
هيلينا  ال�سابقة،  الت�سيكية  العلوم  اأك��ادمي��ي��ة  رئي�سة 
ب�)التوقيت  ي��ع��رف  م���ا  ت��ه��ت��م مب��و���س��وع  اإي��ل��ن��روف��ا، 
بع�ض  دون���ت  وق���د  العلمية.  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن  ال�سيفي( 
بع�ض  تظهر  ال��ت��ي  امل��و���س��وع،  ه��ذا  ح��ول  مالحظاتها 
التعامل مع  على  النا�ض  ق��درة  ح��ول  املثرة  املعطيات 

م�ساألة االنتقال اإىل التوقيت ال�سيفي.
تق�سم الربوفي�سورة هيلينا اإيلنروفا النا�ض بني الفئة 
التي ت�ستيقظ باكرا )اطلقت عليها ا�سم طائر القربة(، 
تاليا  وتعي�ض  البيولوجية  �ساعتها  تتاأخر  التي  وتلك 
خالل النهار والليل ب�سكل خا�ض )اطلقت عليها ا�سم 

طائر البومة(.
على  املعتمدة  الربوفي�سورة  مالحظات  م��ن  ويتبنينّ 
التوقيت  اإىل  االنتقال  اأن  متخ�س�سة،  علمية  م�سادر 
ال�سيفي ي�سكل عبئا اأكرب على ج�سم االإن�سان من ذلك 
ال�ستوي منت�سف  التوقيت  اإىل  له االنتقال  الذي ي�سكنّ
ف�سل اخل��ري��ف. ه��ذا ي���وؤدي الرت��ف��اع ح��االت االإ�سابة 
بال�سكتة القلبية، خ�سو�سا يف االأيام االأوىل التي تلي 

عملية االنتقال اإىل التوقيت اجلديد.
ك��م��ا ت��ت��ده��ور ق���درة ال��ن��ا���ض ع��ل��ى ال��ن��وم ب�سكل هانئ، 
العامل،  م��ن  خمتلفة  اأم��اك��ن  يف  ال��ن��ا���ض،  معظم  الأن 
التوقيت.  تغير  بعد  الظالم  يف  جم��ددا  ي�ستيقظون 
تقريبا  الأ�سبوع  البيولوجية  ال�ساعة  حتتاج  ما  وع��ادة 
مدة  فيها  ر  تق�سنّ اجل��دي��د،  ال��و���س��ع  م��ع  تتاأقلم  لكي 
النوم حتى �ستني دقيقة، وتنخف�ض فعاليتها مبعدل 

ع�سرة يف املائة.
تاريخ  تبننّت  العامل قد  ال��دول حول  وكانت كثر من 
ال�سيفي،  التوقيت  اإىل  لالنتقال  كموعد  مار�ض   31
ح��ي��ث ي��ت��م ذل���ك م��ن خ���الل ت��ق��ري��ب ع��ق��ارب ال�ساعة 
مبعدل �ساعة واحدة، اأي عند ال�ساعة الثانية �سباحا. 
اأقل،  �ساعة  مبعدل  ذل��ك  خ��الل  ننام  باأننا  يعني  ه��ذا 
وبالتاأكيد فاإن ذلك التغير يطول كل قطاعات احلياة 

العملية.

حقائق عن التوقيت ال�صيفي
اأه��م ما يحدث خ��الل فرتة  وه��ذه خم�ض حقائق عن 

االنتقال اإىل التوقيت ال�سيفي:

فرتة  ي�صتغرق  اجلديد  الوقت  مع  التاأقلم   1-
متتد حتى اأ�صبوع

تتجاوز  الأن  حاجة  هناك  تكون  التوقيت،  تغير  عند 
ال�ساعة البيولوجية الداخلية لالإن�سان نف�سها مبعدل 
العملية قد تختلف  �ساعة واح��دة. فرتة ح��دوث هذه 
من �سخ�ض الآخر، ويعتمد ذلك على طبيعة ال�سخ�ض 
والأي فئة ينتمي )طر القربة اأو طر البومة(، متى 
فرتة  خ��الل  يحتاجه  ال��ذي  ال�سوء  معدل  ي�ستيقظ، 

ال�سباح، عمره، وغر ذلك من االأمور.
االأمر املتعارف عليه ب�سكل عام هو اأن فرتة التاأقلم قد 
ت�ستغرق 2 اىل 6 اأيام، وحتى اأكرث اأحيانا على �سبيل 
املثال، اإذا نام املتطوعون �ستة اأيام من ال�ساعة الواحدة 
من  التالية  ال�ستة  االأي���ام  ويف  التا�سعة،  ال�ساعة  حتى 
ال�ساد�سة  ال�����س��اع��ة  ول��غ��اي��ة  م�����س��اء  ال��ع��ا���س��رة  ال�����س��اع��ة 
التالية  ال�ستة  االأيام  يتجاوزون خالل  فاإنهم  �سباحا، 
ال�ساعة البيولوجية مبعدل �ساعة واحدة، حتى لو كان 
ذلك  )يقا�ض  وبعده  النوم  قبل  �سعيفا  ال�سوء  معدل 
يف  وكورتيزول  ميلوتني  ملادتي  اليومية  الوترة  على 
ال�سباح مبعدل  واإذا توفر �سوء قوي خالل  اللعاب(. 
ال�ساعة  جت�����اوز  مي��ك��ن  ���س��م��ع��ة،   2000 م���ن  اأق�����وى 

املذكورة يف اليوم مبعدل 2.5 �ساعة.
نهاية  ال�سيفي  ال��ت��وق��ي��ت  اإىل  االن��ت��ق��ال  خ���الل  ل��ك��ن 
و�سط  ���س��ك��ان  م��ن  ك��ب��ر  ق�سم  ي�ستيقظ  م��ار���ض  �سهر 
اأوروبا مثال يف الظالم، اأي اأنه ال يتوفر اأي �سوء قوي 
ت�سريع  باأي  فاإن هوؤالء ال ي�سعرون  خارجي، وبالتايل 
اإ�سافة  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة.  ل�ساعاتهم  جت��اوزه��م  لعملية 
لذلك فاإن ما ي�سو�ض عملية التاأقلم مع االنتقال اإىل 
مع  للتاأقلم  الطبيعي  �سعيهم  هو  ال�سيفي،  التوقيت 
طول النهار، الذي ميكن لالأفراد املوجودين يف الغرف 

التي ال حتتوي على �ستائر مغلقة اأن ي�سعروا به.

-2 البع�ض قد ال يتمكن من التاأقلم اأبدًا
فيه عدد  و�سارك  النوم،  اأج��ري حول  ا�ستطالع  ك�سف 

ك��ب��ر م��ن االأ���س��خ��ا���ض، ب���اأن م��رك��ز ال��ن��وم ي��ت��اأق��ل��م مع 
تاأقلم  لكن  واح���د،  اأ���س��ب��وع  حتى  التوقيت  يف  التغير 
مركز الن�ساط اليومي ميكن اأن ي�ستغرق فرتة اأطول. 
وعند بع�ض االأ�سخا�ض الذين )يعي�سون خالل الليل(، 
فاإن مركز الن�ساط قد ال يتاأقلم ب�سكل كامل اأبدا مع 

التوقيت اجلديد.

النوم يتدهور يف الغالب  3-
نتيجة للتكينّف التدريجي مع التوقيت ال�سيفي، ميكن 
اأن تق�سر مدة النوم بعد االنتقال اإىل التوقيت اجلديد 
مبعدل 40 حتى 60 دقيقة، وفعاليته مبعدل ع�سرة 

يف املائة.

القلبية بال�صكتة  اأكرث  اإ�صابات   4-
االأ�سبوع  يف  القلبية  بال�سكتة  االإ�سابة  معدل  يرتفع 
الوقت  اإىل  ال��رب��ي��ع  ف�����س��ل  يف  االن��ت��ق��ال  ب��ع��د  االأول، 

اجلديد، وذلك مبعدل 1.05مرة. 

ال يت�صبب  اخلريف  خالل  الوقت  تغيري   5-
مب�صاكل كهذه

خالل تغير الوقت اإىل طبيعته االأ�سلية خالل ف�سل 
الن�ساط  مركز  وكذلك  النوم  مركز  يتاأقلم  اخلريف، 
م��ع ال��وق��ت اجل��دي��د حتى اأ���س��ب��وع واح���د، وذل���ك لدى 
كل االأ�سخا�ض الذين �سملتهم التجارب ال ترتفع هنا 
وال  القلبية،  بال�سكتة  االإ�سابة  ن�سبة  انتقايل  ب�سكل 

يكون هناك نق�ض يف النوم. 
)اأي  ال�سيفي  التوقيت  املعقد مع  التاأقلم  الفارق بني 
الداخلية(  البيولوجية  لل�ساعات  ال�سروري  التجاوز 
)التاأخر  العادي  الوقت  نحو  ال�سهلة  املجددة  والعودة 
ال�سروري لل�ساعات البيولوجية(، يعتمد ب�سكل خا�ض 
على اأن الق�سم االأكرب من النا�ض تكون فرتة �ساعاتهم 
الداخلية اأطول من 24 �ساعة، وبالتايل مييلون نحو 
التاأخر )طر البومة(، يف حني اأن ق�سما �سغرا جدا 
�ساعة   24 م��ن  اأق���ل  لديهم  ال��ف��رتة  تلك  ت��ك��ون  فقط 

)طر القربة(.
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الر�ضاعة الطبيعية ترفع الطفل اجتماعيًا
الأن  االأط��ف��ال  ت�ساعد  قد  الطبيعية  الر�ساعة  اأن  جديدة  درا���س��ة  وج��دت 
ال�سلنّم  �سمن  يرتفعون  وب��ال��ت��ايل  االجتماعي  احل���راك  يف  اأرق���ى  يكونوا 

االجتماعي.
وذكر موقع هلث داي نيوز االأمركي اأن الباحثني يف جامعة كولدج لندن 
وجدوا اأن للر�ساعة الطبيعية منافعها على مدى احلياة، فهي ال تعطي 
الطفل بداية جيدة فح�سب يف حياته، بل تزيد فر�سه ال�سحية وجناحه 
كرا�سد . ونظر الباحثون بقيادة اأماندا �ساكر يف بيانات تعود ملجموعتني 
والثانية   ،1958 العام  ول��د يف  األ��ف طفل   17 اأك��رث من  �سملت  االأوىل 

�سملت ما يزيد عن 16 األف مولود يف العام 1970.
ال��ذي��ن ولدوا  اأر���س��ع��ن م��وال��ي��ده��ن  % م��ن االأم���ه���ات   68 اأن  ويف ح��ني 
عام  ول���دوا  ال��ذي��ن  اأر�سعن مواليدهن  % فقط   36 ف��اإن   ،1958 ع��ام 

.1970
م املواليد اإىل 3 فئات �سملت من مل ير�سع طبيعياً، ومن ر�سع  وقد ق�سنّ

الأقل من 4 اأ�سابيع، ومن ر�سع 4 اأ�سابيع على االأقل.
اأدمغتهم وخ�سعوا  وجرت متابعة املواليد حتى �سن الر�سد، واخترب منو 
بينها  العوامل  من  كثراً  االعتبار  بعني  العاملون  واأخ��ذ  طبية.  لفحو�ض 
الطبقة االجتماعية لالأهل عند والدة الطفل، ونظروا بعدها يف االأطفال 

الذين ارتقوا �سمن ال�سلم االجتماعي مع بلوغهم �سن الر�سد.
يف  االرتقاء  احتماالت  زادت  الطبيعية  الر�ساعة  اأن  ظهر  للنتائج  ووفقاً 
ال�سلنّم  يف  االنخفا�ض  ن�سبة  وقللت   ،%  24 بن�سبة  االجتماعي  ال�سلم 
بن�سبة 20 %. وقال العلماء اإنه من غر الوا�سح اأي جانب من الر�ساعة 
الغذائية  امل���واد  اأم  ف��ائ��دة، ه��ل االت�����س��ال اجل�����س��دي  اأك���رث  ك��ان  الطبيعية 

املوجودة يف حليب االأم.

اآالم الرقبة...
هدية ع�ضر التكنولوجيا

وت�سمى  والرقبة  الكتف  ب��ني  املنطقة  ت�سنجات  و  الرقبة  اآالم  تعترب 
بالعامية )الوتاب( من اكرث االوجاع �سيوعا والنبالغ عندما نقول ان 
معظم الب�سر يعانون منها رجاال ون�سائا ..�سبابا و�سيوخا فما ا�سبابها 

وطرق الوقاية او التخفيف منها .
اجلاذبية  م��ع  يتعامد  الفقري  ع��م��وده  جتعل  االن�سان  قامة  انت�ساب 
االمر  هذا  والي�ساهد  الفقرات لالن�سغاط  تعر�ض  وبالتايل  االر�سية 
عند باقي الفقاريات فعمودها الفقري يوازي االر�ض وي�ستند على اربع 

قوائم مما يعطيه حماية ودعم .
ثم ان تغر منط احلياة اليومية و انح�سار املهن التقليدية التي تعتمد 
املكاتب  على  طويلة  ل�ساعات  اجللو�ض  ل�سالح  الع�سلية  ال��ق��وة  على 
وا�ستخدام اجهزة الكمبيوتر وحتى ق�ساء اوقات الفراغ على االنرتنت 
ل�ساعات طويلة  الرقبة  انحناء  اعمال جمهدة تتطلب  وحتى ممار�سة 
كربات املنازل مثال وقلة او انعدام ممار�سة الريا�سة كلها توؤدي لبقاء 
مقوية  حالة  يف  الرقبة  منطقة  وخ�سو�سا  اجل�سم  ع�ضالت  جمموع 
انحناء يف  ب��ح��دوث  تت�سبب  ال���وزن  زي���ادة  ان  كما  )�سد ع�سلي(  دائ��م��ة 
العمود الفقري اىل االمام و تقو�ض الكتفني ومع التقدم بالعمر و �سوء 
التغذية احيانا تتلني الغ�ساريف بني الفقرات فيوؤدي حلدوث الفتوق 
واالنزالقات فيما بينها مما ينتج عنه اآالم �سديدة ومع ازدياد االن�سغاط 
ب��االط��راف م��ع �سعف  او دوخ��ة وحتى خ��در  ال��راأ���ض  يت�سب ب�سداع يف 
ع�سلي �سديد ب�سبب تنبيه االع�ساب و �سغط الع�ضالت املت�سنجة على 

االوعية الدموية ال�ساعدة والهابطة املوجودة يف الرقبة.
كيف باالمكان التقليل او الوقاية من هذه االوجاع؟؟

الوزن  زي��ادة  و  اللياقة  متارين  و  ال�سحية  اجللو�ض  ع��ادات  اهمال  ان 
فتكون   .. الرقبي  العمود  لي�ساب  �سدتها  ت��زداد  بت�سنجات  تت�سبب  اذا 

الوقاية بتجنب تلك االمور .

التنقل ل�ضاعات طويلة يزيد القلق 
ذكرت درا�سة اأمركية، اأن االأ�سخا�ض الذين ت�ستغرق رحلة ذهابهم اإىل 
اأوقات  بالقلق يف معظم  ي�سعرون  �ساعات   3 اأك��رث من  يومياً  اأعمالهم 

اليوم.
وبينّنت الدرا�سة التي ن�سرت يف دورية )براي�ض اإكونوميك�ض( اأن 40% 
من االأ�سخا�ض الذين ت�ستغرق رحلة ذهابهم اإىل اأعمالهم يومياً اأكرث 
من 3 �ساعات ي�سعرون بالقلق يف معظم اأوقات اليوم، فيما بلغ معدل 
االأ�سخا�ض الذين يتنقلون ملدة 10 دقائق فقط والذين يعي�سون هذا 

القلق الدائم، 28%.
للرفاهية  وايز  غالوب- هيلث  موؤ�سر  ل�سالح  اأجري  ا�ستطالع  وك�سف 
اأن  االأمركيني،  املواطنني  و�سعادة  �سحة  درج��ة  لتقييم  موؤ�سر  وهو   ،
االأ�سخا�ض الذين يقطعون م�سافات طويلة للذهاب اإىل اأماكن عملهم 
اأقل ا�ستمتاعاً خالل يومهم  اأكرب بالتعب ويكونون  مييلون اإىل �سعور 

يف العمل.
كافة  يف  ا�ستمتاعهم  درج��ة  عن  االأ�سخا�ض  ���س��وؤال  عند  اأن��ه  اإىل  ولفت 
ن�ساطاتهم اليومية، كان التنقل �سباحاً باجتاه وظائفهم يحتل املرتبة 

االأخرة.
الأن  االأ�سخا�ض،  �سعادة  �ض  يخفنّ طويلة  ل�ساعات  التنقل  اأن  اإىل  واأ�سار 
واإىل  من  االنتقال  يف  يومياً  طويلة  �ساعات  يق�سون  الذين  املوظفني 

العمل يكون لديهم وقت اأقل للتوا�سل مع العائلة واالأ�سدقاء.
ر �سلباً اأي�ساً يف ال�سحة، م�سراً  د اأن التنقل ل�ساعات طويلة يوؤثنّ واأكنّ
والظهر،  الرقبة  اآالم  من  اأك��رث  يعانون  املعنيني  االأ�سخا�ض  اأن  اإىل 
للوجبات  تناواًل  واأق��ل  الريا�سية،  للتمارين  ممار�سة  اأق��ل  ويكونون 
املح�سرة يف املنزل من نظرائهم الذين ال يتنقلون ل�ساعات طويلة 

من واإىل عملهم.

م����ري���������ض ال���������ص����ك����ري.. 
ان���ت���ب���ه مل�����ص��ام��ري ال���ق���دم 
حذرت جملة ال�سيدليات احلديثة 
مر�سى ال�سكري من حماولة عالج 
التي  ال��ث��اآل��ي��ل  اأو  ال��ق��دم  م�سامر 
با�ستخدام  اأق��دام��ه��م  ع��ل��ى  تظهر 
ال�سبغات  اأو  الال�سقة  االأ���س��رط��ة 
الرجوع  دون  اأن��ف�����س��ه��م  ت��ل��ق��اء  م��ن 
اأن  مي���ك���ن  اإذ  خم���ت�������ض،  ل��ط��ب��ي��ب 
يت�سبب ذلك يف حتول هذه الثاآليل 
اأقدامهم مما  اإىل ج��روح كبرة يف 

يعر�سهم بعد ذلك خلطر البرت.
واأو����س���ت امل��ج��ل��ة االأمل��ان��ي��ة مر�سى 
ال���������س����ك����ري ب���ف���ح�������ض اأق����دام����ه����م 
ب�����س��ورة يومية  ن��ح��و دق���ي���ق  ع��ل��ى 
يت�سنى  با�ستخدام مراآة، وذلك كي 
االإ���س��اب��ة باجلروح  اك��ت�����س��اف  ل��ه��م 
امل��ن��ا���س��ب، مم��ا ميكنهم  ال��وق��ت  يف 
التعر�ض  اأقدامهم من  من حماية 

خلطر البرت.
عليهم  ينبغي  اأن��ه  املجلة  واأ�سافت 
مق�سات  ع����ن  اال����س���ت���غ���ن���اء  اأي�������س���ا 
االأدوات  م��ن  غ��ره��ا  اأو  االأظ���اف���ر 
احلادة وا�ستبدالها مبربد االأظافر 
اخلفاف  االإ���س��ف��ن��ج��ي  احل���ج���ر  اأو 
للعناية باأظافر اأقدامهم على نحو 

�سليم.
يحر�ض  اأن  ال�������س���روري  م���ن  ك��م��ا 
مري�ض ال�سكري على ارتداء حذاء 
الداخل  م���ن  ي��ح��ت��وي  ال  م��ن��ا���س��ب 
اأي���ة م��وا���س��ع خ��ي��اط��ة، ويجب  على 
احلذاء  داخل  اأ�سابعه  تن�سغط  اأال 
اأو ت�سكل جدرانه الداخلية �سغطا 

على قدمه.

