
�ص 22

�ص 27

اجل�صمي ورويدا ومن�صور 
ي�صاركون يف اإحياء الليلة الأوىل 

من احتفالية مدينة العني

)طلقة واحدة(...  يتجاوز 
لعبة املغامرة التقليدية... 

اىل متاهات ل تكاد تنتهي

املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

عا�ش فقريًا 60 عامًا ب�سبب غلطة
ن�شاأ وترعرع يف غرفة واحدة مع امراأة اعتقد اأنها والدته وكان املذياع 
اأحد  بينما كان يكدح يف  الليلية  املدار�س  اأغلى ما لديهما، ودر���س يف 
يف  يتزوج،  ومل  �شاحنة،  �شائق  اأ�شبح  النهاية  يف  لكنه  ن��ه��اراً،  امل�شانع 
امل��دار���س والتحقوا  اأرق���ى  اأخ��وت��ه يتعلمون يف  ال��ذي ك��ان فيه  ال��وق��ت 

بوظائف مرموقة. 
من  يبلغان  رج��ان  ال��ي��اب��ان،  يف  حدثت  لكنها  ب��اخل��ي��ال،  اأ�شبه  ق�شة 
العمر 60 عاماً، االأول ن�شاأ فقرياً والثاين غنياً، ا�شتبدال عند الوالدة. 
كان ينبغي اأن يكون الرجل الذي ن�شاأ فقريا االأكرب من بني 4 اأ�شقاء 
اأثرياء، لكنه ترعرع مع امراأة تعتمد على الرعاية االجتماعية لتاأمني 

قوت اأطفالها بعد وفاة زوجها. 
وفاز الرجل الذي مل يك�شف عن ا�شمه بدعوى ق�شائية �شد امل�شت�شفى 
التي قامت بهذا اخللط يف مار�س عام 1953، اإذ اأمرت حمكمة مقاطعة 
طوكيو �شركة الرفاه االجتماعي التي تدير امل�شت�شفى بدفع تعوي�س 
قدره 38 مليون ين، 32 مليوناً لتعوي�س الرجل عن خ�شائره املالية 
والعاطفية، اأما الباقي فيتم دفعها الإخوته البيولوجيني الذين كانوا 

اأول من تنبه لاأمر واأجروا فحو�س احلم�س النووي. 
اإنه  قوله  الياباين  ال�شائق  عن  الربيطانية  تلغراف  �شحيفة  ونقلت 
اً عن  ُذهل عند �شماعه احلقيقة الأن حياة راقية كانت بانتظاره، معربرّ

حزنه ال�شديد لعدم لقائه اأبويه احلقيقيني قبل وفاتهما. 

ر قنبلة يف عر�ش ليعرب عن فرحته يفجَّ
ن�شمع يف بلداننا العربية عمن يطلق اأعرية نارية يف الهواء تعبرياً عن 
الفرحة يف االأعرا�س، لكن اأن يفجر �شخ�س قنبلة يدوية تعبرياً عن 

الفرحة، فهذا ما مل ي�شمع به اأحد من قبل!
االحتفال  اأراد  وق��د  ال�شكر،  ت��اأث��ري  حت��ت  واق��ع��اً  ك��ان  القنبلة  مفجر 
القنبلة،  تفجري  وه��ي  ال��غ��ري��ب��ة،  ال��ط��ري��ق  ب��ه��ذه  و�شاحبه  بالعر�س 
حمواًل الفرحة اإىل حالة من الفزع ع�شفت بالعر�س نقل موقع 26 
من  واح���داً  اإن  ال��ق��ول  احل��دي��دة  �شرطة مدينة  ع��ن  اليمني  �شبتمرب 
اأرباب ال�شوابق قام االأحد بتفجري قنبلة يدوية يف عر�س، ما اأدى اإىل 
الركبة،  ته�شم  وك��ذا  بك�شر،  اليمنى  رجله  واإ�شابة  اليمنى  كفه  قطع 
اأحدهم  العر�س  يف  احلا�شرين  م��ن  اآخ��ري��ن   12 اإ�شابة  اإىل  اإ�شافة 
امل�شت�شفى  اإىل  اإثرها  على  جميعاً  نقلوا  باخلطرية،  اإ�شابته  و�شفت 

لتلقي العاج.
واأ�شافت ال�شرطة اأن مفجر القنبلة كان واقعاً حتت تاأثري ال�شكر، وقد 
اأراد االحتفال بالعر�س و�شاحبه بهذه الطريق الغريبة، وهي تفجري 

القنبلة، حمواًل الفرحة اإىل حالة من الفزع ع�شفت بالعر�س.

