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تفادي وجبة الفطور ي�ضر القلب 
اأظهرت درا�سة جديدة ان الرجال الذين ال يتناولون وجبات الفطور، 
اأو  قلبية  اأم��را���ض  من  للمعاناة  غريهم  من  اأك��ر   27% معر�سون 
االإ�سابة باأزمة قلبية مفاجئة واأفاد موقع هيلث دي نيوز االأمريكي ان 
باحثني من جامعة هارفرد اأكدوا ان عادات االأكل مرتبطة بالعوامل 

التي تت�سبب باأمرا�ض القلب.
الرجال  ان  الرئي�سي للدرا�سة قوله  املعد  اإيريك رمي وهو  ونقل عن 
الوزن  زي��ادة  من  للمعاناة  عر�سة  اأك��ر  الفطور  يتناولون  ال  الذين 

وال�سكري وارتفاع �سغط الدم وارتفاع معدالت الكولي�سرتول .
واأ�ساف رمي ان الرجل الذي ال يتناول الفطور مييل اأكر للتدخني 
عر�سة  اأك��ر   27% وه��و  الريا�سة،  ممار�سة  وع��دم  الكحول  و�سرب 

للمعاناة من اأمرا�ض قلبية اأو االإ�سابة باأزمة قلبية مفاجئة.
تناول  يختارون  الفطور  يتناولون  ال  ال��ذي��ن  ال��رج��ال  ان  اإىل  ولفت 
وجبات كبرية عندما يقررون االأكل بعدها، مو�سحاً ان ال�سغط الذي 
يتعر�ض له اجل�سم جراء دخول وح��دات حرارية كثرية دفعة واحدة 

اإىل اجل�سم مرات قليلة يومياً، هو الذي يرفع خطر اأمرا�ض القلب.
ي�سار اإىل ان الباحثني ا�ستندوا يف درا�ستهم، التي ا�ستمرت 16 �سنة، 
على حوايل 27 األف اأخ�سائي من الذكور يعملون يف املجال ال�سحي، 
ان  وت��ب��ني  ع���ام،  ب�سكل  و�سحتهم  الغذائية  ع��ادات��ه��م  م��راق��ب��ة  ومت��ت 

1572 منهم اأ�سيبوا مبر�ض يف القلب.
القلب  باأمرا�ض  الرجال  اإ�سابة  خطر  ان  اأي�ساً  الدرا�سة  من  وتبني 
يرتفع بن�سبة %55 عند الذين يتناولون اأطعمة يف وقت متاأخر من 

الليل.

الع�ضل وال�ضكر ي�ضّران الر�ضيع
�سددت الطبيبة االأملانية ماريا فلوتكوتر على �سرورة اأال ي�سيف االآباء 
الع�سل اأو ال�سكر اأو غريه من املحليات اإىل طعام الر�سيع خالل عامه 
ع لل�سكر اأو غريه من مواد التحلية يف ال�سهور  االأول، اإذ ال يحتاج الر�َسّ

االأوىل من عمرهم.
اإىل احل��ي��اة يف  �سبيلك  ال�سحة  �سبكة  ل��دى  م��اري��ا اخل��ب��رية  واأردف���ت 
مدينة بون االأملانية، اأنه ينبغي على االآباء اأي�سا عند �سراء االأطعمة 
اجلاهزة لطفلهم مراعاة اأال تكون حمتوية على ال�سكريات اإال بقدر 

�سئيل للغاية، اأو من االأف�سل اأال حتتوي عليها مطلقا.
ونظرا الأن حا�سة التذوق تت�سكل بالفعل لدى الطفل خالل االأ�سهر 
اأال يتم تعويده على  االأوىل من عمره، �سددت الطبيبة على �سرورة 
االأط��ع��م��ة امل��ح��الة بال�سكر يف ه��ذه ال��ف��رتة حت��دي��دا، حم���ذرة م��ن اأن 
االإكثار من تناول ال�سكريات ميكن اأن يوؤدي اإىل اإ�سابة اأ�سنان الطفل 
زجاجة  من  امل�ستمر  امل�ض  عرب  يتناولها  ك��ان  اإذا  ال�سيما  بالت�سو�ض، 

الر�ساعة مثال.
وعلى عك�ض االعتقاد ال�سائد، اأكدت ماريا اأن كال من الع�سل والع�سائر 
الغليظة القوام ال تقل �سررا عن ال�سكر، بل على العك�ض تت�سبب هذه 
النوعية من ال�سكريات يف االإ�سرار باأ�سنان الطفل ب�سكل �سديد بفعل 
والع�سائر  الع�سل  الطفل  اإطعام  ع��دم  ينبغي  ولذلك  اللزج،  قوامها 

الغليظة القوام.

جدار يقتل 5 اأ�ضخا�ص
اأحد  ج��دار  انهيار  ج��راء  بينهم طفالن  االأق��ل  اأ�سخا�ض على   5 قتل 

املباين على كوخني جماورين يف مدينة حيدر اآباد الهندية.
جدار  ان  قولها  ال�سرطة  عن  الهندية  تر�ست(  )بر�ض  وكالة  ونقلت 
الثالثاء،  2 فجراً  ال�ساعة  انهار عند  اآب��اد  املباين يف حيدر  اأح��د  دعم 
بينهم  قتلى   5 �سقوط  عن  اأ�سفر  ما  جماورين  كوخني  على  و�سقط 
طفالن واأ�سارت ال�سرطة اإىل ان اأعمال االإغاثة م�ستمرة الإنقاذ بع�ض 
االأ�سخا�ض الذين ي�ستبه باأنهم عالقون حتت الركام ويجري التحقيق 

لتحديد ا�سباب احلادث وظروفه.

خبز القمح ي�ضاعد 
يف التغلب على اجلوع

ي��ع��ت��رب اخل���ب���ز م���ع اجل����ن وجبة 
اأ�سا�سية تت�سدر مائدة ال�سحور يف 
�سهر ال�سيام، فاخلبز م�سدر غني 
على  واالأجبان حتتوي  بالن�سويات 

الربوتني والكال�سيوم.
خبز  ���س��ي��م��ا  وال  اخل���ب���ز،  اأن  ك��م��ا 
املاأكوالت  القمح اخلال�ض، هو من 
املعدة  يف  مي��ك��ث  ال��ه�����س��م،  بطيئة 
مدة طويلة، في�ساعد ال�سائم على 
من  وقطعة  اجل���وع،  على  التغلب 
 160 على  حتتوي  العربي  اخلبز 
االأ�سمر  وم���ن���ه  ح����راري����ة،  ���س��ع��رة 

يحتوي على 80 �سعرة.
اخلال�ض  القمح  خبز  من  وقطعة 
من  قطعة  اأم���ا  ���س��ع��رة،   70 فيها 
التو�ست ففيها 80 �سعرة حرارية.
مع  اإال  اخل����ب����ز  اأك�������ل  ي���ك���م���ل  وال 
اخت�سا�سيو  وي�������س���دد  االأج����ب����ان، 
التغذية على االبتعاد عن االأجبان 
امل�����س��ن��ع��ة، الح��ت��وائ��ه��ا ع��ل��ى ن�سبة 

عالية من ال�سوديوم.
االأجبان  ت��ن��اول  املف�سل  م��ن  ك��م��ا 
جبنة  م��ن  فقطعة  ال��د���س��م،  قليلة 
املوزاريال حتتوي على 80 �سعرة، 
البي�ساء فيها  وقطعة من اجلبنة 
اللبنة  م��ن  وملعقتان  �سعرة،   40
وملعقتان  �سعرة،  60على  حت��وي 
من جبنة الكرافة فيها 80 �سعرة 
���س��ح��ور كاملة  ح���راري���ة، ول��وج��ب��ة 
اإىل  اخل�����س��راوات  اإ���س��اف��ة  يف�سل 

اخلبز واالأجبان.

والدة الوريث الثالث 
لعر�ص بريطانيا

كايت  وزوج�����ت�����ه  ول�����ي�����ام،  االأم�������ري  رزق 
ميدلتون، مبولودهما االأول وهو �سبي، 
العر�ض  على  ثالثاً  م�سنفاً  تلقائياً  ب��ات 
الربيطاين. واأعلن يف ق�سر باكينغهام يف 
باحته وكما تقت�سي التقاليد عن اإجناب 
ال�ساعة  ع��ن  ال��ذك��ر  م��ول��وده��ا  ميدلتون 
االثنني،  ظهر  بعد  م��ن  دقيقة  و24   4

موؤكداً ان االأم والطفل ب�سحة جيدة.
دوقة  ان  كينزينغتون  ق�سر  اأع��ل��ن  كما 
ك��ام��ربي��دج و���س��ع��ت م���ول���وداً ذك����راً يعد 
م�ست�سفى  يف  امل��خ��ا���ض  م��ن  ���س��اع��ة   14
�سانت ماري بغرب لندن. واأ�سدر االأمري 
وليام بياناً عرب فيه عن فرحته وزوجته 
انهما  غلى  م�سرياً  اجلديد،  مبولودهما 
�سيقيان يف امل�ست�سفى هذه الليلة. وذكرت 
هيئة االإذاعة الربيطانية بي بي �سي ان 
وليام  االأم���ري  برفقة  و�سلت  ميدلتون 
ال�ساد�سة  ال�����س��اع��ة  ع��ن��د  امل�ست�سفى  اإىل 
ب��ال��ت��وق��ي��ت امل��ح��ل��ي. وق��ب��ل ال������والدة، مل 
ي��ع��رف ال����زوج����ان ج��ن�����ض امل���ول���ود الذي 
العر�ض  ت��ويل  ترتيب  يف  الثالث  �سيكون 
ويحمل  الربيطانية،  امللكية  العائلة  يف 

لقب اأمري كمربدج .

يقول بنديك وين�سفولد، باحث حائز �سهادة دكتوراه يف 
االك�ستافات مهمة الأن  اأو�سلو: )هذه  م�ست�سفى جامعة 
القلب  باأمرا�ض  مقارنتها  عند  الن�سفي،  ال�سداع  حدة 
املر�سى  واالأوعية الدموية مثاًل، تكون ذاتية وي�ستعيد 
�سعوبة  جند  بالتايل،  النوبات.  بني  الطبيعية  حالتهم 
حتى االآن يف الك�سف عن االآلية البيولوجية التي تن�سط 

خالل ال�سداع(.

الأوعية الدموية
يظن وين�سفولد اأن النتائج اجلديدة ُتعترب اإجنازاً على 
ال�سداع  خ��الل  تن�سط  ال��ت��ي  ل��الآل��ي��ات  فهمنا  م�ستوى 
الن�سفي: )ظن الكثريون، مبا يف ذلك االأطباء العامون، 
اأن ال�سداع الن�سفي ميكن تف�سريه عرب متدد وتقّل�ض 
االأوعية الدموية املت�سلة بالدماغ. اإنها اإحدى النظريات 
اأي�ساً،  ال�سائعة لكن ت�سري االأبحاث اجلديدة، ودرا�ستنا 
اإىل اأنها خاطئة( وُن�سرت درا�سة يف جملة )ذا الن�سيت( 
تن�سف نظرية  وه���ي  اأب���ري���ل  ���س��ه��ر  االأع�����س��اب يف  ل��ع��ل��م 

االأوعية الدموية.
اأن  املقالة  تلك  وغ��ريه��م يف  دمن��ارك��ي��ون  باحثون  اأث��ب��ت 
االأع�ساب  ت�سبح  ح��ني  ي��ظ��ه��ر  ق��د  ال��ن�����س��ف��ي  ال�����س��داع 
عالقة  وال  موقتاً،  ح�سا�سية  اأك��ر  بال�سرايني  املحيطة 

لالأمر بتمدد االأوعية الدموية املحيطة باجلمجمة.

اأدوية مرتقبة؟
املواد  وزم��الوؤه  وين�سفولد  در���ض  اجلديدة،  الدرا�سة  يف 
عاماًل   12 واك��ت�����س��ف��وا  اخل��الي��ا  يف  امل���وج���ودة  اجلينية 
و�سوح  بكل  العوامل  تلك  متثيل  ويتم  م�سبوهاً  جينياً 
اأن �سبب ال�سداع  اأن نعترب  يف الدماغ: )بالتايل، ميكن 
خالل  من  للدماغ  الع�سبي  اجلهاز  يف  يكمن  الن�سفي 
املطاف من تطوير  نهاية  �سنتمكن يف  فهم ما يح�سل، 

اأدوية م�ستهدفة(.

ل عواقب عيادية
االأ�ستاذ جون اأنكري زوارت هو الباحث الرنوجي الثاين 

ال������������ذي ������س�����ارك 
ا�ستخال�ض  يف 
ت�����ل�����ك ال����ن����ت����ائ����ج 

هو  وي���ن�������س���ف���ول���د 
فريق  �سمن  باحث 

زوارت، وهما مرتبطان 
مب�ست�سفى جامعة اأو�سلو.

عن  عبارة  هي  اجلديدة  الدرا�سة 
بحث اأويل، لذا ال ترتافق النتائج 
مع اأي عواقب ق�سرية االأمد على 

م�ستوى عالج ال�سداع الن�سفي.
النتائج  )ت��ه��دف  وي��ن�����س��ف��ول��د:  ي��و���س��ح 

ب�سكل  الن�سفي  ال�����س��داع  فهم  اإىل  ع��م��وم��اً 
بالتحقيق  التالية  اخلطوة  تق�سي  اأف�سل. 
االث��ن��ت��ي ع�سرة.  اجل��ي��ن��ات  م��ن  ب��ك��ل جينة 
تنتج تلك اجلينات بروتيناً يبدو �سرورياً. 

اأو  تزيد  قد  حمتملة  اأدوي���ة  نبتكر  اأن  ميكن  ل��ذا 
تخفف ن�ساط ذلك الربوتني(.

اأنتيال  فرينريي  مع  للدرا�سة  ُمِعّد  اأول  هو  وين�سفولد 
الفنلندي وامل�سوؤول عن التحليالت اجلديدة التي ُن�سرت 

.Nature Genetics حديثاً يف جملة

الطريق ل يزال طوياًل
�سحيح اأن العلماء ت�سّجعوا بف�سل االكت�سافات اجلديدة 
عدة  �سنوات  اإىل  �سيحتاجون  اأنهم  من  يحذرون  لكنهم 

لفهم خمتلف جوانب ال�سداع الن�سفي.
يقول وين�سفولد: )لن نفهم ال�سداع الن�سفي بالكامل 
يف امل�ستقبل القريب. �سنحتاج حتماً اإىل �سنوات عدة قبل 
اأن نطور عالجات حمتملة. لكن اأ�سبح احتمال حت�سني 
العالج اأقرب اإىل الواقع وبف�سل االكت�سافات اجلديدة، 

نحن ن�سق طريقنا الإجراء اأبحاث اإ�سافية(.
ال�سداع  بت�سنيف  االأمرا�ض(  العاملي الأعباء  قام )امل�سح 
عام  ال��ع��امل يف  يف  ل��الإع��اق��ة  �سبب  اأه��م  ك�سابع  الن�سفي 

.2010

عن�صر جيني
درا�سة   29 من  عينات  الطب  الباحثون يف جمال  حلل 
األ��ف �سخ�ض   100 اأك��ر من  اإىل  ا�ستناداً  عن اجلينوم 

م�ساب بال�سداع الن�سفي اأو غري م�ساب به.
ت��ق��ول اإح����دى امل�����س��اِرك��ات يف اإع����داد ال��درا���س��ة، جيزيال 
التابع جلامعة الي��دن، يف  الطبي  املركز  تريويندت من 
وا�سع  نطاق  على  حت�سل  املقاربة  )ه��ذه  �سحفي:  بيان 
بالفعل. بف�سل درا�سة �سملت حتى 100 األف عينة من 
االأ�سا�سية  امل�سبوهة  اجلينات  اإيجاد  من  متّكنا  النا�ض، 

ومراقبتها يف املخترب(.
يعلم الباحثون اأ�ساًل بوجود عن�سر جيني قوي ي�سارك 

يف ظهور نوبة ال�سداع الن�سفي.
اجلينية  العوامل  ب��ني  مت�ساوية  بن�سبة  اخلطر  ي��ت��وزع 
والبيئية، لكن ال عجب يف اأن توؤدي اجلينات دوراً اأ�سا�سياً 

لهذه الدرجة.

التاخر يف امل�سي ب�سوره عامه له ا�سباب عديده واحيانا عند بع�ض اال�سر قد 
يطول االمر اال انه ال يعترب حاله مر�سيه تقول د. نهى ابو الوفا ا�ست�ساري 
االطفال  لطب  امل�سرية  اجلمعية  وزم��ي��ل  العيني،  بق�سر  االأط��ف��ال  ط��ب 
يحتاج  وقد  )د(  فيتامني  نق�ض  فهو  التاخر  ا�سباب  ا�سهر  ان  واملبت�سرين 

الطفل لهذا الفيتامني فقط او ي�ساف اليه الكال�سيوم، يف حاله ما كانت 
ن�سبة الكال�سيوم يف الدم قليلة، لكن ال ين�سح با�سافة الكال�سيوم دون فح�ض 

الدم والتاكد من ن�سبة الكال�سيوم وفيتامني )د(.
هذا اىل جانب �سروره فح�ض االطفال بوا�سطة طبيب للتاكد من عدم وجود ا�سباب 

ع�سوية اخرى م�سببة للتاخر.
– اأن متو�سط  – اأ�ستاذة الطب النف�سي باجلامعة االأمريكية بالقاهرة  وتقول د. هبة قطب 
العمر الذي مي�سى عنده الطفل هو 12 �سهر، وهناك بع�ض االطفال الذين ي�ستطيعون امل�سي 
يف ال�سهر التا�سع وهناك اأطفال كثريين طبيعيني متاماً مي�سون يف عمر 18 �سهر اإذا الحظت 
ت�سجيع طفلك على  الطبيب وميكنك  ا�ست�سريي  ب�سكل ملحوظ،  امل�سي  تاأخر يف  اأن طفلك 

امل�سي بالوقوف اأو اجللو�ض على ركبتيك اأمامه ومد يديك له اأو االإم�ساك بيديه االثنتني 
اأن يجل�ض االأبوان يف مواجهة بع�سهما  وت�سجيعه على امل�سي ناحيتك ميكن اأي�ساً 
اإلبا�ض  اأن تبدئي يف  البع�ض ويقوم الطفل بامل�سي عدة خطوات بينهما. ال يجب 

طفلك حذاء اإال اإذا كان مي�سي خارج البيت اأو اإذا كان مي�سي على اأ�سطح خ�سنة اأو 
باردة با�ستمرار اإن بقاء الطفل حافياً �سي�ساعد على حت�سني التوازن والتوافق لديه. 

وراء  جينيًا  عاماًل   12
ال�ضداع الن�ضفي

 فيتامني د ي�ضاعد طفلك على امل�ضي
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االبتعاد عن املوالح 
يبعد العط�ص

ي�ستد �سعور ال�سائم بالعط�ض مع ارتفاع درجة احلرارة وامتداد يوم ال�سيام 
ك��ب��رية من  لفقد كميات  م��ا يعر�ض اجل�سم  وه��و  ���س��اع��ة،   14 م��ن  الأك���ر 
ال�سوائل، وميكن تعوي�ض فقد تلك ال�سوائل من خالل و�سع اأ�س�ض تغذية 

�سحية �سليمة مع املواظبة على �سرب املاء بني وجبتي االإفطار وال�سحور.
ورغم اأن فري�سة ال�سوم تعني االمتناع عن الطعام وال�سراب، فاإن ال�سوائل 
توؤثر يف اأدائنا اليومي ب�سكل كبري، خ�سو�سا اأن �سهر رم�سان �سار ياأتي يف 

ف�سل ال�سيف احلار.
وقد يهمل كثري من ال�سائمني �سرب املاء يف فرتة بعد االإفطار، فيقبلون على 
الطعام فورا اأو ي�ستعي�سون عن املاء باأنواع من الع�سائر الطبيعية، لكنهم 

ال يدركون اأن حاجة اجل�سم من املاء خمتلفة عن �سعورهم بالعط�ض.
ومما ال�سك فيه اأن �سلبيات فقدان اجل�سم لل�سوائل من دون تعوي�ض املاء 

متتد لتوؤثر على اأداء اأع�سائه احليوية كالكلى والقلب واملعدة.
ويف هذا االإطار ن�سحت خبرية التغذية ملى النائلي ب�سرب كاأ�ض من املاء كل 
�ساعتني بعد االإفطار حتى ال�سحور، كي يعو�ض اجل�سم ما فقده من �سوائل 
اأثناء ال�سوم عن طريق املجهود البدين والتعرق، وذلك الأن درجات احلرارة 

يف �سهر رم�سان الكرمي الذي يواكب ال�سيف ت�سهد ارتفاعاً كبرياً.

% من النا�س. لكن  ال�صداع الن�صفي حالة �صائعة ت�صيب حوايل 14 
الأطباء  يتمكن  مل  اإذ  وغام�صًا،  مرِهقًا  مر�صًا  الن�صفي  ال�صداع  يبقى 

عاملان  يظن  لكن  ال�صداع.  نوبات  ح�صول  �صبب  اكت�صاف  من  يومًا 
نرويجيان الآن اأنهما وجدا روابط بني 12 جينة وظهور ال�صداع 

.Science Nordic الن�صفي. امل�صتجدات يف هذا ال�صاأن من
عمل باحثان نرويجيان �صمن جمموعة وا�صعة من علماء الطب 

القادمني من ثمانية بلدان، وهم يجرون اأكرب درا�صة جينية 
على الإطالق عن ال�صداع الن�صفي.

متى ُت�ضدم 
املراأة ب�ضورتها؟

ت��ق��دم ال��ع��م��ر ي��ك��اد ي��ك��ون االأزم����ة 
امل����وؤث����رة يف ح��ي��اة حواء  االأخ���ط���ر 
ورمب����ا ك��ان��ت امل�����راأة يف امل��ا���س��ي ال 
عند  اإال  االأزم���������ات  ب���ه���ذه  ت�����س��ع��ر 
بلوغها اخلم�سني اأو ما بعدها اأما 
العمر  م��ع��دالت  ارت��ف��اع  ب��ع��د  االآن 
االأزمات  فجر  ي��ب��داأ  فرمبا  امل��دي��د 
والثالثينات  الع�سرينات  عمر  من 
فيه  تكون  اأن  املفرو�ض  من  ال��ذي 

املراأة يف عز �سبابها وتاألقها
اأنهن  يعتقدن  الن�ساء  م��ن  ك��ث��رياً 
اأ�سغر �سناً مما يبدو عليهن العقبة 
االأخ�������رى ه���ي ع����دم ال���ل���ج���وء اإىل 
ال�سحيحة ملقاومة  انتهاج احللول 
تقدم ال�سن لكن عندما تقف املراأة 
امل��راآة وتكت�سف للمرة االأوىل  اأم��ام 
»رتو�ض«  ب��ال  احلقيقية  �سورتها 
تبداأ ال�سدمة. على املراأة اأن تقبل 
���س��ورت��ه��ا ك��م��ا ه���ي ح��ت��ى ال تفقد 
تعاك�ض  ال  وح��ت��ى  بنف�سها  ثقتها 
وعليها  الطبيعة  تعاند  اأو  الزمن 
اأن تبحث بهدوء عن احللول �سواء 

يف تغذيتها اأو ن�ساطها البدين.
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مب�صاركة 12 فريقًا من علماء العامل

باحثان من جامعة االإمارات ي�ضاركان يف و�ضع نهج جديد لعالج ال�ضرطان

•• العني – الفجر:

مت اختيار اأ. د عمرو اأمني )اأ�ستاذ البيولوجيا اخللوية و اجلزيئية( و د. 
�سلمان اأ�سرف )اأ�ستاذ م�سارك يف الكيمياء احليوية( لالن�سمام الأكر من 
350 باحث �سرطان من املوؤ�س�سات البحثية البارزة يف 31 بلداً يف م�سروع 
م�سروع  ا�سم  امل��ب��ادرة  على  ويطلق  ال�سرطان،  تعقيدات  معاجلة  يف  ياأمل 
العمل  فرقة  منف�سلة،  عمل  ف��رق  م��ن  اثنني  على  وتنطوي  هاليفاك�ض 
ال�سرطان لت�سميم نهج جديد  تاأخذ ما مت تعلمه حول تعقيدات  االأوىل 
متاما للعالج، وفرقة العمل االأخرى �سوف تقّيم ما اإذا كان التعر�ض كل 

يوم خلليط من املواد الكيميائية ال�سائعة له دور يف االإ�سابة بال�سرطان.
على  التعرف  تن�سد  حكومية  غ��ري  منظمة  الدولية  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وي��ق��ود 
ال�سرطان حيث يعمل يف هذا امل�سروع اأ. د. عمرو اأمني و د. �سلمان اأ�سرف 
مع 12 فريقاً متعدد الوظائف من العلماء �سريكز كٌل منهم على جوانب 
يف  املقبل  العام  العمل  فرق  و�ستق�سي  ال�سرطان،  بيولوجيا  من  خمتلفة 
عالجي  نهج  لت�سميم  ال�سرطان  تعقيدات  عن  االآن  نعرفه  ما  مراجعة 
وا�سع والذي من �ساأنه اأن ي�ستهدف العديد من االأهداف ذات االأولوية يف 

وقت واحد. وقال الدكتور كيث بلوك مدير مركز بلوك للعالج التكاملي 
ال��ن��م��وذج اخلاطئ  ك��ان  اإل��ي��ن��وي، لفرتة طويلة ج��داً  لل�سرطان يف والي��ة 
وعلى  م��ف��ردة،  تدخل  ا�سرتاتيجيات  هو  ال�سرطان  لعالج  لدينا  ال�سائد 
اكت�ساف  املمكن  من  باأنه  �سعور  هناك  كان  املا�سية  القليلة  العقود  مدى 
من  وال���ذي  عليه  العثور  ميكن  ال��ع��الج  واأن  امل��ر���ض  لهذا  ال�سعف  نقطة 
�ساأنه الق�ساء على اخللل الكامن امل�سوؤول عن حتريك ودفع هذا املر�ض 
اخلبيث، ومع ذلك فقد تعلمنا منذ ذاك احلني اأن ال�سرطان هو علة اأكر 
تعقيداً وله اأكر من خلل واحد، ولذلك يتحّتم اتخاذ نهج مبتكر متعدد 

اجلوانب للتغلب على هذه العقبات ونكون ناجحني. 
واأ�ساف الدكتور بلوك، ولئن كنا قد عملنا منعزلني ل�سنوات عديدة على 
تنمية منوذج عالج متعدد االأبعاد يعّد م�سروع هاليفاك�ض اأول مبادرة عاملية 
تنطوي على تعاون عدد كبري من اأف�سل العلماء والباحثني يف ال�سرطان 
من جميع اأنحاء العامل، وهدف فريقنا هو موا�سلة تطوير منوذج العالج 
ال�سامل مع معاجلات اأقل �سمية واأكر ابتكاراً مع الهدف النهائي املتمثل 

يف الق�ساء على ال�سرطان. 
دور  على  االإم�����ارات  م��دي��ر جامعة  النعيمي  را���س��د  علي  ال��دك��ت��ور  واأث��ن��ى 

اجلامعة م�سريا اىل ان اختيار ع�سوي هيئة التدري�ض للم�ساركة يف مثل 
هذا امل�سروع الدويل الهام، وذكر اأن هذا يعزز التزام جامعة االإمارات نحو 
حلول  باإيجاد  املكلفة  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  م��ن  نخبة  جهود  توظيف 

ملواجهة امل�ساكل على ال�سعيد العاملي.
وق���ال ال��دك��ت��ور ع��م��رو، على ال��رغ��م م��ن ك��ل ال��ب��ح��وث وال��ع��م��ل ال�����س��اق، ال 
ال�سحية  الرعاية  على  وع��بء  للوفاة  الرئي�سي  ال�سبب  ال�سرطان  ي��زال 
هذا  على  ال�سيطرة  هو  الباحثني  جميع  وه��دف  العامل،  اأنحاء  جميع  يف 
املر�ض املدمر، وي�سرفني اأن اأكون ع�سواً يف املجل�ض اال�ست�ساري ملثل هذه 
املبادرة العاملية النبيلة والتي هي م�سروع هاليفاك�ض واأوّد اأن اأ�سكر جامعة 

االإمارات العربية املتحدة على دعمها امل�ستمر. 
ومن جانبه ابدى الدكتور �سلمان ترجيبه بهذا االختيار وقال باأنني فخور 
بان اكون جزءا من هذه النخبة املرموقة من العلماء الذين يعملون على 
م�سكلة هامة للغاية والتي �سيكون لها نتائج حقيقية وملمو�سة باإذن اهلل، 
وناأمل اأن تتو�سل اإىل مناذج جديدة ملعاجلة اأ�سكال خمتلفة من ال�سرطان، 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  جامعة  تكون  اأن  ي�سّرين  ذل��ك  اإىل  باالإ�سافة 

ع�سواً فعااًل من هذا التجمع. 

