
اأّنه قبل الإ�صابة مبر�ض  ل يدرك معظم الأ�صخا�ض 
مبقدمة  اأوًل  اجل�صم  مير  ال��ث��اين،  النوع  من  ال�صكر 
مر�ض ال�صكر، اأو ما ُيعرف مبرحلة ما قبل ال�صّكرية، 
والذي يعني اأن معّدل الغلوكوز )نوع ال�صكر( يف دمك 
اأعلى من املعّدل الطبيعي، لكّنه لي�ض عالياً ب�صكل كاف 

ليتم ت�صخي�صك بداء ال�صكر من النوع الثاين. 
ال�صكر،  مر�ض  مقدمة  اأو  بال�صكر  م�صاباً  كنت  �صواء 
)داي��ت كري(،  التغذية يف  يلي خبرية  فيما  �صتطلعك 
ت�صاعدك  اأ�صا�صية  ط��رق  ث��اث  على  دم�صقية،  ���ص��ارة 
طريق  عن  دم��ك  يف  الغلوكوز  مب�صتويات  التحكم  يف 

التغذية ال�صحية. 

الطريقة الأوىل
اح�صب كمية الكربوهيدرات يف طعامك

غالباً ما يعتقد امل�صابون بال�صكر اأّن ال�صكر واحللويات 
وحدها لها عاقة وطيدة بارتفاع م�صتوى الغلوكوز 
امل�صببات الأخ��رى للمر�ض  يف الدم متجاهلني متاماً 
ارتفاع  اإىل  بدورها  ت��وؤدي  التي  الكربوهيدرات،  مثل 

هذه املعدلت ب�صكل كبري.
وهناك ثاث طرق تتبناها لت�صّهل عليك ح�صاب كمية 

الكربوهيدرات التي تتناولها يومياً: 
- احر�ض جّيداً على معرفة كمية الكربوهيدرات التي 
حتتويها الأطعمة املختلفة، حيث اّن بع�ض الأ�صخا�ض 
ال��رغ��ر ودجاج  اأّن  ي��درك��ون  ق��د ل  امل��ث��ال  على �صبيل 

الناغت�ض اأي�صاً تعد م�صادر غنية بالكربوهيدرات. 
حتتويها  ال��ت��ي  ال��ك��رب��وه��ي��درات  كمية  ع��ن  اأوًل  حت��رَّ 
اأو اإعداد وجبة منزلية،  الوجبات قبل قيامك بطهي 
اأو عند رغبتك بطلب اأو تناول الطعام يف املطاعم اأو 

خارج املنزل.
- ت��ع��ّود ع��ل��ى ق����راءة امل��ل�����ص��ق��ات ال��غ��ذائ��ي��ة لاأطعمة 
ع��ن��د ال��ت�����ص��وق، ف��ات��ب��اع ه���ذه ال��ط��ري��ق��ة مي��ّك��ن��ك من 

الكربوهيدرات  من  الكلي  الطعمة  حمتوى  معرفة 
ال�صكريات  على  ت�صمل  اأن  يجب  والتي  �صرائها،  قبل 

والن�صويات والألياف اأي�صاً. 
اأثناء  الأطعمة  من  الكبرية  احل�ص�ض  اإ�صافة  جتّنب 
ت��ن��اول��ك ل��وج��ب��ات��ك املختلفة خ���ال ال��ي��وم، و���ص��ع يف 
حتتويها  ال��ت��ي  ال��ك��رب��وه��ي��درات  كمية  اأّن  احل�����ص��ب��ان 
اأطعمتك تت�صاعف يف احل�ص�ض الكبرية اإذا ما قارنتها 

باحل�ص�ض ال�صغرية. 
- ا�صت�صر طبيبك اأو اخت�صا�صي التغذية لديك ملعرفة 
اليها  حتتاج  التي  الكربوهيدرات  من  الكلية  الكمية 

من وجباتك خال اليوم.
امل�����ص��اب��ني بال�صكر  ��ح دم�����ص��ق��ي��ة: )ال��ك��ث��ري م���ن  ت��و���صّ
ي��ت��ج��ّن��ب��ون مت���ام���اً ت���ن���اول الأط���ع���م���ة امل��ح��ت��وي��ة على 
الكربوهيدرات ظّناً منهم اأنها ت�صاعدهم يف ال�صيطرة 
على معدلت الغلوكوز يف الدم. ولكن يف الواقع، فاإن 
من  واأ�صا�صياً  مهماً  ت�صّكل جزءاً  اأي�صاً  الكربوهيدرات 
احلمية الغذائية ال�صحية لتلبية احتياجاتك اليومية 
م��ن امل����واد وال��ع��ن��ا���ص��ر ال��غ��ذائ��ي��ة، ول��ك��ن م��ع الكمية 

املنا�صبة لك.
واحلل الأمثل يكمن يف ا�صت�صارة طبيبك اأو اخت�صا�صي 
اليومي والكلي  اأوًل ملعرفة احتياجك  التغذية لديك 
وجباتك  على  تق�صيمها  وكيفية  الكربوهيدرات  من 
معدلت  ارت��ف��اع  يف  توؤثر  اأن  دون  املختلفة،  الغذائية 

الغلوكوز لديك.

الطريقة الثانية
جتّنب الأطعمة امل�صبعة بالد�صم

اإذا كنت م�صاباً بال�صكر، فاإن تناولك لاأطعمة الد�صمة 
والأوعية  القلب  باأمرا�ض  اإ�صابتك  فر�ض  من  يزيد 
بالأمرا�ض  اإ�صابتك  معدلت  ترتفع  حيث  الدموية، 
القلبية مبقدار اثنني اإىل اأربع مرات مقارنًة بغريك. 

ال�صيطرة  القدرة على  الد�صمة  الأطعمة  كما تفقدك 
على ال�صكر.

الأ�صخا�ض  على  ال�صحية،  املخاطر  تلك  اىل  ون��ظ��راً 
املمار�صات  ع���ن  ك��ل��ي��اً  الن���ق���ط���اع  ب��ال�����ص��ك��ر  امل�����ص��اب��ني 
التدخني والإف���راط يف  ال�صحية مثل  وال��ع��ادات غري 
تت�صاعف  خم��اط��ره��ا  لأّن  الد�صمة  الأط��ع��م��ة  ت��ن��اول 

ب�صكل كبري عند الإ�صابة بال�صكر. 
كان  ما  اإذا  تكمن  ال�صحة  على  الق�صوى  واخل��ط��ورة 
اأي�صاً، حيث  الزائد  ال��وزن  يعاين من  ال�صكر  مري�ض 
ال�صحية  والتغذية  امل��ث��ايل  ال���وزن  على  املحافظة  اإّن 
يعّدان جزءاً مهماً للحفاظ على معدلت منتظمة من 
)جتّنب  بقولها:  ذل��ك  اإىل  دم�صقية  وت��ن��ّوه  الغلوكوز 
ت�صمل  والتي  بالد�صم  امل�صبعة  الأطعمة  تناول  متاماً 
كاملة  وال���زب���دة  والأج���ب���ان  احل��ل��ي��ب  منتجات  اأي�����ص��اً 

الد�صم(. 
وت�����ص��ي��ف: )ا���ص��ت��ب��دل دائ��م��اً ه���ذه الأط��ع��م��ة الد�صمة 
بخيارات غذائية اأكرث �صحة. ففي املرة القادمة التي 
تذهب فيها اإىل الت�صوق، احر�ض على �صراء منتجات 
ب��دًل من  الد�صم  والأج��ب��ان خالية  واحلليب  الأل��ب��ان 
التمارين  ممار�صة  تن�ض  ول  بالدهون،  امل�صبعة  تلك 
الأ�صبوع  يف  اأي���ام  لثاثة  دقيقة   30 مل��دة  الريا�صية 
على الأقل، والنقطاع كلياً عن التدخني. ومع الوقت، 

�صيكون باإمكانك التمتع بقلب �صليم و�صحة جّيدة(.

فح�ص طبي
بعمل فح�ض طبي ملعرفة م�صتويات  اأخ��رياً  هل قمت 
ُيعد  واملنتظم  املُ��ب��ك��ر  فالفح�ض  دم���ك؟  يف  الغلوكوز 
ج���زءا م��ه��م��اً ج���داّ م��ن ال��ع��اج، ح��ي��ث اأن����ّك غ��ال��ب��اً ما 
�صك اأو تاأخري اإ�صابتك بال�صكر عر  ت�صتطيع منع تعُرّ
التغذية ال�صليمة واإجراء تعديات �صحية على منط 

حياتك اليومي.
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�ضو�ريخ رو�ضية قادرة على تدمري �أج�ضام ف�ضائية
قال باحثون رو�ض اإنه ميكن ا�صتخدام ال�صواريخ البال�صتية العابرة للقارات 
اإ�ض اإ�ض 18 اأو �صواريخ ال�صيطان لتدمري اأج�صام ف�صائية ت�صكل خطراً على 
اأج��زاء من نيزك فوق الورال  اأ�صهر على �صقوط  اأربعة  كوكب الأر���ض، بعد 
الرو�صي م�صبباً اإ�صابة 1200 �صخ�ض. ونقلت وكالة اأنباء نوفو�صتي الرو�صية 
عن الباحث يف مركز ت�صميم �صواريخ الدولة الرو�صي، �صابيت �صايتغاراييف، 
ال�صواريخ احلاملة  اإن  الأح��د،  ام�ض  الرو�صي، قوله  تي�صليابين�صك  اإقليم  يف 
التي �صممت على اأنها �صواريخ بال�صتية عابرة للقارات مثل �صاروخ فويفودا 
الهيدرازين،  مركب  اإىل  يرتكز  �صائًا  وق���وداً  ت�صتخدم  التي  ال�صيطان  اأو 
جمهزة ب�صكل منا�صب ل�صرب الأج�صام التي ُتكت�صف ب�صكل مفاجئ . واأ�صاف 
الباحث اأن ال�صواريخ ميكن اأن تبقى طوال 10 �صنوات اأو اكرث يف جهوزية 
لاإطاق، بعد اإعادة تزويدها بالوقود . واأو�صح اأن وقود كريوجينيك الذي 
اأنغارا ل ميكن حفظه  اأو  �صويوز  الف�صائية من نوع  ال�صواريخ  ي�صتخدم يف 
طويًا، بل يجب اأن تزّود ال�صواريخ به قبيل موعد النطاق، كما يتطلب 
اأج�صام  اأي��ام، ما يجعلها غري منا�صبة لتدمري  حت�صري هذه ال�صواريخ عدة 
ف�صائية �صغرية قد تكت�صف قبل �صاعات عل �صربها الكرة الأر�صية. غري اأنه 
ف�صائية  اأج�صام  لتدمري  ا�صتخدامها  ال�صيطان ميكن  اأن �صواريخ  اإىل  لفت 
الأر�ض،  على  ت�صّكل خطراً  100 مرت، وقد تكون  �صغرية قد يبلغ قطرها 
ال�صواريخ  هذه  تزويد  حال  يف  اأن��ه  مو�صحاً  الثالثة،  املرحلة  تركيب  �صرط 
مبعزز، ف�صتكون عندئِذ قادرة على تدمري الأج�صام الف�صائية من 5 اإىل 6 
�صاعات قبل ا�صطدامها بالأر�ض. وقال الباحث اإن �صاروخ ال�صيطان ميكنه 
باإطاقه، مرجحاً  اأم��ر  20 دقيقة بعد �صدور  اإىل   10 الإق��اع يف غ�صون 
�صاعتني  واإىل  هدفه،  اإىل  للو�صول  �صاعتني  اإىل  بحاجة  ال�صاروخ  يكون  اأن 
اإطاق  لتن�صيق  اإ�صافية  و�صاعة  الف�صائي،  اجل�صم  م�صار  لتحديد  اأخريني 

ال�صاروخ مع روؤ�صاء البلدان الآخرين.

مدينة للأيتام باليمن على 
نفقة رجل خري �إمار�تي

توزيع  عملية  تد�صني  اليمنية  �صقطرى  بجزيرة  حديبو  مدينة  يف  مت 
ال�صقق اجلاهزة يف املدينة ال�صكنية لاأيتام والتي مت اإن�صاوؤها على نفقة 
رجل اخلري الإماراتي حممود فتح خاجة وجرى ت�صليم 55 �صقة �صكنية 
لاأيتام باملدينة فيما يجري العمل على ا�صتكمال 25 �صقة اأخرى �صيتم 
توزيعها على بقية الأيتام خال الأيام القليلة القادمة وتتكون املدينة 
كهرباء  م��ن  العامة  باخلدمات  م���زودة  �صكنية  �صقة   80 م��ن  ال�صكنية 

ومياه بالإ�صافة اإىل بع�ض املرافق الأخرى وم�صجد خا�ض باملدينة. 

��ضتيلد �أبقار ال تتج�ضاأ حلماية �لبيئة 
يعكف علماء بريطانيون على ا�صتياد ابقار ل تتج�صاأ يف اطار برنامج 
خ�ص�صوا له 7 مايني جنيه اإ�صرتليني اأي ما ُيعادل نحو 11 مليون 
اإن  ام�ض  �صتار  ديلي  وقالت �صحيفة  البيئة.  لإنقاذ  دولر، يف حماولة 
الوراثة  علم  الآن  يدر�صون  ال�صكتلندية  اأب��ردي��ن  جامعة  يف  العلماء 
امليثان  اأقل كمية من غاز  التي تنتج  للما�صية لتحديد ف�صيلة الأبقار 
ال�صار بالبيئة. واأ�صافت اأن الأبقار ت�صدر غازات دفيئة اثناء التج�صوؤ 
العلماء  وي�صعى  احل���راري،  الحتبا�ض  ظاهرة  يف  كبري  ب�صكل  ت�صاهم 

الريطانيون اإىل ا�صتياد جيل جديد من الأبقار التي ل تتج�صاأ.
على  يعملون  اأن��ه��م  قبل  م��ن  اأع��ل��ن��وا  اآخ���رون  بريطانيون  علماء  وك��ان 
الأبقار  تربية  م��زارع  ع��دد مالكي  تزايد  اإث��ر  ق��رون  ابقار با  ا�صتياد 
ادخال  على  ويعكفون  ق��رون��ه��ا،  ج���راء  بالغة  ب��ج��روح  ُي�صابون  ال��ذي��ن 
على  اأي�صاً  خطراً  اأق��ل  جلعلها  احللوب  الأب��ق��ار  على  وراثية  تعديات 
امل�صاة واأفراد اجلمهور الآخرين. وُقتل خم�صة من عمال مزارع تربية 
الأبقار يف بريطانيا واثنان من اأفراد اجلمهور بقرون الأبقار واأُ�صيب 
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ذبح عائلة من 5 �أفر�د
البنجاب  باإقليم  راجانا  بلدة  يف  واح��دة  عائلة  من  اأ�صخا�ض   5 ق�صى 
الباك�صتاين، بعدما اأقدم �صخ�ض مل تك�صف هويته على اقتحام منزلهم 
وقطع اأعناقهم جميعاً. واأفادت قناة جيو تي يف الباك�صتانية ان �صخ�صاً، 
مل تك�صف هويته، اقتحم منزًل يف بلدة راجانا مبقاطعة توبا تيك �صينغ 
اإىل ذب��ح كل من ج��واد وزوج��ت��ه ط��اه��رة، وابنيه علي ح�صن )8  وعمد 

�صنوات( وحم�صن )6 �صنوات( وابنته البالغة من العمر 4 �صنوات.
حتقيق  ب��داأ  فيما  للت�صريح،  امل�صت�صفى  اإىل  ال�5  القتلى  جثث  ونقلت 

باحلادث. ومل يتم التاكد بعد من الدوافع وراء هذه اجلرمية.

حتطمت �لطائرة يف �لعائلة
قتل 4 اأ�صخا�ض عند حتطم طائرة �صغرية يقودها �صاب يف ال�19 من 

العمر قرب مطار ميت�صيغن.
واأفادت �صحيفة ديرتويت فري بر�ض الأمريكية ان تروي براذرز )19 
�صنة(، الذي كان على و�صك الدخول اإىل الأكادميية البحرية الأمريكية، 
عندما  و�صهره،  وزوجها  والدته  متنها  على  �صغرية  طائرة  يقود  كان 

حتطمت قرب مطار ميت�صيغن واحرتقت ما اأ�صفر عن مقتلهم جداً.
واأو�صحت ان ب��راذرز ووال��د زوجته و�صهره توفوا على الفور يف مكان 
احلادث، فيما فارقت الأم �صاندرا هايلي )53 �صنة( احلياة يف امل�صت�صفى 
ان  ال���دويل  اأوك��ان��د  مطار  م��ن  م�صوؤولون  واأف���اد  باإ�صاباتها.  متاأثرة 
على  ق�صري  وق��ت  بعد  للعودة  م�صطر  باأنه  املراقبة  ب��رج  اأبلغ  ب���راذرز 

اإقاع طائرته.
وحتدث براذرز عن ان وزن الركاب كبري ما مينع الطائرة من التحليق 

ب�صكل جيد. ويحقق جمل�ض �صامة النقل الوطني يف احلادث.

ب�����زة م����ؤ����س�������ص ك��ن��ت��اك��ي 
دولر  األ�����������ف  ب������������21 
�صل�صلة  موؤ�ص�ض  ارت��داه��ا  ب��زة  بيعت 
يف   )KFC( كنتاكي  دج��اج  مطاعم 
مزاد علني بتك�صا�ض ب�صعر فاق ال�21 
األف دولر. واأفادت �صبكة اآيه بي �صي 
املميزة  البي�صاء  البزة  ان  الأمريكية 
دجاج  مطاعم  موؤ�ص�ض  تخ�ض  التي 
ديفيد  ه��ارلن��د  الكولونيل  كانتكي 
دار  اأق��ام��ت��ه  م���زاد  ���ص��ان��درز بيعت يف 
ب�21  تك�صا�ض  يف  للمزادات  هرييتاج 
اإىل  ول��ف��ت��ت  دولرات.  و510  األ��ف��ا 
اأح����د �صكان  ب��ح��وزة  ك��ان��ت  ال��ب��زة  ان 
الذي  م��وري�����ض  م��اي��ك  �صين�صيناتي 
اأع��ط��اه اإي��اه��ا ���ص��ان��درز ن��ظ��راً لكونه 
م��ق��رب��اً م���ن ع��ائ��ل��ت��ه. ي�����ص��ار اإىل ان 
الأول  ك��ان��ون   16 ت���ويف يف  ���ص��ان��درز 
دي�صمر 1980 عن عمر 90 �صنة.

