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الليمون يقلل من �شيخوخة اجللد
يعترب الليمون من اأكرث الأغذية املفيده للإن�سان ويعالج من مر�ض 
الأ�سقروط والذي عانى منه امل�سافرون على ظهر ال�سفينة يف البحر 

عندما تناولوا ولفرتة طويلة املعلبات واخلالية من احلم�سيات. 
ومفيد  مطهر  وهو  للبكترييا  م�ساد  فهو  للمياه  منٍق  الليمون  زيت 

لل�سع احل�سرات ويفيد يف علج �سداع الراأ�ض الناجت من التوترات. 
الليمون له تاأثري فعال مقو للجهاز اللمفاوي وكذلك له فعل منبه 
ويوؤدي  للوزن  خمفف  كعامل  فائدة  له  والليمون  اله�سمي،  للجهاز 
اىل النحافة ويفيد يف التخل�ض من الرتهل للج�سم والليمون له دور 
ن لرائحة الأغذية والليمون م�ساد لللتهابات  ن للطعم وحم�سِّ كمح�سِّ
والليمون احد مكوناته حم�ض  لله�ستامني  وم�ساد للدهون وم�ساد 
ال�سرتيك وهو م�ساد قوي لبع�ض البكترييا والفريو�سات، والليمون 
جيد لعلج ومانع حلكة الربد والنفلونزا ولعلج اللحميات ويخفف 
ماء كغرغرة  كاأ�ض  على  ي�ستعمل ملعقة كبرية  والليمون  ازمتها  من 
مفيد للتهاب احللق واحلنجرة عدة مرات يف اليوم والليمون مفيد 
ن�سف  اخ��ذ  ميكن  امل��لري��ا  ولعلج  ال�سهاق  لعلج  ومفيد  للدفرتيا 

كاأ�ض ليمون ويخفف باملاء وي�سرب كل 2-3 �ساعات. 
ولعلج الروماتيزم كاأ�ض ماء م�سافاً له ملعقة كبرية ليمون �سباحاً 
يعطي  حيث  لل�سحة  ف��ع��ال  م�ساعد  الليمون  وع��م��وم��اً  ال��ن��وم  وع��ن��د 
م�����س��ادة للفطريات وم�ساد  م��ط��ه��رة وم����واد  ك��م��واد  ن��اف��ع��ة  م��ك��ون��ات 
للفريو�سات ومدر للبول والليمون يعترب مادة قاب�سة ومقوياً ومادة 
ل����لأورام غري  وال��ل��ي��م��ون م�ساد  ال�سموم  ل��لأك�����س��دة وت��ع��ال��ج  م�����س��ادة 
احلميدة. بع�ض ال�سخا�ض يعانون من ح�سا�سية لليمون لذلك يجب 

عليهم عدم تناوله اأو �سرب ع�سريه. 
حيث  ال�����س��ب��اب  حل��ب��وب  امل�سببة  ال��ب��ك��ت��ريي��ا  ع��ل��ى  يق�سي  وال��ل��ي��م��ون 
ويقلل  للجلد  الزيتي  امل�ستحلب  على  ويق�سي  اجللد  حمو�سة  ي��زود 
الليمون ويدهن  اللتهابات وطريقة العلج يوؤخذ قطن ويغم�ض يف 

اجللد مرتني اإىل ثلث مرات يف اليوم. 

التفا�ؤل يخفف خطر ال�شكتات 
الإ�سابة  م��ن خطر  ق��د يخفف  ال��ت��ف��اوؤل  اأن  درا���س��ة ج��دي��دة  وج���دت 
اأن  وج���دوا  اأم��ريك��ي��ني  باحثني  اأن  اإىل  لف��ت��ة   ، الدماغية  بال�سكتات 
بال�سكتة  الإ���س��اب��ة  اأك���رث خل��ط��ر  ان��خ��ف��ا���ض  الأك����رب يقابله  ال��ت��ف��اوؤل 
الدماغية، والأ�سخا�ض الذين يتوقعون الأف�سل يف حياتهم يتخذون 

خطوات ن�سطة لتعزيز ال�سحة.
ب��ني عامي  مل��ا  تعود  بيانات �سحية  ن��ظ��روا يف  الباحثني  اأن  واأ���س��اف��ت 
من  ت��ت��األ��ف  جمموعة  يف  خ��ا���ض  ب�سكل  ون��ظ��روا  و2008،   2006
يعانون  يكونوا  ام��راأة، مل  و3502  رج��ًل   2542 �سخ�ساً،   6044
هوؤلء،  ل��دى  التفاوؤل  معدلت  وقي�ست  الدرا�سة،  ب��دء  عند  ال�سكتات 
88 حالة �سكتة دماغية خلل فرتة الدرا�سة، ووجد  وتبنينّ ت�سجيل 

العلماء ان زيادة التفاوؤل تخف�ض الإ�سابة بال�سكتة الدماغية .

حتت�شن ز�جها ليقلع عن التدخني
للتوعية  )كفى(  جمعَينّة  داخ��ل  زوجها  احت�سان  على  زوج��ة  اأق��دم��ت 
جمع  اأم��ام  اإي��اه  متو�سلة  مة  املكَرنّ ة  مبَكنّ وامل��خ��درات  التدخني  باأ�سرار 
بالعيادة  العلج  واأن يبداأ  التدخني،  باأن يقلع عن  من زوار اجلمعَينّة 
ال�سجائر  باتلف  ال��زوج  قام  الفور  وعلى  للجمعَينّة،  التابعة  املتنقلة 

التي كان يحملها واأعلن عن نيته ترك التدخني.
وهو  اهلل  يدعو  ك��ان  م��ا  دائ��م��اً  ال���زوج  ف���اإَننّ  املدينة  وبح�سب �سحيفة 
واأثناء  القبيحة،  العادة  ه��ذه  عن  يبعده  اأن  ال�سريف  املكي  احل��رم  يف 
ت�سوقه هو وزوجته يف �سوق ال�سيافة �سادفتهما فعاليات اليوم العاملي 
كان  ما  حتقق  وق��د  الحتفال  قاعات  فدخل  التدخني  عن  للمتناع 

يدعو به.

�شاب ينقذ قطة من 
اأنياب حية

�ساب  مت���ك���ن  ع����اري����ت����ني،  ب���ي���دي���ن 
م��ن ك��و���س��ت��اري��ك��ا، م��ن اإن���ق���اذ قطة 
حني   ، البوا  حية  قب�سة  احتوتها 
بهدف  القطة  على  ج�سدها  لفت 
اإحدى  يف  اأنيابها  واأن�سبت  قتلها، 

قدميها اخللفيتني.
ميل  ال��دي��ل��ي  �سحيفة  واع���ت���ربت 
عليه  اأق�����دم  م���ا  اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 
اأندريا�ض  الكو�ستاريكي،  امل��غ��ام��ر 
ج��ون��زال��ي�����ض، ع��م��ل ب��ط��ويل، حيث 
دخل يف �سراع مع حية البوا ، كان 
ميكن اأن يعر�سه للأذى رغم اأنها 

غري �سامة.
ونقلت ال�سحيفة عن جونزالي�ض ، 
اإىل �سوت م��واء متاأمل  اأ�ستمع  اأن��ه 
ال�سجريات،  ب��ني  قطة  م��ن  ���س��ادر 
وحينما بحث عن م�سدر ال�سوت، 
ج�سدها  لفت  وق��د  باحلية  فوجئ 
يبلغ ح���وايل م��رتي��ن حول  ال���ذي 
فقرر  خنقاً،  لتقتلها  القطة  ج�سد 
اإنقاذها من  اأن ميد يديه حم��اوًل 

دون التفكري يف �سلمته.
وا�سحاً  ك��ان   : جونزالي�ض  ويقول 
�سحيتها  ت��ف��ل��ت  ل����ن  احل���ي���ة  اأن 
راأ�سها،  على  قب�ض  ول��ذا  ب�سهولة؛ 
حتى  مرير  �سراع  يف  معها  ودخ��ل 
اأنيابها،  م��ن  ال��ق��ط��ة  ق���دم  خ��ل�����ض 
بقية  تخلي�ض  م��ن  متكن  وبعدها 
ج�����س��د ال��ق��ط��ة، ول���ف احل��ي��ة حول 

مع�سمه.
القطة  اأن   ، ج��ون��زال��ي�����ض  وي���وؤك���د 
بخري، حيث راآها يف وقت اآخر من 
اليوم وهي ب�سحة جيدة، رغم بعد 

الدوار الوا�سح يف �سريها.
الثعابني  م���ن  ال���ب���وا  ح��ي��ة  وت���ع���د 
ال��ق��وي��ة، وي����رتواح ط��ول��ه��ا م��ا بني 
�سنتيمرتات اإىل عدة اأمتار، وتعي�ض 
واجلنوبية،  ال�سمالية  اأم��ري��ك��ا  يف 
باللتفاف  ف��ري�����س��ت��ه��ا  وت�����س��ط��اد 
ع���ل���ي���ه���ا، وخ���ن���ق���ه���ا ح����ت����ى مت����وت 

ال�سحية، ثم تبداأ يف ابتلعها.

اللغة اال�شبانية تزداد يف 
الواليات املتحدة 

املهاجرون  كان  التي  ال�سبانية  اللغة  تزداد 
بها،  اخ��ف��اء حتدثهم  ي��ح��اول��ون  امل��ا���س��ي  يف 
ال�سوارع  يف  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  يف  رواج�����ا 
واجلامعات وحتى يف قلب دوائر احلكم مع 
تعاظم نفوذ المريكيني من ا�سول ا�سبانية 
ال�سيا�سة. و�سنع  يف و�سائل الع��لم وعامل 
ال�سيناتور الدميوقراطي تيم كاين احلدث 
القى خطابه يف جمل�ض  هذا ال�سبوع حني 
ال�سيوخ باللغة ال�سبانية للدفاع عن ا�سلح 
ت��اري��خ��ي ل��ق��ان��ون ال��ه��ج��رة مي��ك��ن ان يفتح 
11 مليون �سخ�ض على  الباب اما ح�سول 
ا�سول  م��ن  اغ��ل��ب��ه��م  الم��ريك��ي��ة  اجلن�سية 
بيلر  ال�سحافية  وت��رى  امريكية.  لتينية 
ال�سبات  من  ال�سحوة  كتاب  موؤلفة  ماريرو 
رمزية  ال�����س��ي��ن��ات��ور  م���ب���ادرة  ان  الم���ريك���ي 
)ال�سبانية(  ان��ه��ا  ل��ت��اك��ي��د  ط��ري��ق��ة  وه����ي 
اروقة  يف  حتى  البلد  ه��ذا  يف  تخاطب  لغة 
يف  م�ستخدمة  لغة  وال�سبانية   . ال�سلطة 
ا�س�ض  1565 حني  منذ  املتحدة  ال��ولي��ات 
فلوريدا  يف  اغو�ستني  �سان  ال�سباين  التاج 
اجلنوب  يف  خ�سو�سا  م�ستخدمة  وب��ق��ي��ت 
انت�سرت  حني  يف  للبلد  الغربي  واجل��ن��وب 
ال�سرقي  ال�����س��اح��ل  يف  الن��ك��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة 

وال�ساحل الغربي.

هارفارد  كلية  يف  باحثني  من  جديدة  اأج��وب��ة  ظهرت 
لل�سحة العامة. فقد حللوا معدلت النوبات القلبية 
�سمن  والن�ساء  ال��رج��ال  عند  الدماغية  واجل��ل��ط��ات 
)الدرا�سة الأمريكية لل�سحة والتقاعد( التي ل تزال 
م�ستمرة. من بني 5422 فرداً �ساركوا يف الدرا�سة، 
اأن الأ�سخا�ض الذين تقاعدوا كانوا اأكرث ميًل  تبني 
للتعر�ض لنوبة قلبية اأو جلطة دماغية بن�سبة 40% 
من الأ�سخا�ض الذين يتابعون العمل. ات�سحت تلك 
الن�سبة املرتفعة خلل ال�سنة الأوىل بعد التقاعد ثم 

عادت وا�ستقرت يف املرحلة اللحقة.
ُن�����س��رت يف )جم��ل��ة العلوم  ال��ت��ي  ال��ن��ت��ائ��ج  ت��ت��م��ا���س��ى 
قد  ك��ان��ت  �سابقة  درا���س��ات  م��ع  وال��ط��ب(  الجتماعية 
اأث��ب��ت��ت اأن ال��ت��ق��اع��د ي��رت��ب��ط ب��ت��ده��ور ال�����س��ح��ة. لكن 
بتح�سن  يرتبط  التقاعد  اأن  اأخ��رى  درا���س��ات  اأظهرت 
املختلفة  الدرا�سات  بع�ض  ك�سف  بينما  اأي�ساً  ال�سحة 

اأنه ل يوؤثر كثرياً على الو�سع ال�سحي.

مرحلة انتقالية �صعبة
التي  روب��ن مون  ج.  الأ�سا�سية  الدرا�سة  قالت مديرة 
لرئي�ض  ال�سحية  ال�سيا�سة  كم�ست�سارة  راه��ن��اً  تعمل 
بلدية نيويورك مايكل بلومبريغ: )ت�سري نتائجنا اإىل 
اأننا قد نحتاج اإىل اعتبار التقاعد عملية بحد ذاتها ل 

جمرد حدث(.
و�سفت مون وزملوؤها يف الدرا�سة التقاعد على اأنه 
)مرحلة انتقالية تغري م�سار احلياة وت�سمل تغيريات 
والتفاعلت  ال�سحية  ال�سلوكيات  ر�سم  تعيد  بيئية 
والجتماعية(،  النف�سية  وال�����س��غ��وط  الج��ت��م��اع��ي��ة 
والأولويات.  الهوية  يف  حت��ولت  م��ع  ت��رتاف��ق  كذلك 
بعبارة اأخرى، يرتافق التوقف عن العمل مع كم هائل 
التغيريات  ه��ذه  تف�سر  ق��د  الأخ���رى.  التغيريات  م��ن 
ال�سبب الذي يجعل التقاعد يف املرتبة العا�سرة على 
لئحة اأكرث 43 حدثاً متعباً يف احلياة. ينجح بع�ض 
ب�سل�سة  النتقالية  املرحلة  ه��ذه  اجتياز  يف  النا�ض 
الآخرون  يف�سل  بينما  الناجح  التقاعد  مرحلة  نحو 

يف ذلك.

ط����وال اأرب���ع���ة ع���ق���ود، حتدث 
اأ����س���ت���اذ طب  د. ج�����ورج ف���اي���ان، 
النف�ض يف كلية هارفارد الطبية، 

مئات  وع��دد من زملئه مع 
الذين  وال��ن�����س��اء  ال���رج���ال 

)درا������س�����ة  يف  ������س�����ارك�����وا 
تطور الرا�سدين(. كانت 

الدرا�سة تركز يف البداية على التطور الأويل، ولكنها 
مثل  ال�سن  يف  بالتقدم  متعلقة  م�سائل  الآن  ت�سمل 

التقاعد.
حني �ساأل الباحثون امل�ساركني يف الدرا�سة )80 �سنة 
التقاعد  م��ن  جتعل  ال��ت��ي  الن�ساطات  ع��ن  ف���وق(  وم��ا 
اأربعة عنا�سر  جتربة ممتعة و�سحية ومفيدة، برزت 

اأ�سا�سية:
من  نتقاعد  ل  ج��دي��دة:  اجتماعية  �سبكة  اإن�ساء   -1
ع��م��ل م��ع��ني ف��ح�����س��ب ب���ل ن��وق��ف ال��ت��وا���س��ل اليومي 
�سبكة  اإن�ساء  اأن  يف  �سك  ل  وال��زم��لء.  الأ�سدقاء  مع 
واجل�سدية  العقلية  ال�سحة  يفيد  جديدة  اجتماعية 

يف اآن.
الغولف  مثل  ن�ساطات  ت�ساهم  اأن  ميكن  اللعب:   -2
ال�����س��ال��ون��ات وغ���ريه���ا يف  اأو رق�����ض  ال�����ورق  ل��ع��ب  اأو 
ال�سرتخاء ف�سًل عن عقد �سداقات جديدة وتقوية 

ال�سداقات القدمية.
اجلانب  ت��ف��ع��ي��ل  ي�����س��اه��م  اأن  مي��ك��ن  الب���ت���ك���ار:   -3
يتخذ  قد  الدماغ.  �سحة  على  احلفاظ  يف  البتكاري 
ب����دءاً م��ن ال��ر���س��م والعناية  اأ���س��ك��اًل ع����دة،  الب��ت��ك��ار 
باحلديقة و�سوًل اإىل تعليم الأطفال بع�ض القواعد 
يف اللغة اللتينية مثًل. قد ي�ساهم الغو�ض يف عامل 

البتكار اأي�ساً يف اكت�ساف جوانب جديدة من الذات.
التعلم  ي�ساهم  الب��ت��ك��ار،  م��ث��ل  ال��ت��ع��لنّ��م:  متابعة   -4
امل�ستمر يف اإبقاء العقل نا�سطاً والدماغ �سحياً. تتعدد 
الطرق ملتابعة التعلم مثل اكت�ساب لغة جديدة وبدء 
ا�ستك�ساف  اأو  نحبها  مو�سيقية  اآل��ة  على  العزف  تعلم 

مو�سوع يثري اهتمامنا.

اآثار فردية
ل �سك يف اأن فهم طريقة تاأثري التقاعد على جمموعة 
وا�سعة من النا�ض اأمر مثري للهتمام ولكنه ل يعك�ض 

بال�سرورة طريقة تاأثريه بك �سخ�سياً.
يكون  ق��د  م��رب��ح،  وغ��ري  ومتعباً  �ساقاً  ك��ان عملك  اإذا 
يرتبط  ق��د  اإل��ي��ك،  بالن�سبة  راح���ة.  م�سدر  التقاعد 
الأ�سخا�ض  اأما  ال�سحة.  بتح�سن  العمل  عن  التوقف 
حول  تتمحور  حياتهم  وجعلوا  عملهم  اأحبوا  الذين 
ذلك العمل، فقد ينظرون اإىل التقاعد ب�سكل خمتلف، 
ل �سيما اإذا تقاعدوا ب�سبب �سيا�سة ال�سركة التي متنع 

توظيف املتقدمني يف ال�سن.
كل فرد تربطه علقة جيدة مع ال�سريك يكون اأكرث 
ال�سخ�ض  م��ن  التقاعد  مرحلة  يف  للنجاح  ا�ستعداداً 
الذي ل ينعم بال�سعادة يف حياته املنزلية لأن العمل يف 
هذه احلالة يوفر له ملذاً. الأ�سخا�ض الذين يحبون 
التطوع  يف  ي����رتددون  ول  معينة  ون�����س��اط��ات  ه��واي��ات 
كربى  م�ساكل  ي��واج��ه��ون  ل  مماثلة  ب��اأم��ور  وال��ق��ي��ام 
اأما  التقاعد.  بعد  )الإ���س��ايف(  وقتهم  تنظيم  لإع���ادة 
بن�ساطات كثرية بعيداً  الذين ل يقومون  الأ�سخا�ض 
عن العمل، فقد يجدون �سعوبة يف ملء الوقت. ن�سل 
الذين  الأ�سخا�ض  اأن  ال�سحة. ل �سك يف  اإىل م�ساألة 
واأُ�سيبوا  �سبق  اأو  بال�سوء،  ي�سعرون  لأنهم  يتقاعدون 
بنوبة قلبية اأو جلطة دماغية، اأو مت ت�سخي�ض مر�ض 
ال�سرطان اأو ال�سكري اأو اأي حالة مزمنة اأخرى لديهم، 
ل ي�ستمتعون بفرتة التقاعد بقدر الأ�سخا�ض الذين 
اأنت  بكامل �سحتهم. هل  وه��م  املرحلة  ه��ذه  ي��ب��داأون 
بالعنا�سر  ر  فكنّ قريباً؟  للتقاعد  تخطط  اأو  متقاعد 

التي جتعل من التقاعد جتربة ناجحة!

