
�صحيح ب�صكل  تنف�صي   1-
التوتر  تكافح  التي  الريا�ضة،  متار�ضني  ال  كنِت  اإذا 
النف�ضي على اأف�ضل وجه، ميكنِك اال�ضرتخاء بف�ضل 

متارين تنف�ضّية طويلة وكاملة.
عميقاً  نف�ضاً  خ��ذي  البطن:  من  التنف�س  مترين   -
من االأن��ف واملئي بطنك بالهواء ثم ازف��ري ببطء 
�ضديد من االأنف اأي�ضاً، واأفرغي البطن من الهواء. 
البدء  م��ّرات، واحر�ضي على  التمرين ثالث  ك��رري 

به ببطء. 
- مترين التنف�س املتعاقبة: اجل�ضي يف مكان هادئ. 
�ضعي االإبهام االأمين على جهة االأنف اليمنى. خذي 
ازفري  ثم  الي�ضرى،  االأن��ف  جهة  من  عميقاً  نف�ضاً 
الُي�ضرى. كرري  اليمنى بعد �ضّد اجلهة  من اجلهة 

احلركة مّدة ثالث دقائق. 

يف الهواء الطلق ام�صي   2-
ملمار�ضة  ك��اف��ي��ة  ب��ح��م��ا���ض��ة  ت��ت��م��ّت��ع��ني  ال  ك���ن���ِت  اإذا 
اإذا كنِت ال متلكني  اأو  التمارين الريا�ضّية بانتظام، 
ال��وق��ت ل��ذل��ك، ج��ّرب��ي امل�ضي خ��الل ال��ن��ه��ار. ُيعترب 
اأو  مّرتني  دقيقة،   30 اإىل   20 ال�ضريع، من  امل�ضي 
ثالث مّرات اأ�ضبوعياً، بدايًة جّيدة، ال �ضّيما اإذا كنِت 
ما  اأف�ضل  طويل.  وق��ٍت  منذ  الريا�ضة  متار�ضي  مل 

اأو  امل�ضي يف حديقة  ميكن فعله 
يف اأّي م�ضاحة من الهواء الطلق 
النقي،  االأوك�ضيجني  ال�ضتن�ضاق 
ول��ت��م��ت��ي��ع ال��ن��ظ��ر واحل����وا�����س. 
اجل�ضم،  اإي���ق���اع  جم�����اراة  امل���ه���ّم 
باأ�ضرع  الأط��ول ف��رتة ممكنة، ال 

ما يكون.

وقتًا لنف�صِك خ�ص�صي   3-
نبتعد  النف�ضي  التوتر  يجعلنا 
ع��ن ه��وّي��ت��ن��ا احل��ق��ي��ق��ّي��ة. نظراً 
اإىل �ضعوبة تغيري منط احلياة، 

تقنّيات  عرب  بالتح�ّضن  ال�ضعور  كيفّية  تعّلم  ميكننا 
ونواجه  باأنف�ضنا،  اأك��رب  ثقة  نك�ضب  هكذا،  ب�ضيطة. 

م�ضاعرنا بكّل هدوء.
لنف�ضِك  دقائق  خم�س  �ضي  خ�ضّ وم�ضاًء،  �ضباحاً   -
الواجبات  وان�����ض��ي  ال��غ��ذائ��ي��ة،  ال��وج��ب��ات  ت��ن��اول  بعد 
وقومي  عينيك  اأقفلي  اليوم.  خالل  تنتظرك  التي 
ب��ت��م��اري��ن ال��ت��ن��ّف�����س م��ن ال��ب��ط��ن ومت��اري��ن التنّف�س 

املتعاقبة، ثم دّلكي البطن بهدوء. 
اأع�ضاء ج�ضمك  النهار، رّكزي على حركات  - خالل 
كّلها، وحتديداً ال�ضاقني، يف كّل مّرة ت�ضريين فيها. 
رّك����زي على  ب��ل  اأف���ك���ارك ت�ضيطر ع��ل��ي��ك،  ت��دع��ي  ال 
خ��ط��وات��ك وح��رك��ات��ك ب��ه��دف )ت��وظ��ي��ف ال��وع��ي يف 

حركات اجل�ضم(. 

من الت�صّنجات تخّل�صي   -  4
حني  اجل�ضم  يف  التعب  يحّل  ال�ضيني،  للطب  وفقاً 
ت�ضري الطاقة فيه ب�ضكل خاطئ، اأي عندما تتعرقل 
يجب  معّينة.  اأع�����ض��اء  يف  تتجّمع  اأو  ال��ت��وّت��ر  ب�ضبب 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى ا���ض��رتخ��اء اجل���زء االأع��ل��ى م��ن اجل�ضم 
اإىل  التوازن  واإع��ادة  االأع�ضاء  ت�ضّنج  والتخفيف من 
النظام الع�ضبّي. يف ما يلي مترينان يجب تطبيقهما 

يومّياً لل�ضعور بالتح�ّضن.
- ا����ض���رتخ���اء اجل�����زء االأع����ل����ى م���ن اجل�������ض���م: قفي 
ب��ا���ض��ت��ق��ام��ة، اأب���ع���دي رج��ل��ي��ك ع���ن ب��ع�����ض��ه��م��ا، اثني 
ذراعيك. �ضعي يديك حتت الثديني ب�ضكل يتالم�س 
ف��ي��ه االإ���ض��ب��ع��ان االأو���ض��ط��ان يف ج���وف ال�����ض��در، اإىل 
حني ال�ضعور باحلّر. قومي بحركات تدليك دائرية 
باّتاه االأ�ضفل، من الداخل اإىل اخلارج، ثم باالّتاه 

املعاك�س. 
ذلك احلو�س، يف  كّله، مبا يف  اجل�ضم  ي�ضارك  هكذا 
هذه احلركة. حّركي الكتفني دائرياً اإىل االأمام عند 
افتحي عظام  ال�ضهيق.  ال��وراء عند  اإىل  ثم  الزفري، 
قف�س ال�ضدر والكتفني جّيداً. كرري التمرين ت�ضع 
م��ّرات يف اأح��د االّت��اه��ني، ثم ت�ضع م��ّرات اأخ��رى يف 
االّتاه االآخر لطرد الت�ضّنجات يف العنق، والكتفني، 

واأعلى الظهر، وال�ضدر.
نف�ضها.  ال�ضابقة  الو�ضعّية  خ��ذي  البطن:  تليني   -
�ضعي اليد اليمنى فوق الي�ضرى على اأ�ضفل البطن. 
اأنزليهما اإىل اأ�ضفل البطن الإم�ضاكها باإحكام بقب�ضة 
ال��ي��د. خ���ذي ن��ف�����ض��اً ع��م��ي��ق��اً م��ع اإدخ�����ال ال��ب��ط��ن اإىل 
اإرخاء  ازف���ري ببطء بعد  ث���واِنٍ ع���ّدة،  ال��داخ��ل. بعد 
التوايل  على  م��ّرات  �ضّت  ك��ّرري احلركة  الع�ضالت. 
حتى ال�ضعور باحلّر واخلّفة والراحة اإذا كنِت م�ضابة 

باالنتفاخ اأو باأوجاع يف البطن. 

حركات تدليك ب�صيطة 
الطاقة  م��رور  ت�ضهيل  اإىل  التمارين  بع�س  يهدف 
يلي مترينان  م��ا  وال��ع��ن��ق. يف  ال��راأ���س  اإىل منطقتي 

م�ضتوحيان من الطب ال�ضيني:
- ار�ضمي دوائر متوازية بوا�ضطة اإ�ضبع ال�ضبابة، اإىل 
باّتاه  ان��زيل  ثم  ال�ضدغني.  م�ضتوى  على  االأم���ام، 
االأذن������ني، ث��م ال���ذق���ن، ف��ال��ف��ّك��ني. اأخ������رياً، ا�ضغطي 

باالأ�ضابع على الذقن. 
وّجهي  راأ���ض��ك.  خلف  و�ضعيها  اأ���ض��اب��ع��ك  ا�ضبكي   -
االإبهامني نحو االأ�ضفل، فوق االأذنني. دّلكي العظم 
االإب��ه��ام��ني وار���ض��م��ي بهما  ب��وا���ض��ط��ة  وراء االأذن�����ني 

دوائر، ثم ا�ضعدي باّتاه جمجمة الراأ�س. 
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اأمازون تتجه لتلوين �شا�شات احلرب الإلكرتوين 
اخلا�ضة  �ضركتها  بيع  ع��ن  اجلنوبية  ال��ك��وري��ة  �ضام�ضونغ  �ضركة  اأعلنت 
اأمازون  ل�ضركة  ليكوافي�ضتا  امللون  االإل��ك��رتوين  احل��رب  �ضا�ضات  ب�ضناعة 
اإ���ض��ارة على  اأك��رب متاجر التجزئة على االإن��رتن��ت، يف  االأم��ريك��ي��ة، وه��ي 
القارئة  اللوحية  �ضل�ضلة حوا�ضيبها  لتطوير  االأخ��رية  �ضعي  اإىل  يبدو  ما 
الكتب التي تعمل بتقنية احلرب االإلكرتوين التقليدية باللونني االأبي�س 

واالأ�ضود.
وقالت اأمازون على ل�ضان املتحدث با�ضمها اإن ال�ضركة تبحث عن التقنيات 
اإىل  الطويل، م�ضرية  املدى  اجلديدة وتعمل الإدراجها يف منتجاتها على 
اأن قارئ الكتب الذي اأنتجه فريق ليكوافي�ضتا قد اأثار حما�ضها باعتباره 
ابتكارا تقنيا جديدا مثريا لالهتمام ملا فيه من اإمكانات جناح حمتملة، 

على ح�ضب قولها، واأنها متحم�ضة للعمل على التطوير مع ليكوافي�ضتا.
اأن  اإال  ليكوافي�ضتا،  �ضراء  عملية  عن  اأخ��رى  تفا�ضيل  ال�ضركة  تقدم  ومل 
االإلكرتوين  احل���رب  تقنية  ج��ل��ب  ت��ن��وي  اأم�����ازون  اأن  اإىل  ي�ضري  ق��د  ه���ذا 
االآن  حتى  ت�ضدر  حيث   ، كيندل  �ضل�ضلة  م��ن  اللوحية  الأجهزتها  امل��ل��ّون 
اأجهزة قراءة الكتب االإلكرتونية اخلا�ضة بها بتقنية احلرب االإلكرتوين 
التقليدية باللونني االأبي�س واالأ�ضود، كما اأنها قد ت�ضتخدمها يف هاتفها 

الذكي الذي وردت تقارير باأنها تعمل على تربته حاليا.
ومقرها  ليكوافي�ضتا  �ضركة  على  ا�ضتحوذت  كانت  �ضام�ضونغ  اأن  يذكر 
من  منتج  اأي  تطرح  مل  لكنها   ،2011 الثاين  يناير-كانون  يف  هولندا 
منذ  امللونة  املرنة  ال�ضا�ضات  لتقنية  ترويجها  رغم  ال�ضركة  تلك  تطوير 
ذلك اال�ضتحواذ، وقد ذكرت وكالة بلومبريغ اأن �ضام�ضونغ ت�ضعى لبيعها 

باأقل من مائة مليون دوالر.

ال�شعودية ت�شجل اأربع حالت 
اإ�شابة جديدة بفريو�س كورونا 

جديدة  اإ�ضابة  ح��االت  اأرب��ع  ت�ضجيل  ال�ضعودية  ال�ضحة  وزارة  اأعلنت 
بفريو�س كورونا يف املنطقة ال�ضرقية متاثلت اإحداها لل�ضفاء وخرجت 
من امل�ضت�ضفى بينما ال تزال ثالث حاالت تتلقى العالج وتخ�ضع حاليا 
للرعاية الطبية وقالت الوزارة يف بيان الليلة قبل املا�ضية اإنها ا�ضتعانت 
من  املعدية  االأم��را���س  مكافحة  جم��ال  يف  متخ�ض�ضني  با�ضت�ضاريني 
جامعات عاملية يف اأمريكا وكندا يعملون معها للتو�ضل اإىل نتائج علمية 
ت�ضهم يف الوقاية من هذا املر�س..اإ�ضافة اإىل اللجنة العلمية الوطنية 
ال�ضعودية  اجلامعات  من  ا�ضت�ضاريني  ت�ضم  التي  املعدية  لالأمرا�س 
الدكتور عبداهلل  الع�ضكرية والتخ�ض�ضية. وكان  ال�ضحية  والقطاعات 
الربيعة وزير ال�ضحة ال�ضعودي اأعلن اأم�س قبل االأول اأن عدد احلاالت 
امل�ضابة باملر�س يف اململكة منذ �ضهر �ضبتمرب من العام 2012بلغ 24 

حالة تويف منهم 15 حالة.

منزل جدار  يف  نحلة  األف   40
�ضئم زوجان يف والية يوتا االأمريكية من االأ�ضوات املزعجة يف جدران 
عن  يقل  ال  م��ا  ه��و  م�ضدرها  ان  ليكت�ضفا  امل�ضاعدة  فطلبا  منزلهما 
اإل االأمريكية ان تايلر جود  اإ�س  كاي  حمطة  واأفادت  نحلة.  األف   40
الطنني  �ضوت  و�ضكل  اأ�ضهر،   5 قبل  جديد  منزل  اإىل  انتقال  وزوجته 
داخ��ل اجل��دران م�ضدر اإزع��اج كبري لهما. وق��ال ج��ود كنا جنل�س على 
جود  وات�ضل  الطنني  �ضوت  ن�ضمع  ذل��ك  وم��ع  التلفاز  ون�ضغل  االأري��ك��ة 
مبتخ�ض�ضني فح�ضروا اإىل املنزل ليكت�ضفوا وجود م�ضتعمرة كبرية من 
النحل وقدر عدد النحل امل�ضتخرج من جدار غرفة النوم مبا ال يقل عن 

األف نحلة ، ويتوقع انها موجودة يف املكان من 3 اأو 4 �ضنوات.  40

يقتل 7 من اأفراد عائلته
املكونة من  اأ�ضرته  على  النار  اأطلق  اأب��اً  اأن  اأمني م�ضري  اأعلن م�ضدر 
اأربعة  واإ�ضابة  اأف��راد منهم  �ضبعة  اأ�ضفر عن مقتل  واأوالده ما  زوجتني 
امل�ضدر  وذك��ر  القاهرة.  جنوب  كم   380 اأ�ضيوط  حمافظة  يف  اآخرين 
االأمني ، يف ت�ضريحات �ضحفية ام�س ، اأن اللواء اأبو القا�ضم اأبو �ضيف 
مدير اأمن اأ�ضيوط تلقى اإخطارا من العميد وجدي وليم مدير �ضرطة 
33 عاما �ضائق مقيم  النجدة يفيد بقيام املدعو رم�ضان �ضيد مو�ضى 
اأوالده  على  النارية  االأع��رية  باإطالق  الفتح  �ضراج مبركز  اأوالد  بقرية 
وزوجتيه واأوالد اأخيه املتويف حيث تزوج زوجة اأخيه بعد وفاته والذين 
يقطنون معه يف نف�س املنزل . واأ�ضاف امل�ضدر اأن اإطالق النار اأ�ضفر عن 
مقتل �ضبعة من اأ�ضرة اجلاين واإ�ضابة اأربعة اآخرين ، مو�ضحا اأن قوات 
مل�ضت�ضفى  واملتوفني  امل�ضابني  لنقل  انتقلت  االإ�ضعاف  و�ضيارات  االأم��ن 
اال�ضتيالء على  املتهم حاول  اأن  التحريات  وك�ضفت  اأ�ضيوط اجلامعي. 
على  فاأجربها  اأخيه فرف�ضت  زوجة  كانت  التي  الثانية  زوجته  اأم��وال 

توقيع �ضيكات مببالغ مالية كبرية.

�شويوز تهبط بعد 5 اأ�شهر بالف�شاء 
ام�س  �ضباح  م��ن  مبكرة  �ضاعة  يف  االأر����س  اإىل  ف�ضاء  رواد  ثالثة  ع��اد 
الف�ضائية  امل��ح��ط��ة  م��ن  ع��ل��ى  ق�ضوها  اأ���ض��ه��ر  خم�ضة  ب��ع��د  ال��ث��الث��اء، 
الدولية. وهبطت الكب�ضولة الف�ضائية �ضويوز ب�ضالم يف كزاخ�ضتان يف 
كري�س  الكندي  متنها  وعلى  غرينت�س  بتوقيت   02.31 ال�ضاعة  متام 
الف�ضاء  ورائ��د  مار�ضربن  توم  االأمريكي  الطريان  ومهند�س  هادفيلد 
فينوغرادوف  بافل  ي�ضبح  اأن  املقرر  ومن  رومانينكو.  روم��ان  الرو�ضي 
للمحطة  اجلديد  القائد  هو  الرو�ضية  االحت��ادي��ة  الف�ضاء  وكالة  من 

الف�ضائية.

غ�����وغ�����ل ت�����رف�����ع ���ص��ع��ة 
ال����ت����خ����زي����ن امل���ج���ان���ي���ة 
االأمريكية  غ���وغ���ل  ���ض��رك��ة  ك�����ض��ف��ت 
تخ�س  ال��ت��ي  التعديالت  بع�س  ع��ن 
خ���دم���ات ال��ت��خ��زي��ن امل��ج��ان��ي��ة حيث 
 15 اإىل  ال�����ض��ع��ة  ع��م��ل��ت ع��ل��ى رف����ع 
تكون  بحيث  وتوحيدها  غيغابايت 
متاحة لكل من الربيد االإلكرتوين 
غوغل  ال�ضحابي  والتخزين  جيميل 
درايف ، و�ضبكة التوا�ضل االجتماعي 
�ضابقا  توفر  غوغل  وكانت  غوغل+. 
مل�����ض��ت��خ��دم��ي خ��دم��ة غ��وغ��ل دراي���ف 
�ضعة جمانية بخم�ضة غيغابايت على 
اأن يتم ا�ضتخدامها اأي�ضا يف تخزين 
ال�ضور وامل�ضتندات عرب خدمة بيكا�ضا 
و�ضبكة غوغل+، كما كانت توفر �ضعة 
ع�����ض��رة غ��ي��غ��اب��اي��ت خ��ا���ض��ة خلدمة 
بريد جيميل . ويفيد هذا التعديل، 
املتاحة  املجانية  ال�ضعة  يجعل  ال��ذي 
على جميع خدمات ال�ضركة واحدة، 
يحتاجون  ال  ال��ذي��ن  امل�����ض��ت��خ��دم��ني 
املخ�ض�ضة  ال���ك���ب���رية  ال�����ض��ع��ة  اإىل 
منها  في�ضتفيدون  جيميل،  ل��ربي��د 
يف خ��دم��ة غ��وغ��ل دراي������ف، يف حني 
ال�ضعة  رف���ع���ت  اأن���ه���ا  غ���وغ���ل  ت��ع��ت��رب 
املخ�ض�ضة لغوغل درايف اإىل ثالثة 
15 غيغابايت بدال  اأ�ضعاف لت�ضبح 
من خم�ضة. اإ�ضافة اإىل ذلك اأوقفت 
ال�ضهري  اال�ضرتاك  خدمة  ال�ضركة 
ب�����ض��ع��ة ال��ت��خ��زي��ن ال�����ض��ح��اب��ي��ة 25 
التي كانت متوفرة نظري  غيغابايت 
اأرخ�س  تعترب  وكانت  دوالر   2.49
وجعلت  ال�����ض��ه��ري��ة،  اال�����ض����رتاك����ات 
ب���امل���ق���اب���ل اأرخ���������س ر����ض���م ا����ض���رتاك 
ولكن مقابل  دوالرات   4.99 مببلغ 
مائة  ت��خ��زي��ن  �ضعة  ع��ل��ى  احل�����ض��ول 

ه���ات���ف ����ص���وين اجل���دي���د 
ي����غ����و�����ص حت������ت امل������اء 
عن  اليابانية  �ضوين  �ضركة  ك�ضفت 
العاملة  ال��ذك��ي��ة  ه��وات��ف��ه��ا  اأح����دث 
الهاتف  وه�����و  اأن������دروي������د  ب���ن���ظ���ام 
اإك�ضربيا زد اآر الذي يتميز بقدرته 
على مقاومة املاء وت�ضوير الفيديو 
مرت  عمق  حتى  الكامل  بالو�ضوح 

ون�ضف وملدة ن�ضف �ضاعة.
وي��ت��واف��ق ال��ه��ات��ف م���ع امل��ع��ي��ار اآي 
اأن���ه  مب��ع��ن��ى  بي58  واآي  بي55 
امل��اء حتى عمق  ق��ادر على مقاومة 
م����رت(، مبا  اأق�����دام )1.5  خ��م�����ض��ة 
اأعلى من  يجعل م�ضتوى مقاومته 
زد  اإك�ضربيا  ال�ضابق  �ضوين  هاتف 
الذي يتوافق مع املعيار اآي بي55 
على  ق��ادر  اأن��ه  مبعنى  بي57  واآي 
مقاومة املاء حتى عمق 3.3 اأقدام 

)نحو مرت(.

