
نذكر فيما يلي بع�ض املعطيات العلمية امل�سجلة حول حليب 
الر�ؤى  ال�سوية حمل  امل��ب��ادىء  اأم��ل غد حتل فيه  الأم على 

اخلاطئة املتبناة يف هذا ال�سياق:
-1 اإن حليب الأم مادة حية اأ� يف الواقع دم منع�ض اأخفق بنو 
الن�سان حتى الآن يف �سنع مثيل له بينما احلليب ال�سناعي 
)اجل��اف( مادة تفتقد احلياة اأعدت من حليب البقار، �قد 

ياأتي تنا�لها على الر�سيع بالأمل �ال�سيق.
اإل اأنها تتطلب التدرب  غريزي  اأمر  الر�ساعة  اأن  مع   2-
�اك��ت�����س��اب امل���ه���ارة ل�����س��م��ان ا���س��ت��م��راري��ة ���س��ي��ان احلليب 

�احليلولة د�ن تبلور ال�سعاب النا�سئة عنها اأحياناً.
اأ� ذ�ي  اأن ير�سعن اأطفالهن التوائم  الإمهات  باإمكان   3-

البنية ال�سعيفة اأ� غري متكاملي الن�سج اأي�ساً.
العملية  خ����ال  ي���ول���د�ن  ال���ذي���ن  امل���وال���ي���د  ب���اإم���ك���ان   4-
ال��ولدة مبا�سرة يف  بعد  الأم  اأن ير�سعوا حليب  القي�سرية 
بعد  �ساعات  املو�سعي �)6-4(  التخذير  اىل  اللجوء  حالة 

الولدة يف التخدير العام.
تعاطي امل�سادات  اأ�  اجللد  حتت  امل�سل  اعطاء  يخل  ل   5-

احليوية �امل�سكنات بعملية الر�ساعة.
الولدة  بعد  الأ�ل  اليوم  يف  احلليب  كمية  حمد�دية   6-
اأمر طبيعي �لحاجة لتغذية الطفل باملاء املحلى اأ� احلليب 

ال�سناعي.
على غناه مبادة البيتاكار�تني  اللباأ  لون  ا�سفرار  يدل   7-

)طليعة الفيتامني A( �لعاقة له با�سفرار الوليد.
عالية  �مناعية  غذائية  قيمة  كميته  حتددت  �اأن  للباأ   8-

جداً على كا ال�سعيدين قوة فاعلية املكونات �نوعيتها.
قطرة  م��ن  ثدييها  خلو  ل���اأم  ب��دا  �اإن  للقلق  لداع���ي   9-
اىل  �ل��ي��ده��ا  ت�سم  اأن  عليها  ينبغي  ب��ل  ال��ل��ب��اأ  م��ن  �اح����دة 
فاإنهما  �الختبار،  التدرب  �تبداأ  ثديها  له  �تقدم  �سدرها 

خطوات كفيلة باإفراز احلليب ��سيانه.
-10 يت�سم الق�سم الأ�ل من احلليب برقته �بفاعليته يف 
اإثارة �سهية الر�سيع، �تلعب زيادة تركيز الدهنيات يف نهاية 
اللتفات  بال�سبع، على هذا يتعني  �سعوره  د�راً يف  الر�سعة 

اىل �سر�رة ا�ستفادة الر�سيع من كا الق�سمني.
احلليب  �سيان  اإمكانية  ت��وف��ر  م��ن  �اث��ق��ني  لنكن   11-

الكايف لدى جميع الأمهات.
-12 اأن يقدم احلليب للر�سيع بح�سب طلبه د�ن اأن تتحدد 
ر�������س������اع������ت������ه 
ب�������دف�������ع�������ات 

معينة.
توا�سل  د�ر يف  الليلية  للر�ساعة   13-

�ا�ستمرارية �سيان احلليب.
لداع���ي لي��ق��اف ال��ر���س��اع��ة عند   14-
اأ�  �الأمل  �ال�����س��ق��وق  اجل�����ر�ح  ظ��ه��ور 

النتفاخ يف الثديني.
اأدنى  د�ن  ال�سغريان  ال��ث��دي��ان   15-
�سك ق��ادران على اإف��راز الكمية الكافية 

من احلليب.
مظهر  تغيري  يف  ل��ل��ر���س��اع��ة  دخ���ل  ل   16-

الثديني �ت�سوههما.
اأ� تتايل  الليل  يف  الر�سيع  ا�ستيقاظ  ميثل  ل   17-

عدم  على  م��وؤ���س��رات  �ت�سو�سه،  ب��ك��ا�ؤه  اأ�  ر�ساعته  دف��ع��ات 
كفاف حليب الأم.

توا�ؤمه  م��دى  الأم يف  حليب  حليب،  اأي  ي�ساهي  ل   18-
مع الر�سيع.

من حليب الأم عند ظهور  الر�ساعة  ليقاف  لداعي   19-
اأعرا�ض الريقان )ال�سفرار(.

انعكا�ض انقطاع �سيان احلليب ل يدل على قلته. اإن   20-
تبداأ  ه��رم��ون��ي��ة  ع�سبية  عملية  احل��ل��ي��ب  اإف����راز  اإن   21-
�تتوا�سل بتمتع الأم بالهد�ء �تقدميها الثدي اىل الطفل 

�مل�ض الر�سيع �النظر اليه.
الطريقة الوحيدة لزيادة �سيان احلليب هو تكرر  اإن   22-

م�ض الثدي من قبل الر�سيع.
اأ�  احلمية  اىل  ال��ر���س��اع��ة  ف��رة  يف  ل���اأم  لح��اج��ة   23-
تنا�ل  عليها  يتوجب  �ل��ك��ن  خ��ا���ض،  غ��ذائ��ي  ن��ظ��ام  اع��ت��م��اد 

الغذاء الكايف.
حد�د  يف  املاء  من  كافية  كمية  تنا�ل  ال�سر�ري  من   24-

التغلب على العط�ض.
الأم  �خا�سة  للجميع  حميد  غري  انعكا�ض  النفعال   25-
اجل�سمية  الراحة  تلعبه  الذي  الهام  للد�ر  بالنظر  املر�سع 

�الهد�ء النف�سي يف جناح عملية الر�ساعة.
يقرر مدة الر�ساعة �عدد دفعاتها  الذي  هو  الر�سيع   26-

�لحاجة للمر�سع اىل اأي برنامج خا�ض يف هذا امل�سمار.
من قبل املر�سع )�سوى  الأد�ية  تعاطي  من  مانع  ل   27-
احلالت  يف  ا�ستعمالها  يح�سن  �لكن  منها(،  حم��د�د  ع��دد 

ال�سر�رية �الأ�قات املنا�سبة.
-28 ل يف�سد احلليب يف ثدي الأم فيما لو اأحجمت الأم 

ل�سبب ماعن اأر�ساع الطفل لعدة �ساعات فاحاجة لها 

لل�سفط ��سحب احلليب.
اأ�  الأم  عند مر�ض  الر�ساعة حتى  مبوا�سلة  نن�سح   29-

الر�سيع.
الطفل  اىل  احلليب  بزجاجة  املحلى  امل��اء  تقدمي  اإن   30-
ا� تعوده على تعاطي احللمة ال�سناعية ياأتي بنتائج �سلبية 

على ا�ستمرارية �سيان احلليب �من ثم الر�ساعة.
من  الأ�ىل  اأ�سهر  ال�ستة  خ��ال  للر�سيع  لح��اج��ة   31-

عمره اىل املاء فيما لو اقت�سرت ر�ساعته على حليب الأم.
�سيولة من احلد  اأك��ر  الأم  الر�سيع من حليب  ب��راز   32-

املاألوف �دفعاته اأكر اأي�ساً.
اتخاذ  امل���ن���زل  خ����ارج  ال��ع��ام��ات  الم���ه���ات  ب��ام��ك��ان   33-

اجراءات خا�سة بغية موا�سلة ر�ساعة اأطفالهن.
-34 تت�سم الر�ساعة الطبيعية ب�سهولة اأكرب من الر�ساعة 

ال�سناعية بالن�سبة لاأم �الر�سيع على حد �سواء.
حتى  خا�سة  باأ�ساليب  احلليب  �سيان  اإع��ادة  ميكن   35-

بعد �سحته اأ� انقطاعه لأ�سباب ما.
عملية  يف  احل���م���ل  م��ن��ع  اأق����را�����ض  ب��ع�����ض  ت���وؤث���ر  ل   36-

الر�ساعة.
ال�سهرية عملية الر�ساعة. الد�رة  تعيق  ل   37-

ال��ر���س��اع��ة ميكن  ف���رة  يف  ث��ان��ي��ة  احل��م��ل  ح��ال��ة  يف   38-
من  اخلام�ض  ال�سهر  نهاية  حتى  الوليد  ار���س��اع  موا�سلة 

احلمل على الأقل.
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تطبيقات ملراقبة ا�ستخدام الأبناء للإنرتنت
اأبنائهم  اأن الآباء بات باإمكانهم مراقبة ا�ستخدام  اأظهرت درا�سة جديدة 
الذين ترا�ح اأعمارهم بني عامني �13 عاما لاإنرنت، �التحكم فيه 

بف�سل تطبيقات جديدة على الهواتف الذكية �احلا�سوب اللوحي. 
م��ن ثلث  اأك��ر  اأن  ل��اأب��ح��اث  بيو  اأج��راه��ا مركز  التي  ال��درا���س��ة  �ك�سفت 
 ،2011 ع��ام  الذكية  للهواتف  ا�ستخدامهم  زاد  الأمريكيني  املراهقني 
امل�ستخدمني  ه��وؤلء  ن�سف  من  يقرب  ملا  رئي�سية  ��سيلة  الهاتف  �اأ�سبح 

للدخول على الإنرنت، مما ي�سعب على الآباء متابعة ت�سرفاتهم.
�مقرها  للربجميات  ف��ون  ك��اي��ت  ب�سركة  �سريك  �ه��و  ���س��اه،  اأن���وج  �ق���ال 
اأ�سا�سي يكون لديك  اإنه عندما يكون لديك هاتف ذكي فب�سكل  تور�نتو، 

الإنرنت يف جيبك اأينما تكون �بعيدا عن اأعني �الديك.
التطبيقات  بالتحكم يف  ال�سركة لاآباء-  اأعدته  -الذي  التطبيق  �ي�سمح 
اأ�  بهم  يت�سلون  الذين  �الأ�سخا�ض  اأبنا�ؤهم  ي�ستخدمها  التي  �امل��واق��ع 

يبعثون لهم بر�سائل ن�سية.
�اأ�سدرت ال�سركة تطبيقا جديدا  با�سم كايت تامي خم�س�سا لل�سغار من 
العديد من خ�سائ�ض تطبيق كايت  17 عاما، �هو يحمل  اإىل   13 �سن 

فون لكنه ل يتيح خا�سية منع املكاملات.
�يف �قت �سابق هذا ال�سهر اأ�سدرت �سركة نت ناين املتخ�س�سة يف برجميات 
�يعمل  اأب���ل،  �سركة  تنتجها  ال��ت��ي  ل��اأج��ه��زة  ج��دي��دا  مت�سفحا  امل��راق��ب��ة 
اأ�ض لت�سفية حمتوى الإنرنت �منع املحتوى غري  اأ�  اآي  بنظام ت�سغيل 
اإندر�يد  الت�سغيل  املخ�س�سة لنظام  لن�سخة نت ناين  الأخاقي. �ميكن 
اأن  ميكن  التي  بالتطبيقات  التحكم  د�لرا   12.99 مقابل  تباع  �التي 
ي�ستخدمها الطفل، �هي متاحة اأي�سا لاأجهزة التي تعمل بنظام اآي اأ� 

اأ�ض لكن بتطبيقات اأقل مقابل 4.99 د�لرات.

اأوباما يطلق مبادرة بحثية لدرا�سة مخ الإن�سان
لدرا�سة  جديدة  مبادرة  تفا�سيل  الثاثاء  ام�ض  البي�ض  البيت  ك�سف 

مخ الن�سان بهدف عاج مر�ض الزامير �غريه من ال�سطرابات.
التكنولوجيا  عرب  املخ  اأبحاث  مبادرة  ا�سم  الربنامج  هذا  على  �اأطلق 
د�لر  مليون  مبئة  مم��ول  ��سيكون  برين  املتقدمة  املبتكرة  الع�سبية 
من ميزانية اأ�باما لعام 2014 . �من املقرر اأن يعلن البيت البي�ض 
املبادرة  ان  بيان  البي�ض يف  البيت  القادم. �قال  ال�سبوع  امليزانية  عن 
�ست�سرع من تطوير �تطبيق تكنولوجيات جديدة متكن الباحثني من 
�الد�ائر  امل��ف��ردة  امل��خ  خايا  اأن  كيف  تظهر  للمخ  حركية  �سور  انتاج 
الع�سبية املعقدة تتفاعل ب�سرعة التفكري. �اأ�ساف البيان �ستفتح هذه 
التقنيات ابوابا جديدة ل�ستك�ساف كيف اأن املخ ي�سجل كميات هائلة من 
املعلومات �يعاجلها �ي�ستخدمها �يخزنها �ي�ستعيدها ��ستلقي ال�سوء 

على الر�ابط املعقدة بني �ظيفة املخ �ال�سلوك.

�سجن متعهد دفن مدى احلياة لإدانته بقتل زوجته 
اأ�سدرت حمكمة بريطانية، ام�ض الثاثاء، حكماً بال�سجن مدى احلياة 
بقتل  ادان��ت��ه  اأن  بعد  العمر،  م��ن  ال�61  يف  امل��وت��ى  لدفن  متعهد  بحق 
ز�جته �التخل�ض من جثتها. �قالت هيئة الإذاعة الربيطانية )بي بي 
�سي( اإن حممكة التاج يف بلدة �ر�س�سر، اأمرت باأن يخدم، جون تيلور، 
مدة ل تقل عن 17 عاماً من احلكم الذي ا�سدرته بحقه بعد حماكمة 
�التي  األيثيا،  ز�جته،  قتل  اأنكر  تيلور  اأن  �ا�سافت  �سهراً.   ا�ستغرقت 
�سوهدت للمرة الأخرية يف بلدة اأ�رليتون مبقاطعة هرييفورد�ساير يف 
الآن.  حتى  جثتها  على  العثور  يتم  �مل   ،2012 يناير  الثاين  كانون 
الدفن  متعهد  اأن  اإىل  ا�ستمعت  املحكمة  اأن  اإىل  �سي(  بي  )بي  �ا�سارت 

تيلور، كان على عاقة غرامية مع اإمراأة اأخرى.

اأمهات يحر�سن قراهن
تقوم جمموعة من الأمهات، يف حمافظة توجنلي ��سط تركيا، بد�ر 

حار�سات القرى اإىل جانب �اجباتهن اليومية �اأعمالهن يف احلقول.
�ذكرت �كالة الأنا�سول الركية لاأنباء اأن حوايل 25 �سيدة حتر�سن 
 1400 يبلغ  ارت��ف��اع  على  الباد  ��سط  توجنلي  حمافظة  يف  قراهن 

مر، �يتمركزن يف مواقع احلرا�سة �هن مت�سّلحات ببنادقهن.
�اأ�سافت اأن حار�سات القرى عملن على اأداء �اجبهن على اأكمل �جه، 
حيث يتوجهن اإىل اأماكن احلرا�سة يف �ساعات ال�سباح الباكرة، مرتديات 
ماب�سهن املحلية، �فوقها ال�سدرية الع�سكرية، على الرغم من ظر�ف 

احلياة الريفية ال�سعبة.
�لذلك  امل�ستقبل،  ��سعادة يف  اأمناً  اأكر  القرى بحياة  �حتلم حار�سات 
�الرامية  تركيا،  يف  حالياً  اجلارية  ال�سلمية  للعملية  دعمهن  يبدين 
اإىل اإنهاء م�سكلة الإرهاب . �نقلت الوكالة عن توركان بوداق، البالغة 
من العمر 47 عاماً �تعمل حار�سة للقرية منذ 17 عاماً، اأن اجلميع 
يرغبون بحياة اآمنة �مريحة، م�سيفة نريد اأن ين�ساأ اأطفالنا يف بيئة 

اآمنة . 

دعوى ق�سائية �سد كيفن كو�سترن 
رفعت �سركة اإنتاج اأمريكية دعوى ق�سائية �سد النجم الأمريكي كيفت 
كو�سترن يف م�سعى منها لعرقلة جهوده الرامية اإىل قب�ض اأموال تدين 

له بها.
�اأفادت �سحيفة هوليو�د ريبورتر الأمريكية ان �سركة مورغن كريك 
لاإنتاج ، التي اأنتجت فيلم ر�بن هود: اأمري الل�سو�ض يف العام 1991، 

رفعت الدعوى �سد كو�سترن يف حمكمة الإفا�ض بنيويورك.
ال�سركة  �سد  ب��دع��وى  كو�سترن  ت��ق��دم  املا�سي  ال��ع��ام  ان��ه يف  �اأ����س��ح��ت 
مطالباً بح�سته من اأرباح عر�ض الفيلم، متهماً اإياها بارتكاب خمالفات 
ل�سركة   ، هود  ر�ب��ن  بينها  من  فيلماً   41 �اإعطاء حقوق  املحا�سبة  يف 
اإفا�سها  �سهرت  التي  للتوزيع  اإيفرني�ض  �ه��ي  رئي�سها  ميلكها  د�لية 
الآن. �بح�سب دعوى ال�سركة فاإن كو�سترن �افق على منحها كل حقوقه 

�التزاماته بفيلم ر�بن هود ، �هو ح�سل على كل ما يخ�سه منها.

زّوروا  ن�������������������واب 
����ش���ه���ادات���ه���م اجل��ام��ع��ي��ة 
الباك�ستاين  ال��ق�����س��اء  اأ�����س����در 
نائبني  ب�����س��ج��ن  ح��ك��م��ني  ام�������ض 
�سهادات  تقدمي  بتهمة  �سابقني 
انتخابات  م��ز�رة خال  جامعية 
مذكرات  اأ����س���در  ك��م��ا   2008
اع����ت����ق����ال ب���ح���ق ن�������واب اآخ����ري����ن 
�سبكة  �ذك���رت  نف�سها.  بالتهمة 
الباك�ستانية  التلفزيونية  جيو 
ال�سابق  ال����ف����درايل  ال���وزي���ر  اأن 
فاز  ال��ذي  ك��ورد  هومايون عزيز 
عام  الت�سريعية  الن��ت��خ��اب��ات  يف 
عاماً  ب��ال�����س��ج��ن  ح��ك��م   2008
�اح���داً �دف��ع غ��رام��ة مالية بعد 
اإدانته بتز�ير �سهادته اجلامعية. 
اأن���ه مت اع��ت��ق��ال كورد  �اأ���س��اف��ت 
ف��ور ���س��د�ر احل��ك��م. �حكم على 
خيرب  اإقليم  عن  ال�سابق  النائب 
القّيوم  عبد  خليفة  بختونخوا، 
ب��ال�����س��ج��ن ث����اث ���س��ن��وات �دفع 
ب��ت��ه��م��ة تقدمي  م��ال��ي��ة  غ���رام���ة 
�����س����ه����ادة ج���ام���ع���ي���ة م�����������زّ�رة يف 
انتخابات 2008 التي فاز فيها 
احلكم  �ب��ع��د  م�ستقل.  كمر�سح 
ال�سجن  اإىل  القّيوم  عبد  اقتيد 
اعتقال  مذكرات  ��سدرت  ف��وراً. 
ن�سري  ال�سابقني  النائبني  بحق 
ر�زالدين  حاجي  مولوي   � �ساه 
ال�����س��اب��ق بده�سا  ال��ن��ائ��ب  �اأدي����ن 

كا�سارين بالتهمة ذاتها.

اأول  ت���ل���ق���ي  ك���ل���ي���ن���ت���ون 
خ���������ط���������اب م�������دف�������وع 
تلقي �زيرة اخلارجية الأمريكية 
ال�����س��اب��ق��ة ه��ي��اري ك��ل��ي��ت��ون اأ�ل 
يف  اأج��راً  تتقا�سى مقابله  خطاب 
جمل�ض  اأم��ام  اأبريل  ني�سان   24

اإ�سكان �طني يف دال�ض.
املتعدد  الإ���س��ك��ان  جمل�ض  �اأع��ل��ن 
يف  �ستلقي  كلينتون  ان  ال��وط��ن��ي 
خطاباً  اأب��ري��ل  ني�سان  من  ال�24 
يف دال�ض، ليكون هذا اأ�ل خطاب 
م���دف���وع ل��ه��ا ب��ع��د خ��ر�ج��ه��ا من 

�زارة اخلارجية.
ي�سار اإىل ان املجل�ض ميثل كربى 
الأمريكي،  البناء  قطاع  �سركات 
�بناء  ملكية  ب�����س��وؤ�ن  يعنى  �ه��و 

�اإدارة �متويل م�ساريع البناء.
تتق�ساه  ال���ذي  املبلغ  ي��ذك��ر  �مل 
ك���ل���ي���ن���ت���ون ع����ن خ���ط���اب���ه���ا ه����ذا، 
الرئي�ض  ز�ج���ه���ا  ان  ال��ع��ل��م  م���ع 
كلينتون  بيل  الأ�سبق  الأم��ريك��ي 
جنى منذ انتهاء �ليته ما يزيد 
اإلقاء  من  د�لر  مليون   89 عن 

اخلطابات.

