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تقدم للزواج من 
�ضديقته.. ف�ضربته 

ا�ستوقف  عندما  التجارية،  املجمعات  اأح��د  يف  �سديقته  هندي  فاجاأ 
ر�سالة  تقدمي  اأود  ولكني  ت�سوقكم  لإي��ق��اف  ع��ذرا  قائال  املت�سوقني 
خا�سة اإىل فتاة لها مكانة خا�سة يف قلبي، فتاة كل طموحي اأن تقبلني 

زوجا لها، وفق تقارير �سحفية. 
وق���ال���ت ���س��ح��ي��ف��ة ال���وف���د امل�����س��ري��ة اإن ال��ه��ن��دي ولإ����س���ف���اء ج���و من 
الرومان�سية اأتى بعدد من العازفني، اإل اأن الفتاة مل متكنه من اإكمال 
راأ�سه  به على  العازفني و�سربته  اأح��د  الغيتار من  اأخ��ذت  طلبه حتى 
ت�سرفها  ا�ستاوؤوا من  الذين  احلا�سرين  ذهول  و�سط  اأر�سا  واأوقعته 

الفظ وتاأ�سفوا حلالة العا�سق الهندي. 

كلب ينقذ حياة مالكته
اأنقذ كلب، ُيعترب بطال يف اإيطاليا، �ساحبته العجوز بعد اأن حماها من 

الربد يف ليلة ق�ستها جريحة يف العراء، ثّم جذب بنباحه املنقذين. 
على  وقعت  العمر،  من  الثمانني  يف  وه��ي  كارنيا،  جوزيفينا  العجوز 
امل�سي، وبقيت  الأل��ب خالل قيامها بريا�سة  طريق جبلي يف منطقة 

عالقة مكانها من دون العثور عليها. 
اإل اأن كلبها، وهو من نوع �سانت برينار حماها بعد اأن اأدفاأها بوا�سطة 

ج�سمه، واأنقذها من احلرارة املنخف�سة جداً خالل الليل. 
ال��ذي  الكلب  ن��ب��اح  بف�سل  كارنيا  على  العثور  م��ن  امل��ن��ق��ذون  ومت��ك��ن 

ا�ستدرجهم اإليها بعد اأن كان اأفراد من عائلتها بّلغوا عن فقدانها. 

تغرمي �ضائق ملظهره 
غري احل�ضن

و�سط  اهلل  رام  من  �سائق  على  غرامة  الفل�سطينية  ال�سرطة  فر�ست 
تلفزيون  وق��ال  ح�سن  مبظهر  ظهوره  ع��دم  ب�سبب  الغربية،  ال�سفة 
حررت  ال�سرطة  اإن  الل��ك��روين  موقعه  على  املحلي  اجلديد  الفجر 
�سيكل(   3.55 )ال����دولر  �سيكاًل   50 بقيمة  خمالفة  ي��وم��ني،  قبل 

ل�سائق من بلدة بيتونيا غرب رام اهلل، ب�سبب مظهره غري احل�سن .
ومت حت��ري��ر امل��خ��ال��ف��ة وف��ق��ا لأح��ك��ام امل����ادة 297 م��ن ق��ان��ون امل���رور 
احلافلة  قائد  على  على:  ال��ث��اين  بندها  يف  تن�ص  التي  الفل�سطيني 
وقاطع التذاكر واملراقب الظهور مبظهر ح�سن ونظيف اأثناء تاأديتهم 

لعملهم .

�ضداقة بني طفلة 
و�ضغري غوريال

ذه��ب��ت ف��ت��اة ���س��غ��رية م���ع ع��ائ��ل��ت��ه��ا يف زي�����ارة اع��ت��ي��ادي��ة اإىل حديقة 
احليوانات، لكنها مل تتوقع اأن تخرج من هذه الزيارة ب�سديق جديد، 
بح�سب �سبكة �سي اأن اأن الإخبارية وقال التقرير اإن هذا ال�سديق لي�ص 
الفتاة  تفاعل مع  بل هو قرد غوريال �سغري،  الأ�سدقاء،  كغريه من 

بحما�ص ليده�ص زوار احلديقة بردود اأفعاله. 

ارتفاع وفيات كورونا 
بال�ضعودية اإىل 42 

اأعلنت وزارة ال�سحة ال�سعودية ام�ص وفاة 
مواطن �سعودي م�ساب بالفريو�ص التاجي 
كورونا نوفل ، يف حني مت ت�سخي�ص اإ�سابة 
الآن  حتى  �سجلت  التي  اململكة  يف  جديدة 
امل�سابني  ي��رت��ف��ع ع���دد  42 وف���اة وب��ذل��ك 
منذ  �سخ�سا   84 اإىل  اململكة  يف  باملر�ص 
���س��ب��ت��م��رب-اأي��ل��ول ال��ع��ام امل��ا���س��ي.  واأف����ادت 
ال������وزارة ع��ل��ى م��وق��ع��ه��ا الإل����ك����روين عن 
بالفريو�ص  ج��دي��دة  وف���اة  ح��ال��ة  ت�سجيل 
العمر  م��ن  يبلغ  الباطن  حفر  يف  مل��واط��ن 
38 عاما وكان يعاين التهابا رئويا حادا. 
يف  اإ���س��اب��ة  حالة  ت�سجيل  اإىل  اأ���س��ارت  كما 
 55 العمر  من  يبلغ  ملقيم  امل��ن��ورة  املدينة 
يف  مزمنا  ف�سال  ي��ع��اين  اأن���ه  مبينة  ع��ام��ا، 
العناية  يف  ح��ال��ي��ا  ال��ع��الج  ويتلقى  ال��ك��ل��ى 
84 �سخ�سا  ال�سعودية  املركزة واأ�سيب يف 
 42 ت��ويف منهم   ، نوفل  ك��ورون��ا  بفريو�ص 
منذ �سبتمرب-اأيلول عام 2012. و�سجلت 
ع�����س��رات الإ���س��اب��ات يف ال��ع��امل مب��ا اأط��ل��ق 
عليه العلماء متالزمة اللتهاب التنف�سي 
ال�سرق اأو�سطي مريز ، الناجم عن فريو�ص 
املخت�سون حتى  يتمكن  ال��ذي مل  كورونا، 
الآن م��ن ج��م��ع م��ا ي��ك��ف��ي م��ن امل��ع��ل��وم��ات 

لتحديد من�سئه وطريقة انت�ساره.

الأدوي���ة  ت�سنيع  و���س��رك��ات  والأط���ب���اء  ال��ب��اح��ث��ون  ي�سعى 
اأن��ح��اء  يف  الطبية  واملوؤ�س�سات  احليوية  والتكنولوجيا 
عن  التفا�سيل  اأدق  ف��ه��م  ط��ري��ق��ة  حت�سني  اإىل  ال��ع��امل 
وظ��ي��ف��ة ال���دم���اغ، م��ع الإ����س���رار ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ع��الج��ات 
واأ���س��ك��ال  ال��زه��امي��ر  اأم���را����ص م��ث��ل  اأو م��ع��اجل��ة  لتجنب 

اأخرى من اخلرف.
لكن على رغم هذه اجلهود املهمة، ما من دواء اأو عالج 
املنتظمة  اجل�سدية  التمارين  تاأثري  ق��وة  ه��زم  ي�ستطيع 
عند  حتى  ال��دم��اغ،  وظيفة  وحت�سني  الزهامير  لتجنب 

امل�سابني اأ�ساًل بالزهامير.

خلل معريف
اأظ��ه��رت درا���س��ة يف م��رك��ز )م��اي��و كلينك( ت��راج��ع خطر 
عند   %  32 بن�سبة  املعتدل  امل��ع��ريف  باخللل  الإ���س��اب��ة 
الأ�سخا�ص الذين ميار�سون متارين معتدلة بني خم�ص 
و�ست مرات يف الأ�سبوع يف مرحلة متقدمة من عمرهم 
باأ�سخا�ص قليلي احلركة. كذلك، تراجع خطر  مقارنًة 
عند   %  39 بن�سبة  املعتدل  امل��ع��ريف  باخللل  الإ���س��اب��ة 
الأ�سخا�ص الذين بداأوا ميار�سون الريا�سة يف منت�سف 

العمر.
تو�سلت درا�سات اأخرى متعددة اإىل ا�ستنتاجات مماثلة. 
امل�سابني  التمارين على  اآثار  الدرا�سات، كانت  اإحدى  يف 
ل��دواء  املوّثقة  املنافع  بقدر  جيدة  ال��ذاك��رة  يف  مب�ساكل 
حت�سني  ي�ستطيع  دواء  وه��و  )اأري�سيبت(،  )دونيبيزيل( 
عوار�ص الراجع املعريف املعتدل ب�سكل حمدود وموقت.
مل يت�سح بعد كيف ميكن اأن حتمي الريا�سة الدماغ من 
الحتمالت  تعدد  اإىل  الأب��ح��اث  اأ���س��ارت  لكن  الزهامير، 

املهمة يف هذا املجال.
يتعلق اأح���د الأ���س��ب��اب ب���زي���ادة ح��ج��م ال���دم���اغ واح��ت��م��ال 
ال��رم��ادي��ة  امل���ادة  ُتعترب  ن�سوء خ��الي��ا دم��اغ��ي��ة ج��دي��دة. 
ع��دداً من  ي�سهد  الذي  املوقع  الدماغ وهي  ن�سيج  اأ�سا�ص 
الوظائف الدماغية املهمة، مبا يف ذلك الذاكرة. يراجع 
حجم املادة الرمادية مع التقدم يف ال�سن. كذلك، لوحظ 
ت���ده���ور ت��دري��ج��ي يف اإح�����دى م��ن��اط��ق امل�����ادة ال��رم��ادي��ة 

ال�����دم�����اغ�����ي�����ة، 
ا�سمها احُل�سني 

اأ�سا�سية  )وه���ي 
ل����������ل����������ذاك����������رة(، 

ع���ن���د امل�������س���اب���ني 
بالزهامير.

ال��ت��م��اري��ن  اأن  ي��ب��دو 
الرمادية  املادة  حتمي 

منافعها  توثيق  مت  وق��د 
مبا�سرًة عرب ت�سوير 

اإح����������دى  يف  ال����������دم����������اغ. 
الدرا�سات التي �سملت را�سدين اأكرب �سناً، لوحظ تو�ّسع 
يف منطقة احُل�سني عند الأ�سخا�ص الذين مار�سوا بع�ص 
التمارين املكثفة باعتدال طوال �سنة مقارنًة مبن اكتفوا 
كذلك،  واح���دة.  �سنة  خ��الل  وال��ق��وة  التمطط  بتمارين 

ارتبط ارتفاع حجم احل�سني بتح�سن الإدراك.
اإىل  امل��ح��دودة  املخربية  الأدل���ة  ت�سري  اآخ���ر،  على �سعيد 
احتمال ن�سوء خاليا دماغية جديدة داخل اأجزاء مهمة 
ال���دم )ما  ارت��ف��اع حجم  ل��وح��ظ  م��ن منطقة احل�سني. 
من  اأج���زاء  يف  البيولوجي(  الن�ساط  حت�سن  اإىل  ي�سري 
احل�سني عند الأفراد الذين يتمتعون بر�ساقة ج�سدية. 
مر�ص  تفاقم  تبطئ  ق��د  ال��ري��ا���س��ة  اأن  اإىل  ذل��ك  ي�سري 

الزهامير.

روابط دماغية
ثمة �سبب ممكن اآخر لتف�سري كيف ت�ساعد الريا�سة على 
الروابط  جتنب اخلرف وهو يرتبط بتح�سن م�ستويات 
الريا�سة  ميار�سون  ال��ذي��ن  الأ�سخا�ص  عند  الدماغية 
الع�سبية  التغذية  عامل  مثل  عنا�سر  تكون  بانتظام. 
اأ�سبه مبحّفز للخاليا الدماغية. مت  امل�ستق من الدماغ 
التغيريات  من  متنوعة  مبجموعة  العنا�سر  تلك  رب��ط 
ال��ب��ي��وك��ي��م��اوي��ة ال��دم��اغ��ي��ة ال��ت��ي حت��ر���ص ع��ل��ى ت�سنيع 
التغذية  تكون م�ستويات عامل  رواب��ط دماغية جديدة. 

الع�سبية الذي يجري يف الدم اأدنى عند امل�سابني 

بالزهامير مقارنًة بغري امل�سابني باملر�ص. لكن يبدو اأن   
م�����س��ت��وي��ات ع��ام��ل ال��ت��غ��ذي��ة ال��ع�����س��ب��ي��ة ت��رت��ف��ع بف�سل 
الأوع��ي��ة  �سحة  حت�سن  ي�ساهم  ق��د  ك��ذل��ك،  ال��ري��ا���س��ة. 
ما تكون  الدماغ من اخل��رف. غالباً  الدموية يف حماية 
اجليدة  الدموية  الأوع��ي��ة  �سحة  على  موؤ�سراً  الر�ساقة 
اأو  ت�سر  كثرية  ح��الت  منع  على  ت�ساعد  اأو  تعالج  لأنها 
ت�سّد الأوعية الدموية، مثل ارتفاع �سغط الدم وال�سكري 

وم�ستويات الكول�سرول غري املرغوب فيها.
الت�سيق  اإىل  م��ت��ق��دم  ع��م��ر  ال���دم���اغ يف  ���س��راي��ني  مت��ي��ل 
والن�سداد، ل �سيما ال�سرايني الأ�سغر حجماً ميكن ر�سد 
الت�سوير  تقنية  عرب  ال�سغرية  الأوع��ي��ة  ت�سّيق  نتيجة 
)اع��ت��الل  بي�ساء  بقع  �سكل  على  املغناطي�سي  ب��ال��رن��ني 
املادة البي�ساء( يف الدماغ ي�سبب ان�سداد �سرايني الدماغ 
ي�سر  م��ا  ر���س��ده��ا،  يتم  ل  م�سغرة(  )جلطات  الرفيعة 
امل��ن��اط��ق ال�سغرية يف ال��دم��اغ. ق��د ي���وؤدي اع��ت��الل امل��ادة 
اخللل  تطور  اإىل  الدموية  الأوع��ي��ة  وان�����س��داد  البي�ساء 

املعريف ومر�ص الزهامير.
عند الأ�سخا�ص امل�سابني بخلل معريف معتدل اأو مبر�ص 
ال���زه���امي���ر، مي��ك��ن اأن ت���وؤث���ر ال��ري��ا���س��ة امل��ن��ت��ظ��م��ة على 
احل��الت  جميع  يف  يح�سل  كما  ك��ب��رية،  بن�سبة  ال�سحة 
تهدد  مب�ساكل  الإ���س��اب��ة  خطر  ت��راج��ع  الأب��ح��اث  اأثبتت 
احلياة، مثل حوادث ال�سقوط وه�سا�سة العظام واأمرا�ص 
القلب وال�سرايني وم�ساكل اأخرى مرتبطة بال�سن، عند 

تبني اأن للكرز فوائد �سحية كبرية فتناول 45 حبة من هذه الفاكهة يومياً يح�سن نوعية الدم ويخف�ص معدل اللتهابات الناجمة عن 

جمموعة من الأمرا�ص.

واأجرى باحثون من جامعة كاليفورنيا درا�سة على 18 رجاًل وامراأة تراوح اعمارهم بني 41 و61 �سنة، طلب منهم تناول 45 حبة كرز 

اأو ما يعادل 280 غراماً منها طوال 28 يوماً.

واأ�سار الباحثون اإىل اأن كل امل�ساركني كانوا يف �سحة جيدة، لكن لديهم ارتفاعاً ب�سيطاً مبعدلت الربوتني يف الدم التي تعد 

موؤ�سراً على وجود التهابات تزيد خطر الإ�سابة باأمرا�ص القلب وغريها من الأمرا�ص.

وقيم الباحثون معدلت الربوتني قبل وخالل وبعد اأكل الكرز، وتبني اأن 45 حبة تخف�ص جمموعة 

من املوؤ�سرات لالإ�سابة بالتهابات م�سببة لأمرا�ص مزمنة، مثل التهاب املفا�سل، وارتفاع 

�سعط الدم وال�سكري، واأمرا�ص القلب.