ك�سفت درا�سة حديثة نفذتها ون�سرتها املجلة الدولية للبدانة Obesity عن فائدة اأخرى للر�ساعة الطبيعية تتمثل يف م�ساعدة 
الأم على خف�ض وزنها من خلل حرق 600 �سعرة حرارية يومياً على الرغم من الطعام واملواد الغذائية التي ت�ستهلكها لتوفري 

النظام الغذائي ال�سروري لطفلها. 
وبينما يحتاج اجل�سم اإىل مزيد من الطاقة والغذاء لإنتاج حليب الثدي؛ فاإن الر�ساعة الطبيعية ت�سهم يف 

التي  العظيمة  الفوائد  �سعرات حرارية يومياً. ومع   600 اإىل   500 ال��وزن، بحرق عادة ما بني  تخفيف 
حتملها الر�ساعة الطبيعية على �سحة الطفل، اأكدت هذه الدرا�سة اأنها تنطبق فوائدها على �سحة الأم 

اأي�ساً فيما ت�ستمرنّ هذه الفوائد لعقوٍد بعد الولدة. 
التنفيذية  اللجنة  مدير  الغزال،  خلفان  ح�سة  الدكتورة  قالت  الدرا�سة،  هذه  اأهمية  على  وتعليقاً 

�سوية  رفع  م�ساألة  يف  كبرياً  �سوطاً  لقد قطعت احلملة  للطفل:  اإم��ارة �سديقة  ال�سارقة  حلملة 
الوعي حول الفوائد اجًلمة للر�ساعة الطبيعية على �سحة الطفل، بدًء من العنا�سر الغذائية 

الأ�سا�سية و�سوًل للعلقة الوطيدة بني الأم والطفل. وفيما تظهر فائدة جديدة للر�ساعة 
الر�ساعة  عملية  ت�سكل  طبيعياً،  وزنها  تخفيف  على  الأم  م�ساعدة  يف  تتمثل  الطبيعية 

من  مئات  حرق  على  م�ساعدتهن  يف  تتمثل  للأمهات  اإقبال  مو�سوع  اليوم  الطبيعية 
ال�سعرات احلرارية يومياً بدون الإفراط يف ممار�سة التمارين.

لل�سعرات  ال�سريع  الإن��خ��ف��ا���ض  لأن  احل���ذر  ت��وخ��ي  الأم��ه��ات  املخت�سون  وي��و���س��ي 
القا�سي  الغذائي  النظام  يعر�ض  اجل��وع. كما  �سدة  اإىل  ي��وؤدي  احلرارية يف اجل�سم 
واملمار�سة املفرطة للتمارين اإىل جانب تناول اأدوية خلف�ض الوزن، الأمهات املر�سعة 

للخطر ويقلل من عملية اإدرار حليب الأم ما يعيق عملية الر�ساعة الطبيعية. 

التقاعد... مفيد اأم م�شّر بال�شحة؟ 

الر�شاعة الطبيعية ت�شاعد االأم على حرق 600 �شعرة حرارية يوميًا
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غوغل تبداأ م�شر�ع االإنرتنت عرب املناطيد 
بداأت �سركة غوغل الأمريكية تنفيذ م�سروعها لن�سر الإنرتنت الل�سلكي 
باملناطق النائية با�ستخدام املناطيد اأو البالونات، ولكن لي�ض يف جنوب �سرق 
اآ�سيا واأفريقيا وفق تقارير �سابقة، بل فوق ن�سف الكرة اجلنوبي للأر�ض 
انطلقا من نيوزيلندا. فقد ك�سفت غوغل اجلمعة املا�سية اأن هذا الربنامج 
التجريبي الذي يحمل ا�سم بروجكت لون انطلق هذا ال�سهر من نيوزيلندا 
تفوق  ارتفاعات  على  وحتلق  ال�سم�سية  بالطاقة  تعمل  بالونات  با�ستخدام 

الرتفاع الذي ت�سل اإليه الطائرات فوق الأر�ض مرتني.
البحث  امل�سروع ي�ستخدم لوغاريتمات على غرار حمرك  اأن هذا  واأ�سافت 
اإليها، ثم يحركها  التوجه  البالونات  التي حتتاج  الأماكن  غوغل لتحديد 

�سوب الرياح التي تهب يف الجتاه املرغوب.
ومن خلل احلركة مع الرياح تكون البالونات �سبكة من نقاط حممولة جوا 
لبث اإ�سارات الإنرتنت التي ميكن اأن تتيح الدخول على ال�سبكة العنكبوتية 
نطاق  با�ستخدام  الثالث  اجليل  م��ن  قريبة  ب�سرعة  كبرية  منطقة  ف��وق 
هوائي  تركيب  البالونات  ب�سبكة  الت�سال  ويتطلب  الل�سلكية،  ال��رتددات 
اأن ثلثني  الأر����ض. وذك��رت غوغل  امل��وج��ودة على  املباين  ف��وق  للإنرتنت 
الإنرتنت ملجموعة �سغرية  �ستبث  ال�سهر  نيوزيلندا هذا  اأطلقت يف  بالونا 
وت�سكيل  التكنولوجيا،  ه��ذه  لتح�سني  حماولة  اإط��ار  يف  امل�ستخدمني  من 
املرحلة التالية من امل�سروع الذي مل حتدد ال�سركة تكلفته املحتملة. وكان 
�سحيفة وول �سرتيت جورنال اأ�سارت بتقرير ال�سهر املا�سي اإىل اأن غوغل 
الل�سلكية  ال�سبكات  لتطوير  املحلية  الت�����س��الت  �سركات  م��ع  �ستتعاون 
اإن  خارج املدن الكربى، حيث ل تتوفر خطوط الإنرتنت ال�سلكي. وقالت 
الل�سلكية عرب مناطق  ال�سبكات  لإن�ساء  املناطيد  ا�ستخدام  تدر�ض  غوغل 
وا�سعة، واأنها اأجرت بالفعل جتارب يف كينيا وجنوب اأفريقيا، وجتري حاليا 
طيف  ل�ستخدام  ت�ساريح  على  للح�سول  خمتلفة  حكومات  مع  حمادثات 

البث التلفزيوين الذي يوفر اإ�سارات مل�سافات اأطول.

بالن�صبة اإىل الكثريين، ي�صكل التقاعد مكافاأة اأ�صا�صية بعد عقود من العمل 

اليومي، وهو وقت خم�ص�ص لال�صرتخاء واال�صتك�صاف واال�صتمتاع بعيدًا 

عن االأعباء اليومية. لكن بالن�صبة اإىل اآخرين، ُتعترب هذه الفرتة 

ع�صيبة الأنها ترتافق مع تدهور ال�صحة وزيادة ال�صوابط 

عمومًا. طوال �صنوات، كان الباحثون يحاولون معرفة 

اأو  اأو التقاعد نف�صه، مفيدًا  اإذا كان فعل التقاعد،  ما 

م�صرًا بال�صحة اأو غري موؤثر.

اإدارة م�شرية للتن�شيق 
االأثري مع الد�ل االفريقية

اأعلنت وزارة الدولة ل�سوؤون الثار 
بني  للتن�سيق  ادارة  ان�ساء  مب�سر 
الثري  املجال  يف  وافريقيا  م�سر 
ت�سمل ار�سال بعثات م�سرية للقيام 
النيل  ح��و���ض  دول  يف  ب��احل��ف��ائ��ر 
وت���دري���ب الث���ري���ني الف����ارق����ة يف 
م�سعى من جانب القاهرة ل�ستعادة 
علقاتها بعمقها الفريقي. وقال 
اأحمد عي�سى وزير الدولة ل�سوؤون 
الث�����ار ام�����ض الح����د يف ب��ي��ان انه 
خا�سة  ادارة  بان�ساء  ق���رارا  اأ���س��در 
بالتن�سيق امل�سري الفريقي تهدف 
اىل القيام بدور يف التوجه اجلديد 
افاق  وفتح  افريقيا...  نحو  مل�سر 
جديدة للتعاون وال�سراكة يف كافة 

جمالت العمل الثري.



�ش�ؤون حملية

22

االثنني   -  17   يونيو    2013 م    -    العـدد    10820
Monday    17    June     2013  -  Issue No   10820

مدير عام جمل�س اأبوظبى للتعليم ي�شهد احلفل اخلتامى ملدر�شة النهيانية بالعني
•• العني - الفجر

اأقامت املدر�سة النهيانية حفلها اخلتامي للعام الدرا�سي احلاىل جم�سدة 
وال�سراكة  املجتمعي  التفاعل  يف  وجهودها  طلبها  اإجن���ازات  خلله  من 
الإيجابية مع اأولياء الأمور ، وذلك بح�سور معايل مغري خمي�ض اخلييلي 
العني  الكثريي مدير مكتب  اأبوظبي للتعليم و �سامل  مدير عام جمل�ض 
الإقليمي وعلي عبد اهلل ال�سرف مدير املدر�سة وكل من الهيئتني الإدارية 
الإقليمي  املكتب  وموجهات  موجهي  من  غفري  وجمع  باملدر�سة  والفنية 
الحتفال على ممار�سات  فعاليات  ا�ستملت  وقد   ، الطلب  اأم��ور  واأول��ي��اء 
اأكدت الوجهة الواعية والإدراك امل�ستنري الذي اختطته النهيانية لنف�سها 

كموؤ�س�سة تعليمية تدرك اأهمية دورها التعليمي والرتبوي واملجتمعي.
حيث تنوعت الفعاليات التي دارت حتت عنوان الهوية والرتاث وكان هذا 
نيابة عن زملئه  الغفلى  �سيف  الطالب  القاها  التى  الكلمة  فى  وا�سحا 
التحدي على مر  ب��روح  ارت��وى  النهيانية هى رمز لغر�ض  ان  ليوؤكد على 
�ساحب  من  املدر�سة  به  حتظى  ال��ذى  بالدعم  م�سيدا  اخلم�سني  �سنواته 
اهلل وويل  الدولة حفظه  رئي�ض  نهيان  ال  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو 
عهده �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايدال نهيان اإميانا بالتعليم ك�سياج 

يحمي مكت�سبات الدولة واإطار يجعلها يف اأبهى حلل ال�سكل وامل�سمون.
وقال ونحن نحتفل بتكرمي م�سرية اأداء النهيانية ك�سرح ثقايف وتعليمي 
ومنرب جمتمعي اإمنا جن�سد امتناننا لقيادتنا احلكيمة وخططها الر�سيدة 
يف بناء الكيان الإن�ساين لأبنائها وتعزيز هويتهم وانتمائهم لهذا الوطن 
العظيم ، وليفوتني يف هذا املقام تقدمي وافر ال�سكر والتقدير اإىل راعي 
احلفل على تلبيته لدعوتنا وت�سريفنا باحل�سور لتكرمي اأبنائه مبا يوؤكد 

القدرة على دفع امل�سرية فى اطار من العزة والنتماء للرتاث التليد .
هذا وقد مت عر�ض جمموعات عمل تراثية متثل ملمح وطنية من فنون 
مار�سها الأجداد واأن�سطة بحرية وجتارية  واأعمال طبخ تو�سح يف جمملها 

�سورة عن املجتمع الإماراتي مفعمة بعمق النتماء والهوية يف اإطار من 
اأداء مميز لفرقة العيالة من طلب املدر�سة م�ساحبة للأحلان الرتاثية 

املحببة اإىل القلوب والتي ت�سحذ النف�ض همة وفخرا بالأجداد .
 وملا كانت املدر�سة حتوي العديد من اجلن�سيات العاملة بها فقد انت�سرت 
بال�سالة  اأق��ي��م  وال���ذي  وال��ه��وي��ة  ال���رتاث  خ��لل معر�ض  م��ن   - بالطبع 

تربز  التي  الأن�سطة  املعر�ض  اأجنحة  م��دار  – وعلى  باملدر�سة  الريا�سية 
هويات وتراث كل جن�سية يف اإطار من الرتابط والتعاون الناب�سني بالود 

وامل�ساركة ، حيث مثلت تلك الأجنحة دول 
الأمارات ،ال�سام وبريطانيا ونيوزيلندا واأمريكا وجنوب اإفريقيا وم�سر .

 وقد اهتم معايل مدير عام جمل�ض اأبوظبي للتعليم واحل�سور جميعا مبا 
احتواه املعر�ض من اأن�سطة اأعربوا 

الفعاليات ومبا  بتلك  اأنهم �سعدوا  اأك��دت  التي   عنها من خلل كلماتهم 
جمل�ض  عام  مدير  مبعايل  حدا  مما  والتجاوب  امل�ساركة  نب�ض  من  فيها 
اأبوظبي للتعليم اإىل التعرف على جميع تلك الأجنحة باهتمام متحدثا 
املدر�سة  راأى فيها جناحا لقدرة  التي  اأ�سحابها  منوها مب�ساركاتهم  مع 

على ربط اجلميع باهتمام م�سرتك ون�سر روح التاآلف
بني العاملني وهو ما عرب عنه معاليه يف كلمته التي األقاها قبل مغادرته 
املدر�سة موؤكدا على التميز والنجاح الذي تتمتع به املدر�سة والتي عربت 
عنه باقتدار من خلل ما راآه فيها . وقد �ساهد الدكتور اخليلى فعاليات 
الأداء الريا�سي لفرقة اجلمباز باملدر�سة واحلائزة على جائزة الدولة يف 
الذي بدا وا�سحا يف تنفيذ  باأدائهم وحما�سهم  املجال مبديا �سروره  هذا 
ا�ستكمال  على  معاليه  وح��ر���ض    . وم��ه��ارة  مب��رون��ة  الريا�سية  ال��ف��ق��رات 
الفعاليات من خلل الفقرات التي مت اأداوؤها على م�سرح املدر�سة م�ساهدا 
الزمن  تعليمي ومعريف عرب  النهيانية ك�سرح  لفيلم يربز م�سرية تطور 
ا�ستكملت بتتويج وتكرمي الأبناء من الطلب حيث قام معاليه م�ساحبا 
الإجناز  م�سرية  بتكرمي  الإقليمي  ال��ع��ني  مكتب  وم��دي��ر  امل��در���س��ة  مل��دي��ر 
والنجاح لطلب املدر�سة من طلب الدمج ومتفوقي ال�سف اخلام�ض يف 
ودورها  املدر�سة  ن��وه معاليه بجهد  ، ويف ختام احلفل  الفرحة  اإط��ار من 
الوا�سح الذي متار�سه بتاألق ومتيز يف م�سرية التعليم متمنيا للطلب من 
اإليه من م�ستقبل ورقي يعني  الأبناء دوام التفوق و�سول اإىل ماي�سبون 

بدوره الوطن على التطور والرتقاء .   

دمج طالب زايد العليا بور�س التاأهيل 
املهني يف املوؤ�ش�شات احلكومية مبدينة العني

العني – الفجر
الكامل  الدمج  حتقيق  اإىل  تهدف  التي  العامة  ا�سرتاتيجيتها  اإط��ار  يف 
با�سرت  املجتمع  يف  برعايتها  امل�سمولني  الإع��اق��ة  ذوي  م��ن  ملنت�سبيها 
اخلا�سة  الحتياجات  وذوي  الإن�سانية  للرعاية  العليا  زاي��د  موؤ�س�سة 
ممثلة يف مركز العني للرعاية والتاأهيل التابع لها تطبيق جتربة الدمج 
اجلزئي لعدد من طلب املركز بور�ض العمل والتاأهيل املهني يف الدوائر 
خمي�ض  حممد  وق��ال  العني   مبدينة  احلكومية  وال�سركات  واملوؤ�س�سات 
اخلطوة  تلك  ان  ال��ع��ني  م��رك��ز  م��دي��ر  الدارة  جمل�ض  ع�سو  احل����دادي 
من اأدارة املركز تاأتي ا�ستناداً لروؤية املوؤ�س�سة التي ت�سعى لتاأمني فر�ض 
ت�سمح  التي  الإعاقة  ذوي  من  برعايتها  امل�سمولة  الفئات  لكافة  الدمج 
اأو يف املجتمع واحلر�ض  حالتهم بذلك �سواء يف مدار�ض التعليم العام 
يف  ان��ه  واأ���س��اف  املجتمع.   يف  بدجمهم  كامله  حقوقهم  اإعطاءهم  على 
القابلني  من�سبيه  من  لعدد  لتدريبياً  برناجماً  املركز  نظم  الط��ار  هذا 
مايو   12 م��ن  ال��ف��رتة  خ��لل  وذل��ك  ع�سر  ال�ساد�سة  �سن  م��ن  للتدريب 
وحتى 5 يونيو احلايل،  �سمل الطلب من اإعاقات متنوعة مثل التخلف 
العقلي الب�سيط وبطئ و�سعوبات التعلم، والإعاقة ال�سمعية وفق خطة 
تدريب متكاملة لإك�سابهم املهارات الأ�سا�سية للعمل يف القطاع احلكومي 
واخل��ا���ض. واأك���د احل����دادي اأن ال��ربن��ام��ج حقق ال��ن��ج��اح امل��ط��ل��وب نظراً 
املوؤ�س�سة  معها  تعاونت  التي  امل�ست�سيفة  احلكومية  املوؤ�س�سات  لتجاوب 
قادرين  وباأنهم  الفئات،  تلك  بقدرات  بتلك اجلهات  امل�سئولني  ولإمي��ان 
اأدائهم عن  يقلون مب�ستوي  فهم ل  قدراتهم  اختلفت  وان  العطاء  على 

اقرانهم ال�سوياء، بل قد يفوقونهم .
ل�ستقبال  اأبوابهم  بفتح  ب��ادرت  التي  باجلهات  الط��ار  ه��ذا  يف  م�سيداً   
اأداء عملهم هيئة المارات للهوية و�سركة العني  الأبناء وت�سجيعهم يف 
باملنطقة  احلاكم  ممثل  ودي���وان  العني  وبلدية  الربيد  وهيئة  للتوزيع 
ال�سرقية . واأو�سح ان تلك املبادرة تعد من اخلطوات الهامة نحو حتقيق 
الدمج الكلي ملنت�سبي املوؤ�س�سة مبركز العني الذين ت�سمح حالتهم بذلك 
�سمن خطط مربجمة ، موؤكداً اأن موؤ�س�سة زايد العليا للرعاية الن�سانية 
تبذل اأق�سى جهودها لتقدمي خدماتها لذوي الإعاقة من خلل تقدمي 
اخلدمات التعليمية والتاأهيلية والعلجية امل�ساندة لفئات ذوي الإعاقة 
ودمج  والتاأهيل،  الرعاية  ميادين  يف  العاملية  املمار�سات  اأف�سل  باتباع 
فئاتها من ذوي الإعاقة يف املجتمع، والت�سخري الأمثل ملواردها الب�سرية 
واملالية والتقنية، مبا ي�سب يف النهاية يف نهر اخلدمات املقدمة لأبنائنا 

من ذوي الإعاقة. 
واأكد مدير مركز العني للرعاية والتاأهيل اأن فئات ذوي الإعاقة قادرة 
الآخ���رون ويف بع�ض  ب��ه  ال��ذي يعطي  ال��ق��در  بنف�ض  العطاء مت��ام��اً  على 
ظروفهم  م��ع  يتنا�سب  مب��ا  ول��ك��ن  م�ساعف،  ب�سكل  ي��ك��ون  ق��د  الأح��ي��ان 
التي حقق  املجالت والأن�سطة  العديد من  ال�سحية، وهناك  وحالتهم 
البناء  ق����ادرون على  اأن��ه��م  واأث��ب��ت��وا  الإع��اق��ة جن��اح��ات لف��ت��ة  فيها ذوو 

والفاعلية يف املجتمع.
احلاجز  ه��ذا  بك�سر  ي��ب��ادروا  اأن  املجتمع  ف��ئ��ات  ب��اق��ي  على  يجب  ول���ذا   
اأنه موجود مع ذوي الإعاقة حتى ت�سبح  البع�ض  النف�سي الذي يعتقد 

عملية اإدماجهم اأكرث �سهولة وي�سر. 