امريكية  معمرة  اأكرب  وفاة 
يف  ت�سدر  امريكية  �سحيفة  ذك��رت 
العمر  م��ن  تبلغ  ام���راأة  ان  فلوريدا 
اأنها  ع��ل��ى  �م�����س��ج��ل��ة  ع��ام��ا   113
املتحدة  ال���ولي���ات  يف  م��ع��م��ر  اك���رب 
توفيت قبل ب�سعة ا�سابيع من عيد 
ميادها. �ا�ردت �سحيفة تامبا باي 
تاميز ان ال�سي تومب�سون توفيت يف 
اذار يف  21 من مار�ض  منزلها يوم 
�ذكرت  فلوريدا.  بولية  كلري��تر 
ري�سري�ض  ج��ر�ن��ت��ول��وج��ي  ج��م��اع��ة 
ال�سيخوخة  ب���اأب���ح���اث  ت��ع��ن��ي  ال��ت��ي 
�جتمع معلومات عن اقدم املعمرين 
على قيد احلياة املعر�فني يف العامل 
اك��رب معمر يف  ان ال�سي كانت راب��ع 
العامل قبل �فاتها. �افادت �سحيفة 
تامبا باي تاميز ان ال�سي �لدت يف 
اخلام�ض من ابريل ني�سان 1899 
بن�سلفانيا.  ب��ولي��ة  ف��ول��ز  بيفر  يف 
فلوريدا  �لي��ة  يف  للعي�ض  �انتقلت 
ر�ن  ز�ج�����ه�����ا  م�����ع   1971 ع�������ام 
تومب�سون �هو ع�سو �سابق مبجل�ض 
�الذي تويف  بن�سلفانيا  �سيوخ �لية 

عام 1986.

تناول الأ�سماك الغنية بالأوميغا 3 
يطيل العمر 

باأحما�ض  الغنية  الأ�سماك  بتنا�ل  اأمريكيون  باحثون  ين�سح  طويلة  حياة  عي�ض  يريد  من  لكل 
الأ�ميغا 3 بانتظام �اأفاد موقع هيلث دي نيوز الأمريكي ان درا�سة على اأكر من 2600 �سخ�ض 
متقدم يف ال�سن اأظهرت ان الذين �جدت يف دمهم الن�سبة الأعلى من الأ�ميغا 3، املوجود عادة يف 
الذين كانت عندهم  الأقل من  اأكر على  �سنتني  الأ�سماك، عا�سوا  �ال�سلمون �غريها من  التونا 

ن�سبة هذا احلم�ض اأدنى عندهم.
�قال الباحث الدكتور ريو�ض مظفريان من كلية ال�سحة العامة يف جامعة هارفرد ببو�سطن 

الدم  3 يف  الأ�ميغا  بل عن معدلت  ال�سمك  زي��ت  لي�ست عن مكمات  الدرا�سة  ه��ذه  ان 
املرتبطة بالنظام الغذائي .

املوت �خ�سو�ساً  الدم مرتبطة براجع خطر  3 يف  الأ�ميغا  ان معدلت  �اأ�ساف 
الناجم عن اأمرا�ض القلب �الأ�عية الدموية .

�اأ�سار مظفريان اىل ان الدرا�سة اأظهرت ان خطر �فاة الذين لديهم املعدلت 
الأعلى من الأ�ميغا 3 يف الدم لأية اأ�سباب تراجع بن�سبة 27 %، �بن�سبة 35 

القلب. اأمرا�ض  ال�سبب  كان  % اإذا 
�اأ��سح ان ال�سمك يحتوي على بر�تني �اأحما�ض دهنية مفيدة للقلب، م�سدداً 

على ان درا�ستهم �جدت ارتباطاً بني تنا�ل ال�سمك �اإطالة العمر، �لكنها مل تكت�سف 
بعد ما اأذا كان يف الأمر عاقة �سببية ما ي�ستدعي مزيداً من الدرا�سة.

الر�ساعة الطبيعية مهمة للطفل والأم
الر�شاعة الناجحة نعمة كربى وفريدة تهناأ بها كل من الأم والطفل. ونيل 
الكفيلة بذلك،  امل�شاعي وتعلم ال�شاليب  التدرب وبذل  النعمة يتطلب  هذه 
والنجاح يف هذا الأمر الهام يتوقف على املبادىء والروؤى ال�شائدة يف املجتمع 
الر�شاعة  مو�شوع  اإزاء  جمتمع  اأي  يتبنى  حيث  بها  واملحيطني  الأم  وا�شناد 

مبادىء واجتاهات خا�شة يتنافى بع�شها مع مبادىء العلم احلديث.



•• العني - الفجر:

من  الباحث  الدهان  عاء  الدكتور  ال�ستاذ  ك�سف 
المارات  بجامعة  العلوم  بكلية  اجليولوجيا  ق�سم 
عن التو�سل اىل نتائج ايجابية من خال م�ساركته 
�سمن فريق بحثي عاملي حول ا�ستخراج لب جليدي 
يف �سمال جريناند هو م�سر�ع بحثي عاملي يطلق 
امل�سرك  البحث  ب��اأن  �ق��ال   NEEM ا�سم  عليه 
�الذي انطلق منذ العام 2007 بفريق مكون من 
كوبنهاجن  جامعة  من  جامعة  برئا�سة  د�لة   13
جتميع  خاله  من  الباحثون  يحا�ل  الدمناركية 
ما يقرب من 2.5 كم من اللب اجلليدي تعود اىل 
ع�سر الإمييان �هو الع�سر الذي يعود اإىل �سنوات 
ما بني الع�سور اجلليدية اأ� كما يطلق عليها اإمييان 
130،000 �سنة. انتهت منذ  Eemian �التي 
�ال��ذي ميثل  الدهان  الدكتور عاء  ال�ستاذ  �اك��د 
اإح�����دى ه���ذه ال���ف���رق ال��ب��ح��ث��ي��ة ب�����اأن  ع��ي��ن��ات اللب 
التو�سل  ت�ساهم يف  الإمييان  �سنوات  اجلليدي من 
اإىل فهم جيد لديناميكية تغري املناخ حتت ظر�ف 
من  امل�ستقبل  يف  ال��ع��امل  ل��ه  �سيتعر�ض  مل��ا  م�سابهه 
ارتفاع يف درجات احلرارة، �التي قد ترتفع مبقدار 

ما  ن�سر  �مت  احلايل،  القرن  بنهاية  درجة   4°-2
بدء  �ال���ذي مت  امل�����س��ر�ع  ه��ذا  نتائج  اإل��ي��ه  تو�سلت 
2007 يف جملة الطبيعة العلمية  العمل به منذ 
امل�سهورة Nature ، �من هذه النتائج اأن الفرة 
ما بني الع�سور اجلليدية تعد اأف�سل فرة م�سابهة 

احلرارة  درج��ات  يف  ارتفاع  من  العامل  �سي�سهده  ملا 
�اأظهرت  ال��دف��ي��ئ��ة، كما  ال��غ��ازات  ان��ب��ع��اث  زي���ادة   �
�سنة   130،00-115،000 �منذ  باأنه  النتائج 
ال��ع�����س��ور اجل��ل��ي��دي��ة ��سلت  ب���ني  م���ا  ف���رة  اأي يف 
درجات احلرارة يف �سمال جريناند اإىل 8 درجات 

اأن هذا  اأك��رب مما هو عليه الآن. �على الرغم من 
يعد اإ�سارة قوية يف فرة كانت ي�سل ارتفاع من�سوب 
يف  من�سوبها  م��ن  اأع��ل��ى  م��ر  امل��ي��اه اإىل م��ن 8-4 
ال��ل��وح اجل��ل��ي��دي مل  اأن �سمك  اإل  ال��وق��ت احل���ايل، 
ينق�ض اإل بع�ض مئات الأمتار مقارنة مبا هو عليه 

الآن ، مما يقودنا اإىل ا�ستنتاج مفاده اأن ال�سفيحة 
الن�سف  من  باأقل  ت�ساهم  جريناند  يف  اجلليدية 
من ن�سبة ارتفاع م�ستوى من�سوب املياه اأما الن�سف 

الخر فياأتي نتيجة لذ�بان اجلليد يف اأنتارتيكا .
�للدكتور الدهان اإ�سهامات عديدة يف جمال اأبحاث 

اجلليد يف كل من اأنتارتيكا �القطب ال�سمايل حيث 
للنظائر  اجليوكيميائي  ال��ت��وزي��ع  ب��درا���س��ة  ي��ق��وم 
امل�ستقرة � الن�سطة اإ�سعاعيا �عاقتها بتغري املناخ 
�ذل���ك ب��ال��ت��ع��ا�ن م��ع خم��ت��ربات ت��ان��دم يف جامعة 
اأ�ب�����س��ال ، �حت���دي���ًدا ي��ق��وم ب��درا���س��ة ت��اأث��ري د�رات 
لاأر�ض  املغناطي�سي  �امل��ج��ال  ال�سم�سي  الن�ساط 

على تغري املناخ.
�لهذا البحث عاقة بدرا�سة الراكمات الر�سوبية 
ع��ل��ى ال��ي��اب�����س��ة �امل����اء ح��ي��ث ي��ق��وم ح��ال��ًي��ا بتجميع 
معلومات عن التغريات املناخية التي �سادت الد�لة 
ال��ر�ا���س��ب يف  ب��درا���س��ة  5 مايني �سنة �ذل��ك  منذ 
التعا�ن  ب�سدد  �ه��و  ال��د�ل��ة  يف  ال�سمالية  املناطق 
التقنية  اجلامعة  يف  النو�ية  التقنيات  مركز  م��ع 
اأخ�����رى تهتم  ب���ال���دمن���ارك ، ل��ل��ت��ح�����س��ري ل���درا����س���ة 
اأدق  �ب�سكل  اجلوفية  امل��ي��اه  بهيدر�جيوكيميائية 
تنوع الن�ساط الإ�سعاعي ملختلف الطبقات احلاملة 
الد�لة.  م��ن��اط��ق  م���ن  ع����دد  ل��ل��م��ي��اه اجل��وف��ي��ة يف 
من  عدد  يف  من�سور  بحث   120 للدكتور الدهان 
موؤمتر،  ملخ�ض  املجات العاملية �اأكر من 250 
15 ر���س��ال��ة دك��ت��وراه �ع��ل��ى عدد  اأ���س��رف على  كما 

من الباحثني ال�سباب . 

•• العني-الفجر:
•• ت�صوير-حممد معني:

تراثنا هويتنا .. كان عنوان الفعاليات التي ا�ستمرت 
ثاثة اأيام نظمتها اإدارة الأن�سطة الطابية بعمادة 
�سوؤ�ن الطلبة بجامعة الإم��ارات لتتخذ من مبنى 
اجلامعي  ب��احل��رم  املعلومات  تقنية  كلية  ����س��اح��ة 
طالبات  ب��ني  تناف�سا  لت�سهد  ل��ه��ا  م��ك��ان��ا  اجل��دي��د 
الكليات املختلفة رغبة منهن يف تاأ�سيل هذه الهوية 
ت���راث ميتد حلقبة زمنية  م��ن �رائ��ه��ا  ال��ت��ي يقف 
يتم�سكون  ممن  اأبنائه  بني  يعي�ض  زال  �م��ا  بعيدة 

بهذا الراث �يوا�سلون م�سرية احلفاظ عليه .
الفعالية التي �سهدت اإقبال متوا�سا طوال الأيام 
احلياة  اإدارة  مدير  افتتاحها  على  حر�ض  الثاثة 
مب�ساركة  ال�سام�سي  ع��م��ري  ب��ن  را���س��د  ال��ط��اب��ي��ة 
�الريادة  الأن�سطة  �حدة  مديرة  العامري  جميلة 
النعيمي  �سام�ض  �حم��م��د  )ط��ال��ب��ات(  ال��ط��اب��ي��ة 
مدير �حدة الأن�سطة �الريادة الطابية )طاب( 
الفعاليات  ه��ذه  تنظيم  على  القائمات  جانب  اإىل 

مرمي اجلراحي �خلود الد��سري.
مل تقت�سر الفعاليات على طالبات اجلامعة فقط 
�منهن املواطنات �املقيمات بل امتد لي�سمل طاب 
املدار�ض ليكون من بينها مدر�سة اليحر  �طالبات 

�ال��ب��ن��ات فقرات  ال��ب��ن��ي��ني  م��ن  ق���دم طلبتها  ال��ت��ي 
تراثية �اأنا�سيد كلها ت�سب يف العنوان الذي اأقيمت 

من اأجله الفعاليات �هو )تراثنا هويتنا(.
ح���ا�ل���ت ال���ط���ال���ب���ات ت���وف���ري امل���ن���اخ امل���ائ���م لعقد 
�ساركت  الإم��ارات��ي(  )ال�سنع  ح��ول  نقا�سية  حلقات 
حيث  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  �متخ�س�سات  ب��اح��ث��ات  فيها 
القدمية  �التقاليد  العادات  اأه��م  على  الركيز  مت 
�التي ما زالت تعاي�ض اأبناء الإم��ارات رغم ما طراأ 
على املجتمع من حداثة �مواكبة لتطلعات الع�سر 
اإل اأن هذه العادات �هذه التقاليد مازالت تعاي�ض 

دقائق احلياة بني اأبناء الإمارات.
ه���ذا �ق���د �اك���ب ال��ف��ع��ال��ي��ات م�����س��ارك��ات م��ن اأبناء 
اجلاليات العربية ممن يدر�سن يف كليات اجلامعة 
��سوريا  فل�سطني  اأب���ن���اء  ه����وؤلء  ب��ني  م��ن  ل��ي��ك��ون 
�غ��ريه��ا م��ن ال��ب��ل��دان ال��ع��رب��ي��ة ل��ت��ق��دم ك��ل جالية 
من���اذج م��ن ت���راث اأب��ن��ائ��ه��ا رغ��ب��ة م��ن ك��ل ه���وؤلء يف 
الأمة  اأب��ن��اء  ب��ني  الثقافية  احل��ي��اة  �اإث�����راء  ت��ب��ادل 

الواحدة .
هذا �قد اختتمت الفعاليات باأم�سية �سعرية ت�سب 
يف نف�ض الجتاه �هو )تراثنا هويتنا ( لي�سارك يف 
الأم�سية طالبات م�سر�ع )قلم جامعي( �جميعهن 
ليكون  خمتلفة  �ك��ل��ي��ات  تخ�س�سات  اإىل  ينتمني 
الكعبي  �فاطمة  حممد  زينب  امل�ساركات  بني  من 

��سارة  العامري  العلوي �اخلمي�ض  �اأ�سيل �هدى 
الطالبات  �معهن  ال�ساعرات  اأب��دت  حيث  الكعبي 

هو  اهتمامه  ك��ان جل  كبريا  تفاعا  من احل�سور 
الراث �الهوية .

فعاليات �سحية و ور�ش عمل ينظمها 
القطاع ال�سمايل ببلدية العني

•• العني - الفجر: 

عددا  العني  مدينة  ببلدية  ال�سمايل  القطاع  املناطق  خدمات  قطاع  نظم 
�ال��رف��ي��ه��ي��ة مبنا�سبة  �ال��ت��وع��وي��ة  ال�سحية  �الن�����س��ط��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن 
�ن�سرات  عمل  �ر���ض   � �م�سابقات  حما�سرات  �سملت  العاملي  ال�سنان  ي��وم 

�مطبوعات متنوعة .
�ا�سار عبيد حمد الكتبي مدير ادارة خدمة املجتمع اىل ان هذه الفعالية 
تاأتي �سمن اهتمامات بلدية مدينة العني يف تنظيم الفعاليات �الن�سطة 
التوعوية ملختلف فئات املجتمع �العمل على ا�سراكهم فيها ، �ذلك تعزيزا 
اخلدمات  لتح�سني  ��سعيها  الجتماعية  ال��ع��ني  مدينة  بلدية  مل�سوؤ�لية 

املقدمة لل�سكان مبختلف انواعها .
�ت�سمنت الفعاليات حما�سرات تعريفية مبدار�ض القطاع ال�سمايل هدفت 
�كيفية  الأ���س��ن��ان  على  املحافظة  باأهمية  �تذكريهم  الطلبة  تعريف  اإىل 
العناية �الهتمام بها لأجل اأ�سنان �سليمة بالإ�سافة لعر�ض فيديو اإر�سادات 
� �ر�ض عمل �حافلة طبية لفح�ض الأ�سنان �م�سابقات توعوية �تثقيفية 

متنوعة .
��سملت الفعالية يوما ترفيهيا يف حديقة الهري مت خاله تقدمي العديد 
بالإ�سافة  الأ�سنان  �سحة  على  املحافظة  باأهمية  التوعوية  الفعاليات  من 
لفحو�سات اأ�سنان جمانية لز�ار احلديقة �م�سابقات حول الغذاء ال�سحي 

�اثره على ال�سنان �ال�سحة العامة .
الأ�سنان  ط��ب  كلية  منها  املوؤ�س�سات  م��ن  ع��دد  مب�ساركة  الفعاليات  ج��اءت 
للتعليم  ال��ه��ري  �م��در���س��ة  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  �جم��ل�����ض  ال�����س��ارق��ة  بجامعة 
توام �جمعية  �م�ست�سفى  الأ�سنان  للبنني �مركز طب  �الثانوي  الأ�سا�سي 

العني التعا�نية �ادارات عاقات املجتمع ببلدية مدينة العني .
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تراثنا هويتنا ... فعاليات امتدت ثلثة اأيام
 مب�ساركة الطالبات اجلامعيات  

مب�شاركة فريق بحثي عاملي

باحث بجامعة الإمارات يك�سف تاأثري ارتفاع درجات احلرارة يف كوكب الأر�ش



الأطفال يف خمتلف  زي��ارة  اأ�سباب  % من   5 اأن  اإىل  الإح�سائيات  ت�سري 
الأعمار للطبيب هي الإم�ساك املزمن، �عادة ما تظهر لديهم هذه احلالة 

بني �سن الثانية �الرابعة.

اأنواع الم�شاك
هناك نوعان منه:

ع�شوي: اإم�شاك   1-
ا�سبابه بع�ض العيوب اخللقية يف القناة اله�سمية، �عادة ما يعاين الطفل 
الت�سخي�ض عن طريق جمموعة من  من هذه احلالة منذ �لدت��ه. يتم 

الفحو�سات �الأ�سعات التي يحددها الطبيب.

وظيفي: اإم�شاك   2-
ي�ساب به الطفل يف احلالت التالية:

يوؤدى  ما  ال�سرج  فتحة  التهابات حول  اأ�  احلفا�سة  التهابات منطقة   •
اإىل �سعوره بالأمل فيحا�ل حب�ض التربز، �بتكرار احلب�ض يت�سع القولون 

�يفقد ح�سا�سيته لامتاء.
�ال�سوائل. املاء  من  كافية  كمية  على  ح�سوله  • عدم 

كافية من  كمية  على  يحتوي  ل  م��ت��وازن  غري  غ��ذاء  على  ح�سوله   •
الألياف مثل احلبوب، اخل�سر�ات �الفاكهة التي تلنّي املعدة.

الر�ساعة  اإىل  الطبيعية  الر�ساعة  التحول من  اأ�  الفطام  بداية  • عند 
ال�سناعية.

�التبول. التربز  يف  التحكم  على  تدريبه  حما�لة  • مع 
• يف عمر املدر�سة حني يتجنب ق�ساء حاجته خارج املنزل اأ� يف املدر�سة.

�سديدة  مر�سية  بنوبة  الأط��ف��ال  بع�ض  اإ�سابة  بعد  اأحياناً  يحدث   •
ب�سبب فقدان ال�سهّية على الأكل. 

اأ�شبابه
قليل الألياف �عايل الد�سم �غنّي بال�سكريات. طعام  • تنا�ل 

املياه. من  قليلة  كمية  • �سرب 
احلمام. اىل  للذهاب  حتدث  التي  التنبيه  عملية  • جتاهل 

اأ� اأي مر�ض يقلل من الإح�سا�ض  اإف��راز ال��درق  مر�ض، كنق�ض  �جود   •
باجلوع �العط�ض اأ� خلل يف حركة الع�سات البطنية.

الدرق. • ق�سور 
• تنا�ل الأد�ية امل�سادة لاكتئاب اأ� تنا�ل احلديد.

احلركة عند الطفل.  اأ�  الن�ساط  • انعدام 

ماحظة: يحدث الإم�ساك لدى الأطفال يف بع�ض الأحيان نتيجة �جود 
الطعام  اىل  ال�سائل  الطعام  ت��ن��ا�ل  م��ن  يتحولوا  ك��اأن  ج��ذري��ة  تغيريات 
ال�سلب اأ� عند بداية ذهابهم اىل املدر�سة. �اأحياناً ي�ساهم تغري الف�سول 

يف ذلك. 
�لتمييز �سبب الإم�ساك عليك مراقبة )خر�ج( طفلك فرة من الزمن 

لتحديد طبيعة امل�سكلة.