جراحون ين�سون قفازًا يف بطن امراأة
ن�شي جراحون قفازاً داخل اإمراأة يف ال�42 من العمر، بعد اأن اأجروا لها 
عملية ا�شتئ�شال الرحم يف امل�شت�شفى امللكي مبدينة داربي الربيطانية 

ال�شهر املا�شي.
�شعرت  �شارون بريك�س،  اإن،  االثنني،  تليغراف  داربي  وقالت �شحيفة 
بتوعك بعد العملية واعتقد االأطباء يف البداية باأنها قد تكون اأُ�شيبت 
م�شادات  لها  وو�شفوا  للمثانة  فح�س  باجراء  وقاموا  تلوث  بعدوى 

حيوية.
وا�شافت اأن بريك�س اكت�شفت اخلطاأ بعد ثاثة اأيام من العملية حني 

ذهبت اإىل دورة املياه يف امل�شت�شفى الراحة نف�شها و�شاهدت القفاز.
ون�شبت ال�شحيفة اإىل املراأة قولها اإنها تعر�شت الآالم حادة يف بطنها 

بعد العملية، و�شعرت وكاأن �شيئاً جرى تثبيته يف معدتها.
مت اعتذاراً للمراأة  وا�شارت اإىل اأن ادارة امل�شت�شفى امللكي يف داربي قدرّ
حول  حتقيقاً  وفتحت  اخل��ط��اأ،  ج��راء  لها  تعر�شت  التي  املعاناة  ع��ن 

احلادث.
ونقلت ال�شحيفة عن الرئي�شية التنفيذية لدائرة اخلدمات ال�شحية 
قدما  ممر�شات  ورئي�شة  ا�شت�شارياً  طبيباً  اأن  جيم�س،  �شو  دارب��ي،  يف 
امل�شت�شفى،  لل�شيدة بريك�س قبل مغادرتها  االعتذار ب�شورة �شخ�شية 
وابلغاها باأن ادارتها �شتجري حتقيقاَ حول ما جرى لها وتطلعها على 

نتائجه.

حيوان األيف جديد يف 
داوننغ �سرتيت

الربيطاين،  املالية  اخلزانة  وزي��ر  اأعلن 
جورج اأوزبورن، عن و�شول حيوان األيف 
جديد اإىل �شارع داوننغ �شرتيت ال�شهري 

و�شط لندن، حيث يقيم مع عائلته.
وقالت هيئة االإذاع��ة الربيطانية بي بي 
الكلبة  بو�شول  ���ب  رحرّ اأوزب����ورن  اإن  �شي 
ل���وال ، وه���ي م��ن ���ش��ال��ة ب��ي��ك��ون فرايز 
ال�شغرية احلجم، ون�شر �شورة لها على 

ح�شابه اخلا�س يف موقع تويرت.
واأ�شافت اأن اأوزبورن وزوجته فران�شي�س 
ب��اأن��ه��م��ا ر���ش��خ��ا مل��ط��ال��ب ابنهما  ُي��ع��ت��ق��د 
 10 ل��ي��ربت��ي  وابنتهما  ع��ام��اً   12 ل���وك 
امتاك  ب�شاأن  االأج���ل  الطويلة  اأع����وام( 
حيوان األيف جديد. وميلك وزير املالية 
تقيم مع عائلته يف  ا�شمها )فريا(  قطة 
منذ  �شرتيت  ب��داون��ن��غ  الر�شمي  منزله 
وا�شارت )بي بي �شي( اإىل  عام 2012. 
ودي��ة جتاه  باأنها  لوال و�شفت  الكلبة  اأن 
القطط . ويقيم اأوزبورن يف )11 داوننغ 
�شرتيت( املجاور للمقر الر�شمي لرئي�س 
يف  كامريون  ديفيد  الربيطاين  ال��وزراء 
)10 داوننغ �شرتيت(، والذي كان تبنى 
عام 2010 قطاً ُيدعى )الري( للتعامل 

مع م�شكلة الفئران.