من اأجل املراأة والعلم

جامعة االإمارات حتت�شن اطالق برنامج منح زمالة لوريال - اليون�شكو للد�ل العربية 

•• العني - الفجر

احت�سنت جامعة الإمارات الندوة التعريفية لإعلن 
من  واليون�سكو  ل��وري��ال  زم��ال��ة  منح  برنامج  اط��لق 

اأجل املراأة والعلم للدول العربية لعام 2013.
املتميزة  بالإجنازات  الحتفاء  اإىل  الربنامج  ويهدف 
العربي ومتكينهن من  العامل  للعاملات والباحثات يف 
اأجل حتقيق املزيد من التفوق والتميز يف جمالتهن 

العلمية.
لي�سمل  الربنامج  ه��ذا  نطاق  تو�سيع  تقرر  وق��د  ه��ذا 
���س��م��ت اجلزائر،  ع��رب��ي��ة  دول����ة   17 م���ن  م��ر���س��ح��ات 
لبنان،  ال��ك��وي��ت،  الأردن،  ال��ع��راق،  م�سر،  البحرين، 
ليبيا، �سلطنة عمان، فل�سطني، قطر، اململكة العربية 
ال�سعودية، ال�سودان، �سوريا، تون�ض، الإمارات العربية 
عاملات  ع�سر  اإىل  ال��زم��ال��ة  وال��ي��م��ن.ومت��ن��ح  امل��ت��ح��دة، 
 15،000 عربيات متميزات، وتبلغ قيمة كل زمالة 

وتدعيما  العلم،  تطور  يف  لإ�سهاماتهن  تقديراً  يورو 
مل�سريتهن العلمية.

ويتم هذا العام تنظيم الربنامج بالتعاون مع الهيئة 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ب�����وزارة ال��ت��ع��ل��ي��م العايل 
توزيع  حفل  �سيقام  كما  ال��دول��ة،  يف  العلمي  والبحث 

اجلوائز يف نوفمرب 2013 يف مدينة دبي.
ال�سيدة  م��ن  ك��ل  الفعالية  ه���ذه  امل��ت��ح��دث��ني يف  وم���ن 
ال�سرق  ل��وري��ال  يف  الت�سويق  رئي�سة  غنتو�ض،  م��اي��ا 
الأو�سط، والدكتور نبيل �سالح، ع�سو جلنة التحكيم 
واأ�ستاذ فخري من املركز القومي للبحوث بالقاهرة، 
ال�سابقة  ال��ف��ائ��زة  ال�سحيباين،  انت�سار  وال��دك��ت��ورة 

باجلائزة واأ�ستاذ م�سارك يف جامعة امللك �سعود،
وتوجه الأ�ستاذ الدكتور �سهام الدين كلداري، م�ساعد 
والدرا�سات  العلمي  للبحث  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
لوريال  موؤ�س�سة  اإىل  بال�سكر   ، املنا�سبة  بهذه  العليا 
ومنظمة اليون�سكو لتقدميها برنامج الزمالة، وقال 

اإن املراأة العربية ب�سكل عام، واملراأة الإماراتية ب�سكل 
خا�ض، ح�سلت على الدعم والتمكني من قبل قيادتنا 
احل��ك��ي��م��ة، ح��ي��ث ���س��اه��م��ت امل�����راأة وق���دم���ت اإجن�����ازات 
توازي نظريها الرجل لت�ستحق العرتاف والتقدير 

العاملي.
الفائزات  �ست�سبح  ذل��ك،  والأه���م من  قائًل  واأ���س��اف 
بهذه اجلائزة مثاُل يحتذى به لت�سجيع غريهن من 
الن�ساء العربيات للم�ساركة والتفوق العلمي وبالتايل 
ت���ق���دمي امل���زي���د م���ن الإجن��������ازات امل��ت��م��ي��زة يف جمال 

التكنولوجيا والعلوم. 
من جانبه اكد الدكتور ح�سام العلماء، مدير الهيئة 
على  الهيئة  حتر�ض  قائًل  العلمي  للبحث  الوطنية 
والإقليمية  امل��ح��ل��ي��ة  وامل��ن��ظ��م��ات  ال��ه��ي��ئ��ات  م�����س��ارك��ة 
العلماء  وم���ك���اف���اأة  ل���دع���م  ج���ه���وده���ا  يف  وال���دول���ي���ة 
ل��ت��وج��ه��ات القيادة  ت��ن��ف��ي��ذاً  وال��ب��اح��ث��ني وامل��ب��ت��ك��ري��ن 
وا�سار  البحثي،  التعاون  لتعزيز  الداعمة  الر�سيدة 

املجالت  ك��اف��ة  يف  رئي�سي  دور  الم��ارت��ي��ة  ل��ل��م��راأة  اأن 
الأكادميية والبحثية ولها م�ساركات فاعلة ومتميزة 
يف برامج الهيئة التناف�سية البحثية العاملية امل�ستوى 
العربية  الزمالة  جائزة  يف  مل�ساركتها  نتطلع  لذلك 
الإقليمية للمراأة يف جمال العلوم لعام 2013 التي 
جمال  يف  املتميزة  العربية  امل���راأة  تكرمي  اإىل  تهدف 

العلوم واإبراز طاقاتها العلمية وتعزيز مكانتها.
هذا وقد مت فتح باب تقدمي الطلبات يف برنامج منح 
زمالة لوريال واليون�سكو من اأجل املراأة والعلم للدولة 
2013 للعاملات العربيات املتميزات يف  العربية لعام 
املجالت التالية: علوم املواد، علوم احلياة، الهند�سة، 
اأن  التالية:  املعايري  ا�ستيفاء  �سرط  وال��ري��ا���س��ي��ات؛ 
املقيمات  م��ن  ال��ع��رب��ي��ة  اجلن�سية  ح��ام��ل��ي  م��ن  ت��ك��ون 
اإح����دى ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي ح��دده��ا الربنامج،  يف 
يونيو   24 قبل  ال��دك��ت��وراه  على  املتقدمة  وح�سول 

2011، واأل يزيد عمر املتقدمة عن 40 عاماً. 



يختلف ال�سغط وفقاً للن�ساط الذي تقوم به وامل�ساعر التي تنتابك والوقت. 
ب��د م��ن قيا�ض ال�سغط م��رات ع��دة قبل  – ج��اك م���راد: )ل  يقول د. ج��ان 
العر�سي  ذل��ك  من  اأدق  املنزل  يف  الت�سخي�ض  يكون  ما  وغالباً  الت�سخي�ض. 

الذي ُيقام يف العيادة(. 

�صغط دم اأعلى من 9/14: مرتفع
 يدل بع�ض العوار�ض كاآلم الراأ�ض وطنني الأذن والروؤيا امل�سو�سة على ارتفاع 
�سغط الدم ال�سرياين، علماً اأن الأخري يبقى �سامتاً لذلك ل بدنّ من املواظبة 

على قيا�ض �سغط الدمنّ مرة كلنّ عام منذ بلوغ الأربعني من العمر.
الدم؟ �سغط  ارتفاع  يطرحها  التي  املخاطر  هي  • ما 

�سلباً على �سرايني  ال���دمنّ ح��ني يبقى م��ن دون ع��لج  ارت��ف��اع �سغط  ي��وؤث��ر   -
ب�سرايني  ي�سر  كذلك  باجللطة.  الإ�سابة  خلطر  يعر�سك  قد  اإذ  ال��دم��اغ، 
القلب، اإذ يزيد احتمال الإ�سابة باجللطة اأو ال�سكتة القلبية، وعلى �سرايني 
الكلى اإذ يق�سي تدريجاً على الأن�سجة اإىل اأن ُت�ساب بف�سٍل كلوي. ف�سًل عن 
اأنه ُيعترب �سبب بع�ض اأنواع التهاب ال�سرايني يف الأع�ساء ال�سفلى والإ�سابات 

التي تلحق ب�سبكية العني.
 • ما هي اأ�سباب الإ�سابة بارتفاع �سغط الدم؟

- مع مرور الوقت، تفقد ال�سرايني مرونتها، الأمر الذي يرفع ال�سغط. اإل 
ب�سبب  اأو  الوراثة  ب�سبب عوامل  اأ�سرع من غريها  يرتفع  بع�سها  اأن �سغط 
�سغط  بارتفاع  الإ���س��اب��ة  احتمال  م��ن  اأخ���رى  ع��وام��ل  تزيد  كذلك  �سعفها. 
م يف ال�سننّ ومن بينها زيادة الوزن وقلة الن�ساط البدين وامللح  الدمنّ مع التقدنّ

الزائد وال�سكري والكول�سرتول والتدخني.
 • هل ُتعترب حبوب منع احلمل �سبباً لرتفاع �سغط الدم؟

 - ق��د ي�����س��اب بع�ض ال��ن�����س��اء ال��ت��ي ت��ت��ن��اول ح��ب��وب م��ن��ع ح��م��ل تعتمد على 
اإىل  اجل�سم  يعود  م�سابهة،  ح��الت  ال��دم. يف  بارتفاع �سغط  الأو���س��رتوج��ني 
للن�ساء  تناولها. ميكن  يتوقفن عن  اأ�سابيع حني  طبيعته يف غ�سون ب�سعة 
اأنواع خا�سة  ملعاجلة ارتفاع �سغط الدمنّ تناول  اللواتي يتناولن دواًء خا�ساً 

من حبوب منع احلمل، ل �سيما تلك التي ل حتتوي على الربوج�ستني.

�سغط الدم؟ ارتفاع  اإىل  القلق  يوؤدي  • هل 
- ل ي�سبب التوتر الع�سبي اأو القلق ارتفاع �سغط الدم الذي ُيعزى اإىل خلل 
ال�سرياين  الدم  من �سغط  يزيد موقتاً  القلق  اأن  اإل  ال�سرايني.  يف وظائف 
الذي �سرعان ما يعود اإىل طبيعته عند زوال القلق. اأعلم طبيبك قبل قيا�ض 
العتبار  بعني  الأم���ر  لياأخذ  التوتر  اأو  القلق  ببع�ض  ت�سعر  اأن��ك  �سغطك 

وليقي�سه حني تكون هادئاً.
مراقبة �سغط دمها؟ احلامل  على  تتعني  • ملاذا 

- ُيعترب ت�سمم الدمنّ احلملي اأحد م�ساعفات احلمل التي جتمع بني ارتفاع 
�سغط ال���دمنّ ووج���ود الأل��ب��وم��ني يف ال��ب��ول. ي���وؤدي ارت��ف��اع �سغط ال��دم حني 
تهمل احلامل معاجلته اإىل ت�سنجات وا�سطرابات خطرية توؤثر عليها وعلى 

طفلها.
ارتفاع �سغط الدمنّ من دون دواء؟ خف�ض  ميكن  • هل 

العتماد على  )9.5/15(، ميكن  ال��دمنّ خفيفاً  ارتفاع �سغط  يكون  - حني 
ن�ساط  امللح،  من  اأق��ل  كميات  متوازنة،  تغذية  لعلجه:  �سحي  حياة  منط 
كيلوغرامات من   5 اأو   4 التدخني... فخ�سارة  الإق��لع عن  منتظم،  بدين 
الوزن واحلفاظ على وزن ثابت بعد فقدانها وامل�سي ملدة ن�سف �ساعة يومياً 

ي�ساعد على ا�ستعادة معدلنّ �سغط دم طبيعي.
نظام غذائي خاٍل من امللح؟ اعتماد  يتعني  • هل 

بل قد  القلبي، ل  الف�سل  �سيما يف ظ��لنّ غياب  ���س��روري��اً، ل  الأم��ر  يبدو  -ل 
امل�سنني.  لدى  ال�سديد  ال�سرر بك )جفاف...( يف فرتات احلرنّ  ذلك  يلحق 
اململحة  اإخفاء  على  فاحر�ض  امللح  ا�ستهلك  تخفيف  ُي�ستح�سن  ذلك،  رغم 
واحلدنّ من تناول الأطعمة الغنية بامللح اخلفي كاجلبنة )ل تاأكل اأكرث من 
قطعة يومياً(، النقانق )ل تاأكلها اأكرث من مرتني يف الأ�سبوع كحدنّ اأق�سى(، 

والوجبات اجلاهزة.
العلج؟ اأنواع  تختلف  • ملاذا 

- تتعدد اأ�سباب ارتفاع �سغط الدمنّ وتختلف معها اأ�ساليب املعاجلة. نظراً اإىل 
تنوع الآليات امل�سببة لرتفاع �سغط الدم، ل بدنّ من جمع عدٍد من الأدوية 
ملعاجلته. لذلك قد يتطلب العثور على علٍج عدة اأ�سهر اإن مل ي�ساعد تغيري 

منط احلياة على خف�ض �سغط الدمنّ يف غ�سون ثلثة اأ�سهر. 
الآثار اجلانبية القلق؟ تثري  • هل 

ال�سعال  اأو  ال��وذم��ات  ت�سبب  الكال�سيوم  فمحفزات  جانبية  اآث��ار  دواٌء  لكلنّ   -
هذه  اأن  اإل  املثال.  �سبيل  على  ال�سعال  ت�سبب  التحويل  اأنزميات  وحمفزات 
اإذا  الطبيب  مراجعة  وتتطلب  العلج  توقف  عند  تختفي  اجلانبية  الآث��ار 
الأدوية  اأحد  ي�سببه  الذي  ال�سيق  اأن  دائماً  تتذكر  اأن  بدنّ  كانت مزعجة ول 
لك  اآخر من الأدوي��ة. يحونّ ل ي�سكل �سبباً مقنعاً للمتناع عن تناول �سنٍف 
الطبيب يف حال ف�سل علج ارتفاع �سغط الدم اأو يف حال عجز عن ال�سيطرة 
عليه اإىل اخت�سا�سي يف اأمرا�ض الكلى اأو اأمرا�ض القلب اأو اإىل مركز معاجلة 

ارتفاع �سغط الدم ال�سرياين.
احلياة؟ مدى  الدم  �سغط  بارتفاع  امل�ساب  العلج  يرافق  • هل 

- نعم، وب�سكٍل دائم. مينح العلج امل�سابني بارتفاع �سغط الدم فر�سة زيادة 
�سهم للإ�سابة  �سنني حياتهم من خلل تقلي�ض عوامل اخلطر التي قد تعرنّ
باأمرا�ض القلب والأوعية الدموية. يعي�ض امل�ساب بارتفاع �سغط الدم الذي 
يهمل علج مر�سه �سبع اأو ثماين �سنوات اأقل من امل�ساب الذي يويل مر�سه 

الهتمام اللزم ويواظب على علجه. 
مرتفع غري   :9 من  اأقل  دم  • �سغط 

- يدلنّ التعب ال�سديد والدوار وال�سعور بال�سيق على انخفا�ض �سغط الدم 
وهو اأمٌر تافه غالباً. اإل اأن اإ�سابة امل�سنني بانخفا�ض �سغط الدمنّ قد تعك�ض 

اإ�سابتهم مبر�ٍض ع�سبي.
النت�سابي؟ الدمنّ  �سغط  انخفا�ض  هو  • ما 

- نعني به انخفا�ض �سغط الدمنّ الذي ي�سيب املرء عند النهو�ض �سريعاً بعد 
فرتة جلو�ض اأو ا�ستلقاء وينتج من �سببني: انخفا�ض يف حمتوى ال�سرايني، 
مبعنى اأن يكون املري�ض م�ساباً بفقر الدم فل جتري كميات كافية من الدمنّ 
يف اجل�سم وهي حالة �سائعة بني الن�ساء اللواتي تعانني دورًة �سهرية غزيرة؛ 
ال��دمنّ يف  اأو م�سكلًة يف املحتوى كوجود دوال، فحني يكون املرء واقفاً، يركد 

اأوعية القدمني ينخف�ض ال�سغط يف ال�سرايني.
انخفا�ض �سغط الدمنّ حالًة خطرية؟ يُعترب  • هل 

- ل ي�سري �سغط الدمنّ الذي ل يرتافق مع اأي اأعرا�ض اإىل خلل معني وي�سكل 
حالة ت�سيب الن�ساء املرهفات اأو الريا�سيات اللواتي يبلغ �سغط دمهن 9 
فل  النت�سابي  الدم  �سغط  انخفا�ض  اأما  جيدة.  ب�سحة  يتمتعن  واللواتي 
اأم��ٌر �سائع  اأر�ساً وهو  اأدى اإىل وقوع امل�ساب  اإذا  اإل  اأي م�سلكة  ب��دوره  ي�سكل 

احل�سول بني امل�سنني.
معاجلة انخفا�ض �سغط الدم؟ ال�سروري  من  • هل 

�سبب  على  ال��ع��لج  يتوقف  مزعجة.  اأع��را���س��اً  ي�سبب  ح��ني  �سيما  ل  نعم،   -
املري�ض م�ساباً  كان  اإذا  تناول جرعات من احلديد  ال��دم:  انخفا�ض �سغط 
بفقر دم، ا�ستعمال لفافات وريدية اأو اإجراء جراحة للدوايل... يكفي تغيري 
اإىل  ال���دمنّ  �سغط  ارت��ف��اع  ل�سبط  ع��لج��اً  يتبع  �سخ�ض  حالة  لتعود  ال��ع��لج 

جمراها.
عن اأدوات قيا�ض �سغط الدم... اأيها اأف�سل؟ • ملحة 

اأجهزة  اختيار  ُي�ستح�سن  ال�سوق،  يف  املتاحة  املختلفة  النماذج  �سمن  من   -
اإذ  ال���ذارع  على  ُيثبت  خا�ض  ب�سريط  م��زودة  ال��دم  �سغط  لقيا�ض  كهربائية 
تتمتع مبوثوقية عالية وي�سهل ا�ستخدامها. يختلف �سغط الدمنّ الذي ُيوؤخذ 
تقي�ض  التي  الأجهزة  اأم��ا  واليد.  ال��ذارع  �سريط  لو�سعية  وفقاً  الر�سغ  عند 
�سغط الدمنّ من الأ�سابع فل ميكن العتماد عليها لأنها تعطي نتائج غري 
دقيقة. ول بدنّ من النتباه فوجود علمة CE ل ي�سمن جودة اجلهاز ودقة 
نتائجه. لذلك تعمد اجلهات ال�سحية بانتظام اإىل حتديث قائمة الأجهزة 

املوثوق فيها.