����ص���ي���ارة   37 ت���������ص����ادم 
ب���ج���روح يف  اأ����س���ي���ب 17 ���س��خ�����س��اً 
مدينة  يف  �سيارة   37 ب��ني  ت�سادم 

�ساراتوف جنوب رو�سيا.
الرو�سية  االأن����ب����اء  وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت 
نوفو�ستي ام�ض عن متحدث با�سم 
قوله  االإقليمية  ال��ط��وارئ  خ��دم��ة 
مدينة  يف  ت�����س��ادم��ت  اآل��ي��ة   37 اإن 
اأ�سفر  ما  رو�سيا،  �ساراتوف بجنوب 

عن اإ�سابة 17 �سخ�ساً.
من   9 حالة  اأن  املتحدث  واأ���س��اف 
نقلهم  ا�ستدعت  ال�17  امل�سابني 
فيما  امل�ست�سفى،  يف  العالج  لتلقي 

عولج البقية يف مكان احلادث.
ا�سطدمت  التي  االآل��ي��ات  اأن  وذك��ر 
وحافلتان  �ساحنتان  ه��ي  ببع�سها 

وحافلتان �سغرتان و31 �سيارة.
اإح����دى  ت���وق���ف م��ك��اب��ح  اأن  وت������ردد 
ال�سبب  ه��و  العمل  ع��ن  ال�ساحنات 

وراء احلادث. 

رحيل غولدبرغ عن 68 عامًا 
ت����ويف امل���وؤل���ف وامل��ن��ت��ج االأم���رك���ي 
غاري ديفيد غولدبرغ، الذي ترك 
يف ر�سيده عدداً كبراً من االأفالم 
اأبرزها روابط عائلية  وامل�سل�سالت 
اإ�سابته  اإث��ر  68 ع��ام��اً  ، ع��ن عمر 

ب�سرطان يف الدماغ.
اأمركية  اإع����الم  و���س��ائ��ل  واأف������ادت 
ب��رح��ي��ل غ��ول��دب��رغ ع���ن ع��م��ر 68 
عاماً يف منزله مبدينة مونتي�سيتي 
يف ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا، اإث���ر م��ع��ان��ات��ه من 

�سرطان يف الدماغ.
ح�سل  ال���راح���ل  اأن  اإىل  واأ�����س����ارت 
جوائز  على  املهنية  حياته  خ��الل 
ك���ث���رة م���ن ب��ي��ن��ه��ا ج��ائ��زت��ا اإمي���ي 

وجائزتا كرة ذهبية .
اأفالم  ر���س��ي��ده  يف  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 
وم�������س���ل�������س���الت م����ث����رة اأب�����رزه�����ا 
 Family كم�سل�سل روابط عائلية
 Spin يف العام 1982، و Ties
 Bye Dad و  واأف���الم   ،  City
 Must Loveو Bye Love

.Dogs

ال�ضعودية  يف  للإنرتنت  م�ضتخدم  مليني   9
قالت درا�سة حديثة باأن عدد م�ستخدمي االإنرتنت يف ال�سعودية جتاوز 9.4 ماليني م�ستخدم، يف الوقت الذي 

بلغت ن�سبة الذكور منهم 58 %، فيما تراوح اأعمار %40 من هذه الن�سبة بني 20 و30 عاماً، واأن 24 
% من امل�ستخدمني تراوح اأعمارهم بني 31 و40 عاماً.

IPSOS املتخ�س�سة باإجراء االإح�سائيات واالأبحاث، يف بيان لها ن�سرته  اإيب�سو�ض  واأو�سحت منظمة 
ب�سكل  واالألعاب  الفيديو  ملواقع  االإن��اث  ا�ستخدام  اأن  الثالثاء،  ام�ض  ال�سعودية،  االقت�سادية  �سحيفة 

وال�سفر  ال�سياحة  ومواقع  امل�سرفية  اخلدمات  مواقع  الذكور  ي�ستخدم  حني  يف  الذكور،  من  اأعلى 
% من الذكور   89 ب�سكل اأعلى مما عند االإن��اث وح�سب االإح�سائيات ال�سادرة يف التقرير، فاإن 

%88 من االإن��اث، يف حني اأن 66 % من  يف ال�سعودية ي�ستخدمون حمركات البحث مقابل 
الذكور ي�ستخدمون مواقع الفيديو مقابل 70 % من االإناث.

االإناث،  م��ن   58% التقنية مقابل  امل��واق��ع  زوار  م��ن  ه��م  ال��ذك��ور  % م��ن   63 اأن  تبني  كما 
اأما  االإن���اث  من   59% مقابل  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  ال��ذك��ور  % من   61 وي�ستخدم 

فيما يخ�ض مواقع الربيد االإلكرتوين، فقد اأو�سحت الدرا�سة اأن %51 من الذكور هم من 
م�ستخدمي مواقع الربيد االإلكرتوين مقابل 49 % من االإناث، وبالن�سبة ملواقع االأخبار فاإن 

هذه املواقع مقابل 36 % من االإناث. م�ستخدمي  من  هم  الذكور  من   49%
ويت�سدر ت�سدر موقع غوغل قائمة املواقع االأكرث زيارة يف ال�سعودية، حيث ي�ستخدم 85 % من 
 66 الذكور املوقع مقابل 84 % من االإناث، تاله موقع يوتيوب بن�سبة 63 % من الذكور مقابل 
% من االإناث، يف حني حظي موقع في�سبوك مبعدل زيارة بلغ %50 عند الذكور مقابل 44 % 
عند االإناث. اأما موقع MSN فقد نال معدل زيارة بلغ %47 عند الذكور مقابل 50 % عند 
االإن��اث، وحظي موقع ياهو مبعدل زيارة بلغ 36 % عند الذكور مقابل 33 % عند االإناث اأما 

موقع تويرت فقد ح�سل على معدل زيارة بلغ 29 % عند الذكور مقابل 28 % عند االإناث.
ونال موقع مو�سوعة ويكيبيديا معدل زيارة بلغ %20 عند الذكور مقابل %25 عند االإناث.

التوقيت ال�ضيفي يوؤثر على ال�ضاعة البيولوجية للإن�ضان
عملية االنتقال اإىل التوقيت ال�صيفي ت�صّكل عبئا على ما يعرف بال�صاعة البيولوجية لالإن�صان. 
فقد ثبت مثال ارتفاع حاالت االإ�صابة بال�صكتة القلبية، وتدهور قدرة بع�ض النا�ض على النوم 

ب�صكل طبيعي.



•• العني-الفجر:
•• ت�صوير-حممد معني:

حقق مكتب العني التعليمي اأربعة مراكز متقدمة �سمن الع�سرة االأوائل يف 
بالق�سم  اثنان  منهم  احلايل  الدرا�سي  للعام  ع�سر  الثاين  ال�سف  امتحانات 
االهتمام  اأن  االأوائ���ل على  اأجمع  وق��د   .. االأدب���ي  بالق�سم  واالآخ���ران  العلمي 

ك��ان وراء تفوقهم وه��ذا ما  واملعلمات  واملعلمني  االأه��ل  به من  ال��ذي حظوا 
اأكده نا�سر را�سد عبيد الدرمكي من مدر�سة الدهماء الق�سم العلمي الذي 
ح�سل %99.1  وينوي االلتحاق بكلية الهند�سة بجامعة االإمارات على اأن 
يتخ�س�ض يف الهند�سة الكهربائية. وجاء عمرو حممد رزق عنان من مدر�سة 
براعم العني يف الرتتيب اخلام�ض علمي �سمن الع�سرة االأوائل على م�ستوى 
الدولة وينوي اأن يلتحق بكلية الطب بجامعة املن�سورة مب�سر ليوؤكد والده 

االأ�ستاذ بق�سم علوم احلياة بكلية العلوم بجامعة االإمارات اأن عمرو يحافظ 
وب�سكل دائم على تفوقه منذ املراحل االبتدائية م�سرا اإىل اأن تفوقه العلمي 

مل مينعه من ممار�سة االأن�سطة الريا�سية ومنها كرة القدم.
الرتتيب  املقام يف  علي من مدر�سة  ع�سام  �سلطان  ج��اء  االأدب��ي  الق�سم  ويف 
الثامن على م�ستوى الدولة بن�سبة %99.2  م�سرا اإىل اأن درا�سة القانون 
اأن يوؤكد على الدور  هي هدفه الذي يتطلع اإىل حتقيقه ومل ين�ض �سلطان 

ال��ذي قام به وال��ده جتاهه وهو من العاملني باحلقل الرتبوي حيث  املهم 
كان لت�سجيع االأه��ل له هو الدافع القوي املهم ليحافظ على تفوقه طوال 

مراحل درا�سته .
وجاءت عائ�سة �سامل حممد اأحمد بالق�سم االأدبي بتعليم الكبار لتح�سل على 
اأن ت�سجيع  اأم البن وابنة لتوؤكد على  %99.9 وهي  املركز العا�سر بن�سبة  

زوجها كان وراء  تفوقها وتنوي االلتحاق بكلية االإدارة واالقت�ساد. 

••  العني - الفجر:

النعيمي،  را�سد  علي  الدكتور  �سعادة  اأ�ساد 
م���دي���ر ج��ام��ع��ة االم�������ارات ب��ج��ه��ود فريق 
الباحثني يف كلية الطب والعلوم ال�سحية 
بحثية  درا�سة طبية  الك�سف عن  مبنا�سبة 
ومقايي�ض  مب�����س��ت��وي��ات  ت��ت��ع��ل��ق  ج���دي���دة 
املق�سود  غ���ر  االأط����ف����ال  ت�����س��م��م  ح�����وادث 
بها  املتعلقة  اخلطر  وع��وام��ل  وتوجهاتها 
من  انطالقاً  النعيمي  الدكتور  قال  حيث 
ال���روؤي���ة احل��ك��ي��م��ة مل��ع��ايل ال�����س��ي��خ حمدان 
التعليم  وزي������ر  ن���ه���ي���ان،  اآل  م����ب����ارك  ب����ن 
االأعلى  الرئي�ض  العلمي،  والبحث  العايل 
االإم���ارات  جامعة  ت�سبح  ان  يف  للجامعة، 
ذات  رائدة  املتحدة جامعة بحثية  العربية 
باحثونا  ي�ستمر  ع��امل��ي��اً،  م��رم��وق��ة  م��ك��ان��ة 
اجلامعة  ق��درات  ا�ستعرا�ض  يف  املتميزون 
املتعلقة  للم�سكالت  للت�سدي  وامكانياتها 
ب�سكل فعال يف  وامل�ساهمة  باالأطفال عاملياً 
جمال ال�سحة العامة، اإن ن�سر هذا البحث 
العاملية املرقومة ما هو  اأحد الدوريات  يف 
اإال �سهادة على اأهميته ومتيز العمل الرائع 
ب���رواين  �سليمان  ال��دك��ت��ور  ب��ه  ق���ام  ال����ذي 
فخورون  ونحن  �سريف،  يا�سر  والدكتور 

جداً بهذا البحث.
العر�سي  االأط��ف��ال  ت�سمم  ح��وادث  وتعترب 
م�سكلة عاملية بني االأطفال خا�سة الأولئك 
دون �سن 6 �سنوات، حيث ك�سفت الدرا�سة 
التي قام بها الباحثني والتي ن�سرت حديثاً 
نتائج ج��دي��دة تتعلق بهذا  ال��دول��ة ع��ن  يف 

املو�سوع املهم. 
�سليمان  الدكتور  البحثي  الفريق  وتراأ�ض 
االأطفال  ط��ب  يف  م�سارك  اأ�ستاذ  ب���رواين، 
اأمرا�ض  وا�ست�ساري  االإم����ارات  جامعة  يف 
اجل�����ه�����از ال���ه�������س���م���ي ع���ن���د االأط������ف������ال يف 
جون  مل�ست�سفى  ال��ت��اب��ع  ت����وام  م�ست�سفى 
يف  و����س���ارك  ال��ع��ني،  وم�ست�سفى  ه��وب��ك��ن��ز، 

مركز  م��ن  �سريف  يا�سر  الدكتور  البحث 
اأبوظبي،  يف  وال�سموم  االأدوي����ة  معلومات 
مركز  “دور  ب��ع��ن��وان  ال���درا����س���ة  وج������اءت 
ال�����س��م��وم يف ال��ت��ق��ل��ي��ل م��ن ح����وادث تناول 
ال�سموم غر املق�سود عن طريق ا�ستهداف 
ن�سرت  ك��م��ا  االأولية”،  اخل���ط���ر  ع���وام���ل 
العلمية  امل��ج��ل��ة  ال��درا���س��ة يف  ه���ذه  ن��ت��ائ��ج 
 Pediatric االأط��ف��ال  لطب  امل��رم��وق��ة 

.Emergency Care
البيانات  ق���د ج��م��ع  ال��ب��ح��ث  ف��ري��ق  وك����ان 
املتعلقة بالدرا�سة من االأطفال الذين تقل 
تواجدوا  ممن  �سنوات   10 عن  اأعمارهم 
اأكرب م�ست�سفيني يف  يف غرف الطوارئ يف 
للت�سمم  لتعر�سهم  نتيجة  العني  مدينة 
ودي�سمرب  ي��ن��اي��ر  ب���ني  ال���ف���رتة  يف  وذل����ك 
اال�سابات  الدرا�سة  وا�ستبعدت   ،  2010

الناجتة عن الت�سمم املتعمد وت�سمم اجللد 
االأطفال  ع��دد  وب��ل��غ  احل�����س��رات،  ول�سعات 
 10 �سن  ال��درا���س��ة حت��ت  �سملتهم  ال��ذي��ن 
اأن  نتائجها  واأظهرت  200 طفل،  �سنوات 
ال�سموم  لتناول  ال�سنوية  احل��وادث  معدل 
لكل   2.35 يبلغ  ال��دول��ة  يف  املتعمد  غ��ر 
1،000 طفل يف �سن 10 �سنوات اأو اأقل، 
ارتفاع  اأن  ه��و  للده�سة  ي��دع��و  م��ا  اأن  اإال 
م���ع���دل ت��ع��ر���ض االأط����ف����ال االإم���ارات���ي���ني 
للت�سمم العر�سي يبلغ �سعفي ما يتعر�ض 

له اأطفال اجلن�سيات االأخرى. 
ومب��ق��ارن��ة  ن��ت��ائ��ج ال��درا���س��ة احل��ال��ي��ة مع 
)قبل  �سنة   14 قبل  اأجريت  درا�سة  نتائج 
االأدوية وال�سموم(،  اإن�ساء مركز معلومات 
معدل  يف  امل���ل���ح���وظ  االن���خ���ف���ا����ض  ت���ب���ني 
العر�سي،  املنزلية  الكيميائية  املواد  تناول 
وح�سب ما ذكره الباحثني ، قد يكون ذلك 
قام  التي  املكثفة  التوعية  نتيجة حلمالت 
يف  وال�سموم  االأدوي���ة  معلومات  مركز  بها 
تاأ�س�ض  وال���ذي  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال�سحة  هيئة 
اأجل رفع م�ستوى  2005 وذلك من  عام 
ال��وع��ي ل��دى االأف����راد ح��ول خماطر املواد 

الكيميائية املنزلية. 

دور  م���رة  والأول  ال��ب��ح��ث  ف��ري��ق  وو����س���ف 
مركز ال�سموم االيجابي يف ال�سحة العامة 
ت�سمم  م�سكالت  من  التقليل  اإىل  الهادف 
االأطفال العر�سي يف العامل، ويدير مركز 
معلومات االأدوية وال�سموم الدكتور يا�سر 
الدرا�سة،  هذه  يف  امل�سارك  املوؤلف  �سريف، 
من  حالياً  املركز  يف  العمل  �ساعات  ومتتد 
ال�ساعة  وحتى  �سباحاً   07:00 ال�ساعة 
15:00 م�ساًءا من االأحد وحتى اخلمي�ض 
. وي�سلط البحث ال�سوء على اأهمية ن�سر 
ال��ت��وع��ي��ة ع���ن م��رك��ز م��ع��ل��وم��ات االأدوي�����ة 
وال�����س��م��وم واأه����داف����ه يف ت��وع��ي��ة االأه����ايل 
ن��ح��و جت��ن��ب م��ث��ل ه���ذه احل����وادث وال���دور 
وار�ساد  اال�ستجابة  يف  املركز  يلعبه  ال��ذي 
لتناول  اطفالهم  تعر�ض  ال��ذي��ن  االأه���ايل 
امل����واد ال�����س��ارة، واأ����س���ار ال��دك��ت��ور ب���رواين 
امل�ساعدة  تقدم  لن  التوعية  ه��ذه  املثل  اإن 
االأطفال  ه��وؤالء  ملعاجلة  الطوارئ  الأطباء 
اأن توؤثر ايجابياً يف  فح�سب واإمن��ا ميكنها 
التقليل من خماوف االأهل وزيارات غرف 
التقليل  وبالتايل  وامل�ست�سفيات  الطوارئ 
من التكاليف االجمالية للرعاية ال�سحية 

التابعة لها.

حملة تثقيفية ل�ضالونات 
مبدعة تنفذها بلدية العني 

•• العني - الفجر

�سمن �سل�سلة حمالت بلدية مدينة العني الرقابية نفذت اإدارة ال�سحة 
العامة – ق�سم �سوؤون الرقابة – وحدة املر�سدات حملة تثقيفية توعوية 
كل  تت�سمن  جتارية  رخ�سا  حتمل  ايل  مبدعة  �سالونات  من  ل�سبعة 
منها  ن�ساطا واحدا فقط وفقا ل�سروط مبدعه وهو الربنامج التابع 
اأعمال ابوظبي -  مبدينة العني وبالتعاون مع غرفة  ملجل�ض �سيدات 

التجارة وال�سناعة – ابوظبي.
ال�سالونات  ه��ذه  تطبيق  م��دى  على  ل��ل��وق��وف  احلملة  ه��ذه  وج���اءت 
بها  العامالت  وتثقيف  املطلوبة  ال�سحية  لال�سرتاطات  التجميلية  
ت�سمنت  كما  ال�سحية  بال�سروط  التزامهم  باأهمية  وعيهم  وزي���ادة 
احلملة التوعية باالإر�سادات والتوجيهات ل�سمان جودة اخلدمات التي 

تقدمها تلك ال�سالونات .
و ياأتي الهدف من تنظيم هذه احلمالت التثقيفية والرقابية  لرفع 
امل�ستوى ال�سحي لدى العامالت من حيث النظافة العامة والتزامهن 
بالزي اخلا�ض باملراكز التجميلية ،  اإ�سافة اإىل احلر�ض على نظافة 
االأدوات امل�ستخدمة وكيفية تعقيمها بالطرق ال�سليمة بعد كل ا�ستعمال 
العامة   ال�سحة  على  للحفاظ  املنتج  �سالحية  ت��اري��خ  م��ن  وال��ت��اأك��د   ،
الالزمة  التهوية  نظيفة من حيث   بيئة �سحية  توفر  على  والعمل 
للمكان ، كما مت التنويه عن خطورة ا�ستخدام خلطات م�ستح�سرات 

التجميل  ملا حتويه من اأ�سرار وم�ساعفات �سحية. 
من  وف��ع��ال  كبر  جت��اوب��ا  التثقيفية   التوعوية  احلملة  الق��ت  وق��د 
اإ�سافة اإىل تقديهم للدور الذي تقوم به   ، اأ�سحاب ال�سالونات  قبل 
بلدية مدينة العني يف جمال احلر�ض على �سالمة امل�ستهلك و�سمان 
والتقيد  ال�سحية  بال�سروط  التجميل  �سالونات  التزام  ا�ستمرارية 

بها.  
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يف درا�صة طبية جديدة بجامعة االمارات

االأطفال املواطنون اأكرث عر�ضة للت�ضمم
 العر�ضي �ضعفي غريهم من اجلن�ضيات االأخرى

اأربعة مراكز متقدمة بالعني �ضمن الع�ضرة االأوائل اثنان بالعلمي واالآخران باالأدبي



يحتاج اجل�سم البالغ اإىل 1600 وحتى 2500 �سعرة 
العوامل  ح�سب  تنق�ض  اأو  تزيد  وق��د  يومياً،  ح��راري��ة 

ال�سابقة.
عموماً، يحتاج كل كيلوغرام من وزن اجل�سم اإىل �سعرة 
بالوظائف  للقيام  ال��ي��وم  يف  عمل  �ساعة  لكل  ح��راري��ة 
االأ�سا�سية. مثاًل، اذا كان الوزن 70 كيلوغراماً، ومبا 
اأن اليوم 24 �ساعة فاإن االحتياج اليومي من ال�سعرات 
�سعرة حرارية من   1680  =24*1*70 احلرارية= 
دون اأي جمهود اإ�سايف. فاإذا كان املجهود قلياًل ُي�سرب 
كل كيلوغرام من وزن اجل�سم ب 1،3. واإذا كان املجهود 
متو�سطاً ُي�سرب كل كيلوغرام من وزن اجل�سم ب1،4. 

