
 غالباً ما تكون هذه الأنواع ع�ضوية ونادراً ما حتتوي على 
منتجو  يعمد  احل���الت،  بع�ض  يف  لكن  كيماوية.  اإ���ض��اف��ات 
بال�ضحة  م�ضرة  ت�ضنيع  ط��رق  اعتماد  اإىل  ال��ي��وم  الطعام 
والبيئة. لذا قرر العلماء التدقيق بالطعام لكت�ضاف الأنواع 
ال�ضليمة منه. ل يعني ذلك اأن الأنواع الواردة اأدناه ُتعترب 
على لئحة املحظورات، لكّن ا�ضتبدالها بخيارات خمتلفة 

ي�ضاهم يف حت�ضني احلالة ال�ضحية والذهنية.

املعّلبة  الطماطم   -  1
- امل�����ض��ك��ل��ة: حت���ت���وي امل���ع���ّل���ب���ات ع���ل���ى م����ادة 
مرّكب  اأ����ض���روج���ني  وه����و  اأ،  ال��ب��ي�����ض��ف��ي��ن��ول 

بني  ت���راوح  مزمنة  اأم��را���ض  بن�ضوء  يرتبط 
ال�ضكري،  وداء  القلب،  واأم��را���ض  تنا�ضلية  م�ضاكل 

وال��ب��دان��ة. ل�����ض��وء احل���ظ، ت����وؤدي احل��م��و���ض��ة ال��ت��ي ُتعَرف 
الطعام.  يف  اأ  البي�ضفينول  م��ادة  انت�ضار  اإىل  الطماطم  بها 
اأظ��ه��رت ال��درا���ض��ات اأّن ارت��ف��اع ه��ذه امل��ادة يف اجل�ضم يوؤدي 
اإىل كبح عملية اإنتاج ال�ضائل املنوي اأو ي�ضبب اأ�ضراراً على 
م�ضتوى ال�ضبغيات يف بي�ض احليوانات. قد يح�ضل اجل�ضم 
لير  يف  اأ  البي�ضفينول  م���ادة  م��ن  ميكروغراماً   50 على 
يوؤثر على �ضحة  املعلبة، وهو معدل  الطماطم  واح��د من 

النا�ض، حتديداً ال�ضباب. 
- احلّل: اختيار الطماطم التي ُتباع يف قناين زجاجية. 

البا�ضتا  ب�ضل�ضة  املعّلبة  الطماطم  ا�ضتبدل  -ن�ضيحة: 
اجلاهزة، لكن احر�ض على اأن حتتوي هذه ال�ضل�ضة على 
كمية �ضغرية من ال�ضوديوم ومقادير قليلة من الإ�ضافات 

ال�ضطناعية. 

من الذرة  تقتات  التي  الأبقار  حلم   -  2
- امل�ضكلة: يجب اأن يقتات القطيع من الع�ضب ل احلبوب. 
لكن يعمد املزارعون اليوم اإىل اإطعام حيواناتهم من الذرة 
لأخذها  ب�ضرعة  ت�ضمينها  يف  ي�ضاهم  ما  ال�ضويا،  وحبوب 
للذبح. لكّن دّر الأرباح على املزارعني )وانخفا�ض الأ�ضعار 
يف متاجر البقالة( يعني تراجع القيمة الغذائية بالن�ضبة 
اإىل امل�ضتهلكني. وفقاً لدرا�ضة �ضاملة اأُجريت حديثاً، يحتوي 
حلم الأبقار التي تقتات من الع�ضب، مقارنًة بالأبقار التي 
كاروتني،  البيتا  م��ن  اأع��ل��ى  ن�ضبة  على  ال����ذرة،  م��ن  تقتات 
ف�ضاًل عن حم�ض   ،3 الأوميغا  واأحما�ض   ،E والفيتامني 
اللينوليك، والكال�ضيوم، واملغني�ضيوم، والبوتا�ضيوم؛ وعلى 
ن�ضبة اأقّل من الأوميغا 6 التي ت�ضبب اللتهابات والدهون 
احرام  املزارعني  على  القلب.  باأمرا�ض  املرتبطة  امل�ضبعة 
اإطعامها  ذل��ك  يعني  ول  نباتية،  كائنات  الأب��ق��ار  اأن  واق��ع 

الذرة و�ضماد الدجاج. 
- احلّل: �ضراء حلم اأبقار تقتات من الع�ضب، ميكن اإيجاده 

يف متاجر بقالة متخ�ض�ضة ويف اأ�ضواق املزارعني. 

لأّن  اأق��ّل  �ضعراً  بعظامها  اللحوم  �ضراء  يكّلف  ن�ضيحة:   -
ميكنك  العظام.  ل�ضحب  اإ�ضافية  كلفة  يطلبون  نعني  امل�ضّ
اأي�ضاً �ضراء اللحوم ب�ضعر اأقّل من اأحد املزارعني املحليني. 

ا�صطناعية هرمونات  من  مرّكب  حليب   -  3
- امل�ضكلة: يعطي منتجو احلليب القطيع الذي يدّر احلليب 
هرمون منّو حيوانياً لتعزيز اإنتاج احلليب. يوؤدي هذا النوع 
احليوانات  اأث��داء  يف  اللتهابات  زي��ادة  اإىل  الهرمونات  من 
م�ضتويات  ارت���ف���اع  ع��ن  ف�����ض��اًل  حليبها،  يف  ال��ق��ي��ح  وزي�����ادة 
الإن�ضان،  بالأن�ضولني يف احلليب. لدى  �ضبيه  هرمون منّو 
الثدي،  ب�ضرطان  الإ�ضابة  اإىل  الهرمونات  ه��ذه  ت��وؤدي  قد 
ال�ضحية  ال�ضلطات  وافقت  حني  والقولون.  والربو�ضتات، 
على وجود ن�ضبة معينة من هذه الهرمونات يف احلليب، كان 
ُيعتقد اأّن اجل�ضم يفّككها خالل عملية اله�ضم. لكن تبنّي اأّن 
مادة الكازيني املوجودة يف احلليب حتمي من معظم الآثار 

الآن،  حتى  امل�����ض��ّرة. 
تزايد  ع��ل��ى  دل���ي���ل  ل 
ال�ضرطان  اإ�ضابات  ن�ضبة 
ل�����دى ال��ب�����ض��ر ب�����ض��ب��ب هذه 
ر  ُيحظَّ ل��ك��ن  ال��ه��رم��ون��ات، 
معظم  يف  ا���ض��ت��ع��م��ال��ه��ا 

البلدان ال�ضناعية. 
ق������راءة  احل��������ّل:   -
املنتجات  م��غ��ل��ف��ات 
واخ����ت����ي����ار الأن���������واع 
ال���ت���ي ل حت���ت���وي على 
اأو  هرمونات ا�ضطناعية، 

�ضراء احلليب الع�ضوي.

التفاح العادي   -  4
املبيدات  م��ن  جرعة  اأك��رب  على  التفاح  يحتوي  امل�ضكلة:   -
ُير�ّض  ل��ذا  احل�ضرات،  مقاومة  ي�ضتطيع  ل  فهو  الكيماوية 
لي�ضت  الروا�ضب  اأّن هذه  امل�ضنعون  يوؤكد  م��راراً.  باملبيدات 
الراأي ويعتربون  م�ضرة. لكّن معظم اخلرباء يخالفونهم 
اأنه من املنطقي تقليل ا�ضتهالك هذه الروا�ضب عرب جتّنب 
يكون  التفاح.  واأب��رزه��ا  باملبيدات،  املر�ضو�ضة  املنتجات  اأك��ل 
العّمال يف املزارع اأكرث عر�ضة لالإ�ضابة بال�ضرطان. يتزايد 
املبيدات يف  ن�ضبة  ارت��ف��اع  ب��ني  التي تربط  ال��درا���ض��ات  ع��دد 

اجل�ضم ومر�ض الباركن�ضون. 

- احلل: �صراء تفاح ع�صوي. 
- ن�ضيحة: اإذا كنت ل ت�ضتطيع حتّمل كلفة التفاح الع�ضوي، 
يرف�ض  لكن  وتق�ضريه.  العادي  التفاح  غ�ضل  على  اإحر�ض 
ل توفري املال  بع�ض اخلرباء اللتزام بهذه الن�ضيحة ويف�ضّ

ل�ضراء منتجات �ضحية.
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التما�سيح جنت من اإنقرا�ض قبل 230 مليون �سنة
ف�ضيلة  من  تتفرع  اليوم  نعرفها  التي  التما�ضيح  اأن  اأملانية  درا�ضة  ذك��رت 
230 مليون  واح��دة ناجية من انقرا�ض كبري عرفته الأر���ض منذ نحو 
اأنه رغم   ، �ضنة. وذك��رت الدرا�ضة التي ن�ضرت يف دوري��ة بايلوجوي ليرز 
الف�ضيلة  متكنت  عاماً،  مليون   201 نحو  منذ  الأرك��و���ض��ورات  انقرا�ض 
الوحيدة الناجية من النقرا�ض من ال�ضيطرة على البحر والياب�ضة، وقد 

ت�ضمنت هذه الف�ضيلة اأجداد التما�ضيح التي نعرفها يف الع�ضر احلايل.
ي�ضار اإىل اأن الأركو�ضورات ت�ضمل جمموعة الدينا�ضورات والبرو�ضورات 

الدينا�ضورات الطائرة التي عا�ضت يف ما قبل التاريخ.
يف  التطوري  احلياء  علم  يف  الباحثة  توجلاجيك،  اأولغا  الباحثة  وقالت 
جامعة لودويغ ماك�ضيميليان مبيونيخ، اإنه رغم انقرا�ض كافة الف�ضائل، 

ما خال واحدة، متّيزت الف�ضيلة التي جنت بتنوع يف ال�ضكل .
واأو�ضحت توجلاجيك وزميلها، ريت�ضارد باتلر، اأنه خالل الع�ضر الثالثي، 
ت�ضّمنت  وال��ت��ي  عينها،  البيئة  يف  الأرك��و���ض��ورات  م��ن  ف�ضيلتان  عا�ضت 
الدينا�ضورات، وجمموعة كبرية من املخلوقات ال�ضبيهة بالتما�ضيح التي 

كان لديها رقبة ق�ضرية، واأنوفاً طويلة، وجماجم كبرية.
غري اأنهما اأ�ضارا اإىل اأنه منذ نحو 201 مليون عام، ت�ضبب انفجار بركاين 
اأو نيزك مبقتل ن�ضف الف�ضائل على الكرة الأر�ضية، ومل تبَق اإل ف�ضيلة 

واحدة من اأ�ضباه التما�ضبح، وهي كروكوديلومورفا .
التما�ضيح  منها  تفّرعت  التي  هي  الف�ضيلة  هذه  اأن  اإىل  الباحثان  ولفت 

التي نعرفها يف الع�ضر احلايل.
الكبري،  النقرا�ض  خ��الل  التما�ضيح  لأ�ضباه  ج��رى  م��اذا  معرفة  وبهدف 
قامت توجلاجيك وباتلر، بتحليل خ�ضائ�ض جمجة اأ�ضباه التما�ضيح، التي 

قد تعطي تفا�ضيل عن تنوع الف�ضائل.

بدانة مرحلة الطفولة مرتبطة باجلينات 
باأن  الربيطانية  تلغراف  ديلي  �ضحيفة  ن�ضرتها  ج��دي��دة  درا���ض��ة  اأف���ادت 
احتمالت اإ�ضابة الأطفال بالبدانة تتاأثر ب�ضكل كبري بجيناتهم، وعوامل 
وجد  فقد  الريا�ضية.   التمارين  وممار�ضة  الغذائي  النظام  مثل  اأخ��رى 
الباحثون بكلية لندن اجلامعية اأن 30 % من الختالف بني وزن ج�ضم 
طفل واآخر ميكن تف�ضريه عن طريق جيناتهم. وقالوا اإن تاأثري الوراثة 
بحث  على  فقط  اقت�ضرت  الدرا�ضة  لأن  ذل��ك  من  اأك��رب  يكون  اأن  ميكن 
النادرة  ال��وزن، ولي�ض الطفرات  التي توؤثر يف  ال�ضائعة  الوراثية  ال�ضمات 
التي قد ت�ضبب البدانة. وذكرت ال�ضحيفة اأن فريق العلماء در�ضوا عينة 
بني  اأعمارهم  تراوح  طفال  ع�ضوائية من 1.7 مليون جينة يف 2269 
8 و11 �ضنة. وقام الباحثون بتحليل النتائج لتحديد ما اإذا كان الأطفال 
الذين كانوا من نف�ض الوزن ي�ضركون يف جمموعات مماثلة من اجلينات 
اأ�ضكال اأج�ضامهم. وبا�ضتخدام طريقة  التي ميكن اأن تكون م�ضوؤولة عن 
ح�ضابية تو�ضلوا اإىل اأن الآثار املجتمعة للجينات املتعددة كانت م�ضوؤولة 
عن نحو 30 % من الختالفات الفردية يف وزن الأطفال. ومن املعلوم 
اأن وزن اجل�ضم يتاأثر بعامل الوراثة لأن البدانة وراثية يف العائالت، لكن 
اجلينات التي كانت مرتبطة بالوزن يف الدرا�ضات ال�ضابقة ميكن اأن تف�ضر 
2 % فقط من الختالفات بني الأطفال. وقالت الدكتورة كلري لويلني 
التي قادت الدرا�ضة هذه النتائج مهمة لأنها توؤكد اأن اجلينات يف الأطفال 

تلعب دورا بالغ الأهمية يف حتديد وزن اجل�ضم .

العزلة تقتل
اأكدت درا�ضة بريطانية اأن كبار ال�ضن الذين يعانون من الوحدة والعزلة 
اإن  ل��ن��دن  يف  باحثون  وق���ال  مبكرا.  مي��وت��ون  الجتماعي  و�ضطهم  ع��ن 
العزلة  اأن  اأظ��ه��رت  وام���راأة  رج��ل   6500 على  اأج��روه��ا  التي  الدرا�ضة 
اأكرث مع طبقات ال�ضكان الأقل تعلما والأق��ل رخاء  الجتماعية حتدث 
ال�ضعودية.  الريا�ض  �ضحيفة  ن�ضرته  ما  بح�ضب  املعي�ضي،  امل�ضتوى  يف 
وبداأت هذه الدرا�ضة عامي 2004 و2005 مع اأ�ضخا�ض يف �ضن اأكرث 
مار�ض  حتى  بدقة  حياتهم  م�ضار  الباحثون  تابع  حيث  عاما،   52 من 
عام 2012، وقا�ض الباحثون درجة الوحدة والعزلة با�ضتخدام موؤ�ضر 
معتمد دوليا بني العلماء، ووجدوا اأن %21.9 من بني ال� 918 رجال 
وامراأة الذين ماتوا حتى عام 2012 كانوا �ضمن جمموعة كبار ال�ضن 
الأكرث عزلة، واأن %12.3 فقط من حالت الوفاة كانت من اأ�ضخا�ض 
اأن الوحدة  اأن درا�ضتهم تبني  املجموعة الأقل عزلة. واأو�ضح الباحثون 
املفرطة يف الكرب ت�ضاعد على تراكم امل�ضاكل ال�ضحية مثل اأمرا�ض القلب 
الجتماعية  العزلة  واأن  املفا�ضل،  والتهاب  للرئة  املزمنة  والأم��را���ض 
القوة، وراأوا يف ذل��ك دليال على  ل ت�ضجع ه��ذه الأم��را���ض بنف�ض ه��ذه 
يف  الباحثون  وياأمل  منف�ضل،  ب�ضكل  التاأثريين  لهذين  النظر  �ضرورة 

ا�ضتخدام نتائج الدرا�ضة م�ضتقبال يف تطوير م�ضاعدة لكبار ال�ضن.

امللح ي�سبب اأمرا�ض القلب
حذر باحثون اأمريكيون من الإفراط يف تناول امللح، حيث اإنه اأدى اإىل وفاة 
اأكرث من مليوين �ضخ�ض حول العامل يف عام 2010، مليون منهم 
الرجال،  لدى  الوفيات  من   60% وحدثت  عاماً،  ال�ضبعني  �ضن  حتت 
و%40 لدى الن�ضاء. وقال الباحثون يف جامعة هارفرد الأمريكية اإن 
ا�ضتهالك ال�ضوديوم ي�ضهم يف زيادة خماطر الإ�ضابة باأمرا�ض القلب. 
واو�ضح الباحثون اأي�ضاً اأن %15 من الوفيات جراء ال�ضكتات القلبية 
واجللطات واأمرا�ض القلب ترجع اإىل الإف��راط يف تناول امللح. ويف ما 
ال�ضوديوم،  ا�ضتهالك  الوفيات نتيجة  لعدد  الدول وفقاً  يخ�ّض ترتيب 
حّلت م�ضر يف املرتبة الثالثة �ضمن اأكرب 30 دولة يف العامل. واأو�ضحوا 
اأن خطورة ا�ضتهالك الكثري من الأمالح اأكرب من التي لدى ال�ضكريات، 
التي  بال�ضكر  املحالة  امل�ضروبات  عن  المتناع  باإمكانية  ذل��ك  وف�ّضروا 
لي�ضت �ضوى نوع واحد من املواد الغذائية التي ميكن للنا�ض اأن تتجنبه، 

يف حني اأن ال�ضوديوم موجود تقريباً يف كل الأطعمة.

النفط  من  طنًا   30 ي�صرق 
جن��ح رج��ل اأع��م��ال يف ج��ن��وب غرب 
طناً   30 ح��وايل  ب�ضرقة  �ضيبرييا 
من النفط اخلام من اأحد الأنابيب 
 60 بطول  نفق  حفر  عرب  املحلية 
م��راً، غري اأن��ه اأق��ر ب��اأن �ضرقته مل 
تكّبده  م��ا  اإىل  ن��ظ��راً  مربحة  تكن 
با�ضم  م��ت��ح��دث  وق����ال  لإجن����ازه����ا. 
ال�ضرطة لوكالة نوفو�ضتي الرو�ضية 
العمر  م����ن  ال����ب����ال����غ  ال����رج����ل  اأن 
منطقة  يف  نفقاً  حفر  ع��ام��اً   52
بالنفط  ال��غ��ن��ي��ة  ن��وف��و���ض��ي��ب��ري���ض��ك 
اأوم�ضك  اأنابيب  خط  اإىل  للو�ضول 
�ضركة  متلكها  ال��ت��ي  اإي��رك��وت�����ض��ك   �
تران�ضيب نفط وهي فرع من �ضركة 
العمالقة  ال��رو���ض��ي��ة  نفط  ت��ران�����ض 
رجل  اأن  املتحدث  واأ�ضاف  للنفط. 
اأعمال يعمل يف قطاع ال�ضحن حفر 
نفقاً بطول 60 مراً حتت الأر�ض 
ل�����ض��رق��ة ال��ن��ف��ط اخل����ام. وزح����ف يف 
واأ�ضار   . فيه  خرطوما  وم��ّد  النفق 
اإىل اأن���ه خ��الل ث��الث��ة اأ���ض��ه��ر �ضرق 
30 طناً من النفط اخلام ما ترّتب 
بقيمة  النفط  لأنبوب  خ�ضارة  عنه 
الرجل  ويواجه  دولر.   16200
اتهامات �ضرقة وا�ضعة النطاق، وهو 
اإن �ضرقته مل تكن  قال للمحققني 
اأك��رث على  اأنفق م��اًل  مربحة لأن��ه 
احل�����ض��ول ع��ل��ى ال��ن��ف��ط مم��ا ك�ضبه 
م���ن ���ض��رق��ت��ه. وق�����ال امل���ت���ح���دث اإن 
ب��اأن �ضرقة النفط  ال��رج��ل اع��رف 
العملي  امل�ضتوى  على  �ضعبة  اخلام 
لأن النفط كان ين�ضكب كثرياً وكان 

يت�ضبب اأي�ضاً بتلف ثيابه.