ا�شت�شريي الطبيب اذا عانى من: 
ملدة ع�سرة اأيام. التربز(  )عدم  احلمام  اىل  الذهاب  • عدم 

الولدة. منذ  متكرر  اإم�ساك  • حد�ث 
دائم. �تعب  • خمول 

ال�سرجية. املنطقة  يف  نزف  • �جود 
الرباز. خلر�ج  �سديد  • �سغط 
• �جود دم مع اأ� على الرباز. 

قد تت�ساءلني كم مرة يجب اأن تتكرر عملية اخلر�ج لدى الطفل؟ لكن 
اجلواب يبقى جمهوًل علماً ان اطّباء كر يجمعون على �سر�رة اخلر�ج 

يومياً.  مّرات   3

عادات �شحية لك وله
طفلك طبيعياً كي يح�سل على الغذاء الكايف �املتوازن منذ  ار�سعي   1-

ال�سغر.
-2 يف ال�سهر ال�ىل من عمره يحتاج طفلك من 4 اىل 6 

�جبات غذائية لتحقق له الكفاية الغذائية.
-3 ل تطعمي طفلك اّل عندما ي�سعر باجلوع �علميه 

اآداب املائدة ��ساعديه على تنا�ل الطعام.
اأ�  مكافاأة  كو�سيلة  الطعام  ت�ستخدمي  ل   5-

عقاب لأّنه ي�سجع ال�لد على الطعام غري 
ال�سحي.

ت����ن����ا�ل  م����واع����ي����د  ن���ظ���م���ي   6-
يح�سن  ذل���ك  لأّن  ال��وج��ب��ات 

اله�سم �ي�سمح بالفادة من الغذاء.
امل�ستطاع.  قدر  اجلاهزة  املاأكولت  قللي   7-

قيمته  على  للحفاظ  ال�سحيحة  بالطرق  الطعام  �احفظي  اطهي   8-
الغذائية �ال�ستفادة الكاملة منه.

�املاء. الطبيعية  بالع�سائر  �ال�ساي  الغازية  امل�سر�بات  ا�ستبديل   9-

اإجراءات م�شاعدة 
لت�ساعدي طفلك على التخل�ض من الم�ساك اتبعي اخلطوات التالية:

• ا�سري على ان ي�سرب ال�سوائل با�ستمرار.
�احلبوب  �اخل�����س��ار  كالفاكهة  ب��الأل��ي��اف:  غنية  م��اأك��ولت  اطعميه   •
امل�سكلة.  يفاقم  لن��ه  �ال�سكريات  بالد�سم  الغني  الطعام  قللي  �اخل��ب��ز. 
الإم�ساك. �مبا  على  اأ� يحر�ض  امل�سدر  احليواين  الطعام  يزيد  عموماً 
اأّنه من ال�سعب عليك معرفة ماذا يتنا�ل طفلك يف املدر�سة ركزي على 

طعامه يف املنزل كثرياً.
احلمام  اىل  الذهاب  على  �سجعيه  احلمام:  اىل  دخوله  ا�ق��ات  راقبي   •

عندما ي�سعر بحاجة لذلك. 
ي��وم��ي: احلركة  ب�سكل  ��ة  ال��ري��ا���سّ ال��ت��م��اري��ن  مم��ار���س��ة  على  حفزيه   •
طرح  على  اله�سمي  اجل��ه��از  ت�ساعد  التي  ال��ط��رق  اأف�سل  م��ن  �اجل���ري 

الف�سات ب�سرعة اأكرب.
الأطباء  ين�سح  الف�سات:  من  للتخل�ض  ال�سرخاء  على  �ساعديه   •
ببع�ض التقنيات التي ت�ساعد على ا�سرخاء الع�سات منها ��سع �سنادات 

على الأر�ض لقدمي طفلك فاإن هذا قد ي�سهل عملية خر�ج الرباز. 
حال مل تنفع الو�سفات  يف  امل�سهات  اأحياناً  الأطباء  ي�سف  • ملينات: 

ال�سابقة.
املحافظة على منطقة خر�ج الرباز نظيفة  ال�سر�ري  • التنظيف: من 
لأن هذا مينع تخ�ّسن اجللد الذي 
ق���د ي��ج��ع��ل ع��م��ل��ي��ة اخل���ر�ج 

موؤملة.

  �قال ليمر�ث ان اأف�سل ��سيلة لتحديد ما اذا كان حالت ال�سكوى 
من ال�سداع مزمنة اأم ل تتمثل يف ت�سجيل موعد ال�سعور باأعرا�ض 
ال�سداع يف مفكرة يومية. �اأ�سار اىل اأن نحو 2 اىل 3 يف املائة من 

�سكان اأملانيا يعانون من ال�سداع املزمن الناجت عن التوتر. 
�سبيله  يف  �سخ�سا  اأن  ع��رف��ت  اذا  �ق���ت..  م�ساألة  امل�ساألة  اأن  )ي��ب��د� 
�قف  املمكن  فمن  التوتر)  عن  (ال��ن��اجت  املزمن  بال�سداع  لا�سابة 

)التعر�ض( لا�سابة بذلك من خال اللجوء للعاج املتعدد(. 
ال�سداع  املري�ض يعاين من نوبات  انه يف حال كان  �ا�ستطرد قائا 
هو  فعله  ميكن  م��ا  فاأف�سل  بالفعل  �سنوات  خم�ض  اىل  ث��اث  منذ 

تخفيف حدة الأمل. 
الطبي  العاج  هي  الأ�ىل  ركائز،  اأرب��ع  على  املتعدد  العاج  �يعتمد 
طويل املدى، العقاقري القاتلة لاأمل لي�ست منا�سبة يف هذه احلالة، 
لي�ض فقط لأنها تت�سبب يف اأعرا�ض جانبية كثرية عن اعتياد تنا�لها 
حدة  تفاقم  يف  تت�سبب  انها  بل  فح�سب  ه��ذا  لي�ض  طويلة،  لفرات 

ال�سداع اأ� حتوله ل�سداع مزمن. 

اأد�ي���ة ثاثية احللقات مثل  الأط��ب��اء  داي��رن(ع��ادة ما ي�سف  �يقول 
التفاعات  الأي�������ض-  يف  ت��وؤث��ر  م���واد  �ه���ي  ك��ب��دي��ل(.  اأميربتيلني 
الغذائية  امل����واد  ع��ل��ى  احل��ي��ة  ال��ك��ائ��ن��ات  يف  حت���دث  ال��ت��ي  الكيميائية 
الع�سبية  بناقات  اخلا�ض   - النزميية  العوامل  بوا�سطة  املختلفة 
اأح��ادي��ة الأم���ني )���س��ري�ت��ون��ني( يف امل��خ �جت��ع��ل امل���رء اأق���ل ح�سا�سية 

لاأمل. 
فون  غر��ض  �سوزان  �تقول  ال�سلوكي.  العاج  هي  الثانية  الركيزة 
اأخ�سائية ا�سرخاء يف ميونخ )هناك ��سيلتان لهما  راي�سنباخ �هي 
فعالية خا�سة يف التغلب على ال�سداع الناجت عن التوتر :ا�سرخاء 
جاكوب�سون.. ادم��ون��د  الم��ريك��ي  ط��وره  كما  الت�ساعدي  الع�سات 
ال�سرخاء  اأ����س���ل���وب  �ي��ع��ت��م��د  ال����ذات����ي(.  ال����س���رخ���اء  �ت���دري���ب���ات 
الت�ساعدي على �سد ثم ارخاء جمموعات ع�سلية معينة مما يقلل 
من  )التلقائي(  ال��ذات��ي  ال�سرخاء  بينما  بال�سداع.  ال�سعور  ح��دة 
�اأ�سار  الركيز.  على  تعتمد  ا�سرخاء  تقنية  فهو  الأخ��رى  الناحية 
الثاين  النوع  اأ�سا�سية يف  تدريبية  اأن جل�سة  اىل  املتخ�س�سني  بع�ض 

فعالة للغاية يف التخل�ض من ال�سداع. 
�يجب تعلم ال�سرخاء الت�ساعدي �التلقائي �التدرب عليهما 
خال  يوميا  دقيقة  ع�سرة  خلم�ض  ع�سر  مل��دة  ممار�ستهما  ث��م 

اأ�سابيع. )�قتها �سيكون املخ قد بداأ يف التكيف مع   6-4 فرة 
جل�سات  يف  التقنيتني  تطبيق  مي��ك��ن  ث��م  �م���ن  ال���س��رخ��اء 

اأق�سر �عند احلاجة(. 
العاج  يف  ال���ث���ال���ث���ة  ال����رك����ي����زة 
اأطباء  بها  ين�سح  �التي  املتعدد 

املخ �الأع�ساب، فهي النغما�ض يف 
التحمل  على  املري�ض  تعود  ريا�سة 
مثل الرك�ض �ال�سباحة ثاث مرات 
�اأخ�����ريا ه��ن��اك العاج  اأ���س��ب��وع��ي��ا. 
الركيزة  مي���ث���ل  ال������ذي  ال��ط��ب��ي��ع��ي 
توتر  ي�ستهدف  قد  �ال��ذي  الرابعة 

ع�سات الرقبة على �سبيل املثال.

�شحة وتغذية
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ي�شكو 4 % من الأطفال ما دون ال�شاد�شة من الإم�شاك املزمن. هل يعاين طفلك اي�شًا من هذه امل�شكلة التي غالبًا ما تتفاقم لتتحّول اىل 
مر�ض ي�شتدعي ا�شت�شارة الطبيب؟  ل تخايف وعاجلي امل�شكلة قبل تفاقمها. طفلك ل يدخل احلمام ال قلياًل، ويعاين �شعوبة يف التربز. 

اإنه حتمًا م�شاب بالإم�شاك الذي ي�شبب له اإزعاجًا كبريًا خ�شو�شًا اذا ا�شتمر ملدة تتجاوز الأ�شبوعني حني يغدو اإم�شاكًا مزمنًا.

عادة ما ي�شف الكثري من الأ�شخا�ض ممن يعانون من ال�شداع الناجت عن ال�شعور بالتوتر معاناتهم بهذه اجلملة امل ي�شغط على راأ�شي باأكمله اأو 
)كما لو اأن حزاما من ال�شلب م�شدودا بقوة حول راأ�شي(. 

واأ�شار هانز كري�شتوف دايرن املتحدث با�شم اجلمعية الأملانية لطب الأع�شاب )نحو �شبعني يف املائة من الأملان )يعانون( من هذه الأعرا�ض 
مرتني لثالث مرات �شهريا(. وبالرغم من اأن الآلم العر�شية من هذا النوع بغي�شة، فانها ميكن التعاي�ض معها ب�شهولة. 

غري اأن ال�شداع الناجم عن التوتر ميثل م�شكلة حقيقية اذا حتول ل�شداع مزمن، ويو�شح فولكر ليمروث كبري اأطباء ق�شم اأمرا�ض املخ 
والأع�شاب مب�شت�شفى كولونيا مريهامي: يحدث )ال�شداع املزمن( كما حدده املتخ�ش�شون.. عندما تظهر الآلم طوال 15 يوما اأو اأكرث 

يف ال�شهر ملدة ثالثة اأ�شهر متتالية. 

نظمي مواعيد تناول الوجبات لأّن ذلك يح�شن اله�شم 

�ساعدي طفلك على حماربة الإم�ساك

ال�سرتخاء ملعاجلة ال�سداع.. مع قليل من الريا�سة 

فيتامني )ب3( قد ي�سر القلب
فيتامني  تنا�ل  اأن  الأ�ل  اأم�ض  ن�سرت  علمية  لتجربة  مف�سلة  نتائج  اظهرت 
املعر�سني  لا�سخا�ض  عاجية  منافع  ب��اأي  يوؤتي  ل  كبرية  بجرعات  )ب3( 

خلطر ال�سابة بامرا�ض القلب، حتى انه قد يكون م�سرا لهم.
هذا  ط��ورت  التي  الد�ي���ة  �سناعة  يف  املتخ�س�سة  المريكية  م��ريك  ��سركة 
املركب امل�سمى )تريدابتيف( �املكون من الفيتامني )ب3( املعر�ف بالنيا�سني 
�مادة )لر�بيربانت(، كانت ا�سارت يف دي�سمرب املا�سي اىل ان النتائج ال�لية 
للدرا�سة جاءت خميبة لامال، حتى انها �سحبت الطلب الذي تقدمت به يف 
لت�سجيل هذا  اي��ه(  دي  )اف  المريكية  �ال���د�اء(  الغذاء  )ادارة  ال�سابق لدى 
ب��ل��دا )ل ت�سمل   70 امل��واف��ق��ة على ت�سويق )ت��ري��داب��ت��ي��ف( يف  ال��ع��ق��ار. �مت��ت 
�اجريت  البلدان.  هذه  من   40 ا�سواق  يف  موجودا  �ب��ات  املتحدة(،  الوليات 
25673 مري�سا يواجهون خطر ال�سابة بتجلط  ال�سريرية على  التجربة 
يف القلب ا� م�سكلة �عائية دماغية، �قد تنا�ل ن�سفهم مركب )تريدابتيف( 
اي عنا�سر فعالة(. كما  تنا�لوا غفا )د�اء ل يحتوي على  �الن�سف الخر 
الكولي�ستري�ل  لرتفاع  م�سادا  عقارا  التجربة  �سملتهم  الذين  جميع  اعطي 
لناحية  ف���ارق  اي  التجربة  على  امل�سرفون  ي��اح��ظ  �مل  )���س��ت��ات��ني(.  ي�سمى 
كخطر  الدموية  �ال�عية  القلب  يف  كبرية  مب�ساكل  ال�سابة  خطر  تقلي�ض 
اىل  احلاجة  ا�  دماغية  جلطة  مميتة،  غري  ام  مميتة  قلبية  بازمة  ال�سابة 
الذين  املر�سى  جمموعة  ��سمن  تاجية.  جم���ازة  ا�  ق�سطرة  عملية  اج���راء 
القلب  يف  مل�ساكل  تعر�سوا  امل�ساركني  من   %13،2 ال�)تريدابتيف(،  تنا�لوا 
 %13،7 مقابل  جراحية  لعملية  للخ�سوع  ا�سطر�ا  ا�  الدموية  �ال�عية 
يف  ال�ستاذة  ارميتاج  جاين  الدكتورة  �قالت  الخ��رى.  املجموعة  اف��راد  ل��دى 
)ن�سعر  ال��درا���س��ة  على  الرئي�سية  �امل�سرفة  الربيطانية  ا�ك�����س��ف��ورد  جامعة 
باخليبة ازاء هذه النتائج التي مل تظهر اي منافع لدى مر�سانا(. كما فوجئ 
الباحثون باكت�سافهم لدى املجموعة التي تنا�لت ال�)تريدابتيف( ا�سابة عدد 
اكرب من املر�سى بنزف دموي ا�سافة اىل التهابات. اىل ذلك، اظهر عدد اكرب 
التي تنا�لت )تريدابتيف(  امل�ساركني يف الدرا�سة �سمن املجموعة  بكثري من 
)يتم  ارميتاج  �ا�سافت  معوية.  �م�ساكل  ال�سكر  مثل  ح��ادة  جانبية  مفاعيل 
ان هذه  العتقاد  �سنوات طويلة مع  النيا�سني )فيتامني ب3( منذ  ا�ستخدام 
املادة ت�ساعد على الوقاية من الزمات القلبية ا� اجللطات الدماغية ال اننا 
بتنا نعلم ان مفاعيلها اجلانبية اكرب بكثري من منافعها(. �ت�ساهم النيا�سني يف 

رفع م�ستوى الكولي�ستري�ل اجليد �تقلي�ض م�ستوى الكولي�ستري�ل ال�سيئ.
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العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/739   

 املنذرة/�سركة بر�برتي كورب  ) �ض .ذ.م.م( ، �سركة انرنا�سيونال �سيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�سكنية )�ض.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�سد  - املنذر اليه: �سمارت �سيليو�سن كومر�سال بر�كر   )ح�سب العقد(
 احللول الذكية للو�ساطة التجارية  ح�سب الرخ�سة(  )جمهول حمل القامة(

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة اليجار املر�سدة بذمتها حتى تاريخه �ما ي�ستجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام النذار 
العديل �كذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي �يف حال رف�ض املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء  
اىل الق�ساء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية �املطالبة بالتعوي�ض �بدل  العطل �ال�سرر  بال�سافة اىل الر�سوم 

�امل�ساريف �اتعاب املحاماة �اية م�ساريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/744   

 املنذرة/�سركة بر�برتي كورب  ) �ض .ذ.م.م( ، �سركة انرنا�سيونال �سيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�سكنية )�ض.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�سد  - املنذر اليه: اي�سا هودج كو ال تي دي      )ح�سب العقد(
 �سركة اي�سا هودج املحد�دة    )ح�سب الرخ�سة(  )جمهول حمل القامة(

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة اليجار املر�سدة بذمتها حتى تاريخه �ما ي�ستجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام النذار 
العديل �كذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي �يف حال رف�ض املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء  
اىل الق�ساء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية �املطالبة بالتعوي�ض �بدل  العطل �ال�سرر  بال�سافة اىل الر�سوم 

�امل�ساريف �اتعاب املحاماة �اية م�ساريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/742   

 املنذرة/�سركة بر�برتي كورب  ) �ض .ذ.م.م( ، �سركة انرنا�سيونال �سيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�سكنية )�ض.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�سد  - املنذر اليه: ميذ�كي يو�سيزافا )ح�سب العقد(
 ميذ�كي يو�سيزافا) ح�سب القامة(  )جمهول حمل القامة(

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة اليجار املر�سدة بذمتها حتى تاريخه �ما ي�ستجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام النذار 
العديل �كذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي �يف حال رف�ض املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء  
اىل الق�ساء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية �املطالبة بالتعوي�ض �بدل  العطل �ال�سرر  بال�سافة اىل الر�سوم 

�امل�ساريف �اتعاب املحاماة �اية م�ساريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/746   

 املنذرة/�سركة بر�برتي كورب  ) �ض .ذ.م.م( ، �سركة انرنا�سيونال �سيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�سكنية )�ض.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�سد  - املنذر اليه: العر�سان كونراكتينج ال ال �سي   )ح�سب العقد(
 العر�سان للمقا�لت �ض.ذ.م.م )ح�سب الرخ�سة(  )جمهول حمل القامة(

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة اليجار املر�سدة بذمتها حتى تاريخه �ما ي�ستجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام النذار 
العديل �كذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي �يف حال رف�ض املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء  
اىل الق�ساء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية �املطالبة بالتعوي�ض �بدل  العطل �ال�سرر  بال�سافة اىل الر�سوم 

�امل�ساريف �اتعاب املحاماة �اية م�ساريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/741   

 املنذرة/�سركة بر�برتي كورب  ) �ض .ذ.م.م( ، �سركة انرنا�سيونال �سيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�سكنية )�ض.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�سد  - املنذر اليه: �سانهان يل )ح�سب العقد(
 �سانهان يل )ح�سب القامة(  )جمهول حمل القامة(

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة اليجار املر�سدة بذمتها حتى تاريخه �ما ي�ستجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام النذار 
العديل �كذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي �يف حال رف�ض املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء  
اىل الق�ساء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية �املطالبة بالتعوي�ض �بدل  العطل �ال�سرر  بال�سافة اىل الر�سوم 

�امل�ساريف �اتعاب املحاماة �اية م�ساريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/745   

 املنذرة/�سركة بر�برتي كورب  ) �ض .ذ.م.م( ، �سركة انرنا�سيونال �سيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�سكنية )�ض.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�سد  - املنذر اليه: العر�سان كونراكتينج ال ال �سي   )ح�سب العقد(
 العر�سان للمقا�لت �ض.ذ.م.م )ح�سب الرخ�سة(  )جمهول حمل القامة(

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة اليجار املر�سدة بذمتها حتى تاريخه �ما ي�ستجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام النذار 
العديل �كذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي �يف حال رف�ض املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء  
اىل الق�ساء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية �املطالبة بالتعوي�ض �بدل  العطل �ال�سرر  بال�سافة اىل الر�سوم 

�امل�ساريف �اتعاب املحاماة �اية م�ساريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/743   

 املنذرة/�سركة بر�برتي كورب  ) �ض .ذ.م.م( ، �سركة انرنا�سيونال �سيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�سكنية )�ض.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�سد  - املنذر اليه: نينجبو �ي�سوجن اليكريكال اباين�ض كو ال تي دي  )ح�سب العقد(
 �سركة نينجبو �ي�سوجن اليكريكال اباين�ض ليمتد )ح�سب الرخ�سة(  

)جمهول حمل القامة(
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة اليجار املر�سدة بذمتها حتى تاريخه �ما ي�ستجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام النذار 
العديل �كذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي �يف حال رف�ض املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء  
اىل الق�ساء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية �املطالبة بالتعوي�ض �بدل  العطل �ال�سرر  بال�سافة اىل الر�سوم 

�امل�ساريف �اتعاب املحاماة �اية م�ساريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/747   