قواعد �صرورية الأف�صل النتائج  3
اجل�ض و�سع يدك على الطاولة ثم ق�ض �سغطك ثلث مرات متتالية على اأن 

تف�سل بني املرة والأخرى دقيقة:
- عند ال�سباح بني ال�ستيقاظ والفطور وقبل تناول الدواء.

- عند امل�ساء قبل النوم.
- بعد ثلثة اأيام، فالتاأكد من �سغط الدم يومياً ل يجدي نفعاً لذلك ُيف�سل 
قيا�سه مرات عدة على مدى الأ�سبوع قبل اأن يحني موعد زيارتك للطبيب.

ع��ن��دم��ا ت���ت���اأمل، ل ت��ف��ك��ر ب��ال�����س��رورة يف احل�����س��ول ع��ل��ى ال���راح���ة م���ن اإب������رة، فكم 
بالإبر  ال��وخ��ز  اأن  الأب���ح���اث  ذل����ك، ك�سفت  الإب�����ر؟ رغ���م  ب���الأح���رى جم��م��وع��ة م��ن 
)acupuncture(، املمار�سة الطبية ال�سينية التقليدية التي تقوم على اإقحام 
اإبر يف اجللد يف نقاط اإ�سرتاتيجية يف خمتلف اأنحاء اجل�سم، و�سيلة فاعلة للتخفيف 

من بع�ض الآلم املزمنة.
�سبكة  على   Archives of Internal Medicine يف  ُن�سر  بحث  راج��ع 
اكت�سف  األ��ف مري�ض.   18 29 درا�سة عالية اجل��ودة �سملت نحو  اأخ��رياً  الإن��رتن��ت 
الباحثون اأن الوخز بالإبر اأكرث فاعلية يف التخفيف من اآلم ترقق العظم، ال�سداع 
املزمن، واأوجاع الكتف والعنق والظهر، مقارنة بالإبر التي ل تخرتق اجللد وتوزع 

اً )العلج الوهمي( اأو عدم اتباع اأي علج. ع�سوائينّ
الدكتورة لو�سي ت�سن بروف�سورة م�ساعدة يف كلية الطب يف جامعة هارفارد وطبيبة 
ما�سات�سو�ست�ض  م�ست�سفى  يف  الأمل  اإدارة  وطب  احلرجة  والعناية  التخدير  ق�سم  يف 
العام، تقول يف هذا املجال: )ُتظهر بيانات كثرية اأن الوخز بالإبر ينجح يف التخفيف 
الع�سلي  الأمل  وحتى  وال�سداع  الظهر  اأوج���اع  مثل  املزمنة،  احل��الت  يف  الأمل  من 

.))fibromyalgia( الليفي
تو�سح ت�سن: )تقوم نظرية الوخز بالإبر على اأن �سحة الإن�سان تعتمد على توازن 
داخلي بني اليني واليانغ وبني اأنظمة اأع�ساء عدة، وعلى تدفق الت�سي، اأي الطاقة. 
وميكن لأي خلل يف توازن اليني واليانغ اأن يعيق تدفق الت�سي، ما يوؤدي اإىل املر�ض 

والأمل. وهذه نظرية خمتلفة متاماً عن الطب الغربي(.
خلل جل�سة العلج، ي�سع واخز بالإبر حمرتف اإبراً بالغة الدقة يف نقاط خمتلفة 
من اجل�سم. متتد هذه النقاط، التي متثل اأوجهاً خمتلفة من �سحتك، على طول 
م�سالك. وُيعتقد اأن اإدخال الإبر يف هذه النقاط ي�سحح اخللل الذي اأ�ساب الت�سي، 

التي جتري عرب هذه امل�سالك.
ل نعرف يقيناً الأ�سباب التي جتعل الوخز بالإبر تقنية فاعلة، لكن تاأثريها ينبع على 
الأرجح من اآليات خمتلفة، من بينها اإطلق الر�سل الكيماوية )النواقل الع�سبية(، 

م�سكنات الأمل الطبيعية يف اجل�سم، والهرمونات، وفق الدكتورة ت�سن.
قد يكون اأي�ساً التاأثري الوهمي م�سوؤوًل عن بع�ض الراحة التي �سعر بها امل�ساركون 
يف درا�سات الوخز بالإبر. بكلمات اأخرى، ت�سعر بالراحة لأنك تتوقع احل�سول على 
نتيجة من العلج. وقد جتلى هذا التاأثري يف درا�سة اأملانية اأظهرت اأن الوخز بالإبر 

اأ�سفل  يف  الأمل  يخففان  اً(  ع�سوائينّ وت��وزع  اجللد  تخرتق  ل  )اإب��ر  الوهمي  والعلج 
الظهر.

الوخز وم�صكنات االأمل
اتباع  بعدم  الأمل، مقارنة  بالإبر  الوخز  والو�سيلة، يخفف  ال�سبب  النظر عن  بغ�ض 
اأي علج اأو حتى العلجات التقليدية )مثل الأدوية، العلج الفيزيائي، والتمارين(. 
ن القدرة على التحرك ويعزز  كذلك ت�سري الدكتورة ت�سن اإىل اأن الوخز بالإبر يح�سنّ
بالإبر  الوخز  يتمتع  ذل��ك،  عن  ف�سًل  مزمنة.  اآلم���اً  يعانون  َم��ن  حالة  يف  ال�سحة 

باأف�سلية على الأدوية وعلجات الأمل، خ�سو�ساً اأن تاأثرياته اجلانبية قليلة.
تكمن م�سكلة الوخز بالإبر يف كلفته. علوة على ذلك، حتتاج اإىل اخل�سوع دوماً لهذه 
يقت�سر  ت�سن: )ل  الدكتورة  تو�سح  الأمل.  ال�سيطرة على  تتمكن من  اجلل�سات كي 
اً. فاإن اأوقفت العلج، ت�ساءل تاأثريه  الوخز بالإبر على جل�سة واحدة ت�سفيك نهائينّ

تدريجاً(.

اأين تبداأ؟
تذكر  الأمل.  لك م�سدر  يحدد  ال��ذي  راج��ع طبيبك  ب��الإب��ر،  الوخز  تخترب  اأن  قبل 
ثم  ب��دق��ة.  حالتك  �ض  ي�سخنّ ك��ي  الطبيب  ا�ست�سارة  اأوًل  )عليك  ت�سن:  ال��دك��ت��ورة 

ت�ستطيعان معاً مناق�سة اخليارات العلجية وما اإذا كان الوخز بالإبر اأحدها(.
�سحيح اأن الوخز بالإبر اآمن عموماً، اإل اأنه قد يوؤدي اإىل تاأثريات جانبية خطرية 
اإىل �سخ�ض  اإن جل��اأت  اأو ثقب ع�سو، خ�سو�ساً  التقاط خمج  ن��ادرة، مثل  يف ح��الت 
ويتقن  به حم��رتف  ت�ستعني  َم��ن  اأن  اأوًل من  التحقق  لذلك عليك  غري حم��رتف. 
جيداً عمله. كذلك ميكن البحث عن واخز بالإبر يحمل �سهادة من موؤ�س�سة حملية 
ب��الإب��ر، وهم  ال��وخ��ز  يتقنون  اأط��ب��اء  وق��د تعرث على  الأم���ور.  بهذه  ُتعنى  حمرتمة 

بالتاأكيد الأف�سل. علوة على ذلك، ل يلئم الوخز بالإبر اجلميع.
اإن كنت متلك جهازاً مزروعاً  اأي�ساً  اأن تتفادى الوخز بالإبر  قد يكون من الأف�سل 
مثل  ال��ت��خ��رث،  م�����س��ادات  ت��ت��ن��اول  كنت  اإن  اأم���ا  القلبية.  الناظمة  مثل  ج�سمك،  يف 
الوارفرين )Coumadin( والكلوبيدوغريل )Plavix(، فت�ستطيع اخل�سوع 
للوخز بالإبر. ولكن عليك اإبلغ الواخز بالإبر بذلك كي يتخذ احتياطاته ويتفادى 

م�ساعفات النزف.

�شحة وتغذية
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ينبغي اأن يكون �صغط الدم ال�صرياين قويًا كفاية لي�صل الدّم اإىل خمتلف اأنحاء اجل�صم. اإال اأن قوته يجب اأال تزيد على حدها كي 
ال ت�صر باجل�صم على املدى الطويل. ما اخلطوات التي ال بّد من اتباعها حني ال يكون ال�صغط طبيعيًا؟ ما هي احلاالت التي ت�صتدعي 
يقّل  منه.  يتاأكد  اأن  لعيادته  التالية  زيارتك  اطلب من طبيبك يف  لذلك  ب�صغط دمه،  دراية  �صخ�ٍص على  كّل  يكون  اأن  القلق؟ يحب 
ال�صغط الطبيعي يف احلاالت الطبيعية عن 9/14 يف وقت الراحة. تعك�ص هذه القيمة �صغط الدم على غ�صاء ال�صرايني لذلك ت�صّم 

رقمني: قيمته حني ينقب�ص القلب )�صغط انقبا�صي( اأو قيمته بني نب�صني قلبني )�صغط انب�صاطي(. 

االبر ال�شينية.. ��شيلة فاعلة للتخفيف من بع�س االآالم املزمنة

قوته يجب اأال تزيد على حدها

راقب �شغط الدم ال�شرياين
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�لعدد  10820 بتاريخ  2013/6/17      
  مذكرة �علن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2013/2317 عمايل جزئي                              
القامة  ذ.م.م   جمهول حمل  للمقاولت  الهدى   -1/ عليه  املدعى  اىل 
مبا ان املدعي / حممد ياقوت ابو ريا ال�سيويف  قد اقام عليك الدعوى 
درهم(   27116( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا 
بالر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى )2013/146761(.   وحددت لها جل�سة 
لذا  القا�سي   مبكتب  �ض   8.30 ال�ساعة   2013/6/23 املوافق  الح��د  يوم 
فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على القل. 
 ق�شم �لق�شايا �لعمالية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10820 بتاريخ  2013/6/17      
  مذكرة �علن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2013/471 عمايل كلي                              
اىل املدعى عليه /1- ايرادا لل�سياحية �ض.ذ.م.م    جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / ايان كا�سيموفا  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )134028 درهم( و تذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( رقم ال�سكوى )2013/145099(.   وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض 
املوافق 2013/6/20 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة   ch.1.C.15   لذا فانت 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على القل. 
 ق�شم �لق�شايا �لعمالية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10820 بتاريخ  2013/6/17      
  �عادة �علن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2013/1746 عمايل جزئي                              
اىل املدعى عليه /1- حل الوجدان التجارية �ض ذ.م.م- فرع دبي    جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / حممد ح�سني حممد عليوه     قد اقام عليك الدعوى 
والفائدة  دره��م(   41.800( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
ال�سداد  مت��ام  وحتى  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  التاخريية 
ال�سكوى )2013/142299(.   املحاماة. رقم  اتعاب  والر�سوم وامل�ساريف  ومقابل 
8.30 �ض مبكتب  ال�ساعة   2013/6/23 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  او من ميثلك  باحل�سور  فانت مكلف  لذا  القا�سي 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على القل. 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�شم �لق�شايا �لعمالية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10820 بتاريخ  2013/6/17      
  �عادة �علن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2013/1708 عمايل جزئي                              
اىل امل��دع��ى عليه /1- ا���س��د عجيب ل��لع��م��ال ال��ف��ن��ي��ة/ذ.م.م    جم��ه��ول حمل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / �سري ب��ه��ادر اف�سل ام���ري    ق��د اق���ام عليك الدعوى 
 40060( وق��دره  مبلغ  له  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى )2013/142604(.  وحددت لها جل�سة 
فانت  لذا  القا�سي  مبكتب  �ض   8.30 ال�ساعة   2013/6/26 املوافق  الربعاء  يوم 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�شم �لق�شايا �لعمالية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10820 بتاريخ  2013/6/17      
  �عادة �علن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2013/1771 عمايل جزئي                              
الن�سائية       امللب�ض  خلياطة  عبداللطيف  ح�سن  حممد   -1/ عليه  امل��دع��ى  اىل 
قد  الب�سر  ن��ور  �سجاد ح�سني  املدعي / حممد  ان  القامة مبا  جمهول حمل 
املطالبة مب�ستحقات  عمالية وقدرها )6266  الدعوى ومو�سوعها  اقام عليك 
درهم( رقم ال�سكوى )2013/143240(   وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 
2013/6/20 ال�ساعة 8.30 �ض مبكتب القا�سي لذا فانت مكلف باحل�سور او من 
للمحكمة  او م�ستندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 
قبل اجلل�سة بثلثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة 

ح�سوري.
 ق�شم �لق�شايا �لعمالية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10820 بتاريخ  2013/6/17      
  �عادة �علن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2013/1464 عمايل جزئي                              
اىل املدعى عليه /1- �ساين واي للخدمات الفنية والتنظيف ���ض.ذ.م.م      جمهول 
اق���ام عليك الدعوى  ق��د  امل��دع��ي / حممد م��ب��ارك ح�سني   ان  حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )6646 درهم(وتذكرة عوده مببلغ 
)2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف والفائدة 9% من املطالبة الق�سائية لل�سداد التام. 
رقم ال�سكوى )2013/140520(.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/6/19 
ال�ساعة 8.30 �ض مبكتب القا�سي لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة 

ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�شم �لق�شايا �لعمالية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10820 بتاريخ  2013/6/17      
  �علن بورود �لتقرير بالن�شر

   يف  �لدعوى 2012/597  مدين كلي                  
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- امل���وت م��اج��ري��ت  لندمي�سري جم��ه��ول حمل 
ذ.م.م  ال�سفن-  لدارة  باختما�سرت  �سركة   / املدعي  ان  مبا  القامة 
املحكمة  بان  نعلنكم  �سلطان علي احلمادي   �سامل عبداهلل  وميثله: 
املذكورة  الدعوى  يف   2013/6/10 بتاريخ  املنعقدة   بجل�ستها  ق��ررت 
الدعوى  املنتدب يف  ال�سيد اخلبري  تقرير  ب��ورود  اخطاركم  اع��له. 
وقد حتددت جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2012/6/20 ال�ساعة 9.30 

�سباحا بالقاعة ch2D.18 للتعقيب على التقرير. 
ق�شم  �لق�شايا �ملدنية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10820 بتاريخ  2013/6/17      
  �علن بورود �لتقرير بالن�شر

   يف  �لدعوى 2012/86  مدين كلي                  
ال�سخ�سية  ب�سفته  الفل�سي-  عبيد  حممد  جمعة  عليه/1-  املدعى  اىل 
حمل  جمهول  العقاري    للتطوير  الفل�سي  موؤ�س�سة  �ساحب  وب�سفته 
وميثله:الفا�سل  ذ.م.م  العقارية  ا�سكان  �سركة   / املدعي  ان  مبا  القامة 
بجل�ستها  ق���ررت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  امل��ق��ب��ول     عبدالرحمن  معت�سم 
املنعقدة  بتاريخ 2013/6/12 يف الدعوى املذكورة اعله. اخطاركم بورود 
تقرير ال�سيد اخلبري املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�سة يوم الثنني 
املوافق 2012/6/24 ال�ساعة 9.30 �سباحا بالقاعة ch1C.15 للتعقيب 

على التقرير. 
ق�شم  �لق�شايا �ملدنية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10820 بتاريخ  2013/6/17      
  مذكرة   �علن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2013/248 جتاري   جزئي                          
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه��م��ا   /1- اح��م��د غ��ال��ب ���س��ري��ف��ة 2-���س��رك��ة امل��رك��ز املعماري 
)لل�ست�سارات الهند�سية( جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / زهري جان 
علي علي ب��ن ر���س��ا ومي��ث��ل��ه: علي اب��راه��ي��م حممد احل��م��ادي   ق��د اق���ام عليك 
للمدعي  يوؤديا  بان  والثانية  الول  عليهما  املدعى  ال��زام  ومو�سوعها  الدعوى 
وامل�ساريف  بالر�سوم  الول  عليه  املدعى  وال��زام  دره��م(   74.153( وق��دره  مبلغ 
واتعاب املحاماة.    وحددت لها جل�سة يوم الثلثاء املوافق 2013/7/2 ال�ساعة 
8.30 �ض بالقاعة ch.1A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثلثة ايام على القل. 
 ق�شم �لق�شايا �لتجارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10820 بتاريخ  2013/6/17      
مذكرة �علن �ملدعي عليه باحلكم مبثابة �حل�شوري بالن�شر

اىل املدعي عليه/عرون للخدمات الفنية  )���ض.ذ.م.م(  جمهول حمل القامة نعلنكم 
باأن املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2013/4/3 يف الدعاوي املذكورة ل�سالح 

املدعيني بالزام املدعى عليها بان توؤدي.

 والزمتها بتذكرة عودتهم اىل موطنهم او مبا يقابلها نقدا ما مل يكن- عند تنفيذ 
احلكم- ملتحقا بخدمة رب عمل اآخر والزمت الطرفني باملنا�سب من امل�ساريف واعفت 
املدعني من ن�سيبهم منها وامرت باملقا�سة يف اتعاب، ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. 
حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعبتارا من اليوم التايل 

ن�سر هذا العلن.
ق�شم �لق�شايا �لعمالية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

رقم الق�سية
623/2013/13
622/2013/13

م
1
2

ا�سم املدعي
ابو طاهر ابو القا�سم

حممد زاهد الدين حممد  جهانغري عامل 

مبلغ املطالبة
11443 درهم �سامل تذكرة العودة
10351 درهم �سامل تذكرة العودة

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10820 بتاريخ  2013/6/17      
�علن جمموعة �علن بالن�شر      

                 اىل املنفذ �سدها: زيزو للن�ساءات �ض.ذ.م.م   مبا ان طالبي 
للزامك  وذل��ك  ادن���اه-  بالك�سف  املو�سحة  التنفيذات  اق��ام��وا  التنفيذ 
وعليه  التبليغ  تاريخ  من  يوما   )15( خ��لل  به  املو�سحة  املبالغ  ب�سداد 
التنفيذية بحكم يف حال عدم اللتزام  فان املحكمة �ستتخذ الج��راءات 

بالقرار املذكور.