)غ���������وغ���������ل+( ي����دع����م 
ال�����������ص�����ور امل����ت����ح����رك����ة 
الأمريكية  غ��وغ��ل  ���ض��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
اإ�ضافتها  ع��ن  الإن���رن���ت  خل��دم��ات 
 gif ب�ضيغة  املتحركة  ال�ضور  دع��م 
غوغل+  الج��ت��م��اع��ي��ة  �ضبكتها  اإىل 
تدوينة  يف  ال�����ض��رك��ة  واأو����ض���ح���ت   .
ع���ل���ى ح�����ض��اب��ه��ا ع���ل���ى غ����وغ����ل+ اأن 
الجتماعية  ���ض��ب��ك��ت��ه��ا  م�����ض��ت��خ��دم 
ال�ضور  ت��ل��ك  ا���ض��ت��خ��دام  ي�����ض��ت��ط��ي��ع 
اأو  ال�ضخ�ضية  ك�����ض��ورت��ه  امل��ت��ح��رك��ة 
ويتمكن  اجل��دي��دة،  م�ضاركاته  ع��رب 
�ضواء  م�ضاكل،  اأي  دون  روؤيتها  م��ن 
با�ضتخدام  الجتماعي  املوقع  داخل 
اأو  ال�ضخ�ضي  حا�ضوبه  مت�ضفحات 
وكانت  ال��ذك��ي.  ه��ات��ف��ه  اأو  ال��ل��وح��ي 
حتديثا  يومني  قبل  اأطلقت  غوغل 
الذكية  لالأجهزة  غ��وغ��ل+  لتطبيق 
اأو  اآي  و  اأن��دروي��د  بنظامي  العاملة 
ال�ضور  اإمكانية تعديل  ، وكانت  اأ�ض 
ق��ب��ل رف��ع��ه��ا اأب����رز الإ����ض���اف���ات التي 

دخلت على ذلك التطبيق.

اأب��������ل ت���ت���ع���ر����ض ل��ه��ج��وم 
ال�������ص���ن  يف  اإع��������ام��������ي 
ال�ضينية هجوما  الإعالم  �ضنت و�ضائل 
جديدا على �ضركة اأبل الأمريكية، ابتداأ 
املركزية  ال�ضيني  التلفزيون  مبحطة 
���ض��ي ���ض��ي ت��ي يف ال��ت��ي ت��دي��ره��ا الدولة 
ويبو  م���وق���ع  اإىل  ذل����ك  ب��ع��د  وان���ت���ق���ل 
اأكرب  يعترب  ال���ذي  امل�����ض��غ��ر،  ل��ل��ت��دوي��ن 
انتقد  ال�ضني. فقد  مناف�ض لتوير يف 
 3.15 ا���ض��م  ال���ذي يحمل  ال��ربن��ام��ج، 
ال�ضمان  ف��رات  ال�ضني،  وامل��ع��روف يف 
واعترب  ملنتجاتها،  اأب���ل  تقدمها  ال��ت��ي 
م���ع رغبات  ت��ت��م��ا���ض��ى  ق��ل��ي��ل��ة ول  اأن���ه���ا 
�ضاعة  م��رور  وبعد  ال�ضيني،  امل�ضتخدم 
على انتهاء الربنامج �ضهد موقع ويبو 
اإىل  ي�ضل  ما  البالد  يف  �ضعبية  الأك��رث 
خم�ضني األف تدوينة ق�ضرية بني موؤيد 
ومعار�ض لت�ضرفات اأبل. ورافق الو�ضم 
باملحطة  اخل��ا���ض   isLive315#
التي  التعليقات  من  العديد  ال�ضينية 
العارم  الغ�ضب  من  حالة  بع�ضها  اأث��ار 
ب�ضبب  امل�ضتخدمني  من  العديد  ل��دى 
ال��و���ض��م، وت�ضاعدت  ُذك��ر على ذل��ك  م��ا 
موقع  ا�ضطرت  درج��ة  اإىل  الن��ت��ق��ادات 

ويبو اإىل حذفه بعد �ضاعات.

اخلوخ ي�ساهم يف الق�ساء على ال�سمنة
متكن فريق من الباحثني الأمريكيني من التو�ضل اإىل معلومات جديدة ومثرية ب�ضاأن فاكهة 

اخلوخ ودورها فى حماربة مر�ض ال�ضمنة وامل�ضاهمة فى الق�ضاء عليها، حيث اأ�ضاروا اإىل اأن 
هذه الثمرة حتتوى على العديد من املركبات الطبيعية ذات الفعالية احليوية القادرة على 

حماربة ال�ضمنة والتخل�ض من الكيلوات وال�ضعرات احلرارية الزائدة.
للكيمياء  الأمريكية  اجلمعية  موؤخراً  عقدته  ال��ذي  العلمي  املوؤمتر  يف  النتائج  هذه  واأذيعت 

مبدينة فيالديفيا، و�ضارك فيه نخبة من العلماء واأ�ضاتذة اجلامعات على م�ضتوى العامل.
واأ�ضار الباحثون اإىل اأن اخلوخ يحتوي على تركيبة فريدة من املركبات الطبيعية لها دور فعال 

يف عالج اخللل فى نظام التمثيل الغذائى اخلا�ض بالإن�ضان والذى ي�ضاحب مر�ض ال�ضمنة، والتى 
على  الب�ضر  من  املاليني  مئات  �ضحة  تهدد  واأ�ضبحت  الأخ��رية  الآون��ة  فى  خميف  ب�ضكل  انت�ضرت 

م�ضتوى العامل.
م�ضادة  خ�ضائ�ض  لها  الفينولية،  املركبات  م��ن  جمموعة  على  يحتوى  اخل��وخ  اأن  الباحثون  وت��اب��ع 

مع  وتتعامل  البع�ض،  بع�ضها  مع  تكاملى  تاأثري  ولها  ال�ضمنة،  م�ضادة  و  لاللتهابات 
ن�ضبة  بتقليل  النهاية  ف��ى  ت�ضاهم  ا�ضراتيجيات  ع��دة  خ��الل  م��ن  اخللية 
اآلية عمل اخلوخ،  اأكرب يف  ب�ضكل  الباحثون  وا�ضتفا�ض  الدهون وحرقها. 
تاأثريها  وحت��دث  متكامل  ب�ضكل  معا  تعمل  امل���واد  تلك  اأن  اإىل  م�ضريين 

اأبرزها اخلاليا  الإن�ضان،  العديد من اخلاليا بج�ضم  لل�ضمنة على  امل�ضاد 
من  النهاية  ف��ى  يعزز  م��ا  وه��و  وامل��اك��روف��اج،  البطانية  واخل��الي��ا  الدهنية 

�ضرر  تقليل  على  القدرة  لديها  امل��واد  تلك  اأن  وكما  الدهون،  فقدان  تاأثري 
النهاية  يقلل فى  الدموية، مبا  الأوعية  واملوؤك�ضد على  ال�ضار  الكول�ضرول 

من خطر الإ�ضابة باأمرا�ض القلب اأي�ضاً.

نهائيًا! جتّنبها  ماأكوالت  اأنواع   4
يلقي اخت�صا�صيو التغذية ال�صوء يف ما يلي على اأنواع املاأكولت امل�صبعة 

لتباع  بديلة  خيارات  ويقرتحون  الكيماوية،  واملواد  بال�صموم 
حمية غذائية �صليمة واحلفاظ على �صحة جيدة.

الفاكهة  اختيار  على  ال�صليم  ال��غ��ذاء  نظام  يرتكز 
متدّنية من  التي تكون على درجة  واللحوم  واخل�صار 

الت�صنيع.



•• العني - الفجر

املوؤ�ض�ضات  بني  امل�ضرك  التعاون  اط��ار  يف 
مفهوم  وتعميق  التوعية  لن�ضر  احلكومية 
�ضوؤون  عمادة  نظمت   ، املجتمعية  امل�ضاركة 
الطلبة متمثلة يف اإدارة ال�ضكان الطالبي 
مديرية  مع  بالتعاون  الطالبية  احلياة  و 
اأب���وظ���ب���ي – ق�����ض��م مرور  م����رور دوري������ات 
واملرورية  المنية  الثقافة  معر�ض  العني 
اأ�ضبوع  م���ع  ب��ال��ت��زام��ن   ،2013 ال��ث��ال��ث 
املرور اخلليجي املوحد حتت �ضعار غايتنا 
���ض��الم��ت��ك��م وذل����ك ب��ه��دف ت��دري��ب و ن�ضر 
القيم  غر�ض  و  امل��روري��ة  ال�ضالمة  ثقافة 
للحفاظ  الطلبة  ل��دي  ال�ضليمة  المنية 

على الرواح و املمتلكات على حد �ضواء.
را�ضد  احمد  حممد  ال�ضيد  املعر�ض  اأفتتح 
ال�ضام�ضي الأمني العام امل�ضاعد للخدمات 
من  جمموعة  ب�ضحبة  الم���ارات  بجامعة 
اجلامعة  يف  الإدارات  وم����دراء  ال�����ض��ب��اط 
ال�ضام�ضي  ا�ضاد  حيث  الطالب  من  وجمع 
املعر�ض  ���ض��ه��ده  ال����ذي  اجل��ي��د  بالتنظيم 
وقال  تخللته  ال���ذي  امل��ت��ن��وع��ة  وال��ف��ق��رات 
تهدف جامعة المارات ومن خالل اقامة 
مثل هذه املعار�ض اىل التوعية والتثقيف 
املروري من خطر احلوادث وال�ضرع والفئة 
ب�ضكل  ال�ضباب  امل�ضتهدفة يف ذلك هم فئة 
اخلا�ضة  الح�ضائيات  ت�ضري  حيث  خا�ض 
بها  املت�ضببني  اكرث  ان  املرورية  باحلوادث 
اىل  اليوم  حاولنا  لذلك  ال�ضباب  من  هم 
وا�ضراكهم  طلبتنا  م��ن  ع���دد  اك���رب  ج��م��ع 

ب�ضكل عملي يف مثل هذه املعار�ض. 
وا����ض���اف ال�����ض��ام�����ض��ي ان جن���اح م��ث��ل هذه 
املبادرات ل ميكن ان ياأتي من فراغ وامنا 
بال�ضكر  اتقدم  لذلك  م�ضرك  تعاون  هو 
والمتنان اىل كل من �ضاهم يف اجناح هذا 

املعر�ض. 
و���ض��م��ت ���ض��اح��ة ال���ع���ر����ض مب��ج��م��ع �ضكن 
ط�����الب ���ض��ي��ح ب����ن ع���م���ار مب���دي���ن���ة العني 
العديد من اجلهات امل�ضاركة، من خمتلف 
موؤ�ض�ضات الدولة مثل ال�ضرطة املجتمعية، 
الطوارئ و ال�ضالمة، الدفاع املدين، اإدارة 

املرور و الدوريات، ق�ضم التفتي�ض المني، 
ال�ضيارات  ن��ادي  البولي�ضية،  الكالب  ق�ضم 
الم���ارات  �ضركة  ب��اأب��وظ��ب��ي،  الكال�ضيكية 
الحتاد  ن���ادي  و  ال�����ض��ي��ارات  ق��ي��ادة  لتعليم 

لل�ضيارات.
بالإ�ضافة اىل جناح اجلو ال�ضعاف الطائر 
اللذان قاما  اإدارة مرور ودوري��ات العني  و 
ب��ع��م��ل ���ض��ي��ن��اري��و حل����ادث م�����روري وهمي 
�ضريع  اخ��الء  و  ت�ضمن م�ضابني و حريق 

بالإ�ضعاف  مل�ضاب  جوي  نقل  و  للم�ضابني 
ال��ط��ائ��ر يف جت��رب��ة ك���ان ل��ه��ا اث���ر ك��ب��ري يف 
بخطر  احلا�ضر  اجلمهور  وتوعية  تثقيف 

ال�ضرعة وا�ضتخدام الهاتف اثناء القيادة.
اجلنيبي  ح�ضني  ال�ضيد  ا���ض��اد  جانبه  م��ن 
احلياة  و  ال��ط��الب��ي  ال���ض��ك��ان  اأول  م��دي��ر 
املعر�ض  امل�����ض��رف ع��ل��ى  ال�����ض��ك��ن��ي��ة ط���الب 
الدور  اىل  واأ����ض���ار  املنظمة  اللجنة  ب���دور 
ال��ه��ام و الي��ج��اب��ي ال���ذي ق���ام ب��ه الطلبة 

الطالب  اإ�����ض����راك  ان  ح��ي��ث  امل���ع���ر����ض،  يف 
من  ك���ان  ال��ت��ط��وع��ي  وال��ع��م��ل  التنظيم  يف 
اولويات خطة العمل، حيث ن�ضعى دائما يف 
جامعة المارات ل�ضقل مهارات الطلبة و 
م�ضاركتهم يف اتخاذ القرارات و انخراطهم 
لتاأهيلهم  املحيطة  اخل��ارج��ي��ة  البيئة  يف 
ملرحلة ما بعد التخرج. ثم انتقل احل�ضور 
اىل ار�ض املعر�ض والذي ت�ضمن فعاليات 
ال�ضرطة  ك����دوري����ات  خم��ت��ل��ف��ة  وع���رو����ض 

ومركبة  البولي�ضية   وال��ك��الب  والن���ق���اذ 
امل�ضت�ضفى امليداين و املزودة باأحدث املعدات 
لإنقاذ  توؤهلها  ال��ت��ي  و  الطبية  و  الفنية 
املوقف والتدخل وقت الطوارئ و الكوارث 
الكال�ضيكية  ال�ضيارات  وق�ضم  الطبيعية 
قيادة  لتعليم  الم�����ارات  م��در���ض��ة  وج��ن��اح 
ح���ادث حقيقي ق�ضى  و���ض��ي��ارة  ال�����ض��ي��ارات 
ال�ضرعة  ب�����ض��ب��ب  اث���ن���اء احل�����ادث  ���ض��ائ��ق��ه��ا 

الزائدة وعدم ربط حزام المان. 

اإ�ساءة تقليدية باأدوات تراثية
•• العني-الفجر:

الثقافة  �ضكلت م�ضاحة من معر�ض  الراثية  واأدواتها  التقليدية  الإ�ضاءة 
مت  حيث  الإم�����ارات  جامعة  ا�ضت�ضافته  ال���ذي  ال��ث��ال��ث  وامل���روري���ة  الأم��ن��ي��ة 
ا�ضتعرا�ض مناذج من هذه الأدوات التي غالبا ما ت�ضتخدم يف اإنقاذ امل�ضابني 

يف املناطق ال�ضحراوية غري املعمورة .
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تزامنا مع ا�صبوع املرور اخلليجي

معر�ض للثقافة االأمنية واملرورية مب�ساركة
 طلبة جامعة االمارات و�سرطة ابوظبي

•• العني-الفجر:

الإمارات  جامعة  ا�ضت�ضافته  الذي  الأمنية  الثقافة  معر�ض  فعاليات  يف  حا�ضرا  كان  الطائر  الإ�ضعاف 
باملبنى  الثاين  اليوم  اأقيمت فعاليات  الأول مكانا له يف حني  �ضيح بن عمار يف يومه  ليتخذ من �ضكن 
اأحد  الهاليل باحلرم اجلامعي اجلديد حيث قدم رجال الإ�ضعاف الطائر جتربة عملية وهمية لنقل 

امل�ضابني حيث حطت الطائرة يف ال�ضاحة املخ�ض�ضة لذلك يف �ضكن �ضيح بن عمار لينزل منها رجالت 
الإ�ضعاف م�ضلحني بالأدوات الالزمة لإ�ضعاف امل�ضابني ليتم ويف خالل دقائق معدودة اإدخال امل�ضاب اإىل 
داخل الطائرة لتجري له الإ�ضعافات الالزمة وال�ضرورية ويف نف�ض اللحظات حتلق الطائرة يف ال�ضماء 
لت�ضل بامل�ضاب اإىل اأقرب مركز لالإ�ضعاف حيث يكون يف ا�ضتقباله املخت�ضني من الأطباء والتمري�ض 

بعد تلقيهم اإ�ضارة ا�ضتعداد من قائد الطائرة.

االإ�سعاف الطائر �سمن جتربة عملية ا�ست�سافتها اجلامعة

تورتة يف ختام فعاليات ناجحة 
•• العني-الفجر:

حتلق احل�ضور من امل�ضاركني يف فعاليات معر�ض الثقافة الأمنية واملرورية 
الذي ا�ضت�ضافته جامعة الإمارات حول التورتة التي اأعدت خ�ضي�ضا لهذه 
حممد  باجلامعة  للخدمات  امل�ضاعد  ال��ع��ام  الأم���ني  يتقدمهم  الفعالية 
فعاليات و�ضفت  التورتة يف ختام  �ضارك اجلميع يف قطع  ال�ضام�ضي حيث 

بالناجحة ليتحقق من خاللها هدف التوعية والتثقيف والتوجيه. 

كالب بولي�سية دقيقة احلجم 
عالية املهارات

•• العني –الفجر:

الكالم البولي�ضية �ضغرية احلجم دقيقة البنية �ضكلت واحدة من الفعاليات 
التي ا�ضت�ضافتها جامعة الإمارات �ضمن معر�ض الثقافة الأمنية واملرورية 
حيث مت ا�ضتعرا�ض مهارات هذا النوع من الكالب يف التعرف على الأج�ضام 

واملواد الغريبة املخباأة يف اأماكن �ضرية اأعدت داخل املركبات. 