فحو�صات طبية جمانية وخدمات ا�صت�صارية 

م�ضت�ضفى العني يطلق حملة رم�ضانية للحفاظ 
على ال�ضحة العامة داخل مراكز الت�ضوق 

•• العني – الفجر:

اأعلن م�ست�سفى العني عن بدء �سل�سلة 
املجتمعية  ال�سحية  االأن�����س��ط��ة  م��ن 
ال��ت��ي ت��رك��ز ع��ل��ى احل��ف��اظ بال�سحة 
طوال  تفعيلها  �سيتم  وال��ت��ي  العامة 
داخل   2013 املبارك  رم�سان  �سهر 
امل�ست�سفى ويف مراكز الت�سوق مبدينة 
العني حيث قدمت هذه احلملة منذ 
بداية ال�سهر الكرمي فحو�سات طبية 
الأكر  ا�ست�سارية  وخ��دم��ات  جمانية 

من 2000 �سخ�ض.
ق����ال ال���دك���ت���ور ط��ل��ع��ت اأح���م���د نائب 
املدير الطبي يف م�ست�سفى العني : ان 

اأهمية كبرية الفراد  من منطلق ال�سيا�سة العامة للم�ست�سفى والتي تويل 
املجتمع جاء تقدمي الدعم والتحفيز الأ�سلوب احلياة ال�سحية خالل �سهر 
ال�سيام الكرمي. كما نود اغتنام هذه الفر�سة لتعزيز دورنا يف املجتمع عرب 
توفري الفحو�سات الطبية واخلدمات اال�ست�سارية مبا يتما�سى مع خرباتنا 

الوا�سعة يف هذا املجال . 
واأ�ساف : �سوف ت�سمل الفحو�سات الطبية املجانية على اختبارات �ساملة 
للتحقق من ال�سحة العامة لل�سخ�ض. و�سوف ت�ساعد هذه النتائج يف تعريف 
اإىل عناية  اأي م�ساكل �سحية حتتاج  اإذا كان هناك  وامل��راأة على ما  الرجل 
واتخاذ االإجراء املنا�سب حيالها قبل ان ي�سل املر�ض اإىل مرحلة متقدمة. 
اإتباع نهج �سامل للرعاية  اإننا يف م�ست�سفى العني نحث على �سرورة  حيث 

ال�سحية ، و�سوف ت�سهم هذه االأن�سطة يف دعم جهودنا يف هذا االجتاه . 
وتابع : الهدف الرئي�سي من االأن�سطة الطبية الرم�سانية زيادة الرتابط 
يف  املتواجدة  الطبية  طواقمنا  خ��الل  من  املحلي  املجتمع  مع  والتوا�سل 
اأحد  اأن  كما   ، اي�سا  ا�ست�ساري �سحي  دور  لعب  الت�سوق ف�ساًل عن  مراكز 
االأهداف الهامة لهذه االأن�سطة هو توعية اأفراد املجتمع بامل�سوؤولية الذاتية 

يف االهتمام ب�سحتهم، التي نعتربها من امل�سائل الهامة للغاية .
املجانية على قيا�ض موؤ�سر كتلة اجل�سم  الطبية  الفحو�سات  و�سوف تركز 
)بي اإم اأي( وهو موؤ�سر رئي�سي مل�ستويات الدهون يف ج�سم االإن�سان وقيا�ض 
الربنامج  �سيت�سمن  كما  ال��دم  �سغط  وفح�ض  ال��دم  يف  ال�سكر  م�ستويات 
ن�سبة  وفح�ض  ال��رئ��ة  لوظائف  ال�سامل  الفح�ض  مثل  اأخ���رى  فحو�سات 
اجلهاز  ق�سم  رئي�ض  م�سعل،  �سابر  ال��دك��ت��ور  وق��ال  ال��دم  يف  الكول�سرتول 
التنف�سي يف م�ست�سفى العني : �سوف تت�سمن اختبارات وظائف الرئة قيا�ض 
ن�سبة االأك�سجني، واأول اأك�سيد الكربون، باالإ�سافة اإىل اإجراء فح�ض للربو 
ال�ُسعبي، والربو املتاخر الناجت عن تدخني التبغ، اإىل جانب جمموعة اأخرى 
املجتمع  تزويد  اىل  الطبية  االأن�سطة  ه��ذه  تهدف  حيث  االخ��ت��ب��ارات،  من 
ال�سلة،  ذات  ال��رئ��ة  ب��اأم��را���ض  الذاتية  واملعاجلة  ملنع  ال��الزم��ة  باملعلومات 

وتزويده مبا يلزم من الدعم الطبي واال�ست�سارات ذات العالقة . 
واأو�سح، اأنه على �سبيل املثال فاإن اختبارات وظائف الرئة التي يتم تطبيقها 
خالل �سهر رم�سان املبارك تهدف اأي�ساً اإىل م�ساعدة املدخنني يف االإقالع 
اأ�سبحت  اأنها  باالإعالن  موؤخراً  العني  م�ست�سفى  قام  وقد  العادة  هذه  عن 
%100 متا�سياً مع التوجهات  منطقة خاليا متاماً من التدخني بن�سبة 

احلكومية يف هذا اخل�سو�ض.

•• العني - الفجر:

من  وفد  قام  الرم�سانية  املجال�ض  بزيارة  الداخلية  وزارة  مبادرة  �سمن 
ال�سرطة املجتمعية مبدينة العني ي�سم النقيب �سيف علي اجلابري من 
و�سوؤون  االإقامة  اإدارة  الهاجري من  والنقيب حمود  املجتمعية،  ال�سرطة 
والدوريات  امل��رور  ق�سم  من  البلو�سي  عبداهلل  حممد  والنقيب  االأجانب، 
�سودين  اآل  اأحمد  ل�سعادة  الرم�ساين  املجل�ض  بزيارة  ال�سباط  وعدد من 
البلو�سي رئي�ض املنظمة العربية االأفريقية لال�ستثمار التجاري والعقاري 
وذلك يف منطقة الطوية مبدينة العني بح�سور مدير اإدارة مراكز وزارة 
العني  م��رك��ز  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  امل��ع��اق��ني  وت�سغيل  لتاأهيل  ال��داخ��ل��ي��ة 
التنفيذي  ال�سريفي،والرئي�ض  عزيز  بن  علي  نا�سر  والتاأهيل،  للرعاية 
ل�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية را�سد البلو�سي والدكتور اإبراهيم البلو�سي 
والدكتور �سليم البلو�سي والدكتور ح�سني البلو�سي واملقدم يون�ض البلو�سي 
االجتماعية  وال�سخ�سيات  امل�سوؤولني  م��ن  وع��دد  البلو�سي  مالك  وعلي 

واملواطنني.
خالل  م��ن  املجتمع  اأف����راد  م��ع  امل�ستمر  للتوا�سل  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وت��ه��دف 
االأفراد  اإح�سا�ض  تنمية  اإىل  ت�سعى  اجتماعي،  طابع  ذات  اإدارات  تاأ�سي�ض 
بامل�سوؤولية املجتمعية، وتوعيتهم بدورهم املهم يف دعم موؤ�س�سات الدولة يف 

اأداء اأدوارهم احلقيقية، لتجعل العالقة بينهما عالقة تبادل وتفاعل بدال 
والتقدير  بال�سكر  �سودين  اآل  اأحمد  والتنفيذ،وتقدم  التلقي  عالقة  من 
الثقة  ل��رف��ع  ت��ه��دف  ال��ت��ي  الطيبة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  على  املجتمعة  لل�سرطة 

لنقل  والتوا�سل معهم  املجتمعية  ال�سرطة  املجتمع بخدمات  اأف��راد  لدى 
همومهم وم�ساكلهم اإىل القيادة للعمل على و�سع احللول املنا�سبة واإيجاد 

املبادرات والفر�ض التي تخدم املجتمع وتلبي احتياجاته.

�ضرطة العني املجتمعية تزور املجل�ص الرم�ضاين الأحمد اآل �ضودين

االحتاد الن�ضائي العام ودائرة الق�ضاء 
اأبوظبي ينظمان حما�ضرة ن�ضائم رم�ضانية

العام  الن�سائي  االحت��اد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  رعاية  حتت 
لالأمومة  االأع��ل��ى  املجل�ض  رئي�سة  االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأع��ل��ى  الرئي�ض 
اأبوظبي  والطفولة نظم االإحتاد الن�سائي العام بالتعاون مع دائرة الق�ساء يف 
يف  اقيمت  التي  املحا�سرة  فعاليات  ح�سر  رم�سانية  ن�سائم  بعنوان  حما�سرة 
م�سرح االإحتاد الن�سائي العام يف اأبوظبي عدد من موظفي وموظفات االحتاد 
�سيخ  �سالح  حممد  الدكتور  املحا�سر  وج��ه  املنازل  ورب��ات  واالأم��ه��ات  الن�سائي 
التوجيه  اإدارة  يف  ا�سري  موجه  الفتوى  اإدارة  يف  ال�سرعي  الباحث  النجارين 
باإجنازاتها  م�سيدا  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  ل�سمو  وتقدير  �سكر  ر�سالة 
يف  الدكتور  واأو�سح   . املجتمع  وتقدم  تنمية  ظل  يف  املثمرة  وجهودها  الكثرية 
م�ستهل حديثه خالل املحا�سرة �سرورة ا�ستح�سار النية كونها االأ�سا�ض يف كل 
عمل فمن �سلحت نيته �سلح باقي عمله ومن اتخذ من عبادته عادة دائمة له 
حتما �سوف يوؤجر . وتطرق اإىل اأنه خالل �سهر رم�سان الكرمي ينبغي االإ�ستفادة 
من �ساعاته واأيامه باأداء الفرائ�ض وال�سنن والنوافل .. منوها باأن للتقوى يف 
ال�سيام طعم خا�ض فال�سيام مدر�سة تربوية نتعلم منها االإخال�ض لوجه اهلل 
تعاىل واأن اأجمل اأنواع التقوى هو اأن يجعل املرء بينه وبني مع�سية اهلل حجاب 
و�ستار . وقال اإن لكل يوم من اأيام �سهر رم�سان الكرمي قائمة عتقاء من النار 
وعليه يتوجب منا االقرتاب اإىل اهلل بالعمل ال�سالح الدوؤوب فنحن نعبد اهلل 
خوفا منه وحمبة له ورجاء ملا عنده تعاىل م�سريا اإىل اأنه يجب على كل اإن�سان 
اأن يعمل بنية �سادقة لي�ساعف له االأجر فال اأحد يعلم متى تاأتي �ساعة االأجل 
اأنه يجب على اجلميع ا�ستغالل  اأحد واأ�ساف  اأن املوت طارق ال ي�ستاأذن  حيث 
رياح رم�سان بكل ما هو نافع ونهى عن االإ�سراف يف الطعام فهو لذة وقتية اأما 
ال�سيام فهو مدر�سة يتوجب فيها االرتقاء مع الذات. واكد املحا�سر اهمية فن 
مو�سيا  الن�ساء  فئة  مع  عنها  التجاوز  و�سرورة  الزوجية  امل�ساكل  مع  التعامل 

ب�سرورة غلق كل ملفات اخلالف الزوجي وعدم العودة اإليها مرة اأخرى.



)كارنيتني(  ب��روت��ني  حتلل  االم��ع��اء  بكترييا  ان  اىل  الباحثون  وا���س��ار 
)اوك�سيدات  ت�سمى  ث��ان��وي��ة  م����ادة  لتنتج  االح��م��ر  ال��ل��ح��م  يف  امل���وج���ود 
ترمييثايل امني( )TMAO(. ويعتقد اأن هذه املادة تزيد من تر�سب 
اال�سابة  وترفع خطر  ال�سرايني  ج��دار  على  )ال��ب��الك(  الدهنية  امل��واد 
بت�سلب ال�سرايني وامرا�ض القلب. وعلى هذا اال�سا�ض، كلما زاد تركيز 
هذه املادة يف اجل�سم زاد خطر اال�سابة باأمرا�ض القلب. وف�سر د. �ستانلي 
اتباع حمية عالية بربوتني  ي�سبب  البحث، قائال: )قد  هاجزن رئي�ض 
كارنيتني حدوث تغري يف تركيب بكترييا االمعاء وب�سكل يزيد انتاجها 
للمواد امل�سرة. وهو ما يجعل حمبي اللحوم اأكر عر�سة خلطر ال�سرر 

بال�سرايني(.
ج ب�سكل مفرط  اأن االع��الم روَّ ومن جهة اخ��رى، يعتقد بع�ض العلماء 
وخاطئ ملعلومة �سرر تناول اللحم االحمر على �سحة القلب وال�سرايني 
ذلك.  امل��دى على  االب��ح��اث طويلة  تاأكيد  ع��دم  رغ��م  تفاديه،  و���س��رورة 
اأن حتليل الربوتني اىل مواد م�سرة لل�سرايني تف�سري خاطئ.  وبينوا 
وا�سار خرباء التغذية اىل وجود نقاط �سعف يف البحث ال�سابق ونوهوا 
باهمية عدم تفادي تناول اللحوم احلمراء، بل تقنني تناولها فقط الأنها 

متد اجل�سم بالعديد من املعادن والعنا�سر الغذائية املهمة للج�سم. 

هل TMAO هو املالم فعال؟
ن�سر فريق الدكتور هايزن وزمالئه من جامعة هارفرد درا�سة يف عام 
الفي �سخ�ض، واأظهروا اأن حتليل بكترييا  معلومات  ت�سمنت   ،2011
احليوانية  امل��ن��ت��ج��ات  يف  امل���وج���ودة  واللي�سثني  ال��ك��ول��ني  مل���ادة  االم��ع��اء 
كاللحم والبي�ض ومنتجات احلليب ي�سبب انتاج مادة TMAO. ويف 
تناول  بعد   TMAO درا�سة اخرى �سجل الباحثون ن�سب انتاج مادة
املتطوعني 46 �سنفا غذائيا خمتلفا، ووجدوا اأن حتليل االمعاء لبع�ض 
عاليا  تركيزا  ينتج  واجل��زر  والقرنبيط  البازالء  مثل  اخل�سار  ا�سناف 
من هذه املادة يفوق ذاك الذي للحوم احلمراء. وعلق الدكتور كري�ض 
االحمر  اللحم  اأن  اأعتقد  )ال  قائال:  ايلينوز،  جامعة  من  ما�سرتجون 
يزيد من خطر اال�سابة باأمرا�ض القلب نتيجة لتحلل الربوتني وانتاج 
هذه  م��ن  اك��رب  كمية  اف���راز  ت�سبب  اغ��ذي��ة  فهناك   .TMAO م���ادة 

املادة(. 
ماذا عن االأ�سماك؟

اثبتت درا�سة ن�سرتها جملة الطب الطبيعي يف عام 2013، اأن جميع 
الرخويات واال�سماك فيما عدا �سمك التونا والرتوب والبطارخ وبي�ض 

TMAO تفوق تلك التي للحم  ال�سمك تنتج كمية كبرية من مادة 
االحمر. وبينت اأن �سمك الهلبوت ينتجها مبعدل يفوق اللحم االحمر 
TMAO هي م�سبب اخلطر على  107 مرات. وعليه فان كانت  ب 
البحرية  امل��اأك��والت  ه��و  تفاديه  ال��ذي يجب  ال��غ��ذاء  ف��ان �سنف  القلب، 

ولي�ض اللحم االحمر. وهو امر غري منطقي متاما.

ال�صتنتاج
انتاج  على  تعميمه  ميكن  ال  الطعام  من  �سنف  �سرر  ان  اخل��رباء  اأك��د 
ب��ان هذه  االمي���ان  ي���وؤدي اىل  البيولوجي. فذلك  واأث��ره��ا  م��ادة معينة 

املادة لي�ض لها فائدة ويلغي حقيقة وجودها يف ا�سناف غذائية متعددة. 
املواد  معظم  )حتتوي  الك:  كري�سري  كري�ض  التغذية  بروفي�سور  وعلق 
تفادي  يجعل  مما  والكولني،  ولي�سيثني  كارنتني  م��واد  على  الغذائية 
تناولها م�ستحيال و�سعبا جدا. وان كان بروتني كارتنني يحفز ت�سلب 
ال�سرايني من خالل انتاجه ملادة TMAO، فال يجب ان يكون تناول 
لي�ض  االم��ر  ه��ذا  ان  بيد  البحرية،  امل��اأك��والت  تناول  من  اأخطر  اللحم 

حقيقيا. فالدرا�سات اأكدت فائدة تناول اال�سماك على �سحة القلب(.
تفاديها.  ولي�ض  احلمراء  اللحوم  تناول  بتقنني  اخل��رباء  ن�سح  وعليه، 

فاللحوم حتتوي على عنا�سر غذائية ا�سا�سية ومهمة للج�سم. 
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يعرف اأن بكترييا المعاء الطبيعية لها دور مهم يف عملية اله�صم. بيد ان درا�صة حديثة لباحثني من كليفلند كلينيك 
بينت دورها يف ال�صابة باأمرا�س القلب من خالل اآلية مفاجئة، وذلك من خالل حتليل اللحوم احلمراء. 

الهوائي على �سحتنا من عدة جوانب.  التلوث  يوؤثر 
وال��ب��ع�����ض ي��ك��ون��ون اك���ر حت�����س�����س��ا ل��ل��ت��ل��وث اجل���وي، 
كاالأطفال  ب��االآخ��ري��ن،  مقارنة  �سحيا  اك��ر  فيعانون 
الربو  مثل  �سحية  مب�ساكل  وامل�سابني  ال�سن  وك��ب��ار 
وامرا�ض القلب والرئة. وتعتمد ن�سبة ودرجة ال�سرر 
على طول مدة التعر�ض للتلوث الهوائي وتركيز املواد 
االآثار  من  �سنفان  وهناك  فيه.  املوجودة  الكيميائية 

اجلانبية، هما:
والتهاب  حت�س�ض  امل���دى:  ق�سرية  اجلانبية  االآث���ار   -
اجلهاز  من  العلوية  واملنطقة  واحللق  واالن��ف  العني 
ال�سداع  االخ������رى:  االع����را�����ض  وت�����س��م��ل  ال��ت��ن��ف�����س��ي. 
والغثيان واعرا�ض احل�سا�سية. ومن الوارد ان ت�سبب 
زيادة يف �سدة االمرا�ض املزمنة، خا�سة الربو وامرا�ض 

الرئة.
اال�سابة  ت�سمل  امل����دى:  ط��وي��ل��ة  اجل��ان��ب��ي��ة  االآث�����ار   -
الرئة،  التنف�سي، �سرطان  باأمرا�ض مزمنة يف اجلهاز 
ام��را���ض ال��ق��ل��ب وال�����س��راي��ني، ت��دم��ري خ��الي��ا الدماغ 
التعر�ض  ا�ستمرار  وم��ع  والكلى.  والكبد  واالع�����س��اب 
ل��ل��ت��ل��وث ال���ه���وائ���ي م���ن ال������وارد ان ي��ع��ت��ل ت��ط��ور رئة 
االطفال وتزيد م�ساكلهم ال�سحية امل�ستقبلية مما قد 

يق�سر عمرهم. 

تلوث قاتل 
ال تزال العديد من االبحاث م�ستمرة يف تاأكيد ا�سرار 
تلوث  ب��ان  بينت  فقد  ال�سحة.  على  الهوائي  التلوث 
يكون  ق��د  ال�����س��ي��ارات  ب��ع��وادم  ال�سناعية  امل���دن  ه���واء 
باأن  بحث  بني  بل  قاطنيها،  حياة  تق�سري  يف  ال�سبب 
ا�سخا�ض   10-1 وف���اة  يف  ال�سبب  ه��و  ال��ه��واء  ت��ل��وث 

بعد ا�سابتهم ب�سرطان الرئة، ووفاة 24 الف �سخ�ض 
مبكرا يف بريطانيا �سنويا.

من  الناجت  تلوث  ف��ان  اأخ��ريا،  ن�سرت  درا�سة  وبح�سب 
املرور يعد اأهم �سبب للوفيات االوروبية، حيث ين�سب 
كما  و�سوي�سرا.  والنم�سا  فرن�سا  وفيات  من   %6 له 
ك�سفت باأن ادخنة العوادم واملرور هو ال�سبب يف ا�سابة 
من 25 الف حالة  واكر  بالربو  �سخ�ض  الف   500
تقدير.  اقل  على  التنف�سي  واجلهاز  الرئة  بالتهابات 
ارت��ف��اَع ن�سبة الوفاة  واأظ��ه��رت درا���س��ات اخ���رى ع��دة 
املبكرة يف املدن امللوثة مقارنة بحياة االري��اف، وظهر 
درجة  ارت��ف��اع  م��ع  مبا�سرة  يرتبط  العمر  م��ع��دل  اأن 
تلوث هواء املكان الذي يعي�ض فيه. وقد ركز عديد من 
اخلرباء جل اهتمامهم بالتوعية باأ�سرار تلوث هواء 

الوقائية،  للتدابري  احلكومات  اخ��ذ  و���س��رورة  امل��دن 
وب�سكل يفوق تركيزهم على ا�سرار التدخني. 

ماذا يبث عادم ال�صيارة؟
يحتوى دخان معظم عوادم ال�سيارات على 

مواد كيميائية خطرة، مثل: 
فهي  الكربون،  اك�سيد  اح��ادي  م��ادة   -

ال���دم من  اىل  ب�سهولة  ت��دخ��ل  م���ادة 
ال���ه���واء امل�����س��ت��ن�����س��ق. وي���ع���رف بان 

ان��خ��ف��ا���س��ا يف  امل����ادة ت�سبب  ه���ذه 
ق����درة ال��ك��ري��ات احل���م���راء على 

لالأع�ساء  االوك�����س��ج��ني  ن��ق��ل 
ي�سبب  ق���د  م���ا  واالن�������س���ج���ة، 

نق�ض االوك�سجني. 
- الر�سا�ض الذي من املمكن 

وي�سبب  احل��م��راء  اخل��الي��ا  ت��ك��وي��ن  بعملية  ي��خ��ل  ان 
االنيميا، وي�سر اخلاليا الع�سبية ويدمرها، وي�سبب 
على  ويوؤثر  الذاكرة  ويقلل  ذهنية  عقلية  ا�سطرابات 

القدرة على التعلم وي�سبب تغريات �سلوكية. 
- البنزين وثاين اك�سيد النيرتوجني واملواد ال�سغرية 
ال�سوكي  النخاع  على  ا���س��رارا  ت�سبب  ان  املمكن  م��ن 
اال�سابة  مع  البنزين  ارتباط  ويعرف  املناعة.  وجهاز 
له  ت��ع��ر���ض  ان  خ��ا���س��ة  ال����دم(  )���س��رط��ان  باللوكيميا 

ال�سخ�ض ملدة طويلة. 
ام����ا امل����واد 

ال�سيارة  م��ن  تبث  ال��ت��ي  ال�سغرية  الهيدروكربونية 
ف��ت��ع��د م��ن امل����واد امل�����س��رط��ن��ة. وع��ل��ي��ه ف���امل���رور يقتلنا 

او من  ال�سيارات  �سواء بحوادث 
عوادمها.