م��ل��ي���ن م���دخ���ن اأم���رك���ي 
الإدم��������ان اإىل  ع��������ادوا 

التوتر  اأن  اأم��ريك��ي��ة  درا���ص��ة  وج���دت 
ع��ن هجمات احل���ادي ع�صر  ال��ن��اج��م 
ت�صببت   2011 �صبتمر  اأيلول  من 
ب��وق��وع اأك���رث م��ن مليون م��دخ��ن يف 
����ص���راك الإدم�������ان جم������دداً. وذك����رت 
وايل  كلية  اأج��رت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��درا���ص��ة 
بالرغم  الأم��ريك��ي��ة  للطب  كورنيل 
التوتر يعّد  اأن  املعروف  اأن��ه من  من 
ح��اف��زاً م��ه��م��اً ل���اإدم���ان ع��ل��ى امل���واد، 
درا�صات  البحث يف  يتم  اأن��ه مل  غ��ري 
الناجمة عن  التوتر  اآثار  �صابقة عن 
اأح��داث وا�صعة النطاق يف الإدم��ان . 
وقال كاتب الدرا�صة، الطبيب مايكل 
ال�صحة  ق�����ص��م  الأ���ص��ت��اذ يف  ب��ا���ص��ك��و، 
العامة يف كلية وايل كورنيل الطبية، 
اإن هذه الدرا�صة توفر التدقيق الأول 
احليادي لأثر التوتر على التدخني ، 
معتراً اأن نتائج الدرا�صة التي تفيد 
ب��ح��دوث ازدي�����اد ك��ب��ري ل��ل��ت��دخ��ني يف 
واحد،  ب�صبب ح��دث  ال��ب��اد،  اأن��ح��اء 
واأ�صاف   . ومفاجئ  عجيب  اأم��ر  هو 
اأوكاهوما  ت��ف��ج��ريات  اأن  رغ��م  اأن���ه 
ت��وؤّث��ر يف معدلت  1995 مل  ال��ع��ام 
غري  املتحدة،  الوليات  يف  التدخني 
اأن اأحداث 11 اأيلول �صبتمر �صببت 
 2.3 ازدي����اداً يف ه��ذه امل��ع��دل بن�صبة 
بجمع  با�صكو  وق���ام  ال��ب��اد.  يف   %
نظام  ا�صتطاع  ال��درا���ص��ة  معطيات 
ال�صلوكي  اخل��ط��ر  ل��ع��ام��ل  امل��راق��ب��ة 
وزارات  جمعتها  التي  املعلومات  من 
الوليات  م��ن  ولي���ة  ك��ل  ال�صحة يف 
مراكز  ت��ع��م��د  اأن  ق��ب��ل  الأم���ريك���ي���ة، 
م��ك��اف��ح��ة الأم������را�������ض الأم���ريك���ي���ة 
و����ص���ع���ه���ا يف  اإىل  م��ن��ه��ا  وال����وق����اي����ة 
حول  اأ�صئلة  يت�صمن  �صنوي،  تقرير 
ال�صيارة،  يف  الأم���ان  ح��زام  ا�صتخدام 
الكحول،  وت��ن��اول  التدخني  وع���ادات 

وعدد زيارات الطبيب.

مباأ�ساة ينتهي  ج�ي  عر�ص 
قتل �صخ�صان جراء حتطم طائرة 
واحرتاقها خال عر�ض جوي يف 

ولية اأوهايو الأمريكية.
دايلي  دي��اي��ت��ون  �صحيفة  واأف�����ادت 
�صخ�صني  ان  الأم����ريك����ي����ة  ن���ي���وز 
خال  طائرة  حتطم  نتيجة  قتا 
عر�ض فيكرتان دايتون اجلوي يف 

اأوهايو.
اأح��د القتيلني هو  واأ���ص��ارت اإىل ان 
جاين  هي  والثاين  الطائرة،  قائد 
جريئة  بحركات  تقوم  التي  ويكر 
طائرة  ج��ن��اح  على  جال�صة  وك��ان��ت 
تقوم  التي   HP Stearman

بعدة انقابات يف الهواء.
العر�ض  م����ن  ت��ب��ق��ى  م����ا  واأل�����غ�����ي 
اجلوي لهذا اليوم يف مطار دايتون 
ا�صتئنافه  املقرر  لكن من  ال��دويل، 

يف اليوم التايل.
على  ح���ائ���زة  وي��ك��ر  ان  اإىل  ي�����ص��ار 
رخ�صة طريان منذ العام 1989، 
جناح  على  فيها  جل�صت  مرة  واأول 
العام  ك��ان��ت يف  م��ت��ح��رك��ة  ط���ائ���رة 

.1990

تدريب �لكلب على جمال�ضة �الأطفال 
على الرغم من كون بع�ض الكاب كاجلريمن متيل بطبعها اإىل الطفل اإل اأنها قد ت�صكل خطراً 
يتاأذى  قد  الكاب  حتبه  ال��ذي  اخل�صن  اللهو  ب�صبب  مثًا  مبفردها  معه  بقيت  لو  حياته  على 

الطفل اأو اإذا دا�ض الطفل �صهوا على ذيل الكلب اأو �صد اأذنيه ...اإلخ
عدا عن كون بع�ض الكاب ح�صا�صة جتاه ت�صرفات الطفل الغري امل�صوؤولة وبع�ض النا�ض 

جمال�صة  بل  غيبتهم...  يف  الطفل  بحماية  الكلب  تكليف  مثل  الأك��رث  اإىل  يطمحون 
الطفل.

يف احلالة العادية يف�صل جعل الكلب يختلط مع الطفل من �صغره وهكذا يكران معا 
ويتعلقان ببع�صهما ول يوؤذي اأحدهما الآخر بل على العك�ض الكلب يتولد لديه خوف 

على الطفل طبعا ل يتقبل اأوامره لكن يحميه ويخاف عليه.
اأما لو كان الكلب فوق عمر ال� 5 اأ�صهر هناك طريقة اأخرى:

اأمام  و ذلك  و يداعبه  له  يتودد  اأن  الطفل  الطفل واطلب من  اإىل حيث يوجد  الكلب  خذ 
عينيك ..اإذا زجمر الكلب اأو مل يرغب يف ال�صماح للطفل بالقرتاب اأبعد الطفل فورا و وبخ 

الكلب و اأفهمه اأن هذا خطاأ و اتركه لوحده 45 دقيقة.
اإذا عدت اإليه وا�صتمر بالزجمرة ومنع الطفل من القرتاب كرر معاقبته ..وهكذا اإىل اأن ي�صمح 

للطفل بالقرتاب ب�صكل عادي.
بعد اأن ي�صمح الكلب للطفل بالقرتاب منه ومداعبته اأفهم الطفل اأن الكلب يحبه و حذره 
من الدو�ض على ذيله اأو اإزعاجه باأي �صكل و اجعلهما يق�صيان يومياً �صاعة على الأقل معا ملدة 
اأ�صبوع .. ثم اأدخل الطفل وحيداً وكن قريبا بحيث ل يراك الكلب لكن انت تراه وحاول قدر 

امل�صتطاع األ ي�صم رائحتك وراقب ما �صيفعل.

حتّكم بال�ضكر عن طريق �لتغذية
وي�سيب  العامل،  يف  �سي�عًا  الأك��ر  الثاين  الن�ع  من  ال�سكر  مر�ص  يعد 

الأ�سخا�ص يف حال عدم قدرة اأج�سامهم على فرز كمية كافية اأو ا�ستخدام 
لي�ؤدي وظيفته يف  ب�سكل جّيد  البنكريا�ص  ينتجه  الذي  الإن�س�لني  هرم�ن 

اجل�سم. لذلك، يجب على الأ�سخا�ص امل�سابني به العتماد على حقن 
الإن�س�لني والأدوية اخلا�سة لتنظيم م�ست�يات ال�سكر يف الدم.
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جائزة  الفوعة  ل�صركة  التابع  الت�����ص��ال  مركز  ن��ال 
ال�����ص��رق الأو�����ص����ط مل���راك���ز الت�������ص���ال ، وذل����ك لفئة 
اإحدى جوائز  وهي  ومكافاآت  برنامج حوافز  اأف�صل 
الرائدة يف جمال تقييم وتطوير  اإن�صايت�ض  منظمة 
�صناعة مراكز الت�صال وخدمة العماء، وقد اأقيم 
ال�صهر  مطلع  دب��ي  مدينة  يف  جوائزها  توزيع  حفل 

اجلاري.                       
تكرمي  حفل  الفوعة  �صركة  نظمت  املنا�صبة  وبهذه 
منطقة  يف  ال�صركة  مبقر  الت�صال  مركز  ملوظفات 
ال�صاد مبدينة العني، وذلك بح�صور اأع�صاء جمل�ض 
الق�صام  وروؤ�صاء  امل��دراء  كافة  اإىل  بال�صافة  الدارة 
�صعادة  اأعرب  بال�صركة، ويف كلمته  العاملني  وجميع 
املهند�ض ظافر عاي�ض الأحبابي رئي�ض جمل�ض اإدارة 
�صركة الفوعة عن �صعادته قائًا: نعترهذا التكرمي 
�صركة  به  تعتز  و�صرفاً  هاماً  اإجن���ازاً  الت�صال  ملركز 
الفوعة ب�صفتها اأكر �صركة منتجة للتمور يف العامل 
ميثلون  وه��م  م��زارع  األ��ف   17 وتخدم مايزيد عن 
���ص��ري��ح��ة ك��ب��رية م��ن امل��ج��ت��م��ع وي��ع��ت��رون الركيزة 
الأ�صا�صية لتطوير قطاع النخيل والتمور، ويقع على 
عاتقنا الرتقاء باخلدمات املقدمة للمزارعني والتي 

ت�صب يف خدمة م�صاحلهم .               
����ص���ع���ادة م�����ص��ل��م ع��ب��ي��د باخلال�ض  ق����ال  م���ن ج��ه��ت��ه 
ال��ع��ام��ري م��دي��ر ع���ام ���ص��رك��ة ال��ف��وع��ة تعتر �صركة 
اأعمالها  تكر�ض  التي  الوحيدة  ال�صركة  اإن�صتايت�ض 
للتفاعل مع العماء واخلدمات املحرتفة يف منطقة 
بخرة  تتمتع  عريقة  �صركة  وه��ي  الأو���ص��ط  ال�صرق 

اإقليمية تتجاوز 17عاماً يف هذا املجال، حيث تقدم 
دولياً،  بها  م��ع��رتف  هيئات  م��ع  دويل  اع��ت��م��اد  ن��ظ��ام 
تقدم  كما  الت�صال،  ملراكز  معتمدة  تدريب  وبرامج 
عدة جوائز يف جمالت منوعة وفق معايري و�صروط 

مدرو�صة. 
يعتر  اجلائزة  على  احل�صول  اإن  العامري  واأ�صاف 
تقديراً جلهود املواطنات الاآتي يعملن بكل اإخا�ض 
التي  للخدمات  العالية  اجل��ودة  على  موؤكداً  وتفان، 
ما  اإن  م�صيفاً  للمزارعني،  الت�صال  مركز  يقدمها 
حققته الفوعة على مدى ال�صنوات املا�صيةيف جمال 
خدمة العماء يعد مفخرة للجميع، ويعك�ض حر�ض 
املوظفات العامات باملركز على تقدمي الأف�صل، واإن 
اجلائزة تلزمنا مبوا�صلة م�صرية الرتقاء باخلدمات 

املقدمة وتعزيز قنوات الت�صال مع املزارعني 
اأفاد  الت�صال  مركز  يقدمها  التي  اخلدمات  وح��ول 
�صعادة حممد غامن الق�صيلي املن�صوري نائب املدير 
العام ل�صركة الفوعة اإن مركز الت�صال منذ تاأ�صي�صه 
عام 2006 وحتى الوقت احلايل يلعب دوراً حيوياً 
بيئة  تعزز  كما  امل��زارع��ني،  م��ع  التوا�صل  حتقيق  يف 
العامات  للموظفات  الفوعة  توفرها  التي  العمل 
العمل  لفريق  والنتاجية  املثابرة  روح  م��ن  باملركز 
�صنوياً، م�صرياً  األ��ف مكاملة   120 يتلقى نحو  ال��ذي 
اإىل اأن مركز الت�صال يف الفوعة حيث يعتر حلقة 
و�صل مهمة بني املزارع وال�صركة، وي�صاهم يف ت�صهيل 
تعتمد على  التي  للمزارعني  اأف�صل خدمة  وتقدمي 
وهي  ال��ع��م��اء  خ��دم��ة  يف  للتميز  اأ���ص��ا���ص��ي��ة  عنا�صر 

الهتمام والحرتام و�صرعة الإجناز .
الت�صال  مركز  موظفات  بجهود  املن�صوري  واأ���ص��اد 

ال��ب��ال��غ ع���دده���ن 20 م��وظ��ف��ة م��واط��ن��ة ي��ع��م��ل��ن يف 
للرد على  املخ�ص�صة  املجاين  الهاتف  تقدمي خدمة 
للت�صويق  امل��واع��ي��د  وح��ج��ز  امل���زارع���ني،  ا�صتف�صارات 
ا�صرتجاع  مواعيد  وحجز  املالية،  الدفعات  ومتابعة 
تلقي  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ال��ب��ا���ص��ت��ي��ك��ي��ة،  ال�����ص��ن��ادي��ق 
ال�صكاوي واملقرتحات وغريها من اخلدمات املتاحة 

للمزارعني. 
جتدر الإ�صارة اأن مركز الت�صال ب�صركة الفوعة يعتر 
ال�صخ�صيات  وكبار  ال��زائ��رة  للوفود  اأ�صا�صية  وجهة 
لاإطاع على كيفية �صري العمل، كما اأنه يتم توفري 

بيئة عمل مريحة للموظفات باملركز، حيث مت توفري 
املميزة  واخل��دم��ات  امل��راف��ق  بكافة  م���زودة  ا�صرتاحة 
اأف�صل  تقدمي  يف  ودعمهن  راحتهن  ل�صمان  وذل��ك 
�صهري من  ب�صكل  اأف�صل موظفة  تكرمي  ويتم  اأداء، 
املكاملات وغريها  ل��اأداء وعدد  خال برنامج تقييم 
امل��رك��ز بتقدمي  امل��درو���ص��ة، ك��م��ا يعنى  امل��ع��اي��ري  م��ن 
برامج احلوافز واملكافاآت الت�صجيعية، بالإ�صافة اإىل 
تنظيم  للم�صاركة يف  املوظفات  اأم��ام  الفر�صة  اإتاحة 
الفعاليات بال�صركة مما ينعك�ض اإيجاباً على م�صتوى 

اخلدمة املقدمة للمزارعني.

خالل ح�س�رها حفل تخريج طالبات مدر�سة اجلاهلي 
�ضلمة بنت خليفة: نحن جيل نفتخر 

ونعتز بانتمائنا ووالئنا لدولة �الإمار�ت
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ال�صيخ  ح��رم  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  بنت  �صامة  ال�صيخة  �صمو  اأعربت 
اآل ن��ه��ي��ان ،ع���ن ف��خ��ر واع���ت���زاز ب��ن��ات دولة  ال��دك��ت��ور من�صور ب��ن ط��ح��ن��ون 
بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو  ل�صاحب  والر�صيدة  ،بالقيادة احلكيمة  الإم��ارات 
زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل، والذي عزز من دور ومكانة املراآة 
املجالت  خمتلف  يف  والقيادة  الريادة  مواقع  تتبواأ  باتت  ،التي  الإماراتية 
بامتياز مما  وفاعا  وطنيا  �صريكا  لتكون  وجدارتها  قدرتها  على  .موؤكدة 
بالوفاء  ال��وف��اء  ال��وط��ن  لتبادل  وولئ��ه��ا،  وبانتمائها  بنف�صها  ثقتها  يعزز 

و�صدق النتماء. 
جاء ذلك خال ح�صورها �صباح اأم�ض فعاليات احلفل الذي نظمته مدر�صة 
من  الثانية  الكوكبة  تخريج  مبنا�صبة  العني،  مدينة  يف  للبنات  اجلاهلي 
الق�صمني  طالبةمن   289 عددهن  والبالغ  ع�صر  الثاين  ال�صف  طالبات 
العلمي والأدبي ،بح�صور ال�صيخة �صمة بنت من�صور بن طحنون ،و عدد من 

�صمو ال�صيخات وال�صيدات والأمهات. 
،ونحن  بانتمائنا لوطننا  اأن نفتخر  لنا  وا�صافت �صموها، نحن جيل يحق 
جيل يفتخر باننا ننتمي اول لدولة الإمارات ،التي قطعت �صوطا كبريا يف 
والقيم  امل��وروث  ،وحفاظها على  املجالت  التطور احل�صاري يف كافة  ركب 
الإن�صانية النبيلة، كما اننا نوا�صل م�صرية اخلري والعطاء والبناء ، يف ظل 
قيادة �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايداآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه 

اهلل، 
امل���راأة الإم��ارات��ي��ة مل تعد جم��رد رق��م يف  اأن  ،اإىل  ال��وق��ت نف�صه  م�صرية يف 
املنا�صب  اأع��ل��ى  �صغلت  ف��اع��ا  عن�صراوطنيا  ب��ات��ت  الأح�����ص��اء،ب��ل  �صجات 
الريادية والقيادية،،فهي ع�صو يف املجل�ض الوطني الحتادي، وهي وزيرة 
،وهي ممثلة يف ال�صلك الدبلوما�صي، وهي �صيدة الأعمال واملديرة واملعلمة 
واملربية والأم التي متار�ض دورها لبناء جيل امل�صتقبل ،نواة املجتمع الوطني 

املتما�صك يف حلمتة الوطنية معتزا مبورايثه احل�صارية. 
عدد  اإرتفاع  اي�صا  توؤكد  والإح�صاءات  الأرق��ام  اأن  نف�صه،  الوقت  يف  موؤكدة 
بنات الإمارات من اخلريجات يف خمتلف مراحل وانواع موؤ�ص�صات التعليم يف 
الدولة وهي اأرقام واعدة ومتزايدة، وهي موؤ�صر تطور ومنو اجتماعي ،توؤكد 
من خالها قدرتها على موا�صلة تعليمها يف كافة املجالت والتخ�ص�صات 
عالية  مبخرجات  الوطنية  العمل  �صوق  مطتلبات  تلبي  التي  الأكادميية 
اجلودة ، وبخرات ومهارات وطنية ،وهذا اإن دل على �صيء اإمنا يدل على 
بنات  الفتيات من  بتعليم  الر�صيدة،  الإم��ارات  دول��ة  واهتمام  مدى حر�ض 
دولة الإمارات، واإدراكا منها لدورهن الرائد يف بناء وتربية اجيال امل�صتقبل 
وامل��وروث احل�صاري  واملثل  بالقيم  ، واملح�صن  بالعلم واخل��رات  املت�صلحة 