و�ضف امل�ضريون القدماء داء ال�ضكري يف بردية �ضهرية حتتوي على و�ضف 
امل�ضريات  ع��امل  اإىل  ن�ضبة  )اب���رز(  بردية  عليها  ويطلق  ع��دة،  لأم��را���ض 
املقابر يف  اإحدى  يف  الإنكليزي )جورج ابرز( الذي اكت�ضفها �ضنة 1862 

الرب الغربي يف مدينة الأق�ضر.
امليالدي  ع�ضر  التا�ضع  القرن  نهاية  حتى  لغزاً حم��رياً  املر�ض  وظل هذا 
نق�ض هرمون  ينتج من  ال�ضكري  اأن  اكت�ضاف  العلماء من  عندما متكن 
اثنان  1922، متكن  �ضنة  البنكريا�ض. يف  تفرزه غدة  الذي  الأن�ضولني 
طريقة  اكت�ضاف  م��ن  الطب  كلية  يف  طالباً  اأح��ده��م��ا  ك��ان  العلماء،  م��ن 
حت�ضري الأن�ضولني الفاعل من بنكريا�ض احليوانات وا�ضتعماله يف عالج 
الإن�ضان. واأدى هذا الكت�ضاف اإىل ثورة يف عالج مر�ض ال�ضكري واإطالة 

عمر املري�ض.
وبداأت تواجه العلماء م�ضكلة اأخرى وهي ظهور امل�ضاعفات املزمنة وما 
يقابلها من م�ضاكل �ضحية اأخرى واإحباط نف�ضي �ضديد وتكاليف باهظة 
العلماء  ن�ضط  وق��د  ال���دول.  م��ن  لكثري  اقت�ضادي  وا�ضتنزاف  ال��ع��الج  يف 
الأبحاث  اأثبتت  وقد  امل�ضاعفات.  هذه  منع  اأو  تقليل  كيفية  عن  للبحث 
احلديثة كافة اأن الطريق الوحيد هو �ضبط م�ضتوى ال�ضكر واتباع نظام 
بتثقيف  اإل  ال��ه��دف  ه��ذا  اإىل  الو�ضول  ميكن  ول  �ضليم.  �ضحي  غ��ذائ��ي 
املري�ض تثقيفاً كامال بكل ما يحيط بهذا املر�ض، خ�ضو�ضاً طرق العالج، 

كي ي�ضبح املري�ض طبيب نف�ضه.

تعريفه
ال��دم عن  ال�ضكر يف  ن�ضبة  ارتفاع م�ضتوى  ال�ضكري على حالة  داء  يطلق 
املعدل الطبيعي. لدى الإن�ضان ال�ضليم، يحتفظ اجل�ضم بن�ضبة �ضكر الدم 
�ضبه ثابتة رغم ما يتناوله من مواد �ضكرية اأو ن�ضوية وبغ�ض النظر عن 

الكمية التي يتناولها.

التحكم مب�صتوى ال�صكر
بوا�ضطة جمموعة من  الدقة  ال��دم مبنتهى  �ضكر  التحكم مب�ضتوى  يتم 
املواد الكيماوية يطلق عليها ا�ضم الهرمونات، التي يتم اإفرازها بوا�ضطة 
واأهم  ال�ضماء.  الغدد  ا�ضم  عليها  يطلق  ال�ضغرية  الغدد  من  جمموعة 
الأن�����ض��ول��ني الذي  ال���دم ه��و  ه��رم��ون م�����ض��وؤول ع��ن تنظيم م�ضتوى �ضكر 
جتمعات  هيئة  على  البنكريا�ض  غ��دة  يف  م��وج��ودة  خا�ضة  خاليا  ت��ف��رزه 
ميكرو�ضكوبية يطلق عليها ا�ضم جزر )لنغرهانز( ن�ضبة اإىل العامل الذي 
طبيب  لنغرهانز  والدكتور   .1869 �ضنة  بدقة  وو�ضفها  عليها  تعرف 
خ�ضائ�ض  يف  الدكتوراه  ر�ضالة  اإع��داده  اأثناء  اخلاليا  هذه  و�ضف  اأمل��اين 
اأعلى  يف  البنكريا�ض  ويوجد  البنكريا�ض.  لغدة  امليكرو�ضكوبي  الت�ضريح 

جتويف البطن خلف املعدة مبا�ضرة.
تتغري ن�ضبة ال�ضكر يف الدم لدى ال�ضخ�ض الطبيعي ال�ضليم من وقت اىل 
اآخر ح�ضب املواد الغذائية وامل�ضروبات التي ي�ضتهلكها، ووفقاً حلركته وما 
العوامل كافة، تتغري  يبذله من ن�ضاط ع�ضلي. وبغ�ض النظر عن هذه 
ن�ضبة ال�ضكر عادة ارتفاعاً وانخفا�ضاً يف حدود معينة ل تتعدى م�ضتوى 

�ضكر الدم الطبيعي. وم�ضتوى �ضكر الدم الطبيعي:
• يف حالة ال�ضيام يراوح بني 70 اإىل 110 مليغرامات/100 مليلير 

دم.
مليغراماً/100   140 اإىل   110 بني  يراوح  ب�ضاعتني  الأكل  • بعد 

مليلير دم.

اأنواعه
ي�ضتمل داء ال�ضكري على ثالثة اأنواع كالتايل:

اأي �ضن  يف  ي�ضيبنا  قد  لكنه  غالباً،  املراهقني  ي�ضيب  الأول:  النوع   •
الأعرا�ض يف معظم  وتكون  املتقدمة.  الكهولة  اإىل  املبكرة  الطفولة  من 

احلالت �ضريعة ومتالحقة ويحتاج العالج اإىل احلقن بالأن�ضولني.
%90 من  اأك��رث من  به  ُي�ضاب  اإذ  ال�ضائع،  النوع  الثاين: وهو  النوع   •
وتكون  الثالثني  �ضن  بعد  يحدث  م��ا  وغالبا  ال�ضكري  مر�ضى  جمموع 
مبح�ض  ت�ضخي�ضه  ي��ت��م  ودائ���م���اً  وا���ض��ح��ة،  غ��ري  اأو  ب�ضيطة  الأع���را����ض 
ت�ضبح  عندما  �ضنوات  �ضبع  اإىل  ت�ضل  قد  ع��دة  �ضنوات  بعد  اأو  ال�ضدفة 

الأعرا�ض �ضديدة.
ال�ضكري  على  النوع  ه��ذا  ويطلق  احلمل  �ضكري  وه��و  الثالث:  النوع   •

الذي يتم ت�ضخي�ضه للمرة الأوىل اأثناء احلمل.

اأعرا�صه وعاماته
تختلف الأعرا�ض من مري�ض اىل اآخر بح�ضب نوع ال�ضكري:

النوع الأول:

�ضديد. • عط�ض 
املاء. �ضرب  • كرثة 

التبول. • كرثة 
امل�ضتمر. الوزن  • نق�ض 

الأطفال. حرارة  درجة  • ارتفاع 

النوع الثاين:
طبيعي. جمهود  بذل  بعد  بالإعياء  • اإح�ضا�ض 

الروؤية )زغللة يف العينني(. يف  • ا�ضطراب 
التبول. • كرثة 

من دون �ضبب وا�ضح. الوزن  يف  م�ضتمر  • نق�ض 
املتكررة،  البكتريية  اللتهابات  مثل  امل�ضاعفات  بع�ض  يحدث  ق��د   •
خ�ضو�ضاً يف اجللد )خراج( اأو التهابات فطرية )التينيا(. والأماكن التي 
عند  الثدي  وحت��ت  والعانة  الإب��ط  هي  الفطرية  اللتهابات  فيها  تكرث 

الن�ضاء.
بوا�ضطة  الن�ضاء  ل��دى  ال�ضكري  م��ن  كثرية  ح��الت  �ض  ُت�ضخَّ مالحظة: 
طبيب الن�ضاء حلدوث التهاب فطري �ضديد يف منطقة العانة م�ضحوب 

بحكة.

معتقدات خاطئة
داء ال�ضكري قد ين�ضاأ من كرثة تناول املواد ال�ضكرية  اأن  البع�ض  • يعتقد 
اأو الن�ضوية. لت�ضحيح هذه املعلومة ننبه باأن البنكريا�ض ال�ضليم ي�ضتطيع 
املواد  هذه  من  ال�ضخ�ض  يتناولها  كمية  اأي  مع  الدقة  مبنتهى  التعامل 
فيحافظ على م�ضتوى �ضكر الدم. ولكن يف الوقت نف�ضه نحذر من كرثة 
امل���واد مب��ا يزيد ع��ن حاجة اجل�ضم لأن ه��رم��ون الأن�ضولني  ت��ن��اول ه��ذه 
يحولها اإىل م��واد دهنية تراكم يف اجل�ضم ومع م��رور الأي��ام ت��وؤدي اإىل 

داء  امل�ضببة حل��دوث  العوامل  اأق��وى  اأح��د  ذاتها  التي هي يف حد  ال�ضمنة 
ال�ضكري.

�ضكري الدم اأم �ضكري البول؟ كثرياً ما يردد هذا ال�ضوؤال،  اأعاين  • هل 
الآخر  البع�ض  اأخطر فيما يقول  الدم  �ضكري  اأن  املر�ضى  فيعتقد بع�ض 
اإن �ضكري البول اأكرث خطورة. للتو�ضيح، ننبه باأن ال�ضكري يعني ارتفاع 
الن�ضبة عن حد معني )حواىل  ال��دم وعندما تزيد هذه  ال�ضكر يف  ن�ضبة 
ظهور ال�ضكر يف البول. فداء  يبداأ  دم(  مليلير  مليغراماً/100   180
ال�ضكري يعني فقط ارتفاع ن�ضبة �ضكر الدم. لدى بع�ض الن�ضاء احلوامل، 
قد يظهر ال�ضكر يف البول بينما يكون م�ضتوى �ضكر الدم طبيعياً. وهذه 
الظاهرة ل ينبغي اأن توؤدي اإىل اأي نوع من القلق ول حتتاج اإىل اأي عالج 

اأو احتياطات يف النظام الغذائي.
ال�ضكري الع�ضبي؟ يف حالت كثرية، قد تبداأ ظهور اأعرا�ض  اأعاين  • هل 
ال�ضكري بعد التعر�ض ل�ضغط ع�ضبي اأو هزة نف�ضية �ضديدة، خ�ضو�ضاً يف 
حالة ال�ضكر من النوع الثاين. ويعتقد املري�ض اأن هذا النوع من ال�ضكر 
اعتقاد  هذا  النف�ضية.  احلالة  با�ضتقرار  زوال��ه  وميكن  موقت  اأو  ع�ضبي 
�ضكر  ارتفاع م�ضتوى  تت�ضبب فح�ضب يف  النف�ضية  فاحلالة  خاطئ متاماً 
مبر�ض  فعال  امل�ضابني  اأو  ال�ضكر  حل��دوث  املهيئني  الأ�ضخا�ض  يف  ال��دم 
ال�ضكر ومل يتم ت�ضخي�ضه. وغالباً ما يكون ال�ضكر موجوداً منذ �ضنوات 

عدة لذلك يعامل ال�ضخ�ض كمري�ض �ضكري.
ثمة ما ي�ضمى بال�ضكري املوقت؟ فكرة �ضائعة يعتقدها النا�ض اإذا  • هل 
بعد  اأو  التعر�ض حلادث  بالتحليل �ضدفة عند  ال�ضكري  اأعرا�ض  ظهرت 
ن�ضبة  من  تزيد  التي  العقاقري  بع�ض  تناول  بعد  اأو  جلراحة  اخل�ضوع 
�ضكر الدم. اأي �ضخ�ض يف هذه الظروف يرتفع لديه م�ضتوى �ضكر الدم، 
اأحد  يحمل  اأنه  اأو  ت�ضخي�ضه،  يتم  بال�ضكري ومل  اأ�ضاًل م�ضاباً  يكون  اأو 
العوامل املهيئة حلدوث �ضكري الدم، ويعامل ال�ضخ�ض امل�ضاب كمري�ض 

�ضكري كاحلالة ال�ضابقة. 

اأدوية  على  حتتوي  التي  الركيبات  �ضت�ضهل  الأخ���رية،  الأب��ح��اث  بح�ضب 
م��ت��ع��ددة مل��ح��ارب��ة لأم���را����ض ال��ق��ل��ب اب��ت��الع ال�����دواء، وت�����ض��اع��د ال��ك��ث��ري من 

املر�ضى.
تقدم درا�ضة جديدة دعماً قوياً ملفهوم اإنتاج قر�ض واحد يحتوي على اأدوية 
عملية  عن  الفكرة  هذه  ت�ضتق  القلب.  اأمرا�ض  ملكافحة  ُت�ضتعَمل  متعددة 
مطروحة منذ عقود لتجميع نوعني اأو ثالثة من الأدوية يف قر�ض واحد 

ملعاجلة مر�ض واحد مثل ارتفاع �ضغط الدم.
 ت�ضمل الأقرا�ض املرّكبة اجلديدة اأدوية اإ�ضافية �ضمن حبة. حتارب هذه 
تخفي�ض �ضغط  مبا�ضر عرب  مبا�ضر وغري  ب�ضكل  القلب  اأمرا�ض  الأدوي��ة 
اأدوية  تو�ضيب  فكرة  يف  الأطباء  بع�ض  �ضكك  الكول�ضرول.  ومعدل  ال��دم 
عدة يف قر�ض واحد، لكن قدمت درا�ضتان �ضابقتان دعماً لهذا املفهوم لأجل 

تخفي�ض خطر اأمرا�ض القلب.
القلب  جلمعية  ال�ضنوي  الجتماع  يف  ُطرحت  درا�ضة  اأح��دث  ت�ضاهم  رمب��ا 
جتربة  وج���دت  ال��ب��ع�����ض.  اآراء  تغيري  يف   2012 ن��وف��م��رب  يف  الأم��ريك��ي��ة 
بعنوان )ا�ضتعمال قر�ض متعدد الأدوية لتخفي�ض حوادث القلب والأوعية 
نوعني من  على  يحتوي  قر�ضاً  يتناولون  الذين  الأ�ضخا�ض  اأن  الدموية( 
الكول�ضرول،  يخف�ض  ال��ذي  �ضتاتني  ودواء  ال��دم،  �ضغط  ملعاجلة  ال���دواء 
ياأخذون  الذين  من  اأك��رث  يومياً  اأدويتهم  تناول  اإىل  مييلون  والأ�ضربين، 
قدرتهم  حت�ضنت  لذلك،  نتيجًة  منف�ضلة.  اأقرا�ض  �ضمن  نف�ضها  الأدوي��ة 

على ال�ضيطرة على �ضغط دمهم ومعدل الكول�ضرول.
 12،5( الهيدروكلوروثيازيد  عن�ضري  اختربت  املرّكبة  احلبوب  اأن  ُيذكر 

ملغ( واللي�ضينوبريل )10 ملغ(.

حت�صن اللتزام
الأمرا�ض(  لهذه  املعّر�ضون  )اأو  القلب  باأمرا�ض  امل�ضابون  ميتنع  حني 

اأنف�ضهم  عن تناول الأدوية التي تكون منافعها مثبتة، يعّر�ضون بذلك 
خلطر الإ�ضابة بنوبة قلبية اأو �ضكتة دماغية.

لكنها  الطبيب،  بتو�ضيات  اللتزام  من  متنعهم  التي  الأ�ضباب  تتفاوت 
ت�ضمل عدم القدرة على دفع تكاليف الأدوية، اأو ن�ضيان موعدها، اأو عدم 
الرغبة يف تناولها، اأو عدم فهم اأهميتها، اأو ال�ضعور بالرتباك نظراً اإىل 
اأخ��رى مرتني،  واأدوي��ة  الأقرا�ض مرة يومياً،  اإىل تناول بع�ض  احلاجة 
اأدوي��ة القلب ال�ضائعة  وغريها ثالث م��رات. قد ي�ضاهم و�ضع عدد من 

�ضمن قر�ض واحد يف ت�ضهيل عملية تناول الأدوية.
بريغهام  م�ضت�ضفى  يف  امل�ضنني  ق�ضم  رئي�ض  غ��ازي��ان��و،  مايكل  الطبيب 
وال��ن�����ض��اء ال��ت��اب��ع جل��ام��ع��ة ه���ارف���ارد، ي��ذك��ر م��ن خ���الل خ��ربت��ه يف هذا 
املجال: )تكرث الأدلة على اأن تب�ضيط نظام الأدوية يح�ّضن ن�ضبة التزام 

املر�ضى(.

حل مثايل ولكن لي�ض للجميع
قد يتبني اأن تركيبات الأدوية املتعددة تنا�ضب الأ�ضخا�ض الذين يتناولون 
جرعات ثابتة. لكن عند احلاجة اإىل زيادة جرعة تدريجية من اأي عن�ضر 
مع مرور الوقت، قد ل تكون الأقرا�ض التي حتتوي على اأدوية متعددة 
خياراً �ضائباً. مبا اأن اللتزام بتناول الأدوية التي تنقذ احلياة اأمر بالغ 
الأهمية، ياأمل الأطباء باأن ت�ضّهل تركيبات الأدوية املتعددة عملية ابتالع 
الأقرا�ض. تتعلق امل�ضاألة الأ�ضا�ضية بتحديد الأدوية التي يجب خلطها 
معاً. اختربت جتربة )ا�ضتعمال قر�ض متعدد الأدوية لتخفي�ض حوادث 
القلب والأوعية الدموية( تركيبة �ضائعة من اأدوية القلب، لكن قد ُتثبت 
اأي�ضاً. ي�ضاأل د. غازيانو: )ما راأيكم يف تناول  اأخرى فاعليتها  تركيبات 
اأدوية  من  خمتلفني  ونوعني  وال�ضتاتني  الأ�ضربين  على  حتتوي  حبة 

�ضغط الدم؟(.

طــــــــــــــــب
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رغم الأبحاث امل�صنية خال �صنوات طويلة، مل ي�صتطع العلماء التو�صل اإىل الأ�صباب احلقيقية التي توؤدي اإىل الإ�صابة بداء ال�صكري. 
ويعترب قدماء امل�صرين اأول من �صجل و�صفًا موجزًا منذ األف وخم�صمئة �صنة قبل املياد عن هذا الداء.