واإذا كان ن�سطاً ي�سرب كل كيلوغرام من ب 1،5. 
اأن��ق��ا���ض عدد  ي��ج��ب  ال����وزن  ال��رغ��ب��ة بتقليل  يف ح��ال��ة 
 500 مبقدار  امل�ستهلكة  اليومية  احلرارية  ال�سعرات 
الوزن  زي���ادة  يف  الرغبة  حالة  اأم��ا يف  ح��راري��ة.  �سعرة 
فيجب زيادة عدد ال�سعرات احلرارية اليومية مبقدار 

حرارية. �سعرة   500
وميكن تناول كل ما ت�ستهيه من طعام وعدم حرمان 
ب��ال��ك��م��ي��ة، بحيث ال تزيد  ب�����س��رط االع���ت���دال  ال��ن��ف�����ض 

ال�سعرات احلرارية.
عند تناول كميات كثرة من الطعام يجب عدم االإ�سابة 
بالنظام  االل��ت��زام  ع��دم  الطبيعي  م��ن  الأن  ب��االإح��ب��اط 
الغذائي يف بع�ض االأحيان. فال م�سكلة يف تناول قطعة 
من ال�سوكوال اأو طبق د�سم اأو �سراب حملى. املهم عدم 
الياأ�ض والرتاجع والقول بعدم اال�ستطاعة باال�ستمرار 
يف النظام الغذائي املتوازن، فزيادة الطعام يف يوم يجب 

اأن يقابلها تقليل الطعام يف اليوم التايل.

ن�صائح
• تناول االأ�سماك الطازجة الدهنية، فهذا النوع من 
بالربوتينات  غني  فهو  اجل�سم  ل�سحة  ممتاز  الطعام 
ودهونه غر م�سبعة غنية باالأحما�ض االأمينية اأوميغا 
من  فتتخل�ض  وال�سرايني،  للدماغ  ج��داً  املفيدة   3

الكول�سرتول.
• تناول االأ�سماك املعلبة كالتونا وال�سردين واملاكاريل 

املحفوظة يف املاء.
• تناول الفواكه الطازجة، ويف�سل تناولها بق�سرتها 

ف ال�سهية. فهي غنية باالألياف ومتالأ املعدة وتخفنّ
من  ل��ال���س��ت��ف��ادة  اخل�������س���روات  ب���ت���ن���اول  • ال���ت���ن���وع 

الفيتامينات واملعادن املختلفة.
االأ�سمر  واالأرز  كالقمح  الكاملة  احل��ب��وب  ت��ن��اول   •
بال�سكريات  غنية  فاحلبوب  وغ��ره��ا.  وال�����س��وف��ان... 
 B فئة  من  بالفيتامينات  وغنية  االح���رتاق  البطيئة 

واالألياف الغذائية.
اإىل  ال��ك��اك��او  م���ن  م��ل��ع��ق��ة  اإ���س��اف��ة  يف  م�سكلة  ال   •

احلليب.
االإمكان. قدر  والزيوت  ال�سمن  من  • التقليل 

بدال من  الد�سم  القليلة  واالأل��ب��ان  االأجبان  تناول   •
من  نف�سها  الكمية  على  حتتوي  الأنها  الد�سم،  كاملة 

الكال�سيوم تقريباً.
اأن الزيت والزبدة وال�سحم واملرغارين  • يجب العلم 
تتكون من %99 من الدهون وكل غرام منها ينتج 9 

�سعرات حرارية.
الطعام  يف  املتخفية  ال��ده��ون  م��ن  احل���ذر  ي��ج��ب   •

ك���امل���وج���ودة يف ال���ل���ح���وم احل����م����راء وال����دواج����ن 
وال�سل�سات  واالأج������ب������ان  واالأ�����س����م����اك 

واحللويات.
• عدم تناول الطعام اأمام التلفاز فمع 
االندماج بامل�ساهدة يكون من ال�سعب 
تناولها،  يتم  التي  الكمية  مراقبة 
تناول  االإف�����راط يف  ي����وؤدي اىل  م��ا 
م�سغول  العقل  اأن  ومب��ا  الطعام. 
�سا�سة  ع��ل��ى  االأح������داث  مب��ت��اب��ع��ة 
االإح�سا�ض  ي��ت��م  ف��ل��ن  ال��ت��ل��ف��از 

باإ�سدار اإ�سارة ال�سبع.

ال�سعور  م��ن  للتقليل  ال��وج��ب��ات  ب��ني  امل����اء  ���س��رب   •
باجلوع.

بتناول  ين�سح  الوجبات  بني  باجلوع  ال�سعور  عند   •
اأو  )قنبيط(  الزهرة  اأو  الكرف�ض  اأو  اخليار  اأو  اجل��زر 

تفاحة.
وقت  اأي  يف  اليومية  الريا�سة  ممار�سة  املهم  من   •
واأن  �سخ�ض،  ك��ل  لربنامج  املنا�سب  ال��ي��وم  اأوق���ات  م��ن 
مااًل  اأو  جهداً  تكلف  ال  حمببة  �سهلة  الريا�سة  تكون 

ملمار�ستها، وين�سح باأن تكون برفقة االأ�سدقاء.

التوازن الغذائي
بتناول كل ما لذ وطاب من  الغذائي  التوازن  يتحقق 
بكميات  ولكن  ن��وع  اأي  دون احلرمان من  الطعام من 
م��ن��ا���س��ب��ة. ف���احل���رم���ان م���ن ط���ع���ام م��ع��ني ي������وؤدي اإىل 
االإحباط، ورمبا اإىل ت�سرف عك�سي باالإفراط بتناول 
اأنواع  بتناول  يتم  ال��وزن  على  فاحلفاظ  الطعام.  هذا 

الطعام كافة بكميات معتدلة.

حاجة اجل�صم
الربوتينات  م��ن  متعددة  م�سادر  اإىل  اجل�سم  يحتاج 
والدهون وال�سكريات والفيتامينات واالأمالح املعدنية 

واالألياف.

الربوتينات:
الربوتينات مهمة جداً لعمل اجل�سم، ال �سيما ع�سالته، 

وهي تاأتي من م�سادر غذاء متنوعة وكثرة.
للربوتينات م�سدران: م�سدر حيواين وم�سدر نباتي. 
واالأ�سماك  ب��اأن��واع��ه��ا  احل��م��راء  ال��ل��ح��وم  االأول  ي�سمل 
وبيا�ض  باأنواعها  وال��دواج��ن  البحر  وث��م��ار  باأنواعها 
وم�ستقاته  واحل��ل��ي��ب  امل��خ��ت��ل��ف��ة  واالأج����ب����ان  ال��ب��ي�����ض 
املتعددة. وي�سمل امل�سدر النباتي: البقوليات املختلفة 
)الفول، الفا�سولياء، اللوبياء، العد�ض، املا�ض، البازالء، 
احل���م�������ض... وغ����ره����ا(، واحل���ب���وب ال��ك��ام��ل��ة )قمح، 
واملعجنات  واخل��ب��ز  وغ��ره��ا(،  ���س��وف��ان...  �سعر،  اأرز، 

والفواكه املجففة.
- كل غرام من الربوتينات يولد 4 �سعرات حرارية.

يف�سل احل�سول على 30 اإىل %50 من الربوتينات 
الربوتينات  م����ن   70% اإىل  و50  ال���ن���ب���ات���ي���ة 

احليوانية.
10و15%  بني  يومياً  البالغ  ال�سخ�ض  يحتاج 

من اإجمايل ال�سعرات احلرارية املتناولة م�سدرها 
بروتينات للحفاظ على �سحة اجل�سم.

بغرام  البالغ  للفرد  ال�سخ�سي  اال�ستهالك  يقدر   -
من الربوتني تقريباً لكل كيلوغرام من وزن اجل�سم. 
يومياً  يحتاج  كيلوغراماً   70 ي��زن  ال��ذي  فال�سخ�ض 

غراماً من الربوتينات.  70

الدهون:
ي���خ�������س���ى اجل���م���ي���ع 

ال�����������������ده�����������������ون 
يتجنبها  و

لكنها  و

اأن  �سيما  ال  و�سحته،  اجل�سم  لعمل  وح��ي��وي��ة  مهمة 
الدماغ يتكون من %70 منها. اإال اأن النظام الغذائي 
الغني بالدهون، خ�سو�ساً الدهون امل�سبعة، يوؤدي على 
ب��اأم��را���ض خ��ط��رة مثل  اإىل اال���س��اب��ة  امل���دى الطويل 
وال�سكري...  وال�سغط  وال�����س��راي��ني  القلب  اأم��را���ض 
واالأحما�ض  االأح��ادي��ة  الدهون  تناول  بينما  وغرها. 
الزيتون  وزي��ت  كاالأ�سماك  باأوميغا3  الغنية  الدهنية 
يوؤدي دوراً مهماً حلماية القلب وال�سرايني واحلفاظ 

على ال�سحة.
وم�سدر  ح��ي��واين  م�سدر  م�����س��دران:  اأي�����س��اً  للدهون 
املختلفة  احل����م����راء  ال���ل���ح���وم  االأول  ي�����س��م��ل  ن���ب���ات���ي. 
وم�ستقاته.  واحلليب  وال��زب��دة  واالأ�سماك  وال��دواج��ن 
اأما امل�سدر النباتي فيت�سمن زيت الزيتون وزيت الذرة 
الهند  وزيت جوز  ال�سم�سم  وزيت  ال�سم�ض  عباد  وزيت 

وزيت اللوز... وغرها.
- كل غرام من الدهون يولد 9 �سعرات حرارية.

اإجمايل  م��ن   30% ا���س��ت��ه��الك  اإىل  ي��وم��ي��اً  ن��ح��ت��اج   -
ال�����س��ع��رات احل��راري��ة م��ن ال��ده��ون على اأال ت��زي��د عن 

م�سبعة. دهون   10%
- يحدد اال�ستهالك ال�سخ�سي للفرد البالغ بغرام من 
فال�سخ�ض  ج�سمه.  وزن  من  كيلوغرام  لكل  ال��ده��ون 
الذي يزن 70 كيلوغراماً يحتاج يومياً اإىل 70 غراماً 

من الدهون.

ال�صكريات )الكربوهيدرات(
ال�����س��ك��ري��ات م��ن اأب�����س��ط امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ت��ي تتكون 
ال�����س��م�����س��ي��ة. وتعترب  ال��ط��اق��ة  ب��وا���س��ط��ة  ال��ن��ب��ات��ات  يف 
بال�سعرات  الغنية  الغذائية  امل���واد  اأرخ�����ض  م��ن  اأي�����س��اً 
احلرارية الالزمة لقيام اأج�سامنا بالوظائف املختلفة.        
الن�سويات  و�سكريات.  ن�سويات  م�سدران:  لل�سكريات 
كاالأرز واخلبز وال�سوفان والقمح وال��ذره... وغرها. 

وال�سكريات 

كاحلليب والع�سل والفواكه.
- تق�سم ال�سكريات اإىل ثالثة اأنواع:

اأنواع  منها  ت��وج��د  )ب�سيطة(:  اأح��ادي��ة  �سكريات   •
الغلوكوز  اأ�سهرها  اآح��ادي  �سكر   200 متعددة حواىل 

)الدك�سرتوز( والفركتوز والغالكتوز.
�سكرين  احتاد  تتكون من  )ب�سيطة(:  ثنائية  �سكريات 
ال�سكروز  واأ���س��ه��ره��ا  البع�ض  بع�سهما  م��ع  اآح���ادي���ني 
والالكتوز  ال�سعر(  )�سكر  واملالتوز  الق�سب(  )�سكر 

)�سكر اللنب(.
�سكريات مركبة )متعددة(: تتكون من ثالثة اأنواع اأو 

اأكرث من ال�سكريات كالن�ساء.
�سعرات   4،6 ت��ق��ري��ب��ا  ي���ول���د  ال�����س��ك��ر  م���ن  غ�����رام  ك���ل 

حرارية.
نحتاج يومياً بني 40 اإىل %50 من اإجمايل ال�سعرات 

احلرارية اليومية من الكربوهيدرات.
بحواىل  البالغ  للفرد  ال�سخ�سي  اال�ستهالك  يحدد   -
6 من ال�سكريات )كربوهيدرات( لكل كيلوغرام  4 اإىل 
الذي  فال�سخ�ض  ن�����س��اط��ه.  ح�����س��ب  اجل�����س��م  وزن  م��ن 
يحتاج  الن�ساط  متو�سط  وه��و  كيلوغراماً   70 ي��زن 
ال�سكريات  م��ن  غ��رام��اً   350  =  5*70 اإىل ْ ي��وم��ي��اً 

)كربوهيدرات(.

الفيتامينات واالأمالح املعدنية
نوعاً   14 وح���واىل  الفيتامينات  م��ن  ن��وع��اً   13 ثمة 
بكميات  اجل�سم  اإل��ي��ه��ا  يحتاج  املعدنية  االأم����الح  م��ن 
قليلة. والغذاء ال�سحي املتوازن يوفر ح�سول اجل�سم 
ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات واالأم������الح املعدنية  ع��ل��ى ج��م��ي��ع ه���ذه 

ال�سرورية.
االألياف:

 ثمة نوعان من االألياف:
األياف قابلة للذوبان: البكتني وال�سماغ وع�سبة 

الرباغيث ونخالة ال�سوفان.
األياف غر قابلة للذوبان: ت�ساعد يف حت�سني 
ال�سليلوز  مثل  االإم�ساك  وتعالج  املعوي  املرور 

والهيمي�سليلوز واللينني.

مميزات االألياف
- ال حتتوي على �سعرات حرارية.

- متالأ املعدة وتعطي اإح�سا�ساً بال�سبع.
- ت�سهل املرور املعوي وتطرد املواد ال�سامة من 

اجل�سم وتقي من االإم�ساك.
وال�سكريات  ال���ده���ون  ام��ت�����س��ا���ض  ت��خ��ف��ف   -
خارج  وحتمله  منها  ج��زء  امت�سا�ض  ومت��ن��ع 

اجل�سم.
االأمعاء  القولون وتنظف  �سرطان  - تقي من 

وحتميها.
- ت��ق��ي م��ن ال��ب��وا���س��ر الأن��ه��ا جتعل 
وت�سهل  ���س��ي��ول��ة  اأك�����رث  ال������رباز 

التخل�ض منه.
- تثبت معدل ال�سكر يف الدم.

�شحة وتغذية
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اإىل  اأو من احرتاق املواد الغذائية. ترتبط حاجة اجل�صم  اأج�صامنا  ال�صعرة احلرارية وحدة قيا�ض الطاقة الناجتة من 
ال�صعرات احلرارية بعوامل كثرية من بينها: وزن اجل�صم، الطول احلجم، العمر، اجلن�ض، الن�صاط البدين، م�صتوى عمليات 

االأي�ض، حالة اجل�صم ال�صحية... اإليكم التفا�صيل.

من املعروف اأن ارتفاع م�ستوى حم�ض الهومو�سي�ستني االأميني يف الدم عامل خطر ميهد لالإ�سابة مبر�ض الزهامير واأن مكمالت 
الفيتامني B ت�ساهم يف تخفي�ض م�ستويات الهومو�سي�ستني. لكن مل يت�سح بعد ما اإذا كانت تلك املكمالت قادرة على اإبطاء تطور 

اخللل املعريف الطفيف الذي ميهد للزهامير.
قاد ديفيد �سميث وغويناويل دواد من جامعة اأوك�سفورد بع�ض االأبحاث ال�ستك�ساف ما اإذا كان املعر�ض لالإ�سابة 
الت�سوير  تقنية  فا�ستعمال  يومياً.   B الفيتامني  تناول  املر�ض عرب  اإبطاء ظهور  من  يتمكن  بالزهامير 
بالرنني املغناطي�سي لر�سد التغيرات احلا�سلة يف اأدمغة 200 متطوع من امل�سنني امل�سابني بخلل 
 B6و  B12 الفيتامني  عالية من  ن�سفهم جرعات  اأخ��ذ  �سنتني.  اأك��رث من  منذ  معريف طفيف 

وحم�ض الفوليك، بينما اأخذ الن�سف االآخر دواء وهمياً.
تاأثراً مبر�ض الزهامير، مبا يف ذلك  االأك��رث  املناطق الدماغية  اأن  اكت�سف فريق البحث 
عند  الفيتامينات.  تناولوا  ال��ذي��ن  املتطوعني  عند  نة  حم�سنّ كانت  واملخيخ،  احُل�سني 
تبني  م��ث��اًل،  الهومو�سي�ستني  م��ن  مرتفعة  ن�سبة  ي�سجلون  ال��ذي��ن  االأ�سخا�ض 
ب�سبعة  اأعلى  كانت  الدماغية  املناطق  تلك  ال�سمور يف  اأن معدل 
اأ���س��ع��اف ع��ن��د ال��ف��ئ��ة ال��ت��ي ت��ن��اول��ت ال�����دواء الوهمي 

مقارنًة بالفئة التي اأخذت الفيتامينات.
وظيفة  ن  بتح�سنّ ُيرتَجم  ال�سمور  تخفيف  وك��اأن  ب��دا 
الدماغ اأي�ساً: قدم كل من ا�ستهلك الفيتامني B اأداء 

اأف�سل يف االختبارات املعرفية.
االأوىل  للمرة  النتيجة  تلك  )اأثبتت  �سميث:  يو�سح 

اإمكان تغير م�سار تطور مر�ض الزهامير(.
ي�سدد �سيمون ريديل من مركز اأبحاث الزهامير يف بريطانيا 
على �سرورة القيام باأبحاث اإ�سافية ال�ستك�ساف ذلك الرابط، لكن ي�سر �سميث اإىل اأن مكمالت الفيتامينات اآمنة بالن�سبة 

اإىل معظم النا�ض وميكن منحها على االأرجح اإىل االأ�سخا�ض االأكرث عر�سة ملر�ض الزهامير كخطوة وقائية.
ي�سيف �سميث: )اأظن اأننا نحتاج اإىل اجلراأة كي ن�ساأل: هل من �سبب مينع تقدمي تلك املكمالت اإىل امل�سنني الذين يواجهون 

م�ساكل يف الذاكرة بانتظار ظهور نتائج حا�سمة؟(.

