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بروز �لبطن �أو ما ُيعرف بالكر�ش قد ي�شبب �إحر�جاً عد� �أنه م�شكلة 
�لدكتور  م�شتقباًل،  �أخ��رى  �شحية  م�شاعفات  يف  تت�شبب  قد  �شحية 
ري����ان ك���رك���د�ن و�أب�����ي �ل��ب�����ش��ر ي��ق��دم��ان ب��ع�����ش �ل��ن�����ش��ائ��ح �ل�شحية 

و�لريا�شية للتخل�ش منه.
ب�شكل  و�مل��ر�أة  �لرجل  بني  تختلف  �لقيا�شات  �أن  �لب�شر  �أب��ي  ويو�شح 
عام، فمثاًل عندما يكون حميط خ�شر �لرجل 90 �شم و�ملر�أة 90 �شم 
كذلك، ف�شيكون خ�شر �ملر�أة �أكرب، عو�شاً عن �أن ت�شكيل ج�شم �لرجل 
يختلف عن �ملر�أة، فالرجل يعتمد على تكوين �لدهون حول �خل�شر، 
على عك�ش �ملر�أة �لتي تتوزع لديها �لدهون، �إال �أننا �إذ� ح�شبنا �أو قارنا 

عن طريق �لن�شبة ف�شتكون ن�شبة �خلطورة نف�شها .
�الأك��ل  �إن  ري��ان  دكتور  يقول  �لكر�ش،  للتخل�ش من  �ملُثلى  �شبل  وع��ن 

و�أ�شلوب �حلياة �أهم من �لتمارين، حيث ت�شكل �لتمارين ن�شبة 
يتبعها  �أن  ميكن  خطو�ت  هناك  �أن  كما  �لنتائج،  من  فقط   %  20
�ل�شخ�ش بحيث يعتمد على حرق كل ما يتناوله فال ياأكل �أكرث مما 
يحرق، �إ�شافة �ىل �البتعاد عن �ملقايل و�ملاأكوالت �ل�شريعة و�مل�شروبات 

�لغازية �لتي تعترب م�شدر�ً �شريعاً لل�شعر�ت �حلر�رية .
�أنه ال يوجد متارين حلرق دهون �لكر�ش، فتمارين  �أبي  و�أكد دكتور 
و�أه��م  للحرق،  ولي�شت  و�شّدها  �لبطن  ع�شالت  لتقوية  هي  �لبطن 
�لتمارين  ه��ي  �لكر�ش  م��ن  �لتخل�ش  على  ت�شاعدنا  �لتي  �لتمارين 
 ،  spinning �ل��در�ج��ة  كركوب  �لقلب  �شربات  معدل  ترفع  �لتي 
�ل�شباحة، نط �حلبل و�مل�شي �ل�شريع، كلها ت�شاعد على زيادة �حلرق 

وبالتايل تخل�شنا من �لكر�ش .

القلقون يحتاجون م�صافة 
اأكرب يف عالقاتهم 

يعانون  �لذين  �الأ�شخا�ش  �أن  �إىل  حديثة  بريطانية  در��شة  تو�شلت 
معهم،  �لتعامل  �أث��ن��اء  �أك���رب  �شخ�شية  مل�شافة  يحتاجون  �لقلق  م��ن 
وذلك الأنهم يرون �أن �لتهديد�ت �ملحيطة �أقرب مقارنة باالأ�شخا�ش 

�الآخرين، على �لرغم من �أنها على نف�ش �مل�شافة من �جلميع.
�أثناء  �أن��ه  ووج��دو�  لندن،  كولدج  بجامعة  باحثون  �لدر��شة  و�أج��رى 
�البتعاد  ينبغي  �لقلق  م��ن  يعانون  �ل��ذي��ن  �الأ�شخا�ش  م��ع  �لتعاطي 
من  للمزيد  حاجتهم  ت��زي��د  �مل�شكلة  ه��ذه  الأن  �ل�����ش��يء،  بع�ش  عنهم 
�مل�شافة �ل�شخ�شية حول ج�شمهم، كما تبني �أن �مل�شابني بالقلق يرون 

�لتهديد�ت �أقرب مقارنة بغرهم.
و37  ع�شرين  بني  �أعمارهم  تر�وحت  �شخ�شا   15 �لدر��شة  و�شملت 
بع�ش  ع��ن��ده��م يف  �ل��ق��ل��ق  م�شتوى  يقي�ش  وخ�����ش��ع��و� الخ��ت��ب��ار  ع��ام��ا، 

�الأو�شاع.
مما  ه���وؤالء  م��ن  ك��ل  ي��د  لع�شب  كهربائيا  حاثا  �لباحثون  و��شتخدم 
ب��اأع��ي��ن��ه��م، ور�ق����ب �ل��ع��ل��م��اء ردة �ل��ف��ع��ل ه���ذه غر  جعلهم ي��ط��رف��ون 
�أوج��ه  م��ن  خمتلفة  م�شافات  �أرب���ع  على  �ل��دم��اغ  قبل  م��ن  �مل�شبوطة 
 24 قر�بة  وحتى  �شنتمرت�ت  خم�شة  بو�شتني  من  ب��دء�  �الأ�شخا�ش 

بو�شة �شتني �شنتيمرت� .
من  �لنابعة  �خل��ط��ورة  م��دى  �لعلماء  ح��دد  �لفعل  ردة  ق��وة  وبقيا�ش 

�ل�شيء �ملثر و�لتي ير�ها �الأ�شخا�ش.
ومت ت�شنيف �الأ�شخا�ش �لذين يردون بقوة على �الإثارة �لبعيدة باأن 

لديهم م�شافة �شخ�شية دفاعية �أكرب.
�أق��رب  �أن��ه��ا  �لتهديد�ت  �لقلق  م��ن  يعانون  �ل��ذي��ن  �الأ�شخا�ش  ور�أى 
م��ق��ارن��ة ب��غ��ره��م، حتى و�إن ك��ان��ت ه��ذه �ل��ت��ه��دي��د�ت يف �ل��و�ق��ع على 

�مل�شافة نف�شها منهم جميعا.

يقتل ابنتيه ومطلقته 
وابنتها وينتحر 

�خلام�ش  �لعقد  يف  فل�شطيني،  �أب  �أطلق 
ومطلقته  �بنتيه  على  �لنار  �لعمر،  من 
و�ب��ن��ت��ه��ا ورج����ل �آخ����ر يف ث��الث��ة م��و�ق��ع 
خم��ت��ل��ف��ة يف ق��ري��ة دب���وري���ة يف �ل��د�خ��ل 
ثم   ،1948 ع���ام  �مل��ح��ت��ل  �لفل�شطيني 

�نتحر.
با�شم �شرطة �الحتالل  �ملتحدثة  وقالت 
ل���الإع���الم �ل��ع��رب��ي ل���وب���ا �ل�����ش��م��ري، �إن 
�أح���د ب��ي��وت �لقرية  �ل�����ش��رط��ة ع���رثت يف 
على جثة �م��ر�أة، 37 عاما، وهي طليقة 
�بنتها،  ،48 عاما، وعلى  بالقتل  �مل�شتبه 
8 �أعو�م، �لتي �أ�شيبت بجروح حرجة ثم 

توفيت متاأثرة بجر�حها.
على  �آخ��ر  بيت  �لعثور يف  ذل��ك مت  وبعد 
ثم  ع��ام��ا،  و16   15 ب��ه،  �مل�شتبه  �بنتي 
ت���وج���ه �مل�����ش��ت��ب��ه �إىل ن����زل ل��ل��م�����ش��ن��ني يف 
�لقرية و�أطلق �لنار على عامل �ل�شيانة، 

55 عاما، و�أرد�ه قتيال.
�أنها عرثت على جثة  �ل�شرطة  و�أ�شافت 
�ق��دم على  �أن  بعد  �لقرية  خ��ارج  �مل�شتبه 

�النتحار باإطالق �لنار على نف�شه.
�جلرمية  يف  حتقيقا  �ل�شرطة  وفتحت 
�لتي دفعت  �الأ�شباب  لكنها مل تعلن عن 

�مل�شتبه �إىل تنفيذها.

�شنة   12 د�م���ت  در����ش��ة  على  �الكت�شافات  ه��ذه  �رت��ك��زت 
وي�شاركن يف مبادرة  �لياأ�ش  �شن  ن�شاء جت��اوزن  وتناولت 
�شحة �ملر�أة. �شحيح �أن هذه �لدر��شة مل ت�شمل �أي رجال 
�أو ن�شاء �شابات، �إال �أن �لدكتورة �أندريا كومي�شتك، باحثة 
يف كلية �ل�شحة �لعامة يف جامعة هارفارد، تو�شح: )ما 

�جللو�ش  ب���اأن  لالعتقاد  �شبب  م��ن 

فرت�ت طويلة ال يزيد �ملخاطر يف حالة �لبالغني كافة، 
من  متنوعة  جمموعات  �شملت  �شابقة  در����ش��ات  تتو�فر 
ت��ر�أ���ش��ت كومي�شتك هذه  �ل��ف��ك��رة(.  ت��دع��م ه��ذه  �ل��ن��ا���ش 
 Journal ُن�����ش��رت يف جملة  �ل��ت��ي  �ل��و����ش��ع��ة  �ل��در����ش��ة 
 of the American College of
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احلّد من املخاطر
مل ت�شتطع �أي من هذه �لدر��شات حتديد �لفو�ئد 
�ل��ق��ل��ب��ي��ة �ل��وع��ائ��ي��ة ب���دق���ة ل��ل��ح��ّد م���ن ف���رت�ت 
�جللو�ش، لكن تقريًر� �أوليًّا �شادًر� عن مبادرة 
�شحة �ملر�أة ي�شر �إىل �أن �لن�شاء ي�شتطعن 
بقلبهن،  يلحق  �ل��ذي  �ل�شرر  �حل��ّد من 
ن�شاطهن  ب��زي��ادة  �جل��ل��و���ش،  نتيجة 
�جل�شدي، وينطبق هذ� �الكت�شاف 

ا. على �لرجال �أي�شً
�أن  �الأب���ح���اث  ه���ذه  ُت��ظ��ه��ر  �إًذ�، 
�لن�شاط �جل�شدي يتفوق على 
ذلك  يعني  ال  لكن  �جللو�ش، 
ب�شع  مت�����ش��ي  �أن  ع��ل��ي��ك  �أن 
ي��وم.  ك��ل  �لتمرن  يف  �شاعات 
يكفي �أن تاأخذ فرت�ت ر�حة 
م��ن �جل��ل��و���ش ب��ال��وق��وف 
خطو�ت  ب�شع  و�ل�شر 
ب��ن��زه��ة  �ل���ق���ي���ام  �أو 
من  لتحّد  ق�شرة 
خم����اط����ر م�����ش��اك��ل 
�ل���ق���ل���ب �مل��رت��ب��ط��ة 
وكلما  ب��اجل��ل��و���ش. 
�أك���رثت م��ن �ل��وق��وف 
و�ل���������������ش�������ر، ت�����ر�ج�����ع 

�خلطر.

اجللو�ض ومر�ض القلب
���ش��ح��ة  م�����ب�����ادرة  �أن  ���ش��ح��ي��ح 

�ملر�أة تقت�شر على �لن�شاء، �إال �أن در��شات �أخرى تناولت 
�لر�بط بني �جللو�ش ومر�ش �لقلب يف حالة �لرجال �أو 

جمموعات خمتلطة وتو�شلت �إىل �لنتائج عينها.
يف مطلع هذه �ل�شنة، �أظهرت د�ر�شة �شملت �أكرث من 63 
�لقلب،  �أن �حتمال �الإ�شابة مبر�ش  �أ�شرت�يل  �ألف رجل 
بني  يرتفع  �أخ���رى  مزمنة  �أم��ر����ش  �أو  �ل�شكري،  �ل���د�ء 
�أك��رث يوميًّا، مقارنة مبن  �أو  �شاعات  �أرب��ع  َمن يجل�شون 
�أربع �شاعات يف �جللو�ش يوميًّا، بغ�ش  �أقل من  مي�شون 

�لنظر عن مدى ن�شاطهم �جل�شدي.
رج��ااًل  تناولت  كندية  در����ش��ة  ك�شفت  مم��اث��ل،  نحو  على 
�الإح��دى  �ل�شنو�ت  غ�شون  يف  �لوفاة  �حتمال  �أن  ون�شاًء 
َم����ن مي�����ش��ون  ب���ني   54% �إىل  ي��رت��ف��ع  �مل��ق��ب��ل��ة  ع�����ش��رة 
معظم يومهم يف �جللو�ش، مقارنة مبن يق�شون ن�شف 
�لدر��شة  ه��ذه  �أظهرت  كذلك  �جللو�ش.  يف  �لفرتة  تلك 
يتمرنون  َمن  حتى  ت��وؤذي  �لطويلة  �جللو�ش  �شاعات  �أن 

بانتظام.
م�شاهدة  و��شتبدل  للتلفزيون،  �أق��ل  �شاعات  خ�ش�ش   -

�لتلفزيون بن�شاطات ممتعة حتملك على �لتحرك.
جتل�ش  عندما  �شاعة،  بعد  ل��رّن  �ملنّبه  جهاز  ��شبط   -
ل��ال���ش��رتخ��اء. وح���ني يعلو رن��ي��ن��ه، �ن��ه�����ش م��ن �الأري��ك��ة 

و�م�ِش ملا ال يقل عن ع�شر دقائق.
- حاول �لعمل على مكتب يتيح لك �لبقاء و�قًفا �أو حتى 
و�أن��ت  �ملطبخ  طاولة  على  �عمل  �أو  �مل�شي،  �آل��ة  ��شتخد�م 

تقف.
در��شة  ك�شفت  فقد  ي��وم.  ك��ل  ق�شرتني  بنزهتني  ق��م   -
حديثة �أجر�ها �ملركز �لطبي يف جامعة جورج و��شنطن 
تناول �لطعام، ي�شاهم يف  �مل�شي لفرت�ت وجيزة، بعد  �أن 
فرتة  �ل�شر  م��ن  �أك���رب  بفاعلية  �ل���دم  يف  �ل�شكر  �شبط 

طويلة مرة يف �ليوم.
وتختلط  ن�شاًطا  ت��زد�د  وهكذ�  م�شي.  جمموعة  �أ�ش�ش   -
��ا على �شحتك  �أك���رث ب��ال��ن��ا���ش، م��ا ي��ع��ود ب��ال��ف��ائ��دة �أي�����شً

�لعقلية.
كلًبا  ف��اخ��رت  �أل��ي��ف،  �ق��ت��ن��اء ح��ي��و�ن  ك��ن��ت تفكر يف  �إن   -
�أو  �أو �عر�ش على �جل��ر�ن  ي��وم يف نزهة،  و�أخ��رج��ه كل 

ملجاأ �حليو�نات �ملحلي �مل�شاعدة يف تنزيه �لكالب.

قال باحثون �أمركيون �إن تذكر �مل�شنني بال�شورة �لنمطية عنهم باأنهم عر�شة للن�شيان قد ي�شاهم يف تر�جع 
ذ�كرتهم و�لدر��شة �لتي تن�شر يف جملة �لعلم �لنف�شي هي �متد�د لدر��شة حول خطر �ل�شورة �لنمطية تفيد 
�أنه حني يتعر�ش ��شخا�ش �إىل �شورة منطية �شلبية عن �ملجموعة �لتي ينتمي �إليها، ي�شكل ذلك عائقاً له 

ويوؤدي ب�شكل �أقل مقارنًة بقدر�ته �لفعلية، ومن خالل ذلك فهو يوؤكد �ل�شورة �لنمطية �لتي كان قلقاً 
منها يف �لبد�ية.

ب�شكل  �مل�شنني  من  ع��دد�ً  كايلفورنيا  جنوب  جامعة  من  وزم��الوؤه��ا  باربر  �شارة  �لباحثة  وذّك���رت 
م�شتمر ب�شور منطية و�أخ�شعوهم �إىل �ختبار ذ�كرة ودفعو� لهم ��شتناد�ً �إىل �أد�ئهم.

�ل�شور  �إىل  �لتعر�ش  �أدى  يخ�شرونه،  ما  لديهم  ك��ان  �لذين  �مل�شاركني  ل��دى  �أن��ه  وظهر 
�لنمطية �ملرتبطة بالتقدم يف �ل�شن �إىل حتقيقهم عالمات �أقل ب�%20 من �الأ�شخا�ش 

�لذين مل يتعر�شو� لل�شور �لنمطية.
ولكن حني تعلق �الأمر مبنع تكبد �خل�شائر ب�شبب �لن�شيان، تغرت �لنتيجة، وحقق 
�مل�شاركون �لذين مت تذكرهم بال�شورة �لنمطية �ملتعلقة بالن�شيان عالمات �أعلى من 

�لذين مل يتم تذكرهم وقالت باربر �إن تهديد �ل�شورة �لنمطية �أمر �شيء وي�شر باأد�ء 
ذ�كرة �مل�شنني غر �أن جتاربنا �أظهرت �أن �ل�شورة �لنمطية قد ت�شهم يف �لو�قع يف حت�شني 

ذ�كرة �لر��شدين �إن �شملت تفادي �خل�شائر .