الريا�ضة املنتظمة 
حت�ضن �ضحة الدماغ 

45 حبة كرز يوميًا تبقي الطبيب.. بعيدًا 

اخلميس  -  29   أغسطس    2013 م   -   العـدد    10882
Thursday    29    August     2013  -  Issue No   10882

�ضلوك الب�ضر واخلفافي�ش تت�ضابه عند اخلالفات 
قال علماء من اأملانيا اإن هناك ت�سابها بني جمتمعات اخلفافي�ص والإن�سان 
فيما يتعلق ب��اخل��الف��ات ب��ني اأف���راد ه��ذه اجل��م��اع��ات، واإن ه��ذه الأف����راد ل 

ت�ستطيع التو�سل لتوافق فيما بينها يف حال وجود �سراع يف امل�سالح.
اأع�ساء  بني  خالفية  مواقف  حماكاة  على  درا�ستهم  يف  الباحثون  واعتمد 
لإ�سارات �سوتية  بع�ص هذه اخلفافي�ص  اذ عر�ست  برية  اأ�سراب خفافي�ص 
مزعجة اأثناء بحثها عن مكان للنوم واأوحت هذه الأ�سوات للخفافي�ص التي 
التي اختارتها  ال�سناديق  باأن هذه  مت اختيارها لتعري�سها لإزع��اج متعمد 

غري منا�سبة لق�ساء النهار بها.
اأنه كلما كانت هذه الإ�سارات قوية، كان ت�سارب امل�سالح  وتبني للباحثني 
بني اأفراد ال�سرب الواحد اأقوى من اأن يتم حله فيما بينها ما اأدى لنق�سام 
م�ستعمرة اخلفافي�ص فيما بينها ملدة يوم اأو يومني ح�سبما اأو�سح امل�سرف 
اإذا كانت الإ���س��ارات املزعجة  على ال��درا���س��ة ج��ريال��د ك��ريت. واأ���س��اف: اأم��ا 

اأ�سعف، فاإن اأفراد امل�ستعمرة كانت تتو�سل لتفاق.
ون�سر الباحثون نتائج درا�ستهم يف جملة كارانت بيولوجي املعنية باأبحاث 
الأحياء وقال الباحثون اإن هذه هي الدرا�سة الأوىل التي تظهر اأن نتيجة 
قرارات جمموعات اخلفافي�ص التي تعي�ص يف العراء تتوقف على مدى قوة 

ت�سارب امل�سالح بني اأع�ساء هذه امل�ستعمرات ح�سبما اأو�سح كريت.
 40 15 اإىل  وقال الباحثون اإن ق�ساء اخلفا�ص نهاره ب�سكل م�سرك مع 
لأنها  احليوانات  لهذه  الطبيعية  احلالة  هو  واح��د  مكان  يف  اآخ��ر  خفا�سا 
ت�ستفيد من تدفئة بع�سها البع�ص يف مكان م�سرك اأما اإذا طغت ال�سلبيات 
ذلك  ف��اإن  نف�سها  امل�ستعمرة  مميزات  على  امل�ستعمرة  اأف��راد  باأحد  اخلا�سة 

ميكن اأن يوؤدي اإىل انق�سام ب�سكل موؤقت بني �سفوف امل�ستعمرة.
اأوجه ت�سابه بني �سلوك اخلفافي�ص و�سلوك  اأن هناك  واأكد الباحثون على 
تنامي  ع��دم  على  العمل  ي�ستطيع  الإن�����س��ان  اأن  ال��ف��ارق  م��ع  ول��ك��ن  الب�سر 

الت�سارب يف امل�سالح ح�سبما اأو�سح كريت.

الريا�صة مفيدة لل�صحة وي�ؤكد بع�ض الباحثني اأنها 
هل  اأي�صًا..  باخلرف  الإ�صابة  خطر  تخفف  قد 

يعلم  هل  كذلك،  الأم��ر  كان  واإذا  �صحيح؟  هذا 
الباحث�ن ال�صبب؟

التفكري  على  ال��ق��درة  يف  اخللل  اأي  اخل���رف، 
ترتبط  التي  احل��الت  اأ���ص���اأ  اإح��دى  والتذكر، 

الأ�صا�صي  ال�صبب  النا�ض.  ويخ�صاها  ال�صن  يف  بالتقدم 
ه� مر�ض الزهامير. قد يرتبط التقدم يف ال�صن اأي�صًا 
برتاجع اأداء التفكري وظه�ر م�صاكل يف الذاكرة، وه� 
ما ي�صمى اخللل املعريف املعتدل. اخللل املعريف املعتدل 

ه� عامل �صائع قد ينذر مبر�ض الزهامير.

ثعلب يف ال�ضرير 
���س��دم رج���ل ب��ري��ط��اين ح���ني فتح 
عينيه يف ال�سرير لريى ثعلباً اىل 
ج��ان��ب��ه وذك������رت ���س��ح��ي��ف��ة )دي��ل��ي 
 30( ���س��م��ي��ث  ل���ي���ون  اأن  م������ريور( 
ع��ام��اً( اع��ت��ق��د اأن���ه اأح�����ص بزوجته 
اىل جانبه ، فا�ستدار نحوها ولكنه 
ي�����س��ارك��ه  ث��ع��ل��ب��اً  راأى  ���س��دم ح���ني 
اأن �سويف  ال�سرير واكت�سف �سميث 
ذهبت اإىل عملها واأن الثعلب دخل 
للهرة  املخ�س�ص  الباب  من  البيت 
وقال الرجل اإن الثعلب كان هادئاً 
اأنه  اإىل  ، م�سرياً  بي  ويحدق  ج��داً 

متكن من اخراجه من املنزل.

ت�ضرق دراجتها 
امل�ضروقة

ا�ستطاعت امراأة كندية )33 عاما( 
م���ن ا���س��ت��ع��ادة دراج��ت��ه��ا ال��ه��وائ��ي��ة 
الل�ص  اثر  تقفت  بعدما  امل�سروقة 
دراجة  �سرقت  وقد  النرنت  عرب 
ال��ه��وائ��ي��ة اجل��دي��دة  ك��اي��ال �سميث 
دولر   1000 ق��ي��م��ت��ه��ا  ال��ب��ال��غ��ة 
ع��ن��دم��ا ك���ان���ت م��وق��وف��ة يف م��ك��ان 

خم�س�ص لركن الدراجات. 
واأث��ن��اء اإط��الع��ه��ا على الع��الن��ات 
املبوبة اكت�سفت دراجة ت�سبه كثريا 
واتفقت  باملعلن  فات�سلت  دراجتها 
املوعد،  معه على موعد ويف مكان 
تعرفت �سريعا اىل دراجتها بف�سل 

ا�سياء ال�سقتها على هيكلها. 
فطلبت من البائع اذا كان بامكانها 
جت��رب��ة ال���دراج���ة ال��ه��وائ��ي��ة ح��ول 
املراآب املتواجدين فيه فوافق.. ال 

انها هربت ومعها الدراجة. 
ه��ذه  حققته  ال����ذي  ال�����رواج  وازاء 
الق�سية، حذرت ال�سرطة الكنديني 
بال�سارقني  الي��ق��اع  حم��اول��ة  م��ن 

بانف�سهم. 

وفاة العب على 
اأر�ش امللعب 

اإن  لفريير،  ديبورتيفو  نادي  قال 
اأحد لعبيه انهار على اأر�ص امللعب 
ال���درج���ة  دوري  يف  م���ب���اراة  اث���ن���اء 
القدم  ل��ك��رة  الرجنتيني  ال��راب��ع��ة 

وتويف، بعد قليل يف امل�ست�سفى. 
�سانابريا  هيكتور  املهاجم  و�سقط 
28 ع���ام���ا، م��غ�����س��ي��ا ع��ل��ي��ه اث��ن��اء 
التي  امل���ب���اراة،  م��ن  الأول  ال�����س��وط 
اق���ي���م���ت ال����ث����الث����اء ����س���د ج����رال 
ال�����درج�����ة  دوري  يف  لم�������دري�������د 

الرابعة. 
امل�ست�سفى  اىل  �سانابريا  نقل  ومت 
وال��غ��ي��ت امل����ب����اراة، واأع���ل���ن ال��ن��ادي 
ن��ب��اأ وف��ات��ه لح��ق��ا يف م��وق��ع��ه على 

النرنت. 
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اخلط�ة الأوىل للحياة اجلامعية لأكرث من اأربعة اآلف وخم�صمائة طالب وطالبة بجامعة الإمارات 

مدير اجلامعة وعميد �ضوؤون الطلبة والقيادات االإدارية يف ا�ضتقبال الطلبة
توزيع اأجهزة الـ )اآي باد( على جميع امل�ضتجدين.. وامتحانات حتديد امل�ضتوى اليوم

•• العني-الفجر:
ت�صوير-حممد معني:

اخلطوة الأوىل للحياة اجلامعية بداأها اأم�ص اأكرث من 
اأربعة اآلف وخم�سمائة طالب وطالبة من امل�ستجدين 
بجامعة الإمارات ليكون يف مقدمة امل�ستقبلني لهوؤلء 
اللنعيمي  را�سد  علي  الدكتور  اجلامعة  مدير  الطلبة 
النقبي  الرحمن  عبد  الدكتور  الطلبة  �سوؤون  وعميد 
اإ���س��اف��ة اإىل ف��ري��ق م��ن ال��ق��ي��ادات الإداري�����ة باجلامعة 
�سم عمر عبد الرحمن مدير اإدارة املرافق واخلدمات 
وحممد العويني مدير اإدارة احلرم اجلامعي وح�سني 
– ط��الب  اأول الإ����س���ك���ان ال��ط��الب��ي  اجل��ن��ي��ب��ي م��دي��ر 
وخديجة النقبي مدير اإدارة الإ�سكان اجلامعي طالبات 
وحممد خلفان املحرزي مدير �سكن الكويتات للطالب 
وحممد �سادق مدير �سكن مقام خم�سة للطالب ونورة 

ال�سام�سي مديرة �سكن توام للطالبات.

وق���د ق���ام م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ب��ج��ول��ة ات��ق��ى يف خاللها 
اأمورهم  اأولياء  اإ�سافة اإىل  عدداً من الطالبات اجلدد 
اأكد مدير اجلامعة على الدور املهم الذي تقوم  حيث 
ب��ه اجل��ام��ع��ة جت��اه اأب��ن��ائ��ه��م م��ن ال��ط��الب والطالبات 
الطلبة  ه��وؤلء  الإع���داد ل�ستقبال  اأن��ه مت  اإىل  م�سريا 
باأعداد ال�سكنات اجلامعية التي زودت بجميع الأدوات 
التي ت�سهم يف توفري املناخ التعليمي للطلبة وقال اإن 
اأن  اأج��ل  اأخ��ذت خطوات علمية متقدمة من  اجلامعة 
اإذا علمنا  ي�سبح طلبتها من الطلبة الباحثني خا�سة 
اأن كليات اجلامعة ح�سلت على العتمادات الأكادميية 

العاملية التي متكنها من هذا التوجه.
اأن طلبة اجل��ام��ع��ة من  اإىل  م��دي��ر اجل��ام��ع��ة  واأ����س���ار   
امل�����س��ت��ج��دي��ن م���ن ال���ع���ام امل��ا���س��ي اأ���س��ب��ح��وا ي��ج��ي��دون 
ا�ستخدام اأجهزة ال )اآي باد( التي متكنهم من موا�سلة 
�سيتم  اأن��ه  واأ�ساف  متقدمة  علمية  بطريقة  درا�ستهم 
اليوم اخلمي�ص البداأ يف توزيع اأجهزة ال� )اأي باد( على 

جميع الطلبة امل�ستجدين حيث توا�سل اجلامعة هذا 
الدرا�سية  ال�سنوات  يف  طلبتها  جميع  ليتمكن  التوجه 

املختلفة من ا�ستخدام هذه التقنية احلديثة.
عبد  الدكتور  الطلبة  �سوؤون  عميد  ق��ال  وم��ن  جانبه 
التي  املتنوعة  الربامج  اإع��داد  اإنه مت  النقبي  الرحمن 
تدعم اجلوانب الأكادميية للطالب والطالبات م�سريا 
اإىل اأن العمادة ت�سعى ومن خالل هذه الربامج اإىل بناء 
األف  اإن حوايل اثنني وخم�سني  ق��درات الطالب وقال 
ا�ستفادوا  طالب  األ��ف  ع�سر  خم�سة  اإىل  اإ�سافة  طالبة 
العام املا�سي من الربامج التي طرحتها عمادة �سوؤون 
الطلبة م�سريا اإىل اأن العام احلايل �سوف ي�سهد مزيد 
من الربامج التي ت�سهم يف �سقل قدرات الطلبة ودعا 
عميد �سوؤون الطلبة جميع اأولياء الأمور على م�ساركة 
اأبنائهم يف اختيار التخ�س�سات التي حتتاجها قطاعات 
وموؤ�س�سات الدولة والتي تتنا�سب مع قدرات ومهارات 
الإ���س��ك��ان اجلامعي  اإدارة  ك��ل ط��ال��ب. ه��ذا وق��د قامت 

اجلامعية  البطاقات  بتوزيع  اأم�����ص  وط��ال��ب��ات  ط��الب��اً 
توزيعهم  اإىل  اإ�سافة  امل�ستجدين  الطلبة  جميع  على 
ع��ل��ى ال�����س��ك��ن��ات اجل��ام��ع��ي��ة. م���ن ج���ان���ب اآخ�����ر ي����وؤدي 
خارج  من  القادمون  امل�ستجدون  والطالبات  الطالب 
مدينة العني �سباح اليوم اخلمي�ص امتحانات حتديد 
امل�ستوى.  كما يتم اليوم توزيع اأجهزة اآل )اآي باد( على 
الأج��ه��زة  ه��ذه  ت��وزي��ع  ليتوا�سل  والطالبات  ال��ط��الب 
ح��ت��ى ي����وم ال�����س��ب��ت ع��ل��ى اأن ي��ل��ت��ق��ي م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 
ب��ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات امل�ستجدين ك��ل ع��ل��ى ح���ده يف 
لي�ساركه يف  الهاليل باحلرم اجلامعي اجلديد  املبنى 
عدد من  اإىل  اإ�سافة  الطلبة  �سوؤون  عميد  اللقاء  هذا 
وكان  والإداري��ة  الأكادميية  والقيادات  الكليات  عمداء 
طالب وطالبات مدينة العني قد اأدوا اأم�ص امتحانات 
ال��درا���س��ة  ت��ب��داأ  اأن  امل��ق��رر  حت��دي امل�ستوى. ه��ذا وم��ن 
يوم  وال��ق��دام��ى  امل�ستجدين  للطلبة  الكليات  بجميع 

الأحد القادم الثامن من �سبتمرب.  

االآباء ي�ضاركون اأبناءهم 
اأوىل اخلطوات

•• العني-الفجر:

بادر عدد من اأولياء اأمور الطلبة ومع اأوىل اخلطوات للحياة اجلامعية على 
م�ساركة اأبنائهم يف تدوين البيانات اخلا�سة بال�سكن اجلامعي وقد اأبدى 
الذي  اليوم  اأبنائهم يف هذا  مل�ساركة  �سعادتهم  الآب��اء والأمهات  الكثري من 

كانوا يتطلعون اإليه منذ وقت بعيد.

فرق عمل من الطلبة القدامى 
ال�ضتقبال امل�ضتجدين

•• العني-الفجر:

�سارك العديد من الطلبة القدامى واملتطوعني ل�ستقبال امل�ستجدين من 
الطالب والطالبات بجامعة الإمارات وقد قام اأع�ساء نادي تواجد اإ�سافة 
الطالب  من  امل�ستجدين  ل�ستقبال  عمل  فرق  بت�سكيل  طالبة  �سبعني  اإىل 
ب�سكن الكويتات والطالبات ب�سكن توام حيث يتم تعريفهم بال�سكن اجلامعي 
اإ�سافة اإ لى م�ساعدتهم يف ا�ستالم البطاقات اجلامعية وكذلك الإجابة على 

اأي ا�ستف�سارات ميكن اأن يحتاجها امل�ستجدون. 

مدير اجلامعة يلتقي اأولياء اأمور الطالب والطالبات

•• العني-الفجر:

وعميد  النعيمي  را���س��د  علي  الدكتور  الإم����ارات  جامعة  مدير  حر�ص 
من  بعدد  اللتقاء  على  النقبي  الرحمن  عبد  الدكتور  الطلبة  �سوؤون 
اأولياء الأمور ممن قدموا مع اأبنائهم ونباتهن ليوؤكد لهم اأن اجلامعة 
ت�سخر جميع اإمكانياتها خلدمة اأبنائها من الطالب والطالبات وقال اإن 

اجلامعة مل تتوقف فقط عند اجلانب العلمي والأكادميي بل حر�ست 
على تزويد الطالب والطالبات باخلربات واملهارات التي متكنهم من 

موا�سلة حياتهم بعد التخرج لي�سبح كل يف موقعة قادر على العطاء.
ومن جانبه اأ�سار عميد �سوؤون الطلبة اإىل اأن اجلامعة وفرت الإمكانات 
اأن  على  موؤكدا  والطالبة  للطالب  املالئم  املناخ  توفري  يف  ت�سهم  التي 
اإع��داده بال�سكل الذي يليق مع الدار�ص اجلامعي  ال�سكن اجلامعي مت 

اإ���س��اف��ة اإىل ت��وف��ري ال��ق��اع��ات امل��ج��ه��زة ل��ال���س��ت��ذك��ار وك��ذل��ك الأن��دي��ة 
الريا�سية اإىل جانب الأن�سطة الثقافية التي ت�سهم يف �سقل �سخ�سية 
الل��ت��زام  ���س��رورة  اإىل  الطلبة  �سئون  عميد  ودع���ا  والطالبة  ال��ط��ال��ب 
هذه  اح��رام  اإن  وق��ال  اجلامعية  للحياة  املنظمة  والقوانني  بالقواعد 
على  اإيجابي  ب�سكل  ينعك�ص  �سوف  بها  اللتزام  على  والعمل  القوانني 

جميع الطالب والطالبات.