حل مثايل ولكن لي�ض للجميع

اأدوية قلبك يف قر�ض واحد 

ال�سكري... اأ�سبابه واملعتقدات اخلاطئة عنه 

اإجراء حديث الإزالة اجللطة
 

يعرف اأن هناك طريقتني لعالج اجللطات الدموية املتكونة يف اجل�ضم: اما 
من خالل العقاقري واإما باجلراحة. ولأن العالج العقاقريي ي�ضتغرق مدة 
طويلة ن�ضبيا لتفتيت اجللطة وت�ضييلها لذا ل تعد حال مثاليا ملن يعانون 
من العرا�ض احلادة، فيقرن العالج اجلراحي مبخاطر اي�ضا. فاجلراحة 
والتخدير بالن�ضبة للم�ضابني بالأمرا�ض املزمنة مثل ال�ضكر وارتفاع �ضغط 

الدم واعتاللت الرئة والقلب يعد خيارا حمفوفا باملخاطر وامل�ضاعفات. 
التي تقرن مع اخل�ضوع  النزف يعترب من امل�ضاعفات  كما ان اخلوف من 
يف�ضل  ذل��ك،  اىل  ونظرا  اي�ضا.  للدم  امل�ضيلة  العقاقري  وتناول  للجراحة 
ل�ضتئ�ضال  حم��دودة  تداخلية  طرق  خالل  من  بالعالج  ال�ضتعانة  الطب 
اجللطة مثل ادخال الق�ضطرة والأدوات اجلراحية عرب جرح �ضغري ومن 

دون م�ضاعفات. 
الربوفي�ضور مريو  ال��ك��ب��ري،  م��ب��ارك  مل�ضت�ضفى  ال��زائ��ر  ال��دك��ت��ور  ب��نّي  وق��د 
�ضالف بولفا�ض، املتخ�ض�ض يف عالج الأوعية الدموية بالطرق التداخلية، 
ورئي�ض الق�ضم يف م�ضت�ضفى منجز فنيارد ويف جامعة براغ اأن احلل الف�ضل 
 Mechanical ي�����ض��م��ى  اج�����راء ح��دي��ث  ي��ك��ون يف  ق���د  ل��ه��ذه احل�����الت 
بالطريقة  الدموية  اجللطات  ب��اإزال��ة  يقوم   .  thrombectomy

امليكانيكية.
ت�ضر جدار  التقنية احلديثة ل  ه��ذه  اأن  �ضالف  م��ريو  الربوفي�ضور  وب��نّي 
ن جلطات جديدة. كما تعد عالجا مبا�ضرا و�ضريعا  الوعية او حتّف.ز تكوُّ
يزيل اجللطة قبل ان ت�ضبب م�ضاعفات �ضحية اخرى. وقال: ت�ضتخدم هذه 
)القدم  ال�ضفلي  الطرف  يف  املتكونة  اجللطة  لإزال��ة  خا�ض  ب�ضكل  التقنية 
وال�ضاق(. وفيها ي�ضتعان باأداة خا�ضة ت�ضمى )الروتر( وتدخل حتت ا�ضراف 
ال�ضعة لت�ضل اىل اجللطة حتى تقوم بتفتيتها ميكانيكا وثم ت�ضفط البقايا 
ليرك الدم يجري ب�ضكل طبيعي يف الوعاء الدموي. وهو الجراء الف�ضل 
ملن لديهم جلطة ت�ضبب اعرا�ضا حادة ويعانون من م�ضاكل �ضحية ولكبار 

ال�ضن، لأنها ل حتتاج للتح�ضري اجلراحي او التخدير.
وحول الأعرا�ض التي ت�ضكك باإ�ضابة الطرف ال�ضفلي باجللطة الدموية، 
ال�ضعور  وقلة  وال�ضعف  ال�ضفلي،  الطرف  وب��رودة  ب��اأمل حاد  ال�ضعور  فهي: 
الدموية  الوع��ي��ة  طبيب  اىل  التوجه  احل��ال��ة  ه��ذه  وت�ضتدعي  ب��ال��ط��رف. 

لت�ضخي�ض ال�ضابة واخل�ضوع للعالج.
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العدد  10752 بتاريخ   2013/3/28     
   اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2728و2847 /2012    عم جز- م ع-ب- اأظ

ليت  2-اكادو�ض علي  بنغالدي�ض  القا�ضم اجلن�ضية:  ابو  �ضومون  مدعيان/1-حممد   
كال مياه اجلن�ضية: بنغالدي�ض  مدعي عليه: اوركزاي العاملية للمقاولت وال�ضيانة 
املطلوب  عمالية   الدعوى:م�ضتحقات  مو�ضوع  المارات  اجلن�ضية:  واآخرون  العامة 
اعالنه/ اوركزاي العاملية للمقاولت وال�ضيانة العامة اجلن�ضية: المارات  عنوانه: 
الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�ضر 
املوافق 2013/4/10 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 
�ضباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية 
�ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ 

2013/3/17

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10752 بتاريخ   2013/3/28     
   اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 274و275و276 /2013    عم جز- م ع-ب- اأظ

�ضيخ    عبداخلالق  �ضيخ  2-ر�ضيل  بوهيا  �ضيني  بوهيا  المني  مدعيني/1-حممد   
3-حممد رم�ضان �ضيخ �ضيخ �ضم�ضول اجلن�ضية: بنغالدي�ض  مدعي عليه: بحر الزراف 
للمقاولت العامة اجلن�ضية: المارات  مو�ضوع الدعوى:م�ضتحقات عمالية  املطلوب 
اعالنه/بحر الزراف للمقاولت العامة اجلن�ضية: المارات عنوانه: بالن�ضر حيث ان 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/4/1 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً امام الدائرة 
الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �ضخ�ضيا او بوا�ضطة 
قبل  عليها  موقعا  امل�ضتنداتك  و�ضورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل 

اجلل�ضة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ 2013/3/13
قلم املحكمة العمالية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10752 بتاريخ   2013/3/28     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2068 ت   جتر- م ر- ت  -اأظ(
املنفذ  المارات   اجلن�ضية:  البناء  ملواد  املقدم  �ضعيد  �ضركة  التنفيذ/  طالب 
املطلوب  المارات  العامة اجلن�ضية:  وال�ضيانة  للمقاولت  الهدي  ينابيع   : �ضده 
اعالنه:ينابيع الهدي للمقاولت وال�ضيانة العامة اجلن�ضية: المارات  عنوانه: 
بالن�ضر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�ضند التنفيذ ال�ضادر يف الدعوى 
املوافق  الثالثاء  يوم  جل�ضة  لنظره  وحدد  ت-ب-اأظ  م  جز-  جت   2012/288 رقم 
الدائرة  امام  باحل�ضور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/4/23
الثانية بادارة التنفيذ- ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�ضي �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10752 بتاريخ   2013/3/28     
 اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 581 /2013    جت كل-   م ت -ب- اأظ

املتخ�ش�شة: املقاولت والنزاعات الن�شائية      
مدعي/ �ضركة بريزما للنوافذ والبواب ذ.م.م وميثلها ال�ضيد/ بطي �ضعيد حممد   
اجلن�ضية:  ذ.م.م  المارات  تينيه  �ضركة  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�ضية:  الكندي 
المارات مو�ضوع الدعوى:مطالبة مالية بقيمة 972250 درهم +12% فائدة قانونية   
بالن�ضر  المارات  عنوانه:  ذ.م.م اجلن�ضية:  المارات  تينيه  �ضركة  اعالنه/  املطلوب 
املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً  فانت مكلف باحل�ضور  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/4/1 موعدا 
امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�ضكر 
و�ضورا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك  وكيل معتمد  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  نهيان   اآل 
امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. 

�ضدر بتاريخ 2013/3/21

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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العدد  10752 بتاريخ 2013/3/28     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/789 عمايل جزئي                    
اىل املدعى عليه/1- بيوند لتخلي�ض املعامالت  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي  / خالد متويل متويل علي قادومه   قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم  دره���م(   59209( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة 
   .)2013/137335( ال�ضكوى  رق��م  بالكفالة.  املعجل  بالنفاذ  احل��ك��م  و���ض��م��ول 
8:30 �ض مبكتب  ال�ضاعة  املوافق 2013/4/3  الرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�ضة  وح��ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  او من ميثلك  باحل�ضور  فانت مكلف  لذا  القا�ضي 
لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل . 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
 ق�شم الق�شايا العمالية                                                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10752 بتاريخ 2013/3/28     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/574 جتاري كلي                      
اىل املدعى عليهم/1- جيتندار بال كي�ضور �ضاند 2- نا�ضر بت بن �ضالح الدين 3- ر�ضاد حممود بت 
املدعي  / فينك�ض كونكريت برودكت�ض- فرع من وايف  ان  الدين   جمهويل حمل القامة مبا  �ضالح 
اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها  ���ض.ذ.م.م وميثله: يو�ضف احمد عبداهلل عبدالرحيم  قد  ال�ضناعية 
املطالبة بالزام املدعي عليهما الوىل والثاين بالت�ضامن والتكافل فيما بينهما مببلغ وقدره )210195 
درهم( والزام املدعى عليه الثالث بالت�ضامن والتكافل مع املدعي عليهما الوىل والثاين بدفع مبلغ 
املدعي عليهما الوىل  والتكافل مع  با لت�ضامن  الرابع  املدعي عليه  وال��زام   ) وق��دره )100000 دره��م 
والثاين بان يدفعوا للمدعية مبلغ )110195 درهم ( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة %12 
من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة.  وحددت لها جل�ضة يوم 
الثالثاء املوافق 2013/4/2 ال�ضاعة 9:30 �ض بالقاعة ch1.C.15  لذا فانت مكلف باحل�ضور او من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام 

على القل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
 ق�شم الق�شايا التجارية                                                                                                                                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10752 بتاريخ 2013/3/28     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2012/1389 تنفيذ جتاري
مبا  القامة  حمل  جمهول  لالعالن  لبنان  �ضركة  �ضده/1-  املنفذ  اىل 
م��روان حممد احمد  ���ض.ذ.م.م وميثله:  التنفيذ/ كلرميك�ض  ان طالب 
والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  امل��ازم قد  نور 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )13292( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة . وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقكم يف 
تاريخ ن�ضر هذا  املذكور خالل 15 يوما من  بالقرار  حالة عدم اللتزام 

العالن. 
ق�شم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10752 بتاريخ 2013/3/28     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2011/379 تنفيذ مدين
ان  املنفذ ���ض��ده/1- خالد حممد علي  جمهول حمل الق��ام��ة مبا  اىل 
ن��اج��ي وميثله: مروان  اآل  علي  ب��ن  م��ه��دي  ب��ن  اح��م��د  التنفيذ/  ط��ال��ب 
حممد احمد نور املازم  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )11288( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  الج��راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  . وعليه  املحكمة  او خزينة 
بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن. 
ق�شم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10752 بتاريخ 2013/3/28     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/114 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �ضده/1- جمدي امني م�ضطفى طلبه  جمهول حمل القامة 
امل�ضرق وميثله: ح�ضني علي عبدالرحمن  بنك  التنفيذ/  ان طالب  مبا 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع  لوتاه قد 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )105618( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
املحكمة . وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقكم يف 
تاريخ ن�ضر هذا  املذكور خالل 15 يوما من  بالقرار  حالة عدم اللتزام 

العالن. 
ق�شم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10752 بتاريخ 2013/3/28     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/861 مدين جزئي                    
مالكها/ جميد جعفر  فردية( وميثلها  )موؤ�ض�ضة  للنجارة  قنرب  عليه/1-  املدعى  اىل 
احمد البلو�ضي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / مطعم ومقهى الليايل العربية 
اقام  قد  ال�ضبيعي    امل عمري  العقاد وميثله:  م��روان  عمار  ال�ضيد/  مالكها  وميثلها 
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )41100 درهم( 
ت��اري��خ املطالبة  امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة القانونية 9% م��ن  وال��ر���ض��وم وامل�����ض��اري��ف وات��ع��اب 
�ض   8:30 ال�ضاعة   2013/4/1 امل��واف��ق  لثنني  ا  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت   . الق�ضائية. 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�ضور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا   ch2.D.17 بالقاعة 
ايام على  او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

القل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري. 
 ق�شم الق�شايا املدنية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10752 بتاريخ 2013/3/28     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/22 مدين كلي                  
واملقاولت-  ال��ع��ام��ة  للتجارة  ال�����ض��رق  �ضي  ام  ت��ي  �ضركة  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ى  اىل 
 / املدعي  ان  القامة مبا  اوماثيو جمهول حمل  كيه  ال�ضيدة/  ذ.م.م  وميثلها 
تريوفينجادارامانوجام فينوجوبال  وميثله: حمده ح�ضني احمد جا�ضم مكي    
الزام  املطالبة بندب خبري متخ�ض�ض مع  الدعوى ومو�ضوعها  اقام عليك  قد 
يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت    . املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  عليه  املدعي 
اخلمي�ض املوافق 2013/4/4 ال�ضاعة 9:30 �ض بالقاعة ch2.D.18 لذا فانت 
مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل . 
 ق�شم الق�شايا املدنية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10752 بتاريخ 2013/3/28     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/27 مدين جزئي                  
الق��ام��ة مبا  �ضعيد ماليك   جمهول حم��ل  زب��ري حممد  امل��دع��ى عليه/1- حممد  اىل 
ع( وميثله: حممود حجاج  م  �ض   ( املتكاملة  الم���ارات لالت�ضالت  �ضركة   / املدعي  ان 
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   23818.04( وق��دره 
بواقع 12% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى متام ال�ضداد. وحددت لها جل�ضة يوم الثنني 
املوافق 2013/4/8 ال�ضاعة 8:30 �ض بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�ضور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 

اجلل�ضة بثالثة ايام على القل . 
 ق�شم الق�شايا املدنية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10752 بتاريخ 2013/3/28     
  اعالن بورود التقرير بالن�شر

   يف  الدعوى 2011/657  جتاري كلي                
اىل املدعى عليه/1- موؤ�ض�ضة النخبة للدعاية والعالن ل�ضاحبها عبداهلل 
�ضعيد حممد الكندي  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �ضركة اف 
اخلليجية لالعالن والعالقات العامة وميثله: �ضمري حليم كنعان  نعلنكم 
الدعوى  يف   2013/3/26 بتاريخ  املنعقدة   بجل�ضتها  ق��ررت  املحكمة  ب��ان 
املذكورة اعاله. اخطاركم بورود تقرير ال�ضيد اخلبري املنتدب يف الدعوى 
وقد حتددت جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/16 ال�ضاعة 9.30 �ضباحا 

بالقاعة ch1C.15 للتعقيب على التقرير. 
ق�شم  الق�شايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10752 بتاريخ 2013/3/28     
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2012/619  مدين جزئي      
بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  تواتى  �ضالح  امي��ان  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املذكورة  الدعوى  يف   2012/12/25 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة 
بان  عليها  املدعى  بالزام  ���ض.ذ.م.م  وال�ضفر  لل�ضياحة  توميني  ل�ضالح/  اع��اله 
توؤدي للمدعية مبلغ )5.950 درهم( والفائدة القانونية عنه بواقع 9% �ضنويا 
من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�ضداد التام والزامها بالر�ضوم وامل�ضاريف 
ومبلغ خم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�ضوري قابال 
العالن  هذا  لن�ضر  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�ضتئناف خالل ثالثني 
اآل مكتوم حاكم  �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد 

دبي وتلى علنا . 
ق�شم الق�شايا املدنية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10752 بتاريخ 2013/3/28     
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2012/102  مدين كلي      
اىل املحكوم عليهما/1- جريج هيكتور �ضيدجويك 2- جني �ضارلوت �ضدجويك    
بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  القامة  جمهويل حمل 
�ضليمان  عبده  ع��ادل  عا�ضم  ل�ضالح/  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف   2012/4/29
دبي  مركز   2010/166 رق��م  ب��ال��دع��وى  ال�����ض��ادر  املحكم  حكم  على  بالت�ضديق 
العاملي للتحكيم والزمت املدعى عليهما بامل�ضروفات ومبلغ مائتي درهم مقابل 
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�شم الق�شايا املدنية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10752 بتاريخ 2013/3/28     
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2012/1561  جتاري كلي      
اىل املحكوم عليه/1- ح�ضني اقا حاجي ح�ضني لو جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ 2013/1/17 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ضتها 
ل�ضالح/ فر�ضيد مهدي عطاران بالزام املدعى عليه بان يوؤدى للمدعي مبلغ وقدره 
3.009.000 درهم ثالثة مالين وت�ضعة الف درهم والزامه مببلغ وقدره 100.000 
درهم مائة الف درهم جابر لل�ضرر املادي واملعنوي مع الزام املدعى عليه الر�ضوم 
من  ذل��ك  ماعدا  ورف�ضت  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م   1000 ومبلغ  وامل�ضروفات 
طلبات. حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 

بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�شم الق�شايا التجارية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10752 بتاريخ 2013/3/28     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/644   

 املنذرة/�ضركة بروبرتي كورب  ) �ض .ذ.م.م( ، �ضركة انرنا�ضيونال �ضيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�ضكنية )�ض.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�ضد  - املنذر اليه: جابر ايه جي املدهون )ح�ضب العقد( جابر عطا جابر املدهون 
)ح�ضب القامة(  )جمهول حمل القامة(

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�ضداد قيمة اليجار املر�ضد بذمته حتى تاريخه وما ي�ضتجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�ضاها )7(  ايام من تاريخ ا�ضتالم النذار 
العديل وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �ضوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�ض املنذر اليها �ضوف ن�ضطر ا�ضفا اىل اللجوء  
اىل الق�ضاء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�ض وبدل  العطل وال�ضرر  بال�ضافة اىل الر�ضوم 

وامل�ضاريف واتعاب املحاماة واية م�ضاريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10752 بتاريخ 2013/3/28     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/915 عمايل جزئي                    
العوي�ض  نا�ضر  العوي�ض- وميثلها حممد  �ضفريات  �ضركة  املدعى عليه/1-  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / جول ن�ضال ح�ضن احمد اجلد قد اقام 
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )61905( درهم 
والر�ضوم وامل�ضاريف والفائدة 9% من تاريخ رفع الدعوى و�ضمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بالكفالة. رقم ال�ضكوى )2013/138612(. وحددت لها جل�ضة يوم الحد 
املوافق 2013/3/31 ال�ضاعة 8:30 �ض مبكتب القا�ضي لذا فانت مكلف باحل�ضور 
م�ضتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 
فان احلكم  .ويف حالة تخلفك  الق��ل  اي��ام على  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�ضة 

�ضيكون مبثابة ح�ضوري.
 ق�شم الق�شايا العمالية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10752 بتاريخ 2013/3/28     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/551 عمايل جزئي                    
اىل املدعى عليه/1- اف ايه  ا�ض تي لينك لتجارة العامة ����ض.ذ.م.م   جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي / اورنغريب خان اهلل خان   قد اقام عليك الدعوى 
ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )17700( درهم وتذكرة عوده 
مببلغ )2000 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف والفائدة 9% من املطالبة الق�ضائية 
 .)2013/136971( ال�ضكوى  رق��م    . بالكفالة  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�ضمول 
مبكتب  �ض   8:30 ال�ضاعة   2013/4/9 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  او من ميثلك  باحل�ضور  فانت مكلف  لذا  القا�ضي 
لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل 

.ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
 ق�شم الق�شايا العمالية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10752 بتاريخ   2013/3/28     
يف الدعوى رقم 2012/684 ا�شتئناف دبي  

بيكري  ف��الور  �ضن  �ضركة  م��دي��رة  ب�ضفتها  نري�ضري  ج��ولن��ث  بييت  امل�ضتاأنفة/   : م��ن  املرفوعة   
ملقاولت  العربي  ال�ضجان  �ضركة   -2 راي  اندريو جون  امل�ضتاأنف �ضدهما/1-  ذ.م.م.م �ضد:  ليمتد 
اعاله  املذكورة  الدعوى  املنتدب يف  املرزوقي  يعلن اخلبري احل�ضابي/ ح�ضن علي  ذ.م.م.  الديكور 
امل�ضتاأنف  اىل  بتاريخ 2013/1/21  البتدائية  دبي  ال�ضادر عن حمكمة  التمهيدي  مبوجب احلكم 
اخلربة  اجتماع  ح�ضور  ب�ضرورة  ذ.م.م  الديكور  ملقاولت  العربي  ال�ضجان  �ضركة  الثانية/  �ضدها 
�ضباحا  والن�ضف  ع�ضرة  احلادية  ال�ضاعة   2013/4/2 املوافق  الثالثاء  يوم  عقده  املقرر  احل�ضابية 
ومعها كافة ما لديها من م�ضتندات ومذكرات موؤيدة لدفوعها على ان تكون من ن�ضختني. وذلك 
مبقر مكتب اخلبري احل�ضابي الكائن بامارة دبي- �ضارع ابو هيل- بناية الفهد مقابل حمطة برول 
المارات- الدور الول- مكتب رقم 1- ا�ضفل البناية حمالت ماك�ض- هاتف- 2979412-04 فاك�ض 