والهوية الوطنية .
�صم�صة  ال�صيخة  �صمو  واهتمام  ب��دور  اي�صا  �صموها  ا�صادت  املنا�صبة  وبهذه 
بنت �صهيل ،حرم �صاحب ال�صمو رئي�ض الدولة حفظهما اهلل، بدعم وتفعيل 
دوراملراأة وت�صجيعها على ارتياد العمل الوطني وم�صاهمتها يف بناء الدولة 
بنت  �صم�صة  ال�صيخة  ج��ائ��زة  ب��ه  ت��ق��وم  ال���ذي  ل���دور  اإىل  م�صرية   ، املجتمع 
الن�صاء الإماراتيات �صاحبات  املبدعات، لت�صليط ال�صوء على  �صهل للن�صاء 
الإبداع والتميز والتفوق ،والأخذ بيدهن اإىل اأعلى مراتب العطاء والأبداع 
ومنا�صب القيادة والريادة يف املهام الوطنية لبناء الدولة، متمنية اإن يدم 
اهلل على دولة الإم��ارات نعمة الأمن والأم��ان يف ظل قيادة �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ الوالد خليفة بن زايد اآل نهيان ، رئي�ض الدولة، حفظه اهلل، واخوانه 

اع�صاء املجل�ض الأعلى حكام الإمارات. 
توجهت  الإدارة  ،كلمة  اجل��ف��ال  امي���ان  امل��در���ص��ة  م��دي��رة  ال��ق��ت  م��ن جانبها 
مدى  على  ح�صورها  يدل  ،وال��ذي  احلفل  لراعية  والتقدير  بال�صكر  فيها 
الأمارات  بنات  وتعليم  عام  ب�صكل  بالتعليم   ، والراعية  والهتمام  احلر�ض 
ب�صكل خا�ض، وهذ ا ما �صار على نهجة قائد م�صرية البناء �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ خليفة بن زايداآل نهيان، رئي�ض الدولة، حفظه اهلل، وقد جت�صد ذلك 
الهتمام يف بناء موؤ�ص�صات تعليمية منوذجية باأرقى املعايري العاملية، حيث 
تعتر مدر�صة اجلاهلي من اكر مدار�ض جمل�ض ابو ظبي للتعليم تت�صع 
الطالبه مرمي  القت  ، كما  التعليم  1200 طالبة يف كافة مراحل  قرابة 
مو�صى  منهل  والطالبة  العربية  باللغة  اخلريجات  كلمة  الظاهري  �صعيد 
باللغة الإجنليزية ، عاهدن فيها القيادة احلكيمة والر�ص�صيدة على امل�صي 
العديد من  الأمانه ،وقد قدمت الطالبات  الر�صالة وتاأدية  قدما يف حمل 
الفقرات الفنية والرتاثية بهده املنا�صبة ، وقام قامت �صمو ال�صيخة �صامة 
بتكرمي الطالبات اخلريجات ،و�صط �صعادة وفرحة لأمهات اللواتي ح�صرن 

احلفل . 
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مركز �ت�ضال �لفوعة ينال جائزة على م�ضتوى �ل�ضرق �الأو�ضط

•• العني - الفجر:

على  بالعني  ال��واح��ة  م�صت�صفى  ح�صلت 
الدولية  اللجنة  م��ن  ال��ث��ال��ث  الإع��ت��م��اد 
امل�����ص��رتك��ة وه���ي ال�����ص��رك��ة ال���رائ���دة عاملياً 
الرعاية  ومنظمات  امل�صت�صفيات  لتقييم 
تلك  بتقييم  اللجنة  تقوم  ال�صحيةحيث 
املوؤ�ص�صات ال�صحية كل 3 �صنوات من اأجل 
الدولية  اللجنة  اإع��ت��م��اد  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 
امل�صرتكة. وكان هذا هو التفتي�ض الثالث 
م�صت�صفى  نالت  عندما  منذ عام 2007 
الواحة اإعتماد اللجنة الدولية امل�صرتكة 
كاأول م�صت�صفى خا�ض يف اإمارة اأبوظبي. 
منذ ذلك احلني وامل�صت�صفى يف �صراكة مع 

ل�صمان جودة  امل�صرتكة  الدولية  اللجنة 
للمر�صى  امل��ق��دم��ة  ال��ط��ب��ي��ة  اخل���دم���ات 
جميع  ت�صمل  وال��ت��ي  �صامتهم  وك��ذل��ك 
مل�صت�صفى  والإداري����ة  ال�صريرية  الأق�صام 
الأداء  حت�صني  ل�صمان  وك��ذل��ك  ال��واح��ة 
نيومان  جفري  من  ا�صارة  وفى  امل�صتمر. 
رئي�ض واملدير التنفيذي مل�صت�صفى الواحة 
قال اإن مهمة اللجنة الدولية امل�صرتكة هي 
التح�صني امل�صتمرل�صامة وجودة الرعاية 

الطبية يف املجتمعات الدولية من خال 
الإ�صت�صارية  واخلدمات  التثقيف  توفري 
وك�����ذل�����ك ال���������ص����ه����ادات والإع������ت������م������ادات 
الدوليةوا�صاف ان عملية التفتي�ض بحد 
املوحدة  وامل��م��ار���ص��ات  النظم  ت��وف��ر  ذات��ه��ا 
الرعاية  ج��ودة  لتح�صني  تتوا�صل  والتي 
ال��ط��ب��ي��ة ل��ل��م��ري�����ض م���ع حت��دي��د قيا�ض 
اأي�����ص��اًم�����ص��ريا اىل ان  امل��ع��اي��ري ال��ط��ب��ي��ة 
الفائت  مايو  �صهر  من  الأخ��ري  الإ�صبوع 

من  موظفني   3 امل�صت�صفى  بتقييم  ق��ام 
منت�صبي اللجنة الدولية امل�صرتكة والتي 
الأمريكيةحيث  املتحدة  الوليات  مقرها 
قام فريق التقييم بتفتي�ض كل جانب من 
و�صامة  الطبية  الرعاية  ج��ودة  جوانب 
املر�صىليكون من بينها مقابلة موظفي 
امل�صت�صفى ومراقبة نظم العناية ال�صحية 

للمر�صى. 
رئ��ي�����ض واملدير  ن��ي��وم��ان  وع���ل���ق ج���ف���ري 

اإن  وق����ال  ال���واح���ة  مل�صت�صفى  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ر���ص��ال��ة م�����ص��ت�����ص��ف��ى ال���واح���ة ه���ي توفري 
العالية  اجل���ودة  ذات  ال�صحية  ال��رع��اي��ة 
باملحبة  مفعم  جو  يف  للمر�صى  والأم���ان 
اعتماداللجنة  ان  اىل  م�����ص��ريا  وال��ث��ق��ة 
م�صت�صفى  التزام  يو�صح  الثالث  الدولية 
تلبية  اأج��ل  م��ن  للتقدم  امل�صتمر  ال��واح��ة 
و�صامة  جل�����ودة  امل���ت���زاي���دة  ال���ت���وق���ع���ات 

الرعاية ال�صحية يف دولة الإمارات.

م�ضت�ضفى �لو�حة حت�ضل على �العتماد �لثالث من �للجنة �لدولية �مل�ضرتكة
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7 �إ�ضار�ت باأن زو�جكما يف خطر
اأتراحها  بكل  ال��زوج��ي��ة  احل��ي��اة  خ��و���ض  على  اتفقتم  اأع����وام  ب�صعة  منذ    
واأفراحها، لكن يبدو اأن الأمور باتت تخرج عن ال�صيطرة يف الآونة الأخرية. 
ف�صريك حياتك بداأ يت�صرف موؤخرا ب�صكل خمتلف، وهذه عامة وا�صحة، 
حقائبه  ح��زم  ينوي  اأن��ه  على  ال��ط��اق،  م�صاكل  يف  املتخ�ص�صون  يفيد  كما 

ليبداأ حياة جديدة يف مكان اآخر. 
ومن بني املوؤ�صرات املوؤدية للطاق ق�صاء الزوجيني وقتا اأقل بع�صهما مع 
ت�صبع  تعد  مل  الزوجية  احلياة  ب��اأن  الطرفني  �صعور  اإىل  بالإ�صافة  بع�ض، 
ي�صعده خارج  للبحث عما  الزوج  و�صعي  وتر�صي تطلعاتهما،  احتياجاتهما 
العاقة الزوجية، و�صعور الكاآبة املتولد من هذه العاقة، اأو اأن ي�صعر اأحد 

الطرفني باأنه ل يت�صوق للعودة اإىل املنزل. 
ومن املوؤ�صرات الأخرى التي تفيد باأن �صيئا ما يحدث فعا، عندما ي�صبح 
الزوجان غري قادرين على التمتع بت�صلية م�صرتكة، وباأنهما جديان للغاية، 
يكون  اأن  به، ويحر�ض على  �صلطوي مبالغ  ب�صكل  يت�صرف  اأحدهما  اأن  اأو 

راأيه هو ال�صائد.
ال�صريكني ل يعود مهما ول  اأح��د  راأي  اأن  املوؤ�صر اجل��دي الآخ��ر يتمثل يف 
اأن امل�صالح امل�صرتكة تختفي فجاأة، وكذلك التوق للحياة  يعني �صيئا، كما 
العاطفية، ما يعني يف املح�صلة باأن الزوجني يبتعدان بع�صهما عن بع�ض 

من الناحيتني الفكرية والعاطفية.
ُي�صرف يف �صرف  ال�صريكني  اأح��د  اأن  املثري للم�صاكل قد يتمثل يف  والأم��ر 
وقتا  اأحدهما  يق�صي  عندما  اأو  للتوفري،  الآخ��ر  ي�صعى  حني  يف  الأم���وال، 
طويا يف العمل ول ميلك الوقت الكايف ليق�صيه مع الثاين، اأو عندما يبداأ 
الزوجان مبهاجمة بع�صهما بع�صا لفظيا، ول ي�صتمعان لبع�صها، اأ�صف اإىل 

ذلك اأن امل�صاكل قد تن�صاأ اأي�صا بعد ولدة الأطفال.
املطلوب  بال�صكل  حّلها  يتم  ل  ال��ت��ي  امل�صاكل  تت�صبب  الأح��ي��ان  غ��ال��ب  ويف 
بالإ�صاءة للعاقة الزوجية، ويكون الطاق عندئذ احلل الوحيد. لكن اإذا 
يوؤدي  ما  يكون ممكنا،  ف��ان حّلها قد  وق��ت مبكر،  املوؤ�صرات يف  التقاط  مت 

لإنقاذ احلياة الزوجية.

عامات لقرتاب الطاق
1 - تق�صون معا وقتا اأقل من ال�صابق.

2 - ت�صعرون باأن العاقة ل متاأ حياتكم.
3 - ل تت�صوقون للعودة اإىل املنزل.

4 - يحر�ض اأحد الزوجني على اأن تكون الكلمة الأخرية له ويحر�ض على 
اإ�صدار الأوامر.

5 - يويل اأحد الزوجني الهتمام بكل �صيء اإل بال�صريك الآخر.
ت�صعوا  اأن  ب��دل  بع�صا  بع�صكما  اإه��ان��ة  ال�صجار حت��اول��ون  - عند ح��دوث   6

لإيجاد التوافق.
7 - تفقدون العاقات العاطفية.

مرحلة اكت�صاب املهارة اللغوية قد تكون �صعبة بالن�صبة اىل عدد كبري 
من الأطفال، ما يوؤدي اىل التاأتاأة.

وتعرف التاأتاأة اأو )التلعثم(، باأنها ا�صطراب يف ان�صياب الكام ي�صيب 1 
% من الأ�صخا�ض وحتديداً الذكور. ومن اأهم ظواهرها:

اأر-  اأر-  اأر-  اأر-  )م��ث��ا:  الكلمة  م��ن  �صوتي  مقطع  اأو  �صوت  ت���رداد   -
اأرنب(.

- اإط���ال���ة يف ل��ف��ظ احل���رف الأول م��ن ال��ك��ل��م��ة )م��ث��ا: ����ض- ����ض- �ض- 
�صيارة(.

يرافق  اأن  وميكن  ال�صوتية.  املقاطع  اأو  لاأ�صوات  م��رر  غري  توقف   -
هذا التوقف ت�صنج يف الع�صات اأو حركات ل اإرادية يف الوجه والعينني، 

بالإ�صافة اإىل بذل الكثري من اجلهد.
% من   27 يف  الثالثة  �صن  قبل  الأط��ف��ال،  عند  ع���ادة  ال��ت��اأت��اأة  وتظهر 
معظم  ويف  % منها.   68 يف  وال�����ص��اد���ص��ة  الثالثة  �صن  وب��ني  احل����الت، 
اأما ظهورها،  الأحيان، تختفي ظواهر هذا ال�صطراب من دون عاج. 

فيكون مفاجئاً اأو تدريجياً.
وهناك العديد من الع�امل امل�ؤدية للتاأتاأة منها:

• تغرّي يف منط احلياة يطراأ على جو العائلة )�صفر، تغيري حميط اأو 
بلد...(.

• ولدة طفل جديد يف العائلة.
• فقدان �صخ�ض عزيز على الطفل.

• عامل الوراثة )60 % من الأ�صخا�ض الذين يعانون من التاأتاأة يكون 
لديهم فرد من العائلة يعاين اأي�صاً من هذا ال�صطراب(.

• خلل يف منو الطفل: معظم الأطفال الذين يعانون من ا�صطرابات يف 
اللغة والتوا�صل اأو تاأخر يف النمو هم الذين يعانون من التاأتاأة.

• دور حمتمل للجهاز الع�صبي.
• خلل يف التن�صيق بني التنف�ض وال�صوت.

عالج التاأتاأة
الثالثة. ويف  التاأتاأة بالظهور قبل �صن  تبداأ عوار�ض 

ال�صّن،  يف  الطفل  ت��ق��دم  م��ع  اختفائها  ع��دم  ح��ال 
العاج  اخت�صا�صي  لت�صخي�ض  خ�صوعه  يتوجب 

اللغوي.
يتم و�صع  ث��م  احل��ال��ة.  تقييم  اإىل  ال��ع��اج  يرتكز 
خطة للعاج. تتعدد احللول بتنّوع احلالت. من 

اأهم عوامل جناح العاج الإرادة والثقة بالنف�ض.
اأ�صهر  اإىل  جل�صات  ب�صع  م��ن  ال��ع��اج  ف��رتة  متتد 

بح�صب �صدة احلالة وانتظام ال�صخ�ض يف العاج. يف 
بع�ض الأحيان، تبدو املتابعة �صرورية مع الخت�صا�صي 

التاأتاأة مثل؛  ترافق  التي  العوار�ض  بع�ض  ب�صبب  النف�صي 
ال�صعور باخلجل، التوتر، اخلوف اأو ال�صعور بالذنب، فتزداد 

التاأتاأة اإىل اأن ت�صبح عائقاً توؤثر يف �صخ�صية الفرد.

كيف يت�سرف الأهل يف حالة التاأتاأة؟
- عدم ال�صخرية من الطفل.

- عدم تقدمي الن�صائح كالتكلم ببطء، التنف�ض، التفكري قبل الكام...
- عدم الت�صّرف كاأّن الأمور ت�صري ب�صكل طبيعي.

- عدم اإظهار النزعاج اأو التوتر.

الهتمام مبا يريد الطفل اأن يق�له.
- اقرتاح كلمة.
- طرح الأ�صئلة 

حول ما يريد قوله واقرتاح بع�ض الأجوبة.
وميكن لأي فرد اأن يتلعثم يف الكام، لكن مع الإرادة وعدم ال�صت�صام 
هذا  تخطي  مي��ك��ن  ال��ع��اج،  وت��ق��ن��ي��ات  الخت�صا�صي  ن�صائح  وتطبيق 
ال���ص��ط��راب وال��ت��ك��ل��م ب��ط��ري��ق��ة اأك���رث ���ص��ا���ص��ة. ك��م��ا اأّن ال��رتك��ي��ز على 

الكام  ولي�ض ال�صكل هو الأن�صب م�����ص��م��ون 
والأجنح.

�لتيلينول يخّفف �لقلق من �ملوت 
قد ي�صاهم الأ�صيتامينوفني، املكّون الرئي�ض يف م�صكنات الأمل مثل 
احلمى،  من  يحد  الب�صيطة،  الآلم  من  التخفيف  يف  التيلينول، 
ويجعلك على ما يبدو ت�صعر بغرابة اأقل بعد م�صاهدة اأحد اأفام 

ديفيد لين�ض اأو التفكري يف املوت.

اأظهر بحث جديد اأن التيلينول قد يكون له تاأثريات نف�صية غري 
معروفة تخفف من اخلوف من املوت، وت�صري الكت�صافات اإىل اأن 
القلق حيال اكت�صاف معنى للحياة وال�صعور بالأمل اجل�صدي رمبا 

ينبعان من اجلزء عينه من الدماغ.

يذكر دانيال راندلز، باحث يعّد ر�صالة دكتوراه يف علم النف�ض يف 
بال�صعف  النا�ض  ي�صعر  )عندما  الريطانية:  كولومبيا  جامعة 
اأمام تقلبات احلياة اأو باخلوف من األ يكون حلياتهم اأي هدف، 
يعانون يف الواقع من قلق موؤمل(. وي�صيف: )نعتقد اأن التيلينول 
ال�صعور  بها  التي مينع  بالطريقة عينها  الوجودي  يعيق اخلوف 
هي  ال�صعوَرين  كا  عن  امل�صوؤولة  الع�صبية  العملية  لأن  ب��الأمل، 

ذاتها(.

جتارب
خ���ال ال��ت��ج��رب��ة الأوىل، ا���ص��ت��ع��ان ران��دل��ز وزم�����اوؤه ب��اأك��رث من 
ُطلب  جمموعة  جمموعَتني:  اإىل  ع�صوائّياً  ُق�ّصموا  طالباً   120
على  يحتوي  ال���ذي  التيلينول،  م��ن  مليغرام  األ���ف  ت��ن��اول  منها 
)حّبة  وهمّياً  دواء  اأُعطيت  اأخ��رى  وجمموعة  الأ�صيتامينوفني، 
�صّكر(. ول بّد من الإ�صارة يف هذا ال�صدد اإىل اأن التيلينول القوي 

يحتوي على 500 مليغرام من الأ�صيتامينوفني يف كل حبة.
ُدعي عدد من الطاب يف املجموعَتني اإىل كتابة مقطَعني عما قد 
يحدث لأج�صامهم عندما ميوتون وما هي م�صاعرهم جتاه ذلك. 
اأمل الأ�صنان،  يف املقابل، ُطلب من الطاب الآخرين الكتابة عن 
م�صاعر  اأنف�صنا  يف  يوّلد  ل  اأنه  اإل  بالتاأكيد  ُيعتر مزعجاً  الذي 
بالقلق الوجودي. ومن ثم ُطلب من الطاب كلهم قراءة حم�صر 
0 دولر  ت��وق��ي��ف وه��م��ّي��اً ع��ن ف��ت��اة ه���وى وحت��دي��د كفالتها ب��ني 

و900 دولر.
يف هذا الإطار العام، توقع الباحثون اأن يحّدد الطاب كفالة اأعلى 
تاأكيد  اإىل  باحلاجة  فجاأة  و�صعروا  وجودية  اأفكاراً  تاأملوا  بعدما 
قيمهم. وكما توقعوا، حّدد َمن اأخذوا حبة ال�صكر واأُرغموا على 

التفكري يف موتهم الكفالة مبا يفوق اخلم�صمئة دولر.
يف املقابل، حّدد َمن كتبوا عن اآلم الأ�صنان كفالة متدنية ن�صبّياً 
بلغت حوايل 300 دولر، ح�صبما تبنّي لراندلز وفريقه. وانطبق 
يحّل  ق��د  عما  وك��ت��ب��وا  التيلينول  ت��ن��اول��وا  َم��ن  على  عينه  الأم���ر 
باأج�صامهم بعد املوت، ما ي�صري اإىل اأن الأ�صيتامينوفني قد يخّدر 

القلق ب�صاأن املوت.