كبدت  ال��ط��ي��ور  اإن��ف��ل��ون��زا 
دوالر  م���ل���ي���ار   6 ال�������ص���ن 
ال�ضاللة  ان  ام�����س  ال�����ض��ني  اأع��ل��ن��ت 
اجلديدة من اإنفلونزا الطيور كبدتها 
قيمتها  ف��اق��ت  اق��ت�����ض��ادي��ة  خ�����ض��ائ��ر 
وكالة  ون��ق��ل��ت  دوالر.  م��ل��ي��ار  ال�6 
عن  �ضينخوا  اجلديدة  ال�ضني  اأنباء 
ال�ضينية  ال��زراع��ة  وزارة  يف  م�ضوؤول 
الدواجن  ت��رب��ي��ة  ���ض��ن��اع��ة  ان  ق��ول��ه 
تعر�ضت خل�ضائر كبرية منذ ت�ضجيل 
باإنفلونزا  الب�ضرية  االإ�ضابة  ح��االت 
ان  مو�ضحاً   ،  9 اإن   7 اإت�س  الطيور 
ح��ج��م اخل�����ض��ائ��ر االق��ت�����ض��ادي��ة لهذه 
ال�ضناعة تاوز ال�40 مليار يوان، اأو 
ما يعادل 6.440مليار دوالر ويذكر 
ان الدوالر االأمريكي الواحد ي�ضاوي 
وزارة  وع��ق��دت  ي����وان.   6.2 ح����وايل 
الزراعة اجتماعاً خا�ضاً لدفع تنفيذ 
�ضناعة  تنمية  ا���ض��ت��ق��رار  اإج������راءات 
ال���وق���ت الذي  ال����دواج����ن، يف  ت��رب��ي��ة 
اإنفلونزا  م��ن  ال��وق��اي��ة  ف��ي��ه  ت�ضتمر 
لل�ضيطرة  وال�����ض��ع��ي   9 اإن   7 اإت�������س 
عليه من اأجل تخفي�س اخل�ضائر فى 

�ضناعة تربية الدواجن.

الغناء..
 عالج لأمرا�س الرئة 

ي�ضتخدم اأطباء بريطانيون الغناء كعالج مل�ضاعدة املر�ضى امل�ضابني مب�ضكالت يف الرئة 
مثل الربو والتهاب ال�ضعب الهوائية وانتفاخ الرئة.

اأن االأطباء بامل�ضت�ضفيات الربيطانية الرائدة  وذكرت �ضحيفة ديلي ميل الربيطانية 
اأن  اإذ  الرئة،  امل�ضابني مب�ضكالت يف  املر�ضة  ملعاجلة  الغناء  درو���س  ي�ضتخدمون حالياً 
االأبحاث اأ�ضارت اإىل اأن الغناء ميكن اأن يخفف من �ضيق التنف�س ويح�ّضن ب�ضكل كبري 

نوعية احلياة.
نيكوال�س  برومبتون  روي���ال  مب�ضت�ضفى  التنف�س  ق�ضم  ع��ن  امل�����ض��وؤول  الطبيب  وق���ال 

هوبكين�ضون، اإن املر�ضى وجدوا هذا العالج مفيداً.
واأ�ضاف اأن هناك اأر�ضية م�ضرتكة بني تقنية الغناء واأنواع التقنيات التي يعلمها اأطباء 

العالج الفيزيائي لالأ�ضخا�س الذين يعانون من م�ضكالت التنف�س .
واأ�ضار اإىل اأن ور�ضات العمل اخلا�ضة بالغناء املخ�ض�س لهذه الغاية، ت�ضمل تقنبات من 
�ضاأنها اأن تريح ع�ضالت املعدة، وت�ضمح للهواء بالتدفق اإىل اجلزء العلوي من اجل�ضم 

باأكمله، وبعدها ا�ضتخدام الع�ضالت نف�ضها للم�ضاعدة على الزفري.
وت�ضاهم هذه الدرو�س اأي�ضاً بامل�ضاعدة على اإبطاء التنف�س مما من �ضاأنه اأن يزيد من 

امت�ضا�س اجل�ضم لالأوك�ضجني.

اأربع خطوات لت�شتعيدين طاقتك

ت�صعرين بتيّب�ص يف ج�صمك؟ ي�صعب عليك التحّرك وممار�صة 
الريا�صة؟ يكفي القيام ب� 4 خطوات ب�صيطة ال�صتعادة الن�صاط 

واحليوّية.



•• العني - الفجر:

والريادة  االأن�����ض��ط��ة  ل��وح��دة  ال��ت��اب��ع  املجتمعية  ال�����ض��راك��ة  م��ب��ادرة  طلبة  اأق���ام 
الطالبية يف جامعة االإمارات حلقة نقا�ضية منا واإليكم، حتدث فيها الدكتور 
،والدكتور عمر  االإم��ارات  البلو�ضي رئي�س ق�ضم اجليولوجيا يف جامعة  خالد 
العميد  ال�ضعايل  �ضيف  وال��دك��ت��ور   ، االأع��م��ال  ادارة  م�ضاعد  اأ���ض��ت��اذ  النعيمي 
امل�ضاعد للتطوير املهني يف كلية االإدارة . واأدار احلوار الدكتور اأحمد النجار 
 ، واالجتماعية  االن�ضانية  العلوم  بكلية  النف�س  علم  ق�ضم  يف  م�ضارك  اأ�ضتاذ 
والطالبة هبه �ضعيد احلامدي ، والطالبة عائ�ضة ال�ضام�ضي من ق�ضم القيادة 

اأخرى حيث دار احلوار حول  اإىل طالبات من كلية العلوم وكليات  باالإ�ضافة 
اأربع حماور واأ�ضئلة رئي�ضية ترتكز حول التحديات التي واجهها االأ�ضاتذة يف 
االأ�ضاتذة  وذكر  للهدف  الو�ضول  وطريقة  واحللول  العليا  الدرا�ضات  مرحلة 
بع�س الق�ض�س الواقعية التي �ضكلت وي�ضرت لهم اأهدافهم . ويف نهاية احللقة 
النقا�ضية قدم االأ�ضاتذة والدكتور اأحمد النجار بع�س الن�ضائح لطلبة جامعة 
االإمارات حول االإ�ضرار والعزمية والتغلب على ال�ضعوبات التي قد تواجههم 

يف مرحلة الدرا�ضة . 
وذكرت الدكتورة بدرية اجلنيبي امل�ضرف على مبادرة لل�ضراكة املجتمعية )اأن 
للفعالية دور كبري وحافز للطلبة، حيث �ضكلت حلقة النقا�س نقطة توا�ضل 

بني الطلبة واالأ�ضاتذة. وا�ضافت )اأن لالأن�ضطة دور فعال يف حتفيز الطلبة ، 
وتعليمهم الدور القيادي واحلوار الديني(.  حيث ذكر الدكتور اأحمد النجار 
اأن من عوامل جناح الفرد العزمية واال�ضرار وعدم الت�ضرع يف اتخاذ القرار 
واحلافز  اال���ض��ري  ال��دور  ال�ضعايل عن  �ضيف  الدكتور  الغ�ضب وحت��دث  وق��ت 
النف�ضي ومدى تاأثره بق�ض�س االنبياء وما مر به من �ضعوبات يف حياتهم . 
وقال من نحن كي نقارن انف�ضنا باالأنبياء �ضوى ب�ضر خلقنا للعباده وا�ضاف 
الدكتور خالد البلو�ضي باأن الدرجة العلمية لي�ضت كل �ضيء بل هناك العديد 
من الطلبة واخلريجني اأ�ضحاب املواهب واالبداع وما يختلف عنه االأ�ضاتذه 
والطالب وهو فارق وتقدم اخلربة فقط. وحتدث الدكتور عمر عن دور الوازع 

الديني يف حياتنا ومدى اهمية التم�ضك بالدين وباخلالق عز وجل . 
وت��ع��اىل وم��دى قوة  اأن ر�ضا اهلل �ضبحانه  ب��دري��ة اجلنيبي  ال��دك��ت��ورة  واأك���دت 
ال�ضخ�س وعالقته بربه لها دور كبري يف جناح االإن�ضان فاهلل �ضبحانه وتعاىل 
يعلم مايف االأنف�س ون�ضت الطالبات بالو�ضوء وذكراهلل وال�ضالة وتكرار االأ\
كار يف كل وقت فما من معني غريه عزوجل .  وق��دم طلبة مبادرة لل�ضراكة 
املجتمعية والدكتورة بدرية اجلنيبي ال�ضكر لعمادة �ضوؤون الطلبة متمثلة يف 
الدكتور عبدالرحمن ال�ضايب عميد �ضوؤون الطلبة و حممد �ضام�س مدير اأول 
الإدراة احلياة الطالبية طالب على دعمهم املتوا�ضل للمركز يف اإطار جهودهم 

املتميزة يف دعم الطلبة ، وايجاد دور فعال وقيادي للطالب داخل جمتمعه. 

•• العني – الفجر:
•• ت�صوير – حممد معني:

الكيميائية  الهند�ضة  ق�ضم  يف  الباحثني  م��ن  فريق  ق��ام 
بالعمل على م�ضروع  املتحدة  العربية  االإم��ارات  بجامعة 
الديزل  الإن��ت��اج  الدقيقة  الطحالب  ع��ن��وان  حت��ت  بحثي 
بالتعاون  امل�����ض��روع  واأق���ي���م   ،2010 ع���ام  م��ن��ذ  احل��ي��وي 
وق�ضم  االإم��ارات  بجامعة  امليكانيكية  الهند�ضة  ق�ضم  بني 
يف  اأوكلند  بجامعة  امل��واد  وهند�ضة  الكيميائية  الهند�ضة 
نيوزيلندا، حيث قامت املهند�ضة حنيفة البلو�ضي، طالبة 
باإ�ضراف  امل�ضروع  هذا  على  بالعمل  اجلامعة  يف  دكتوراه 
الدكتور �ضليمان الزهري، اأ�ضتاذ م�ضارك يف ق�ضم الهند�ضة 

الكيميائية.
يحتوي الديزل احليوي على خ�ضائ�س م�ضابهه للديزل 
البرتويل ليقدم بدياًل اأف�ضل، فهو يعترب وقود م�ضتدام 
وقابل للتحلل البيولوجي وغري �ضمي وميكن ا�ضتخدامه 
مبا�ضرة يف حمركات الديزل مع التقليل من االنبعاثات 

ال�ضارة ودون احلاجة اإىل اإجراء تعديالت يف املحرك. 
اإن ا�ضتخدام زيوت النباتات يف انتاج الوقود يتناف�س مع 
اإىل  اإ�ضافة  الزراعية،  واالأرا���ض��ي  الغذاء  يف  ا�ضتخدامها 
 90%-60 الطبيعية حيث تعود  الزيوت  ارتفاع تكلفة 
النباتية،  الزيوت  تكلفة  اإىل  احليوي  الديزل  تكلفة  من 
وبالتايل مت اقرتاح ا�ضتخدام خملفات الزيوت والدهون 
غري اأن هذه البدائل ال تفي باالحتياجات العاملية لوقود 

الديزل.  ويف املقابل اأثبتت الطحالب الدقيقة عن كونها 
امل�ضدر االأف�ضل النتاج الوقود نظراً الرتفاع معدل االنتاج 
لكل وحدة، اإذ اأن انتاج زيت الطحالب الدقيقة اأعلى ع�ضر 
مرات من املحا�ضيل االأخ��رى، وتعترب تركيبته م�ضابهه 
للزيوت النباتية، كما ت�ضتخدم الطحالب الدقيقة ثاين 
اأك�ضيد الكربون كم�ضدر كربوين اأ�ضا�ضي مما يقدم املزيد 
من الفوائد يف التقليل من االنبعاثات ال�ضارة واالعتماد 
ك��م��ا ميكن  اجل��ل��ك��وز،  م��ث��ل  االأغ���ذي���ة  ع��ل��ى م�ضتخل�ضات 
يخف�س  مما  املاحلة  املياه  يف  النمو  الدقيقة  للطحالب 

من ا�ضتهالك املياه العذبة.
واأ����ض���ار ال��دك��ت��ور ح��اي��ك ب����داأ امل�����ض��روع ب���زراع���ة اأ�ضناف 
املنا�ضب  النوع  الختيار  الدقيقة  الطحالب  من  خمتلفة 
متنوعة  عوامل  ا�ضتخدام  ومت  احل��ي��وي،  ال��دي��زل  النتاج 
اك�ضيد  ث��اين  م��ع��دالت  ال��وق��ود،  انتاجية  منها  للتقييم 
الكربون والتكيف مع الظروف القا�ضية مثل ارتفاع درجة 
احلرارة وامللوحة، كما مت حت�ضني حمتويات الوقود من 
اأ�ضناف الطحالب الدقيقة الطبيعية عن طريق التحكم 
بع�س  يف  الدهني  املحتوى  ارتفع  حيث  النمو،  باأو�ضاط 
امكانية  اختبار  ومت   ،21% اإىل   9% م��ن  االأ���ض��ن��اف 
الدقيقة  الطحالب  زراع���ة  يف  ال��ع��ادم��ة  امل��ي��اه  ا�ضتخدام 
املياه  وم��ع��اجل��ة  ال��ع��ذب��ة  امل��ي��اه  ا���ض��ت��ه��الك  م��ن  للتقليل 
العادمة يف الوقت نف�ضه، كما در�س البحث تطوير عملية 
ا�ضتخال�س الوقود من الطحالب الدقيقة بالتزامن مع 
على  البالغ  باالأثر  يعود  ما  وهو  احليوي،  الديزل  انتاج 

البيئة واالحتياجات امل�ضتقبلية من الطاقة .
واأ�ضاد الدكتور علي را�ضد النعيمي، مدير اجلامعة على 
جامعة  كونها  اجلامعة  توا�ضل  قائاًل  الباحثني  جهود 
االقت�ضاد  دع���م  يف  للم�ضاهمة  ج��ه��وده��ا  ت��ع��زي��ز  بحثية 
ال��ق��ائ��م ع��ل��ى امل��ع��رف��ة م��ن اأج���ل حتقيق ال���روؤي���ة املحلية 
اأن  بالذكر  اجلدير   . احليوي  الوقود  جم��ال  يف  للريادة 

علي  الدكتور  من  تكونت  امل�ضروع  على  االإ���ض��راف  جلنة 
الدكتور  االأ�ضتاذ  الكيميائية،  الهند�ضة  ق�ضم  امل��رزوق��ي، 
واالأ�ضتاذ  امليكانيكية،  ال��ه��ن��د���ض��ة  ق�ضم  ح��اي��ك،  ي��و���ض��ف 
الدكتور حممد فريد، ق�ضم الهند�ضة الكيميائية وهند�ضة 
املواد بجامعة اأوكلند، وي�ضعى الفريق البحثي اإىل تو�ضيع 

جمال التعاون ب�ضم �ضركات من ال�ضناعة املحلية.

م�شت�شفى توام توفر اأحدث املعلومات 
الطبية ملر�شى ه�شا�شة العظام

•• العني - الفجر:

م�ضت�ضفى توام باال�ضرتاك مع جونز هوبكنز الطبية اأعلنت عن تنظيم 
ندوة من قبل جمموعة دعم مر�س ه�ضا�ضة العظام للمر�ضى واأ�ضرهم 
امل�ضت�ضفى  مقر  وذل��ك يف  �ضالمة عظامك  على  عنوان  حافظ  حتت 
غدا اخلمي�س حيث تت�ضمن الندوة جمموعة من العرو�س تو�ضيحية 
من قبل جراحي العظام وممار�ضني اآخرين لتقدمي فهم �ضامل حول 
هذه احلالة بهدف تقدمي الدعم واملعلومات ملر�ضى ه�ضا�ضة العظام 

والعمل على منع تقدم حالتهم.
ي�ضيب مر�س ه�ضا�ضة العظام اأكرث من 200 مليون امراأة يف جميع 
ي�ضار  ما  غالباً  الوقاية.  هو  الوحيد  ع��ام، وعالجه  كل  العامل  اأنحاء 
اإليه با�ضم املر�س ال�ضامت ، حيث اأن اأولئك الذين يعانون من ه�ضا�ضة 
ت�ضبح  تلك احلالة  االوان، ويف  ف��وات  ذل��ك حتى  ي��درك��ون  العظام ال 
العظام �ضعيفة وه�ضة وعر�ضة للك�ضر ب�ضهولة. وفقا ملوؤ�ض�ضة ه�ضا�ضة 
العظام يف  تزايد حاالت ه�ضا�ضة  ارتباط بني  الدولية، هناك  العظام 
 D دولة االإمارات و بني قلة العنا�ضر الغذائية التي حتوي فيتامني
ب�ضورة  ال�ضم�س  الأ�ضعة  التعر�س  عدم  اإىل  وباالإ�ضافة   ، والكال�ضيوم 
كافية. على الرغم من اأن الن�ضاء اأكرث عر�ضة خلطر اال�ضابة به�ضا�ضة 
العظام من الرجال، فاإن معدالت انت�ضاره تنمو ب�ضرعة بني الرجال 

فوق عمر ال�55 �ضنة.
قال الدكتور با�ضل االأرابيد رئي�س ق�ضم جراحة العظام والقوة الدافعة 
ملجموعة الدعم يف م�ضت�ضفى توام : تكمن االأهمية يف احلفاظ على 
املتحدة،  العربية  االم���ارات  دول��ة  يف  للن�ضاء  وخا�ضة   ، العظام  �ضحة 
ب�ضكل  تتزايد  العظام  به�ضا�ضة  االإ�ضابة  الأن  فيها  املبالغة  ميكن  فال 
كبري. وت�ضمل اإ�ضارات االإنذار املبكر له�ضا�ضة العظام ميول يف االأكتاف، 
واآالم يف الظهر وتوقف يف النمو. لقد راأينا يف دولة االمارات العربية 
املتحدة اأن العظام تبداأ يف التدهور قبل �ضن الثالثني، ونو�ضي الن�ضاء 
 55 اأعمارهم  تتجاوز  الذين  والرجال   ،50 فوق  اأعمارهن  اللواتي 
العالج  هو  وال��ذي  الوقاية،  ي�ضاعد يف  قد  للعظام مما  م�ضح  باإجراء 
الوحيد. اأما بالن�ضبة للمر�ضى، فنو�ضي مبتابعة خطة اأدويتهم حيث 
اأن تتطور عند عند توقفهم مامل يتم ال�ضفاء ب�ضكل  ميكن حلالتهم 
كامل ، واأكد: هذه هي الر�ضالة التي نهدف اإىل حتقيقها خالل هذه 