04-2979413

اخلبري احل�شابي/ ح�شن علي املرزوقي  

اعالن اجتماع خربة احل�شابية

العدد  10752 بتاريخ   2013/3/28     
اعالن حكم يف الدعوى  رقم 2013/171 ح نف�ض- م ر-ب- اأظ

اىل املحكوم عليها/�ضرين عبدالهادي خ�ضري- العراق اجلن�ضية العنوان: 
13/م��ار���ض/2013م قد حكمت عليك  املوافق  بتاريخ  انه  نعلمك  بالن�ضر 
اع��اله مبثابة احل�ضوري ل�ضالح / امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  ه��ذه احلكمة يف 
فا�ضل مهدى �ضالح العبيديل- مبا يلي: حكمت املحكمة يف الدعويني 
مبثابة احل�ضوري: ب�ضم الولد )�ضعيد، زايد، عي�ضى، عبداهلل، �ضيف( 
لوالدهم املدعي ويتحمل الطرفان الر�ضوم وامل�ضاريف منا�ضفة بينهما.   
حكما قابال لال�ضتئناف خالل الجل املقرر قانونا. �ضدر بتوقيعي وختم 

املحكمة بتاريخ 2013/3/14  
 عبدالغفار ح�شن عثمان     

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�شاء (      
حمكمة ابوظبي البتدائية 

العدد  10752 بتاريخ   2013/3/28     
   اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2728و2847 /2012    عم جز- م ع-ب- اأظ

ليت  2-اكادو�ض علي  بنغالدي�ض  القا�ضم اجلن�ضية:  ابو  �ضومون  مدعيان/1-حممد   
كال مياه اجلن�ضية: بنغالدي�ض  مدعي عليه: اوركزاي العاملية للمقاولت وال�ضيانة 
املطلوب  عمالية   الدعوى:م�ضتحقات  مو�ضوع  المارات  اجلن�ضية:  واآخرون  العامة 
اعالنه/ اوركزاي العاملية للمقاولت وال�ضيانة العامة اجلن�ضية: المارات  عنوانه: 
الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�ضر 
املوافق 2013/4/10 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 
�ضباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية 
�ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ 

2013/3/17

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10752 بتاريخ   2013/3/28     
   اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 274و275و276 /2013    عم جز- م ع-ب- اأظ

�ضيخ    عبداخلالق  �ضيخ  2-ر�ضيل  بوهيا  �ضيني  بوهيا  المني  مدعيني/1-حممد   
3-حممد رم�ضان �ضيخ �ضيخ �ضم�ضول اجلن�ضية: بنغالدي�ض  مدعي عليه: بحر الزراف 
للمقاولت العامة اجلن�ضية: المارات  مو�ضوع الدعوى:م�ضتحقات عمالية  املطلوب 
اعالنه/بحر الزراف للمقاولت العامة اجلن�ضية: المارات عنوانه: بالن�ضر حيث ان 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/4/1 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً امام الدائرة 
الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �ضخ�ضيا او بوا�ضطة 
قبل  عليها  موقعا  امل�ضتنداتك  و�ضورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل 

اجلل�ضة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ 2013/3/13
قلم املحكمة العمالية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10752 بتاريخ   2013/3/28     
اعالن احلكم يف الق�شية رقم 2012/1660 جتاري كلي    

اىل املحكوم عليه/علي ا�ضماعيل علي ال ب�ضر  العنوان بالن�ضر نعلمك انه 
بتاريخ املوافق 2013/3/20م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى 
املذكورة بالرقم اعاله ل�ضالح / ماجد �ضعيد ا�ضماعيل املرزوقي بالتايل: 
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري: بالزام املدعى عليها ان يوؤدي للمدعي 
املحكمة  وختم  بتوقيعي  �ضدر  وامل�ضاريف.  دره��م   432500 وق��دره  مبلغ 
يوما   30 خ��الل  لال�ضتئناف  ق��اب��ال  حكما   2013/3/27 امل��واف��ق  بتاريخ 

اعتبارا من اليوم التايل لت�ضلمك هذا امل�ضتند.  
القا�شي /د. حممود حممود الطناحي
 رئي�ض الدائرة التجارية الكلية اخلام�شة    

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�شاء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10752 بتاريخ   2013/3/28     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2068 ت   جتر- م ر- ت  -اأظ(
املنفذ  المارات   اجلن�ضية:  البناء  ملواد  املقدم  �ضعيد  �ضركة  التنفيذ/  طالب 
املطلوب  المارات  العامة اجلن�ضية:  وال�ضيانة  للمقاولت  الهدي  ينابيع   : �ضده 
اعالنه:ينابيع الهدي للمقاولت وال�ضيانة العامة اجلن�ضية: المارات  عنوانه: 
بالن�ضر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�ضند التنفيذ ال�ضادر يف الدعوى 
املوافق  الثالثاء  يوم  جل�ضة  لنظره  وحدد  ت-ب-اأظ  م  جز-  جت   2012/288 رقم 
الدائرة  امام  باحل�ضور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/4/23
الثانية بادارة التنفيذ- ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�ضي �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10752 بتاريخ   2013/3/28     
 اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 394 /2013    جت كل-   م ت -ب- اأظ

املتخ�ش�شة: امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية  
احمد  حممد  خالد  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�ضية:  الول  اخلليج  بنك  مدعي/   
حجز  �ضحة  الدعوى:دعوى  مو�ضوع  المارات   اجلن�ضية:  املهري  عامر  بن  م�ضبح 
املطلوب اعالنه/خالد حممد احمد م�ضبح  وثبوت احلق مببلغ 226.390.76 درهم 
بن عامر املهري اجلن�ضية: المارات  عنوانه: بالن�ضر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
لنظر  موعدا   2013/4/9 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
ب�  الثانية  الدائرة  امام  �ضباحاً   8.30 ال�ضاعة  باحل�ضور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى، 
وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  التجارية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ 2013/3/26
قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10752 بتاريخ   2013/3/28     
 اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 581 /2013    جت كل-   م ت -ب- اأظ

املتخ�ش�شة: املقاولت والنزاعات الن�شائية      
مدعي/ �ضركة بريزما للنوافذ والبواب ذ.م.م وميثلها ال�ضيد/ بطي �ضعيد حممد   
اجلن�ضية:  ذ.م.م  المارات  تينيه  �ضركة  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�ضية:  الكندي 
المارات مو�ضوع الدعوى:مطالبة مالية بقيمة 972250 درهم +12% فائدة قانونية   
بالن�ضر  المارات  عنوانه:  ذ.م.م اجلن�ضية:  المارات  تينيه  �ضركة  اعالنه/  املطلوب 
املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً  فانت مكلف باحل�ضور  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/4/1 موعدا 
امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�ضكر 
و�ضورا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك  وكيل معتمد  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  نهيان   اآل 
امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. 

�ضدر بتاريخ 2013/3/21

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10752 بتاريخ   2013/3/28     
    اعالن حكم يف الدعوى 2012/2993 

املحكوم عليه: �ضليم بن �ضم�ض احلق  العنوان: بالن�ضر نعلمكم انه يف تاريخ 2013/2/17 قد حكمت 
املذكورة  ال��دع��وى  يف  احل�ضوري  مبثابة  حكما  ابوظبي  اليجارية/  املنازعات  ف�ض  جلنة  عليكم 
اعاله ل�ضالح املحكوم له : كوثر ابوبكر ال�صديق عطية . باخالء املدعى عليه املحل رقم 5+4 
بالقطعة رقم 94 حو�ض رقم 26 والكائنة بامل�ضفح ال�ضناعية، والزامه بت�ضليمها للمدعية خاليا من 
ال�ضواغل وباحلالة التي كان عليها وقت التعاقد، والزامه بدفع الجرة امل�ضتحقة من تاريخ ابرام 
العقد يف 2011/6/1 وحتى تاريخ الخالء التام بواقع الجرة ال�ضنوية امل�ضماة بالعقد مع الزيادة 
والكهرباء  امل��اء  ا�ضتهالك  من  يرتب  ما  قيمة  ب�ضداد  والزامه   %5 بواقع  قانونا  املقررة  ال�ضنوية 
وذلك اعتبارا من تاريخ ت�ضلمه العني املوؤجرة وحتى تاريخ اعادة ت�ضليمها للمدعية، وحتميله ر�ضوم 
وم�ضروفات الدعوى، ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات. حكما قابال لال�ضتئناف خالل )15 يوما( 

اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا امل�ضتند. �ضدر بتوقيعي وختم اللجنة

جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية
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العدد  10752 بتاريخ 2013/3/28     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/641   

  املنذر/فاطمة علي ح�ضن علي الزرعوين 
املنذر اليه: حنيفه اولكارا حممد كوتي حاجي- جمهول حمل القامة

ينذر املنذر/ املنذر اليه باخالء العني املوؤجرة وت�ضليمه اىل املالك خالية من ال�ضواغل 
باحلالة التي ت�ضلمها عليها مع ا�ضالح ما قد يكون حلق بها من تلف وت�ضوية ح�ضاب 
املاء والكهرباء عن مدة �ضغله للعني و�ضداد امل�ضتحقات اليجارية وما ي�ضتجد منها منذ 
تاريخ انتهاء عقد اليجار وحتى تاريخ الخالء التام وذلك يف خالل ثالثون يوما من 
تاريخ ن�ضر هذا النذار وال �ضوف ي�ضطر املنذرة اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية 
املنذر  املنا�ضب مع حتميل  التي حتفظ له حقه واملطالبة مبا ذكر اعاله وبالتعوي�ض 

اليه بر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي ومقابل واتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10752 بتاريخ 2013/3/28     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/640   

  املنذر/فاطمة علي ح�ضن علي الزرعوين 
املنذر اليه: مرمي لتنظيم احلفالت  - جمهول حمل القامة

ينذر املنذر/ املنذر اليه ب�ضداد مبلغ )60000 ( �ضتون الف درهم واخالء العني املوؤجرة 
وت�ضليمه اىل املالك خالية من ال�ضواغل باحلالة التي ت�ضمله عليها مع ا�ضالح ما قد 
و�ضداد  للعني  �ضغله  والكهرباء عن مدة  امل��اء  وت�ضوية ح�ضاب  تلف  بها من  يكون حلق 
تاريخ  اليجار وحتى  انتهاء عقد  تاريخ  منذ  منها  ي�ضتجد  وما  اليجارية  امل�ضتحقات 
الن���ذار وال �ضوف  ه��ذا  ن�ضر  تاريخ  التام وذل��ك يف خ��الل ثالثون يوما من  الخ��الء 
واملطالبة  حقه  له  حتفظ  التي  القانونية  الج���راءات  كافة  اتخاذ  اىل  املنذرة  ي�ضطر 
مبا ذكر اعاله وبالتعوي�ض املنا�ضب مع حتميل املنذر اليه بر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي 

ومقابل واتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10752 بتاريخ 2013/3/28     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/639   

  املنذر/فاطمة علي ح�ضن علي الزرعوين 
املنذر اليه: حممد �ضليم �ضري حممد   - جمهول حمل القامة

ينذر املنذر/ املنذر اليه ب�ضداد مبلغ )45000 ( خم�ضة واربعون الف درهم واخالء العني 
املوؤجرة وت�ضليمه اىل املالك خالية من ال�ضواغل باحلالة التي ت�ضمله عليها مع ا�ضالح 
للعني  �ضغله  م��دة  والكهرباء عن  امل��اء  وت�ضوية ح�ضاب  تلف  بها من  يكون حلق  قد  ما 
و�ضداد امل�ضتحقات اليجارية وما ي�ضتجد منها منذ تاريخ انتهاء عقد اليجار وحتى 
تاريخ الخالء التام وذلك يف خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�ضر هذا النذار وال �ضوف 
ي�ضطر املنذرة اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية التي حتفظ له حقه واملطالبة مبا 
التقا�ضي  وم�ضاريف  بر�ضوم  اليه  املنذر  حتميل  مع  املنا�ضب  وبالتعوي�ض  اع��اله  ذكر 

ومقابل واتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10752 بتاريخ 2013/3/28     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1870 جتاري كلي                      
اىل املدعى عليه/1- �ضركة �ضيفينا لاللكرونيات ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي  / مادو �ضيكري  بهانداري   قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة بندب خبري متخ�ض�ض مع الزام املدعي عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف قد 
املعجل بالكفالة.   وح��ددت لها جل�ضة  بالنفاذ  املحاماة. و�ضمول احلكم  اتعاب 
يوم الثالثاء املوافق 2013/4/2 ال�ضاعة 9:30 �ض بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت 
مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل . ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
 ق�شم الق�شايا التجارية                                                                                                                                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10752 بتاريخ 2013/3/28     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/4110 عمايل جزئي                        
اىل املدعى عليه/1- �ضيبكو لالعمال الفنية جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي  / ر�ضيد المزاد �ضاركار  قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )16577 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف. 
رقم ال�ضكوى )2012/129355(.    وحددت لها جل�ضة يوم الثنني املوافق 
2013/4/1 ال�ضاعة 8:30 �ض مبكتب القا�ضي لذا فانت مكلف باحل�ضور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 
. ويف حالة تخلفك فان  الق��ل  اي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
 ق�شم الق�شايا العمالية                                                                                                                                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10752 بتاريخ 2013/3/28     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1522 احوال نف�ض م�شلمني                        
اىل املدعى عليه/1- فوجي�ضالفا دونيك  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي  
/ جاي قوامي بهروز وميثله: طارق ح�ضني عبداللطيف عبدالرحمن ال�ضركال   
قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة ا�ضقاط ح�ضانة و�ضم �ضغري وفقا 
لن�ض الفقرة 2 من املادة 152  والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها 
 ch1.C.13 جل�ضة يوم اخلمي�ض املوافق 2013/4/4 ال�ضاعة 8:30 �ض بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل . ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
 ق�شم ق�شايا ال�شرة                                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10752 بتاريخ 2013/3/28     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1052 احوال نف�ض م�شلمني                        
اليحيى جمهول  ع��ب��داهلل  ب��ن  ابراهيم  ب��ن  عليه/1- حممد  امل��دع��ى  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي  / منال علي ال��ربين وميثله: علي حممد 
اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة باثبات  حممود بن متيم   قد 
يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت  املحاماة.   وات��ع��اب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  ال���زواج 
لذا   ch1.C.13 الثنني املوافق 2013/4/8 ال�ضاعة 8:30 �ض بالقاعة
فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل . ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
 ق�شم ق�شايا ال�شرة                                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10752 بتاريخ 2013/3/28     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/633   

 املنذرة/�ضركة بروبرتي كورب  ) �ض .ذ.م.م( ، �ضركة انرنا�ضيونال �ضيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�ضكنية )�ض.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�ضد  - املنذر اليه: �ضبحي �ضليمان )ح�ضب العقد( 
�ضبحي �ضميح �ضليمان    )ح�ضب القامة(  )جمهول حمل القامة(

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�ضداد قيمة اليجار املر�ضد بذمته حتى تاريخه وما ي�ضتجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�ضاها )7(  ايام من تاريخ ا�ضتالم النذار 
العديل وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �ضوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�ض املنذر اليها �ضوف ن�ضطر ا�ضفا اىل اللجوء  
اىل الق�ضاء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�ض وبدل  العطل وال�ضرر  بال�ضافة اىل الر�ضوم 

وامل�ضاريف واتعاب املحاماة واية م�ضاريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10752 بتاريخ   2013/3/28     
يف الدعوى رقم 2012/174 مدين كلي

 ب�ضفتي انا/ رمي حممد احمد النعيمي خبريا حما�ضبيا مكلفا من قبل حمكمة 
دبي البتدائية املوقرة باجراء اخلربة احل�ضابية يف الدعوى رقم  )2012/174( 

مدين كلي  . فاننا قدر قررنا دعوى ال�ضادة:
مالك  مديرها  وميثلها  ذ.م.م  الكهربائية  الكابالت  لتجارة  مي�ضن  �ضركة   -1
والدوات  ال��ك��ب��الت  ل��ت��ج��ارة  ح�ضن  على  �ضركة  ب�����ض��ري.2-  م��ال��ك  اح��م��د  م�ضعود 
الكهربائية ذ.م.م او من ميثلهما قانونا ب�ضفتهم املدعى عليهم ) الول والثالث( 
بالدعوى املذكورة بالرقم اعاله. للح�ضور اىل مقر مكتبنا الكائن يف دبي- بناية 
الزرعوين- �ضارع الرقه- مكتب رقم 602 -ت: 2517720-04 ف : 04-2517721 
ع�ضر  احلادية  ال�ضاعة  متام  يف   )2013/4/2( املوافق  القادم  الثالثاء  يوم  وذل��ك 
�ضباحا )11.00( ويرجى منكم اح�ضار كافة امل�ضتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم 

عند ح�ضوركم لالجتماع.