 املنذرة/�سركة بر�برتي كورب  ) �ض .ذ.م.م( ، �سركة انرنا�سيونال �سيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�سكنية )�ض.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�سد  - املنذر اليه: امارات�ض بريل �سي �سي ا�ض كون�سراك�سن كو ال تي دي   )ح�سب العقد(
 �سركة لوؤلوؤة المارات �سي �سي ا�ض لان�ساءات �ض ذ..م.م  )  ح�سب الرخ�سة(

)جمهول حمل القامة(
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة اليجار املر�سدة بذمتها حتى تاريخه �ما ي�ستجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام النذار 
العديل �كذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي �يف حال رف�ض املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء  
اىل الق�ساء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية �املطالبة بالتعوي�ض �بدل  العطل �ال�سرر  بال�سافة اىل الر�سوم 

�امل�ساريف �اتعاب املحاماة �اية م�ساريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/756   

 املنذرة/�سركة بر�برتي كورب  ) �ض .ذ.م.م( ، �سركة انرنا�سيونال �سيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�سكنية )�ض.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�سد  - املنذر اليه: لون�سني ميدل اي�ست كريتني ال ال �سي   )ح�سب العقد(
حمل  )جمهول  الرخ�سة(   )ح�سب  ����ض.ذ.م.م  الزجاجية  للحوائط  ال����س��ط  ال�سرق  لون�سني 
�ما  تاريخه  حتى  بذمتها  املر�سدة  الي��ج��ار  قيمة  ب�سداد  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذرة  تنذر  الق��ام��ة( 
اي��ام من  اق�ساها )7(   املوؤجرة يف فرة  للعني  الفعلية  التخلية  تاريخ  ايجار حتى  ي�ستجد من 
املنذرة  ي��وم( علما بان  املوؤجرة خال )30  ا�ستام الن��ذار العديل �كذلك اخ��اء  العني  تاريخ 
�سوف تلجا برفع دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي �يف حال رف�ض املنذر اليها �سوف 
ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء  اىل الق�ساء باتخاذ كافة الجراءات القانونية املرتبة على ذلك التي 
حتفظ لها حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية �املطالبة بالتعوي�ض �بدل  العطل �ال�سرر  

بال�سافة اىل الر�سوم �امل�ساريف �اتعاب املحاماة �اية م�ساريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/699   

 املنذرة/�سركة بر�برتي كورب  ) �ض .ذ.م.م( ، �سركة انرنا�سيونال �سيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�سكنية )�ض.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�سد  - املنذر اليه: الب�سام بير�ليم اكيومبنت     )ح�سب العقد(
الب�سام للمعدات البر�لية  )ح�سب الرخ�سة(  )جمهول حمل القامة( 

ي�ستجد من  �ما  تاريخه  بذمتها حتى  املر�سدة  اليجار  ب�سداد قيمة  اليها  املنذر  املنذرة  تنذر 
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل �كذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي �يف حال رف�ض املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية �املطالبة بالتعوي�ض �بدل  العطل �ال�سرر  بال�سافة 

اىل الر�سوم �امل�ساريف �اتعاب املحاماة �اية م�ساريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/698   

 املنذرة/�سركة بر�برتي كورب  ) �ض .ذ.م.م( ، �سركة انرنا�سيونال �سيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�سكنية )�ض.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�سد  - املنذر اليه: ا�ض بي ات�ض ميدل اي�ست كونراكتينج ال ال �سي )ح�سب العقد(
ا�ض بي ات�ض ميدل اي�ست للمقا�لت �ض.ذ.م.م  )ح�سب الرخ�سة(  )جمهول حمل القامة(

 تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سداد قيمة اليجار املر�سدة بذمتها حتى تاريخه �ما ي�ستجد من 
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل �كذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي �يف حال رف�ض املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية �املطالبة بالتعوي�ض �بدل  العطل �ال�سرر  بال�سافة 

اىل الر�سوم �امل�ساريف �اتعاب املحاماة �اية م�ساريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/757   

 املنذرة/�سركة بر�برتي كورب  ) �ض .ذ.م.م( ، �سركة انرنا�سيونال �سيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�سكنية )�ض.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�سد  - املنذر اليه: لون�سني ميدل اي�ست كريتني ال ال �سي   )ح�سب العقد(
حمل  )جم��ه��ول  الرخ�سة(  )ح�سب  �����ض.ذ.م.م  الزجاجية  للحوائط  ال����س��ط  ال�سرق  لون�سني 
�ما  تاريخه  حتى  بذمتها  املر�سدة  الي��ج��ار  قيمة  ب�سداد  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذرة  تنذر  الق��ام��ة( 
اي��ام من  اق�ساها )7(   املوؤجرة يف فرة  للعني  الفعلية  التخلية  تاريخ  ايجار حتى  ي�ستجد من 
املنذرة  ي��وم( علما بان  املوؤجرة خال )30  ا�ستام الن��ذار العديل �كذلك اخ��اء  العني  تاريخ 
�سوف تلجا برفع دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي �يف حال رف�ض املنذر اليها �سوف 
ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء  اىل الق�ساء باتخاذ كافة الجراءات القانونية املرتبة على ذلك التي 
حتفظ لها حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية �املطالبة بالتعوي�ض �بدل  العطل �ال�سرر  

بال�سافة اىل الر�سوم �امل�ساريف �اتعاب املحاماة �اية م�ساريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدللكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/700   

 املنذرة/�سركة بر�برتي كورب  ) �ض .ذ.م.م( ، �سركة انرنا�سيونال �سيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�سكنية )�ض.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�سد  - املنذر اليه: الب�سام بير�ليم اكيومبنت )ح�سب العقد(
الب�سام للمعدات البر�لية  )ح�سب الرخ�سة(  )جمهول حمل القامة( 

ي�ستجد من  �ما  تاريخه  بذمتها حتى  املر�سدة  اليجار  ب�سداد قيمة  اليها  املنذر  املنذرة  تنذر 
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل �كذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي �يف حال رف�ض املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية �املطالبة بالتعوي�ض �بدل  العطل �ال�سرر  بال�سافة 

اىل الر�سوم �امل�ساريف �اتعاب املحاماة �اية م�ساريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/671   

 املنذرة/�سركة بر�برتي كورب  ) �ض .ذ.م.م( ، �سركة انرنا�سيونال �سيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�سكنية )�ض.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�سد  - املنذر اليه: ا�ض بي ات�ض ميدل اي�ست كونراكتينج ال ال �سي )ح�سب العقد(
ا�ض بي ات�ض ميدل اي�ست للمقا�لت �ض.ذ.م.م  )ح�سب الرخ�سة(  )جمهولة حمل القامة(

 تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سداد قيمة اليجار املر�سدة بذمتها حتى تاريخه �ما ي�ستجد من 
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل �كذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي �يف حال رف�ض املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية �املطالبة بالتعوي�ض �بدل  العطل �ال�سرر  بال�سافة 

اىل الر�سوم �امل�ساريف �اتعاب املحاماة �اية م�ساريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/758   

 املنذرة/�سركة بر�برتي كورب  ) �ض .ذ.م.م( ، �سركة انرنا�سيونال �سيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�سكنية )�ض.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�سد  - املنذر اليه: لون�سني ميدل اي�ست كريتني ال ال �سي   )ح�سب العقد(
حمل  )جم��ه��ول  الرخ�سة(  )ح�سب  �����ض.ذ.م.م  الزجاجية  للحوائط  ال����س��ط  ال�سرق  لون�سني 
�ما  تاريخه  حتى  بذمتها  املر�سدة  الي��ج��ار  قيمة  ب�سداد  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذرة  تنذر  الق��ام��ة( 
اي��ام من  اق�ساها )7(   املوؤجرة يف فرة  للعني  الفعلية  التخلية  تاريخ  ايجار حتى  ي�ستجد من 
املنذرة  ي��وم( علما بان  املوؤجرة خال )30  ا�ستام الن��ذار العديل �كذلك اخ��اء  العني  تاريخ 
�سوف تلجا برفع دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي �يف حال رف�ض املنذر اليها �سوف 
ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء  اىل الق�ساء باتخاذ كافة الجراءات القانونية املرتبة على ذلك التي 
حتفظ لها حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية �املطالبة بالتعوي�ض �بدل  العطل �ال�سرر  

بال�سافة اىل الر�سوم �امل�ساريف �اتعاب املحاماة �اية م�ساريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدللكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/701   

 املنذرة/�سركة بر�برتي كورب  ) �ض .ذ.م.م( ، �سركة انرنا�سيونال �سيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�سكنية )�ض.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�سد  - املنذر اليه: الب�سام بير�ليم اكيومبنت   )ح�سب العقد(
الب�سام للمعدات البر�لية   )ح�سب الرخ�سة( )جمهول حمل القامة( 

ي�ستجد من  �ما  تاريخه  بذمتها حتى  املر�سدة  اليجار  ب�سداد قيمة  اليها  املنذر  املنذرة  تنذر 
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل �كذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي �يف حال رف�ض املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية �املطالبة بالتعوي�ض �بدل  العطل �ال�سرر  بال�سافة 

اىل الر�سوم �امل�ساريف �اتعاب املحاماة �اية م�ساريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدللكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/748   

 املنذرة/�سركة بر�برتي كورب  ) �ض .ذ.م.م( ، �سركة انرنا�سيونال �سيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�سكنية )�ض.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�سد  - املنذر اليه: الب�سام بير�ليم اكيومبنت   )ح�سب العقد(
 الب�سام للمعدات البر�لية  )ح�سب الرخ�سة(  )جمهول حمل القامة(

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة اليجار املر�سدة بذمتها حتى تاريخه �ما ي�ستجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام النذار 
العديل �كذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي �يف حال رف�ض املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء  
اىل الق�ساء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية �املطالبة بالتعوي�ض �بدل  العطل �ال�سرر  بال�سافة اىل الر�سوم 

�امل�ساريف �اتعاب املحاماة �اية م�ساريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/752   

 املنذرة/�سركة بر�برتي كورب  ) �ض .ذ.م.م( ، �سركة انرنا�سيونال �سيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�سكنية )�ض.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�سد  - املنذر اليه: زهانوا ما )ح�سب العقد(
 زهانوا ما    )ح�سب القامة(  )جمهول حمل القامة(

ي�ستجد من  �ما  تاريخه  بذمتها حتى  املر�سدة  اليجار  ب�سداد قيمة  اليها  املنذر  املنذرة  تنذر 
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل �كذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي �يف حال رف�ض املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية �املطالبة بالتعوي�ض �بدل  العطل �ال�سرر  بال�سافة 

اىل الر�سوم �امل�ساريف �اتعاب املحاماة �اية م�ساريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/750   

 املنذرة/�سركة بر�برتي كورب  ) �ض .ذ.م.م( ، �سركة انرنا�سيونال �سيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�سكنية )�ض.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�سد  - املنذر اليه: مادهاب دا�ض    )ح�سب العقد(
 ماد هاب ا�سوت�ض دا�ض دا�ض  )ح�سب القامة(  )جمهول حمل القامة(

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة اليجار املر�سدة بذمتها حتى تاريخه �ما ي�ستجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام النذار 
العديل �كذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي �يف حال رف�ض املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء  
اىل الق�ساء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية �املطالبة بالتعوي�ض �بدل  العطل �ال�سرر  بال�سافة اىل الر�سوم 

�امل�ساريف �اتعاب املحاماة �اية م�ساريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/754   

 املنذرة/�سركة بر�برتي كورب  ) �ض .ذ.م.م( ، �سركة انرنا�سيونال �سيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�سكنية )�ض.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�سد  - املنذر اليه: م�سر يامي )ح�سب العقد(
م�سر يامي �ض.ذ.م.م )ح�سب الرخ�سة(  )جمهول حمل القامة(

ي�ستجد من  �ما  تاريخه  بذمتها حتى  املر�سدة  اليجار  ب�سداد قيمة  اليها  املنذر  املنذرة  تنذر 
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل �كذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي �يف حال رف�ض املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية �املطالبة بالتعوي�ض �بدل  العطل �ال�سرر  بال�سافة 

اىل الر�سوم �امل�ساريف �اتعاب املحاماة �اية م�ساريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/749   

 املنذرة/�سركة بر�برتي كورب  ) �ض .ذ.م.م( ، �سركة انرنا�سيونال �سيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�سكنية )�ض.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�سد  - املنذر اليه: هيك�سالوجك�ض �سي�ستمز ال ال �سي )ح�سب العقد(
 هيك�سالوجك�ض �سي�ستمز �ض .ذ.م.م  )ح�سب الرخ�سة(  )جمهول حمل القامة(

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة اليجار املر�سدة بذمتها حتى تاريخه �ما ي�ستجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام النذار 
العديل �كذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي �يف حال رف�ض املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء  
اىل الق�ساء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية �املطالبة بالتعوي�ض �بدل  العطل �ال�سرر  بال�سافة اىل الر�سوم 

�امل�ساريف �اتعاب املحاماة �اية م�ساريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/753   

 املنذرة/�سركة بر�برتي كورب  ) �ض .ذ.م.م( ، �سركة انرنا�سيونال �سيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�سكنية )�ض.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�سد  - املنذر اليه: اجلليلة تايلورينغ اند امرب�يديري     )ح�سب العقد(
 اجلليلة للخياطة �التطريز   )ح�سب الرخ�سة(  )جمهول حمل القامة(

ي�ستجد من  �ما  تاريخه  بذمتها حتى  املر�سدة  اليجار  ب�سداد قيمة  اليها  املنذر  املنذرة  تنذر 
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل �كذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي �يف حال رف�ض املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية �املطالبة بالتعوي�ض �بدل  العطل �ال�سرر  بال�سافة 

اىل الر�سوم �امل�ساريف �اتعاب املحاماة �اية م�ساريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/751   

 املنذرة/�سركة بر�برتي كورب  ) �ض .ذ.م.م( ، �سركة انرنا�سيونال �سيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�سكنية )�ض.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�سد  - املنذر اليه: فابيول�ض ديكور )ح�سب العقد(
 فابيول�ض ديكور )ح�سب الرخ�سة(  )جمهول حمل القامة(

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة اليجار املر�سدة بذمتها حتى تاريخه �ما ي�ستجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام النذار 
العديل �كذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي �يف حال رف�ض املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء  
اىل الق�ساء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية �املطالبة بالتعوي�ض �بدل  العطل �ال�سرر  بال�سافة اىل الر�سوم 

�امل�ساريف �اتعاب املحاماة �اية م�ساريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/755   

 املنذرة/�سركة بر�برتي كورب  ) �ض .ذ.م.م( ، �سركة انرنا�سيونال �سيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�سكنية )�ض.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�سد  - املنذر اليه: �سوفر�نيو كابريتي جر )ح�سب العقد(
 �سوفر�نيو جر با�سا كابريتي  )ح�سب القامة(  )جمهول حمل القامة(

ي�ستجد من  �ما  تاريخه  بذمتها حتى  املر�سدة  اليجار  ب�سداد قيمة  اليها  املنذر  املنذرة  تنذر 
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل �كذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي �يف حال رف�ض املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية �املطالبة بالتعوي�ض �بدل  العطل �ال�سرر  بال�سافة 

اىل الر�سوم �امل�ساريف �اتعاب املحاماة �اية م�ساريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/670   

 املنذرة/�سركة بر�برتي كورب  ) �ض .ذ.م.م( ، �سركة انرنا�سيونال �سيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�سكنية )�ض.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�سد  - املنذر اليه: ا�ض بي ات�ض ميدل اي�ست كونراكتينج ال ال �سي )ح�سب العقد(
ا�ض بي ات�ض ميدل اي�ست للمقا�لت �ض.ذ.م.م  )ح�سب الرخ�سة(  )جمهولة حمل القامة(

 تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سداد قيمة اليجار املر�سدة بذمتها حتى تاريخه �ما ي�ستجد من 
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل �كذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي �يف حال رف�ض املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية �املطالبة بالتعوي�ض �بدل  العطل �ال�سرر  بال�سافة 

اىل الر�سوم �امل�ساريف �اتعاب املحاماة �اية م�ساريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/669   

 املنذرة/�سركة بر�برتي كورب  ) �ض .ذ.م.م( ، �سركة انرنا�سيونال �سيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�سكنية )�ض.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�سد  - املنذر اليه: ا�ض بي ات�ض ميدل اي�ست كونراكتينج ال ال �سي )ح�سب العقد(
ا�ض بي ات�ض ميدل اي�ست للمقا�لت �ض.ذ.م.م  )ح�سب الرخ�سة(  )جمهولة حمل القامة(

 تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سداد قيمة اليجار املر�سدة بذمتها حتى تاريخه �ما ي�ستجد من 
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل �كذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي �يف حال رف�ض املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية �املطالبة بالتعوي�ض �بدل  العطل �ال�سرر  بال�سافة 

اىل الر�سوم �امل�ساريف �اتعاب املحاماة �اية م�ساريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/668   

 املنذرة/�سركة بر�برتي كورب  ) �ض .ذ.م.م( ، �سركة انرنا�سيونال �سيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�سكنية )�ض.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�سد  - املنذر اليه: ا�ض بي ات�ض ميدل اي�ست كونراكتينج ال ال �سي )ح�سب العقد(
ا�ض بي ات�ض ميدل اي�ست للمقا�لت �ض.ذ.م.م  )ح�سب الرخ�سة(  )جمهولة حمل القامة(

 تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سداد قيمة اليجار املر�سدة بذمتها حتى تاريخه �ما ي�ستجد من 
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل �كذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي �يف حال رف�ض املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية �املطالبة بالتعوي�ض �بدل  العطل �ال�سرر  بال�سافة 

اىل الر�سوم �امل�ساريف �اتعاب املحاماة �اية م�ساريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/667   

 املنذرة/�سركة بر�برتي كورب  ) �ض .ذ.م.م( ، �سركة انرنا�سيونال �سيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�سكنية )�ض.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�سد  - املنذر اليه: ا�ض بي ات�ض ميدل اي�ست كونراكتينج ال ال �سي )ح�سب العقد(
ا�ض بي ات�ض ميدل اي�ست للمقا�لت �ض.ذ.م.م  )ح�سب الرخ�سة(  )جمهولة حمل القامة(

 تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سداد قيمة اليجار املر�سدة بذمتها حتى تاريخه �ما ي�ستجد من 
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل �كذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي �يف حال رف�ض املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية �املطالبة بالتعوي�ض �بدل  العطل �ال�سرر  بال�سافة 

اىل الر�سوم �امل�ساريف �اتعاب املحاماة �اية م�ساريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2011/458 جتاري كلي                                            
اىل املدعى عليه /1- �ساجنون كوربوري�سن - فرع دبي  جمهويل حمل القامة 
اقام  ق��د  -�����ض.ذ.م.م  الكهر�ميكانيكية  لاعمال  اخلليج  /ط��اق��ة  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
عليك الدعوى �مو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان تدفع للمدعية مبلغ 
)8.584.692.23 درهم ( درهم مع الفائدة بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى �حتى 
ال�سداد التام بحكم م�سمول بالنفاذ املعجال باكفالة �الزامها بالر�سوم  �اتعاب 
9.30 �ض  ال�ساعة  املوافق 2013/4/16  الثاثاء  يوم  لها جل�سة  �ح��ددت  املحاماة 
بالقاعة ch2.E.22 لذا فانت مكلف باحل�سور ا� من ميثلك قانونيا �عليك 
ايام  ا� م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

على القل،  �كذلك نعلمكم بور�د التقرير.
 ق�شم  الق�شايا التجارية                                                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/81 جتاري جزئي                                            
اىل املدعى عليه /1- اكرب حممد ح�سني كيوه جي معماري  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /احمد حممد زكريا/ ب�سفته �سريك يف �سركة/ العبقري للو�ساطة 
اق��ام عليك  ق��د  ال���را�ي   نا�سر  �سامل  ع��م��ران علي  �����ض.ذ.م.م �ميثله:  التجارية 
الدعوى �مو�سوعها احلكم باخراج املدعى عليه من ال�سركة �الزام املدعي عليه 
املوافق  الثاثاء  املحاماة.   �ح��ددت لها جل�سة يوم  �اتعاب  بالر�سوم �امل�ساريف 
2013/4/9 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة ch2.D.19 لذا فانت مكلف باحل�سور ا� 
من ميثلك قانونيا �عليك بتقدمي ما لديك من مذكرات ا� م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثاثة ايام على القل،  
 ق�شم  الق�شايا التجارية                                                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1953 جتاري كلي                                            
اىل املدعى عليه /1- جواد خور�سيد احمد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /

كيه زد كابيتال للتجارة العامة �ض.ذ.م.م  �ميثله: �ساح ح�سن حممد مبا�سري  
�قدره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  �مو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد 
)1267000 درهم( �الر�سوم �امل�ساريف �اتعاب املحاماة �الفائدة القانونية بواقع 
يوم  جل�سة  لها  �ح��ددت  ال��ت��ام.   ال�سداد  �حتى  ال�ستحقاق  تاريخ  �سنويا من   %9
فانت  لذا   ch1.C.15 بالقاعة  �ض   9.30 ال�ساعة   2013/4/21 املوافق  الح��د 
مكلف باحل�سور ا� من ميثلك قانونيا �عليك بتقدمي ما لديك من مذكرات ا� 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على القل،  �يف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.  
 ق�شم  الق�شايا التجارية                                                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/30  ا�شتئناف مدين  
ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  نوتي  -�ساندر�   1  / �سده  امل�ستاأنف  اىل 
�ساميل-  ا��سانا  املتويف  �رث��ة  من  ب�سفتها  �سو�سيا  /ا��سانا  امل�ستاأنف 
ابراهيم  �ميثله:  القا�سر  ابنتها  على  ��سية  �ب�سفتها  امل��ت��ويف  ز�ج��ة 
ح�سن ابراهيم املا   قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 
2012/298 مدين كلي بتاريخ 2013/1/13 �حددت لها جل�سه يوم الربعاء 
املوافق 2013/4/3 ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة ch2.D.18 �عليه 
�ستجري  تخلفكم  ح��ال  �يف  قانونيا  ميثلكم  من  ا�  ح�سوركم  يقت�سي 

حماكمتكم غيابيا .
ق�شم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�شتئناف

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1692  ا�شتئناف عمايل  
اىل امل�����س��ت��اأن��ف ���س��ده / 1 -ف��ر���س��ان ع��ب��دال��رزاق دب�����س��ة   جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف /�سركة انربرايز ام اي لتاأجري ال�سيارات ذ.م.م  
ال�سادر  احلكم  القرار/  ا�ستاأنف  قد  لوتاه    علي  �سلطان  فهد  �ميثله: 
بالدعوى رقم 2012/2186 عمايل جزئي بتاريخ 2012/11/27 �حددت 
�سباحا   10.00 ال�ساعة   2013/4/11 امل��واف��ق  اخلمي�ض  ي��وم  جل�سه  لها 
بالقاعة ch2.D.19 �عليه يقت�سي ح�سوركم ا� من ميثلكم قانونيا 

�يف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا .
ق�شم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�شتئناف

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/748  ا�شتئناف عقاري  
اىل امل�ستاأنف �سده / 1 -ا�ميجا1 املحد�دة جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ستاأنف /فيكتور لجونوف �ميثله: ابراهيم علي املو�سى   
رق��م 2009/940  ب��ال��دع��وى  ال�����س��ادر  ال��ق��رار/ احل��ك��م  ا�ستاأنف  ق��د 
عقاري كلي بتاريخ 2012/12/27 �حددت لها جل�سه يوم الثاثاء 
 ch1.C.11 املوافق 2013/4/30 ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة
�عليه يقت�سي ح�سوركم ا� من ميثلكم قانونيا �يف حال تخلفكم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا .
ق�شم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�شتئناف

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/541  ا�شتئناف جتاري  
البناء-ذ.م.م   مل��ق��ا�لت  �سبت  ب��ن  -�سركة   1  / �سده  امل�ستاأنف  اىل 
امل�ستاأنف /حم��م��د جعفر حممد  ان  الق��ام��ة مب��ا  جم��ه��ول حم��ل 
بالدعوى  ال�سادر  القرار/ احلكم  ا�ستاأنف  قد  الزرعوين   عبداهلل 
رقم 2011/339 جتاري كلي  بتاريخ 2012/5/8 �حددت لها جل�سه 
بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2013/5/1 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم 
ch2.D.16 �عليه يقت�سي ح�سوركم ا� من ميثلكم قانونيا �يف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا .
ق�شم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�شتئناف

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/52 عمايل جزئي                                              
اىل املدعى عليه /1- دار النخبة للو�ساطة العقارية  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /ابراهيم عبدالواحد ابراهيم عبدالواحد رم�سان قد اقام عليك الدعوى 
�الر�سوم  دره���م(   63877( �ق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  �مو�سوعها 
�امل�ساريف �الفائدة القانونية املرتبة عليها من تاريخ املطالبة �حتى  ا�سدار 
املوافق  الثاثاء  يوم  لها جل�سة  )2012/134739(. �حددت  ال�سكوى  رقم  احلكم 
2013/4/16 ال�ساعة  8.30 �ض مبكتب القا�سي لذا فانت مكلف باحل�سور ا� من 
ميثلك قانونيا �عليك بتقدمي ما لديك من مذكرات ا� م�ستندات للمحكمة قبل 
�سيكون مبثابة  ف��ان احلكم  الق��ل،  �يف حالة تخلفك  اي��ام على  بثاثة  اجلل�سة 

ح�سوري.  
 ق�شم  الق�شايا العمالية                                                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/12 عمايل كلي                                              
املباين  ل�سيانة  �سبايز  بر�جكت�ض  يونايتد  �سركة   -1/ عليه  املدعى  اىل 
املدعي /غ�سان ميخائيل عفي�سة   ان  القامة مبا  ذ.م.م    جمهول حمل 
قد اقام عليك الدعوى �مو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية �قدرها 
ال�سكوى )2012/111382(.  . رقم  �الر�سوم �امل�ساريف  )182.664 درهم( 
9.30 �ض  ال�ساعة    2013/4/16 امل��واف��ق  الثاثاء  ي��وم  لها جل�سة  �ح��ددت 
قانونيا  ا� من ميثلك  باحل�سور  فانت مكلف  لذا     ch1.A.2 بالقاعة 
�عليك بتقدمي ما لديك من مذكرات ا� م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثاثة ايام على القل،  
 ق�شم  الق�شايا العمالية                                                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

       يف الدعوى رقم 2012/38  جتاري جزئي
اىل املدعى عليه/ 1- د�نالد تثان �سيو   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي  / 
بنك ام القيوين الوطني  مبان ان املدعي/ بنك ام القيوين الوطني   قد اقام 
الدعوى املذكورة اعاه �عليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2012/11/25 
الف�سل يف  املحكمة مبثابة احل�سوري �قبل  التايل: حكمت  التمهيدي  احلكم 
ا�راق  الد�ل باجلد�ل لاطاع على  امل�سريف �ساحب  بندب اخلبري  املو�سوع 
الدعوى �ما بها من م�ستندات �ما ع�سى ان يقدمه له اخل�سوم من م�ستندات 
اخرى �النتقال اىل مقر البنك املدعي �الطاع على ما لديه من م�ستندات 
�ح�سابات خا�سة.... �نعلمكم بور�د التقرير. �حددت لها املحكمة جل�سة يوم 

  ch2.D.19  الحد املوافق 2013/4/14 ال�ساعة 8.30 �سباحا يف القاعة
ق�شم الق�شايا التجارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3    

اعادة اعالن  للح�شور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2012/1663 )مدين جزئي( بوا�شطة الن�شر

بناء على طلب حمكمة عجمان الحتاية البتدائية اىل املدعى عليه/ 1- ر�سان 
املدعي/ اق��ام  ب��ولن��دي-  جن�سيته:  زبيجنيتو    بانيتا   -2 ال�سيارات  لتاأجري 
�سركة الظفرة للتاأمني - عنوانه: �سارع ابوبكر ال�سديق- مركز البخيت مكتب 
الثالث مكتب رقم 3012 هاتف رقم 2974999-04    الدعوى برقم 2012/1663 
-مدين - جزئي- عجمان- �مو�سوعها املطالبة مببلغ 20250 درهم فانت مكلف 
باحل�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية �سخ�سيا ا� بوا�سطة �كيل 
معتمد �ذلك يف ال�ساعة 8.30 املوافق يوم 22 من �سهر ابريل ل�سنة 2013 �ذلك 

للنظر يف الق�سية بو�سفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/3/26
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر

ا                    اىل املدعي عليه/الوهاب للمقا�لت  )�ض.ذ.م.م(  جمهول حمل 
املذكورة  العمالية  الدعا�ي  اقامو عليكم  املدعيني قد  باأن  نعلنكم  القامة 
ال�ساعة   2013/4/3 املوافق  الربعاء  يوم  لها جل�سة  املحكمة  �ح��ددت  اأدن��اه 

  8:30

لذا فانتم مكلفون باحل�سور ا� من ميثلكم قانونا �عليكم تقدمي ما لديكم 
القل  على  اي��ام  بثاث  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  ا�  مذكرات  من 

بال�سافة اىل الر�سوم �امل�ساريف �احلكم م�سمول املعجل با كفالة 
ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
710/2013/13
709/2013/13

م
1
2

ا�سم املدعي
كبري احمد رفيق احمد

�سهيد�ل مفي�ض الدين اكون          

مبلغ املطالبة
16500 درهم �سامل تذكرة العودة
16500 درهم �سامل تذكرة العودة

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/73 جتاري جزئي                                            
مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  انرنا�سونال  ميهتا  موؤ�س�سة   -1/ عليه  املدعى  اىل 
ابراهيم  ا�سماعيل  علي  �ميثله:  ف��رع  ذ.م.م-  البناء-  مل��واد  /ال��دان��وب  املدعي  ان 
امل��دع��ي عليها  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى �مو�سوعها  اق��ام عليك  ق��د  اجل��رم��ن   
املحاماة �الفائدة  مببلغ �قدره )56766.28 درهم( �الر�سوم �امل�ساريف �اتعاب 
ال�سداد.   �ح��ددت لها  الدعوى �حتى متام  تاريخ رفع  القانونية بواقع 9% من 
 ch2.D.19 بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �ض  املوافق 2013/4/14  جل�سة يوم الحد 
ا� من ميثلك قانونيا �عليك بتقدمي ما لديك من  لذا فانت مكلف باحل�سور 

مذكرات ا� م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على القل،  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1269 مدين جزئي                                              
اىل املدعى عليه /1- را�سد حممد خلفان امل��ري   جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /�سركة را�ض اخلور للمقا�لت ذ.م.م- �ميثلها ال�سيد طال �سعيد حارب 
�مو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ل��وت��اه   علي  �سلطان  فهد  �ميثله:  حممد 
�امل�ساريف  �الر�سوم  دره��م(  �ق��دره )52000  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة 
ال�سداد  �حتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 القانونية  �الفائدة  املحاماة  �اتعاب 
ال�ساعة  8.30  �ض  املوافق 2013/4/15  التام.   �ح��ددت لها جل�سة يوم الثنني 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�سور ا� من ميثلك قانونيا �عليك 
ايام  ا� م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

على القل،  �يف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.  
 ق�شم  الق�شايا املدنية                                                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/546 جتاري جزئي                                              
اىل املدعى عليه /1- �سركة احمد ابل القا�سم للمقا�لت- ذ.م.م   جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /�سركة ا�سيا با�ر للخدمات الفنية ذ.م.م �ميثله: مع�سومة 
ح�سن نا�سر ال�سايغ    قد اقام عليك الدعوى �مو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليها مببلغ �قدره )51695 درهم( �الر�سوم �امل�ساريف �اتعاب املحاماة �الفائدة 
احلكم  ��سمول  ال�سداد  متام  حتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   %12 القانونية 
املوافق 2013/4/16  الثاثاء  يوم  لها جل�سة  املعجل باكفالة.  �ح��ددت  بالنفاذ 
ال�ساعة  8.30 �ض بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور ا� من ميثلك 
قانونيا �عليك بتقدمي ما لديك من مذكرات ا� م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثاثة ايام على القل،  �يف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.  
 ق�شم  الق�شايا التجارية                                                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/306 عمايل جزئي                                              
حمل  جمهول  )ذ.م.م(  دب��ي  للمقا�لت-  ر�با�ست  �سركة   -1/ عليه  املدعى  اىل 
القامة مبا ان املدعي /�سرف ال�سام ح�سن عبداملالك قد اقام عليك الدعوى 
�مو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية �قدرها )22199 درهم ( �تذكرة عوده 
مببلغ )2000 درهم( �الر�سوم �امل�ساريف �اتعاب املحاماة �الفائدة القانونية%9 
)2013/135991(.  �حددت  ال�سكوى  رقم  التام.  لل�سداد  الق�سائية  املطالبة  من 
القا�سي    مبكتب  �ض   8.30 ال�ساعة    2013/4/3 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها 
ا� من ميثلك قانونيا �عليك بتقدمي ما لديك من  لذا فانت مكلف باحل�سور 
مذكرات ا� م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على الق��ل،  �يف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.  
 ق�شم  الق�شايا العمالية                                                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/40 عمايل جزئي                                              
العامة   �ال�����س��ي��ان��ة  ال��داخ��ل��ي  للت�سميم  م��ارف��ي��ك   -1/ عليه  امل��دع��ى  اىل 
اقام  ن��ور  قد  املدعي /�سم�ض احلق حممد  ان  جمهول حمل القامة مبا 
عليك الدعوى �مو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية �قدرها )22915 
درهم ( �الر�سوم �امل�ساريف  رقم ال�سكوى )2011/125936(.  �حددت لها 
جل�سة يوم الثاثاء املوافق 2013/4/16 ال�ساعة  8.30 �ض مبكتب القا�سي   
لذا فانت مكلف باحل�سور ا� من ميثلك قانونيا �عليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات ا� م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على القل،  

�يف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/707  ا�شتئناف جتاري  
اىل امل�ستاأنف �سده / 1 -�سركة �ساير للمقا�لت )ذ.م.م( جمهول حمل 
 Trimo دي  دي  انف�ستمنت  ترميو  /�سركة  امل�ستاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
Investment DD �ميثله: علي حممد عمر العيدر��ض قد ا�ستاأنف 
بتاريخ  كلي  جت��اري   2009/891 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ال��ق��رار/ 
ال�ساعة   2013/5/5 املوافق  الح��د  يوم  جل�سه  لها  �ح��ددت   2012/5/16
ا� من  ch2.D.19 �عليه يقت�سي ح�سوركم  بالقاعة  10.00 �سباحا 

ميثلكم قانونيا �يف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا .
ق�شم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�شتئناف

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2012/1538 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- علي زم��ان �سمندر خ��ان  جمهول حمل القامة 
مع�سومة  �ميثله:  للعقارات  ارنكو  موؤ�س�سة  التنفيذ/  طالب  ان  مبا 
ح�سن نا�سر ال�سايغ قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه 
طالب  اىل  دره��م   )179730( �ق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  �ال��زام��ك 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  عليه   . املحكمة  خزينة  ا�  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العان. 
ق�شم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
  اعالن بورود التقرير بالن�شر

   يف  الدعوى 2011/244  مدين كلي                  
���ض.ذ.م.م 2- حممد را�سد  اىل املدعى عليهما/1-  جولدي للمجوهرات 
حممد العبد�يل جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / �سركة جولت�ستايل 
نا�سر  ح�سن  مع�سومة  �ميثله:  بيكوزي  جوزيبي  ال�سيد  ميثلها  ليمتد- 
ال�سايغ  نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�ستها املنعقدة  بتاريخ 2013/3/25 
يف الدعوى املذكورة اعاه. اخطاركم بور�د تقرير ال�سيد اخلبري املنتدب 
ال�ساعة  املوافق 2013/4/15  الدعوى �قد حتددت جل�سة يوم الثنني  يف 

9.30 �سباحا بالقاعة ch1C.15 للتعقيب على التقرير. 
ق�شم  الق�شايا املدنية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



ال�سيخ زايد للكتاب برئا�سة  اأمناء جائزة  اأعلن جمل�ض 
معايل ال�سيخ �سلطان بن طحنون اآل نهيان رئي�ض هيئة 
اأبوظبي لل�سياحة �الثقافة عن اأ�سماء الفائزين بفر�ع 
ال�سحايف  امل��وؤمت��ر  خ��ال  ذل��ك  ج��اء  ال�سابعة.  د�رت��ه��ا 
بح�سور  ام�ض  اأبوظبي ظهر  يف  اجلائزة  ال��ذي عقدته 
�سعادة حممد خلف املزر�عي م�ست�سار الثقافة �الراث 
اأمناء  جمل�ض  ع�سو  اأبوظبي  عهد  �يل  �سمو  ب��دي��وان 
التنفيذي  امل��دي��ر  القبي�سي  جمعة  ����س��ع��ادة  اجل���ائ���زة 
لل�سياحة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  يف  ال��وط��ن��ي��ة  املكتبة  ل��ق��ط��اع 
�الثقافية ع�سو جمل�ض الأمناء �الأمني العام للجائزة 
الدكتور علي بن متيم � عبداهلل ماجد املدير الإداري 
للجائزة �عدد من ممثلي ��سائل الإعام . �قال �سعادة 
جمعة القبي�سي يف كلمته اإن اإقبال الباحثني �املبدعني 
�الكتاب �املوؤلفني على امل�ساركة يف فر�ع اجلائزة حتى 
��سل عددهم يف هذه الد�رة اإىل األف � 262 م�ساركة 
يعد موؤ�سرا اإيجابيا يوؤكد اأن الفر�سة قد منحت ملعظم 
�الإبداع.  �املعرفة  �الثقافة  الفكر  العاملني يف حقول 
اأمني عام اجلائزة يف  الدكتور علي بن متيم  �ا�ستذكر 

كلمته الراحل الكبري املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�سيخ 
زايد بن �سلطان اآل نهيان رحمه اهلل الذي اأ�س�ض املعرفة 
���سع م�سعل العلم �الثقافة �الفكر ليكمل امل�سرية من 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعده 
ال�سيخ  �سمو  اأ�ل  �ال��ف��ري��ق  اهلل  حفظه  ال��د�ل��ة  رئي�ض 
حممد بن زايد اآل نهيان �يل عهد اأبوظبي نائب القائد 
التي  كلمته  يف  �ا���س��ت��ع��ر���ض  امل�سلحة.  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
اأ�سماء الفائزين يف هذه ال��د�رة مراحل  اأعلن فيها عن 
العام  اأب��ري��ل  ال��ر���س��ح يف  ب��اب  فتح  اجل��ائ��زة منذ  عمل 
�اأ�سار  نف�سه  العام  من  اأكتوبر  يف  اإغاقه  حتى  املا�سي 
اإىل اإقبال اجلائزة يف هذه الد�رة على تنفيذ التغريات 
بع�ض فر�عها  تعريف �تو�سيف �دمج  باإعادة  اخلا�سة 
�العمل بالفرع اجلديد فرع الثقافة العربية يف اللغات 
�املتمثل  للنا�سرين  اجل��ائ��زة  دع��م  اإىل  �اأ���س��ار  الأخ���رى 
الأمني  �تطرق  فائز.  كتاب  كل  ن�سخة من  األ��ف  ب�سراء 
ا�ستقبال  اب��ت��داء م��ن  اإىل م��راح��ل عمل اجل��ائ��زة  ال��ع��ام 
�الفرز  ال��ق��راءة  جلنة  على  بعر�سها  م���ر�را  امل�ساركات 
اإق��راره��ا من  اإىل  العلمية ��سول  الهيئة  �م��ن ثم على 
قبل جمل�ض الأمناء �بعدها اأعلن عن الفائزين بح�سب 
للتنمية  زاي��د  ال�سيخ  اأ�ل: جائزة  �ه��م:  ف��ر�ع اجلائزة 
�ب��ن��اء ال��د�ل��ة �ف���ازت ب��ه��ذا ال��ف��رع ال��دك��ت��ورة اإليزابيث 
����س���وزان ك�����س��اب م��ن ل��ب��ن��ان ع��ن ك��ت��اب��ه��ا ال��ف��ك��ر العربي 
امل��ع��ا���س��ر.. درا���س��ة يف ال��ن��ق��د ال��ث��ق��ايف امل��ق��ارن �ال�سادر 
 ..  2012 ب��ري�ت  العربية  الوحدة  درا���س��ات  عن مركز 
املعا�سرة  العربية  املوؤلفة يف كتابها اجل��دالت  �عر�ست 
حول ق�سايا الثقافة من منظور مقارن بهدف الوقوف 
الثقافية يف فرة ما بعد  على حم��ددات الوعي بالذات 
تتميز  مل��و���س��وع��ه��ا  م�ستوفية  درا���س��ة  �ه���ي  ال���س��ت��ع��م��ار 
�دقة  املنهج  �موائمة  النوعية  �املراجع  امل�سادر  بكرة 
النتائج  �اأه��م��ي��ة  امل�ستعملة  �امل�سطلحات  امل��ف��ه��وم��ات 
�امل���ع���ارف ال��ت��ي ت��و���س��ل��ت اإل��ي��ه��ا. ث��ان��ي��ا: ج��ائ��زة ال�سيخ 
زاي����د ل��ل��م��وؤل��ف ال�����س��اب: �ف����از ب��ه��ذه اجل���ائ���زة املوؤلف 