خماوف ديفيد لين�ص
تاأكد اأع�صاء الفريق من �صحة نتائجهم باإجرائهم اختباراً ثانياً. 
اأربع دقائق  فقد جعلوا بع�ض الطاب ي�صاهدون مقتطفاً مدته 
اأفام  �صل�صلة   ،Rabbits من  اأو   The Simpsons من 

قا�صية  مل�صة  اأ�صفت   2002 ع��ام  لين�ض  ديفيد  اأخرجها  ق�صرية 
على برامج العائلة.

م�صاهد  ي�صمل  ل   Rabbits م�صل�صل  حم��ت��وى  اأن  �صحيح 
اأن �صخ�صياته الثاث ت�صبه ب�صراً لهم  اإل  مزعجة ب�صكل وا�صح، 
اأران����ب وتتنقل م��ن دون اأي ه���دف، داخ��ل��ًة وخ��ارج��ًة من  روؤو�����ض 
الأحاديث  ال�صخ�صيات  تتبادل  اأن  وب���دل  ق��امت��ة.  جلو�ض  غ��رف 
اليوم(  ات�صالت  اأي  ت��ِرد  )مل  مثل  مقّطعة،  بت�صريحات  ت��ديل 
و)لدي �صر(، يعلو بعدها على نحو غريب الت�صفيق اأو ال�صحك. 
 Twin Peaks اأعمال لين�ض الأك��رث �صهرة مثل  وعلى غرار 
 Rabbits مو�صيقى  تبدو   ،Mulholland Drive اأو 

غريبة وخميفة.
بعد م�صاهدة املقتطَفني، تاأمل الطاب �صوراً عن اأعمال ال�صغب 
يف فانكوفر عام 2011، التي اأ�صعلها ف�صل فريق كانوك�ض للهوكي 
م��دى ق�صاوة  ُط��ل��ب منهم حت��دي��د  ث��م  �صتانلي.  ب��ك��اأ���ض  ال��ف��وز  يف 
العقوبة التي يجب اأن ُتفر�ض على مرتكبي اأعمال التخريب هذه. 
مقتطف  و�صاهدوا  ال�صكر  حبة  تناولوا  من  اأن  الفريق  فاحظ 
Rabbits كانوا اأكرث ت�صدداً، قائلني عموماً اإن من ال�صروري 
فر�ض عقوبات اأق�صى من املعتاد على امل�صاغبني لرتكابهم اأعمال 
 Rabbits التيلينول قبل م�صاهدة  اأما َمن تناولوا  التخريب. 
�صاهدوا  ال��ذي��ن  ال��ط��اب  ك��ل  مثل  ت�صاهًا، مت��ام��اً  اأك���رث  ف��ب��دوا 

.The Simpsons
اأظهرت درا�صات �صابقة اأي�صاً اأن الأ�صيتامينوفني قد يحّد من وطاأة 
الأمل اجل�صدي  اإن  الباحثني  بع�ض  فيقول  الجتماعي.  الرف�ض 
وم�صاعر الرف�ض ينبعان كاهما من تن�صيط الق�صرة احلزامية 
 dorsal anterior cingulate( الظهرية  الأم��ام��ي��ة 

cortex( يف الدماغ.
يذكر راندلز يف ر�صالة اإلكرتونية: )ظننا اأن منطقة الدماغ توؤدي 
دوراً يف التحكم يف حتطم التوقعات والأخطاء. لذلك اعتقدنا اأن 
القلق  التاعب مب�صاعر  ذاته يف  التاأثري  له  يكون  قد  التيلينول 
ال�����ص��داع والرف�ض  كما يحد م��ن  ال��وج��ودي��ة، مت��ام��اً  وامل��خ��اوف 

الجتماعي(.
اأما عن التطبيقات ال�صريرية لهذه الكت�صافات، يقول الباحثون اإن 
عملهم يلقي ال�صوء على بع�ض ال�صبل اإىل التخفيف من عوار�ض 
الكت�صافات  هذه  تفا�صيل  وردت  وقد  املزمن.  القلق  يعانون  َمن 
 Psychological اأب��ري��ل م��ن جملة   11 ع��دد  اجل��دي��دة يف 

.Science

مرحلة اكت�ساب املهارة اللغ�ية قد تك�ن �سعبة بالن�سبة اىل عدد كبر من 
الأطفال، ما ي�ؤدي اىل التاأتاأة.

ان�سياب  يف  ا�سطراب  باأنها  )التلعثم(،  اأو  التاأتاأة  وتعرف 
الكالم ي�سيب 1 % من الأ�سخا�ص وحتديدًا الذك�ر.

الرتكيز على م�صمون الكالم 
ولي�س ال�صكل هو الأن�صب والأجنح

�لتاأتاة عند 
�الأطفال.. �أ�ضباب وعلج
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العدد   10826 بتاريخ   2013/6/24     
   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1770   عم جز  - م ع- ب- اأ ظ

عليه:  مدعي  بنغادي�ض   اجلن�صية:  مياه  �صوا  حممد  �صلطان  تيبو  مدعي/ 
الدعوى:  مو�صوع  المارات  اجلن�صية:  ذ.م.م  العامة  لل�صيانة  الثاين  ال�صهم 
ذ.م.م  العامة  لل�صيانة  الثاين  اعانه/ال�صهم  املطلوب  عمالية  م�صتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه:  المارات  اجلن�صية: 
اعاه وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/6/26 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة 
وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي 
اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/6/11
قلم املحكمة                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد   10826 بتاريخ   2013/6/24     
   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/633   عم جز  - م ع- ب- اأ ظ

طارق  عليه:  مدعي  بنغادي�ض  اجلن�صية:  علي  ا�صد  موليك  ح�صن  مدعي/ 
الدعوى:  مو�صوع  المارات  اجلن�صية:  العامة  للمقاولت  الكثريي  حممد 
العامة  للمقاولت  الكثريي  املطلوب اعانه/طارق حممد  م�صتحقات عمالية 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه:  المارات  اجلن�صية: 
اعاه وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/7/01 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة 
وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي 
اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/6/11
قلم املحكمة                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد   10826 بتاريخ   2013/6/24     
   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1190   عم جز  - م ع- ب- اأ ظ

ابو احل�صن اجلن�صية: بنغادي�ض  مدعي عليه:  مدعي/ حممد فاروق ح�صن 
الدعوى:  مو�صوع  المارات  اجلن�صية:  العامة  للمقاولت  العا�صرة  القوة 
م�صتحقات عمالية املطلوب اعانه/القوة العا�صرة للمقاولت العامة اجلن�صية: 
المارات  عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/01 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثاثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/6/11
قلم املحكمة                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد   10826 بتاريخ   2013/6/24     
   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1394   عم جز  - م ع- ب- اأ ظ

مدعي/ حممد لكمان احمد حممد عبدور رحمن ابول اجلن�صية: بنغادي�ض    
المارات  مو�صوع  واجلب�ض اجلن�صية:  ال�صباغ  الغربية لعمال  عليه:  مدعي 
الدعوى: م�صتحقات عمالية املطلوب اعانه/ الغربية لعمال ال�صباغ واجلب�ض 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه:  المارات    اجلن�صية: 
اعاه وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/7/01 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي 
اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/5/29
قلم املحكمة                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10826 بتاريخ   2013/6/24     
   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1552   جت كل- م ت- ب- اأ ظ

املتخ�ص�صة: املقاولت والنزاعات الن�صائية
عليه:  مدعي  المارات  اجلن�صية:  ذ.م.م  الطرق  ل�صيانة  املظلة  �صركة  مدعي/ 
الدعوى:  مو�صوع  المارات  اجلن�صية:  الكهربائية  للمقاولت  البيارة  موؤ�ص�صة 
ندب خبري املطلوب اعانه/ موؤ�ص�صة البيارة للمقاولت الكهربائية اجلن�صية: 
المارات    عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/27 املوافق  اخلمي�ض  يوم  املحكمة 
ابوظبي  ب� حمكمة  الوىل  الدائرة  امام  ال�صاعة 8.30 �صباحاً  مكلف باحل�صور 
او بوا�صطة  اآل نهيان �صخ�صيا  التجارية مبع�صكر  الكائنة املحكمة  البتدائية - 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/6/20
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10826 بتاريخ   2013/6/24     
   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1781   عم جز  - م ع- ب- اأ ظ

عيادة  عليه:  مدعي  الفلبني  اجلن�صية:  بيكانتى  مادريد  اوفالني  مدعي/ 
م�صتحقات  الدعوى:  مو�صوع  المارات  اجلن�صية:  ال�صنان  لطب  اجلوهرة 
المارات    اجلن�صية:  ال�صنان  لطب  اجلوهرة  اعانه/عيادة  املطلوب  عمالية 
وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه: 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/01 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثاثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/6/12
قلم املحكمة                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10826 بتاريخ   2013/6/24     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1170 ت  عمل -م ع- ت- اأظ )
طالب التنفيذ/ ابادوت ح�صني �صوكات علي اجلن�صية: بنغادي�ض املنفذ �صده 
: مطعم نوبل وخدمات التموين ذ.م.م اجلن�صية: المارات املطلوب اعانه:  
بالن�صر  عنوانه:  المارات   اجلن�صية:  ذ.م.م  التموين  وخدمات  نوبل  مطعم 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى 
رقم  2013/892 عم جز- م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�صة يوم الثنني املوافق 
الدائرة  امام  باحل�صور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/7/1
الثانية بادارة التنفيذ - الكائنة باملحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�صند اعاه، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم العمايل                                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10826 بتاريخ   2013/6/24     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/57 ت  �صلح -م ر- ت- اأظ )
املنفذ  المارات   اجلن�صية:  املنا�صبات  خلدمات  فنون  التنفيذ/  طالب 
�صده : معن ف�صل اهلل حامت اجلن�صية: �صوريا املطلوب اعانه: معن 
ف�صل اهلل حامت اجلن�صية: �صوريا عنوانه: بالن�صر مبا ان طالب التنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم  وحدد لنظره 
التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/7/10 املوافق  الربعاء  يوم  جل�صة 
ابوظبي   - التنفيذ  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�صور  مكلف  فانت 
الكائنة باملقر الرئي�صي �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند 

اعاه، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 قلم التوفيق وامل�صاحلة                                                                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10826 بتاريخ   2013/6/24     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/408 ت  جتر -م ر- ت- اأظ )
طالب التنفيذ/ موؤ�ص�صة ممتاز لبيع الملنيوم والنحا�ض والبطاريات امل�صتعملة 
العامة  واملقاولت  للنقل  الطوي  موؤ�ص�صة   : �صده  املنفذ  المارات  اجلن�صية: 
واملقاولت  للنقل  الطوي  موؤ�ص�صة  اعانه:  املطلوب  المارات  اجلن�صية: 
العامة اجلن�صية: المارات عنوانه: بالن�صر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب 
ت-ب  جز-م  جت   2012/1128 رقم  الدعوى  يف  ال�صادر  التنفيذ  ال�صند  تنفيذ 
-اأظ  وحدد لنظره جل�صة يوم الثنني املوافق 2013/7/8 موعدا لنظر طلب 
التنفيذ فانت مكلف باحل�صور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ -ابوظبي 
الكائنة باملقر الرئي�صي �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند اعاه، 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء
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العدد  10826 بتاريخ 2013/6/24     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2012/527   جتاري جزئي                        
ان  القامة مبا  ذ.م.م   جمهول حمل  للمقاولت  �صركة ماموت  املدعى عليه/1-  اىل 
املدعى: �صركة احلبل لتجارة مواد البناء ذ.م.م وميثله: حممد �صلمان ح�صن ال�صابري  
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2012/12/26 يف الدعوى املذكورة 
بان  املدعى عليها  بالزام  ذ.م.م   البناء  م��واد  �صركة احلبل لتجاجرة   / اع��اه ل�صالح  
و�صتة  و�صبعمائة  ال��ف  وثمانون  اثنني   ( دره��م   82.726.10 مبلغ  املدعية  اىل  ت���وؤدي 
وع�صرون درهما وع�صرة فلو�ض( والفائدة بواقع 9% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية 
ومبلغ  ور�صومها  ال��دع��وى  مب�صروفات  والزمتها  التام  ال�صداد  وحتى   2012/8/7 يف 
لا�صتئناف  قابا  احل�صوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م  خم�صمائة 
با�صم �صاحب  لن�صر هذا الع��ان �صدر  التايل  اليوم  اعتبارا من  خال ثاثني يوما 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�صم الق�صايا التجارية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10826 بتاريخ 2013/6/24    
   مذكرة تبليغ مدعى عليها بورود التقرير بالن�صر

يف الدعوى رقم 2012/3291 الدائرة الكلية املدنية الثانية     
ان  حيث  )ذ.م.م(  البناء  ملقاولت  غازي  رايف  عليها/�صركة  املدعى  اىل 
الدعوى  املحكمة  هذه  لدى  عليكم  اأقام  حممد  حممود  �صامل  املدعي: 
بندب  التمهيدي  احلكم  ب�صدور  فيها  ويعلنكم  اعاه،  رقمها  املذكورة 
)الدائرة  املحكمة  هذه  امام  ح�صوركم  يقت�صى  لذلك  هند�صي.  خبري 
الثامنة  ال�صاعة  متام  يف   )137( رقم  القاعة   ) الثانية   املدنية  الكلية 
ما  وتقدمي  الدعوى  على  للرد   2013/6/26 يوم  �صباح  من  والن�صف 
لديكم من بينات، ويف حال تخلفكم عن احل�صور يف الوقت املحدد فان 

املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى يف غيابكم.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة

 البتدائية الحتادية

العدد   10826 بتاريخ   2013/6/24     
   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1770   عم جز  - م ع- ب- اأ ظ

عليه:  مدعي  بنغادي�ض   اجلن�صية:  مياه  �صوا  حممد  �صلطان  تيبو  مدعي/ 
الدعوى:  مو�صوع  المارات  اجلن�صية:  ذ.م.م  العامة  لل�صيانة  الثاين  ال�صهم 
ذ.م.م  العامة  لل�صيانة  الثاين  اعانه/ال�صهم  املطلوب  عمالية  م�صتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه:  المارات  اجلن�صية: 
اعاه وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/6/26 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة 
وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي 
اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/6/11
قلم املحكمة                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد   10826 بتاريخ   2013/6/24     
   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/633   عم جز  - م ع- ب- اأ ظ

طارق  عليه:  مدعي  بنغادي�ض  اجلن�صية:  علي  ا�صد  موليك  ح�صن  مدعي/ 
الدعوى:  مو�صوع  المارات  اجلن�صية:  العامة  للمقاولت  الكثريي  حممد 
العامة  للمقاولت  الكثريي  املطلوب اعانه/طارق حممد  م�صتحقات عمالية 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه:  المارات  اجلن�صية: 
اعاه وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/7/01 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة 
وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي 
اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/6/11
قلم املحكمة                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد   10826 بتاريخ   2013/6/24     
   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1190   عم جز  - م ع- ب- اأ ظ

ابو احل�صن اجلن�صية: بنغادي�ض  مدعي عليه:  مدعي/ حممد فاروق ح�صن 
الدعوى:  مو�صوع  المارات  اجلن�صية:  العامة  للمقاولت  العا�صرة  القوة 
م�صتحقات عمالية املطلوب اعانه/القوة العا�صرة للمقاولت العامة اجلن�صية: 
المارات  عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/01 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثاثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/6/11
قلم املحكمة                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد   10826 بتاريخ   2013/6/24     
   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1641   عم جز  - م ع- ب- اأ ظ

مدعي/ نايون مول جوهور مول اجلن�صية: بنغادي�ض  مدعي عليه: ان�صاتي 
لازياء ذ.م.م اجلن�صية: المارات مو�صوع الدعوى: م�صتحقات عمالية املطلوب 
حيث  بالن�صر  عنوانه:  المارات  اجلن�صية:  ذ.م.م  لازياء  ان�صاتي  اعانه/ 
املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
 8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/01
املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �صباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية 
امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على 

القل. �صدر بتاريخ  2013/6/11
قلم املحكمة                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد   10826 بتاريخ   2013/6/24     
   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1394   عم جز  - م ع- ب- اأ ظ

مدعي/ حممد لكمان احمد حممد عبدور رحمن ابول اجلن�صية: بنغادي�ض    
المارات  مو�صوع  واجلب�ض اجلن�صية:  ال�صباغ  الغربية لعمال  عليه:  مدعي 
الدعوى: م�صتحقات عمالية املطلوب اعانه/ الغربية لعمال ال�صباغ واجلب�ض 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه:  المارات    اجلن�صية: 
اعاه وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/7/01 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي 
اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/5/29
قلم املحكمة                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10826 بتاريخ   2013/6/24     
   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1552   جت كل- م ت- ب- اأ ظ

املتخ�ص�صة: املقاولت والنزاعات الن�صائية
عليه:  مدعي  المارات  اجلن�صية:  ذ.م.م  الطرق  ل�صيانة  املظلة  �صركة  مدعي/ 
الدعوى:  مو�صوع  المارات  اجلن�صية:  الكهربائية  للمقاولت  البيارة  موؤ�ص�صة 
ندب خبري املطلوب اعانه/ موؤ�ص�صة البيارة للمقاولت الكهربائية اجلن�صية: 
المارات    عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/27 املوافق  اخلمي�ض  يوم  املحكمة 
ابوظبي  ب� حمكمة  الوىل  الدائرة  امام  ال�صاعة 8.30 �صباحاً  مكلف باحل�صور 
او بوا�صطة  اآل نهيان �صخ�صيا  التجارية مبع�صكر  الكائنة املحكمة  البتدائية - 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/6/20
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10826 بتاريخ   2013/6/24     
   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1781   عم جز  - م ع- ب- اأ ظ

