماية يف :2013/08/12  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات 
وحتى تاريخ : 2023/08/12

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  اأبريل 2013 العدد 10767

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

بتاريخ : 2012/03/20 املودعة حتت رقم :  170899 
با�س��م : :  �ساندير براكا�س كي�سن

وعنوانه : �س ب 45380، دبي ، اأ ع م                         
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

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

و�سف العالمة : هي عبارة عن كلمة  TARGET مكتوبة باللغة الالتينية وباللون الأ�سود ويوجد حتتها 
TC باللغة الالتينية وباللون الأ�سود ويوجد �سهم خارج من الدائرة وهو  دائرة مكتوب بداخلها احلرفني 

باللون الأ�سود
ال�س��رتاطات   : دون �سرط

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

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

ق�سم العالمات التجارية
الثنني  15  اأبريل 2013 العدد 10767

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

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   : 

املودعة حتت رقم : 56792
با�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون

وعنوانه :وان جون�سون اأند جون�سون بالزا ، نيو برنزويك ، نيو جري�سي ، الوليات املتحدة الأمريكية.
بتاريخ : 28 مايو 2005  امل�سجلة حتت رقم :53359  

الفئة : 5
املنتجات : جهاز ت�سخي�س يدوي لفح�س الدم والقطع وامللحقات املتعلقة به.

" ULTRA " ال�سرتاطات : عدم املطالبة بحق خا�س عن ا�ستخدام الكلمة
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف : 2013/10/28 

وحتى تاريخ : 2023/10/28
اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  اأبريل 2013 العدد 10767

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

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 57248

با�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون
وعنوانه : وان جون�سون اأند جون�سون بالزا ، نيو برنزويك ، نيو جري�سي ، الوليات املتحدة الأمريكية.

بتاريخ : 01 يونيو 2004  امل�سجلة حتت رقم :46993  
الفئة : 10

املنتجات : اأجهزة ملراقبة جلوكوز الدم.
ال�سرتاطات

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف : 2013/11/23 
وحتى تاريخ : 2023/11/23

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  اأبريل 2013 العدد 10767

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم ال�سيد / طارق ممد اأحيد الب�سيوين
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 188278     بتاريخ :  13 / 03 / 2013م
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�س��م:  طارق ممد اأحيد الب�سيوين
وعنوانه: مركز �سارة للت�سوق ، الدور 8 مكتب 801 ، الرولة ، ال�سارقة، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات، وخدمات الإيواء املوؤقت.

الواق�عة بالفئة: 43
و�سف العالمة: عبارة عن الكلمة "الأمور" كتبت باللغة العربية باللون الأحمر ب�سكل مميز حيث ياأتي ر�سم 
"جراند"  "و" ب�سكل مميز و فوقها الكلمة  خطني نحو الأعلى اأحدهما طويل و الثاين ق�سري فوق احلرف 
 Since 1991 كتبت باللون الأ�سود و حتتها ر�سم على �سكل يد حتمل طبق باللون الأ�سود و حتتها العبارة
ر�سم  ياأتي  حيث  الأحمر  باللون  مميز  ب�سكل   "Al Amoor" الالتينية  الكلمة  كتبت  ي�سارها  على  و 
خطني نحو الأعلى اأحدهما طويل و الثاين ق�سري فوق احلرف الالتيني "A" ب�سكل مميز و فوقها الكلمة 
" كتبت باللون الأ�سود و حتتها ر�سم على �سكل يد حتمل طبق باللون الأ�سود و حتتها العبارة   GRAND  "

.Since 1991
ال�س��رتاطات: 

على من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  اأبريل 2013 العدد 10767

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

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 55919

با�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون
وعنوانه : وان جون�سون اأند جون�سون بالزا ، نيو برنزويك ، نيو جري�سي ، الوليات املتحدة الأمريكية.

بتاريخ : 19 اأبريل 2004  امل�سجلة حتت رقم :46472  
الفئة : 5

 املنتجات : مواد �سيدلنية ب�سرية ، يعني م�سكنات. 
ال�سرتاطات

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف : 2013/09/17 
وحتى تاريخ : 2023/09/17

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  اأبريل 2013 العدد 10767

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

بتاريخ : 2012/03/20 املودعة حتت رقم :  170801 
با�س��م : �ساندير براكا�س كي�سن

وعنوانه : �س ب 45380، دبي ، اأ ع م                         
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

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

الأ�سود ويوجد حتتها  باللغة الالتينية وباللون  TURKI مكتوبة  العالمة : هي عبارة عن كلمة   و�سف 
TC باللغة الالتينية وباللون الأ�سود ويوجد �سهم خارج من الدائرة وهو  دائرة مكتوب بداخلها احلرفني 

باللون الأ�سود.
ال�س��رتاطات   : دون �سرط

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

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

ق�سم العالمات التجارية
الثنني  15  اأبريل 2013 العدد 10767

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

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 56791

با�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون
وعنوانه : وان جون�سون اأند جون�سون بالزا ، نيو برنزويك ، نيو جري�سي ، الوليات املتحدة الأمريكية.

بتاريخ : 22 اأكتوبر 2005  امل�سجلة حتت رقم :55721  
الفئة : 5

املنتجات : جهاز ت�سخي�س يدوي لفح�س الدم والقطع وامللحقات املتعلقة به.
ال�سرتاطات

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :    2013/10/28 
وحتى تاريخ : 2023/10/28

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  اأبريل 2013 العدد 10767

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

بتاريخ 2011/06/15م   املودعة حتت رقم: 158606 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�س��م: الحتاد للطريان 
 وعنوانه:�س.ب.:35566، طريق املطار اجلديد، اأبو ظبي، الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
الورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد )وال��واردة يف الفئة 16( مبا يف ذلك الفوط الورقية 
ومواد  ال��ورق  من  ال�سغرية  وال�سحون  التواليت  وورق  ال��ورق  من  ومناديل  الرت�سيح  وورق  املوائد  ومناديل 
التغليف من الورق اأو الورق املقوي؛ اأوعية واأكيا�س التغليف؛ املطبوعات وت�سمل املن�سورات والن�سرات وامللفات؛ 
مواد جتليد الكتب؛ ال�سور الفوتوغرافية؛ اإعالنات كبرية و�سفافيات واأعالم )من الورق(؛ لفتات من الورق 
بالحتكاك وبطاقات ل�سقة؛ ل�ساقات مبا يف  تنقل  ر�سوم  ذات م�سابك؛ قرطا�سية؛  األ��واح  املقوى؛  ال��ورق  اأو 
ذلك الل�ساقات التي تثبت بالكي غري امل�سنوعة من الن�سيج؛ مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات 
منزلية؛ مواد الفنانني مبا يف ذلك مواد الر�سم والتلوين والت�سكيل؛ فرا�سي دهان اأو تلوين؛ الآلت الكاتبة 
واللوازم املكتبية )عدا الأثاث(؛ مواد التوجيه والتدري�س )عدا الأجهزة(؛ مواد التغليف البال�ستيكية )غري 
الواردة يف فئات اأخرى(؛ حروف الطباعة؛ الكلي�سيهات )الرا�سمات(؛ األواح اردوازية للكتابة و�سبورات؛ اأدوات 

 الكتابة والر�سم؛ اأفالم بال�ستيكية تلقائية الل�سق لأغرا�س الزينة؛ مالقط نقود. 
 16  الواق�عة بالفئة:  

الالتينية. كتبت عبارة "FROM ABU DHABI To THE WORLD"باللغة  و�سف العالمة:  
 ABU DHABI ال�س��رتاطات: عدم املطالبة بحق ح�سري عن ا�ستخدام ال�سم اجلغرايف

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 العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  اأبريل 2013 العدد 10767

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

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 57535

با�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون
وعنوانه : وان جون�سون اأند جون�سون بالزا ، نيو برنزويك ، نيو جري�سي ، الوليات املتحدة الأمريكية.