كتابه  عن  املغرب  من  حدجامي  ع��ادل  الدكتور  ال�ساب 
ال�سادر عن  الوجود �الختاف  فل�سفة جيل د�ل��وز يف 
تف�سح   ..2012 املغرب  للن�سر  توبقال  دار  من�سورات 
هذه الدرا�سة عن ذكاء قرائي مكن موؤلفها ال�ساب من 
ي��ع��د من  ك��ب��ري  ال��ف��ك��ري لفيل�سوف  ال��ع��امل  اإىل  ال��ن��ف��اذ 
الأطر�حة  البارزين �قد متكنت  املعا�سرين  الفا�سفة 
عربية  بلغة  �امل��ت��ج��ددة  امل��ب��ت��ك��رة  مفاهيمه  ب��ل��ورة  م��ن 
م�سرقة تامة الو�سوح �متينة البناء �هو با �سك من 
باحثي امل�ستقبل الذين �سي�سيفون اإىل املكتبة الفل�سفية 
العربية درا�سات �اأبحاث جادة. ثالثا: جائزة ال�سيخ زايد 
امل�سكيني  فتحي  الدكتور  اجلائزة  بهذه  �فاز  للرجمة 
من تون�ض عن ترجمته لكتاب الفيل�سوف الأملاين مارتن 
الأملانية  باللغة  ن�سره  ال��ذي  �الزمان  الكينونة  هيدغر 
الكتب  دار  العربية عن  1927 ��سدرت الرجمة  عام 
اجلديدة املتحدة يف بري�ت 201.. �الكتاب جديد من 
نوعه لأنه يت�سمن ترجمة عالية امل�ستوى لن�ض فل�سفي 
�الذي  املتخ�س�سة  الأك��ادمي��ي��ة  الأمل��ان��ي��ة  بلغته  متميز 
الظاهراتي..  الفل�سفية  امل�سادر  اأمهات  من  باأنه  عرف 
�على الرغم من الطابع الفل�سفي للكتاب اإل اأن املرجم 
الدكتور امل�سكيني ا�ستطاع اأن يقدمه بلغة عربية ر�سينة 
اإىل  بالإ�سافة  �اجلمالية  �الدقة  الو�سوح  بني  جتمع 
ال�سر�ح الوا�سعة �الهوام�ض �ثبت املفاهيم �امل�سطلحات 
ال��ع��رب��ي��ة �الإجن��ل��ي��زي��ة �الأمل���ان���ي���ة �املرجم  ب��ال��ل��غ��ات 
�له  تدري�سها  �مي��ار���ض  الأملانية  بالفل�سفة  متخ�س�ض 
الأ�ر�بية  الفل�سفة  ع��ن  �م��رج��م��ة  م��وؤل��ف��ة  درا����س���ات 
عموما �الأملانية حتديدا تفتقر املكتبة العربية ملثل هذه 
الرجمات العلمية الدقيقة �لذا �سيكون مرجعا اأ�سا�سيا 
فل�سفة هيدغر �هو  العرب يف  �املتخ�س�سني  للباحثني 
الأ�سلوب �املو�سوع. رابعا:  اإ�سافة نوعية على �سعيدي 
جائزة ال�سيخ زايد للفنون �الدرا�سات النقدية �فاز بهذه 
اجلائزة الدكتور عبد اهلل ابراهيم من العراق عن كتابه 
�التجربة  �الإمرباطورية  ال�سرد  التاريخي..  التخيل 
للدرا�سات  العربية  املوؤ�س�سة  عن  ال�سادر  ال�ستعمارية 

علمية  درا���س��ة  �ال��ك��ت��اب   ..  2011 ب���ري�ت  يف  �الن�سر 
جادة يف جمال النقد الأدبي احلديث تتجلى فيها ر�ؤية 
اأبنية  بني  العاقة  التي حتا�ل حتليل  اخلا�سة  املوؤلف 
ال�سرد يف الر�اية التاريخية �املرجعيات التاريخية التي 
توجهها �تتحكم فيها �ت�سعى هذه الدرا�سة اإىل الك�سف 
عن املركزية التاريخية �نقدها كعن�سر موجه للخيال 
الر�ائي من خال اأمثلة تطبيقية �بذلك فاإنها تقع يف 
اإطار ما ي�سمى ب� نقد النقد �هي يف جمملها تعد امتدادا 
الدرا�سات  جم��ال  يف  للموؤلف  اجل��اد  الفكري  للم�سر�ع 
للثقافة  زايد  ال�سيخ  النقدية احلديثة. خام�سا: جائزة 
العربية يف اللغات الأخرى: �فازت بهذا الفرع الباحثة 
الربيطانية مارينا ��رنر عن كتابها ال�سحر الأغرب...

املتحدة  اململكة  �ساتو  دار  ال�سادر عن  �ليلة  ليلة  �األ��ف 
2011 �دار جامعة هارفارد الوليات املتحدة 2012 
للبحث  ��رن���ر  مارينا  �الباحثة  ال��ر�ائ��ي��ة  ت�سدت   �..
الإ���س��ام��ي��ة من  الثقافتني  ب��ني  م��ا  م��و���س��وع يجمع  يف 
ناحية �الغربية من ناحية اأخرى من حيث الأثر الذي 
تركته ترجمة كتاب األف ليلة �ليلة الذي حاز يف الغرب 
العامل  يف  عليها  حاز  التي  املكانة  من  اأعلى  مكانة  على 
الكتاب  اأثر هذا  الكثري عن  نف�سه �قد كتب  الإ�سامي 
اأمم  اأتته من  ال��ذي يت�سكل هو نف�سه من عنا�سر  املهم 
اأ�ائ��ل القرن  خمتلفة يف الأدب الغربي بعد ترجمته يف 
الثامن ع�سر على يد امل�ست�سرق الفرن�سي اأنطوان غالن 
لكن الكاتبة ل تريد تكرار ما كتب من هذه الزا�ية بل 
ي�ستهوي اخليال  الذي  الغرابة  البحث يف عن�سر  تريد 
مبخلوقاته التي ل تتفق �الواقع �لكنها مع ذلك ت�سكل 
ثقافات  يف  م��ق��اب��ات  لها  جن��د  ع��ام��ة  اإن�سانية  ظ��اه��رة 
رمزي  نحو  على  تعرب  خملوقات  �ه��ي  املختلفة  العامل 
يف  ال��رغ��ب��ة  تبقى  بحيث  حقيقية  اآم����ال �خم����ا�ف  ع��ن 
التعبري عنها مازمة للوجود الإن�ساين �اخلا�سة اأن 
�البحثي  ال�سردي  املنحيني  بني  ما  يجمع  الكتاب  ه��ذا 
على نحو منهجي دقيق �بلغة �سل�سة �من�سابة �دقيقة. 
الثقايف:  �التقنيات  للن�سر  زاي��د  ال�سيخ  جائزة  �ساد�سا: 

يف  �الآداب  �الفنون  للثقافة  الوطني  املجل�ض  بها  �ف��از 
الريادية  املوؤ�س�سات  من  املجل�ض  يعد   �.. الكويت  د�ل��ة 
 1973 ي��ول��ي��و   17 يف  ت��اأ���س��ي��ه  م��ن��ذ  �ع��رب��ي��ا  خليجيا 
ليكون موؤ�س�سة ثقافية ترعى الآداب �الفنون من خال 
جمموعة من املطبوعات منها: �سل�سلة عامل املعرفة �هو 
احل�سارة  بعنوان  منه  الأ�ل  العدد  �سدر  �سهري  كتاب 
للدكتور ح�سني موؤن�ض يف يناير 1978 ���سل تعدادها 
حتى الآن اإىل نحو 400 اإ�سدار ��سل�سلة امل�سرح العاملي 
تاليا  �ان�سمت   1969 عام  منذ  بال�سد�ر  ب��داأت  التي 
اإىل املجل�ض ��سدر عنها عدد كبري من ن�سو�ض امل�سرح 
املبدعني  الكثري من  اهتمام  كانت حمط  �التي  العاملي 
ن�سو�سا  قدمت  كونها  العرب  �امل�سرحيني  �الر�ائيني 
م�سرحية عاملية ��سل تعدادها حتى الآن اإىل نحو365 
ن�سا ��سل�سلة جملة عامل الفكر الف�سلية الفكرية التي 
بداأت بال�سد�ر منذ اإبريل 1970 �ان�سوت تاليا حتت 
اإدارة املجل�ض بعد تاأ�سي�سه �ما زالت م�ستمرة بال�سد�ر 
حتى ��سلت اأعدادها اإىل 42 جملدا ��سل�سلة اإبداعات 
تعدادها  ���سل  العاملية  امل�سرحيات  تقدم  التي  عاملية 
تعنى  التي  ال�سهرية  الفنون  جريدة   � ن�سا   393 اإىل 
�التي  الت�سكيلية  �الفنون  �امل�سموعة  املرئية  بالفنون 
انطلقت منذ الأ�ل من يناير 2001 ��سدر منها حتى 
الآن نحو 138 عددا �جملة الثقافة العاملية التي تعنى 
الآن  حتى  منها  �سدر  التي  املتنوعة  العاملية  بالثقافة 
التي يرعى  الإ���س��دارات  ع��ددا �غريها من   169 نحو 
اإ�سدارها  �الآداب  �ال��ف��ن��ون  للثقافة  الوطني  املجل�ض 
�توزيعها �اإي�سالها اإىل القراء يف الكثري من د�ل العامل 
مثل:  ال�سنوية  الثقافية  ال��ن�����س��اط��ات  م��ن  �جم��م��وع��ة 
ثقافة  مهرجان   � الكتاب  معر�ض   � القرين  مهرجان 
الن�ساطات  من  �غريها  املو�سيقى  مهرجان   � الأطفال 
الثقافية �الفنية. �سابعا: جائزة ال�سيخ زايد ل�سخ�سية 
العام الثقافية: �فاز بها ف�سيلة الإمام الأكرب الدكتور 
اأحمد حممد الطيب �سيخ الأزهر ال�سريف م�سر �يعد 
الدكتور اأحمد حممد الطيب الإمام الأكرب �سيخ جامع 
الأزهر �سخ�سية جتمع بني الباحث �الأ�ستاذ الأكادميي 
فرن�سا  يف  اأ�سولها  در���ض  التي  الفل�سفة  يف  املتخ�س�ض 
التدري�سي  �املنهج  اجل���ادة  العلمية  البحوث  ��ساحب 
الناجح يف جامعات عربية متعددة . .�متثل �سخ�سيتة 
الإ�سامية  الو�سطية  ميثل  ال��ذي  ال��ورع  امل�سلم  العامل 
البعيدة عن الغلو �الداعية اإىل ثقافة الت�سامح �احلوار 
خ��ال مواقفه  م��ن  ال�سخ�سية  ه��ذه  اأب��ع��اد  �ق��د جتلت 
التي ظهرت من خال رئا�سته مل�سيخة الأزهر ال�سريف 
اإىل  �الحتكام  �العنف  الفرقة  لنبذ  املتكررة  �دع��وات��ه 
�اأعلن  �متا�سكه.  املجتمع  هوية  على  �احلفاظ  العقل 
ب��ن متيم ع��ن حجب ف��رع ج��ائ��زة ال�سيخ  ال��دك��ت��ور علي 
ال�سيخ  �النا�سئة �كذلك فرع جائزة  الطفل  زايد لأدب 
لهم  الفائزين �متنى  هناأ  اخل��ت��ام  .. �يف  ل���اآداب  زاي��د 
التوفيق. ي�سار اإىل اأن حفل تكرمي الفائزين �سيكون يف 
يوم الثامن �الع�سرين من ال�سهر اجلاري على هام�ض 
املركز  �سيقام يف  الذي  للكتاب  ال��د�يل  اأبوظبي  معر�ض 

الوطني للمعار�ض. 

•• دبي-الفجر:

ب��ن حممد  م��اج��د  ال�سيخ  �سمّو  رع��اي��ة  حت��ت 
بن را�سد اآل مكتوم، رئي�ض هيئة دبي للثقافة 
ال����د�رة  ل��ل��ث��ق��اف��ة(، تنطلق  �ال��ف��ن��ون )دب����ي 
ال�سينمائي،  اخلليج  مهرجان  من  ال�ساد�سة 
اأرب���ع  م��ت�����س��ّم��ن��ة   ،2013 اأب���ري���ل   11 ي���وم 
باأبرز  مميزة  �احتفالية  ر�سمية،  م�سابقات 
�برنامج  اخلليجي،  ال�سينمائي  العمل  رّ�اد 
الإبداعات  ي�ستعر�ض  ��سامل،  مبهر �متنّوع 
يعر�سها  �ال��ع��امل��ي��ة،  اخلليجية  ال�سينمائية 
اأبريل،   17 ي���وم  ح��ت��ى  ل��ل��ج��م��ه��ور، جم���ان���اً، 
ف�ستيفال  دب��ي  يف  �سينما  ج��ران��د  ���س��الت  يف 

�سيتي.
يف ح�سيلة نهائية، ي�سهد املهرجان يف د�رته 
فيلماً،   169 ع��ر���ض  ال��ع��ام،  ه��ذا  ال�ساد�سة، 
من 43 د�لة ، منها 93 فيلماً من منطقة 
دللة  يف  املهرجان،  ي�ست�سيف  كما  اخلليج. 
�ا���س��ح��ة ع��ل��ى م���دى ت��ط��ّور �من���ّو �ت�سّدره 
الأفام،  امل�ساركة بني �سّناع  لقائمة خيارات 
78 فيلماً يف عر�ض عاملّي اأّ�ل، �15 فيلماً يف 
ُتعر�ض للمرة  اأّ�ل، �42 فيلماً  عر�ض د�يّل 

الأ�ىل يف منطقة ال�سرق الأ��سط.
املهرجان  امل��ت��م��ي��زة يف  امل�����س��ارك��ة  ه���ذه  ح���ول 
رئي�ض  جمعة،  عبداحلميد  ق��ال  ال��ع��ام،  ه��ذا 
امل��ه��رج��ان: ل��ق��د ���س��ه��دن��ا م��ن��ذ ع���ام 2008 
اإىل  للمهرجان  املتنوعة  الأن�����س��ط��ة  ����س��ول 
متزايد  ب�سكل  اجلمهور  من  �ا�سعة  �سرائح 
�سنوياً، ف�سًا عن ا�ستقطاب املهرجان للكثري 
من  �امل��ح��رف��ني  ال�ساعدين  الفنانني  م��ن 
اأنحاء املنطقة. �مل�سنا خال د�رة هذا العام 
ال�سينما  �سناع  خمتلف  من  كبريًة  م�ساركًة 
قمنا  حيث  �العامل،  املنطقة  من  املوهوبني، 
�تعزيز  امل��م��ي��زة،  امل��ه��رج��ان  من�سة  بتو�سيع 
برامج املهرجان باملزيد من املبادرات لتعك�ض 
ال�سينمائية  املنا�سبة  ل��ه��ذه  امل��ت��زاي��د  ال��ن��م��ّو 

املُبهرة.
�اأ���������س��������اف: ����س���ت���ج���م���ع ال������ربام������ج امل���م���ي���زة 
اأ�سبوع  ال�ساد�سة، طيلة  د�رت��ه  للمهرجان يف 
ح��اف��ل ب���الإب���داع، امل��ئ��اِت م��ن ���س��ّن��اع ال�سينما 
اخلليجيني على اأر�ض دبي، حيث �سيتبادلون 
من  بنظرائهم  �يلتقون  �اخل��ربات،  الأفكار 
جانب  اإىل  �ال��ع��امل��ي��ني،  ال���ع���رب  امل��خ��رج��ني 
جوهر  تعك�ض  ال��ت��ي  النظر  �ج��ه��ات  ت�����س��ارك 

جمتمعاتهم �عاملهم الإبداعي«. 
�اأ��سح جمعة، اأن مهرجان اخلليج ال�سينمائي 
ال�سينمائية  للعقول  ���س��ن��وي��اً  ملتقًى  مي��ث��ل 
املبدعة، �من�سة متكاملة تقوم ب�سهر جميع 
املفاهيم الإبداعية معاً، للخر�ج باملزيد من 
الآراء �الإبداعات البناءة، التي ت�سهم بتعزيز 
اأكر  باأ�سلوب  تنّوع م�سادر �سناعة ال�سينما، 
لأخرى.  �سنة  من  ننتظرها  �ح��داث��ة،  ر�ع��ة 
�يربهن جد�ل عر��سنا للعام 2013 على 
ت�سهده هذه  الذي  ال�ستثنائي  التقدم  مدى 
املهرجان  لتقدمي  ت�سعى  �التي  الحتفالية، 

للمجتمع الإماراتي، �زّ�ار الد�لة، على حّد 
�سواء.«

ي��ف��ت��ت��ح امل���ه���رج���ان ب���راجم���ه ب��ع��ر���ض فيلم 
�جدة«، الذي ُيعّد اأ�ل فيلم ر�ائي طويل يتّم 
ت�سويره كامًا يف اململكة العربية ال�سعودية. 
ُتعترب  التي  املن�سور،  اإخ��راج هيفاء  �هو من 
يف  حا�سرة  ��ستكون  �سعودية،  خمرجة  اأ�ل 
هذا  �سارك  �قد  للفيلم.  الفتتاحي  العر�ض 
العمل احلائز على جوائز هامة يف مهرجان 
كتابة  مرحلة  من  ب��دءاً  ال�سينمائي،  اخلليج 
يعود  �الآن  ال�����س��ي��ن��اري��و،  �ت��ط��وي��ر  ال��ن�����ض، 
ل�«مهرجان  ال�ساد�سة  ال���د�رة  ليفتتح  فيلماً 
�جده  فيلم  ح��از  �ق��د  ال�سينمائي.  اخلليج 
على اإ�سادة �ا�سعة من النقاد، ف�سًا عن اأنه 
العديد  يف  للجمهور  ا�ستقطاب  نقطة  �سّكل 
م���ن امل���ه���رج���ان���ات، ح����ول ال����ع����امل، ف��ق��د فاز 
بثاث جوائز عاملية؛ يف مهرجان فيني�سيا«، 
العربي  امل��ه��ر  ج���ائ���زة  ن��ي��ل��ه  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
�جائزة  ط��وي��ل،  عربي  ر�ائ���ي  فيلم  لأف�سل 
اأف�سل ممثلة، التي ذهبت لبطلته ال�سغرية 
ال�سينمائي  دب���ي  م��ه��رج��ان  �ع���د حم��م��د، يف 

الد�يل 2012.
الفتتاح،  حفل  خ��ال  امل��ه��رج��ان،  ي��ق��وم  كما 
الكويتي  �املمثل  امل�سرحي  الكاتب  بتكرمي 
اأ���س��ا���س��ي��اً يف  حم��م��د ج��اب��ر، ال���ذي ل��ع��ب د�راً 
العام  منذ  اخلليجي،  الثقايف  امل�سهد  اإغ��ن��اء 
1960، �ذلك لإجنازاته الرائعة، �جتربته 
�التلفزيون  امل�����س��رح  يف  امل��ت��م��ي��زة،  ال��ف��ن��ي��ة 
�ال�سينما. ُتعّد هذه الإطالة الثانية للفنان 
اخلليج  مهرجان  من�سة  ع��رب  جابر  حممد 
ال�سينمائي، حيث �سارك يف العام املا�سي، من 
خال فيلم ر�ائي ق�سري بعنوان ال�ساحلية 

للمخرج الكويتي �سادق بهبهاين.
�متكاملة  م��ه��م��ة  م��ن�����س��ة  امل���ه���رج���ان  ُي���ع���ّد 
ب�سكل  اأعمالهم  ب��ط��رح  ال��راغ��ب��ني  للفنانني 
م��ت��م��ّي��ز ع��ل��ى ال�����س��اح��ة ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي��ة، حيث 
ال�سينمائي  اخل��ل��ي��ج  م���ه���رج���ان  ي��ح��ت�����س��ن 
تبلغ  ج��وائ��ز  ت��ق��دم  ر�سمية  م�سابقات  اأرب��ع��ة 
يتّم  دره���م،  األ���ف   500 الإج��م��ال��ي��ة  قيمتها 
�الوثائقية  الر�ائية  الأف���ام  على  توزيعها 

اخلليجية  الر�سمية  امل�سابقة  �سمن  الفائزة 
الطويلة  الأف��ام  فئتني،  اإىل  تنق�سم  �التي 
الق�سرية  �الأف���ام  �الوثائقية(  )الر�ائية 
الطلبة  �م�سابقة  �الوثائقية(،  )ال��ر�ائ��ي��ة 
الد�لية  �امل�����س��اب��ق��ة  ال��ق�����س��رية،  ل����اأف����ام 
ت���ق���وم بتكرمي  ال���ت���ي  ال���ق�������س���رية،  ل����اأف����ام 
الأعمال املتميزة �املوهوبة من جميع اأنحاء 

العامل.
املهرجان  يف  امل�سبوقة  غ��ري  امل�ساركة  ب�سدد 
ه���ذا ال���ع���ام، ق���ال م�����س��ع��ود اأم�����راهلل اآل علي؛ 
تلقينا  ال�سينمائي:  اخلليج  مهرجان  مدير 
هذا العام عدداً كبرياً من امل�ساركات ُمقدمة 
املتنامية  املكانة  ي��وؤّك��د  م��ا  د�ل���ة،   138 م��ن 
للمهرجان الذي يعد من�سة متميزة لإطاق 
ُيعّد  اأنه  كما  اجلديدة،  ال�سينمائية  الأعمال 
م��ق��ي��ا���س��اً مل���دى ���س��رع��ة ت���ط���ّور �من����ّو ثقافة 
ال�سينما اخلليجية، التي تر�ّسخت بني �سرائح 