كانوا  اإذا  اأو  مة  املنظرّ الطعام  وج��ب��ات  االأوالد  يعتد  مل  اإذا 
االأنواع  من  ورئي�شية  خفيفة  وجبات  اختيار  ي�شتطيعون 
املتوافرة كلما اأرادوا ذلك، من املحتمل اأن يواجهوا م�شاكل 
غذائية مثل االإفراط يف تناول الطعام والبدانة و-اأو نق�س 
ي�شعرون  ق��د  اأو  ال��غ��ذائ��ي.  النظام  يف  االأ�شا�شية  امل��غ��ذي��ات 
بالقلق ب�شاأن اأمنهم الغذائي، ما يدفعهم اإىل تناول كمية 
مفرطة حني ت�شنح لهم الفر�شة، اأو قد يطورون عادة غري 

�شحية مثل تفويت الوجبات اأي�شاً.
لكن بعيداً عن املبادئ االأ�شا�شية للغذاء ال�شحي، يجب اأال 
بالطعام  لا�شتمتاع  فر�شة  العائلية  الوجبات  اأن  نن�شى 

برفقة االآخرين وتعميق الروابط بني اأفراد العائلة.
تناول ماأكوالت  ل  ت�شيئوا فهمي: نحن يف عائلتنا نف�شرّ ال 
جاهزة وناأكل ب�شرعة اأحياناً حني ن�شطر اإىل ذلك. نحاول 
زوجي واأنا تناول الطعام وحدنا، من دون االأوالد، يف اأم�شية 

واحدة من االأ�شبوع على االأقل.
ال اأتكلم هنا عن القواعد ال�شعبة وال�شريعة بل عن تنظيم 
بدل  طبيعياً  اأم���راً  العائلي  الطعام  تناول  لي�شبح  احلياة 
اأن يكون ا�شتثناء على القاعدة. يف ما يلي بع�س الن�شائح 

لتحقيق ذلك.

و�ضع خطة حمددة
يكون  ق��د  العائلي،  الع�شاء  فكرة  على  معتاداً  تكن  مل  اإذا 
تنظيم خطة اأ�شبوعية طريقة رائعة ل�شمان حمية �شحية 
وت�شهيل اأوقات الوجبات العائلية. يعني ذلك اأنك ت�شتطيع 
التخطيط م�شبقاً اأو حتى طهي الطعام يف الليلة ال�شابقة، 
ما يعني جتنب ارجتال �شندوي�س من زبدة الف�شتق والهام 

لاأوالد وترك الرا�شدين يتدبرون اأمرهم الحقاً. كمنفعة 
اإ�شافية، ميكن توفري مبالغ من املال، ال �شيما عند تن�شيق 

وجبات الطعام لا�شتفادة من املقادير املتوافرة يف املنزل.

ت�ضاهل مع الذات
اإذا  باتباع نظام �شارم وخ��ارق.  يتعلق  االأم��ر ال  اأن  تذكروا 
اأم����ام عائلتك تخيفك،  ك��ام��ل��ة  ت��ن��اول وج��ب��ة  ف��ك��رة  ك��ان��ت 
اأو  ال�شلطة  مثل  �شهل  طبق  لتح�شري  التخطيط  ميكن 
ر  ليح�شرّ امل��ائ��دة  على  املقادير  م��ن  متنوعة  اأ�شناف  و�شع 
باأنف�شهم.  ال�شندوي�شات  اأو  التاكو  لفائف  العائلة  اأف���راد 
حتى تناول وجبة مثلرّجة اأو جاهزة مع العائلة على مائدة 
الع�شاء خطوة هائلة. ميكنك دوماً تناول الوجبة املف�شلة 

لديك الحقاً.

ا�ضتمتاع بالوقت
باأهمية  االأوالد الإق��ن��اع��ه��م  م��ع  ال��ت��وا���ش��ل  ال�����ش��روري  م��ن 
الوجبات العائلية وامل�شاركة فيها، لكن حذار من حتويلها 
الوجبة  ت�شمل  اأن  على  احر�س  اإل��زام��ي.  منزيل  اإىل عمل 
لاأطفال  ت��روق  التي  واخل��ي��ارات  املتعة  م��ن  كبرية  ن�شبة 
اأثناء  املمتعة  االأل��ع��اب  اأو  باملحادثات  اإ�شراكهم  عن  ف�شًا 
اأن تكون هذه التجربة االأف�شل طوال اليوم  االأك��ل. يجب 
بدل اأن ت�شبح فرتة يريدون جتاوزها باأ�شرع وقت ليعودوا 

اإىل م�شاهدة براجمهم املف�شلة.