الندوة .
يف هذه الندوة، �ضوف تقوم جمموعة الدعم ملر�ضى ه�ضا�ضة العظام يف 
م�ضت�ضفى توام با�ضتخدام طرق عدة مثل التدري�س عرب املجموعات، 
املخت�ضني  واالأطباء  املر�ضى  مع  واملناق�ضات  التو�ضيحية،  والعرو�س 

لت�ضهيل فهم احلالة وتبادل اخلربات.
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مدعيان/ 1- حممد عبدالقادر حممد اجلن�ضية: بنغالدي�س 2-بدر اال�ضالم مو�ضلو 
املطابخ  معدات  لرتكيب  �ضتيل  كري�ضتال  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�ضية:  مياه 
املركزية اجلن�ضية: االمارات  مو�ضوع الدعوى: م�ضتحقات عمالية املطلوب اعالنه/ 
عنوانه:  االمارات   اجلن�ضية:  املركزية  املطابخ  معدات  لرتكيب  �ضتيل  كري�ضتال 
االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�ضر 
ال�ضاعة 8.30  لذا فانت مكلف باحل�ضور  الدعوى،  املوافق 2013/5/15 موعدا لنظر 
�ضباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية 
امل�ضتنداتك  بدفاعك و�ضورا  ايداع مذكرة  بوا�ضطة وكيل معتمد وعليك  او  �ضخ�ضيا 
موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �ضدر بتاريخ  

2013/4/21

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

واملطاطية  ب���امل���رون���ة  االإن�������ض���ان  ����ض���راي���ني  ت��ت�����ض��ف 
القيام  ع��ن��د  ت��دف��ق دم����وي  اأي  ل��ت��ت��و���ض��ع ال���ض��ت��ي��ع��اب 
عالية  ن�ضبة  على  الحتوائها  ذل��ك  ب���دين،  مبجهود 
ال��ت��ق��دم يف  م��ع  ال��رتك��ي��ب.  البال�ضتيكية  امل����واد  م��ن 
مواد  حملها  وحت��ل  البال�ضتيكية  امل��واد  تقل  العمر، 
جدار  يف  ال��ده��ون  من  عالية  ن�ضبة  وترت�ضب  �ضلبة 
املرونة  نق�س  اإىل  التغريات  ه��ذه  ت��وؤدي  ال�ضرايني. 
ال�����ض��راي��ني، وه��ي ح��ال��ة ُيطلق عليها  وامل��ط��اط��ي��ة يف 
)ت�����ض��ل��ب ال�����ض��راي��ني(، وت��ر���ض��ب ال���ده���ون يف جدار 

ال�ضرايني يوؤدي اإىل اجللطات.
الذبحة  اإىل  ال��ق��ل��ب  يف  ال�����ض��راي��ني  ت�����ض��ل��ب  ي�����وؤدي 
لف�ضل  بالقلب  وهبوط  القلبية  واجللطة  ال�ضدرية 
لدى  ال�����ض��اب��ق��ة.  بكفائتها  بعملها  ب��ال��ق��ي��ام  ع�ضلته 
من  القلب  يف  اجللطة  حت��دث  ق��د  ال�ضكري  مر�ضى 
بالتايل،  ال�ضاكنة.  باجللطة  وت�ضمى  اأع��را���س  دون 
ي��وؤدي اىل  ما  املنا�ضب،  الوقت  الت�ضخي�س يف  يتم  ال 
باملتابعة  ولكن  تدريجاً.  القلب  كفاءة ع�ضلة  تدهور 
بتعليماته  واالل��ت��زام  املخت�س  الطبيب  مع  الدائمة 
مي��ك��ن اك��ت�����ض��اف ه���ذه اجل��ل��ط��ات يف وق���ت مبكر عن 

طريق االأجهزه احلديثة.

ت�صلب �صراين املخ
اإىل  ال��دم  اإىل نق�س �ضخ  امل��خ  ي��وؤدي ت�ضلب �ضرايني 
املراكز املختلفة يف املخ، فتنتج منها اأعرا�س متباينة 
اأو ���ض��وراً مزمنة مثل نق�س  ق��د ت��اأخ��ذ ���ض��وراً ح��ادة 
القدرة على الرتكيز و�ضعف الذاكرة وال�ضداع وعدم 
والل�ضان  الوجه  ع�ضالت  يف  موقت  �ضلل  اأو  االت��زان 
والبلعوم واالأط��راف. يف بع�س احلاالت التي حتدث 
دماغية  �ضكتة  اإىل  ت��وؤدي  ن�ضبياً  كبرية  جلطة  فيها 
ال�ضكري  ك���ان  واإذا  ���ض��ل��ل.  ب�����ض��ورة  ت��ك��ون  م��ا  غ��ال��ب��اً 
ت��ك��ون ال�ضكتة  ال����دم  ب��ارت��ف��اع يف ���ض��غ��ط  م�����ض��ح��وب��اً 

الدماغية غالباً ناتة من نزيف حاد يف الدماغ.

ت�صلب �صراين االأطراف
دون  ال�ضفلى  االأط���راف  يف  ال�ضرايني  ت�ضلب  يحدث 
االأط�����راف ال��ع��ل��ي��ا، وي��ظ��ه��ر ب�����ض��ورة اآالم ���ض��دي��دة اأو 
ع�ضالت  خ�ضو�ضاً  وال�����ض��اق��ني،  ال��ق��دم  يف  تقل�ضات 
اأو  امل�ضي  بعد  اأ���ض��ا���ض��اً  االأمل  ي��ح��دث  ال�����ض��اق.  �ضمانة 
�ضعود ال�ضالمل اأو اأي جمهود ع�ضلي ويختفي متاماً 
الناتة  االآالم  عن  ويختلف  وال��راح��ة،  التوقف  بعد 
ب�ضكل  والتي حتدث  الطرفية  االأع�ضاب  التهاب  من 
خفيف خالل النهار وت��زداد �ضدة يف الليل، ما يوؤدي 
ت�ضلب  اآالم  عك�س  وع��ل��ى  ال��ن��وم،  يف  ا���ض��ط��راب  اإىل 
املجهود  اأو  بامل�ضي  نهائياً  لها  ع��الق��ة  ال  ال�ضرايني 
الع�ضلي. يف حاالت قليلة، قد يوؤدي ان�ضداد ال�ضرايني 
يف االأطراف ال�ضفلى اإىل حدوث غرغرينا يف االأ�ضابع 
حلدوث  الرئي�ضة  االأ�ضباب  لكن  ال�ضاق.  اأو  القدم  اأو 
عدم  اإىل  ت��رج��ع  ال�ضكري  مر�ضى  ل��دى  الغرغرينا 

الوعي بالطريقة ال�ضحيحة بالعناية بالقدمني.

وقاية من ال�صكري
رغم اأن الوراثة لها عالقة كبرية يف االإ�ضابة بالنوع 
البيئية هي  العوامل  ف��اإن  ال���دم،  �ضكري  م��ن  ال��ث��اين 
امل�ضوؤولة عن توقيت حدوثه و�ضدته. وهذه العوامل 
التي  بالدرجة  ال�ضيطرة عليها متاماً  البيئية ميكن 
قد يتاأخر بها حدوث ال�ضكري اإىل �ضن متقدمة مع 
اإمكان تاليف معظم امل�ضاعفات. يف احلاالت التي يبداأ 
فيها املر�س يف �ضن مبكرة ميكن تدارك احلالة فتقل 
كبرية.  بدرجة  وخطورتها  امل�ضاعفات  حدوث  ن�ضبة 
واأهم العوامل البيئية على االإطالق هو منط احلياة 
العلم  اأن  فرغم  االأي���ام.  ه��ذه  نعي�ضه  ال��ذي  اخلاطئ 
ووبائيات  اأم��را���س  على  الق�ضاء  ا�ضتطاع  احل��دي��ث 

الكولريا  ك��ث��رية م��ث��ل  اأرواح�����اً  ك��ان��ت حت�ضد  ك��ث��رية 
االإعاقة مدى احلياة مثل  اإىل  ت��وؤدي  اأو  والطاعون، 
باالإ�ضافة  فاإن منط احلياة احلديثة  االأطفال،  �ضلل 
اإىل ازدياد التوتر الع�ضبي والتلوث البيئي اأدى اىل 
انت�ضار اأمرا�س حديثة يطلق عليها وبائيات الع�ضر 
احل��دي��ث ك��ال�����ض��ك��ر وال�����ض��م��ن��ة وارت���ف���اع ���ض��غ��ط الدم 

واالأمرا�س ال�ضرطانية.

الريا�صة واملجهود الع�صلي:
اعتماد النا�س على و�ضائل النقل احلديثة وا�ضتخدام 
احلياة،  جم���االت  جميع  يف  التكنولوجية  االأج��ه��زة 
الكمبيوتر  اأم��ام  طويلة  ف��رتات  مت�ضية  عن  ف�ضاًل 
والتلفاز، ذلك كله اأدى اإىل تقليل الن�ضاط اجل�ضمي 
واملجهود البدين وزيادة ال�ضمنة وما يرتتب عليها من 
اأمرا�س كارتفاع دهون الدم و�ضغط الدم واالأمرا�س 
املتقدمة  ال��دول  تبذل  لذلك  املختلفة.  ال�ضرطانية 
الفئات  خمتلف  م��ن  ال��ن��ا���س  حل��ث  م�ضنية  ج��ه��وداً 

العمرية على ممار�ضة الن�ضاط البدين والريا�ضة.
اأ�ضبحت ممار�ضة الريا�ضة اأمراً مهماً جداً يف احلياة 

احلديثة للوقاية والعالج من جميع االأمرا�س وعلى 
راأ�ضها ال�ضكري. واأف�ضل اأنواع التمارين ملحاربة هذا 
املعتدلة  الب�ضيطة  الهوائية  ال��ري��ا���ض��ات  ه��ي  ال���داء 
وي��ن�����ض��ح مبمار�ضة  وال�����ض��ب��اح��ة.  ك��امل�����ض��ي  امل��ج��ه��ود 
الريا�ضة من ثالث اإىل خم�س مرات اأ�ضبوعياً بفرتة 
زمنية ترتاوح بني 30 اإىل 60 دقيقة، ومن االأف�ضل 

ممار�ضة الريا�ضة كنظام حياة يومي.

النظام الغذائي ال�صحي:
ال�ضكري  ملري�س  ال�ضحي  الغذائي  بالنظام  املق�ضود 
هو النظام الغذائي ال�ضحي الأي �ضخ�س عادي �ضليم 
من دون حرمان اأو تفريط، مع االبتعاد قدر االإمكان 
الدهون  والدهون، خ�ضو�ضاً  ال�ضريعة  الوجبات  عن 
واحلليب  احل��م��راء  اللحوم  يف  امل��ت��واف��رة  احليوانية 
وامل�ضروبات  وامل��ق��ايل  وال��زب��دة  وال�ضمنة  ومنتجاته 
الطعام  وتناول  بال�ضكر.  الغنية  والع�ضائر  الغازية 
املعتدلة  وال��ف��واك��ه  ب��اخل�����ض��روات  ال��غ��ن��ي  الطبيعي 
بالزيوت  احليوانية  ال��زي��وت  وا���ض��ت��ب��دال  ال�����ض��ع��رات. 
النباتية واأف�ضلها زيت الزيتون. واالعتدال يف تناول 

الربوتينات حيث ي�ضود اعتقاد خاطئ بني كثري من 
مر�ضى ال�ضكري باالإقالل من الن�ضويات وتعوي�ضها 
م�ضادر  يف  ال���ت���ن���وع  ي��ج��ب  ك���ذل���ك  ب���ال���ربوت���ي���ن���ات. 
م�����ض��ادر حيوانية  م��ن  ت��ك��ون  اأن  ع��ل��ى  ال��ربوت��ي��ن��ات 
كالدواجن  البي�ضاء  وال��ل��ح��وم  احل��م��راء  ك��ال��ل��ح��وم 
قدر  احل��م��راء  اللحوم  تقليل  مع  واالأ���ض��م��اك  والبط 
الدهون  على  الحتوائها  االأ�ضماك  وتف�ضل  االإمكان 
اأوم��ي��غ��ا 3. ك��ذل��ك م��ن ال�����ض��روري تناول  اجل��ي��دة 
الفول  الربوتينات من م�ضادر نباتية كالبقول مثل 
اجلافة  والفا�ضوليا  والعد�س  والرتم�س  واحلم�س 
على  اأي�����ض��اً  حتتوي  التي  والب�ضلة  اجل��اف��ة  واللوبيا 

األياف مفيدة.

االبتعاد عن التدخن:
التدخني �ضار بال�ضحة وله عالقة قوية باالأمرا�س 
ومر�ضى  جداً  ال�ضكري  مر�ضى  وي��وؤذي  ال�ضرطانية، 
ارتفاع �ضغط الدم، بفعل امل�ضاعفات التي تنتج منه 
ال�ضجائر  ب��ني  ف��رق  وال  ال�ضرايني.  ت�ضلب  واأه��م��ه��ا 
اخلفيفة التي حتتوي على ن�ضبة اأقل من النيكوتني 
القليل  العدد  والقطران وال�ضجائر االأخرى. كذلك 
م��ن ال�����ض��ج��ائ��ر ل��ه اأي�����ض��اً ���ض��رر ب��ال��غ ع��ل��ى مري�س 
�ضكر  م�ضتوى  انتظام  ع��دم  اإىل  ي���وؤدي  اإذ  ال�ضكري، 
لتاليف  التدخني  ع��ن  باالبتعاد  نن�ضح  لذلك  ال���دم. 

حدوث امل�ضاعفات اخلطرية لهذا املر�س.

االبتعاد عن الكحول:
ال خالف على حترمي هذه امل�ضروبات يف جمتمعاتنا 
االإ���ض��الم��ي��ة مم���ا ي��ق��ي��ن��ا م���ن ���ض��ر ه���ذه االآف�����ة. وقد 
امل�ضروبات  تناول  اأن  العلمية عموماً  االأبحاث  اأثبتت 
اأ����ض���رار ك��ث��رية. يف دولة  ال��ك��ح��ول��ي��ة ق��د ي����وؤدي اإىل 
كجمهورية م�ضر العربية تزيد فيها ن�ضبة االإ�ضابة 
بتليف الكبد الناجت من االإ�ضابة املزمنة بالفريو�ضات 
 ،B وال��ف��ريو���س   C ال��ف��ريو���س  ال��ك��ب��دي��ة، خ�ضو�ضاً 
واملر�ضى بهذا الداء اأكرث عر�ضة لالإ�ضابة بال�ضكري. 
اأن امل�ضروبات الروحية لها خطورة �ضديدة  ال نن�ضى 

على كبد املري�س، لذا من ال�ضروري االبتعاد عنها.

يف  وال�ضفلى  العليا  اجلفون  ت��ديّل  م�ضاوئ  تنح�ضر  ال 
يتجلى  النظر.  لتعوق  تتخطاها  اإمن��ا  لل�ضكل  تغيريها 
العالج يف جراحة االأجفان، اإحدى اأكرث جراحات الوجه 
التجميلية رواجاً يف الواليات املتحدة، بح�ضب د. �ضوزان 

فريتاغ. كيف تقرر مدى منا�ضبة هذه اجلراحة لك؟ 
مع  احل��رك��ة.  ودائ���م  ج��داً  رقيق  بالعني  املحيط  اجللد 
مرتهال  اجللد  وي�ضبح  اجلفن  يتمدد  ال��زم��ن،  م��رور 
ده��ون تويف  تراجع  االنتفاخ عن  ينتج  قد  ومتدلياً. 
اجللد  فائ�س  يعيق  وق��د  العمر،  يف  التقّدم  م��ع  العني 
يف اجلفن العلوي واالأكيا�س يف اجلفن ال�ضفلي النظر. 
ب�ضكٍل  املر�ضى  بع�س  جفون  )تتدىل  فريتاغ:  د.  تقول 
مبالغ فيه لدرجة اأنها تغطي الرمو�س، فيعجزون عن 
فتح اأعينهم، ويتوقون اإىل التخّل�س من م�ضكلتهم(. يف 
مظهرهم  ا�ضتعادة  يف  اآخ��رون  اأ�ضخا�س  يرغب  املقابل، 

ال�ضاب.

العالج وخماطره
والدهن  املتديل  اإزال��ة اجللد  اإىل  العني  ترمي جراحة 
اأو ط��ب��ي��ب تميل  ال��ف��ائ�����س. ي��ج��ري ط��ب��ي��ب ال��ع��ي��ون 
العيون اأو طبيب التجميل جراحة يف العيادة اخلارجية، 
م�ضتعمال امل�ضرط اأو الليزر الإحداث �ضّق يف طيات جفن 
هذه  تتطلب  اجل��ل��د.  بع�س  واإزال�����ة  الطبيعية  ال��ع��ني 

اجلراحة اأقّل من �ضاعتني.
اأن  علماً  اأ�ضبوعني،  م��رور  بعد  املري�س  ُي�ضفى  ما  ع��ادًة 
االأمل  اأن  اإال  العني  حميط  يف  غ�ضونها  يف  ي��ربز  ورم���اً 
يبقى طفيفاً. تقول د. فريتاغ: )يتعنّي عليك و�ضع ثلج 
على العني لب�ضعة اأيام وا�ضتعمال مرهم خا�س، لذلك 
االأ�ضبوع  باأن كّل �ضيء �ضبابي من حولك يف  ت�ضعر  قد 

االأول بعد اجلراحة(.

ه��ل ي�ضتفيد اجل��م��ي��ع م��ن ه���ذه اجل���راح���ة؟ ت��ي��ب د. 
التجميلية  اجل��راح��ات  ق�ضم  )م��دي��رة  ف��ري��ت��اغ  ���ض��وزان 
يف  واالأذن  ال���ع���ني  م�����ض��ت�����ض��ف��ى  يف  ب���ال���ع���ني  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
ما�ضا�ضو�ضت�س(: )تختلف النتائج من مري�ٍس اإىل اآخر. 
يبدو  ك��ب��رياً،  تغرياً  املر�ضى  بع�س  يالحظ  ال  حني  يف 
الفرق وا�ضحاً لدى مر�ضى اآخرين. يعتمد االأمر على 

تركيبتهم البنيوية(.
امل��ري�����س مبتالزمة  اإ���ض��اب��ة  االأك���رب يف  يتجلى اخل��ط��ر 
)من  ال�ضدد:  ه��ذا  يف  فريتاغ  د.  ت�ضرح  اجلافة.  العني 
ال�ضروري اأن يخ�ضع املري�س الذي يعاين جفاف العني 
لفحو�س طبية وتقييم دقيق، الأن حالته قد ت�ضوء اأكرث 
الناتة  املخاطر  ومن  العني(.  جلراحة  اخل�ضوع  بعد 
من هذه اجلراحة اأي�ضاً نذكر االختالل يف النظر، اإال اأن 

التقليل من هذا اخلطر يتوقف على مهارة اجلراح(.
يعيق  وك��ّل من  �ضكل جفنيه  اإزاء  ب�ضيق  ي�ضعر  ك��ّل من 
م��وؤه��ل الإج���راء جراحة  ه��و  النظر  ق��درت��ه على  جفناه 
العني، اإال اأنها ال ُتعترب خياراً منا�ضباً الأ�ضحاب العيون 
الغدة  ف���رط  ب�ضبب  ت���ربز  ال��ت��ي  ال��ع��ي��ون  اأو  اجل��اح��ظ��ة 

الدرقية.
بالتاأكد من  د. فريتاغ  تن�ضح  قبل اخل�ضوع للجراحة، 
اإجراء فح�س للعني: )يخاف املر�ضى على نظرهم ومن 
لهذه  قبل اخل�ضوع  ونظرهم  االأف�ضل فح�س عيونهم 
اجلراحة(. عالوًة على ذلك، تن�ضح بالبحث عن جّراح 

�ضليع يف �ضوؤون اجلراحة، اأي يجريها اأ�ضبوعياً.
يف  وال�ضفلى  العليا  اجل��ف��ون  ت�ضحيح  املمكن  م��ن  ه��ل 
الوقت عينه؟ تيب د. فريتاغ: )اإذا �ضعر املري�س باأنه 
يقوم  اأن  االأف�ضل  معاً، من  لت�ضحيح اجلفنني  م�ضتعّد 
�ضي�ضفيان  اجلفنني  اأن  �ضيما  ال  ال��وق��ت،  فيوّفر  بذلك 

معاً(.