بتاريخ : 31 مايو 2004 امل�سجلة حتت رقم : 46972  
الفئة : 21

 املنتجات : فرا�سي اأ�سنان. 
ال�سرتاطات

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :    2013/12/09 
وحتى تاريخ : 2023/12/09

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  اأبريل 2013 العدد 10767

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

بتاريخ : 2012/04/30 املودعة حتت رقم :  172829 
با�س��م :  جاي براكا�س منغارام

وعنوانه : �س ب 51374، دبي ، اأ ع م                         
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

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

و�سف العالمة : هي عبارة عن كلمة  Viny مكتوبة باللغة الالتينية وبطريقة مبتكرة وباللون الأ�سود
ال�س��رتاطات   : دون �سرط

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

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

ق�سم العالمات التجارية
الثنني  15  اأبريل 2013 العدد 10767

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

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 55358

با�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون
وعنوانه : وان جون�سون اأند جون�سون بالزا ، نيو برنزويك ، نيو جري�سي ، اأمريكا.

بتاريخ : 15 اأغ�سط�س 2006  امل�سجلة حتت رقم :62364  
الفئة : 5

 املنتجات : منتجات احلماية ال�سحية لل�سيدات. 
ال�سرتاطات :عدم املطالبة بحق خا�س عن ا�ستخدام الكلمة " perfect " مبعزل عن العالمة.

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف : 2013/09/09 
وحتى تاريخ : 2023/09/09

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  اأبريل 2013 العدد 10767

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

بتاريخ 2011/06/15م   املودعة حتت رقم: 158604 
 تاريخ اإيداع الأولوية:     

 با�س��م: الحتاد للطريان 
 وعنوانه:�س.ب.: 35566، طريق املطار اجلديد، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
امل�سافرين؛  اأمتعة  مناولة  وال�سحنات؛  للم�سافرين  اجل��وي  النقل  وال�سحنات؛  امل�سافرين  لنقل  الطريان  خطوط  خدمات 
وت�سمل  التخزين  خدمات  م��راآب؛  يف  الإي���واء  خدمات  ال�سحنات؛  مناولة  احلقائب؛  مناولة  للم�سافرين؛  ال�سحن  خدمات 
وت�سمل  النقل  خدمات  النتظار؛  واأم��اك��ن  وامل���راآب  املركبات  تاأجري  وت�سمل  التاأجري  خدمات  والب�سائع؛  املركبات  تخزين 
والأثاث  والأمتعة  وامل�سافرين  املركبات  نقل  والأماكن؛  وال�سكك احلديدية  والأج��رة واحلافالت  وال�سيارات  القيادة  خدمات 
وال�سحنات و�سحب ال�سيارات؛ خدمات الرحالت ال�سفر وت�سمل توفري خدمات احلجز؛ تنظيم الرحالت وال�سفر ومعلومات 
الرحالت وال�سفر واملعلومات ال�سياحية املتعلقة بكافة اأمناط الرحالت وال�سفر؛ خدمات املطارات وت�سمل اخلدمات املت�سلة 
)التحميل  والعتالة  وال�سحنات  امل�سافرين  اأمتعة  اإج��راءات  واإنهاء  الطريان  �سركات  �سالت   يف  امل�سافرين  اإج��راءات  باإنهاء 
الرحالت  م�سارات  مراقبة  وت�سمل  اجل��وي��ة  املراقبة  خ��دم��ات  ال�سحنات؛  وتفريغ  بتحميل  املت�سلة  واخل��دم��ات  والتنزيل( 
توفري  للطائرات؛  التخزين  حظائر  ت�سهيالت  تنظيم  والق��رتاب؛  املغادرة  اإج��راءات  وت�سميم  واملغادرة  الوا�سلة  للطائرات 
هذه  بكافة  املتعلقة  املعلومات  ت��وف��ري  ال�سحنات؛  وتخزين  التخزين  وم�ساحات  امل�ستودعات  ت��اأج��ري  وت�سمل  امل�ستودعات 

 اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عاملية.   
39 الواق�عة بالفئة:  

الالتينية. كتبت عبارة "FROM ABU DHABI To THE WORLD"باللغة  و�سف العالمة:  
ABU DHABI ال�س��رتاطات:  عدم املطالبة بحق ح�سري عن ا�ستخدام ال�سم اجلغرايف

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 العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  اأبريل 2013 العدد 10767

EAT 11851

EAT 14011

EAT 14026

EAT 13512

EAT 14012

EAT 13980

EAT 14016

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

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 56790

با�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون
وعنوانه :وان جون�سون اأند جون�سون بالزا ، نيو برنزويك ، نيو جري�سي ، الوليات املتحدة الأمريكية.

بتاريخ :31 مايو 2004  امل�سجلة حتت رقم :46977  
الفئة :10

 املنتجات : اأجهزة مراقبة جلوكوز الدم. 
ال�سرتاطات

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف : 2013/10/28 
وحتى تاريخ : 2023/10/28

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  اأبريل 2013 العدد 10767

EAT 14024

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

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   : 

املودعة حتت رقم : 56793
با�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون

وعنوانه : وان جون�سون اأند جون�سون بالزا ، نيو برنزويك ، نيو جري�سي ، الوليات املتحدة الأمريكية.
بتاريخ : 31 مايو 2004  امل�سجلة حتت رقم :46976  

الفئة : 10
 املنتجات : م�سارط. 

ال�سرتاطات
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :    2013/10/28 

وحتى تاريخ : 2023/10/28
اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  اأبريل 2013 العدد 10767

EAT 14010



•• ال�صارقة ـ حممد بدير 

للثقافة  خم��زن��اً  ال�سعبية  ال��ق�����س�����س  ع��ن��وان  حت��ت 
الرتاثية  الأي���ام  بدري�سة  الثقايف  املقهى  ا�ست�ساف 
اأم�س  م�ساء  احل��ايل  للعام  ع�سرة  احلادية  دورتها  يف 
والإعالمية  ال�ساعرة  قدمتها  اأم�سية  ال�سبت  الول 
الإماراتية �ساحلة غاب�س واأدارتها القا�سة الإماراتية 
الق�سري  م���م���د  وح�������س���ره���ا   ، اهلل  ع���ب���د  ع��ائ�����س��ة 
ب���دائ���رة الثقافة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال�������س���وؤون  رئ��ي�����س ق�����س��م 
والإع��الم بال�سارقة وعدد من الباحثني واملخت�سني 
اأيام  ع�سرة من  احلادية  ال��دورة  وزوار  والإعالميني 

ال�سارقة الرتاثية.
وتناولت الم�سية العديد من املفاهيم واخل�سائ�س 
احلكايات  بها  تتميز  التي  والإجتماعية  الإن�سانية 
الأدبية  وخ�سائ�سها  ال�سعبي  ب���امل���وروث  امل�سكونة 
بفعل  ت��ق��وم  تثقيفية  و�سيلة  ك��ون��ه��ا  يف  وال��رتب��وي��ة 
ال�سغار  وخ�سو�ساً  العمرية  الفئات  لأغلب  التوعية 
انها  ، كما  الذين جتذبهم حكاية اجلدات والأمهات 
ل�سيما   ، والده�سة  التخيل  بطرائق  العقول  ت��ري 
املعا�سرة  الأدب��ي��ة  الن�سو�س  م��ن  الكثري  ه��ن��اك  اأن 
والأ�ساطري  ال�سعبية  احلكايات  على  ا�ستندت  التي 
ال�سعبية كونها  ، كما تتميز احلكاية  اإث��راء لغتها  يف 
التي  والأم��ث��ال  واحل��ك��م  ال��دارج��ة  لالألفاظ  منجماً 
لها  ويرجع   ، وال�سجاعة  واملوعظة  باحلكمة  تت�سم 
ال�سبب الرئي�س يف حفظ الكثري من الأ�سعار املروية 
الوثيق  لرتباطها   ، ال�سعرية  الرتاثية  ال��ذاك��رة  يف 
اأم���دت و�سائل ال��الإع��الم احلديثة  اأن��ه��ا  ب��احل��دث ، و 

واعمال  وب���رام���ج  درام���ي���ة  واأح������داث  وروؤى  ب��اأف��ك��ار 
وت��ت��م��ي��ز احلكاية   ، وال�����س��ي��ن��م��ا  امل�����س��رح  م��ت��ن��وع��ة يف 
من  فيه  ن�ساأت  ال��ذي  للع�سر  م��راآة  بكونها  ال�سعبية 
الظروف  م��ن  جملة  على  ال�����س��وء  ت�سليطها  خ��الل 