كيف يوؤثر تلوث الهواء يف ال�ضحة؟ 

اللحوم احلمراء لي�ضت م�ضرة

يف رفع االأثقال..  التكرار اأف�ضل
 

يف م�ساألة رفع االأثقال يت�ساءل كثريون اأيهما اأكر فائدة: زيادة عدد مرات 
الرفع اأم زيادة الوزن مع مرور الوقت؟

اأونتاريو  جامعة  يف  احل��رك��ة  علم  اأ�ستاذ  فيليب�ض  �ستيوارت  الربوفي�سور 
والر�ساقة  الع�سالت  اكت�ساب  امل�ساعدة يف  املق�سود  اإذا كان  الكندية يقول: 
من دون اأن توؤذي نف�سك فاجلواب وا�سح جداً: اأوزان اأخف مع تكرار عملية 

الرفع.
ففي عام 2012 اأجرى فيليب�ض وزمالوؤه درا�سة ن�سرت نتائجها يف جملة 
)بلو�ض وان( مت اختيار جمموعة من ال�سباب للم�ساركة يف جتربة ب�سيطة 

بهذا ال�ساأن.
متثل  خفيفة  اأث��ق��ال  رف��ع  ممار�سة  امل�ساركني  ن�سف  من  طلب  البداية  يف 
العملية اإىل اأن ي�سابوا  يكرروا  اأن  على  التحمل  على  قدرتهم  من   %30
من   %80 متثل  اأثقال  حمل  الثاين  الن�سف  من  طلب  حني  يف  بالتعب، 
قدرتهم على التحمل على اأن يكرروا العملية اإىل اأن ي�سابوا بالتعب اأي�ساً.

ب�سورة  ع�سالت  اكت�سبوا  الفريقني  اأع�ساء  اأن  تبني  التجربة  نهاية  يف 
اجلامعة  يف  احلركة  علم  اأ�ستاذ  يقول  كما  املهم  هو  وه��ذا  لكن،  مت�ساوية، 
قدرة  اكت�سبوا  خفيفة  اأوزان��اً  يحملون  كانوا  الذين  فاملتطوعون  الكندية، 
على التحمل اأف�سل من الذين كانوا يحملون اأوزاناً ثقيلة، باالإ�سافة اإىل 

اأن االأوزان اخلفيفة تعر�ض الع�سالت الإ�سابات اأقل خطراً.
لي�ض هذا فقط، اإذ اإن تكرار العملية بوزن خفيف يوؤدي اىل حرق املزيد من 
ال�سعرات احلرارية يف حني اأن رفع وزن ثقيل يعني مرات اأقل وحرق �سعرات 
اأقل. ال�سوؤال االآن ما الوزن املنا�سب الذي ميكن اأن ترفعه لكي تكت�سب قوة 

ور�ساقة من دون اأن توؤذي نف�سك؟
يجيب الربوفي�سور فيليب�ض قائاًل: يف البداية ارفع وزناً وكرر العملية اإىل 
اأن ت�سعر بالتعب.. فاإذا تعبت قبل اأن تكمل ع�سرين مرة فمعناه اأن الوزن 
الذي رفعته اأكرب من قدرتك على التحمل، واإذا كررت العملية ع�سرين مرة 
التحمل، ويف احلالتني  اأق��ل من قدرتك على  ال��وزن  اأن  ومل تتعب فمعناه 
ميكنك اأن تزيد اأو تقلل الوزن، اأما اإذا �سارت االأمور ب�سورة طبيعية فالوزن 

الذي رفعته منا�سب.

التني �ضد الكولي�ضرتول
 

حيث  الطبية،  الفوائد  من  الكثري  له  بل  فقط  الطعم  لذيذ  لي�ض  التني 
اأن  ابر�سفالدي،  يف  واحلياة  ال�سحة  حماية  موؤ�س�سة  ن�سرتها  درا�سة  بينت 
اىل  ذلك  ويعزى  ال�سار.  الكولي�سرتول  تخفي�ض  على  يعمل  التني  تناول 
اأثره املعيق لعملية اأك�سدة مركب الكولي�سرتول يف الدم، فيمنع تر�سبه على 

جدار ال�سرايني وبالتايل يقي من حدوث ت�سلب ال�سرايني او �سيقها.
واأكد اخلرباء فائدة تناول هذه الفاكهة نظرا اىل قيمتها الغذائية. فحبة 
التني الطازجة التي تزن 40 غراما حتتوي على 30 �سعرة حرارية فقط، 
و0،3 غرام بروتني و0.1 غرام دهون و7.6 غرامات �سكريات و1.3 غرام 
الياف و14 ملغم كال�سيوم و0.1 ملغم حديد و93 ملغم بوتا�سيوم و0.8 
ملغم فيتامني �سي و75 وحدة دولية من فيتامني اأ. وباملقارنة، يحتوي كل 
غراما  و18.5  �سكريات  غرام   53 على  املجفف  التني  من  غرام   100
كال�سيوم  ملغ  و280  بوتا�سيوم  ملغ  و10  بروتني  غرامات  و3.6  الياف 
ملغ  و50  �سوديوم  ملغ  و87  فو�سفات  ملغ  و92  مغنيزيوم  ملغ  و92 
والثيامني  الفوليك  وحم�ض  احلديد  من  كمية  اىل  باالإ�سافة  ك��اروت��ني، 

والزنك والكربيت والنحا�ض.
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هذا الرجل دمرته رغبته اجلاحمة نحو فتاة �سغرية جميلة وتزوجها فحول 
اأنهم  ترى  اآخرين  اإىل  اأ�سابعه  من  ت�سربت  ولكنها  نوم  غرفة  اىل  كله  عامله 
مدفوعا  اأعاهدا  ثم  فطلقها  ال�سكوك  ومالأته  و�سبابها  بجمالها  منه  اأج��در 
برغبته التي تعذبه و�سيطرت عليه فجلعته لعبتها تدنيه مرة وتبعده اأخرى 

اإىل اأن جاءت اجلرمية فاإذا به يقتل طالبا بريئا ذنب له . 
اأحد االأحياء ال�سعبية عمره نحو االأربعني مل يفكر يف  القاتل هذه املرة من 
التفكري فيها وب�سببها حدث له كل ما  �سماح ومن  ال�سر كان يفكر فقط يف 
حدث وق�سته مع �سماح طويل بداأ يرويها اأمام وكيل النيابة وهوي لعنها ثم 
وت�سيع  ويتذكر  وين�سي  ينفعل  كان  روايته  لها وخالل  ي�ستغفر  وهو  ختمها 
النيابة الذي  منه الكلمات وهي تهبط من فمه تتدحرج  حتت مكتب وكيل 

يحقق يف جرمية القتل والرجل يتلكم فيما ي�سبه الهذيان.
منك هلل يا �سماح اأخريا اأجد نف�سي متهما بجرمية قتل من اأجلك .

منذ ع�سر �سنوات كان عمرك �ستة ع�سر عاما كنت كالوردة وكانت حياتي ت�سري 
كال�ساعة من بيتي الذي ي�سم زوجتي ابنة عمي واأوالدي اإىل املحل الذي اأمتلكه 
اأتابعك  جعلتني  املم�سوقة  بقامتك  طلعتك  ولكن  املنزيل  االأث��اث  فيه  واأبيع 
الوح�سيتني  بعينيك  اأمامي وحتملقني ي  النهار تخطرين  وقلبي يف  بعيني 

ويف الليل يطاردين طيفك فيحول بيني وبني النوم .
تهالن  وال�����س��م�����ض  ك��ن��ت  ���س��ب��اح  وذات 

عيني  اأغ�سل  وقفت  ال�سارع  على 
بروؤيتك يف ال�سباح كان الرجل 

املحل   بتنظيف  ي��ق��وم  ال���ذي 
واإزال������ة ال��غ��ب��ار م��ن على 

االأثاث املعرو�ض يالحظ نظراتي فجاءين هام�سا يف اأذين اإن والدها ميكن اأن 
يرحب بي عري�سا البنته تلك .

الزواج
كان زواجي منك �سيئا كبريا كالذنب كبريا على زوجتي ابنة عمي املري�سة 
وكان  الع�ساء  مائدة  علي  معهم  دائما  ي��روين  اأن  تعودوا  الذين  اأوالدي  على 

معني زواجي بك حرمانهم مني بع�ض الوقت اأو كل الوقت.
وتقدمت اإليك ملقيا حتت قدميك بكل ما اأملك من مال و�سباب كنت اأملكه 

وقتئذ وقلت اأنني اأ�سبحت اأملك الدنيا وجزء كبريا من االآخرة.
وم�سي العام االأول وال�سباب يتحول يف ج�سدك اإىل ن�سج والن�سج اإيل اكتمال 
باالأنوثة ت�سابق بع�سها يف عينيك و�سئ ما اأجمل من احلياة نف�سها ياأخذين 

اإليك.
وهم�ض الهام�سون يف اأذنك البد اأن تنجبي حتى تت�ساوي يف احلقوق مع زوجتي 
االأوىل وف�سلت يف اقناعك باأن  تعدل عن الفكرة �سممت على اأن اأخذك اإىل 
اأكرب االأطباء وهامك اأ�سار بع�سهم باأنه يائ�ض من اإجنابك وخ�سيت اأن اأقول 
االأط��ب��اء لكي يجدوا  اأك�سبه بحوراك عند  اأح��رق كل ما  لك كالمهم ورح��ت 
اأنه ميكن بعملية  اأما واأخ��ريا وجدت بينهم من قال يل  لك طريقة جتعلك 
�سعبة بع�ض ال�سيء اأن تتحويل اإيل اأم كانت تكلفة العملية ثالثون األفا من 

اجلنيهات بالتمام والكمال ومل اأتردد.
البيت  اإىل  خرجت  وحينما   االأي���ام  تكون  ما  كاأ�سواأ  امل�ست�سفي  اأي��ام  وع�ست 
االأول  ابنك  وج��اء  نف�سي من جديد وحملت  اإىل  فيها  زففتك  ليلة  اأقمت 
منى واالأخري ولكنك ا�ستمعت مرة اأخرى اإيل هم�سات الن�ساء 
الواحد ال  الولد  اإن  لك  قالوا  ومعارفك  اأقاربك  من 
االأوىل يف  ال��زوج��ة  م��ع  تت�ساوى  اأن  الب��د  يكفي 
العملية  اإن  ال��ط��ب��ي��ب  وق����ال  االأوالد  ع���دد 
ه��ذه امل���رة اأك���ر خ��ط��ورة وخ��ف��ت عليك 
وخ��ف��ت ع��ل��ي��ك وخ��ف��ت ع��ل��ى نف�سي 
الذي  الكذب  كان  منك  حترم  اأن 
باب  ي�سد عليك  اأذنيك   قد مالأ 
وكذبتني  �سدقتيهم  التفكري 
وبداأت اأفقدك يف نف�سي و�سارت 
ب��ك رغ��ب��ات��ك يف ط��رق��ات غري 
مرغوبة بداأت تغادرين البيت 
كله  ه��م��ك  جعلت  اأذين  دون 
ل�سراء  امل���ال  على  احل�����س��ول 
املالب�ض وكان ذلك رادا منك  
االهتمام  حم��اول��ت��ي  ع��ل��ى 
ب��اأوالدي يف حماولة يائ�سة 

الإنقاذهم.

وتقدمت يف ال�صن
وتقدمت يف ال�سن وتاأخر 
ك���ل ����س���يء يف ح��ي��ات��ي .. 
الروة وال�سحة والعمل 
�سوداء  �سحابة  وخ��ي��م��ت 
اأوالدي  ال����ب����ي����ت  ع����ل����ى 
اأح�������س���وا  اأن���ه���م ب���ال راع 

فما  الزبائن  عند  املرتاكمة  الديون  اأح��د يطلب  يعد  اأخالقهم ومل  فف�سدت 
طلوا يف دفع اأق�ساطهم.

ومن جانبك رحت تخرجني دون اإذين وعندما اأ�ساألك اأين كنت تقولني كنت 
عند والدي ويف ال�سباح قابلني والدك وقال يل اإنه يريد اأن يراك ورجائي اأن 
اأر�سلك اإليه وعرفت اأنك تخدعيني واأن الهم�سات التي كانت ت�سل اإىّل  اأذين 
كاأ�سي  ي�سممون  اأنهم  يرددونها  فيمن  اأفرت�ض  كنت  اأنني  رغم  �سادقة  كانت 

حتى ال اأ�سربها.

التمرد
وعندما واجهتك نظرت يف عينيك الوح�سيتني وغر�ست دبابي�ض نظرتك يف 
اإنك مللت ع�سرتي  حلمي و�سحت يف وجهي بكل �سبابك وجنونك وجمالك 
اأيام  اأنك تركلني رجولتي وت�سحقني  واأنك ترجني بالطالق وعندها �سعرت 
غيظا  ال�سيطان  اأين  وم��ل  �سبابك  طاحونة  يف  عمري  اأه���درت  اأن  بعد  معك 
اأبيك  اإىل  وذهبت  كاالأطفال  بكيت  ا�ستطع  مل  اأي��ام  وبعد  وطلقتك  فاأ�سرعت 
وقلت لك عودي من اأجل طفلك ولكني كنت اأرجوك من اأجل الطفل الذي كان 
يبكي يف �سدري ومل يفطم بعد من حبك وعدت.ومرة اأخرى ثارت ال�سكوك 
واتعب فاأطلقك ثم اأعيدك اإىل اأن كانت املرة الثالثة ويومها عرفت اأنه ال اأمل 
اأنني تخل�ست  االأمل وظننت  بانقطاع  الياأ�ض  انتهي  بالراحة فقد  واأح�س�ست 
اإىل االأبد منك يا �سماح  ولكن هناك طفال يربطني بك وراأيت اأنه من ال�سالح 
اإنك ت�سكنني على  اأن يكون يف ح�سانتي و�سكرتك ثم تزوجتي وقالوا يل  له 
بعد �سارعني من ال�سارع الذي يقع به حانوتي وعاودك الداء القدمي غرامك 
اأمتلكه يف  ال��ذي  االأث���اث  تتخذين طريق حمل  النا�ض عنك جعلك  ك��الم  يف 
الذهاب واالإياب كلما خرجت من بيتك اأوعدت اإليه ومل يكن ذلك بال�سدفة 
اأن تثريي ال�سك والغرية يف قلب  اأعرف جيدا ماذا تق�سدين تق�سدين  فاأنا 

زوجك كما ت�سعرين بالزهو واالنت�سار واأنت ت�سريين اأمام عيناأي .
وذات يوم اأ�سود اقتحمت علّي حملي حاولت الهرب  منك فاأم�سكت بي كانت 
الدموع على اأطراف رمو�سك قلت يل يومها اأنك تريدين روؤية ابنك و�سعفت 
وتركته معك ت�سمينه وتالعبينه وقلت لك وكنت �سادقا  واأر�سلت يف طلبه 
ابتعدي عن طريقي اأنت �سيدة متزوجة وابنك كبري عليك اأن تن�سيه وبكيت 
والعيون  اأخ��رى  م��راأة  دموعك وجئت  اأم��ام  تبكي الأين �سعيف  وقلت لك ال 
اأحداثا  واالأل�سنة تروى فوق ما يحدث تروى  اأكر مما يحدث  حولنا ترى 
من اخليال وقلت يل مرة اأن زوجك ا�سرتى م�سد�سا واأنه بداأ ي�سك يف عالقتي 

بك مل اأخف .. واإمنا خفت عليك فم�سد�سي املرخ�ض ال يفارقني.
ويف اليوم االأخري قبل اأن اآتي اإىل هناك اإىل التحقيق من داخل ال�سجن هبطت 
من ال�سيارة االأجرة التي اأقلتني من عند اأحد االأ�سدقاء ووجدت نف�سي واأنا 
يف طريقي اإيل بيتي اأمام منزلك بعد اأن مررت على معر�ض االأثاث �سمعت من 
ياأمرين بالوقوف والتفت فاإذا ب�سخ�ض يهددين مب�سد�ض اأدركت يف احلال اأنه 
زوجك �سرعت م�سد�سي و�سمعت م�سد�سه ينطلق بال ر�سا�ض خانه م�سد�سه 
اأه��رب وجريت مل  ف�سبقته واأطلقت ر�سا�ستني يف االأر���ض حتت قدميه لكي 
اأعرف ماذا حدث بعدها جرى  خلفي �سخ�ض �سخم اجلثة اأم�سك بي وقيد 
اأطلقت عليه الر�سا�ض تهاوى ال�سخ�ض وهربت مرة  حركتي ظننته زوجك 
برئيا ال  �سابا  كان  القتيل  املنافذ ونظرت يف  �سدوا على  النا�ض  ولكن  اأخ��رى 
و�سعرت  املنطقة  ي�سكنون  ال��ذي��ن  ال��ط��الب   اأح���د  ك���ان  يعرفني  وال  اأع��رف��ه 
بجرميتي اخلطاأ فانهرت كان الطالب م�سرجا بدمائه وعرفت اأن زوجك مل 
ي�سب اإال يف �ساقيه اأما الطالب فقد مات بر�سا�سات طائ�سة اأطلقها اخلوف 
و�سوبها اإليه اجلنون  وكانت النهاية فقدت حريتي وفقدت هدوئي واأ�سبحت 

قاتال واأ�سبح زوجك جمنيا عليه فال غفر اهلل لك.  

ليلة م�ضرع طالب بريء

قتيل يف الرتعه
مبكرا  ال���ق���ري���ة  اأه������ل  ا���س��ت��ي��ق��ظ 
حقولهم  اإىل  وت��وج��ه��وا  كعادتهم 
ترعة  م�سارف  اإىل  و�سلوا  وندما 
�سرخ  زراعتهم  ت��روي  التي  امل��ي��اه 

اأحدهم : قتيل يف الرتعة
���س��اع��ات وك����ان رج����ال امل��ب��اح��ث يف 
اجلثة  ا�ستخرجوا  احل��ادث  مكان 
م���ن ال���رتع���ة مب�����س��اع��دة االأه����ايل 
الذين تعرفوا على �ساحبها اأحمد 
الذي  �سنة   38 الب�سيط  العامل 
يعرفونه جيدا بحكم عمله معهم 

باالجر اليومي يف حقولهم. 
ب�سوؤال اأهايل القرية قرر اجلميع 
ال�سرية  ح�����س��ن  ك����ان  ال��ق��ت��ي��ل  اأن 
باجلميع  وت���رب���ط���ه  وال�������س���ل���وك 
عالقات طيبة وخا�سة احلاج عبد 

احلي 65 �سنة واأفراد اأ�سرته .

البحث عن القاتل
ب��اءت ك��ل حماوالت  اأ���س��ب��وع كامل 
لغز  ح�����ل  يف  ال���������س����رط����ة  رج��������ال 
هناك  يكن  مل  بالف�سل  اجل��رمي��ة 
بعيد عن  اأو  م��ن قريب  ي�سري  م��ا 
وراء  الدافع  وال  القاتل  �سخ�سية 

ارتكاب اجلرمية .
وكادت اجلرمية تقيد �سد جمهول 
لوال اأن اأحد �سباط املباحث رواده 
ال�سك يف اأمر مل يلتفت اإليه اأحد 
ال��ع��الق��ة احلميمة بني  ���س��ر  وه���و 
القتيل و�سديقه احلاج عبداحلي 
رغم الفارق االجتماعي والعمري 

بني االثنني.
املباحث  رج����ال  وب������داأت حت���ري���ات 
واحد  طريق  يف  ولكن  جديد  من 
ط��ري��ق احل���اج ع��ب��داحل��ي وجاءت 
اأوىل ثمار التحريات توؤكد ن�سوب 

خ��الف ح��اد قبل وق���وع اجلرمية 
باأيام قليلة بني ال�سديقني ولكن 
ال�سغرية  القرية  اأبناء  من  اأح��دا 
مل ي��ع��رف �سر ه��ذا اخل���الف كان 
ه��ذا اخل��الف هو  معرفة تقا�سي 

مفتاح الق�سية كلها . 
وب��ال��ف��ع��ل جن��ح رج���ال امل��ب��اح��ث يف 
م��ه��م��ت��ه��م ���س��ي��ق��وا اخل���ن���اق حول 
احل�����اج ع��ب��د احل����ي ال�����ذي ح���اول 
انهار  النهاية  اأن��ه يف  اإال  امل��راوغ��ة 

واعرتف بكل �سيء.

اعرتاف القاتل
قال احلاج عبد احلي: كان اأحمد 
فارق  رغ���م  ال��وح��ي��د  �سديقي  ه��و 

ال�سن بيننا ورغم اأنه كان يعمل يف 
به  وثقت  اأنني  اإال  باالأجر  احلقل 
اأدخلته بيتي وعرفته على زوجتي 
اأ�سرتي  اأف����راد  وب��اق��ي  �سنة   57
ومبرور الوقت اأ�سبح اأحمد كاأحد 
اأفراد االأ�سرة كنت اأعتربها بنائي 

كباقي اأبنائي ولكن .
يف الفرتة االأخرية ت�سلل ال�سك اإىل 
عندما  خا�سة  ناحيته  م��ن  قلبي 
ي��خ��رج م��ن بيتي  ي���وم  مل��ح��ت��ه ذات 
امل�ساوير  اأح���د  اأث��ن��اء ع��ودت��ي م��ن 
قلبي  يف  ال�سك  وزاد  ب��ي  اخلا�سة 
عندما اأنكرت زوجتي ح�سوره اإىل 
املنزل يف ذلك اليوم يومها مل اأذق 
طعم النوم دارت االأ�سئلة يف راأ�سي 

مل  ال�سكوك  خنقتني  حتا�سرين 
عندما  اإال  ال���راح���ة  ط��ع��م  اأع����رف 
الرتعة  ناحية  اأح��م��د  ا�سطحبت 
اأط��رح عليه  اأن  ذات م�ساء حاولت 
ا�ستطع  ول��ك��ن��ن��ي مل  ظ��ن��وين  ك���ل 
ولن يدخل  �سينفي  بالتاأكيد  الأنه 
اأخ���رى وق��د ي�ساأل عن  بيتي م��رة 
وما  فيه  ب�سكوكي  فيبوح  ال�سبب 
�سوف يتبع ذلك من �سائعات وقيل 
وقال تطم�ض وجه العائلة امل�سيء 
يف ال��ق��ري��ة ك��ل��ه��ا ك��م��ا خ�����س��ي��ت يف 
الوقت نف�سه اأن يعرتف باحلقيقة 
ولذلك  اأ�سمعها  اأن  اأري���د  ال  التي 

وجب قتله.
اأثناء جلو�سي معه غافلته �سربته 

بني  اأخ��ب��وؤه��ا  كنت  �سغرية  بفاأ�ض 
ال�سربة  ك��ان��ت  م��الب�����س��ي  ط��ي��ات 
مغ�سيا  �سقط  راأ�سه  ف�سجت  قوية 
به  واألقيت  ب�سعوبة  حملته  عليه 

يف الرتعة حتى اأتاأكد من وفاته.
الليلة  ف��ي��ت��ل��ك  ب��ي��ت��ي  اإىل  ع����دت 
خائفا مل اأتكلم مع اأحد خ�سيت اأن 
يفت�سح اأمري فاالأفواه يف القرى 

ال تعرف املحافظة على ال�سر.
وم�سي اأ�سبوع هداأت اأع�سابي وبداأ 
االطمئنان يدب يف قلبي وت�سورت 
اأن اجلرمية لن تنك�سف تفا�سيلها 
اأ�سرع  كانوا  املباحث  رج��ال  ولكن 
من الطماأنينة التي دبت يف نف�سي 

واألقوا القب�ض علّي. 

ي�ضنق �ضقيقته ل�ضكه يف �ضلوكها
�سهدت قرية ميت حلفا مبدينة قليوب جرمية قتل ب�سعة حيث قام عربجي بقتل 
�سقيقته وخنقها باإري�سارب وته�سيم راأ�سها باألة حادة دفاعا عن ال�سرف ول�سكه يف 

�سلوكها.
واإحيل  املتهم  علي  القب�ض  وال��ق��ي  ال��ع��ام  قليوب  م�ست�سفي  ايل  اجلثة  نقل  فتم 

للنيابة العامة بقليوب .
�سبب  ملعرفة  لت�سريح اجلثة  ال�سرعي  الطبيب  بندب  العامة  النيابة  فاأمر مدير 

الوفاة حب�ض املتهم 4 اأيام علي ذمة التحقيق .
رئي�ض  اإنتقل  ال��ف��ور  وعلي   ، بالواقعة  القليوبية  اأم��ن  مدير  ال��ل��واء  اإخ��ط��ار  فتم 
مباحث مركز قليوب حيث تبني وجود جثة املجني عليها "مني. م. ع" "25 �سنة" 

ربة منزل ومتزوجة .
الزوجية  منزل  وتركت  متزوجة  عليها  املجني  اأن  اإيل  املباحث  حتريات  فك�سفت 
وتوجهت ملنزل اأ�سرتها ل�سك زوجها يف �سلوكها وعندما علم �سقيق املجني عليها 
فاإ�ست�ساط  نهرته  ولكنه  ح��دث  عما  ملناق�ستها  معها  وجل�ض  منها  االإنتقام  ق��رر 
�سقيقها املتهم غيظا واإنهال عليها �سربا وخنقها باالإي�سارب الذي كانت ترتديه 

فظلت ت�سرخ باأعلي �سوتها حتي لقيت م�سرعها

ح�ادث وق�شايا
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اأبوظبي  بنك  اأرباح  �ضايف  درهم  مليار   2.62
الوطني يف الن�ضف االأول بنمو 25.6 يف املائة

•• اأبوظبي-وام:

خالل  دره���م  مليار   2.62 بلغ  اأرب���اح  ���س��ايف  الوطني  اأب��وظ��ب��ي  بنك  حقق 
الن�سف االأول من العام اجلاري بارتفاع 25.6 يف املائة عن الن�سف االأول 
للعام 2012 والذي بلغ 2.087مليار درهم وهو ما ميثل 0.58 درهم 
لعام  املقابلة  للفرتة  دره���م   0.46 ب���  م��ق��ارن��ة  املخف�سة  ال�سهم  لربحية 
2013 اإىل مليار  العام  من  الثاين  للربع  االأرباح  �سايف  واإرتفع   .2012
و212 مليون درهم اأي بزيادة 15.8 يف املائة عن الربع الثاين من العام 
 14 بن�سبة  ت��راج��ع  لكنه  دره��م  مليون  و46  مليارا  بلغ  وال���ذي   2012
العائد  ن�سبة  وبلغت   .2013 العام  من  االأول  للربع  نظريه  عن  املائة  يف 
ال�سنوي حلقوق امل�ساهمني للن�سف االأول من العام18.1 يف املائة مقارنة ب� 
16.9 يف املائة للفرتة املقابلة من العام املا�سي وهو ما يتما�سى مع الن�سبة 
خليفة  اأح��م��د  نا�سر  معايل  وق��ال  املتو�سط  امل��دى  على  للبنك  امل�ستهدفة 
الن�سف  نتائج  اإن  الوطني  اأب��وظ��ب��ي  بنك  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ال�سويدي 
االأول للعام اأو�سحت مقدرة البنك على حتقيق نتائج جيدة ب�سكل م�ستمر 
اأرباح ت�سغيلية جيدة وكذلك �سايف االأرب��اح مع  وجناحه جمددا يف حتقيق 
موا�سلة احلفاظ على ميزانية عمومية قوية وكذلك و�سع جيد لراأ�ض املال 
ومع تعيني األيك�ض ثري�سبي رئي�سا تنفيذيا ملجموعة بنك اأبوظبي الوطني 

ن�سعى ملوا�سلة حتقيق النجاح للبنك وامل�ساهمني بذات امل�ستوى.