دعوة لجتماع خربة ح�شابية

العدد  10752 بتاريخ 2013/3/28     
  مذكرة  اعالن متظلم �شده   بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/1 تظلم جتاري                      
اىل املتظلم �ضده/1- عقيل ح�ضن �ضيد   جمهول حمل القامة مبا ان املتظلم 
امل��دح��اين   قد  دب��ي ال�ضالمي وميثله: عبداهلل خلفان حممد خلفان  / بنك 
اقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�ضوعه تظلم من القرار ال�ضادر يف المر 
لها  وح��ددت   . وامل�ضاريف.  والر�ضوم   2012/654 رق��م  )جت��اري(  عري�ضة  على 
 ch1.B.6 جل�ضة يوم الثنني املوافق 2013/4/1 ال�ضاعة 11:00 �ض بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل .ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري. 
 رئي�ض الق�شم        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10752 بتاريخ 2013/3/28     
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

       يف الدعوى رقم 2009/1206  عقاري كلي
ليمتد  تريدينج  ج���رال  ان��د  دي  اي��ه  ار  هيمان   -1 عليه/  امل��دع��ى  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي  / روى �ضتيا جيت قد اقام الدعوى 
 2013/2/28 بتاريخ  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  وعليه  اع��اله  امل��ذك��ورة 
ب��ن��دب اخلبري  امل��و���ض��وع  ال��ت��ايل: وق��ب��ل الف�ضل يف  ال��ت��م��ه��ي��دي  احل��ك��م 
الهند�ضى �ضاحب الدور من اخلرباء املقيدين باجلدول وعلى املدعيني 
ايداع مبلغ خم�ضة ع�ضر الف درهم خزينة املحكمة. وحددت لها املحكمة 
جل�ضة يوم الثنني املوافق 2013/4/29 ال�ضاعة 9.30 �ضباحا يف القاعة 

  ch1.A.1
ق�شم الدعاوي العقارية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10752 بتاريخ 2013/3/28     
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

       يف الدعوى رقم 2009/1359  عقاري كلي
اىل املدعى عليهم/ 1- هامب�ضتيد اآند مايفري )للو�ضاطة العقارية( 2- علي حممد عبداهلل علي 
اآند  هامب�ضتيد   -3 العقارية  للو�ضاطة  مايفري  اند  هامب�ضتيد  موؤ�ض�ضة  مالك  ب�ضفته  اجلا�ضم 
مايفري ديفيلومبنت ليمتد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي  / اح�ضان بن احمد خ�ضري  
بتاريخ 2013/1/23 احلكم  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  وعليه  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  قد 
التمهيدي التايل: قبل الف�ضل يف الدفع ويف املو�ضوع بندب احد اخلرباء العقاريني املخت�ضني 
املقيدين بجدول اخلرباء باملحكمة- ما مل يتفق الطرفان على ت�ضمية غريه  خالل ا�ضبوع من 
ع�ضى  وم��ا  وم�ضتنداتها  ال��دع��وى  ملف  على  الط��الع  مهمته  تكون  احلكم-  ه��ذا  �ضدور  تاريخ 
اتعاب  ذم��ة  على  دره��م  الف  ع�ضرة  امانة قدرها  اي��داع  املدعى  وكلفت  يقدمه من اخل�ضوم  ان 
وم�ضاريف اخلبري.   وحددت لها املحكمة جل�ضة يوم الربعاء املوافق 2013/4/3 ال�ضاعة 11.00 

  ch1.B.8 ضباحا يف القاعة�
ق�شم الدعاوي العقارية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10752 بتاريخ 2013/3/28     
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

       يف الدعوى رقم 2012/1551  جتاري كلي
اىل املدعى عليه/ 1- �ضيوا مهدي �ضام زاده جمهول حمل القامة مبا ان املدعي  / البنك العربي 
) �ضركة م�ضاهمة عامة( مبا ان املدعى/ البنك العربي )�ضركة م�ضاهمة عامة( قد اقام الدعوى 
التايل:  التمهيدي  احلكم   2013/3/21 بتاريخ  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  وعليه  اعاله  املذكورة 
فلهذه ال�ضاب: حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري وقبل الف�ضل يف املو�ضوع بندب اخلبري املخت�ض 
بالعمال امل�ضرفية �ضاحب الدور يف اجلدول تكون مهمته الطالع على اوراق الدعوى وم�ضتنداتها 
وما ع�ضى ان يقدمه اليه الطرفني منها والنتقال اىل مقر البنك املدعي لالطالع على ك�ضوف. 
حل�ضاب اخلا�ضة بالتعامل فيما بني الطرفني واملرا�ضالت اللكرونية والورقية التي متت بينهما 
وذلك لبيان الت�ضهيالت التي مت  احل�ضول عليها من املدعى و�ضند وتاريخ ومقدار ذلك مع بيان 
طبيعتها. وحددت امانة خربة قدرها ع�ضرة الف درهم كاتعاب اخلبري   وحددت لها املحكمة 

  ch2.E.21 جل�ضة يوم اخلمي�ض املوافق 2013/4/18 ال�ضاعة 9.30 �ضباحا يف القاعة
ق�شم الق�شايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10752 بتاريخ   2013/3/28     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/52 ت   عام- م ر- ت  -ع ن(
املنفذ  المارات   اجلن�ضية:  ال�ضيارات  لتاأجري  العروبة  موؤ�ض�ضة  التنفيذ/  طالب 
اعالنه:   املطلوب  باك�ضتان  اجلن�ضية:  نانك  حممد  بن  يو�ضف  حممد   : �ضده 
حممد يو�ضف بن حممد نانك اجلن�ضية: باك�ضتان  عنوانه: بالن�ضر مبا ان طالب 
 2012/770 رقم  الدعوى  يف  ال�ضادر  التنفيذ  ال�ضند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ 
مد  جز-م ر- ب- ع ن  وحدد لنظره جل�ضة يوم الحد املوافق 2013/4/28 موعدا 
لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ-

العني الكائنة باملقر الرئي�ضي او بوا�ضطة وكيل معتمد ل�ضداد مبلغ 10.000 درهم 
ر�ضوم  درهم   212+ الدعوى  م�ضاريف  درهم   400  + بالن�ضر  اعالنات  درهم   600

التنفيذ  تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10752 بتاريخ   2013/3/28     
 اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 43 /2013    جت جز-   م ر -ب- ع ن

عليه:  مدعي  المارات  اجلن�ضية:  الكويتي   �ضالح  �ضعيد  حممد  مدعي/   
الدعوى:مطالبة  مو�ضوع  المارات  اجلن�ضية:  خادم  خمي�ض  �ضياح  عبداهلل 
خادم  خمي�ض  �ضياح  عبداهلل  اعالنه/  املطلوب  درهم    55500 مببلغ  مالية 
اجلن�ضية: المارات  عنوانه: بالن�ضر)تعجيل من الوقف( حيث ان املدعي اقام 
 2013/4/02 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً امام 
الدائرة الثانية ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز الداري �ضخ�ضيا 
امل�ضتنداتك  و�ضورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او 
القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�ضة  قبل  عليها  موقعا 

�ضدر بتاريخ 2013/3/26

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة العني البتدائية

اقرار بالغاء وكالة
قررت انا: يو�ضف مو�ضى �ضلطان عبداهلل 
واحمل  المارات  اجلن�ضية:  اجلنيبي 
-1953-090235-5( رقم  هوية  بطاقة 

التجارية  الرخ�ضة  مالك  ب�ضفتى   )784
وامل�ضماة   )CN-1303121( رقم 
 ) العامة  للنقليات  �ضتار  )جلوبال  با�ضم 
القت�ضادية  التنمية  دائرة  من  ال�ضادرة 

مني  املمنوحة  الوكالة  الغاء  بابوظبي 
رقم  حتت  واملوثقة  باك�ضتان  اجلن�ضية:  ا�ضغر  حممد  اف�ضل  علي  لل�ضيد/ 
)1207000132( بتاريخ 2012/1/23 لدى الكاتب العدل- بدائرة الق�ضاء يف 
ابوظبي- حيث اين قررت الغائها وعدم قيام الوكيل با�ضتعمال الوكالة نهائيا 
والغاء كافة ال�ضالحيات الواردة فيها بعد تاريخ اللغاء على ان اتعهد بابالغ 
ال�ضركة. وهذا اقرار  التعامل معه با�ضم  الوكالة. ونخذر من  الوكيل بالغاء 

املقر مبا فيهمني بذلك.

العدد  10752 بتاريخ   2013/3/28     
   اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 172 /2013    جت جز- م ت-ب- اأظ

نور  حممد  عليه:  مدعي  بنغالدي�ض   اجلن�ضية:  مور�ضيد  مدعي/حممد   
 15000 مالية  الدعوى:مطالبة  مو�ضوع  بنغالدي�ض  اجلن�ضية:  منري  العامل 
درهم وفائدة املطلوب اعالنه/حممد نور العامل منري اجلن�ضية: بنغالدي�ض 
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�ضر   عنوانه: 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/16 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  التجارية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ 2013/3/25
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10752 بتاريخ   2013/3/28     
 اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 550 /2012    مد كل  -   م ر-ب- اأظ

بن جمعة  يو�ضف  عليه:  فل�ضطني مدعي  اجلن�ضية:  مدعي/ منى حممود عجاوي   
بن عبيد الوح�ضي واخرون اجلن�ضية: �ضلطنة عمان مو�ضوع الدعوى:مطالبة مالية 
101380 درهم املطلوب اعالنه/يو�ضف بن جمعة بن عبيد الوح�ضي   اجلن�ضية: �ضلطنة 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  التمهيدي(  بالن�ضر)باحلكم  عنوانه:  عمان  
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/9 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة  دائرة الق�ضاء    - �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة  لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ 2013/3/27
قلم املحكمة املدنية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10752 بتاريخ   2013/3/28     
 اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1781 /2012    ح نف�ض- م ر- ب - اأظ

 مدعي/ �ضمرية حممد عمر علي العمودي اجلن�ضية: المارات مدعي عليه: 
الدعوى:طالق  مو�ضوع  الهند   اجلن�ضية:  حممد  حبيب  بن  ح�ضني  حبيب 
عنوانه:  الهند  اجلن�ضية:  حممد  حبيب  بن  ح�ضني  اعالنه/حبيب  املطلوب 
بالن�ضر)لعذار املدعى عليه ن�ضرا اما ان يح�ضر لزوجته املدعية او ياأخذها 
اليه يف مكان اقامته او يطلقها حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله 
وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/16 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
ب� حمكمة  الثانية  الدائرة  امام  ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً  باحل�ضور  فانت مكلف 
ابوظبي البتدائية - الكائنة دائرة الق�ضاء - �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ 2013/3/4

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10752 بتاريخ   2013/3/28     
 اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 371 /2013    ح نف�ض- م ر- ب - اأظ

حممد  عليه:  مدعي  الهند  اجلن�ضية:  جابري  وحيد  بنت  �ضباح  مدعي/   
 - باخللع  الدعوى:طالق  مو�ضوع  الهند  اجلن�ضية:  اجلايدي  �ضالم  بن  
اثبات ح�ضانة املطلوب اعالنه/ حممد بن �ضالم اجلايدي اجلن�ضية: الهند   
عنوانه: بالن�ضر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/15 املوافق  الثنني  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �ضباحاً   8.30 ال�ضاعة  باحل�ضور 
البتدائية - الكائنة  دائرة الق�ضاء - �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة  

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ 2013/3/19
الحوال ال�شخ�شية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10752 بتاريخ   2013/3/28     
 اعادة اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 355 /2013    جت كل- م ت- ب - اأظ

 مدعي/ �ضالح علي عبداهلل الغيالين اجلنيبي بوكالة خلود �ضالح علي عبداهلل 
ال�ضعيد  ال�ضيد  وليد  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�ضية:  اجلنيبي  الغيالين 
املطلوب  ا�ضتثمار     عقد  الدعوى:ف�ضخ  مو�ضوع  م�ضر   اجلن�ضية:  حممود 
اعالنه/ وليد ال�ضيد ال�ضعيد حممود اجلن�ضية: م�ضر عنوانه: بالن�ضر حيث 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 
 8.30 ال�ضاعة  باحل�ضور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/3
�ضباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة  املحكمة 
التجارية مبع�ضكر اآل نهيان - �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة  لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ 2013/3/27

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10752 بتاريخ   2013/3/28     
 اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 140 /2013    جت كل-   م ت -ب- اأظ

املتخ�ش�شة: املقاولت والنزاعات الن�شائية
اجلن�ضية:  حجى  ف�ضل  بوكالة/جهاد  العامة-  للمقاولت  النخبة  جنوم  مدعي/   
المارات  مدعي عليه: �ضركة ميدماك للمقاولت العامةاجلن�ضية: المارات  مو�ضوع 
الدعوى:مطالبة مالية 200.000 درهم  املطلوب اعالنه/ �ضركة ميدماك للمقاولت 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�ضر حيث  المارات   عنوانه:  العامةاجلن�ضية: 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/14 املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً امام الدائرة اخلام�ضة ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة  املحكمة التجارية مبع�ضكر اآل نهيان  �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ 2013/3/19
قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10752 بتاريخ   2013/3/28     
اعــــالن احلكم يف الدعوى

رقم 2013/02 مدين جزئي- بني يا�ض    
اىل املحكوم عليه/ حممد خليل ا�ضماعيل ن�ضر اهلل- الردن     العنوان بالن�ضر 
يف  احلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د  2013/3/26م   امل��واف��ق  بتاريخ  ان��ه  نعلمك 
الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�ضالح / فهمي عبداهلل حممد احلدي- اليمن 
بالتايل: حكمت املحكمة ومبثابة ح�ضوري: بالزام املدعى عليه باأدائه للمدعي 
مبلغا ماليا قدره 20.000 درهم ع�ضرون الف درهم وحتميله امل�ضاريف. .�ضدر 

بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/3/27   
امل�شت�شار/ عبدالله املثنى 
قا�شي حمكمة بني يا�ض البتدائية

 امـــــارة ابوظبي  -  دائرة الق�شا ء        
حمكمة بني يا�ض          

العدد  10752 بتاريخ   2013/3/28     
 اعالن بال�شند التنفيذي يف الق�شية التنفيذية  رقم 2012/1182 )تنفيذ جتاري (

اىل املنفذ �ضدها/ �ضركة ماموت للمقاولت ذ.م.م عنوانه: بالن�ضر  قد �ضدر 
�ضدك ال�ضند التنفيذي رقم 2012/182 جتاري جزئي ل�ضالح /موؤ�ض�ضة احمد 
ال�ضناين للنقليات العامة،  ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم 
املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك. والذي �ضدر بالزامك بان توؤدي للمدعية  
مبلغ وقدره )42.510 درهم( والزمتك كذلك بامل�ضاريف.  كما نخطرك بانه 
حتديد جل�ضة 2013/5/5 حل�ضورك بادارة التنفيذ ال�ضاعة )8.30( �ض للنظر 
الج���راءات  حقك  يف  ف�ضتتخذ  احل�ضور  ع��ن  تخلفك  حالة  ويف  التنفيذ،  يف 

القانونية املنا�ضبة.   �ضدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/3/27
القا�شي/ غالب م�شطفى الرباعي     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
       ادارة التنفيذ



•• دبي-الفجر:

يف اإطار حر�ض وزارة الثقافة وال�ضباب وتنمية املجتمع 

مناحي  كافة  يف  ملوظفيها  الثقايف  امل�ضتوى  رف��ع  على 
عامة  والفنون  املجتمعي  والتوا�ضل  العامة  الثقافة 
املعرفة  ق�ضم  نظم  خ��ا���ض،  ب�ضكل  ال���راث  جم��ال  ويف 
والبداع لكافة موظفي الوزارة ور�ضة تدريبية بعنوان 

)الراث الثقايف غري املادي(.
150 �ضخ�ضاً من  ي��زي��د ع��ن  ال��ور���ض��ة م��ا  و���ض��ارك يف 
و   ، املجتمعية  التنمية  و   ، والفنون  الثقافة  قطاعات 
اخلدمات امل�ضاندة ، وموظفو املراكز الثقافية املنت�ضرة 

يف ربوع الدولة.    
املكونات  ك��اأح��د  ال���راث  التدريبية  ال��ور���ض��ة  وت��ن��اول��ت 
من  حتمله  مبا  الإماراتية  الثقافة  لتاريخ  الرئي�ضية 
واأدوات وبيئة متكاملة  اأخالقية وعادات وتقاليد  قيم 
تعرب عن جذور ال�ضخ�ضية الإماراتية يف �ضتي جوانب 

احلياة.
نائب  الظنحاين  اأحمد  قدمها  التي  الور�ضة  وتهدف 
مدير اإدارة الراث والفنون بالوزارة اإىل رفع م�ضتوى 
منت�ضبي  ل��دى  وال��راث��ي  واملجتمعي  ال��ث��ق��ايف  ال��وع��ي 
ال���راث الإم���ارات���ي غري  ال����وزارة واإل��ق��اء ال�ضوء على 
متيزه،  خ�ضو�ضية  م��ن  ل��ه  مب��ا  خا�ضة  ب�ضفة  امل���ادي 
الأ���ض��ق��اء يف دول اخلليج  ف��ي��ه م��ع  ي��ت��ق��اط��ع  وت�����ض��اب��ه 
املادي  ال��راث غري  تعريف  الور�ضة  وتناولت  العربي. 
باأنه الراث غري امللمو�ض والذي ي�ضكل مبجمله تراث 
الدولة من فلكلور واأزياء ومو�ضيقى وتراث فكري من 
الأدب ال�ضعبي والعادات والتقاليد واملعتقدات واملعارف 
ال�ضعبية. واأو�ضحت اأن دولة الإمارات ت�ضتهر براثها 
ال��ك��ب��ري وامل��ت��ع��دد م���ن ال�����ض��ع��ر والأه����ازي����ج والأم���ث���ال 
النا�ض  وع��ادات  والألعاب  والألغاز  والق�ض�ض  ال�ضعبية 
التي متار�ض يف املنا�ضبات والأعياد وغريها من العادات 

والعالقات  الجتماعية  باحلياة  املتعلقة  والتقاليد 
النا�ض  ال�ضعبي ومم��ار���ض��ات  ال��ط��ب  وك��ذل��ك  الأ���ض��ري��ة 

خالل فرات وموا�ضم معينة.
وتاأتي الور�ضة �ضمن خطة الوزارة للتعريف بجهودها 
ال��رام��ي��ة اإىل احل��ف��اظ على ال���راث غ��ري امل����ادي، وما 
الدرا�ضات  وتنظيم  ج��رد،  جلنة  ت�ضكيل  من  به  قامت 
ال����وزارة  ا�ضتحدثته  وال��ت��ي  ال����راث  يف  التخ�ض�ضية 

بالتعاون مع جامعة الإمارات، وحر�ضا من الوزارة على 
بالراث  كبري  اهتمام  اإي��الء  اإىل  الو�ضول مبوظفيها 
غ��ري امل�����ادي. وك�����ض��ف��ت ال��ور���ض��ة ع��ن ج��ه��ود الباحثني 
ال��ت��ي مت جمعها،  امل���واد  واأر���ض��ف��ة  وت��وث��ي��ق  يف ت�ضنيف 
الراث،  اأر�ضفة  يف  بها  املعمول  املكانز  من  لال�ضتفادة 
الت�ضجيل على  العامة من خالل  وتوظيفه يف احلياة 
وبثه  الدرا�ضية  املناهج  العاملي، وتغذية  الراث  قائمة 

بني الأجيال للتعرف عليه، وممار�ضته واحلفاظ عليه 
بو�ضفه اأحد اأهم مكونات الهوية الوطنية.