طالب دورة �ضفراء التوعية ب�ضرطة 
دبي يزورون مركز البيئة البحرية 

•• دبي - الفجر

العامة  الإدارة  تنظمها  والتي  ال�سيفية  التوعية  �سفراء  دورة  طالب  تعرف 
ملكافحة املخدرات بالتعاون مع الإدارة العامة خلدمة املجتمع ب�سرطة دبي، 
ومن خالل زيارتهم ملركز اأبحاث البيئة البحرية باأم القيوين التابع لوزارة 
الأحياء  واإكثار  تربية  جمال  يف  املتبعة  التقنيات  اأح��دث  على  واملياه،  البيئة 
املتنوعة والدور  املائية  املتعلقة بربية الأحياء  امل�ستقبلية  املائية، واخلطط 

الذي تلعبه وزارة البيئة واملياه يف دعم املخازن ال�سمكية يف مياه الدولة.
جمعه  النقيب  رافقهم  للمركز،  الطالب  بها  قام  التي  الزيارة  يف  ذلك  جاء 
ب���الل ال�����س��وي��دي رئ��ي�����ص ق�����س��م ال��ت��وع��ي��ة ب��اأ���س��رار امل���خ���درات، ح��ي��ث ك���ان يف 
حممد  واأحمد  املركز،  مدير  املجايل  عبداهلل  اإبراهيم  الدكتور  اإ�ستقبالهم 
الزعابي رئي�ص ق�سم تنمية الأحياء البحرية.  وقدم الدكتور اإبراهيم عبداهلل 
املجايل عر�ساً �ساماًل لأن�سطة املركز والتي ترتكز على تنمية الأحياء املائية 
وعلوم البحار وملوثات البيئة البحرية، وقد مت تعريف الطالب على طرق 
حول  تركز  وهي  ا�ستزراعها،  برامج  �سمن  اإدخالها  ليتم  الأ�سماك  اختيار 
اأنواع الأ�سماك القت�سادية املحلية والتي تتعر�ص لل�سيد اجلائر، اإ�سافة اإىل 
تو�سيح طرق التغذية والرعاية ح�سب مراحل منوها.  كما وتعرف الطالب 
على املراحل التخ�س�سية يف جمال ا�ستزراع وتثبيت ال�سعاب املرجانية مبركز 
اأبحاث البيئة البحرية والتي تاأتي �سمن خطط املركز ال�ساعية نحو تعزيز 

الأمن البيئي والغذائي و�سمان ا�ستدامة احلياة البحرية.



ه��وؤلء هي  ن�سبة كبرية من  مع  امل�سكلة 
يتمتعون  زال��وا  ما  اأنهم  يت�سورون  اأنهم 
يف  لهم  كانت  التي  اجل�سدية  بالقدرات 
�سيئاً  وكاأن  فيت�سرفون  ال�سباب،  �سنوات 
مل ي��ك��ن، وك����اأن ���س��ن��وات ال��ع��م��ر مل تغري 

�سيئاً، وهذا اعتقاد خاطئ بالطبع.
الأخبار اجليدة هي ما تطلع به الدرا�سات 
اأن م��ع��دلت  ب���ني احل����ني والآخ�������ر ع���ن 
اأن اخل��دم��ات  ك��م��ا  ارت���ف���اع  الأع����م����ار يف 
وب�سورة  مذهاًل  تطوراً  حتقق  ال�سحية 
فهي  ال�سيئة،  الأخ���ب���ار  اأم���ا  م��ت��وا���س��ل��ة. 
اخلم�سني  جت����اوزوا  مم��ن  الكثريين  اأن 
املا�سي  ع�سالت  ي�ستعر�سون  زال���وا  م��ا 
العمر،  )تق�سف(  مبمار�سات  ويقومون 
الأعمار يف  ب��اأن  الرغم من قناعتنا  على 
ي��ل��ي بع�ص ه��ذه  ت��ع��اىل، ويف م��ا  ي��د اهلل 

املمار�سات اخلاطئة:

الغذاء ال�صحيح
نتائج  وت��ظ��ه��ر  اإل  اأ���س��ب��وع  ي��ك��اد مي��ر  ل 
ت��وؤك��د معلومات قدمية  ج��دي��دة  درا���س��ة 
الغذاء،  ونوعية  العمر  العالقة بني  عن 
الأ���س��ن��اف  اأن  نف�سه  ال��وق��ت  يف  وت���وؤك���د 
هي  والن�سويات  ال�سكر  قليلة  الغذائية 

الأف�سل دائماً واأبداأ.
ويف الع�سرات من الدرا�سات التي اأجريت 
يف الأع������وام ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ا���س��ي��ة ت��ب��ني اأن 
ال���غ���ذاء ال��غ��ن��ي ب��اخل�����س��روات وال��ف��واك��ه 

يرتبط بطول العمر، اأي�ساً.
الكثريون متم�سكني  ي��زال  ذل��ك ل  وم��ع 
بالأ�سناف الغذائية التي تعيث ف�ساداً يف 
اأج�سامهم وت�سعهم على طريق التهلكة.

الك�لي�صرتول
ل ي��خ��ت��ل��ف ال��ك��ول��ي�����س��رول ع���ن ارت��ف��اع 
يزيد  اأن  مي��ك��ن  فكالهما  ال����دم،  �سغط 
خم���اط���ر الإ����س���اب���ة ب��ال��ن��وب��ات ال��ق��ل��ب��ي��ة 
واجل��ل��ط��ات ال��دم��اغ��ي��ة، وب��ال��ت��ايل فمن 

ال�������������س������روري ج���������داً ف���ح�������ص م���ع���دل 
ال���ك���ول���ي�������س���رول ب����ني وق���ت 

اإذا  مم��ا  للتاأكد  واآخ���ر، 
اإىل  حاجة  يف  كنت 

اإج��������راء ت��غ��ي��ري 
من������ط  يف 

اأو  احلياة 
رمب��ا 

م�����ع�����دلت  خل�����ف�����������ص  دواء  ت��������ن��������اول 
الكولي�سرول قبل اأن ت�ستفحل.

الأ�سناف  تناول بع�ص  اأن  املعروف  ومن 
ي�����س��اع��د يف خف�ص  اأن  ال��غ��ذائ��ي��ة مي��ك��ن 
معدل الكولي�سرول مثل احلبوب الغنية 
بالألياف وم�سادات الأك�سدة، ويف املقابل 
ه��ن��اك اأ���س��ن��اف ت��رف��ع م��ع��دلت��ه، فلماذا 
جتنب الأوىل اأو التقليل منها، والتم�سك 

بالثانية والإ�سراف يف تناولها.

ال�صكري
�سكان  رب��ع  اأن  الطبية  املوؤ�س�سات  ت��ق��در 
لالإ�سابة  معر�سون  اأو  م�سابون  العامل 
بالنوع الثاين من ال�سكري املعروف باأنه 
�سبب رئي�سي للنوبات القلبية واجللطات 
وفقدان الب�سر وبر الأطراف وع�سرات 

غريها من الأمرا�ص.
ه����ذه احل���ق���ائ���ق ت��ف��ر���ص ع��ل��ى اجل��م��ي��ع 
اأخ��ذ احليطة واحل��ذر وياأتي يف املقدمة 
ملعرفة  ال�سكر  م��ع��دلت  فح�ص  ���س��رورة 
وعلى  ع��دم��ه��ا،  م��ن  بال�سكري  الإ���س��اب��ة 

�سوء النتيجة تتقرر اخلطوات التالية.

زيادة ال�زن
اأ���س��ب��ه بقنبلة  وال���ب���دان���ة  ال�����وزن  زي�����ادة 
حلظة،  اأي  يف  بالنفجار  تهدد  موقوتة 
ف��الأرق��ام ت�سري اإىل اأن زي��ادة ال��وزن عن 
الدول  يف  خ�سو�ساً  الطبيعية،  معدلته 
اأمرا�ساً  ت�سبب  لأنها  وب��اء  باتت  الغنية 
حتاول  التي  ال��دول  ميزانيات  ت�ستنزف 

بكل الطرق ال�سيطرة عليها.
اأن الإن�������س���ان حني  م���ن امل���ع���روف ط��ب��ي��اً 
يتقدم به العمر تتباطاأ يف ج�سمه عملية 
ال���غ���ذائ���ي وت���ق���ل م��ع��ه��ا ن�سبة  ال��ت��م��ث��ي��ل 
يتم حرقها،  ال��ت��ي  احل��راري��ة  ال�����س��ع��رات 
ت��دارك الفروقات اجلديدة  ف��اإذا مل يتم 
بتغيري منط احلياة ومبمار�سة الريا�سة، 
فلن يكون هناك مهرب من زيادة الوزن 

ومن ثم البدانة.
ناأتي بجديد حني نكرر  ل 
ما بات معروفاً باأن البدانة 
���س��ب��ب رئ��ي�����س��ي ل��الإ���س��اب��ة 
ب�����ارت�����ف�����اع �����س����غ����ط ال������دم 
والعديد  القلبية  والنوبات 

من الأمرا�ص القاتلة.
ال��وزن  اأن خف�ص  تعلم  هل 
ف��ق��ط   %  10 ب���ن�������س���ب���ة 
الأعاجيب  يفعل  اأن  ميكن 
و�سغط  لل�سكري  بالن�سبة 
ال�����دم وال���ن���وب���ات ال��ق��ل��ب��ي��ة 
واجل�����ل�����ط�����ات ال���دم���اغ���ي���ة 

وغريها الكثري.

اأين الده�ن؟
من ال�سروري الإ�سارة اإىل 
الوزن  بزيادة  تتعلق  نقطة 
وه��ي مكان وج��ود الدهون 
ال���زائ���دة يف اجل�����س��م وه��ذه 
م�ساألة يف غاية الأهمية، اإذ 
اإن فائ�ص الدهون احل�سوية 
العميقة يف منطقة البطن 
وهو  م��ف��رط  ب�سكل  ت���ربزه 
)كر�ص  البع�ص  ي�سميه  ما 

الوجاهة(.
قد تركز الدهون الزائدة 
الوركني  عميقاً يف منطقة 
اجل�سم  ف��ي��ب��دو  والأرداف 

اأ����س���ب���ه ب��ال��ت��ف��اح��ة امل����ك����ورة يف ال��و���س��ط، 
فيبدو  ال�����س��در  منطقة  يف  ت��رك��ز  وق���د 
اجل�سم كالإجا�سة، ويف كل هذه احلالت 
ف��ال��ن��ت��ائ��ج ال�����س��ل��ب��ي��ة واح�����دة والأ����س���رار 
التي يجنيها اجل�سم بالغة جداً. ويقول 
الأطباء اإنه من ال�سروري تغيري املفهوم 
ال�سائد عن البدانة، اإذ اإنها دهون اجل�سم 

ولي�ست جمرد وزن اجل�سم.

اإ�صارات اخلطر
يت�سور الكثريون اأن عدم ال�سعور بالأمل 
ي��ع��ن��ي اأن الأو����س���اع ال�����س��ح��ي��ة ت�����س��ري يف 

طريقها ال�سحيح، وهذا خطاأ فادح.
ك��ذل��ك احل����ال، ف��ع��دم ال�����س��ع��ور ب��اأمل 
ح��ال  اأي  ي��ع��ن��ي يف  ل  ال�����س��در  يف 
م����ن الأح���������وال ع�����دم اإم��ك��ان��ي��ة 
اإن  اإذ  قلبية،  ب��ن��وب��ة  الإ���س��اب��ة 
اإىل  اأ������س�����ارت  احل�������الت  اآلف 
اأو  اله�سم  بع�سر  ال�سعور  اأن 
يدل  اأن  ميكن  ال�سديد  التعب 
بني  قلبية  بنوبة  الإ�سابة  على 
ال���رج���ال، فهناك  اأم����ا  ال��ن�����س��اء. 
ن���وب���ات ق��ل��ب��ي��ة ي�����س��ب��ق��ه��ا ���س��ع��ور 
خ��ف��ي��ف،  ب�����س��غ��ط  اأو  ب���الم���ت���الء 
ولكن غري عادي يف منطقة ال�سدر 
والكتف  الرقبة  اإىل  ينت�سر  اأن  ميكن 

اأو الفك.
ومن غريب الدلئل على النوبة القلبية 
بني امل�سابني بال�سكري على �سبيل املثال 

وجع يف اأ�سفل الظهر.
امل��ه��م ه���و ع���دم جت��اه��ل اأي ���س��ع��ور غري 
عادي، فقد يكون هذا ال�سعور دلياًل على 
الإ�سابة  ق��رب  اأو  قلبية  بنوبة  الإ�سابة 
الطبيب  فا�ست�سارة  وب��ال��ت��ايل  بالنوبة، 

فوراً هي القرار ال�سائب.

قلة الن�م
م��ن  ت���ع���اين  ك���ن���ت  اإذا 
م�������س���اع���ب ال����ن����وم، 
ف���������اأن���������ت ل�������س���ت 
لأن  وح�������ي�������داً 
ال����ع����ي����ادات 

الطبية تعج بالكثريين الذين ي�ساركونك 
على  ان��ت�����س��اراً  ت����زداد  ال��ت��ي  امل�سكلة  ه���ذه 

م�ستوى العامل.
تعود  ل  م�ساء  العا�سرة  اأو  التا�سعة  قبل 
تنام  اأن  وب��ع��د  عينيك  ف��ت��ح  ع��ل��ى  ق�����ادراً 
ت�ستيقظ من جديد،  �ساعتني  اأو  ل�ساعة 

وكاأن النهار قد طلع يف منت�سف الليل.
ت�سكل  ذاتها م�سكلة ل  النوم يف حد  قلة 
خطراً ج�سيماً على احلياة، ولكنها ت�سبح 
ال�سيارة  مقود  كذلك حني جتل�ص خلف 
ت��ل��ح��ق بنف�سك  امل��ج��ه��دة ف��ق��د  ب��ع��ي��ون��ك 

وبالآخرين، اأي�ساً، اأ�سراراً ج�سيمة.
حاجة  يف  وج�سمك  ال�سيارة  تقود  ح��ني 
ل��ل��ن��وم وال����راح����ة ت�����س��ب��ح ق���درت���ك على 
اأك��رث  اخل��ارج��ي��ة  ل��ل��م��وؤث��رات  ال�ستجابة 
بطئاً مما يقلل درجة انتباهك ملا يجري 

حولك.
املثال  �سبيل  على  املتحدة  ال��ولي��ات  ويف 
ت��ق��ول الإح�������س���اءات ال��ر���س��م��ي��ة اإن اأك��رث 
من مائة األف حادث مروري تقع �سنوياً 
ب�����س��ب��ب ن���وم ال�����س��ائ��ق��ني اأث���ن���اء ال��ق��ي��ادة، 
وخم�سني  وخ��م�����س��م��ائ��ة  األ���ف���اً  ي�سبب  م��ا 
اأما  اإ�سابة.  األ��ف  و�سبعني  وواح���داً  وف��اة 
فتقدر  والتعوي�سات،  امل��ادي��ة  اخل�سائر 
مليون  وخم�سمائة  م��ل��ي��اراً  ع�سر  باثني 

دولر �سنوياً.

احلركة والن�صاط
احلد  اإن  واملتخ�س�سون  الأط��ب��اء  يقول 
الأدن���������ى ال�������ذي ي��ت��ط��ل��ب��ه اجل�������س���م م��ن 
احلركة والن�ساط هو ممار�سة التمارين 
الريا�سية الب�سيطة مرتني يف الأ�سبوع، 
ون�����س��ف من  ���س��اع��ت��ني  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
خم�ص  اأو  كامل�سي،  الب�سيطة  ال��ري��ا���س��ة 
و�سبعني دقيقة يف الأ�سبوع من الريا�سة 
اأو  كالرك�ص  اأك���رب  ج��ه��داً  تتطلب  ال��ت��ي 

ال�سباحة مثاًل.
ك���ذل���ك، ف��ق��د اأث���ب���ت���ت م���ئ���ات ال��ت��ج��ارب 
وال��درا���س��ات اأن مم��ار���س��ة ال��ري��ا���س��ة من 
���س��اأن��ه��ا اأن ت��ق��وي ال����ذاك����رة، ف��م��م��ار���س��ة 
مبعدل  امل��ث��ال  �سبيل  على  امل�سي  ريا�سة 
ث����الث م�����رات يف الأ����س���ب���وع والن���ت���ظ���ام 
ل�سهور عديدة ميكن اأن تزيد حجم جزء 
يف الدماغ ي�سمى )�سق احل�سني( م�سوؤول 
ع����ن جت��م��ي��ع امل���ع���ل���وم���ات م����ن ال����ذاك����رة 
ال��ذاك��رة  اإىل  وحتويلها  الأم���د  ق�سرية 
اأن ه���ذه اجل���زء من  اأي  ط��وي��ل��ة الأم�����د، 

الدماغ م�سوؤول عن الذاكرة ويقويها.