التاريخية واجلغرافية والجتماعية.
 كما ا�ستعر�ست ال�ساعرة والإعالمية �ساحلة غاب�س 
واأق�سامها،  ال�سعبية  باحلكايات  اخلا�سة  التعريفات 
مو�سحة اأن احلكاية ال�سعبية اأو اخلروفة اأو الق�سة 
من  والثقافة  املعرفة  فيها  خزنت  كهوف   ، ال�سعبية 
حيث موؤثراتها الإجتماعية والإن�سانية ، كما تطرقت 
لغة  فيه  تت�سكل  ال��ذي  البيئة  عن�سر  اىل  الأم�سية 
الأ�سياء ومواقع  واأ�سلوب احلوار وم�سميات  احلكاية 
ال�سعبية  احلكاية  الباحثون  ق�سم  وق��د   ، الأح����داث 
بح�سب بيئتها ال�سحراوية ، اأهل القرى واأهل املدن 
اأم�سية  الثقايف  الدري�سة  �سهد مقهى  كما  واحل�سر. 
ب��ع��ن��وان الأب����ل يف احل��ي��اة والأدب وال��ت��اري��خ والآث����ار 
واأدارها  �سراي  بن  حمد  الدكتور  الإماراتي  للباحث 
الدكتور هيثم اخلواجة ، وحتدث الدكتور حمد بن 
�سراي عن كتابه الإبل يف بالد ال�سرق الأدنى القدمي 
و�سبه اجلزيرة العربية تاريخياً ، اآثاريا ، اأدبياً الذي 
الرتاث  يف  الإب���ل  منها  امل��ح��اور  م��ن  العديد  ت�سمن 
الديني عند العربانيني والعرب ، والإبل يف الرتاث 
التاريخ والآثار  ، والإب��ل يف  العربي الأدب��ي واللغوي 
من حيث وجودها وا�ستخداماتها وقبورها ومكانتها 
عند العرب.  وتطرق الباحث ب�سكل مف�سل وتوثيقي 
القدمي  ال��ع��ه��د  ال��ق��دمي��ة يف  امل�����س��ادر  الإب����ل يف  اإىل 
والقراآن الكرمي وال�سرية النبوية التي �سهدت �سيوع 

 ، الع�سباء   ، الق�سباء  منها  الإب���ل  ا�سماء  م��ن  ع��دد 
والفني  الأدب��ي  املنتج  يف  لذكرها  اإ�سافة   ، اجلدعاء 
والق�س�سي ، ل �سيما يف ق�سائد �سعراء املعلقات اأمروؤ 
القي�س وكعب بن زهري وطرفة بن العبد وغريهم ، 
كما كان لالإبل ح�سوراً وا�سحاً يف الأمثال التي تدعو 
للعاطفة واحلنني وال�سجاعة ، كما تطرقت الأم�سية 
اإىل الإبل يف الرتاث العربي واللغوي حيث بلغ عدد 
وخلقته  �سكله  وت�سف  باجلمل  تتعلق  التي  الكلمات 
الإبل  لفظة  وتختلف   ، كلمة   10046 ي��ق��ارب  مب��ا 
عن اجلمل من حيث �سيوع لفظة الإبل كم�سطلح يف 

و�سط و�سبه اجلزيزة العربية ، بينما مفردة اجلمل 
ت�ستخدم يف �سمال �سبه احلزيرة العربية.

ال�سارقة الرتاثية يف دورتها  اأي��ام  ان  بالذكر  جدير 
اأم�سياتها  ت��وا���س��ل  احل���ايل،  للعام  ع�سرة  احل��ادي��ة 
والتي  الثقايف  الدري�سة  مقهى  خالل  من  الثقافية 
الماراتي  ال����رتاث  تفا�سيل  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ت�سلط 
وت��ف��ت��ح اأ���س��ئ��ل��ة الب����داع وال��ت��اري��خ وت�����س��ب يف اإث���راء 
نخبة  خ��الل  م��ن  اجلمهور  ل��دى  الرتاثية  املعرفة 
يف  ال��رتاث��ي��ة  ال�سئون  يف  واملعنيني  املخت�سني  م��ن 

املنطقة.

اأبوظبي لالإعالم تنجز بنجاح املرحلة الأوىل من م�ضروع الأر�ضفة الرقمية الرائد

ثقافة وفن�ن
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معر�ض ال�ضارقة الدويل للكتاب يروج 
للثقافة الإماراتية يف عا�ضمة ال�ضباب

 
•• ال�صارقة-الفجر:

اأكد ال�سيد اأحمد بن ركا�س العامري مدير معر�س ال�سارقة الدويل للكتاب 
بالأدب  وحفاوتها  الثقافية،  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  اأ���س��داء  اأن 
والفكر والثقافة جعلت منها مطة ل�سناعة الإبداع واحت�سان املبدعني، 
ال��زاه��رة يف املربد وعكاظ، وقد  اأ���س��واق العرب  اإىل الذه��ان بريق  واأع���ادت 
حفلت ال�سارقة، بالعديد من املنارات الثقافية من املوؤ�س�سات واملراكز التي 
ممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  الكبري  بالدعم  ت�سهد 
ما�سية  واأنها  اهلل،  ال�سارقة حفظه  الأعلى حاكم  املجل�س  القا�سمي، ع�سو 

قدماً يف حتقيق املزيد من املكا�سب والنجاحات.
الدويل  ال�سارقة  معر�س  م�ساركة  مع  بالتزامن  العامري  ت�سريح  وج��اء 
للكتاب يف الدورة 43 من معر�س لندن الدويل للكتاب -احد اكرب املن�سات 
اإبريل   17  15- بني  ما  للفرتة  �سيقام  ال��ذي   - للكتاب  العريقة  العاملية 
احلايل يف مركز اإيرلز كورت التاريخي للمعار�س يف العا�سمة الربيطانية 
والتاأليف  الن�سر  بقطاع  واملهتمني  الثقافية  الأو���س��اط  ترقب  و�سط  لندن 

والكتاب.  
بن  اأحمد  �سعادة  من  كل  للكتاب  ال��دويل  ال�سارقة  معر�س  وف��د  وي��رتاأ���س 
�سامل  وال�سيد  للكتاب،  ال���دويل  ال�سارقة  معر�س  مدير  العامري  رك��ا���س 
الت�سويق واملبيعات، وال�سيد موهن كومار تنفيذي  عمر �سامل رئي�س ق�سم 

ال�سوؤون اخلارجية للمعر�س.
 32 ال�����دورة  ل��ف��ع��ال��ي��ات  ل��ل��رتوي��ج   ع��ل��ى �سعيد م��ت�����س��ل، و���س��م��ن حملته 
للمعر�س والتي �ستقام يف الفرتة ما بني 6-16 نوفمرب من العام احلايل، 
الإجتماعات مع جهات  للكتاب عدداً من  الدويل  ال�سارقة  �سيعقد معر�س 
وموؤ�س�سات وهيئات ثقافية عدة بينها - موزعي كتب الأطفال، والنا�سرين، 
اأن  الجتماعات  تلك  �ساأن  وم��ن  الن�سر-  ل��دور  العامة  العالقات  و�سركات 
اأو   ، امل�ستقبلية  امل�سرتكة  والتعاونات  الإتفاقات  من  عدد  اإب��رام  عن  ت�سفر 
الدويل  ال�سارقة  معر�س  فعاليات  يف  امل�ساركة  اىل  املذكورة  اجلهات  دع��وة 
للكتاب القادم، اأو مناق�سة اإمكانات و�سبل الدعم لالإهتمامات امل�سرتكة يف 
جمال الن�سر والكتاب والأمور املتخ�س�سة باإقامة املعار�س الثقافية ل�سيما 

معر�س ال�سارقة الدويل الكتاب.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأب��وظ��ب��ي ل���الإع���الم ام�����س ع��ن النتهاء  اأع��ل��ن��ت 
بنجاح من املرحلة الأوىل من م�سروع الأر�سفة 
ال��رق��م��ي��ة ال����رائ����د، وق����د ���س��ه��دت ه����ذه املرحلة 
من  ماليني  ثالثة  من  اأك��ر  وحتويل  ا�ستعادة 
املوجودة  والتاريخية  ال��ن��ادرة  الإعالمية  امل��واد 
بحوزة ال�سركة اإىل مادة رقمية، وذلك با�ستخدام 