عيادة  عليه:  مدعي  الفلبني  اجلن�صية:  بيكانتى  مادريد  اوفالني  مدعي/ 
م�صتحقات  الدعوى:  مو�صوع  المارات  اجلن�صية:  ال�صنان  لطب  اجلوهرة 
المارات    اجلن�صية:  ال�صنان  لطب  اجلوهرة  اعانه/عيادة  املطلوب  عمالية 
وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه: 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/01 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثاثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/6/12
قلم املحكمة                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10826 بتاريخ   2013/6/24     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1170 ت  عمل -م ع- ت- اأظ )
طالب التنفيذ/ ابادوت ح�صني �صوكات علي اجلن�صية: بنغادي�ض املنفذ �صده 
: مطعم نوبل وخدمات التموين ذ.م.م اجلن�صية: المارات املطلوب اعانه:  
بالن�صر  عنوانه:  المارات   اجلن�صية:  ذ.م.م  التموين  وخدمات  نوبل  مطعم 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى 
رقم  2013/892 عم جز- م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�صة يوم الثنني املوافق 
الدائرة  امام  باحل�صور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/7/1
الثانية بادارة التنفيذ - الكائنة باملحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�صند اعاه، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم العمايل                                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10826 بتاريخ   2013/6/24     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/57 ت  �صلح -م ر- ت- اأظ )
املنفذ  المارات   اجلن�صية:  املنا�صبات  خلدمات  فنون  التنفيذ/  طالب 
�صده : معن ف�صل اهلل حامت اجلن�صية: �صوريا املطلوب اعانه: معن 
ف�صل اهلل حامت اجلن�صية: �صوريا عنوانه: بالن�صر مبا ان طالب التنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم  وحدد لنظره 
التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/7/10 املوافق  الربعاء  يوم  جل�صة 
ابوظبي   - التنفيذ  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�صور  مكلف  فانت 
الكائنة باملقر الرئي�صي �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند 

اعاه، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 قلم التوفيق وامل�صاحلة                                                                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10826 بتاريخ   2013/6/24     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/408 ت  جتر -م ر- ت- اأظ )
طالب التنفيذ/ موؤ�ص�صة ممتاز لبيع الملنيوم والنحا�ض والبطاريات امل�صتعملة 
العامة  واملقاولت  للنقل  الطوي  موؤ�ص�صة   : �صده  املنفذ  المارات  اجلن�صية: 
واملقاولت  للنقل  الطوي  موؤ�ص�صة  اعانه:  املطلوب  المارات  اجلن�صية: 
العامة اجلن�صية: المارات عنوانه: بالن�صر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب 
ت-ب  جز-م  جت   2012/1128 رقم  الدعوى  يف  ال�صادر  التنفيذ  ال�صند  تنفيذ 
-اأظ  وحدد لنظره جل�صة يوم الثنني املوافق 2013/7/8 موعدا لنظر طلب 
التنفيذ فانت مكلف باحل�صور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ -ابوظبي 
الكائنة باملقر الرئي�صي �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند اعاه، 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10826 بتاريخ 2013/6/24     
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

       يف الدعوى رقم 2012/33  عقاري كلي
ابوالليثي   / املدعي  ان  الق��ام��ة مبا  زك��ري��ا   جمهول حمل  1- ط��ارق خالد  املدعى عليه/  اىل 
مامياتي قد اقام الدعوى املذكورة اعاه وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/4/21 
بندب  املو�صوع  يف  الف�صل  وقبل  احل�صوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  التايل:  التمهيدي  احلكم 
الطاع  بعد  ماأموريته  تكون  باملحكمة  اخل��راء  ب�صجل  املقيدين  املخت�صني من  اخل��راء  احد 
على اوراق الدعوى وم�صتنداتها وما ع�صى ان يقدمه اخل�صوم فيها من م�صتندات النتقال اىل 
الوحدة حمل التداعي ومعاينتها على الطبيعة، وللخبري يف �صبيل ادائه ملهمته النتقال اىل اية 
جهة حكومية او غري حكومية يرى لزوم النتقال اليها لاطاع على ما ع�صى ان يكون لديها 
بايداع مبلغ ع�صرة  املدعى ب�صفته  الدعوى وكلفت  او وثائق ذات �صلة مبو�صوع  من م�صتندات 
الف درهم خزينة املحكمة. وحددت لها  املحكمة جل�صة يوم الحد املوافق 2013/6/30. ال�صاعة 

ch.1.A.1  9.30 �صباحا يف القاعة
ق�صم الدعاوي العقارية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10826 بتاريخ 2013/6/24     

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
       يف الدعوى رقم 2012/839  عقاري كلي

جمهول  ����ض.ذ.م.م  العقاري  لا�صتثمار  مي�صان  �صركة   -1 عليه/  املدعى  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي / بيزن نا�صر ارم��ني   قد اقام الدعوى املذكورة 
اعاه وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/3/17 احلكم التمهيدي 
بجدول  املقيدين  اخل���راء  م��ن  ال���دور  �صاحب  ح�صابي  خبري  ب��ن��دب  ال��ت��ايل: 
ات��ع��اب وم�صاريف  ذم��ة  وق���درت على  ال��دع��وى.  اوراق  ل��اط��اع على  املحكمة 
اجلهة املنتدبة امانة مقدارها ع�صرة الف درهم والزمت املدعى ايداعها خزانة 
املحكمة.    وحددت لها  املحكمة جل�صة يوم الحد املوافق 2013/7/7. ال�صاعة 

ch.1.B.8  11.00 �صباحا يف القاعة
ق�صم الدعاوي العقارية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10536 بتاريخ 2013/6/24   
اعالن حكم بالن�صر

فى الدعوى رقم 2013/503 مدين- كلي    
املرفوعة من املدعي/ حممد ها�صم عبدالظاهر

وبتاريخ  املحكمة  بان  نعلمكم  ابراهيم  ال�صعيد  احمد  عليه:  املدعي  �صد 
املحكمة  حكمت   - احلكم  التايل....  احلكم  �صدكم  ا�صدر   2013/5/30
وقدره  مبلغ  للمدعي  يوؤدي  بان  عليه  املدعى  بالزام  احل�صوري:  مبثابة 
الدعوى  رفع  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  والفائدة  درهم   110.000
وحتى ال�صداد التام وبالزامه بامل�صاريف ومببلغ 500 درهم مقابل اتعاب 
املحاماة.  حكما قابا لا�صتئناف و�صتتخذ بحقكم الجراءات القانونية 

لتنفيذه �صدكم بعد انتهاء املدة القانونية  لا�صتئناف.
قلم الكتاب  

وزار العدل 
حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية

العدد  10826 بتاريخ   2013/6/24     
    اعالن بالن�صر 

تقرر يف الق�صية  رقم )2013/1062 ( منازعات ايجارية املنظورة 
امام جلنة ف�ض املنازعات اليجارية ) اللجنة الثانية( واملرفوعة 
من املدعي/ موؤ�ص�صة متكن العقارية   لعان املدعى عليه/ في�صل 
احمد �صلطان ال�صويدي جل�صة يوم الثاثاء املوافق 2013/6/25 
يف ال�صاعة 6.00 م�صاء يف  مقر اللجنة الكائن  يف ابوظبي- �صارع 
اآل نهيان- بجانب �صندوق الزواج فيا  الدفاع- منطقة مع�صكر 

رقم 2.

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

العدد  10826 بتاريخ 2013/6/24     
  اعالن بورود التقرير بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/559  جتاري كلي                  
القامة  حمل  جمهول  العاملية   باينت�ض  ب��رو  عليه/1-  املدعى  اىل 
علي  احمد  وميثله:  ذ.م.م  �صوليو�صنز  توب  �صركة   / املدعي  ان  مبا 
املنعقدة   بجل�صتها  ق��ررت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  القاري  عبداحلميد 
بورود  اخطاركم  اع��اه.  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2013/6/18 بتاريخ 
ت��ق��ري��ر ال�����ص��ي��د اخل��ب��ري امل��ن��ت��دب يف ال���دع���وى وق���د حت����ددت جل�صة 
بالقاعة  �صباحا   9.30 ال�صاعة   2012/7/9 امل��واف��ق  ال��ث��اث��اء  ي��وم 

ch2E.22 للتعقيب على التقرير. 
ق�صم  الق�صايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10826 بتاريخ 2013/6/24     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/316  جتاري كلي                                
احمد عبداهلل جمهول  ها�صم  زوج��ة  فاطمة حممد علي  عليه /1-  املدعى  اىل 
يو�صف وميثله:  اب��و  املدعي / حممد �صياء احل��ق حممد  ان  القامة مبا  حمل 
حممد �صيف عبيد علي احلفيتي  قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
واتعاب  وامل�����ص��اري��ف  ب��ال��ر���ص��وم  امل��دع��ى عليه  ال���زام  م��ع  ب��ن��دب خبري متخ�ص�ض 
ال�صاعة 9.30 �ض  املوافق 2013/6/30  املحاماة.  وح��ددت لها جل�صة يوم الحد 
بالقاعة ch1C.15 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام 

على القل.  
 ق�صم الق�صايا التجارية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10826 بتاريخ 2013/6/24     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/2114  عمايل جزئي                                  
اىل املدعى عليه /1- المور للمواد الغذائية ���ض.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممد نور الفقار دعيب�ض وميثله: خليفة حمني بخيت مبارك 
عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  الطنيجي  
وقدرها )77125 درهم( والر�صوم  وامل�صاريف. رقم ال�صكوى )2013/143988(. 
مبكتب  ���ض   8.30 ال�صاعة   2013/6/30 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�صي 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل. 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
 ق�صم الق�صايا العمالية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10826 بتاريخ 2013/6/24     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/204  جتاري جزئي                                
 / املدعي  ان  الق��ام��ة مبا  انتونوفا  جمهول حمل  اأري��ن��ا   -1/ عليه  املدعى  اىل 
�صركة فريف للتطوير العقاري ) �ض.ذ.م.م( وميثلها املدير وال�صريك/ ب�صام بن 
قد  احلفيتي    علي  عبيد  �صيف  حممد  وميثله:  الب�صام  ال�صليمان  بن  ابراهيم 
اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة با�صدار المر بالزام املدعى عليه ب�صداد 
مبلغ 26.000 درهم والر�صوم وامل�صاريف .   وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق 
2013/7/3 ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة ch2D.19 لذا فانت مكلف باحل�صور او 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل.  
 ق�صم الق�صايا التجارية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10826 بتاريخ 2013/6/24     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/269  مدين كلي                                  
اىل املدعى عليه /1- �صيخ �صلمان م�صعود جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / 
فرا�ض احمد ابو زكي وميثله: نبيه احمد بدر    قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة بالزام املدعى عليه با�صاح م�صاكل ت�صريب املياه ال�صادرة من �صقته اىل 
�صقة املدعى والزامه بالتعوي�ض عن ال�صرر املت�صبب به بقيمة )16.500 درهم( 
والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى والر�صوم وامل�صاريف والتعاب. وحددت لها 
 ch2D.18 بالقاعة  ال�صاعة 9.30 �ض  املوافق 2013/7/8  جل�صة يوم الثنني 
لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل.  
 ق�صم الق�صايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10826 بتاريخ 2013/6/24     
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر

ا                    اىل املدعي عليه/�صركة اريون للتنظيف وال�صيانة  )�ض.ذ.م.م(  
الدعاوي  عليكم  اق��ام��و  ق��د  املدعيني  ب���اأن  نعلنكم  الق��ام��ة  جم��ه��ول حم��ل 
املوافق  ي��وم اخلمي�ض  لها جل�صة  املحكمة  اأدن��اه وح��ددت  امل��ذك��ورة  العمالية 

2013/6/27 ال�صاعة 8:30  

لذا فانتم مكلفون باحل�صور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
القل  على  اي��ام  بثاث  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من 

بال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف واحلكم م�صمول املعجل با كفالة 
ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
1617/2013/13
1618/2013/13

م
1
2

ا�صم املدعي
مر�صد خور�صيد عامل 

حممد �صفيق مياه �صراج مياه      

مبلغ املطالبة
21954 درهم + تذكرة العودة
21457 درهم + تذكرة العودة

العدد  10826 بتاريخ 2013/6/24     
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/138  ا�صتئناف عقاري
جمهول  العقارية   للو�صاطة  الم���ارات  -بوابة   1  / �صده  امل�صتاأنف  اىل 
انفرا�صرتكت�صر  اوري���ان  �صي  �صي  /ان  امل�صتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
البناي    عبدالرحمن  عبداهلل  حممد  عبداهلل  وميثله:  ليمتد  كومباين 
قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2010/722 عقاري كلي 
بتاريخ 2013/2/27 وحددت لها جل�صه يوم الثنني املوافق 2013/9/16 
ال�صاعة 10.00 �صباحا بالقاعة ch1C.11  وعليه يقت�صي ح�صوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف

العدد  10826 بتاريخ 2013/6/24     
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر

اىل املدعي عليه/�صر دار معني الدين لعمال الفنية )�ض.ذ.م.م(   جمهول حمل 
القامة نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�صة 2013/6/27 ال�صاعة 8:30  

او  مذكرات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�صور  مكلفون  فانتم  لذا 
وامل�صاريف  الر�صوم  اىل  بال�صافة  الق��ل  على  اي��ام  بثاث  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات 

واحلكم م�صمول املعجل با كفالة. 
ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
1985/2013/13
1986/2013/13
1987/2013/13
1988/2013/13
1989/2013/13
1990/2013/13

م
1
2
3
4
5
6

ا�صم املدعي
 خمتار الزمان حممد تف�صل ح�صني

حممد �صاهني مياه حممد عبداخلالق
�صوبون ابو �صعيد

حممد حمبوب الرحمن حممد م�صلم مري جي
ابو احل�صن منظور علي 

جولها�ض علي ادري�ض علي

مبلغ املطالبة
9961 درهم �صامل تذكرة العودة
7898 درهم �صامل تذكرة العودة
9742 درهم �صامل تذكرة العودة
8400 درهم �صامل تذكرة العودة
8400 درهم �صامل تذكرة العودة
9963 درهم �صامل تذكرة العودة



على  تقع  التي  ال�صاحرة  اجلزيرة  بهذه  يحيط 
ب��ع��د ���ص��اع��ة ب��ال��ط��ائ��رة م��ن ج��زي��رة ت��اه��ي��ت��ي اأو 
اإىل  ي�صيف  مرجاين  حاجز  م��وروا  جزيرة  من 
ال��زاه��ي��ة ل مثيل  م��ن الأل����وان  مياهها م��زي��ج��اً 
عيون  يف  جماًل  فتزيدها  العامل  بحار  بني  لها 
اأنحاء  ك��ل  م��ن  عليها  يتدفقون  ال��ذي��ن  ال�صياح 
عدد  م�صتمرة  ب�صورة  يق�صدها  كما  امل��ع��م��ورة، 

كبري من م�صاهري العامل واأثريائه.
تتو�صط اجلزيرة بقايا بركان خامد على �صورة 
فابيا  ال�����ص��وداء..  ب�صخورهما  جبليتني  قمتني 
مرتاً   727 اأعاهما  ارت��ف��اع  ويبلغ  واأوتيمانو 

)2385 قدماً(.
التاهيتية  باللغة  يعني  ب��ورا  ب��ورا  ا�صم  اإن  يقال 
القدمية  ال��ك��ت��اب��ات  بع�ض  ل��ك��ن  الأول،  امل��ول��ود 
التي تعود اإىل القرن الثامن ع�صر ت�صري اإىل اأن 

اجلزيرة كانت ت�صمى )بول بول(.
اأ�صطورة  اإىل  الأول(  )امل���ول���ود  ت�صمية  وت��ع��ود 
يتداولها النا�ض هناك عن اأن بورا بورا كانت اأول 
جزيرة ترز من قاع البحر يف تلك املنطقة بعد 

الفي�صان الكبري.
يف  الأوىل  النظرة  من  الوقوع  ج��داً  ال�صهل  من 
ح��ب ه��ذه اجل��زي��رة غ��ري ال��ع��ادي��ة فكل م��ا فيها 
ي�صحر الألباب فتبدو وكاأنها لوحة اأبدع اخلالق 

يف �صنعها وتلوينها.
ففي و�صطها قمة اأوتيمانو ال�صاخمة التي تبدو 
فتغطيها  منحدراتها  اأما  الغيوم،  تثقب  وكاأنها 
كافة اأنواع مزروعات املناطق ال�صتوائية وبالذات 

نبات الكركديه واأ�صجار النخيل.
ك��ث��ريون ك��ت��ب��وا ع��ن ���ص��ح��ر ه���ذه اجل���زي���رة لكن 

الكلمات ل تزال عاجزة عن اإيفائها حقها. 
ويعتمد اقت�صادها على ال�صياحة ب�صورة رئي�صية، 
فوق  فندق  اأول  فيها  اأق��ي��م  ع��ام��اً  اأرب��ع��ني  فقبل 
اأما اليوم فهناك ع�صرات الفنادق  مياه املحيط، 
الطائرة  م��ن  للناظر  فتبدو  امل���اء  ف��وق  امل��ق��ام��ة 

وكاأنها نقاط تتاألأ و�صط البحر. 
املقامة  واملنتجعات  الفنادق  لع�صرات  بالإ�صافة 

على ال�صواطئ اأو بالقرب منها. 
ال�صركات  تقوله  ما  اإىل  الإ���ص��ارة  املهم  من  لكن 
ال�����ص��ي��اح��ي��ة ب����اأن زي�����ارة ه���ذه اجل���زي���رة تتطلب 

ميزانية عامرة.
عامة  موا�صات  و�صائل  ب��ورا  ب��ورا  يف  توجد  ل 
وب���ال���ت���ايل ي��ع��ت��م��د ال�����ص��ي��اح يف ت��ن��ق��ات��ه��م على 
الدراجات  اأو  ال�����ص��غ��رية  ال�����ص��ي��ارات  ا���ص��ت��ئ��ج��ار 

النارية اأو الهوائية.