م�صكالت العامل
يحلو للبع�ص اأن يحمل م�سكالت العامل 
على كتفيه، وكاأنه خلق ليجد حلوًل لكل 
الجتماع  علماء  امل�سكالت.بع�ص  ه��ذه 
يعتقدون باأن جيل ما بعد احلرب العاملية 

الآن يف  الذين �ساروا  اأولئك  اأي  الثانية 
اأو ال�ساد�ص وما بعدهما  العقد اخلام�ص 
ه����م ال����ذي����ن ي��ح��م��ل��ون ال����ع����بء الأك�����رب 
ال�سابق  ب��ني ج��ي��ل��ني.  ُح�����س��روا  وك��اأن��ه��م 
يحتاجون  ال��ذي��ن  والأم���ه���ات  الآب����اء  اأي 
الأبناء  اأي  والالحق  اأبنائهم،  رعاية  اإىل 
ينظرون  الذين  الأحفاد  ورمب��ا  والبنات 
اإليهم على اعتبار اأنهم اأ�سحاب اخلربة، 
وبالتايل يريدون منهم اأن ميدوا لهم يد 

العون.
الب�سر  بتحميل  كفيل  الو�سع  ه��ذا  مثل 
وبالتايل  حتمله،  على  لهم  طاقة  ل  م��ا 
املتخ�س�سون  يقّدمها  التي  فالن�سيحة 
اأنزل هموم الدنيا عن كاهلك قبل  هي: 
�سبباً يف  ال��داخ��ل، فتكون  تنفجر من  اأن 

هالكك.

امل�صروبات الكح�لية
ت��ف��ع��ل امل�����س��روب��ات ال��ك��ح��ول��ي��ة ك��ل �سيء 
نعرف  اأن��ن��ا ل  ه��ي  وامل�سكلة  اجل�����س��م،  يف 
اأننا  القليل عن هذه الأ�سياء، ولو  �سوى 
هذا  ال�سرر،  �سديدة  اأنها  من  متاأكدون 
ما يقوله الربوف�سور الأمريكي جيم�ص 
التابعة  الطب  كلية  يف  الأ�ستاذ  غاربوت 
مدينة  يف  ال�سمالية  ك��ارول��ي��ن��ا  جلامعة 

�سابيل هيل.
ي�سيف اأن امل�ساألة �سديدة التعقيد، ومن 
املمكن اأن حتتاج اإىل �سنوات طويلة قبل 

اأن يتم �سرب اأغوارها.
���س��رر من  اأغ��واره��ا ل  �سرب  يتم  اأن  اإىل 
ت��ن��اول  يف  الإ�����س����راف  اأن  اإىل  ن�����س��ري  اأن 
ال�سرطان  ي�سبب  الكحولية  امل�سروبات 
واأم����را�����ص ال��ق��ل��ب وال�����س��راي��ني وت��ل��ّي��ف 
ال��ك��ب��د وارت����ف����اع ���س��غ��ط ال������دم، ك��م��ا اأن 
املدى  على  ت�سبب  الكحولية  امل�سروبات 
)اآلزهامير(  باخلرف  الإ�سابة  الطويل 
والك���ت���ئ���اب. خ���ط���اأ ق���ات���ل اآخ�����ر ي��رت��ك��ب��ه 
اأن  دون  م��ن  رمب��ا  يخلط  ح��ني  البع�ص 
يدري بني م�سروب كحويل ودواء عادي 
وجبة  م��ع  ال�����س��راب  بع�ص  يحت�سي  ك���اأن 
الع�ساء، ومن ثم يتناول حبة منوم، فهذا 
اخلليط م��ن ال�����س��راب وامل��ن��وم ق��د يكون 

قاتاًل كما توؤكد العديد من الدرا�سات.

التدخني
للدرا�سات اخلا�سة  الغريبة  النتائج  من 
بالتدخني واملدخنني اأن التدخني ينت�سر 
بني جيل ما بعد احلرب العاملية الثانية 
بكثري  اأعلى  بن�سبة  عاماً(   65 –  45(
مما هي بني من هم اأكرب منهم اأو اأ�سغر 

بع�سرة اإىل ع�سرين عاماً.
اأن ي��ت�����س��ور امل���رء اأن  م��ن ال�����س��ع��ب ج���داً 
هوؤلء املدخنني مل ت�سل اإليهم املعلومات 

املوؤكدة عن الأ�سرار القاتلة للتدخني.

مع التقدم يف  ال�صن

اأعيدوا النظر يف ا�ضلوب حياتكم

اإعادة  املرء  على  لزامًا  ي�صبح  ال�صن  يف  التقدم  مع 
النظر يف ما يفعل ي�ميًا، ويف اأ�صل�ب حياته ب�صكل 
وف�رة  ال�صباب  �صن�ات  كان طبيعيًا يف  ما  عام، لأن 
وال�صتينات،  اخلم�صينات  يف  كذلك  يعد  مل  ال�صباب 
ولكن امل�صكلة مع الكثريين الذين بلغ�ا هذه املرحلة 
العمرية اأنهم ما زال�ا يرف�ص�ن العرتاف باحلقيقة. 
ما زال�ا يرف�ص�ن فتح عي�نهم وروؤية ال�اقع اجلديد 
الذي مل ياأت فجاأة بل �صبقته ومهدت له �صن�ات من 
الكثري من  اأمامهم  التي و�صعت  التجارب واخلربات 

املعل�مات عما يجري يف هذا العامل.

�شحة وتغذية
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�ضبغ ال�ضعر وال�ضرطان
واإم��ا  البي�ص  ال�سعر  لتغطية  اإم��ا  �سعرهم،  �سبغ  اخ��ت��اروا  منا  الكثريون 

لتغيري لون �سعرهم بالكامل لإ�سفاء اإطاللة جديدة.
 وتبقى ال�سكوك التي تربط �سباغة ال�سعر مع ال�سابة بال�سرطان جتعل 

البع�ص منا يف حالة خوف او قلق من اثر هذه املنتجات الكيميائية.
ب��الأورام  ال�سابة  ن�سبة  ارتفاع  الدرا�سات  اثبتت  ال�سبعينات،  اع��وام  ففي   
ال�سرطانية لدى من ا�ستخدموا ال�سباغ املحتوية على مواد امينية طيارة 

)لها رائحة قوية(. 
نظرا لذلك، قامت معظم ال�سركات باإزالة هذه املواد من منتجاتها ال�سبغية 

منذ عام 1980.
 ووفق ابحاث معهد ابحاث ال�سرطان خالل فرة ال�سبعينات، ارتفعت ن�سبة 
الال هودجكني( لدى من قاموا  بال�سرطان من نوع )الليمفوما  ال�سابة 
ب�سبغ �سعرهم قبل عام 1980، كما ارتفعت ن�سبة ال�سابة ب�سرطان املثانة 
لدى العاملني يف ال�سالون لأكرث من 10 �سنوات خالل اعوام ال�سبعينات 

والثمانينات، واعزى ذلك اىل تعر�سهم ل�ستن�ساق الغازات الأمينية. 
كثرية،  كيميائية  م��واد  على  احلديثة  ال�سعر  ا�سباغ  منتجات  احتواء  رغم 

فانه يعتقد ان منتجات ال�سباغ احلديثة ل ت�سبب ال�سابة بال�سرطان. 
زي��ادة  م��ع  ترتبط  ال�سعر  �سباغة  كانت  ان  لتحري  درا���س��ات  ع��دة  اأج��ري��ت 
ال�سابة ب�سرطان الثدي، وبينت نتائجها عدم وجود مثل هذه العالقة. بيد 
ان درا�سة ايطالية �سغرية اجريت يف عام 2005، وجدت ان �سبغ ال�سعر 

باللون ال�سود ي�ساهم يف زيادة ن�سبة ال�سابة بال�سرطان.
 كما وجدت عدة درا�سات اجريت على فئران املخترب باأن �سبغ ال�سعر اثناء 
�سبب  ت�سوهات جينية. وذل��ك هو  ارتفاع خطر ح��دوث  احلمل يرتبط مع 

ن�سح ال�سيدة احلامل بعدم �سبغ �سعرها اثناء احلمل. 

اإر�سادات 
رغم عدم اثبات اقران �سبغ ال�سعر مع ال�سابة بال�سرطان فان الكثري من 

اخلرباء ي�سريون اىل �سرورة توخي احلذر، ويو�سون بالتايل: 
- تقليل عدد مرات �سبغ ال�سعر وتباعد فرات تكرارها بقدر المكان.

على  به  املو�سي  على  تزيد  لفرة طويلة  ال�سعر  على  ال�سبغ  ترك  - عدم 
العلب. 

- لب�ص قفازات واقية عند التعامل مع منتجات ال�سباغ وعدم ا�ستن�ساقها.
- عدم خلط انواع خمتلفة من ال�سباغ، وذلك لتفادي حدوث اي تفاعالت 

جانبية.
- عدم �سبغ الرمو�ص ابدا.

- جتربة �سبغ ال�سعر باملنتجات الطبيعية مثل احلناء او البابوجن.
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تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / الإمارات للمحاماة )املحامي حمد حممد كدفور املهريي( 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  175113  بتاريخ:   13 / 6 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :  /    / 

با�س��م :فندق المارات جراند ) ذ.م.م. (.
وعنوانه :�ص.ب 9055 ، دبي ، المارات العربيه املتحده. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :    
 ، املوؤقت  ال�سكن  و  الإي���واء  خدمات   ، امل�سروبات  و  الطعمه  توفري  خدمات    ، ال�سياحية  املنتجعات  خدمات 
خدمات حجز اأماكن الإقامة املوؤقتة ، خميمات العطالت " اأماكن  اأقامه " ، خدمات اأماكن ال�سياح ، خدمات 
 ، األذاتيه  اخلدمة  مطاعم  خدمات   ، املطاعم  خدمات   ، الجتماعات  غرف  تاأجري  خدمات   ، الفنادق  حجز 

خدمات  مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.
الواق�عة بالفئة   : ) 43 (

و�سف العالمة : "EMIRATES GRAND HOTELS & RESORTS الإمارات جراند 
للفنادق و املنتجعات " بحروف عربية و لتينية ب�سكل مميز  يعلوها ر�سم طائر ب�سكل مميز  

ال�س��راطات: عدم املطالبة بحق ح�سري عند ا�ستخدام كلمة ) الإمارات ( ) EMIRATES ( مبعزل 
عن العالمة لعتبارها ا�سم منطقة جغرافية.

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة 
، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  29  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10882

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحامي /

 الإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهريي (. 
بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 57704
با�س������م :�ص.   واجرام فينا�سيز .

وعنوان����ه :  بال�ص نارفيك 11 ، ريو دي تيهريان 75008 ، باري�ص ، فرن�سا
وامل�سجلة حتت رقم :  )  49305 (    بتاريخ : 27 / 11  / 2004

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلم��اية يف :2013/12/16

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ص عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  29  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10882

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / الإمارات للمحاماة )املحامي حمد حممد كدفور املهريي( 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  184774   بتاريخ:   7 / 1 / 2013
تاريخ اإيداع الأولوية :  /    / 

با�س��م :زهوجنمان بروليوم اند نات�سيورال غاز جروب كو.، ال تي دي.
وعنوانه :روم 1203، منرب 1900 بيودوجن �ساجنت�سينج رود، �سانغهاي، ال�سني

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :    
اجهزة حفر عائمة اأو غري عائمة ، اآلت تكرير البرول ، اآلت حفر ، مولدات كهربائية ، حمركات كهربائية 
بخالف امل�ستخدمة يف املركبات الربية ، م�سخات ) اأجزاء اآلت اأو حمركات اأو مكائن ( ، روؤو�ص حفر ) اأجزاء 

اآلت ( ، حفارات مناجم ، اإن�سان اآيل ) اآلت ( ، اآلت �سحن اأوتوماتيكية ) اأجهزة مناولة (.
الواق�عة بالفئة   : ) 7 (

و�سف العالمة : " ZPEC  بحروف  لتينية داخل ر�سم بي�ساوي على خلفية م�ستطيل مظلل بالأ�سود .
ال�س��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة 
، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  29  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10882

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحامي / 

الإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهريي (. 
بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

                                              

املودعة بالرق�م : 57705
با�س������م :�ص.   واجرام فينا�سيز .

وعنوان����ه :بال�ص نارفيك 11 ، ريو دي تيهريان 75008 ، باري�ص ، فرن�سا
وامل�سجلة حتت رقم :  )  49304 (    بتاريخ : 27 / 11  / 2004

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلم��اية يف :2013/12/16

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ص عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  29  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10882

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /رودل، ماير – روميان 
 Drettmann:بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم :  157453   بتاريخ :  19 /  05 /  2011م
با�س��م:   �سركة دريتمان ياخت�ص جي ام بي ات�ص

وعنوانه: اأربريغر ، هافيندام ، 22 ،28309 ،برميني  - اأملانيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املركبات واأجهزة النقل الربي اأو اجلوي اأو املائي
الواق�عة بالفئة: 12 

و�سف العالمة:العالمة التجارية DRETTMANN   وهي مكتوبة بالأحرف الالتينية الكبرية وهي 
مكتوبة باللون ال�سود، و يوجد فوق هذه العالمه �سعار ال�سركة والذي هو عباره عن حرفني D متقابلني 
مع بع�سهم البع�ص، وحرف D الول )من اجلهة الي�سارية( حمزوف منه �سلع من ا�سالعة ولونه بيج ، اأما 

حرفD  الخر )من اجلهة اليمينية( فمحزرف منه �سلعان ولونه رمادي .
ال�س��راطات:  ل يوجد

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  29  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10882

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحامي /

 الإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهريي (. 
بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

                                                                         

املودعة بالرق�م : 57706
با�س������م :      �ص.   واجرام فينا�سيز .

وعنوان����ه :  بال�ص نارفيك 11 ، ريو دي تيهريان 75008 ، باري�ص ، فرن�سا
وامل�سجلة حتت رقم :  )  49329 (    بتاريخ : 27 / 11  / 2004

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلم��اية يف :2013/12/16

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ص عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  29  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10882

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحامي /

 الإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهريي (. 
بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 54200
با�س������م : �ص.  كا�ص اأ�سراليا بي تي واي ليمتد

وعنوان����ه :  78 اأو ريوردان �سريت ، الك�ساندريا ، اأن اأ�ص دبليو 2015 ا�سراليا.
وامل�سجلة حتت رقم :  )  44399 (    بتاريخ : 4 / 1  / 2004

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلم��اية يف : 6 / 7 / 2013

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ص عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  29  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10882

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:القلعة للمعلومات ذ.م.م فرع ابوظبي 1
 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:

InfoFort secure information management solutions انفوفورت حلول ادارة املعلومات امنه 

املودعة بالرقم:193792       بتاريخ:2013/6/23 م
با�س��م:القلعة للمعلومات ذ.م.م فرع ابوظبي 1

وعنوانه:ابوظبي ، م�سفح ال�سناعية ، �ص.ب:27449 ، هاتف: 026722048
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:39 خدمات مرا�سالت الوثائق وامل�ستندات .

باللون  �سغرية  مربعات  منها  يخرج  ورق��ة  �سكل  ت�سكل  ال�سود  باللون  مربعات  عن  العالمة:عباره  و�سف 
واملعلومات  الوثائق  لدارة  الأمنه  احللول  ا�سفلها  الحمر  باللون  )انفوفورت(  ال�سكل  ميني  وعلى  ال�سود 
 secure information باللون ال�سود وعلى ي�سار ال�سكل )Info Fort( باللون الحمر ا�سفلها 

 . البي�ص  باللون  خلفية  على  وال�سكل  ال�سود  باللون   management solutions
ال�س��راطات: . 

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  29  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10882

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:مزايا جلف للتجارة العامة
Mazayah طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: مزايا 

املودعة بالرقم:191458       بتاريخ:2013/5/9 م
با�س��م:مزايا جلف للتجارة العامة

وعنوانه:دبي ، �ص.ب:24890 ، هاتف: 3330334 04 ، فاك�ص: 3337656 04
وتفعيل  والع���الن  الدعاية  الع��م��ال  وتوجية  ادارة  بالفئة:35  الواقعة  اخل��دم��ات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 

الن�ساط املكتبي .
باللون  متميزة  ب�سورة  والالتينية  العربية  باحلروف   Mazayah مزايا   امل�سمى  العالمة:كتب  و�سف 
راأ�سية  الركن المين يوجد ثالث خطوط  Mazayah على  امل�سمى  الخ�سر على نحو مراكب وفوق 
من  امل�سمى  الربتقايل  باللون  افقي  خط  فوقها  برتقايل  باللون  واو�سطهما  الخ�سر  باللون  منهما  اثنان 
الكلمتني واخلطوط الثالثة داخل ت�سميم بي�ساوي يف �سكل قطرة ماء باللونني الخ�سر الفاحت والبي�ص 

وعلى الركن الي�سر العلى منه انعكا�ص �سوئي باللون البي�ص . 
ال�س��راطات: . 

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  29  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10882

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ :2013/3/28 املودعة حتت رقم :189267      
با�س��م:م�سنع اخلليج العربي للكابالت ذ.م.م

وعنوانه: اخلالدية ، �ص.ب:91400 ، هاتف: 026395357 ، فاك�ص: 026395602  
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

�سناعة النحا�ص .
الواق�عة بالفئة:40

Nuhas وعلى ي�سار الكلمة ثالث خطوط ملتوية على �سكل  و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة 
�سريط واآخر اخلطوط ثالث نقاط .  