اأحدث تقنيات الأر�سفة الرقمية.
لالأر�سفة  ل���الإع���الم  اأب��وظ��ب��ي  م�����س��روع  ومي��ت��د 
اإىل  وي��ه��دف  �سنوات،  ت�سع  م��دى  على  الرقمية 
الفيديو  اأ���س��رط��ة  وت��وث��ي��ق وح��م��اي��ة  ا���س��ت��ع��ادة 
التاريخية والنادرة يف ال�سركة، وملفات ال�سوت 
وال��وث��ائ��ق، وحت��وي��ل��ه��ا اإىل م���واد رق��م��ي��ة ميكن 
وي��ن��ق�����س��م م�سروع  اآم�����ن.  ب�����س��ك��ل  ا���س��ت��خ��دام��ه��ا 
امل��راح��ل �سيتم تنفيذها  اإىل ع��دد م��ن  الأر���س��ف��ة 
2020، بدءاً من املرحلة التاأ�سي�سية  حتى عام 
الأوىل التي اأجنزتها اأبوظبي لالإعالم بنجاح ويف 

الوقت املحدد على مدى ال�سنتني املا�سيتني.
و�ستعمل اأبوظبي لالإعالم على عقد �سراكة مع 
العاملية تتمتع باخلربة  الأر�سفة  اإحدى �سركات 
الرقمية،  الأر���س��ف��ة  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  املطلوبة يف 
وذلك بغر�س الإ�سراف على املراحل املتبقية من 
امل�سروع، و�سمان تنفيذها وفقاً لأف�سل املعايري 

العاملية.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ه���ذه امل���ب���ادرة ق���ال ���س��ي��ف �سعيد 

غبا�س، الرئي�س التنفيذي للعمليات يف اأبوظبي 
الدولة،  يف  عريقة  اإعالمية  ك�سركة  ل��الإع��الم: 
متتلك اأبوظبي لالإعالم جمموعة من الأفالم 
وال���وث���ائ���ق ال����ن����ادرة ال��ت��ي حت��ف��ظ ت���اري���خ دولة 
 1950 ال��ع��ام  منذ  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
وح��ت��ى ي��وم��ن��ا ه����ذا. وت��ل��ت��زم ال�����س��رك��ة احلفاظ 
القادمة، من خالل  التاريخ لالأجيال  على هذا 
الذي  الرقمي  ال�سكل  اإىل  مفوظاتها  حتويل 
رقمي  م��ت��وى  اإن�����س��اء  اإىل  بالنتيجة  ���س��ي��وؤدي 
و�سمان  لديها،  النادرة  املوؤر�سفة  للمواد  �سخم 
الو�سول اإليها ب�سهولة واأمان . وتعتزم اأبوظبي 

ل��الإع��الم اأي�����س��اً اع��ت��م��اد من���وذج جت���اري خا�س 
اإعادة  لها  يتيح  الرقمية،  الأر�سفة  يف  خلططها 
وموؤ�س�سات  ل�����س��رك��ات  امل�����واد  واأر����س���ف���ة  ت��خ��زي��ن 

اأخرى. 
وقال عبد الهادي ال�سيخ املدير التنفيذي ل�ق�سم 
اأبوظبي  تعترب  ال��رق��م��ي��ة:،  ال��و���س��ائ��ط  خ��دم��ات 
اأهمية  ذو  الرقمية  الأر���س��ف��ة  م�سروع  ل��الإع��الم 
�سمان  م�سوؤولية  عاتقها  على  تقع  كما  خا�سة، 
احلفاظ على هذه ال�سجالت التاريخية الفريدة 
وال��ق��ي��م��ة ح��ت��ى ن��ت��م��ك��ن م���ن ا���س��ت��خ��دام��ه��ا يف 
امل�ستقبل. نحن نعمل بجد بهدف اإن�ساء اأر�سيف 

رقمي على م�ستوى عاملي يلتقط بع�س اللحظات 
التاريخية الأكر اأهمية يف تاريخ دولة الإمارات 
والتلفزيون.  والإذاع���������ة  ال��ن�����س��ر  جم�����الت  يف 
و�سي�سمن م�سروع الأر�سفة الرقمية توفري هذه 
املواد بطريقة �سهلة واآمنة واإمكانية ا�ستخدامها 

على نطاق وا�سع .
بداأت مرحلة الأ�سا�س مل�سروع الأر�سفة الرقمية 
م����ع ا����س���ت���ع���را����س ك���ام���ل وم���راج���ع���ة الأ�����س����ول 
ال��ت��اري��خ��ي��ة امل����وج����ودة يف اأب���وظ���ب���ي ل���الإع���الم. 
وخالل هذه املرحلة مت حتويل اأكر من ثالثة 

لل�سركة،  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال�����س��ج��الت  م��ن  م��الي��ني 
قد  اأ�سرطة  على  ال�سابق  يف  خمزنة  كانت  التي 
كما مت  اآمنة.  رقمية  م��واد  اإىل  للتلف،  تتعر�س 
اإعادة تخزين هذه امللفات ب�سكل كامل، وحت�سني 
ت�سنيفها  يتم  اأن  قبل  وال�سوت،  ال�سورة  ج��ودة 

واأر�سفتها ل�ستخدامها يف امل�ستقبل.
اأبوظبي  وقد مت تدريب فريق من املوظفني يف 
لالإعالم على تلك التقنيات من الناحية التقنية 
واخلربة العلمية لتحقيق اأف�سل النتائج. حيث 
متكن الفريق حتى الآن من حفظ وحتويل املواد 

من خمتلف ملفات التخزين اإىل ن�سخ رقمية ملا 
يقارب 5 األف �ساعة تلفزيونية تت�سمن وثائق 
حلقبات تاريخية هامة عن الدولة معظمها عن 
اآل  ب��اإذن اهلل ال�سيخ زاي��د بن �سلطان  املغفور له 
نهيان، اإىل جانب 16 األف �ساعة مللفات اإذاعية، 
و  م��ل��ي��ون  ب��ال���س��اف��ة اإىل اأر���س��ف��ة وحت���وي���ل 3 
ال�سحف  خمتلف  من  و�سورة  ملف  األف   500
وامل��ج��الت، ووث��ائ��ق اأخ���رى متثل اأه��م الأحداث 
الدولة  لتاريخ  وفنياً  الوطنية ومتوًى ثقافياً 

وموروثها ال�سعبي.
وحت�سرياً للمرحلة الثانية من امل�سروع، قام وفد 
من ال�سركة خالل �سهر مار�س املا�سي بزيارتني 
العا�سمة  يف  الربيطانية  �سي  بي  بي  �سبكة  اإىل 
 NBIG وجم����م����وع����ة  ل����ن����دن  ال���ربي���ط���ان���ي���ة 
الهولندية يف اأم�سرتدام .حيث مت التعرف على 
اأف�سل املمار�سات والتطبيقات يف عامل الأر�سفة 
الرقمية وبحث تبادل الأفكار بخ�سو�س م�ساريع 
املحفوظات مبا  امل�ستقبل، ومراجعة  التعاون يف 

يف ذلك الأر�سيف اخلا�س بالعائلة املالكة. 
م�سروع  من  الثانية  املرحلة  حالياً  جتري  فيما 
وت�سمل  الرقمية،  لالأر�سفة  ل��الإع��الم  اأبوظبي 
هذه املرحلة ترميم واأر�سفة اآلف الوثائق الهامة 
و�سيتم  رقمية.  م��واد  اإىل  وحتويلها  ال�سركة  يف 
البناء على ما مت اإجن��ازه يف املرحلة الأوىل من 
لالإعالم  اأبوظبي  حتقيق  ي�سمن  مب��ا  امل�سروع 
اأر�سيفاً رقمياً �سخماً يحفظ الوثائق الإعالمية 
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�سهدت حديقة مرايا للفنون يف واجهة املجاز املائية 
من  الثانية  الأم�سية  الول  اأم�س  م�ساء  بال�سارقة 
اح��دى مبادرات مركز مرايا   � كوت�سا  بيت�سا  ليايل 
للفنون - وذلك �سمن �سل�سلة من اأربع ليايل قدم 
خاللها 12 �سابا من املواهب ال�ساعدة يف خمتلف 

املجالت عرو�سا تعليمية وفنية ديناميكة.
بوابة  اأول  اأف��الم��ن��ا  م��وق��ع  امل�����س��ارك��ات  وت�سمنت 
اإل��ك��رتون��ي��ة ت��ق��دم ال��ت��م��وي��ل اجل��م��اع��ي يف الدولة 
التمويل  يف  املوقع  م�ساهمة  كيفية  �سرح  مت  حيث 
اجلماعي من خالل م�ساعدة الفنانني واملخرجني 
التربعات وبلوغ  املبدعني على جمع  وغريهم من 

الأهداف.