وي�ضكل الراث غري املادي مرحلة كبرية من مراحل 
احلياة يف املا�ضي وميكن القول باأن البحر له دور كبري 
يف هذا الراث حيث اأن الأ�ضعار والألغاز وغريها من 
ارت��ب��اط��ا وا���ض��ح��ا مب��و���ض��وع البحر  امل���اأث���ورات ترتبط 

وقيمته املعنوية يف حياة ابن الإمارات. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

الذي   2013 اأب��وظ��ب��ي  م��ه��رج��ان  ق���ّدم 
ال�ضيخ نهيان  ي��ق��ام حت��ت رع��اي��ة م��ع��ايل 
مبارك اآل نهيان، وزير الثقافة وال�ضباب 
اخلتامي  ح��ف��ل��ه  يف  امل��ج��ت��م��ع،  وت��ن��م��ي��ة 
الأوىل عربياً  العر�ض  اأعمال  املزيد من 
يف  احل�ضري  التكليف  واأع��م��ال  وع��امل��ي��اً، 
خ�ضبة  على  وا�ضت�ضاف  العا�ضرة،  دورت��ه 
رائعني  ح��دث��ني  الإم����ارات  ق�ضر  م�ضرح 
املو�ضيقي  العمل  هو  الأول  ا�ضتثنائيني، 
الق�ضيدة ال�ضرقية من تاأليف املو�ضيقي 
ال��ك��ب��ري ب�������ض���ارة اخل�������وري، والإط����الل����ة 
من  الأوب���������را  ل��ن��ج��م  الأوىل  ال���ع���رب���ي���ة 
مقاطعة ويلز يف اململكة املتحدة، النجم 

برين تريفل .
ال�ضاحر  املو�ضيقي  الأداء  ان��ت��ه��اء  واإث����ر 
ل��ل��ع��م��ل ال��ق�����ض��ي��دة ال�����ض��رق��ي��ة م���ن قبل 
الفلهارمونية  الت�ضيكية  الأورك�����ض��را 

جنم  اعتلى  بيلولفيك،  ج��ريي  بقيادة 
ب���ري���ن ت���ريف���ل خ�ضبة  امل��ت��م��ي��ز  الأوب�������را 
امل�����ض��رح، م���وؤدي���اً ب�����ض��وت��ه ال���ع���ذب الذي 
الغناء  م���ن حم��ب��ي  ال���ع���دي���دي���ن  ج����ذب 
 – دونيزيتي  روائ���ع  الأوب����رايل،  والأداء 
 L’Elisir من Udite، udite، o
 Suo اإىل  و������ض�����وًل   d’amore
ه���ازي���ل( من  ك��ري�����ض  )ت���وزي���ع   Gan
ال����������راث اخل�����ا������ض مب���ق���اط���ع���ة وي���ل���ز 
النجمة  ب��رف��ق��ة  امل���ت���ح���دة،  امل��م��ل��ك��ة  يف 
من  يا�ضريبوفا  فيكتوريا  ال�ضوبرانو 

م�ضرح مارين�ضكي الرو�ضي العريق.
من جهتها، اعتربت �ضعادة هدى اخلمي�ض 
كانو، موؤ�ض�ض جمموعة اأبوظبي للثقافة 
والفنون، املوؤ�ض�ض واملدير الفني ملهرجان 
اأبوظبي، اأّن حفل اخلتام الرائع ملهرجان 
اأبوظبي، متيز بكونه قّدم عملني اجتمعا 
املهرجان  احتفالية  اأيقونة  ليكونا  معاً 
ك���ان الأول عمل  ال��ع��ا���ض��ر، ح��ي��ث  ب��ع��ام��ه 

ال�ضرقية  الق�ضيدة  احل�ضري  التكليف 
ُي��ق��ّدم لأول مرة  ال��ذي  لب�ضارة اخل��وري 
النجم برين تريفل  اأداء  والثاين  عاملياً، 

لأول مرة يف العامل العربي .
بال�ضكر  اأتوجه  اإنني  �ضعادتها:  واأ�ضافت 
للمهرجان،  امل��خ��ل�����ض  اجل���م���ه���ور  اإىل 
وال��ذي تتزايد اأع��داده عاماً بعد عام، يف 
الفنون يف حياتنا،  لأهمية  اأ�ضيل  تاأكيد 
ول��دوره��ا يف الرت��ق��اء ب��ال��ذائ��ق��ة وحوار 
تاأكيد  اإن���ه  كما  واحل�����ض��ارات،  الثقافات 
اأبوظبي  املكانة الرا�ضخة للعا�ضمة  على 
جمالت  يف  ال��ع��امل��ي  ل���الإب���داع  كحا�ضنة 
والأوب����را  املو�ضيقى،  م��ن  ك��اف��ة،  ال��ف��ن��ون 
والباليه، اإىل امل�ضرح والفنون الت�ضكيلية 

وغريها .
الق�ضيدة  املو�ضيقي  ال��ع��م��ل  اأن  وي��ذك��ر 
ب�ضارة  املو�ضيقار  ت��األ��ي��ف  م��ن  ال�ضرقية 
ختام  حفل  يف  بتاأديتها  قامت  اخل���وري، 
مهرجان اأبوظبي، الأورك�ضرا الت�ضيكية 

الفلهارمونية بقيادة جريي بيلولفيك، 
وق���د ب����داأ جن��م ب�����ض��ارة اخل����وري ي�ضطع 
العام  منذ  املو�ضيقي  ال��ت��األ��ي��ف  ع��امل  يف 
�ضيمفونية  تاأليف  اأجن��ز  حني   1985
اأطالل بريوت على ذكرى احلرب الأهلية 
اللبنانية، وت�ضم ح�ضيلة اأعماله حوايل 
بتاأديتها  ق��ام��ت  مو�ضيقياً،  ع��م��اًل   90
العاملية  الأورك�ضرا  فرق  اأ�ضهر  وعزفها 
امل�ضارح  اأب��رز  من  جمموعة  خ�ضبة  على 
اأنحاء  جميع  يف  املو�ضيقية  واملهرجانات 
العامل، منها �ضاليه بليل، وباربيكان، ودار 

الأوبرا يف القاهرة، ومهرجان اآ�ضنب.
كما تاألق يف احلفل النجم برين تريفل 
جائزة  تت�ضمن  ع��دي��دة  بجوائز  الفائز 
وجائزة  الكال�ضيكية،  وب��ري��ت  غ��رام��ي، 
الغراموفون، واملعروف باإجناز جمموعة 
موزارت،  تاأليف  من  الأوب��را  اأعمال  من 
العديد  وف��اغ��ر، و���ض��راو���ض، وك��ذل��ك 
قدم  وال��ذي  الفردية،  الأ�ضطوانات  من 

ال��ع��دي��د م��ن الأع���م���ال ال�����ض��ه��رية، بينها 
2012، دور ووت��ان يف عمل  ع��ام  اأداوؤه، 
امللكية،  الأوب�����را  دار  اإن��ت��اج  م��ن  ل��ف��اغ��ر 
امل�ضيفة  ال���دار  امليروبوليتان،  واأوب����را 
مل��ه��رج��ان ب��ري��ن، وك��ذل��ك م�����ض��ارك��ت��ه يف 

الحتفالت الأوليمبية لعام 2012.
العا�ضرة  دورت��ه  اأبوظبي يف  اإن مهرجان 
يطوي عقداً من التمّيز، ويعك�ض املكانة 
اأبرز الفعاليات  التي يحتلها كواحد من 
والعامل،  الإم���ارات  يف  والفنية  الثقافية 
وي����ق����ّدم يف ال���ف���رة م���ن 3 ل��غ��اي��ة 31 
ال��ف��ن��ان��ني العامليني  ال�����رواد م��ن  م��ار���ض 
الأداء  فنون  خمتلف  يف  النجوم،  وك��ب��ار 
والفنون  والباليه  والأوب��را،  واملو�ضيقى، 
ال��ت�����ض��ك��ي��ل��ي��ة، وب���ي���ن���ه���م م���ل���ك الأوب�������را 
الكمان  ع������ازف  دوم���ي���ن���غ���و،  ب���ال����ض���ي���دو 
الأمريكي جو�ضوا بيل، النجم الربازيلي 
جيلبريتو جيل، والعازف العاملي يوندي 

يف حفله �ضغف البيانو واآخرين. 

يف اإطار برنامج )نقل املعرفة(

الثقافة تنظم ور�سة تدريبية بعنوان)الرتاث الثقايف غري املادي(

ثقافة وفن�ن

26

عمل لب�صارة اخلوري لأول مرة عامليًا بتكليف ح�صري من املهرجان

حفل ختامي رائع لفعاليات مهرجان اأبوظبي 2013 يت�سمن 
الق�سيدة ال�سرقية واالأداء االأوبرايل املده�ض لربين تريفل

جمل�ض اأمناء جائزة ال�سيخ زايد 
للكتاب يعتمد اأ�سماء الفائزين 

نتائج  اجتماعه  للكتاب خالل  زايد  ال�ضيخ  اأمناء جائزة  ا�ضتعر�ض جمل�ض 
الدورة ال�ضابعة 2012 2013- واعتمد اأ�ضماء الفائزين يف فروع اجلائزة 

الت�ضعة.
1262 عمال يف كل فروعها..  للجائزة  التي و�ضلت  الأع��م��ال  ع��دد  بلغ  و 
دورته  يف  للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي  معر�ض  هام�ض  على  اجل��وائ��ز  و�ضتوزع 
القادمة التي تنطلق نهاية �ضهر اأبريل القادم وذلك يف حفل تكرمي ي�ضم 
دولة  داخ��ل  من  والإعالميني  والكتاب  والأك��ادمي��ي��ني  املثقفني  من  ح�ضدا 

الإمارات وخارجها.
اآل  �ضلطان بن طحنون  ال�ضيخ  برئا�ضة معايل  الذي عقد  الجتماع  ح�ضر 
نهيان رئي�ض هيئة اأبوظبي لل�ضياحة والثقافة ورئي�ض جمل�ض اأمناء اجلائزة 
الثقافة  م�ضت�ضار  امل��زروع��ي  خلف  حممد  و�ضعادة  الأم��ن��اء  جمل�ض  اأع�ضاء 
ن�ضيبة ع�ضو جمل�ض  زك��ي  و���ض��ع��ادة  اأب��وظ��ب��ي  ب��دي��وان ويل عهد  وال����راث 
عام  املهريي مدير  مبارك  و�ضعادة  والثقافة  لل�ضياحة  اأبوظبي  هيئة  اإدارة 
هيئة اأبوظبي لل�ضياحة والثقافة و�ضعادة جمعة القبي�ضي املدير التنفيذي 
لقطاع املكتبة الوطنية يف هيئة اأبوظبي لل�ضياحة والثقافة و�ضعادة الدكتور 
علي را�ضد النعيمي مدير جامعة الإم��ارات العربية املتحدة بالإ�ضافة اإىل 

الدكتور علي بن متيم الأمني العام للجائزة.
الن�ضاطات  الدكتور علي بن متيم عر�ضا لأه��م  اجل��ائ��زة  ع��ام  اأم��ني  وق��دم 
الرقمية اخلا�ضة  الإح�ضائيات  وا�ضتعر�ض  الدورة  لهذه  املرافقة  الثقافية 
ومراجعة  التحكيم  وجل��ان  والفرز  ال��ق��راءة  جل��ان  وعمل  فيها  بامل�ضاركات 
بعد  الفائزين  اأ�ضماء  اعتماد  اأج��ل  من  التحكيم  لتقارير  العلمية  الهيئة 

درا�ضتها بدقة متهيدا للك�ضف عنها قريبا.
حفل  لإقامة  اجلائزة  ا�ضتعدادات  العام  الأم��ني  ا�ضتعر�ض  ذلك  جانب  اإىل 
والن�ضاطات  القادم  ابريل  �ضهر  من  والع�ضرين  الثامن  يف  اجلوائز  توزيع 
الدويل  اأبوظبي  �ضت�ضارك اجلائزة بها على هام�ض معر�ض  التي  الثقافية 

للكتاب.
اأمناء  جمل�ض  رئي�ض  نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  �ضلطان  ال�ضيخ  معايل  واأك���د 
اجلائزة خالل الجتماع اأن اجلائزة حتر�ض على مواكبة التطورات املفيدة 
الثقايف  امل�ضهد  ا�ضتيفاء الدرا�ضات الالزمة وق��راءة ما هو �ضروري يف  بعد 
بع�ض  وتطوير  اجلائزة جنحت يف حتديث  اأن  اإىل  م�ضريا  ودوليا..  عربيا 
الفروع يف دورتها الأخرية وب�ضكل رئي�ض ا�ضتحداث فرع جائزة ال�ضيخ زايد 
للثقافة العربية يف اللغات الأخرى كاإ�ضافة نوعية جديدة ت�ضهم يف تو�ضيع 
واآدابها.  العربية وتاريخها  للثقافة  الآخر وروؤيته  دائرة الهتمام بخطاب 
واأعرب معاليه عن فخره مبا مت حتقيقه من جناحات تقود اإىل اآفاق اأرحب 
من الإجنازات كي تظل اجلائزة اأمينة ل�ضم املغفور له باإذن اهلل ال�ضيخ زايد 

بن �ضلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه كما تظل ا�ضما على م�ضمى.
وكانت اجلائزة يف نهاية العام املا�ضي ومطلع العام اجلاري قد اأعلنت عن 
54 م�ضاركة مر�ضحة للقائمة الطويلة ومنذ الأ�ضبوع املا�ضي بداأ الإعالن 
اإىل الإعالن عن الفائزين يف  عن القائمة الق�ضرية للفروع تباعا و�ضول 

موؤمتر �ضحفي �ضيعقد يف الثاين من اأبريل القادم.

مركز �سلطان بن زايد ي�ست�سيف 
عر�سًا مل�سرحية طوي عتيج

ي�ضت�ضيف مركز �ضلطان بن زايد للثقافة والإعالم اليوم اخلمي�ض .. 
عر�ضا مل�ضرحية طوي عتيج تاأليف الفنان �ضهاب بن �ضاعن واإخراج 
الفريق الإماراتي كلنا خليفة على خ�ضبة  ا�ضماعيل ويوؤديها  جا�ضم 

م�ضرح اأبوظبي يف منطقة كا�ضر الأمواج.
�ضمو  وتوجيهات  حر�ض  اإط��ار  يف  للم�ضرحية  املركز  ا�ضت�ضافة  تاأتي 
ال�ضيخ �ضلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �ضاحب ال�ضمو رئي�ض الدولة 
رئي�ض املركز ب�ضرورة رعاية املواهب الإماراتية ال�ضابة والأخذ بيدها 

مبا يعزز الهوية الوطنية ويخدم الثقافة مبفهومها ال�ضامل.
عتيج  في�ضل   .. ال��ف��ن��ان��ون  ببطولتها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  امل�ضرحية  ت��رم��ز 
و�ضلطان  ���ض��رور  وحممد  �ضاعن  ب��ن  و�ضهاب  بوهاجو�ض  وع��ب��داهلل 
العو�ضي واأمل حمدان وعوي�ض ال�ضويدي ورا�ضد الفزاري .. اإىل روح 
احتاد الإمارات حيث يقدم الفنانون عرو�ضهم امل�ضرحية حبا للوطن 

ورموزه ودعما وتعزيزا مل�ضرية ت�ضامن �ضعب الإمارات ووحدته.
الق�ضايا  م���ن  ع����دد  اإىل  ك��وم��ي��دي  ب��اأ���ض��ل��وب  امل�����ض��رح��ي��ة  وت��ت��ط��رق 
الجتماعية وحتذر من الأفكار املنحرفة .. موؤكدة �ضرورة اللتفاف 

حول الوطن وقيادته الر�ضيدة.
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فــن �أجنــبــي

27
يح�صد  ال�صاحرات(  �صائدا  وجريتل:  )هانزيل  فيلم  اطاقه  منذ 
املاين، ويرتبع على �صباك الدخل، لأنه يعزف معادلة احرتافية، تعمل 
على تقدمي كل ما يريده امل�صاهد، بالذات ال�صريحة العمرية من )15 - 
25( حيث اأكرب كمية من املغامرات وال�صحر واخلرافة وال�صراع واي�صا 
اجلميات. ومنذ اللحظ�ة الأوىل للدخول اىل الفيلم يجد امل�صاهد نف�صه 
واحلكايات  الأح��داث  وراء  يلهث  يظل  حيث  ماراثون،  �صباق  يف  وكاأنه 

واملغامرات التي تقود كل منها اىل اأخرى بايقاع عال ومت�صاعد.

جتاوزت ميزانيته 60 مليون دولر

)هانزل وجريتل: �سائدا ال�ساحرات(.. 
خلطة �سينمائية حت�سد املاليني

اإميلي فان كامب ت�سارك يف اجلزء 
الثاين من )كابنت اأمريكا( 

من املقرر اأن تقوم املمثلة اإميلي فان كامب بدور البطولة اأمام املمثل كري�ض 
اإيفانز يف اجلزء الثاين من فيلم )كابنت اأمريكا(، ويحمل عنوان )كابنت 
بدورها يف  ا�ضتهرت  التي  كامب  فان  و�ضتلعب  �ضولغر(.  وينر  ذا  اأمريكا: 
م�ضل�ضل )ريفينغ( )انتقام(، الذي يعر�ض على �ضبكة ايه بي �ضي، �ضخ�ضية 
اإن��ه من  �ضارون كارتر حبيبة البطل. واأف��اد موقع دي��د لي��ن الإل��ك��روين 
اأي�ضاً  الفيلم  يف  و�ضي�ضارك   ،2014 اأغ�ضط�ض  يف  الفيلم  ���ض��دور  امل��ق��رر 
اأنطونيو ماكي، حيث يوؤدي دور فالكون �ضديق كابنت اأمريكا و�ضريكه يف 

مكافحة اجلرمية.

جيم�ض كرومويل يواجه 
الغرامة النتهاكه القانون 

اآخر يف  ونا�ضط  املمثل جيم�ض كرومويل  اإىل  الأمريكية  ال�ضلطات  وجهت 
اأن ت�ضببا يف  القانون املدين، بعد  بانتهاك  اتهامات  جمال حقوق احليوان 
�ضحيفة  ذك��رت  ح�ضبما  وي�ضكون�ضن،  جامعة  حكام  ملجل�ض  اجتماع  عرقلة 

)وي�ضكون�ضن �ضتيت جورنال(.
بيكام )27 عاما(  وال��ن��ا���ض��ط ج��ريمي��ي  ع��ام��ا(  ك��روم��وي��ل )73  وي��واج��ه 
الغرامة يف حال اإدانتهما، بعد اأن وجهت اإليهما تهمة ال�ضلوك غري املن�ضبط 
يف اأعقاب احتجاجهما اأثناء الجتماع على الق�ضوة �ضد القطط امل�ضتخدمة 
ال��ذي عقد م��وؤخ��را، لفتات  اأث��ن��اء الجتماع،  يف الأب��ح��اث. وحمل الث��ن��ان 
بجامعة  مادي�ضون  خمترب  يف  معدن  راأ�ضه  يف  زرع  قط  عليها  ظهر  كبرية 
وا�ضتهر  القطط.  معاملة  ب�ضاأن  هتافات  ترديد  عن  ف�ضال  وي�ضكون�ضن، 
كرومويل، الذي من املقرر اأن ميثل اأمام املحكمة مع بيكام يف 25 مار�ض 
الأعمال  من  وغريهما  و(الفنان(،  )امللكة(  مثل  اأف��الم  يف  ب���اأدواره  املقبل، 
التلفزيونية، ويواجه الثنان عقوبة الغرامة التي قد ت�ضل اإىل األف دولر 

لكل منهما، وفقا لل�ضحيفة.

الأمريكي  املخرج  يعتزم 
اإخ���راج  ك��ي��ج��اك  �ضتيفن 
وثائقي عن �ضعود  فيلم 
فرقة )باك�ضريت بويز( 
اإىل  الغنائية  الأمريكية 

العاملية.
للفرقة  ب���ي���ان  يف  وج�����اء 
ن�������������ض������رت������ه ����ض���ح���ي���ف���ة 
)ه��������اف��������ي��������ن��������ج��������ت��������ون 
موقعها  ع���ل���ى  ب���و����ض���ت( 
الإل�������ك�������روين: )اأردن��������ا 
دائما عمل فيلم... والآن 

هو الوقت املنا�ضب(.
اإعالمية  تقارير  وذك��رت 
النتهاء  املتوقع  م��ن  اأن 
الفيلم  ت�������ض���وي���ر  م�����ن 

خريف هذا العام.
اأن  اإىل  الإ�����ض����ارة  جت����در 
فرقة )باك�ضريت بويز( 
حتتفل هذا العام مبرور 
تاأ�ضي�ضها على  عاما   20

واأخ������������رج ك����ي����ج����اك من 
عن  وثائقيا  فيلما  قبل 
�ضتونز(  )رول��ي��ن��ج  فرقة 
بعنوان  ال���ربي���ط���ان���ي���ة 
اإك�ضايل(  اإن  )���ض��ت��ون��ز 

)�ضتونز يف املنفى(.