احدى  ات�ساالت،  جمموعة  اليوم  اعلنت 
االأ�سواق  يف  ال��رائ��دة  االت�ساالت  �سركات 
ال��ن��ا���س��ئ��ة وم��ن��ط��ق��ة ال�������س���رق االأو�����س����ط 
للربع  قوية  نتائج  عن  واآ�سيا،  واأفريقيا 
�سجلت  ، حيث   2013 ع��ام  م��ن  ال��ث��اين 
زي���ادة يف االإي�����رادات وع���دد امل�سرتكني يف 

اال�سواق التي تتواجد بها.
اب������رز م���الم���ح ال����رب����ع ال����ث����اين م����ن عام 

2013
اأرباح موؤقتة بقيمة  -املوافقة على توزيع 
35 فل�ض لل�سهم الواحد، بزيادة ن�سبتها 

ال�سابقة. بال�سنة  مقارنة   40%
 20% امل��وح��دة بن�سبة  -من��و االإي����رادات 

لت�سل اإىل 9.9 مليار درهم.
جمموعة  يف  امل�������س���رتك���ني  ع������دد  -من������و 
مليون   143 اإىل  ل��ي�����س��ل  ات���������س����االت 

م�سرتك.
بن�سبة  الدولية  العمليات  اإي���رادات  -من��و 

.50%
خالل  من  املالية  املرونة  على  -احلفاظ 

�سايف نقد بلغ 10.9 مليار درهم.
-اطالق خدمة فلو�ض يف جمهورية م�سر 
البنكية  اخلدمات  توفر  والتي  العربية، 

عرب الهاتف املتحرك 
خلدمات  �ساملة  رخ�سة  على  -احل�سول 
خدمات  ت�سمل  بنني  يف  املحمول  الهاتف 
اجليل الثاين 2G والثالث 3G واجليل 
الرابع 4G ا�سافة اىل اية تقنية اخرى 
يف  م�ستقبال  ت��ت��اح  ق��د  امل��ح��م��ول  للهاتف 

دولة بنني.
اإىل  ت���ن�������س���م  ات�����������س�����االت  -جم����م����وع����ة 
العاملي  ال�����س��ح��ة  وجم��ت��م��ع   GSMA

مر�ض  �سد  معركة  يف  املحمول  للهاتف 
ال�سكري.

اأف�سل  ج��ائ��زة  ع��ل��ى  ح�سلت  -ات�����س��االت 
�سركة يف ممار�سات امل�سوؤولية املجتمعية. 

اأعلنت جمموعة ات�ساالت عن نتائج قوية 
حيث حققت خالل الربع الثاين من العام 
 9.882 بلغت  موحدة  اإيرادات   2013
%20 عن  بلغت  ب���زي���ادة  دره���م  م��ل��ي��ون 
املا�سي، وبزيادة  العام  الفرتة نف�سها من 
من  االأول  بالربع  مقارنة   3% ن�سبتها 
تاأثرت  ال��رب��ع،  2013. خ��الل ه��ذا  �سنة 
االإي��رادات املوحدة للمجموعة من تغيري 
يف امل���ع���اجل���ة امل��ح��ا���س��ب��ي��ة ل��ل��ع��م��ل��ي��ات يف 
اعتبارا  باك�ستان، والتي مت توحيدها مع 

من 1 يناير 2013.
ويف دولة االإمارات، بلغت االإيرادات خالل 
بزيادة  دره�����م  م��ل��ي��ون   6.303 ال���رب���ع 
ن�سبتها %12 عن الربع الثاين من �سنة 
مقارنة   5% ن�سبتها  وب��زي��ادة   2012
وتعود   2012 �سنة  م��ن  االأول  ب��ال��رب��ع 
املزيد  على  اال�ستحواذ  اإىل  ال��زي��ادة  ه��ذه 
البيانات  اإي���رادات  وزي��ادة  امل�سرتكني  من 

ومبيعات الهواتف. 
للعمليات  امل���وح���دة  االإي��������رادات  =ومن����ت 
اإىل  ل��ت�����س��ل   50% ب��ن�����س��ب��ة  ال���دول���ي���ة 
بذلك  ممثلة  دره����م،  م��ل��ي��ون   3.513

املوحدة االيرادات  اإجمايل  من   36%
الن�سف  امل��ج��م��وع��ة يف  اي�����رادات  ارت��ف��ع��ت 
االول من عام 2013 لت�سل اىل 19،5 
من  االول  بالن�سف  مقارنة  دره��م  مليار 
مليار   16،5 �سجلت  حيث   2012 ع��ام 

درهم. 

ر�صالة الرئي�س التنفيذي
ملجموعة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������ض  اأ�����س����ار 
اأح��م��د عبد ال��ك��رمي جلفار ان  ات�����س��االت، 
االداء املتميز الت�ساالت االمارات واالداء 
من  ك��ان  ا�سيا  يف  للمجموعة  االي��ج��اب��ي 
ابرز العوامل االيجابية التي ترجمت من 
خالل نتائجنا القوية خالل الربع الثاين 

من العام.
وا�ساف لقد قرر جمل�ض االدارة االعالن 
فل�ض،   35 بقيمة  م��وؤق��ت��ة  ت��وزي��ع��ات  ع��ن 
وذل����ك دل��ي��ل ع��ل��ى ق���وة اداءن������ا و�سالبة 
العمل  ف���ري���ق  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ن��ا ومت��ي��ي��ز 
امل�ستقبلية  روؤي����ت����ه  وو�����س����وح  واالإدارة 

للمجموعة .
واكد ان التزام ات�ساالت اجتاه املجتمعات 
الب�سرية  امل�����������وارد  يف  وا�����س����ت����ث����م����اره����ا 
والتكنولوجيا مكن املجموعة من تطوير 
تتواجد  التي  اال���س��واق  كافة  يف  اعمالها 
نتائجنا  على  ايجابا  انعك�ض  وذل��ك  بها، 

ب�سكل عام .
بال  ات�����س��االت  جمموعة  ان  قائال  وختم 
اىل  وتطلع  ثابتة  ب��خ��ط��وات  ت�سري  �سك 

م�سافة  ق��ي��م��ة  ت���ق���دمي  يف  اال����س���ت���م���رار 
وموظفيها  وم�����س��اه��م��ي��ه��ا  ل��ع��م��الئ��ه��ا 

واملجتمعات التي تعمل بها .

املال والأعمال
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جمل�س الإدارة يعلن عن توزيع اأرباح موؤقتة بواقع 35 فل�صًا عن كل �صهم

منو 20 % يف اإيرادات املجموعة املوحدة يف الربع الثاين لت�ضل اإىل 9.9 مليار درهم
ات�شالت يف الن�شف الأول من عام 2013 ت�شل اإىل 19,5 مليار درهم •• اإيرادات 

•• اأبوظبي-الفجر: 

التوجيهية  ال���ل���ج���ن���ة  ن���اق�������س���ت 

العا�سمة  خطة  حتديث  مل�سروع 
ال����دوري  اج��ت��م��اع��ه��ا  يف   2030
بن  ذي��اب  ال�سيخ  برئا�سة  الثالث 
ن��ه��ي��ان مب��ق��ر جمل�ض  اآل  حم��م��د 
العمراين  للتخطيط  اأب��وظ��ب��ي 
اأب��رز م�ستجدات حتديث اخلطة، 

لتحقيق  اجلهود  ت�سافر  واأهمية 
امل�سروع،  م��ن  امل��رج��وة  االأه�����داف 
اإق��ام��ة مدينة  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي 
اأعلى  وف��ق  ومتكاملة  م�ستدامة 
املعايري مع احلفاظ على الهوية 

املحلية. 
اللجنة  متابعة  االجتماع  و�سهد 
امل�ساريع  ب��ب��ع�����ض  ال��ع��م��ل  ل�����س��ري 
احليوية ومناق�سة املوا�سيع التي 
عمل  ور�سة  خالل  طرحها  �سيتم 

املعنيني واملقرر اقامتها يف ال�سهر 
اجلاري، واملتعلقة مبتابعة عملية 
حتديث خطة العا�سمة 2030. 
ت�سكيل  االج���ت���م���اع  خ�����الل  ومت 
الإجراء  متخ�س�سة  فرعية  جلان 
ومتكاملة  دقيقة  تقييم  عمليات 
والتكفل  امل���ق���رر  ال��ع��م��ل  حل��ج��م 
املطلوبة  املتابعة  عمليات  باجراء 

ملراحل امل�سروع.
ب��ن حممد  ذي���اب  ال�سيخ  واأو���س��ح 

التوجيهية  اللجنة  باأن  نهيان  اآل 
خلطة العا�سمة 2030 ملتزمة 
بروؤية جمل�ض اأبوظبي للتخطيط 
ال���ع���م���راين وامل��ن��ب��ث��ق��ة م���ن روؤي����ة 
عملية  باعتماد   2030 اأبوظبي 
مدرو�سة  ا�سرتاتيجية  تخطيط 
العام  االإط���ار  لتطوير  ومتكاملة 
خلطة العا�سمة 2030 اآخذة يف 
االعتبار خمططات اعادة تطوير 
���س��م��ن مناطق  امل�����س��اري��ع  ب��ع�����ض 

ح�سرية حمددة يتوقع اأن ت�سهد 
منواً يف امل�ستقبل. 

ه�������ذا وت������ه������دف ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
تطوير  اإىل  ال�ساملة  التخطيط 
البنية التحتية لهذه امل�ساريع من 
التح�سينات  من  جمموعة  خالل 
الرئي�سية  املبادئ  من  تنبع  التي 
باعتبارها  اع���ت���م���اده���ا  مت  ال���ت���ي 
 2030 العا�سمة  خلطة  اأ�سا�ساً 
ت���وف���ري جمموعة  ب��ي��ن��ه��ا:  وم����ن 

اخلدمية  امل���راف���ق  م��ن  متكاملة 
املتميزة  واالأح����ي����اء  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

واملرافق  ال�������س���وارع  وخم��ط��ط��ات 
وتوفري  ل��ل��م��ت��ن��زه��ات،  اخل��ا���س��ة 

�سبكة نقل متقدمة و�سبكة للم�ساة 
وكافة م�ستخدمي الطرق. 

درا�صة اآلية تطوير البنية التحتية للم�صاريع امل�صتقبلية 

اللجنة التوجيهية خلطة العا�ضمة 2030 تناق�ص خمططات امل�ضاريع امل�ضتقبلية

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  ج��ه��از  م��ع  بالتعاون  باأبوظبي  امل��زارع��ني  خ��دم��ات  م��رك��ز  جن��ح 
من  ح��م��راء  نخيل  �سو�سة  مليوين  نحو  ا�سطياد  يف  الغذائية  للرقابة 
اأب��وظ��ب��ي خ��الل الن�سف االأول م��ن ال��ع��ام اجل���اري وذل���ك �سمن  م���زارع 
م�سروع املكافحة املتكاملة لالآفات التي ت�سيب اأ�سجار النخيل وبخا�سة 

�سو�سة النخيل احلمراء والذي ي�ستمر حتى نهاية 2014.
وي�ستهدف امل�سروع كل مزارع اإمارة اأبوظبي التي تبلغ حواىل 23050 
مزرعة وبلغ عدد امل�سائد الفريمونية التي مت تركيبها بطريقة علمية 

فرمونية. م�سيدة  �سحيحة حواىل 118 الفا و 797 
ويرتكز امل�سروع الذي ي�سرف عليه جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية وينفذه 
االإج���راءات  م��ن  متكاملة  تطبيق حزمة  على  امل��زارع��ني  خ��دم��ات  مركز 
الفني  واالإر�ساد  الفريمونية  امل�سائد  و�سيانة  تركيب  ت�سمل  والتدابري 
اإ�سافة  الزراعي على مكافحة االآفات  العاملني يف القطاع  وبناء قدرات 
اإىل تركيب و�سيانة امل�سائد ال�سوئية كخطوة الحقة ومعاجلة االأ�سجار 

امل�سابة واإزالة اال�سجار �سديدة اال�سابة.
االأخرى  واالآف���ات  احلمراء  ال�سو�سة  على  الق�ساء  اإىل  امل�سروع  ويهدف 

على  بحثية  درا���س��ات  الإج���راء  ال�سرورية  املعلومات  توفري  اإىل  اإ�سافة 
املتكاملة  امل��ك��اف��ح��ة  ث��ق��اف��ة  ن�سر  ع��ن  احل�����س��رات ف�سال  وت��ع��داد  ���س��ل��وك 
حلماية البيئة. وقال كري�ستوفر هر�ست املدير التنفيذي ملركز خدمات 
االآفات  من  واح��دة  هي  احلمراء  النخيل  �سو�سة  اإن  باأبوظبي  املزارعني 
اخلليج  منطقة  يف  النخيل  اأ���س��ج��ار  تهاجم  ال��ت��ي  اخل��ط��رية  احل�سرية 
يف  الطبيعية  واحل��ي��اة  التمور  ملنتجي  مبا�سرا  تهديدا  ومتثل  العربي 
اإىل  وتعيق منوها م�سريا  النخيل  �سجرة  داخ��ل  اأنها حتفر  اإذ  واح��د  اآن 
اأ�سرار  املبكر عن هذه احل�سرة يرتتب عليه حدوث  اأن �سعوبة الك�سف 
فاإنها ج�سيمة ل�سجرة النخيل واإنتاج التمور. واأ�ساف اإن تزايد االإ�سابة 
بهذه االآفة دفع حكومة اأبوظبي لتكثيف املكافحة واتخاذ تدابري وقائية 
اأهمها  التمور ومن  واإنتاج  النخيل  اأ�سجار  تهديد  اأو  اإت��الف  دون  حتول 
اأبوظبي  م�سروع تثبيت ور�سد امل�سائد الفرمونية بالتن�سيق بني جهاز 
للرقابة الغذائية ومركز خدمات املزارعني ودعا هر�ست املزارعني وعمال 
املزرعة اإىل التعاون مع فرق العمل اخلا�سة باملركز م�سريا اإىل اأن من 
اأبرز املعوقات عدم التزام عمال املزارع بتنفيذ توجيهات الفرق العاملة يف 
امل�سروع وذلك بعدم ا�سافة املاء للم�سائد وعدم التخل�ض من املخلفات 

النباتية باالإ�سافة الإغالق بع�ض املزارع وعدم وجود عمال بها. 

ا�ضطياد نحو مليوين �ضو�ضة نخيل حمراء 
من مزارع اأبوظبي خالل الن�ضف االأول 
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•• راأ�س اخليمة – الفجر:

ب����وزارة  امل�ستهلك  ح��م��اي��ة  اإدارة  �سبطت 
تعاونية  وج��م��ع��ي��ة  حم���اًل   20 االق��ت�����س��اد 
خ���الل جولة  وذل���ك  �سالعة يف خم��ال��ف��ات 
و�سملت  اأم�����ض  نظمتها  مباغتة  تفتي�سية 
وبع�ض  وال���ف���واك���ه  اخل�������س���روات  اأ�����س����واق 

اجلمعيات التعاونية يف راأ�ض اخليمة .
ارتفاعا  االأ�سعار ت�سهد  ووفقا للجولة فان 
يف مواد مثل الطماطم والكو�سا والبطاطا 
 7 زنة  االأردين  الطماطم  �سندوق  يباع  اإذ 
كيلو ب 45 درهماً كما �سجل �سعر الكو�سا 
50 درهما لل�سندوق والبطاطا 20 درهما 

لل�سندوق ال�سغري.
بوزارة  امل�ستهلك  حماية  اإدارة  مدير  وق��ال 
االقت�ساد الدكتور ها�سم النعيمي الذي قاد 
احلملة بنف�سه اإن بع�ض التجار مل يلتزموا 
باالأ�سعار اأو اإبراز الت�سعرية يف مكان ظاهر 
ليت�سنى للجمهور روؤيتها، وهو ما ي�سعهم 
حتت طائلة القانون ويعر�سهم للمخالفات 

والغرامات، الفتا اإىل ان احلملة.
وبكميات  متوفرة  ال�سلع  جميع  واأ���س��اف: 
جيدة وهناك ارتفاع ملحوظ يف اأ�سعار بع�ض 
الطماطم  وال��ف��واك��ه خ��ا���س��ة  اخل�����س��روات 

توا�سلت  ال��وزارة  اأن  اإىل  م�سرياً  والكو�سا، 
خ��الل االأي���ام املا�سية م��ع امل��وردي��ن جللب 
اأخرى  اأ���س��واق  م��ن  الطماطم  م��ن  كميات 
الطماطم  من  كميات  و�سول  بالفعل  ومت 
اإىل  والباكا�ستانية  واالي��ران��ي��ة  ال�سينية 
الطماطم  �سعر  اأن  اإىل  م�����س��رياُ  االأ����س���واق 

�سينخف�ض خالل الفرتة املقبلة.
ي�سهد  ال��ع��ام  م��ن  التوقيت  ه��ذا  اأن  وك�سف 
لتغري  نظراُ  اخل�سروات  اأ�سعار  يف  ارتفاعاُ 
ال����دول امل�سدرة  ال��ع��دي��د م��ن  ال��ط��ق�����ض يف 
املوردون  عليها  يعتمد  والتي  ال�سلع  لهذه 
دور  اأهمية  اأن  على  م��وؤك��دا  اأ�سا�سي  ب�سكل 
واالب���الغ  االأ����س���واق  م��راق��ب��ة  يف  امل�ستهلك 
عند  ب��ال��وزارة  امل�ستهلك  حماية  اإدارة  اىل 
اكت�ساف اي تالعب يقوم به بع�ض التجار 

بهدف حتقيق االأرباح .
على  توقيعها  مت  التي  املخالفات  ان  وق��ال 
املحالت املخالفة ترتاوح بني 5-10 اآالف 
رادع��ة بحق كل من ت�سول  دره��م و�ستكون 
م�سددا  بالقوانني  االل��ت��زام  ع��دم  نف�سه  له 
على �سرورة التزام جميع املحالت باإعالن 
وا�سحة  اأم����اك����ن  يف  وت��ع��ل��ي��ق��ه��ا  االأ����س���ع���ار 
�سك  قراءتها ويف حال  الزبون  على  ي�سهل 
فاإن  االأ�سعار  امل�ستهلك يف وج��ود جت��اوز يف 

امل�ستهلك  ب��ني  في�سل  ال��رق��اب��ي��ة  اجل��ه��ات 
والتاجر.

اأن  امل�����س��ت��ه��ل��ك  ح��م��اي��ة  اإدارة  م��دي��ر  وق����ال 
ت�ساند  بل هي  التاجر  �سد  لي�ست  ال���وزارة 

ال��ت��اج��ر امل��ل��ت��زم ك��م��ا حت��اف��ظ ع��ل��ى حقوق 
امل�ستهلكني.

املال والأعمال

29

خالل جولة حلماية امل�صتهلك 

اخليمة  براأ�ص  لالأ�ضعار  خمالفًا  حماًل   20

اإح�ضاء اأبوظبي ي�ضدر موؤ�ضر الرقم القيا�ضي 
الأ�ضعار امل�ضتهلك ح�ضب النطاق اجلغرايف الأول مرة

•• اأبوظبي-وام:

االإح�سائية  امل��ب��ادرات  ع���ددا م��ن  ام�����ض  باأبوظبي  االإح�����س��اء  م��رك��ز  اأ���س��در 
ورا�سمي  ال��ق��رار  �سناع  دع��م  يف  كبرية  اأهمية  لها  �سيكون  التي  اجل��دي��دة 
ال�سيا�سات يف االإمارة ومن اأهمها اإ�سدار موؤ�سر جديد حول الرقم القيا�سي 

الأ�سعار امل�ستهلك ح�سب النطاق اجلغرايف الأول مرة.
ويقدم التقرير اجلديد حتليال دقيقا لنتائج ح�ساب الرقم القيا�سي الأ�سعار 
معدل  منطقة  لكل  ويح�سب  والغربية  والعني  اأبوظبي  ملدينة  امل�ستهلك 
ت�سخمها اخلا�ض بها ليكون معربا دقيقا عنها مما ي�ساعد متخذي القرار 
واملوؤ�س�سات الرقابية على مراقبة االأ�سعار ملا فيه م�سلحة امل�ستهلك يف كل 

منطقة.
واأ����س���در امل��رك��ز ال��ت��ق��ري��ر اجل��دي��د ل��ي��وف��ر حتليال ل��ن��ت��ائ��ج ح�����س��اب الرقم 
القيا�سي الأ�سعار امل�ستهلك للن�سف االأول من العام احلايل 2013 باأ�سا�ض 
اأبوظبي والعني  اإمارة ابوظبي ح�سب النطاق اجلغرايف يف  2007 يف  عام 

والغربية. 
واأكد املركز اأن معدل الت�سخم يف اأ�سعار امل�ستهلك باإمارة اأبوظبي بلغ 0.9 
باملائة خالل الن�سف االأول من عام 2013 مقارنة بالفرتة نف�سها من عام 
2012 كما ارتفع الرقم القيا�سي الأ�سعار امل�ستهلك يف االإمارة يف يونيو من 
عام 2013 بن�سبة 0.9 باملائة مقارنة بال�سهر نف�سه من عام 2012 يف 
حني ارتفع الرقم القيا�سي الأ�سعار امل�ستهلك يف يونيو 2013 بن�سبة 0.5 

يف املائة مقارنة بالرقم القيا�سي يف مايو 2013.
كما اأو�سح التقرير اأن معدل الت�سخم يف اأ�سعار امل�ستهلك يف مدينة ابوظبي 
بالفرتة  مقارنة   2013 عام  من  االأول  الن�سف  خالل  املائة  يف   0.8 بلغ 
نف�سها من عام 2012 حيث بلغ الرقم القيا�سي 123.6 نقطة للن�سف 
نف�سها من عام  للفرتة  122.6 نقطة  كان  بينما   2013 عام  االأول من 
2012. وارتفع الرقم القيا�سي الأ�سعار امل�ستهلك يف يونيو من عام 2013 
بلغ  حيث   2012 ع��ام  م��ن  نف�سه  بال�سهر  مقارنة  امل��ائ��ة  يف   0.8 بن�سبة 
بينما   2013 124.2 نقطة يف يونيو  امل�ستهلك  القيا�سي الأ�سعار  الرقم 
2012 فيما ارتفع الرقم القيا�سي الأ�سعار  123.1 نقطة يف يونيو  كان 
امل�ستهلك يف يونيو 2013 بن�سبة 0.5 يف املائة مقارنة بالرقم القيا�سي يف 
مايو 2013. كما ارتفع الرقم القيا�سي يف الربع الثاين من عام 2013 
 2012 الربع من عام  لنف�ض  القيا�سي  بالرقم  املائة مقارنة  6 يف  بن�سبة 
حيث بلغ الرقم القيا�سي الأ�سعار امل�ستهلك 123.7 نقطة يف الربع الثاين 
2012. فيما ارتفع  الثاين  الربع  يف  نقطة   122.9 كان  بينما   2013
الرقم القيا�سي يف الربع الثاين من عام 2013 بن�سبة 0.1 يف املائة مقارنة 
2013 ومبقارنة الرقم القيا�سي يف يونيو  بالرقم القيا�سي للربع االأول 
مايو 2013 جند اأن معدل اأ�سعار امل�ستهلك  القيا�سي مع  بالرقم   2013
 0.5 بن�سبة  ارتفع   2013 مايو  يف  باأ�سعارها  مقارنة   2013 يونيو  يف 
التي  واالنخفا�سات  االرتفاعات  للتغريات  كمح�سلة  االرتفاع  وجاء  باملائة 

طراأت على اأ�سعار �سلع �سلة امل�ستهلك وخدماتها خالل ال�سهر املذكور.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأع��ل��ن��ت ���س��رك��ة اأب��وظ��ب��ي ل��ل��م��وان��ئ ع��ن ح�����س��ول فريق 
وحدة اخلدمات وامل�ساعدات املالحية ام�ض على اأعلى 
ح�سل  وال��ت��ي  ت�سنيفاً،  الدولية  التدريبية  ال���دورات 
ليكون  املالحية  وامل�����س��اع��دات  اخل��دم��ات  فريق  عليها 
االأول يف ال�سرق االأو�سط والثالث على م�ستوى العامل 

وحتظى باعرتاف دويل مرموق. 
وقد ا�ستكمل الفريق الفني يف �سركة اأبوظبي للخدمات 
املالحية امل�ستوى الثاين من الدورات التدريبية التي 
ل��ل��م�����س��اع��دات املالحية  ال��دول��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة  ت��ع��ت��م��ده��ا 
بلداً   80 ت�سم  والتي   )IALA( البحرية  واملنارات 
التح�سيل،  من  مل�ستويني  دورات  عنها  وي�سدر  ع�سواً 
الثاين  وامل�ستوى  لالإداريني  االأول  امل�ستوى  خ�س�ست 
التابع  والتطوير  التدريب  مركز  ويف  الفنية.  للفرق 
امل��الح��ي��ة قدم  ل��ل��م��وان��ئ اخل��دم��ات  اأب��وظ��ب��ي  ل�سركة 
حيث  والعملية،  النظرية  االختبارات  الفني  الفريق 
للخدمات  االأو���س��ط  ال�سرق  منظمة  عن  ممثلون  ق��ام 
وتعترب  ه���ذا  بتقييمها.   )MENAS( امل��الح��ي��ة 
�سالمة  ب�سوؤون  تعنى  التي  املنظمة   )MENAS(
العربي وخليج عمان منذ  املالحة يف منطقة اخلليج 

عام 1952. 
اخلدمات  للموانئ  اأب��وظ��ب��ي  �سركة  عاتق  على  ويقع 
ومنارة  م�����س��اع��دة   966 اإدارة  م�����س��وؤول��ي��ة  امل��الح��ي��ة 
بحرية  وق��ن��اة  م��ائ��ي  52 مم��ر  ع��رب  بحرية  مالحية 
ب�سواحل  حت���ي���ط  ك����م   472 م�������س���اف���ة  ع���ل���ى  مم���ت���د 
اأب��وظ��ب��ي ع��دا ال��ت��ي ت��وج��د يف امل��وان��ئ ال��ب��رتول��ي��ة كما 