كما ت�سمنت الأم�سية عر�سا حول م�سروع تعليمي 
ي��ح��م��ل ا���س��م ن����ور مت خ��الل��ه ���س��رح ط��ري��ق��ة عمل 
�سبكة  على  وت��وج��ي��ه  اإ���س��ت�����س��ارات  كموقع  امل�����س��روع 
الأو�سط  ال�����س��رق  يف  اجل��ام��ع��ات  لطلبة  الإن��رتن��ت 

ويتم ار�ساد الطلبة اإىل الربامج املالئمة.
زو  اآرت  ح����ول  ع��ر���س��ا  اجل���ن���دي  اأروى  وق���دم���ت 
الإجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  �سبكة  ع��ل��ى  �سفحة  وه���ي 
في�سبوك ت�سلط من خاللها ال�سوء على الفنانني 
والفعاليات الأقل �سهرة بهدف رفع م�ستوى الوعي 

واإ�سراك املجتمع يف هذه الفعاليات.
كما قدمت اإميان ح�سن درا�سة مف�سلة حول ريكي 
ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة ل��ال���س��رتخ��اء وال��ت��خ��ل�����س من 

قدمت  حني  يف  ال�سفاء  اأي�سا  تعزز  والتي  الإجهاد 
والعافية  ال�سحة  ح��ول  عر�سا  �سامن�سكا  غرازينا 
ال��ن��ا���س ع��ل��ى حتقيق  ح��اول��ت م��ن خ��الل��ه ت�سجيع 
التوازن يف حياتهم وذلك باإتباع نهج �سحي كامل 
وب��ح��ي��ث ت��ن��اول ال��ع��ر���س امن����اط احل��ي��اة البديلة 
الإجهاد  واإدارة  والعالجات  الطبيعية  والأطعمة 

وال�سغط البدين والنف�سي.
وتناولت مروة عزام م�سروع موقع فكرة يف بغداد 
وه���و ج���زء م��ن ح��رك��ة دول��ي��ة ت��دع��ى ميكر�سبي�س 
والفن  بالفنون  للمهتمني  م��ك��ان  بتوفري  وتعنى 
مع  للتوا�سل  والتكنولوجيا  والعلوم  الإل��ك��رتوين 
الأفكار  وم��ن��اق�����س��ة  ال�����س��داق��ات  وت��ك��وي��ن  املجتمع 

�سمن ور�س عمل.
وت�سمنت قائمة امل�ساركات عر�سا عن كيفية �سناعة 
�سجل الق�سا�سات قدمته مرام بال�س وعمال فنيا 
القا�سمي وعر�سا حول جتربة  خا�سا قدمته فرح 
�سخ�سية مع التغيري قدمته هال كاظم وما�سرة 
املوؤمتر  ح��ول  اليافعني  لكتب  الإم��ارات��ي  املجل�س 
الدويل لكتب اليافعني الأول ملنطقة اآ�سيا الو�سطى 
و�سمال اأفريقيا وعر�سا حول ن�سرة جملة كارتون 
وعر�سا  اأو�سطي  ال�سرق  ال��غ��ذاء  بثقافة  اخلا�سة 
نوار  قدمته  ع�سر  احل���ادي  ال�سارقة  بينايل  ح��ول 
الإماراتي  الثقايف  املركز  قدمه  وعر�سا  القا�سمي 

الياباين.

حديقة مرايا للفنون بال�ضارقة ت�ضهد الأم�ضية الثانية من ليايل بيت�ضا كوت�ضا  بيت ال�ضعر يف اأبوظبي ي�ضدر خم�ضة 
دواوين ل�ضعراء اإماراتيني

اأ�سدر بيت ال�سعر يف اأبوظبي التابع لنادي تراث الإمارات خم�سة دواوين 
جديدة جمعها وحققها الدكتور را�سد اأحمد املزروعي مدير عام مركز زايد 
للدرا�سات والبحوث التابع للنادي �سمن الإ�سدارات اجلديدة ل�سعراء من 
ابن بخيت لل�ساعر علي بن �سلطان بن بخيت  وال��دواوي��ن هي  الإم���ارات. 
العميمي و ابن وقي�س لل�ساعر �سلطان بن وقي�س الظاهري و ابن عبالن 
حمد  ب��ن  خمي�س  لل�ساعر  ال�سماحي  و  الكتبي  عبالن  ب��ن  را���س��د  لل�ساعر 
ال�سماحي و ابن �سقر لل�ساعر ممد بن �سقر بن جمعة امللقب ابن �سنقور 
. وت�سمن ديوان ال�ساعر ابن بخيت العميمي ترجمة حلياة ال�ساعر املولود 
بال�سعر  اأه��ت��م  وال���ذي   1935 ع��ام  للدولة  ال�سرقي  ال�ساحل  منطقة  يف 
واأن�سده مبكرا وهو يف الع�سرينيات من عمره حتى عرف مب�ساجالته مع 
كبار �سعراء الإمارات اأمثال املرحوم ابن �سقوي والعليلي ومبارك اخلبي�سي 

و�سبري واخلليفي وابن �سرور والدهماين وغريهم. 
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رغم انها اعتذرت عن عرو�س كثرية من قبل لتقدمي الربامج وكانت تف�سل دائما الرتكيز على التمثيل فاإنها وجدت نف�سها منجذبة لتقدمي 
برنامج )اك�س فاكتور(، وقد اعتذرت عن ارتباطات فنية عديدة من اجل التفرغ للربنامج الذي تعتربه حتديا كبريا، انها الفنانة ال�سابة 
ي�سرا اللوزي التي تتحدث عن اأ�سباب حما�سها لهذه التجربة وحقيقة ا�سرتاطها اجرا معينا، وتاأثري الربنامج على ن�ساطها كممثلة، وم�سل�سلها 

اجلديد الذي تعيد فيه الرومان�سية اإىل ال�سا�سة والفيلم الذي ي�سارك فيه اكرث من جنم، واالإ�ساعة التي تتمنى اأن ت�سبح حقيقة.

لت ارتباطاتها لتقدمي )اإك�س فاكتور( اأجَّ

ي�ضرا اللوزي: ل اأناف�ض جنمات تركيا

ريهام نبيل تبداأ
 رحلة ف�ض ا�ضتباك بـ 6 اأكتوبر

• ما الذي حم�سك لتقدمي برنامج )اك�س فاكتور(؟
- لقد اع��ت��ذرت م��ن قبل ع��ن اك��ر م��ن عر�س لتقدمي ب��رام��ج لأن��ن��ي مل 
احتم�س لأفكارها، لكنني معجبة بفكرة )اك�س فاكتور( فهو برنامج عاملي 
مت تقدمي اكر من ن�سخة منه يف دول خمتلفة وحقق جناحا كبريا، وزاد 
النور،  اإىل  وتقدميها  امل��واه��ب  اكت�ساف  اىل  ي��ه��دف  ان��ه  ل��ه  حما�سي  م��ن 
الغناء هم  اأربعة من كبار جنوم  بال�سافة اىل وج��ود جلنة حتكيم ت�سم 
األي�سا وح�سني اجل�سمي ووائل كفوري وكارول �سماحة ووجودي معهم يف 

برنامج واحد �سيكون ا�سافة اإيلَّ بالتاأكيد.
التجربة؟ تلك  من  بخوف  ت�سعرين  • ال 

- ل انكر انني خائفة بالتاأكيد لأنها جتربة جيدة بالن�سبة يل واعتربها 
بنف�سي  ث��ق��ة  ال��ت��ح��دي��ات وع��ن��دي  اع�����س��ق  ل��ك��ن بطبيعتي  ك��ب��ريا،  حت��دي��ا 