عا�سمة الرومان�سية
ال�صياحية  واملنتجعات  الفنادق  ع�صرات  ب�صبب 
���ص��واح��ل��ه��ا، ومعظمها  ال��ت��ي مت��ت��د ع��ل��ى ط����ول 
فوق  معلقة  وك��اأن��ه��ا  فتبدو  املحيط  م��ي��اه  ف��وق 
ب��ات��ت بورا  ال��زرق��اء واخل�����ص��راء،  امل��ي��اه  �صفحة 
ب��ورا حتمل لقب اجلزيرة الأك��رث رومان�صية يف 
حديثاً  املتزوجني  م��ن  الآلف  فع�صرات  ال��ع��امل 
كل  اإن  ويقال  الع�صل،  �صهر  لق�صاء  يق�صدونها 
�صيء يف هذه اجلزيرة الهدف منه خدمة ال�صياح 

واإر�صاوؤهم.
تتميز املنتجعات املتناثرة فوق مياه املحيط وهي 
ذات طابق واحد بتوفري فر�صة نادرة للمقيمني 

فيها بال�صتمتاع بروؤية اأ�صراب ال�صمك والنباتات 
ال��ب��ح��ري��ة امل��ل��ون��ة م���ن خ����ال ف��ت��ح��ات مغطاة 
اأن �صقوفها  اأر�ض الغرف، كما  بزجاج �صميك يف 
عيدان  اأو  ال��ن��خ��ي��ل  ب�صعف  م��غ��ط��اة  ال��زج��اج��ي��ة 
الق�صب فتتيح لهم م�صاهدة النجوم يف الليايل 

املقمرة من دون اأن يغادروا اأ�صرتهم الوثرية.
بع�ض املنتجعات ميكن الو�صول اإليها بالقوارب 
ت�����ص��ل اخل���دم���ات الفندقية  م��ا  ف��ق��ط. وغ��ال��ب��اً 
طريق  عن  غرفهم  يف  وه��م  ال�صياح  اإىل  املعتادة 
والرتتيب  التنظيف  ع��م��ال  اأن  ك��م��ا  ال���ق���وارب، 

ي�صتخدمون القوارب يف تنقاتهم.
التي  ب��ورا كل اخلدمات  ب��ورا  تتوافر يف جزيرة 
الرياح..  رك���وب  ت��دل��ي��ك..  ال�����ص��ي��اح..  بها  يحلم 
جيت �صكي.. غو�ض.. �صباحة مع الدلفني وعلى 

اأ�صماك القر�ض واحليتان..  م�صافة ق�صرية من 
القائمة تطول وتطول.

امل�ساحة والكثافة
اأربعني كيلومرتاً مربعاً  تبلغ م�صاحة بورا بورا 
وثاثة اأع�صار الكيلومرت، اأما كثافتها ال�صكانية 

فهي 222 ن�صمة لكل كيلومرت مربع.
نظرة تاريخية

من  اأول  هم  البولونيزيني  اإن  يقال  تاريخياً.. 
 ، الرابع  القرن  ح��وايل  ا�صتقر يف هذه اجلزيرة 
اأما اأول من �صاهدها من الأوروبيني فهو جاكوب 
روجيفني، وكان ذلك عام 1722، يف حني كان 
املغامر وامل�صتك�صف الريطاين ال�صهري جيم�ض 
�صنة  ���ص��واط��ئ��ه��ا  ع��ل��ى  ن���زل  اأوروب������ي  اأول  ك���وك 

اأن  الريطانيون  املغامرون  لبث  وما   .1770
م�صتقلة.  مملكة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  اجل��زي��رة  �صكنوا 
ملكتها  ال��ف��رن�����ص��ي��ون  اأج����ر   1890 ع���ام  ويف 
ع��ل��ى ال��ت��ن��ازل ع��ن ال��ع��ر���ض واأحل���ق���وا اجلزيرة 

مب�صتعمراتهم.
الأمريكيون  اأقام  الثانية  العاملية  خال احلرب 
متقدمة  ع�صكرية  ق��اع��دة  اجل��زي��رة  ه���ذه  ع��ل��ى 
والوقود،  وامل����وؤن  بال�صاح  الإم�����دادات  لتوفري 
ع�صكرياً وحت�صينات. ومع  فيها مطاراً  واأن�صاأوا 

ذلك مل ت�صهد اجلزيرة اأي عمليات ع�صكرية.
ال��ق��اع��دة الع�صكرية  اإغ����اق  ال��رغ��م م��ن  وع��ل��ى 
يف ال��ث��اين م��ن ي��ون��ي��و 1946 اأ���ص��ر ع���دد من 
الع�صكريني الأمريكيني على البقاء والعي�ض يف 
ما  يف  الفرن�صية  بامل�صتعمرات  امللحقة  اجلزيرة 

وراء البحار.
املطار  الأمريكية  القاعدة اجلوية  بقيت  كذلك 
الفرن�صية  بولونيزيا  ج��زر  اأرخبيل  يف  الوحيد 
تاهيتي  م��ط��ار  ت�صييد  م��ن  الن��ت��ه��اء  ح��ني  اإىل 
ب��ورا بورا  1960، وه��و يبعد عن  ال��دويل �صنة 
قرابة 230 كيلومرتاً. ومع ذلك فقد مت اأخرياً 
تد�صني مطار دويل يف بورا بورا يربط اجلزيرة 

مبختلف دول العامل.
فيتاب  ه��ي  اجل��زي��رة  ه��ذه  يف  الرئي�صية  البلدة 
التي تقع على اجلانب الغربي للجزيرة، وتقابل 
البحرية الرئي�صية. اأما الإنتاج الرئي�صي ل�صكان 
البحر  م��ن  عليه  يح�صلون  م��ا  ف��ه��و  اجل���زي���رة 
اإح�صاء  ويف  الهند.  ج��وز  اأ�صجار  اىل  بالإ�صافة 
اجلزيرة  ���ص��ك��ان  ع���دد  ب��ل��غ   2007 اأغ�����ص��ط�����ض 

ثمانية اآلف و 880 ن�صمة.

ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن امل��ع��امل امل��ع��م��اري��ة احل��دي��ث��ة ال��ت��ي �صممها 
الرازيل  عا�صمة  ف��ان  منيري،  اأو���ص��ك��ار  الأ���ص��ط��وري  املعماري 
الباد  و���ص��ط  �صهول  يف  �صيدت  ال��ت��ي  امل�صتقبلي  الطابع  ذات 
ب�صفة  ظلت  املا�صي،  القرن  من  وال�صتينات  اخلم�صينات  اإب��ان 
عامة جتذب ع��دداً قليًا من ال��زوار ممن ل تكون لديهم اي 
اقت�صاد  ازده��ار  مع  ولكن  الفدرالية.  معامات مع احلكومة 
النظار  تلفت  برازيليا  باتت  عامليا،  نفوذها  وتزايد  الرازيل 
مبعاملها املختلفة التي �صمت اأخرياً متحفاً جديداً، وعدداً من 
تعد  برازيليا  ان  نن�صى  األ  علينا  يجب  كما  الراقية.  املطاعم 

اكرث امناً وهدوءاً من ريو دي جانريو او �صاوباولو.
ول��ت��ك��ن ال���ب���داي���ة ع��ن��د زي������ارة ب���رازي���ل���ي���ا م���ن ق��ل��ب )اخلطة 
الثاثة  املباين  املدينة ال�صلية، حيث  التجريبية(، اي خطة 
ال���ت���ي ���ص��م��م��ه��ا من��ي��ري ل��ك��ي ت���ك���ون م��ق��ر ���ص��ل��ط��ات احلكومة 
الثاث.  ال�صلطات  ميدان  ح��ول  واملقامة  الثاث  الرازيلية 
وهي مبان �صبه م�صتديرة حتمل ب�صمات منيري الكا�صيكية، 
رئي�صة  اول  ت��دي��ر  ح��ي��ث  ب��ان��ال��ت��و  ق�����ص��ر  ه��و  الول  وامل��ب��ن��ى 
الفدرالية  املحكمة  مبنى  وال��ث��اين  ال��ب��اد،  ���ص��وؤون  جمهورية 
العليا، ويطل على الثنني برجان عماقان للمكاتب وملحق 
تعقد  حيث  مقعرة،  والخ���رى  حمدبة  احداهما  قبتان  بهما 

ج��ل�����ص��ات ال���رمل���ان ال��وط��ن��ي. وامل��م�����ص��ى ع��ر م��ب��اين ال�����وزارات 
منيري،  اعمال  اآخ��ر  اىل  للو�صول  الفاحت  الخ�صر  اللون  ذات 
الفنانني  اع��م��ال  م�صاهدة  متكن  حيث  ال��وط��ن��ي،  املتحف  اي 

املعا�صرين من جميع انحاء العامل.
املدينة  يف  مكان  اي  م��ن  �صاحر  برازيليا  يف  ال�صم�ض  وغ���روب 
ت�صاهده، غري ان اف�صل مكان ميكن ان ت�صاهد منه هذا املنظر 
البحرية  ال��ذي �صممه منيري عر  الن�صب  ذل��ك  اجلميل هو 
ال�صم�ض ح�صداً  املوقع ملراقبة غروب  ال�صناعية. ويجذب هذا 

يومياً يبداأ يف التفرق حال اختفاء ال�صم�ض.
�صاحة  اأو  ميدان  اإىل  �صباحاً  التايل  اليوم  يف  ال��ع��ودة  وميكن 
الرئي�صة  فيه  تعمل  ال��ذي  الق�صر  ل��زي��ارة  ال��ث��اث  ال�صلطات 
فنية  باأعمال  العامة هناك ممتلئة  وامل�صاحات  رو�صيف،  ديلما 
ال�صهري  امل�صمم الرازيلي  ابتكار  واأث��اث حديث من  برازيلية 
القاعة  زي��ارة  اأي�صاً،  امل��رء،  ي�صتطيع  كما  رودريغيز.  �صريجيو 
فر�صة  ل��ه  ت��ت��اح  ق��د  ب��ل  ال�����وزراء  جمل�ض  فيها  يجتمع  ال��ت��ي 

الإطال داخل مكتب الرئي�صة.
اأي  ت��رى  بالكاد  برازيليا  العا�صمة  اأرج���اء  يف  التجول  واأث��ن��اء 
اأف��راد الطبقة العاملة يف  اأو حتى م�صاهد  اآثار الفقر  اأثر من 
املدينة. غري اأن ذلك جمرد وهم، فاملواطنون الأكرث فقراً يف 

هذه املقاطعة الفدرالية يقيمون يف )مدنة تابعة( مكونة من 
التي  الأدوار  املتعددة  ال�صكنية  ال�صقق  مباين  من  جمموعات 

تلوح يف الأفق حول برازيليا.
ال��رازي��ل جت��ده��ا ت�صم ع���دداً مقدراً  وك��ل مدينة م��ن م��دن 
اأرج��اء الباد ممن يجلبون معهم  من النازحني من خمتلف 
تنوعاً  الرازيلية  امل��دن  يك�صب  م��ا  املميز  اخل��ا���ض  مطبخهم 
�صرق  �صمال  من  نازحني  لديها  ب��اأن  برازيليا  وتتميز  خا�صاً. 
الباد وبها مطعم مانغاي الذي يعد ممثًا للمطبخ الإقليمي. 
واأم�صيات اأيام ال�صبت تعتر تقليدياً باأنها خم�ص�صة لل�صامبا 
الأ�صبوع  النا�ض يف نهاية  املميزة. ويخرج  الرازيلية  الرق�صة 
املو�صيقية  الفرق  اإىل  وال�صتماع  اأنف�صهم  عن  للرتويح  ليًا 
اأو  ال�صامبا  رق�صة  اأداء  يف  ق��درات��ه��م  وا�صتعرا�ض  التقليدية 

م�صاهدة الآخرين يوؤدونها.
بارانوا  ب��ح��رية  ال��ت��ن��زه يف منطقة  امل��دي��ن��ة  ���ص��ك��ان  ي��ح��ب  ك��م��ا 
املجداف  وا�صتخدام  امل��اء  على  التزلج  األ���واح  رك��وب  وممار�صة 
يف حتريكها. وميكن اأثناء ذلك التنزه باألواح التزلج على املاء 
الثاثة  باأقوا�صه  كوبينت�صيك  جو�صيلينو  ج�صر  اإىل  التوجه 
املتقاطعة. وقد افتتح هذا اجل�صر يف عام 2002، وحتول فوراً 

اإىل معلم من معامل املدينة.

حـ�ل العــالــم
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اإنها ب�را ب�را اجلزيرة الربكانية التي  ي�سبه�نها بزمردة حماطة بقالدة من الل�ؤل�ؤ و�سط حميط من الفروز.. 
ب�ل�نيزيا  اأرخبيل  �سمن  الغربية  افريقيا  و�س�احل  ل�سرتاليا  ال�سرقية  ال�س�احل  بني  الهادئ  املحيط  تت��سط 
الفرن�سية، وهناك كثرون يق�ل�ن اإنها اأجمل منطقة �سياحية يف العامل ب�سبب الطبيعة اخلالبة والطق�ص الرائع 

معظم اأيام ال�سنة وال�س�اطئ ذات الرمال البي�ساء.

بر�زيليا .. مدينة �مل�ضتقبل ذ�ت �ملعامل �ملتعددة

اجلزيرة الأكر رومان�سية يف العامل 

بور� بور�.. زمردة و�ضط لوؤلوؤ وفريوز
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فات(  اللي  )ال�صتا  فيلمك  عر�ض  موعد  اأث��ر  ه��ل   •
على ايراداته؟

يتم  اأن  اأمت��ن��ى  ال���ذي  امل��وع��د  يكن  احلقيقة مل  - يف 
ط��رح فيلمي خ��ال��ه، لكن ال��ظ��روف ال��ت��ي م��رت بها 
البلد اأخريا ا�صطرتنا للتاأجيل اأكرث من مرة ب�صبب 
ب�صكل  ت�صيل  التي  وال��دم��اء  والوقفات  العت�صامات 
ولكن  منا�صبا،  لي�ض  الوقت  اأن  وجدنا  لهذا  متكرر، 
لدعم  الفيلم  ط���رح  ق���ررت  تفكري  وب��ع��د  ال��ن��ه��اي��ة  يف 
ال�صينما وعدم ال�صماح لعجلة النتاج اأن تتوقف مثلما 

يريد البع�ض.
�صعف ايرادات الفيلم؟ من  حزنت  • هل 

- بالطبع كنت اأمتنى اأن يحقق الفيلم ايرادات اأف�صل 
الباد  بها  متر  التي  الظروف  لكن  اليه،  و�صل  مما 
اأم��ام حتقيق الي��رادات املتوقعة، ومع  تفر�ض عوائق 
هذا ل اأ�صتطيع اأن اأقول انني �صعيد باليرادات التي 

ح�صدها فيلم )ال�صتا اللي فات(.
الدرجة؟ هذه  اىل  اليرادات  �صعف  توقعت  • هل 

ال�صعبة  والجتماعية  ال�صيا�صية  الأح����داث  رغ��م   -
ب�صكل كبري،  م��ت��ف��ائ��ا  ك��ن��ت  اأن��ن��ي  اأخ��ف��ي  ف��ان��ن��ي ل 
ذلك  ورغ���م  ال��ف��ي��ل��م،  �صيدعم  اجل��م��ه��ور  اأن  و���ص��ع��رت 
تعتر اليرادات التي حققها اأف�صل من اأفام اأخرى 
الفيلم  ي�صتمر  اأن  اأمتنى  الأح���وال  كل  وعلى  كثرية، 

ملو�صم ال�صيف و�صيحقق املطلوب.
يذكره  لأن��ه  الفيلم  قاطع  اأن اجلمهور  ت��رى  هل   •

بالثورة التي يرى البع�ض اأنها مل حتقق اأهدافها؟
 25 بثورة  يذكر اجلمهور  الفيلم  لأن  �صعيد  انني   -
امل�صري  ال�صعب  ك��ان  عندما  الأوىل،  واأي��ام��ه��ا  يناير 
اأم���ام اجلميع، وه���ذا م��ا جعلنا ننجح يف  ي��دا واح���دة 
يحملها  مهمة  ر�صالة  وهذه  ال�صابق،  النظام  ا�صقاط 
كما  للجميع،  و�صلت  ق��د  ت��ك��ون  اأن  واأمت��ن��ى  الفيلم، 
اأريد التاأكيد على اأن عدم اكتمال اأهداف الثورة لي�ض 
معناه اأن الثورة كانت �صيئة اأو خمطئة، بل هي برئية 
مما نعي�صه الآن، ولكن لبد اأن تكتمل الثورة ون�صتمر 

يف العمل ل�صتكمال اأهدافها.
الثانية(؟ )الزوجة  م�صل�صل  عن  • وماذا 

الذي  امل�صل�صل  بت�صوير م�صاهدي من  اأق��وم حاليا   -
التاأكيد  اأري��د  اأعتره جتربة جديدة ج��دا، ومع هذا 
متاما  خمتلف  امل�صل�صل  اأن  �صيكت�صف  اجلمهور  اأن 
داعي  ف��ا  ال��ت��ان��ي��ة(،  )ال��زوج��ة  ال�صهري  الفيلم  ع��ن 
الفنان  الآن مع  للمقارنة من  وال�صتعداد  لاجتهاد 
العبقري �صكري �صرحان، ول اأخفي �صعادتي بالتجربة 

لأن جذوري فاح، فاأنا من ال�صرقية.
• األ ترى اأن اعادة تقدمي الفيلم يف �صورة م�صل�صل 

نوع من الفا�ض؟
اأع��م��ال قوية  ال�����ص��ورة، فهناك  ب��ه��ذه  لي�ض  الأم���ر   -

ت�صتحق اأن يعاد تقدميها لأكرث 
اأنحاء  من مرة، وهذا يحدث مع الكتاب العامليني يف 

العامل.
• البع�ض يتهمك بالتخلي عن الثورة والبتعاد عن 

الثوار بغيابك عن الفعاليات ال�صيا�صية.. ملاذا؟
- مل اأتخل عن ثورة بلدي، وهذا الكام غري حقيقي 
باملرة، بل على العك�ض اأنا مت�صامن منذ اليوم الأول 
مع ثورة بلدي، ولن ي�صتطيع اأحد اأن ي�صكك يف ذلك، 
بت�صوير  الأخ����رية  ال��ف��رتة  يف  م�صغول  ك��ن��ت  ول��ك��ن��ي 
ال�صعب  اأج��ن��ب��ي��ني دف��ع��ة واح�����دة، وك���ان م��ن  عملني 

كنت  ه��ذا  وم��ع  الت�صوير،  ع��ن  التغيب  اأو  ال��ت��اأج��ي��ل 
اأح�����ص��ر يف بع�ض ال��وق��ف��ات وق��م��ت ب��زي��ارة ع���دد من 

املحافظات.
يف م�صر؟ احلايل  الو�صع  تقيم  • كيف 

- رغم اأن الو�صع يف م�صر �صيئ �صواء من حيث الأمن 
اأو القت�صاد اأو الطاقة اأو التعليم اأو ال�صحة وعلى كل 

الأ�صعدة، ال اأنني متفائل.
تقوم بدورها؟ املعار�صة  اأن  ترى  • هل 

بثورة  تليق  ول  ث��وري��ة  تعد  مل  املعار�صة  لاأ�صف   -
�صرفة،  حزبية  معار�صة  اىل  حتولت  بل  يناير،   25
تليق  ل  وه��ي  التحول،  ه��ذا  وراء  الغالبية  وان�صاقت 

باحلالة الثورية املطلوب ا�صتمرارها.