ال�س��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  29  اأغ�شط�ض 2013 العدد 10882

لإعالناتكم 

 يرجى الت�صال على 
هاتف:024488300
فاك�ض :024489891
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العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29     
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدع�ى رقم 2010/47   جتاري جزئي                                            
اىل املحكوم عليهما /1- �سركة بيور كر�ستال للتجارة ) �ص.ذ.م.م( 2- ال�سيد ح�سني حممد عبيد 
العاين   جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2013/4/14 
يف  احل�سوري  مبثابة  املحكمة  بحكمت  كاظم  ح�سن  داود   / ل�سالح  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف 
املدعى  بالزام  املدخل:  اخل�سم  مواجهة  يف  وح�سوريا  والثاين  الوىل  عليهما  املدعى  مواجهة 
مو�سوع  الب�ساعة  باقي  للمدعي  ي��وؤدوا  ب��ان  بينهم   فيما  بالت�سامن  املدخل  واخل�سم  عليهما 
الدعوى البالغ عددها 184 قطعة كري�ستال املوجودة مبحل املدعي عليها الوىل �سن�سري مول 
بدبي ) اخل�سم املدخل( او ان يوؤدوا له بالت�سامن فيما بينهم 14599 درهم ) اربعة ع�سر الف 
مبثابة  حكما  وم�سروفاتها.   الدعوى  بر�سوم  والزمتهم  درهما(  وت�سعون  وت�سعة  وخم�سمائة 
لن�سر هذا العالن  التايل  اليوم  اعتبارا من  احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 

�سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�شم الق�شايا التجارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29     

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدع�ى رقم 2013/3   عقاري جزئي                                              

اىل املحكوم عليهما /1- �سركة دبي فيك�سني كلوب- باعتبارها ال�سركة الم- وميلكها 
م�سطفى حممود م�سطفى فلكناز 2- �سركة الطائر احلر باعتبارها و�سيط ل�سركة دبي 
فيك�سني كلوب     جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة 
بتاريخ 2013/7/2 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح / حممد احمد عبداهلل احلامد 
بف�سخ التفاقية �سند الدعوى املوؤرخة 2008/10/14 والزام املدعى عليها الوىل �سركة 
الف  دره��م ) ثالثة وخم�سون  املدعى مبلغ 53.000  ت��رد اىل  ب��ان  دب��ى فيكي�سن كلوب 
درهما( كما الزمتها بامل�سروفات.   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ال�سمو  التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب  اليوم  ثالثني يوما اعتبارا من 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�شم الدعاوي العقارية                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2843 /2013 عمايل جزئي                                         
جمهول  ع   م  �ص  لالألبان  املتحدة  كايبارا  �سركة   -1/ عليه  املدعى  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / اح��م��د ح�سام اح��م��د  ف���واد ع��ام��ر   قد 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام 
)31737 درهم ( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف- 
رقم ال�سكوى )2013/147018(. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 
2013/9/4 ال�ساعة 8.30 �ص 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 القل. 
 ق�شم الق�شايا العمالية                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29     
  اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2879 /2013 عمايل جزئي                                         
اىل املدعى عليه /1- هاتو تورز ) �ص .ذ.م.م( جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / م��روة �سعيد ح�سن ب�سيوين ن�سر  قد اق��ام عليك الدعوى 
 ) دره���م   15600( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا 
لها  وح���ددت    .)2013/149771( رق��م  وال�سكوى  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
ال�ساعة 8.30 �ص مبكتب القا�سي   جل�سة يوم الحد املوافق 2013/9/8 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29     
  اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 690 /2013 عمايل كلي                                         
اىل املدعى عليه /1- هاتو تورز ) �ص .ذ.م.م( جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / �سعد ال�سيد املعداوي عبده نعيم   قد اقام عليك الدعوى 
 ) دره��م   101058( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
والر�سوم وامل�ساريف وال�سكوى رقم )2013/149875(.  وحددت لها جل�سة 
يوم الحد املوافق 2013/9/8 ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة ch1.A.2    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 القل. 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29     
مذكرة اعادة  اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2012/489  ا�شتئناف اح�ال �شخ�شية وم�اريث
اىل امل�ستاأنف �سده / 1 -عبا�ص جمعة خرام  جمهول حمل القامة مبا 
احمد  وميثله:  زادة   وكيل  حممد  كربالئي  /عبدالر�سا  امل�ستاأنف  ان 
حممد علي كمايل   قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 
بتاريخ 2012/7/4 وح��ددت لها  امل�سلمني  ادخ��ال واخ��راج وارث   2012/3
بالقاعة  ال�ساعة 10.00 �سباحا  املوافق 2013/9/5  يوم اخلمي�ص  جل�سه 
ch2D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا 
ق�شم الطع�ن                           

حماكم دبي

حماكم ال�شتئناف
العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 1017 /2013 جتاري كلي                                       
اىل املدعى عليه /1- �سركة مالذ الطري للتجارة العامة ذ.م.م جمهول حمل 
غريب  خمي�ص  عبداهلل  وميثله:  التجاري  دب��ى  بنك   / املدعي  ان  مبا  القامة 
املدعى  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اق��ام عليك  قد  اآل علي    الناخى 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   186.500( وق��دره  مببلغ  عليها 
ال�سداد.    متام  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة 
وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2013/9/23 ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة 
ch2.E.21 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 

القل.  
 ق�شم الق�شايا التجارية                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 1016 /2013 جتاري كلي                                       
ابراهيم   -2 ���ص.ذ.م.م  العامة  للتجارة  الف�سي  ال�سدف  �سركة  عليهم/1-  املدعى  اىل 
عبداهلل ازور- �سريك وكفيل 3- عي�سى عبداهلل ازور- �سريك وكفيل 4- حممد ابراهيم 
ازور- �سريك وكفيل  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / بنك ابوظبي التجاري 
وميثله: عبداهلل خمي�ص غريب الناخي اآل علي   قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعى عليهم على �سبيل الت�سامن والت�سامم والتكافل مببلغ وقدره 
)4.242.825.72 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
2013/1/31 وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة. وحددت لها 
لذا   ch2.E.21 بالقاعة  9.30 �ص  ال�ساعة   2013/9/23 املوافق  الثنني  يوم  جل�سة 
فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل.  
 ق�شم الق�شايا التجارية                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 1007 /2013 جتاري كلي                                       
اىل املدعى عليه/1- ماجنيت �سينغ كانور جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ بنك  ابوظبي التجاري وميثله: عبداهلل خمي�ص غريب الناخي اآل علي   قد 
وق��دره  مببلغ  عليه  املدعى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام 
بواقع  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(   11700396.76(
12% من هذا التاريخ وحتى تاريخ رفع الدعوى ومن تاريخ رفع الدعوى وحتى 
ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2013/9/23 ال�ساعة 9.30 
قانونيا  او من ميثلك  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا   ch2.E.21 بالقاعة  �ص 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على القل.  
 ق�شم الق�شايا التجارية                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29     

    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 295 /2013 عقاري كلي                                       
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- اح��م��د ع��ب��دال��رح��ي��م ال��ع��ط��ار م��ال��ك م��وؤ���س�����س��ة ع���ق���ارات احمد 
املدعي / �سركة امالك للتمويل  ان  العطار   جمهول حمل القامة مبا  عبدالرحيم 
وال�سراء  البيع  بف�سخ عقد  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اق��ام عليك  قد  ع(    م  �ص   (
اخلا�ص بالوحدة ال�سكنية رقم )جي ال تي كي3- تي تي -911( الكائنة مب�سروع فيو دو 
لك والزام املدعى عليه مببلغ 282.188 درهم بال�سافة اىل مبلغ 319.546.12 درهم 
على �سبيل التعوي�ص عن فوات مقدار الربح والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.     وحددت 
لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2013/9/9 ال�ساعة 11.00 �ص بالقاعة ch1.B.8 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 القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.  
 ق�شم الدعاوي العقارية                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 259 /2013 عقاري كلي                                       
اىل املدعى عليه/1- احمد عبدالرحيم العطار مالك موؤ�س�سة عقارات احمد عبدالرحيم 
العطار جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �سركة امالك للتمويل ) �ص م ع(   قد 
اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ عقد البيع وال�سراء اخلا�ص بالوحدة 
ال�سكنية حمل الدعوى والزام املدعى عليه باعادة مبلغ )250.275.00 درهم( والزامه 
والر�سوم  التعوي�ص  �سبيل  على  للمدعية  دره���م(   388.800.35( وق���دره  مبلغ  بدفع 
وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2013/9/9 
ميثلك  م��ن  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.B.8 بالقاعة  ���ص   11.00 ال�ساعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.  
 ق�شم الدعاوي العقارية                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29     

    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 424 /2012 عقاري كلي                                       
اىل املدعى عليه/1- احمد عبدالرحيم العطار مالك موؤ�س�سة عقارات احمد عبدالرحيم 
العطار جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �سركة امالك للتمويل ) �ص م ع(   قد 
اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ عقد البيع وال�سراء اخلا�ص بالوحدة 
املدعى  وال��زام  ال تي- كي 1-2 بي- 2501( بربج في�ستا ديل لكو  ال�سكنية رقم )جي 
درهم   1.353.673.03 مبلغ  اىل  بال�سافة  دره��م   554.294 وق��دره  مبلغ  ب��اع��ادة  عليه 
تعوي�ص عن فوات مقدار الربح والر�سوم  وامل�ساريف والتعاب. وحددت لها جل�سة يوم 
مكلف  فانت  لذا   ch1.B.8 بالقاعة  �ص   11.00 ال�ساعة   2013/9/9 املوافق  الثنني 
او م�ستندات  او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 
ايام على الق��ل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

مبثابة ح�سوري.  
 ق�شم الدعاوي العقارية                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29     

    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 412 /2013 عقاري كلي                                       
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- اح��م��د ع��ب��دال��رح��ي��م ال��ع��ط��ار م��ال��ك م��وؤ���س�����س��ة ع���ق���ارات احمد 
عبدالرحيم العطار جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �سركة امالك للتمويل ) �ص 
م ع(   قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ عقد البيع وال�سراء اخلا�ص 
ب��ربج فيو دو لك  وال��زام  ب��ي- 1009(  ت��ي- كي 2-3  ال�سكنية رق��م )ج��ي ال  بالوحدة 
بال�سافة اىل مبلغ 99.658.2 درهم تعوي�ص عن  املدعى عليه مببلغ 380.776 درهم 
ف��وات مقدار الربح والر�سوم وامل�ساريف والت��ع��اب.   وح��ددت لها جل�سة يوم الثنني 
املوافق 2013/9/9 ال�ساعة 11.00 �ص بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�سور 
او م�ستندات للمحكمة  بتقدمي ما لديك من مذكرات  او من ميثلك قانونيا وعليك 
مبثابة  �سيكون  احلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  ويف  الق���ل.  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل 

ح�سوري.  
 ق�شم الدعاوي العقارية                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29     

    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 299 /2013 عقاري كلي                                       
اىل املدعى عليه/1- احمد عبدالرحيم العطار مالك موؤ�س�سة عقارات احمد عبدالرحيم 
العطار جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �سركة امالك للتمويل ) �ص م ع(   قد 
اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ عقد البيع وال�سراء اخلا�ص بالوحدة 
ال�سكنية رقم )جي ال تي- كي 1- بي 2- 613( الكائنة بربج في�ستا ديل لجو والزام 
املدعى عليه باعادة مبلغ وقدره 397.150 درهم بال�سافة اىل مبلغ 627.648.39 درهم 
تعوي�ص عن فوات مقدار الربح والر�سوم  وامل�ساريف والتعاب. وحددت لها جل�سة يوم 
مكلف  فانت  لذا   ch1.B.8 بالقاعة  �ص   11.00 ال�ساعة   2013/9/9 املوافق  الثنني 
او م�ستندات  او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 
ايام على الق��ل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

مبثابة ح�سوري.  
 ق�شم الدعاوي العقارية                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 1009 /2012 عقاري كلي                                       
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- ح�سني م��ه��دي م��ه��رى جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / �سركة 
امالك للتمويل ) �ص م ع( وميثله: عبدالرحمن حممد عي�سى جمعة   قد اقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها- احلكم بف�سخ عقد اليجارة املوقع بني الطرفني وكذلك ف�سخ التعهدات املتبادلة 2- 
خماطبة دائرة الرا�سي والمالك بامارة دبي مكتب للغاء تاأ�سرية اليجارة املنتهية بالتملك 
مبنطقة  الكائنة   )3245( رقم  ار���ص   )102( رقم  ال�سكنية  بالفيال  امللكية  �سهادة  على  املوجودة 
الينابيع الثالثة وا�سدار �سهادة ملكية جديدة خالية من التاأ�سرية املذكورة 3- رد حيازة العقار 
حمل الدعوى اىل املدعية خاليا من ال�سواغل وبطالن كافة العقود التي ابرمها املدعى عليه 
وبدل  وامل�ساريف  الر�سوم  عليه  املدعى  ت�سمني   -4 ال��دع��وى  حمل  العقار  وحملها  الغري  مع 
اتعاب املحاماة.     وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2013/9/22 ال�ساعة 11.00 �ص بالقاعة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.B.8

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 
 ق�شم الدعاوي العقارية                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 1063 /2013 جتاري كلي                                       
القامة  حمل  جمهول  �����ص.ذ.م.م(     ( للتجارة  ميموزه  عليه/1-  املدعى  اىل 
مبا ان املدعي / هكان الزراعية دي ام �سي �سي- واملعروفة با�سم ) هاكان اقرو 
املدعى  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  اق��ام عليك  ق��د  ����ص(     .م.  د  م. 
املدعى عليها  وال��زام  دره��م(  ت��وؤدي للمدعية مبلغ )2.741.365.59  بان  عليها 
وحتى  الق�سائية  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن  �سنويا   %9 ب��واق��ع  القانونية  بالفوائد 
الثنني  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  والتعاب   وامل�ساريف  والر�سوم  التام،  ال�سداد 
ch2.E.22 لذا فانت مكلف  املوافق 2013/9/16 ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل.  
 ق�شم الق�شايا التجارية                                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10882 بتاريخ   2013/8/29     
          اعالن للح�ش�ر امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/716 ت  عمل -م ع- ت- اأظ(
�سده  املنفذ  بنغالي�ص  اجلن�سية:  هولدير  عبداخلالق  التنفيذ/�سعبان  طالب 
املطلوب  المارات  اجلن�سية:  العامة  للمقاولت  دي  ثري  هوريزون  ا�سبي�ص   :
المارات    اجلن�سية:  العامة  للمقاولت  دي  ثري  هوريزون  ا�سبي�ص  اعالنه:  
عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر 
يوم  لنظره جل�سة  اأظ  وحدد  ع-�ص-  م  رقم 2012/1099 عمايل-  الدعوى  يف 
الثنني املوافق 2013/9/30 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�سور 
او  �سخ�سيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة   - التنفيذ  بادارة  الثانية  الدائرة  امام 
التنفيذ  اجراءات  لتخاذ  تفاديا  اعاله،  ال�سند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�سطة 

اجلربي.
 القلم العمايل                          

 امـــــــارة ابـــــ�ظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10882 بتاريخ   2013/8/29     
          اعالن للح�ش�ر امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1538 ت  عمل -م ع- ت- اأظ(
 : �سده  املنفذ  بنغالدي�ص  خان  عبدالودود  خان  اليا�ص  التنفيذ/حممد  طالب 
�سركة امل�سرق ذ.م.م اجلن�سية: المارات  املطلوب اعالنه:  �سركة امل�سرق ذ.م.م 
اجلن�سية: المارات عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2013/1097 عم جز- م ع-ب- اأظ  وحدد 
التنفيذ  لنظر طلب  املوافق 2013/10/31 موعدا  يوم اخلمي�ص  لنظره جل�سة 
فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ - الكائنة باملحكمة 
العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله، تفاديا لتخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                          

 امـــــــارة ابـــــ�ظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10882 بتاريخ   2013/8/29     
          اعالن للح�ش�ر امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1577 ت  عمل -م ع- ت- اأظ(
طالب التنفيذ/عما�ص �سحل املحمد اجلن�سية: �سوريا  املنفذ �سده : بن ناوي 
ناوي  بن  اعالنه:  املطلوب  المارات  اجلن�سية:  العامة  والنقليات  للمقاولت 
للمقاولت والنقليات العامة اجلن�سية: المارات    عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2013/1370 
 2013/10/27 املوافق  الحد  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد  اأظ   ع-ب-  م  جز-  عم 
بادارة  الدائرة الوىل  التنفيذ فانت مكلف باحل�سور امام  موعدا لنظر طلب 
التنفيذ - الكائنة باملحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�سند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                          

 امـــــــارة ابـــــ�ظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10882 بتاريخ   2013/8/29     
          اعالن للح�ش�ر امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/22 ت  م ع- م ع- ت- اأظ  (
طالب التنفيذ/خاوازا نور جول �سالم اجلن�سية: باك�ستان املنفذ �سده : امليداف 
اعالنه:   املطلوب  المارات  اجلن�سية:  ذ.م.م  والعقارات.  العامة  للمقاولت 
عنوانه:  المارات  اجلن�سية:  ذ.م.م  والعقارات.  العامة  للمقاولت  امليداف 
يف  ال�سادر  التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�سر 
الدعوى رقم   وحدد لنظره جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/10/23 موعدا 
لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ 
ال�سند  او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ  العمالية �سخ�سيا  باملحكمة  الكائنة   -

اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                          

 امـــــــارة ابـــــ�ظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10882 بتاريخ   2013/8/29     
          اعالن للح�ش�ر امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/226 ت  عمل -م ع- ت- اأظ(
طالب التنفيذ/حممد كمال الدين ا�سالم الدين اجلن�سية: بنغالدي�ص املنفذ 
اعالنه:    املطلوب  المارات  اجلن�سية:  العامة  للمقاولت  الفردين   : �سده 
الفردين للمقاولت العامة اجلن�سية: المارات عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/3069 
 2013/10/8 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد  اأظ   ع-ب-  م  جز-  عم 
موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة الثانية بادارة 
التنفيذ - الكائنة باملحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�سند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                          

 امـــــــارة ابـــــ�ظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10882 بتاريخ   2013/8/29     
          اعالن للح�ش�ر امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/647 ت  عمل -م ع- ت- اأظ(
طالب التنفيذ/هاراد هون دا�ص ليت �ساجاندرا كومار دا�ص اجلن�سية: بنغالدي�ص 
املنفذ �سده : ا�ستربق لتف�سيل وخياطة املالب�ص اجلن�سية: المارات املطلوب 
اعالنه:  ا�ستربق لتف�سيل وخياطة املالب�ص اجلن�سية: المارات  عنوانه: بالن�سر 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 
املوافق  يوم اخلمي�ص  لنظره جل�سة  اأظ  وحدد  م ع-ب-  2012/2853 عم جز- 
2013/10/24 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة 
بوا�سطة وكيل  او  العمالية �سخ�سيا  باملحكمة  الكائنة   - التنفيذ  بادارة  الوىل 

معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                          

 امـــــــارة ابـــــ�ظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10882 بتاريخ   2013/8/29     
          اعالن للح�ش�ر امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3371 ت  عمل -م ع- ت- اأظ(
طالب التنفيذ/نور ا�سالم �سيخ عروب علي اجلن�سية: بنغالدي�ص   املنفذ �سده 
: مينا برين�ص لالأعمال الفنية �ص.ذ.م.م اجلن�سية: المارات   املطلوب اعالنه:   
مينا برين�ص لالأعمال الفنية �ص.ذ.م.م اجلن�سية: المارات عنوانه: بالن�سر مبا 
الدعوى رقم  ال�سادر يف  التنفيذ  ال�سند  التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  ان طالب 
املوافق  الربعاء  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد  اأظ   ع-ب-  م  جز-  عم   2012/1331
فانت  التنفيذي(  بال�سند  التنفيذ)اعالن  طلب  لنظر  موعدا   2013/11/13
مكلف باحل�سور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ - الكائنة باملحكمة العمالية 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                          

 امـــــــارة ابـــــ�ظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

لإعالناتكم 

يرجى الت�صال على 
هاتف:024488300
فاك�ض :024489891

email:advt@alfajrnews.ae



البع�ض ينكر  اأن  اإل  اأمرا�ض.  ال�صيك��ص�ماتية كّل ما يخطر يف بالك من  اأو الأمرا�ض  النف�صج�صمية  اأو الأمرا�ض  النف�صية-اجل�صمية،  ت�صم الأمرا�ض 
حقيقة وج�دها اأ�صا�صًا، اأو يبت�صم ملجرد التفكري باأنها اأحد اخرتاعات الطّب املعا�صر الذي يقف عاجزًا اأمام هذه الأمرا�ض التي تالم�ض حدود اخليال، 
لكن احلقيقة مغايرة لهذه الأفكار ال�صائدة. جتد هذه الأمرا�ض اأ�صلها يف الت�تر والإرهاق ويف الأعرا�ض التي ت�صببها احلياة الع�صرية، اإل اأن اأ�صخا�صًا 

كرثًا ل ياأخذونها على حممل اجلد...

االأمرا�ش النف�ضية - اجل�ضمية... وهمية اأم حقيقية؟ 

والأمل  وا���س��ح��ة  -اجل�سمية  النف�سية  الأم���را����ص  اأع���را����ص 
موجود، ول يجدي اإنكارها. اليوم باتت العالقة بني اجل�سم 
تعليقات على  اأو  اأجوبًة  زال��ت  ما  وا�سحة، مع ذلك  وال��روح 
اإن  اأنت تتخيل( �سائعة، ولكن من قال  غ��رار: )الأم��ر تافه، 

الأمور اخليالية غري موجودة؟
مييل  -اجل�سمية،  النف�سية  الأم���را����ص  ع��ن  احل��دي��ث  عند 
البع�ص اإىل اإبعاد ال�سبهة عن الرجال باعتبار اأن هذا النوع 

ي�سيب الن�ساء،  لي�ص الأمر حقيقياً دائماً.  
اأعرا�ص حقيقية ما  اأن هذه الأمرا�ص تتجلى يف  ل �سّك يف 
يجعل منها جمموعًة قائمًة بحّد ذاتها، تعّرف باأنها نوع من 
ياأ�ص عاطفي، �سدمة، قلق، �سعف يف مناعة اجل�سم وتراجع 
اأهمية  )ل  ال�سديد  ال�سغط  نتيجة  الطبيعية،  ال��دف��اع��ات 
التحمل(  على  اخلا�سة  قدرته  فرد  فلكّل  ال�سغط،  لدرجة 
مبر�ص  اأث���ره  على  امل��رء  فُي�ساب  املتكرر،  اأو  امل��دى  الطويل 
يطاول اأحد اأع�ساء اجل�سم احل�سا�سة )اأمل يف البطن اأو وجع 

منتظم يف الظهر، اأو تعب يف القلب...(.
قد يكون للحالة النف�سية اأثرها على الناحية اجل�سدية، اإل 
اأنها ل ت�سّكل العامل الأ�سا�سي الذي ي�سبب الأمرا�ص كافًة، 

كما هي احلالة بالن�سبة اإىل الأمرا�ص النف�سية-اجل�سمية.

ع�امل حمفزة
ناجت عن عالقة  �سقاء  وعائلية،  م�ساكل مهنية  عزيز،  وف��اة 
تغيري  �سيئ،  ب�سكل  اآخ��ر  اإىل  مكاٍن  من  انتقال  فا�سلة،  ح��ّب 
م��ع��ني ط����راأ ع��ل��ى امل��ن�����س��ب امل��ه��ن��ي... ك��ل��ه��ا ظ����روف ت��ط��اول 
الناحية العاطفية وتوؤدي اإىل اأمرا�ص وحالت �سيق ي�سعب 

حتملها.
لذا  بانتظام،  املتجددة  ال�ساغطة  الظروف  الأطباء  يخ�سى 
مرهق،  عمٍل  من  اأخطر  العمل  يف  الإزع���اج  بع�ص  يبدو  قد 
ي�سببه  ال���ذي  ال�سغط  اإدارة  يف  �سعوبًة  جت��د  ق��د  وب��ال��ت��ايل 
الهتمام مبري�ص يعاين الألزهامير، اإل اأن حالت الكتئاب 
واأحياناً النتحار تنتج من ظروف متكررة ل حّل وا�سحاً اأو 
قد  اأن��ه  اإل  جيدة،  بحال  اأ�سا�ساً  املري�ص  يبدو  لها.  متوقعاً 

يعاين فجاأًة �سيقاً معيناً.  
القلق الرئي�ص الذي ي�ساور الأطباء، حني يراجعهم مري�ص 

ي��ع��اين ه���ذا ال���ن���وع م���ن الأع����را�����ص، هو 
الوقوع يف الروتني. من الأف�سل اأن 

ال�سيق  اأن  م��ن  الطبيب  يتاأكد 
اآخ���ر.  ُي��ع��زى اإىل ���س��ب��ٍب  ل 

ب���ال���ت���ايل، ق���د ت��راج��ع 
م����ري���������س����ة ط��ب��ي��ب��ه��ا 
ب�����ان�����ت�����ظ�����ام ب�������س���ب���ب 
ال��ت��ه��اب يف ال��ق��ول��ون 

تتناول  اأن  اع��ت��ادت 
 S p a s f o n

كّل  ويف  ك��ع��الج، 
زي������ارة، ت�����س��األ 

�سبب  ع���ن 
الأمل.

تخ�سع هذه الفئة من املر�سى لفحو�سات دورية ل ُتظهر يف 
العادة اأي م�ساكل ع�سوية ما يك�سب اأفرادها ت�سمية مري�ص 
مقابل  يظهر  ق��د  حقيقياً  مر�ساً  اأن  ذل��ك  يعني  ل  ال��وه��م، 
اأنهما  اإل  اأنه وهم، الأم��ران موجودان  اآخر ُيفر�ص  مر�ٍص 

خمتلفان تاماً.

ق�ة الروح
اإنه تاأثري تركه احلالة  بات مفهوم اجل�سدنة اليوم مثبتاً، 
اأن  الأط��ب��اء  ي���درك  وظ��ائ��ف��ه.  وع��ل��ى  اجل�سم  على  النف�سية 
امل�سمار عينه،  امل�ساكل، يف  النف�سي قد يحفز بع�ص  ال�سيق 
النف�سية- الأمرا�ص  اأحد  ال�سديد  املر�سي  الو�سوا�ص  ُيعترب 
اأكرث  اأن الرجال ُي�سابون  اإىل  اجل�سدية. ل بّد من الإ�سارة 
من غريهم بهذه الأمرا�ص وميكن و�سفهم مبر�سى الوهم 
ه���وؤلء  ي��ع��اين  ل  وال���ع���ذاب.  ال��ق��ل��ق  عليهم  ي�سيطر  ال��ذي��ن 
املرتبطة  تلك  با�ستثناء  ج�سدية  م�سكلة  اأي  غالباً  املر�سى 
ول  ال�����س��دي��د،  ال��ت��ع��رق  اأو  القلب  ���س��رب��ات  كت�سارع  بالقلق، 
اأم��را���س��اً  ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���ص  فئة  �سمن  ُي�سّنفون 
ميزات  اإح��دى  العنا�سر  ه��ذه  ت�سكل  اإمن��ا  -ج�سمية،  نف�سية 

�سخ�سياتهم.

 راأي الطّب املعا�صر
 منذ فرٍة لي�ست بعيدة، كانت اأمرا�ص كثرية ُت�سنف �سمن 
الأطباء  يكت�سف  اأن  قبل  النف�سية-اجل�سمية  الأمرا�ص  فئة 
فعاًل اأنها اأمرا�ص قائمة بحّد ذاتها. يف احلالت الطبيعية، 
ت�سيطر  م�ساعر  عن  ناجتة  معينة  ت��وت��رات  الإن�سان  يعاين 
على كيانه كوفاة عزيز اأو انف�سال عن حبيب اأو زوج... اإل اأن 
هذه امل�ساعر �سرعان ما تختفي لتعود الأمور اإىل ا�ستقرارها 
وتوازنها. لطاملا �ساد اعتقاد اأن حرقة املعدة تنتج من �سغط 
اإىل  اأ�سا�ساً  ُيعزى  املر�ص  اأن  بات معروفاً  اأن��ه  اإل  دائ��م،  �سبه 
بكترييا معينة ويحتاج اإىل عالج م�ساد لاللتهابات ليختفي 

ويزول.
يف حالت معينة قد ي�ستد القلق لدرجٍة يعجز املرء معها من 
العودة اإىل �سابق عهده ما يوؤدي اإىل خلل نف�سي. قد ت�سبب 
ع��الٍج من  اأي  اأم��ام  يقف حاجزاً  ياأ�ساً  اأحياناً  �سدمة كبرية 
ب���دًل من  اإىل احل��ي��اة، لكن  ال��ت��وازن  اإع���ادة  �ساأنه 
اجل�سدية  احلالة  ُتعرب  النف�سية،  الناحية 
عن �سيق ال��روح ال��ذي ي��وؤدي 
اإىل اجل�سمنة، قلة من 
الأطباء  تفّكر باأن 
الطابع النف�سي 
ي��ك��م��ن وح����ده 

وراء املر�ص.

الدماغ �صيد 
امل�قف

ك�������ث�������رية ه���ي 
الأم���������ث���������ل���������ة 
ال�����ت�����ي ت��ث��ب��ت 
ق������وة ال����دم����اغ 
الذي  وال��وه��م 
على  ي�����س��ي��ط��ر 
الإن�����������������س��������ان 
وياأخذ من 
ج�����س��م��ه 
ك�����������ّل 

ماأخذ.  
• الع�سو ال�سبح: ُعِرفت هذه الظاهرة منذ فرٍة طويلة 
وتتجلى يف اإح�سا�ص يراود �سخ�ساً ي�سعر باأن الع�سو الذي 
اأمل يف هذا  ف����رياوده  ف��ق��ده يف ج�سمه م��ا زال م��وج��وداً، 
اإىل  نظراً  باله،  عن  يوماً  يغب  مل  ال��ذي  املفقود  الع�سو 
وجوده امل�ستمر يف دماغه. ت�سيب هذه احلالة الأ�سخا�ص 
الذين يعانون  �سلال منذ فرٍة طويلة، وميكن احلديث 
هنا عن اأمٍل نف�سي-ج�سمي حقيقي، ل �سيما اأن التحاليل 
الأمل موجود فعاًل ولي�ص  اأن  اأتثبت  املعا�سرة  الدماغية 

نتيجة حتفيز معني.
 يف البداية، اأرجع الأطباء الأمر اإىل اأمل ناجت عن جراحة، 
اإل اأنه لي�ص كذلك على الإطالق. ميلك الدماغ خارطًة 
الع�سو  قطع  يعني  ول  باأكمله،  اجل�سم  تف�سل  ع�سبية 

�سرورًة اأن الع�سب املت�سل قد وافق على غيابه.
• اأث��ر ال���دواء ال��وه��م: يف ال��ع��ادة ل ي��وؤث��ر ال���دواء الوهم 
اإيجاباً اإن مل يت�سمن اأي مواد فاعلة، اإل اأن اآثاراً كلينكية 
اأثبتت اأن و�سف دواٍء وهمي يعطي نتيجة عالجية ب�سيطة 
%35 من  اأن  اإىل  اإمنا حقيقية. ي�سري الخت�سا�سيون 
اأياً كانت  الأ�سخا�ص يقعون حتت تاأثري الدواء الوهمي، 
اأعمارهم، ويذهب بع�سهم اإىل اأن هذا النوع من الأدوية 
يرك اأثراً فاعاًل على حديثي الولدة، الأمر الذي يبدو 

على  حتى  ي��وؤث��ر  الوهمي  ال���دواء  اأن  اعتربنا  اإن  منطقياً 
بع�ص احليوانات الأليفة.

نف�سية وع�سبية  اأم���را����ص  مل��ع��اجل��ة  ف��اع��ل  ال��وه��م��ي  ال����دواء 
كالأرق والقلق، الأمل املرتبط بالدورة ال�سهرية، بع�ص اأنواع 
احلالة  تفاعل  نتيجة  وذل��ك  معوية...  م�ساكل  احل�سا�سية، 

النف�سية ل �سيما حني يوؤدي الطبيب دوره ب�سكٍل مقنع.

�صباب ومراهق�ن
م��ت��ك��ررة يف  ب��اأع��را���ص  امل��ري�����ص  ي�سعر  الأح���ي���ان،  يف معظم 
عليه  فيبدو  الثالثني،  �سّن  قبل  ال�سباب  ومرحلة  املراهقة 
اإىل ميزٍة تطبع  اأن يتحّول الأمر  القلق والكتئاب من دون 

حياته.
اجل�سم  اأن��ح��اء  يف  منت�سرة  اآلم  م��ن  املر�سى  بع�ص  ي�ستكي 
ي�����س��ع��ب ع��الج��ه��ا لأن���ه���ا ل ت�����س��ّب ���س��م��ن خ��ان��ة ت�سخي�ص 
اإىل احلديث عن  معروفة. مييل الأطباء يف حالت مماثلة 
�سيما  ل  املطلق غام�ساً  الأم��ر يف  يبقى  اأمرا�ص ج�سمانية. 
يدركوا  اأن  دون  من  اأنف�سهم  تلقاء  من  ي�سفون  املر�سى  اأن 

الأ�سباب الكامنة وراء �سفائهم.

 اأمرا�ض نف�صية - ج�صمية
• م�ساكل مرتبطة بالنوم: تكرث م�ساكل النوم وتتنوع وغالباً 
ما تنتج من خماوف متنوعة. ل تّوفر م�ساكل النوم اأحداً بل 
تطال الفئات العمرية كافة ب�سكٍل متفاوت. يوؤدي الأرق اإىل 
�سعٍف وع�سبية ويرمي املرء يف حلقٍة مفرغة، لذا ل يجب 
ال�ستهانة به. يرك هذا النوع من ردات الفعل اإزاء ال�سغط 
تداعيات على م�ستوى النتباه والركيز يف احلياة العملية 

اأو يف املدر�سة، وقد ت�سل الأمور اإىل حّد التاأخر يف النمو.
اأمرا�ص جلدية: ترتبط الأمرا�ص اجللدية يف غالبيتها   •
ت��وؤدي  اأن  اأح��ي��ان��اً  ي��ح��دث  طفيليات.  اأو  ف��ريو���ص  ببكترييا، 
البع�ص  اأن يالحظ  مهماً، فال عجب  دوراً  النف�سية  احلالة 
بعد  �سدفية  اأو  ق��وب��اء  اأو  ثعلبٍة  اأو  ج���رٍب  اأو  ق��رح��ة  ظ��ه��ور 
اأن  ب��ّد من الإ���س��ارة اإىل  اأو �سدمة م��ا. ل  اأو انف�سال  ح��ادٍث 
اإ�سابة الأطفال  احلالة النف�سية غالباً ما تكون كامنًة وراء 

واملراهقني والبالغني بالإكزميا.
على  ال�سقيقة،  داء  اأن��واع  بع�ص  اأن  ُيعتقد  ال�سقيقة:  داء   •
غرار اأمل يف الظهر غري ناجت عن حركة خاطئة، ينتمي اإىل 
الأمرا�ص النف�سية –اجل�سمية يف ظّل غياب اأ�سباب اأخرى.  