املالحية  اخل��دم��ات  للموانئ  اأبوظبي  �سركة  ترتبط 
بعقود تقدم من خاللها خدمات متعددة للعمالء يف 
اخلدمات  تقدم  كما  املتحدة،  العربية  االم��ارات  دول��ة 
املالحية  امل�ساعدات  جم��ال  يف  االإ�ست�سارية  املالحية 
ت�سميم  وه��و  اخت�سا�سها  �سميم  م��ن  يعترب  وال���ذي 

املمرات املائية والقنوات املالحية يف اخلليج.
خلدمات  االأو�سط  ال�سرق  منظمة  اأ�سادت  جانبها  من 
امل�����س��اع��دات امل��الح��ي��ة )م��ي��ن��ا���ض( مب�����س��ت��وى ال����دورات 
ي�سمل  بل  املعريف  اجلانب  على  فقط  لي�ض  التدريبية 
جوانب التطوير الفردية التي اإ�ستملت عليها الدورات 
امل��ه��ارات لكل م��ت��درب على  ت��رك��ز على تطوير  وال��ت��ي 

يقدمها  التي  التدريبية  ال��دورات  تقت�سر  ولن  ح��دة. 
مركز التدريب والتطوير على موظفي �سركة اأبوظبي 
اأي  ل��دى  اآخرين  منت�سبني  ي�سمل  بل  فقط،  للموانئ 
من م�سغلي ومقدمي اخلدمات املالحية االأمر الذي 
القطاع يف منطقة  الكفاءات يف هذا  تعزيز  ي�ساهم يف 

اخلليج العربي.
وب����دوره اأو���س��ح ح��م��د امل��غ��رب��ي، امل��دي��ر ال��ع��ام ل�سركة 
ال�سركة  اأن  ال��ب��ح��ري��ة  اخل���دم���ات  ل��ل��م��وان��ئ  اأب��وظ��ب��ي 
االأو�سط  ال�سرق  مبنظمة  كبري  ب�سكل  ا�ستعانت  ق��د 
خلدمات امل�ساعدات املالحية يف ت�سميم وبناء وتوظيف 
اختيار  اىل  ب��االإ���س��اف��ة  وتقيمها،  وت��دري��ب��ه��ا  ال��ك��وادر 

واأ�ساف   التدريب  بغر�ض  وال�سفن  واالأج��ه��زة  املعدات 
املالحية  امل�����س��اع��دات  ف��ري��ق  بح�سول  بالفخر  اأ���س��ع��ر 
يف  ت�سنيفاً  والتدريبات  الدولية  املعايري  اأع��ل��ى  على 
بهذه  البحرية  الدولية  املنظمات  واع���رتاف  املنطقة 
والثقة  الفخر  على  يبعث  اأم��ر  وال�����س��ه��ادات  ال����دورات 
ال�سفن  ب�سالمة  ال�سركة  التزام  ا�ستمرار  على  ويوؤكد 
التي تتواجد يف موانئنا باالإ�سافة اإىل تناف�سية اأ�سعار 
حماية  على  الفريق  وحر�ض  نقدمها  التي  اخلدمات 
االأقليمية  اأبوظبي  اإمارة  �سالمة مياه  وتاأمني  البيئة 
واملقايي�ض  املعايري  بتطبيق  وذل��ك  البحر  وم��رت��ادي 
الدولية لقانون امل�ساعدات املالحية واملنارات البحرية 

يف املنطقة من خالل ال�سيانة التي نقوم بها .
بهذا  مب�ساركتها  االأو���س��ط  ال�سرق  منظمة  راأي  وع��ن 
امل�سروع، عرّب �ساهني مريزا، مهند�ض اأول للم�ساريع يف 
�سركة مينا�ض عن اإعجابه ال�سديد باجلدية واالإلتزام 
الذان اأبداهما فريق �سركة اأبوظبي للخدمات املالحية 
وقال اأهنئ الفريق على ح�سوله هذا امل�ستوى املتقدم 
اأن  ال���ذي مي��ي��زه ع��ن ب��اق��ي ال��ف��رق يف املنطقة ول��ه��م 
ا�ستكمال  اأن  يتفاخروا بتحقيق هذا االجناز  واأ�ساف 
متطلبات امل�ستوى 2 من �سهادة IALA �ساهم ب�سكل 
كبري يف �سقل مهارات متعددة لدى كل م�سارك من 
امل�ساركني االأمر الذي يقود اإىل تاأهيل فريق متكامل 
املعرفة واخل��ربات وبالتايل تعزيز قدرته  يت�سارك يف 
الواحد  الفريق  ب��روح  واالأع��م��ال  امل�ساريع  اإجن��از  على 
اأن  ب��ال��ذك��ر  ب��ه م��ن م��ه��ارات وج��دي��ر  مل��ا يتمتع  وبثقة 
اأبوظبي للخدمات املالحية حائزة على �سهادة  �سركة 

.OHSA 18001و ISO 14001 اجلودة

�ضركة اأبوظبي للموانئ - اخلدمات املالحية حتوز اأعلى الدورات التدريبية ت�ضنيفًا يف ال�ضرق االأو�ضط

دار التمويل ت�ضجل 56.5 مليون درهم �ضايف اأرباح للن�ضف االأول 

•• راأ�س اخليمة - الفجر:

اأعلنت اأم�ض �سركة طريان راأ�ض اخليمة الناقل 
الوطني االأح��دث يف دول��ة االإم��ارات العربية 
املتحدة النقاب عن اإطالق رحلتني جديدتني 
اإىل كل من العا�سمة الباك�ستانية اإ�سالم اأباد 
واالأردن��ي��ة عمان يف اأغ�سط�ض ال��ق��ادم.  وقال 
التنفيذي  واملدير  الرئي�ض  ال�سواف  مرابط 

ل�سركة طريان راأ�ض اخليمة ان تد�سني خط 
ا�سالم اباد �سيكون يف اخلام�ض من اأغ�سط�ض 
بينما عمان يف ال�سابع من اأغ�سط�ض 2013 
اأول  مت��ث��الن  العا�سمتني  ان  اىل  م�سريا  م 
2013م  عام  ال�سركة يف  وجهتني تطلقهما 
عن  تبحث  لتد�سني  طموحة  خلطة  تعزيزا 
الوجهات املف�سلة كما تهدف لزيادة يف حجم 
اأنه يف غ�سون  اىل  اأ�سطولها اجلوي م�سريا 

االأ�سابيع القليلة املقبلة �ستعلن ال�سركة عن 
خم�ض وجهات جديدة.

راأ���ض اخليمة تقدماً  �سركة ط��ريان  و�سهدت 
عام  يف  عملها  ا�ستئناف  م��ن��ذ  ا���س��رتات��ي��ج��ي��اً 
2010 حيث بلغ عداد امل�سافرين على منت 
طائرات ال�سركة 300،000 يف عام 2012 
قفزت   2013 وخالل الربع االأول من عام 
مقارنة   %  40 اإىل  ت�سل  بن�سبة  االأع����داد 

بالفرتة نف�سها من العام ال�سابق .
لطريان  الثالثة  الوجهة  اأب���اد  اإ���س��الم  وتعد 
راأ�����ض اخل��ي��م��ة اإىل ب��اك�����س��ت��ان، ف��ف��ي 2011 
باك�ستان  اإىل  رح���الت���ه���ا  ال�������س���رك���ة  ب�������داأت 
ك���ل من  اإىل  اأ����س���ب���وع���ي���اً  ب��ت�����س��ي��ري رح��ل��ت��ني 
من  االأول  الن�سف  وب��ي�����س��اور،وخ��الل  اله��ور 
عدد  برفع  ال�سركة  قامت  قد   2013 العام 

رحالتها.

املا�صي  العام  م�صافر  األف   300

طريان راأ�ص اخليمة تد�ضن خطي اإ�ضالم اأباد وعمان 

اأعلنت �سركة راأ�ض اخليمة العقارية، 
وامل��درج��ة يف  التطوير  �سركات  اأك��رب 
عن  املالية،  ل���الأوراق  اأبوظبي  �سوق 
اج��ت��م��اع جم��ل�����ض اإدارت����ه����ا ي���وم 28 
يوليو-متوز اجلاري ملناق�سة النتائج 
من  االأول  للن�سف  لل�سركة  امل��ال��ي��ة 

العام 2013. 
�سداد  االإجتماع مناق�سة  و�سيت�سمن 
قر�ض بقيمة 100 مليون درهم اإىل 
التابع  والتطوير  اال�ستثمار  مكتب 
اإىل  اإ���س��اف��ة  اخليمة  راأ����ض  حلكومة 
و�سع خطط مرحلية للن�سف الثاين 
م��ن ال��ع��ام اجل����اري وال��ع��ام 2014 
ال��ت��وج��ه االإي��ج��اب��ي ل�سوق  يف ���س��وء 
ال��ع��ق��ارات يف دول��ة االإم����ارات والذي 
ا�ستعاد عافيته بالكامل ور�ّسخ موقعه 
العقارات  اأ�سواق  اأبرز  التناف�سي بني 
يف العامل وفقاً لل�سركة. وقال حممد 
املنتدب  الع�سو  ال��ق��ا���س��ي،  �سلطان 
راأ�ض  ل�سركة  التنفيذي  وال��رئ��ي�����ض 

التوجه  ظ��ل  يف  ال��ع��ق��اري��ة:  اخليمة 
دولة  يف  العقاري  للقطاع  االإيجابي 
االإمارات وروؤية حكومة راأ�ض اخليمة 
التي ن�ساهم يف تنفيذها من منطلق 
عقاري  تطوير  �سركة  ك��اأك��رب  دورن���ا 
اإيجابية  ن��ت��ائ��ج  ن��ت��وق��ع  االإم������ارة،  يف 
راأ�����ض اخليمة  م��ر���س��ي��ة. ون��ع��م��ل يف 
منظومة  ت���ن���وي���ع  ع���ل���ى  ال���ع���ق���اري���ة 
اأعمالنا  رق��ع��ة  وت��و���س��ي��ع  خ��دم��ات��ن��ا 

ان�سجاماً مع االإجنازات البارزة التي 
حققناها منذ تاأ�سي�ض ال�سركة .

جتدر االإ�سارة اأن �سركة راأ�ض اخليمة 
ب��اإ���س��اف��ة منظومة  ال��ع��ق��اري��ة ق��ام��ت 
متنوعة من اخلدمات لرفع معايري 
على  ت���ع���م���ل  ت�������زال  وال  خ���دم���ات���ه���ا 
حققت  ال��ت��ي  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  نف�ض 
ل��ه��ا م��ع��دالت م��ت�����س��ارع��ة م��ن النمو 
اىل  ج��دي��داً  خطاً  ال�سركة  واأ�سافت 
باإ�سافة  يتمثل  اإي���رادات���ه���ا  جم��م��ل 
العديد من منافذ التجزئة الرائدة 
فري�ست  فيتني�ض  و  �سويرتام  اأهمها 

و كو�ستا كويف . 
واأ�ساف القا�سي: �سيناق�ض االجتماع 
منطقة  يف  للقطاع  ري��ادت��ن��ا  ت��ع��زي��ز 
�سنطرح  حيث  ال�سمالية،  االإم����ارات 
اآل���ي���ات تعزيز  ع��ل��ى ب�����س��اط ال��ب��ح��ث 
اأع��م��ال��ن��ا وت��ط��وي��ر ع��م��ل��ي��ات��ن��ا، مما 
م�سلحة  يف  املطاف  نهاية  يف  ي�سب 

م�ساهمينا .

اجلاري يوليو  يجتمع 28 
جمل�ص اإدارة راأ�ص اخليمة العقارية يعلن 

النتائج املالية لل�ضركة للن�ضف االأول 

•• اأبوظبي-وام:

 56.5 اأرباحها املجملة بقيمة  �سجلت دار التمويل ارتفاعا مطردا يف �سايف 
مليون درهم لالأ�سهر ال�ستة املنتهية يف 30 يونيو 2012 مقارنة مع 72.2 
مليون درهم �سجلت لل�سنة املالية الكاملة املنتهية يف 31 دي�سمرب من العام 
املا�سي. وارتفع �سايف اإيرادات الفوائد خالل الربع االأول من هذا العام بن�سبة 
املائة لي�سل اإىل 64 مليون درهم مقارنة مع 59.5 مليون درهم  يف   7.5
اإيرادات  �سايف  منو  ومتيز  املا�سي.  العام  من  نف�سها  الفرتة  خ��الل  �سجلت 
اإىل  املائة لي�سل  65.6 يف  بن�سبة  ب�سكل كبري  بارتفاعه  الر�سوم والعموالت 

12.4 مليون درهم �سجلت خالل الن�سف  20.5 مليون درهم باملقارنة مع 
التابعة  ال�سركة  التاأمني من  اإي��رادات  ارتفعت �سايف  كما   2012 االأول من 
ب�سكل ملفت م�سجلة مبلغ 7.6 مليون درهم باملقارنة مع 1.6 مليون درهم 
اال�ستثمار  عوائد  وارتفعت  املا�سي.  العام  من  الفرتة  نف�ض  يف  �سجلت  حيث 
اأداء  املا�سي وذلك على خلفية حت�سن  العام  نف�سها من  الفرتة  باملقارنة مع 
�سوق االأ�سهم يف دولة االإمارات العربية املتحدة واخلروج املربح من ا�ستثمارات 
ارتفع  لذلك  ونتيجة  عقاري.  ا�ستثمار  من  املربح  والتخل�ض  خا�سة  ملكية 
 2013 ع��ام  م��ن  االأول  الن�سف  خ��الل  م�سجال  الت�سغيلي  ال��دخ��ل  اإج��م��ايل 
�سجلت  دره��م  مليون   113 مبلغ  مع  باملقارنة  دره��م  مليون   123.5 مبلغ 

9.3 يف  اأكر من  ن�سبته  بارتفاع  اأي  املا�سي  العام  الفرتة نف�سها من  خالل 
ارتفعت كلفة  املجموعة فقد  اأعمال  امل�ستمر الأن�سطة  التو�سع  وب�سبب  املائة. 
العام  من  نف�سها  الفرتة  عن  باملائة   8 بن�سبة  الت�سغيلية  العمليات  اإجمايل 
بالن�سبة  �سيا�سة متحفظة  باتباع  املعتمد  النهج  مع  بالتما�سي  وذلك  املا�سي 
التمويل يف و�سع خم�س�سات  دار  ت�ستمر  املعدومة حيث  الديون  ملخ�س�سات 
للديون املعدومة املحتملة على اأ�سا�ض ف�سلي. ومنا �سايف القرو�ض وال�سلفيات 
ب�سورة مطردة بن�سبة 15.5 يف املائة �سنويا لت�سل اإىل 1.42 مليار درهم 
خالل  �سجلت  دره��م  مليار   1.23 مع  باملقارنة   2013 يونيو   30 يف  كما 
الفرتة نف�سها من عام 2012 املا�سي .. كما منت قيمة املوجودات التمويلية 

واال�ستثمارية االإ�سالمية بن�سبة 54 يف املائة لت�سل اإىل 100 مليون درهم 
يف 30 يونيو املا�سي باملقارنة مع 65 مليون درهم �سجلت يف 30 يونيو من 
2013 م�سجلة مبلغ  30 يونيو  العمالء يف  ودائ��ع  املا�سي. وارتفعت  العام 
ا�ستقرت ن�سبة القرو�ض اإىل الودائع على 86.1 يف املائة  كما  مليار   1.77
مف�سحة جماال وا�سعا لنمو القرو�ض واالأ�سول يف امل�ستقبل القريب. وا�ستقرت 
30 يونيو  677.6 مليون درهم كما يف  امل�ساهمني عند مبلغ  قيمة حقوق 
املا�سي باملقارنة مع 651 مليون درهم التي �سجلت يف 31 دي�سمرب 2012 
وذلك بعد توزيع اأرباح نقدية ن�سبتها 12 يف املائة يف مار�ض 2013 مببلغ 

املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012. لل�سنة  درهم  مليون   36.3
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عل�م وتكن�ل�جيا

32
ميزان حرارة 
يقي�ص االأبرد

ميكن اكت�ساف معلومات جديدة عن الثقوب ال�سوداء يف حال التمكن من 
قيا�ض حرارة )مكثفات بوز- اآين�ستاين(، وهي اأبرد مادة على االإطالق يف 
الكون. كيف ميكن اأن نقي�ض حرارة اأبرد �سيء يف الكون؟ مبيزان حرارة 
كمي طبعاً! قد ت�ساهم هذه االإمكانية اجلديدة يف تقدمي نظرة خمتلفة 
عن الثقوب ال�سوداء. مكثفات بوز- اآين�ستاين هي اأبرد مادة معروفة )هي 
عبارة عن ماليني الذرات التي تعمل ككيان كّمي واحد حني تربد داخل 
اآين�ستاين  ب��وز-  مكثفات  املخربية  التجارب  �سنعت  مغناطي�سي(.  فخ 
على درجة ن�سف مليار فوق ال�سفر املطلق. تقول اإيفيت فوينتي�ض من 
املخترب  اإنتاجها يف  اأبرد مادة ميكن  )اإنها  جامعة نوتنغهام، بريطانيا: 
اأعمق م�ساحة يف الكون  اإىل ال�سفر املطلق(. حتى  اأقرب ما يكون  وهي 

تكون اأكر دفئاً.
يف نطاق ب�سع ذرات فقط، ال يكون ميزان احلرارة الزئبقي خياراً ممكناً. 
الطاقة  العالية  اجلزيئات  ع��دد  الفيزياء  علماء  يحت�سب  اأن  ميكن  بل 
اجلزيئات  ع��دد  زاد  كلما  ال��ط��اق��ة.  فيها  تنخف�ض  ال��ت��ي  بتلك  م��ق��ارن��ًة 
العالية الطاقة، ترتفع احل��رارة. لكن يعني ذلك حترير مكثفات بوز- 
اآين�ستاين من فخها، ما يجعل قيا�ض احلرارة يف منت�سف التجربة اأمراً 

م�ستحياًل.
مكثفات  ح����رارة  ل��ق��ي��ا���ض  ط��ري��ق��ة  االآن  وزم���الوؤه���ا  فوينتي�ض  اب��ت��ك��رت 
الذرات  اآين�ستاين من دون حتريرها. هم يقرتحون ح�سر بع�ض  بوز- 
عرب  وحتريكها  املغناطي�ض،  ب��دل  ال��ل��ي��زر  ا�ستعمال  ع��رب  )امل�����س��ب��اري��ة(، 
تركيبة  �سمن  امل�سابري  ه��ذه  تكون  اأن  يجب  اآين�ستاين.  ب��وز-  مكثفات 
تتغري  اأن  البداية، على  الطاقة يف  كّمية جتمع حالتني خمتلفتني من 
كل واحدة منهما بفعل كمية خمتلفة تتوقف على حرارة مكثفات بوز- 
اآين�ستاين. ميكن ا�ستعمال االختالف امل�ستجد بني احلالتني الفرتا�ض 
حرارة مكثفات بوز- اآين�ستاين التي تبقى يف فخها. ميكن ا�ستخدام ميزان 
احلرارة الكّمي الختبار ما اإذا كانت الثقوب ال�سوداء تبث كميات �سغرية 
من االأ�سعة كما توقعت نظرية الكم. ي�ستحيل االقرتاب من ثقب اأ�سود 
حقيقي لكن ميكن اختبار الفكرة عرب قيا�ض تغريات احلرارة يف مناذج 
من الثقوب ال�سوداء التي ميكن �سنعها يف املخترب عرب ا�ستعمال مكثفات 

بوز- اآين�ستاين.

اختفاء اأقرب 
كوكب اإىل االأر�ص

اأعلن  املا�سية،  ال�سنة  يف  االآن!  لكوكبنا  امل��ج��اور  الكيان  ذل��ك  تبخر  قد  ها 
�سنوات   4،3 ُبعد  على  االأر����ض  بحجم  كوكب  اكت�ساف  ع��ن  الفلك  علماء 
االآن  ثانية  ت�سري نظرة  لكن  املجاور.  �سنتوري(  )األفا  نظام  �سوئية �سمن 

اإىل اأن ذلك الكوكب قد ال يكون موجوداً اأ�ساًل.
الكوكب  �سوي�سرا  يف  جنيف  مر�سد  من  وزم���الوؤه  دومو�سك  زافييه  ر�سد 
املعروف با�سم )األفا �سنتوري بي بي( ا�ستناداً اإىل ارتعا�ض طفيف يف موقع 
)األفا �سنتوري ب(، وهو النجم االأ�سغر بني جنمني يف ذلك النظام. لكن ال 
اأملانيا،  اأرت��ي هات�ض من جامعة فريدريك �سيلر يف جينا،  يوافق على ذلك 
فهو ال يعترب االكت�ساف مثبتاً ولكنه يتمنى اأن يكون خمطئاً. ي�سري حتليله 

البديل للبيانات اإىل اأن )األفا �سنتوري بي بي( قد ال يكون موجوداً اأ�ساًل.
دوماً.  مهمة  تبقى  الكواكب  اكت�سافات  حتليل  اإع���ادة  اإن  دومو�سك  يقول 
اأثناء  �سعاع �سوئي  البحث عن  بي( عرب  بي  �سنتوري  )األفا  ير�سد فريقه 
لت�سمية  م�سابقة   Uwingu �سركة  ونظمت  �سبق  جنمه.  اأم��ام  حتركه 
)األفا �سنتوري بي بي(، ما اأثار غ�سب االحتاد الفلكي الدويل الذي اعترب 

اأن امل�سابقة انطلقت من دون اإذنه.

كامريات رخي�ضة باالأ�ضعة حتت احلمراء
باالأ�سعة  االأم������ور  ا���س��ت��ك�����س��اف  حت���ب  ه���ل 
ق��را���س��ن��ة االأجهزة  ب����داأ  حت��ت احل���م���راء؟ 
موقع  ع��ل��ى  دوالر  األ�����ف   30 ي��ج��م��ع��ون 
 Kickstarter ال����ت����ربع����ات  ج���م���ع 
باالأ�سعة حتت  الكامريات  لتخفي�ض كلفة 
البيئة  اأن�����س��ار  ي�ستعملها  ال��ت��ي  احل��م��راء 
يف  ال�سحي  ال�سرف  مياه  ت�سرب  لر�سد 
امت�سا�ض  يتم  م��ث��اًل.  الرطبة  االأرا���س��ي 
ال�سوء االأحمر من النباتات خالل عملية 
الرتكيب ال�سوئي، با�ستثناء االأ�سعة حتت 
تعك�ض  اأن  ����س���رورة  ي��ع��ن��ي  م���ا  احل����م����راء، 
النباتات ال�سليمة كمية كبرية من االأ�سعة 
امل�سروع  ف���ك���رة  ت��ق�����س��ي  احل����م����راء.  حت���ت 
ب�سراء كامريات رقمية رخي�سة وتكييفها 
Superblue. هذا ما ُيجرب  مع فلرت 
الكامريا  �سور  جم�ض  يف  احلمراء  القناة 
باالأ�سعة حتت احلمراء.  اإنتاج �سورة  على 
يريد ت�سميم Infragram بيع جميع 

الكامريات مقابل 35 دوالراً تقريباً.

ال�سنني  اآالف  م��ن��ذ  ال��ن��ي��ازك  اآث�����ار  ���س��اه��م��ت  رمب���ا 
ُن�سرت  ال��ق��دمي��ة. تو�سح درا���س��ة  اإل��ه��ام االأدي����ان  يف 
يف جم��ل��ة )ع��ل��وم ال��ن��ي��ازك وال���ك���واك���ب( ك��ي��ف كان 
قبل  احل��دي��د  على  يح�سلون  ال��ق��دام��ى  امل�سريون 
�سهر  على  االأدل����ة  اأوىل  ظ��ه��ور  م��ن  ال�سنني  اآالف 
احلديد يف املنطقة، ما ميهد حلل لغز قدمي. ُيلمح 
االكت�ساف اأي�ساً اإىل اأنهم كانوا يولون اأهمية كربى 

للنيازك حني بداأوا يطورون ديانتهم.
م�سر  ت��اري��خ  يف  خبرية  تيلدي�سلي،  جوي�ض  تقول 
وقد  بريطانيا،  يف  مان�س�سرت  جامعة  يف  القدمية 
�ساركت يف اإعداد البحث: )كانت ال�سماء مهمة جداً 
اأن كل  بالن�سبة اإىل امل�سريني القدامى. ال �سك يف 
ما ي�سقط من ال�سماء كان ُيعترب هبة من االآلهة(.

ك��ان��ت اخل���رزة على �سكل اأن��ب��وب وه��ي واح���دة من 
1911 يف م��ق��ربة يف  ع���ام  ُوج����دت يف  ت�سع ح��ب��ات 
القاهرة.  ج��ن��وب  م��ن  كلم   70 ُب��ع��د  على  اجل����رزا، 
يعود االكت�ساف اخلفي اإىل �سنة 3300 ق. م.، ما 
يجعل اخلرز من اأقدم احِلَرف اليدوية احلديدية 

املعروفة يف م�سر.
اأن احلديد يف حبات   1928 وجدت درا�سة يف عام 
النيكل  معدن  من  كبرية  ن�سبة  ي�سمل  ك��ان  اخل��رز 
فافرت�ض  احلديدية(،  النيازك  تطبع  �سمة  )وهي 
العلماء  اعترب  �سماوي. لكن  اأ�سل  اأنه من  البع�ض 
العر�سية  ال�سهر  عملية  اأن  الثمانينيات  حقبة  يف 
اإنتاج حديد غني  اإىل  ت��وؤدي  اأن  االأولية كان ميكن 
املوؤك�سدة  املواد  اأ�سار حتليل الحق عن  بالنيكل، ثم 
ت���راج���ع حمتوى  اإىل  ���س��ط��ح ح���ب���ات اخل�����رز  ع��ل��ى 

النيكل.