نادية �جلندي ونبيلة عبيد ...
 خارج �لطلب فنيًا
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)ال�ستا اللي فات( ذّكر اجلمه�ر بالث�رة

عمرو و�كد: مل �أتخل عن ثورة بلدي

عبري �ضربي: خليف مع
 ماجد �مل�ضري ... �إ�ضاعة

ماجد  والفنان  بينها  خافات  وج��ود  �صري  عبري  امل�صرية  الفنانة  نفت 
امل�صري، م�صرية اإىل اأن الإ�صاعات التي تروجها ال�صحف ال�صفراء كثرية، 

ولكنها ل تهتم مبثل هذه املهاترات.
وق��ال��ت ���ص��ري، اإن )م��اج��د امل�����ص��ري ف��ن��ان مميز و���ص��اح��ب اإط��ال��ة قوية 
طيب  باأنه  الإن�صاين  امل�صتوى  على  اجلمهور  يعرفه  مل  وما  ال�صا�صة،  على 

و�صهم(.
واأ�صارت اإىل اأنها تعي�ض اأ�صعد حلظات حياتها ب�صبب م�صاركتها يف م�صل�صل 
داخل  مواقفه  بعد  خ�صو�صا  ال�صريف  ن��ور  الفنان  جانب  اإىل  اهلل(  )خلف 

)الباتوه( ووجدته متوا�صعاً.

حالة من الحباط يعي�صها عدد من فناين م�صر يف الفرتة الأخرية 
ب�صبب جتاهل �صركات النتاج لهم، نظرا لكر ال�صن اأو انح�صار الأ�صواء 
الف�صائيات  اأن  رغم  اجلندي،  ونادية  عبيد  نبيلة  بينهم  ومن  عنهم، 
العربية تهتم ب�صراء اأعمال جيل نادية اجلندي ونبيلة عبيد وغريهما. 
ويرجع بع�ض القائمني على هذه ال�صركات ال�صبب يف هذا التجاهل اىل 
طلبات نادية ونبيلة املبالغ فيها، وكذلك تقدمهما يف ال�صن ورغبتهما 
يف حتقيق �صروطهما اخلا�صة التي ل ت�صلح يف الفرتة احلالية، كما 
اختيار  على  وي��رك��زان  امل�صرتكة،  اجلماعية  الأع��م��ال  يرف�صان  اأنهما 
تلفزيوين حالة  رئي�صة، ويزيد من �صعوبة عملهما يف م�صل�صل  اأدوار 
الك�صاد التي متر بها �صناعة الدراما ب�صبب التوترات ال�صيا�صية التي 
متر بها الباد. وكانت نبيلة عبيد قد تعر�صت لنتقادات ب�صبب دورها 
يف م�صل�صل )كيد الن�صا( اأخرياً، وراأى النقاد اأنها مل تقدم اأداء متثيليا 
يتنا�صب مع تاريخها الفني، فيما قرر زوج نادية اجلندي ال�صابق املنتج 
حممد خمتار تاأجيل انتاج م�صل�صل )احلب وال�صاح( الذي كان مقرراً 
ال�صارع  ا�صتقرار الأو�صاع يف  املقبل لعدم  اأن يكون من بطولتها للعام 
اجلندي،  ت�صتهوي  التي  الأع��م��ال  لنوعية  ينتمي  وامل�صل�صل  امل�صري. 
وتدور اأحداثه حول جتارة ال�صاح وكيفية تهريبه وتورط امل�صوؤولني 
بع�ض  جتمع  ك��ان��ت  ال��ت��ي  احل��ب  ق�ص�ض  العمل  ويك�صف  جت��ارت��ه،  يف 
ق�صة  وهو  بالدولة،  كبار  وم�صوؤولني  اأعمال  برجال  املجتمع  �صيدات 

الكاتب ال�صحايف عادل حمودة، �صيناريو وحوار راوية را�صد.
يفكران  عبيد  ونبيلة  اجل��ن��دي  ن��ادي��ة  اأن  ي���رتدد  اأخ����رى،  ناحية  م��ن 
احدى  على  يعر�ض  تلفزيوين  برنامج  يف  حياتهما  م�صوار  تقدمي  يف 
الف�صائيات، ومن املتوقع اأن حت�صل كل واحدة منهما على اأجر ي�صل 

ملليوين جنيه.

قال الفنان امل�سري عمرو واكد انه تابع الأفعال ح�ل فيلمه )ال�ستا اللي فات(، واأ�سعده اأن البع�ص اعتربه من اأف�سل الأعمال التي 
مت تقدميها عن ث�رة 25 يناير لكن الظروف التي مير بها ال�سارع مل متكنه من حتقيق اليرادات املطل�بة. واأكد عمرو، يف ح�ار مع 
)الراي(، اأنه متابع مل�سار الث�رة نافيًا هروبه فنيًا من م�سر، ولكنه ان�سغل فقط يف ت�س�ير اأعماله الأجنبية التي �سارك فيها، م�سرًا اىل 

ت�س�يره اأي�سًا م�ساهد دوره يف امل�سل�سل اجلديد )الزوجة الثانية( واليكم التفا�سيل:
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املزروعي: نت�قع اإقبااًل جماهرييًا ل�شحر العر�ض من ج�انب درامة امل�قف •• حممد 
•• اأكرم �شربي: اإنتاج �شخم ي�شل مللي�ن درهم بت�قيع خمرج عبقري

•• حازم غراب: للق�شة معنى وهي ت�ثيق الرتابط بني عالقة االإن�شان واحلي�ان

برعاية ال�سيخ را�سد بن اأحمد بن حمدان اآل نهيان

الأول مرة باالإمار�ت �مل�ضرحية �لعاملية مغامر�ت طرز�ن 

•• ابوظبي - رم�ضان عطا:

برعاية ال�صيخ را�صد بن اأحمد بن حمدان ال نهيان 
تقدم �صكاي لتنظيم الفعاليات بالتعاون امل�صرتك 
العاملي  الكوميدي  الريطاين  امل�صرح  جن��وم  م��ع 
م�صرحية )مغامرات طرزان ال�صهرية ( لأول مرة 
يف ابوظبي من 6 اىل 12 اأكتوبر عر�صان كل يوم 
للغاية  كبري  ان��ت��اج  الوطني،بحجم  امل�����ص��رح  على 
ن��ق��ل ديكورات  ب��خ��اف  ي�����ص��ل اىل م��ل��ي��ون دره����م 
ال��غ��اب��ة م��ن م��ك��ان اىل اآخ���ر وب��خ��اف ع��دد اثنني 

غوريا عماقة ي�صتخدما يف العرو�ض .
امل�صرح  ع��دد كبري من جن��وم  العر�ض  وي�صارك يف 
22 جنم حمرتف  الريطاين ي�صل عددهم اىل 
وفني و �صوف ي�صارك يف العر�ض النجم الريطاين 
الكوميدي العماق جاكوب كدهي يف دور طرزان 
مع النجمة اجلميلة املعروفه اأماندا �صوفت زوجة 
جرهام  العاملي  املتاألق  امل�صرحي  وامل��خ��رج  ط��رزان 
العر�ض  لهذا  ك��رى  تقنية  مفاجاآت  اأع��د  فو�صت 
على  املخرج  نف�ض  ق��دم  وان  �صبق  وال��ذي  ال�صهري 
مذهله  عاملية  عرو�ض  بابوظبى  الوطنى  امل�صرح 
واخلليج  الأم���ارات  جمهور  اأع��ج��اب  نالت  متميزة 
ب�����ص��ك��ل ك��ب��ري ل��ل��غ��اي��ة وك�����ان م���ن اأه���م���ه���ا عر�ض 
ال�صبعة  والأق��زام  �صنووايت  و  �صندريا  م�صرحية 
و  وجوليت  رميو  و  وبينوكيو  النائمة  الأم���رية  و 
املنتج  ولنف�ض  ال�صحري  وامل�����ص��ب��اح  ال��دي��ن  ع��اء 
الفعاليات  �صكاي لتنظيم  اأكرم �صري مدير عام 

ث��ق��اف��ة م�صرح  امل��ت��خ�����ص�����ض يف دع���م  و  ب��اب��وظ��ب��ي 
الطفل العاملي ب�صكل دائم واحرتايف. 

قلب امل�ساهد
ي�صيف حممد �صعيد املزروعي رئي�ض جمل�ض ادارة 
طرزان  �صخ�صية  اأن  الفعاليات  لتنظيم  �صكاى 
ويتناول  اجل��م��ي��ع  ل����دى  م��ع��روف��ه  م��غ��ام��رات��ه  و 
امل�صاهد ودعوة اخليال املجرد  املخرج جتميد قوة 
احلدث  وتتبع   ، بعد  ع��ن  العر�ض  ف��ى  للم�صاركة 
للخلف وبقاء الفكرواجد من بداية العر�ض ب�صكل 
من  تاأتى  العر�ض  �صحر   .. النهاية  حتى  ملمو�ض 
وتوؤثر  العواطف  فتلهب   .. املوقف  درام��ة  جوانب 
احلنني ور�صائل ن�صية من قلب ط��رزان اىل قلب 
بطلقات   ، الكوميديه  ال��درام��ا  بقالب   .. امل�صاهد 
م�صيله للدموع ، وق�صه ط�رزان عر�صت مبختلف 
اللغات و الأ�صكال ، تطور الأحداث ياأخذ امل�صاهد 
احلياه  معنى  ع��ن  ليتعرف   ، ال��ع��ر���ض  م��ع  مكانه 
والختيار  املقارنه  مبنظورة  احلب  لغز  واكت�صاف 

والختبار.
 

هدية �سمف�نية
م�صرحية  ع���ر����ض  ب������اأن  ق���ائ���ا  ����ص���ري  و�����ص����رح 
فريد  فنى  باخلليج من���وذج  ط����رزان(  )م��غ��ام��رات 
م��ن ن��وع��ه مت جت��ه��ي��زة م��ن��ذ ع���ام ون�����ص��ف تقريبا 
وع���رو����ض ب��ل��ن��دن ب��ن��ج��اح م���ذه���ل واأق���ب���ل طاب 
املدرا�ض والعائات واجلمهور على م�صاهدة تلك 

ان��ت��اج �صخم  وه���و   ، م��ل��ح��وظ  ب�صكل  الأ����ص���ط���ورة 
ل��ل��غ��اي��ة و���ص��خ��ي م��ت��م��ي��ز وم��ب��ه��ر ب��ت��وق��ي��ع خمرج 
عبقرى و خا�صتا مو�صيقى العر�ض خيالية للغاية 
الطبيعة  ول��ون  الغابه  �صنفونية حلن ) من عمق 
مبا�صرتا  �صمفونية  ه��دي��ة   .. امل��وؤل��ف  قلب  م��ن   )
بح�ض  الأفريقية  الطبول  مع   .. امل�صاهد  اأذن  اىل 
وا�صح وتفاعل جميل .. ا�صتعرا�صات املجاميع من 
تبلوهات ن�صمات الطبيعة ، حلن اأفريقى عاملى مع 

تناول وتداخل لغة الطيور و احليوانات ودجمها 
ب�صهولة  ط���رزان  لنا  ويرتجمها  الأحل����ان  �صمن 
ال��ت��ع��ب��ري وال��ت��ق��ل��ي��د و النطق  ف��ي��ج��ي��د  وح��رف��ي��ة 
البقرة  وخ��وار  الثعبان  وفحيح  الأ���ص��د  زئ��ري  مثل 
و  ال��ذئ��ب  وع���واء  الثعلب  �صباح  و  البومه  نعيق  و 
البعو�صة  طنني  و  البطة  وبطبطة  الذبابه  اأزي��ز 
و تغريد البلبل و قهقاع الدب و نقنقة الدجاجة 
و �صياح الديك و �صرير اجل��رادة و هدير اجلمل 

و �صهيل احل�صان وهديل احلمامة وفحيح احلية 
وعرير ال�صر�صوروغقغقة ال�صقرو نقيق ال�صفدع 
وخوار العجل و زقزقة الع�صفور و �صئي العقرب 
و  النحلة  وط��ن��ني  الكلب  ون��ب��اح  ال��غ��راب  نعيب  و 
طريق  ع��ن  اخل��ط��ر  ط���رزان  مييز  الن�صر.  �صفري 
اأوراق  ���ص��وت الأم���ط���ار و ق���وة ال��ري��ح و ه��م�����ص��ات 
الأ���ص��دق��اء معرتفا  م��ع  اخل���ري  ي��ع��رف   . ال�صجر 
القمر  املياه مع اطالة  و خرير  الطبيعة  ب�صحر 
والنجوم يغنى طرزان على نغمات كورال الطيور 
 ، األوان الطيف  اأ�صوات احليوانات و متايل  بتنوع 
من  طريفه  وحلظية  وعجيبة   كثرية  مغامرات 
داخل الأدغال مواقف �صراعات ومن اأرجاء امل�صرح 
ياأتى �صدى احلب من كل مكان .. تفاعل اأيجابى 
با �صعور مع اجلمهور والتعاي�ض مع مغامرات ل 
للغاية  ومواقف مثرية  اأح��د  يتوقعها  ول  تو�صف 
ل   .. ح��دود  با  كوميديا  �صقاوة  �صعبة  وحركات 
حتكى ل تو�صف .. نراى مغامارات بقرة العني تارة 
ت�صحرنا باأ�صكالها ومرة تبكى وت�صحكنا فى نف�ض 
الوقت.. وتارة حتب�ض النفا�ض من تراكم الاألغاز 
ال�صوت  �صدى  ن�صمع  الغابة  اأب��ع��اد  عمق  وم��ن   ..
 .. بتميز   .. بنا  ط���رزان  يطري  و  الأب��ع��اد  بو�صوح 
بقوة جبارة وجرائه نادرة و�صجاعه ل و�صف لها .. 
وينقذ اأ�صدقاوؤة .. و يلهب حما�صنا بذكاء امل�صاهد 
.. من فوق راأ���ض اجلمهور يطري ويقفز .. يطلق 
الكبار  ليتجاوب  عجيب  �صدى  ل��ه  متميز  �صوت 
اأنيق  امل�صرح .. طرزان �صكله  وال�صغار معنا داخل 

ب�صرعة  ويقفز   .. ال�صهري  ولبا�صه  طويل  و�صعرة 
مثل القرود وبقوة الريح مم�صكن بفروع الأ�صجار 
ويطري با جناح ويا يخلوا العر�ض من مواقف 

كوميدية �صاخرة طوال العر�ض .

الن�س�ج والأ�سالة
الفنى  امل�صرف  و  املنفذ  املنتج  غ���راب  ح���ازم  واأك���د 
امل�صرحية  اأح���داث  اأن  ل��ط��رزان  امل�صرحى  للعر�ض 
م��ن روائ���ع ق�ص�ض اخل��ي��ال و اأن��ه��ا ت���دور ف��ى قاع 
بني  ال��رتاب��ط  توثيق  و  معنى  وللق�صه  الأدغ����ال 
ع���اق���ة الأن�������ص���ان واحل�����ي�����وان.. و ف���ك ل���غ���ات قد 
نحاول اأن نتفهما و نحل �صفرتها مبفهوم احلوار 
املتبادل احل�صي املبهر واملدعم بامل�صاعر .. ت�صل�صل 
من ل قيمة له اىل لعبة الأق��دار .. ومن ل حول 
و  الأ�صالة  و  الن�صوج  اىل  كان ر�صيعا  اأن  له منذ 
وحنني  ال��روح  ب�صاطة  قوة   .. واملغامرة  ال�صجاعة 
.. روح اأن�����ص��ان ول���دت وك���رت ع��ل��ى ي��د ح��ي��وان ) 
غوريا (  ربت فيه احلب وال�صجاعه وطرزان هو 
اأحد النباء الريطانيني، وكان والداه على  ابن 
منت �صفينة بالقرب من �صواحل اأفريقيا وقد ثار 
البحارة على قبطان ذلك ال�صفينة واندلعت اأعمال 
�صغب وفو�صى انتهت باجنراف وا�صتقرار ال�صفينة 
على ال�صاحل الإفريقي. وبعدها ميوت والدا وهو 
ر�صيع، ويقوم قردان عماقان من نوع ماجناين ) 
غوريا ( برعايته ويتم اإطاق ا�صم طرزان عليه 

والذي يعني ذو الب�صرة البي�صاء.

املزروعي �سربي•• حممد  •• اأكرم 

هل جمهور ال�صينما متحم�ض مل�صاهدة فيلم ل�صك�صبري؟ عمل منخف�ض امليزانية 
ل عليه كل من  اإمنا مثري بعنوان Much Ado about Nothing يعوِّ

ناثان فيليون وجو�ض ويدون.
ناثان فيليون جنم امل�صل�صل التلفزيوين ال�صهري Castle، ولكل عمل تلفزيوين 
معجبوه املتيمون. ي�صارك املمثل يف امل�صل�صات التلفزيونية منذ �صنوات، ويدرك 
اأن حمبيها ياأخذون كلمة )معجب( اإىل )م�صتوى خمتلف متاماً(. لكن هذا ل 
�صارك  الذي   ،Firefly ُيقارن بالإخا�ض الذي حظي به من خال م�صل�صل
 Buffy the Vampire Slayer( فيه لفرتة وجيزة مع جو�ض ويدون

.)The Avengersو
اإىل  يتبعونك من م�صروع  بل  وي��دون،  ي�صاأم معجبو جو�ض  فيليون: )ل  يذكر 
اآخر ويدعمونك يف كل خطوة تتخذها... ل اأحاول اأن اأفهم هذا الواقع، اإل اأنني 

اأ�صتمتع به(.
�صنة(  املبدع هذا )48  الأف��ام  اأي�صاً. عندما ي�صع �صانع  وي��دون ذلك  ي��درك 
ح�صوراً  يجتذب   ،)Cabin in the Woods( رع��ب  فيلم  على  ا�صمه 
اأفام �صخمة  ما كان لي�صاهد الفيلم لوله. وعندما يقرر العمل على �صل�صلة 
مقتب�صة من ق�ص�ض م�صورة مثل The Avengers ويرع فيها، نوؤّكد لكم 
اأن ن�صف امل�صاهدين على الأقل �صيلفون اأيديهم حول كتفيهم فرحاً، ينظرون 

من حولهم يف دار ال�صينما، ويقولون: )اأخرناكم اأنه مميز(.
ذلك  اج��ت��ذاب  م��ن  فيليون،  ال�صا�صة،  على  وملهمه  وي���دون  يتمكن  ه��ل  ول��ك��ن 
ق�صم  يو�صح  كما  ر�صالة،  ثمة  ل�صك�صبري؟  فيلم  م�صاهدة  اإىل  امل��رتدد  اجلمهور 
يحمل  ال��ذي  املثري  اإمن��ا  امليزانية  املنخف�ض  وي��دون  فيلم  وراء  العمل،  ت�صويق 

.Much Ado about Nothing العنوان
ين�صم ويدون اإىل بع�ض اأعظم رجالت ال�صينما، مثل ويلز واأوليفيه وبولن�صكي 
اأفام ع�صقوا �صك�صبري وحاولوا، على حّد تعبري ويدون،  وبراناه، وهم �صانعو 

)حمل اجلمهور على م�صاهدته(.
ي�صيف ويدون: )يرغب كل َمن يحّب �صك�صبري يف احل�صول على فر�صة ُيظهر 
من خالها مدى تاأثره به. ُيعتر هذا اأ�صبه بتاأكيد لإبداع �صك�صبري. فقد اأّثر 

يّف. ول �صك يف اأنه �صيوؤثر فيك اأي�صاً(.
م�صرياً  وي��دون،  يو�صح  ج��ّداً.  جيد  فهذا  العمل،  مل�صاهدة  اجلمهور  تدفق  واإذا 
 :Much Ado about Nothing على  املحدود  الإقبال  توقعه  اإىل 
ُنرغم يف  املبدع.  اإىل فيلم لغاية غري حّبه لهذا  ل�صك�صبري  اأحد يعّد عمًا  )ل 
املدر�صة الثانوية على الطاع على اأعمال �صك�صبري. اأما عندما نكر، فنتناول 

اأعمال ال�صاعر لأننا نحبه فح�صب(.
يقيم ويدون وزوجته كاي كول حفات غداء احتفاًل ب�صك�صبري اأيام الآحاد يف 
اأنهما  فيليون  يتذّكر  اأجنلي�ض.  لو�ض  يف  كول  �صممته  الذي  ال�صخم  منزلهما 
اعتادا دعوة الكثري من املمثلني املتعددي املواهب، الذين عمل معهم ويدون يف 

التلفزيون، )لتقدمي م�صرحية(. وحققت احلفات جناحاً كبرياً عندما تناولت 
Much Ado About Nothing. يو�صح  اأعماًل فكاهية، خ�صو�صاً 

ويدون: )كلما حتم�صنا، حت�ّصن اأداوؤنا(.