اجللو�ص فرتات طويلة.. حذار ال�صكتة الدماغية والنوبة القلبية
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العالقة بني �صعف الب�صر وزيادة الوزن 
�أطفال  عن  م�شوؤولة  وهي  �شف،  مدر�شة  غودهو  بيثان  �لربيطانية  تعمل 

ترتو�ح �أعمارهم مابني �أربعة وخم�شة �أعو�م.
كانت بيثان غودهو تعاين �لكثر من �ل�شغط و�لتوتر نتيجة �لعمل �شاعات 
طويلة مع �الأطفال وحتمل م�شوؤوليتهم. وكانت حتل توترها بتناول قطع 
�ل�شوكالتة با�شتمر�ر خالل �لنهار. وكانت جتل�ش بينهم فرت�ت طويلة على 
�أو يحل هذه  �ملقاعد �ل�شغرة لتعلم هذ� �لطفل كيف ير�شم هذ� �ل�شيء، 
�للعبة، �أو يلون تلك �لر�شمة، وحني كانت تقف كانت ت�شعر �أن �لعامل يدور 
�أنها  بيثان  �كت�شفت  �لوقت  با�شتمر�ر. مع  باأنها منهكة  من حولها وت�شعر 
تعاين من �شعف كبر يف نظرها يزد�د مع �لوقت. و�أ�شبحت جتد �شعوبة 

لدى �لنظر �إىل �لكمبيوتر �أو عند ت�شحيح �أور�ق �أطفالها يف �ملدر�شة.
ولكن ماهي م�شكلة بيثان؟ يف �حلقيقة كانت بيثان تعاين من زيادة كبرة 
جد� يف �لوزن ولكنها مل تتوقع �أن تكون �ل�شمنة هي �شبب كل متاعبها �لتي 
�ل�شعود  �أو  بالهبوط  كثر�  يتاأثر  �شغطها  �أ�شبح  فقد  تتكاثر،  �أ�شبحت 
و�الختالل طيلة �لوقت. بعد مدة �عتقدت بيثان �أنها حتتاج لفح�ش نظر 
�لعيون  طبيب  وعند  ك��ث��ر�.  ب�شرها  �شعف  فقد  ن��ظ��ارة  على  و�حل�����ش��ول 
�كت�شفت �أنها تعاين من حالة نادرة يكون فيها �شغط �لدم عال يف �لدماغ، 
للدماغ.  �لر�شائل  من  �لكثر  يحمل  �ل��ذي  �لب�شري  �لع�شب  على  ويوؤثر 

وهي حالة تعر�ش قدرة بيثان على �الإب�شار للخطر.
ت�شيب هذه �حلالة ن�شبة ال باأ�ش بها من �لن�شاء و�الأطفال �مل�شابني بزيادة 
كبرة يف �لوزن وب�شكل �أقل من �لرجال. ورغم �أنها مرتبطة بزيادة �لوزن 
و�ل�شمنة ولكن �شببها �لرئي�شي غر معروف فعال. تقول بيثان يف �شحيفة 
مرور �لربيطانية : لقد �أ�شابني �لفزع، كنت ذ�هبة لرتكيب نظارة فقط 
وكنت �أعتقد �أنها كل ما �أحتاجه، ثم قال يل �لطبيب رمبا تكونني م�شابة 
بال�شرطان و�أر�شلني للقيام ب�شورة طبقية، لنكت�شف فيما بعد هذه �حلالة 

�لتي �أثرت على ب�شري و�أ�شابتني بالرعب .

الأريكة،  على  والأم�سيات  املكتب  كر�سي  على  اجللو�ض  يف  نهارك  مت�ِض  ل 
حتى لو كنت تتمرن يوميًا .. اإليك هذا اخلرب البالغ الأهمية: كلما اأم�سيت 

الوقت يف اجللو�ض، ازداد خطر اإ�سابتك مبر�ض القلب.
بنوبة  الإ�سابة  احتمال  اأن  جديدة  درا�سة  اأظهرت 

قلبية اأو �سكتة دماغية يرتفع بني َمن 
مي�سون 10 �ساعات اأو اأكرث يف اجللو�ض 

خم�ض  مي�سون  مبن  مقارنة  ا،  يوميًّ
�ساعات اأو اأقل يف اجللو�ض.

جل�سوا  َمن  بني  اخلطر  معّدل  جاء 
 ،%  18 بنحو  اأعلى  ا  يوميًّ اأكثثرث  اأو  �ساعات   10

مقارنة مبن جل�سوا خم�ض �ساعات اأو اأقل، بغ�ض النظر 
عن مدى ن�ساطهم اجل�سدي، لكن ممار�سة الريا�سة كان لها تاأثري كبري فقد تبنّي يف الدرا�سة اأن معّدل اخلطر 
%، مقارنة  بني الن�ساء الأقل ن�ساًطا اللواتي يجل�سن طوال ع�سر �ساعات على الأقل كل يوم اأعلى بنحو 63 

ا. بالن�ساء الن�سيطات اللواتي يجل�سن خم�ض �ساعات اأو اأقل يوميًّ

الب�صل يحارب 
ال�صيخوخة

�ل��ب�����ش��ل ل��ي�����ش جم����رد م�����ادة ذ�ت 
بل  ي��ج��ب جتنبها،  ك��ري��ه��ة  ر�ئ��ح��ة 
ه��ي ن��وع م��ن �خل�����ش��ر�و�ت �لغنية 
ع�شوية  مركبات   ( بالفالفونويد 
ق���اب���ل���ة ل���الن���ح���الل يف �مل�������اء ل��ه��ا 
م��ف��ع��ول م�����ش��اد ت��اأك�����ش��د وم�����ش��اد 
للجذور �حلّرة وت�شاهم يف �لوقاية 
م���ن �أم����ر������ش �ل��ق��ل��ب و�الأوع����ي����ة 

و�ل�شرطان (  .
كلها  �ل��ف��و�ئ��د  على  حت�شل  وحتى 
الأن  �لب�شل  تق�شر  م��ن  ت��ك��رث  ال 
�ل��ط��ب��ق��ة �خل���ارج���ي���ة )�ل��ق�����ش��رة ( 
حت����ت����وي ع���ل���ى م���ع���ظ���م م���رك���ب���ات 
�ل���ف���الف���ون���وي���د �����ش����و�ء ك�����ان ذل���ك 
�الن���ث���و����ش���ي���ان���ني  �أو  ك���ر����ش���ي���ت���ني 

�ملفيدين للج�شم .
*�ل��ب�����ش��ل خم���زن �ل��ب��ول��ي��ف��ي��ن��ول و 

�لفالفونويد
م�����ادة �ل��ب��ول��ي��ف��ي��ن��ول ) م��رك��ب��ات 
ك��ي��م��اوي��ة ن��ب��ات��ي��ة وه���ي م�����ش��اد�ت 
�أك�������ش���دة يف �جل�������ش���م( م���ت���وف���رة يف 
�أك���رث م��ن �ل��ث��وم و�ل��ك��ر�ث  �لب�شل 
و�ل���ط���م���اط���م و�جل��������زر و�ل��ف��ل��ف��ل 
�الأحمر. وهذه �ملادة مفيدة للغاية 

يف �لوقاية من �الأمر��ش.
�أم���ا �ل��ف��الف��ون��وي��د ف��ه��ي م��وج��ودة 
�أي�������ش���اً ب���وف���رة يف �ل��ب�����ش��ل ول��ك��ن 
�لب�شل  �أنو�ع  تتغر كميتها ح�شب 
�لب�شل  وي��ح��ت��وي  �لنمو  وظ���روف 
على ما ال يقل عن 100 ملليغر�م 

2 �أوقية. من كر�شيتني يف 1-3 
*ك��ي��ف��ي��ة �حل�������ش���ول ع��ل��ى �أق�����ش��ى 

فائدة من �لب�شل
�لب�شل  ��شتخد�م  بب�شاطة  ميكنك 
يف �حل�شاء وعلى نار هادئة حتى ال 

حترق �ملكونات �ل�شحية.
ل��ق��د ث��ب��ت خ���الل در�����ش���ة �أج��ري��ت 
�لب�شل  تناول  �أن  �حليو�نات  على 
�أف�شل  يعطي حماية من �الأك�شدة 
م����ن ت���ن���اول���ه يف ����ش���ك���ل م��ك��م��الت 
غ��ذ�ئ��ي��ة. وي��ن�����ش��ح ب��ت��ن��اول��ه 7-1 
خلف�ش  �أ���ش��ب��وع  غ�شون  يف  م���ر�ت 
�لقولون  ب�شرطان  �الإ�شابة  خطر 

و�مل�شتقيم و �حلنجرة و�ملبي�ش.
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يف اأول لقاء ا�ستعدادًا للعام اجلامعي اجلديد

مدير جامعة الإمارات ينقل تهنئة وزير التعليم العايل للطلبة امل�صتجدين
•• العني – الفجر:

لطلبتها  ت��ع��ري��ف��ي��ا  ي���وم���ا  �الم��������ار�ت  ج��ام��ع��ة  ن��ظ��م��ت 
وطالبة  ط��ال��ب   4730 ع��دده��م  و�ل��ب��ال��غ  �مل�شتجدين 
ع��ام  تاأ�شي�شها  م��ن��ذ  �جل��ام��ع��ة  ت�شتقبلها  دف��ع��ة  ك��اأك��رب 
1977 بو�قع 3106 طالبة 1624 طالبة وقد قامت 
لقاءين  بعمل  �ملفتوح  �لتعريفي  لليوم  �ملنظمة  �للجنة 
منف�شلني و�حد للطالب و�خر للطالبات حيث �لتقاهم 
�شعادة �لدكتور علي ر��شد �لنعيمي مدير �جلامعة ونقل 
بن مبارك  �ل�شيخ حمد�ن  �ليهم حتيات وتهاين معايل 
�آل نهيان وزير �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي �لرئي�ش 
�العلى للجامعة و�لذي متنى لهم �لتوفيق و�لنجاح يف 
بد�ية م�شو�رهم �جلامعي وحياتهم �لدر��شية وقال مدير 
�جلامعة يف كلمته �لتوجيهية للطلبة �مل�شتجدين تعترب 
�حلياة �جلامعية منطا �خر وخمتلفا عن �حلياة �ملدر�شية 
�ل�شابقة لقد بد�أمت ومنذ قبولكم هنا حياة حتمل �شعار 
�مل�شوؤولية و�العتماد على �لنف�ش حاثا �ياهم على بد�ية 
هذ� �لعام �جلامعي باجلد و�الجتهاد و�لرتكيز على ما 
�ىل  �ملنا�شب  �لتخ�ش�ش  �ختيار  م��ن  ومهم  ��شا�شي  ه��و 
كونها  �جلامعية  �حلياة  وطبيعة  نوعية  من  �ال�شتفادة 
��شتثمارها  ب��د م��ن  ف��رتة مهمة م��ن ح��ي��اة �الن�����ش��ان ال 

ياأتي  م��ا  الأن  و�ل�شحيح  �ملنا�شب  بال�شكل  و��شتغاللها 
. و��شاف  بعد ذلك هو ح�شيلة هذه �الع��و�م �لدر��شية 
�لدكتور علي �لنعيمي �ن جامعة �الم��ار�ت تعترب �ليوم 
�ملحافل  يف  طيبة  �شمعة  وذ�ت  �ملرموقة  �جلامعات  من 
ن��اجت م��ن تطبيق جمموعة كبرة من  �ل��دول��ي��ة وذل��ك 
�نتم  دورك��م  ياأتي  ل��ذ�   ، �جلامعة  يف  و�للو�ئح  �النظمة 
�ملحافظة  يف  �لتدري�شية  للعملية  مهم  كمحور  �لطلبة 
�ل��ر�ب��ح من  بالتايل  الأن��ه  و�ل��ل��و�ئ��ح  ه��ذه �النظمة  على 
�عتماد  ذ�ت  �شهادة  على  يح�شل  حني  �لطالب  هو  ذلك 

عاملي كما هي �ليوم جامعة �المار�ت.

�جلامعة  �ن  كلمته  يف  �الم���ار�ت  جامعة  مدير  و�و���ش��ح 
حت��ت�����ش��ن جم��م��وع��ة ون��خ��ب��ة ق��ي��م��ة م���ن �ال����ش���ات���ذة من 
خمتلف دول �لعامل مت �ختيارهم بدقة وعناية لينقلو� 
�لعلم  هذ�  من  لينهلو�  �لطلبة  �ىل  وكفاءتهم  خربتهم 
ورفاهيته  م�شتقبله  و�شمان  �لوطن  بناة  بالتايل  الأنكم 
فاأنتم �ليوم ت�شرون يف �جتاهني �و طريقني �الول هو 
�لبلد  م�شتقبل  �شمان  ه��و  و�ل��ث��اين  م�شتقبلكم  �شمان 

�ال�شتاذ  �شعادة  ح�شره  �ل��ذي  �لتعريفي  �حلفل  وتخلل 
�لدكتور حممد �لبييلي نائب مدير �جلامعة وجمموعة 
من عمد�ء �لكليات و�د�ريي �جلامعة فيلم فيديو يو�شح 
�مل�شتجد  �ل��ط��ال��ب  على  �ل��و�ج��ب  �ل�شحيحة  �ل��ب��د�ي��ات 
�تباعها يف بد�ية حياته �جلامعية كي ي�شتطيع �لو�شول 
�ىل �لهدف �ملن�شود وهو �حل�شول على �ل�شهادة و�لتخرج 

و�لدخول �ىل �شوق �لعمل.

اأربع عيادات لتجديد الو�صفات 
الطبية مب�صت�صفى توام

•• العني - الفجر:

مي��ك��ن ل��ل��م��ر���ش��ى يف م��دي��ن��ة �ل��ع��ني 
�أم��ر����ش مزمنة  م��ن  يعانون  �ل��ذي��ن 
�أ���ش��رع  �الآن �ال���ش��ت��ف��ادة م���ن خ��دم��ة 
وهي  الحتياجاتهم  م��الءم��ة  و�أك���رث 
ل��ت��ل��ق��ي �جل����رع����ة �الع���ت���ي���ادي���ة م��ن 
�أدويتهم �ملو�شوفة يف م�شت�شفى تو�م 
باال�شرت�ك مع جونز هوبكنز �لطبية 
�ل�����ذي ي�����ش��ك��ل ج������زء�ً م���ن �مل��ن��ظ��وم��ة 
�ل�����ش��ح��ي��ة ل�����ش��رك��ة )����ش���ح���ة(، حيث 
�أطلق �مل�شت�شفى �أربع عياد�ت لتجديد 
للمر�شى  ح�شر�ً  �لطبية  �لو�شفات 
�أم��ر����ش مزمنة  م��ن  يعانون  �ل��ذي��ن 

ولكن م�شتقرة.
وُيعد م�شت�شفى تو�م و�حد�ً من �أكرب 

م�شت�شفيات �لدولة فقد فاق عدد �حلاالت �لتي �أدخلت �مل�شت�شفى للعالج يف 
عام 2012 ، 22،000 كما جتاوز عدد �ملر�جعات للعياد�ت �لتخ�ش�شية 
�إ�شغال  بن�شبة  و  �ملا�شي  �لعام  يف   489،000 ح��و�يل  للم�شت�شفى  �لتابعة 
تو�م  م�شت�شقى  خ�ش�شت  �ملر�شى  من  �لكبر  �لعدد  هذ�  مع   73% بلغت 
يو�جهون  ما  ع��ادة  �لذين  و  مزمنة  �أم��ر����ش  من  يعانون  �لذين  للمر�شى 
لوقت طويل،  �مل�شت�شفى  و�النتظار يف طو�بر  �لطبيب  زي��ارة  �شعوبات يف 
ميكنهم �الآن �لت�شجيل يف عياد�ت جتديد �لو�شفات �لطبية وميكنهم زيارة 
�أفر�د �الأ�شرة مع بطاقة �لتاأمني �خلا�شة  �أحد  �إر�شال  �أو  باأنف�شهم  �لعيادة 
كل  حلالة  كامل  ب�شجل  �لعيادة  حتتفظ  حيث  �لطبي  �ل�شجل  ورق��م  بهم 

مري�ش م�شجل و�جلرعة و�لو�شفة �لطبية.
�شوف  و  �ملر�شى  جتربة  بتح�شني  �شتقوم  �لطبية  �لو�شفات  جتديد  عيادة 
ت�شهل عليهم عملية �إ�شتالم �لدو�ء دون �أن ي�شطر �ملري�ش �إىل �أخذ موعد 
مع �لطبيب و�ل�شيديل لتحديد �جلرعات يف كل زيارة. �شي�شتفيد من هذه 
�مل�شابون بحاالت ع�شبية  تو�م وخا�شة  �خلدمة معظم مر�شى م�شت�شفى 

مزمنة منها �الختالجات وم�شاكل �لتمثيل �لغذ�ئي �لور�ثية.
��شت�شارية يف  ���ش��ق��رة، طبيبة  �أب���و  ���ش��م��رة  �ل��دك��ت��ورة  ت��ق��ول  �ل�����ش��دد  وب��ه��ذ� 
�لو�شفات  �لفو�ئد من عياد�ت جتديد  �لعديد من  ت��و�م: هناك  م�شت�شفى 
�أمر��ش مزمنة  يعانون من  �لذين  للمر�شى  للم�شت�شفى وكذلك  �لطبية، 
ولكن م�شتقرة فهذه �خلدمة ت�شاهم يف زيادة كفاءة تدفق �ملر�شى �إذ �شوف 
يقل عدد زيار�ت �ملر�شى للم�شت�شفى يف حني �شتزيد ن�شبة ��شتقبال �ملر�شى 
�جلدد حيث �شتقل ن�شبة �ملو�عيد �ل�شابقة كما و�شي�شبح نظام �لت�شليم �آيل 
�أمر��ش مزمنة  يعانون من  �لذين  �ملر�شى  �أن  تقريباً، ونحن و�ثقون من 

�شوف يثنون على هذه �لبادرة حال تفعيلها و��شتخد�مها .
خمتلف  يف  �شحية  خدمات  يقدم  ت��و�م  م�شت�شفى  �أن  �إىل  �الإ���ش��ارة  وجت��در 
�ل��ط��و�رئ،  �ل����والدة، وط��ب  ورع��اي��ة حديثي  �الأور�م،  ع��الج  �مل��ج��االت منها 
و�ل��ع��ن��اي��ة �مل��رك��زة، و�جل���ر�ح���ة، و�مل�����ش��ال��ك �ل��ب��ول��ي��ة، وط��ب �الأ����ش���رة، وطب 
�الإجن���اب و�الإخ�����ش��اب، وج��ر�ح��ة �مل��خ و�الأع�����ش��اب، و�لكلى، وط��ب �الأط��ف��ال، 

ومعاجلة وتدبر �الأمل، و�لطب �لباطني و�أمر��ش �لن�شاء و�لوالدة.
�الأربعة موجهه  �لو�شفات �لطبية  �إن عياد�ت جتديد  �أبو �شقرة:  و�أ�شافت 
للتخ�ش�شات �لفرعية وجمموعات حمددة من �ملر�شى وفقا لتوجيهات و 
�الأطباء. كما و تقع يف مباين م�شت�شفى تو�م.  معاير مو�شوعة من قبل 
و��شتناد� �إىل �الإقبال على هذه �خلدمة وبعد �الأخذ يف �العتبار ردود �لفعل 
من �ملر�شى ومن �شحة، فاإننا نتطلع �إىل تو�شيع نطاق هذ� �ملفهوم بطرح 
�إقامة  مكان  �إىل  مبا�شرة  �لطبية  �لو�شفات  �إي�شال  ه��ي  و  ج��دي��دة  ب���ادرة 

�ملر�شى �لذين يعانون من �أمر��ش مزمنة ولكن م�شتقرة .