�شحة وتغذية
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داء ال�صكري اأحد اأكرث االأمرا�ص التي توؤدي اإىل االإ�صراع يف حدوث ت�صلب ال�صراين وزيادة �صدتها.
 كيف وما هي العالقة بن املر�صن؟

العيون املتدلية... متى تكون اجلراحة م�شمونة؟ 

ال�شكري الثاين وت�شلب ال�شرايني... عالقة وثيقة 

هجوم على تقّرن اجللد ال�شفعي
 precancerous يعاين 58 مليوناً حول العامل من تقّرن اجللد ال�ضفعي
لكن العالج بات اليوم �ضهاًل. قد يبدو هذا املر�س ب�ضيطاً، اإذ   ،patches
تظهر على اجللد، الذي يتعر�س لل�ضم�س دوماً، بقع بحجم حبة البازيالء 
الذي  ال�ضفعي،  اجللد  تقّرن  لكن  االحمرار.  بها  ويحيط  الق�ضور  تك�ضوها 
تذكر  البتة.  ب�ضيطاً  لي�س  ال�ضم�س،  الأ�ضعة  امل��ف��رط  التعر�س  ع��ن  ينجم 
الدكتورة �ضوزان اأولربيخت، بروف�ضورة م�ضاعدة متخ�ض�ضة يف االأمرا�س 
اجللدية يف كلية الطب يف جامعة هارفارد: )قد تتطور هذه البقع وتتحول 
اإىل �ضرطان جلد، اأو قد تكون هذه البقع قد كرثت جداً، حتى اإننا نعجز عن 

حتديد اأي منها قد حتّول اإىل �ضرطان جلد(.
ي�ضمل عالج تقّرن اجللد ال�ضفعي تميده، ك�ضطه، ا�ضتخدام مواد كيماوية 
لتق�ضريه، اأو دهنه بكرميات طبية طوال اأ�ضابيع. لكن هذه العالجات تكون 
والتورم.  الق�ضور،  احلكة،  التقّيح،  االحمرار،  ت�ضبب  وقد  اأحياناً.  مزعجة 
خ�ضو�ضاً  اأ�ضهل،  اأنها  ويبدو  امل�ضكلة  لهذه  جديدة  عالجات  اليوم  تتوافر 
اجلانبية  العوار�س  تفاقم  قد  ال�ضم�س  اأ�ضعة  اأن  مبا  ال�ضتاء،  ف�ضل  خالل 

للعالجات.
ال�ضوئي  ال���دي���ن���ام���ي���ك���ي  ال�����ع�����الج  اجل������دي������دة  ال�����ع�����الج�����ات  ه�������ذه  م�����ن 
ال تت�ضرب الدواء الذي يو�ضع على   .photodynamic therapy
عندما  قتلها  على  فيعمل  املري�ضة.  اخلاليا  اإال  العالج  ه��ذا  خ��الل  البقع 
ُي�ضلَّط �ضوء على الب�ضرة. ت�ضري الدكتورة اأولربيخت: )يحقق هذا العالج 
تدوم  جل�ضة  خ��الل  الطبيب  عيادة  يف  له  اخل�ضوع  وميكن  ك��ب��رياً،  جناحاً 
يف  �ضارمة  توجيهات  اأي  اتباع  اإىل  املري�س  ُي�ضطر  ال  لذلك  نهار.  ن�ضف 
البيت(. ولكن من ال�ضروري تفادي التعر�س الأ�ضعة ال�ضم�س طوال ثالثة 
ت��اأث��ريات��ه اجلانبية حم����دودة، وم��ن بينها ظ��ه��ور م��ا ي�ضبه  وُت��ع��ت��رب  اأي����ام. 

احلروق اأو االإح�ضا�س بوخز طوال خم�ضة اأيام.
اأم���ا ال��ع��الج اجل��دي��د االآخ����ر ف��ه��و ك���رمي اإمي��ي��ك��ومي��ود )األ�������دارا(. مقارنة 
بالكرميات االأخرى، ال يتطلب هذا العالج وقتاً طويال وتاأثرياته اجلانبية 
قليلة، وفق الدكتورة اأولربيخت. عالوة على ذلك، يحقق هذا العالج نتائج 
جيدة يف معظم احلاالت، مع اأن بع�س بقع تقّرن اجللد ال�ضفعي قد يعاود 
الظهور. لذلك ابحث عن بقع اجللد تلك وا�ضت�ضر طبيبك للتاأكد من اأنك 

ال تعاين هذا املر�س.
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العدد  10793 بتاريخ   2013/5/15     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  550/ 2013 -عمايل - م ع- �س- اأظ

امل�ضتاأنف : عرفان عبداهلل ابراهيم بوكالة/احمد زيد عبدالهادي اجلن�ضية: العراق 
االمارات  اجلن�ضية:  الهند�ضية  واال�ضت�ضارات  للعماره  البياتي  عليه:مكتب  امل�ضتاأنف 
مو�ضوع اال�ضتئناف : تعديل احلكم يف امل�ضتحقات العمالية   املطلوب اعالنه/مكتب 
البياتي للعماره واال�ضت�ضارات الهند�ضية اجلن�ضية: االمارات  العنوان: بالن�ضر   مبا 
ان امل�ضتاأنف قد ا�ضتاأنف احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2013/298 عم جز- م ع- ب- 
اأظ وحدد لنظره جل�ضة يوم االثنني املوافق 2013/5/20 لذا فانت مكلف باحل�ضور 
ال�ضاعة 9.30 �ضباحا امام الدائرة الثانية حمكمة ا�ضتئناف ابوظبي الكائنة- �ضخ�ضيا 
او بوا�ضطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�ضوار مل�ضتنداتك  موقعا 

عليها قبل موعد اجلل�ضة املحددة.

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

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/727 تنفيذ عمايل
�����س.ذ.م.م   جمهول  املباين  ال�ضبع لل�ضيانة  ت��الل  املنفذ ���ض��ده/1-  اىل 
اأق��ام عليكم  حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ بادوجو نار�ضايا   قد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)4528( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  باال�ضافة اىل مبلغ 
االجراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة  خلزينة  ر�ضوم   )283(
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1151 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �ضده/1- دي�ضكاونت لتاجري ال�ضيارات )���س.ذ.م.م(  جمهول 
)�س.ذ.م.م(  لالعالنات  املغامره  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل 
الدعوى  عليكم  اأق���ام  ق��د  امل��ط��وع  حممد  ح�ضن  عبدالرحمن  ومي��ث��ل��ه: 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )45022( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/514 تنفيذ جتاري
حمل  جمهول  ذ.م.م   للمقاوالت  روبا�ضت  �ضركة  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ تاجري لتاجري ال�ضيارات /اململوكة للفهيم 
وميثله: را�ضد حممد �ضعيد بوج�ضيم قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية 
 )2302294.69( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/479 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �ضده/1- �ضركة ترمل واي )�س.ذ.م.م(  جمهول حمل االقامة 
الكهروميكانيكية  لالعمال  الذهبية  اال�ضعة  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا 
)�س.ذ.م. م(  وميثله: عبدالرحمن ح�ضن حممد املطوع   قد اأقام عليكم 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)93635( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  وعليه فان املحكمة 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �ضتبا�ضر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/146 تنفيذ جتاري
االقامة مبا  �ضريده   جمهول حمل  كامل  فرا�س  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
�ضعيد  ماجد  وميثله:  الطقز  احمد  عبداهلل  كفاح  التنفيذ/  طالب  ان 
املذكورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق��ام  قد  ال�ضويهي   اجل��الف  حمد 
اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )118259( درهم اىل طالب 
االج����راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ   2013/5/15     
 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/672 عم جز  - م ع- ب- اأظ

مدعي/ خليل نور اال�ضالم رحيمه اجلن�ضية: بنغالدي�س مدعي عليه: �ضونابور 
للمقاوالت وال�ضيانة العامة اجلن�ضية: االمارات  مو�ضوع الدعوى: م�ضتحقات 
اجلن�ضية:  العامة  وال�ضيانة  للمقاوالت  �ضونابور  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
االمارات عنوانه: بالن�ضر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/19 املوافق  االحد  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
اجلل�ضة  قبل  عليها  امل�ضتنداتك موقعا  و�ضورا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �ضدر بتاريخ  2013/5/5
قلم املحكمة                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ   2013/5/15     
 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   827و2013/829 عم جز  - م ع- ب- اأظ

مدعيان/ 1- حممد عبدالقادر حممد اجلن�ضية: بنغالدي�س 2-بدر اال�ضالم مو�ضلو 
املطابخ  معدات  لرتكيب  �ضتيل  كري�ضتال  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�ضية:  مياه 
املركزية اجلن�ضية: االمارات  مو�ضوع الدعوى: م�ضتحقات عمالية املطلوب اعالنه/ 
عنوانه:  االمارات   اجلن�ضية:  املركزية  املطابخ  معدات  لرتكيب  �ضتيل  كري�ضتال 
االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�ضر 
ال�ضاعة 8.30  لذا فانت مكلف باحل�ضور  الدعوى،  املوافق 2013/5/15 موعدا لنظر 
�ضباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية 
امل�ضتنداتك  بدفاعك و�ضورا  ايداع مذكرة  بوا�ضطة وكيل معتمد وعليك  او  �ضخ�ضيا 
موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �ضدر بتاريخ  

2013/4/21

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15    

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية  2013/189
اىل املحكوم عليه / عبدالعزيز عبداهلل احمد جابر 

ليكن معلوما لديك بان حمكمة ال�ضارقة االحتادية االبتدائية قد ا�ضدرت بحقك 
حكما بتاريخ 15 اكتوبر 2012 يف الق�ضية رقم 2012/1335 مدين بالزامك بدفع 

مبلغ وقدره 28004 درهم �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف  
 ل�ضالح املحكوم له: عبداحلميد فهمي عبدال�ضايف عبداحلميد 

اليه  امل�ضار  برقم  و�ضجل  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  له  املحكوم  ان  وحيث 
اعاله. لذا يتوجب عليك تنفيذ القرار خالل خم�ضة ع�ضر يوما من تاريخ اليوم 
التايل ح�ضب ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ضتتخذ بحقك االجراءات 

القانونية لتنفيذه ح�ضب اال�ضول.
       رئي�س ق�سم التنفيذ

وزارة العدل  
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

ق�سم التنفيذ

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15    

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية  2013/422
اىل املحكوم عليه / ال�ضفينه التجارية نارود�س  

ليكن معلوما لديك بان حمكمة ال�ضارقة االحتادية االبتدائية قد ا�ضدرت بحقك حكما 
بتاريخ 30 �ضبتمرب 2012 يف الق�ضية رقم 2011/3837 كلي تاري بالزامك بدفع مبلغ 
وقدره 170591 درهم �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف.اوال: ب�ضحة وتثبيت احلجز التحفظي 
الفائدة  قبول طلب  بعدم  ثانيا:   2011/3628 رقم  االمر على عري�ضة  ال�ضادر مبوجب 
البحرية  للخدمات  النعمة  ل��ه:  املحكوم  ل�ضالح   2012/9/23 بتاريخ  املبدي  القانونية 
.وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�ضجل برقم امل�ضار اليه اعاله. لذا 
يتوجب عليك تنفيذ القرار خالل خم�ضة ع�ضر يوما من تاريخ اليوم التايل ح�ضب ويف 
حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ضتتخذ بحقك االجراءات القانونية لتنفيذه ح�ضب 

اال�ضول.
       رئي�س ق�سم التنفيذ

وزارة العدل  
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

ق�سم التنفيذ

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15    

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية  2013/422
اىل املحكوم عليه / �ضركة �ضن تك كورورب�ضن �س م ح 

ليكن معلوما لديك بان حمكمة ال�ضارقة االحتادية االبتدائية قد ا�ضدرت بحقك حكما 
بتاريخ 30 �ضبتمرب 2012 يف الق�ضية رقم 2011/3837 كلي تاري بالزامك بدفع مبلغ 
وقدره 170591 درهم �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف..اوال: ب�ضحة وتثبيت احلجز التحفظي 
الفائدة  قبول طلب  بعدم  ثانيا:   2011/3628 رقم  االمر على عري�ضة  ال�ضادر مبوجب 
البحرية   للخدمات  النعمة  ل��ه:  املحكوم  ل�ضالح   2012/9/23 بتاريخ  املبدي  القانونية 
.وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�ضجل برقم امل�ضار اليه اعاله. لذا 
يتوجب عليك تنفيذ القرار خالل خم�ضة ع�ضر يوما من تاريخ اليوم التايل ح�ضب ويف 
حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ضتتخذ بحقك االجراءات القانونية لتنفيذه ح�ضب 

اال�ضول.
       رئي�س ق�سم التنفيذ

وزارة العدل  
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

ق�سم التنفيذ

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/110 عمايل  كلي           
اىل املدعى عليه/1- �ضي ايه اف ايه لوج�ضتك�س �س م ح    جمهول حمل االقامة 
علي  عمران  وميثله:  تيفارديبارامبو  هاريهاران  كومار  �ضيفا   / املدعي  ان  مبا 
املطالبة مب�ضتحقات  الدعوى ومو�ضوعها  اقام عليك  قد  ال��راوي  نا�ضر  �ضامل 
عمالية وقدرها ) 778.538.00   درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف. واتعاب املحاماة 
وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�س املوافق 2013/5/23 ال�ضاعة 9:30 �س بالقاعة 
ch1.A.2 لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على االقل 

.ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1353 عمايل  جزئي           
جمهول  ����س.ذ.م.م  الفنية  لالعمال  �ضينغ  �ضاهب  عليه/1-   املدعى  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي / ندمي عبا�س خادم ح�ضني قد اقام عليك 
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )16313 درهم( 
والر�ضوم وامل�ضاريف. رقم ال�ضكوى )2013/140952(  وحددت لها جل�ضة 
يوم اخلمي�س املوافق 2013/5/23 ال�ضاعة 9:30 بالقاعة ch1.A.2 �ضي 
لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على االقل 

.ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/25 عمايل  كلي           
ان  االقامة مبا  االط���ارات  جمهول حمل  لتجارة  املدعى عليه/1-  حميد  اىل 
امل��دع��ي / حممد ���ض��روار حممد ع��رف��ان  ق��د اق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها 
القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره���م(    111882( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة 
املرتتبة عليها من تاريخ املطالبة وحتى تاريخ ال�ضداد التام والر�ضوم وامل�ضاريف 
املوافق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت    )2013/135766( ال�ضكوى  رق��م    .
2013/5/28 ال�ضاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.A.2 لذا فانت مكلف باحل�ضور 
م�ضتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1210 عمايل  جزئي           
اىل املدعى عليه/1-  �ضالون ميالن �ضي لل�ضيدات جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / جاني�ضي باتارينغ دي فريا قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
والفائدة  وامل�����ض��اري��ف  وال��ر���ض��وم  دره���م(    25988( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات 
رقم  احلكم.  ا���ض��دار  تاريخ  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  عليها  املرتتبة  القانونية 
 2013/5/26 املوافق  االح��د  يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت   .)2013/139865( ال�ضكوى 
ميثلك  م��ن  او  باحل�ضور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�ضي   مبكتب  ���س   8:30 ال�ضاعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثالثة ايام على االقل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1739 جتاري  كلي           
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1-  ال��ن��م��ارق ل��ل��م��ق��اوالت �������س.ذ.م.م   جم��ه��ول حمل 
فردية  موؤ�ض�ضة  اجل��اه��زة  للخر�ضانة  ال��ع��زاين   / املدعي  ان  مبا  االق��ام��ة 
الدعوى  عليك  اق��ام  ق��د  ال��ع��زاين   عبيد  ب��ن  �ضيف  ب��ن  �ضعيد  ل�ضاحبها 
درهم(   161.167( مبلغ  ب�ضداد  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها 
الثالثاء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم 
لذا  �ضي   ch1.C.15 بالقاعة  �س   9:30 ال�ضاعة   2013/5/21 املوافق 
فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على االقل . 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/159   عمايل جزئي              
اىل املحكوم عليه /1- حراء ملقاوالت البناء )�س.ذ.م.م(   جمهول حمل االقامة   نعلنكم 
املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ 2013/4/15 يف  املنعقدة  بان املحكمة حكمت بجل�ضتها 
ل�ضالح/ ار�ضاد مياه عبدالقدو�س بالزام املدعى عليها ان توؤدي للمدعي مبلغ )9426 ( 
ت�ضعة االف واربعمائة و�ضتة وع�ضرين درهما وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او ما يقابلها 
نقدا مامل يكن قد التحق بخدمة �ضاحب عمل اآخر، ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات. 
املدعى من ن�ضيبه منها.  حكما  امل�ضاريف واعفت  املنا�ضب من  املدعى عليها  والزمت 
مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر 
اآل مكتوم  ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد  ال�ضمو  با�ضم �ضاحب  هذا االع��الن �ضدر 

حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/1081   عمايل جزئي              
املحكمة  بان  نعلنكم  اك�ضريا جمهول حمل االقامة    املحكوم عليه /1- مقهى ال  اىل 
ل�ضالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2013/4/28 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت 
 )13292( مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعى  بالزام  حممد  �ضرقاوي  علي  احمد 
درهم )ثالثة ع�ضر الفا ومائتان اثنان وت�ضعون درهما( وبتذكرة عودة اىل موطنه على 
الدرجة ال�ضياحية ما مل يلتحق بخدمة رب عمل اخر والزمت املدعى عليها باملنا�ضب  
من امل�ضروفات واعفت املدعى من ن�ضيبه منها ورف�ضت ماعدا ذلك  من طلبات. حكما 
مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر 
اآل مكتوم  ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد  ال�ضمو  با�ضم �ضاحب  هذا االع��الن �ضدر 

حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2010/1552   جتاري كلي              
كوربريت   -2 العامة  وامل��ق��اوالت  للنقليات  االح��م��د  �ضركة   -1/ عليهما  املحكوم  اىل 
�ضينغ �ضربوال  جمهويل حمل االقامة   نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة 
لالطارات  احل��واي  �ضركة  ل�ضالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف   2011/11/24 بتاريخ 
بالزام املدعى عليهما بالت�ضامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ )380.000 درهم( والفائدة 
القانونية بواقع 9% من تاريخ 2009/10/15 وحتى متام ال�ضداد- على اال تاوز ا�ضل 
املبلغ املق�ضي به - والر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما 
مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر 
اآل مكتوم  ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد  ال�ضمو  با�ضم �ضاحب  هذا االع��الن �ضدر 

حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/549   جتاري جزئي                
ب��اول جون كولت  جمهول حمل االقامة   نعلنكم بان املحكمة  اىل املحكوم عليه/1- 
ل�ضالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف   2012/12/25 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت 
بنك را�س اخليمة الوطني �س م ع بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 
فل�ضا،  دراهم وثالثة ع�ضر  الف وخم�ضمائة وخم�س  وثمانون  اثنان  درهم   82.505.13
والفائدة بواقع 9% �ضنويا من تاريخ 2012/8/29 وحتى متام ال�ضداد على ان ال يتجاوز 
املبلغ املق�ضي به وهو ا�ضل الدين، مع الزامها الر�ضوم وامل�ضروفات ومبلغ 300 مقابل 
. حكما مبثابة احل�����ض��وري قابال  م��ن طلبات.  ذل��ك  م��اع��دا  امل��ح��ام��اة ورف�ضت  ات��ع��اب 
لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/738   جتاري كلي                
اىل املحكوم عليه/1- �ضماء ال�ضرق ملقاوالت البناء ���س.ذ.م.م    جمهول حمل االقامة   
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2013/2/12 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�ضالح/ العزاين للخر�ضانة اجلاهزة موؤ�ض�ضة فردية ل�ضاحبها �ضيف بن �ضعيد 
بن عبيد العزاين : بالزام املدعى عليها توؤدي للمدعية مبلغ 698640 درهم ) �ضتمائة 
وثمانية وت�ضعون الف و�ضتمائة واربعون درهما( والفائدة القانونية بواقع 9% �ضنويا 
من تاريخ 2012/4/16 مع الزامها بالر�ضوم وامل�ضاريف وخم�ضمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة. . حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/187 مدين كلي                  
اىل املدعى عليه /1- �ضركة انرت اكتيف ليمتد  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / �ضركة االمارات لالت�ضاالت املتكاملة )�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة  قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   1.284.546.48( مببلغ 
التام.  وحددت لها  ال�ضداد  تاريخ اال�ضتحقاق وحتى  القانونية بواقع 12% من 
 ch1.C.15 جل�ضة يوم االربعاء املوافق 2013/5/22 ال�ضاعة 9:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على االقل . 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/602  عقاري كلي                  
الكندي   �ضيف  را���ض��د  �ضيف  ل�ضاحبها/حممد  العقاري  اال�ضتثمار  �ضوق   -1/ عليه  امل��دع��ى  اىل 
الدعوى ومو�ضوعها  اق��ام عليك  ب��ول��دن   قد  / �ضريجي  املدعي  ان  االقامة مبا  جمهول حمل 
ا�ضليا: الزام املدعى عليهما بالت�ضامن والتكافل برد مبلغ 4425786 درهم مع الفوائد بواقع %12 
والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب وامل�ضروفات والنفاذ. احتياطيا: باعادة الدعوى اىل اخلبري ال�ضابق 
وتاريخ  اخلارطة  على  للبيع  الالزمة  املوافقات  على  عليهما  املدعى  ح�ضول  تاريخ  لبيان  ندبه 
بدئهما حتديدا يف االعمال االن�ضائية وبيان تاريخ ا�ضتالم ار�س امل�ضروع وكذا حتديد ن�ضبة اجناز 
امل�ضروع على ار�س الواقع وت�ضويب اخلبري للخطاأ املادي  الواقع يف الفقرة الثالثة من تقريرة.  
لذا   ch1.A.1 بالقاعة  9:30 �س  ال�ضاعة   2013/5/19 املوافق  االح��د  يوم  لها جل�ضة  وح��ددت 
فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على االقل . 

 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/36  عقاري كلي                  
اىل املدعى عليه /1- �ضابال وورلد )ذ.م.م (  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
بف�ضخ  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  اق��ام عليك  ول��ي��دي    قد  / حميد احمد 
العقد بني املدعي واملدعي عليها ب�ضان الوحدة رقم )1001( يف م�ضروع �ضابال 
د�ضتني مبدينة دبي الريا�ضية والزام املدعى عليه مببلغ وقده )215723 درهم( 
وامل�ضاريف  والر�ضوم  الدعوى  رفع  تاريخ  من   %12 التاخريية  بواقع  والفائدة 
ال�ضاعة  املوافق 2013/5/20  يوم االثنني  لها جل�ضة  املحاماة.  وح��ددت  واتعاب 
9:30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على االقل . 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/620  جتاري كلي                  
اىل املدعى عليهما /1- مالكو الباخرة م�ضك ايلونا وكونت�ضنكا 2- ميدا ترينني �ضيبينج 
كومباين ا�س ايه جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي / �ضركة التاأمني العربية ) �س 
م ل(    قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعى عليهما بالت�ضامن 
والتكافل مببلغ )201.711 درهم( مع الفائدة بن�ضبة 9% من تاريخ اقامة الدعوى وحتى 
ال�ضداد التام مع تقرير حق االمتياز للمدعية على ال�ضفينة ) او�ضن تريومف( مبواجهة 
املدعي عليهما والر�ضوم وامل�ضاريف واالتعاب.    وحددت لها جل�ضة يوم االربعاء املوافق 
او من  ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�ضور  بالقاعة  ال�ضاعة 9:30 �س   2013/5/29
قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

اجلل�ضة بثالثة ايام على االقل . 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/179  جتاري جزئي                  
اىل املدعى عليه /1- فارانداين فينود كومار �ضيامالل جمهول حمل االقامة 
الدعوى  اق��ام عليك  )����س.م.ع(  قد  الوطني  القيوين  ام  املدعي / بنك  ان  مبا 
درهم(   30035.01( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�ضوعها 
من  �ضهريا   %2.49 االتفاقية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف   والر�ضوم 
التام.  وحددت لها  ال�ضداد  تاريخ اال�ضتحقاق احلا�ضل يف 2011/12/20 وحتى 
 ch1.A.1 بالقاعة  8:30 �س  ال�ضاعة  املوافق 2013/6/3  االثنني  يوم  جل�ضة 
لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على االقل . 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/60  جتاري جزئي                  
مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  علي  ال�ضيد  اهلل  عطا  خالد   -1/ عليه  املدعى  اىل 
القيوين الوطني )���س.م.ع( وميثله: خالد كلندر عبداهلل  ام  ان املدعي / بنك 
ح�����ض��ني  ق��د اق���ام عليك ال��دع��وى وم��و���ض��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة ب��ال��زام امل��دع��ى عليه 
وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم  دره���م(   33981.79( وق���دره  مببلغ  للمدعي  ي���وؤدي  ب��ان 
تاريخ  من  �ضهريا   %2.49 بواقع  االتفاقية  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
اال�ضتحقاق احلا�ضل 2011/12/20 وحتى ال�ضداد التام.   وحددت لها جل�ضة يوم 
فانت  ل��ذا   ch1.A.1 بالقاعة  �س   8:30 ال�ضاعة   2013/6/3 املوافق  االثنني 
مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على االقل . 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/88  جتاري جزئي                  
اىل املدعى عليه /1- كارفان للمنازل اجلاهزة هاو�ضنج �ضلوي�ضن  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي / �ضركة البحري واملزروعي التجارية وميلثه: احمد �ضيف 
ماجد بن �ضامل املطرو�ضي قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة با�ضدار 
ب�ضداد مبلغ 319259 درهم والر�ضوم  وامل�ضاريف.  املدعى عليهما  بالزام  االمر 
بالقاعة  �س   8:30 ال�ضاعة   2013/6/3 املوافق  االثنني  يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت 
ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على االقل . 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1862  جتاري كلي                  
جلوبال  ايومنيتال  ب�ضركة  مدير  ب�ضفته  �ضمكري-  واى  عمرو   -1/ عليه  املدعى  اىل 
كومبو�ضايت�س �س .ذ.م.م ومدير ل�ضركة كول ريت�س خلدمات التربيد املركزي للمناطق 
كومبو�ضايت�س  ج��ل��وب��ال  ابومنيتال  ب�ضركة  م��دي��ر  ب�ضفته  ���ض��اي  �ضينغ  ي��وه   -2 ذ.م.م 
���س.ذ.م.م  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي / ونغ بووالي ب�ضفته مدير و�ضريك 
ب�ضركة ايومنيتال جلوبال كومبو�ضايت�س - �س ذ.م.م وميثله: �ضيف �ضعيد را�ضد الغبار 
بندب خبري متخ�ض�س مع  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  اق��ام عليك  ال�ضام�ضي    قد 
الزام املدعى عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�ضة يوم االحد 
املوافق 2013/5/26 ال�ضاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.C.15 لذا فانت مكلف باحل�ضور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 

اجلل�ضة بثالثة ايام على االقل . 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15    
ج�سوير ملقاولت ال�سيانة العامة ذ.م.م

ملقاوالت  ج�ضوير   : ه��ي  اع���اله  امل��ذك��ورة  ال�ضركة  ب��ان  للجميع  نعلن   
تا�ض�ضت  ق��د  حم���دودة  م�ضوؤولية  ذات  -�ضركة  ال��ع��ام��ة/ذ.م.م  ال�ضيانة 
يف ام��ارة عجمان مبوجب قانون ال�ضركات االحت��ادي  رق��م  )8( ل�ضنة 
)1984( وتعديالته مرخ�ضة يف بلدية عجمان و�ضجلته بالبلدية  حتت 

رقم )34662( وقد قرر ال�ضركاء حلها وت�ضفيتها وتعيني ال�ضادة.
     موؤ�س�سة النداء لتدقيق احل�سابات

ل��ه اي ح��ق او اع��رتا���س التقدم به   م�ضفى  ق��ان��وين لل�ضركة فعلى ك��ل م��ن 
ن�ضر  ت��اري��خ  اع��اله خ��الل م��دة )30( يوما م��ن  امل��ذك��ورة  القانوين  للم�ضفي 
االع����الن وع��ل��ى ال��ع��ن��وان ال���ت���ايل: ام����ارة ع��ج��م��ان ،  ه�����ات�����ف:065687272  ، 

�س.ب:984   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
       اعالن وحل وت�سفية

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15    
 اعـــــــالن       

خورفكان:ال�ضيد/ والت�ضديقات-  العدل  الكاتب  ب���ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم   
الت�ضديق  وطلب  االم����ارات    اجلن�ضية:  احل��م��ادي  عبدالرحيم  ع��ب��داهلل  يو�ضف  ط��ارق 
البالغة 100% يف اال�ضم التجاري  على التوقيع على حمرر يت�ضمن )تنازل( يف ح�ضته 
التنمية االقت�ضادية يف مدينة  واملرخ�س من دائرة  )خورفكان لتجارة النظارات ( 
التنمية  دائ��رة  يف   1996/6/1 بتاريخ  ال�ضادر   141742 رق��م  تارية  رخ�ضة  خورفكان- 
املن�ضوري  عبدالكرمي  �ضالح  عبدالكرمي  �ضالح   / ال�ضيد  اىل  خورفكان.  االقت�ضادية 
اجلن�ضية: االمارات  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �ضيقوم 
بالت�ضديق على توقيعات ذوي ال�ضان يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�ضبوعني من تاريخ 

ن�ضر هذا االعالن.
الكاتب العدل   

مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15    
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- خورفكان:ال�ضيد/
علي حممد مطر احلو�ضني اجلن�ضية: االمارات   وطلب الت�ضديق على التوقيع 
التجاري  اال���ض��م  يف   %100 ال��ب��ال��غ��ة  ح�ضته  يف  )ت���ن���ازل(  يت�ضمن  حم���رر  ع��ل��ى 
)موؤ�ص�صة العزة لتجارة املوا�صي ( واملرخ�س من دائرة التنمية االقت�ضادية 
بتاريخ 2010/2/11  ال�ضادر  يف مدينة خورفكان- رخ�ضة تارية رقم 605027 
يف دائرة التنمية االقت�ضادية خورفكان. اىل ال�ضيد / حممد عبداهلل علي احمد 
ال�ضعدي  اجلن�ضية: االمارات  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة 
بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�ضان  ذوي  توقيعات  على  بالت�ضديق  �ضيقوم  خورفكان 

انق�ضاء ا�ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
الكاتب العدل   

مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1409 عمايل  جزئي           
اىل املدعى عليه/1-  بي �ضي بي تكنولوجي   جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ كليو بريون بانوبيو  قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات 
والر�ضوم  دره���م(   2000( مببلغ  ع��وده  دره��م(وت��ذك��رة   90000( وق��دره��ا  عمالية 
احلكم  و�ضمول  التام  لل�ضداد  الق�ضائية  املطالبة  من   %9 والفائدة  وامل�ضاريف 
املوافق 2013/5/28  الثالثاء  يوم  لها جل�ضة  وح��ددت  املعجل بالكفالة.   بالنفاذ 
ميثلك  م��ن  او  باحل�ضور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�ضي   مبكتب  ���س   8:30 ال�ضاعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثالثة ايام على االقل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1284 عمايل  جزئي           
اىل املدعى عليه/1-  علي ح�ضني اجلاري لالعمال الفنية  جمهول حمل االقامة 
الدعوى  عليك  اق��ام  قد  �ضامي  موتو  �ضامي  موتو  �ضامي  بالو   / املدعي  ان  مبا 
والر�ضوم  دره���م(   21035( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها 
وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى )2013/140364(    وحددت لها جل�ضة يوم االثنني املوافق 
2013/5/20 ال�ضاعة 8:30 �س مبكتب القا�ضي  لذا فانت مكلف باحل�ضور او من 
للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 
قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على االقل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة 

ح�ضوري.
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1739 عمايل  جزئي           
����س.ذ.م.م   جمهول حمل االقامة  املدعى عليه/1-  كوميونيكي�ضن لينك�س  اىل 
مبا ان املدعي / فارا الك�ضمي برا�ضانا جوندى جوندى   قد اقام عليك الدعوى 
درهم(وتذكرة عوده  املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )27.050  ومو�ضوعها 
املطالبة  من   %9 القانونية  والفائدة  وامل�ضاريف  والر�ضوم  )2000دره���م(  مببلغ 
الق�ضائية لل�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة .   رقم ال�ضكوى 
ال�ضاعة   2013/5/23 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت   )2013/143317(
قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�ضور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�ضي   مبكتب  ���س   8:30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

ايام على االقل . 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1465 عمايل  جزئي           
اىل املدعى عليه/1-  دي كيه �ضي الكهروميكانيكية )���س.ذ.م.م(  جمهول حمل 
اق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها  ان املدعي / منري حق مياه    قد  االقامة مبا 
بالر�ضوم  امل��دع��ى  دره���م(وال���زام   26556( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة 
االربعاء  يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت   .)2013/140535( ال�ضكوى  رقم  وامل�ضاريف... 
املوافق 2013/5/22 ال�ضاعة 8:30 �س مبكتب القا�ضي  لذا فانت مكلف باحل�ضور 
ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او م�ضتندات  ب��ت��ق��دمي م��ا  او م��ن ميثلك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك 
ف��ان احلكم  تخلفك  . ويف حالة  االق��ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة 

�ضيكون مبثابة ح�ضوري.
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1173 عمايل  جزئي           
�����س.ذ.م.م  جمهول حمل  الفنية  للخدمات  النعيم  ع��ل��ي��ه/1-  جنة  امل��دع��ى  اىل 
الدعوى  اق��ام عليك  الكالم  قد  ابو  ال�ضفيان مياه  ابو   / املدعي  ان  االقامة مبا 
عوده  درهم(وتذكرة   19174( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها 
املطالبة   من   %9 القانونية  والفائدة  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   2000( مببلغ 
الق�ضائية رقم ال�ضكوى )2013/139487(. وحددت لها جل�ضة يوم االحد املوافق 
2013/5/19 ال�ضاعة 8:30 �س مبكتب القا�ضي  لذا فانت مكلف باحل�ضور او من 
للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 
قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على االقل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة 

ح�ضوري.
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1777 عمايل  جزئي           
�����س.ذ.م.م    جمهول حمل  اىل املدعى عليه/1-  او�ضن فرونت للمالحة 
االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ب��وت��ور ميتال ا���ض��ل��م    ق��د اق���ام عليك الدعوى 
ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )19241 درهم( والر�ضوم 
وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى )2013/143674( وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء 
مكلف  فانت  لذا  القا�ضي   مبكتب  �س   8:30 ال�ضاعة   2013/5/28 املوافق 
باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على االقل . 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2010/245 طلب بيع مال مرهون
اىل املنفذ �ضده/1- نيل ارم�ضرتونغ هايدن  جمهول حمل االقامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ باركليز بنك �س م ع وميثله: جا�ضم حممد عبداهلل 
اعالنكم   2013/5/8 بتاريخ  االبتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة  عي�س    بابا 
ل�ضداد قيمة املطالبة ) 6.053.697.39 درهم( يف ملف التنفيذ اعاله واال 
بيع العقار حمل الرهن )نوع العقار: ار�س- املنطقة : الثنية اخلام�ضة- 
رقم االر�س 472-م�ضاحة العقار: )10042.72 قدم مربع( خالل 30 يوم 

من تاريخ االعالن.
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/46   عمايل كلي              
حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م  اي�ضت  ميدل  اكتينج  كونرت  جرانيت�س  �ضاه   -1/ عليه  امل��ح��ك��وم    اىل 
االقامة   نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2013/3/19 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�ضالح/ بور�ضوتامان برابهوكوماربورو �ضوتامان بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية 
او  وت�ضعون درهم وتذكرة عودة اىل وطنه عينا  واربعمائة  الف  مبلغ )33490(ث��الث��ة وثالثني 
مايقابلها نقدا مامل  يكن قد التحق بخدمة �ضاحب عمل اآخر،  والفائدة القانونية بواقع 9% من 
تاريخ الق�ضائية- عدا تعوي�س الف�ضل التع�ضفي فمن تاريخ �ضريورة احلكم نهائيا- وحتى متام 
امل�ضاريف واعفت املدعي من ن�ضيبه فيهاورف�ضت  باملنا�ضب من  ال�ضداد، والزمت املدعى عليها 
ماعدا ذلك من طلبات.     حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ   2013/5/15     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2074 ت   جتر - م ر- ت  - اأظ)
اجلن�ضية:  والت�ضدير  لال�ضترياد  اخلالدية  رواد  �ضركة  التنفيذ/  طالب 
اجلن�ضية:  العامة  للمقاوالت  االبي�س  احل�ضن   : �ضده  املنفذ  االمارات 
اجلن�ضية:  العامة  للمقاوالت  االبي�س  احل�ضن  اعالنه:  املطلوب  االمارات 
ال�ضند  التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  االمارات   عنوانه: بالن�ضر مبا ان طالب 
التنفيذ ال�ضادر يف الدعوى رقم 2012/858 حت كل- م ت- ب- اأظ وحدد لنظره 
جل�ضة يوم االحد املوافق 2013/6/16 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف 
باحل�ضور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ-ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�ضي 
�ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�ضند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلربي.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10793 بتاريخ   2013/5/15     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/520 جت جز   - م ت- ب- اأظ