وا�ستعددت جيدا لتلك اخلطوة.
عنه؟ تتحدثني  الذي  ال�ستعداد  �سكل  هو  • ما 

- �ساهدت الن�سخة الجنبية من الربنامج وهذا اأفادين كثريا، كما حر�ست 

على قراءة بع�س الكتب عن عمل املذيع لأنني احب ان تكون هناك خلفية 
ناحية  م��ن  خا�سا  ا�ستعدادا  بالتاأكيد  هناك  ان  كما  جتربتي،  يف  علمية 
او الك�س�سوارات وغريها  او املالب�س  املاكياج  اأظهر به �سواء  ال�سكل الذي 

من التفا�سيل ال�سكلية التي كان ل بد من ال�ستعداد اجليد لها.
عن ارتباطاتك الفنية الخرى؟ الربنامج  يعطلك  ان  تخ�سني  • ال 

لأنه  الفنية  ارت��ب��اط��ات��ي  وت��اأج��ي��ل  للربنامج  التفرغ  ق���ررت  بالفعل  ان��ا   -
جتربة خا�سة بالن�سبة يل اأريد اأن اأحقق فيها جناحا ويزيد من اهتمامي 

بالتجربة حبي للغناء واملو�سيقى.
ما الذي �ست�ستفيدينه من تلك التجربة على امل�ستوى ال�سخ�سي؟ • لكن 

- الربنامج يتمتع بن�سبة م�ساهدة �سخمة وبالتايل جتربتي فيه �ست�سل 
اأنه  كما  كفنانة  اإيلَّ  �سي�سيف  وه��ذا  ك��ث��رية،  عربية  دول  يف  امل��الي��ني  اىل 
اكرب  ج���راأة  و�سيمنحني  اجل��م��ه��ور  م��ع  التعامل  يف  خ��ربت��ي  م��ن  �سيزيد 
خالل  م��ن  اأي�سا  �سخ�سية  متعة  يل  و�سيحقق  امل�سرح،  على  ال��وق��وف  يف 

املو�سيقى والغناء. 
معينا؟ اأجرا  ا�سرتطت  • هل 

- وافقت على تلك التجربة باعتبارها حتديا جديدا يل، ومل اهتم كثريا 
الذي  وما  اأقدمه  ما  ي�سغلني  الفنية  جتاربي  كل  يف  انا  وعموما  بالأجر، 
ان  اقول  �ساأتقا�ساه، ول  ا�سيفه لنف�سي وللجمهور من خالله اكر مما 
الأجر غري مهم لكنه عندي لي�س يف املرتبة الوىل ول يح�سم قبويل او 

رف�سي لعمل ما.
جتربة تقدمي الربامج؟ تكرار  تنوين  • هل 

اجابة  كثريا  �ستح�سم  حولها  الفعال  وردود  فاكتور(  )اك�س  مع  جتربتي 
اذا وج��دت فكرة  التجربة  تكرار  اأمانع يف  نف�سي ل  ال�سوؤال لكن عن  هذا 

جتذبني.
ما اأعمالك الفنية القادمة؟ الربنامج  عن  • بعيدا 

وجميلة(  )اآدم  بعنوان  جديد  م�سل�سل  بطولة  يف  ال��رداد  ح�سن  ا�سارك   -
الرومان�سية، كما  العمال  نوعية  وينتمي اىل  �سمري فرج  اأحمد  يخرجه 
60 حلقة، وب�سراحة  الأعمال الطويلة وي�سل عدد حلقاته اىل  اأنه من 
ال�سيناريو املتميز هو الذي حم�سني للموافقة على بطولة امل�سل�سل بدون 
انتماء  اأقدمه من قبل، كما ان  اأق��دم دورا جديدا وخمتلفا مل  ت��ردد فانا 
له  اي�سا  حم�ستني  التي  الأ�سباب  من  الرومان�سية  الأعمال  اإىل  امل�سل�سل 

لننا نفتقد هذه النوعية من امل�سل�سالت.
انكم  يعني  هل  حلقة   60 اىل  حلقاته  عدد  وزيادة  العمل  • رومان�سية 

�ستخو�سون مناف�سة مع الدراما الرتكية؟
الرتكية،  ال��درام��ا  على  حكرا  لي�ست  الطويلة  واحللقات  الرومان�سية   -
فالعمل له طبيعته امل�سرية ونقدم من خالله الرومان�سية باأ�سلوبنا فنحن 
ل نقلد او نناف�س الدراما الرتكية وجنومها، و�سوف يتاأكد اجلمهور من 
بداية  امل�سل�سل  ه��ذا  يكون  ان  امتناه  وم��ا  العمل،  ي�ساهد  عندما  كالمي 
لعودة الرومان�سية التي نحتاجها ولو قليال و�سط الحداث املتوترة التي 

نعي�سها يف جمتمعنا الن.
رم�سان بهذا العمل؟ جنوم  مناف�سة  بامكانكم  اأن  ترين  • هل 

لي�س  رم�سان  يف  بالعر�س  امت�سك  ل  لكنني  لعر�سه  موعدا  نحدد  مل   -
يظلم  دراميا  زحاما  ت�سهد  رم�سان  �سا�سة  لأن  وامنا  املناف�سة،  من  خوفا 

م�سل�سالت كثرية يف النهاية.
اأنت من ال�سينما؟  • اأين 

- انتظر عر�س فيلم )من �ستة لواحدة( الذي انتهيت من ت�سويره اأخريا 
البطولة  اأع��م��ال  نوعية  م��ن  وه��و  رم���زي  و�سريف  الفي�ساوي  اأح��م��د  م��ع 

اجلماعية ويدور يف اطار كوميدي وامتنى ان يحقق النجاح.
اأدوار  ن��وع��ي��ة  حت�����س��رك يف  م��الم��ك  ان  ي��ق��ول  م��ن  ع��ل��ى  ردك  م��ا   •

معينة؟
- ل اوافق على هذا الكالم لأنني منذ دخويل جمال الفن ل اعتمد على 
اأن جمال الفنانة  اأدواري واأعلم جيدا  جمايل، وامنا على موهبتي وتنوع 
قد يكون بوابة مرورها اإىل النجومية وقلوب النا�س، لكنه ل ي�سمن لها 
اأمت��رد دائما عل مالمي واقدم  اأن  ال�ستمرار ولهذا فاأنا حري�سة على 

ادوارا ل يتوقعها مني النا�س.
حملك؟ حقيقة  • ما 

فاإن ما يرتدد عن حملي  الأمومة،  اأعي�س م�ساعر  اأن  اأمتنى  اأنني  - رغم 
جمرد اإ�ساعة اأمتنى اأن ت�سبح حقيقة قريبا.

داخل اإحدي الفيالت ب� 6 اأكتوبر بداأت الفنانة 
ال�سابة ريهام نبيل ت�سوير اأويل م�ساهدي يف 
م�سل�سل  )ف�س ا�ستباك( تاأليف واأخراج حازم 
متويل يف اأوىل جتاربه التليفزيونية وبطولة 
واينا�س كامل ورجاء اجلداوي  اأحمد �سفوت 
وممود اجلندي واأحمد ماهر و�سناء يو�سف 

واأنتاج خالد حلمي.
يف  للم�ساركة  جذبني  م��ا  نبيل:  ري��ه��ام  تقول 
للعالقات  حقيقية  ���س��ورة  ي��ق��دم  اأن���ه  ال��ع��م��ل 
يناير   25 ث���ورة  ب��ع��د  م�سر  يف  الأج��ت��م��اع��ي��ة 
وال���ت���غ���ريات ال��ت��ي ح��دث��ت ل��ل��م�����س��ري��ني عقب 
الخر  اأح��دن��ا  يطبق  ل  اأ�سبحنا  فقد  ال��ث��ورة 
فامل�سل�سل يك�سف مثلما اأظهرت الثورة اأف�سل 
ما يف امل�سريني من �سفات فاأنها ك�سفت اأي�سا 
هذه  امل�سل�سل  وي��ن��اق�����س  فيهم  م��ا  اأ����س���واأ  ع��ن 

الزمة ويطرح احلل لف�س ال�ستباك .
�سخ�سية  امل�سل�سل  يف  اأق��دم   : ريهام  واأ�سافت 
المريكية  ب��اجل��ام��ع��ة  ط��ال��ب��ة  وه���ي  )دن���ي���ا( 
�ساب  علي  وتتعرف  الجنليزي  الدب  تدر�س 