�سمن خميم �سيف وطني للإناث 

ور�صة عمل يف العني حتت �صعار اأنا اإماراتي اأنا احرتم القانون
•• العني - الفجر:

ن��ظ��م م��ك��ت��ب ث��ق��اف��ة �ح�����رت�م �ل���ق���ان���ون يف �الأم���ان���ة 
�لعامة ملكتب �شمو نائب رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء وزير 
فعاليات  جمموعة  ت�شمنت  عمل  ور���ش��ة  �لد�خلية 
خميم  يف  �مل�شاركني  ل��الأط��ف��ال  وترفيهية  تثقيفية 
وطني  موؤ�ش�شة  تنظمه  �ل��ذي  لالإناث  وطني  �شيف 

�المار�ت يف ح�شانة كيدز �ر ��ش يف �لعني. 
وق���ال �مل��ق��دم �ل��دك��ت��ور ح��م��ود �ل��ع��ف��اري ن��ائ��ب مدير 
مكتب ثقافة �حرت�م �لقانون �ن هذه �الن�شطة تاأتي 
�ل�شر�ئح  كافة  خماطبة  على  �ملكتب  حر�ش  �شمن 
�أهم مكوناتها مبا  �الطفال  يعترب  و�لتي  �ملجتمعية 
لكل  قابلة  متطورة  وروح  منفتح  عقل  من  يحملوه 
معلومة جديدة تر�شخ فيهم قيم �ملجتمع �الن�شانية 
ب��ط��رق��ة ح�����ش��اري��ة ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��و���ش��ي��ع م��د�رك��ه��م 

وتو�شيع �فقهم �لفكرية نحو كل ما هو �أف�شل.
�مل���ع���ار����ش  �إد�رة  م���دي���ر  �ل��ن��ي�����ش��ر  مت��ي��م��ة  وث���م���ن���ت 
و�لفعاليات يف موؤ�ش�شة وطني �المار�ت مبادرة مكتب 
وتثقيفهم  �الطفال  لتوعية  �لقانون  �ح��رت�م  ثقافة 
بهذ� �ملفهوم �حل�شاري �لذي يجب �أن يعوه ويدركو� 
�أه��م��ي��ت��ه م��ن��ذ ���ش��غ��ره��م ب��ح��ي��ث ي�شبح �ح��رت�م��ه��م 
للقانون جزء ال يتجز�أ من �شخ�شيتهم يعربو� عنه 

يف كل �شلوكياتهم مع �الآخرين.
ثقافة  لبناء  معاً  فيلم  عر�ش  �لفعاليات  وت�شمنت 
�حرت�م �لقانون �لذي �أهد�ه جمموعة من �ملتطوعني 
�ملو�طنني للمكتب تعبر� عن �ميانهم بهذ� �ملفهوم 
وحر�شهم على �مل�شاركة يف ن�شره بني �أفر�د �ملجتمع 
ب�شتى و�شائل �لتعبر و�الت�شال ،حيث حظي �لفيلم 
�ليوم  �لثانية ع�شرة ظهر  4738 م�شاهدة حتى  ب� 

�الأحد منذ عر�شه على �ليوتيوب .
وقدم �ملالزم �ول نا�شر �لكعبي كلمة �فتتاحية عرف 
�لقانون  �ح���رت�م  ثقافة  مكتب  على  �الط��ف��ال  فيها 
عر�ش  عمل  بور�شة  ��شتتبعها  تاأ�شي�شه  من  و�لغاية 
فيها فريق �ملكتب ب�شكل مب�شط مفهوم ثقافة �حرت�م 

�شريحة  خا�شة  لالأفر�د  بالن�شبة  و�أهميته  �لقانون 
�لقانون حماية خا�شة من  �لذين منحهم  �الطفال 
تكر�شت  و�لتي  لها  يتعر�شون  قد  �لتي  �ملخاطر  كل 
�لتي  �لقو�نني  وغ��ره من  �لطفل  قانون حماية  يف 
ت�شعى �ىل حتقيق �المن و�ل�شالمة �لعامة لالأفر�د 
مع ��شتعر��ش جمموعة من �لقو�نني �لتي يطبقها 
�الطفال ب�شكل يومي د�خل بيوتهم ويف مد�ر�شهم �و 
بحيث  �أهاليهم  مع  فيها  يتو�جدون  �لتي  �الم��اك��ن 
مت��ت �الج���اب���ة ع��ن �ال���ش��ت��ف�����ش��ار�ت �ل��ق��ان��ون��ي��ة �لتي 
قدمها �الطفال عن حمتوى هذه �لقو�نني و�لغاية 

من ��شد�رها. 
ونظمت �ميان �حلمادي من�شقة �لفعالية جمموعة 

تب�شيط  �ىل  ت�شعى  �ل��ت��ي  �لرتفيهية  �الل��ع��اب  م��ن 
�الطفال بطريقة  �ىل  و�ي�شالها  �لقانونية  �ملفاهيم 
حم��ب��ب��ة �ىل ن��ف��و���ش��ه��م ك��م��ا وزع�����ت جم��م��وع��ة من 
�لكتيبات �لقانونية �لتي �أ�شدرها �ملكتب يف منا�شبات 
ع���دة وق����ام ف��ري��ق �ل��ع��م��ل ب�����ش��رح حم��ت��و�ه��ا �مل��رف��ق 
يف  �ل��ق��ان��ون  م���و�د  �أه��م��ي��ة  لبيان  للح�شور  بال�شور 

حمايتهم وحماية جمتمعهم.
بتدريب  �لطفل  م�شرح  مدير  �لتميمي  ف�شل  وق��ام 
بني  يحمل  م�شرحي  �أد�ء  على  �مل�شاركني  �الط��ف��ال 
ط��ي��ات��ه م��ف��اه��ي��م ق��ان��ون��ي��ة ت��ك��ر���ش �أه��م��ي��ة �ل��ق��ان��ون 
ومدى  �أحكامه  �تباع  على  �الف��ر�د  حر�ش  و�شرورة 
�شرورة و�أهمية هذه �ملو�د يف حفظ �لنظام �لعام يف 

�ملجتمع و�ملحافظة على كيانه وقيمه �خلا�شة، ومن 
قبل  م��ن  �ملقدمة  �مل�شرحية  �لفقر�ت  تقييم  مت  ث��م 
جمموعات �الطفال و�الإعالن عن �أف�شل فقرة �ديت 

ب�شكل متميز وتلقائي من قبل �الأطفال.
�حرتم  �ن��ا  وط��ن��ي..  �ن��ا  بفقرة  �لفعاليات  و�ختتمت 
�ل��ق��ان��ون �ل��ت��ي ع��رب فيها �الط���ف���ال �مل�����ش��ارك��ني عن 
�نتمائهم لهذ� �لوطن �لذي يعترب �حرت�م �لقانون 
�أحد �هم �أركانه �الجتماعية و�شبباً رئي�شياً ال�شتقر�ره 
و��شتقر�ر كل من يعي�ش على �أر�شه باأمن و�شالم ،كما 
مت �جر�ء �شحوبات على ثالث جو�ئز قيمة لالأطفال 
�لذين �أجابو� على �الأ�شئلة �لقانونية �لتي مت طرحا 

يف �لفعاليات �ملنظمة. 

جامعة خليفة ترحب بطالبها اجلدد 
لطلبة  تعريفي  كيوم  �لقادم  �لثالثاء  حتديد  مت  �أن��ه  خليفة  جامعة  �أعلنت 
�لتعريفي  �ل���ي���وم  �ل���ق���ادم  ي��ك��ون �الرب���ع���اء  �أن  ع��ل��ى  �ل��ب��ك��ال��وري��و���ش  ب���ر�م���ج 
لرب�مج  طالب   400 ين�شم  �أن  �ملتوقع  من  �لعليا..حيث  �لدر��شات  لطلبة 
�لبكالوريو�ش و35 طالبا للدر��شات �لعليا. و�شيتاح للطلبة �جلدد و�أهاليهم 
فر�شة �لتعرف على مر�فق �جلامعة من قاعات در��شية وخمترب�ت ومر�كز 
�لطلبة  ..و�شيلتقي  �جلامعي  �ل�شكن  زي��ارة  �ىل  باال�شافة  ومكتبات  بحثية 
حممد  �لدكتور  وعرب  �لتدري�شية.  �لهيئة  و�أع�شاء  �الأكادمييني  باملر�شدين 
�ملعال نائب �لرئي�ش �الأول ل�شووؤن �لبحوث و�لتطوير يف �جلامعة خليفة عن 
�لفخر بعدد �لطلبة �لذين �شين�شمون �إىل جامعة خليفة و�لذي �شيزيد �لعدد 
�الإجمايل للطلبة يف �جلامعة �إىل �كرث من 1500 طالب وطالبة. و�عرب 
عن �ل�شعادة باالقبال �ملتز�يد على بر�مج �لدر��شات �لعليا و�لتي مت ت�شميمها 
لتلبية �الحتياجات �ملتنامية ل�شوق �لعمل يف �لدولة مما يالئم روؤية �أبوظبي 
2030 و�ملتمثلة يف تنويع قطاعات �ل�شناعة ومنو �القت�شاد �ملعريف. و��شار 
�ىل �ن طلبة جامعة خليفة يتمتعون بالعديد من �ملز�يا حيث تقدم �جلامعة 
للطلبة فر�شا تعليمية متعددة يف جماالت �لعلوم و�لتكنولوجيا . كما تلتزم 
�جلامعة بتوفر فر�ش عديدة للدر��شة خارج �لدولة و�لعمل �لتدريبي مع 
�شركات ر�ئدة يف جميع �أنحاء �لعامل. و�و�شح �ن �جلامعة تقدم حاليا بر�مج 
�الت�شاالت  وهند�شة  و�الإلكرتونية  �لكهربائية  �لهند�شة  يف  �لبكالوريو�ش 
و�لهند�شة  �ل��ط��ر�ن  وهند�شة  �مليكانيكية  و�لهند�شة  �لكمبيوتر  وهند�شة 
�لنظم  وهند�شة  �ل�شناعية  و�لهند�شة  �ملدنية  و�لهند�شة  �حليوية  �لطبية 
�لهند�شة  �ملاج�شتر يف  �لعليا مبا فيها  �لدر��شات  بر�مج  ف�شال عن تقدمي 
�لنووية  �لهند�شة  �ملعلومات وماج�شتر  �أمن  �لبحث وماج�شتر  من خالل 

وماج�شتر �الأمن �ملدين و�لدويل ودرجة �لدكتور�ه يف �لهند�شة. 



�لليمون �لطازج وزيت �لزيتون و�خلردل خليط ثالثي مثايل لتح�شني �أي طبق. يكفي �أن ن�شيف بع�ش 
�لتو�بل لتعزيز �لنكهة �أكرث بعد.

يف هذ� �لطبق، يختلط �لثالثي مع �أفخاذ و�شيقان �لدجاج �مل�شوي و�لهليون و�لفليفلة �حللوة.

�أن �الأخ��ر يتما�شى مع كل �شيء تقريباً، ق��ررُت �َشويه مع  �أي طبق مع �لهليون. مبا  ال ميكن تفويت 
�لتقنية  تق�شي  معاً.  �ملقطعة  و�لفليفلة  �لهليون  �شويُت  �لو�شفة،  هذه  لتح�شر  �ل�شغرة.  �لفليفلة 
�لتي �أحب ��شتعمالها ل�شوي هذ� �لنوع من �خل�شار بت�شخني �ل�شينية م�شبقاً بعد دهنها بزيت �لزيتون 
ثم و�شع �لهليون و�لفليفلة فيها. من خالل �لقيام بذلك، ت�شبح �خل�شر�و�ت طرية ومقرم�شة يف �آن 

بعد 7 دقائق تقريباً.
يف ما يخ�ش �لدجاج، قررُت �ختيار �الأفخاذ لهذ� �لطبق. حتتوي �أفخاذ �لدجاج على نكهات كثرة وهي 
خيار منا�شب لالبتعاد عن �لدجاج �مل�شّحب و�شدر �لدجاج �ملنزوع �جللد و�لعظم. �شحيح �أن �الأفخاذ 
نزعه  ميكن  لكن  باجللد،  �الحتفاظ  عند  �شيما  ال  �ل��ده��ون،  من  �أك��رب  ن�شبة  على  حتتوي  و�ل�شيقان 

للتخل�ش من بع�ش �لدهون و�ل�شعر�ت �حلر�رية.
كانت �أفخاذ �لدجاج �لتي ��شرتيتها موجودة يف علبة بحجم عائلي حتتوي على 12 فخذ�ً.

ي�شهل خلط هذه �لو�شفة يف �ل�شباح وترك �لدجاج ينتقع طو�ل �ليوم. بعد ذلك، يكفي و�شعها يف �لفرن 
و�شع  ميكن  �لطريقة،  بهذه  �لدجاج.  طبخ  �أثناء  ل�شويها  �حلمر�ء  و�لفليفلة  �لهليون  بع�ش  وجتهيز 

�لع�شاء على �ملائدة خالل �أقل من �شاعة.

دجاج م�سوي بالليمون والهليون والفليفلة )4ا�سخا�ض(
�ملدة �الإجمالية: �شاعة.

ميكنك ��شتعمال جميع �أفخاذ �أو �شيقان �لدجاج يف هذه �لو�شفة.

• �ملقادير
�لدجاج:

- 4 �أفخاذ دجاج غر منزوعة �لعظم �أو �جللد.
- 4 �شيقان دجاج مع �جللد.

- ثلث كوب زيت زيتون.
- ربع كوب ع�شر �لليمون.
- ملعقة �شغرة من �مللح .

- ن�شف ملعقة �شغرة من �لفلفل �الأ�شود �ملطحون.
• �ل�شل�شة:

- ملعقتان كبرتان من زيت �لزيتون.
- ملعقة �أو ملعقتان كبرتان من ع�شر �لليمون.

- ملعقتان كبرتان من �خلردل.
- ملعقتان كبرتان من �شر�ب �لقيقب �أو �لع�شل.

- ملح وبهار.
- هليون وفليفلة.

• �لطريقة
يف  �خلطي  �لدجاج.  �أفخاذ  �لدهون من  فائ�ش  �نزعي  �لدجاج.  و�شيقان  �أفخاذ  -1 جففي 

وعاء زيت �لزيتون وع�شر �لليمون و�مللح و�لبهار.
-2 �حفظي ب�شع مالعق كبرة من هذ� �خلليط للهليون. �شعي قطع �لدجاج يف وعاء كبر ور�شي 
عليها خليط زيت �لزيتون و�خلطيها جيد�ً كي يغطيها �لزيت. �شعي �خلليط يف �لرب�د بني �شاعتني 

و8 �شاعات.
-3 يف وعاء �شغر، �خلطي جميع مقادير �ل�شل�شة. �شعي �لوعاء جانباً.

-4 �شخني �لفرن م�شبقاً على حر�رة 375 درجة. �شعي قطع �لدجاج يف �شينية 
25 دقيقة.  لكن �حر�شي على و�شع �جللد نحو �الأ�شفل. حّمري �لدجاج مدة 
دقائق   10 م��دة  و��شويها  �ل�شل�شة  من  بكمية  و�دهنيها  �ل��دج��اج  قطع  �قلبي 
�إ�شافية �أو �إىل �أن ين�شج �لدجاج. �نزعي �لطعام من �لفرن و�شعي �لدجاج على 

طبق وغطيه بورق �الأملنيوم.
-5 ��شكبي �أكرب قدر ممكن من �لدهون خارج �ل�شينية ثم �شعيها على �لنار. 
�شخني �لطعام مع رفع �أي قطع ملت�شقة يف �أ�شفل �ل�شينية. �أ�شيفي �ل�شل�شة 
تكون  )ل��ن  �شغر  وع��اء  يف  �ل�شل�شة  ��شكبي  �لطعام.  ت�شخني  وتابعي  �ملتبقية 

�لكمية كبرة( وقدميها مع �لدجاج.
حر�رة  على  م�شبقاً  �لفرن  �شخني  و�لفليفلة،  �لهليون  لتح�شر  مالحظة:   •
400 درجة. �غ�شلي وقطعي �الأطر�ف �لقا�شية من 220 غر�ماً من �لهليون. 
زيت  م��ن  ك��ب��رة  ملعقة  ��شكبي  ���ش��ر�ئ��ح.  �إىل  �شغرة  فليفلة  ح��ب��ات   8 قطعي 
�أخرجي  5 دقائق.  �ل�شاخن مدة  �لزيتون يف �شينية جانبية و�شعيها يف �لفرن 
�ل�شينية من �لفرن بحذر مع ��شتعمال قفازين. �أ�شيفي قطع �لهليون و�لفليفلة 
�إىل �ل�شينية. �شعيها يف �لفرن مدة 7 دقائق �أو �إىل �أن ت�شبح طرية. �نزعيها 
�أو تّبليها بكل  من �لفرن و��شكبي عليها خليط زيت �لزيتون و�لليمون �ملتبقي 

ب�شاطة بامللح و�لبهار.
• �لدجاج وحده: 399 �شعرة حر�رية )%72 من �لدهون(، 32 غر�ماً من �لدهون )6 غر�مات من 
�لدهون �مل�شبعة(، 9 غر�مات من �لكربوهيدر�ت، 19 غر�ماً من �لربوتينات، 741 ملغ من �ل�شوديوم، 

69 ملغ من �لكول�شرتول، خايل من �الألياف.

التهاب اجليوب  اأو  ناجمة عن احل�سا�سية  العوار�ض  اإذا كانت  ما  الأوقات  تعاين م�سكلة احل�سا�سية. لكنك ل تعلم يف بع�ض 
الأنفية. كيف ميكنك التمييز بني احلالتني؟

الهليون مينح الأطباق نكهة رائعة

كيف ميكنك التمييز بني احلالتني؟

التهاب يف اجليوب الأنفية اأم ح�صا�صية؟ 

�شحة وتغذية
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�جل��ي��وب  و�ل��ت��ه��اب  �حل�شا�شية  ب��ني  �ل��ن��ا���ش  يخلط  م��ا  غ��ال��ب��اً 
على  �لرتكيز  خالل  من  خمتلفتان.  �حلالتني  لكّن  �الأنفية. 
عو�ر�ش معينة، ميكن معرفة نوع �حلالة �لتي ت�شبب �مل�شكلة 

على �الأرجح.
يوؤثر �لتهاب �جليوب 

�الأن����ف����ي����ة ع��ل��ى 
جت�������������اوي�������������ف 
�الأن�������������������������ف يف 
حميط �ملمر�ت 

تلتهب  �الأنفية. 
�جليوب �الأنفية 

نتيجة  وتتورم 
�الل�������ت�������ه�������اب. 