الفيتامني B قد يبطئ ظهور الزهامير

حاجة اجل�ضم من ال�ضعرات احلرارية 

قاوم �ضغط الدم 
االأوعية  ال��دم يف ج��دران  تدفق  يكون  ال��دم حني  ارتفاع �سغط  تظهر م�سكلة 
الدموية قوياً دوم��اً، ما ي��وؤذي ج��دران االأوعية وُيجرب القلب على بذل جهد 
وفاة  وي�سبب  دم��اغ��ي��ة،  وجلطة  قلبية  بنوبة  االإ���س��اب��ة  خطر  وي��رف��ع  اأك���رب، 

مبكرة.

حني تف�سل ثالثة اأدوية اأو اأكرث يف ال�سيطرة على امل�سكلة، ُيعترب ارتفاع �سغط 
كلية هارفارد  واأ�ستاذ طب يف  بات، طبيب قلب  ديباك  د.  الدم مقاوماً. يقول 
النا�ض  ال��ت��زام  ع��دم  احل��ال��ة:  ل��ه��ذه  �سيوعاً  االأك���رث  االأ���س��ب��اب  )م��ن  الطبية: 

بالو�سفات الطبية اأو ا�ستهالك كمية مفرطة من امللح(.
ينجم جزء من نتائج �سغط الدم املقاوم عن حاالت كامنة مثل انقطاع التنف�ض 
احلاالت  ه��ذه  معاجلة  متهد  اأن  ميكن  الكلى.  �سرايني  ت�سيق  اأو  النوم  اأثناء 

اأحياناً لل�سفاء من ارتفاع �سغط الدم.

العالج
قد ينجح تعديل االأدوية يف ال�سيطرة على �سغط الدم. لكن اإذا مل يح�سل ذلك، 
تقدم جراحة جديدة ا�سمها اإزالة التع�سيب الكلوي خيارات اأخرى. اجلراحة 
متوافرة يف اأوروبا وال تزال قيد التحقيق يف الواليات املتحدة. ت�سر الدرا�سات 
بال�ستيكية  ق�سطرة  د���ض  يتم  اآن.  يف  وفاعلة  اآم��ن��ة  طريقة  اأن��ه��ا  اإىل  االأول��ي��ة 
اإىل الكلى. يو�سح د. بات الذي يراأ�ض جتربة  رفيعة يف ال�سرايني ل�سخ الدم 
عيادية لتوفر اأدلة حا�سمة اإ�سافية: )يتم ا�ستعمال طاقة الرتدد االإذاعي عرب 
التي ت�ساهم جزئياً يف رفع  الكلى  االأع�ساب حول �سرايني  ق�سطرة ل)�سعق( 

م�ستوى �سغط الدم. يوؤدي ذلك يف العادة اإىل تراجع �سغط الدم(.

احلل
لتخفي�ض �سغط الدم، تق�سي الطريقة الفاعلة مبمار�سة متارين قوة معتدلة 
مدة 150 دقيقة اأ�سبوعياً. ثمة عن�سر غذائي اأي�ساً لتخفي�ض �سغط الدم. 
الفاكهة  ا�ستهالك  الدم( زيادة  ارتفاع �سغط  الغذائية لوقف  ت�سمل )املقاربة 
واخل�سار واحلبوب الكاملة، واملاأكوالت الغنية باملغذيات واملعروفة بفاعليتها 
يف تخفي�ض �سغط الدم مثل الكال�سيوم والبوتا�سيوم واملغني�سوم، ف�ساًل عن 
عن  االإق��الع  ميكن  كذلك،  امل�سبعة.  والدهون  ال�سوديوم  ا�ستهالك  تخفي�ض 

التدخني وحت�سني طريقة التحكم بال�سغط النف�سي.

الناجون من توقف القلب 
يعانون نف�ضيًا

 
لفت تقرير قام بتحليل خال�سة 11 درا�سة اأمركية اإىل اأن الناجني من 
االإ�سابة بتوقف القلب يعانون من م�سكالت نف�سية طويلة االأمد، مثل القلق 
واالكتئاب وتوتر ما بعد ال�سدمة. وقالت كاثرين ويلدر �ساف من جامعة 
فرجينيا كومنولث: )القلق واالكتئاب وتوتر ما بعد ال�سدمة من املخاوف 
الرئي�سية التي ت�سيب الناجني من توقف القلب. ومن املهم ت�سخي�ض هذه 
الة، واإال فاإنها �ستوؤدي اإىل وفاتهم �سريعاً(.  احلاالت وعالجها بطريقة فعنّ
وللعلم، تظهر االإح�سائيات اأن 10 % فقط من االأمركيني الذين يتوقف 
قلبهم ل�سبب من االأ�سباب ويحتاجون اإىل ال�سدمة الكهربائية يبقون على 
يف  م�سكالت  ب��دء  اإىل  �ساف  د.  برئا�سة  البحث  فريق  وخل�ض  احلياة.  قيد 
املر�سى.  % م��ن   50 اإىل   15 يف  القلب،  توقف  عقب  الذهنية  ال��ق��درات 
ويعاين نحو ثلث املر�سى لفرتة متتد من اأ�سهر اإىل �سنوات من االكتئاب 

وا�سطرابات التوتر.
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�لعدد  10828 بتاريخ 2013/6/26     
  مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2013/186  عقاري كلي                                  
�سركة   -2 ح  م  ���ض  ليمتد  انف�ستمنت  ن��ي��وورل��د  �سركة  عليهما/1-  امل��دع��ى  اىل 
برانت�سكلني   ناتاليا   / املدعي  ان  االقامة مبا  العقارية جمهويل حمل  �سيليكت 
بالت�سامن  عليهم  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد 
املحاماه  وات��ع��اب  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره����م(   1160001.36( وق����دره  مببلغ 
والفائدة 12% من تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل يف 2008/7/24 وحتى ال�سداد التام 
و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .  وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 
2013/7/7 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة ch1.A.1 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 �لدعاوي �لعقارية          

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10828 بتاريخ 2013/6/26     
  �عادة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2013/390  عقاري كلي                                  
ان  االق��ام��ة مب��ا  ك��ردي جمهول حم��ل  امل��دع��ى عليه/1- عبداحلميد ح�سن  اىل 
املدعي / را�سد دروي�ض احمد �سيف الكتبي قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ )246.045 درهم( مع الفائدة القانونية بواقع 
9% من تاريخ اال�ستحقاق يف 2010/12/21 وحتى ال�سداد التام والزامه بت�سليم 
وامل�ساريف  بالر�سوم  وال��زام��ه  ال�سواغل  م��ن  خالية  ال��دع��وى  مو�سوع  ال�سقه 
واالتعاب .  وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2013/7/21 ال�ساعة 9.30 �ض 
او من ميثلك قانونيا وعليك  ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور  بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على االقل ويف حالة تخلفك فان املحكم �سيكون مبثابة ح�سوري.  
 ق�ضم �لدعاوي �لعقارية          

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10828 بتاريخ 2013/6/26     
  مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2013/150  عقاري كلي                                  
اىل املدعى عليه/1- جممع دبي لال�ستثمار جمهول حمل االقامة مبا ان 
للمدعو/  ال�سرعية  الو�سية  ب�سفتها  با�سغينا  نيكواليفنا  فرا   / املدعي 
عليك  اق��ام  قد  بن عرب  علي  عبداهلل  را�سد  يغوروفيت�ض وميثله:  دانيل 
الزام  مع  هند�سي متخ�س�ض  بندب خبر  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
املدعى عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماه  .  وحددت لها جل�سة 
يوم االحد املوافق 2013/8/25 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة ch1.A.1 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 �لدعاوي �لعقارية          

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10828 بتاريخ 2013/6/26     
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف �لدعوى رقم 2013/775 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- هناء املدينة خلدمات التموين باملواد الغذائية �ض ذ م 
ال�سيد/حممد حارث �سويف اهلل جمهول حمل االقامة مبا ان  م  وميثلها 
طالب التنفيذ/ جتارة غالم علي عبداهلل �ض ذ م م وميثلها ال�سيد/ غالم 
علي قائدي وميثله: ماجد �سعيد حمد اجلالف ال�سويهي  قد اأقام عليكم 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )268109.10(
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
ق�ضم �لتنفيذ �لتجاري

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10828 بتاريخ 2013/6/26     
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف �لدعوى رقم 2013/226 تنفيذ جتاري
املالية  واخلدمات  وامل��ق��اوالت  للتجارة  �سعد  �سركة  �سدهما/1-  املنفذ  اىل 
2- معن بن عبدالواحد عبداجليد ال�سانع جمهويل حمل االقامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ بنك امل�سرق �ض م ع وميثله: را�سد حممد �سعيد بوج�سيم  قد 
اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )692562932.92( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
ق�ضم �لتنفيذ �لتجاري

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10828 بتاريخ 2013/6/26     
  �عادة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2013/298  مدين كلي                                    
اىل املدعى عليه /1- كيم كراون العاملية املحدودة �ض ذ م م   جمهول حمل االقامة 
)�سركة م�ساهمة عامة( وميثله: ح�سني علي  للتامني  الالين�ض   / املدعي  ان  مبا 
عبدالرحمن لوتاه قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليها 
وحتى  اال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 القانونية  الفائدة  مع  دره��م(   131.960( مببلغ 
املحاماه  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليها  املدعى  وال���زام  التام  ال�سداد 
بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �ض  املوافق 2013/7/8  االثنني  يوم  لها جل�سة  وح��ددت     .
ch1.C.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.ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.  
 ق�ضم �لق�ضايا �لتجارية و �ملدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10828 بتاريخ 2013/6/26     
�عالن حكم بالن�ضر

   يف  �لدعوى رقم 2010/105   مدين كلي                    
املحكوم عليه /1- �سعد حممد �سريف عبدالرزاق جمهول حمل االقامة   اىل 
املنعقدة بتاريخ 2011/1/20 يف الدعوى  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
املذكورة اعاله ل�سالح/ خالد يو�سف حبيب حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري 
امل��وؤرخ 2007/9/4 وال��زام املدعى عليه بان يرد للمدعيني  البيع  ببطالن عقد 
مبلغ وقدره 51.006.984 درهم وال�سيك املوؤرخ 2008/7/20 والفائدة القانونية 
بواقع 5% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2010/1/31 وحتى 
تاريخ ال�سداد التام . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
ال�سمو  با�سم �ساحب  لن�سر هذا االع��الن �سدر  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�ضم �لق�ضايا �لتجارية و�ملدنية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10828 بتاريخ 2013/6/26     
  �عالن بورود �لتقرير بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2011/2258  جتاري كلي                  
اىل املدعى عليهما/1- معر�ض اف وان لل�سيارات ذ.م.م 2- علي ح�سني 
التجاري  دب��ي  املدعي / بنك  ان  ج��وين جمهول حمل االق��ام��ة مبا 
املحكمة  ب��ان  نعلنكم  بوج�سيم  �سعيد  حممد  را�سد  وميثله:  ع  م  �ض 
املذكورة  الدعوى  يف   2013/6/20 بتاريخ  املنعقدة   بجل�ستها  ق��ررت 
الدعوى  املنتدب يف  ال�سيد اخلبر  تقرير  ب��ورود  اخطاركم  اع��اله. 
وقد حتددت جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2012/7/11 ال�ساعة 9.30 

�سباحا بالقاعة ch2.E.21 للتعقيب على التقرير. 
ق�ضم �لق�ضايا �لتجارية و�ملدنية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10828 بتاريخ 2013/6/26     
مذكرة �عادة �عالن بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2013/401  ��ضتئناف جتاري
اىل امل�ستاأنف �سدهما / 1 -�سركة الكنز للتجارة العامة ذ.م.م 2- �ساكر 
/بنك  امل�ستاأنف  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  ب��ور  نخجواين  حممود 
�سادرات ايران فرع �سوق مر�سد وميثله: ابراهيم حممد احمد حممد 
القا�سم قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2010/1080 جتاري كلي 
املوافق 2013/7/1  االثنني  يوم  لها جل�سه  وح��ددت  بتاريخ 2013/3/18 
ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة ch1.A.4  وعليه يقت�سي ح�سوركم او 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا 
رئي�س �لق�ضم

حماكم دبي

حماكم �ل�ضتئناف
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 يف �لدعوى رقم 2012/1767 جتاري كلي

امل��ح��دودة - �سركة  اي��ران �ض م ع املدعى عليه : 1- فيتا �سوي�ض  املدعي : بنك ���س��ادرات 
منطقة حرة 2- علي ر�سا مراج بناء على القرار ال�سادر من قبل حمكمة دبي االبتدائية 
بندبنا خبرا م�سرفيا يف الدعوى رقم 2012/1767 جتاري كلي ومبا انكم املدعى عليهم 
ال�ساعة  متام  يف   2013/7/2 املوافق  الثالثاء  يوم  حددنا  قد  اننا  نعلمكم  بان  نود  فاننا 
الثانية ع�سر ظهرا موعدا لالجتماع معكم يف مقر مكتبنا الكائن يف امارة دبي - ديرة 
- بور�سعيد - بناية الو�سل بزن�ض �سنرت - مقابل ديرة �سيتي �سنرت بجوار فندق رحاب 
روتانا - �سارع رقم 27 - طابق رقم 9 - مكتب 902 ، لذا نرجو منكم التكرم باحل�سور يف 
املوعد املحدد اعاله واح�سار جميع االوراق وامل�ستندات التي تودون تقدميها لنا للتمكن 
من  املحكمة  هيئة  اىل  املقدمة  وامل�ستندات  االوراق  بكافة  وت��زوي��دن��ا  مهمتنا  اداء  م��ن 

طرفكم هذا ويعترب عدم الرد مبثابة موافقة على احل�سور يف املوعد املحدد اعاله.
اخلبري امل�صريف

�عالن �جتماع خربة
�لعدد  10828 بتاريخ 2013/6/26     

  مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  �لدعوى 2007/829  جتاري كلي                                  

اىل املدعى عليهم /1- علي مو�سى واوالده للمقاوالت 2- علي مو�سى علي �سيف النقبي 3- في�سل 
اال�سرف  عبداهلل  رنا   -6 للعقارات  ويب   -5 هوم  ايه  ايه  ايه   -4 النقبي  �سيف  علي  مو�سى  علي 
7- خلفان حممد خلفان �سيف املزروعي 8- رامي عال اآل 9- حممد ب�سام حممد كمال ال�سويفي 
جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي / حممد احمد �سريف قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مبواجهة املدعى عليهم مت�سامنني ب�سحة ونفاذ عقد البيع والت�سرف ب�ساأن الطوابق 
االربعة وت�سليمهم حمل البيع امل�سار اليها يف البند 4 واحتياطية بالزامهم بالتكافل والت�سامن 
مببلغ 14045679.50 درهم والفائدة بن�سبة 12% من تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�سداد التام 
والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب.    وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2013/7/4 ال�ساعة 9.30 
�ض بالقاعة ch2.E.22 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 �لق�ضايا �لتجارية و�ملدنية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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  �عــــــالن بالن�ضر
   رقم 2013/521   

املنذر/بنك دبي التجاري 
املنذر اليه: حيات اهلل بن نعمت اهلل  

 اىل املنذر اليه ال�سيد/ حيات اهلل بن نعمت اهلل   يكلفك املنذر  بنك دبي التجاري ب�سداد 
مبلغ وقدره )2.082.366.36 ( مبوجب اتفاقية القر�ض املوؤرخة يف 16 يونيو 2008 خالل 
ثالثني يوما من تاريخ ن�سر هذا االخطار �سندا الحكام املادة )144( من قانون االجراءات 
املدنية ويف حال اخفق املخطر اليه يف دفع املبلغ خالل مدة الثالثني  يوما املذكورة فان 
املخطر �سيتخذ االج��راءات القانونية الالزمة ملبا�سرة اج��راءات نزع ملكية االر�ض رقم 
)19( التي تبلغ م�ساحتها )2.024( قدم مربع الكائنة يف تالل االم��ارات الثانية، مبني 
املتحدة واملرهونة  العربية  ، االم��ارات  ،دب��ي   الطابق االر�سي   G04 رق��م   توريا، �سقة 

ل�سالح املخطر وحجزها وبيعها وفق القوانني ال�سارية يف هذا ال�ساأن.

رئي�س ق�ضم �لكاتب  �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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  �عــــــالن بالن�ضر
   رقم 2013/520   

املنذر/بنك دبي التجاري 
املنذر اليه: داود عزيز خيال عبدالعزيز خان 

 اىل املنذر اليه ال�سيد/ داود عزيز خيال عبدالعزيز خان يكلفك املنذر  بنك دبي التجاري 
ب�سداد مبلغ وقدره )2.217.182.73 ( مبوجب اتفاقية القر�ض املوؤرخة يف 11 مايو 2008 
امل��ادة )144( من قانون  خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�سر هذا االخطار �سندا الحكام 
االج��راءات املدنية ويف حال اخفق املخطر اليه يف دفع املبلغ خالل مدة الثالثني  يوما 
املذكورة فان املخطر �سيتخذ االجراءات القانونية الالزمة ملبا�سرة اجراءات نزع ملكية 
االر�ض رقم )26( التي تبلغ م�ساحتها )1.652.04( قدم مربع الكائنة يف تالل االمارات 
الثانية، مبنى النخيل 2، �سقة رقم :202 الطابق الثاين، دبي، االمارات العربية املتحدة 

واملرهونة ل�سالح املخطر وحجزها وبيعها وفق القوانني ال�سارية يف هذا ال�ساأن.

رئي�س ق�ضم �لكاتب  �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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  �عــــــالن بالن�ضر
   رقم 2013/528   

املنذر/بنك دبي التجاري 
املنذر اليه: ح�سني ا�سماعيل نزد جوادي بور 

اىل املنذر اليه ال�سيد/ ح�سني ا�سماعيل نزد جوادي بور  يكلفك املنذر  بنك دبي التجاري 
املوؤرخة يف 26 فرباير  ب�سداد مبلغ وقدره )1.161.969.14 ( مبوجب اتفاقية القر�ض 
امل��ادة )144( من  2008 خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�سر هذا االخطار �سندا الحكام 
قانون االجراءات املدنية ويف حال اخفق املخطر اليه يف دفع املبلغ خالل مدة الثالثني  
يوما املذكورة فان املخطر �سيتخذ االجراءات القانونية الالزمة ملبا�سرة اجراءات نزع 
ملكية االر�ض رقم )30( التي تبلغ م�ساحتها )752( قدم مربع الكائنة يف الثنية الثالثة، 
مبنى تنارو، �سقة رقم 509 الطابق اخلام�ض ، دبي، االمارات العربية املتحدة واملرهونة 

ل�سالح املخطر وحجزها وبيعها وفق القوانني ال�سارية يف هذا ال�ساأن.