تقا�ضم امل�ضوؤولية
يجب اأال يتحول الع�شاء العائلي اإىل واجب منزيل بالن�شبة 

لتقا�شم  طرق  اإيجاد  االأف�شل  من  اأي�شاً.  االأم  اأو  االأب  اإىل 
امل�شوؤولية، حتى لو كان اأحد الوالدين يعمل طوال االأ�شبوع 
بينما يازم االآخر املنزل، والبحث عن طرق لقلب االأدوار يف 
عطلة نهاية االأ�شبوع اأو خال اأم�شيات مميزة من االأ�شبوع. 
حني يكرب االأوالد، ميكن اأن نطلب منهم تقدمي امل�شاعدة 
يف  وال��ده��ا.  مع  البيتزا  حت�شري  مثًا  ابنتنا  حتب  اأي�شاً: 
هذه احلالة، يتطلب التنظيف وقتاً اأطول ويحتاج الطعام 
ه��ذه اجلهود هي جزء  لكنرّ  يجهز،  كي  اإ�شافية  ف��رتة  اإىل 
بداية  اخلطوة  ه��ذه  تكون  اأن  ناأمل  املمتعة.  التجربة  من 
بالطعام  ابنتنا  جتمع  وممتعة  و�شحية  م��دي��دة  ل��رواب��ط 
تناول  اإىل  فيه  �شتدعونا  ال��ذي  اليوم  اإىل  نتوق  اأننا  )كما 

البيتزا!(.

اأخذ ا�ضرتاحة
كما ذكرُت �شابقاً، نحاول زوجي واأنا مت�شية الوقت وحدنا 
اإح��دى ليايل االأ�شبوع. يعني ذلك تناول �شرائح اللحم  يف 
اإىل املطعم، لكننا  اأو اخل��روج  على الع�شاء بعد نوم االأوالد 
الن�شاط ج��زءاً مهماً من حياتنا للحفاظ على  نعترب هذا 
اأ�شا�شي ل�شمان  اأمر  االأوالد، وهو  بيننا من دون  التوا�شل 
تكون  ال  وج��ب��ات  ب��ت��ن��اول  ذل��ك  لنا  ي�شمح  العائلة.  ���ش��ع��ادة 
خا�شة باالأطفال. من وقت اإىل اآخر، ناأكل يف اخلارج كعائلة 

اأو ننظم مع الرا�شدين ن�شاطاتنا اخلا�شة.
ع��ل��ى غ����رار م��ع��ظ��م االأم�����ور يف ع���امل االأك����ل ال�����ش��ح��ي، لن 
على  مفيدة  ال�شارمة  والقواعد  القا�شية  االأنظمة  تكون 
املدى الطويل، بل نحتاج اإىل اإقامة عاقة �شحية ومرنة 

وممتعة مع طعامنا.
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متى ت�سمح لطفلك باقتناء هاتف ذكي؟
اأ�شبحت الهواتف الذكية جزءا ال يتجزاأ من حياة كل منا يف الوقت احلايل، 
حتى االأطفال وال�شباب يف مرحلة املراهقة، اإذ ال يقت�شر ا�شتخدامها على 
االإنرتنت  لت�شفح  اأي�شا  ت�شتخدم  واإمن��ا  فح�شب،  الهاتفية  املكاملات  اإج��راء 

والدرد�شة واللعب.
اأن  اأن��ه ال يجوز  بامليديا  اأطفالك  راق��ب ما يفعله  االأملانية  امل��ب��ادرة  واأك��دت 
كي  وذل��ك  عاما،   12 بلوغه  عند  اإال  به  خا�شا  ذكيا  هاتفا  الطفل  ميتلك 
االأجهزة، م�شددة  با�شتخدام مثل هذه  ب�شكل كاف ي�شمح له  يكون نا�شجا 
على �شرورة اأال يتم ال�شماح لاأطفال حتى 13 عاما با�شتخدامها الأكرث 

من �شاعة يوميا.
ا�شتخدام هذه  االأطفال من  ذات��ه من منع  الوقت  املبادرة يف  ولكن ح��ذرت 
اأن يتيح االأب��وان لطفلهما  اأنه من االأف�شل  الهواتف ب�شكل مطلق، موؤكدة 
االآباء على  يكون  رعايتهما ومراقبتهما، بحيث  ا�شتخدامها حتت  اإمكانية 
دراية مبا يفعله الطفل بهذه الهواتف وكذلك باالأ�شخا�س الذين يتوا�شل 

معهم من خالها.
وكي يتم ا�شتخدام هذه الهواتف ب�شكل �شليم، اأو�شت املبادرة االأهل ب�شرورة 
وتفعيل  الهواتف  قواعد حمددة ال�شتخدام هذه  على  االتفاق مع طفلهم 
االأطفال  حلماية  املخ�ش�شة  الربامج  تثبيت  وكذلك  بها  االأم��ان  اإع���دادات 