مدعي  االمارات   اجلن�ضية:  ذ.م.م  االلكرتونية  لالأجهزة  مدعي/الدولية 
عليه: ب�ضرى خلفان م�ضبح الثمريي اجلن�ضية: االمارات مو�ضوع الدعوى: 
م�ضبح  خلفان  ب�ضرى  اعالنه/  املطلوب  درهم    6750 بقيمة  مالية  مطالبة 
الثمريي اجلن�ضية: االمارات عنوانه: بالن�ضر  حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/6/04 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً امام الدائرة االوىل 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �ضخ�ضيا او بوا�ضطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �ضدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�ضة  قبل 

2013/5/14

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ   2013/5/15     
 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/116 مد كل    - م ر- ب- اأظ

مدعي/نورميندا ماالبان با�ضكو عن نف�ضها وب�ضفتها و�ضية على بنتها: �ضارة عبداهلل �ضلطان 
واخرون  احلمادي  جمعة  �ضلطان  عبداهلل  �ضلطان  عليه:  مدعي  الفلبني  اجلن�ضية:  احلمادي 
عبداهلل  �ضلطان   -1 اعالنهم/  املطلوب  خبري   ندب  الدعوى:  مو�ضوع  االمارات   اجلن�ضية: 
�ضلطان  عبداهلل  3-جناة  احلمادي  جمعه  �ضلطان  عبداهلل  2-احمد  احلمادي  جمعة  �ضلطان 
جمعه احلمادي 4- حممد عبداهلل �ضلطان جمعه احلمادي  5- �ضيف عبداهلل �ضلطان جمعه 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�ضر  حيث  عنوانه:  االمارات  اجلن�ضية:  احلمادي 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/28 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت 
الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة  الثانية  الدائرة  امام  ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً  باحل�ضور 
و�ضورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  الق�ضاء  دائرة 
�ضدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�ضة  قبل  عليها  موقعا  امل�ضتنداتك 

بتاريخ  2013/5/14

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ   2013/5/15     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/521 جت جز   - م ت- ب- اأظ

مدعي/الدولية لالأجهزة االلكرتونية ذ.م.م اجلن�ضية: االمارات  مدعي عليه: 
رفيعه را�ضد مبارك را�ضد املن�ضوري اجلن�ضية: االمارات  مو�ضوع الدعوى: 
مطالبة مالية بقيمة 7650 درهم  املطلوب اعالنه/رفيعه را�ضد مبارك را�ضد 
املن�ضوري اجلن�ضية: االمارات  عنوانه: بالن�ضر  حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/6/3 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً امام الدائرة االوىل 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �ضخ�ضيا او بوا�ضطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �ضدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�ضة  قبل 

2013/5/13

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ   2013/5/15     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/401 جت جز   - م ت- ب- اأظ

مدعي  االمارات   اجلن�ضية:  ذ.م.م  االلكرتونية  لالأجهزة  مدعي/الدولية 
مطالبة  الدعوى:  مو�ضوع  م�ضر  اجلن�ضية:  حممد  زكي  علي  هبه  عليه: 
املطلوب اعالنه/هبه علي زكي حممد اجلن�ضية:  بقيمة 4450 درهم   مالية 
م�ضر  عنوانه: بالن�ضر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/3 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  التجارية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �ضدر بتاريخ  2013/5/13
قلم املحكمة التجارية                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ   2013/5/15     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/1000 جت كل   - م ت- ب- اأظ

مدعي/حلمي عبدالفتاح احمد ال�ضطالوي واخرون اجلن�ضية:م�ضر     مدعي عليه: 
تعمري القاب�ضة لال�ضتثمارات اجلن�ضية: االمارات مو�ضوع الدعوى: مطالبة مالية 
ابراهيم  اعالنهما/1-  املطلوب     %12 بواقع  وفائدة  درهم   4369119.44 وقدرها 
عنوانه:  ال�ضعودية  اجلن�ضية:  الراجحي  2-احمد  ال�ضعودية  اجلن�ضية:  الراجحي 
االحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�ضر  
 8.30 ال�ضاعة  باحل�ضور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/9 املوافق 
املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  اخلام�ضة  الدائرة  امام  �ضباحاً 
اآل نهيان �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة  التجارية مبع�ضكر 
بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �ضدر بتاريخ  2013/5/06

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ   2013/5/15     
    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف الق�ضية رقم )2012/564 ( ايجارات- املنظورة امام 
الرابعة  اللجنة  )اب��وظ��ب��ي (-  االي��ج��اري��ة  امل��ن��ازع��ات  ف�����س   جلنة 
اال�ضت�ضارية    للخدمات  املدينة  موؤ�ض�ضة  امل��دع��ى/  من  واملرفوعة 
ن�ضرا    املدعى عليها/ م��روة حمدي ح�ضن حممد،  اع��الن   وذل��ك 
املوافق 2013/5/26  الدعوى جل�ضة يوم االحد  وقد حتدد لنظر 
نفقة �ضاحب  وذل��ك على  اللجنة  م�ضاًء يف مقر   6.00 ال�ضاعة  يف 

العالقة.

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10793 بتاريخ   2013/5/15     
    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف الدعوى اال�ضتئنافية رقم )2013/37 ( املنظورة 
املدعى  على  واملرفوعة  االيجارية  املنازعات  ف�س  جلنة  امام 
�ضدها/ �ضركة النمر لتجارة احلديد املحدودة  اعالنها ن�ضرا 
املوافق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جلل�ضة  اال�ضتئناف  لنظر  حت��دد  وق��د 
2013/5/21 يف متام ال�ضاعة  6.00 م�ضاء مبقر اللجنة الكائن 
/االوروبية  امل�ضتاأنفة  نفقة  على  وذل��ك  نهيان  اآل  مبع�ضكر 

اال�ضيوية ملواد البناء.
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية



•• دبي –الفجر:

بداأت جلنة حتكيم الدورة اخلام�ضة من جائزة الق�ضة 
الق�ضرية التي تنظمها وزارة الثقافة وال�ضباب وتنمية 
مايو   9 املوافق  اخلمي�س  من  اعتبارا  عملها  املجتمع 
2013 اجلاري بفرز وتقييم االأعمال امل�ضاركة، وذلك 
بعد انتهاء الفرتة املحددة لتلقي االأعمال امل�ضاركة يف 
اجلائزة، على اأن تنتهي اللجنة من عملها خالل فرتة 

وتكرميهم. الفائزين  اإعالن  بعدها  يتم  اأ�ضابيع   6
وزارة  ت��وج��ه  �ضمن  الق�ضرية  الق�ضة  ج��ائ��زة  وت��اأت��ي 
الهوية  وم��وؤ���ض��ر  املجتمع  وتنمية  وال�����ض��ب��اب  الثقافة 
الوطنية املعرب عن ا�ضرتاتيجيتها )2013-2011( 
الوطنية  الهوية  على  املحافظة  اإىل  الرامي  وهدفها 
وت��ع��زي��ز م��ق��وم��ات��ه��ا، م��ن خ���الل دع���م االإب�����داع املحلي 
املجتمع  م��ن  ال��ن��اب��ع��ة  وامل���واه���ب  ال��ط��اق��ات  وت�ضجيع 
االإماراتي، عرب دعم ن�ضر وتوزيع الكتاب املحلي االأدبي 

من ق�ضة ورواية.
امل�ضاعد  ال����وزارة  وك��ي��ل  الها�ضمي  حكم  ���ض��ع��ادة  وق���ال 
اأعوام  اأطلقت منذ خم�ضة  اإن اجلائزة  لتنمية املجتمع 
تلبية الأهداف الوزارة ون�ضراً لقيم الثقافة املجتمعية 
وبغر�س رفد ال�ضاحة املحلية بالق�ضة املوجهة الهادفة 
االأطفال  ن��ف��و���س  يف  االأ����ض���ال���ة  م��ف��اه��ي��م  ت��ع��م��ي��ق  اإىل 
كالتعاون  ال�ضائدة  القيم  تعرف  والتي منها  والنا�ضئة 
وال��ت��ك��اف��ل وال���رتاب���ط واالخ���ال����س وال��ت��ح��ل��ي باخللق 
واحلر�س على بناء الوطن واملحافظة على مكت�ضباته، 
حيث تتبنى الوزارة طباعة االأعمال الفائزة وتوزيعها 
امل�ضتهدفة  ال��ف��ئ��ات  اأي����دي  اإىل  لت�ضل  امل���دار����س  ع��ل��ى 
نفو�ضهم  يف  االيجابية  املفاهيم  تعميق  على  وتعمل 
وال�ضورة اجلميلة  املعربة  والكلمة  الق�ضة  من خالل 

ملجتمع االمارات.
التنمية  اإدارة  م��دي��ر  اإب��راه��ي��م  خليل  اأم��ي��ن��ة  وق��ال��ت 
تلقت  ال����وزارة  اإن  اجل��ائ��زة  على  امل�ضرفة  املجتمعية، 
88 عمال من م�ضاركني من مواطني الدولة  حوايل 
بال�ضروط  التزمت  التي  االأعمال  واأن  بها،  واملقيميني 

املحكمني  توزيعها على عدد من  للجائزة مت  املبدئية 
وهم: علي عبيد الهاملي مدير مركز االأخبار بتلفزيون 
دبي واالأديبة با�ضمة يون�س ومرمي حممد كمال نائب 
مدير اإدارة املناهج الرتبوية بوزارة الرتبية والتعليم، 
مبجرد  اجلوائز  وتوزيع  النتيجة  اإع��الن  يتم  و�ضوف 

انتهاء جلنة التحكيم من عملها.
واأ�ضافت اأمينة خليل اأن اجلائزة طورت من �ضروطها 
مع اإتاحة املجال لكل االأدباء واملبدعني من املواطنني 
ل��ل��ج��ائ��زة يف فئتيها،  ال��ت��ق��دم  وامل��ق��ي��م��ني يف االإم�����ارات 
الفئة  يف  ل��ل��م�����ض��ارك��ة  ق�ض�س   5 ع���دد  يتطلب  ح��ي��ث 
االأوىل املوجهة لالأطفال، على اأال يتجاوز عدد كلمات 
الفئة  ال��وزارة يف  وا�ضرتطت  كلمة،   1500 كل ق�ضة 
الثانية من اجلائزة املوجهة للنا�ضئة اأن يقدم املت�ضابق 
يتجاوز  اأال  على  ق�ض�س،   5 بعدد  ق�ض�ضية  جمموعة 
3000 كلمة، منوهة  عدد كلمات كل ق�ضة منها عن 
لالأدباء  م��ف��ت��وح  اجل��ائ��زة  امل�����ض��ارك��ة يف  اأن جم���ال  اإىل 
واملوهوبني،  امل��ب��دع��ني  وك��ذل��ك  واملقيمني  امل��واط��ن��ني 
للق�ضة  املطلوبة  بالن�ضو�س  الكاتب  ي�ضارك  اأن  على 
ال��ق�����ض��رية وي��ح��ق��ق ���ض��روط��ه��ا، و����ض���وف ت��ق��ي��م جلنة 
يف  االأوىل  الثالثة  املراكز  وتختار  الق�ض�س  التحكيم 

كل من الفئتني، حيث يحوز الفائز باملركز االأول على 
20 األف درهم ويح�ضل الفائز باملركز الثاين على 15 
األف درهم فيما يح�ضل الفائز الثالث على 10 اآالف 
ت�ضجيعية قيمة كل منها  لع�ضر جوائز  اإ�ضافة  دره��م، 

نحو 5 اآالف درهم.
م��ن ج��ان��ب��ه، ع���رّب ع��ل��ي ع��ب��ي��د ال��ه��ام��ل��ي م��دي��ر مركز 
عن  التحكيم  جل��ن��ة  وع�����ض��و  دب���ي  بتلفزيون  االأخ���ب���ار 
�ضكره لوزارة الثقافة وال�ضباب وتنمية املجتمع لدورها 
احليوي الذي تقوم به يف الدفع بالكّتاب للم�ضاركة يف 
املتميز  التنظيم  على  مثنيا  الق�ضرية،  الق�ضة  جائزة 

على مدى 4 �ضنوات من العمل املتوا�ضل.
اأن اجلائزة على مدى �ضنواتها االأربع قدمت  واأ�ضاف 
بالفعل وجوها كثرية باتت عالمة اأدبية داخل الدولة 
بعدما قدمته من اأعمال قامت الوزارة بطباعتها على 
املرحلة  خالل  �ضت�ضهد  اجلائزة  اأن  اإىل  الفتا  نفقتها، 
من  كانوا  �ضواء  فيها  امل�ضاركني  بكل  اهتماما  املقبلة 
الق�ضة  كتابة  يف  دورات  باإقامة  غريهم  اأو  الفائزين 
يف  للق�ضة  اأع��م��ااًل  يقدم  اأن  اجلميع  داعيا  الق�ضرية، 
ت��ط��وي��ر ملكاتهم  اإىل  ي��ف��ز  امل��ق��ب��ل��ة، وم���ن مل  دورت��ه��ا 

االإبداعية للفوز يف املرات القادمة.

الو�ضول  يف  جنحت  اجلائزة  اإن  يون�س  با�ضمة  وقالت 
واملبدعني  الكّتاب  وا�ضتقطاب  امل�ضتهدفني  اآالف  اإىل 
 111 ال��دورات االأرب��ع املا�ضية، باإجمايل  على امتداد 
ق�ضة ق�ضرية موجهة لالأطفال والنا�ضئة، واأن الهدف 
هو يف اإمكانية ت�ضويق هذه االأعمال ب�ضكل جيد �ضواء 
هذا  يف  املعروفة  الن�ضر  دور  اأو  املخت�ضني  خ��الل  م��ن 
م�ضاندة جيدة  الت�ضويق ميثل  اأن  اإىل  االط��ار م�ضرية 
ل��ل��ج��ائ��زة ودع��اي��ة م��ط��ل��وب��ة. واأث��ن��ت ي��ون�����س امل�ضت�ضار 
املجتمع على  الثقافة وال�ضباب وتنمية  الثقايف بوزارة 
دور الوزارة يف توزيع الق�ض�س املطبوعة على املدار�س 
امل�ضتهدفة واملناطق التعليمية لي�ضتفيد الطالب منها، 
للكتاب  الدولية  املعار�س  يف  الق�ض�س  لعر�س  اإ�ضافة 

داخل الدولة وخارجها.
اأن اجل���ائ���زة حققت  ك��م��ال  واع���ت���ربت م����رمي حم��م��د 
وم�ضتوى  عدد  يف  ونوعية  كمية  قفزة  انطالقها  منذ 
امل�ضاركات حيث ارتفع من 22 م�ضاركا يف 2009 اإىل 
ثم و�ضل اإىل 82 م�ضاركة يف 2012، حتى و�ضل اإىل 

احلالية. اخلام�ضة  الدورة  يف  م�ضاركاً   88
االيجابي  امل�ضتوى  يعك�س  ذلك  اأن  اإىل  واأ�ضارت مرمي 
املواطنني  وغ��ري  املواطنني  الكتاب  لت�ضجيع  للجائزة 
ما  وه���و  واالإب����داع����ي،  االأدب�����ي  منتجهم  حت�ضني  ع��ل��ى 
اأع�ضائها  اأح���د  وه��ي  التحكيم  جلنة  بح�ضب  انعك�س 
اإىل ع��ل��ى م�����ض��ت��وى ال��ك��ت��اب��ات. وت��ط��م��ح ال������وزارة من 
اأكرب  ن�ضر  لي�ضمل  امل�ضروع  ه��ذا  يتطور  الأن  اجل��ائ��زة 
قدر من النتاج االأدبي الهادف اإىل تعزيز قيم الهوية 
للمواطنني  االإم����ارات  يف  الثقايف  وامل����وروث  الوطنية 
ال���ع���رب و���ض��واه��م ح��ت��ى ي�����ض��ك��ل امل�ضروع  ول��ل��م��ق��ي��م��ني 
كتابة  باالإبداع يف  يتعلق  ما  نواة حقيقية الإ�ضدار كل 
الق�ضة الق�ضرية. وتاأمل الوزارة اأن ت�ضتقطب الدورات 
من  ع��دد  اأك��رب  الق�ضرية  الق�ضة  جائزة  من  القادمة 
ال��ط��اق��ات ال�����ض��اب��ة امل��ب��دع��ة ب��ع��دم��ا اأث��ب��ت��ت اجل��ائ��زة يف 
دورتها ال�ضابقة قدرتها على حتقيق االأهداف املرجوة 
اأو احل�ضول على  اأق��الم جديدة  باكت�ضاف  �ضواء  منها 

منتج ثقايف يلبي اأهداف الوزارة املجتمعية.

ثقافة وفن�ن
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املدر�شي  للم�شرح  ال�شارقة  مهرجان 
الثالث ينطلق اليوم بثالثة عرو�س 

ثالثة �شعراء ينتظرون ت�شويت اجلمهور للتاأهل 
ملرحلة جديدة من م�شابقة اأمري ال�شعراء 