جون�سون،  دي���ان  ا�ستعملت  اجل����دل،  ه���ذا  الإخ��م��اد 
عامِلة نيازك يف اجلامعة املفتوحة يف ميلتون كينز، 
بريطانيا، وزمالوؤها املجهر االإلكرتوين والت�سوير 
املقطعي املحو�سب لتحليل واحدة من حبات اخلرز 

التي ا�ستعاروها من متحف مان�ست�سر.
اليدوية  احل��رف  حتليل  من  الباحثون  يتمكن  مل 
فيها  تداعى  التي  املناطق  وج��دوا  ولكنهم  الثمينة 
ت��وف��ري )نوافذ  ���س��اه��م يف  امل��ت�����س��دع، م���ا  ال�����س��ط��ح 
يف  املحفوظة  للمعادن  جون�سون  بح�سب  �سغرية( 

الباطن.
�ساهم ا�ستعمال املجهر يف اإثبات ارتفاع كمية النيكل 
التي كان اأ�سلها معدنياً )بن�سبة %30 تقريباً(، ما 
ي�سري اإىل اأنها كانت م�ستقة فعاًل من نيزك. لدعم 
هذه النتيجة، الحظ فريق البحث اأن املعدن يّت�سم 
ببنية بلورية مميزة ا�سمها منط )ويدمان�ستاتن(. 
يتم ر�سد هذه البنية ح�سراً يف النيازك احلديدية 
التي كانت تربد بوترية بطيئة جداً داخل الكويكبات 

التي ا�ستقت منها اأثناء ت�سّكل النظام ال�سم�سي.
الباحثون  بنى  املقطعي،  الت�سوير  ا�ستعمال  عرب 
الداخلية،  اخل���رزة  لبنية  االأب��ع��اد  ث��الث��ي  من��وذج��اً 
خالل  من  �سنعوها  القدامى  امل�سريني  اأن  فتبني 
اإىل  وحتويله  النيزك  من  حديدي  ج��زء  ا�ستخراج 

لوحة رقيقة قبل جعله على �سكل اأنبوب.

هبات
احل���دي���د يف م�سر  ���س��ه��ر  ع��ل��ى  دل��ي��ل  اأول  ي��ظ��ه��ر 
ال��ق��دمي��ة يف ال�����س��ج��الت االأث���ري���ة ال��ت��ي ت��ع��ود اإىل 
ال��ق��رن ال�����س��اد���ض ق��ب��ل امل���ي���الد. مت اك��ت�����س��اف كمية 

ال��ي��دوي��ة احل��دي��دي��ة يف تلك  م��ن احل���رف  �سئيلة 
امل��واد عن  املنطقة منذ حقبة �سابقة: تنجم جميع 
مقابر ل�سخ�سيات رفيعة ال�ساأن مثل الفرعون توت 
عنخ اآمون. تقول جون�سون: )كان احلديد يرتبط 

بالعائلة املالكة والنفوذ(.
قيل اإن االأغرا�ض امل�سنوعة من هذه املادة االإلهية 
كانت ت�سمن مرور املجوهرات اإىل احلياة االأخرى 

بعد وفاة اأ�سحابها.
ي�����س��دد ك��ام��ب��ل ب��راي�����ض، امل�����س��وؤول ع��ن اآث����ار م�سر 
ع�سواً  يكن  )مل  مان�س�سرت  متحف  يف  وال�����س��ودان 
يف ف��ري��ق ال��ب��ح��ث(، ع��ل��ى ع���دم وج���ود ���س��يء موؤكد 

ب�ساأن املعتقدات الدينية عند امل�سريني قبل ظهور 
ال��ك��ت��اب��ة. ل��ك��ن��ه ي�����س��ري اإىل ان��ت�����س��ار ق��ن��اع��ة الحقة 
خالل زمن الفراعنة مفادها اأن عظام االآلهة كانت 

م�سنوعة من احلديد.
القناعة  تلك  التي عززت  النيازك هي  اأن  يفرت�ض 
مبا اأن ال�سخور ال�سماوية كانت ُتعترب بقايا االآلهة 

اجل�سدية التي ت�سقط على كوكب االأر�ض.
توؤكد جون�سون على رغبتها يف معرفة ما اإذا كانت 
احل����رف ال���ي���دوي���ة احل���دي���دي���ة االأخ������رى يف م�سر 
اإذن  ع��ل��ى  اإذا ح�سلت  اأي�������س���اً...  ن��ي��زك��ي  اأ���س��ل  م��ن 

لدرا�ستها!

قد ل يبدو خرز احلديد الذي يعود اإىل 5 اآلف �صنة م�صابهًا للحبات التي نعرفها، ولكنه يخفي، بح�صب Nature ما�صيًا 
مده�صًا: اكت�صف الباحثون نوعًا من احُللي امل�صرية القدمية امل�صنوعة من نيزك.

احلديد يف االآثار امل�ضرية من الف�ضاء! 
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العدد  10852 بتاريخ   2013/7/24     
            اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1659  جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�ض�ضة: امل�ضارف واملوؤ�ض�ضات املالية
مدعى/دار التمويل �ض م ع ميثلها: حممد عبداهلل القبي�سي ب�سفته رئي�ض جمل�ض ادارة 
دار التمويل اجلن�سية: االمارات  مدعي عليه: �سامل حممد �سامل امل�ساوي اجلن�سية: 
  / اعالنه  املطلوب  درهم   152.865.00 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  االمارات 
�سامل حممد �سامل امل�ساوي اجلن�سية: االمارات  عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/30 موعدا لنظر 
ب�  اخلام�سة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى، 
�سخ�سيا  نهيان   اآل  التجارية مبع�سكر  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة 
او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل 

اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/7/1
قلم املحكمة                                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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العدد  10852 بتاريخ   2013/7/24     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/72 ت  اجر -م ر- ت- ع ن)
طالب التنفيذ/زيد جليل جا�سم اجلن�سية: العراق   املنفذ �سده : موؤ�س�سة 
ال�سنارة للمقاوالت العامة اجلن�سية: االمارات املطلوب اعالنه: موؤ�س�سة 
ان  مبا  بالن�سر  عنوانه:  االمارات  اجلن�سية:  العامة  للمقاوالت  ال�سنارة 
طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم  
لنظر طلب  2013/9/22 موعدا  املوافق  االحد  يوم  لنظره جل�سة  وحدد 
التنفيذ  فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ -العني 
الكائنة باملقر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند 

اعاله. تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 قلم التجاري        

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10852 بتاريخ   2013/7/24     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/177 ت  اجر -م ر- ت- ع ن)
 : �سده  املنفذ  باك�ستان  اجلن�سية:  مري  حممد  خان  علي  التنفيذ/�سري  طالب 
�سركة حممد ح�سن حممد الطابوق واال�سباغ اجلن�سية: االمارات    املطلوب 
االمارات    اجلن�سية:  واال�سباغ  الطابوق  حممد  ح�سن  حممد  �سركة  اعالنه: 
عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر 
موعدا   2013/9/15 املوافق  االحد  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد  رقم   الدعوى  يف 
لنظر طلب التنفيذ  فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ 
-العني الكائنة باملقر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند 

اعاله. تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 قلم التجاري        

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10852 بتاريخ   2013/7/24     
    اعالن رقم   2013/573 بالن�ضر

امل��دع��ى : حم��م��د اخ���رت ك���رم ال��ه��ي امل��ط��ل��وب اع��الن��ه: ن��ا���س��ر احمد 
املذكورة  بالن�سر مبا ان املدعي رفع الدعوى  العنوان:  الكعبي  دورة 
لذا  لنظرها  2013/7/29 موعدا  املوافق  االثنني  ي��وم  وح��دد  اع��اله 
املنازعات  امام جلنة ف�ض  ال�ساعة 12 ظهرا  باحل�سور  فانت مكلف 
االيجارية الكائنة يف العني �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد، وعليك 
ايداع مذكرة بالرد و�سورا منها بعدد اخل�سوم لدى ق�سم التح�سري 

وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ ت�سلم االعالن. 

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

العدد  10852 بتاريخ   2013/7/24     
    اعالن رقم   2013/493 بالن�ضر

املدعى : �سري علي خان حممد مري  املطلوب اعالنه: موؤ�س�سة بنت 
علي للتجارة /ميثلها فاطمة علي حممد اجلابري   العنوان: بالن�سر 
مبا ان املدعي رفع الدعوى املذكورة اعاله وحدد يوم االثنني املوافق 
ال�ساعة 12  2013/9/23 موعدا لنظرها لذا فانت مكلف باحل�سور 
ظهرا امام جلنة ف�ض املنازعات االيجارية الكائنة يف العني �سخ�سيا 
بالرد و�سورا منها  اي��داع مذكرة  وعليك  وكيل معتمد،  بوا�سطة  او 
اي��ام من  وذل��ك خ��الل خم�سة  التح�سري  ل��دى ق�سم  بعدد اخل�سوم 

تاريخ ت�سلم االعالن. 

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

العدد  10852 بتاريخ   2013/7/24     
           اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/387  عم  جز- م ر-ب- ع ن

مدعى/حممد ن�سار الدين اجلن�سية: بنغالدي�ض مدعي عليه: موؤ�س�سة هاي 
كال�ض للنظافة العامة اجلن�سية: االمارات مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية  
املطلوب اعالنه /  موؤ�س�سة هاي كال�ض للنظافة العامة اجلن�سية: االمارات    
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه: 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  املوافق 2013/9/26 موعدا  يوم اخلمي�ض  املحكمة 
الثانية ب� حمكمة العني  امام الدائرة  مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً 
االبتدائية - الكائنة املركز االداري  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/7/22
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10852 بتاريخ   2013/7/24     
           اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1555  جت  جز- م ر-ب- ع ن

مدعى/من�سور عبداهلل نا�سر �سامل باحلريان الظاهري اجلن�سية: االمارات   مدعي 
اجلن�سية:  واخرون  املرني�سي  حياة  وميثلها  اال�سباغ  الريان  الوان  موؤ�س�سة  عليه: 
االمارات  مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية 20000 درهم املطلوب اعالنه / موؤ�س�سة 
املرني�سي واخرون اجلن�سية: االمارات عنوانه:  الريان اال�سباغ وميثلها حياة  الوان 
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  الوقف(  من  بالن�سر)تعجيل 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/30 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة 
االبتدائية  العني  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  االداري   املركز  الكائنة   -
ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  بدفاعك 

على االقل. �سدر بتاريخ  2013/7/23

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10852 بتاريخ   2013/7/24     
           اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/819  مد  جز- م ر-ب- ع ن

عليه:  مدعي  م�سر   اجلن�سية:  ح�سني  ح�سن  االنور  ح�سن  مدعى/احمد 
عبدالكرمي �سيد ح�سن معو�ض اجلن�سية: م�سر   مو�سوع الدعوى: مطالبة 
مالية مببلغ 30000 درهم املطلوب اعالنه / عبدالكرمي �سيد ح�سن معو�ض 
اجلن�سية: م�سر    عنوانه: بالن�سر ( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
لنظر  موعدا   2013/7/30 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية 
ب� حمكمة العني االبتدائية - الكائنة �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/7/14
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10852 بتاريخ   2013/7/24     
           اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/929  جت  جز- م ت-ب-اأظ

مدعى/الداوودي للمطابخ العاملية ذ.م.م وميثلها مروان �سامل مطر حممد البلو�سي 
ربيع  املهند�ض  ميثلها/  للت�سييد  بنيان  �سركة  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�سية: 
املطلوب  درهم     44.212.5 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  االمارات  اجلن�سية: 
اعالنه / �سركة بنيان للت�سييد ميثلها/ املهند�ض ربيع اجلن�سية: االمارات  عنوانه: 
االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر 
املوافق 2013/7/29 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 9.30 
م�ساء امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمةالتجارية 
ايداع مذكرة بدفاعك  بوا�سطة وكيل معتمد وعليك  او  اآل نهيان �سخ�سيا  مبع�سكر 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. 

�سدر بتاريخ  2013/7/21

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10852 بتاريخ   2013/7/24     
           اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/659  مد  جز- م ر-ب- ع ن

مدعى/عبداهلل جنم عبداهلل اجلن�سية: العراق مدعي عليه: ا�سماعيل �سالح 
دفع   + �سيارة  بيع  اثبات  الدعوى:  مو�سوع  االردن  اجلن�سية:  زعرور  مر�سي 
املخالفات مببلغ 450 درهم  املطلوب اعالنه / حممد �سيف فتح اهلل اجلن�سية: 
م�سر عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/29 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة 
الثانية ب� حمكمة العني  امام الدائرة  مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً 
االبتدائية - الكائنة �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/7/16
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10852 بتاريخ   2013/7/24     
           اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1908  عم  جز- م ع -ب- اأظ

ال�سيد حجازي عو�ض اجلن�سية: م�سر  مدعي عليه: النتانا  مدعى/ا�سامة 
الدعوى:  مو�سوع  االمارات   اجلن�سية:  ذ.م.م  العامة  وال�سيانة  للمقاوالت 
م�ستحقات عمالية    املطلوب اعالنه /  النتانا للمقاوالت وال�سيانة العامة 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�سر حيث  ذ.م.م اجلن�سية: االمارات     عنوانه: 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/7/28 موعدا لنظر 
الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى، 
الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �سخ�سيا او 
بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �سدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل 

2013/7/1

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10852 بتاريخ   2013/7/24     
          اعادة  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/463  عم  جز- م ع -ب- اأظ

حممد  عليه:  مدعي  بنغالدي�ض   اجلن�سية:  علم  نور  اخرت  مدعى/جاكري 
ح�سن حممد ح�سني البلو�سي للخدمات الفنية اجلن�سية: االمارات     مو�سوع 
حممد  ح�سن  حممد    / اعالنه  املطلوب  عمالية     م�ستحقات  الدعوى: 
ح�سني البلو�سي للخدمات الفنية اجلن�سية: االمارات عنوانه: بالن�سر حيث 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 
2013/7/30 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 
امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة حممد  �سباحاً 
بن زايد - مزيد مول �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/7/16

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10852 بتاريخ   2013/7/24     
          اعالن بالن�ضر ببيع منقولت باملزاد العلني

احلجز رقم 2013/249
تنفيذ 2013/117 تنفيذ ايجارات

�سد: بوثان بورايل عبداهلل ل�سالح: �سركة ابوظبي التجاري للعقارات 
يعلن للكافة انه وبتاريخ 2013/8/6 وااليام التالية له اذا اق�ستى االمر 
�سيتم بيع املنقوالت املحجوزة باملزاد العلني وعلى من يرغب باملعاينة 
 9 ال�ساعة  االبتدائية  العني  التنفيذ مبحكمة  بق�سم  التواجد  وال�سراء 
بتاريخ 2013/7/30  املحكمة  بوا�سطة  املعاينة  بانه ميكن  �سباحا علما 

ال�ستعالم االت�سال على هاتف مندوب التنفيذ 0566126321

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
        ادارة التنفيذ

العدد  10852 بتاريخ   2013/7/24     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/338م بالن�ضر

حممد  �سعيد  ميثاء  العامة/ملالكتها/  للنظافة  ا�ستوريا  عليه:  املدعي  اىل 
النعيمي  نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/7/15 قد حكمت عليك هذه املحكمة 
يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�سالح/ �سركة ابوظبي التجاري للعقارات 
امل�ستاجرة املحددة  العني  املدعى عليها باخالء  بالزام  اللجنة غيابيا:  حكمت 
من  خالية  وهي  بت�سليمها  اعاله  بعنوانها  والكائنة  االيجار  بعقد  او�سافها 
بواقع  تاريخ 2012/11/8  من  االجرة  ب�سداد  والزامها  واال�سخا�ض  ال�سواغل 
يكون احلكم ال�سادر من اللجنة نهائيا اذا مل تتجاوز قيمة الدعوى مائة الف 

درهم �سدر بتوقيعي وختم القلم بتاريخ 2013/7/23.
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ضاء)
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10852 بتاريخ   2013/7/24     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/368م بالن�ضر

اىل املدعي عليه: موؤ�س�سة الربان للمقاوالت العامة/ملالكها حمد عبداهلل �سعيد نهيل 
املحكمة  املوافق 2013/7/15 قد حكمت عليك هذه  بتاريخ  انه  النعيمي نعلمك  علي 
يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�سالح/ �سركة ابوظبي التجاري للعقارات حكمت 
اللجنة غيابيا: بالزام املدعى عليها باخالء العني امل�ستاجرة املحددة او�سافها بعقد 
واال�سخا�ض  ال�سواغل  من  خالية  وهي  بت�سليمها  اعاله  بعنوانها  والكائنة  االيجار 
�سنوية قدرها   ايجارية  تاريخ 2012/12/31 بواقع قيمة  ب�سداد االجرة من  والزامها 
52.092 درهم مع الزيادة القانونية بن�سبة 5% حتى تاريخ االخالء الفعلي وتقدمي براءة 
ذمة من ا�ستهالك املاء والكهرباء مع الر�سوم وامل�ساريف.  يكون احلكم ال�سادر من 
اللجنة نهائيا اذا مل تتجاوز قيمة الدعوى مائة الف درهم �سدر بتوقيعي وختم القلم 

بتاريخ 2013/7/10.
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ضاء)
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10852 بتاريخ   2013/7/24     
 اعالن �ضحيفة الطعن بالن�ضر

اىل / عامر حممد عامر عبيد املرر    
ل��ي��ك��ن م��ع��ل��وم��ا ل��دي��ك ب���ان احل��ك��م ال�����س��ادر م���ن حم��ك��م��ة ا���س��ت��ئ��ن��اف ال��ع��ني بتاريخ 
2010/5/26 برقم 2011/2010/129    قد مت الطعن فيه بالنق�ض �سدك  من طرف 
الطاعن/ مالك حممد طعان حماميه- فهد �سلطان لوتاه.   وقيد له الطعن رقم 
2012/356 نق�ض مدين، لدى حمكمة النق�ض بامارة ابوظبي. لذا عليك ايداع قلم 
الكتاب  مبحكمة النق�ض مذكرة بدفاعك م�سفوعة ب�سند توكيل املحامي املوكل عنك 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  خم�سة  ميعاد  يف  تقدميها  ت��رون  التي  وبامل�ستندات 
االع��الن وذل��ك تطبيقا لن�ض امل��ادة 180 من القانون االحت��ادي رقم 11 ل�سنة 92 يف 

�ساأن االجراءات املدنية.
حمكمة النق�س      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
         حمكمة النق�س

العدد  10852 بتاريخ   2013/7/24     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/297 ت  عمل -م ع- ت- اأظ)
  : �سده  املنفذ  باك�ستان  اجلن�سية:  بوتا  حممد  امران  التنفيذ/حممد  طالب 
ن�سيم  اعالنه:  املطلوب  االمارات  اجلن�سية:  العامة  للمقاوالت  الظفرة  ن�سيم 
الظفرة للمقاوالت العامة اجلن�سية: االمارات   عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/2823 
 2013/8/6 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد  -اأظ   -ب  ع  م  جز-  عم 
الدائرة االوىل بادارة  التنفيذ  فانت مكلف باحل�سور امام  موعدا لنظر طلب 
التنفيذ -  الكائنة باملحكمة العمالية   �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�سند اعاله. تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 قلم العمايل        

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10852 بتاريخ 2013/7/24     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2013/812 تنفيذ جتاري
حممد  اح��م��د   -2 ذ.م.م  العاملية  التمويل  اع��م��ال  �سركة  ���س��ده��م/1-  املنفذ  اىل 
ن�سرت ابادي 3- امري ح�سني احمد ن�سرت ابادي 4- �سركة ايران للتجارة ذ.م.م 
التنفيذ/  ان طالب  االقامة مبا  اب��ادي جمهويل حمل  ن�سرت  احمد  ابراهيم   -5
القا�سم  ابراهيم حممد احمد حممد  املكتوم( وميثله:  ايران )فرع  بنك �سادرات 
املبلغ املنفذ به  اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  قد 
وقدره )18215338.03( درهم بالت�سامن فيما بينهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
ق�ضم التنفيذ التجاري        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10852 بتاريخ 2013/7/24     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2013/895 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سدهم/1- �سركة ال�سهند االخ�سر للتجارة العامة ذ.م.م 2- حممد ها�سم 
لنكراين مهاجر 3-غالمعبا�ض يازجي عي�سى نزاد 4- �سركة ايه تي �سي للتجارة العامة 
التنفيذ/  ان طالب  االق��ام��ة مب��ا  اح��م��دي جمهويل حم��ل  ك��رد  5- علي ح�سني  ذ.م.م 
القا�سم قد  ابراهيم حممد احمد حممد  املكتوم( وميثله:  اي��ران )فرع  بنك �سادرات 
به وقدره  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليكم 
والرابع واخلام�ض  والثاين  االول  املنفذ �سده  بالت�سامن بني  درهم   )11591243.90(
وقدره  مبلغ  املنفذ �سدهم  باقي  مع  بالت�سامن  ي��وؤدي  ان  الثالث  �سده  املنفذ  وال��زام 
)1550000 درهم( اىل  طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.     وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
ق�ضم التنفيذ التجاري        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10852 بتاريخ 2013/7/24     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/2   عقاري كلي             
ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  مق�سود    عرفان  عليه/1-�سي�ستي  املدعى  اىل 
قد  عبداهلل  خمي�ض  عبداهلل  ب��در  وميثله:  ليوخ�سبنوف  اليك�ساندر   / املدعي 
بالت�سامن  عليهما  املدعى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام 
مببلغ وقدره )185000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم 
فانت  ل��ذا   ch1A.1 بالقاعة  ���ض   9.30 ال�ساعة   2013/9/8 امل��واف��ق  االح��د 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل. 
 ق�ضم الدعاوي العقارية                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10852 بتاريخ 2013/7/24     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/850   جتاري كلي             
اىل املدعى عليه/1-حممد حلمي ابراهيم خمي�ض جمهول حمل االقامة 
كلندر  خالد  وميثله:  الزرعوين  حممد  جعفر  حممد   / املدعي  ان  مبا 
بندب  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د  ح�سني    ع��ب��داهلل 
واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  امل��دع��ي  ال���زام  م��ع  متخ�س�ض  خبري 
املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2013/9/1 ال�ساعة 9.30 
ميثلك  م��ن  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1C.15 بالقاعة  ���ض 
للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل. 
 ق�ضم الق�ضايا التجارية                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10852 بتاريخ 2013/7/24     
  اعالن بورود التقرير بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/569  جتاري كلي                
الفال�سي    حم��م��د  ن�سيب  ح��رق��و���ض  �سيخة  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ى  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / بنك ام القيوين الوطني �ض م 
ع   نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�ستها املنعقدة  بتاريخ 2013/7/15 
ال�سيد اخلبري  ب��ورود تقرير  يف الدعوى املذكورة اع��اله. اخطاركم 
امل��ن��ت��دب يف ال���دع���وى وق���د حت����ددت ج��ل�����س��ة ي���وم اخل��م��ي�����ض املوافق 
للتعقيب   ch2E.21 بالقاعة  �سباحا   9.30 ال�ساعة   2013/8/22

على التقرير. 
ق�ضم  الق�ضايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10852 بتاريخ 2013/7/24   
 اخطار دفع بالن�ضر يف الق�ضية التنفيذية رقم 2013/697

اىل املحكوم عليه / امباير روك�ض الهند�سية ذ.م.م اجلن�سية: �سكوى �سركات العنوان: امارة را�ض اخليمة 
- الغيل- املنطقة ال�سناعية بالغيل : موبايل 072585788 ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�ض اخليمة 
االبتدائية قد ا�سدرت بحقك حكما بتاريخ  2013/5/2 يف ق�سية )2012/330(م��دين كلي بالزامك بدفع 
مبلغ وقدره 426898 درهم �سامال الر�سوم وامل�ساريف. ن�ض احلكم - حكمت املحكمة: بالزام املدعى عليها 
بان توؤدي للمدعيه مبلغ )369900( درهم ثالثة وت�سعة و�ستون الف وت�سعمائة  درهم والفائدة القانونية 
بواقع 6% �سنويا من تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�سداد التام والزمت املدعى عليها بالر�سوم وامل�ساريف 
)�����ض.ذ.م.م(  امل��ع��دات  لتاأجري  ال��ف��ار���ض  ل��ه:  املحكوم  ل�سالح:  ات��ع��اب حم��ام��اة.  دره���م مقابل  م��ائ��ة  ومبلغ 
اجلن�سية: �سكوى �سركات العنوان: دبي- بر دبي �سارع ال�سيخ زايد - التقاطع ال�سابع باجتاه �سارع االمارات 
 .. الطريق  على  ور�سة  ميني  دوار  ثم  لال�سمنت  بيناين  قبل  ميني  ث��اين   - علي  بجبل  احل��رة  املنطقة   -
تليفون: 048996555 ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل بالرقم امل�سار اعاله. 
فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم التايل، ويف حالة تخلفك 
عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك االج��راءات القانونية املنا�سبة لتنفيذ احلكم، وحت�سيل باقي ر�سوم 

التنفيذ التي �سرتتب عليك.
       رئي�س ق�ضم التنفيذ

دائرة املحاكم 
حكومة را�س اخليمة

العدد  10852 بتاريخ 2013/7/24     
مذكرة اعالن بالن�ضر     

   يف  الدعوى 2012/739  ا�ضتئناف جتاري  
اىل امل�ستاأنف �سده/1 -مارجاريت الي جورجت�سن  جمهول حمل االقامة 
ع��ب��داهلل خمي�ض  ب��در  ن���وراين ومي��ث��ل��ه:  امل�ستاأنف /حم��م��د علي  ان  مب��ا 
عبداهلل   قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2011/1824 
جتاري كلي بتاريخ 2012/6/14 وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق 
2013/8/14 ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة ch2D.16 وعليه يقت�سي 
ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم 

غيابيا . 
ق�ضم الطعون- ال�ضتئناف                           

حماكم دبي

حماكم ال�ضتئناف

العدد  10852 بتاريخ 2013/7/24     
مذكرة اعالن بالن�ضر     

   يف  الدعوى 2013/399  ا�ضتئناف مدين  
حمل  جمهول  العامة  للمقاوالت  امل��وارد  -�سركة  �سده/1  امل�ستاأنف  اىل 
ريا�ض  وميثله:  فارغي�ض  م��والك��ال  /اني�ض  امل�ستاأنف  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
عبداملجيد حممود الكبان   قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى 
بتاريخ 2013/4/29 وحددت لها جل�سه يوم  رقم 2012/589 مدين كلي 
 ch2D.17 االحد املوافق 2013/7/28 ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة
تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلكم  م��ن  او  ح�����س��ورك��م  يقت�سي  وع��ل��ي��ه 

�ستجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�ضم الطعون- ال�ضتئناف                           

حماكم دبي

حماكم ال�ضتئناف
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العدد  10852 بتاريخ 2013/7/24     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/2658   عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1-مغ�سلة لينورا جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/  حممد يحيى م�سطفى ا�سفري قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
والر�سوم   دره����م(   14132( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت    .)2013/149390( ال�سكوى  رقم  وامل�ساريف 
االحد املوافق 2013/7/28 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 بثالثة ايام على االقل.