املجتمع جميعها، �خا�سة جيل ال�سباب.
امل�ساركة الإماراتية، �التواجد  �فيما يخ�ّض 
الر�سمية  امل�����س��اب��ق��ة  يف  ال���ق���وّي  الإم����ارات����ي 
على  اأم��راهلل:  اأ�ساف  العام،  هذا  للمهرجان 
ت�سهد  جميعها  اخلليج  د�ل  اأن  م��ن  ال��رغ��م 
زيادًة مت�سارعة يف هذا املجال، اإل اأن �سناعة 
ت��ن��ام��ت ب�سكل  الأف������ام يف د�ل����ة الإم�������ارات 
ي��دّل على  ما  الأخ���رية،  ال�سنوات  مت�سارع يف 
اإغناء  امل��ح��ل��ي��ة، �د�ره�����ا يف  امل���ب���ادرات  ت��ن��ّوع 
تزايد  ع��ن  ف�����س��ًا  ال�سينما،  �سناعة  ق��ط��اع 
ال��ف��ر���ض ال��ت��ي ب��ات��ت ُم��ت��اح��ة اأم����ام املبدعني 

��سوًل  ال��درا���س��ي��ة،  املنح  م��ن  ب���دءاً  ال�سباب، 
م�سرفني  �العمل مع  التدريب  اإىل جمالت 
العام،  التي جتري على مدار  تلك  مميزين، 
رائ��دة، ��سراكات  خا�سة من خال مبادرات 
مميزة، يعقدها مهرجان اخلليج ال�سينمائي 
لدعم �سناعة ال�سينما، مع جهات عّدة، مثل 
 ،)NYFA( ل��اأف��ام  نيويورك  اأكادميية 
�اإميجيني�سن،  لاأفام،  الد�حة  �موؤ�س�سة 
مهرجان  مت��ّك��ن  �ق���د   .twofour54�
مبادراته  خ���ال  م���ن  ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي  اخل��ل��ي��ج 
��سراكاته هذه، من اأن ي�سبح من�سة حقيقية 
ل��ل��م��واه��ب ال�����س��اع��دة �ال��ن��ا���س��ئ��ة. �مب����ا اأن 
املجتمع ال�سينمائي املحلّي ليزال يف مرحلة 
�سناعة  �لدة  حتماً  �سن�سهد  فاإننا  الن�سج، 
�سينمائية حقيقية �را�سخة على يد عدد من 
املواهب الإماراتية، التي علينا دعمها ب�ستى 
املنطقة  جلمهور  اأع��م��ال��ه��ا  لإي�����س��ال  ال�سبل 
�ال��ع��امل. م��ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن���ه، اإ�سافة 
يقّدم  امل�سابقات،  داخل  امل�ساركة  الأف��ام  اإىل 
املهرجان ثاثة برامج، خارج امل�سابقة، ت�سّم 
ال��ذي يجمع عدداً  اأ���س��واء،  ك��ًا من برنامج 
جوانب  ت�سلط  التي  الق�سرية،  الأف��ام  من 
خليجية،  مواهب  اإب��داع��ات  على  ال�سوء  من 
املوا�سيع  يطرح  ال��ذي  تقاطعات،  �ب��رن��ام��ج 
اجلريئة �الأفام املتميزة من اأنحاء العامل، 
�ب���رن���ام���ج ���س��ي��ن��م��ا الأط����ف����ال، ال����ذي يعك�ض 
جمموعة ُمنتقاة من اأفام الر�سوم املتحركة 
�الأف������ام ال��ق�����س��رية ال��ت��ي ت��خ��اط��ب اأح���ام 

ال�سغار �تفتح اآفاقهم.
الأن�سطة  م���ن  ع�����دداً  امل��ه��رج��ان  ي���ق���ّدم  ك��م��ا 
املميزة يف جمال �سناعة ال�سينما، �ذلك حتت 
مظلة مبادرة �سوق اخلليج ال�سينمائي، التي 
اأبريل،   17 اإىل   14 �ستنعقد يف الفرة من 
�التي ُتعّد فعالية موّجهة للعاملني يف جمال 
امل�ستويات  �ع��ل��ى  اخل��ل��ي��ج،  د�ل  يف  ال�سينما 
ال�سينمائي  اخل��ل��ي��ج  ���س��وق  اإط����ار  �يف  ك��اف��ة. 
الذي  ال�سينمائي،  اخل��ل��ي��ج  م��ن��ت��دى  ينعقد 
يتكّون من جل�سات حوارية �جل�سات تعارفية، 
اإىل مبادرتي متويل  بالإ�سافة  ��ر�ض عمل، 
اأ�لهما  اخلليجيني:  ال�سينمائيني  ل�سالح 
ت�����س��ّم اإجن�����از«، �ه���و ���س��ن��د�ق دع���م �متويل 
�ما  الإنتاج،  ال�سينمائية يف مرحلة  امل�ساريع 
بعد الإن��ت��اج، �ذل���ك مب��ب��ادرة م��ن ���س��وق دبي 

ال�سينمائي«، الذي يو�ّسع دائرة دعمه لي�سّم 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى مت��وي��ل امل��خ��رج��ني اخلليجيني 
جتديد  �ثانيهما  الق�سرية.  الأف��ام  لإنتاج 
ال�سراكة مع موؤ�س�سة ر�بريت بو�ض«، املهتمة 
اأملانيا  م��ن  ك��ّل  يف  الأف���ام  م�ساريع  بتمويل 
الأمر  ال�سرقية،  �اأ�ر�ب���ا  الأ����س��ط  �ال�سرق 
الذي �سيتيح للمخرجني اخلليجيني فر�سة 
اإطاق م�ساريعهم بتمويل من هذه املوؤ�س�سة، 
�ذلك كجزء من مبادرة متويل اإنتاج الأفام 

العربية الق�سرية.
يف هذا ال�سدد، قالت �سيفاين بانديا؛ املدير 
الإداري ل� مهرجان اخلليج ال�سينمائي: ُيعّد 
العام  ه��ذ  ال�سينمائي  اخلليج  ���س��وق  اإط���اق 
اأم����راً ج��وه��ري��اً يف دع���م �سناعة الأف����ام يف 
املنطقة، حيث �سيقوم ال�سوق بتقدمي برنامج 
غني �متنّوع يعمل على ا�ستقطاب املهنيني يف 
اأطياف قطاع �سناعة ال�سينما. لقد  خمتلف 
ال�سينمائي  قمنا بطرح مبادرة �سوق اخلليج 
امل���زي���د م���ن ال����س���ت���دام���ة يف قطاع  ل��ت��ع��زي��ز 
املزيد  �لإيجاد  اخلليجية،  ال�سينما  �سناعة 
�املوجودة  اجل��دي��دة  للمواهب  الفر�ض  م��ن 
اإنتاج  نتمّكن من موا�سلة  كي  ال�ساحة،  على 
اأف�����ام خ��ل��ي��ج��ي��ة ج���دي���دة �مم���ي���زة موجهة 

جلمهور ال�سينما حول العامل.
ال�سينمائي  اخلليج  �سوق  اإط��ار  يف  اأن��ه  ُيذكر 
�سيناريو  �سوق  ملبادرة  الثانية  ال��د�رة  تندرج 
تعمل  ال��ت��ي  ال��ق�����س��رية،  اخلليجية  الأف�����ام 
�املخرجني  ال�سيناريو  ك��ّت��اب  ت��ع��ري��ف  ع��ل��ى 
�املنتجني يف اخلليج، مما ميثل فر�سة رائعة 
لكّتاب ال�سيناريو اخلليجيني للح�سول على 
امل�����س��ورة �ال��ن�����س��ح م���ن ق��ب��ل اأب�����رز املبدعني 
العرب العاملني يف هذا املجال، اأمثال املخرج 
اختيار  مّت  ال���ذي  ن�����س��راهلل،  ي�سري  امل�����س��ري 
مهرجان  يف  للم�ساركة  امل��وق��ع��ة  بعد  فيلمه 
ال�سيناريو  �كاتب   ،2012 ال�سينمائي  كان 
ال��ذي كتب  اأح��م��د،  الإم��ارات��ي حممد ح�سن 
الق�سرية  الأف��ام  �سيناريوهات  من  العديد 
الفيلم  �سيناريو  كتب  كما  بجوائز،  الفائزة 
العام  ال��ب��ح��ر يف  ال��ط��وي��ل ظ���ل  الإم�����ارات�����ي 
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جائزة ال�سيخ زايد للكتاب تعلن اأ�سماء الفائزين بفروع دورتها ال�سابعة

ينطلق يوم 11 اأبريل ويقدم عرو�شًا جمانية للجمهور

الدورة ال�ساد�سة ملهرجان اخلليج ال�سينمائي تعر�ش 169 فيلمًا من 43 دولة 

على هام�ض امل�شاركة يف معر�شي 
�شفاق�ض واملغرب 

مثقفو وقراء املغرب العربي 
يثمنون الدور الثقايف ملعر�ش 

ال�سارقة الدويل للكتاب
ال�سارقة-الفجر:

الأ�ىل  اليام  اإمتداد  للكتاب على  الد�يل  ال�سارقة  حظيت من�سة معر�ض 
للد�رة 19 من معر�ض الدار البي�ساء الد�يل للكتاب الذي يقام يف اململكة 
املغربية حالياً بح�سور لفت �اقبال ل�سريحة �ا�سعة من املثقفني �القراء 
�مثقفي  ق��راء  ل�سيما  ال��ع��امل  ان��ح��اء  خمتلف  م��ن  �املهتمني  �النا�سرين 
املغرب العربي، حيث ي�سارك يف املعر�ض اأكر من 700 دار ن�سر من نحو 
29 من مار�ض لغاية 6  اأيام للفرة بني  44 د�لة، �ي�ستمر املعر�ض 10 

من ابريل القادم 2013..
� ميثل معر�ض ال�سارقة الد�يل للكتاب امل�سارك يف معر�ض الدار البي�ساء 

الد�يل للكتاب الأ�ستاذ زاهر ال�سو�سي تنفيذي املبيعات العربية. 
 � الت�سويق  رئي�ض ق�سم  ���س��امل  ���س��امل عمر  الأ���س��ت��اذ  ق��ال  ال�����س��دد  ه��ذا  �يف 
العديد من  اأقيمت خاله  ثقافياً خ�سبا  املنطقة مو�سماً  : ت�سهد  املبيعات 
معار�ض الكتاب حول العامل، �قد حر�ض معر�ض ال�سارقة الد�يل للكتاب 
على احل�سور �امل�ساركة الفاعلة، فقد كانت الإ�سادات بد�ر املعر�ض يف دعم 
الثقافة يف املنطقة �ا�سعة جداً � قد اأجرينا عدداً من اللقاءات �امل�سا�رات 
اإمكانية  ح��ول  �النا�سرين  �الأك��ادمي��ي��ة  الر�سمية  اجلهات  من  الكثري  مع 
التعا�ن امل�سرك، �ا�ستعر�سنا اأمامهم تذليل جميع اأنواع الدعم التي تتيح 

لهم امل�ساركة يف الد�رات القادمة للمعر�ض، �كانت النتائج مثمرة.«
امل�ساركة  ال�سارقة الد�يل للكتاب قد انتهى موؤخراً من  هذا �كان معر�ض 
ترحيبا  �لقي  تون�ض،  يف  الطفل  لكتاب  �سفاق�ض  ملعر�ض   20 ال���د�رة  يف 
�سعادة  الثقافة  �زي��ر  الديوان  رئي�ض  زائريه معايل  اأب��رز  �ك��ان من  كبرياً، 
احلبيب العوين الذي افتتح املعر�ض، �نقل حتيات جمهورية تون�ض �اإمارة 
القا�سمي  �سلطان بن حممد  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �سفاق�ض اىل �ساحب 
م�سدداً  بامل�ساركة  �سعادته  عن  �عرب  ال�سارقة  حاكم  الأعلى  جمل�ض  ع�سو 
للكتاب يف  الد�يل  ال�سارقة  ملعر�ض  الدائمة  امل�ساركة  �اأهمية  على �سر�رة 

معر�ض تون�ض الد�يل للكتاب.
الثقافات  ت��ب��ادل  على  للكتاب  ال���د�يل  ال�سارقة  معر�ض  حر�ض  �ق��د  ه��ذا 
�التجارب بني املعار�ض املختلفة، كما حر�ض على تعريف اجلمهورباملعر�ض 
الأعلى  داركلمات �املجل�ض  الثقافة �العام �ا�سدارات  دائرة  �با�سدارات 
ال�سارقة �سمن  ال�سياحي يف  �ساركت هيئةالمناء  كما  �الفتيات،  لاأطفال 
اجلناح �ذلك لعطاء اجلمهور معرفة كاملة عن اإمارة ال�سارقة، كما �سارك 
خا�سة  �فعالية  ن�ساط   100 نحو  �اقيمت  نا�سراً،   70 املذكور  باملعر�ض 

بالطفل على هام�ض انعقاد فعالياته.
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�قد نظمت اإدارة فندق ق�سر ت�سريان كيمبن�سكي 
املتخ�س�سة  هوليدايز  هيلني  ��سركة  ا�سطنبول 
ا�سطنبول  يف  �الرحات  ال�سياحية  اخلدمات  يف 
جولة للوفد العامي الزائر من د�لة الإمارات 
�د�ل جمل�ض التعا�ن اخلليجي جولة يف الو�سط 
ال�سحافيني  ا�سطنبول لطاع  ملدينة  التاريخي 
على اأبرز املعامل ال�سياحية يف املدينة التي يز�رها 

اأكر من 20 مليون �سائح �سنويا.
مت خال اجلولة ا�سكت�ساف ا�سطنبول التاريخية 
بازار..  غراند  اأب��رزه��ا  �م��ن  ال�سرقية  �اأ�سواقها 
�سوق حممود با�سا ..�ال�سوق امل�سري امل�سيد عام 

.  1660
كما جتول الوفد الإعامي يف املدينة التاريخية 
�سراي �هي  قابي  توب  �اأبرزها  الأثرية  �معاملها 
ع���ام تقريباً   500 مل���دة  ال��ع��ث��م��اين  م��ق��ر احل��ك��م 
�م�سجد ال�سلطان اأحمد ) اجلامع الأزرق ( �هو 
اآية من اآيات الفن املعماري مباآذنه ال�ست �املزينة 
�سوفيا(  اآي��ا   ( متحف  �كذلك  الأزرق  بالقرميد 
اأحمد  ال�سلطان  م�سجد  اأن  �ي��ذك��ر  ال��ت��اري��خ��ي. 
 �  1609 ه�   1020  � �سيد بني عامي :1018 
اآغا اأ�سهر املعماريني  1616 م. مهند�سه حممد 
اأغا.. يقع امل�سجد  الأتراك بعد �سنان با�سا �دا�د 
ال�سباق  م���ي���دان  �����س���رق  ���س��وف��ي��ا  اآي�����ا  ج��ن��وب��ي 
به  يحيط  مرتفع  �سور  �له  القدمي..  البيزنطي 
من ثاث جهات، �يف ال�سور خم�سة اأبواب، ثاثة 
اإىل قاعة  �اثنان  امل�سجد  اإىل �سحن  ت��وؤدي  منها 
ال�ساة �يحتوى على �ست ماآذن �ت�ستطيع زيارة 

امل�سجد �ال�ساة فيه .

يف برج الفتاة !
اأث��ن��اء اجل��ول��ة ال��ت��ي نظمت يف ال��ي��وم ال��ث��اين زار 
الوفد الإعامي برج الفتاة يف اإ�سطنبول �امل�سيد 
من اآلف ال�سنني على جزيرة تقع يف نقطة التقاء 
.. �يرجع  م��رم��رة  ب��اأ�ر�ب��ا على بحر  اآ�سيا  ق��ارة 

تاريخ هذه اجلزيرة اىل مايقارب 2500 �سنة .
�ا���س��م��ه احل��ق��ي��ق��ي ب����رج ال��ف��ت��اة �ب���ال���رك���ي كيز 
كولي�سي.. �يقال اإن �سبب ت�سميته برج الفتاة من 
قدمي الزمان اأن ال�سلطان كان لديه بنت جميلة 
جدا �حني جاءته العرافة قالت له ابنتك �سوف 

متوت بلدغة اأفعى !
ال��ربج ��سط  ال�سلطان �بنى لها هذا  جن جنون 
الطعام  لها  ت��اأخ��ذ  اخل��ادم��ات  �اأ���س��ب��ح��ت  البحر 
باليخت اىل اأن جاء يوم ت�سللت فيه اأفعي اإىل �سلة 

لاأمرية  �ذهبت  ال�سلة  اخلادمة  �اأخ��ذت  العنب 
�لقت حتفها يف الربج ��سط البحر لأنها كانت 

�حيدة �معز�لة عن العامل.
حتول  الأ���س��ط��ورة  الق�سة  ذ�  التاريخي  �ال���ربج 
اىل مطعم راق يوؤمه النا�ض من كل حدب ��سوب 
لا�سرخاء يف اأح�سان البحر بني اأ�ر�با �اآ�سيا!

 تلة العرائ�ض
التي  العرائ�ض  تلة  كذلك  الع��ام��ي  ال��وف��د  زار 
الآ�سيوى  اجلانب  فى  ا�سكودار  منطقة  فى  تقع 
من ا�سطنبول �هى تبعد 4 كم عن مركز منطقة 
ا�سكودار �يبلغ ارتفاع هذه التلة267 عن �سطح 
البحر �هى اأعلى تلة من تال ا�سطنبول ال�سبعة 
دائما  ك��ان��وا  العر�سان  لأن  ال���س��م  ب��ه��ذا  ��سميت 
ياأتون اىل التلة �يق�سون �قتهم مع اأخذ ال�سور 
ال�سعود اىل  يتم  العودة حيث  الفوتوغرافية ثم 
البو�سفور  �م�سيق  ا�سطنبول  �م�ساهدة  التلة 
امل��ع��ل��ق �م��ن��ط��ق��ة ارت���اك���وى �م�سهد  �ال��ك��وب��رى 

بانورامى لأ�سطنبول احلديثة �القدمية .

 الرق�ض الرتكي فولكلور حي يطرب القلوب!
ح�����س��ر اأع�������س���اء ال���وف���د الإع����ام����ي الإم����ارات����ي 
�اخلليجي الذي زار ا�سطنبول اأم�سية مو�سيقية 

بدعوة  ه��ا����ض  ا�ري���ن���ت  يف  ع�����س��اء  ح��ف��ل  تخللها 
ا�سطنبول  كيمبن�سكي  ت�سريان  ق�سر  فندق  من 

�اآيري�ض ميديا.     
مابني  ال��راق�����س��ة  املو�سيقية  ال��ف��ق��رات  �ت��ن��وع��ت 
الطرب الركي �مابني فولكلور املناطق اجلبلية 
ال�سهرية  ال�سواحل  م��دن  على  اأ�  الأن��ا���س��ول  يف 
لتعك�ض تراث الأتراك ال�سهري اإ�سافة اإىل تقاليد 
�الأحتفاء  الأع���را����ض  اإق��ام��ة ح��ف��ات  ال��ب��اد يف 

بال�سيوف القادمني من بعيد.
الرق�ض  فلكلور  على  ي�سيطر  اأن���ه  يعلم  فالكل 
الرق�ض  اأن  اإل  ال��ع��ث��م��اين  الأ����س���ل���وب  ال���رك���ي 
اأهم  � لعل  م��ت��ع��ددة،  �اأن����واع  اأ���س��ك��ال  ل��ه  عندهم 
التي  ال�سعبية  الرق�سات  هي  الركية  الرق�سات 
ي�سطف فيها النا�ض على رتل �احد لتظهر هذه 
الرق�سات م�سابهة جدا لرق�سات الدبكة يف باد 

ال�سام مثا.
�هذا ما�ساهده الوفد الإعامي يف ا�رينت ها��ض 
الأذهان  عالقة يف  �سوف تظل  اأم�سية لتن�سى  يف 

لر�عة تقدمي الفن الركي للجمهور الزائر .
�متنوعة  خمتلفة  رق�����س��ات  الأم�����س��ي��ة  �ت�سمت 
الأ���س��ك��ال �الأمن����اط م��ن ال��رق�����ض ال��رك��ى ،كما 
بالألوان  �تتميز  ت��ت��ن��وع  للرق�سات  الأزي�����اء  اأن 
الزاهية املبهجة التى تزيد ر�عة �جمال الرق�ض 

الركى.
�سوفية  رق�سات  الع��ام��ي��ون  ال��زم��اء  ��ساهد 
نابعة من الطريقة )املولوية( التي اأ�س�سها جال 
الدين الر�مى فى القرن الثالث ع�سر فى مدينة 
قونيه التى عا�ض فيها، �هي من بني اأكر الطرق 
معها  �ت��ت��ع��ام��ل  ت��رك��ي��ا.،  ف��ى  ان��ت�����س��ارا  ال�سوفية 
اجل��ه��ات ال��ر���س��م��ي��ة ع��ل��ى اأن��ه��ا ج���زء م��ن الراث 
�الفلكلور الركي.  كما جتول الوفد الإعامي 

يف اأهم الأ�سواق مبدينة ا�سطنبول �هي :

 غراند بازار 
اأ�سواق  اأه��م  �سوق م�سقوف يعد من  ب��ازار  غراند 
�يز�ره  املحات  اآلف  به  يوجد  ا�سطنبول حيث 
�يحتوى  يوميا  �سخ�ض  مليون  ن�سف  من  اأك��ر 
على18 بابا �اأهمها �اأكربها باب نور العثمانية 
ل��ب��ي��ع خمتلف  م��ت��ج��را   4000 ع��ل��ى  �ي��ح��ت��وى 
املنتجات �التحف �املجوهرات �الذهب �ال�سجاد 
اليد�ية  ال�سناعات  �خمتلف  اجللدية  �املاب�ض 

الراثية. 