يف  ال�ضعراء  اأمري  م�ضابقة  االأوىل من  املرحلة  الثالثة من  احللقة  ت�ضهد 
نتائج ت�ضويت اجلمهور خالل  االأربعاء..اإعالن  اليوم  مو�ضمها اخلام�س 
وعبداملنعم  فا�ضو  بوركينا  من  بيال  عبداهلل  وه��م  �ضعراء  لثالثة  اأ�ضبوع 
الت�ضويت  اإبراهيم من �ضوريا. وت�ضاف نتائج  العراق وليندا  االأمري من 
اإياها جلنة التحكيم االأ�ضبوع املا�ضي  اإىل درجات التحكيم التي منحتهم 
وليتاأهل اإثنان منهم للمرحلة الثانية برفقة ال�ضاعر عبداهلل اآيت ال�ضديق 
من املغرب الذي �ضمن و�ضوله بنتائج التحكيم. واختتمت احللقة املا�ضية 
بعر�س نتائج ت�ضويت جمهوري امل�ضرح واملوقع االإلكرتوين واللجنة التي 
يف   45/ بدرجة  ال�ضديق  اآي��ت  عبداهلل  للمغربي  التاأهل  بطاقة  منحت 
املائة.. فيما منحه جمهور موقع امل�ضابقة االإلكرتوين وامل�ضرح تباعا 16 
عبداملنعم  يلي  ما  نتائجهم  فكانت  املت�ضابقني  بقية  املائة..اأما  يف   24 و 
44 يف  12 يف املائة وامل�ضرح ت�ضعة يف املائة واللجنة  االأم��ري .. اجلمهور 
املائة..بينما ح�ضلت ليندا اإبراهيم من اجلمهور على ن�ضبة 15 يف املائة 
املائة..فيما ح�ضل عبداهلل مو�ضى  43 يف  املائة واللجنة  42 يف  وامل�ضرح 
امل�ضرح  م��ن  امل��ائ��ة  25 يف  و  م��ن اجلمهور  امل��ائ��ة  57 يف  ن�ضبة  على  بيال 
و36 يف املائة من جلنة التحكيم. وقد اختارت جلنة الفرز 300 ق�ضيدة 
اآ�ضيوية  35 دولة  اآالف طلبات اال�ضرتاك من  �ضعراء و�ضاعرات من بني 
واأفريقية واأوروبية..فيما اأهلت جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية 
والرتاثية اأبوظبي 50 مت�ضابقا ومت�ضابقة ميثلون 18 دولة عربية وغري 
اأخرى  التحكيم مرة  قابلتهم جلنة  ثم  النهائية  قبل  املرحلة  اإىل  عربية 
ووفق معايري حتكيمية - بع�ضها اأ�ضيف حديثا - اختارت من بينهم 20 
فقط من 13 دولة. وعلى مدى خم�س حلقات متهيدية متلفزة مت توزيع 
املت�ضابقني واملت�ضابقات ال� 20 بحيث ت�ضم كل حلقة اأربعة �ضعراء .. وذلك 
باإجمايل 10 حلقات ت�ضتمل كل مراحل امل�ضابقة مع مراعاة اإعطاء االآلية 
الوقت املخ�ض�س لكل حلقة من حلقات الربنامج وقتا  اجلديدة لتوزيع 
اأطول لل�ضاعر. ويف احللقات اخلم�ضة متنح اللجنة درجة لكل مت�ضابق من 
يتاأهل مبا�ضرة  درج��ة  اأعلى  ال��ذي يح�ضل على  وال�ضاعر  املائة  50 يف  ال� 
يتم  خاللها  م��ن  امل��ائ��ة  يف   50 ب���  الت�ضويت  اأحقية  امل�ضاهد  وللجمهور 
تاأهيل �ضاعر من اأ�ضل ال�ضعراء الثالثة املتبقني يف كل اأم�ضية ويف احللقة 
التالية يتاأهل اثنان من ال�ضعراء احلا�ضلني على اأعلى ن�ضبة ت�ضويت من 
امل�ضاهدين اإىل املرحلة التالية. وتتكون املرحلة الثانية من ثالث حلقات 
يتناف�س خاللها يف كل اأم�ضية خم�ضة �ضعراء وتكون ن�ضبة اللجنة يف هذه 
�ضاعر واحد مبا�ضر للمرحلة الالحقة  تاأهيل  املائة مع  املرحلة /50 يف 
ال�ضعراء  بقية  املائة ويتناف�س  50 يف  امل�ضاهدين فهي  ن�ضبة ت�ضويت  اأما 
االأربعة على ت�ضويت امل�ضاهدين طوال اأيام االأ�ضبوع للح�ضول على فر�ضة 
التاأهل ويف احللقة التي تليها وبعد اإعالن الن�ضبة النهائية يتاأهل احلا�ضل 
على اأعلى ن�ضبة ت�ضويت من امل�ضاهدين م�ضافة اإىل درجة جلنة التحكيم. 
ويف املرحلة الثالثة قبل النهائية يتناف�س ال�ضعراء ال�ضتة و�ضتقدم اللجنة 
الدرجات بن�ضبة 60 يف املائة تق�ضم اإىل 30 يف املائة تعطى يف تلك احللقة 
و/30 يف املائة يف احللقة النهائية و�ضيجري لل�ضعراء ت�ضويت مع نهاية 
ن�ضبة /40 يف  الذين ميلكون  امل�ضاهدين  اأ�ضبوع من قبل  وملدة  االأم�ضية 
ن�ضبة  اأق��ل  على  احلا�ضل  ال�ضاعر  يغادر  النهائية  احللقة  بداية  يف  املائة. 
ت�ضويت ون�ضبة ال� 30 يف املائة من اللجنة لتنح�ضر املناف�ضة بني خم�ضة 
�ضعراء يوا�ضلون التحدي وتعطي اللجنة يف تلك احللقة ال� 30 يف املائة 
املتبقية ويف نهاية احللقة يتم جمع درجات اللجنة مع درجات الت�ضويت 
ومن ثم اإعالن النتائج النهائية وبالتايل حتديد املراكز من االأول وحتى 

اخلام�س وتتويج الفائز بلقب اأمري ال�ضعراء للمو�ضم اخلام�س.
20 على حلقات  ال�  وال�ضاعرات  ال�ضعراء  اللجنة  وزع��ت  املو�ضم   ويف هذا 
بني  امل��زج  راع��ت  معايري  �ضمن  امل�ضابقة..وذلك  من  التمهيدية  املرحلة 
خمتلف املدار�س ال�ضعرية التي ينتمون اإليها مع مراعاة التمثيل االإقليمي 

العادل ومراعاة احل�ضور الن�ضائي العادل اأي�ضا خالل احللقات. 
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حتت رعاية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو املجل�س االأعلى حاكم 
ال�ضارقة تنطلق اليوم االأربعاء فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان ال�ضارقة للم�ضرح املدر�ضي الذي 
ت�ضكل  بثالثة عرو�س  الثقافة  ق�ضر  ال�ضارقة يف  واالع��الم يف  الثقافة  بدائرة  امل�ضرح  ادارة  تنظمها 
باكورة االإفتتاح بح�ضور ال�ضيخ �ضامل بن عبد الرحمن القا�ضمي مدير مكتب �ضاحب ال�ضمو حاكم 
ال�ضارقة و عبداهلل بن حممد العوي�س رئي�س الدائرة واحمد بورحيمه مدير اإدارة امل�ضرح اىل جانب 
املدار�س  والنقاد وطلبة  امل�ضرحيني  الفنانني  ونخبة من  التعليمية  ال�ضارقة  م�ضوؤولني من منطقة 

واملهتمني بامل�ضرح.
وتقدم عرو�س االإفتتاح من قبل ثالث مدار�س هي مدر�ضة اأمامة بنت اأبي العا�س للتعليم اال�ضا�ضي- 

بنات ومدر�ضة النخيالت للتعليم اال�ضا�ضي- بنات ومدر�ضة الروي�ضة للتعليم اال�ضا�ضي بنات.
واملناطق  ال�ضارقة  من  مدر�ضة   17 مب�ضاركة  اجل��اري  مايو   23 حتى  املهرجان  فعاليات  ت�ضتمر  و 
التابعة لها والتي و�ضلت اإىل الت�ضفيات النهاية من اأ�ضل 56 مدر�ضة �ضاركت يف عرو�س على م�ضرح 
مب�ضاهدة  التحكيم  جلنة  امل�ضرحية..و�ضتقوم  للفنون  ال�ضارقة  ومعهد  ال�ضارقة  يف  الثقافة  ق�ضر 

العرو�س وعقد اجتماعات متتالية طبقا للالئحة التنظيمية للمهرجان.

•• ال�صارقة-الفجر:

رئي�س  القا�ضمي  حممد  بن  �ضقر  ال�ضيخ  �ضهد 
حما�ضرة  بال�ضارقة  االإ�ضالمية  ال�ضوؤون  دائ��رة 
بن  �ضعيد  ب��ن  اأن�����س  ال��دك��ت��ور  ال�ضيخ  لف�ضيلة 
م�����ض��ف��ر ال��ق��ح��ط��اين ال���داع���ي���ة االإ����ض���الم���ي من 
:املح�ضنون  بعنوان  ال�ضعودية  العربية  اململكة 
بح�ضور  ال�ضارقة  يف  الثقافة  ق�ضر  م�ضرح  على 
ال�ضارقة  موؤ�ض�ضة  مدير  املدفع  خالد  الدكتور 
ال�ضارقة  اذاع���ة  ل��الع��الم وحم��م��د خلف م��دي��ر 
وح�ضد كبري من اجلمهور الذين حر�ضوا على 
احل�ضور واال�ضتفادة و عر�س املحا�ضر ملوا�ضيع 
واقعية عن اهمية االح�ضان يف احلياة م�ضتلهما 
الكرمي،  ال���ق���راآن  يف  واأع��ج��ب��ه��ا  الق�ض��س  اأروع 

وذلك ملا فيها من العرب والعظات.
 و احتف ف�ضيلة ال�ضيخ الدكتور ان�س بن �ضعيد 
حما�ضرته  يف  احل�ضور  القحطاين  م�ضفر  بن 
القيمة التي حتدث فيها حول مفهوم االإح�ضان 
وم����ا ال�����ذي ي��ج��ع��ل االأاإن�������ض���ان حم�����ض��ن��ا مركزا 
يف ح��دي��ث��ه ع��ل��ى االأ����ض���ب���اب االأرب����ع����ة ال��ت��ي من 
العمل  يف  االإح�ضان  نحو  جميعنا  ن�ضعى  اأجلها 
وخا�ضة يف عالقتنا مع اهلل تبارك وتعاىل فيها 
ع��ن م��ف��ه��وم االح�����ض��ان وع��الق��ة االإن�����ض��ان بربه 
نظرة  كيفية  وكذلك  واآخرته  ودنياه  وجمتمعه 

االن�ضان اىل الكون، الذي يعي�س فيه.

اأهمية  ع���ل���ى  امل����دف����ع  خ���ال���د  ال���دك���ت���ور  واأك�������د   
موا�ضيع  بعدة  ال�ضباب  ت��زّود  التي  املحا�ضرات 
دينية وفقهية ت�ضاعد على فهم دينهم احلنيف 
املحا�ضرات  اهمية  على  م�ضددا  �ضحيح،  ب�ضكل 
ال��دي��ن��ي��ة ال��ت��ي ت��ك��ر���س ال���درو����س ال��ع��ظ��ي��م��ة يف 
امل��ج��ت��م��ع ،وت��ك�����ض��ب��ه��م معاين  اف�������راد  ن���ف���و����س 
اإذاعة  ان  مو�ضحا  واملحبة،  والتعاون  ال�ضماحة 
نظرا  مماثلة  فعاليات  تنظيم  ت��ويل  ال�ضارقة 
باهتمام كبري  التي حتظى  املحا�ضرات  لهذه  ملا 

من قبلنا ن�ضعى من خاللها اىل تر�ضيخ القيم 
على  والتاأكيد  املجتمع  يف  واالخالقية  الدينية 
تعاليم الدين كمنهج حياتي يدعو اىل الف�ضيلة 
من خالل ال�ضلوكيات احلميدة التي تدعو اىل 
متا�ضك املجتمع على ا�ضا�س من االحرتام وتاأتي 
توليه  ال��ذي  االهتمام  اإط��ار  الدينية يف  ال��ن��دوة 
ثقافة  اإ���ض��اع��ة  يف  ل��الع��الم  ال�����ض��ارق��ة  موؤ�ض�ضة 
احلوار ون�ضر قيم احلق والعدل التي ينادي بها 

الدين اال�ضالمي احلنيف . 

اأبوظبي  نظم اإحت���اد ك��ت��اب واأدب����اء االإم�����ارات ف��رع 
اأم�س  باأبوظبي م�ضاء  الفل�ضطيني  وجمل�س العمل 
 100 م��ن  اأك��رث  �ضم  كاريكاتوريا  معر�ضا  االول 
لوحة لل�ضهيد الراحل ناجي العلي. وياأتي تنظيم 
هذا املعر�س � الذي ي�ضتمر حتى 20 مايو اجلاري 
�ضنة  النكبة و25  65 عاما على  م��رور  � مبنا�ضبة 
على ا�ضت�ضهاد ناجي العلي. يف غ�ضون ذلك اأقيمت 
اأم�����ض��ي��ة مب��ق��ر احت���اد ال��ك��ت��اب ب��امل�����ض��رح ال��وط��ن��ي يف 
اأبوظبي �ضارك فيها حممد االأ�ضعد وحممد خالد 
وفيحاء قا�ضم مع عزف على القانون للفنان اأحمد 
املزروعي  حممد  االأم�����ض��ي��ة  وق���دم  ال�ضيخ.  ح�ضني 
اأبوظبي  ف��رع  رئي�س احت��اد كتاب واأدب���اء االإم���ارات 
رحب خاللها بامل�ضاركني واحل�ضور .. مقدما ال�ضكر 
االأم�ضية.  فى  وممثليه  الفل�ضطيني  العمل  ملجل�س 
اأن كتابات ناجي العلي تعرب عن  واأو�ضح املزروعي 
فل�ضفة ت��ت��ك��ون م��ن ن��ق��اط ع���دة ك��م��ا ك��ان��ت متيزه 
والفل�ضفي.  ال��ف��ك��ري  ب��احل�����ض��ور  م��ب��ا���ض��رة  ���ض��ف��ات 
من جانيه القى رئي�س احتاد كتاب وادباء االمارات 
تتابع  االأج��ي��ال  اإن  فيها  ق��ال  كلمة  ال�ضايغ  حبيب 
ناجي العلي الذي مل يغب يوما عن ذاكرة اجلميع 
لق�ضية  ووطنيته  اخال�ضه  عن  وتتحاكى  وحتكى 
وطنه وحقوق �ضعبه رحم اهلل ناجي العلي والن�ضر 

لفل�ضطني العربية دائما وابدا.

احتاد كتاب الإمارات ينظم اأم�شية ومعر�شا للراحل ناجي العلي حما�شرة عن ف�شل الإح�شان يف ق�شر الثقافة بال�شارقة 
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اأبرز معامل ا�شطنبول 
ال�صليمانية: • جامع 

1558 وهو  بناوؤه عام  القانوين واكتمل  �ضليمان  ال�ضلطان  باإن�ضائه  اأمر   
ماآذنه  تزينه  املدينة،  اأ�ضهر معامل  اإ�ضطنبول، ومن  واأعظم جامع يف  اأكرب 

وقبابه العديدة التي اأ�ضبحت رمزا ملدينة اإ�ضطنبول.

�صوفيا:  • اآيا 
االأرثوذك�ضية،  البطريركية  كاتدرائية  ليكون  باالأ�ضا�س  املبنى  ه��ذا  �ُضّيد 
وعند الفتح االإ�ضالمي حتّول اإىل م�ضجد، وعند قيام اجلمهورية الرتكية 

اأ�ضبح متحًفا.

العايل: الباب  •  ق�صر 
 كان هذا الق�ضر املقر الرئي�ضي لل�ضالطني العثمانيني طيلة ما ُيقارب من 
400 �ضنة من منت�ضف القرن اخلام�س ع�ضر اإىل منت�ضف القرن التا�ضع 

ع�ضر.

•• ابوظبي-الفجر:

الت�ضويق  ادارة  م��دي��ر  ت��راب��ي  ب���اردي���ا  ال�����ض��ي��د   ق���ال 
ادل��ون كمبين�ضكي برلني ومدير  واملبيعات يف فندق 
ادارة املبيعات االقليمي ملجموعة كمبين�ضكي يف املانيا 
ان م�ضاركته �ضوق ال�ضفر العربي الذي اقيم يف دبي 
، موؤكدا ان دول جمل�س  موؤخرا حققت نتائج هامة 
ال�ضياحية  اال����ض���واق  اه���م  م���ن  اخل��ل��ي��ج��ي  ال��ت��ع��اون 

للمجموعة  يف املنطقة . 
كما اكد اأن حركة ال�ضياحة القادمة من دول جمل�س 
ب�ضكل �ضريع  يف  التعاون اخلليجي اىل برلني منت 
ال�ضنوات االأخرية بف�ضل اخلدمات ال�ضياحية وتنوع 

املنتج ال�ضياحي يف العا�ضمة االملانية.
ايل  اخلليجية  ال�ضياحة  يف  ال��ن��م��و  ح��ج��م  ان  وذك���ر 
بف�ضل   ،2012 ال����ع����ام  يف   %  43 ب���ل���غ  ب���رل���ني 
خمتلف  يالئم  ال��ذي  املتنوع  ال�ضياحي  املنتج  توافر 

احتياجات  العائالت اخلليجية.
املا�ضية  القليلة  ال�����ض��ن��وات  م���دى  وع��ل��ى  اإن���ه  وق���ال 
اك��ت�����ض��ب��ت ب��رل��ني ك��وج��ه��ة ���ض��ي��اح��ي��ة اأه��م��ي��ة كبرية 
اأخرى، و�ضجلت برلني  اأوروبية  مقارنة مع عوا�ضم 
عودة قوية كمدينة عاملية. فاملدينة باعتبارها موقعا 
تاريخيا اأ�ضيال لها تاأثري جذاب كبري لدى ال�ضباب 
واالأ�ضخا�س املوهوبني والفنانني. وهذا يخلق اأجواًء 

رائعة يع�ضقها النا�س.
تعادل  ب��رل��ني  م�ضاحة  ان  ايل  ال�����ض��دد  ب��ه��ذا  وا���ض��ار 
املدينة  هي  انها  كما  باري�س  م�ضاحة  ا�ضعاف  �ضبعة 

اخل�ضراء يف اوروبا .
العامل  ال���زوار من  بالعديد من  التقى  اأن��ه  واأ���ض��اف 
العربي يف برلني، الذين اأبدوا دوماً اإعجابهم مبدى 
فربلني  ال�ضيف.  ف�ضل  يف  وخا�ضة  املدينة،  خ�ضرة 
ت��ع��ت��رب ع��ا���ض��م��ة اال����ض���رتخ���اء، ح��ي��ث ي��ح��ل��و العي�س 

ال�ضيما يف ال�ضيف.
وب�ضكل خا�س، ت�ضتمتع العائالت بالثقافة احلية يف 
الهواء الطلق وبالعرو�س العديدة يف املدينة، �ضواء 
الت�ضوق كذلك. هناك  اأو عند  التجارب  عند خو�س 
الكثري من الزوار من العامل العربي الذين يهتمون 

باخلدمات الطبية املتميزة يف برلني.
طرح  برلني  كمبين�ضكي  ادل��ون  فندق  ان  ايل  وا�ضار 
خالل م�ضاركته يف �ضوق ال�ضفر العربي بدبي موؤخرا 
بالتعاون  وذل��ك  للعائالت  عالجية  وباقات  عرو�س 
مع ق�ضر االمارات ولوفتهانزا وعدد من امل�ضت�ضفيات 
واملراكز العالجية يف برلني حيث يتم خ�ضم املري�س 
ن�ضبة %25 علي االقامة يف فندق ادلون كمبين�ضكي 
برلني واربعة فنادق اخري تابعة ل�ضركة كمبين�ضكي  

يف املانيا .
وا�ضاف قائال قمنا بطرح عرو�س اخري للعائالت 
اخلليجية تبداأ من يونيو القادم وت�ضتمر حتي �ضهر 
اكتوبر 2013 ا�ضافة ايل العرو�س اخلا�ضة ب�ضهر 

رم�ضان.
يحرتم  ب��رل��ني  كمبين�ضكي  ادل����ون  ف��ن��دق  ان   واك���د 
اخلليج  ل��دول  والتقاليد  وال��ع��ادات  املحلية  الثقافة 
من  للزوار  اخلدمات  اف�ضل  تقدمي  علي  ويحر�س 

الدول اخلليجية .
وقال ان ال�ضوق اخلليجي هو االكرب واالهم بالن�ضبة 
لنا ونحن حري�ضون علي تقدمي كل اخلدمات التي 

حترتم التقاليد اخلليجية.
وذكر ان الفندق يقدم اي�ضا عرو�ضا خا�ضة لالطفال 
للفندق  واح���د  ل��ي��وم  م����دراء  ي�ضبحوا  ان  تت�ضمن 
و�ضناعة  للطهي  لهم  الفر�ضة  ات��اح��ة  ايل  ا�ضافة 

احللوي واالي�س كرمي .
وق���ال ان��ن��ا ن��وف��ر ال��ع��دي��د م��ن اخل��دم��ات لالطفال 

امل��راف��ق��ني ل��ذوي��ه��م م��ث��ل رك���وب اخل��ي��ل والرحالت 
واالن�ضطة الرتفيهية وال�ضباحة وزيارة يونيفر�ضال 

�ضتوديو ل�ضناعة افالم ال�ضينما يف برلني .
وا�ضاف اننا نوفر برامج الطالع �ضيوفنا علي احلياة 
واالوبرا  ب��االف��الم  واال�ضتمتاع  برلني  يف  الثقافية 

واملو�ضيقي وزيارة املتاحف واالماكن التاريخية .
وذكر ان فندق اأدلون كمبين�ضكي االأ�ضطوري هو احد 
ايل  ا�ضافة  املانيا  يف  للمجموعة  تابعة  فنادق   10
فندقني يف النم�ضا جميعها علي ا�ضتعداد للرتحيب 

بالزوار اخلليجيني هذا ال�ضيف .
جانب  اىل  ي�ضم  كمبين�ضكي  اأدل���ون  فندق  ان  وذك��ر 
وا�ضعة  غ��رف   304 الرتفيه  اماكن  ع��دد كبري من 
 15 و  وبارين  78 جناحا فخما وثالثة مطاعم  و 
اإىل قاعة  باالإ�ضافة  والفعاليات  غرف لالجتماعات 
مع  البدنية  للياقة  م��رك��زا  و  ال��ك��ربى  االح��ت��ف��االت 

حو�س �ضباحة داخلي ومنتجع �ضحي.
واو����ض���ح ان م��وق��ع ال��ف��ن��دق ه���و االأك�����رث ���ض��ه��رة يف 
العا�ضمة االأملانية حيث اإن اأي حدث يف الهواء الطلق  
براندنبورغ،  ب��واب��ة  ع��ن��د  وي��ن��ت��ه��ي  ي��ب��دا  امل��دي��ن��ة  يف 
وب��ال��ت��ايل  ي��ك��ون احل���دث ع��ل��ى عتبة ال��ف��ن��دق. كما 
و  وال�ضفارات  احلكومية  ال��دوائ��ر  حي  و�ضط  يف  ان��ه 
املعامل االأثرية يف برلني لي�ضت �ضوى  اأهم  م�ضاهدة 
نزهة ق�ضريةت�ضمل على �ضبيل املثال جزيرة املتاحف 
عن  ب�ضهولة  اإليها  الو�ضول  ميكن  التي  واال���ض��واق 
ق�ضرية  م�ضافة  على  اذ  العام  النقل  و�ضائل  طريق 

�ضريا على االأقدام.