رئي�س ق�ضم �لكاتب  �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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  �عــــــالن بالن�ضر
   رقم 2013/518   

املنذر/بنك دبي التجاري 
املنذر اليه: علي علي اكرب نيك رو�ض متني 

 اىل املنذر اليه ال�سيد/علي علي اكرب نيك رو�ض متني  يكلفك املنذر  بنك دبي التجاري 
اكتوبر   23 يف  املوؤرخة  القر�ض  اتفاقية  مبوجب   )3.355.055.99( وق��دره  مبلغ  ب�سداد 
امل��ادة )144( من  2007 خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�سر هذا االخطار �سندا الحكام 
قانون االجراءات املدنية ويف حال اخفق املخطر اليه يف دفع املبلغ خالل مدة الثالثني  
يوما املذكورة فان املخطر �سيتخذ االجراءات القانونية الالزمة ملبا�سرة اجراءات نزع 
ملكية االر�ض رقم )198( التي تبلغ م�ساحتها )1.405( قدم مربع الكائنة يف برج خليفة، 
مبنى ين�سون 2، �سقة رقم : 407 الطابق الرابع، دبي، االمارات العربية املتحدة واملرهونة 

ل�سالح املخطر وحجزها وبيعها وفق القوانني ال�سارية يف هذا ال�ساأن.

رئي�س ق�ضم �لكاتب  �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�عالن حكم متهيدي بالن�ضر

           يف �لدعوى رقم 2012/153  عقاري كلي
االقامة  حم��ل  جمهول  للعقارات  حبيبه  �سركة   -1 عليه/  امل��دع��ى  اىل 
الدعوى  اق��ام  قد  �سليمان اخليلي  / عبدالعزيز عبداهلل  املدعي  ان  مبا 
 2013/5/30 بتاريخ  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  وعليه  اع��اله  امل��ذك��ورة 
املخت�سني  الهند�سيني  اخل��رباء  اح��د  بندب  ال��ت��ايل:  التمهيدي  احلكم 
الدعوى  اوراق  على  لالطالع  باملحكمة  اخل��رباء  بجدول  املقيدين  من 
خزينة  دره���م  ال��ف  ع�سر  خم�سة  ب��اي��داع  امل��دع��ي  وال��زم��ت  وم�ستنداتها 
ال�ساعة  املوافق 2013/9/9  االثنني  يوم  لها جل�سة  .  وح��ددت   املحكمة 

  ch.1.A.1 9.30 �سباحا يف القاعة
ق�ضم �لدعاوي �لعقارية        

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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  �عادة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2013/231  جتاري جزئي                                  
اىل املدعى عليه /1- القداح العاملية للتجارة �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / ايالن انكوربوريتد م.م.ح وميثله: عبدالرحمن ح�سن حممد 
املطوع  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ 
)52.837.50 درهم( والفائدة االتفاقية بواقع 9% منذ تاريخ اال�ستحقاق وحتى 
متام ال�سداد مع الزامها بالر�سوم وامل�ساريف واالتعاب .  وحددت لها جل�سة يوم 
لذا فانت   ch1.A.1 بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �ض  املوافق 2013/7/9  الثالثاء 
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 �لق�ضايا �لتجارية و�ملدنية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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  �عادة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2010/1994  جتاري كلي                                  
اىل املدعى عليه /1- �سركة �سويدان والنيل العامة جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / �سرتوميك االمارات لال�سا�سات �ض.ذ.م.م وميثله: عبدالرحمن ح�سن 
حممد املطوع  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليها 
مببلغ وقدره )336000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماه والفائدة 
القانونية 9% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة .  وح��ددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2013/7/7 ال�ساعة 
9.30 �ض بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
بثالثة ايام على االقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.  

 ق�ضم �لق�ضايا �لتجارية و�ملدنية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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  �عادة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2011/1050  عقاري كلي                                      
املدير  وب�سفته  ال�سخ�سية  ب�سفته  زب��ري  اخرت  �سعيد   -1/ عليه  املدعى  اىل 
املدعي  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  االوىل  عليها  املدعى  لل�سركة  امل�سوؤول 
/ حنان حبيب قمرب علي قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب 
خبر متخ�س�ض مع الزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماه. 
وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2013/7/15 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما 

االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.  
 ق�ضم �لدعاوي �لعقارية          

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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  �عادة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2013/457  �حو�ل نف�س م�ضلمني                                      
اىل املدعى عليه /1- طارق فريد توفيق احمد بيومي جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / فاطمة هني وميثله: من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين 
قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالطالق لل�سرر ونفقة عدة ونفقة 
اوالد �سامله وموؤخر ال�سداق وم�سكن �سرعي وتقرير احل�سانة واجرة حا�سنة 
. وح��ددت لها جل�سة يوم  واج��رة خادمة والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماه 
االربعاء املوافق 2013/7/10 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة ch1.C.13 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 االق��ل.ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.  
�د�رة �لحو�ل �ل�ضخ�ضية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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  مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2013/265  عقاري كلي
اف�سور م�سجلة يف  انف�ستمنت ليمتد - �سركة  نيو وورل��د  املدعى عليه /1-  اىل 
جافزا - تعمل من خالل املا�سة انرتنا�سيونال للعقارات جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / فيليب �ستيفانوفا وميثله: �سيخة احمد عبداهلل �سلطان قد اقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية البيع بني اطراف الدعوى 
درهم(   624347.58( وق��دره  مببلغ  بالت�سامن  عليهما  املدعى  بالزام  واملطالبة 
ومبلغ تعوي�ض )300000 درهم( تعوي�ض عن اال�سرار املادية واالدبية والر�سوم 
لها  . وح��ددت  التام  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  9% من  والفائدة  وامل�ساريف 
 ch1.B.8 جل�سة يوم االربعاء املوافق 2013/8/14 ال�ساعة 11.00 �ض بالقاعة
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 �لدعاوي �لعقارية          

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10828 بتاريخ 2013/6/26     
  �عــــــالن بالن�ضر
   رقم 2013/532   

املنذر/بنك دبي التجاري 
املنذر اليه: وقار احمد حممد اكرب خان

 اىل املنذر اليه ال�سيد/ وقار احمد حممد اكرب خان يكلفك املنذر  بنك دبي التجاري 
ب�سداد مبلغ وقدره )2.095.270.05 ( مبوجب اتفاقية القر�ض املوؤرخة يف 18 نوفمرب 
امل��ادة )144( من  2007 خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�سر هذا االخطار �سندا الحكام 
قانون االجراءات املدنية ويف حال اخفق املخطر اليه يف دفع املبلغ خالل مدة الثالثني  
يوما املذكورة فان املخطر �سيتخذ االجراءات القانونية الالزمة ملبا�سرة اجراءات نزع 
الثنية  الكائنة يف  )121.52( مرت مربع  م�ساحتها  تبلغ  التي   )30( رقم  االر���ض  ملكية 
الثالثة، مبنى تنارو، �سقة رقم 1213 الطابق الثاين ع�سر ، دبي، االمارات العربية املتحدة 

واملرهونة ل�سالح املخطر وحجزها وبيعها وفق القوانني ال�سارية يف هذا ال�ساأن.

رئي�س ق�ضم �لكاتب  �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10828 بتاريخ 2013/6/26     
  �عــــــالن بالن�ضر
   رقم 2013/523   

املنذر/بنك دبي التجاري 
املنذر اليه: م�سطفى علي  ر�سا عدالت خواه  

 اىل املنذر اليه ال�سيد/ م�سطفى علي  ر�سا عدالت خواه  
 يكلفك املنذر  بنك دبي التجاري ب�سداد مبلغ وقدره )2.952.540.81 ( مبوجب اتفاقية 
القر�ض املوؤرخة يف 24 دي�سمرب 2007 خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�سر هذا االخطار 
�سندا الحكام املادة )144( من قانون االج��راءات املدنية ويف حال اخفق املخطر اليه يف 
دفع املبلغ خالل مدة الثالثني  يوما املذكورة فان املخطر �سيتخذ االجراءات القانونية 
الالزمة ملبا�سرة اجراءات نزع ملكية االر�ض رقم )715( التي تبلغ م�ساحتها )6.668( 
قدم مربع الكائنة يف املرابع،  دبي، االمارات العربية املتحدة واملرهونة ل�سالح املخطر 

وحجزها وبيعها وفق القوانني ال�سارية يف هذا ال�ساأن.

رئي�س ق�ضم �لكاتب  �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10828 بتاريخ 2013/6/26     
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف �لدعوى رقم 2012/1584 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- �سركة بناء االم��ارات ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ عامل االمارات لتجارة ال�سقاالت )�سركة ذات م�سوؤولية 
اأقام  ابوبكر احمد احل��م��ادي  قد  حم���دودة(  وميثله: عبداللطيف حممد 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم 
وقدره )1991474.67( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
ق�ضم �لتنفيذ �لتجاري

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد  10828 بتاريخ 2013/6/26     
  �عادة  �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2013/2269 عمايل جزئي                            
املدعى عليه /1-  عبداهلل حممد علي يو�سف للمقاوالت  جمهول حمل  اىل 
اق��ام عليك  املدعي / حممد رفيق اال�سالم حممد علي    قد  ان  االقامة مبا 
 52688( مبلغ  ق��دره��ا  عمالية  بحقوق  مطالبة  دع��وى  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
درهم( وبالر�سوم وامل�ساريف )�سكوى رقم 144721 درهم(     وحددت لها جل�سة 
فانت  ل��ذا  القا�سي  مبكتب  �ض   8.30 ال�ساعة   2013/7/1 املوافق  االثنني  ي��وم 
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 �لق�ضايا �لعمالية  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10828 بتاريخ 2013/6/26     
  مذكرة  �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2013/1928 عمايل جزئي                            
اىل املدعى عليه /1-  الفانور لالعمال الكهربائية وامليكانيكية �ض.ذ.م.م   
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / روكان عبدال�سالم   قد اقام عليك 
مبلغ  له  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
    .)2013/143892( رقم  وال�سكوى  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )6844(
�ض   8.30 ال�ساعة   2013/6/26 املوافق  االربعاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت 
مبكتب القا�سي لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثالثة ايام على االقل . 
ق�ضم �لق�ضايا �لعمالية  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10828 بتاريخ 2013/6/26     
  �عادة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2013/1742 عمايل جزئي                            
اىل املدعى عليه /1-  جراغ للمقاوالت ���ض.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / عطاء الرحمن مهر الرحمن قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(   10686( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
)2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف. رقم ال�سكوى  )2013/141443(   وحددت 
لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2013/6/26 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 �لق�ضايا �لعمالية  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10828 بتاريخ 2013/6/26     
  �عادة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2013/1239 عمايل جزئي                            
اىل املدعى عليه /1-  روؤي��ة ال�سم�ض خلدمات الفنية والتنظيف ����ض.ذ.م.م    جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي / روح االمني حممد مفظل ح�سني    قد اقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )11693 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
الق�سائية  املطالبة  من   %9 القانونية  والفائدة  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000(
لل�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة . رقم ال�سكوى  )2013/139857( 
وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2013/7/1 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 �لق�ضايا �لعمالية  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10828 بتاريخ 2013/6/26     
  مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2013/1959 عمايل جزئي                            
والزجاج �ض.ذ.م.م    �سركة احمد جمعة لالملنيوم  املدعى عليه /1-   اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / زاهد ح�سني �سكندر علي  قد اقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )8800 
درهم( . رقم ال�سكوى  )2013/144544(   وحددت لها جل�سة يوم االحد 
املوافق 2013/6/30 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 �لق�ضايا �لعمالية  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10828 بتاريخ 2013/6/26     
  مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2013/2394 عمايل جزئي                            
الكهروميكانيكية  ل��الع��م��ال  اليا�سمني  جنمة    -1/ عليه  امل��دع��ى  اىل 
وتنظيف  املباين �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / ن�سر 
الدين حممد با�سط مياه  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها بالزامها 
بان توؤدي للمدعي مبلغ  )4918 درهم( والزامها بالر�سوم وامل�ساريف. 
املوافق  االح��د  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت  رق��م )2013/142067(    �سكوى 
2013/6/30 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 �لق�ضايا �لعمالية  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10828 بتاريخ 2013/6/26     
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف �لدعوى رقم 2012/2786 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �سده/1- �سعيد و�ساهد لالعمال الفنية- �ض.ذ.م.م  جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ نور احلق ا�سرف علي  قد اأقام 
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
 . املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )7020( وق���دره  ب��ه 
باال�سافة اىل مبلغ )452( درهم ر�سوم خلزينة 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 �خلدمات �ملركزية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10828 بتاريخ 2013/6/26     
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف �لدعوى رقم 2012/1160 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- جوجن �سا ميدل للمقاوالت )�ض.ذ.م.م( جمهول 
حم���ل االق���ام���ة مب���ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ م�����س��ن��ع االحت�����اد لالبنية 
الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد  ذ.م.م  ال�سنع  م�سبقة  اجلاهزة  اخلر�سانية 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك��م  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)546980( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 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 �خلدمات �ملركزية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
       �عال ن للح�ضور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2013/258   عم جز  - م ع- ب-  �أ ظ

مدعي/ ا�سماعيل �سيد ابراهيم �سليم اجلن�سية: م�سر  مدعي عليه: احلوراء 
الدعوى:  مو�سوع  االمارات  اجلن�سية  امل�سلحة  والنجارة  احلدادة  العمال 
والنجارة  احلدادة  العمال  احلوراء   / اعالنه  املطلوب  عمالية  م�ستحقات 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�سر حيث  امل�سلحة اجلن�سيةك االمارات عنوانه: 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/7/1 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 

2013/6/19

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

�لعدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
       �عال ن للح�ضور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2013/1511   عم جز  - م ع- ب-  �أ ظ

مدعي/ حممد �ساروار مانر احلاج منر احمد مياه اجلن�سية: بنغالدي�ض    
مدعي عليه: عبداهلل ح�سيم للمقاوالت العامة اجلن�سية: االمارات   مو�سوع 
للمقاوالت  املطلوب اعالنه / عبداهلل ح�سيم  الدعوى: م�ستحقات عمالية   
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  االمارات   اجلن�سية:  العامة 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/7/1 موعدا لنظر 
الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى، 
االوىل 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 

2013/6/17

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

�لعدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
     �عادة �عال ن للح�ضور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2013/706   عم جز  - م ع- ب-  �أ ظ

�سيف  عادل  عليه:  مدعي  بنغالدي�ض  اجلن�سية:  الل  موتي  �سبو  مدعي/ 
اجلابري العمال البالط اجلن�سية: االمارات  مو�سوع الدعوى: م�ستحقات 
عمالية   املطلوب اعالنه / عادل �سيف اجلابري العمال البالط اجلن�سية: 
االمارات عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/1 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/6/17
قلم �ملحكمة                                                                                                                          

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

�لعدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
       �عال ن للح�ضور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2013/1037   عم جز  - م ع- ب-  �أ ظ

عليه:  مدعي  باك�ستان   اجلن�سية:  ح�سني  جول  ح�سن  جول  ار�ساد  مدعي/ 
الدعوى:  مو�سوع  االمارات  اجلن�سية:  املركزي  التكييف  العمال  املناظر 
املركزي  التكييف  العمال  املناظر   / اعالنه  املطلوب  عمالية    م�ستحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  االمارات  اجلن�سية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/7/1 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة 
وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية   املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/6/18
قلم �ملحكمة                                                                                                                          

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

�لعدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
       �عال ن للح�ضور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2012/2108   عم جز  - م ع- ب-  �أ ظ

مدعي/ الهام عبدالرحمن علي اخلويل اجلن�سية: م�سر مدعي عليه: مكتب 
الدعوى:  مو�سوع  االمارات  اجلن�سية:  حامد  ال  احمد  بن  حممد  ال�سيخ 
االمارات     اجلن�سية:  اكرتان�ض  �سركة   / اعالنه  املطلوب  عمالية  م�ستحقات 
عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/1 املوافق  االثنني  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/6/23
قلم �ملحكمة                                                                                                                          

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

�لعدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
 �عالن للح�ضور �مام �ملحكمة يف �ل�ضتئناف رقم  680/ 2013 -عمايل  - م ع - �س- �أظ

امل�ستاأنف : حممد عزيز احلق �سودري اجلن�سية: بنغالدي�ض امل�ستاأنف عليه: 
موؤ�س�سة االق�سام للمقاوالت العامة اجلن�سية: االمارات  مو�سوع اال�ستئناف : 
تعديل احلكم امل�ستاأنف  املطلوب اعالنه/  موؤ�س�سة االق�سام للمقاوالت العامة 
اجلن�سية: االمارات العنوان: بالن�سر مبا ان امل�ستاأنف قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر 
م ع- ب- اظ  وحدد لنظره جل�سة يوم  الدعوى رقم 2013/547 عم جز-  يف 
االثنني املوافق 2013/7/1 لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 9.30 �سباحا امام 
الدائرة الثانية حمكمة ا�ستئناف ابوظبي الكائنة-  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�سوار مل�ستنداتك  موقعا عليها قبل 

موعد اجلل�سة املحددة.