ال�شوق امل�شرى
ال�سم  ب��ه��ذا  ��سمى  اجل��دي��د  اجل��ام��ع  خلف  يقع 

ب�ساعتهم  يجلبون  ك��ان��و  الأت�����راك  ال��ت��ج��ار  لأن 
ب�سكل اأ�سا�سى من م�سر �يف الوقت الراهن يعترب 
ل�سراء  اإليه  ياأتون  حيث  العرب  لل�سياح  مق�سدا 
الركية  �القهوة  �املك�سرات  �التوابل  البهارات 

�الهدايا.

�شارع ال�شتقالل
الأ�ر�بية  امل��ن��ط��ق��ة  ف��ى  ال���س��ت��ق��ال  ���س��ارع  ي��ق��ع 
اأ�سهر  م��ن  �يعترب  تق�سيم  م��ي��دان  م��ن  ب��ال��ق��رب 
�سوارع ا�سطنبول حيث ي�سل اإليه مليون �سخ�ض 
اأ����س���ه���ر املحات  ي��وم��ي��ا ب�����س��ب��ب اح���ت���وائ���ه ع��ل��ى 
�املكتبات  الأث��ري��ة  �الأم��اك��ن  �املقاهى  �املطاعم 
ال�سفارات  ع��ل��ى  اأي�����س��ا  �ي��ح��ت��وى  �ال�����س��ي��ن��م��ات 
خط  ي�سم  كما  �الفرن�سية  �اليونانية  الأمركية 

مر� قدمياً من فرة العثمانيني.

منطقة اورتاكوى 
 تقع فى ا�سطنبول الأ�ر�بية فى مقاطعة ب�سكتا�ض 
ا�رتاكوى تعنى)القرية ال�سغرية( �حتتوى على 
احل��م��ام ال��رك��ى امل��ب��ن��ي م��ن ق��ب��ل امل��ع��م��ار �سنان 

�ق�سر ت�سريان املبنى باأمر ال�سلطان عبد العزيز 
�تعترب منطقة ا�رتاكوى ��سوارعها اإحدى اأ�سهر 
اأماكن الت�سلية �الت�سوق �ميكن للز�ار اأن يبداأ�ا 
يومهم بزيارة ortakoy Pazar �يعترب من 
ارتاكوى  �م�سجد  �سهرة  �اأك��ره��ا  معاملها  اأب���رز 

ال�سهري على البو�سفور اأي�ساً.

منطقة كادى كوى
ا�)منطقة القا�سى( تقع فى ا�سطنبول الآ�سيوية 
�اجلمال  املتعة  اأماكن  اأف�سل  كوى  كادي  �متثل 
ملا  نظراً  �الهد�ء  �الرفيه  ال�ستجمام  �اأماكن 
جتذب  �طبيعية  �سياحية  مقومات  م��ن  متتلكه 
ال�سياح من جميع د�ل العامل �ت�ستهر كادى كوى 
ب�سوقها التاريخى �خليجها املميز �حديقة فنار 

بخ�سة اجلميلة .

عراقة تاريخية !
اإن ا�سطنبول  ال��ق��ول  يف خ��ت��ام اجل��ول��ة لب��د م��ن 
ح�سارتها  �م��زي��ج  التاريخية  بعراقتها  الغنية 
كما  تنعم   ، �الر�مانية  �العثمانية  البيزنطية 
ت��ن��ع��م م���ن ق��ب��ل الأب����اط����رة �ال�����س��اط��ني باأناقة 
�امل�ساهد  الطبيعية  �اجلغرافيا  امل��ك��ان  �عظمة 
مدينة  يف  جمتمعة  تتوافر  قلما  التي  ال�ساحرة 

اخرى.
ال�سرق  يربط  متميزاً  موقعاً  ا�سطنبول  �حتتل 
عليه  تلتقي  ج�����س��راً  �ت��ع��ت��رب  الأ�رب���ي���ة  ب��ال��ق��ارة 
الثقافة ال�سرقية بالثقافة الأ�ربية ، �قامت على 
زاخرة  مدينة  �ه��ي   ، عريقة  ح�سارات  �سفافها 

بالأثار الأغريقية �الر�مانية.
كما اأنها مهد احل�سارة البيزنطية �الأمرباطورية 
العثمانية التي لعبت د�راً مهماً يف تاريخ احل�سارة 
يف  التاريخية  الأ�اب���د  جميع  لتحكي  الإن�سانية 
بالإ�سافة   ، ال�سرقية  احل�سارة  �سحر  ا�سطنبول 

اإىل تلك الأ�ابد �الآثار التاريخية.

واملعامل  القدمية  الآثار  من  بالعديد  وتزخر  اجلمال،  مبكامن 
ال�شياحية اجلميلة التي تنتمي اإىل فرتات تاريخية خمتلفة.. 
وتتميز ا�شطنبول بالعديد من ال�شمات التي ارتبط فيها الواقع 
تاأ�شر  �شاحرة  فيها  واملناظر  بالأ�شطورة  واحلقيقة  باخليال 
يتج�شد  حتى  الأوىل  للوهلة  تراها  اأن  فما  والألباب  العقول 
احلكايات  عامل  اإىل  الدخول  و�شك  على  باأنك  ال�شعور  لديك 

والق�ش�ض اخلرافية القدمية.

ومعامل  اخلالبة  الطبيعية  املناظر  مل�شاهدة  فر�شة  متنحك 
احل�شارات الرومانية والبيزنطية والعثمانية.

ثمة  كان  العني  راأي  وراأوه��ا  ا�شطنبول  زاروا  من  كل  بني  ومن 
اأجمل مدن العامل  اأن هذه املدينة تعد واحدة من  اإجماع على 

واأكرثها �شحرًا. 
فاأينما تويل وجهك تقع عيناك على جمال يغلف الطبيعة من 
حولك فت�شتقر لديك قناعة را�شخة باأن كل بقعة لديها تزهو 

•• اأ�صطنبول-د. �رشيف البا�صل:

اإليها عنوانًا جديدًا  لكل مدينة ما مييزها عن غريها وي�شيف 
ا�شطنبول  مدينة  لكن  العامل  بقاع  خمتلف  من  ال�شياح  جلذب 
جتمع بني )طرقاتها( العديد من املزايا واخليارات التي تر�شي 
املفعم  ال��رتاث  وم�شاهدة  وال�شتجمام  الراحة  عن  باحث  كل 

بروح المرباطورية لتمنحه اإح�شا�شًا خا�شًا بالتميز.
التي  البحرية  رحالتها  ال�شاحرة  املدينة  هذه  مييز  ما  اأه��م 

ق�سر ت�سريان كيمبن�سكي.. موعد مع الفخامة والرفاهية والتقاليد العريقة
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رحلة مع احللم يف مدينة املتاحف والتاريخ العريق!

ا�سطنبول لوؤلوؤة البو�سفور وبوابة م�سرعة 
على الأ�سالة واحل�سارة 

الوفد الإعالمي الزائر

جزيرة الفتاة اطاللة ق�شر ت�شريان على الب�شفور

امل�شجد الأزرق حتفة فنية ومعمارية



حتذير من ق�ساء اوقات طويلة حتت 
ا�سعة ال�سم�ش لتاأثريها على القلب

على  بربمنغهام   بجامعة  القلب  اخت�سا�سي  جريتلر  الن  الدكتور  اك��د 
�سر�رة البتعاد عن الوقوف ا�قات طويلة حتت ا�سعة ال�سم�ض ملا لها تاأثري 

على �سحة القلب.
�ا��سح جريلر اإن حرارة ال�سيف تزيد من ال�سغوط على القلب �خا�سة 
اأثناء ممار�سة الريا�سة فالتمارين �حرارة اجلو تزيدان من حرارة اجل�سم 
�ارتفاع الرطوبة تزيد من تعقيدات املوقف لأن العرق ل يتبخر ب�سهولة 

من ب�سرة ال�سخ�ض.
�اأ�ساف ي�ستجيب اجل�سم بتحويل املزيد من الدماء للب�سرة لتربد نف�سها 
ما يوؤدي اىل تدفق اأقل للدماء يف الع�سات �هو الأمر الذي ينتج عنه زيادة 
يف �سربات القلب �اأ�سار اإىل العامات التحذيرية للم�ساكل املتعلقة بارتفاع 
حرارة اجلو �قال اإن هذه العامات تت�سمن يف الغالب ت�سنج الع�سات ) 
التقيوؤ، ال�سعف، ال�سداع، الد�خة، الرتباك، احلكة، زيادة حرارة  الد�ار، 
القلب يف  الب�سرة(. �ين�سح اخت�سا�سي  اجل�سم، الإ�سابة بالربد، �رطوبة 
اأثناء التواجد يف اخلارج  حال اأ�سيب ال�سخ�ض باأي من تلك الأعرا�ض يف 
بالتوقف عما يقوم به �البتعاد عن اأي م�سدر للحرارة �تنا�ل الكثري من 
اإذا مل تتح�سن  اأم��ا  ب��ارد  الزائدة �بل اجل�سم مباء  �ن��زع املاب�ض  ال�سوائل 

الأعرا�ض بعد 30 دقيقة فعليه فورا التوجه للطبيب.

الكرز واآلم املفا�شل

اأجريت  حديثة  درا�سة  اأك��دت 
�فوائد  اأه��م��ي��ة  على  م��وؤخ��را 
الكريز �خل�ست اإىل ان تنا�ل 
الن�سان للكرز يعد اف�سل من 
تخفيف  يف  ال�سربين  تنا�ل 

اآلم اللتهابات. 
اأن  ايل  ال���درا����س���ة  �ا�����س����ارت 
ال������ك������رز )احل������ام�������������ض( من 
للعديد  الأك���ي���دة  ال��ع��اج��ات 
من الأمرا�ض مثل الأمرا�ض 
املفا�سل  ك��ال��ت��ه��اب  امل��زم��ن��ة، 
ي�ساعد  ك��م��ا  ال��ن��ق��ر���ض،  �داء 
خماطر  ت��ق��ل��ي��ل  يف  اأي���������س����اً 
جهاز  ب����اأم����را�����ض  ال����س���اب���ة 

القلب الوعائي. 
�اأ��سح الباحثون اأن العنا�سر الكيما�ية التي تك�سب الكرز احلام�ض لونه 
الأحمر قد تقدم حماية م�سادة لاأك�سدة اأف�سل بكثري من تلك امل�سافات 
املركبات  اأن  الأب��ح��اث  ه��ذه  �تبني  )اأي(..  فيتامني  يف  املتوافرة  التجارية 
الن�سطة يف الكرز التي تعرف ب�)اأنثو�سيانني( متنع اإ�سابة اخلايا بالتلف 
من  حبة  التاأك�سدي.  �اأكدت نتائج الدرا�سة اأن ال�سخ�ض الذي يتنا�ل 20 
يحتوي  حيث  للتاأك�سد،  امل�سادة  الآث���ار  على  يح�سل  قد  احلام�ض  الكرز 

ذلك العدد على 12 - 25 ملجم من مركبات اأنثو�ساينني الن�سطة. 
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فيل يحمل قطعة من اجلليد في حديقة حيوان دوسيت في بانكوك حيث ارتفعت حرارة الطقس إلى 40 
درجة مئوية. )أ ف ب(

والأح؟  املُح  بني  الفرق  • ما 
- الأح هو بيا�ض البي�ض �املُح هو ال�سفار يف البي�سة. 

والرتاب؟  الرثى  بني  الفرق  • ما 
- الرى هو الرمل الندي �الراب هو الرمل النا�سف. 

اأوروبا؟  كلمة  تعني  • ماذا 
- اأ�سلها يوناين �تعني الأر�ض الوا�سعه. 

اأ�شلها؟  هو  وما  دكتور  كلمة  معنى  • ما 
- اأ�سلها لتيني �تعني املعلم �املهند�ض. 

• هل تعلم اأن اأكرب عدد حر�ف يف لغة هي حر�ف اللغة الكمبودية التي يبلغ عدد حر�فها 72 حرف. 
اأن ع�سري الفاكهة � حده اأ� خملوط يجب تنا�له يف احلال فالنتظار عليه يعر�ض فيتاميناته لأك�سدة  تعلم  • هل 

الهواء كما اأن بع�ض الأنواع تف�سد ب�سرعة � يف مقدمتها ع�سري اجلزر 
 • هل تعلم اأن اأغرب اإح�سائية عن ال�سمنة اأفادت اأن م�ساهدة التليفزيون امللون توؤدي اإىل ال�سمنة املفرطة. 

 • هل تعلم اأن القطط غنية باألبانها � لبنها مغذ � يائم جميع الثدييات. 
 • هل تعلم اأن جزيرة تايوان اأ� ال�سني الوطنية اأطلق عليها امل�ستك�سفون الربتغاليون عام 1580 م ا�سم ) فورموزا 

( اأي اجلميلة. 
اأن املخلفات الناجتة عن ه�سم اأ�راق ال�سجر التي تاأكلها الديدان تعترب �سماداً جيداً للربة � اأن الديدان  • هل تعلم 

ت�ستطيع اأن تغطي الأر�ض بطبقة من ال�سماد خال ثاثة اأ�سهر من الأ�راق التي التهمتها خال عام تقريباً. 
� اإذ اأن حتولها من طور   • هل تعلم اأن اأطول احل�سرات عمراً من ف�سيلة اخلناف�ض حتمل ا�سم � اخلنف�ساء الرائعة 

الريقة اإىل طور العذراء فقط يحتاج اإىل 47 �سنة كاملة. 
عام  اإىل  تاأ�سي�سه  تاريخ  يعود  اإذ  الفاتيكان  يف  ال�سوي�سري  احلر�ض  هو  اأ�رب���ي  نظامي  جي�ض  اأق��دم  اأن  تعلم  • هل   

1400م. 

نهار جديد �يوم جديد ي�ستقبله بندق بن�ساط �حيوية �بعد ان تنا�ل طعامه ��سرب حليب جوز الهند األقى التحية 
على امه �تركها يف رعاية اهلل حتى يعود، تقافز بندق �ا�سدقا�ؤه ال�سغار بني ال�سجار حتي ��سلوا اإىل منت�سف 
الغابة �عندما ذهب كل �احد منهم اإىل طريق خمتلف . ��ا�سل بندق مرحه بني �سجريات الغابة �ا�سجارها حتى 
اأح�ض بالتعب فجل�ض ي�سريح �يلتقط بع�ض الثمار لياأكلها عند ذلك �سمع �سوتا �سعيفا يناديه فاذا هي ع�سفورة 
جميلة رقيقة �حزينة اقربت منه فقالت له اأعرفك جيدا فاأنت بندق الذي طاملا حل للحيوانات الطيبة م�ساكلهم 
الطيور  فنحن  للغاية  �سعبة  �اأ�سدقائي  �م�سكلتي  ا�سكرك  له  فقالت  الرقيقة  ايتها  خدمتك  يف  �ان��ا  لها  فقال 
حرمنا  قد  الخ��رية  الفرة  يف  الغابة  هذه  اإىل  جاء  �سرير  �سياد  يطاردنا  انواعنا  مبختلف  �اجلميلة  ال�سغرية 
النوم �الراحة �ل نعرف ماذا نفعل .. فكر بندق قليا ثم قال ان المر ب�سيط فاجمعي ا�سدقاءك من الطيور 
الطيور  الع�سافري �غريهم من  باأ�سدقائها  �اأت��ت  ال�سغرية  الع�سفورة  ط��ارت   .. نفعل  م��اذا  لكم  ��ساأقول  حال 
ال�سيد  ال�سياد �تخويفه حتى ليعا�د  ب�سيطة جدا �هي مهاجمة هذا  بال�سيد فقال لهم بندق خطتي  املهددة 
هنا مرة اخرى ف�سنن�سب له ال�سراك يف كل مكان �عندما ي�سل ايل املكان الذي تختبئون فيه عليكم مبهاجمته 
من كل مكان �نقره يف كل انحاء ج�سده فهذا �سيخيفه �لن ي�ستطيع معه حتى ان ي�ستعمل �ساحه اأما اأنا فعندي 
ا�سياء اخرى �ساأجهزها له ..ذهب بندق للبحث عن ا�سدقائه مل�ساعدته �حكي لهم ماحدث �طلب منهم انتظار 
ذلك ال�سياد �هم حمملني بالثمار ال�سوكية الكبرية �ال�سغرية �ع�سارات ال�سجار ذات الرائحة الكريهة �اي�سا 
جدائل ال�سجار الرفيعة احلادة حتى ابلغتهم الع�سفورة بح�سوره �اقرابه من منطقتهم فخرجوا ل�ستقباله 
بطريقتهم اخلا�سة ا�سرع جمموعة منهم باللتفاف حوله بجدائل ال�سجار احلادة �منهم من ا�ستعمل الع�سائر 
ذات الرائحة الكريهة التي جعلته ي�سرخ قرفا �اخرين قذفوه بالثمار ال�سوكية اما الطيور فقد قامت مبهاجمته 
�نقره يف كل انحاء ج�سده حتى نزفت منه الدماء �امل�سكني ي�سرخ �ي�سرخ �ي�سرخ �لكن ل معني �اأخذ يجري 
هربا منهم يف كل اجتاه �هم خلفه يتقاذفونه بالثمار �الع�سارة الكريهة حتى هرب من الغابة �من يومها مل يفكر 

بالرجوع ابدا �هنيئا لبندق حتيات اأ�سدقاءه �اىل مغامرة جديدة.

بندق يهزم ال�صياد 

مر�سى الكتئاب قد يتعر�سون لفقدان الب�سر

ال�سعور بق�سعريرة اجل�سد من 
علمات الكذب و الدعاء

 
من  يتمكنون  ل  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���ض  اأن  حديثة  علمية  درا���س��ة  ك�سفت 
�انت�ساب  اجل�سد  بق�سعريرة  �ي�سابون  اأفعالهم،  رد�د  على  ال�سيطرة 

�سعر ال�ساعد هم الأكر ميًا اإىل الكذب �الإدعاء.
الطبيعية  الدفاعية  اجل�سم  اآلية  اأن  كنتاكى  بجامعة  الباحثون  ��جد 
التى تظهر على  اإرادي��ة  الا  الق�سعريرة  التى تتلخ�ض فى  ال��ربد  �سد 
�سطح اجللد للدللة على ال�سعور بالربد اأ� اخلوف اأ� الإعجاب اأ� عند 
لرد�د  الكذب  ك�سف  من  كنوع  تعمل  اأن  ميكنها  مفاجاأة  اإىل  التعر�ض 

الأفعال العاطفية.
�اأكد الرب�في�سور ريت�سارد �سميث، من جامعة كنتاكي ل�سحيفة ديلي 
تلجراف، اأن الدرا�سة التي ن�سرت يف د�رية الدافع �العاطفة قد خل�ست 
اإىل اأنه عندما يتمكن الأ�سخا�ض من الكذب ب�ساأن ما كانوا ي�سعر�ن اأ� 

يفكر�ن، لن تكون الق�سعريرة زائفة.

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

جميع الأهل والأ�سدقاء.

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

الأهل والأ�سدقاء.

عائ�شة حممد ال�شام�شي
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.

دقت درا�سة طبية ناقو�ض اخلطر من اأن الأ�سخا�ض الذين يعانون من نوبات الكتئاب يكونون الأكر 
عر�سة لفقدان الب�سر باملقارنة بالأ�سحاء.

كان الباحثون قد عكفوا على حتليل �درا�سة بيانات اأكر من 10 اآلف بالغ ممن تخطوا الع�سرين 
عاما خال الفرة من عام 2005 �حتى 2009.

�اأ��سحت املتابعة اأن معدلت الكتئاب بلغت بني امل�ساركني فى الدرا�سة نحو %11 بني الأ�سخا�ض 
نوبات  م��ن  يعانون  ل  ال��ذي��ن  بالأ�سحاء  باملقارنة  �ذل��ك  الإب�����س��ار،  حا�سة  لفقدان  تعر�سوا  ال��ذي��ن 

الكتئاب.
م�ستوى  اإىل  بالإ�سافة  �اجلن�ض،  العمر  عوامل  العتبار  فى  الأخ��ذ  بعد  الدرا�سة  هذه  نتائج  �تاأتى 
ال�سحة العامة لاأ�سخا�ض امل�ساركني فى الدرا�سة التى تعد الأ�ىل من نوعها التى تك�سف النقاب عن 

�جود عاقة بني نوبات الكتئاب �فقدان الب�سر.

�شيخة من�ش�ر املهريي
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
ت�سبح مديرة مدر�سة يف  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.