خطط الإنتاج فيلم عن فرقة )باك�سرتيت بويز( 

بعد كمية من  الال�ضيء،  تنتهي اىل  ولكن لالأ�ضف  اللهاث،  حالة من 
املغامرة  بني  تقرن  التي  والأج���واء  وال�ضاحرات  وامل��ط��اردات  املغامرات 

والرعب وال�ضحر وجميع الأ�ضناف الفنية.
الرعب  الفيلم  الأ�ضناف ماذا نريد، جتده يف هذا  فيلم يجمع جميع 

والإثارة واملغامرة..
مليون   60 امليزانية  جت��اوزت  فقد  �ضخمة،  ميزانيات  تتطلب  خلطة 

دولر، ن�ضفها على اخلدع واملوؤثرات والتقنيات.
ال��ذي عمل يف جميع  يركول،  تومي  واخراجه  العمل  بكتابة  قام  وقد 
احلرفيات، ممثال وخمرجا ومنتجا ومونتريا ومن اأهم اأعماله )الثلج 
القاتل( 2009، و)اقتل بيلجو( 2007 وغريها. �ضاعده يف الكتابة 

دانتي هاربر الذي كتب واأنتج ومثل العديد من الأعمال ال�ضينمائية.
هان�ضيل  الثنائي  نرحل مع  يجعلنا  ال��ذي  الفيلم  فما هي حكاية هذا 
جميع  يف  ال�ضحرة  وقتل  لتعقب  رحلتهما  يف  وجريتيل  ه��ان��زل(  )اأو 
حيث  الدموي(  )القمر  الأ�ضطوري  القمر  اق��راب  مع  العامل  اأنحاء 
جميع اأ�ضكال ال�ضحر واملغامرات واملطاردات التي تر�ضخ ح�ضور اخليال 

اخل�ضب الذي �ضيغت بهما هذه التجربة ال�ضينمائية.
العامل،  الذهبية من  الفرة  بارامونت هذه  ا�ضتديوهات  اختارت  لقد 
من اأجل الدفع بفيلمها اىل �ضالت العر�ض، بعيداً عن ازدحام الأفالم 
يف نهاية العام. وخلف هذا العمل يقف ثنائي من اأهم املنتجني، الذين 

يعرفون جيدا ماذا يريد اجلمهور، وهما ويل فرييل ومكاي اآدم.
الفيلم ومنذ امل�ضهد الأول يذهب بنا لال�ضارة اىل اخلرافة الأ�ضلية، 
حينما يتم التخلي عن هانزل وجريتل ال�ضابني يف الغابات، والعي�ض يف 
كوخ �ضاحرة.. وفجاأة يقفز بنا الفيلم عقودا طويلة من الزمان للعثور 
اأرثرتون(..  ريز( وجريتل )جيما  بالدور جريمي  )يقوم  هانزل  على 

وتتداخل الأحداث، بني الع�ضور الو�ضطى وعدد من الأزمنة، وهذا ما 
نلم�ضه تارة عرب املالب�ض واأخرى من خالل الأ�ضلحة. ول �ضيء يقف 
�ضيء، لديهما  اللذين يدمران كل  الثنائي هانزل وجريتل،  اأمام هذا 
خا�ضية النت�ضار على الأع��داء.. ولكن يظل خ�ضمهما الرئي�ض املراآة 

العاك�ضة ال�ضاحرة.. املاكرة.. والتي ل تردد يف زرع ال�ضر.
يف ال�ضيناريو هنالك الكثري من الأخطاء واحلكايات املتداخلة، ولكن 
لغة املغامرة جتعلنا نتجاوز، خ�ضو�ضا، حينما يتفنن املخرج الرويجي 
الأ�ضل يف تفجري الروؤو�ض.. و�ضحق اجلثث.. عرب فيلم خيايل يعتمد 

اأحدث التقنيات يف عامل انتاج هكذا نوعية من الأفالم.
وحينما نكتب يف العنوان )كل ما يريده امل�ضاهد( فاإنها حتمل الكثري 
من الدللت، فحينما نتحدث عن املغامرات نذهب اىل اق�ضى واأبعد 
مم��ا تعني ه��ذه امل��ف��ردة، وه��ك��ذا اخل��ي��ال اخل�����ض��ب، واي�����ض��ا ال�ضحر.. 
واملفاجاآت.. التي يت�ضاعد ايقاعها.. ليظل امل�ضاهد يلهث من مغامرة 
اىل اأخرى.. ومن مواجهة اىل اأخرى، ويف كل مرة يعتقد باأنها النهاية، 
�ضاهدناه م��ن مغامرات  م��ا  ك��ل  تن�ضينا  ب��داي��ة ج��دي��دة،  اأم���ام  بنا  ف���اإذا 

ووجوه.
ون�ضري هنا اىل اأن امليزانية بلغت 60 مليون دولر، واي�ضا ن�ضري اىل 
الأمريكية  ال���ض��واق  الأوىل من عر�ضه يف  اأي��ام  الثالثة  الفيلم يف  اأن 
ال�ضبعني  م��ن  يقرب  يكاد  وه��و  دولر،  مليون   22 ع��وائ��ده  جت���اوزت 
اأي��ام من عر�ضه.. وه��ذا يعني جت��اوز حاجز  مليون بعد م��رور ع�ضرة 

اخلطر وبداأ بالربح.
ال�ضاحرات  جميع  ه��ل  ����ض���وؤال..  يحا�ضرين  يظل  ننتهي..  اأن  وق��ب��ل 
�ضريرات.. األ ميكن ا�ضتثمار ال�ضاحرات و�ضحرهن يف اخلري.. لذا فاإن 

اجلواب يكون على طريقة هانزل وجريتل.. وهو احلرق. 
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الوحدة قد ت�سبب النوم املتقطع
قال باحثون امريكيون ان احتمالت عدم النوم ليال تزيد لدى ال�ضخا�ض 
ال��وح��دة رمب��ا ل  ان  الذين يعي�ضون وحيدين، وذل��ك يف درا���ض��ة ت�ضري اىل 
توؤدي فقط اىل ال�ضعور بعدم ال�ضعادة وامنا هي �ضيئة اي�ضا بالن�ضبة ل�ضحة 
الوحدة  لها  وزم��الء  �ضيكاغو  جامعة  من  كورينا  لياين  ودر�ضت  الن�ضان. 
وامناط النوم بني جمموعة من ال�ضخا�ض كبار ال�ضن الذين يعي�ضون يف 
م�ضتعمرتني لطائفة الهوتريني يف ولية �ضاوث داكوتا. ويتقا�ضم النا�ض يف 
هذه الطائفة الدينية التي تعي�ض ب�ضكل جماعي امل�ضاعر والوجبات ونادرا 
ما يكونون منعزلني اجتماعيا. وقالت ان النتائج كانت مماثلة لنتائج درا�ضة 
اجريت عام 2002 لطالب جامعيني قارنت م�ضاعر الوحدة بنوعية النوم. 
ووجدت هذه الدرا�ضة ان كلما �ضعر الطالب بوحدة كلما زادت �ضعوبة النوم 
الدم  و�ضغط  الوحدة  مب�ضاعر  املتعلقة  املعلومات  الباحثون  وجمع  لديه. 

والنوم من 95 �ضخ�ضا من املقيمني يف جمتمعات الهوتريني.
ومن اجل قيا�ض النوم ارتدى املتطوعون يف الدرا�ضة اربطة يف معا�ضمهم 
املقيمني يف تلك  النوم. ومن بني  اثناء  القلق  ان�ضطتهم وم�ضتوى  لقيا�ض 
الن�ضف  بني  ولكن  وحيدين.  لي�ضوا  انهم  تقريبا  ن�ضفهم  قال  املجتمعات 
املتبقي لحظ الباحثون وجود اجتاه بني م�ضاعر الوحدة املتزايدة والعزلة 

الجتماعية وزيادة النوم املتقطع.
وقالت كورينا: ب�ضكل ا�ضا�ضي فان ال�ضخا�ض الذين يعي�ضون وحيدين كان 
نومهم متقطعا وكان هناك قدر اكرب من احلركة خالل الليل وفرات اكرب 
من النوم الق�ضري ومزيد من التقلب يف الفرا�ض. وا�ضافت ان درا�ضتها ل 
تثبت ان الوحدة ت�ضبب عدم النوم ليال. وبدل من ذلك فان هذه الدرا�ضة 

قد ت�ضاعد يف تف�ضري �ضبب ارتباط الوحدة ب�ضوء احلالة ال�ضحية.

البقرة 

البقرة ا�ضم جن�ض يقع على الذكر و الأنثى ، و ال�ضائع ت�ضمية البقرة الأنثى 
اآكالت الأع�ضاب  بالبقرة و الذكر بالثور و هي حيوانات ثديية جمرة من 
منها ما هو األيف و منها ما هو وح�ضي . و لها �ضاللت خمتلفة و يختلف وزن 
الثالثة من  اأو  الثانية  ال�ضنة  . تلد البقرة يف  اأخ��رى  اإىل  البقرة من �ضاللة 
عمرها و تدوم مدة حملها 258 يوماً و تنجب عجاًل واحداً اأو اأثنني . و من 
املمكن اأن ي�ضل عمر البقرة من ع�ضرين اإىل خم�ضة و ع�ضرون �ضنة ، و لكنها 
تذبح قبل ذلك بكثري . و البقرة من احليوانات املفيدة لالإن�ضان حيث ُتربى 

للبنها و حلمها و جلدها و تعترب الأبقار ثروة قومية يف كثري من البلدان
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األول  العاملي  العرض  قبل  احلمراء  السجادة  على  وصولها  لدى  كوريلنكو  أولغا  املولد  األوكرانية  املمثلة 
لفيلمها النسيان في بوينس آيرس. )رويترز(

اإلينا ؟ ي�صل  حتى  القمر  �صوء  ي�صتغرق  الوقت  من  •  كم 
- ثانية واحدة .

و كاأنها �صل�صلة جبال؟ تبدو  التي  ال�صوداء  الغابة  •  اأين توجد 
- توجد يف اأملانيا .

مدينه اندل�صية فتحها العرب ؟ اول  •  ما 
- اجلزيرة اخل�ضراء .

ماذا تعرف عن الغ�صاء الرام�ض؟
الغ�ضاء الرام�ض هو اجلفن الثالث للطري، واملعروف اأن للطيور ثالثة 
اأجفان جفنان كالإن�ضان وجفن ثالث يحمي العني من الهواء وال�ضوء 
ال�ضديد وي�ضمى اجلفن الرام�ض ويتحرك هذا اجلفن يف العني اليمنى 

اإىل الي�ضار ويف العني الي�ضرى اإىل اليمني.

اأنواع الفيتامينات يوؤدي اىل الت�ضمم بع�ض  اأخذ  يف  الفراط  اأن  تعلم  • هل 
عندما يكون حزين  يبكي  الفيل  اأن  تعلم  • هل 

قطع ذيله  اذا  ميوت  احل�ضان  اأن  تعلم  • هل 
عظمه يف حلمه  يحفظ  التي  احليوان  هي  ال�ضلحفاة  اأن  تعلم  • هل 

واحدة عندما ينام عني  يغلق  الدلفني  اأن  تعلم  • هل 
متتلك حا�ضة ال�ضمع ل  والفعى  والذبابة  ال�ضلحفاه  اأن  تعلم  • هل 

الإن�ضان هي ع�ضلة الفك ج�ضم  يف  ع�ضلة  اأقوى  اأن  تعلم  • هل 
حتى 128 درجة مئوية حرارة  يحتمل  اجل�ضم  اأن  تعلم  • هل 

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

كان لدى احدى ال�ضيدات ولد وحيد خرجت به من هذه الدنيا لذلك كانت تخاف عليه جدا خا�ضة بعد ان 
مات والده ،كانت تعي�ض له ومل تكن ترتاح حلظة ال بعد ان تطمئن ان كل اغرا�ضه قد جهزت وطلباته قد 
نفذت ،ويف احد الليايل راأت هذه الم يف منامها ان �ضيارة �ضخمة جاءت م�ضرعة و�ضدمت ابنها الوحيد وكان 
قد خرج لتوه فرحا من المتحانات ،وان ال�ضدمة كانت قوية ومل يقم منها وراأت نف�ضها وهي تدفنه بيدها 
بجانب والده بل لقد راأت والده يف انتظاره وهو يقول لها اين المانة التي تركتها لك اين ..اين ؟ا�ضتيقظت 
الراأفة بها وان  ايات من الذكر احلكيم وهي تطلب من اهلل  من نومها فزعة مذعورة خائفة واخ��ذت تقراأ 
يطيل يف عمره فهو وحيد . وقفت الم تق�ضي حاجات بيتها وهي م�ضطربة قلقة تنظر اإىل ال�ضاعة وايل الباب 
بلهفة يف انتظار قدوم ولدها ،وبالفعل جاء البن يف موعده اليومي فرحا ن�ضيطا مقبال اياها وهو يقول اريد 
الطعام حال واريد ان انام قليال لوجود امتحان يف الغد وارغب يف الدرا�ضة والتح�ضري ..وارتعبت الم وقلقت 
،هاهو الغد ياأتي ومعه امتحان رمبا هذا هو الغد املن�ضود ..قررت الم بينها وبني نف�ضها ان يذهب الغد ايل 

اجلحيم ول يهم المتحان بل املهم هو الولد فقط ،فليدر�ض هنا امامي و�ضاأتركه ولن اجعله يذهب غدا . 
انتهى اليوم ونام الولد واخذت هي تربت على راأ�ضه وتقراأ له ايات من القراآن كعادتها كل يوم حتى راح يف 
�ضبات عميق ،ثم مدت يدها واخذت ال�ضاعة من جانبه واغلقت جر�ضها وان�ضحبت يف هدوء اإىل غرفتها حتى 
لتزعجه ،ونامت ل�ضاعات نوما م�ضطربا ثم قامت عند �ضالة الفجر وبعد ان امتت ال�ضالة اخذت ترقب 
الوقت ،فابنها يريد ان يذهب من البيت يف متام ال�ضابعة وهي لن ت�ضمح له بذلك �ضتركه نائما وطلبت من 
اهلل العلي القدير ان يظل هكذا حتي العا�ضرة موعد انتهاء المتحان ،وبالفعل مر الوقت بطيئا كانه جاثما 
على قلبها حتي جاءت العا�ضرة ثم ا�ضتجمعت �ضجاعتها لتتقبل غ�ضب ابنها وقررت ان تعيد ال�ضاعة املغلقة 
به  ن��در  ومل  الوقت  مر  احلبيب  ايها  ا�ضتيقظ  بهدوءوتقول  كتفه  على  تربت  وه��ي  منه  اقربت  ثم  مكانها 
،ال�ضاعة الن العا�ضرة ..لقد دقت ال�ضاعة لكنك اغلقتها ومنت ا�ضتيقظ ايها الك�ضول ،هيا �ضاعد لك افطارا 
�ضريعا واقربت من الباب للخروج ولكنها لح�ضت انه مل يحرك �ضاكنا فاقربت منه لتقبله وتداعبه ولكنها 
لحظت برودة ج�ضده و�ضكونه ..�ضرخت فيه ومل يجب لقد كان ميتا يف فرا�ضه وملا ح�ضر الطبيب قال انه 
مات قبل �ضاعات رحمه اهلل ،�ضرخت الم �ضرخة قوية فيها كل اللوعة واحلزن وهي تقول خباأته من العربة 

ومل ا�ضتطع ان اخبئه من القدر .

نحن ال مننع القدر 

دهون البطن تزيد فر�ض اال�سابة ب�سرطان االأمعاء

االإفراط يف امللّينات 
قد ي�سبب نوبات االنتفاخ

 
اإىل  ي���وؤدي  اأن  مُيكن  امللّينات  ت��ن��اول  يف  الإف���راط  ان  املانية  درا���ض��ة  ك�ضفت 
الإ�ضابة بنوبات انتفاخ وتقل�ضات يف البطن، ف�ضاًل عن فقدان اجل�ضم للماء 

واملعادن الالزمة لن�ضاط الأمعاء.
ي�ضعر  املري�ض  يجعل  اأن  مُيكن  امللّينات  تناول  كرثة  اأن  الدرا�ضة  واأ�ضافت 
دائماً باأنه م�ضاب بالإم�ضاك؛ حيث عادًة ما ي�ضتغرق الأمر مدة طويلة بعد 
تفريغ الأمعاء بفعل هذه امللّينات حتى ياأتي موعد التربز الالحق، الذي ل 
يحدث اإل عند امتالء الأمعاء مرة ثانية؛ ومن ثّم ي�ضعر الإن�ضان اأنه مل 

يتربز ملدة طويلة ويظن نف�ضه م�ضاباً بالإم�ضاك.
ب�ضرورة  الإم�����ض��اك،  من  يعانون  الذين  الأ�ضخا�ض،  الدرا�ضة  اأو���ض��ت  ل��ذا 
ا�ضتي�ضاح �ضبب متاعبهم من قبل الطبيب اأو ال�ضيدلين بدًل من تناول 

امللّينات من تلقاء اأنف�ضهم.

�شارة �ملن�ش�ري 
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
وتتمنى ان ت�سبح مذيعة اإعالمية يف 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

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

الأهل والأ�سدقاء.

فاطمة حممد �لعامري
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
اأطفال يف  ت�سبح طبيبة  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

اأعماق البطن هى مرتبطة ب�ضكل  اأو الدهون التى تتخزن فى  اأن الدهون احل�ضوية  ك�ضفت درا�ضة حديثة 
مبا�ضر مع زيادة احتمال الإ�ضابة ب�ضرطان الأمعاء.

واأو�ضح الباحثون وجود �ضك �ضابق فيما اإذا كانت ال�ضمنة عامل لالإ�ضابة ب�ضرطان الأمعاء بدل من العادات 
التى توؤدى اإىل الإ�ضابة بها مبا فى ذلك �ضعف النظام الغذائى ومنط احلياة الهادئ.

واأراد الباحثون اأن يحددوا فيما اإذا كانت اإزالة الدهون احل�ضوية لدى الفئران املعر�ضني جينيا لالإ�ضابة 
ب�ضرطان القولون قد مينع اأو يقلل من منو هذه الأورام.

ومت اختيار ع�ضوائيا لفئران م�ضابة بال�ضمنة التى خ�ضعت جلراحة زائفة كانت لديها اأكرث دهون ح�ضوية 
والتى اأدت اإىل منو كبري فى اأورام الأمعاء، وقللت من فر�ض النجاة ب�ضكل عام. كما وجدوا اأن الفئران التى 
لديها اأقل دهون ح�ضوية، اإما ب�ضبب اتباع حمية غذائية اأو اإجراء اجلراحة كان لديهم انخفا�ض فى اأعداد 
الدهون  تفاعل  كيفية  فى  اجلن�ضني  بني  لالختالفات  اأهمية  وج��دوا  اإنهم  الباحثون  وقال  الأمعاء.  اأورام 

واملغذيات مع بيئة الأورام.

رو�ن حممد
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.