ب���������ش����ب����ب ذل�����ك 
�أن  ي�شعب  �لتورم، 

�الأنفية  �جليوب  جتّف 
ف�����������ي�����������رت�ك�����������م 

�مل����خ����اط. 

هكذ� ُي�شاب �ملري�ش باحتقان ويجد �شعوبة يف �لتنف�ش عرب 
�إىل جتّمع  �الأن��ف��ي��ة  �لتهاب �جل��ي��وب  ي���وؤدي  م��ا  �الأن���ف. غالباً 
�أو خ�����ش��ر�ء. ق��د ي��رت�ف��ق  رو����ش��ب خم��اط��ي��ة �شميكة ���ش��ف��ر�ء 
�أو  �شعال  �أو  �حللق  يف  �أمل  مع  �أي�شاً  �الأنفية  �جليوب  �لتهاب 
�أو  �لعينني  حول  و�لتهاب  �ل�شغط  �رتفاع  عن  ف�شاًل  �شد�ع، 

�خلدين �أو �الأنف �أو �جلبني.
يف معظم �حلاالت، ت�شبب �لفرو�شات �لتهاب �جليوب �الأنفية. 
خالل  تلقائياً  �لفرو�شية  �اللتهابات  تلك  تختفي  ما  غالباً 
�أ�شبوع �أو ع�شرة �أيام. ميكن حت�شني �حلالة عرب �تخاذ بع�ش 
للر�حة  �إ�شايف  وقت  تخ�شي�ش  مثل  �لذ�تية  �لرعاية  تد�بر 
�حتقان ال حتتاج  �ل�شو�ئل مع م�شّكنات ومزيالت  و��شتهالك 
عن  �الأنفية  �جليوب  �لتهاب  ينجم  حني  طبية.  و�شفة  �إىل 
جر�ثيم معينة، قد ال يتطلب �اللتهاب �أي عالج �أي�شاً. لكن 
�مل�شاد�ت  ��شتعمال  �أو ح��ادة، ميكن  د�ئمة  �أن �حلالة  �إذ� تبني 
وغرهما،  و�لدوك�شي�شيكلني  �الأموك�شي�شيلني  مثل  �حليوية، 

ملعاجلة �اللتهاب.

عوار�ض
�حل�����ش��ا���ش��ي��ة  ت��ن��ت��ج  �أن  مي��ك��ن 
ع������دد�ً م���ن ع����و�ر�����ش �ل���زك���ام 
�ل��ت��ي ت��ر�ف��ق �ل��ت��ه��اب �جليوب 
�الأن��ف��ي��ة، مب��ا يف ذل���ك �رت��ف��اع 
�الأنفية  �جل��ي��وب  يف  �ل�شغط 
و���ش��ي��الن �الأن����ف و�الح��ت��ق��ان. 
ل����ك����ن ت�����ك�����ون ه�������ذه �حل����ال����ة 
�ل��ت��ي ُت�����ش��م��ى �ل��ت��ه��اب �الأن���ف 
�ل��ت��ح�����ش�����ش��ي خم��ت��ل��ف��ة. فهي 
على  حت�ش�شي  رد  ع��ن  تنجم 
م�شببات �حل�شا�شية مثل غبار 
وبر  �أو  �ل��غ��ب��ار  ع��ث  �أو  �لطلع 
�الأل��ي��ف��ة. يظهر  �حل��ي��و�ن��ات 
يطلق  ح���ني  ه����ذ�  �ل��ف��ع��ل  رد 

ج��ه��از �مل��ن��اع��ة م���و�د ك��ي��م��اوي��ة مثل 
�لهي�شتامني يف جمرى �لدم. توؤدي 
�مل��وج��ودة يف  �لكيماوية  �مل���و�د  ه��ذه 
ج��ه��از �مل��ن��اع��ة �إىل ظ��ه��ور ع��و�ر���ش 

�حل�شا�شية.
�الأن��ف  �لتهاب  �إىل  �ل��ت��ع��ّرف  ميكن 
مظاهر  ر���ش��د  ح��ال  يف  �لتح�ش�شي 
�حل����ّك����ة و�ل����ع����ي����ون �ل����د�م����ع����ة م��ع 
�لعو�ر�ش �الأخ��رى. ن��ادر�ً ما تكون 
�حلكة من عو�ر�ش �لتهاب �جليوب 
�الأن����ف����ي����ة. ث���م���ة ط���ري���ق���ة �أخ������رى 
ل��ل��ت��م��ي��ي��ز ب����ني �حل���ال���ت���ني، وذل����ك 
�ل�شميك  �مل���خ���اط  ظ��ه��ور  ح���ال  يف 
�الأن����ف.  �الأخ�����ش��ر يف  �أو  �الأ���ش��ف��ر 
�أح��د ع��و�ر���ش �لتهاب �جليوب  �إن��ه 

�الأنفية على �الأرجح.
�حل�شا�شية  م�شكلة  تعاين  كنت  �إذ� 
�أو  �ل��ط��ل��ع  غ��ب��ار  ب�شبب  �مل��و���ش��م��ي��ة 
ي�����ش��اع��دك توقيت  �جل��ر�ث��ي��م، ق��د 
معرفة  على  �لعو�ر�ش  تلك  ظهور 
ت��ن��ج��م عن  �حل���ال���ة  ك���ان���ت  �إذ�  م���ا 
يكون  �ملثال،  �شبيل  على  ح�شا�شية. 
يف  �شائعاً  �الأ�شجار  يف  �لطلع  غبار 
�لربيع. ويكون غبار �لع�شب �شائعاً 

ع�شبة  غبار  ينت�شر  بينما  �ل�شيف،  و�أو�ئ���ل  �لربيع  �أو�خ���ر  يف 
�لرجيد يف �خلريف. تكرث جر�ثيم �لعفن و�لفطريات عموماً 
ت�شهد  �لتي  �ملو��شم  تكون  قد  لكن  �لد�فئ.  �لطق�ش  �أ�شهر  يف 
ظهور م�شببات �حل�شا�شية خمتلفة بح�شب �ملنطقة �لتي نعي�ش 

فيها.
مثل  طبية  و�شفة  تتطلب  ال  �ل��ت��ي  �الأدوي����ة  ت��ك��ون  �أن  ميكن 
م�شاد�ت �لهي�شتامني فاعلة جد�ً لتخفيف عو�ر�ش �حل�شا�شية. 
�الأف�شل  فمن  متكرر،  ب�شكل  تزعجك  �حل�شا�شية  ك��ان��ت  �إذ� 

�ل�����ش��ت��روي��د�ت  ن���وع م��ن  ����ش��ت�����ش��ارة �ل��ط��ب��ي��ب للح�شول ع��ل��ى 
�لق�شرية لالأنف. ي�شاهم هذ� �لرذ�ذ �الأنفي يف جتنب ومعاجلة 
�لهي�شتامني  م�شاد�ت  تعالج  بينما  �الأن���ف  و�حتقان  �لتهاب 
ت�شببها  �أن  �ل���ت���ي مي��ك��ن  �الأن�����ف  و���ش��ي��الن  �حل���ّك���ة  ع���و�ر����ش 
�خلا�شة  �لق�شرية  �ل�شترويد�ت  تكون  �أن  �حل�شا�شية.ميكن 
باالأنف مفيدة على وجه �لتحديد يف حال �الإ�شابة بح�شا�شية 
��شتعمالها مع بدء عو�ر�ش �حل�شا�شية. لذ�  مو�شمية وميكن 
ال بد من وجود م�شببات كثرة للح�شا�شية يف بد�ية �ملو�شم كي 
تظهر �لعو�ر�ش. لكن مع تطور �حلالة، قد تكون كميات قليلة 

�إ�شافية. من  عو�ر�ش  لظهور  كافية  �حل�شا�شية  م�شببات  من 
خالل �أخذ �لدو�ء منذ مرحلة مبكرة، قد تتمكن من تقلي�ش 
�لعو�ر�ش طو�ل مو�شم �حل�شا�شية.عند  �الآثار وتخفيف  هذه 
نتيجة  �أخ���رى  ع��و�ر���ش  �أو ظ��ه��ور  �الأن���ف  باحتقان  �ال���ش��ت��ب��اه 
�الأنفية ولي�ش �حل�شا�شية، قد حتتاج بكل  م�شاكل يف �جليوب 
و��شتعمال  بنف�شك  و�الع��ت��ن��اء  بال�شرب  �لتحلي  �إىل  ب�شاطة 
بع�ش �الأدوي���ة �مل��األ��وف��ة ط��و�ل �ل��ف��رتة �ل��الزم��ة حتى �ختفاء 
�إذ�  �أو  �أ�شبوعني  �إذ� د�مت �لعو�ر�ش الأكرث من  �اللتهاب. لكن 

كانت حادة، فمن �الأف�شل ��شت�شارة �لطبيب.
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العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/318 تنفيذ مدين
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شر�ب �شهيل �بر�هيم �بر�هيم ومتثلة وجد�ن حمي �لدين 
مدحت  جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ حممد علي جميل �حمد 
وميثله: هبه علي غلوم حممد باقر �هلي   قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )13201( درهم �ىل طالب 
�لتنفيذية  �شتبا�شر �الج��ر�ء�ت  �ملحكمة  �ملحكمة.وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ 
ن�شر  تاريخ  يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �اللتز�م  عدم  حالة  بحقك يف 

هذ� �العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2    
اعادة اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/560 )مدين كلي( بوا�سطة الن�سر
بناء على طلب حمكمة عجمان �الحتاية �البتد�ئية �ىل �ملدعى عليهما/ �ملوؤ�ش�شة  
�حلنبلي  لطفى  �ملدعي/حممد  �ق��ام  ت����اورز    وكانرتي�شايد  للعقارت  �ل��ك��ربى 
�ملقد�شي بن حممد عنو�نه/ دبي ديرة- �شارع �ملرقبات بناية بوهليبة بالز� مكتب 
برقم 12 هاتف رقم  050/6996406  �لدعوى برقم 2013/560 -مدين - كلي- 
�لوحدة  بيع  عقد  ف�شخ   + دره��م   399500 مببلغ  �ملطالبة  ومو�شوعها  عجمان- 
مكلف  فانت  �ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  �لر�شوم  �لتد�عي+  مو�شوع 
باحل�شور �مام حمكمة عجمان �الحتادية �البتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
 2013 ل�شنة  �شبتمرب  �شهر  10 من  يوم  �ملو�فق   11.00 �ل�شاعة  وذل��ك يف  معتمد 

وذلك للنظر يف �لق�شية بو�شفك مدعى عليه. حترير� يف 2013/7/30
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2    
اعادة اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/561 )مدين كلي( بوا�سطة الن�سر
بناء على طلب حمكمة عجمان �الحتاية �البتد�ئية �ىل �ملدعى عليهما/ �ملوؤ�ش�شة  
بن  �ملقد�شي  �حلنبلي  �ملدعي/�حمد  �قام  تاورز  وكانرتي�شايد  للعقارت  �لكربى 
حممد عنو�نه/ دبي ديرة- �شارع �ملرقبات بناية بوهليبة بالز� مكتب برقم 12 
هاتف رقم  050/6996406  �لدعوى برقم 2013/561 -مدين - كلي- عجمان- 
مو�شوع  �ل��وح��دة  بيع  عقد  ف�شخ   + دره��م   399500 مببلغ  �ملطالبة  ومو�شوعها 
باحل�شور  مكلف  فانت  �ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  �لر�شوم  �لتد�عي+ 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �البتد�ئية  �الحتادية  عجمان  حمكمة  �م��ام 
وذلك   2013 ل�شنة  �شبتمرب  �شهر  10 من  ي��وم  �مل��و�ف��ق   11.00 �ل�شاعة  يف  وذل��ك 

للنظر يف �لق�شية بو�شفك مدعى عليه. حترير� يف 2013/7/30
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1973   

 �ملنذرة/�شركة بروبرتي كورب  ) �ش .ذ.م.م( ، �شركة �نرتنا�شيونال �شيتي )ذ.م.م( �ملالك نخيل 
للعقار�ت �ل�شكنية )�ش.ذ.م.م( بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليها: �جلماعي خلدمات �لطباعة و�لن�شر ) �ش.ذ.م.م( )ح�شب �لعقد(
�جلماعي خلدمات �لطباعة و�لن�شر ) �ش.ذ.م.م( )ح�شب �لرخ�شة (   )جمهول حمل �القامة(

تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليه ب�شد�د قيمة �اليجار �ملرت�شدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد من �يجار 
حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعني �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم �النذ�ر 
�لعديل وكذلك �خالء  �لعني �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع دعوى 
�يجارية لدى جلنة �اليجار�ت بدبي ويف حال رف�ش �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل �للجوء  
�ىل �لق�شاء باتخاذ كافة �الج��ر�ء�ت �لقانونية �ملرتتبة على ذلك �لتي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�ش وبدل  �لعطل و�ل�شرر  باال�شافة �ىل �لر�شوم 

و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1971   

 �ملنذرة/�شركة بروبرتي كورب  ) �ش .ذ.م.م( ، �شركة �نرتنا�شيونال �شيتي )ذ.م.م( �ملالك نخيل 
للعقار�ت �ل�شكنية )�ش.ذ.م.م( بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليها: �لغاية لل�شفر و�ل�شياحة )�ش.ذ.م.م( )ح�شب �لعقد( �لغاية لل�شفر  و�ل�شياحة 
�لتجاري(     لل�شفر و�ل�شياحة )���ش.ذ.م.م( )ح�شب �ال�شم  �لغاية  �لرخ�شة(   )���ش.ذ.م.م( )ح�شب 
حتى  بذمتها  �ملرت�شدة  �اليجار  قيمة  ب�شد�د  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر  �القامة(  حمل  )جمهول 
تاريخه وما ي�شتجد من �يجار حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعني �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  
�يام من تاريخ ��شتالم �النذ�ر �لعديل وكذلك �خالء  �لعني �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان 
�ملنذرة �شوف تلجا برفع دعوى �يجارية لدى جلنة �اليجار�ت بدبي ويف حال رف�ش �ملنذر �ليها 
�شوف ن�شطر ��شفا �ىل �للجوء  �ىل �لق�شاء باتخاذ كافة �الجر�ء�ت �لقانونية �ملرتتبة على ذلك 
�لعطل  وب��دل   بالتعوي�ش  و�ملطالبة  �ملدنية  �لدعوى  �قامة  فيها  لها حقوقها مبا  �لتي حتفظ 

و�ل�شرر  باال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1972   

نخيل  �مل��ال��ك  )ذ.م.م(  �شيتي  �نرتنا�شيونال  �شركة   ، .ذ.م.م(  ���ش   ( ك���ورب   بروبرتي  �ملنذرة/�شركة   
للعقار�ت �ل�شكنية )�ش.ذ.م.م( بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليها: �ليا�ش حممد �شادق )ح�شب �لعقد(
�ليا�ش �حمد حممد �ل�شادق )ح�شب �القامة ( باك�شتاين �جلن�شية(  �يه لني و�ي للنقل بال�شاحنات 

�لثقيلة )�ش.ذ.م.م( )ح�شب �ال�شم �لتجاري(    )جمهول حمل �القامة(
�يجار  ي�شتجد من  تاريخه وما  �ملرت�شدة بذمتها حتى  �اليجار  ب�شد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر 
حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعني �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم �النذ�ر �لعديل 
وكذلك �خالء  �لعني �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع دعوى �يجارية لدى 
جلنة �اليجار�ت بدبي ويف حال رف�ش �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل �للجوء  �ىل �لق�شاء باتخاذ 
كافة �الجر�ء�ت �لقانونية �ملرتتبة على ذلك �لتي حتفظ لها حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية 
و�ملطالبة بالتعوي�ش وبدل  �لعطل و�ل�شرر  باال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية 

م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 3180 /2013 عمايل جزئي                                         
�ىل �ملدعى عليه /1-  ال بونيتا لت�شميم �الزياء

  جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / �مي��ا دي��ال ك���روز ف��ري��دو  ق��د �ق��ام 
 10690( عماليةوقدرها  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك 
درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف- رقم �ل�شكوى 
�ل�شاعة  �ملو�فق 2013/9/8  �الح��د  يوم  لها جل�شة  وح��ددت    .)2013/151989(
قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�  �لقا�شي  مبكتب  �ش   8.30
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
بثالثة �يام على �القل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.