اإنعا�ص الروح
اإىل فر�صة  يتوق  القوي ملمثليه،  باإخا�صه  ي�صتهر  الذي  الكاتب واملخرج،  كان 
و  Angel( ديني�صوف  واألك�صي�ض   )Angel( اآك���ر  اآين  �صديقيه  ل��ي��ق��ّدم 
م�صروع اأقنعته ال�صيدة ويدون بت�صويره  اإىل  هذا  فتحّول   .)Dollhouse
 The ك��و���ص��ي��ل��ة )لإن���ع���ا����ض روح������ه( خ����ال ف����رتة ال����ص���رتاح���ة ب���ني ت�����ص��وي��ر
اآكر،  مثل  ممثلني،  اإىل  وي���دون  جل��اأ  حت��ري��ره.  عملية  وب��دء   Avengers

اأّدى دور دوغبريي الفكاهي(، واآ�صلي  ديني�صوف، كارك غريغ، فيليون )الذي 
جون�صون. ويف منزل ع�صري ومباب�ض ع�صرية، حّولوا خال 12 يوماً اأو رمبا 

فيلم. اإىل  حفلة  يف  م�صرحية  جمرد  من   Much Ado اأ�صبوعني
يذكر فيليون، متحدثاً عن ويدون: )كانت هذه فكرته عن العطلة. يع�صق اللغة، 
الق�ص�ض، املوا�صيع... اأعتقد اأن اأي مدّر�ض يف ال�صفوف الثانوية �صيفرح بالفيلم 
اأحد  كنت  �صك�صبري.  باأعمال  ي�صتمتع  اأن  اإن�صان  اأي  با�صتطاعة  اأن  يرهن  لأنه 
اأولئك الأولد الذين يكرهون �صماع ا�صم �صك�صبري، ولكن لو ت�صنت يل م�صاهدة 

فيلم مماثل واأنا �صغري، لبّدلت راأيي(.
كاثرين �صوارد من �صحيفة Guardian من النقاد الذين اأثنوا على الفيلم 
النكات  ع��ن  التخلي  م��ن  اجلريئة  مقاربته  الكوميديا...  يف  وي���دون  و)ب��راع��ة 

الفا�صلة(، ف�صًا عن )اعتماده براعة على امل�صاهد الفكاهية(.
 Much Ado about Nothing يو�صح ويدون من جهته اأن م�صرحية
اأعماًل �صيئة عنها. لكنها  ُتعتر حم�صنة �صد �صردها بغباء. فقد �صاهدُت  )ل 
مبنية باإتقان يعجز النا�ض عادًة عن فهمه(. يع�صق كاتب ال�صيناريو هذا التحليل، 

الهدم، وفهم مَل هذه امل�صرحية التي ُكتبت قبل 415 �صنة ل تزال ناجحة.
الكوميديا  ب��ني  جتمع  التي  الغنية  تركيبتها  اإىل  ذل��ك  )ي��ع��ود  وي���دون:  يذكر 
الفيلم  ت�صوير  ق��رر  ال�صبب  ول��ه��ذا  ���ص��وداء(.  كوميديا  فيها  راأي���ت  وال��درام��ا. 
اأن ه��ذه الق�صة حت��ت��وي على كثري من  ي��ق��ول: )اأع��ت��ق��د  ب��الأب��ي�����ض والأ����ص���ود. 
ال�صوداوية وراء الفكاهة، ما يجعلها اأكرث عمقاً من جمرد القول: انظروا اإىل 

هوؤلء النا�ض وهم يتغازلون وي�صتمتعون بوقتهم(.
 .Avengers II العمل على  اليوم يوا�صل  انتعا�صه وها هو  ا�صتعاد ويدون 
جمّرد   Much Ado about Nothing ولكن مبا اأن ويدون يقر باأن
متهيد يغريك مبعاجلة موا�صيع اإ�صافية من اأعمال �صك�صبري، ومبا اأن اأعمال 
اأعمال  اأج��زاء ع��دة، فهل ت�صمل  جو�ض وي��دون ل تكتمل من دون احلديث عن 

�صانع الأفام هذا يف امل�صتقبل م�صرحيات اأخرى ل�صك�صبري؟
اأعماًل مماثلة بدافع احلب ل املال(.  اأنتج  يجيب: )ل�صت �صبكة البي بي �صي. 
ولكن اإن تهافت حمبو ويدون على دور ال�صينما مل�صاهدته، فاخليارات كافة تبقى 

مطروحة.

عمل منخف�ص امليزانية اإمنا مثر

�ضك�ضبري؟  مل�ضاهدة  ..م�ضتعّدون   Much Ado about Nothing



�ل�ضغط �لع�ضبي
يح�ضن وظائف �لذ�كرة

يح�صن  اأن  املمكن  من  الع�صبي  ال�صغط  اأن  حديثة  اأمريكية  درا���ص��ة  ك�صفت 
وظائف الذاكرة. واأظهرت الدرا�صة التي اأجراها باحثون من جامعة بافالو يف 
مدينة نيويورك الأمريكية على فئران جتارب اأن الفئران متكنت من ا�صتدعاء 
خرة تعلمتها من قبل عقب و�صعها حتت عامل �صغط ب�صورة اأف�صل مما كانت 
عليه وهي يف حالة ا�صرتخاء.  ويرجع العلماء اأن يكون هرمون الإجهاد لدى 
الفئران “كورتيكو�صتريون” هو امل�صئول عن هذا الأمر.  ي�صار اإىل اأن هرمون 
الأمامية  الق�صرة  على  يوؤثر  “كورتي�صول” وهو  ي�صمى  الب�صر  لدى  الإجهاد 
للجبهة التي تتحكم يف وظائف التعلم والذاكرة يف املخ. ويف املرحلة الأوىل من 
الإليكرتوين  “فوكو�ض” الأملانية على موقعها  ن�صرتها جملة  التي  التجربة 
اليوم الأحد، قام الباحثون بتمرين الفئران على اخلروج من متاهة، وحقق 
الفئران يف تلك اخلطوة جناحا بن�صبة ترتاوح بني 60 و 70 يف املئة على مدار 
يومني متتاليني.  ويف املرحلة الثانية، جعل الباحثون الفئران ت�صبح ملدة 20 
دقيقة، وهو اأمر ميثل للفئران عامل �صغط كبري. وبعد 28 �صاعة من املرحلة 
الثانية، قام الباحثون بو�صع الفئران يف املتاهة مرة اأخرى. ويف هذه املرة كان 
الفئران  ب�صكل ملحوظ من  اأف�صل  التي تعر�صت لعامل �صغط  الفئران  اأداء 
التي كانت يف حالة ا�صرتخاء.  وملعرفة ما اإذا كان هرمون “كورتيكو�صتريون” 
هو ال�صبب يف ه��ذا الأم��ر، ق��ام العلماء بحقن ج��زء من الفئران مب��ادة تثبط 

تاأثري هذا الهرمون يف حني اأعطي للمجموعة الأخرى حملول ملحي. 
يف  املجموعتني  بو�صع  التجربة  م��ن  الثانية  امل��رح��ل��ة  ب��اإع��ادة  العلماء  وق���ام 
التي  املجموعة  اأن  امل��رة  هذه  وتبني  متاهة.  و�صعهما يف  ثم  ال�صباحة  حو�ض 
تناولت املحلول امللحي كان اأداوؤها اأف�صل.  وقالت الباحثة زهني يان امل�صرفة 
على الدرا�صة: “هرمونات الإجهاد لها تاأثري حمائي واآخر �صار على اجل�صم 

والدرا�صة تو�صح �صبب احتياجنا لل�صغط الع�صبي لزيادة ن�صاطنا”. 

ف�ائد الب�سل
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والأماح املعدنية 

للجراثيم  ق�����ات�����ل   
وخ��������ا���������ص��������ة ال�����ت�����ي 
ت���������ص����ت����وط����ن ال�����ّف�����م 

والأمعاء 
ُي�����ص��اع��د ع��ل��ى حتديد 

ن�صبة ال�صكر يف الّدم 
وُيكافح  لل�صهية  فاحت 
اللتهابات اله�صمية 

ُي��ن�����َص��ط ع��م��ل القلب   
والدورة الّدموية 
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املمثلة كريستني وارن مع شخصية مينيون خالل العرض األمريكي لفيلم 
الرسوم املتحركة Despicable Me 2 بكاليفورنيا. )رويترز(

• ما هي اللعبة الريا�سية التي م�ر�ست على �سطح القمر؟
-اللعبة الريا�صية الوحيدة التي مور�صت على �صطح القمر حتى الآن 
هي لعبة الغولف ، ففي ال�صاد�ض من فراير 1971، قام رائد الف�صاء 

الأمريكي الآن �صيرد مبمار�صة الغولف بينما كان على القمر.
�سمي البحر امليت بهذا ال�سم؟ • ملاذا 

 ، ملوحته  ل�صدة  فيه  احلياة  لنعدام  ال�صم  بهذا  امليت  البحر  -�صمي 
وله ا�صم اآخر وهو بحر لوط و�صمي اأي�صا بذلك لن �صيدنا لوط عليه 

ال�صام وقومه كانوا ي�صكنون هذه املنطقة .
يف افغان�ستان وتعترب  تنت�سر  التي  ال�سهي��رة  اللعب��ة  هي  • ما 
لعبة عنيفة و�سر�سه وتلقى اقبال جماهريا وا�سعا يف املناطق 
ال�سمالية حتديدا وهي يف مدينة مزار �سريف عا�سمة اقليم 

)بلخ( ال�سمايل ؟
قتال اجلمال

يتخلل مياه البحر اأكرث من 400 م ل  ال�صم�ض  �صوء  اأن  تعلم  • هل 
كثافة كوكب زحل قليلة جدا بحيث انك لو جعلت هذا الكوكب ي�صقط يف بحر و�صيع لطفا  اأن  تعلم  • هل 

على �صطحه
اأن قلم الر�صا�ض م�صنوع من اجلرافيت  تعلم  • هل 

الة ال�صطرلب الة فلكية لقيا�ض ارتفاع الكواكب  اأن  تعلم  • هل 
اول حيوان �صار على قدميه يف التاريخ هو الدينا�صور اأن  تعلم  • هل 

تعلم اأن اول ان�صان حاول الطريان هو من ا�صل عربي وا�صمه عبا�ض بن فرنا�ض • هل 
ا�صتخدم اخليوط يف اجلراحة  من  اول  الرازي  اأن  تعلم  • هل 
يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا  دبابة  اول  اأن  تعلم  • هل 

اأ�صعة الليزر اأقوى من اأ�صعة ال�صم�ض باأربع مرات اأن  اأن  تعلم  • هل 
اأن اللغة املالطية هي اأكرث اللغات تاأثراً باللغة العربية تعلم  • هل 

تعلم اأن العنر ي�صتخرج من اأمعاء حوت العنر وهو مادة قيمة يف �صناعة العطور • هل 
اإىل تفتيت احل�صى يف املثانة هم الأطباء العرب اأ�صاروا  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 

اأن - الراأراأة - تعني حتريك العينني و اإدارتهما لت�صديد النظر على الهدف تعلم  • هل 
على الأر�ض اجلاذبية  �صد�ض  ت�صاوي  القمر  على  اجلاذبية  اأن  تعلم  • هل 

متنى �صيخ التجار ان يرى احدا ي�صتطيع ان ي�صحك على جحا واف�صى باأمنيته هذه اإىل ح�صان احد ا�صدقائه 
فقال ح�صان ح�صنا ومن يفعل ذلك فقال �صيخ التجار له عندي مائة دينار ...ذهب ح�صان اإىل ال�صوق وبحث 
عن جحا حتى وجده وعند ذلك قال له احمد اهلل اين وجدتك ايها الظامل ال�صارق ثم رفع يده و�صفع جحا 
اأما املرة القادمة ف�صاأقتلك فقال جحا انا ل�صت م�صعودا  �صفعة قوية وهو يقول الن انا اأ�صفعك يا م�صعود 
يا رجل انا جحا ومْن هنا ل يعرفني فقال الرجل ا�صف ا�صف اعتقدت انك م�صعود ثم م�صى اإىل �صيخ التجار 
فذهب خلفه وعند الباب �صمع �صحكاتهم معا فعرف انهم �صحكوا عليه ..يف امل�صاء تنكر جحا جيدا وذهب 
لبيت ح�صان وطلب مقابلته ثم دخل عليه قلقا وقال يا �صيد ح�صان ان �صيخ التجار يقول لك ار�صل اليه 005 
دينار وقال يف احلال ا�صرع فهناك م�صكلة ويقول لك العامة هي ما حدث بينكم �صباحا وما فعلته يف جحا 
ف�صدقه ح�صان وا�صرع واخرج ..5 دينار وقال هل اتي معك فقال ل انه واقع يف م�صكلة ويخاف ان تاأخدك 
ال�صرطة معه .. ذهب ح�صان �صباحا وهو مرتدد وخائف لينظر يف امر �صيخ التجارفمر على دكانه فوجده 
يجل�ض هناك فا�صتعجب لذلك والقى عليه ال�صام ثم �صاأله هل تركتك ال�صرطة فقال �صيخ التجار اية �صرطة 
،حكى له ماحدث وهو ي�صرب راأ�صه بيده حزنا على �صياع النقود فقال �صيخ التجار ومن يعرف ما حدث من 
احد ي�صحك على جحا فقال  ..تقدم جحا وهو ي�صحك ليوجد  انا  امر جحا غرينا ف�صمعوا �صوتا يقول 
ح�صان �صاأخر ال�صرطة مبا حدث منك فقال جحا ..ح�صنا اتبث ذلك ايها املخادع وتذكر دائما ان �صفعتي 

دينار.  ت�صاوي  500 

جحا و�شيخ التجار

�لتمارين �لريا�ضية تبعد �مل�ضنني عن �لطبيب

جينات توؤدي الكتئاب ما بعد �لوالدة
 

ك�صفت درا�صة امريكية حديثة ان هناك عاقة نوعني من اجلينات باكتئاب 
مرحلة ما بعد الولدة وهي مرحلة قد تكون حرجة وخطرية، اإذ ميكن اأن 

تتاأزم لدرجة توؤذي فيها الأم نف�صها اأو ر�صيعها.
اأن  بالتيمور،  يف  الأمريكية  هوبكينز  جونز  جامعة  من  باحثون  واأو���ص��ح 
التغريات الكيميائية لثنني من اجلينات لدى املراأة احلامل، من �صاأنها اأن 
تطور اكتئاب ما بعد الولدة لديها بنحو 85 يف املائة. وقال الباحثون اإن 
هذين النوعني من اجلينات لديهما رد فعل وا�صح لهرمون الإ�صرتوجني 
قد  ال��دم،  اختبارات  نوعا من  هذا  اكت�صافهم  يطور  اأن  الباحثون  وياأمل   .
ي�صاعد يف الك�صف عن تلك اجلينات وبالتايل اإيجاد احللول لتفادي الكتئاب 

الذي ي�صيب نحو 15 يف املائة من جممل الن�صاء احلوامل.

جامعة  اأبحاث  مركز  يف  اأجريت  كندية  درا�صة  خل�صت 
كولومبيا الريطانية ان التمارين الريا�صية باأ�صتعمال 
الأوزان وامل�صي بالهواء الطلق تخفف من زيارة امل�صنني 
للطبيب وللمراكز ال�صحية وتخفف من الأعباء املادية 

لرعايتهم ال�صحية.
وق����ام ال��ب��اح��ث��ون ب��ع��د ذل���ك مب��ت��اب��ع��ت��ه��ن مل��ع��رف��ة مدى 
ال�صحية  الرعاية  وطلب  ال�صحي  للنظام  مراجعتهن 

وو�صف الأدوية لتحديد مقدار التكلفة املادية.
اتبعن  اللواتي  الن�صاء  اأن  الباحثون  لح��ظ  وبالنتيجة 
التمارين  اأو  الهوائية  والتمارين  الطلق  بالهواء  امل�صي 
بتواتر  ال�صحية  اخل��دم��ات  راج��ع��وا  الأوزان  با�صتخدام 

اأو طلب التحاليل  اأقل، فقد كانت مراجعتهن للطبيب 
التوازن  بتمارين  قمن  من  مع  باملقارنة  اأق��ل  املخرية 

واليوغا.
ب��ك��ل��ي��ة ال��ط��ب يف جامعة  امل�����ص��اع��دة  وت��ع��ل��ق الأ����ص���ت���اذة 
الدماغ  اأب��ح��اث  م��رك��ز  وع�صوة  الريطانية  كولومبيا 
قائلة: على  ذل��ك  اأم��روز على  ليو  يف اجلامعة ترييزا 
الرغم من اأن متارين التوازن واليوغا مفيدة لتح�صني 
الأعتماد عليها يف  اأن��ه ل ميكن  اإل  ع��ام،  ب�صكل  ال�صحة 

حت�صني حالة الدماغ. 
باأ�صتخدام  ال��ري��ا���ص��ي��ة  ال��ت��م��اري��ن  اأن  ك��ذل��ك  وت�����ص��ي��ف 

الأوزان اأو امل�صي بالهواء الطلق اأقل تكلفة.

مبارك حممد الرا�شدي 
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.

�شعيد را�شد الرا�شدي
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.

مرمي �شعيد الرا�شدي
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.

�شليمان �شالح عبد اهلل اجلابري
اهلل  عبد  �سالح  �سليمان  احتفل 
مع  الول  ال�سف  يف  بنجاحة  اجلابري 
الهل وال�سدقاء تهنئة من ماما وبابا 

و�سقيقتة �سالمات