وال�شباب عليها.
ونظرا الأنه عادة ما يتعلق االأطفال وال�شباب بهذه الهواتف لدرجة اأنهم ال 
يرغبون يف تركها طيلة الوقت، مما قد يوؤثر �شلبيا على عاقاتهم االأ�شرية 
اأوقات  اأو�شت املبادرة االأبوين ب�شرورة حتديد  وحت�شيلهم الدرا�شي، فقد 

معينة ال يجوز خالها للطفل ا�شتخدام هذه الهواتف.
اأن ياأتي على راأ�شها مثا فرتات  اأن هذه االأوق��ات يجب  واأو�شحت املبادرة 
تناول الطعام مع االأ�شرة، وكذلك فرتات تاأدية الواجبات املدر�شية، موؤكدة 
العائلية  لاأن�شطة  ب��دي��ا  ال��ه��ات��ف  ع��رب  ال��ت��وا���ش��ل  ي��ك��ون  اأال  ينبغي  اأن���ه 

امل�شرتكة اأو مقابلة االأ�شدقاء.

اأه��م  اأح���د  م��ع��ًا  الع�ضاء  ت��ن��اول 
تفعلها  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي  الأم�����ور 

اخت�ضا�ضية  �ضرحت  كما  العائلة. 
اأم�ضي  باأنني  اأحيانًا  اأ�ضعر  وقالت  تغذية، 

الطعام  تناول  اأهمية  التحدث عن  وقتًا طوياًل يف 
اأن  يجب  التي  املاأكولت  اأن��واع  عن  اأتكلم  مما  اأك��ر  العائلة  اأف��راد  مع 
اأن  اأّن ما ناأكله مهّم، لكن ل يدرك كر  تتوافر على املائدة. ل �ضّك يف 

والأ�ضخا�ص  الأك��ل  وطريقة  باملكان  ترتبطان  وكميته  الطعام  نوعية 
الذين ي�ضاركوننا املنا�ضبة.

ما اأهمية الع�ضاء العائلي وكيف ننظمه؟

لي�ش املهم فقط ماذا تاأكل بل مع من تاأكل؟

ال�ساي الأبي�ش يقوي املناعة 
ويق�سي على البدانة!

اآخر ما تو�شلت اإليه االأبحاث التي خل�شت نتائجها اإىل القول باأن كوباً واحداً يومياً من ال�شاي االأبي�س ميكن 
اأن ي�شاعد يف الق�شاء على البدانة طبقاً ملا يقوله العلماء والباحثون الذين اأ�شرفوا على هذه الدرا�شة. 
التي  ال�شمنة  االأبي�س متنع خايا  ال�شاي  ف��اإن خا�شة  بذلك،  املتعلقة  االأبحاث  الأح��دث  واإن��ه، ووفقاً 
قد  كانت  التي  اخلايا  حرق  يف  ت�شاعد  كما  االكتمال،  من  الدهنية  اجل�شم  اأن�شجة  ت�شكل  يف  ت�شاهم 

تكونت للتو. 
ت��داول نوعية معينة من ال�شاي يطلق  ب��داأت يف  اأن دول العامل املتقدم  ويوؤكد خرباء التغذية على 
املناعي  اجلهاز  تقوية  على  تعمل  وهي  البوليفينول  مركبات  على  ويحتوي  االأبي�س  ال�شاي  عليها 

للج�شم واحلماية من ال�شرطان.
وكان ال�شاي االأخ�شر يحتل املرتبة االأوىل يف هذا املجال باملقارنة بال�شاي التقليدي اإال اأن ال�شاي 

االأبي�س بداأ يحتل هذه املرتبة نظرا لتمتعه بطعم ومذاق جيد.
وال�شاي االأبي�س عبارة عن االأوراق ال�شغرية جدا يف مرحلة التفتح من الرباعم وتتميز هذه 

االأوراق بوجود كمية من ال�شعريات الزغبية البي�شاء من ال�شطح ال�شفلي لكل وريقة ولهذا 
ال�شبب اأطلقوا عليه ا�شم ال�شاي االأبي�س ، وتعترب ال�شني واليابان من اأهم الدول املنتجة 

وامل�شدرة لهذا النوع من ال�شاي.