 
ق�شم �لق�شايا �لعمالية  

ر�سم التنفيذ املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
123 درهم

252 درهم

12300 درهم

25133 درهم 

اجلهة طالبة التنفيذ 
جافيد اخرت يا�سني خان

ميتولل بهو ميك اتول كري�سنا 
بهوميك

2013/983 تنفيذ عمايل
2013/982 تنفيذ عمايل

م
1
2

�لعدد  10820 بتاريخ  2013/6/17      
 �علن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2012/209 تنفيذ �يجار�ت
اىل املنفذ �سده/1- زرين للذهب �ض م ح / مديرها علي خويل جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ جممع الذهب والملا�ض �ض ذ.م.م وميثله: علي 
الق�سائية  اللجنة  من  ال�سادر  القرار  ومبوجب  اجلرمن  ابراهيم  ا�سماعيل 
اخلا�سة بالف�سل بني املوؤجرين وامل�ستاأجرين ببلدية دبي فانك مكلف بالآتي: 
او خزينة  التنفيذ  املنفذ به وق��دره )70943( دره��م اىل طالب  املبلغ  1- �سداد 
املحكمة وذلك خلل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العلن.   وعليه فان املحكمة 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
ق�شم �خلدمات �ملركزية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10820 بتاريخ  2013/6/17      
 �علن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2012/962 تنفيذ �يجار�ت
عبدالرحمن  حممد  مديرها-  ذ.م.م-  �ض  القاب�سه  فلك  �سده/1-  املنفذ  اىل 
اعمار  جمموعة  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  فلكناز  احمد 
مولز ) �ض.ذ.م.م( وميثله: علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن   ومبوجب القرار 
وامل�ستاأجرين  املوؤجرين  بني  بالف�سل  اخلا�سة  الق�سائية  اللجنة  من  ال�سادر 
املنفذ به وق��دره )1452281(  املبلغ  ببلدية دبي فانك مكلف بالآتي: 1- �سداد 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وذلك خلل 15 يوم من تاريخ ن�سر 
هذا العلن.   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
ق�شم �خلدمات �ملركزية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10820 بتاريخ  2013/6/17      
 �علن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2012/254 تنفيذ �يجار�ت
���ض.ذ.م.م/ مديرها عمر حممد  انرتتيل لللكرتونيات  املنفذ �سده/1-  اىل 
امني ال�ساطى  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ جمموعة اعمار 
مولز ) �ض.ذ.م.م( وميثله: علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن   ومبوجب القرار 
وامل�ستاأجرين  املوؤجرين  بني  بالف�سل  اخلا�سة  الق�سائية  اللجنة  من  ال�سادر 
املنفذ به وق��دره )6902435(  املبلغ  ببلدية دبي فانك مكلف بالآتي: 1- �سداد 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وذلك خلل 15 يوم من تاريخ ن�سر 
هذا العلن.   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
ق�شم �خلدمات �ملركزية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10820 بتاريخ  2013/6/17      
 �علن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2012/204 تنفيذ �يجار�ت
اىل املنفذ �سده/1- ار و ايه )�ض .ذ.م.م(مديرها رامي�ض بربهاكر  جمهول حمل 
����ض.ذ.م.م( وميثله:   ( مولز  اعمار  التنفيذ/ جمموعة  ان طالب  القامة مبا 
علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن ومبوجب القرار ال�سادر من اللجنة الق�سائية 
اخلا�سة بالف�سل بني املوؤجرين وامل�ستاأجرين ببلدية دبي فانك مكلف بالآتي: 
1- �سداد املبلغ املنفذ به وقدره )603709( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة وذلك خلل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العلن.   وعليه فان املحكمة 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
ق�شم �خلدمات �ملركزية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10820 بتاريخ  2013/6/17      
 �علن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2013/2 تنفيذ �يجار�ت
�سبا�ستيان  مديرها  �����ض.ذ.م.م  ماجنمنت  �سرتمي  جلف  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
كازلتون جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ جممع الذهب والملا�ض 
) �ض.ذ.م.م( وميثله: علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن   ومبوجب القرار ال�سادر 
من اللجنة الق�سائية اخلا�سة بالف�سل بني املوؤجرين وامل�ستاأجرين ببلدية دبي 
فانك مكلف بالآتي: 1- �سداد املبلغ املنفذ به وقدره )351124( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة وذلك خلل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العلن.   
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
ق�شم �خلدمات �ملركزية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10820 بتاريخ 2013/6/17     
  �علن بورود �لتقرير بالن�شر

   يف  �لدعوى 2012/1482  جتاري كلي                  
اىل املدعى عليه/1- حبيب حمزه مرادي- ب�سفته �سريك ومدير ال�سركة 
) اليمامة  لل�سياحة ���ض.ذ.م.م(   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / 
علي ابراهيم حممد احلمادي ب�سفته �سريك يف  �سركة اليمامة لل�سياحة 
املحكمة  ب��ان  نعلنكم  احل��م��ادي  حممد  اب��راه��ي��م  علي  وميثله:  �����ض.ذ.م.م 
قررت بجل�ستها املنعقدة  بتاريخ 2013/6/11 يف الدعوى املذكورة اعله. 
حتددت  وقد  الدعوى  يف  املنتدب  اخلبري  ال�سيد  تقرير  ب��ورود  اخطاركم 
بالقاعة  �سباحا   9.30 ال�ساعة   2012/6/23 امل��واف��ق  الح���د  ي��وم  جل�سة 

ch1C.15 للتعقيب على التقرير. 
ق�شم  �لق�شايا �لتجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10820 بتاريخ 2013/6/17     
 مذكرة �علن �ملدعى عليه بالن�شر

                   اىل املدعي عليه/�سركة اريون للتنظيف وال�سيانة )�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�سة  املحكمة  اأدن��اه وح��ددت  امل��ذك��ورة  العمالية 

2013/6/20 ال�ساعة 8:30  

لذا فانتم مكلفون باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
القل  على  اي��ام  بثلث  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من 

بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واحلكم م�سمول املعجل بل كفالة 
ق�شم �لق�شايا �لعمالية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

رقم الق�سية
1617/2013/13
1618/2013/13

م
1
2

ا�سم املدعي
مر�سد خور�سيد عامل

حممد �سفيق مياه �سراج مياه     

مبلغ املطالبة
21954 درهم �سامل تذكرة العودة
21457 درهم �سامل تذكرة العودة

�لعدد  10820 بتاريخ 2013/6/17     
 مذكرة �عادة �علن �ملدعى عليه بالن�شر

                   اىل املدعي عليه/�سا�سكو للمقاولت )�ض.ذ.م.م(  جمهول حمل 
املذكورة  العمالية  الدعاوي  اقامو عليكم  املدعيني قد  باأن  نعلنكم  القامة 
اأدناه وحددت املحكمة لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2013/6/20 ال�ساعة 

  8:30

لذا فانتم مكلفون باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
القل  على  اي��ام  بثلث  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من 

بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واحلكم م�سمول املعجل بل كفالة 
ق�شم �لق�شايا �لعمالية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

رقم الق�سية
1710/2013/13
1711/2013/13

م
1
2

ا�سم املدعي
مف�سل ح�سني ابو القا�سم

تاميلرا�سان رينجا�سامي    

مبلغ املطالبة
13361 درهم + تذكرة العودة
8917 درهم + تذكرة العودة

�لعدد  10820 بتاريخ 2013/6/17     
 مذكرة �عادة �علن �ملدعى عليه بالن�شر

                   اىل املدعي عليه/ن�سنا�ض للنقل ال��ربي العام  جمهول حمل 
املذكورة  العمالية  الدعاوي  اقامو عليكم  املدعيني قد  باأن  نعلنكم  القامة 
اأدناه وحددت املحكمة لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2013/6/27 ال�ساعة 

  8:30

لذا فانتم مكلفون باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
القل  على  اي��ام  بثلث  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من 

بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واحلكم م�سمول املعجل بل كفالة 
ق�شم �لق�شايا �لعمالية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

رقم الق�سية
1846/2013/13
1847/2013/13

م
1
2

ا�سم املدعي
لل ح�سني عبدالعزيز اخرت

اعجاز الهى حمبوب ر�سول     

مبلغ املطالبة
39305 درهم �سامل تذكرة العودة
16508 درهم �سامل تذكرة العودة

�لعدد  10820 بتاريخ 2013/6/17     
 مذكرة �عادة �علن �ملدعى عليه بالن�شر

                   اىل املدعي عليه/ادفان�ض �سكردجن- �ض. ذ.م.م   جمهول حمل القامة 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت 

املحكمة لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2013/6/20 ال�ساعة 8:30  

لذا فانتم مكلفون باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلث ايام على القل بال�سافة 

اىل الر�سوم وامل�ساريف واحلكم م�سمول املعجل بل كفالة 
ق�شم �لق�شايا �لعمالية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

رقم الق�سية
1704/2013/13
1705/2013/13
1706/2013/13

م
1
2
3

ا�سم املدعي
حممد اياز مروات خان

هارون احمد دولور خان
عبداملناف غلم عبا�ض    

مبلغ املطالبة
29175 درهم �سامل تذكرة العودة
54720 درهم �سامل تذكرة العودة
28367 درهم �سامل تذكرة العودة

�لعدد  10820 بتاريخ 2013/6/17     
 مذكرة �عادة �علن �ملدعى عليه بالن�شر

                   اىل املدعي عليه/املحيط البي�ض للأعمال الفنية جمهول حمل 
القامة نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه 

وحددت املحكمة لها جل�سة يوم الثلثاء املوافق 2013/6/18 ال�ساعة 8:30  

لذا فانتم مكلفون باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلث ايام على القل بال�سافة 

اىل الر�سوم وامل�ساريف واحلكم م�سمول املعجل بل كفالة 
ق�شم �لق�شايا �لعمالية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

رقم الق�سية
1170/2013/13
1171/2013/13
1167/2013/13

م
1
2
3

ا�سم املدعي
ح�سن ادري�ض مولح

م�سطفى مول و�سيم مول
حممد مامون �سردار �سليمان �سردار 

مبلغ املطالبة
24580 درهم �سامل تذكرة العودة
24523 درهم �سامل تذكرة العودة
25427 درهم �سامل تذكرة العودة

�لعدد  10820 بتاريخ 2013/6/17     
�علن حكم بالن�شر

   يف  �لدعوى رقم 2013/630   عمايل جزئي                
اىل املحكوم  عليه /1- �ساي للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة  نعلنكم 
املذكورة اعله  الدعوى  بتاريخ 2013/5/15 يف  املنعقدة  بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
ل�سالح/ اك�سافري اروكيا �سيلن دافيد اروكيا اك�سافري بالزام املدعى عليها بان توؤدي 
للمدعي مبلغا وقدره 8.933 درهما ) ثمانية اآلف وت�سعمائة ثلثة وثلثون درهما( 
بالعمل  التحق  ق��د  يكن  م��امل  نقدا  مقابلها  او  عينا  ملوطنه  بالطائرة  ع��ودة  وت��ذك��رة 
لدىرب عمل اآخر والزمتها باملنا�سب من الر�سوم وامل�ساريف واعفت املدعي من ن�سيبه 
يوما  قابل لل�ستئناف خلل ثلثني  ذلك من طلبات.حكما   ورف�ست ماعدا  منها، 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�شم �لق�شايا �لعمالية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10820 بتاريخ 2013/6/17     
�علن حكم بالن�شر

   يف  �لدعوى رقم 2013/1031   عمايل جزئي                
����ض.ذ.م.م   جمهول حمل  الفنية  املحكوم  عليه /1- احلجر الخ�سر للخدمات  اىل 
القامة  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2013/5/14 يف الدعوى 
املذكورة اعله ل�سالح/ بلل وحيد مياه بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعي مبلغا 
عودة  وت��ذك��رة  دره��م��ا(  و�سبعون  ثمانية  ومائتان  الف  خم�ض   ( درهما   5.278 وق��دره 
باملنا�سب  وبالزامها  اآخ��ر  رب عمل  يلتحق بخدمة  ما مل  نقدا  قيمتها  او  عينا  ملوطنه 
من  ذل��ك  م��اع��دا  منها.ورف�ست  ن�سيبه  م��ن  امل��دع��ي  واع��ف��ت  وامل�ساريف  الر�سوم  م��ن 
لن�سر  التايل  اليوم  اعتبارا من  طلبات. حكما  قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما 
اآل مكتوم  ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد  ال�سمو  با�سم �ساحب  هذا الع��لن �سدر 

حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�شم �لق�شايا �لعمالية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد  10820 بتاريخ   2013/6/17     
               �عل ن للح�شور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم 2013/209   عم جز  - م ع - ب- �أ ظ

مدعي/عمار كري�سنا راي بران بالب اجلن�سية: بنغلدي�ض  مدعي عليه: ان�سيا 
الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  �ض.ذ.م.م  العامة  وال�سيانة  للتنظيف 
م�ستحقات عمالية املطلوب اعلنه /ان�سيا للتنظيف وال�سيانة العامة �ض.ذ.م.م 
اجلن�سية: المارات عنوانه: بالن�سر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله 
وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/6/23 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف 
البتدائية - الكائنة مبدينة حممد بن زايد مزيد مول �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/5/22
قلم �ملحكمة                                                                                                                    

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�شاء)
    حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية

�لعدد  10820 بتاريخ   2013/6/17     
            �عاد ة �عل ن للح�شور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم 2013/1591   عم جز  - م ع - ب- �أ ظ

مدعي/يا�سر عبدال�سادق �سحاته نوي�سى اجلن�سية: م�سر مدعي عليه: العنكبوت 
لتجارة الدوات املكتبية اجلن�سية: المارات مو�سوع الدعوى: م�ستحقات عمالية 
املطلوب اعلنه / العنكبوت لتجارة الدوات املكتبية اجلن�سية: المارات  عنوانه: 
بالن�سر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم الحد 
ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/23 املوافق 
8.30 �سباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة 
العمالية  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا 
على  ايام  بثلثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك 

القل. �سدر بتاريخ  2013/6/04
قلم �ملحكمة                                                                                                                    

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�شاء)
    حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية

�لعدد  10820 بتاريخ   2013/6/17     
           �عل ن للح�شور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم 2013/833   عم جز  - م ع - ب- �أ ظ

النقطة  عليه:  مدعي  بنغلدي�ض  اجلن�سية:  عبدال�سلم  الدين  مدعي/كرمي 
الدعوى: م�ستحقات  المارات  مو�سوع  العامة اجلن�سية:  للمقاولت  اخل�سراء 
عمالية املطلوب اعلنه /النقطة اخل�سراء للمقاولت العامة اجلن�سية: المارات 
عنوانه: بالن�سر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم 
باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/24 املوافق  الثنني 
ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة 
املحكمة العمالية  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام 

على القل. �سدر بتاريخ  2013/6/4
قلم �ملحكمة                                                                                                                    

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�شاء)
    حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية

�لعدد  10820 بتاريخ   2013/6/17     
             �عل ن للح�شور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم 1258و2013/1259   عم جز  - م ع - ب- �أ ظ

اجلن�سية:  ح�سني  انور  علي  2-جميد  حممد  جان  رفيق  حممد  مدعيان/1- 
ذ.م.م  العامة  وال�سيانة  للمقاولت  عرب  باك  �سركة  عليه:  مدعي  باك�ستان 
 / اعلنه  املطلوب  عمالية  م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية: 
�سركة باك عرب للمقاولت وال�سيانة العامة ذ.م.م اجلن�سية: المارات عنوانه: 
بالن�سر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم الحد 
ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/23 املوافق 
8.30 �سباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة مبدينة 
حممد بن زايد مزيد مول �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك 

بثلثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/5/22

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�شاء)
�لعدد  10820 بتاريخ   2013/6/17         حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية

             �عادة �عل ن للح�شور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم 1362و2013/1361   عم جز  - م ع - ب- �أ ظ
م�سطفى  علي  �سوزون  2-حممد  دا�ض  جاجودي�ض  �سان  راي  مدعيان/1- 
اجلن�سية:  العقارات  لدارة  اجلوكر  عليه:  مدعي  اجلن�سية:بنغلدي�ض  علي 
المارات    مو�سوع الدعوى: م�ستحقات عمالية املطلوب اعلنه / اجلوكر 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر   عنوانه:  المارات  اجلن�سية:  العقارات  لدارة 
الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/6/23 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة 
�سخ�سيا  العمالية   املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل 
امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على القل. �سدر 

بتاريخ  2013/6/04

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�شاء)
    حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية

�لعدد  10820 بتاريخ   2013/6/17     
              �عادة   �عل ن للح�شور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم 2013/458 جت جز- م ت-ب- �أظ

مدعي/ �سند حم�سن بخيت حفيظ املزروعي اجلن�سية: المارات مدعي عليه: 
عبدالنبي احمد عبداحلليم اجلن�سية:م�سر مو�سوع الدعوى: ف�سخ �سراكة 
عنوانه:  اجلن�سية:م�سر  عبداحلليم  احمد  عبدالنبي   / اعلنه  املطلوب 
يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر 
الثنني املوافق 2013/6/24 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �سباحا   8.30 ال�ساعة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الكائنة 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثلثة 

ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/6/13
قلم �ملحكمة �لتجارية                                                                                                                          

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�شاء)
    حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية

�لعدد  10820 بتاريخ   2013/6/17     
 �علن للح�شور �مام �ملحكمة يف �ل�شتئناف رقم  759/ 2012-مد ين - م ر- �س- �أظ

امل�ستاأنف  المارات  اجلن�سية:  القحطاين  حزام  عاي�ض  �سعد   : امل�ستاأنف 
عليه:عبدالعزيز ابراهيم علي ابراهيم اجلن�سية: ال�سودان   مو�سوع ال�ستئناف 
اعلنه/ املطلوب  درهم    200001 وقدره  مبلغ  باأداء  امل�ستاأنف  احلكم  الغاء   :
مبا  بالن�سر  العنوان:  ال�سودان  اجلن�سية:  ابراهيم  علي  ابراهيم  عبدالعزيز 
ان امل�ستاأنف قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/137 مد كل-م 
ر-ب- اأظ وحدد لنظره جل�سة يوم الحد املوافق 2013/6/23 لذا فانت مكلف 
باحل�سور ال�ساعة 9.30 �سباحا امام الدائرة الثالثة حمكمة ا�ستئناف ابوظبي 
الكائنة- �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك 

و�سوار مل�ستنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�سة املحددة.