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.  
 ق�ضم الق�ضايا العمالية                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10852 بتاريخ 2013/7/24     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/2483   عمايل جزئي             
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1-م��ط��ع��م ك��ن��ج ك�����س��ري �������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
اق��ام عليك  االقامة مبا ان املدعي /  علي ابراهيم حممد عكا�سة قد 
 12520( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
درهم( والر�سوم  وامل�ساريف رقم ال�سكوى )2013/147608(.  وحددت 
لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/30 ال�ساعة 8.30 �ض مبكتب 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا  القا�سي 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي 

بثالثة ايام على االقل.  
 ق�ضم الق�ضايا العمالية                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10852 بتاريخ 2013/7/24     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/2565   عمايل جزئي             
حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  ك�سري  كنج  عليه/1-مطعم  املدعى  اىل 
االقامة مبا ان املدعي /  نا�سر رجب م�سطفى يو�سف قد اقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )74000 
  .)2013/144948( ال�سكوى  رق��م  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم   دره���م( 
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2013/8/22 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 بثالثة ايام على االقل.  
 ق�ضم الق�ضايا العمالية                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10852 بتاريخ 2013/7/24     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/249   مدين كلي             
اىل املدعى ع��ل��ي��ه/1-اوم��ارو م��ام��ودو جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان 
عليك  اق��ام  ق��د  ذ.م.م  ال�سيارات  لتاأجري  الذهبي  امل��ح��رك    / امل��دع��ي 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب خبري متخ�س�ض مع الزام املدعى 
املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  وامل�ساريف   بالر�سوم  عليه 
2013/8/13 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف 
باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.  
 رئي�س الق�ضم                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10852 بتاريخ 2013/7/24     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/1028   جتاري كلي               
اىل املدعى عليه /1-بنك �سادرات ايران - فرع ال�سيخ زايد جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / 
�سكاال للتجارة �ض.ذ.م.م - وميثلها هاوري ورطان باباخان ورطانيان وميثله: عامر �سيد حممد 
�سيد حمي رو�سن املرزوقي قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليه بان 
�سارع  فرع  اي��ران  �سادرات  بنك  على  وامل�سحوبني   862270 و   862269 رقمي  ال�سيكني  برد  يقوم 
ال�سمان وذلك  �سبيل  وامل�سلم له على  والبالغ قيمتهما )2.049.884 درهم(  زايد - دبي  ال�سيخ 
بنك  الة  ب�سداد قيمتهما وب�سفه م�ستعجلة ت�سطري كتاب  وال�سبب من حتريرة  الغاية  النتفاء 
�سادرات ايران فرع �سارع ال�سيخ زايد - امارة دبي وذلك بوقف �سرف ال�سيكني رقمي 862269 
و 862270 لوجود امل�سوغ القانوين لذلك حلني الف�سل يف الدعوى املو�سوعية وت�سمني املدعي 
املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  .وح���ددت  املحاماه  اتعاب  ومقابل  وامل�سروفات  الر�سوم  عليه 
ch1C.15 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك  2013/8/20 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على االقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.   
 ق�ضم الق�ضايا التجارية                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10852 بتاريخ 2013/7/24     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/460   جتاري كلي               
بي  �سركة   -3 ذ.م.م  ب��اور  بي  �سركة   -2 ماركو  دي  /1-جيتاتو  عليهم  املدعى  اىل 
املدعي  ان  االقامة مبا  ذ.م.م جمهويل حمل  الكهروميكانيكية  باور لالعمال  اي 
�سلطان  ب��ن  حم��م��د  ب��ن  ���س��امل  ال�سيخ  وميثلها  ذ.م.م  امل���ح���دودة  ت��ي��ك��ون  ���س��رك��ة   /
القا�سمي وميثله: حممد خليفة �سامل مطر حممد الغفلي قد اقام عليك الدعوى 
 1.565.943 مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعى  بالزام  االم��ر  با�سدار  املطالبة  ومو�سوعها 
درهم قيمة ال�سيكات املرجتعة دون �سرف وامل�سحوبة على )بنك امل�سرق وبي ان بي 
باريبا( مع �سمول االمر بالنفاذ املعجل والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب .وحددت لها 
جل�سة يوم االحد املوافق 2013/8/18 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة ch1C.15 لذا 
فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.   
 ق�ضم الق�ضايا التجارية                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10852 بتاريخ 2013/7/24     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/1738   جتاري كلي               
اىل اخل�سم املدخل /1-جمال الدين ال�سرييف جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / �سركة م��واردي للتجارة العامة ���ض.ذ.م.م  وميثله: عبداهلل خلفان 
حممد خلفان املدحاين قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها التظلم من االمر 
.وحددت  وامل�ساريف   والر�سوم  اداء  امر   2011/212 رقم  بالق�سية  ال�سادر 
بالقاعة  ���ض   9.30 ال�ساعة   2013/8/20 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�سة  لها 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا   ch1C.15
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

ايام على االقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.   
 ق�ضم الق�ضايا التجارية                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10852 بتاريخ 2013/7/24     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/840   جتاري كلي               
اىل املدعى عليه /1-ع�سام بهجت �سلمان جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ �سالح طاهر ابراهيم قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب 
وامل�سحوب   109 رقم  ال�سمان  �سيكات  ارف��اق  مع  متخ�س�ض  حما�سبي  خبري 
املدعى  ل�سالح  حم��رر  دره��م(   185.000( مببلغ  الوطني  ابوظبي  بنك  على 
عليه الثاين وال�سيك رقم 113 وامل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري مببلغ 
)185.000 درهم( والزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�ساريف  .وحددت لها جل�سة 
يوم الثالثاء املوافق 2013/7/30 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة ch1C.15 لذا 
فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.   
 ق�ضم الق�ضايا التجارية                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10852 بتاريخ 2013/7/24     
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2013/201 عقاري كلي                             
االقامة   حم��ل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  للمقاوالت  بليلة  ب��ن  �سركة   -1/ عليه   املحكوم  اىل 
املنعقدة بتاريخ 2013/4/29 يف الدعوى املذكورة  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
اعاله ل�سالح  / حممد علي احمد رفاعي بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 
وقدره )104608.2 درهم( )مائة واربعة الف و�ستمائة وثمانية دراهم وع�سرون فل�ض( 
او مقابلها نقدا ما مل  الف درهم  ال�سياحية بقيمة  الدرجة  وتذكرة عودة ملوطنه على 
يكون قد التحق بعمل اخر والزمت املدعى عليها املنا�سب من امل�ساريف ومبلغ خم�سمائة 
. حكما مبثابة احل�سوري  منها  ن�سيبة  املدعي من  واعفت  املحاماه  اتعاب  بدل  دره��م 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر 
با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�ضم الق�ضايا العمالية                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10852 بتاريخ 2013/7/24     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/1040   عقاري كلي             
اىل املدعى عليه /1-�سانون �سميث جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / كارلو 
وا�سيم جاكوي�ض وميثله: اميان ا�سد اكرب ا�سد االمريي قد اقام عليك الدعوى 
درهم(   1.000.000( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماه والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ 
�سداد املدعيان لها وحتى ال�سداد التام . وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 
2013/9/15 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل. 
 ق�ضم الدعاوي العقارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10852 بتاريخ 2013/7/24     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/259   عقاري كلي             
احمد  العطار مالك موؤ�س�سة عقارات  املدعى عليه /1-احمد عبدالرحيم  اىل 
امالك  �سركة   / امل��دع��ي  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  العطار  عبدالرحيم 
للتمويل �ض.م.ع قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ عقد البيع 
ال�سكنية حمل الدعوى وال��زام املدعى عليه باعادة  وال�سراء اخلا�ض بالوحدة 
درهم(   388.800.35( وق��دره  مبلغ  بدفع  والزامه  دره��م(   250.275.00( مبلغ 
 . املحاماه  اتعاب  التعوي�ض والر�سوم وامل�ساريف ومقابل  �سبيل  للمدعية على 
وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2013/8/12 ال�ساعة 11.00 �ض بالقاعة 
ch1B.8 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة. 
 ق�ضم الدعاوي العقارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10852 بتاريخ 2013/7/24     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/505   عقاري كلي             
اىل املدعى عليه /1-جاجيندرا �سينغ دا�سوندي 2- �سانتو�ض كانوار دا�سوندي جمهويل حمل 
االقامة مبا ان املدعي / �سركة متويل �ض.م.ع �سركة م�ساهمة عامة وميثله: عبداللطيف 
حممد ابوبكر احمد احلمادي قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى 
البيع  عقد  نفاذ  و�سحة  دره��م(   2.458.991( وق��دره  مبلغ  يدفعوا  بان  بالت�سامن  عليهم 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  امللكية  �سهادة  يف  ال��واردة  العبارة  و�سطب   2007/4/30 امل��وؤرخ 
املوافق  . وح��ددت لها جل�سة يوم االحد  املعجل بال كفالة  بالنفاذ  املحاماه و�سمول احلكم 
2013/9/22 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث 

ايام على االقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�ضم الدعاوي العقارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10852 بتاريخ 2013/7/24     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/505   عقاري كلي             
اىل املدعى عليه /1-موكي�ض �سينغ دا�سوندي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / 
�سركة متويل �ض.م.ع �سركة م�ساهمة عامة وميثله: عبداللطيف حممد ابوبكر احمد 
احلمادي قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليهم بالت�سامن 
بان يدفعوا مبلغ وقدره )2.458.991 درهم( و�سحة نفاذ عقد البيع املوؤرخ 2007/4/30 
و�سطب العبارة الواردة يف �سهادة امللكية والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماه و�سمول 
املوافق 2013/9/22  . وح��ددت لها جل�سة يوم االحد  املعجل بال كفالة  بالنفاذ  احلكم 
ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث ايام 

على االقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�ضم الدعاوي العقارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10852 بتاريخ 2013/7/24     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/107   عقاري كلي             
اىل املدعى عليه /1-�سيدرا ليمتد جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / �سركة 
االمارات اجيندوم ايه بي ا�ض وميثله: �سيف �سعيد را�سد الغبار ال�سام�سي قد 
الزام  م��ع  متخ�س�ض  خبري  بندب  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   . املحاماه  وات��ع��اب  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  املدعى 
ch1B.8 لذا فانت  االثنني املوافق 2013/8/12 ال�ساعة 11.00 �ض بالقاعة 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري . 
 ق�ضم الدعاوي العقارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10852 بتاريخ 2013/7/24     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2013/1510 تنفيذ عمايل
���ض.ذ.م.م جمهول حمل  البناء  ملقاوالت  بابلون  املنفذ �سده/1-  اىل 
قد  الزغري  حممد  �سليمان  �سعدي  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  االقامة 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )61543( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
.باال�سافة اىل مبلغ 3526 درهم ر�سوم  اخلزينة املحكمة. وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
ق�ضم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10852 بتاريخ 2013/7/24     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2013/1189 تنفيذ عمايل
ال�سيد/  قانونا  ومتثلها  ال���رازي  �سيدلية  �سركة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
ج��م��ال اح��م��د خم��ت��ار اجل��ن��وب جم��ه��ول حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان طالب 
التنفيذ/ حممد عبداهلل حممد ال�سيخ غامن وميثله: را�سد عبدالرزاق 
حممد تهلك قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )75514( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة .باال�سافة اىل مبلغ 756 درهم ر�سوم  اخلزينة املحكمة ومبلغ 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  االب��ت��دائ��ي��ة.  ال��دع��وى  ر���س��وم  دره��م   3914
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
ق�ضم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10852 بتاريخ 2013/7/24     
   انذار عديل بالن�ضر

   رقم 2013/1761                
ح�سن  �سعيد  اليه/  املنذر  قرقا�ض  ح�سني  عبدالرحيم  املنذر/ح�سني 
 2013/1/109079 االن����ذار  مب��وج��ب  االق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  �سم�سا 
املحل  ايجار  من  عليه  املرتتب  املبلغ  بدفع  اليه  املنذر  املنذر  يخطر 
رقم )2( يف بناية انانا�ض منطقة هور العنز على االر�ض رقم 127871 
امل�ستاأجر  املحل  واخ��الء  دره��م(  الف  دره��م )ثالثون   30000 والبالغ 
املاء  اج��ور  و�سداد  جيده  حالة  ويف  ال�سواغر  من  خاليا  له  وت�سليمة 
كافة  اتخاذ  اىل  �سن�سطر  واال  ا�سبوع  خ��الل  وال��غ��رام��ات  والكهرباء 

االجراءات القانونية �سدكم وحتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف . 
 الكاتب العدل                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10852 بتاريخ 2013/7/24     
   انذار عديل بالن�ضر

   رقم 2013/1779                
املنذرة/مي للعقارات �ض.ذ.م.م املنذر اليها/علياء حاج مقامي علي الهناوي 
بقيمة  الطرفني  بني  املوقع  االيجار  عقد  مبوجب  االقامة  حمل  جمهول 
 2013/4/8 اىل   2012/4/9 الفرتة  من  العقد  ح�سب   1 رق��م  حمل  تاأجري 
 117  -  648 رق��م  ار����ض  على  ال��ق��ائ��م  املبنى  على  دره��م��ا   )35000( وبقيمة 
مبنطقة فريج املرر - دبي نفيدكم بارجتاع عدد 3 �سيكات بقيمة مبلغ وقدره 
)19500( درهما حيث نخطركم بلزوم �سداد قيمة ال�سيكات املرجتعة خالل 
30 يوما من تاريخ االنذار ويف حال مل يتم ال�سداد �سي�سطر املنذر باتخاذ 
حتميلكم  مع  واالخ���الء  بال�سداد  للمطالبة  �سدكم  القانونية  االج���راءات 
امام  دع��وة  برفع  وذل��ك  والكهرباء  امل��اء  وفواتري  وامل�ساريف  الر�سوم  كامل 

اللجنة الق�سائية املخت�سة بالف�سل يف املنازعات االيجارية . 
 الكاتب العدل                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10852 بتاريخ   2013/7/24     
  يف الدعوى رقم 2013/405 مدين جزئي جتاري

حمكمة ابوظبي البتدائية املدنية التجارية
مبا  االقامة(  حمل  نيهال)جمهول  جوزيف  كوال�سرييا  ال�سيد/ميهيندو   : عليه  املدعى  اىل 
ان املدعي: يونايتد بنك ليمتد بوكالة مكتب علي حبيب وم�ساركوه للمحاماة واال�ست�سارات 
ابوظبي  رقم 405-2013 مدين جزئي جت��اري-  الق�سائية  الدعوى  اقام عليكم  القانونية قد 
املحكمة  املكلف من عدالة  امل�سريف  ام��ام اخلبري  باحل�سور  القانوين  وكيلكم  او  فانتم مكلفو 
جلل�سة اخلربة االوىل يوم االحد املوافق 28 من يوليو 2013 الواحدة ظهرا مبكتبنا دبي ديرة، 
�سارع  بور�سعيد خلف مركز دبي للطريان دناتا بجوار �سوبرماركت نيو هابي الند، بناية 16 
مكتب رقم 101 فوق روك�ض لتاأجري ال�سيارات للتوا�سل هاتف 6445444 02 - فاك�ض : 6443666 
ترونه  وما  لدفوعكم  املوؤيدة  امل�ستندات  كافة  ن�سخة عن  04 م�سطحبني معكم   2511318  02
منا�سبا لتي�سري اعمال اخلربة ومتكني اخلبري من اداء مهمته، وبيان وجه احلق يف الدعوى 

ويف حال عدم احل�سور �سيتم االجراءا يف غيابكم وتتحملون كامل امل�سئولية.
اخلبري امل�صريف الدكتور: حممد الفقي

اعالن ح�ضور اجتماع خربة

العدد  10852 بتاريخ   2013/7/24     
  يف الدعوى رقم 2013/406 مدين جزئي جتاري

حمكمة ابوظبي البتدائية املدنية التجارية
اىل املدعى عليها : ال�سيدة/طاهرة بيجم ا�سماعيل )جمهولة حمل االقامة( مبا ان املدعي: 
القانونية  يونايتد بنك ليمتد بوكالة /مكتب علي حبيب وم�ساركوه للمحاماة واال�ست�سارات 
قد اقام عليكم الدعوى الق�سائية رقم 406-2013 مدين جزئي جتاري- ابوظبي فانتم مكلفو 
او وكيلكم القانوين باحل�سور امام اخلبري امل�سريف املكلف من عدالة املحكمة جلل�سة اخلربة 
االوىل يوم االحد املوافق 28 من يوليو 2013 الواحدة ظهرا مبكتبنا دبي ديرة، �سارع  بور�سعيد 
خلف مركز دبي للطريان دناتا بجوار �سوبرماركت نيو هابي الند، بناية 16 مكتب رقم 101 
فوق روك�ض لتاأجري ال�سيارات للتوا�سل هاتف 6445444 02 - فاك�ض : 6443666 02  2511318 
04 م�سطحبني معكم ن�سخة عن كافة امل�ستندات املوؤيدة لدفوعكم وما ترونه منا�سبا لتي�سري 
الدعوى ويف حال عدم  وبيان وجه احلق يف  اداء مهمته،  اعمال اخل��ربة ومتكني اخلبري من 

احل�سور �سيتم االجراءا يف غيابكم وتتحملون كامل امل�سئولية.
اخلبري امل�صريف الدكتور: حممد الفقي

اعالن ح�ضور اجتماع خربة

العدد  10852 بتاريخ 2013/7/24     
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2013/147   احوال نف�س م�ضلمني                               
اىل امل��دع��ى عليه   /1- حممد مو�سى اح��م��د   جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
اب��ادي   نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها  املدعي/ كلثوم احمد نوري بيزن 
املنعقدة بتاريخ 2013/7/10 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح  / كلثوم احمد 
باثبات هجران  املحكمة مبثابة  احل�سوري  باالتي: حكمت  اب��ادي  بيزن  ن��وري 
ابادي  بيزن  ن��وري  احمد  كلثوم  للمدعية/  احمد  مو�سى  حممد  عليه/  املدعى 
منذ خم�ض �سنوات �سابقة على رفع الدعوى والزمته بامل�ساريف.  . حكما مبثابة 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر 
اآل  را�سد بن �سعيد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  با�سم �ساحب  هذا االع��الن �سدر 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
خدمات الحوال ال�ضخ�ضية                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10852 بتاريخ 2013/7/24     
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2013/1846   عمايل جزئي                                   
االقامة    ال��ع��ام جمهول حم��ل  ال��ربي  للنقل  ن�سنا�ض  امل��ح��ك��وم  عليه   /1-  اىل 
الدعوى  يف   2013/7/11 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�سالح  / الل ح�سني عبدالعزيز اخرت بالزام املدعى عليها بان 
توؤدي للمدعي مبلغا وقدره 33.538 درهما ) ثالثا وثالثون الف وخم�سمائة 
ثمانية وثالثون درهما( وتذكرة عوده ملوطنه عينا او قيمتها نقدا ما مل يلتحق 
من  املدعى  واعفت  وامل�ساريف  الر�سوم  من  وباملنا�سب  اآخ��ر  عمل  رب  بخدمة 
ن�سيبه  منها.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�ضم الق�ضايا العمالية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10852 بتاريخ 2013/7/24    

اعالن للح�ضور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2013/335 )جتاري جزئي )

 بوا�ضطة الن�ضر)اعالن بالتجديد من ال�ضطب)
خالد  عليه/  املدعى  اىل  االبتدائية  االحت��اي��ة  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
م  �ض  املتكاملة  لالت�ساالت  االم��ارات  املدعي/�سركة  اقام  الفال�سي  عبيد  �سعيد 
عنوانه: دبي- منطقة امليديا �سيتي- املبنى املقابل ملحطة األبي بي �سي   الدعوى 
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يف اأحد اأيام اخلريف الدافئة، ظهر بع�س امل�صاهد املاألوفة يف اإحدى �صواحي هذه املدينة الكندية. وُكتبت امل�صافات 
بالكيلومرت على لفتات الطريق باللغة الفرن�صية، ووقف جنود ي�صعون قبعات ع�صكرية فرن�صية حلرا�صة املكان. يقدم 
اأحد املطاعم هناك الطبق الكندي ال�صهري )بوتني(. ثم ظهرت فجاأًة م�صاهد غري ماألوفة: ُبنيت اأجزاء كبرية من البيت 

الأبي�س مبقيا�س م�صّغر وانت�صرت على طول اأحياء عدة من املدينة.

فيلم حركة من بطولة �صانينغ تاتوم وجيمي فوك�س

مونرتيال يف  البي�ضاوي(  )املكتب   ...White House Down

مايكل بينا...
 كاهن يف اأ�ضرطة الفاتيكان

ان�سم املمثل االأمريكي املك�سيكي االأ�سل، مايكل بينا، اإىل طاقم املمثلني يف 
فريق االإثارة والت�سويق )ذا فاتيكان تايب�ض( اأو )اأ�سرطة الفاتيكان(، حيث 
بينا  اأن  اإنرتتاينمنت( لالإنتاج  واأعلنت �سركة )اليك�سور  يوؤدي دور كاهن. 
�سي�سارك يف الفيلم، حيث �سيوؤدي دور االأب لوزانو، يف الفيلم الذي �سيتوىل 
ال�سهر  �ستبداأ  الفيلم  اإنتاج  عملية  اأن  واأ�سافت  نيفيلدين.  مارك  اإخراجه 
�سكوت،  ودوغ���راي  هون�سو،  دجيمون  بينهم  املمثلني،  من  باقة  مع  املقبل، 
واألي�سك  اأميدوري،  باتريك  وجون  اأندر�سون،  وبيرت  روبرت�سون،  وكاثلني 
�سبارو، واأوليفيا داديل. وت��وؤدي داديل يف الفيلم دور �سابة يف الع�سرينيات 
من العمر، تت�سّبب على ما يبدو يف املوت والدمار ملن حولها، بينما يوؤدي 
بينا دور الكاهن املحلي الذي يحاول م�ساعدتها. يذكر اأن بينا اأطل موؤخراً 
النجم  جانب  اإىل   ،)End of Watch( احلرا�سة(  )نهاية  فيلم  يف 
امل�ساكل،  يف  يقعان  ن�سيطني  �سرطيني  دور  ي��وؤدي��ان  حيث  غالينهال،  ج��اك 
بعد وقوعهما على جرائم متعلقة بع�سابة للمخدرات املك�سيكية، مما دفع 

الع�سابة اإىل اتخاذ قرار بالتخّل�ض منهما.

بيزي فيليب�ص اأم للمرة الثانية 
رزقت جنمة م�سل�سل )كوغار تاون( بيزي فيليب�ض طفلة هي الثانية لها من 

زوجها املوؤلف ال�سينمائي مارك �سريلفر�ستاين.
اأنها  االأم��ريك��ي  )بيبول(  ملوقع  �سنة(   34( فيليب�ض  با�سم  املتحدث  واأك��د 
و�سريلفر�ستاين رزقا طفلتهما الثانية بعد ابنتهما بريدي ليه، البالغة 4 

�سنوات ون�سف، م�سريا اإىل ان “اجلميع ب�سحة جيدة و�سعداء.
ون�سرت فيليب�ض، عرب موقع )تويرت(، �سورة لها باالأ�سود واالأبي�ض، وهي 
الزوجان  اخ��ت��اره  ال���ذي  اال���س��م  ي��ذك��ر  ومل  اجل��دي��دة.  مولودتها  حتت�سن 

للطفلة اجلديدة.
يذكر اأن فيليب�ض متازح دوماً باأن حملها كان �سبب �سهرتها، م�سرية اإىل ان 

حملها بابنتها االأوىل قادها اإىل ال�سهرة ولفت االنتباه اإليها.