   �مارة �بوظبي) د�ئرة �لق�ضاء)
    حمكمة ��ضتئناف �بوظبي

�لعدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
          �عالن للح�ضور �مام �د�رة �لتنفيذ

 يف �لتنفيذ رقم )2013/316 ت  عمل -م ع- ت- �أظ )
اجلن�سية:  برامانيك  �سوكت  حممد  برامانيك  منر  التنفيذ/  طالب 
املنفذ �سده : قرية النخيل للمقاوالت العامة ذ.م.م اجلن�سية:  بنغالدي�ض   
ذ.م.م اجلن�سية:  العامة  للمقاوالت  النخيل  املطلوب اعالنه: قرية  االمارات 
ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�سر  عنوانه:  االمارات 
اأظ  وحدد  التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/3373 عم جز- م ع- ب - 
التنفيذ  املوافق 2013/7/04 موعدا لنظر طلب  لنظره جل�سة يوم اخلمي�ض 
فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ - الكائنة باملحكمة 
تفاديا  اعاله،    ال�سند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية 

التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 �لقلم �لعمايل                                                                                                                   

 �مـــــــارة �بـــــوظبــي 
   د�ئــــــرة �لق�ضـــــاء

�لعدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     

  �عـــــــــالن تغيري ��ضم
تقدم /عثمان نا�صر عبداهلل املن�صوري  /اىل حمكمة 
ا�سمه  تغير  بطلب  التوثيقات  ق�سم  االبتدائية  ابوظبي 

من ) عثمان( اىل )�صلطان( 
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور باملحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر االعالن .
عبد�لودود �أحمد حممد
قا�ضي مبحكمة �أبوظبي �لبتد�ئية

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ضاء)
�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لتوثيق

�لعدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
     �عال ن للح�ضور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2013/116   مد كل  - م ر- ب- �أ ظ

�سارة  بنتها:  على  و�سية  وب�سفتها  نف�سها  عن  با�سكو  ماالبان  نورميندا  مدعى/ 
�سلطان  �سلطان عبداهلل  عليه:  الفلبني مدعي  �سلطان احلمادي اجلن�سية:  عبداهلل 
جمعة احلمادي واخرون اجلن�سية: االمارات  مو�سوع الدعوى: ندب خبر  املطلوب 
اعالنهم /1- احمد عبداهلل �سلطان جمعة احلمادي 2-�سلطان عبداهلل �سلطان جمعة 
عنوانه:  االمارات   اجلن�سية:  احلمادي  جمعة  �سلطان  عبداهلل  3-جناة  احلمادي 
اقام  املدعي  ان  حيث   )  2013/5/13 بجل�سة  املقدمة  الت�سحيح  بالن�سر)ب�سحيفة 
موعدا   2013/7/9 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية ب� 
حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة دائرة الق�ساء   �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  امل�ستنداتك موقعا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/6/24

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

�لعدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
     �عال ن للح�ضور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2013/365   مد جز  - م ر- ب- �أ ظ

مدعى/ بدر الدين حممد عبداهلل اجلن�سية: ال�سودان  مدعي عليه: حممد 
مبارك املهدي اجلن�سية: ال�سودان  مو�سوع الدعوى: املطالبة مببلغ 3.000 
درهم     املطلوب اعالنه/  حممد مبارك املهدي اجلن�سية: ال�سودان عنوانه: 
اقام  املدعي  ان  حيث   ) م�ساءا  ال�ساد�سة  ال�ساعة  امل�سائية  بالن�سر)اجلل�سة 
 2013/7/1 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
امام  م�ساًء   6.00 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
الق�ساء    بدائرة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة 
�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  2013/6/24
قلم �ملحكمة �ملدنية                                                                                                                      

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

�لعدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
     �عال ن للح�ضور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2013/38   جت كل  - م ت- ب- �أ ظ

مدعى/ �سركة �سمارت بروتابل الكرتونك ذ.م.م اجلن�سية: االمارات  مدعي 
عليه: �سركة جينيكو للمقاوالت العامة اجلن�سية: االمارات مو�سوع الدعوى: 
ندب خبر ح�سابي املطلوب اعالنه/ �سركة ماموت للمقاوالت ذ.م.م وميثلها 
حيث  بالن�سر  عنوانه:  االمارات    اجلن�سية:  اآين  �سام  ال�سيد  امل�ساريع  مدير 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 
 8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/2
�سباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  التجارية 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �سدر بتاريخ  2013/6/18
قلم �ملحكمة �لتجارية                                                                                                                      

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

�لعدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
     �عادة �عال ن للح�ضور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2013/364   مد جز  - م ر- ب- �أ ظ

مدعى/ نزاكات علي لياقت علي اجلن�سية: باك�ستان   مدعي عليه: حممد ازاد 
وقدرها  مالية  الدعوى: مطالبة  باك�ستان  مو�سوع  اجلن�سية:  اكرب  حممد 
47000 درهم   املطلوب اعالنه/ حممد ازاد حممد اكرب اجلن�سية: باك�ستان   
عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/3 املوافق  االربعاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور 
االبتدائية - الكائنة بدائرة الق�ساء �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  2013/6/25
قلم �ملحكمة �لتجارية                                                                                                                      

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

�لعدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
     �عادة �عال ن للح�ضور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2013/362   مد جز  - م ر- ب- �أ ظ

عليه:  مدعي  باك�ستان  اجلن�سية:  خان  �سادق  حممد  خان  ن�سرت  مدعى/ 
حممد ازاد حممد اكرب اجلن�سية: باك�ستان مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية 
اكرب اجلن�سية:  ازاد حممد  اعالنه/ حممد  املطلوب  درهم   25.000 وقدرها 
باك�ستان  عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/3 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائنة بدائرة الق�ساء �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  2013/6/25

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

�لعدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
     �عال ن للح�ضور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2013/385   مد جز  - م ر- ب- �أ ظ

عي�سى  �سمر  عليه:  مدعي  �سوريا  اجلن�سية:  خلف  قا�سم  اهلل  عطا  مدعى/ 
�سيارة   وت�سجيل  بيع  اثبات  الدعوى:  مو�سوع  �سوريا   اجلن�سية:  الغزايل 
بالن�سر   عنوانه:  �سوريا   الغزايل اجلن�سية:  عي�سى  �سمر  اعالنه/   املطلوب 
االحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/7/7 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 
الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الق�ساء  بدائرة 
بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/6/25
قلم �ملحكمة �ملدنية                                                                                                                      

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

�لعدد  10828 بتاريخ 2013/6/26    
   �عالن مدعى عليه  بالن�ضر

يف �لدعوى رقم 2013/2187 مدين جزئي  
اىل املدعى عليه/زياد ا�سماعيل ال�سحادات - �سوري اجلن�سية حيث ان املدعي: عمرو فتحي احمد 
اأقام عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة اعاله يطالبك  عبدالعال- م�سري اجلن�سية   
على   2013/2059 رقم  التحفظي  ونفاذ احلجز  و�سحة  احلق  بثبوت  احلكم   -1 يلي:  فيها مبا 
ال�سيارة من نوع هوندا �سيفيك �سالون موديل 2008 �سوداء اللون وحتمل الرقم 31561 اللون 
ف�سخ   -2 درهم   19695 مبلغ  بحدود  وذلك   JHMFD167X8S414054 ال�سا�سيه  رمادي-رقم 
االتفاقية املوقعة بني املدعي واملدعى عليه واملوؤرخة يف 2010/6/2 ورد ال�سيارة املذكورة اعاله. 
به  حلق  عما  كتعوي�ض  درهم  الف  ع�سرين  درهم   20.000 مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعى  الزام   -3
من �سرر.  4- ت�سمني املدعى عليه كافة الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  وعليه يقت�سي 
والن�سف من  الثامنة  ال�ساعة  الثانية( يف متام  )الدائرة اجلزئية  املحكمة  امام هذه  ح�سورك 
يوم 2013/7/14 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حال تخلفك 
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عن  للكتاب  زاي���د  ال�سيخ  ج��ائ��زة  اأع��ل��ن��ت 
ت�سلمها األف ن�سخة من كل كتاب فاز باأحد 
فروع اجلائزة يف الدورة ال�سابعة. واأعرب 
بالدورة  كتبهم  ف��ازت  ال��ذي��ن  النا�سرون 
العامة  ل��الأم��ان��ة  العميق  امتنانهم  ع��ن 
اأن  واأك���دوا  للكتاب.  زاي��د  ال�سيخ  جلائزة 
األف ن�سخة من كل  قرار اجلائزة ب�سراء 
ك��ت��اب ي��ف��وز ب��اأح��د ال��ف��روع خ��ل��ق لديهم 
الن�سر  مب�ستوى  االرت��ق��اء  ب���اأن  ال�سعور 
�سيجد له �سدى لدى املوؤ�س�سات الثقافية 
الرفيعة كجائزة ال�سيخ زايد للكتاب. كما 
للجائزة  وتقديرهم  �سكرهم  اأعربوا عن 

اأجل  من  املتاحة  ال�سبل  كل  ي�سرت  التي 
اأبوظبي  ال��ع��ا���س��م��ة  اإىل  ال��ك��ت��ب  و���س��ول 
البحث  ح��رك��ة  ت�سجيع  اإىل  منها  �سعيا 
�سعادتهم  ع��ن  معربني  واالأدب���ي  العلمي 
�ستجد طريقها  فائز  كتاب  ن�سخ كل  ب��اأن 
املجتمع  �سرائح  خمتلف  من  القراء  اإىل 
العربية  االإم��������ارات  دول�����ة  داخ�����ل  ����س���واء 
العام  االأم��ني  وك��ان  خارجها.  اأو  املتحدة 
للجائزة الدكتور علي بن متيم قد اأعلن 
اأ���س��م��اء الفائزين  امل��ا���س��ي ع��ن  اأب��ري��ل  يف 
بفروع اجلائزة للدورة ال�سابعة حيث فاز 
كتاب فل�سفة جيل دولوز للباحث املغربي 

ال��دك��ت��ور ع���ادل حدجامي وال�����س��ادر عن 
من�سورات دار توبقال للن�سر يف املغرب عام 
ال�ساب  املوؤلف  فرع  يف  باجلائزة   2012
للفيل�سوف  وال���زم���ان  ال��ك��ي��ن��ون��ة  وك��ت��اب 
االأمل�����اين م��ارت��ن ه��ي��دغ��ر ال����ذي ترجمه 
عن  وال�����س��ادر  امل�سكيني  فتحي  ال��دك��ت��ور 
دار الكتاب اجلديد املتحدة يف بروت عام 
وكتاب  الرتجمة  بفرع  والفائز   2012
الفكر العربي املعا�سر للباحثة اللبنانية 
اإل��ي��زاب��ي��ث ���س��وزان ك�����س��اب وال�����س��ادر عن 
مركز درا�سات الوحدة العربية يف بروت 
عام 2012 والفائز بفرع التنمية وبناء 

الدولة وكتاب املتخيل التاريخي: ال�سرد 
اال�ستعمارية  والتجربة  واالإمرباطورية 
ل��ل��ب��اح��ث ال���ع���راق���ي ال���دك���ت���ور ع��ب��د اهلل 
العربية  املوؤ�س�سة  عن  وال�سادر  اإبراهيم 
والفائز  ب���روت  وال��ن�����س��ر يف  ل��ل��درا���س��ات 
النقدية  وال����درا�����س����ات  ال���ف���ن���ون  ب���ف���رع 
وك��ت��اب ال�����س��ح��ر االأغ�����رب .. واأل����ف ليلة 
االأمريكية مارينا ووارنر  للباحثة  وليلة 
عام  الربيطانية  �ساتو  دار  عن  وال�سادر 
اجلائزة  اأم��ن��اء  جمل�ض  وك��ان   .2011
قد قرر يف العام املا�سي �سراء األف ن�سخة 
م��ن ك��ل ك��ت��اب ي��ف��وز ب���اأي ف��رع م��ن فروع 

اجل��ائ��زة وج��اء ذل��ك ال��ق��رار ليوؤكد دعم 
وحر�سها  ل��ل��ن��ا���س��ري��ن  ال��ع��ام��ة  االأم���ان���ة 
يكون  لكي  معهم  الفاعل  التوا�سل  على 
الن�سر  ع��م��ل��ي��ة  ت��ط��وي��ر  ل��ه��م دوره�����م يف 
والفنية  العلمية  واملعاير  ين�سجم  مب��ا 
اآخر  اأو  واجلمالية التي ت�سهم على نحو 
الفوز  ي�ستحق  ال���ذي  ال��ك��ت��اب  ت��ق��دمي  يف 
باجلائزة. وجتدر االإ�سارة اإىل اأن اجلائزة 
دورتها  يف  الرت�سيحات  با�ستقبال  ب��داأت 
من  اب���ت���داء   2014  2013 ال��ث��ام��ن��ة 
حتى  و�سي�ستمر  املا�سي  م��اي��و  منت�سف 

منت�سف �سهر اأكتوبر القادم . 

ل��ل��رتج��م��ة التابع  اأ����س���در م�����س��روع ك��ل��م��ة 
كتابا  والثقافة  لل�سياحة  اأبوظبي  لهيئة 
من   .. القوائم  النهائية  بعنوان  ج��دي��دا 
للفيل�سوف  ج��وي�����ض  ح��ت��ى  ه���وم���رو����ض 
االإيطايل اأمربتو اإيكو ونقله اإىل العربية 
اأبو  م�سطفى  ن��ا���س��ر  االأردين  امل���رتج���م 
ال��ه��ي��ج��اء. ي��ق��دم ال��ك��ات��ب ت��اأري��خ��ا نقديا 
حماولته  يف  ال���غ���رب���ي  اجل���ه���د  وي���ر����س���د 

قوائم  داخ���ل  وامتالكها  ال��ك��رثة  ت��دج��ني 
والعجائب  واالأم����ك����ن����ة  االأ�����س����ي����اء  م����ن 
وامل��ج��م��وع��ات وال��ك��ن��وز. وه��و جهد نقدي 
ر�سد  يف  ي��دخ��ل  اأن  يق�سد  مل  اإي��ك��و  الأن 
ت��اري��خ��ي ال ح����دود ل��ه ل��ك��ن��ه ي��ع��ني اأن����واع 
القوائم ثم ي�سوق مبا امتلكه من معرفة 
م��ت��ب��ح��رة اأم���ث���ل���ة ك���ث���رة ع��ل��ي��ه��ا ت����رتاوح 
الكتاب  وي��اأخ��ذ  واللفظي.  الب�سري  ب��ني 

ال����ق����ارئ يف رح���ل���ة م��ت��اه��ي��ة مم��ت��ع��ة تعج 
املعارك  �سور  من  الت�سويرية  باللوحات 
وال�سياطني  وامل��الئ��ك��ة  الغناء  واحل��دائ��ق 
يف  متناهيا  الفنية  واملجموعات  والكنوز 
معلبات  م���ن  ����س���ورة  اإىل  ج��وان��ب��ه��ا  اأح����د 
نيويورك  م��ت��ح��ف  م���ن  م���اأخ���وذة  ك��ام��ب��ل 
فيل�سوف  اإيكو  واأمبرتو  احلديث.  للفن 
اأدب��ي وروائ��ي وخمت�ض يف  اإيطايل وناقد 

الفل�سفة  الو�سطى ودر�ض  القرون  مبحث 
يف م��دي��ن��ة ت��وري��ن��و االإي��ط��ال��ي��ة وع��م��ل يف 
اأن  ق��ب��ل  ال��ن�����س��ر  ودور  االإع������الم  و���س��ائ��ل 
لعلم  جامعيا  اأ�ستاذا   1971 عام  ي�سبح 
عام  يف  التدري�ض  عن  وتوقف  العالمات. 
 30 اأكرث من  2007 بعد ح�سوله على 
العلماء  اأه���م  اأح���د  وه��و  دك��ت��وراه فخرية 
العاملية  ال��ث��ق��اف��ة  ح��ا���س��ر  يف  ال���ب���ارزي���ن 

الفل�سفة  ب��ني  مو�سوعات  ع��دة  يف  وك��ت��ب 
واالأدب والنقد االأدبي واللغويات والتاريخ 
. واأم��ا الكتاب  ال��وردة  ا�سم  وا�سهر روايته 
اأبو الهيجاء هو مرتجم  نا�سر م�سطفى 
اأردين له العديد من املقاالت والدرا�سات 
العربية  واملجالت  ال�سحف  يف  املرتجمة 
ترجم  وقد  االإن�سانية  بالعلوم  تعنى  لتي 

عدة كتب.

معر�ض  ع��ن��وان   Three-dimensional Interpretation
النحت،  ح��ول  يتمحور  ب��روت  يف  �سركل(  )اآرت  غالري  تنظمه  جماعي 
وي�سارك فيه الفنانون: �سربل �سمويل عون، و�سام بي�سون، �سمعان خوام، 

رفيق جمذوب.
 Three -dimensional م���ع���ر����ض  يف  امل�������س���ارك���ون  ال���ف���ن���ان���ون 
Interpretation يف بروت ر�سامون ت�سكيليون يف االأ�سا�ض، اإال اأنهم 
مثرة  املعرو�سة  االأع��م��ال  النحت.  جم��ال  بخو�ض  اأنف�سهم  حت��دي  ق��رروا 
للده�سة، وتعك�ض اأ�سلوب كل فنان، خ�سو�ساً اأنهم اأتوا من ثقافات متعددة:

الداخلية.  ال��ه��ن��د���س��ة  يف  تخ�س�ض   ،1980 ع���ام  ول���د  ع���ون:  ���س��رب��ل   •
خمتلف  ب��ني  وال��دم��ج  االأحا�سي�ض  م��ن  م��وؤل��ف��ة  ب�سمفونية  ل��وح��ات��ه  ي��ق��ارن 

انعكا�ض  خ��الل  من  اأ�سلوبه  تطور  وامل�سرح(.  امل�سموع  )املرئي  تخ�س�ساته 
على  وتركز  باحلياة  حتتفل  اأن  يفرت�ض  التي  واالأج�سام  باحلركة  هاج�سه 
ال�سوء. األوانه امل�سعة تخرتق على الدوام االأماكن املظلمة، وتبني الغ�سب 
قوياً  اإمي��ان��اأً  ت��ربز  لكنها  ال��واق��ع،  وب�ساعة  الدمار  �سد  وتعرت�ض  احلقيقي 

بامل�ساعر والالوعي.
الفنون  يف  دبلوماً  ح��از   ،1961 ع��ام  ب��روت  يف  ول��د  بي�سون:  و���س��ام   •
االإن�سان  ج�سم  ح��ول  اأعماله  تتمحور  االأمركية،   - اللبنانية  اجلامعة  يف 
للتعبر  اإمكانية  تعطيه  موا�سيعه  خ�سو�سية  الكائنات.  ب�سائر  وعالقته 
جماعية  معار�ض  يف  و�سارك  فردية  معار�ض  اأق��ام  احلياة.  يف  م�ساعره  عن 
 2004 عامي  �سر�سق  متحف  يف  اخلريف  معر�ض  ويف  وفرن�سا،  لبنان  يف 

و2005.
• �سمعان خوام: ر�سام، �ساعر، ولد عام 1974، �سارك يف معار�ض جماعية 
واأق��ام معار�ض فردية يف بروت. يف اأعماله يبني خوام قوة الفن يف حتدي 
التعبر يف لبنان، و�سبق  الرقابة والطائفية والقيود املفرو�سة على حرية 

اأن تعر�ض مل�سايقات من القوى االأمنية.
االأردن  يف  ولد  الفن،  الأجل  �سغفه  التمرد  يعترب  فنان  جمذوب:  • رفيق 
�ساخرة  لوحاته  تبنته.  التي  خ��ارج مدينته  بعيداً  ر�سام ذهب   .1971 عام 
لو كانت ترجمات  �سوية، وجوهه معذبة كما  حادة ومتوترة وزواياها غر 

مرئية الأغاين توم ويت�ض.
ي�ستمر املعر�ض اإىل 18 يوليو.

ثقافة وفن�ن
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جائزة ال�ضيخ زايد للكتاب تدعم دور الن�ضر وتفتح باب الرت�ضح

 النهائية القوائم للفيل�ضوف االإيطايل اأمربتو اإيكو اإ�ضدار جديد مل�ضروع كلمة 

فنانون يتحدون اأنف�ضهم بالنحت 

••ال�صارقة-الفجر:

باإ�سدار  املتخ�س�سة  الن�سر  دار   ، كلمات  نظمت 
العربية،  باللغة  اجل���ودة  العالية  االأط��ف��ال  كتب 
اأم�ض  ي��وم  ال�سارقة  متاحف  اإدارة  مع  وبالتعاون 
)حق  مب��ن��ا���س��ب��ة  ق�س�سية  ق�����راءة  ج��ل�����س��ة  االأول 
الق�س�ض  على  ال�����س��وء  خاللها  �سلطت  الليلة( 
متحف  يف  وذل��ك  االإم��ارات��ي��ة،  الرتاثية  ال�سعبية 
من  كبرة  جمموعة  مب�ساركة  العلمي  ال�سارقة 

االأطفال.