�سرقة �سيارة لل�سرطة 
متكنت ال�شرطة يف مدينة �شيكاغو 
التي  �شياراتها  اإحدى  ا�شتعادة  من 
الل�شو�س  قبل  من  �شرقتها  متت 
اأثناء قيام دورية �شرطة بالتحقيق 
املدينة  داخ������ل  ���ش��ط��و  ح����ادث����ة  يف 
اآي  يو بي  ذك��رت وكالة  بح�شب ما 

االإخبارية االأمريكية.
مديرية  ب���ا����ش���م  م���ت���ح���دث  وذك������ر 
اأن�������ه مت  ال�������ش���رط���ة يف ����ش���ي���ك���اغ���و 
ا���ش��ت��دع��اء ���ش��ب��اط ت��اب��ع��ني الأحد 
اأق�شام ال�شرطة، للتحقيق يف اإنذار 
الفائت،  ال�شبت  يوم  وهمي  �شرقة 
ت���اأك���دوا م��ن ع���دم وجود  اأن  وب��ع��د 
�شرقة عادوا ليجدوا �شيارتهم وقد 

اختفت من املكان.
وبعد �شاعات قليلة مت العثور على 
ال�����ش��ي��ارة يف م��وق��ع غ��ري بعيد عن 
ال�شرطة  ت��زال  وال  احلادثة،  مكان 
الدافع  ملعرفة  اجل��ن��اة  ع��ن  تبحث 
من وراء ال�شرقة واإمكانية ا�شتعمال 
ال�شيارة من قبل الل�شو�س للقيام 

باأعمال اإجرامية.

تهريب خمدرات اإىل 
�سجن بالهليوكبرت

اأحبطت ال�شرطة يف والية جورجيا 
تهريب  حم�����اول�����ة  االأم����ري����ك����ي����ة 
ممنوعات اإىل داخل �شجن الوالية، 
ب��وا���ش��ط��ة ط���ائ���رة ه��ل��ي��وك��ب��رت يتم 
ما  بح�شب  بعد،  عن  فيها  التحكم 
االإخبارية  اآي  بي  يو  وكالة  اأوردت 

االمريكية.
�شريف  ه���ي���ل���ت���ون  ج����و�����س  وذك�������ر 
القب�س  مت  اأن���ه  ك��ال��ه��ون  مقاطعة 
متكنت  اأن  بعد  اأ�شخا�س،   4 على 
وحدات االأمن يف ال�شجن من ر�شد 
طائرة بدون طيار حتوم فوق باحة 
ال�����ش��ج��ن االأ���ش��ب��وع امل��ا���ش��ي، وبعد 
كمية  حتمل  اأنها  تبني  ماحقتها 
من املمنوعات بهدف اإي�شالها اإىل 

ال�شجناء.
وكان االأ�شخا�س االأربعة يتحكمون 
ب��ال��ط��ائ��رة م��ن داخ����ل ���ش��ي��ارة دفع 
رباعي على تلة قريبة من ال�شجن، 
من  ال�������ش���رط���ة  ت��ت��م��ك��ن  اأن  ق���ب���ل 
بعد  عليهم  والقب�س  ماحقتهم 

اأقل من �شاعة من ر�شد الطائرة.
من  بحذر  الطائرة  تفتي�س  وبعد 
امل��خ��ت�����ش��ة خ�شية  االأج����ه����زة  ق��ب��ل 
وجود قنابل اأو متفجرات فيها، مت 
العثور على كمية من املواد املخدرة 
والبيع  ل��ل��ت��ه��ري��ب  م��ع��دة  وال��ت��ب��غ 

لل�شجناء.
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اجل�سمي ورويدا ومن�سور ي�ساركون يف اإحياء الليلة الأوىل من احتفالية مدينة العني

•• العني-الفجر:
ت�صوير-حممد  معني:

���ش��ه��دت م��دي��ن��ة ال��ع��ني اب��ت��داء م��ن اأم�س 
حتى  ام��ت��دت  متوا�شلة  احتفاالت  االأول 
كبار  م���ن  ع���دد  اأح��ي��اه��ا  ال��ل��ي��ل  منت�شف 
االإماراتي  الفنان  مقدمتهم  يف  الفنانني 
ح�شني اجل�شمي اإ�شافة اإىل الفنانة رويدا 