اأمام )الرواق اجلنوبي( الفخم يف البيت االأبي�ض يف مونرتيال )نعم، يف 
مونرتيال( جند م�ساحة ع�سبية وا�سعة مبا يكفي كي ت�سع مروحيتني 
اأنيق كان ي�سم يف تلك اللحظة �سيارة  ع�سكريتني. كذلك ثمة حو�ض 
وكانت مقلوبة على ظهرها. كذلك،  )الوح�ض(  ا�سمها  م�سّفحة قوية 

ُتعَر�ض لوحات رئا�سية يف غرفة ُمعّدة بحذر.
ال تعني هذه املظاهر كلها اأن ال�سكان املحليني يع�سقون معامل وا�سنطن. 
 White House لفيلم  ت�سوير  م��واق��ع  ه��ي  امل��ب��اين  تلك  اإن  ب��ل 
بطولة �سانينغ تاتوم وجيمي فوك�ض  من  حركة  فيلم  وهو   ،Down
ومن اإخراج )ماي�سرتو التفجريات( يف هوليوود، روالند اإمري�ض )من 
ت�سرر  اإىل  The Day After Tomorrow(. نظراً  اأفالمه 
اأجزاء من واجهة املبنى وتناثر اأغلفة القذائف يف جميع االجتاهات، ال 

يبدو ذلك املكان الوطني بحالة جيدة.
يف ظل ثقافة اإخراجية ترتكز ب�سدة على ال�سور املحو�سبة، �سيكون بناء 
اأم��راً غريباً. واالأغ��رب من ذلك هو بناء  ت�ساميم �سخمة من ال�سفر 
اأحد اأ�سهر املباين يف العامل الغربي، فهو اأ�سبه مب�سروع بناء برج بابل اإذ 
ُت�سيَّد معامل اأمريكية �سيا�سية وثقافية على يد خمرج مولود يف اأملانيا 

يف مدينة تفخر باإرثها الفرن�سي.
اأمر  )اإن��ه  وا�سنطن:  تفجري  م�سهد  من  ا�سرتاحة  خالل  اإمري�ض  ذكر 
ق��ائ��اًل: )يف  ع��ام��اً( كالمه  اإمري�ض )57  تابع  ك��ذل��ك؟(.  األي�ض  الف��ت، 
فيلم Independence Day )فيلمه الناجح عن غزو الكائنات 
الف�سائية(، حني اأردُت ت�سوير البيت االأبي�ض، ا�ستعملت بع�ض ال�ستائر 
امل���رة(. يف  اأ���س��اأ القيام بذلك ه��ذه  ال��زرق��اء والف��ت��ة وانتهى االأم���ر. مل 
�سنة.   17 قبل  الفيلم  ذل��ك  ���س��دور  منذ  الو�سع  تغري  لقد  النهاية، 
يتوقع اجلمهور يف هذه احلقبة املعا�سرة اأن يكون الو�سول اإىل االأماكن 

ال�سهرية �سهاًل.
 White House Down افتتحت �سركة )�سوين بيكت�سرز( فيلم
تاتوم  ي��وؤدي  بينما  ال�سالم  ي��وؤدي فوك�ض دور رئي�ض يبحث عن  )حيث 
دور �سخ�ض يريد اأن ي�سبح عمياًل يف جهاز �سري لكن ينتهي به االأمر 
مع الرئي�ض خالل اعتداء اإرهابي على البيت االأبي�ض بعد �سل�سلة من 
ال�سدف(، علماً اأنها اأّجلت عر�سه من �سهر نوفمرب اإىل عيد اال�ستقالل 

االأمريكي.
ُبنيت مواقع الت�سوير يف مونرتيال )وقع االختيار على املكان الأ�سباب 
متعلقة باالئتمان ال�سريبي وامل�ساحة( الأجل اإنتاج هذا العمل الرتفيهي 
ال�سخم، لكن يطرح هذا الطموح اأ�سئلة اأكرب: ما اأهمية ت�سييد مواقع 
حقيقية يف حقبٍة ت�سهد ت�سميم معظم اخلدع على �سا�سة احلا�سوب؟ 
وهل ميكن اأن جتذب الرموز احلكومية االأ�سطورية اجلمهور الذي ما 
اأ�سبوع  ال�سينما كل نهاية  اأف��الم  عاد يتاأثر لدى روؤي��ة املدن تتفجر يف 

)ويف ن�سرات االأخبار طبعاً(؟

م�صقات
واجه اإمري�ض وفريقه م�سقات كثرية الإعادة بناء البيت االأبي�ض وت�سوير 
بل  ماألوفة  مواقع  عرب  تهرب  وال  ال�سخ�سيات  تتحارب  حيث  الفيلم 

ت�ستعمل االأنفاق حتت االأر�ض ومهاوي امل�سعد ومطابخ فرعية.
 The اأعماله  )م��ن  بيرتوت�سيلي  ك��ريك  االإن��ت��اج  وم�سمم  املخرج  ق��ام 
 )Lara Croft: Tomb Raider ، هIncredible Hulk
بجوالت عدة يف البيت االأبي�ض. وقد اأم�سيا اأياماً عدة وهما يراجعان 
الكتب ويبحثان عن مكان املمرات اأو التغيريات التي طراأت على تاريخ 
املبنى القائم منذ 222 �سنة. معظم الت�سميم البيزنطي الذي يطبع 

البيت االأبي�ض موجود يف الن�سخة اجلديدة عند التدقيق بها.
ال��ذي تطّلب  الت�سوير  اأح��د مواقع  اأم��ام  ق��ال بيرتوت�سيلي وه��و يقف 
اأن  ال�ساعة الأي��ام ع��دة: )اأري��د  بناوؤه عمل مئات االأ�سخا�ض على م��دار 

ي�ساهد اأوباما الفيلم وي�ساأل: كيف علموا بهذه التفا�سيل كلها؟(. اأُعيد 
�سخمة  داخلية  م�ساحة  �سمن  والغرف  الكربى  االأجنحة  معظم  بناء 

لّقبها فريق العمل ب�)الفقاعة(.
)الوح�ض(  �سيارة  ابتكار  الإع���ادة  امل��ب��اين.  على  الت�سميم  يقت�سر  ومل 
)ال�سيارة الرئا�سية امل�سّفحة التي تبقى تفا�سيلها �سرية(، بذل فريق 
اأع�ساء  )اأح��د  كيلي  غ��راه��ام  ح��اول  اجل��ه��ود.  من  نوعاً خمتلفاً  العمل 
طاقم العمل وقد لّقبه اإمري�ض ب�(م�سرف مركبات احلركة(( احل�سول 
على مراجع موثوقة �سملت اأحد اأ�سدقاء �سديقه كونه يعمل يف مراأب 

البيت االأبي�ض.
اإح��دى الن�سخ التي �ساهم يف ت�سميمها  اأم��ام  قال كيلي فيما كان يقف 
للفيلم )كانت تلك املركبة �ست�سبح قريباً من املا�سي خالل م�سهد حركة 

�سخم(: )متفاجئ الأنني مل اأتعر�ض لالعتقال يف نهاية املطاف(.
على اأر�ض الواقع، �سهد البيت االأبي�ض فرتة من ال�سالم والهدوء منذ 
انتهاء القرن التا�سع ع�سر. لكنه واجه اعتداءات كثرية يف االأفالم منذ 
واأ�سكال  واحل��ري��ق  والهجوم  النار  الإط��الق  تعر�ض  فقد  احل��ني.  ذل��ك 
)ديزين(  �سركة  اأن  لدرجة  كثرية  منا�سبات  يف  اال�ستغالل  من  اأخ��رى 
من  املخرجون  يتمكن  ك��ي  البي�ساوي(  )املكتب  م��ن  بن�سخة  حتتفظ 

ا�ستئجارها. لكن مل ي�ساأ اإمري�ض واملنتجون فعل ذلك.
قال براد في�سر، اأحد منتجي الفيلم: )يجب اأن نعيد الت�سميم �سليماً 
وما كنا ن�ستطيع �سمان ذلك(. لذا قرر فريق االإنتاج بناء الت�سميم من 
ال�سفر داخل م�ستودعات �سخمة �سلطوا عليها كمية هائلة من االإ�ساءة 

لالإيحاء باأن م�ساهد احلركة تقع يف اخلارج.

مواقف كوميدية
يعمد اإمري�ض اإىل اإ�سفاء بع�ض املواقف الكوميدية على عمله ال�سخم 

براجمة �سواريخ فيما  راأ�سي  ت�ستطيع �سربي على  )اأال  )مثل عبارة 
اأحاول القيادة؟((. لكنه يخلطها مع عبارات جدية جتعل ال�سخ�سيات 

تطلق �سعارات مثل )بلدنا اأقوى من اأي منزل(.
العمل  اأن  ف��وك�����ض  ي��ظ��ن  ل��ك��ن  ب��ام��ت��ي��از،  ترفيهي  الفيلم  اأن  �سحيح 
يح�سل  ملا  موازية  م�ساهد  الفيلم  )يف  الع�سر:  تنا�سب  ر�سالة  يقدم 
املا�سية واملحتملة يف  ال�سراعات  اإىل  اإ�سارٍة  املتحدة )يف  الواليات  مع 
ت�سهد  التي  البلدان  مع  بالتوا�سل  احلبكة  تتعلق  االأو���س��ط(.  ال�سرق 
اأف�سل مما هو  العامل مكاناً  ا�سطرابات ونحن نطرح طريقة جلعل 

عليه(.
مثالية  وطنية  �سعارات  جم��رد  الفيلم  يف  االأح���داث  نوعية  تعك�ض  ال 
مل  لكنه  �سالح  �سخ�ض  ت��ات��وم  الق�سة.  تفا�سيل  على  تركز  اإن��ه��ا  ب��ل 
يحقق الكثري يف حياته قبل اأن يح�سل اأخرياً على فر�سة القيام باأمر 
بطويل، وال يعني ذلك بال�سرورة امل�ساركة يف معارك وتبادل اإطالق 
النار )ي�ستق هذا املفهوم على االأرجح من خميلة روالند اإمري�ض منذ 

حقبة الت�سعينات(.
لي�ض  لكنه  املعا�سرة،  ال�سيفية  امل��وؤث��رات  ا�ستعمل  املخرج  اأن  �سحيح 
الكتب  م��ن  املقتب�سة  االأف���الم  اأح���ب  )ال  النتيجة:  على  ج���داً  را���س��ي��اً 
الهزلية الأين ال اأ�سدقها حني اأ�ساهدها. اأردت �سناعة الفيلم كي اأثبت 
اأ�سخا�ساً حقيقيني، لكننا ن�سينا اأمرهم  اأن يكونوا  اأن االأبطال ميكن 

على ما يبدو(.
خوفاً من اأن ُيّتهم املخرج بتدمري رمز للدميقراطية، يقدم ال�سيناريو 
الذي تواله كاتب )�سبايدرمان العظيم(، جيم�ض فاندربيلت، م�سهداً 
البيت  يف  ال�سهرية  فرميان  ت��وم  بلوحة  تاتوم  �سخ�سية  حت��ّدق  حيث 
1812. ح�سل ذلك  االأبي�ض، وه��ي احرتقت خ��الل احل��رب يف ع��ام 
تلك  ا�سرتجاع  باأ�ض يف  لذا ال  الفيلم.  ي�سري  كما  الواقعية  يف احلياة 

الذكرى واال�ستمتاع بتكرارها.
يربر الفيلم نف�سه اأي�ساً عرب عر�ض جمموعة من املباين التاريخية 
اأي جولة  تاريخية كما يح�سل يف  امل�ساهدين، فيقدم معلومات  اأم��ام 
بنى  ف��ورد  الرئي�ض جريالد  اأن  تعلمون  اإذا كنتم ال  املدار�ض.  لطالب 
قنوات �سرية مّت�سلة بحو�ض ال�سباحة لتجنب اأن ير�سده املرا�سلون 

وهو يف لبا�ض ال�سباحة، �ستعلمون ذلك بعد م�ساهدة الفيلم!
املبنى  تفجري  االأ�سا�سي  ال��ه��دف  اإن  العمل  يف  امل�ساركون  يقول  لكن 
يعّلق  وكان  املغاوير  زي  يرتدي  تاتوم  كان  الت�سوير،  ال�سهري. خالل 
ر�سا�سات على طول �سدره وُر�سمت خطوط �سوداء على وجهه. بدا 
اأنه ي�ستمتع باإطالق النار بني اأعمال فنية راقية. اأخرب اأحد املرا�سلني 
وهو يتاأمل لوحتني جليم�ض مونرو وجورج وا�سنطن بعدما اخرتقهما 

الر�سا�ض: )اأريد �سراء عدد من هذه اللوحات(.
الذي  ال�سخ�ض  اأن  اأن ت�سّدقوا  اال�سرتاحة: )ي�سهل  اأثناء  تاتوم  قال 
اأدى دوره يحاول القيام مبا هو �سائب ف�ساًل عن الت�سالح مع ابنته 
التي مل ي�ساندها كثرياً خالل حياته. لكن ميكن القيام بذلك بطريقة 

حما�سية تقليدية(.
ياأمل املنتجون اأن جتذب هذه احلما�سة، ف�ساًل عن واقعية العمل، رواد 
ال�سينما املن�سغلني هذا ال�سيف. �ساأل هارالد كلو�سر، ملحن و�سريك 
اأم��راً مماثاًل يف فيلم هوليوودي  �ساهدنا  االإن��ت��اج: )متى  اإمري�ض يف 

مبيزانية �سخمة؟(.
حني خرج كلو�سر من )اجلناح ال�سرقي( ومّر اإىل جانب اأع�ساء طاقم 
العمل الذين يتحدثون باللغة الفرن�سية، تذكر اأنه بداأ يف اأحد االأيام 
يفتح خمتلف االأبواب بحثاً عن حّمام يف مكان الت�سوير قبل اأن يدرك 
اأن املكان مل يكن عبارة عن غرفة نوم فعلية واأنه ال ي�سمل اأي حّمام 
اأ�ساًل: )اإىل حني اخلروج من موقع الت�سوير، ي�سعب اأن نتذكر اأننا 

ل�سنا يف البيت االأبي�ض(.



التمارين الريا�ضية مفيدة للركبتني
به�سا�سة  االإ���س��اب��ة  حالة  يف  حتى  �سرورية  الريا�سية  التمارين  ممار�سة 
العظام، طبعاً با�ستثناء حاالت نوبات االأمل ال�سديد. لكن هل يجب ممار�سة 
ل��دى معالج  اأ���س��ب��وع��ي��اً،  م���رات  ث��الث  اأي  ال��ت��م��اري��ن بطريقة مكثفة  ه��ذه 
اأو يف البيت بعد اخل�سوع للتدريب واملتابعة عرب الهاتف. بح�سب  طبيعي 
درا�سة اأجريت على 273 مري�ساً حالتهم م�ستقرة وترتاوح اأعمارهم بني 
االأوجاع  اأن  املر�ض مبكرة، تبني  بهذا  ا�سابتهم  اأي تعترب  �سنة،  35 و64 
تنخف�ض بن�سبة 40 يف املئة بعد مرور 15 �سهراً على ممار�سة الريا�سة. 

لكن ما يهم بالدرجة االأوىل هو اإظهار احلما�سة للممار�سة الريا�سية.

الطماطم تنقي الدم وتقي من 
�ضرطان الربو�ضتاتا وه�ضا�ضة العظام

يف  البندورة  ت��زرع  الباذجنانية  الف�سيلة  من  نبات  )البندورة(  الطماطم 
املناطق املعتدلة واحلارة و تتميز البندورة بفوائدها ال�سحية املهمة وبقلة 
الوحدات احلرارية فيها .- حتتوي على كميات هائلة من الليكوبني امل�ساد 
لالأك�سدة. وقد اأظهرت الدرا�سات اأن تناول البندورة وم�ستقاتها ي�ساعد يف 
احلد من خطر االإ�سابة ب�سرطان الربو�ستاتا نظراً لغناها البارز مب�سادات 

االأك�سدة كالليكوبني.
 Asia pacific journal اأك��دت اإح��دى الدرا�سات التي ن�سرت يف   -
قد  الزيتون  زي��ت  مع  البندورة  طهو  اأن   of clinical nutrition

يزيد من قدرة اجل�سم على امت�سا�ض م�سادات االأك�سدة كالليكوبني.
دوراً  يلعب  ال��ذي  البوتا�سيوم  من  مرتفعة  ن�سبة  على  البندورة  حتتوي   -
مهماً يف �سبط م�ستويات ال�سوائل يف اجل�سم ويف خف�ض �سغط الدم املرتفع 
وغريها  والنفخة  الع�سالت  و�سعف  املزمن  والتعب  االأن�سولني  ومقاومة 

من امل�سكالت يف اجلهاز اله�سمي.
- اأظهرت اإحدى الدرا�سات اأن ال�سائل االأ�سفر املحيط ببذور البندورة قد 
الدم ما يوؤمن احلماية من اجللطة وامرا�ض  ي�ساعد يف احلد من تخر 

القلب.
- ت�ساعد البندورة يف تنقية الدم وتنظيف جهاز البول من االلتهابات.

- بتناول ع�سري البدورة القليل ال�سوديوم يومياً ميكن تاأمني الوقاية من 
ه�سا�سة العظام وداء األزهامير.

الغذائي  النظام  ع��ادًة �سمن  البندورة  تناول  يتم  باالألياف  لغناها  نظراً   -
ال�سحي الهادف اإىل احلفاظ على الوزن.

- ت�ساعد يف حت�سني طبيعة الب�سرة وت�ستعمل بكرة يف ت�سنيع م�ستح�سرات 
التجميل والعناية بالب�سرة.

 Aو  C كالفيتامينني  االأك�سدة  م�سادات  من  عالية  ن�سبة  على  حتتوي   -
التي ت�ساعد يف جتدد اخلاليا واحلفاظ على �سحة النظر. الفريق الرو�صي احلائز على امليدالية الذهبية يف عر�س اإيقاعي فني خالل بطولة العامل لل�صباحة يف بر�صلونة. )رويرتز(

الدب 
ال����دب ح���ي���وان ث��دي��ي يقطن 
اآ�سيا،  ال�������س���م���ايل،  ال���ق���ط���ب 
واأمريكا  ال�سمالية،  اأم��ري��ك��ا 
اآكالت اللحوم  اجلنوبية، من 
غريها  بافرتا�ض  تقوم  الأنها 
ل��ذا ي�سنفها  م��ن احل��ي��وان��ات 
اأنها من  علماء احليوان على 
اأنواع  معظم  اأن  اإال  اللواحم، 
باالأطعمة  ت��ت��غ��ذى  ال���دب���ب���ة 
ذل�����ك  يف  مب�������ا  االأخ�������������������رى، 

الفواكه واأوراق النباتات واحل�سرات واالأ�سماك كما اأنه قادر على ت�سلق االأ�سجار 
القوائم  و  �سميك وخ�سن، ق�سري اجل�سم  له فرو  وال�سباحة. فهو �سخم وقوي 
كبري الراأ�ض. وللدب عينان �سغريتان وهو �سعيف الب�سر، وله اأذنان �سغريتان 
م�ستديرتان ترتفعان اإىل اأعلى ، كما اأن �سمعه حمدود ، لكنه يتميز بحا�سة �سم 
قوية، وللدببة اأرجل ق�سرية وقوية و �سخمة. ولكل قدم خم�سة اأ�سابع ينتهي كل 
اإ�سبع منها مبخلب طويل و�سخم . ومن املمكن روؤية املخالب الأنها على العك�ض 
من خمالب القط ، لي�ست مغطاة. وي�ستخدم الدب خمالبه يف احلفر ال�ستخراج 
جذور النباتات والنمل وغريها من اأنواع الغذاء، اأو لتمزيق فري�سته. وقد يبلغ 
طول القدمني اخللفيتني للدب الكبري نحو 30 – 40 �سم. ومن ناحية اأخرى، 
فاإن االأقدام الكبرية واالأرجل الق�سرية وكذلك و�سع عقب القدم اأواًل عند امل�سي 
يجعل الدب يبدو بطيئا وغري ر�سيق ، اأال اأن الدببة ر�سيقة وباإمكانها التحرك 

ب�سرعة. وباإمكان الدب القطبي اجلري ب�سرعة ت�سل اىل 55 كم/�ساعة.

• كم ي�صاوي اليوم يف كوكب عطارد ؟
- 59 يوم اأر�سي

الدول التي تتمتع بحق الفيتو يف جمل�س الأمن ؟ عدد  • كم 
-  5 دول

؟ الإن�صان  ج�صم  عظام  عدد  • كم 
- 206 عظمة

ال�صنة التي تلت ال�صنة الأوىل بعد امليالد ؟  • ماهي 
- ال�سنة االأوىل بعد امليالد

؟ قارتني  بني  ويف�صل  بحرين  بني  ي�صل  • بحر 
- البحر االأحمر

؟  التيفو�س  مر�س  تنقل  التي  احل�صرة  ا�صم  • ما 
-القمل 

الإ�صفنج؟  طبيعة  • ما 
-حيوان 

• هل تعلم اأن اأول مطبعة عربية اأن�سئت يف لبنان على يد عبد اهلل بن زكريا الزاخر احللبي الوالدة اللبناين 
االإقامة. ويعترب الزاخر من رجال النه�سة االأدبية واأول موؤ�س�ض ملطبعة عربية يف لبنان، يف دير مار يوحنا 
اآالت وح��روف وم�سابك وم�سفات  1733 م. وك��ان كل ما يف مطبعته من  ال�سايغ يف اخلن�سارة وذل��ك عام 
ا�سمه ميزان  كتاب  املطبعة بطبع  ابتداأ عمل هذه  وقد  ي��ده.  وزخ��ارف من �سنع  ونقو�ض  ومكاب�ض  وحمابر 

الزمان. ثم اأو�سى مبطبعته اإىل الرهبان ال�سويريني وال تزال حمفوظة عندهم يف دير ال�سايغ.
اأول من جمع حروف املعجم جميعها يف بيت واحد من  اأحمد( هو  اأن الفراهيدي )اخلليل بن  هل تعلم   •

ال�سعر وهو يف قوله:
�سف خلق خوٍد كمثل ال�سم�ض اإذ بزغت

يحظى ال�سجيع بها جنالء معطار
• الواقع اأن الغراء مبختلف انواعه، الناجت عادة عن دهون حيوانية او نباتية، يحتاج اإىل رطوبة كي يلت�سق، 
اأي اإىل وجود ماء، او مكوناته )اوك�سجني، وهيدروجني( واإاّل فاإنه ال يتحول كيميائيا اإىل مادة ال�سقة، لذا 

فاإنه يلت�سق على ال�سطوح التي تتوفر حولها الرطوبة وال يلت�سق بجدران انابيبه الداخلية!!
• هل تعلم اأن اأول من و�سف اأعمال التقطري والتبلور والتذويب والتحويل هو العامل االإ�سالمي جابر بن 
امل�سهورين. وله �سهرة كبرية عند االأف��رجن مبا نقلوه من كتبه يف بدء  ال��ذي يعد من علماء العرب  حيان. 

يقظتهم العلمية.
وهو اأول من اأدرك اأهمية االختبار العلمي فاأكد عليه وخطا خطوات وا�سعة يف �سبيل تقدم الكيمياء. ويعترب 

هو م�ستك�سف حام�ض الكربيتيك وماء الذهب وال�سود الكاوية.
• هل تعلم اأن هناك ثالث جمموعات من احليوانات الربمائية هي ال�سفادع البحرية وال�سفادع التي تعي�ض 

غالباً على الياب�سة وال ذيل لها. وال�سمندرية، واحليوانات احلجرية. 
• هناك اأكر من 1040 جن�ساً من احليوانات الربمائية، ورغم اأنها تعي�ض على الياب�سة فهي تعود اإىل املاء 

ملو�سم املعا�سرة، حيث ت�سع البيو�ض هناك. 

اأ�سد  كان هناك رجال مي�سي يف الغابة يجمع الفطر واالزه��ار الربية ليبيعها يف ال�سوق واثناء ذلك برز له 
�سر�ض من بني اال�سجار فخاف الرجل كثريا وهرب م�سرعا وت�سلق �سجره عالية وجل�ض عليها يحمد اهلل على 
جناته ومنتظرا ان يبتعد اال�سد لكي ينزل ويذهب الوالده.. ولكن اال�سد رقد حتت ال�سجرة منتظرا الرجل 

ان ينزل فيفرت�سه وهكذا مر الوقت وكل منهم يتمنى ياأ�ض �ساحبه من االنتظار.
 ويف تلك االثناء ملح الرجل دبا �سخما ي�سري بعيدا يتبخرت باحثا عن منحل ع�سل.. ففكر الرجل ب�سرعة وقال 
ان تقاتل الدب واالأ�سد جنوت انا فماذا افعل، وهنا تذكر نبات الفطر الذي علقه يف كي�ض على ظهره.. فانزل 
الكي�ض واخذ منه بع�ض حبات الفطر ليلقها واحدة تلو االخرى يف اجتاه الدب الذي �سريعا ما اأح�ض ب�سوت 
الفطر وزجمر غا�سبا وعندما اأ�سابته واحدة اخذ يبحث عن م�سدر ذلك ال�سيء ومن اين ياأتي، وهكذا �سار 
غا�سبا حتى و�سل اىل املكان الذي رقد فيه اال�سد فنظر كل منهما لالخر يف غ�سب ثم دخال يف عراك حامي 
ملتهب وا�سواتهما تدوي يف الغابة كلها ويف تلك االثناء اتخذ الرجل �سبيال لنف�سه ونزل من اأعلى ال�سجرة 

ليهرب بنف�سه قبل اأن ينتبها اإليه. 

ال����رج����ل واال����س���د 

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

الأهل والأ�سدقاء.

حمم�د عبدالروؤوف حمم�د
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه.. 
يف  مهند�ص  ي�سبح  ان  ويتمنى 
اإىل جميع  امل�ستقبل.. ويهدي �سورته 

الأهل والأ�سدقاء.

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

الأهل والأ�سدقاء.
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العد�ص يقي من ارتفاع الكول�ضرتول ال�ضار 
يف  ي��زرع  البقولية  الف�سيلة  اإىل  ينتمي  نبات  العد�ض   
املتحدة  والواليات  اأوروب��ا  ال�سام وجنوبي  وب��الد  م�سر 
ال�سرق  م��ن��ط��ق��ة  اإىل  اأ���س��ل��ه  وي���ع���ود  وت��رك��ي��ا.  واي�����ران 
لون  ذات  اآ�سيا.بذوره  اإىل  اأخ��رى  م�سادر  ويف  االأو�سط 
اأ���س��ود. واليزيد  اأو  رم���ادي  اأو  احل��م��رة،  اإىل  بني مييل 
قطرها اإطالًقا عن 13ملم. ت�ستخدم بذوره يف اإعداد 
للبقر  علفاً  اخل�سراء  اأوراق���ه  ت�ستعمل  كما  االأطعمة. 
الفقرية  االأر������ض  ت�سميد  يف  ت�ستعمل  ك��م��ا  احل���ل���وب، 
الرتبة  يف  بقلبها  وذل���ك  الع�سوية  وب���امل���واد  ب�����االأزوت 
اأطباق ميكن  عدة  االإزهار.هناك  تكون يف طور  عندما 
ر من العد�ض وتوؤّمن ن�سبة عالية من االألياف،  اأن حت�سّ

الربوتينات واحلديد، مثاًل: العد�ض بالبندورة، عد�ض 
ب��احل��ام�����ض، ���س��ورب��ة ال��ع��د���ض وغ��ريه��اواك��دت درا�سات 
عديدة اأن تناول العد�ض باأنواعه يوؤدي اإىل تقليل ن�سبة 
االإ�سابة باأمرا�ض القلب بن�سبة 82 % ومن اال�سابة 
له  العد�ض  اأن  الدرا�سات  ال�سرايني.واأو�سحت  بت�سلب 
اإنه  حيث  البقوليات،  باقي  عن  متيزها  غذائية  فوائد 
يف  الكولي�سرتول  ن�سبة  تخف�ض  التي  ب��االأل��ي��اف  غني 
الدم.وك�سفت االأبحاث اأن فائدة العد�ض ال تقت�سر فقط 
يف احلفاظ على �سحة القلب من خالل ما حتتويه من 
األياف غذائية واإمنا اأي�ساً الأنها غنية بعن�سر املغنيزيوم 

وحم�ض الفوليك.

دنيا عبدالروؤوف حمم�د
ومتعاونه  درا�ستها.  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها  مع 
يف  طبيبة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.