وت���اأت���ي ه���ذه امل���ب���ادرة ك��ج��زء م���ن ال���ت���زام كلمات 
ن��ح��و ت��ع��زي��زح��ب ال���ق���راءة ب��ني االأط���ف���ال يف دولة 
اجلل�سات  عرب  وذل��ك  املتحدة،  العربية  االإم���ارات 
القرائية والتفاعلية وتقدمي اإ�سدارات الدار اإىل 
وت�سمنت  ي��زورون��ه��ا،  ال��ت��ي  واملوؤ�س�سات  امل��دار���ض 
التي  الرتاثية  الكتب  العديد من  القراءة  جل�سة 
واالأغاين  االإماراتي  ال�سعبي  الرتاث  على  تعتمد 
على  االأط���ف���ال  حتفيز  اإىل  وت��ه��دف  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، 

ا�ستك�ساف الثقافة االإماراتية الغنية واملتنوعة.
ي�ستهي  حني  لكتاب  القرائية  اجلل�سة  وح�سدت 

اجلمل اللقيمات للكاتبة االإماراتية ميثاء اخلياط 
الكتاب  يعرف  حيث  امل�ساركني  االأط��ف��ال  اإع��ج��اب 
الطفل على حلويات )اللقيمات( بطريقة م�سوقة 
العربية  االإم����ارات  دول��ة  تقاليد  وعلى  وطريفة، 
املتحدة يف ال�سيافة والكرم، وتدوراأحداث الق�سة 
ح���ول اجل��م��ل ال���ذي ي���زور اأح���د امل��ن��ازل ويرف�ض 
يتم  النهاية،  ، ويف  م��اأك��والت  كل ما يقدم له من 
-طبق  اللقيمات  ل��ه  حت�سر  ال��ت��ي  للجدة  اأخ���ذه 
تقليدي اإماراتي-. ولكن ال يحبها حني يتذوقها 
اأن ت�سكب  البداية الأن اجل��دة تكون قد ن�سيت  يف 

ويتخلل  بها،  يعجب  بعدها  ولكن  عليها،  الدب�ض 
ال�سعبية  االإم��ارات��ي��ة  الكلمات  م��ن  مزيج  الق�سة 

لتعزيز الهوية والعادات والتقاليد االإماراتية.
وقال تامر �سعيد مدير تطوير االأعمال يف كلمات 
، ن�سعى دائماً يف كلمات اإىل االإ�ستفادة من خمتلف 
املرتبطة  تلك  وخ�سو�ساً  والفعاليات  املنا�سبات 
باالأطفال للرتويج اإىل القراءة بينهم وتعزيز حب 
)حق  منا�سبة  وتعد  نفو�سهم،  يف  العربية  اللغة 
حتظى  ال��ت��ي  املنا�سبات  اأه���م  م��ن  واح���دة  الليلة( 
باإهتمام كبر من االأهايل واالأطفال يف االإمارات 

اجلل�سة  ه���ذه  بتنفيذ  ق��م��ن��ا  ول��ذل��ك  وامل��ن��ط��ق��ة، 
العلمي  ال�سارقة  متحف  مع  بالتعاون  القرائية 

والتي القت اقبااًل كبراً من قبل االأطفال .
اأول دار ن�سر يف االإم��ارات العربية  وتعترب كلمات 
كتب  وت��وزي��ع  بن�سر  ح�سريا  متخ�س�سة  املتحدة 
والتي  العربية،  باللغة  اجل���ودة  عالية  االأط��ف��ال 
ت�ستهدف الفئات العمرية من 0 وحتى 16 عاماً. 
اأعوام  تاأ�سي�سها قبل خم�سة  كلمات منذ  وجنحت 
يف اإ�سدار اأكرث من 120 كتاب حتى االآن. وتركز 
كتب كلمات على تقدمي حمتوى ُي�سهم يف تر�سيخ 

ال�سداقة،  وع��الق��ات  العائلة،  اإىل  االإن��ت��م��اء  قيم 
ع���رب ن�سو�ض  وال�������س���ع���ادة،  ال��ب�����س��اط��ة،  وم���ع���اين 

مبتكرة ور�سوم ناب�سة باحلياة.
ويقف وراء كتابة ور�سومات كتب كلمات نخبة من 
العاملية  اجلوائز  حاملي  من  والر�سامني  الُكتنّاب 
ق�س�ض  بني  مو�سوعاتها  وتتنوع  املجال،  ه��ذا  يف 
التي  ال��ق�����س�����ض  اإىل  ال���ق���دمي،  ال��ع��رب��ي  ال�����رتاث 
االأطفال يف حياتنا  التي تواجه  امل�سكالت  تتناول 
والقراءة  املطالعة  حب  ت�سجيع  بهدف  املعا�سرة، 

باللغة العربية بني االأطفال العرب.

بالتعاون مع متحف ال�صارقة العلمي

 كلمات تنظم جل�ضة قرائية للأطفال مبنا�ضبة )حق الليلة( 

تنظيم اأم�ضية لذوي 
االحتياجات اخلا�ضة 
بعنوان نحن وياكم 

ينظم مركز �سلطان بن زايد للثقافة واالإعالم بالتعاون مع 
االحتياجات  وذوي  االن�سانية  للرعاية  العليا  زاي��د  موؤ�س�سة 
اخلا�سة ونادي �سباط القوات امل�سلحة اليوم ام�سية بعنوان 
يف  امل�سلحة  ال��ق��وات  �سباط  ن���ادي  م�سرح  على  وي��اك��م  نحن 
االعالم  ادارة  مدير  املن�سوري  مانع  حممد  وق��ال  ابوظبي. 
التي  اأن االم�سية  زاي��د للثقافة واالإع��الم  مبركز �سلطان بن 
اخلا�سة  االحتياجات  لذوي  ابو ظبي  ملنت�سبي مركز  �ستقدم 
تاأتي بتوجيهات وتاأكيد �سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد ال نهيان 
ممثل �ساحب ال�سمو رئي�ض الدولة رئي�ض املركز على �سرورة 
خدمة  يف  الفاعلة  وامل�ساهمة  الدولة  موؤ�س�سات  مع  التعاون 
املجتمع مبا يتما�سى مع اال�سرتاتيجية ال�ساملة التي يقودها 
نهيان  ال  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وي��رع��اه��ا 
االجتماعية  امل�سئولية  اط��ار  ويف  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض 
التي ي�سطلع بها املركز مبا يوؤكد هذه اال�سرتاتيجية وتكامل 
املوؤ�س�سات واملجتمع ويوؤكد اننا جمتمع واحد ي�سر على نهج 
القائد املوؤ�س�ض ال�سيخ زايد بن �سلطان ال نهيان رحمه اهلل يف 
املوؤ�س�سات  مع  بالتعاون  املركز  م�ساركة  وان  والتاآزر  التالحم 
والهيئات يف الدولة ياأتي يف اطار التن�سيق والتعاون مبا يحقق 
خدمة لهذه الفئة من املجتمع وي�ساهم يف دجمها ورعايتها 
مب���ا ي��ح��ق��ق ل��ه��ا ح��ي��اة ك���رمي���ة. وا����س���اف ان���ه ���س��ي��ت��م ا�سراك 
اخلا�سة  االحتياجات  لذوي  ابوظبي  مركز  وطالبات  طالب 
وخا�سة فئة االعاقة الذهنية يف جميع فعاليات االم�سية يف 
التاأهيل والتاأكيد على ان هذه  ر�سالة ت�سدد على دور مراكز 
ودجمها  تاأهيلها  ميكن  م�سكالت  من  تعانيه  ما  رغ��م  الفئة 
. وذكر  ل��ه��ا ح��ي��اة م�ستقرة وك��رمي��ة  ي��وف��ر  امل��ج��ت��م��ع مب��ا  يف 
زايد  موؤ�س�سة  اىل  �سيقدم  املركز  ان  املن�سوري  مانع  حممد 
600 ن�سخة  للرعاية االن�سانية وذوي االحتياجات اخلا�سة 
م��ن كتاب حممد  ن�سخة   300 وه��ي  ا���س��دارات��ه كهدية  م��ن 
�سلى اهلل علية و�سلم و300 ن�سخة من القامو�ض الق�س�ض 
تقدمت  جانبها  من   . العربية  باللغة  يعنى  ال��ذي  لالأطفال 
االحتياجات  ذوي  قطاع  رئي�ض  القبي�سي  �سيف  مرمي  �سعادة 
بال�سكر  االن�سانية  للرعاية  العليا  زاي��د  موؤ�س�سة  يف  اخلا�سة 
ونادي  واالع���الم  للثقافة  زاي��د  ب��ن  �سلطان  ملركز  والتقدير 
اإن  . وقالت  امل�سلحة لرعايتهم هذه االم�سية  القوات  �سباط 
الدمج  ال�سرتاتيجية  وتنفيذا  منوذجا  متثل  االم�سية  ه��ذه 
التي تعمل املوؤ�س�سة على حتقيقها ويوؤكد اننا جمتمع واحد 
االنتماء  ق��ي��م  وي��ع��زز  يحقق  مب��ا  ال��ر���س��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا  بف�سل 

والوالء ويخلق جمتمعا قويا متما�سكا ومتعاونا. 
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بداأت حياتها الفنية كمطربة كما كانت ترغب يف طفولتها، ثم اأدخلها التمثيل عامل ال�صهرة والنجومية 
التي ت�صارك يف دراما  الفنانة مي ك�صاب  اإنها  الغناء...  اأكرث من  اأو�صع االأبواب، وراحت تهتم به  من 
رم�صان مب�صل�صل )حاميها وحراميها(. حول جديدها وان�صغالها عن الغناء بالتمثيل واألبومها اجلديد 

كان معها هذا احلوار: 

لن اأقدم عماًل الأجل االنت�صار اأو املال مهما حدث

مي ك�ضاب: التمثيل �ضبب �ضهرتي والغناء �ضاحب الف�ضل االأول

دخلت الفنانة ليلى علوي ال�سباق الرم�ساين يف الوقت ال�سائع، لذا تو�سل 
الليل بالنهار لالنتهاء من ت�سوير م�سل�سل )فرح ليلى(،  مع فريق عملها 

كتابة عمرو الدايل، اإخراج خالد احلجر. 
عن موافقتها على امل�سل�سل، وروؤيتها للفرتة املقبلة من عمر الدراما امل�سرية 

كان معها هذا احلوار:
رم�سان. �سباق  بدخولك  اجلميع  • فاجاأت 

مل يكن يف ح�ساباتي دخول ال�سباق هذا العام، خ�سو�ساً اأننا كنا قاربنا على 
نهاية اأبريل، ومل يعد ممكناً التفكر بتقدمي عمل درامي متميز نظراً اإىل 
املتفرج،  االكتفاء بدور  الف�سيل، فقررت  ال�سهر  املتبقية على  الفرتة  ق�سر 
املخرج  م��ع  وامل��ح��رو���س��ة(  )نابليون  م�سل�سل  املا�سية  ال�سنة  قدمت  بعدما 
التون�سي �سوقي املاجري. لكن كانت املفاجاأة عندما عر�ض علينّ املنتج ه�سام 
�ست له وقررت اقتحام دراما رم�سان من  �سعبان م�سل�سل )فرح ليلى( فتحمنّ

خالله.
اإليه؟ جذبك  الذي  • ما 

على  ويركز  بحرفية  ال��دايل  ال�ساب عمرو  املوؤلف  كتبه  ال��ذي  ال�سيناريو   -
)دوران  م�سل�سل  ل��ه  تابعت  كنت  ك��اف��ة.  جوانبها  م��ن  االإن�سانية  ال��ن��واح��ي 
�سربا( منذ �سنتني، ومل�ست فيه جانباً اإن�سانياً كبراً، لذا عندما عر�ض علينّ 

ال�سيناريو كانت لدينّ خلفية عنه، وحتم�ست لروؤية ما حتتوي عليه جعبة 
هذا ال�ساب، فوجدت العمل مميزاً للغاية، ومن �سدة اجنذابي له مل اأترك 
قت  ال�سيناريو اإال بعدما انتهيت من قراءة احللقات التي كتبها عمرو، وت�سونّ

لقراءة بقية احللقات التي يكتبها.
الوقت؟ عامل  من  تقلقي  • اأمل 

- كانت هذه النقطة اإحدى اأهم العقبات التي وقفت يف طريقنا، وعلى رغم 
رم�سان،  ب�سهر  اللحاق  ا�ستحالة  اأك��د  الوقت  �سيق  اأن  اإال  للعمل  حما�ستي 
باإجناز  اأن وج��وده كفيل  اأيقنت  باملخرج خالد احلجر  لكن بعدما اجتمعت 
الت�سوير يف وقت قيا�سي، كونه رجل املهام ال�سعبة، وفعاًل ي�سر الت�سوير 

مبعدالت جيدة وانتهينا من ن�سف امل�ساهد.
حماور امل�سل�سل. اأبرز  عن  • اأخربينا 

- يتناول ق�سة فتاة جت��اوزت االأربعني من عمرها من دون زواج على رغم 
يف  ال��وراث��ي  ال��ث��دي  �سرطان  مبر�ض  االإ���س��اب��ة  م��ن  خوفها  ب�سبب  جمالها، 

العائلة الذي اأ�ساب بنات العائلة وتوفني يف �سن �سغرة.
تقينّمينه؟ • كيف 

- املو�سوع جديد علينّ ومل تعالج هذه الق�سينّة �سابقاً يف الدراما امل�سرية، 
لدى  قبوال  تلقى  اأن  واأمتنى  بحرفية  مكتوبة  الأنها  بها  للغاية  �سعدت  لذا 

امل�ساهد.
معك  ال��ب��ط��ول��ة  �سعيد  ف��را���ض  م�����س��ارك��ة  تعتربين  اأال   •

مغامرة؟
- فرا�ض فنان موهوب، تابعته يف م�سل�سل )�سر علني( الذي 
���س��ارك ف��ي��ه يف ال�����س��ن��ة امل��ا���س��ي��ة، وب��ال��ت��ايل ال م��غ��ام��رة على 
ثقاًل  �سيمنحه  بل  امل�سل�سل،  بطولة  ي�ساركني  اأن  االإط���الق 
كونه عمل طوياًل خلف الكامرات، قبل اأن يحرتف التمثيل 

وبالتحديد منذ �سارك يف م�سل�سل )اجلامعة(.
• كيف تقيمني اأداءه؟

- ميتلك اإمكانات رهيبة يف التمثيل ولديه فهم ملا يقدمه، 
واأنا �سعيدة بالتعاون معه.

امل�ساركني  ال�سباب  بقية  • ماذا عن 
يف البطولة؟

����س���اأن كبر،  ل��ه��م  ���س��ي��ك��ون   -
التي  نادية خري  من بينهم 

�ساركت يف م�سل�سل )�سر علني(.
املو�سم  يف  املناف�سة  تخ�سني  اأال   •

الرم�ساين؟
دائماً،  التحديات  اأقبل  اأن  عادتي  من   -

هذا  الأن  م��ن��اف�����س��ة  اأي  اأخ�����س��ى  ال  ب��ال��ت��ايل 
الدراما.  اإىل  فيها  نلجاأ  مرة  كل  يف  م�سرنا 

العام  مثل  فلي�ض  الرم�ساين،  املو�سم  حول  اأما 
املا�سي، لالأ�سف، وكمنّ امل�سل�سالت هذا العام قليل 

تكون  ل��ن  املناف�سة  اأن  يعني  م��ا  �سبق،  مب��ا  مقارنة 
اأمتنى  ب��ال��ت��ايل،  ك��رث.  �سر�سة، يف ظ��ل غياب جن��وم 
قلة  توؤثر  واأال  امل�ساهد  �سالح  يف  املناف�سة  تكون  اأن 

االأعمال عليه.
ترددت من اأنك تعر�ست  التي  االأخبار  �سحة  • ما 

للمطاردة من جمهولني؟
فوجئت  عندما  امل�سل�سل  يف  م�ساهدي  اأ�سور  كنت   -
فنفيت   ، علينّ لالطمئنان  بي  يت�سلون  باأ�سدقائي 
حمل  نقلت  اأنني  لهم  واأو�سحت  االأخبار،  هذه  لهم 
من  االنتهاء  حني  اإىل  الت�سوير  مكان  اإىل  اإقامتي 
ب�سورة  امل�سل�سل  لننجز  الداخلية  امل�ساهد  ت�سوير 
يومي،  وب�سكل  �ساعات طويلة  ن�سور  اأف�سل، فنحن 
ومن ثم ال �سحة ملا قيل عن مطاردات اأو �سيء من 

هذا القبيل.
امل�سرية؟ الثقافة  اأحوال  تقينّمني  • كيف 

- لالأ�سف، قطاع الفن والثقافة يف تدهور، ال �سيما 
بعد الهجمة ال�سر�سة التي ي�سنها وزير الثقافة �سد 
قلباً  فاأنا متعاطفة معهم  مبدعي م�سر ومثقفيها، 
النهاية، الأنها  الثقافة يف  اأن تنت�سر  وقالباً، واأمتنى 

ح�سن اأي بلد يف العامل.

ليلى علوي: اأقبل التحديات دائمًا وال اأخ�ضى املناف�ضة

وحراميها(؟ )حاميها  يف  للم�ساركة  حم�سك  الذي  • ما 
ال�سعبة ح��ال��ت دون تنفيذ  االإن��ت��اج��ي��ة  ال��ظ��روف  ول��ك��ن  ك��ث��رة  اأع��م��ال  ع��ل��ينّ  - عر�ست 
معظمها، وعندما قراأت �سيناريو )حاميها وحراميها( اكت�سفت اأن دوري فيه �سي�سيف 

اإىل ر�سيدي لذا وافقت عليه فوراً.
• اأخربينا عن دورك.

- اأوؤدي دور فتاة من حمافظة ال�سوي�ض تعمل ممر�سة وتتعر�ض ملواقف واأزمات متت 
معاجلتها يف اإطار كوميدي.

تقينّمني امل�سل�سل • كيف 
- يتمتع مب�ستوى راٍق، وفريق عمل متجان�ض يتاألف من الكاتب حم�سن رزق الذي جنح 
يف اإ�سفاء اأجواء اجتماعية على االأحداث، املخرج ع�سام �سعبان، وجمموعة خمتارة من 

اأف�سل الفنانني يف مقدمهم: اأحمد راتب، �سامح ح�سني، عايدة ريا�ض واأمين عزب.
• ما �سحة ما يرتدنّد من اأن امل�سل�سل هو جزء ثاٍن من م�سل�سل )الل�ض والكتاب(؟

- )حاميها وحراميها( حدوتة جديدة ولكنها تعتمد على الثنائي التواأم مي�سو وفطني، 
لذا قد يعتربها البع�ض جزءاً ثانياً من )الل�ض والكتاب(، رغم اأن هذا الثنائي يظهر يف 
، نحن اأمام  بيئة جديدة غر االأوىل، و�سن�ساهد حكايات وتفا�سيل جديدة. بتعبر اأدقنّ

�سيناريو خمتلف.
مي�سو وفطني ما دام��ت احلكايات  الثنائي  على  االإ���س��رار  مل��اذا   •

خمتلفة؟
امل��وج��ودي��ن يف  وال�����س��ر  اإىل اخل��ر  ال��ت��واأم  الثنائي  ي�سر   -
الدنيا، وميكن اأن نرى اأعماال اأخرى للفنان �سامح ح�سني 
على الن�سق نف�سه، فهو يرغب يف تقدمي هذه الفكرة يف 

اأكرث من عمل.
مع اأنك جنحت  الكوميدية  االأدوار  عن  • تبتعدين 

ككوميديانة يف �سيت كوم )تامر و�سوقية(، ملاذا؟
ن��وع االجتماعي  ال��ت��ي تعر�ض ع��ل��ينّ م��ن  - االأع��م��ال 
بعد  مبا�سرة  الكوميديا  اإىل  اجتهت  ول��و  اخلفيف، 
لكن  فيها.  امل��خ��رج��ون  حل�سرين  و�سوقية(  )ت��ام��ر 
يف  اأت���ردد  فلن  جيد  كوميدي  عمل  علي  ع��ر���ض  اإذا 

تقدميه.
الفنان  م��ع  التمثيل  يف  ت�ساركني  الثانية  للمرة   •

�سامح ح�سني.
- �سامح �سديق عزيز وبيننا كيمياء م�سرتكة، نفهم 
فيلم  �سوياً  قدمنا  اأن  و�سبق  اإ���س��ارة،  اأق��ل  م��ن  بع�سنا 

)كلبي دليلي( الذي تاأخر عر�سه لالأ�سف.
مقابل  قناعاتك  عن  خارجة  م�ساهد  يف  ت�ساركني  • هل 

ال�سهرة اأو العمل مع خمرج كبر �سيقدمك ب�سكل جديد؟
- اأبداً، الأنني اأبحث عن اأدوار منا�سبة ل�سخ�سيتي ولن اأقدم عماًل الأجل االنت�سار اأو املال 

مهما حدث.
وامل�سري خ�سو�ساً يف ظل الظروف املتاأزمة  عموماً  العربي  الفن  م�ستقبل  ترين  • كيف 

يف املنطقة؟
- انعك�ست التقلبات ال�سيا�سية التي متر بها املنطقة العربية �سلباً على الفن، مع ذلك اأنا 
ن االأحوال قريباً. نحن �سعب اعتدنا التمثيل والغناء وامل�سرح، ومن ال�سعب  متفائلة بتح�سنّ
ا�ستبدال هذه الفنون املتاأ�سلة فينا بالت�سدد والتطرف والظالم واجلهل. اأخ�سى اأن ياأتي 

يوم يتوقف فيه االإنتاج وي�ساب الفن ب�سلل تام.
اإليه على �سعيد الفن؟ و�سلت  عما  را�سية  اأنت  • هل 

- احلمد هلل الذي وفقني اإىل ما و�سلت اإليه اإىل االآن. اأحاول، بكل ما اأوتيت من قوة، اأن 
اأجتهد الأقدم كل ما لدي �سواء يف التمثيل اأو الغناء، واأنا واثقة من توفيق اهلل عز وجل.