ارتفاع �سغط  يعزى  الدموية:  والأوع��ي��ة  ال��دّم  م�ساكل   •
الدم، يف حالت كثرية، اإىل النفعالية وعدم انتظام 
دقات القلب التي قد تبدو مقلقة بع�ص ال�سيء. 
الإغ��م��اء،  ح��ّد  اإىل  ي�سل  �سيقاً  البع�ص  يعاين 
وغ���ال���ب���اً م���ا ي���ك���ون م��ب��ه��م��اً، ف��ي��م��ا ال�����س��ي��ق 
اأو  ال��ق��ل��ب  اإىل خ��ل��ٍل يف  ي�����وؤدي  احل��ق��ي��ق��ي 
ال�سرايني لدى مر�سى القلب وال�سرايني.

ل��ت��ق��دمي ف��ك��رٍة ع��ن ال���رواب���ط امل��ع��ق��دة بني 
ال���دم���اغ واجل�����س��م، ن��ذك��ر اجل��ل��ط��ات ال��ت��ي 
غالباً ما ُتعزى اإىل اأ�سباب ع�سوية، اإل اأنها 
قد تطراأ اأحياناً نتيجة �سدمة عاطفية. يف 
امل�سمار عينه لحظ الأطباء اأن الأ�سخا�ص 
بعد  الطبيعية،  حياتهم  ي�ستعيدون  ال��ذي��ن 
لفرٍة  العي�ص  بفر�سة  يحظون  قلبية،  نوبة 
اأط����ول م��ن ت��ل��ك ال��ت��ي ق��د يحظى ب��ه��ا اآخ���رون 

يعانون اكتئاباً بعد النوبة القلبية.
ُيعزى  املر�سي:  ال�سره  و/اأو  ال�سهية  فقدان   •
اأ���س��ب��اب عاطفية  ال��غ��ذائ��ي، ع��م��وم��اً، اإىل  اخل��ل��ل 
اأح��ي��ان��اً جم��ه��ول��ة. وقد  ب��دت الأ���س��ب��اب  حتى واإن 
اأمرا�ص  اإىل  املر�سي  ال�سره  اأو  ال�سهية  فقدان  ي��وؤدي 

اأخرى واإىل �سعٍف يف القلب والأوعية الدموية.
ُيعرف  ما  اأو  والكبد  والقولون  الأم��ع��اء  معوية:  م�ساكل   •
اأ�سا�ساً باملرارة اأع�ساء ح�سا�سة لدى الأ�سخا�ص الذين يوؤثر 

على  ع���الوًة  �سحتهم.  على  �سريعاً  واحل�سا�سية  الن��ف��ع��ال 
ذلك، ميكن اأن ي�ساب املرء باأنواع اأخرى من ال�سيق، اإل اأنه 
يتحا�سى زيارة الطبيب باعتبار اأن الأ�سباب النف�سية ل توؤدي 
اختفاء  بعد  حتى  تتطور  قد  خطريًة  ع�سوية  اأم��را���ص  اإىل 
العامل النف�سي. يف اأغلب الأحيان، يدرك املر�سى اأعرا�سهم 

فيلجاأون اإىل املعاجلة الذاتية.

العالج
ل بد من اأن يحدد العالج، اأمام حالة معينة، اجلزء املرتبط 
املرتبط بحالة ع�سوية، وياأخذهما  بحالة عاطفية واجلزء 
يف العتبار.ل ميكن ت�سخي�ص املر�ص النف�سي- اجل�سمي اإل 

بعد التخّل�ص من الأ�سباب الأخرى.
�سحيح اأن حالت داء ال�سقيقة اأو التهاب القولون قد تتطلب 
وال�سيق  كالإكزميا  اأخ��رى  اأن حالت  اإل  كال�سيكياً،  عالجاً 
الكامنة وراء  النف�سية  املبهم تتطلب الركيز على الأ�سباب 

الأمل.
بع�ص  النتظار  ب��ّد من  ح��داد، ل  املري�ص بفرة  حني مي��ّر 
الوقت اإىل اأن ي�سفي الزمن اأمله، اإل اأن اخل�سوع لعالج يعتمد 
على م�سادات القلق اأو الكتئاب لفرة ب�سيطة يبدو فاعاًل، 
القوى  وا�ستعادة  وال��ن��وم  للراحة  ف��رًة  الأع�ساب  مينح  ما 
والتوازن. يزيد الإرهاق من حدة املر�ص لأنه مينع املري�ص 

من نيل ق�سٍط من الراحة اأو الذهاب يف عطلٍة.
وفقاً  العالجات  من  خمتلفة  باأنواع  الخت�سا�سيون  ين�سح 
يرف�سون  الذين  املر�سى  اإىل  بالن�سبة  اأم��ا  املر�ص.  لأ�سباب 
اخل�سوع لعالج نف�سي، فيمكنهم اللجوء اإىل عالجات بديلة 
تتيح لهم ال�سرخاء، اأو تعّلم تقنيات ب�سيطة ل�ستعمالها يف 

الظروف املختلفة.  
يف مطلق الأحوال، يعترب الأطباء اأن امل�سكلة النف�سية ُترجم 
اأن  ويعتقدون  معينة،  ب��اأع��را���ص  اأو  معني  مب��ر���ٍص  ع��م��وم��اً 
الدماغ يكون يف حالة في�ص واأن اجل�سمنة هي رّد وحيد على 

امل�ساعر التي ي�سعب ال�سيطرة عليها ب�سكٍل واٍع اأو لواٍع.
قد يكون اجل�سم والروح عاملني وا�سحني طبياً اإل اأن الدماغ 
ما زال غام�ساً، اإل اأنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالغدد ال�سماء 
يرك  اأن  ميكن  ع�سبي  خلل  اأي  بالتايل،  املناعي.  والنظام 
الآل��ي��ات مبجملها  ك��ان��ت  واإن  اجل�����س��م، حتى  ت��داع��ي��ات على 
غائبة. ل ينبغي اإهمال الأمرا�ص النف�سية - اجل�سمية واإن 
بدا اأن بع�ص الأمرا�ص ُي�سنف �سمن هذه الفئة نتيجة جهل 

طبي.

قدرة على التحّمل

معينة.  حت��ّم��ل  وع��ت��ب��ًة  اخل��ا���س��ة  النف�سية  حالته  ف���رٍد  ل��ك��ّل 
حتّمله  ق���درة  م��ن  ل��ريف��ع  العمل  اإىل  ي�سعى  اأن  ُي�ستح�سن 
لبع�ص الظروف ومهارته يف التخّل�ص منها، مبعنى اآخر اأن 
اإىل  ترمي  التي  النف�سية  العالجية  الأ�ساليب  من  ي�ستفيد 

هذا الهدف، من خالل الركيز على عن�سرين:
• يتجلى العن�سر الأول يف منط احلياة الذي يعتمده املرء 

والقدرة على تطورها ليتخل�ص من ال�سغط.
• يتجلى العن�سر الثاين يف راأ�سماله اجليني. حتى واإن مل 
اإل  الأطباء من جمع معلومات وافية عن اجلينات،  يتمكن 

اأنه من املحتمل اأنها توؤدي دوراً مهماً.

حالت ال�صرطان
الأم��را���ص  كانت  اإن  يت�ساءلون  ال��ذي��ن  الأ�سخا�ص  ه��م  ك��رٌث 
م�سكلة  من  ن��اجت  عابر  مناعي  لنق�ٍص  فعٍل  رد  ال�سرطانية 
نف�سية. يوؤمن بع�ص الأطباء بدور الدماغ يف املر�ص، حتى يف 

ظّل وجود عادات �سيئة كالتدخني اأو الإدمان.
يف احلقيقة، ثمة عجز يف تقييم تاأثري اجلانب النف�سي على 
ظهور املر�ص و�سرح وقوع البع�ص فري�سة له وبقاء البع�ص 
الآخر مبناأى عنه، علماً اأن املجموعتني تعتمدان اأ�سلوب حياة 
ا�ستثنينا  واإن  باملدخنني،  الرئة  �سرطان  ينح�سر  م�سابهاً. 
يبقى  الدرا�سات،  اأنظار  حمط  يبقى  ال��ذي  اجليني  العامل 
احلّل الوحيد يف ال�ستفادة من الفر�ص املختلفة للح�سول 

على حياة �سليمة قدر امل�ستطاع.

اأهمية التن�مي املغناطي�صي
ب��ع��دم��ا ف��ق��د األ���ق���ه يف ال�������س���ن���وات الأخ��������رية، ب�����داأ ال��ت��ن��ومي 
املغناطي�سي ي�ستعيد مكانته ويعطي نتائج فاعلة يف معاجلة 
التقنية  ه���ذه  ُت�ستعمل  اجل�سمية.   - النف�سية  الأم���را����ص 
للتخدير، اإل اأنها تبدو فاعلة يف امل�ساعدة على التخل�ص من 
الإدمان والقلق وال�سغط الذي يلي مرحلة عذاب ومعاناة، 

كذلك حالت الرهاب.

هل يت�قف الأمر على حتفيز معني؟
حني يقرر الطبيب ت�سخي�ص حالة مري�ص معني، ل بّد من 
اأو مب�ساألة اأخطر  األ عالقة لالأمر مبحفز معني  اأن يتاأكد 
اآلماً  من ذلك. فقد يكون املر�ص على �سلة مبحفز ي�سبب 
�سمن ا�سراتيجية تقوم على التهرب من اأمر ما، على غرار 
الطفل الذي يّدعي اأنه م�ساب باحلمى للتهرب من فح�ٍص 
يف املدر�سة، اأو مبحفزات لوعية ترمي اإىل جذب النتباه اإىل 

�سيق نف�سي معني. 

طـــــــــــــــــب
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تتابع  اأن��ه��ا  اإم���ام  ن�سرين  الفنانة  اأك���دت 
الأح�������داث ال���ت���ي ت��ق��ع يف م�����س��ر حلظة 
بلحظة على الرغم من تواجدها خارج 
م�سر، وذلك من خالل و�سائل الإعالم 
وامل����واق����ع الإل���ك���رون���ي���ة، وا���س��ت��ك��م��ل��ت: 
)اأع����رف ج��ي��دا اأن م��ا يقع يف ب��ل��دي هو 
حرب على الإرهاب واأحاول اإي�سال هذه 
ال��ر���س��ال��ة ل��ل��ع��امل اخل��ارج��ي م��ن خ��الل 
ت��واج��دي خ���ارج م�����س��ر(. ك��م��ا اأو���س��ح��ت 
اأنها ل تتوقف عن الدعاء طوال الوقت 
متمنية  الأزم���ة  ه��ذه  م�سر  تعرب  حتى 
انها  اأك��دت  كما  ال��دم،  نزيف  يتوقف  اأن 
�سعيدة بدعم الكثري من الدول العربية 
مل�سر بخا�سة اأنهم يعرفون جيدا قيمة 
لكل  ودع��م��ه��ا  وق��وت��ه��ا  احلقيقية  م�سر 
وك�سفت  العربية ط��وال حياتها.  ال��دول 
ت��ت��اب��ع ح��ال��ي��اً حملها مع  اأن��ه��ا  ن�����س��ري��ن 
الأخ��رية من  ال�سهر  الأطباء لأنها فى 

الأول من  م��ول��وده��ا  وت��ن��ت��ظ��ر  احل��م��ل 
زوجها املنتج تامر مر�سي.

اإم����ام كانت  ن�����س��ري��ن  ال��ف��ن��ان��ة  اأن  ي��ذك��ر 
اعتذرت عن امل�ساركة يف بطولة م�سل�سل 
الفنان  ببطولته  ق��ام  ال��ذى  )ال��ع��راف( 

عادل اإمام  وعر�ص خالل �سهر رم�سان، 
معللة ذل��ك ب��اأن دوره���ا يف الأح���داث مل 
تقدميها  ب��ع��د  ل��ه��ا  اإ���س��اف��ة  ي�سكل  ي��ك��ن 
موا�سم  يف  درامية  اأعمال  يف  البطولت 

درامية �سابقة.

ال���رازق  عبد  غ���ادة  امل�صرية  الفنانة  نفت 
ل�صركة  تاأ�صي�صها  بعد  فنيًا  ا�صمها  احتكارها 
اإنتاج فني، ولفتت اإىل اأن الن�صحاب من الإنتاج 

الدرامي ي�صّر كثريًا بالفن امل�صري.
حياة(  )ح��ك��اي��ة  م�صل�صل  ف��ري��ق  اإن  وق��ال��ت 
يقدم اأداء فنيًا خمتلفًا عما قدمه يف م�صل�صلها 
من  انده�صت  اأن��ه��ا  اإىل  اأ���ص��ارت  كما  ال�صابق، 
تراهن  لكنها  )جار�ص�نرية(  فيلم  على  الهج�م 

عليه ب�صدة... 

ن�ضرين اإمام: يف بلدي
 حرب على االإرهاب

حب املخاطرة ... دفعني خل��ض جتربة الإنتاج

غادة عبد الرازق: اأراهن على )جار�ضونرية(
جتربة  تخو�سني  مل���اذا   •
ال��وق��ت  الإن����ت����اج يف 

احلايل؟
اأح���������������ب   -
املخاطرة، 
وه����������ذا 

م�سهد  م��ن  ان�سحابنا  اأن  واأرى  عني  م��ع��روف  الأم���ر 
الذي  امل�سري  للفن  ���س��اراً  �سيكون  ال��درام��ي  الإن��ت��اج 
ي��ح��ت��اج اإىل ت��ك��ات��ف اجل��م��ي��ع، ول��ذل��ك ق���ررت خو�ص 

جتربة الإنتاج الفني.
• وملاذا اخرت م�سل�سل )الوالدة با�سا( ليكون باكورة 

اإنتاجك؟
- هذا يرجع اإىل اأنه م�سل�سل متمّيز، ومكتوب مبهارة 
ع��ادل،  �سريين  ه��ي  متميزة  خمرجة  وت��ق��وده  كبرية 
وي�����س��م ك��وك��ب��ة م��ن ال��ن��ج��وم املتميزين ع��ل��ى راأ���س��ه��م 
�سالح عبد اهلل و�سو�سن بدر وعبري �سربي وغريهم 

من النجوم.
• وماذا عن م�ساريعك الإنتاجية اجلديدة؟

���س��رك��ة الإن���ت���اج،  امل��ن��ت��ج��ة م��ه��ا �سليم يف  ت�����س��ارك��ن��ي   -
الفرة  خ��الل  الأع��م��ال  م��ن  العديد  باإنتاج  و�سنقوم 
امل��ق��ب��ل��ة، ح��ي��ث ن��ق��دم ب��رن��اجم��اً ب��ع��ن��وان )اأح���ل���ى من 
النهارده( وهو ماأخوذ عن برنامج فورمات عاملي حول 
حق  على  وح�سلنا  والريجيم،  التخ�سي�ص  عمليات 

تنفيذه وعر�سه يف منطقة ال�سرق الأو�سط.
فكرتى  م��ن  تلفزيوين  ل��ربن��ام��ج  الآن  ر  ونح�سّ
وتقدميي، والربنامج �سيتم البدء بت�سويره بعد 
عيد الفطر وكل امل�ساركني فيه من ال�سباب، وهو 
الفنية  امل��واه��ب  اكت�ساف  بربامج  له  عالقة  ل 
العربية  الف�سائيات  يف  الأي���ام  ه��ذه  املنت�سرة 
ظهوري  حتى  حتكيم،  جل��ان  اأي  ي�سّم  ول��ن 

�سيكون ب�سيطاً للغاية.
• هل �ستحتكرين نف�سك؟

اأف�سل  اأن  اأ�ستطيع  ف��اأن��ا  ل،  بالطبع   -
املنتجة،  املمثلة وغ��ادة  جيداً بني غادة 
وال��دل��ي��ل اأن���ن���ي اأق�����دم اأع���م���اًل فنية 
اأخ���رى ه��ذا ال��ع��ام م��ن اإن��ت��اج��ي ول 
اأ�سارك فيها، واأنا لن اأحتكر نف�سي 
تلفزيوين  واإذا عرثت على عمل 
جيد للعام املقبل مع منتج اآخر 

ف�ساأقدمه فوراً.
• يف م�سل�سل )حكاية حياة( 
مل�������اذا ك��������ررِت ال���ع���م���ل م��ع 
فريق م�سل�سل )مع �سبق 

الإ�سرار( نف�سه؟
م����ن  ك������������ث������������ريون   -
ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ي��ه هم 
اأن���ف�������س���ه���م ����س���ّن���اع 
)م�������������������ع ������س�����ب�����ق 
الإ�سرار(، ولكن 
�سكاًل  خمتلف 
وم�����س��م��ون��اً، 
واأن���������������ا ل 
اأي  اأج����د 
م�����س��ك��ل��ة 
م����������������������ن 