 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 3013 /2013 عمايل جزئي                                         

�ىل �ملدعى عليه /1-  مدر�شة دبي �لوطنية    جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي / رنا �شاكر طه �لعثمان قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة   بالز�م �ملدعى عليها �ن توؤدي له مبلغ )46850 درهم( وبالر�شوم 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   .)2013/150019( رق��م  و�ل�شكوى  و�مل�شاريف 
لذ�   ch1A.5 بالقاعة  �ش   8.30 �ل�شاعة   2013/9/15 �ملو�فق  �الح��د 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
على  �ي���ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن 

�القل. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2839 /2013 عمايل جزئي                                         
�ىل �ملدعى عليه /1-  �خلط �حلديث للتجارة �لعامة-�ش.ذ.م.م  جمهول 
حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / حممد �ع��ج��از حممد ح�شني  ق��د �ق��ام 
وق��دره��ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�شتحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  �ل���دع���وى  عليك 
)20265 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم(و�لر�شوم و�مل�شاريف 
رقم �ل�شكوى )2013/149892(. وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 
مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1A.5 بالقاعة  ���ش   8.30 �ل�شاعة   2013/9/11
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2964 /2013 عمايل جزئي                                         

�ىل �ملدعى عليه /1-  حممد �شليم عبد �ملجيد جمهول حمل �القامة 
قد  �لفنية    و�خل��دم��ات  �ل�شاحات  لتجميل  ��شكناين   / �مل��دع��ي  �ن  مب��ا 
��شتوىل  ما  با�شرتجاع  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �قام 
و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  �ل�شركة  ختم  وك��ذل��ك  �ل�شركة  تخ�ش  م��ن  عليه 
و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بالكفالة.  وحددت لها جل�شة يوم �الحد 
�ملو�فق 2013/9/15 �ل�شاعة 8.30 �ش مبكتب �لقا�شي   لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2     

    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2801 /2013 عمايل جزئي                                         

�ىل �ملدعى عليه /1-  جيه بي �شي لل�شيانة �لعامة �ش.ذ.م.م   جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي / �شوريندر� كومار �شينغ ر�ج نا�شيان �شينغ قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )17145درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من �ملطالبة �لق�شائية لل�شد�د �لتام 
و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بالكفالة. رقم �ل�شكوى )2013/149563(. وحددت لها 
جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/9/17 �ل�شاعة 8.30 �ش بالقاعة ch1A.5    لذ� 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 3047 /2013 عمايل جزئي                                         
�ىل �ملدعى عليه /1-  فيلو�شيتى �شي�شتمز �ند �شوليو�شنز )�ش.ذ.م.م(  جمهول 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / بر�تيما موهان بيدنيكار   قد �قام عليك �لدعوى 
و�لر�شوم  دره��م(   43856( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها 
�الحد  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت    .)2013/139873( رقم  و�ل�شكوى  و�مل�شاريف 
مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1A.5 بالقاعة  �ش   8.30 �ل�شاعة   2013/9/15 �ملو�فق 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 3114 /2013 عمايل جزئي                                         
)�شابقا(  ����ش.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  بايت�ش  �ن��د  بيت�ش    -1/ عليه  �ملدعى  �ىل 
) ح��ال��ي��ا(  جمهول حمل  �����ش.ذ.م.م  �لرجالية  م��ون��ارك لالقم�شة و�خل��ي��اط��ة 
�القامة مبا �ن �ملدعي / مامو رز�ق مامو قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )43400 درهم ( و�لر�شوم و�مل�شاريف - رقم 
�ل�شكوى )2013/149854(.  وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/9/15 
�و من ميثلك  باحل�شور  فانت مكلف  لذ�  �لقا�شي   8.30 �ش مبكتب  �ل�شاعة 
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�شة بثالثة �يام على �القل. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2959 /2013 عمايل جزئي                                         
�لن�شائية   �لذهبي للخياطة و�لتطريز �ملالب�ش  �لدينار  �ىل �ملدعى عليه /1-  
جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / حممد ر�نا حممد علي رحمن   قد �قام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )39621 درهم 
و�شمول  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   4000( مببلغ  وم��غ��ادرة  ع��وده  وتذكرة   )
�حلكم بالنفاذ �ملعجل بالكفالة. رقم �ل�شكوى )2013/150258(.  وحددت لها 
   ch1A.5 جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/9/10 �ل�شاعة 8.30 �ش بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 3125 /2013 عمايل جزئي                                         

للمقاوالت )ذ.م.م(  جمهول حمل  �شركة رب�ش  �ملدعى عليه /1-   �ىل 
�ق��ام عليك �لدعوى  ��شا ق��د  �مل��دع��ي / د�ن�����ش �شونندن  �الق��ام��ة مب��ا �ن 
دره��م(   14280( مبلغ  ل��ه  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  �مل��دع��ى  �ل���ز�م  ومو�شوعها 
لها  وح��ددت    .)2013/151273( �ل�شكوى  رق��م  و�مل�شاريف.  وبالر�شوم 
جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/9/15 �ل�شاعة 8.30 �ش مبكتب �لقا�شي 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ� 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على 

�القل. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2485 /2013 عمايل جزئي                                         
����ش.ذ.م.م  جمهول حمل  �ملدعى عليه /1-  جنمة رمي للمقاوالت  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي / حممد �شجاد حممد بوتا قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )8375 درهم( و�لر�شوم 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت    .)2013/146831( �ل�شكوى  و�مل�شاريف.رقم 
فانت  لذ�  �لقا�شي   �ل�شاعة 8.30 �ش مبكتب  �ملو�فق 2013/9/8  �الحد 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2    
     اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1752 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ فهد �حمد عبد�للطيف �جلن�شية: بنغالدي�ش  مدعي عليه: يلفورد �شتار 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �ش.ذ.م.م  �لتبليط  العمال 
�جلن�شية:  �ش.ذ.م.م  �لتبليط  العمال  �شتار  يلفورد  �عالنه/:  �ملطلوب  عمالية 
�المار�ت  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
�ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/9/24 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية   �ملحكمة  �لكائنة   -
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة 

�لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/7/29
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2    
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2219 عم جز- م ع-ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�ش   �جلن�شية:  �شفيع  حممد  خان  بالل  مدعي/ 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت   �جلن�شية:  ذ.م.م  باك  �لديو�ن 
عمالية �ملطلوب �عالنه/  �لديو�ن باك ذ.م.م �جلن�شية: �المار�ت  عنو�نه: 
�ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/9/25 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
�و بو��شطة وكيل معتمد  �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا  �البتد�ئية - 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/7/29
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2    
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1768 عم جز- م ع-ب- اأظ

�شحر  عليه:  مدعي  بنغالدي�ش  �جلن�شية:  عبد�ل�شتار  �ال�شالم  ظهر  مدعي/ 
عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �ل�شيار�ت  لتنجيد 
�ملطلوب �عالنه/  �شحر لتنجيد �ل�شيار�ت �جلن�شية: �المار�ت    عنو�نه: بالن�شر 
حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الربعاء �ملو�فق 
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/9/25
�ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً 
�لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� 
على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا 

�القل. �شدر بتاريخ  2013/7/30
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2    
        اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1034 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ �مز�د ح�شني موؤذن ح�شان �جلن�شية: بنغالدي�ش مدعي عليه: �التقان 
عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  و�لبالط  لال�شباغ 
�ملطلوب �عالنه/�التقان لال�شباغ و�لبالط �جلن�شية: �المار�ت  عنو�نه: بالن�شر 
حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/9/17
�ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً 
�لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� 
على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا 

�القل. �شدر بتاريخ  2013/7/29
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2    
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/245 عم كل- م ع-ب- اأظ

الجون  بلو  عليه:  مدعي  �فغان�شتان  �جلن�شية:  خان  دول  مر  جنة  مدعي/ 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاوالت 
عمالية �ملطلوب �عالنه/ بلو  الجون للمقاوالت �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �المار�ت      
�ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه: 
يوم �الحد �ملو�فق 2013/9/22 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة 
وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  مول  مزيد  ز�يد  بن  حممد  مبدينة 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/7/21
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2    
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1848 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ �شفيق �حمد �شيد �حمد �جلن�شية: بنغالدي�ش مدعي عليه: �رو�د العمال 
عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت   �جلن�شية:  و�ل�شتائر  �لديكور 
�ملطلوب �عالنه/ �رو�د العمال �لديكور و�ل�شتائر �جلن�شية: �المار�ت       عنو�نه: 
بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الثنني 
�ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/9/23 �ملو�فق 
8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة 
�لعمالية  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� 
على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا 

�القل. �شدر بتاريخ  2013/7/23
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2    
       اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1563 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ عزيز �لرحمن �شالح �حمد �جلن�شية: بنغالدي�ش مدعي عليه: �ل�شباك 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاوالت  �لف�شي 
عمالية �ملطلوب �عالنه/  �ل�شباك �لف�شي للمقاوالت �لعامة �جلن�شية: �المار�ت         
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم 
�لثالثاء �ملو�فق 2013/9/24 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  مول  مزيد  ز�يد-  بن  حممد 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة 

�لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/7/30
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2    
     اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1681و2013/1682 عم جز- م ع-ب- اأظ

عامل   خور�شيد  حممد  عامل  �شيك  2-حممد  عبد�ل�شبحان  جمال  �شيخ  مدعيان/1- 
�لعامة  و�لنقليات  للمقاوالت  �شهره  نو  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  بنغالدي�ش  �جلن�شية: 
�جلن�شية: �المار�ت   مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/ موؤ�ش�شة نو 
�شهره للمقاوالت و�لنقليات �لعامة �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي 
موعد�   2013/9/22 �ملو�فق  �الحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام 
ب�  �لد�ئرة �الوىل  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور  لنظر 
حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر 

�لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/7/30
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/44 بيع عقار مرهون
�ن  �ندري�ش بلومغرين جمهول حمل �القامة مبا  �ملنفذ �شده/1- ديفيد  �ىل 
�ملالكي     �لدويل وميثله: عبا�ش م�شتت فندي  �لتجاري  �لبنك  �لتنفيذ/  طالب 
�لدين  ب�شد�د  �خطاركم   2013/6/13 بتاريخ  �البتد�ئية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
�ملطالب به ومقد�ر ) 2459655 درهم( خالل 30 يوم من تاريخ �لتبليغ و�ال بيع 
�لعقار �ملبينة �و�شافه فيال منطقة تالل �الم��ار�ت �لثالثة رقم �الر�ش 3500 
درهم �ملبنى 273/297 �مل�شاحة 2746/33 قدم مربع وفقا ملقت�شيان ن�ش �ملادة 

295 من قانون �الجر�ء�ت �ملدنية.
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2     
انذار عديل بالن�سر
رقم )2013/1936(

 �ملنذر/مي للعقار�ت �ش.ذ.م.م
�ملنذر �ليه: فاين للت�شميم �لد�خلي

ب��ربج مي   905 رق��م  تاأجر مكتب  بقيمة  �لطرفني  بني  �ملوقع  �الي��ج��ار  مبوجب عقد 
�لعقد من �لفرتة 2012/10/1 �ىل 2013/9/30 وبقيمة ) 80220 درهما( على  ح�شب 
�ملبنى �لقائم على �ر�ش رقم 219-231( مبنطقة �لنهدة )1( دبي: نفيدكم بارجتاع عدد 
3 �شيكات بقيمة مبلغ وقدره )30740 درهما( حيث نخطركم بلزوم �شد�د قيمة �ل�شيكات 
�ملنذر  �شي�شطر  �ل�شد�د  يتم  �الن��ذ�ر ويف ح��ال مل  تاريخ  يوما من  �ملرجتعة خ��الل 30 
بالتخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية �شدكم للمطالبة بال�شد�د و�الخالء مع حتميلكم كامل 
�ملخت�شة  �لق�شائية  �للجنة  �م��ام  دع��وة  برفع  وذل��ك  �مل��اء  وفو�تر  و�مل�شاريف  �لر�شوم 

بالف�شل يف �ملنازعات �اليجارية.
 الكابت العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/137   احوال نف�س غري م�سلمني                                              

�ىل �ملحكوم عليه/1- �نك�شي �ليز�بيث كوريان
�ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �الق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
بتاريخ 2013/8/18 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح / جرين جايبوي 

جوزيف بالمانع ح�شب �ال�شول 
  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �الع��الن �شدر با�شم �شاحب  من 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س ال�سعبة                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2    
 يف الدعوى رقم 2013/2 ا�ستئناف جتاري

بناء على �حلكم �لتمهيدي �ل�شادر عن عد�لة حمكمة دبي �ال�شتئنافية 
علي-  ر�حت  قا�شي  �شده/  �مل�شتاأنف  على  يتعني   2013/5/22 بتاريخ 
للعقار�ت  حمودة  بن  ملك  بناية  �لرب�شاء-  دبي-  بر  دبي-  �لعنو�ن: 
بجو�ر �المار�ت مول، �حل�شور خالل �شاعات �لدو�م �لر�شمي �ىل مقر 
مكتب ت�شارترد دبي �لكائن دبي- �شارع �ملطينة - بناية �شل�شبيل- �لدور 
�الول- مكتب رقم )109( هاتف: 04/2727123 -  04/2727112 فاك�ش/ 
�لتي  �لوثائق  و�ح�شار  �ملذكور  �ملحا�شبي  �خلبر  ملقابلة   04/2727101
توؤيد موقفه يف �لدعوى رقم 2013/2( ��شتئناف دبي، وذلك خالل مدة 

)��شبوع( من تاريخ ن�شر �العالن.
 اخلبري املحا�سبي/الدكتور حممد ا�سماعيل عبداهلل الزرعوين

اعالن اجتماع خربة

العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2    
 يف الدعوى رقم 2013/403 جتاري كلي  

�عالن �ملدعى عليها/ فريالند لالن�شاء�ت و�لديكور �ش.ذ.م.م
تعلن �خلبرة �حل�شابية  /�يزي�ش جماهد عن بدء �عمال �خلربة �ملحا�شبية 
بتاريخ  �البتد�ئية  دبي  حمكمة  عن  �ل�شادر  �لتمهيدي  �حلكم  مبوجب 
عليها/  �ملدعى  وتعلن  كلي  جتاري   2013/403 رقم  �لدعوى  يف   2013/6/27
فريالند لالن�شاء�ت و�لديكور �ش.ذ.م.م مبوعد �جتماع خربة لتقدمي ما لديه 
من م�شتند�ت وذلك يوم �خلمي�ش �ملو�فق 2013/9/5 يف متام �ل�شاعة �لعا�شرة 
�شباحا وذلك مبقر مكتب �خلبر و�لكائن يف �مارة دبي بناية جمموعة �شلطان 
�لر�بع  �لطابق  ني�شان(  )توكيل  لل�شيار�ت  �لعربية  �ل�شركة  خلف  لال�شتثمار 

مكتب )402(. تليفون 04/2947002 فاك�ش / 04/2947003.
 اخلبرية/ ايزي�ض جماهد  

مكتب اأ�سل املعايري لتدقيق احل�سابات
 مبوعد اجتماع خربة

العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/758  عقاري كلي                  
ذ.م.م    �لعقاري  و�لتطوير  لال�شتثمار  تنميات  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / حممد علي باو�ين وميثله: 
بجل�شتها  ق��ررت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  قرقا�ش  علي  عبد�هلل  �شمرة 
�ملنعقدة  بتاريخ 2013/8/18 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله. �خطاركم 
بورود تقرير �ل�شيد �خلبر �ملنتدب يف �لدعوى وقد حتددت جل�شة 
بالقاعة  ���ش��ب��اح��ا   11.00 �ل�����ش��اع��ة   2013/9/8 �مل���و�ف���ق  �الح���د  ي���وم 

ch1B.8 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2012/409  عقاري كلي

����ش��ت��ي��ت ذ.م.م 2- �شركة  ري����ال  ك��وي��ن��ز الن���د  ���ش��رك��ة  ع��ل��ي��ه��م��ا/1-  �مل��دع��ى  �ىل 
�ملدعي  �ن  �نف�شتمنت ذ.م.م     جمهويل حمل �القامة مبا  �شتار  �ر�شتوقر�ط 
/ بطي عبد�هلل حممد بطي �جلمري  قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه 
�ل��ت��ايل:  �لتمهيدي  �حل��ك��م   2013/8/25 بتاريخ  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
با�شتجو�ب �خل�شوم مما يقيد عما �ذ� كانت �لوحدة �لعقارية قد مت ت�شجيلها 
�ملبدئي بد�ئرة �الر��شي و�المالك من عدمه   �لعقاري  بال�شجل  �ملدعى  با�شم 
و�ما كان ذلك الزما للف�شل يف �لدعوى. وحددت لها  �ملحكمة جل�شة يوم �الحد 

ch1A.1 ملو�فق 2013/9/15 �ل�شاعة 9.30 �شباحا يف �لقاعة�
ق�سم الدعاوي العقارية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2     
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر
                         يف الطعن   2013/200 طعن مدين   

تدعو د�ئرة حماكم دبي حمكمة �لتمييز
�لطاعن/ طارق �حمد فتح �لدين   وميثله: �شمر حليم كنعان

باعالن �ملطعون �شده/1-  مايا �يفا فتح �لدين   
جمهول حمل �القامة.