اأ�سمه خالد وهو �سقيق بطل امل�سل�سل " اأحمد 
" وت��رتب��ط م��ع��ه يف ع��الق��ة �سداقة  ���س��ف��وت 
ولكن خالد يعتقد اأنه حتبه رغم اأنها تعتربه 

جمرد �سديق فت�سطر لالبتعاد له .
وعربت ريهام عن �سعادتها بردود الأفعال التي 
)املنتقم(  حلقات  يف  دوره��ا  الن  حتي  تلقتها 
التي يتم عر�سها علي �سا�سة اأم بي �سي م�سر 
اأ���س��ع��دين رد ف��ع��ل اجل��م��ه��ور الذي  وق���ال���ت: 
الذي  امل�سل�سل  ب��دوري يف  وال���س��ادة  به  التقي 
قدمت فيه دور ابنة هارون الطحان – �سامح 
فتاة  – وه��ي  �سليمان  – وح��ن��ان  ال�سريطي 
الأم  رومان�سية مبة لأ�سرتها وتفتقد حنان 

التي ابتعدت عنها وهي طفلة .
وق��ال��ت ري��ه��ام : ل��ف��ت ن��ظ��ري اجل��م��ه��ور اأنني 
ما  وهو  �سليمان  حنان  الكبرية  الفنانة  اأ�سبة 
كبرية  مب�سدقية  دوري  ت��ق��دمي  يف  ا���س��ع��دين 
ابطال  ك��ل  وم��ع  ب��ال��ت��ع��اون معها  �سعدت  وق��د 
الفنية  ميالدي  �سهادة  الذياأعتربه  امل�سل�سل 

احلقيقية .

اأحمد عز يك�ضف امل�ضتور
 

اإ�ساعات كثرية تناثرت اخريا عن وجود خالف كبري بني الفنان اأحمد عز 
اأن عز  ت��ردد  داخ��ل كوالي�س م�سل�سل )مولنا(، حيث  واملخرج عمرو عرفة 
اعتذر عن العمل فجاأة وبال مقدمات على الرغم من بدء ان�ساء ديكورات 

العمل داخل ا�ستديو م�سر.
من  ع��ز  اأح��م��د  تخوف  اإىل  يرجع  اخل��الف  ا�ستعال  �سبب  اأن  اأك��د  البع�س 
اأو  ال�سلطة  يف  حاليا  املوجودة  الدينية  التيارات  مع  مواجهات  يف  الدخول 
تلقيه عدة تهديدات من بع�س اجلماعات  بعد  ال�سيا�سية، خا�سة  ال�ساحة 
املتطرفة. الالفت اأن عز برر �سبب العتذار باكت�سافه ان ال�سخ�سية التي 
يوؤديها يف امل�سل�سل ت�سبه اىل حد كبري الكثري من ال�سخ�سيات التي يلعبها 

زمالء له يف م�سل�سالت رم�سانية.

الروي�ضد: العودة اإىل الرتاث
  

علق �سفري الأغنية الكويتية الفنان عبداهلل الروي�سد على عودة املطربني 
ال�ساب نف�سه  الفنان  اأن ي�سقل  اأن��ه ل بد  اأرى  ال��رتاث قائال:  ال�سباب اىل 
وي�ستفيد من تراثنا الغنائي، يجب اأن ي�ستمع اإليه با�ستمرار، نحن كنا ن�سمع 
حافظ  وعبداحلليم  عبدالوهاب  وممد  كلثوم  واأم  دوخ��ي  عو�س  اأغ��اين 
ال�سباب  للفنانني  تكون  اأن  بد  ال�سغرية وغريهم، ل  اأحمد وجناة  وفايزة 
خلفية ومعرفة يف الأغاين القدمية، نحن منتلك موروثا زاخرا وخ�سبا، 

ول بد اأن يقتن�س ال�سباب هذه الفر�سة لال�ستفادة منه يف اأغانيهم.
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الرجال اأ�ضعد من الن�ضاء
الن�ساء وخا�سة يف اجلانب  م��ن  اأ�سعد  ال��رج��ال  اأن  درا���س��ة ج��دي��دة  وج��دت 

املتعلق باملظهر. 
)بينيندين  مركز  يف  باحثني  اأن  الربيطانية  ميل  ديلي  �سحيفة  وذك��رت 
املعا�سرة،  احلياة  جوانب  من  جانباً   12 در�سوا  ال�سحية  للرعاية  هلث( 
بالراتب  يتعلق  ما  بينها  منها،  �سبعٍة  �سعادة يف  اأك��ر  الرجال  اأن  ووج��دوا 

واملظهر و�سكل اجل�سم. 
و�سّجلت الن�ساء عالمات اأعلى يف ما يخ�س حياة احلب والعائلة واجلن�س. 

وباملجمل فقد حدد الرا�سدون م�ستوى �سعادتهم احلالية بن�سبة 64%.
اخلا�سة  ال�سعادة  يخ�س  ما  يف  اأعلى  عالمات  ي�سّجلن  الن�ساء  اأن  وتبني 

بال�سحة العامة وموقع العي�س. 
الوظائف، وكيفية نظر  الن�ساء يف ما يخ�س  اأ�سعد من  الرجال  اأن  وظهر 

الآخرين لهم، واملال، واأمن الوظيفة. 
وقال الأ�سخا�س الذين �سملتهم الدرا�سة "اإن الطق�س قد يح�ّسن مزاجهم، 
ورمبا يزيد من �سعورهم بالتفاوؤل يوماً بعد يوم، اإ�سافة اإىل احل�سول على 

مزيد من العاطفة من ال�سريك".
كما اأن النظام الغذائي الأف�سل، والر�سا عن الوظيفة، وال�سفاء من املر�س 
التي  الأ�سا�سية  الع�سر  الأمنيات  ت�سمن  التي  الالئحة  �سمن  ب��رزت  كلها 

حت�ّسن نظرة الأ�سخا�س للم�ستقبل. 
وتبني اأي�ساً اأن ثلث الأ�سخا�س قد ي�سعرون مبزيد من التفاوؤل يف احلياة 

اإن اأبدى �سركاوؤهم مزيداً من اللتزام. 
وقال ُخم�س الأزواج "اإنهم باتوا اأقل تفاوؤًل يف حياتهم منذ الزواج".

وتبنّي اأن التوّجه نحو ال�سعادة يتطور مع العمر، فاأظهر من يزيد عمرهم 
عن ال� 55 عاماً تفاوؤًل اأكرب. 

فوائد النعناع 
  

امل�سروب  النعناع  الربيع وي�سبح  ال�ستاء وحتى حلول  مبجرد دخول ف�سل 
احتقان  من  للعالج  النعناع  وي�ستخدم  الأ���س��رة.  لأف���راد  واملنع�س  املف�سل 
احلنجرة وا�سطرابات املعدة والأمعاء كما يحتوي هذا الع�سب الطري على 
زيوت طيارة ميكن اأن تعمل على تخفيف الإجهاد ورفع املعنويات والتخل�س 
اأع�ساب  مع  مبزجه  النعناع  من  ال�ستفادة  وميكن  بال�سيق.   ال�سعور  من 

عطرة اأخرى يف �سنع �سراب يعمل على رفع احلالة املعنوية. 
ولتح�سني مذاق ال�ساي ميكن اأن ي�ساف النعناع اإليه كما اأن ا�ستخدام النعناع 
الأ�سخا�س  ويو�سى  الدرقية  وظيفة  تنظيم  اإىل  ي��وؤدي  اأن  ميكن  كعالج، 

امل�سابون بالتهاب الغدة الدرقية ب�سرورة ا�ستخدام النعناع بروية
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مشاركات أندونيسيات خالل استعدادهن لسباق العدو في جاكرتا. )ا ف ب(

العتاهيه؟  اأبو  لل�ساعر  احلقيقي  االإ�سم  • ما 
- اإ�سماعيل بن القا�سم 

• ما هو االآجر؟ 
- الطني 

الظئر؟  هي  • ما 
- احلا�سنة التي تتوىل ح�سانة الطفل ورعايته. 

البيان؟  اأمري  لقب  �ساحب  • من 
- �سكيب اأر�سالن 

• ما هي االزدواجيه؟ 
- ا�سرتاك عن�سرين يف �سئ واحد. 

االأدمة؟  هي  • ما 
- القرابة وتطلق اأي�سا على ال�سواد يف الب�سرة 

الرئي�سية هي الأحمر والأ�سفر والأزرق ، اأما الألوان الثالثة الثانوية فهي الأخ�سر  الثالثة  • الألوان 
والربتقايل والأرجواين. 