املحروقي والفنان من�شور زايد.
وق�����د ت����واف����د ال���ع�������ش���رات ب����ل امل����ئ����ات من 
اإىل  ال��دول��ة  وم���دن  ال��ع��ني  مدينة  �شكان 
األعاب الهيلي التي ا�شتعدت لهذه  مدينة 
بالق�شرية  لي�شت  فرتة  منذ  االحتفالية 
ال��رئ��ي�����س للمدينة  امل�����ش��رح  ام��ت��اأ  ح��ي��ث 
ب��ع�����ش��اق االأغ��ن��ي��ة ح��ي��ث ا���ش��ت��ط��اع الفنان 
ح�شني اجل�شمي اأن ي�شتحوذ على اإعجاب 
كل احل�شور من خال التجاوب الوا�شح 
مع كل ما قدم من اأغنيات واأحلان ، حب 
ق��دم وقد  الغالب على كل ما  الوطن هو 

الأغ��اين اجل�شمي  املحبني  هتافات  تعالت 
باإعادة  ال��ف��ت��ي��ات  ب��ال��ك��ث��ري م��ن  ل��ت��ط��ال��ب 
طالبوا  كما  الغنائية  املقاطع  من  الكثري 
جميع  ل��ت��ل��ق��ى  بعينها  ب��اأغ��ن��ي��ات  ال��ف��ن��ان 
طلبات ع�شاق هذا الفنان ا�شتجابة االأمر 
اإىل م���ا بعد  ال�����ذي ج��ع��ل احل���ف���ل مي��ت��د 

منت�شف الليل.
ومن  زاي��د  من�شور  الفنان  ا�شتطاع  كما 
اأن يحظى  خ���ال جت��اوب��ه م��ع ج��م��ه��وره 
وا�شل  اأن��ه  حتى  ح�شر  م��ن  ك��ل  باإعجاب 
االأغ���ن���ي���ة ت��ل��و االأخ������رى ا���ش��ت��ج��اب��ة لهذا 
احل�شد الكبري الذي امتاأ به امل�شرح على 

قدر ات�شاعه.
ح�شور  امل��ح��روق��ي  روي����دا  للفنانة  وك���ان 
لنت�شاأل  امل�������ش���رح  خ�����ش��ب��ة  ع���ل���ى  م��ت��م��ي��ز 
ج��م��ه��وره��ا ع���ن االأغ�������اين ال���ت���ي يرغب 
اال�شتماع اإليها وقد ا�شتطاعت ومن خال 
ه���ذا ال��ت��ج��اوب اأن ت��ل��ب��ي رغ��ب��ات ك��ل من 

ح�شر ليقابل ذلك بت�شجيع متوا�شل.

ه���ذا ومل ي��ك��ن امل�����ش��رح ال��ك��ب��ري ف��ق��ط هو 
ح�شور  هناك  ك��ان  ب��ل  احل�شوة  �شاحب 
حيث  الطفل  م�شرح  على  التوقعات  ف��اق 
الكثري  الفنانة حا ترك  الطفلة  قدمت 
من اإبداعاتها التي ا�شتحوذت على م�شاعر 
ج��م��ي��ع االأط����ف����ال مم���ن حت��ل��ق��وا حولها 
على  فقط  مق�شورا  االإع��ج��اب  يكن  ومل 
واأمهاتهم  اآبائهم  اإىل  امتد  بل  االأط��ف��ال 

ممن حر�شوا على التواجد مع اأبنائهم.
وق���د ت��وا���ش��ل��ت اح��ت��ف��االت م��دي��ن��ة األعاب 
ال��ه��ي��ل��ي اأم�������س م���ع ال��ف��ن��ان��ة دي���ان���ا حداد 
الفنان  اإىل  اإ�شافة  ال�شعيد  فايز  والفنان 
املنعم  وال���ف���ن���ان ع��ب��د  امل���ن���ه���ايل  ع��ي�����ش��ة 

العامري.
ه���ذا وق���د ام���ت���اأت ���ش��م��اء م��دي��ن��ة األعاب 
عن  تعرب  التي  النارية  باالألعاب  الهيلي 
االألعاب  ه��ذه  اأطلقت  كما  املنا�شبة  ه��ذه 
رغبة  العني  لبلدية  املواجهة  ال�شاحة  يف 
من القائمني على هذه الفعاليات اإدخال 
املواطنني  ج��م��ي��ع  ن���ف���و����س  يف  ال��ب��ه��ج��ة 

واملقيمني.
كل  ج��ان��ب  اإىل  الفعاليات  ت�شمنت  وق��د 
احلرف  اإىل  اإ�شافة  لل�شور  معار�س  هذا 
اليدوية التي تر�شخ البعد الرتاثي لدى 