مدير املبيعات االقليمي ملجموعة كمبين�صكي يف املانيا

دول جمل�س التعاون اخلليجي من اأهم اأ�شواقنا ال�شياحية يف العامل 
طرحنا عرو�شا خا�شة لل�شياحة العالجية ونت�قع �شيفا حافال بالزوار 

ي�ضتحق  بلد  وبيئية خالبة  باإمكانيات طبيعية  �ضلطنة عمان 
فاملواقع  واال�ضتمتاع،  ال�ضاحر  جماله  على  للوقوف  ال��زي��ارة 
حمافظات  ك��ل  يف  ت��وج��د  ال�ضياحي  اجل���ذب  ذات  الطبيعية 
ومناطق ال�ضلطنة، وهي متنوعة وت�ضمل مياه البحر املمتدة 
اإ�ضافة اإىل االأفالج والوديان  وال�ضواطئ النظيفة واجلذابة. 
التي تك�ضوها اخل�ضرة  ال�ضاخمة  املن�ضابة واجلبال  والينابيع 
اليانعة، من اأ�ضجار وزهور ومزروعات وكذلك االأنواع املتعددة 
م��ن ح��ي��وان��ات وط��ي��ور واأ���ض��م��اك. وات�����ض��اع رم��ال��ه��ا ال�ضا�ضعة 

وكهوفها اجلبلية و�ضالالتها املائية املفعمة باحلياة.
وقد ح�ضدت �ضلطنة عمان املركز االأول على م�ضتوى العامل يف 
ال�ضياحة البيئية التي متنحها �ضحيفة )برلينا تايج زاوتون( 
الدورة  فعاليات  خ��الل  املتخ�ض�ضة،  االأمل��ان��ي��ة  االإل��ك��رتون��ي��ة 
ولعل من  العاملية،  ال�ضفر  بور�ضة  ملعر�س  واالأربعني  الرابعة 
االأوىل  املرتبة  ال�ضلطنة من ت�ضدر  التي مكنت  املناطق  اأب��رز 
اإذ تتحول خالل ف�ضل   ، عامليا هي �ضاللة ب�ضخرها اخلالب 
اإىل   ) �ضبتمرب  اإىل  ابتداء من يونيو   ( ع��ام  اخلريف من كل 
م�ضيف بالغ اجلمال والروعة، واملناخ اللطيف الذي يتخلله 
امتداد  ع��ل��ى  ال�����ض��دي��دة  ال�ضيف  ح����رارة  ت��ك��ون  بينما  ال����رذاذ 
اأن ت��ذب حمافظة  يكن غريبا  لذلك مل  االأخ���رى،  املناطق 

ظفار اأعداداً متزايدة من ال�ضائحني.
منتجاته  ب��ت��ن��وع  ال�ضلطنة  يف  االأخ�����ض��ر  اجل��ب��ل  ي�ضتهر  ك��م��ا 
الزراعية كالفاكهة والزهور ومنها: الرمان واخلوخ وامل�ضم�س 
واللوز واجلوز والورود التي ال ميكن اأن تنمو يف اأي مكان اآخر 
يف اخلليج العربي عدا اجلبل االأخ�ضر نتيجة للطق�س املتميز 

الذي تتمتع به املنطقة والتي تعترب االأعلى يف عمان.

الرملية يف  ال�ضحاري  اأروع  واح��دة من  ال�ضرقية هي  ورم��ال 
والبهجة وهي  املتعة  ال��زوار وتوفر لهم  التي تذب  املنطقة 
عبارة عن كثبان متنوعة االألوان من االأحمر اإىل اللون البني 

متتد على مرمى الب�ضر وهي ت�ضكل املوطن االأ�ضلي للبدو.
اأما احلوية يف ال�ضلطنة فهي واحدة من اأكرب الواحات تبعد 7 
كم من املنرتب باملنطقة ال�ضرقية ويكرث فيها النخيل واأ�ضجار 
املوز واملحا�ضيل الزراعية االأخرى وهي حماطة بكثبان رملية 

قريبة بحيث ميكن روؤيتها من خالل االأ�ضجار.
وت��ع��ت��رب ال�����ض��الالت واالأودي������ة م��ي��زة م��ن مم��ي��زات ال�ضلطنة 
الأنها  نظرا  للبالد،  ال��زائ��ري��ن  ا�ضتقطاب  يف  كبري  دور  ولها 
ي�ضفي  اإذ  ال��ع��امل.  يف  لل�ضياح  املناطق جذبا  واأك��رث  اأه��م  تعد 
�ضحرية وجوا منع�ضا  مل�ضات  املندفع  وماوؤها  الرائع  مظهرها 
اآف��اق من  االإن�ضان يحلق يف  البهجة ويجعل  النف�س  ي�ضيع يف 

الرومان�ضية واخليال.  

بيئة �شلطنة عمان ت�شحر زائريها

االربعاء -  15   مايو    2013 م    -    العـدد    10793
Wednesday   15    May     2013  -  Issue No   10793



�شمنة البطن تزيد خطر 
الإ�شابة باأمرا�س الكلى

الكلى،  اأظهرت درا�ضة جديدة، ن�ضرت يف دورية اجلمعية االأمريكية لطب 
اأن الذين يعانون من ال�ضمنة يف البطن عر�ضة اأكرث من غريهم لالإ�ضابة 

باأمرا�س الكلى.
وذكر موقع اليف �ضاين�س اأن باحثني يف هولندا، اأجروا درا�ضة �ضملت 315 
الورك  اإىل  الذين يكون عندهم معدل اخل�ضر  اأن  اأظهرت  رج��اًل وام��راأة، 
اأكرث من الوركني، يرتفع  اأي الذين يخزنون الدهون يف البطن  مرتفعاً، 

عندهم �ضغط الدم يف الكليتني حتى اإن كانوا ال يعانون من وزن زائد.
الدم ال�ضرر باالأوعية الدقيقة يف  ارتفاع �ضغط  ُيلحق  الوقت،  ومع مرور 

الكليتني ما يحّد من قدرتها على ت�ضفية النفايات من الدم.
واأظهرت الدرا�ضة اأن كل وحدة زيادة يف معدل اخل�ضر اإىل الورك ترتبط 
4 مليلرت يف  برتاجع تدفق الدم يف امل�ضايف االأك��رث دقة يف الكلية مبعدل 

الدقيقة.

كيف ت�صتخدم االدوية املتداولة؟

انه يوم العطلة وطفلك 
ي���ع���اين م����ن ارت����ف����اع يف 
درج������ة احل���������رارة. فهل 
ت�����ب�����ادر ب����ال����ذه����اب اىل 
الح�ضار  ال�����ض��ي��دل��ي��ة 
زج�����������اج�����������ة خ�����اف�����������س 

احلرارة؟
تقييم  م����رك����ز  ي��ن�����ض��ح 
التابع  ال����دواء  واب��ح��اث 
ل���ل���ه���ي���ئ���ة االم����ري����ك����ي����ة 
االباء  وال���غ���ذاء  ل��ل��دواء 
الذين يحاولون تخفيف 
االالم ابنائهم عندما ال 
باتباع  الطبيب  يتواجد 

اخلطوات التالية: 
تعليمات  تتبع  بل  الطفل  تقدير اجلرعة من خالل حجم  - مراعاة عدم 

الن�ضرة املرفقة بالدواء. 
- اتباع احلدود العمرية املن�ضو�س عليها يف الن�ضرة املرفقة. 

- ا�ضتيعاب اختالف قوة تاأثري االدوية املتداولة. 
- التفريق بني ملعة الطعام وملعقة ال�ضاي عند اعطاء اجلرعة. 

- احلذر من اعطاء جرعة خمتلفة عما ين�س عليه الدواء. 
عند  متخ�ض�ضة  ا�ضت�ضارة  بطلب  واال���ض��راع  الطبيب  دور  تقم�س  ع��دم   -

مواجهة اي م�ضكلة.
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مدينة  في  الراديو  ملوسيقى   NBC عرض  حلضور  احلمراء  السجادة  على  وصولها  لدى  بوتر  مونيكا 
نيويورك. )يو بي آي(

قزح؟  قو�ص  الوان  • ماهي 
 األوان قو�س قزح هي التالية : البنف�ضجي ، النيلي، االأزرق ، االأخ�ضر، 
االأ�ضفر ، الربتقايل . اأي ما جمموعه �ضبعة األوان رغم اأنها تبدو لنا 

اقل من هذا العدد  
؟ قزح  قو�ص  ينتهي  • اأين 

ما مر  اإذا  املمطرة  الغيوم  وم��ن  املنهمر  املطر  ق��زح من  يتكون قو�س   
املطر  بعد  يبعد عنك  ق��زح  قو�س  ف��اإن  وبالتايل  ال�ضم�س عربها  �ضوء 
والغيمة وهو ينتهي )ويبداأ( بغيمه ممطرة ولكن لكي ترى قو�س قزح 

ينبغي ان تكون ال�ضم�س خلفك  

والزبدة  البي�س  وزي��ت كبد احل��وت و�ضفار  ال�ضمك  زي��ت   ، امل��وج��ود يف  اأ  فيتامني  اأن  تعلم  هل   •
والق�ضدة واخل�ضروات ال�ضفراء طويلة االأوراق واجلزر والكمرثى الزم لنمو الطفل ونق�ضه يعوق 
عملية  النمو واالف��راط يف تناوله ي�ضبب �ضغطا متزايد يف الدماغ ودوار و�ضداع وت�ضاقط ال�ضعر 

وي�ضقق اجللد وال�ضفاه ويغري يف تكوين العظام ويوؤمل املفا�ضل
اأخذ بع�س اأنواع الفيتامينات يوؤدي اىل الت�ضمم يف  االفراط  اأن  تعلم  • هل 

الفيل يبكي عندما يكون حزين  اأن  تعلم  • هل 
اذا قطع ذيله  ميوت  احل�ضان  اأن  تعلم  • هل 

يحفظ عظمه يف حلمه  التي  احليوان  هي  ال�ضلحفاة  اأن  تعلم  • هل 
واحدة عندما ينام عني  يغلق  الدلفني  اأن  تعلم  • هل 

متتلك حا�ضة ال�ضمع ال  واالأفعى  والذبابة  ال�ضلحفاة  اأن  تعلم  • هل 
االإن�ضان هي ع�ضلة الفك ج�ضم  يف  ع�ضلة  اأقوى  اأن  تعلم  • هل 
حتى 128 درجة مئوية حرارة  يحتمل  اجل�ضم  اأن  تعلم  • هل 

�ضمعاً من االأذن اليمنى اأ�ضعف  الي�ضرى  االأذن  اأن  تعلم  • هل 

لتكون  ل�ضلقها  ال�ضفراء  ال��ذرة  كيزان  بع�س  الح�ضار  اخل�ضراء  احلقول  اإىل  �ضوزي  واخته  بيرت  خرج 
غذاء لهم، وبقدر ما ان كوخهم نظيف وت�ضع فيه ال�ضعادة اال ان حاجتهم للنقود كانت قوية لذلك كان 
االب يعمل طوال اليوم اجريا يف احلقول ليكفي طلبات عائلته ال�ضغرية اما االم فكانت تكتفي بتلبية 
طلبات الزوج احلنون وال�ضغار، وعندما جاء بيرت واخته بكيزان الذرة هذا اليوم قررت االخت احلنون 
الفرن  لت�ضتقر يف  تلقي احلبات  واخ��ذت  الكيزان  احد  بفرط  ال��ذرة فقامت  بع�س  ان تطعم دجاجاتها 
ال�ضاخن فخافت �ضوزي من االقرتاب منها لكنها الحظت ان احلبة بداأت تكرب قليال قليال حتى ا�ضتقرت 
مت انتف�ضت وكاأنها قطعة قطن ببيا�ضها ال�ضاهق وطارت لت�ضتقر مرة اخرى �ضاخنة يف يد �ضوزي ومع 
حرارتها و�ضعتها يف فمها لتتذوقها فاح�ضت بحالوة الطعم وا�ضرعت لتخرب والدتها مبا حدث فجاءت 
االم وو�ضعت بع�س احلبات على الفرن لتتحول بعد قليل اإىل ف�ضار فما كان من بيرت اال ان قرر ان ي�ضبح 
بائعا للف�ضار بدون ان يخرب من حوله كيف ي�ضنعه وقد ابدع يف �ضنعه فوجد اقباال كبريا من ال�ضغار 
وا�ضبح �ضانع الف�ضار ال�ضغري من مي�ضوري احلال وا�ضبح لديه وعائلته ما يكفي ل�ضراء بع�س حقول 

الذرة وحتويلها اإىل ف�ضار .

����ش���ان���ع ال��ف�����ش��ار 

التجارب املوؤملة لالأمهات حتد من قدرتهن على التفاعل مع اأطفالهن

اللعاب اإك�شري احلياة لالأ�شنان
 
 

ك�ضفت درا�ضة املانية ان اللعاب ُيعد مبثابة اإك�ضري احلياة بالن�ضبة لالأ�ضنان؛ 
حيث ال تقت�ضر اأهميته على ترطيب االأطعمة داخل الفم وت�ضهيل عملية 
بلعها وال مُيثل فقط احلاجز االأول بالفم للوقاية من م�ضببات االأمرا�س، 
على  اللعاب  يحتوي  حيث  كبري؛  ب�ضكل  اأي�ضاً  االأ�ضنان  منه  ت�ضتفيد  اإمن��ا 
جميع االأمالح املعدنية، التي ُتزيد من �ضالبة مينا االأ�ضنان وحتميها يف 

الوقت نف�ضه من مهاجمة االأحما�س لها.
م��ن مدينة  ال��ت��ي تتخذ  االأ���ض��ن��ان  االأمل��ان��ي��ة حل��م��اي��ة  واأو���ض��ح��ت اجلمعية 
كولونيا مقراً لها، كيفية تكّون االأحما�س بالفم من االأ�ضا�س باأنه عادًة ما 
التي  االأطعمة  يف  املوجود  ال�ضكر  بتحليل  بالفم  املوجودة  البكترييا  تقوم 
هذه  تت�ضبب  ما  ع��ادًة  اأن��ه  اإىل  الفتًة  اأحما�س،  اإىل  وحتويلها  تناولها  يتم 
االأحما�س يف االإ�ضابة بالت�ضو�س؛ الأنها ُتهاجم الطبقة ال�ضطحية من مينا 

االأ�ضنان وت�ضلبها املعادن املوجودة بداخلها.
نحو  بالفم  اللعابية  الغدد  تفرز  ما  ع��ادًة  اأن��ه  االأملانية  اجلمعية  واأ�ضافت 
�ضريان هذه  واأثناء  االإن�ضان.  فم  داخل  يومياً  املتو�ضط  اللعاب يف  لرت من 
املعادن  وتخزين  اجلراثيم  مكافحة  يتم  الفم،  داخ��ل  اللعاب  من  الكمية 
والفو�ضفات  والفلورايد  كالكال�ضيوم  االأ�ضنان  مينا  لبناء  والالزمة  املهمة 

واملغني�ضيوم.
الوقائية  التمتع بوظيفته  اأجل  بالفم من  اللعاب  وكي يتم حتفيز �ضريان 
اأو�ضت اجلمعية بتناول كميات وفرية من ال�ضوائل على مدار اليوم  هذه، 

وتناول البونبون والعلكة اخلاليان من ال�ضكر.

مرمي �شعيد عبدالقادر 
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

عامر �شيف العرياين
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�ر زهري اللهيب
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
اأطفال يف  ت�سبح طبيبة  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

اإنديانا االمريكية،  اأظهرت درا�ضة جديدة اأجرتها جامعة نوتردام بوالية 
اأن االمهات الالتي تعر�ضن يف مرحلة الطفولة الإ�ضاءة املعاملة اأو االهمال 
مع  للحديث  ا�ضتعداداً  اأق��ل  يكّن  املوؤملة،  النف�ضية  التجارب  من  غريها  اأو 

اأطفالهن ب�ضاأن التجارب العاطفية التي مير بها الطفل.
الدرا�ضة  بح�ضب  اإن��ه  العلم  ب�����ض��وؤون  املعني  دي��ل��ي(  )�ضاين�س  موقع  وذك��ر 
التي جرى تقدميها خالل اجتماع هذا العام يف �ضياتل جلمعية االبحاث 
اخلا�ضة بتطور الطفل، الذي يعقد كل عامني، اأن عينة من االمهات من 
ذوي الدخل املنخف�س والالتي تعر�ضن جلروح نف�ضية يف مرحلة الطفولة 
يف  تتمثل  التي  املوؤملة   النف�ضية  التجارب  ا�ضتعادة  تنب  اأعرا�س  اأظهرت 
الذكريات  اأو  اأواالحا�ضي�س  اأواالنفعاالت  االفكار  اال�ضتعداد ال�ضتعادة  عدم 

املرتبطة بتلك اجلروح النف�ضية.

هذا التفادي اأو العزوف عن تذكر التجارب النف�ضية املوؤملة له عالقة بقدرة 
االمهات على احلديث مع اأطفالهن عن عواطف وانفعاالت الطفل، االمر 
الذي يوؤدي اإىل اأن يكون احلديث بينهم ق�ضرياً واأقل عمقا، كما اأن هذه 
بالرد وال ت�ضجع  ت�ضمح  باترة قاطعة ال  اأ�ضئلة  اأي�ضا  ت�ضتخدمن  االمهات 

الطفل على امل�ضاركة واال�ضرت�ضال يف احلديث.
وتقول كري�ضتني فالينتينو، اأ�ضتاذ م�ضاعد الطب النف�ضي بجامعة نوتردام، 
اأظهرت  املوؤملة  الذكريات  ا�ضتعادة  تفادي  اأع��را���س  اإن  البحث  اأج��رت  التي 

تاأثريها ال�ضلبي على التطور االدراكي والوجداين لالأطفال.
واأو�ضحت فالينتينو اأن هذا البحث يعد مهماً الأنه يحدد اآلية ميكننا بها 
فهم كيفية ارتباط اجلروح النف�ضية لالأمهات مبدى قدرتهن على التفاعل 

ب�ضكل فعال مع اأطفالهن.

روان ي�رسي ابراهيم
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.