   �مارة �بوظبي) د�ئرة �لق�شاء)
�لعدد  10820 بتاريخ   2013/6/17         حمكمة ��شتئناف �بوظبي

�علن �حلكم يف �لق�شية رقم 2013/390 جتاري جزئي  
اىل املحكوم عليه/ احمد عادل الأمني جيلين العنوان بالن�سر نعلمك 
يف  احل��ك��م��ة  ه���ذه  عليك  حكمت  ق��د  2013/5/30م  امل��واف��ق  ب��ت��اري��خ  ان���ه 
بخيت  الدين  م��روان �سلح   / ل�سالح  اع��له  بالرقم  املذكورة  الدعوى 
بان  عليه  امل��دع��ى  ب��ال��زام  احل�����س��وري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل: 
يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 11.000 درهم )احد ع�سر الف درهم( والزامه 
بتوقيعي  .�سدر  طلبات.  من  ذل��ك  ماعدا  وبرف�ض  بامل�سروفات  كذلك 
وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/6/16  حكما قابل لل�ستئناف خلل 

30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.  
�لقا�شي/علي ر��شد �حل�شاين                      
رئي�س �لد�ئرة�لتجارية �جلزئية �لثالثة  

 �مارة �بوظبي  )د�ئرة �لق�شاء )      
�ملحكمة �لتجارية        

�لعدد  10820 بتاريخ 2013/6/17    
�علن للح�شور �مام حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية

يف �لدعوى 2013/84 )مدين جزئي) بو��شطة �لن�شر
عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
�سعد احمد �سعيد ال�سقطري - اقام املدعي/�سركة المارات للت�سالت 
املتكاملة �ض م ع عنوانه/ دبي منطقة امليديا �سيتي- املبنى املقابل ملحطة 
ب��رق��م 2013/84 -م���دين - ج��زئ��ي- عجمان-  ال��دع��وى  ���س��ي  ب��ي  ب��ي  ال 
ومو�سوعها املطالبة مببلغ 39.414.06 درهم فانت مكلف باحل�سور امام 
او بوا�سطة وكيل معتمد  حمكمة عجمان الحتادية البتدائية �سخ�سيا 
املوافق يوم 1 من �سهر يوليو ل�سنة 2013 وذلك  ال�ساعة 8.30  وذل��ك يف 

للنظر يف الق�سية بو�سفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/6/4
       قلم �لكتاب

  وز�رة �لعدل
حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية

�لعدد  10820 بتاريخ 2013/6/17    
�علن للح�شور �مام حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية

يف �لدعوى 2013/110 )جتاري جزئي) بو��شطة �لن�شر
عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
ابراهيم حميد ابراهيم حممد  - اقام املدعي/�سركة المارات للت�سالت 
املتكاملة �ض م ع عنوانه/ دبي منطقة امليديا �سيتي- املبنى املقابل ملحطة 
ال��دع��وى برقم 2013/110 -جت���اري - ج��زئ��ي- عجمان-  �سي  ب��ي  ب��ي  ال 
امام  باحل�سور  مكلف  فانت  درهم   9175.94 مببلغ  املطالبة  ومو�سوعها 
او بوا�سطة وكيل معتمد  حمكمة عجمان الحتادية البتدائية �سخ�سيا 
املوافق يوم 1 من �سهر يوليو ل�سنة 2013 وذلك  ال�ساعة 8.30  وذل��ك يف 

للنظر يف الق�سية بو�سفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/6/4
       قلم �لكتاب

  وز�رة �لعدل
حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية

�لعدد  10820 بتاريخ 2013/6/17    
�علن للح�شور �مام حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية

يف �لدعوى 2013/88 )مدين جزئي) بو��شطة �لن�شر
عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
علي عبيد �سعيد عبيد املهريي جن�سيته: المارات العربية املتحدة  - اقام 
املدعي/�سركة المارات للت�سالت املتكاملة �ض م ع عنوانه/ دبي منطقة 
امليديا �سيتي- املبنى املقابل ملحطة ال بي بي �سي الدعوى برقم 2013/88 
-مدين - جزئي- عجمان- ومو�سوعها املطالبة مببلغ  9283.29 درهم 
فانت مكلف باحل�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية �سخ�سيا 
املوافق يوم 1 من �سهر  ال�ساعة 8.30  بوا�سطة وكيل معتمد وذلك يف  او 
يوليو ل�سنة 2013 وذلك للنظر يف الق�سية بو�سفك مدعى عليه. حتريرا 

يف 2013/6/4
       قلم �لكتاب

  وز�رة �لعدل
حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية

�لعدد  10820 بتاريخ 2013/6/17    
�علن للح�شور �مام حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية

يف �لدعوى 2013/335 )جتاري جزئي) بو��شطة �لن�شر
عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
الم��ارات للت�سالت  املدعي/�سركة  اق��ام   - الفل�سي  �سعيد عبيد  خالد 
املتكاملة �ض م ع عنوانه/ دبي منطقة امليديا �سيتي- املبنى املقابل ملحطة 
ب��رق��م 2013/335 -جت����اري ج��زئ��ي   عجمان-  ال��دع��وى  ���س��ي  ب��ي  ب��ي  ال 
ومو�سوعها املطالبة مببلغ  13418.81 درهم فانت مكلف باحل�سور امام 
او بوا�سطة وكيل معتمد  حمكمة عجمان الحتادية البتدائية �سخ�سيا 
وذلك يف ال�ساعة 8.30 املوافق يوم 26 من �سهر يونيو ل�سنة 2013 وذلك 

للنظر يف الق�سية بو�سفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/6/5
       قلم �لكتاب

  وز�رة �لعدل
حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية

�لعدد  10820 بتاريخ 2013/6/17    
�علن للح�شور �مام حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية

يف �لدعوى 2013/90 )مدين جزئي) بو��شطة �لن�شر
بناء على طلب حمكمة عجمان الحتاية البتدائية اىل املدعى عليه/ علي 
ح�سن دروي�ض علي  اقام املدعي/�سركة المارات للت�سالت املتكاملة �ض 
م ع عنوانه/ دبي منطقة امليديا �سيتي- املبنى املقابل ملحطة ال بي بي �سي 
الدعوى برقم 2013/90 -مدين - جزئي- عجمان- ومو�سوعها املطالبة 
مببلغ 3362 درهم فانت مكلف باحل�سور امام حمكمة عجمان الحتادية 
البتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وذلك يف ال�ساعة 8.30 املوافق 
يوم 1 من �سهر يوليو ل�سنة 2013 وذلك للنظر يف الق�سية بو�سفك مدعى 

عليه. حتريرا يف 2013/6/4
       قلم �لكتاب

  وز�رة �لعدل
حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية

�لعدد  10820 بتاريخ 2013/6/17    
�عادة �علن  للح�شور �مام حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية

يف �لدعوى 2013/85 )جتاري جزئي) بو��شطة �لن�شر
عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
الم����ارات للت�سالت  امل��دع��ي/���س��رك��ة  اق���ام  ري��ا���ض  ري��ا���ض حممد  يا�سني 
املتكاملة �ض م ع عنوانه/ دبي منطقة امليديا �سيتي- املبنى املقابل ملحطة 
ب��رق��م 2013/85 -جت����اري ج��زئ��ي  - عجمان-  ال��دع��وى  ���س��ي  ب��ي  ب��ي  ال 
امام  باحل�سور  مكلف  فانت  دره��م   16461 مببلغ  املطالبة  ومو�سوعها 
او بوا�سطة وكيل معتمد  حمكمة عجمان الحتادية البتدائية �سخ�سيا 
وذلك يف ال�ساعة 8.30 املوافق يوم 30 من �سهر يونيو ل�سنة 2013 وذلك 

للنظر يف الق�سية بو�سفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/6/4
       قلم �لكتاب

  وز�رة �لعدل
حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية

�لعدد  10820 بتاريخ 2013/6/17    
�علن للح�شور �مام حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية

يف �لدعوى 2013/87 )جتاري  جزئي) بو��شطة �لن�شر
عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
عو�ض حممد اباهيم الزعابي  - اقام املدعي/�سركة المارات للت�سالت 
املتكاملة �ض م ع عنوانه/ دبي منطقة امليديا �سيتي- املبنى املقابل ملحطة 
ج��زئ��ي- عجمان-  ب��رق��م 2013/87 -جت����اري  ال���دع���وى  ���س��ي  ب��ي  ب��ي  ال 
امام  املطالبة مببلغ  3207.95دره���م فانت مكلف باحل�سور  ومو�سوعها 
او بوا�سطة وكيل معتمد  حمكمة عجمان الحتادية البتدائية �سخ�سيا 
املوافق يوم 1 من �سهر يوليو ل�سنة 2013 وذلك  ال�ساعة 8.30  وذل��ك يف 

للنظر يف الق�سية بو�سفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/6/4
       قلم �لكتاب

  وز�رة �لعدل
حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية

�لعدد  10820 بتاريخ   2013/6/17     
              �عادة   �عل ن للح�شور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم 2013/697   جت كل- م ت-ب- �أظ

�ملتخ�ش�شة: �مل�شارف و�ملوؤ�ش�شات �ملالية
مدعي  المارات      اجلن�سية:  م  ب-  م  �ض  الو�سط  ال�سرق  اميك�ض  �سركة  مدعي/ 
عليه: عماد الدين ع�سام الدين ال�سيد اجلن�سية: لبنان مو�سوع الدعوى: املطالبة 
مببلغ 116.388.93 درهم + الفائدة القانونية املطلوب اعلنه / عماد الدين ع�سام 
الدين ال�سيد اجلن�سية: لبنان عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
املوافق 2013/6/26 موعدا لنظر الدعوى، لذا  اعله وحددت املحكمة يوم الربعاء 
فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحا امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى 

بثلثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/6/13
قلم �ملحكمة �لتجارية                                                                                                                          

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�شاء)
    حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية

�لعدد  10820 بتاريخ   2013/6/17     
              �عادة   �عل ن للح�شور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم 2013/331   جت جز- م ت-ب- �أظ

مدعي  المارات   اجلن�سية:  ع  م  �ض  املتكاملة  للت�سالت  المارات  �سركة  مدعي/ 
عليه: مكرم وديع فخري �سنوده �ساحب موؤ�س�سة الجنحة الف�سية لل�سحن الربي 
اجلن�سية: م�سر مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 11.488.25 درهم   املطلوب 
اعلنه /مكرم وديع فخري �سنوده �ساحب موؤ�س�سة الجنحة الف�سية لل�سحن الربي 
اجلن�سية: م�سر عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/9 املوافق  الثلثاء  يوم  املحكمة 
البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �سباحا   8.30 ال�ساعة  باحل�سور 
ايداع مذكرة  او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك  التجارية �سخ�سيا  الكائنة املحكمة   -
بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثلثة 

ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/6/12

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�شاء)
    حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية

�لعدد  10820 بتاريخ   2013/6/17     
              �عادة   �عل ن للح�شور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم 2013/598   جت جز- م ت-ب- �أظ

مدعي/ �سركة �سواعد للتوظيف ذ.م.م وميثلها/ مبارك مطر احلمريي اجلن�سية: 
المارات مدعي عليه: موؤ�س�سة اجلوهرة الزرقاء لعمال الديكور وميثلها مالكها/
احمد ديب ال�سوم اجلن�سية: المارات مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية بقيمة 62400 
لعمال  الزرقاء  اجلوهرة  /موؤ�س�سة  اعلنه  املطلوب  درهم   20000 تعوي�ض   + درهم 
بالن�سر  عنوانه:  المارات  اجلن�سية:  ال�سوم  ديب  مالكها/احمد  وميثلها  الديكور 
املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
2013/6/24 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحا 
امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/6/13

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�شاء)
    حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية

�لعدد  10820 بتاريخ  2013/6/17      
 �علن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2012/577 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �سده/1- عامل ت�سابال ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ 
باحلكم  نعلنكم  احمد حممد علي كمايل  نويد �سعودي مري حممد ح�سن وميثله:  
ال�سادر يف الدعوى رقم 2010/437 عقاري كلي يوم الربعاء بتاريخ 2011/6/22 باعتباره 
�سندا تنفيذيا وذلك: 1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )118950( درهم والفائدة بواقع 
5% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد التام على ال يتجاوز ا�سل 
املبلغ املحكوم به وت�سليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خلل 15 يوم من تاريخ 
ن�سر هذا العلن.   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
ق�شم �خلدمات �ملركزية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10820 بتاريخ   2013/6/17     
يف �لدعوى رقم 2012/2730 جتاري كلي

الفادة  نود  عليهما-  املدعى  جونان  م��اري  ويفونن  جرينان  مايكل  ج��اري  ال�سادة/   
بانه مت تكليفنا من قبل حمكمة ابوظبي البتدائية املوقرة- للقيام مبهمة اخلربة 
اع��له، وبناء عليه فاننا  نرغب يف الجتماع بكم يف  املذكورة  الدعوى  الهند�سية يف 
املطار  )�سارع  املكتوم  �سعيد  بن  را�سد  ال�سيخ  �سارع  ابوظبي-  يف  الكائن  مكتبنا  مقر 
حارب  حممد  ح��ارب  ورث��ة  بناية  ابوظبي-  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  بجانب  ال��ق��دمي( 
العتيبة- موجود يف الطابق الر�سي اخلطوط القطرية- الطابق 15- ال�سقة 1502 
وذلك   2013/6/25 املوافق  الثلثاء  �سباح  من  ع�سرة  احلادية  ال�ساعة  بتمام  وذل��ك 
ملناق�سة مو�سوع الدعوى املذكورة اعله. وعليه يرجى تواجدكم او ح�سور موكلكم 
او من ينوب عنكم قانونا يف التاريخ واملوعد اعله وجتهيز كافة امل�ستندات والثبوتية 

التي متكنني من اأداء مهمتي.

�علن �جتماع خربة

�لعدد  10820 بتاريخ  2013/6/17      
�علن بيع  عقار بالن�شر     

فى �لدعوى رقم 2008/122 تنفيذ مدين
طالب التنفيذ: بدرية عبداهلل علي حممد العطار   عنوانه: امارة  دبي- الوحيده- �سارع رقم 32 - 
منزل رقم 55 بالقرب من مدر�سة اخلن�ساء للبنات   املنفذ �سده: الهام عبداهلل علي حممد العطار  
واآخ��رون   عنوانه: ام��ارة دبي- دي��رة- منطقة الوحيده- �سارع رقم 23- منزل رقم 50 قرب مدر�سة 
اخلن�ساء للبنات  انه يف يوم الربعاء املوافق 2013/6/19 ال�ساعة 6.00 م�ساء ويف اليام الثلث التالية 
البيع   بها  انيط  التي  ام��ام لدى اجلهة  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجر  اقت�سى احل��ال  ان 
)�سركة المارات للمزادات على موقعها اللكرتوين www.emiratesauction.ae ( وعلى 
راعبي ال�سراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
ايداع  عطاوؤه  يعتمد  من  وعلى  املدنية  الج���راءات  قانون  من   301 باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع 
املمتلكات.  او�ساف  بيان  يلي  البيع. وفيما  التالية جلل�سة  ايام  وامل�ساريف خلل ع�سرة  الثمن  كامل 
: 2375000  ملحظة:  الأ�سا�سي  الثمن  الرا�سدية  : 1291 منطقة:  الر���ض رقم  العقار: قطعة  نوع 

يدفع املبلغ فوراً.
 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10820 بتاريخ  2013/6/17      
�علن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده   
فى �لدعوى رقم 2012/286 تنفيذ عقاري

طالب التنفيذ: بنك المارات دبي الوطني- حاليا- بنك دبي الوطني- �سابقا  عنوانه: امارة  دبي- 
ديرة- �سارع بني يا�ض- مقابل موقف العربات    املنفذ �سده: عبدالعزيز م�سعود خطيبي بانه  عنوانه: 
 BD -4 ويعلن على مقر �سكنة منطقة برج خليفة البلدة القدمية )اولدتاون(  حي امل�سك- بناية رقم
OTB �سقة رقم 203-الطابق 2    انه يف يوم الربعاء املوافق 2013/6/30 ال�ساعة 6.00 م�ساء ويف اليام 
الثلث التالية ان اقت�سى احلال �سيجر بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه امام لدى اجلهة التي انيط 
www.emiratesauction. بها البيع  )�سركة المارات للمزادات على موقعها اللكرتوين

ae ( وعلى راعبي ال�سراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من ال�سا�سي قبل دخول 
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل 
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي بيان او�ساف 
املمتلكات.�سقة برج خليفة رقم  الر�ض: 196 امل�ساحة: 110.37 مرت مربع رقم املبني 12 ال�سم : مي�سكا 

4 رقم العقار 203 القيمة 1700000 درهم  ملحظة: يدفع املبلغ فوراً.
 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10820 بتاريخ  2013/6/17      
 مذكرة �عادة �علن �ملدعى عليه بالن�شر

اىل املدعي عليه/�سرتادت انترييورز �ض ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم باأن املدعيني 
قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�سة يوم الحد 2013/6/23 ال�ساعة 

8:30 �سباحا يف القاعة )5(    .

لذا فانتم مكلفون باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 
قبل اجلل�سة بثلث ايام على القل بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واحلكم م�سمول املعجل بل كفالة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

رقم الق�سية
1891/2013/13
1960/2013/13
1961/2013/13
1962/2013/13
1963/2013/13
1964/2013/13
1965/2013/13
1966/2013/13
1967/2013/13
1976/2013/13
1978/2013/13
1979/2013/13
1980/2013/13
1981/2013/13
1982/2013/13
2004/2013/13
2008/2013/13
2009/2013/13
2010/2013/13
2015/2013/13

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ا�سم املدعي
 بالديف �سينغ جارنايل �سينغ

بانواري لل جوردهان لل بهريوا
هاريكي�ض �سارما �ساندريكا �سارما

�سراج خان دلبار خان
حممد نظري حممد روؤوف

بيند هيا�سال جوبتا  راج كومار جوبتا
اومربكا�ض امرجيت
راجيندرا �سوتي لل

راجو ياداف اندر اديو ياداف
ا�سو رامي�ض �ساند

مهيندر بالديهمان را�سيل رام
ع�سمت اهلل عبدالغفور
اف�سار علي جعفر علي

جاين �سينغ راماواده �سينغ
ديني�ض �سيفاجي

�سدام ح�سني ا�سلم �ساها
فريد اهلل ا�سماعيل حممد افريدي

بالفري �سينغ ا�سا �سينغ
فيجاي �سارما راما�سانكار �سارما
نريمال �سينغ ناند كي�سور �سينغ

مبلغ املطالبة
5668 درهم �سامل تذكرة العودة
4824 درهم �سامل تذكرة العودة
6352 درهم �سامل تذكرة العودة
5370 درهم �سامل تذكرة العودة
5765 درهم �سامل تذكرة العودة
5591 درهم �سامل تذكرة العودة
4793 درهم �سامل تذكرة العودة
5335 درهم �سامل تذكرة العودة
5296 درهم �سامل تذكرة العودة
5591 درهم �سامل تذكرة العودة
7403 درهم �سامل تذكرة العودة
6753 درهم �سامل تذكرة العودة
4358 درهم �سامل تذكرة العودة
5940 درهم �سامل تذكرة العودة
 5896 درهم �سامل تذكرة العودة
4975 درهم �سامل تذكرة العودة
8954 درهم �سامل تذكرة العودة
6540 درهم �سامل تذكرة العودة
6346 درهم �سامل تذكرة العودة
5296 درهم �سامل تذكرة العودة

تعلن ادارة  العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 191198       بتاريخ:2013/5/5 م
با�س��م:بن كرم .

وعنوانه:العني - املويجعي - �ض.ب:15889 - العني هاتف رقم:0506239887 - فاك�ض رقم:037212167
. khalid 9887 @hotmail.com:الربيد اللكرتوين

وذلك لتمييز الب�سائع/اخلدمات /املنتجات :
ا�سرة اطفال ، ا�سرة ، �ستائر داخلية م�سلعة ، دواليب غري معدينة لل�سرة . 