نعلنكم بان �لطاعن �قام عليكم �لطعن �ملذكورة �عاله ويتوجب عليكم 
�حل�شور �ىل حمكمة �لتمييز وذلك للرد على �شحيفة �لطعن �ملقدمة 

�شدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز

العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 917 /2013 جتاري كلي                                       
�ىل �مل��دع��ى عليه /1-  ج��ويل ج��ي��ورج ج��ي��ورج  جمهول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن 
�ملدعي / د�ر �لتمويل �ش م ع- وميثلها/ حممد عبد�هلل جمعة �لقبي�شي وميثله: 
�ق��ام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة  ر��شد عبد�هلل علي بن ع��رب     قد 
بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )120542 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة 
يوم �خلمي�ش �ملو�فق 2013/9/26 �ل�شاعة 9.30 �ش بالقاعة ch2.E.21 لذ� 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 497 /2011 جتاري كلي                                       
�ىل �ملدعى عليه /1-  �شركة مارينا �ك�شكلو�شيف ليمتد جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي / زينور  �شاخابوتدينوف وميثله: نا�شر مال �هلل 
�ملطالبة بندب خبر  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  حممد غامن قد 
و�تعاب  و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م  هند�شي متخ�ش�ش مع 
�ل�شاعة   2013/9/15 �مل��و�ف��ق  �الح���د  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت  �مل��ح��ام��اة 
11.00 �ش بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك 
للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2     

    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 497 /2011 عقاري كلي                                       
�ىل �ملدعى عليه /1-  �شركة نيو ورلد �نفي�شتمنت�ش جروب جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي / زينور  �شاخابوتدينوف وميثله: نا�شر مال �هلل حممد غامن قد 
�ملطالبة بندب خبر هند�شي متخ�ش�ش مع  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك 
�لز�م �ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم 
فانت  لذ�   ch1.B.8 بالقاعة  �ل�شاعة 11.00 �ش  �ملو�فق 2013/9/15  �الحد 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �الق��ل.ويف حالة تخلفك 

فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 470 /2013 مدين كلي                                       
�ىل �ملدعى عليه /1-  حممد �جلابري   جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  حممد  ��شحاق  �حمد  حممد  �ل�شادق   /
و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   105.000( مببلغ  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة بو�قع 9%   وح��ددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
2013/9/10 �ل�شاعة 9.30 �ش بالقاعة ch2.E.21 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و 
�الق��ل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم  �ي��ام على  للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 30 /2013 جتاري كلي                                       

�ىل �ملدعى عليه /1-  �شركة مرجان �ملدينة للتجارة �ش.ذ.م.م 
CITY CORAL TRADING LLC  �خل�شم �ملدخل 2- �ياز ح�شني علي 
ع�شكري جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / عادل �ل�شيد عبد�هلل وميثله: 
�شوق حم�شن بدر �لكثري  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م 
�ملدعي عليها مببلغ وقدره )134500 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف    وحددت لها 
 ch2.E.22 جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/9/11 �ل�شاعة 9.30 �ش بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 503 /2013 عقاري كلي                                       
�ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  لال�شتثمار  خيول   -1/ عليه  �ملدعى  �ىل 
�ملدعي / جوديف ��شر�بيل وميثله: �شوق حم�شن بدر �لكثري  قد �قام عليك 
وق��دره  مبلغ  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
)410.473 درهم( و�لفائدة �لقانونية لهذ� �ملبلغ بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة 
�ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شمول  و�الت��ع��اب  و�مل�شاريف   و�لر�شوم  �ل�شد�د  حتى 
بالكفالة.      وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/9/18 �ل�شاعة 9.30 
قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1.B.8 بالقاعة  ���ش 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �يام على �القل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 856 /2013 جتاري كلي                                       
�ىل �ملدعى عليه /1-  فينو �نرتنا�شيونال )�شركة ذ�ت م�شوؤولية حم��دودة(   جمهول 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / �ملمر �الخ�شر خلدمات �ل�شرف �ل�شحي و�شحب  �ملياه 
بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  وميثله: حكمت حممود فيا�ش   قد 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �ملدعي عليها مببلغ )419.418 درهم( 
�لقانونية بو�قع 12%  من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم 
�لثالثاء �ملو�فق 2013/10/1 �ل�شاعة 9.30 �ش بالقاعة ch2.E.22 لذ� فانت مكلف 
�و م�شتند�ت  �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�شور 
�شيكون  �الق��ل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم  �ي��ام على  للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

مبثابة ح�شوري.  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2465 /2013 عمايل جزئي                                         
�ىل �ملدعى عليه /1- هاي برينت مل�شتلزمات �حلا�شب �اليل �ش.ذ.م.م جمهول 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / �شان �الهي ن�شار ن�شار قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )21740 درهم ( مع �لفائدة  
9% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام وتذكرة �لعودة ) 2000 درهم( 
 ( �ل�شكوى  ورق��م  و�مل�شاريف  �لر�شو  بالكفالة  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شمول 
2013/146471(. وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/9/8 �ل�شاعة 8.30 
�ش مبكتب �لقا�شي  لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �القل. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 510 /2013 مدين جزئي                                             
�ىل �ملدعى عليه /1-  مارك وليام ريت�شارد  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
/ �شركة �المار�ت لالت�شاالت �ملتكاملة )�ش.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
عليه  �ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  
مببلغ وقدره  )11189.80 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د.    وحددت لها 
 ch2D.17 جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/9/11 �ل�شاعة 8.30 �ش بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 462 /2013 مدين جزئي                                             

�ىل �ملدعى عليه /1-  ن��وروز علي عبد�حلميد  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي / �شركة �المار�ت لالت�شاالت �ملتكاملة )�ش.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه 
مببلغ وقدره  )8812.90 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د.    وحددت لها 
 ch2D.17 جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/9/11 �ل�شاعة 8.30 �ش بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 659 /2013 مدين جزئي                                             

�ىل �ملدعى عليه /1-  �شاكر ز�حد ح�شني ح�شني   جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي / �شركة �المار�ت لالت�شاالت �ملتكاملة )�ش.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
�ملتنازع  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة   عزب 
�شده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره  )7.645.18 درهم( و�لفائدة �لقانونية 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �ل�شد�د  مت��ام  وحتى  �ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع 
ومقابل �تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/9/11 
من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2D.17 بالقاعة  ���ش   8.30 �ل�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10885 بتاريخ   2013/9/2     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  196/ 2013 -عمايل - م ر- �س- ع ن

�مل�شتاأنف : حممد ريدو علم جعفر �حمد �جلن�شية: بنغالدي�ش �مل�شتاأنف عليه: 
موؤ�ش�شة ميامي العمال �لرخام ميثلها �شامر �حمد حممد �لعمري �جلن�شية: 
�المار�ت  مو�شوع �ال�شتئناف : تعديل �حلكم �مل�شتاأنف مطالبة مببلغ  3800 
درهم   �ملطلوب �عالنه/ موؤ�ش�شة ميامي العمال �لرخام ميثلها �شامر �حمد 
حممد �لعمري �جلن�شية: �المار�ت �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف 
�حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/121 عم جز- م ع- ع ن وحدد لنظره جل�شة 
يوم �الحد �ملو�فق 2013/9/22 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا 
�لكائنة-�ملركز �الد�ري �شخ�شيا  �لعني  ��شتئناف  �لد�ئرة �الوىل حمكمة  �مام 
�و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  

موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2     
 يف الدعوى رقم 2013/320 جتاري كلي دبي  

�ملقامة من /�شركة م�شاعد�ت �ملحيط �لعاملية للتجارة ذ.م.م �شد/ �شركة 
�كو ��شتار ووتر تكنولوجيا ذ.م.م

نعلن نحن �خلبر �حل�شابي/ حممد حميد حممد �ملري، �نه مت تعيننا 
من حمكمة دبي �ملوقرة لتنفيذ مهمة �خلربة �حل�شابية �لو�ردة بحكم 
�ل�شادر بجل�شة 2013/7/9 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله- كما نعلن �ملدعى 
�ملو�فق  �الربعاء  يوم  جل�شة  له  �ملقرر  �خلربة  �جتماع  حل�شور  عليها 
2013/9/4 يف متام �ل�شاعة 3.30 ظهر� مبقر مكتبنا �لكائن 510مركز 

�لد�نة- �شارع �آل مكتوم- دبي.
 خبري ح�سابي / حممد حميد حممد املري

اعالن اجتماع خربة

العدد  10885 بتاريخ   2013/9/2     
انذار عديل بالن�سر

 �ملنذر/عبد�هلل �حمد حممد �حلمد �ل�شميط - وميثله �ملحامي/ بدر حممد �لقرق 
�ملنذر �ليها: جيه �م دي �شوبر �شاين الندري �شي�شتمز )م م ح( موؤ�ش�شة منطقة حرة 
وت�شليمه  �ملاأجور  باخالء  �ليها  �ملنذر  بانذ�ر  �ملنذر  يتوجه  ذ�ت م�شوؤولية حم��دودة. 
للمنذر خاليا من �ل�شو�غل و�ل�شاغلني وباحلالة �لتي كان عليها عند �لتعاقد و�شد�د 
�اليجار  عقد  �نتهاء  منذ  بذمته  �مل�شتحقة  و�مل��ي��اه  �لكهرباء  ور�شم  �الي��ج��ار  ب��دالت 
بتاريخ 2013/5/9 وحتى �خالء �ملاجور �خالء فعليا وذلك خالل 30 يوم من تاريخ 
�عالنك بهذ� �النذ�ر، و�ال �شي�شطر �ملنذر �ىل �للجوء �ىل �جلهات �ملخت�شة الخالء 
�ملنذر �ليها مع �لز�مها ب�شد�د بدل �اليجار ور�شوم �لكهرباء و�ملياه وكافة �مل�شاريف 
�الخرى مع �حتفاظ �ملنذر يف حقه بالرجوع على �ملنذر �ليها بكافة �لتعوي�شات �لتي 

�شترتتب على تاأخر �ملنذر �ليها يف �خالء �ملاأجور.

حمكمة ال�سارقة
العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2     

 مذكرة   اعالن املدعى عليه بالن�سر
                �ىل �ملدعي عليه/دلوي للمقاوالت)�ش.ذ.م.م(   جمهول حمل �القامة نعلنكم 
لها  �ملحكمة  �أدن��اه وح��ددت  �ملذكورة  �لعمالية  �لدعاوي  �قامو عليكم  �ملدعيني قد  باأن 

جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/9/15 �ل�شاعة 8:30  

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  �و  باحل�شور  مكلفون  فانتم  ل��ذ� 
�ىل  باال�شافة  �الق��ل  على  �ي��ام  بثالث  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 

�لر�شوم و�مل�شاريف و�حلكم م�شمول �ملعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
3061/2013/13
3062/2013/13
3063/2013/13
3065/2013/13

م
1
2
3
4

��شم �ملدعي
حممد �شر�ج �ال�شالم ميزي حممد جالل 

 مزمل حق حيدر علي
ديلوفار ح�شني �نارير جامان

�شفيق عبد�ملطلب     

مبلغ �ملطالبة
27240 درهم +�شامل تذكرة �لعودة
14426 درهم +�شامل تذكرة �لعودة
63901 درهم +�شامل تذكرة �لعودة
27301 درهم +�شامل تذكرة �لعودة

العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2     
    اعالن بالن�سر 

تقرر يف �لق�شية  رقم )2013/674 ( �يجار�ت �ملنظورة �مام  لقد 
�لر�بعة  �للجنة    -) )�ب��وظ��ب��ي  �الي��ج��اري��ة  �مل��ن��ازع��ات  ف�ش  جلنة 
و�مل��رف��وع��ة م��ن �مل��دع��ي/ ���ش��رك��ة �خل��ل��ي��ج �الول �ل��ع��ق��اري��ة ذ.م.م 
وذلك �عالن �ملدعى عليها/ توتال لال�شتك�شاف و�النتاج وميثلها 
مديرها جني لوك جويزيو ن�شر� وقد حتدد لنظر �لدعوى جل�شة 
مقر  يف  م�شاء   6.00 �ل�شاعة  يف   2013/9/22 �مل��و�ف��ق  �الح��د  ي��وم 

�للجنةوذلك على نفقة �شاحب �لعالقة.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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



•• راأ�س اخليمة - الفجر: 

�����ش���ادت ج��م��ع��ي��ة �ل�����ش��ح��وح ل��ل��ث��ق��اف��ة و�ل�����رت�ث ب���ر�أ����ش �خل��ي��م��ة ب��ال��دع��م 
�لالحمدود �لذي يوليه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �ل نهيان 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو  �لدولة حفظه �هلل و�خيه �شاحب  رئي�ش 
�ل مكتوم نائب رئي�ش �لدولة رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل 
�العلى  �ملجل�ش  ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب 
حاكم ر��ش �خليمة و��شحاب �ل�شمو �ع�شاء �ملجل�ش �العلى حكام �المار�ت 
لرب�مج �حياء �لفنون �ل�شعبية ودعم جمعيات �لفنون �ل�شعبية مبا يدعم 
و�الج���د�د  �الب���اء  وم��ا���ش��ي  �ال�شيلة  �لعربية  و�لتقاليد  �ل��ع��اد�ت  �ح��ي��اء 
وحتقيق �ملزيد من �الجن��از�ت �الهلية على �ل�شعيد �لرت�ثي �ملحلي مبا 

يعزز �لهوية �لوطنية �المار�تية.
جاء ذلك يف �الجتماع �الأخر �ليوم ملجل�ش �د�رة �جلمعية برئا�شة �شعادة 
�لذي  �جلمعية  �إد�رة  جمل�ش  رئي�ش  �ل�شحي  �ملقدحي  �شعيد  بن  ح�ميد 
�لرت�ثية  و�لقرية  �لفنون  جلنة  �همها  من  جل��ان  خم�ش  ت�شكيل  �عتمد 
�ف�شل  حتقيق  �ىل  للو�شول  �جلمعية  بن�شاطات  و�الرت���ق���اء  للنهو�ش 

�الهد�ف �ملرجوة.
ويف بد�ية �الجتماع �شكر رئي�ش جمل�ش �الد�رة �أع�شاء �جلمعية على ما 
يبذلونه من جهد كبر للمحافظة على �لرت�ث و�ملوروث �ل�شعبي وحثهم 
على �لتكاتف فيما بينهم وعلى �شرورة دعم �جلمعيه من خالل �الع�شاء 

وغر �الع�شاء و�لتى �عترب فيها جمعية �ل�شحوح للثقافة و�لرت�ث فخر 
ومناره لكل �أفر�د قبيلة �ل�شحوح .

و��شتعر�ش �الجتماع جهود �جلمعية يف �جناز خطة مرحلية تتكون من 
خم�ش مر�حل الإن�شاء قرية تر�ثية وميد�ن تدريب للفنون و�أ�شو�ق قدمية 
وتت�شمن �ملرحلة �الأوىل ��شتكمال �ملتحف �لذي هو عبارة عن قلعة تر�ثية 
جبلية و�لذي بد�أ ت�شيده من �حل�شى على �لطر�ز �ملعماري �لقدمي لكي 
�ملقدحي  �شعيد  ح�ميد  �شعادة  وق��ال   . قع  �لرت�ثية  للقرية  �لبو�بة  تكون 
بفروعها  �لرت�ثية  �لقرية  �إ�شتكمال  �لثانية  �ملرحلة  تت�شمن  �ل�شحي: 
�لثالثة �جلبلية مثل �ل�شفه و�لوعب و�لرحا و�لينز وبيت �لقفل و�ملباين 
�لعري�ش  من  وتتكون  و�لربية  باأ�شكالها  و�ل�شفن  �ملخازن  مثل  �لبحرية 
لتدريب  ميد�ن  تكوين  �لثالثة  �ملرحلة  تت�شمن  فيما   ، و�ل�شيم  و�خليم 
و�لرو�ح  باأنو�عها  �ليولة  �لفنون مثل  �ل�شن على بع�ش  �الأطفال و�شغار 
�أم���ا �مل��رح��ل��ة �لر�بعة  وغ��ره��ا وه���ذ� �مل��ي��د�ن يتو�شط �ل��ق��ري��ة �ل��رت�ث��ي��ة 
فتت�شمن ت�شييد �أ�شو�ق قدمية بكل �أنو�عها من �لدعون و�للنب و�لطني 
�لتي كانت تتمتع بها دولتنا �حلبيبة يف �ل�شابق وال ز�لت بع�شها موجود 
ل�شد  للمتحف  م��ع��د�ت  توفر   : �خلام�شة  �ملرحلة  وتت�شمن  �الآن  حتى 
�لنق�ش �ملوجود يف �ملتحف �ل�شابق باجلمعية بعد ت�شييد �لقلعة وتو�شعها 
�ل���رت�ث  ب��اأم��ور  ل��ه��ا م��ن ت�شكيل جل��ن��ة متخ�ش�شة  �مل��ع��د�ت الب���د  وه���ذه 

ومعد�ته.
�لفنون  توثيق  على  �لعمل  �خلطة  تت�شمن   : �جلمعية  رئي�ش  و����ش��اف 

يتكون  عمل  فريق  ت�شكيل  طريق  ع��ن  �الن��دث��ار  م��ن  وحفظها  و�حل���رف 
من م�شور ومتحدث ودليل للمرور على كبار �ل�شن و�أ�شحاب هذه �ملهن 
و�حلرف ومن ثم تك�وين �أر�شيف به�ذه �الأعمال و�لعمل �إىل و�شع خطة 
�لو�شائل  مع  �لتعامل  طريق  عن  و�لتميز  للجودة  باجلمعية  لالرتقاء 
�جلمهور  م��ع  �لتو��شل  و  �لتخاطب  خ��الل  م��ن  �حلديثة  �الإل��ك��رتون��ي��ة 
�لد�خلي و�خلارجي مثال ذلك �لر�شائل �الإلكرتونية و�ملوقع �الإلكرتوين 
�لنهج  هذ�  على  �ملو�طنة  �لكو�در  وتدريب  جمهود  تتطلب  �لفكرة  وهذه 
�الم��ار�ت  �ملدر�شية على فنون  �لعطل  �الأطفال فى  �لعمل على تدريب  و 
بتوثيق  و�لقيام  �حلربيه  و�لرزفه  و�ل��رو�ح  و�لندبه  �ليوله  فنون  ومنها 
�ملناظر �لرت�ثية فى �لدوله من قالع وبيوت قدميه وبع�ش �الأ�شجار �لتي 

كانت ت�شتخدم فى �لطب �ل�شعبى و�لنباتات �لنادره.
�لتطوعي  �لعمل  لتفعيل  هو  �خلم�ش  �للجان  ت�شكيل  �ن  �ملقدحي  و�ك��د 
�ل�شباب �جليل  �م��ام  �لفر�شىة  و�ت��اح��ة  �ل�شعبي  و�ل���رت�ث  �لفن  �ط��ار  يف 
�الن��دث��ار  م��ن  عليه  و�حل��اف��ظ��ة  �ل�شعبي  �ل���رت�ث  �ح��ي��اء  �حلا�شر جلهود 
على  �ملحافظة  بجهود  �الرت��ق��اء  يف  �ل�شباب  وروح  �فكار  من  و�ال�شتفادة 
�لرت�ث  الإحياء  �لفاعلة  و�لرب�مج  �الن�شطة  �لعديد من  و�بتكار  �ل��رت�ث 

�ل�شعبي وحتقيق تناقله بني �الأجيال.
بثقة  و�لفخر  �لعمل  مبا�شرة  �ىل  �للجان  روؤ���ش��اء  �جلمعية  رئي�ش  ودع��ا 
�جلمعية �لعمومية و�جلمعية لتويل �مل�شوؤولية و�لعمل على تقدمي كافة 

�القرت�حات ة�الفكار �جلديدة �لد�عم لعمل �لفن و�لرت�ث �ل�شعبي.

