
55االحد 23 مايو 2010  

أسماء الفائزين بالسيارات في السحب النهائي

رقم البطاقة المدنيةاالسم
الجائزةالكوبون

سيارة BMW 630 موديل 280080400803140122009أحمد فاضل عبداهلل يوسف

سيارة كاديالك اسكاليد موديل 270100106304203812009جهاد طويل

سيارة كاديالك اسكاليد موديل 2990221008291061022009دانة خالد محمد شرف

)فريال حماد(عبدالعزيز اشكناني أمام صندوق السحب ومعه الزميالن محمد مروان وعامر املصري

دبيـ  كونا:  لدبي اجنازات عدة في امليادين كافة ومنها اجنازاتها في 
مجال النقل املتمثلة بتاكسي دبي ومترو دبي وكان آخر تلك االجنازات 
)التاكسي املائي( الذي افتتحه أخيرا نائب رئيس دولة االمارات العربية 
املتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم. وحول هذا املشــــروع قال مدير املشــــاريع البحرية مبؤسسة 
النقل البحرية بهيئة الطــــرق واملواصالت د.خالد الزاهد في لقاء مع 
)كونا( ان مشروع التاكسي املائي مت تدشينه في 16 من الشهر اجلاري 

انطالقا من محطة فستيفال سيتي على خور دبي.
واوضح ان التاكســــي املائي يعتبر خدمة نقل مواصالت وخدمة 
سياحية حيث يعتبر مشروع التاكسي املائي مشروعا سياحيا فريدا 
كما يعتبر وسيلة نقل تضاف الى وسائل النقل املائية والبرية التي 
توفرها هيئة الطرق واملواصالت في دبي للركاب لتســــهيل وصولهم 

الى األماكن التي يقصدونها في أنحاء املدينة في أقصر مدة ممكنة.
واضاف ان من مميزات التاكسي املائي توفير خدمة »حسب الطلب« 
عبر احلجــــز عن طريق الهاتف ومن ثم االنتظــــار في احملطة املتفق 
عليها للركوب على منت التاكسي املائي، أما عملية النزول فتتم بحسب 
رغبة الراكب في أي موقع من مواقع محطات التاكسي املائي كما ميكن 
استئجاره لألغراض السياحية في خور دبي. وقال الزاهد ان التاكسي 
املائي يغطي محطات النقل البحري احلالية ومعظم املراسي اخلاصة 

بالفنادق واملنتجعات السياحية والنوادي البحرية في امارة دبي.

التاكسي المائي.. أحدث
وسيلة نقل سياحية في دبي

التاكسي املائي في دبي

صحتك

األسماك لعالج مرض تصلب األعصاب

القاهرةـ  وكاالت: مرض تصلب األعصاب من األمراض 
املزمنة التي ينبغي على املريض التعايش معها، ومتثل 
الوجبات الغذائية املتوازنة جزءا من العالج واستقرار حالة 
املريض. وتقول د.شيرين فتحي، أستاذ مساعد ألمراض 
املخ واألعصاب بكلية طب القصــــر العيني بالقاهرة ان 
االكثار من تناول األسماك بكل أنواعها الزيتية مثل سمك 
املاكريل والرجنة والسردين والبلم والتروتة والسلمون 
على األقل ثالث وجبات أســــبوعيا يساعد على استقرار 

حالة املرضى.
ويســــمح باللحوم احلمراء بشــــرط أن تكون صافية 
متاما بإزالة كل ما يرى من الدهون، والدجاج وما شــــابه 
بشرط نزع اجللد منه، ومن الزيوت زيت عباد الشمس 
وزيت بذر الكتان مهم جدا، كذلك مســــموح بزيت القمح 
وزيت الصويا بكميات بسيطة وزيت الزيتون أحيانا، وال 

يستخدم أي زيت في عملية القلي أكثر من مرة.
وتضيف د.شيرين فتحي يجب تناول نحو 120 غراما 
على األقل يوميا من اخلضراوات اخلضراء، ونحو 75 غراما 
على األقل من اخلضراوات األخرى، ومسموح بأطباق األرز 
واملكرونة مضافا إليها صلصة الطماطم، ولكن ال تضاف 

دهون أو زيوت مشبعة.
ومن الفواكه ينصح باإلكثــــار من التفاح خاصة فله 
أهمية كبرى واملوالح مثل البرتقال والليمون، ومسموح 
بتناول باقي الفواكه مثل العنب واملوز واجلوافة والتني 

واملاجنو والبلح والتوت والبطيخ.

مسك الختام لمهرجان جوائز »األنباء«

الحظ يبتسم لـ 3 مشتركين فازوا بـ BMW والكاديالك
كان مسك اخلتام ملهرجان جوائز »األنباء« الذي استمر 
3 أشهر، حيث ابتسم احلظ لـ 3 مشتركني فازوا بالسيارات 
الفخمة الغالية، واحـــدةBMW  2009 والثانية والثالثة 

كاديالك اسكاليد 2009.
وقـــد حضر الســـحب األخير ممثـــل وزارة التجارة 
عبدالعزيز اشكناني والتـــقط الكوبـــونات الـ 3 الفائزة 
وكانت من نصيب كل من أحـــمد فاضــل عبداهلل وجهاد 

طويل ودانة خالد محـــمد شرف، الى جــانب أســـماء 3 
احتياط هم: محمود ابراهيم مسعود واسماعيل ابراهيم 

عبدالعزيز وسعد عطية قطان.
وقد حقق مهرجان »األنباء« هذا العام جناحا كبيرا، 
حيث توافـــد عشـــرات اآلالف من املشتركني لم يخسر 
منهم أحد، اجلميع فازوا بجوائز فورية مبجرد احلضور 
واالشتراك، وقد كانت جوائز قيمة، تلفزيونات وساعات 

وأجهزة هواتف نقالة غير كوبونات شراء.
أما أصحاب احلظ األوفر فقد فازوا بســـيارات بواقع 
5 ســـيارات كل أسبوع ليأتي الســـحب األخير ليبتسم 
احلظ أكثر وأكثر ومينح الســـيارات الثالث الفخمة لـ 3 
مشـــتركني. و»األنباء« تتوجه بالشكر لكل قرائها الذين 
منحوها الثقة وتعدهـــم باملزيد من اجلوائز واملفاجآت 

في األعوام املقبلة.