الواق�عة بالفئة:20
  B.K. و�سف العلمة:عبارة عن خط م�ستطيل باللون ال�سود مفرغ باللون البي�ض كتب بداخله حريف
باللون  الطول  يف  متفاوتة  م�ستقيمة  خطوط  خم�سة  اطرافه  وعلى  ال�سود  وباللون  الجنليزية  باللغة 

ال�سود.
ال�س��رتاطات: دون �سرط . 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد 

�إد�رة �لعلمات �لتجارية
�لثنني  17  يونيو 2013 �لعدد 10820



•• عجمان ـ الفجر 

اأعلنت   ، �سمن فعاليات رم�سان عجمان تقوى واميان الدورة ال�سابعة 
الأمانة العامة عن فتح باب امل�ساركة يف م�سابقة الت�سوير الفوتوغرايف 

حيث �سيكون اآخر موعد ل�ستلم امل�ساركات 15 يوليو 2013.
من  الهدف  اأن  عجمان  رم�سان  لفعاليات  املنظمة  اللجنة  واأو�سحت 
امل�����س��اب��ق��ة ه��و ت��ع��زي��ز ال��وع��ي الإع���لم���ي واك��ت�����س��اف امل���واه���ب اجلديدة 
يف  الفوتوغرافية  احلركة  تطوير  و  ال��دول��ة،  يف  واملقيمني  للمواطنني 
دولة الإمارات العربية املتحدة عرب حتفيز وا�ستقطاب اأكرب عدد ممكن 
من امل�سورين ،من خلل الهتمام باملواهب ال�سابة ، ودعم املحرتفني 
يف جمال الت�سوير الفوتوغرايف ، و للمرة الأوىل تقام امل�سابقة بالتعاون 
اماراتية   العرب �سمن حمور حمل عنوان عكو�ض  امل�سورين  مع احتاد 
�سخ�سية  وج��وه  الوطنية من  الرموز  على  ال�سوء  الت�سليط  يتم  حيث 
الإماراتي  املدين  املجتمع  اأ�سكال حياة  لكافة  واأن�سطة  وع��ادات وتقاليد 

عرب جت�سيدها يف لقطات فوتوغرافية اإبداعية.
،اإن تنظيم  الرم�سانية  امل�سابقات  ال�سام�سي، رئي�سة جلنة  وقالت موزة 
امل�سابقة ياأتي �سمن فعاليات �سهر رم�سان املبارك التي تنظمها الأمانه 
العامة، حيث �سيتم الإعلن عن اأ�سماء الفائزين يف امل�سابقة من خلل 
جلنة حتكيم متخ�س�سة وبالتعاون مع احتاد امل�سورين العرب باختيار 
ال�سور الفائزة والإعلن عنها يف حفل متميز ومعر�ض م�ساحب لعر�ض 

اأف�سل العمال امل�ساركة خلل �سهر رم�سان.
باملراكز  للفائزين  قيمة  جوائز  ر�سدت  املنظمة  اللجنة  اأن  واأ�سافت   
اآلف درهم للمركز  الأول و15  اآلف درهم للمركز   20 الأوىل؛ وهي 
امل�سارك  �سيح�سل  ك��م��ا   ، ال��ث��ال��ث،  للمركز  دره���م  اآلف  و10  ال��ث��اين 
ت�ستهدف  و   ، وتقدير  م�ساركة  �سهادة  على  امل�سابقة  ل�سروط  امل�ستويف 
ب��ال��دول��ة م��ن خمتلف  وامل��ح��رتف��ني  وال��ه��واة  امل�سابقة طلبة اجل��ام��ع��ات 
اجلن�سيات، على اأن يكون للم�سارك خم�سة اأعمال كحد اأق�سى. و �سيتم 
امل�سابقة  يف  ال���س��رتاك  و���س��روط  امل�سابقة  عن  التعريفية  النبذة  و�سع 
www. ،وبالإ�سافة اإىل ا�ستمارة الت�سجيل عرب موقعها الإلكرتوين

.  ramadanajman.ae
رئي�ض   _ العرب  امل�سورين  احت��اد  رئي�ض  �سعبان  اأدي��ب  ال�سيد  واأ�ساف 
جلنة التحكيم مل�سابقة الت�سوير الفوتوغرايف ، اأن من اأولويات وتوجهات 
الراعية  اجل��ه��ات  م��ع  التعاون  م��د ج�سور  ه��ي  ال��ع��رب  امل�سورين  احت��اد 
اىل  للو�سول  احلكومية  و�سبه  احلكومية  الفوتوغرايف  الت�سوير  لفن 
الهداف املخطط لها يف اكت�ساف الطاقات واملواهب ال�سبابية الواعدة 
وتاأتي  وامل��دار���ض  والكليات  اجل��ام��ع��ات  وط���لب  املوهبني  ب��ني  وخا�سة 
م�سابقة  الت�سوير الفوتوغرايف �سمن فعاليات رم�سان عجمان التابع 
اهتمام  لترتجم  عجمان  حلكومة  التنفيذي  للمجل�ض  العامة  للمانه 
دولة  جمتمع  من  املوهوبة  ال�سبابية  ال�سريحة  بهذه  عجمان  حكومة 
بان تخ�سي�ض جوائز قيمة من قبل  ويقيناَ  املتحدة  العربية  الم��ارات 
الأمانة العامة للمجل�ض التنفيذي حلكومة عجمان امنا يوؤكد ال�سعي 

لكت�ساف املبدعني من �سبابنا الواعي.

•• ال�شارقة-الفجر:

للح�سارة  ال�������س���ارق���ة  م���ت���ح���ف  ن���ظ���م 
الإ�سلمية ور�سة عمل بعنوان م�سلمة: 
حتدثت  امل�سلمة  امل����راأة  وف��ن��ون  تعابري 
مقيمات  موهوبات  فنانات  ثلثة  فيها 
ال�سخ�سية  جت��ارب��ه��ن  ع��ن  ال�سارقة  يف 
خلل  من  عنها  يعربن  كما  وهويتهن 

اأعمالهن الفنية.

اإطار  يف  العمل  ور���س��ة  تنظيم  مت  وق��د 
بامل�سروع  اخل��ا���س��ة  ال��دول��ي��ة  ال�����س��راك��ة 
الفني اللكرتوين تعابري وفنون املراأه 
املتميزة  ال��ع��امل��ي��ة  امل����ب����ادرة   - امل�����س��ل��م��ة 
يف  للمراأة  العاملي  املتحف  اأطلقها  التي 
يف  الن�ساء  ومتحف  فران�سي�سكو  ���س��ان 
اأيال يف  ، ومتحف  اورهو�ض، الدمنارك 

مانيل، الفلبني.
ويوفر امل�سروع من�سة للن�ساء امل�سلمات 

العامل  اأرج����اء  م��ن خمتلف  امل��وه��وب��ات 
كما  والراء  الأف��ك��ار  وت��ب��ادل  للتوا�سل 
ل��ه��ن ف��ر���س��ة لإب������راز وجت�سيد  ي�����س��ك��ل 
روؤي����ت����ه����ن ع����ن ط���ري���ق و����س���ائ���ل الفن 
معر�ض  ويخت�ض  الإبداعية.  والكتابة 
الفنية  الأعمال  خمتلف  باإبراز  م�سلمة 
الإبداعية، كال�سعر، والكتابة الإبداعية، 
اأبدعتها  جديدة  اإعلمية  ومطبوعات 
اأنحاء  م���ن خم��ت��ل��ف  م�����س��ل��م��ات  ن�����س��اء 

العامل.
وي�ساهم امل�سروع البارز الذي مت تاأ�سي�سه 
ال�سوء  اإل��ق��اء مزيد من  2012 يف  يف 
ع��ل��ى واق���ع وت��ن��وع ح��ي��اة امل����راأة امل�سلمة 
املجتمعات  �سمن  او�ساعها  باختلف 

التي يع�سن فيها.
وق����د ����س���ارك���ن جم��م��وع��ة ع���دي���دة من 
الفنانات امل�سلمات الرائدات من ال�سارقة 
الإن��رتن��ت من  على  املعر�ض  تطوير  يف 

ب��داي��ة ال��ع��م��ل يف ه���ذا امل�����س��روع املتميز 
من خلل م�ساركتهن بالأعمال الفنية، 
ف�����س��ل ع���ن ال��ك��ت��اب��ة الإب���داع���ي���ة حيث 
من  ث��لث  م�سلمة  عمل  ور���س��ة  �سمت 
ه�����وؤلء ال��ن�����س��اء امل��ب��دع��ات ال��ت��ي عربت 
واأ�سلوبها  بطريقتها  منهن  واح��دة  كل 
ال��ف��ري��د ع��ن ه��وي��ت��ه��ا الإ���س��لم��ي��ة من 

خلل الفن والإبداع.
ب��ك��ل��م��ة ترحيبية  ال��ع��م��ل  ور����س���ة  ب�����داأت 

اخلمي�ض،  اأولريكي  الدكت�����ورة  األقتها 
للم�ساريع  ال���س��رتات��ي��ج��ي  امل�����س��ت�����س��ار 
الفنية الإ�سلمية وال�س����رق اأو�سطية يف 
فيه���ا  ق���دمت  ال�سارقة،  متاح�����ف  اإدارة 
الإلكرتوين  امل�س���روع  عن  وافيا  �سرحا 
الفن�����انات  واأهدافه ثم حتدثت بعده����ا 
يف  ال�سخ�سية  جت���اربهن  عن  الث����لثة 
خلل  م��ن  هوي���ته����ن  تاأكي���د  اإع������ادة 
كل  ع����ر�س���ت  ح��ي��ث  ال��ف��ن��ي��ة  الأع���م���ال 

الو�سائل  ح�سن  زه���رة  ف��اط��م��ة  د.  م��ن 
با�ستخدامها  ق��ام��ت  ال��ت��ى  وال���س��ال��ي��ب 
ذات��ه��ا م��ن خ��لل اعمالها  للتعبري ع��ن 
ق����دم����ت ح��ف��ي��ظ��ة �سيد  ك���م���ا  ال���ف���ن���ي���ة 
لوحاتها الفنية وا�سعارها للتعريف عن 
واملدونة  الكاتبة  اىل  بالإ�سافة  ذات��ه��ا، 
ال��ت��ى ق��ام��ت بدورها  دال���ي���ا م���ريزاب���ان 
ال��ت��ع��ري��ف ع���ن ذات���ه���ا م���ن خ����لل فن 

الكلمة املكتوبة.

ثقافة وفن�ن

26

م�شابقة عكو�س اماراتية للت�شوير الفوتوغرايف �شمن فعاليات رم�شان عجمان 

خالل ور�صة العمل التي ا�صت�صافها متحف ال�صارقة للح�صارة االإ�صالمية

ثالث فنانان موهوبات من ال�شارقة يتحدثن عن هويتهن 

مركز �شلطان بن زايد �ال�شفارة 
الفرن�شية ينظمان حفال مو�شيقيا االأربعاء 
ينظم مركز �سلطان بن زايد للثقافة والإعلم حتت رعاية �سمو 
رئي�ض  ال�سمو  �ساحب  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ 
الفرن�سية لدى الدولة م�ساء يوم  ال�سفارة  الدولة وبالتعاون مع 
الربعاء القادم حفل مو�سيقيا فرن�سيا وذلك على م�سرح اأبوظبي 

يف كا�سر الأمواج.
وقال من�سور �سعيد املن�سوري مدير ادارة الثقافة مبركز �سلطان 
بن زايد للثقافة والإع��لم اإن هذا العر�ض الفني الفرن�سي ياأتي 
يف اطار توجيهات وحر�ض �سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد اآل نهيان 
ممثل �ساحب ال�سمو رئي�ض الدولة رئي�ض املركز على اإحداث نقلة 
واحلوار  التعاون  ج�سور  مبد  والهتمام  املركز  اأن�سطة  يف  نوعية 
يعزز قيم احلوار  وال�سديقة مبا  ال�سقيقة  ال��دول  والتوا�سل مع 
الفرن�سية  الأم�سية  اإن  واأ�ساف   . �سامل  ثقايف  اط��ار  يف  والتفاهم 
فر�سة  ت�سكل  اجل��ن��دي  �سندوق  م��ن  معزوفات  ا�سم  حتمل  التي 
املتحدة  العربية  ابوظبي خا�سة ودول��ة الم��ارات  ثمينة جلمهور 
التي  الفرن�سية  الثقافة  للتعرف والط��لع على ملحات من  عامة 
طاملا اأبهرت العامل بانفتاحها وتنوع فنونها واإبداعاتها. من جانبه 
التعاون  وم�ست�سار  الفرن�سي  املعهد  مدير  دوفنو  ديني�ض  اأع��رب 
بالتعاون  فخره  ع��ن  الفرن�سية  ال�سفارة  يف  الثقافية  وال�����س��وؤون 
من  اإثنني  لدعوة  والإع���لم  للثقافة  زاي��د  بن  �سلطان  مركز  مع 
معزوفات  �سيقدمان  املتميزين  ال�سباب  الفرن�سيني  املو�سيقيني 

�سهرية لكبار املوؤلفني املعروفني.
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تعي�ص ناعومي وات�ص االآن اأف�صل اأوقاتها الفنية فهي تنتقل من متثيل فيلم اإىل اأخر، وقد ر�صحت لنيل جائزة 
االو�صكار هذا العام عن دورها يف فيلم )ال �صيء يفرقنا( واأنهت قبل فرتة ت�صوير فيلم جديد يحكي ق�صة 

حياة اأمرية ويلز االأمرية ديانا، فيما حت�صر نف�صها للبدء بت�صوير فيلم جديد عن حياة مارلني مونرو .

�صاركت بفيلم يحكي ق�صة حياة االأمرية ديانا

ناعومي �ات�س: االأ�لوية عندي لالأ�شرة

رواية  ع��ن  امل��اأخ��وذ  جديد  فرن�سي  فيلم  كالهوا�ض(  )مي�سيل 
الذي يعترب  الأملاين هايرن�ض كالهوا�ض  للكاتب  بال�سم نف�سه 
اأبرز �سناع الرواية يف املانيا. وقد نقلت ال�سينما هذه الرواية 
ثلث م��رات من ذي قبل. املخرج ارن��و دو بليري ال��ذي ميتلك 
تاريخا طويل يف التعاطي مع ال�سينما الوثائقية والت�سجيلية 
وهو هنا يذهب اىل ال�سينما الورائية. ارنو من مواليد 1961 
ع�سر يف  ال�ساد�ض  القرن  الفيلم يف  اح��داث  باري�ض. جت��ري  يف 
احدى املمالك يف كيفنني يف املانيا حيث نر�سد حكايي )مي�سيل 
ال�ستقراطي  الرثي  ذلك  كالهاو�ض(  )ميكائيل  او  كالهوا�ض( 
اىل  ي�سطر  حيث  جولته  باحدى  يقوم  ال��ذي  اخليل  وتاجر 
التنازل عن فر�سني من ممتلكاته لحد البارونات ليت�سنى له 
العبور من على اجل�سر ولكنه يكت�سف ان خيوله عوملت بق�سوة 
الدعوة  ترف�ض  ال��ت��ي  دع���وة اىل احلكمة  رف��ع  اىل  ي��دع��وه  م��ا 
الق�سية  امل��ل��ك��ة لي�����س��ال  اىل  ت��ذه��ب  ان  زوج��ت��ه  م��ن��ه  فتطلب 
امللكة وهذا ما يدعو مي�سيل كالهاو�ض  اتباع  ولكنها تقتل من 
اىل ت�سكيل قوة ع�سرة لتحقيق العدالة بيده متجاوزا القانون 
م��ا ي��ح��دث كثري م��ن اخل��ل��ل يف ال��ن��ظ��ام الم��ن��ي لي�ض يف تلك 
المارة بل يف انحاء اأوروبا. اثر ذلك تقوم اأخت امللكة بالذهاب 
اليه من اجل ان تعتذر عما ح�سل لزوجته ومن اأجل ان تعيد 
ب�سكل  العدالة  التفاق على حتقيق  له حقوقه وخيوله. ويتم 
والقوة  يتنازل مي�سيل عن جنوده  ان  بعد  م�سرتك. خ�سو�سا 
ال�ساربة التي �سكلها والتي ت�سيدت على املنطقة ال انه مل يكن 

يريد اأكرث من حقه ولي�ض اكرث. 
اىل  اع��ادة اخليول  يتم  القانون جحيث  وت��اأت��ي حلظة حتقيق 
زوجته  اي�سا  مرافقه  لغتيال  امل���ادي  ال��ب��دل  واي�سا  مي�سيل 
الع��دام لنه مع جنوده  القانون حيث  ينفذ  ان  وبعدها عليه 

قام بقتل الكثريين. ويقبل بالمر لنه )كان( يريد ان يتحقق 
ان  مقابل  التعوي�سات  ودف��ع  ال��ب��ارون  �سجن  يتم  حيث  العدل 

يتلقى حكم العدام. 
وقد اثار هذا احلكم يومها الكثري من ردود الفعال للمفكرين 
العدالة  بيده  الن�سان  يحقق  ان  امكانية  ح��ول  وال�سيا�سيني 
العدالة. يف  باآخر حتقيق  او  ب�سكل  الدولة  ت�ستطيع  حينما ل 
ماد  العبقري  النجم  انه  ال�ساأن  رفيع  دامناركي  ممثل  الفيلم 
اأف�سل  املا�سي بجائزة  العام  ماكل�سون الذي )ك��ان( قد فاز يف 

ممثل يف مهرجان )كان( ال�سينمائي عن فيلم )ال�سيد( حيث 
ال��ذي تتهمه اح��دى طالبته يف  امل��در���ض  ج�سد م��اد يومها دور 

مرحلة الرو�سة بالعتداء عليها كذبا لتدمر حياته. 
فيلم )م�سي�سل كالهاو�ض( تاأتي عرب م�سهديات �سورت بالقرب 
من جبال الألب الفرن�سية لتقدمي ق�سوة احلياة يف تلك املرحلة 
و�سريعة  الأزلم  وهيمنة  امل��ال  ولغة  القوة  التاريخية.منطق 
العنف والت�سلط. فيلم وعمل روائي كلهما ير�سخ ويعد الآخر 

كقيمة اأدبية وفنية وفكرية عالية اجلودة.