يف  ..م�شاركته  �ل�شوئي  للت�شوير  �لدولية  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  حمد�ن  جائزة  وفد  �ختتم 
�ملعر�ش �لدويل للت�شوير و�شناعة �ل�شورة فوتو �مييج �لذي ��شت�شافته �أر�ش �ملعار�ش يف مركز �ك�شبو 
30 �أغ�شط�ش �ملا�شي..حيث ��شتقبل جناح  28 �إىل  يف مدينة �شاوباولو �لرب�زيلية خالل �لفرتة من 
�ألف من زو�ر   45 �أكرث من  �ألف ز�ئ��ر. كما ��شتقبل �ملعر�ش �لذي يقام �شنويا   15 �أكرث من  �جلائزة 
وكود�ك  ونيكون  كانون  مثل  �لعاملية  �ل�شركات  كربى  يتقدمهم  و�لكامر�  لل�شورة  و�شناع  وعار�شني 
�جلائزة خالل  م�شاركة  على  �أنعك�ش  �ملا�شي مما  �لعام  �أك��رب من  بك�ش وغرها حمققا جناح  وديجي 
هذ� �ملعر�ش. وقالت �شحر �لز�رعي �الأمني �لعام �مل�شاعد رئي�ش �لوفد..�أن �مل�شاركة تعد من من �أجنح 
�مل�شاركات �لتي قامت بها �جلائزة خالل جوالتها �لرتويجية �ل�شنوية للتعريف باجلائزة و �لت�شويق 
�أبدو�  �لزو�ر �لذين  ��شتقبل ع�شر�ت �الآالف من  �ملعر�ش  �أن  �لزر�عي  الأهد�فها حول �لعامل. و�أ�شافت 

�شغفهم و �هتمامهم بفنون �لت�شوير و �أحدث ما تو�شلت �إليه تكنولوجيا �لت�شوير �لرقمي و تكنولوجيا 
�خلدمات �مل�شاندة له. و�أكدت �أن جناح �جلائزة كان �ملمثل �لعربي �لوحيد يف هذه �لتظاهرة �لعاملية و 
تنوعت �مل�شاركات فيها من �أكرث من 60 دولة حول �لعامل �إذ مثلت �لوفود بريطانيا و�أمركا و�ل�شني 
و�ليابان وكوريا و فرن�شا و�الأرجنتني و�ملك�شيك و فنزويال و غرها..�إ�شافة �إىل عدد كبر من �لعار�شني 
�لرب�زيليني. و�أ�شارت �إىل �أن �شفارة دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف �لرب�زيل �شاهمت يف �إجناح هذ� 
�لتو�جد �لعاملي من خالل تقدميها �لدعم للوفد وتوفرها مر�فقا ومرتجما �شهل عملية �لتو��شل 
مع زو�ر �جلناح يف �ملعر�ش معربه عن �شكرها للعاملني كافة يف �شفارة �لدولة. وعقدت �لزر�عي موؤمتر� 
�شحافيا يف �ملركز �ل�شحفي حتدثت خالله عن �إجناز�ت �جلائزة و�أ�شباب �ختيارها معر�ش فوتو�مييج 
فيما �أجابت على �لعديد من �ال�شتف�شار�ت �لتي طرحها �الإعالم �لرب�زيلي و بع�ش من ممثلي �ملوؤ�ش�شات 

و �ل�شركات �ملتو�جدة يف �ملعر�ش. وقدمت �جلائزة عدد� من �ملحا�شر�ت �لتثقيفية يف جمال �لت�شوير 
�لكربى بجانب �شرح مف�شل  �لدولية  �مل�شابقات  �لفوز يف  و تقنيات  �ل�شور  �لتحكيم وفرز  و  �ل�شوئي 
�أهد�ف �جلائزة  و��شتعر�شت �جلائزة  �لعامة.  و�أحكامها و�شروطها  �مل�شتقبل  �لثالثة �شنع  �لدورة  عن 
دبي  �آل مكتوم ويل عهد  ر��شد  بن  �ل�شيخ حمد�ن بن حممد  �شمو  روؤي��ة  �مل�شتمدة من  �ال�شرت�تيجية 
2011 . كما  ر�عي �جلائزة..�إ�شافة �إىل �الجناز�ت �لتي حققتها �جلائزة حتى �الآن منذ ن�شاأتها عام 
قدم جناح �جلائزة يف معر�ش فوتو�مييج عدد� من �لهد�يا �لتذكارية للزو�ر و و�شع �شعار �جلائزة على 
بطاقات �لزو�ر و عر�ش �أعمال �لفائزين و �ملتاأهلني للمر�حل �لنهائية عن �لدورة �لثانية جمال �ل�شوء 
. يذكر �أن �لوجهة �لثانية عامليا لهذ� �لعام �شتكون يف منت�شف �ل�شهر �جلاري �إىل مدينة �أحمد �أباد يف 

�لهند �إذ �شت�شارك يف معر�ش دويل الأبرز �شناع �ل�شورة يف �لعامل. 

وتنظيم  ال�شت�شافة  خ��ورف��ك��ان  �ك�شبو  م��رك��ز  يف  �ال���ش��ت��ع��د�د�ت  جت��ري 
27 �شبتمر  18 وح��ت��ى  معر�ش ق���ر�ءة ب��ال ح���دود خ��الل �ل��ف��رتة م��ن 
�ل��دو�ئ��ر  �ىل  باال�شافة  ن�شر  د�ر  خم�شني  م��ن  �ك��رث  مب�شاركة  �جل���اري 
�حلكومية تقدم �حدث �ال�شد�ر�ت �لعلمية و�لثقافية و�الدبية و�لرت�ثية 

وغرها من �لقطاعات �خلا�شة باالطفال و�لكبار من �جلن�شني.
خورفكان  �ك�شبو  م��رك��ز  م��دي��ر  �ملن�شوري  حممد  خليل  �ل�شيد  وق���ال   

�ل�شيخ  �ل�شمو  توجيهات �شاحب  على  بناء  ياأتي  �ملعر�ش  �قامة هذ�  �ن 
�لدكتور�شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�ش �الأعلى حاكم �ل�شارقة 
ويف  �جلميع  �م��ام  �ملعرفة  وتي�شر�شبل  �لثقافة  ون�شر  تقدمي  ب�شرورة 

جميع مناطق �مارة �ل�شارقة عا�شمة �لثقافة �لعربية. 
�لتي  �ملهمة  �لفعاليات  م��ن  يعد  ح��دود  ب��ال  ق���ر�ءة  �ن معر�ش  و����ش��اف 
و�الم����ار�ت  �ل�ش�����رقية  �ملنطقة  م��و�ط��ن��ي  وت��خ��دم  خ��ورف��ك��ان  يف  تنظم 

�ملجاورة وهناك �لعديد من �ملعار�ش �ملتخ�ش�شة و�لتجارية و�خلدمية 
�ملهمة �لتي تلبي �حتياجات �ملو�طنني و�ملقيمني على مد�ر �لعام. و��شار 
للمد�ر�ش  �لعودة  مو�شم  مع  يتو�فق  �ملعر�ش  توقيت  �ن  �ىل  �ملن�شوري 

وبدء �لعام �لدر��شي. 
�شيقومون  للر�شامني حيث  �ملعر�ش فعالية معر�ش  وتقام على هام�ش 

بعر�ش �أعمالهم �لفنية للبيع .

م�سيدة بدعم القيادة جلهود اإحياء الرتاث ال�سعبي

جمعية ال�صحوح للثقافة والرتاث ت�صكل 5 جلان عمل

جائزة حمدان بن حممد للت�صوير تختتم م�صاركتها يف معر�ص فوتو امييج يف الربازيل

اكرث من 50 دار ن�صر ت�صارك مبعر�ص قراءة بال حدود يف اك�صبو خورفكان
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غدًا اآخر موعد للم�صاركة يف م�صابقة 
بيئتنا بعد�صة الكامريا 2013

 
•• ابوظبي-الفجر:

حدد نادي تر�ث �الإمار�ت يوم غٍد �لثالثاء �ملو�فق 3 �شبتمرب �جلاري 
�لكامر�  بعد�شة  بيئتنا  م�شابقة  يف  �مل�شاركات  لت�شلم  موعد  �آخ��ر 

�لنادي. يف  �لبيئية  �لبحوث  وحدة  عليها  ت�شرف  �لتي   ، 2013م 
 و�أ�شار عبد�لكرمي علي ح�شن رئي�ش وحدة �لبحوث �لبيئية، �أن هذه 
حتمل  �ل��ت��و�يل  على  �لثامنة  لل�شنة  �ل��ن��ادي  يطلقها  �لتي  �مل�شابقة 
ودع��م  بتوجيهات  وت��اأت��ي  عد�شتنا  تلتقطه  مب��ا  بيئتنا  ت��زه��و  �شعار 
�آل نهيان ممثل �شاحب �ل�شمو رئي�ش  �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد 
�لدولة رئي�ش نادي تر�ث �الإم��ار�ت، وتتز�من مع �حتفاالت �لدولة 
باليوم �لوطني يف �لثاين من دي�شمرب �ملقبل، وهي خم�ش�شة لهو�ة 
 16 لُعمر  �ل��دول��ة  يف  �ل��ف��وت��وغ��ر�يف  �ل�شوئي  �لت�شوير  وحم���رتيف 
عاما فما فوق، وذلك �شمن �إطار حر�ش �لنادي على �ملحافظة على 
�ل�شو�طئ و�ل�شحر�ء يف دولة �الإمار�ت، وت�شمل �مل�شابقة مو�شوعني 
هما: �للقطة �اليجابية ل�شو�طئ �لدولة، و�للقطة �اليجابية للبيئة 

�ل�شحر�وية .
و�أو�شح نظر�ً لتلقي �لوحدة لطلبات �مل�شاركة من عموم �لدولة، فقد 
�لر�شمي  �ل��دو�م  نهاية  �إىل  �رت��اأت متديد قبول م�شاركات �جلمهور 
�لفر�شة الأك��رب عدد من  3 �شبتمرب �جل��اري الإتاحة  �لثالثاء  ليوم 

�شر�ئح �ملجتمع يف عموم �لدولة للم�شاركة يف هذه �مل�شابقة �لبيئية.
�إذ يطرح هذه  �الإم���ار�ت  ت��ر�ث  ن��ادي  �إن  و�أ���ش��اف عبد�لكرمي ح�شن 
�مل�شابقة �لبيئية، �إمنا ياأتي �شمن �إطار �شعيه نحو �الرتقاء مب�شتوى 
�ملجتمع، ف�شاًل  �أف��ر�د  لدى  وتنمية �حل�ّش �جلمايل  �لبيئي  �لوعي 
�أر�شيف مميز ل�شور  �لبيئي، و�إعد�د  عن تنمية �الهتمام بالت�شوير 
يف  للم�شاركة  �ل�شور  بع�ش  و��شتخد�م  �الإم����ار�ت،  بيئة  من  خا�شة 
�مل�شاركة يف  �للقطات  �أن تربز  �أجل  �ملختلفة، من  �لنادي  مطبوعات 
حمورّي �مل�شابقة �جلهود �ملبذولة من �أجل �ملحافظة على �ل�شو�طئ 

و�لبيئة �ل�شحر�وية يف �أرجاء �لدولة.
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عز الدين مع ال�صبكي جمددًا
�تفقت �لفنانة مي عز �لدين مع �ملنتج �أحمد �ل�شبكي على �لقيام ببطولة 
فيلم �شينمائي جديد �شتبد�أ يف ت�شويره �ل�شهر �ملقبل، على �أن يتوىل كتابته 

�ل�شيناري�شت م�شطفى �ل�شبكي ويعر�ش خالل �إجازة ن�شف �لعام.
�ل�شبكي �شيمنح مي �لبطولة �ملطلقة يف �ل�شينما جمدد�ً بعدما غابت عن 
مل�شقات �لفن �ل�شابع وقدمت عدة �أعمال م�شرتكة خالل �لفرتة �ملا�شية.

• ما �لذي جذبك �إىل )نظرّية عّمتي(؟
- حتم�شت له لي�ش الأنه �أعادين �إىل �ل�شينما، �إمنا الأن دوري فيه كوميدي 
بحت، و�أنا يف �حلقيقة ��شتقت لتقدمي �لكوميديا بعد فرتة طويلة من 
�الأدو�ر �جل��ادة. يف �لنهاية، ميلك �لفنان زو�يا كثرة، لكن تبقى لديه 

ز�وية حمددة يف�شلها، وبالن�شبة �إيل �لكوميديا هي ز�ويتي �ملف�شلة.
• �أخربينا عن دورك يف �لفيلم.

باأي  �بنة �شقيقها )حورية فرغلي(  �إىل تزويج  �أوؤدي دور عمة ت�شعى   -
�أنني  خ�شو�شاً  �لكوميديا،  تبد�أ  هنا  �خلا�شة،  فل�شفتها  ووف��ق  طريقة 
تر�ها  كيفما  حياتها  وتعي�ش  ثرية  �ل�شن،  يف  كبرة  �شيدة  دور  �أوؤدي 
وقد  بالكوميديا  م��ل��يء  �ل���دور  بعمرها.  تهتم  �أن  دون  م��ن  �شحيحة، 

جذبني منذ قر�أته.
�ل�شخ�شية  ل��ت��ق��دمي  مر�شحة  ك��ان��ت  ���ش��دق��ي  ه��ال��ة  �أن  يقلقك  �أمل   •

و�عتذرت عنها؟
�أن يخرج  �لبد�ية. يف �حلقيقة، كان يفرت�ش  �أعلم بذلك يف  �أكن  - مل 
�شتظهر  �شدقي  هالة  كانت  �الأ�شا�ش  هذ�  وعلى  �لفيلم،  خري  �إ�شالم 
معه، لكنها �ن�شغلت باأكرث من عمل، باالإ�شافة �إىل ت�شوير برنامج لها، 
ثم �عتذر �إ�شالم و�أ�شند �إخر�ج �لفيلم �إىل �أكرم فريد، فات�شل بي وعر�ش 

علّي �لدور، وعندما قر�أت �ل�شيناريو حتّم�شت له.
• كيف تقّيمني تعاملك مع �أكرم فريد؟

- �شبق �أن عملت معه يف فيلم )عائلة ميكي( وبيننا تفاهم، لذ� �شعدت 
وفنياً،  جماهرياً  قبوال  �لفيلم  ينال  �أن  �أمتنى  معه.  �لتعاون  بتكر�ر 

خ�شو�شاً �أنه �شيعر�ش يف مو�شم عيد �لفطر.
• �أال تقلقني من توقيت عر�ش �لفيلم يف ظروف م�شطربة �شيا�شياً؟

- ال بد من توجيه �شكر �إىل �شركة )نيو�شين�شري( �لتي تتوىل �الإنتاج 
يف مثل هذه �لظروف �ل�شعبة وتدهور �الأح��و�ل �القت�شادية يف �لبالد 
وعزوف �ملنتجني عن �لعمل. �أمتنى �أن ت�شتمر يف �إ�شر�رها على �لعمل 
مع غرها من �شركات �الإنتاج لتجاوز هذه �ملحنة. �أما حتديد �لتوقيت 
موعد  �لفطر  عيد  مو�شم  �أن  و�أعتقد  للمنتج،  و�أ�شيل  مباح  حق  فهو 
لكن  �لعر�ش،  دور  �إىل  �جلمهور  يجذب  �أن  ويفرت�ش  للفيلم،  منا�شب 
و�شط �لظروف �لتي متر بها م�شر، ال �شيء م�شموناً، على �أمل �أن جتتاز 
يتحملون  ال  باتو�  �مل�شريني  الأن  ب�شالم،  �ل�شعبة  �الأو�شاع  هذه  م�شر 
و��شتقر�ر من  ن�شر مقبل  �أعتاب  �أننا على  �أعتقد  كنت  و�إن  ما يحدث، 

بعده.
• بر�أيك، هل ميكن �أن يتخطى �لفن ما يحدث من ��شطر�بات؟

- دعني �أكون �شريحة معك، عا�شرت ظروفاً خمتلفة و�شيئة مرت على 
�لفن يف م�شر، وتخطاها، �حلمد هلل، و�أثبت قدرته على �أن يعود �أقوى 
�أن��ا غر قلقة، الأن �الإنتاج ال بد عائد و�شيكون �حل�شور  مما ك��ان، لذ� 

�جلماهري �أقوى.
�لوقت نف�شه مع )نظرية عمتي(،  �مل�شاحة( يف  �شورت )69 ميد�ن   •

كيف وفقِت يف مو�عيد �لت�شوير بينهما؟
�أوؤك��د حجم �الإره��اق �لذي بذلته لالنتهاء من ت�شوير عملني  - دعني 
يف �لتوقيت نف�شه، الختالف طبيعة كل فيلم عن �الآخ��ر، لكن �شعادتي 
بالعودة �إىل �ل�شينما �شربتني. �أمتنى �أن يعر�ش )69 ميد�ن �مل�شاحة( 
ما  وهو  ويقني،  �إمي��ان  ي�شتحقه عن  ليحقق جناحاً  منا�شب  توقيت  يف 
�شيتاأكد منه �جلمهور عند عر�ش �لفيلم قريباً، ال �شيما �أنه حائز على 

دعم وز�رة �لثقافة، وهو من �إخر�ج �آينت �أمني.
مرّد  فهل  �الأخ��رة،  �ل�شينمائية  �أ�شا�شي يف جتاربك  �شريك  �ل�شباب   •

ذلك �لقبول بالو�قع و�لتعاي�ش معه؟
و�جب  �لفني  �لعمل  عنا�شر  يف  �ل�شباب  �ملمثلني  جانب  �إىل  �لوقوف   -
باأن  م�شو�ره  ي�شتكمل  �أن  بد من  وال  �لكثر،  للفن  �أعطى  علينا كجيل 
يف  كنا  عندما  معنا  ح��دث  مثلما  متاماً  �ملقبلة،  لالأجيال  �لر�ية  ي�شّلم 

بد�ية م�شو�رنا ووجدنا من ياأخذ بيدنا وي�شاندنا بخربته وعلمه، لذ� ال 
�أرى عيباً يف م�شاندة �الأجيال �جلديدة، و�أ�شعد بالتو��شل معهم.

• من �أبرز �ملمثلني �ل�شباب �لذين تعاملِت معهم؟
- ب�شمة وم�شطفى �شعبان يف �أوىل بطوالتهما �ل�شينمائية يف )�لنعامة 
)فرحان  يف  �لعزيز  عبد  ويا�شمني  �ل��وه��اب  عبد  فتحي  و�ل��ط��اوو���ش(، 
�ل��وج��وه �جل��دي��دة يف )جنة  م��ن  و�ك��د وجمموعة  �أول(، عمرو  م��الزم 
�إح��دى  �شعد  وحممد  هنيدي  حممد  م��ع  �شاركت  كذلك  �ل�شياطني(. 
خالد  عمتي(،  )نظرية  يف  �ل���رد�د  وح�شن  ح��وري��ة  و�أ���ش��ارك  جتاربهما، 

م�شاندة  على  حر�شي  يوؤكد  ما  �مل�شاحة(...  ميد�ن   69( يف  �لنجا  �أب��و 
م ب�شكل يليق مبكانتي و��شمي. �ملمثلني �ل�شباب �شرط �أن �أقدَّ

����ش��م��ك ع��ل��ى �مل��ل�����ش��ق مب���ا يليق  �أمل ي���ح���دث خ����الف ح����ول و����ش���ع   •
مبكانتك؟

�أي  �الأم���ور الأن  ه��ذه  �إىل �حلديث يف مثل  ��شطّر يوماً  �إط��الق��اً، مل   -
�شركة �إنتاج تعرف مكانتي وقدري ومل �أتعر�ش ملوقف مت جتاوزي فيه. 
�أبطال  �أن غالبية �شركات �الإنتاج باتت ت�شتخدم �شور  ي�شاف �إىل ذلك 

�لعمل بدال من �الأ�شماء.