جزيرة دومنيكا.  يف  الرجال  لغة  عن  تختلف  لغة  تتكلم  • الن�ساء 
 9 هو  واحدة  بي�سة  داخل  لل�سفار  القيا�سي  • الرقم 

• الكندي جون تورمان ر�سح نف�سه 41 مرة يف انتخابات خمتلفة وخ�سر فيها 
و�سعت  التي  لينا ميدينا  البريوفية  الطفلة  هي  الآن  حتى  امل�سجل  التاريخ  يف  �سنا  الأ�سغر  الأم   •

مولوداً عندما كان عمرها 5 �سنوات و7 اأ�سهر فقط وكان ذلك يف ال��عام 1939. 
العام  حتى  ا�ستمرت  متوا�سل  عط�س  نوبة  يف  بريطانية  فتاة  انخرطت   ،1981 العام  مطلع  يف   •

 .1984
اإىل حد كبري مع ب�سمات اأ�سابع الإن�سان .  تت�سابه  القنافذ  اأ�سابع  • ب�سمات 

ج�سم الإن�سان يفرز مادة لها رائحة معينة عند ال�سعور باخلوف وان النحل ي�سن  اأن  العلماء  • اكت�سف 
النحل  فاإن  اآخر  وبتعبري   ، للكالب  بالن�سبة  الرائحة وكذلك احلال  تلك  �سد م�سدر  هجوماً جماعياً 

والكالب ت�سم رائحة اخلوف. 

فقد الثعبان الكبري فردة حذائه اثناء طريانه فوق الغابة اجلميلة.. فحزن ونزل ب�سرعة يبحث عنها يف كل 
مكان، فت�س بني ال�سجار والزه��ار، قلب احل�سائ�س هنا وهناك ول فائدة فعاد ايل امه حزيناً يبكي حذائه 
الذي �ساع، هنا جمعت امه كل افراد العائلة وال�سدقاء للبحث عن احلذاء لكن ل فائدة فاجتمعوا يتناق�سون 
حتى جاءهم الع�سفور الطنان ال�سغري اجلميل بفكرة رائعة، هي عمل اعالن يوزع يف كل انحاء الغابة للبحث 
عن احلذاء فاأح�سر الثعبان ع�سري التوت الحمر واخذ يكتب بطرف ذيله العالن على ورق ال�سجار يف كل 

مكان.
مر وقت طويل ول فائدة وبداأ الثلج يت�ساقط واختفت معامل الر�س وال�سجارحتت الثلوج وق�سى الثعبان 
ايام �ستاءه حزين بال حذاء حتى قرر ان ي�سرتي حذاء جديد، ولكن �سم�سنا اجلميلة �سبقته وخرجت تطل 
على الغابة فحولت ثلجها البي�س اإىل ماء وجوها البارد اإىل دفء جميل، فخرج اجلميع يلعبون وميرحون 
ويف هذه الثناء �سرخ احلمار بقوة وقال وجدتها وجدت فردة احلذاء، اجتمع اجلميع عند احلمار واخذوا 
يتجاذبون فردة احلذاء وكل يريد ان يحملها اإىل الثعبان ولكن لال�سف انقطعت فردة احلذاء قطع �سغرية 
وكثرياً جداً عندما جاء الثعبان وراآها بكى كثرياً و�سالت دموعه بغزارة مما جعل اجلميع يخجلون ويذهبون 
م�سرعني خوفاً من غ�سبه ال.. احلمار فقد وقف وقال للثعبان انا خمطئ، انا حمار، لو مل اقل اين وجدتها 
ما حدث ما حدث فغ�سب الثعبان وقال ح�سناً �ساأجعلك وجبتي الن و�ساأ�سنع من جلدك حذاء ايها اجلبان 
ل�ست  انا  الغريب..  ب�سوته  وق��ال  الثعبان  اإىل  ث��م.. توقف احلمار ونظر  الثعبان  وابتعد عن  فخاف احلمار 
حماراً ايها الثعبان.. انت احلمار، فغ�سب فقال احلمار كيف تقول ان حذائك �سقط منك اثناء طريانك فوق 
الغابة.. وانت ل ت�ستطيع الطريان واي�سا لي�س لك ارجل.. فكيف واين تلب�س احلذاء؟ �سكت الثعبان واخذ 

يفكر.. وحتى الن مازال يفكر!

الثعبان الكاذب 

زيت الزيتون يقوي الذاكرة  

مكونات النف�ض قد ت�ضتخدم 
يف ت�ضخي�ض املر�ض

  
النعمة  م��ن  ن��وع��ا  تعترب  للنف�س  الكيمائية  امل��ك��ون��ات  اأن  ب��اح��ث��ون  تو�سل 
كو�سيلة  الزمان  قدمي  منذ  ال�سينيون  ا�ستخدمها  وقد  للفرد  ال�سخ�سية 

لت�سخي�س بع�س المرا�س.
ويجري الباحثون باملعهد الفيدرايل للتكنولوجيا ال�سوي�سرية حاليا عملية 
مطابقة هذه الب�سمة مع التوقيع الكيمائي لبع�س المرا�س بحيث ميكن 
ا�ستخدامها فى امل�ستقبل كو�سيلة لت�سخي�س بع�س المرا�س مبجرد عملية 
الزفري فى جهاز املنظارالطيفى القادر على متييز مكونات الزفري ما ي�سهل 

عملية ت�سخي�س بع�س المرا�س ب�سرعة.

فا�شل عبداهلل ال�شام�شي 
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
كابنت  ي�سبح  ان  ويتمنى  الكمبيوتر.. 
طيار يف امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

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

الأهل والأ�سدقاء.

ن�رص رم�شان
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
الكمبيوتر.. ويتمنى ان ي�سبح طبيب 
اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل..  يف 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

ال��زي��ت��ون ف��وائ��د �سحية غاية  ل��زي��ت  ال��ك��ث��ريون ان  ي���درك  رمب���ا ل 
الدورة  عمل  ت�سهيل  يف  ي�ساعد  كونه  اإىل  فبال�سافة  الأه��م��ي��ة،  يف 
اأي�سا  فانه  املختلفة،  القلب  باأمرا�س  ال�سابة  من  ويقلل  الدموية، 
الج���زاء  ح��ي��وي��ة  وي��ج��دد  ال��دم��اغ  ال���ذاك���رة، وين�سط فعالية  ي��ق��وي 

امل�سوؤولة عن حفظ املعلومات فيه.
وقد تو�سل العلماء اإىل ان زيت الزيتون، وكذلك زيت الذرة، ي�سخان 
هرمونا خا�سا ي�ساعد الدماغ على التذكر، حيث ينقل هذا الهرمون 
املعلومة من خاليا الذاكرة ق�سرية الأمد اإىل اخلاليا طويلة الأمد، 

ثم يقوم بتقويتها وتعزيزها.
وقد اثبتت التجارب الأخ��رية التي اأجريت يف املختربات على بع�س 

ال���ذرة، يحتويان على مكونات  ال��زي��ت��ون وزي��ت  احل��ي��وان��ات، ان زي��ت 
يعترب  ال���ذي  ال���ذاك���رة(،  )ه��رم��ون  وخ��ا���س��ة  ج���دا،  كيميائية مفيدة 
جزءا ا�سا�سيا من تركيبة حام�س ال�Monokarboxy املوجود 
يف ف�سيلة ال��زي��وت غ��ري ال�����س��ارة، وت��دع��ى ب���)ال��زي��وت امل��ف��ي��دة(، ويف 

مقدمتها زيت الزيتون وزيت الذرة.
وبال�سافة اإىل ذلك، ك�سف طاقم من العلماء الربتغاليني النقاب عن 
تركيبة زيت الزيتون التي ت�سمل جزئية مهمة جدا، وهي املادة التي 
يطلق عليها ا�سم DHPE - EDA، وحتتوي على موؤثرات فعالة 
�سد الأك�سدة، ف�سال عن قدرتها الأخرى على كبح جناح الأمرا�س 

ال�سرطانية املختلفة، التي حتاول نه�س ان�سجة ج�سم الن�سان.

�شارة داوود النيادي
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
ت�سبح مديرة مدر�سة يف  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.