معتمدًا على ن�ص روائي للكاتب االأملاين هايرن�ص فون كالي�صت

اأرنو د� بليري يقدم )مي�شيل كالها�ا�س(

بالن�سبة  ناجًحا  عاًما  كان  املن�سرم  العام  اأن  ناعومي  وتوؤكد 
لها ب�سكل ا�ستثنائي، م�سرية اإىل اأنها اأم�سته تقريًبا يف حالة 
�سفر بني منازلها التي متتلكها يف اأ�سرتاليا والوليات املتحدة 
يفرقنا(  �سيء  فيلم )ل  اأجن��زت متثيل  تايلند، حيث  وبني 
ثم انتقلت اإىل لندن لت�سوير فيلم عن حياة الأمرية ديانا. 
اإجازة  باأنها كانت مبثابة  تايلند  اإقامتها يف  وتعترب ناعومي 
معها  ك��ان��وا  وولديهما  �سرايبري  ليف  واأن  ل�سيما  طويلة، 
طوال الفرتة لكنها اعرتفت باأنها �ستكون متوترة يوم الرابع 
والع�سرين من فرباير احلايل ملعرفة فيما اإذا كانت �ستح�سل 
على جائزة الأو�سكار عن دورها يف الفيلم الذي مثلته هناك. 
وت�سري اإىل اأن �سيناريو الفيلم ماأخوذ عن ق�سة حقيقية عن 
يف  املدمر  للت�سونامي   2004 ع��ام  يف  تعر�ست  عائلة  حياة 
املحيط الهادئ، لفتة اإىل انه على الرغم من اأن جميع اأفراد 
العائلة بقوا اأحياء اإل اأن الأمر كان �سعًبا بالن�سبة لهم لإيجاد 
بع�سهم البع�ض بعد الت�سونامي. واأ�سارت اإىل اأنها ب�سبب هذا 
الفيلم ا�سطرت اإىل التواجد اأثناء الت�سوير لأكرث من �سهر 
اأم لثلثة  اأما دوره��ا يف الفيلم فكان  يف حو�ض �سخم للماء 
اأطفال الأمر الذي مل يكن �سعًبا بالن�سبة لها كما تقول لأنها 
اأم لطفلني الأول يف اخلام�سة من العمر والثاين يف الرابعة 

منه غري اأنها تتمنى الآن تبني طفلة.

زوج اأم �صريك حياتي؟
فرتة  منذ  بال�سبابية  ليف  باملمثل  ناعومي  علقة  حتيط 

طويلة ولذلك ل اأحد يعرف متاًما فيما اإذا كانت قد تزوجت 
منه اأم اأنهما يعي�سان ب�سكل م�سرتك من دون ارتباط زوجي 
قانوين ولذلك تتحدث عنه اأحياًنا على انه خطيبها واأحياًنا 
اأخ���رى على ان��ه زوج��ه��ا ويف اأح��ي��اًن��ا اأخ���رى ع��ن اأن���ه جمرد 

�سريك حياتي.
فاإنها  بينهما  القائمة  العلقة  نوعية  ع��ن  النظر  وبغ�ض 
ت�سيد بقوة به قائلة اأن ليف اإن�سان رائع واأن احلب ل يزال 
نحو  منذ  مًعا  يعي�سان  اأنهما  من  الرغم  على  بينهما  قوًيا 

�سبعة اأعوام موؤكدة انه كان حبها من النظرة الأوىل.
نزهة  تكن  مل  ال�سنوات  ه��ذه  خ��لل  حياتهما  اأن  اإىل  وتنبه 
مكثف  ب�سكل  يعمل  كلهما  لأن  ب��ال��ورود  مليئة  حديقة  يف 
وي�سافران كثرًيا، الأمر الذي يجعل احلياة العائلية �سعبة.

وتو�سح قائلة: )اإن حياتنا العائلية هي على ما يرام وليف 
العديد  لدينا  العائلت  من  كغرينا  ان��ه  غري  ممتاز  اأب  هو 
من الهموم ل�سيما واأننا ناجحان يف اأعمالنا ون�سافر كثرًيا 

ونهتم جدا بعملنا(.

بريطانية اأم ا�صرتالية ؟
ع��ا���س��ت ن��اع��وم��ي يف الأ���س��ه��ر الأخ����رية ك��اأم��رية ح��ني مثلت 
فيلم ديانا الذي اأخرجه اأوليفري هري�سبيغل الذي اأعطاها 
الأولوية يف اأداء هذا الدور قبل كريا نايتلي وجي�سيكا �سا�ستني 
وير�سد الفيلم ال�سنتني الأخريتني من عمر الأمرية ديانا 
وانتهى  ال�سخ�سية  �سعادتها  ع��ن  فيهما  تبحث  كانت  التي 

الأمر بها بحادث ال�سري املميت الذي وقع لها يف باري�ض يف 
باأنها  ناعومي  وتقول   .1997 عام  من  اأغ�سط�ض  اآب   13
انتقلت  حيث  دي��ان��ا  الأم���رية  دور  اأداء  جيد  ب�سكل  ح�سرت 
ال��راق��ي يف  كين�سينغتون  ح��ي  ال��زم��ن يف  م��ن  لفرتة  لل�سكن 
لندن الذي كان تعتربه الأمرية ديانا مو�سع �سكنها لفرتة 
مهمة من حياتها. واأرادات ناعومي من ال�سكن يف هذا احلي 
اأكرب من م�ساعر وعواطف وحياة الأمرية  الق��رتاب ب�سكل 

ديانا، كما اأرادات يف احلالة املثالية للو�سع الإ�سغاء اإىل اأراء 
الأمريين ويليام وهاري بوالدتهما غري اأنها تبدي تفهمها 

لعدم املقدرة على حتقيق ذلك.
اإىل  والدتها  م��ع  ه��اج��رت  التي  الربيطانية  املمثلة  وت��ق��ول 
بان  عمرها  م��ن  ع�سرة  ال��راب��ع��ة  يف  ك��ان��ت  عندما  ا�سرتاليا 
الفيلم  بريطانيا  تقبل  كيفية  مو�سوع  من  خم��اوف  لديها 
عن حياة ديانا، معربة عن الأمل باأن حت�سل على الثناء عن 

دورها يف هذا الفيلم من الأمريين ويليام وهاري.
وتعترب ناعومي نف�سها بريطانية وا�سرتالية يف نف�ض الوقت 
قائلة: )اأنا بريطانية ج�سًدا وروًحا وهو الأمر الذي ل اأ�سك 
فيه ولدي الكثري من الذكريات ال�سعيدة يف بريطانيا حيث 
اأم�سيت الأعوام الأربعة ع�سرة الأوىل من عمري هناك، ومل 
اأرد اأبًدا مغادرة بريطانيا وحتى عندما كنت يف اأ�سرتاليا كنت 

اأفكر بالعودة(.



الطفل الرثثار... اأمر طبيعى
 

قد يلحظ فجاأة اأن الطفل ال�سغري اأ�سبح ثرثارا و�سوته عال، وهو اأمر 
طبيعى ولي�ض خميفا، بل على النقي�ض.. فالأطباء النف�سيون يوؤكدون اأن 
هذا الأمر يحدث فى ال�سن ال�سغرية عندما يتحدث الطفل في�سبح لديه 
وحده  وه��و  وحتى  والأم  الأب  فيكلم  ي�ستخدمه  اأن  فيحب  لغوى،  ن�ساط 

يتحدث مع نف�سه اأو مع اللعبة .. 
والطفل ال�سغري فى �سن معينة ي�سبح كثري التحدث والكلم مع اأقرانه 
ومع جريانه ومع الأب والأم وفى املدر�سة، وحتى اإذا كان جال�سا وحده اإما 
اأمر يلحظه الآب��اء والأمهات  األعابه .وهو  اأو قد يحدث  اأن يحدث نف�سه 

ب�سهولة فى مرحلة ما فى عمر بع�ض الأطفال وب�سكل مفاجئ. 
ويكون هذاعبارة عن ن�ساط لغوى للطفل، كما جتده يحاول ال�سوؤال دوما 

ملعرفة كل �سىء، في�ساأل فى كل �سىء وفى اأى وقت، وهو اأمر طبيعى. 
كما ان الطفل يذهب اأي�سا اإىل رفع نربة �سوته تلقائيا عند التحدث، واإىل 
ا�ستخدام الكلمات املعربة القوية التى تلفت النتباه وجتعلهم مهتمني به، 
وكل هذه الأمور طبيعية جدا، وهى جت�سيد لنمو وتطور الطفل لقدرته 

على التحدث وهو اأمر طبيعى جدا.

الطائر الطنان 

طيور  الطنانة  الطيور 
مده�سة �سغرية احلجم 
ج��م��ي��ل��ة ري�������س���ه���ا رائ����ع 
المريكتني  يف  ت��ع��ي�����ض 
ف���ق���ط وه����ن����اك ح����وايل 
منها  ن������وع������ا   320
يوجد  حجما  واك��ربه��ا 
يف امريكا اجلنوبية وهو 
بحجم الع�سفور العادي 
اما ا�سغرها حجما فهو 
العامل  يف  ط��ائ��ر  ا�سغر 

ويوجد يف كوبا ول يزيد حجمه عن حجم النحلة ال مبقدار �سئيل.
الطائر الطنان يحرك جناحيه 60 مرة يف الثانيه لذا يتمكن من الوقوف 
يف الهواء ليمت�ض رحيق الزهار ج�سمه قوي وقلبه كبري احلجم بالن�سبة 
جل�سمه ففي اثناء الطريان ينب�ض هذا القلب 1200 مرة يف الدقيقة.. 
يتناول طوال اليوم كمية من الطعام ت�ساوي مثل وزنه لذلك يزور حوايل 
2000 زهرة يف اليوم ليمت�ض رحيقها .. بي�سه يعترب ا�سغر بي�ض يف عامل 

أدريان جرينير وماكينا غريس خالل حضورهما العرض األول من وداعا للعالم في سينما ريجال ضمن مهرجان 
لوس أجنلوس السينمائي. )ا ف ب(

؟  حديث  علم  املثلثات  ح�صاب  علم  • هل 
ل .. اثبت العلماء ان علم ح�ساب املثلثات علم قدمي واأول من ا�ستخدمه 
هم الفراعنه القدماء و�ساعدهم ذلك يف بناء الهرامات ال�سهرية وقد 
طور العرب امل�سلمون ذلك العلم وو�سعوا ا�س�سه احلديثة جلعله علماً 
ابوعبداهلل  املثلثات  لعلم ح�ساب  املوؤ�س�سني  اوائل  ومن  بذاته  م�ستقًل 

البتاين ون�سر الدين الطو�سي 
؟ احل�صاب  يف  �صفر  اول  �صاحب  • من 

مو�سى  ب��ن  حممد  امل�سلم  ال��ع��امل  ه��و  احل�ساب  يف  �سفر  اول  �ساحب 
اخلوارزمي وهو اول من ادخل ال�سفر يف احل�ساب وكان اكت�سافه هذا 
يف علم احل�ساب نقله كبرية وعظيمة يف درا�سة الأرقام وتغيرياً جذرياً 

ملفهوم الرقم . 
الكرتوين ؟  حا�صوب  اول  كان  •   متى 

اول حا�سوب الكرتوين يعمل بالكهرباء كان يف امريكا عام 1946 وهو 
وي�ستهلك  املفرغه  بال�سمامات  تعمل  التى  القدمية  احلوا�سيب  من 

قدراً كبرياً من الطاقة كما انه ي�سغل حيزاً كبرياً 

اأن عدد �سعر الراأ�ض يبلغ نحو 120 األف �سعرة يف الراأ�ض ال�سليم .. و كلما كان ال�سعر رقيقاً كان  تعلم  • هل 
اأكرث .. و ال�سعر الأ�سقر اأكرث من ال�سعر الأ�سود و ال�سعر الأحمر عموماً اأقل كثافة اإذ يبلغ 90 األف �سعرة .. 

و يتجدد هذا العدد بوجه عام خلل خم�سة اأعوام حيث ي�سقط كل يوم ما بني 50 : 60 �سعرة. 
 • هل تعلم اأن املخ يحتاج اإىل �سد�ض كمية الدم التي ي�سخها القلب و خم�ض الأوك�سجني الذي يدخل اجل�سم 

.. رغم اأن املخ ل يزن اأكرث من واحد على خم�سني من اجل�سم كله. 
اأنه يوجد يف ج�سم الإن�سان نحو 32 بليون خلية . تعلم  • هل 

 • هل تعلم اأن يف ج�سم الإن�سان اأكرث من مليوين غدة عرقية تفرز كمية من العرق ترتاوح ما بني ن�سف لرت 
اإىل لرت ون�سف كل 24 �ساعة بل توقف �سيفاً و �ستاًء مع املجهود و احلركة ومع ارتفاع درجة احلرارة. 

 • هل تعلم اأن الأظافر اإذا اأزيلت جراحياً اأو فقدت لأي �سبب فاإنها تاأخذ مائة يوم لكي تعود كما كانت مرة 
اأخرى. 

 • هل تعلم اأن احتبا�ض البول يف اجل�سم يوؤدي اإىل ارتفاع ن�سبة البولينا و حدوث حالة ت�سمم ت�سمى ) الت�سمم 
البوليني (. 

 • هل تعلم اأن عدد �ساعات النوم ترتاوح عند الإن�سان البالغ ما بني 7 : 8 �ساعات يومياً اأي اأننا نق�سي اأكرث 
من ثلث العمر يف النوم فالإن�سان الذي عا�ض �ستني عام .. نام منها حوايل ع�سرين عام. 

جاء موعد امل�سابقة الكبرية.. جاء موعد �سباق اخليل واخذ كل من كل منفي املدينة ي�ستعدون فهذه امل�سابقة 
لل�سباقات  خرج  ورمب��ا  يفوز  من  و�سي�ستهر  �سخمة  جوائزها  كما  فيها  ال�سرتاك  حق  للجميع  فان  مميزة 

العاملية..
هذا  ولكن  تاخرت  ما  امل�سابقة  تلك  يف  به  ا�سرتك  ح�سان  ل��دي  ك��ان  لو  وهويقول  ح�سانه  ايل  ه��رني  نظر 
احل�سان ليعرف �سوي الكل وجر العربات العربات واللعب.. فردت عليه اخته بكلمة ب�سيطة وقالت لكنه 
عندما يلعب فهو يجري ب�سرعة.. هرني ملاذا ل نحاول ان منرنه امامنا �سهران ميكن ان نفعل فيهما �سيئا 

لنحاول انه يحبنا.. هيا 
تقليد  واخ��ذ يف  امل��زرع��ة  و�سط  ايل  املحبوب  اخ��ذ ح�سانهما  وام���ل..  ن�ساط وحيوية  فيه  منهما  كل  طفلن 
مدربني اخليول ورمبا اح�سا بانهما �سيفلحان.. كانا احيانا يق�سوان عليه لكنه مل يكن يتذمر خرجا به خارج 
ال�سكاكر، اح�ض احل�سان  املزرعة ليجري حولها.. كل مرة يتح�سن فيها مينحانه مكافاة قطعة كبرية من 
بذلك وحتي يحثانه علي ال�سرعة جاءا بح�سان اخر يخ�ض ماري لت�سابق به هرني فتحركت الغرية يف قلب 
احل�سان وا�ستطاع ان ي�سبق ماري ومع اليام ا�سبحا احل�سانان ماهران بحق خا�سة بعد ان قام والد هرني 

بتجربتهما وانده�ض لتلك النتيجة الرائعة.
اليوم �سمن ال�سماء املدونة للمت�سابقني يوجد هرني وح�سانه املرقط وماري وح�سانها ال�سود وكان الب 
والم يتا�ساحكان حني قال الب اعتقد ان هرني من املمكن ان يفوز مبركز متقدم فح�سانه يح�ض بالغرية 
ال�سديدة من ح�سان ماري ومن املمكن ان يبذل جمهود م�ساعف يف حلبة لت�سابق به هرني فتحركت الغرية 
يف قلب احل�سان وا�ستطاع ان ي�سبق ماري، ومع اليام اأ�سبح احل�سانان ماهران بحق خا�سة بعد ان قام والد 

هرني بتجربتهما وانده�ض لتلك النتيجة الرائعة.

�سباق اخليل 

البطاطا م�شدر لتقليل االإ�شابة بالنوبات القلبية

منتجات االألبان قد متنع ت�شو�س اال�شنان
 

منتجات  من  وغريها  امل�ستهلكة  الجبان  اأن  حديثة  طبية  درا�سة  ك�سفت 
الألبان قد ت�ساعد على حماية الأ�سنان �سد الت�سو�ض.

قد  اجل��ن  اأك��ل  ارتفاع م�ستويات احلمو�سة من  اأن  اإىل  الدرا�سة  واأ���س��ارت 
حدثت نتيجة لزيادة اإنتاج اللعاب والتي ميكن اأن ت�سببها عملية م�سغ.

فمنتجات اللبان لي�ست فقط بديل �سحي للوجبات املليئة بالكربوهيدرات 
اأو ال�سكر، كما اأنها ميكن اأن تعترب كاإجراء وقائي �سد ت�سو�ض الأ�سنان.

�شيق التنف�س �عدم احلركة 
يتطلب ا�شت�شارة الطبيب

 
اإع��داد الربوف�سور الفرن�سى جان جاك لوفرير،  تو�سي درا�سة علمية من 
ن�سرتها جملة فام اكتويل الفرن�سية الأ�سبوعية، ال�سخا�ض الذين يعانون 
ذلك  لأن  الطبيب،  ا�ست�سارة  ب�سرورة  التنف�ض  على  القدرة  فى  نق�ض  من 
ي�سري اإىل التهاب مزمن فى الرئه والق�سبة الهوائية. واأو�سحت الدرا�سة 
اأن نق�ض التنف�ض يجعل الن�سان لي�ستطيع التحرك وعدم احلركة توؤدى 
اي�سا اىل اللهاث و�سيق التنف�ض ب�سبب ان�سداد فى الق�سبة الهوائية مما 

يلزم ا�ست�سارة الطبيب لو�سع العلج اللزم قبل تفاقم امل�سكلة.

علي �شامل �لر��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.

عبد�لعزيز �شامل �لر��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.

عيدة �شيف �لر��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.

اعلنت نتائج درا�سة اجريت موؤخرا ان البطاطا تعترب م�سدر ممتاز للربوتينات ذات ال�سعرات احلرارية املنخف�سة جدا 
خلفا لغريها من اخل�سراوات الن�سوية الأخرى.

فهى  ولذلك  منها،  كيلو  لكل  جراما  اأنها منخف�سة جدا فى ال�سكر فتبلغ ال�سكريات فى البطاطا اإىل نحن 42  كما 
حتتوى على العديد من الفوائد ال�سحية.

حيث ان البطاطا تكون فعالية بالن�سبة لأمرا�ض اللتهابات حيث مت العثور على كميات كبرية من املواد امل�سادة للأك�سدة 
امل�سادة  املواد  اأهم  املفا�سل، ومن  بالبطاطا مما يجعلها منا�سبة ملقاومة م�ساكل اللتهابات والربو والنقر�ض والتهاب 
البنف�سجية  البطاطا  اأق�سى معدلتها فى  البيتا كاروتني  البيتا كاروتني وتبلغ ن�سب  البطاطا هى مادة  للأك�سدة فى 
للأك�سدة  امل�سادة  امل��واد  وهذه  اأي�سا  للأك�سدة  امل�سادة  الأنثو�سيانني  باأ�سباغ  وفرية  اأي�سا  البطاطا  فاإن  كذلك  اللون، 

ترتكز فى قلب الثمرة عن ق�سورها.
من املعروف اأن البطاطا غنية مبحتواها من البوتا�سيوم الذى ي�ساعد على خف�ض خماطر النوبات القلبية وال�سكتات 

الدماغية، كما اأنه يحافظ على توازن ال�سوائل باجل�سم، وهى وظائف هامة لعمل القلب وتدفق الدم ب�سكل جيد.

عليا �شعيد �لر��شدي
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
ت�سبح مديرة مدر�سة يف  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.
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