�أطلقت �ملطربة �لتون�شية لطيفة عرب قناتها �لر�شمية 
على موقع �لفيديو )يوتيوب( �أحدث �أغنياتها �مل�شورة 

بطريقة �لفيديو كليب بعنو�ن )�أ�شمر(.
�الأغنية  �إن  ب��ي��ان:  يف  للطيفة  �الإع��الم��ي  �ملكتب  وق��ال 
�ألبومها  من  بت�شويرها  لطيفة  تقوم  �لتي  �الأوىل  هي 
�خلليجية،  باللهجة  �لناطق  )عزتي(  �جلديد  �لغنائي 
متوز- �شهر  منت�شف  �لعربية  ب��االأ���ش��و�ق  ط��رح  و�ل��ذي 

يوليو �ملا�شي.
�لبوعينني  خالد  �ل�شاعر  )�أ�شمر(  �أغنية  كلمات  وكتب 
ومت  �أب��اظ��ة،  علي  توزيعها  وت��وىل  حامد  ح�شن  وحلنها 

ت�شويرها قبل �شهرين يف �لعا�شمة �لقطرية �لدوحة.
يا قلبي  �أ�شمر وعيونه كحيلة.  �الأغنية:  وتقول كلمات 
روح���ه دخ��ي��ل��ه. �شحرين و���ش��ل��ون م����ادري. و�هلل م��ا فيه 

حيله. كل يوم يزيد �شنه. و�لبال كله يف عينه.
يل �لتفت يل باإبت�شامة. ذبت يف غماز�تينه. يل حكى يا 
باأ�شلوبه وكالمه.  ر�ق��ي  �الأنظار ميه.  يلفت  دم��ه.  خف 

بكل حرف وكلمة.
�أغنية   15 بينها  �أغ��ن��ي��ة   16 )ع���زت���ي(  �أل���ب���وم  وي�����ش��م 
�لليبية،  باللهجة  و�ح���دة  و�أغنية  �خلليجية  باللهجة 
لطيفة  متلكها  �لتي  )التي�شول(  �شركة  �إنتاجه  وتولت 
���ش��رك��ة )ف��ي��ف��ا(. و�الأغ��ن��ي��ات  �إىل  ت��وزي��ع��ه  �أ���ش��ن��د  بينما 
عماها(،  )يكحلها  )�أ�شتفزك(،  )عزتي(،  )�أ�شمر(،  هي: 
�ل��روح(، )يحز  )ي�شلم عليك �لقلب(، )يبيله(، )حبيب 
يف نف�شي(، )جيتك(، )نارك حطب(، )يا �أهل �لهوى(، 
)���ش��دق��ن��ي(، )�ل��دف��ا(، )رج����اء(، )�ل�����ش��وق(، )�أذك����رك(، 

و)ت�شوف(.

ل اأرى عيبًا يف م�ساندة الأجيال اجلديدة

لبلبة: )نظرية عمتي( يعيدين اإىل الكوميديا 

لطيفة تطلق اأول اأغنية 
م�صورة من األبومها اخلليجي 

اجلديد

قبل  ل�سنوات  ال�سينما  عن  لبلبة  الفنانة  غابت 
)نظرية  فيلمني:  يف  كوميديني  بدورين  تعود  اأن 
بطولته  يف  وي�ساركها  فريد  اأكرم  اإخراج  عمتي( 
ميدان   69( فثثرغثثلثثي،  وحثثوريثثة  الثثثثرداد  ح�سن 
ي�ساركها يف بطولته  اأمني،  اآينت  اإخراج  امل�ساحة( 
اأبو النجا.عن جديدها وتقييمها ل�سناعة  خالد 
ال�سينما يف ظل الظروف التي تواجهها م�سر، كان 

معها هذا احلوار:
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الر�صاعة الطبيعية 
حتمي من البدانة

خطر  تخف�ش  �لطبيعية  �لر�شاعة  �أن  عن  �لنقاب  يابانية  در��شة  ك�شفت 
معاناة �الأوالد الحقا من �لوزن �لز�ئد و�لبد�نة.

وتعار�ش هذه �لنتائج ما �شبق �أ�شارت در��شة �شابقة ن�شرت يف مار�ش �ملا�شي  
�إىل �أن �لر�شاعة �لطبيعية ال حتمي �لطفل من زيادة �لوزن و�ل�شمنة.

در��شة  �أج��رو�  يابانيني  باحثني  �أن  �الأمركي  نيوز  دي  هيلث  و�أف��اد موقع 
�لعمر، ودققو� يف  �ل�شابعة و�لثامنة من  �ألف ولد بني   43 �أكرث من  على 
م�شاألة �إر�شاعهم.وبعد �الأخذ بعني �العتبار كل �لعو�مل �لتي قد توؤثر يف 
خطر  تخف�ش  �لطبيعية  �لر�شاعة  �أن  �إىل  �لباحثون  خل�ش  �الأوالد،  وزن 

معاناتهم من زيادة �لوزن و�لبد�نة.
و�ت�شح �أن �الأوالد �لذين ر�شعو� طبيعيا ما بني �شتة و�شبعة �أ�شهر كانو� �أقل 
عر�شة الأن يكونو� بدنا �أو ي�شابو� بزيادة �لوزن مقارنة مع �الأوالد �لذين 
تلقو� ر�شاعة �شناعية.لكن �لباحثني �أو�شحو� �أنه بالرغم من �كت�شاف هذ� 

�الرتباط فاإنهم مل يخل�شو� �إىل عالقة �شببية يف هذه �مل�شاألة.

تناول املك�صرات ي�صاعد على 
مكافحة امرا�ص القلب

�ملك�شر�ت،  يتناولون  �لذين  �الأ�شخا�ش  �أن  م��وؤخ��ر�  �جريت  در����ش��ة  ك�شفت 
ومنها �لكاجو و�جلوز و�لف�شتق و�لبندق، �أنحف وموؤ�شر كتلة �جل�شم لديهم 

�أقل من �لذين ال يتناولونها.
من  �أع��ل��ى  م�شتويات  لديهم  ك��ان  �الأ���ش��خ��ا���ش  ه���وؤالء  �أن  �ل��در����ش��ة  وبينت 
�لكولي�شرتول �جليد وم�شتويات �أقل من �لربوتينات �ملرتبطة بااللتهابات 
�أعر��ش  ملكابدة   5% بن�شبة  �حتماال  �أق��ل  �أي�شا  وكانو�  �لقلب،  و�أم��ر����ش 
�إذ� ما  متعلقة بالتمثيل �لغذ�ئي، وهي جمموعة من عو�مل �خلطر �لتي 

�جتمعت ميكن �أن ت�شبب �شكتة دماغية و�ل�شكري و��شطر�بات قلبية.
و�أ�شارت �شحيفة ديلي تلغر�ف �إىل �أن فريق �لدر��شة تفح�ش بيانات الأكرث 
من 13 �ألف رجل و�مر�أة ممن يتناولون �ملك�شر�ت وفق ت�شنيف لهم باأنهم 

كانو� يتناولون �أكرث من ربع �أوقية يوميا.
ي�شار �إىل �أن تناول �ملك�شر�ت كان مرتبطا �أي�شا مبدخول �أكرب من �حلبوب 
�لكاملة )�حلبوب �لتي حتتوي على كل مكونات �حلبة كالنخالة و�جلنني( 

و�لفاكهة وم�شتويات �أقل من �لكحول و�ل�شكر �مل�شاف. برات يقفز اإىل املياه يف نافورة حيث بلغت درجات احلرارة اإىل معدل مرتفع يف �سانت لوي�ض بالوليات املتحدة. )يو بي اآي(

الكمرثى
يحتوي �ملائة غر�م من �لكمرثى على 80 
% من وزنها ماء - 2 غر�م �حما�ش - 2 

غر�م �لياف - 4 غر�م دهون 15 غر�م 
���ش��ك��ر - و�ل��ك��ث��ر م���ن �مل���ع���ادن مثل 

�لزنك  و  �ل�شوديوم  و  �لفو�شفور 
�ل��زرن��ي��خ و  �ل��ي��ود و  و �لنحا�ش و 

�ل��ك��ربي��ت و ن�����ش��ب��ة ع��ال��ي��ة من 
وع��ل��ى جمموعة  �ل��ب��وت��ا���ش��ي��وم 

كبرة من �لفيتامينات 
ت����ع����ت����رب �ل�����ك�����م�����رثى م��ن��ظ��ف 

�ن  كما  �الم��ع��اء  و  للمعدة  ق��وي 
�ملعدنية  ب��االم��الح  غنية  ق�شرتها 

و يعترب �ل�شكر �ملوجود بها ال يوؤثر 
يف  �لكمرثى  ت�شاعد  كذلك  بال�شكر  �مل�شابني  �ل����ت����خ����ف����ي����ف م��ن على 

�شغط �لدم �ملرتفع الحتو�ئه على �ملاغني�شيوم. 
�كلها  �لكمرثى قبل  بتق�شر  بامر��ش معوية  �مل�شابني  �ال�شخا�ش  ين�شح 

الن �لق�شرة بطيئة �له�شم

• ما املق�سود بال�سعر احلر؟ 
- �ل�شعر �ملتحرر من �لقافيه. 

ال�سعبي؟  بال�سعر  املق�سود  • ما 
- �ل�شعر �لعامي لكل بلد. 

العمودي؟  ال�سعر  هو  • ما 
- �ل�شعر �ملعتمد على �لوزن و�لقافيه. 

الطنبوري؟  هو  • من 
- رجل �أ�شطوري له ق�شة مع حذ�ئه. 

• ما هو اأقدم كتاب نحو؟ 
- �لكتاب ل�شيبويه

الإجنليز؟  ال�سعراء  اأ�سعر  • من 
- �ل�شاعر جون در�يدن

• 50 يف �ملائة من �حلر�بي )جمع حرباة( �ملوجودة يف �لعامل تتمركز يف مدغ�شقر. 
• �ل�شجرة �لعارية ت�شتطيع �أن تنقي حو�يل 25 كيلوغر�ماً من �مللوثات من �جلو �شنوياً. 

• يتعامل �لتايالنديون مع �لفيل �الأبي�ش على �أنه حيو�ن مقد�ش. 
• يف �لعام 1894م كان يف �لواليات �ملتحدة �الأمركية 4 �شيار�ت فقط. 

، مهما كانت م�شاحتها  8 م��ر�ت  �أك��رث من  �أن تطوى على نف�شها  �ل�شكل ال ميكن  �أي قطعة ورق مربعة   •
كبرة. 

• �أكرث من 2500 �شخ�ش �أع�شر يلقون حتفهم �شنوياً ب�شبب حو�دث يتعر�شو ن لها يف �أثناء ��شتخد�م �آالت 
�أو �الأجهزة �مل�شممة �أ�شا�شاً ملن ي�شتخدمون �أيديهم �ليمنى. 

• حجم �ل�شم�ش يو�زي 330330 مرة مقارنة بحجم �الأر�ش. 
• �لرقم �لقيا�شي �لذي حققته دجاجة يف �ال�شتمر�ر يف �لطر�ن حتى �الآن هو 13 ثانية فقط. 

• �لكر�شي �لكهربائي �لذي ُي�شتخدم يف �الإعد�م هو من �خرت�ع طبيب �أ�شنان. 
• و�شعية عيني �حلمار يف ر�أ�شه ت�شمح له بروؤية حو�فره �الأربعة ب�شكل د�ئم يف �آن و�حد. 

��شمه با�شل ويقال له �بو �لبو��شل �شجاع ال يخاف �ن كان على حق وال يظلم �حد النه يخاف �هلل �لعلي �لقدير 
-عندما عاد و�لده يوما �يل �لبيت م�شروبا بال�شياط وم�شرجا بالدماء ذهل با�شل ومل ي�شتطيع �حلديث 
و�حلركة للحظات فقال و�لده هون على نف�شك �نه �شاحب �الأر�ش �الإقطاعي عبدون .. �مر رجاله ب�شربي 
�نتم  �و ال تعطي  با�شل وق��ال: تعطي  �ل��ع��ام.. ف�شرخ  و�خرين معي فاالر�ش مل تعط حم�شوال وف��ر� ه��ذ� 
تقدمون كل ما لديكم من جهد و�هلل يعطي مالديه من خر فكيف يحا�شبكم بهذه �لطريقة �لوح�شية و�نتم 
مل تق�شرو�، �ل�شياط للبهائم فقط ولي�شت للب�شر، �ل�شياط الأمثاله من �لظلمة.. �ق�شم ليكون هذ� �ليوم يوم 
�شعدك يا و�لدي. خرج با�شل غا�شبا ��شد �لغ�شب ثائر� كما �لربكان هائجا كموج �لبحر �شاركه عا�شفة قلبه 
ودمائه �لتي تغلي وتفور وقبل �ن تغيب �شم�ش هذ� �ليوم كانت �لقرية كلها ت�شر خلف �بو �لبو��شل.. يحمل 
�جلميع �لفوؤو�ش و�ملناجل و�لع�شي �لغليظة و�مل�شاعل و�الأ�شلحة �لبي�شاء كل كبر و�شغر يف �لقرية يتحرك 
جتاه �شيعة عبدون �الإقطاعي يف عتمة �لليل وهو ورجاله يف غفلة يعي�ش يومه �ال�شود �الخر ومل يدري �ال 
وهو مطوق بهم حما�شر من كل مكان لكنه مل يخف منهم فظن �ن �شياحه �شيخيفهم بل �شرعبهم ف�شرخ 
�لبهائم هيا و�ال جعلتكم طعاما لكالبي و�حرقتكم  �لكالب  �يها  فيهم وقال لي�ش عبدون من يخاف منكم 
بنر�ين، وكانت هذه �خر كلماته فقد طاله با�شل ب�شوط �لتف حول رقبته وجره حتى �قد�م و�لده لي�شربه 
وي�شفي جر�حه وقلبه �لد�مي قبل �ن يقتلع با�شل رقبته مبنجله كما يقتلع �لزرع من �الر�ش يف �لوقت �لذي 
قام فيه �الهايل �لقرية بالت�شدي لرجال عبدون ومل ي�شتطيع �يا منهم �لهرب فال مفر من هذ� �لغ�شب.. 
فدفعو� حياتهم ثمنا ومل مت�ش �يام حتي كانت �الر�ش �ل�شا�شعة قد ق�شمت على �هايل �لقرية فهم ��شحابها 
كان عرقهم يرويها و�شو�عدهم تزرعها ومل يفرح قلبهم يف يوم بح�شاد كما فرحو� هذ� �لعام وذلك �لبيت 
�لفخم �الآن يعي�ش فيه �بو �لبو��شل وعائلته وليا عليهم ولكن ب�شرع �هلل و�شنته وال ظلم لديهم ولكن قلوب 

ميلوؤها �حلب.

ابو البوا�سل 

�شارة �شاري املزروعي
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.  مع 
يف  طبيبة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

حمد م�شلم املزروعي
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه.. 
يف  مهند�ص  ي�سبح  ان  ويتمنى 
اإىل جميع  امل�ستقبل.. ويهدي �سورته 

الأهل والأ�سدقاء.

احمد مطر املزروعي
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه. 
يف  معلم  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء. 
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فاخرة علي املزروعي
ومتعاونه  درا�ستها.  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها  مع 
يف  طبيبة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

العباء النف�صية قد توؤدي لكثري من الأمرا�ص
�لنف�شي كري�شتا  �لطب  �خت�شا�شية  �جرتها  در��شة علمية حديثة   ك�شفت 
روت ز�كينهامي �أنه لي�ش بال�شرورة �أن تعزى �الإ�شابة باآالم موؤخرة �لرقبة 
�أو �رتفاع �شغط �لدم �إىل �أ�شباب ع�شوية على �لدو�م، �إمنا ميكن �أن ترجع 

�إىل �ملعاناة من �أعباء نف�شية غر مدركة.
للتغلب  �لنف�شي،  �لطب  �الأملانية الخت�شا�شيي  �لر�بطة  تو�شي ع�شو  كما 
ما  �لبد�ية ال�شتي�شاح  يف  عام  ��شت�شارة طبيب  ب�شرورة  �ملتاعب  هذه  على 
�إذ� كانت هذه �ملتاعب تعزى �إىل �أ�شباب ع�شوية �أم ال، و�إذ� كانت ��شتبعدت 

هذه �الأ�شباب.
هذ�  يف  �أنف�شهم  ي�شاألو�  ب��اأن  بها  �مل�شابني  �الأ�شخا�ش  ز�كينهامي  تن�شح   

�لوقت عن �ل�شيء �لذي يت�شبب بالتحديد يف �شعورهم بال�شغط.
�أن يقوم هوؤالء �الأ�شخا�ش بطرح هذه  �أي�شا  �أنه يف�شل  و�أ�شافت �لطبيبة 
�الأ�شئلة على �أنف�شهم حتت �إ�شر�ف معالج نف�شي خمت�ش، كي يت�شنى لهم 

�حلد من �ل�شغط �لع�شبي �لذي يعانون منه.
وعن فائدة �للجوء للمعالج �لنف�شي، �أو�شحت ز�كينهامي �أنه ميكن بذلك 
�حليلولة دون حتول هذه �ملتاعب �إىل حالة مر�شية مزمنة ود�ئمة، الفتة 
�لع�شلي  �ال�شرتخاء  كتدريب  �ال�شرتخاء  تقنيات  �إح��دى  ممار�شة  �أن  �إىل 
�لتدريجي وتدريب �لتحفيز �لذ�تي ميكن �أن يتمتع بتاأثر �إيجابي وفعال 

يف �حلد من هذه �ملتاعب.