ت��ك��رار ال��ع��م��ل م��ع��ه��م ط��امل��ا اأن ه���ذا ال��ف��ري��ق ميتلك 
النمطية  عن  يبتعد  اأن  دائماً  وميكنه  كبرية  ق��درات 

والتقليدية.
ملاذا مت اختيار الفنانة �سريين عبد الوهاب لغناء   •

)تر( امل�سل�سل؟
- اأرى اأن �سوت �سريين اإ�سافة قوية اإىل امل�سل�سل لأنها 
امل�سرية،  الأ�سوات  اأهم  اأراها من  واأنا  موهوبة جداً، 
وهي قادرة على اإعادة اجلمهور اإىل الغناء بقوة، وهي 
واأ�سمهان  كلثوم  اأم  مثل  العمالقة  جيل  م��ن  قريبة 

وجناة ووردة وغريهن من املطربات الكبريات.
• بعيداً عن الدراما، حدثينا عن فيلمك ال�سينمائي 

)جار�سونرية(؟
يف  ال�سينما  ل�سناعة  جديدة  انطالقة  ُيعّد  الفيلم   -
املهمة  مو�سوعاته  اإل��ي��ه  وجذبني  الأو���س��ط،  ال�سرق 
الفنان  البطولة  وي�ساركني  األعبه،  الذي  الدور  وقوة 
من  وه��و  ال�سافعي،  ون�����س��ال  ري��اح��ن��ة  م��ن��ذر  الأردين 

اإخراج هاين جرج�ص فوزي.
• يردد اأن هذا الفيلم �سيقابل بانتقادات �سديدة؟

اأنا منده�سة من الهجوم على الفيلم قبل عر�سه،   -
وللعلم العمل ل يت�سمن اأي م�ساهد مثرية اأو خارجة، 
وكل ما تردد عن الفيلم جمرد اإ�ساعات ل اأ�سا�ص لها 
اأراه��ن  واأن��ا  �سيكون بعد عر�سه  ال�سحة واحلكم  من 

عليه ب�سدة.
)حجر  اجل��دي��د  ال�سينمائي  فيلمك  ع��ن  وم����اذا   •

اأ�سا�ص(؟
اإن��ت��اج ول��ي��د ���س��ربي، وه��و م��ن تاأليف  - الفيلم م��ن 
نا�سر عبد الرحمن، واإخراج حممد �سامي، وي�ساركني 
اأحداثه يف  املميز خالد �سالح وتدور  الفنان  بطولته 
منطقة و�سط البلد حول ما يدور يف ال�سارع امل�سري 

خالل الوقت الراهن. 

تاأجيل ت�ضوير )حافة الغ�ضب(
مت تاأجيل ت�سوير الق�سة الثانية من م�سل�سل )حافة الغ�سب( الذي يقوم 
ببطولته املمثل ح�سني فهمي، وذلك ب�سبب الحداث الخرية التي ع�سفت 

مب�سر، ومل يحدد بعد موعد اآخر للت�سوير .
تيخة،  مدحت  يا�سني،  حممود  رانيا  فهمي،  ح�سني  بطولة  من  امل�سل�سل 
�سو�سن بدر، روان فوؤاد، احمد حالوة، احمد ال�سافعي، داليا ابراهيم، عفاف 
�سليمان،  تاأليف حممد  �سعبان ح�سني وحممود اجلابري، وهو من  ر�ساد، 

حممد ال�سفتي ومن اخراج ح�سني �سالح.

خلو�ش  ت�ضتعد  علوي  ليلى 
جتربة فريدة من نوعها

قالت املمثلة امل�سرية ليلى علوي ان املمثل ال�سوري فرا�ص �سعيد قدم دوره 
يف م�سل�سل )فرح ليلى( برباعة �سديدة جداً وباتقان وب�سكل طبيعي، فمن 
ي�ساهده يعتقد اأنه م�سري اجلن�سية ولي�ص �سوريا اأو اأرجنتينيا، واأحب ان 
اأما عن  ال�سورة(.  )اأده��م( واتقانه لها بهذه  اأ�سكره على تقدمي �سخ�سية 
)ت�ستعد خلو�ص جتربة فريدة من  باأنها  ك�سفت علوي  املقبلة،  م�ساريعها 
نوعها وتخ�سى كثرياً من نتائجها، ولكنها يف مرحلة درا�سة كافة النواحي 
لأنها  ال�سينمائي  النتاج  جتربة  وه��ي  النجاح،  التجربة  تلك  حتقق  حتى 
�سعرت ان ال�سينما يف حاجة ملن يحركها، وعملية النتاج ال�سينمائي �سعيفة 
جداً لذا ال�سينما يف خطر الن، لذا فكرت يف انتاج عمل �سينمائي وهي الن 

يف مرحلة درا�سة الفكرة من النواحي كافة(.
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3 ن�ضائح لوقف التعرق
اأم��ر ل ميكن  لكنه  ال�سيف،  ل��الإح��راج يف ف�سل  ال��ع��رق م�سدراً  يكون  ق��د 
لها  ت��ورد جملة  الرطوبة.  وم�ستويات  احل��رارة  درج��ات  ارتفاع  مع  تفاديه 

بع�ص الن�سائه للتخفيف قدر الإمكان من التعرق واآثاره املزعجة:
تف�سد  العرق  بقع  كانت  اإذا  الرائحة.  مزيل  من  اأف�سل  ن��وع  ا�ستعمال   .1
املالب�ص، يقول الأطباء اإن هذا دليل على �سرورة ا�ستعمال مزيل للرائحة 
يف  يومياً،  مرتني  الرائحة  مزيل  ا�ستعمال  عندها  يجب  اأك���رب.  بفاعلية 
ال�سباح ويف امل�ساء. من �ساأن ذلك توفري م�ستوى جيد من احلماية طوال 

اليوم.
2. الم��ت��ن��اع ع��ن ا�ستعمال ب���ودرة الأط���ف���ال. ف��ر���ص ب���ودرة الأط��ف��ال على 
م�ساحات التعرق ل يحول دون اإفراز العرق. بالفعل، ت�ستطيع البودرة فقط 

امت�سا�ص الرطوبة والروائح ب�سكل موؤقت.
اأنعا�سه مبنديل رطب.  بالعرق، يجب  الوجه  امتالأ  اإذا  الوجه.  اأنعا�ص   .3
ولتفادي ب�سط املاكياج جمدداً عند الن�ساء، يجب ا�ستعمال املحارم الورقية 

املا�سة للعرق وربتها ب�سكل خفيف على الوجه. 

املهدئات تزيد خماطر 
االإ�ضابة بااللتهاب الرئوي

 حذرت درا�سة طبية من الإفراط يف تناول املهدئات لأنها ت�ساعف فر�ص 
ل  ال��ذي��ن  بالأ�سخا�ص  باملقارنة  ال��رئ��وي  اللتهاب  م��ن  وامل��ع��ان��اة  اإل���س��اب��ة 

يتناولون مثل هذه العقاقري. 
ياأتي ذلك يف الوقت الذي �سدد فيه الباحثون على اأن خماطر الإفراط يف 
املهدئات ل تقت�سر على الإ�سابة باللتهاب الرئوي، بل زيادة فر�ص الوفاة 
مبكرا، م�سريين اإىل اأن املهدئات الأكرث �سيوعا مثل )الفاليوم( و)كزانا�ص( 
اإىل جانب عقاقري املعاجلة لنوبات ال�سرع والأرق ت�سهم اأي�سا يف خماطر 

اللتهاب الرئوي. 
اآلف �سخ�ص   5 اأك���رث م��ن  اأج��ري��ت على  ق��د  الطبية  الأب��ح��اث  اأن  وي��ذك��ر 
تعر�سوا لالإ�سابة باللتهاب الرئوي، خالل الفرة من عام 2001 وحتى 
األ��ف �سخ�ص من   500 باأكرث من  2002، ومتت مقارنة ه��وؤلء املر�سى 

الأ�سحاء. 
كما لوحظ اأن املر�سى الذين يعانون من اللتهاب الرئوي عادة ما تتزامن 
اأي�سا بعدد من الأمرا�ص املزمنة، مثل الكتئاب  اإ�سابتهم به مع الإ�سابة 

وامرا�ص القلب ونوبات الذهان، وهم اأكرث عر�سة للتدخني. املمثلة وعار�صة الأزياء اإيفا ري�صيب�ن� ت�صتمتع ب�ص�اطئ اإيطاليا قبل ي�م من ح�ص�رها مهرجان البندقية ال�صينمائي. )رويرتز(

امل�ز 

حت��ت��وي امل��ائ��ة غ��رام 
م����������ن امل����������������وز ع����ل����ى 
%70 من وزنه ماء 
%25 ن�سا  وح��وايل 
و%2 من وزنه �سكر 
ق�سب  و���س��ك��ر  ع��ن��ب 
وده�������������ون وال������ي������اف 
وم����ن   - وب������روت������ني 
الم���������الح امل���ع���دن���ي���ة 
60  مليغرام حديد 
وحوايل 40 مليغرام 

 .B2 وفيتامني C كال�سيوم وبوتا�سيوم وفيتامني
ف�ائده: 

- ي�ستعمل يف مكافحة زيادة امالح ال�سوديوم. 
- مينع ت�سلب الكلى وال�سرايني. 

-مقاوم لالإ�سهال. 
وج��ود   اىل  نظرا  امللح  اف���راز  وي�ساعده يف  ال��دم  فقر  م��ن  اجل�سم  - يحمي 

البوتا�سيوم فيه. 
- مزج ع�سري املوز مع احلليب ي�ساعد على تهدئة قرح املعدة. والكال�سيوم 

املوجود يف املوز اجود من الكال�سيوم املوجود يف اجلنب واحلليب. 

• كم عدد اآيات القراآن الكرمي؟
- 6200 اآية

يتكلم؟ عندما  الإن�صان  ي�صتخدم  ع�صلة  • كم 
- 44 ع�سلة

ذاكرة؟ احلي�انات  اأق�ى  • ما 
- اجلمل

الأ�صل، فما معناها؟ ي�نانية  اأثي�بيا  • كلمة 
- الوجه املحرق

ال�صي�صان؟ عا�صمة  • ما 
- كروزين

ه� اخلليفة الذي كان يحج عام ويغزو يف اآخر؟ • من 
- هارون الر�سيد

• الزل�تي هي العملة النقدية ل����
- بولندا

• هل تعلم اإن اأول من ف�سل علم املثلثات عن علم الفلك واأول من ا�ستخدم الظالل وظالل التمام والقواطع 
وقواطع التمام واجليوب وجيوب التمام يف قيا�ص الزوايا واملثلثات هم الريا�سيون العرب وياأتي على راأ�سهم 

يف هذا املجال ن�سري الدين الطو�سي املتويف عام 672 ه�/1274 م.
• هل تعلم اأن خمرع رقا�ص ال�ساعة )البندول( هو ابن يون�ص علي بن عبد الرحمن بن اأحمد بن يون�ص 
امل�سري املتويف �سنة 399 ه�/1009 م. وهو من علماء الفلك وامليكانيك عند العرب. اخت�ص ب�سحبة احلاكم 
باأمر اهلل الفاطمي. وهو اأول من اخرع رقا�ص ال�ساعة وقد ا�ستعمله لقيا�ص الزمن لأنه متحرك حول حمور 
ثابت ذبذباته متواقتة نظرياً وقد ن�سب هذا الخراع من بعده لالإيطايل غاليلو املتويف �سنة 1643 م لأنه 

و�سع دائرة ا�ستعماله بعد ابن يون�ص.
• ي�ستخدم رجال ال�سكيمو الثالجات ملنع الطعام من التجمد!!

• �سوت البطة ل �سدى له ول احد يعلم ملاذا؟!
• من املمكن ان ت�سعد البقرة الدرج ولكن من امل�ستحيل ان تنزل

• كل جهتني متقابلتني يف الرد جمموع عددهما هو �سبعة

ال�سمكات فقال  الفتى مهران ان ي�سطاد ثالث �سمكات كبريات ومر عليه احدهم و�ساأله بكم هذه  ا�ستطاع 
الواحد بخم�سة دنانري فهي تزن الكثري فقال احملهم وتعاىل معي وذهب به اإىل احد البيوت الكبرية الفاخرة 
ثم اخذهم منه وقال انتظر هنا �ساأر�سل اليك نقودك وزيادة ف�سكره مهران وجل�ص ي�سريح على باب البيت .

ال�سمك  البيت ف�سم رائحة  ي��دور حول  فاأخذ  الباب كثريا ول جميب  الرجل يف اخل��روج فدق مهران  تاأخر 
ال��دينء �سحك عليه فغ�سب وجرى حول البيت ونظر من احد النوافذ ف�سم  وهو ي�سوى عرف ان الرجل 
الرائحة  ال�سباك و�سار خلف  بالت�سلل من  ال�سباك فقام  القوية وعرف ان املطبخ قريب من  ال�سمك  رائحة 
و�سمع احدى الن�ساء وهي تقول لقد انتهيت من من الطعام وغطيته هل اأتي اإليك به؟ فقال الرجل: دعيه 
ال�سمك  ف�سره  الغطاء  ورف��ع  املطبخ  اإىل  مهران  فت�سلل  ال�سمك  امل��راأة  وتركت  �سنطلبه  ننتهي  وحينما  الن 
امل�سوي فقرر امرا واخرج من جيبه ثالث ليمونات وبع�ص الرياحني كان قد ا�سراهم من ال�سوق لمه فقطع 
الليمون وو�سع يف بطن كل �سمكة قطع الليمون وبع�ص الرياحني ثم ت�سلل من ال�سباك م�سرعا اإىل ق�سر 
الوايل ووقف بني يديه وقال كنت اأحمل �سحنا كبريا به ثالث �سمكات م�سويات هدية من امي لكن هناك 
رجال اخد مني ال�سمك وقال انه احق به فجن الوايل ونادي �ساحب ال�سرطة وقال له لتذهب معه وتاأتي 
بالرجل وال�سمك معا.. عاد �ساحب ال�سرطة ومعه �ساحب البيت و�سحن ال�سمك وقد وقف الغالم والرجل 
بني يدي الوايل فقال للرجل كيف تاأخذ �سمك ملكا يل فقال له انا مل اآخذه بل ا�سريته من هذا الفتى فقال 
مهران م�سرعا ل انه كاذب لقد �سوته امي لك يامولي فقال الرجل انه فتى كاذب فقال مهران ل�ست بكاذب 
والدليل على ذلك لقد و�سعت امي به الليمون والرياحني اكراما للوايل ف�سحك الرجل وقال وهاهو ال�سمك 
ليوجد به ليمون ول رياحني وفتح بطن ال�سمك واذا به يرى الليمون والرياحني فاأ�سقط يف يده وحمله 
�ساحب ال�سرطة اإىل ال�سجن يف الوقت الذي ا�ستمتع فيه مهران مبكفاأة كبرية جدا ومل يكن يحلم بها ومن 

يومها مل ي�سحك عليه احد .

الفتى الذكي 

مرمي �شعيد را�شد الرا�شدي
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.  مع 
يف  طبيبة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

�شليمان �شالح عبداهلل اجلابري
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه.. 
يف  مهند�ص  ي�سبح  ان  ويتمنى 
اإىل جميع  امل�ستقبل.. ويهدي �سورته 

الأهل والأ�سدقاء.

�شعيد را�شد �شعيد الرا�شدي
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه. 
يف  معلم  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء. 
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مبارك حممد م�شبح الرا�شدي
مع  ومتعاون  درا�سته.  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئها 
يف  طبيب  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

الر�ضاعة الطبيعية تخّف�ش خطر البدانة
معاناة  خطر  تخف�ص  الطبيعية  الر�ساعة  ان  يابانيون  باحثون  وج��د   

الأولد لحقاً من الوزن الزائد اأو حتى البدانة.

واأفاد موقع هيلث دي نيوز الأمريكي ان باحثني يابانيني اأجروا درا�سة 

على اأكرث من 43 األف ولد بني ال�سابعة والثامنة من العمر، ودققوا يف 

م�ساألة اإر�ساعهم.

الأولد،  وزن  يف  توؤثر  قد  التي  العوامل  كل  العتبار  بعني  الأخ��ذ  وبعد 

زيادة  من  معاناتهم  خطر  تخف�ص  الطبيعية  الر�ساعة  ان  اإىل  خل�سوا 

الوزن والبدانة.

وات�سح ان الأولد، الذين ر�سعوا من اأمهاتهم بني 6 و7 اأ�سهر، كانوا اأقل 

اأو لديهم وزن زائد، مقارنة مع الأولد الذين  عر�سة لأن يكونوا بدناء 

�سربوا حليباً اآخر يف هذه املرحلة.

لكن الباحثني اأو�سحوا انه بالرغم من اكت�ساف هذا الرتباط، فاإنهم مل 

يخل�سوا اىل عالقة �سببية يف هذه امل�ساألة.

املا�سي،  اأخ���رى ن�سرت يف م��ار���ص  ال��درا���س��ة رداً على درا���س��ة  وت��اأت��ي ه��ذه 

مفادها ان الر�ساعة الطبيعية ل حتمي من زيادة الوزن وال�سمنة لحقاً 

خالل حياة الطفل.