طرح األبومك اجلديد رغم انتهاء ت�سجيله منذ فرتة طويلة؟ تاأخر  • ملاذا 
- لو نظرنا اإىل ال�سنتني املا�سيتني لراأينا اأن معظم االأعمال الفنية تاأجلت، �سواء االألبومات 
الغنائية اأو االأفالم اأو امل�سل�سالت التلفزيونية، الأن املنتجني يتحا�سون املغامرة باأموالهم، 

يف ظل التوتر على ال�ساحة ال�سيا�سية، وهو ما ت�سبب يف تاأخر طرح معظم االأعمال.
اأم  �سدفة  هذه  هل  و�سريعة،  وحزينة  رومان�سية  اأغنيات  بني  اجلديد  األبومك  ع  •  يتنونّ

ق�سدت ذلك؟
غنائية  األ��وان��اً  ل��ذا قدمت  �ساملة،  واأق���دم جلمهوري وجبة  اأك��ون خمتلفة  اأن  اأرغ��ب يف   -

خمتلفة يف عمل واحد، واحلمد هلل، لدي طاقة فنية الزمة لذلك.
األبوم )حبيبي وعدين( تعليقات انت�سرت يف مواقع التوا�سل  اإطاللتك يف مل�سق  • اأثارت 

االجتماعي... فهل اأ�ساأت االختيار؟
اأعترب هذه التعليقات دلياًل على متابعة اجلمهور الأعمايل واأخباري، وهذا  - اإطالقاً... 

املل�سق هو اأف�سل متهيد لالألبوم.
االأ�سل مطربة، ماذا اأ�ساف التمثيل اإليك؟ يف  • اأنت 

النهاية، ي�سبنّ  املتعددة. يف  اأجيد عملي كمطربة واأظهر مواهبي  زاد �سهرتي وجعلني   -
املجاالن يف خانة واحدة.

لديِك؟ الغناء  على  التمثيل  طغى  • هل 
واأحلان  كلمات جديدة  اأبحث عن  و�ساأظل  الغناء،  اأتنازل عن  لن  لكنني  كبرة،  بن�سبة   -
خمتلفة، فالغناء فاحتة خر علينّ وهو الذي اأدخلني اإىل الو�سط الفني. رغم اأن التمثيل 

. �ساعد يف �سهرتي بن�سبة كبرة، �سيظل الغناء �ساحب الف�سل االأول علينّ
امل�سري  الدفاع  وزي��ر  كلمة  بعد  امل�سلحة  القوات  احتفاالت  اأح��د  يف  دموعك  انهمرت   •

الفريق عبد الفتاح ال�سي�سي، ملاذا؟
ك هذه االأجواء امل�ساعر الوطنية، باالإ�سافة اإىل اأنني خائفة على م�سر مما يحدث  - حترنّ

فيها، لذا بكيت عندما �سمعت هذه الكلمات الرقيقة التي الم�ست قلبي وعقلي.
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تعديل ال�ضلوك قد ي�ضاعد على علج االأرق
حياتهم،  مراحل  من  مرحلة  يف  االأرق  اأو  النوم  قلة  من  الكثرون  يعاين 
حيث يكون التوتر والقلق هو امل�سبب غالباً، لكن ميكن لبع�ض االأمرا�ض 
عند  �سيوعاً  اأك��رث  ويعد  وال��رب��و،  والف�سام  كاالكتئاب  ت�سببه  اأن  االأخ���رى 

الن�ساء ويزيد مع تقدم العمر .
ومن ال�سعب اإيجاد تعريف حمدد للنوم الكايف للجميع، اإذ تختلف احلاجة 
واحلمية  التغذية  ونوعية  البيئية  وال��ع��وام��ل  احل��ي��اة  من��ط  ح�سب  للنوم 

وامل�سروبات املتناولة.
وبناء على دليل اخلدمات ال�سحية الوطنية يف بريطانيا فيما يخ�ض االأرق، 
واالإرهاق،  بالتعب  لل�سعور  االأرق  ي��وؤدي  عندما  الطبيب  مبراجعة  ُين�سح 

وذلك لتلقي العالج الذي يتكون من ثالث مراحل:
املرحلة االأوىل ت�ستمل على ن�سائح خا�سة للمري�ض، مثل الذهاب للنوم يف 
وقت حمدد قدر امل�ستطاع، وخلق اجلو الهادئ واملريح اخلا�ض بغرفة النوم، 

مثل اإطفاء االأ�سواء واحلفاظ على احلرارة املعتدلة.
وال�سباحة،  امل�سي  مثل  املنتظمة،  الريا�سية  التمارين  تفيد  اأن  ومي��ك��ن 
مثل  الكافيني،  على  حتتوي  التي  امل�سروبات  تناول  من  التخفيف  وكذلك 
القهوة وال�ساي بوقت متاأخر من الليل. كما ُين�سح بعدم االإكثار من الطعام 

والكحول، وخا�سة بوقت متاأخر بالليل وعدم التدخني.
للمو�سيقى  اال�ستماع  اال�سرتخاء، وكذلك  ال�ساخن على  يفيد احلمام  كما 

الهادئة مما ميكن اأن ي�ساعد على النوم.
عن  االأرق  من  يعاين  ال��ذي  ال�سخ�ض  مع  باحلديث  تكون  الثانية  املرحلة 
طريقة  تغير  على  مل�ساعدته  وذل��ك  ت��وت��ره،  واأ���س��ب��اب  وم�ساعره  م�ساكله 
تعامله معها ونظرته لها، حيث ميكن لهذه الطريقة بالعالج التي تدعى 

ب�العالج ال�سلوكي املعريف اأن ت�ساعد املري�ض على النوم.
يف النهاية يتم الو�سول للمرحلة الثالثة من العالج، وهي تناول االأدوية 
التي ت�ساعد على النوم بناًء على ن�سائح الطبيب، وذلك عندما ال تنجح كل 

الطرق املذكورة يف التخفيف من االأرق.

الثعابني

نوع من اأنواع الزواحف، تتميز 
ع����ن غ���ره���ا م����ن ال����زواح����ف 
واحل��ي��وان��ات ب��ع��دم وج���ود اأية 
اأطراف لها، وعيونها مفتوحة 
اأما  تغطيها جفون،  وال  دائماً 
االأطراف  ح��ادة  فهي  االأ�سنان 
وتنت�سر  ال���وراء  اإىل  ومقو�سة 
على الفكني، اأما ج�سم االأفعى 
االن�سيابي  ب��ط��ول��ه  ف��ي��ت��م��ي��ز 

تزداد  لكنها  ال�سمك،  بق�سور  �سبيهة  وهي  احلرا�سف  تغطيه  االأفعى  وج�سم   .
البيئة  باختالف  األوانها  وتختلف  اجلانبني  وعلى  ال��راأ���ض  منطقة  يف  �سمكاً 
التي تعي�ض فيها. واالأفاعي من احليوانات ال�سيادة املاهرة وهي تتمتع بحا�سة 
ب�سرية حادة، كما تت�سف االأفاعي بحا�سة �سم عالية تتعرف بها على فري�ستها 
وحتديد نوعها. ولي�ض لدى االأفاعي اأجهزة ال�ستقبال ذبذبات الهواء ال طبلة 
حيث  فري�ستها،  القتنا�ض  ط��رق  لعدة  االأف��اع��ي  وتلجاأ  خارجية.  اأذن  وال  اأذن 
اأنياب  اأ�سعاف حجم ج�سمها الأن  اأنها ت�ستطيع ابتالع حيوانات يبلغ حجمها 
ت�ستطيع غر  ال  باأنيابه  الفري�سة  اأم�سك  ف��اإذا  ال���وراء،  اإىل  االأف��اع��ي جموفة 
االندفاع اإىل االأمام يف اجتاه مريء الثعبان وي�ساعد على ذلك اأن الفك ال�سفلي 
لي�ض مرتبطاً بجمجمة الثعبان ومن ثم ميكن فتح الفم ب�سهولة بالغة وعلى 
ات�ساع كبر. وي�ستطيع الثعبان ق�ساء فرتة ال باأ�ض بها دون تناول وجبة واحدة 
وذلك الأن الطعام ال يحرتق يف ج�سمه ب�سرعة كبرة نظراً الأنه اأقل ن�ساطاً من 
غره من احليوانات االأخرى ، ولنف�ض ال�سبب كذلك ي�ستطيع اال�ستغناء عن 

املاء اأطول مدة ممكنة. وتزداد االأفاعي طواًل كلما امتد بها العمر .
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أعضاء بفرقة اجليش األحمر الروسي تؤدي عرضاً على مسرح سيدي فرج في اجلزائر. )رويترز(

• ما تعني العادة ال�صهرية عن نافورة تريفي االيطاليه اأنه اذا 
األقى الزائر بقطعه ؟

عمله معدنيه من وراء ظهرة يف حو�ض النافورة ي�سمن العودة للبيت
بر�صيبولي���ض؟ اآث����ار  تق����ع  • اأين 

جزيرة �سقلية
احل��دود  ملتقى  عند  تقع  التي  الليبية  املدينة  ه��ي  م��ا    •

التون�صية اجلزائرية ؟؟؟ 
غدام�ض

؟  العمل  يف  للطفل  الدمعية  القنوات  تبدا  • متى 
بعد خم�سة اأ�سابيع من والدته

الع�سلة  الع�سالت هي  اأق��وى هذه  واأن  639 ع�سلة خمتلفة  االإن�سان  اأن عدد ع�سالت ج�سم  تعلم  هل   •
املا�سغة بني الفكني ولي�ض ع�سلة ال�ساعد. واأن اأكرب هذه الع�سالت هي ع�سلة الفخذ. 

اأن الذباب ينقل العديد من االأمرا�ض لالإن�سان واأهم هذه االأمرا�ض: مر�ض الرمد ال�سديدي  تعلم  • هل 
ومر�ض الرتاخوما ومر�ض االإ�سهال وغرها. ولذلك جتب مكافحة الذباب ومنع تواجده وذلك بالتدابر 
اأماكن  يف  املبيدات  بع�ض  ر�ض  النوافذ،  على  �سبك  �سلك  و�سع  جيد،  ب�سكل  القمامة  من  التخل�ض  التالية: 

تواجد الذباب للق�ساء عليها. اأما مر�ض املالريا فهو ينتقل بوا�سطة بعو�ض خا�ض ي�سمى االأنوفيل.

يحكى ان احد ال�سيادين وجد قطة �سغرة بي�ساء داخل الغابه فاأ�سفق عليها ان ياأكلها حيوان �سر�ض وهى بهذه 
الرقة فقرر ان ياأخذها الأبنته ال�سغرة تلعب بها .. و�سعها داخل جرابه الكبرة وراء ظهره فنامت قلياًل اول 
االأمر ثم ا�ستيقظت لتخرب�ض اجلراب ثم تخرج منه وت�سقط على االأر�ض فدا�ستها عجالت عربته الثقيلة التى 
.. رفعها ونظفها ووجدها بخر فقال  الطمي  ليجدها و�سط  يجرها خلفه ف�سمع مواءها ونظر خلفه م�سرعاً 
لها حمداً هلل وجود الطمي الكثر هنا انقذك واال لو كانت االأر�ض �سلبه لفرمتك عجالت العربة، ا�سرع للبيت 
تنام فيه وهى �سعيدة بذلك وب��داأت القطة  باملاء جيداً وجففتها وجعلت لها مكاناً  التى نظفتها  ومنحها الأبنته 
تلعب داخل املنزل وتقفز من هنا لهناك ويف حلظات ذهبت الأحد االأركان ونظرت ل�سيئاً اعجبها وا�سرعت باأبتالعه 
وكانت االأبنة تراقبها ف�سرخت وقالت ابتلعت القطة �سم الفئران .. جاء ال�سياد ب�سرعه وا�ستطاع ان يدخل طرف 
حزامه داخل فم القطة وافرغ معدتها وانقذها وراقبها يومان حتى �سفيت .. بعدها خرجت لتلعب واخذت تقفز 
املاء �سرخت البنت ال�سغرة وجرت مع امها  �سقطت داخل بئر  وتنط ويف اخر نطه لها والتى كانت قوية جداً 
لتلقى بدلو املاء داخل البئر فدخلت فيه القطة و�سحبتها االأم وانقذتها وهى يف غيظ �سديد .. ت�سللت القطة من 
فرا�سها و�سعدت اإىل �سطح البيت فوجدت برجاً �سغراً ا�سود تخرج منه روائح �سهية اقرتبت لتنظر ومدت رقبتها 
كثراً فاأختل توازنها و�سقطت داخل مدخنة البيت لت�سقط فوق املوقد الذي كانت االأم لتوها قد رفعت من عليه 
اناء به ماء مغلي والأن ال�سعلة مازالت �ساخنه فقد ل�سعت القطة ال�سقيه وجعلتها تقفز وترتطم باحلائط مما 
افزع االأم التى ا�سرعت بو�سع عالج للحروق على فروتها املت�سخة، رقدت القطة لتعود بعد ايام ل�سقاوتها فوجدت 
مكاناً دافئاً منعزاًل معتماً دخلت فيها ورقدت بهدوء واذا باالأم تاأتي لت�سع فيع بع�ض االأخ�ساب لتوقدها فاأ�سرعت 
القطة لتقفز خارجه قبل ان ت�ستعل وت�سبح م�سوية .. �سرخت االأم وهلعت ملا كانت �ستفعله بالقطة ال�سغرة .. 
خرجت القطة وهى جتري ثم قفزت فوق احدى االأ�سجار لرتقد على احدد االأغ�سان واخذت تلعب مع احدى 
الفرا�سات وتلف وتدور ومل ترى تلك االأغ�سان املت�سابكة التى التفت حول رقبتها فجاأة زلت اقدامها ال�سغرة 
ال�سعيف  االأبنة خرجت تبحث عنها �سمعت مواءها  وك��ادت تختنق والأن  وك��ادت ت�سقط لكنها علقت من رقبتها 
وا�سرعت الأبيها لينقذها .. عادت القطة للمنزل ودخلت حتت �سرير االأبنة ال�سغرة لرتتاح يف هدوء ومل متر 
دقائق حتى دخلت البنت الغا�سبة والتى قررت امها ان تلقى بالقطة خارجها فاأرمتت فوق فرا�سها بعنف مما جعله 
ي�سقط بها فوق راأ�ض القطة التى �سرخت، جاء االأب لرفع ال�سرير ويجد القطة اجلريحة فاأخذها وخاط جرحها 
لدى الطبيب لينقذها من جديد وهنا قال الأبنته انها قطة ب�سبعه ارواح كادت متوت �سبعه مرات وانقذتها لكني 
لن اعي�ض عمري انقذ فيها .. يف ال�سباح اخذها معه اإىل الغابه وتركها هناك، انهى عمله وعاد للبيت فوجدها تنام 

مع ابنته يف فرا�سها .. ا�سلم امره هلل وتقبل وجودها يف بيته �سريطة انه لن يتدخل الأنقاذها مرة اخرى! 

القطة البي�ضاء 

الك�ضف عن خليا ع�ضبية جديدة
 قد متحو الذكريات القدمية

تناول فيتامني ب يقلل اال�ضابة بالزهامير
فيتامينب6-وب- تناول  يف  االنتظام  اأن  اإىل  حديثة  طبية  درا�سة  ك�سفت 

12يعمل على خف�ض فر�ض تعر�ض خاليا املخ لالنكما�ض وبالتايل زيادة 
خماطراال�سابة بالزهامير.

اأوك�سفورد  بجامعة  واالع�ساب  امل��خ  اأ�ستاذ  �سميث  الدكتورديفيد  واأو���س��ح 
ي�سهم  املخ  خاليا  بني  االأمينية  االحما�ض  معدالت  تزايد  اأن  الربيطانية 

ب�سورة كبرة يف اإنكما�سها لتتيح الفر�سة لال�سابة مبر�ض الزهامير.
فى  نتائجها  ون�سرت  مري�سا   156 نحو  على  اأجريت  قد  الدرا�سة  كانت 
بن�سبة  املخ  اإنكما�ض  للعلوماأن تخفي�ض فر�ض  الوطنية  االكادميية  دورية 
90 % خا�سة يف مناطق ومراكز معينة به ي�سهم ب�سورة كبرة فى الوقاية 

من خماطراال�سابة بالزهامير.

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

جميع الأهل والأ�سدقاء.

را�شد مطر ال�شام�شي
متفوق يف درا�سته.. ومتعاون مع زمالئه.. 
الكمبيوتر..  واألعاب  القراءة  يهوى 
يف  مهند�سا  ي�سبح  ان  ويتمنى 
جميع  اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل.. 

الأهل والأ�سدقاء.

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

الأهل والأ�سدقاء.

اكدت احدث االبحاث التى تو�سل اليها فريق من العلماء الكنديني اإىل ت�سكيل خاليا ع�سبية جديدة فى املخ والتى ت�ساعد فى وظائف التعلم والتذكر 
ميكن اأن توؤدى اإىل فقدان الذكريات القدمية ب�سبب اإعادة تنظيم الدوائر الكهربائية املتواجدة بالفعل فى املخ .

وك�سف الباحثون مب�ست�سفى االطفال مبدينة تورونتو الكندية اأن عملية اإعادة التنظيم للدوائرالكهربائية لها تاأثر اإيجابى خا�سة بالتخل�ض بالذكريات 
القدمية واحلد من التداخل بني املا�سى واحلا�سر اال�سافة اإىل توفر م�ساحات اأكرب خلاليا تعلم مهارات جديدة مثل مهارات التعلم والتذكر.

اأع��وام من والدةالطفل  اأو ثالثة  اإىل عامني  اإىل غياب ذكريات طويلة االأمد تعود  اإىل ما يعرف بفقدان الذاكرةالطفولة والذى يعود  واأ�سارالعلماء 
وذكريات ق�سرةاملدى والتى حتدث فى عمر ال�سابعة.

وقد اأظهرت االبحاث التى اأجريت فى هذا ال�سدد اأنه على الرغم من اأن االطفال ال�سغار ميكن اأن يتذكروا االحداث على املدى الق�سر اإال اأن هذه 
الذكريات تظل قائمة داخل خاليااملخ.

عائ�شة �شامل ال�شام�شي
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
ت�سبح مديرة مدر�سة يف  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.