جميع االأبناء.
م�شابقات  اجلاهلي  حديقة  �شهدت  وق��د 

ت��راث��ي��ة ق��دم��ت��ه��ا ح�����ش��ة ال��ف��ا���ش��ي كما 
�شهدت منطقة مبزرة اخل�شراء عرو�شاً 
للفنون ال�شعبية التي �شارك فيها العديد 

من اأبناء هذا الوطن.
ويف ن��ف�����س االإط�����ار ط��اف��ت ����ش���وارع العني 
تلونت  التي  ال�شيارات  من  م�شرية  اأم�س 
وقد  اأ���ش��رة  ك��ل  لت�شاهد  االإم�����ارات  بعلم 
تاأكيدا  ال��ن�����ش��ر  ب��ع��ام��ة  ي���داه���ا  ام���ت���دت 
االحتاد  دول���ة  ال��ت��ي حققتها  ل��اإجن��ازات 
بت�شكيل  العني  م��رور  �شرطة  قامت  وق��د 
فرق العمل من اأجل تنظيم عملية املرور 
التزم  وال��ت��ي  الرئي�شية  ال�����ش��وارع  داخ���ل 

اجلميع بها. 

رق�سات �سعبية  ت�سابق 
اإليها اجلميع

•• العني-الفجر:

حتلق الع�شرات من زوار مدينة األعاب الهيلي حول ال�شاحة املواجهة  للبوابة 
منا�شبة  عن  املعربة  ال�شعبية  الرق�شات  لتقدمي  خ�ش�شت  التي  الرئي�شية 
الزوار  الكثريين من  ال��ذي �شجع  االأم��ر  الثاين واالأرب��ع��ني  الوطني  العيد 

وطلبة املدار�س الدخول اإىل ال�شاحة للم�شاركة الفعلية يف الرق�شات .  

الدفوف واجليتار معا 
مل�ساحبة الفنانني

•• العني-الفجر:

االآالت  م��ع  جنب  اإىل  جنبا  كانتا  التقليدية  املو�شيقية  واالآالت  ال��دف��وف 
املو�شيقية احلديثة ومنها اجليتار واالأورج لي�شكا �شويا منظومة مو�شيقية 
ليكون  املحروقي  روي��دا  الفنانة  بعده  ومن  زاي��د  من�شور  الفنان  �شاحبت 

م�شك اخلتام مع الفنان ح�شني اجل�شمي .

•• العني-الفجر:

)متحدون للوطن( هو عنوان االأوبريت الغنائي الذي 
األعاب  ال��ك��ب��ري مب��دي��ن��ة  امل�����ش��رح  ف��ع��ال��ي��ات  ب��ه  افتتحت 
عبارات  الوطن  فتيات  من  العديد  ردد  حيث  الهيلي 

االإم����ارات  دول���ة  مل��ا حققته  وال��ع��رف��ان  للقائد  ال����والء 
ل�شعبها.

وقد ا�شتطاع الفريق امل�شارك يف االأوبريت اأن ي�شتحوذ 
على م�شاعر احل�شور الذين جتاوبوا معه من خال 

ترديد بع�س مقاطع االأوبريت.

متحدون للوطن.. اأوبريت 
غنائي مب�ساركة الفتيات

نادي الذيد يقوم بزيارات 
للمر�سى ومنحهم هدايا الحتاد

هويدن  بن  اهلل  عبد  خليفة  ق��ام  امليمون  الوطني  باليوم  احتفاالتنا  غمرة  يف 
رئي�س جمل�س االإدارة بنادي الذيد الثقايف الريا�شي يرافقه �شامل بن هويدن 
الوطني و حممد عبيد بن مطار  املجل�س  االإدارة وع�شو  نائب رئي�س جمل�س 
الطنيجي ع�شو جمل�س االإدارة والدكتور حمود خلف �شامل مدير نادي الذيد 
الذيد  م�شت�شفى  ن��زالء  للمر�شى  بزيارة  االول  الفريق  كابنت  م�شبح  و�شامل 
الهدايا  وتقدمي  للدولة  واالأرب��ع��ني  الثاين  الوطني  اليوم  بحلول  وتهنئتهم 
�شعيد  �شامل  حممد  ا�شتقبالهم  يف  وكان   . لهم  الوطنية  واالو�شحة  التذكارية 
منالعاقات العامة م�شت�شفى الذيد وا�شطحبهم يف جولة على نزالء امل�شت�شفى 
من املر�شى يف عدد من العنابر واالق�شام وقدم فيها جمل�س االإدارة باقات الورد 
واحللوى للمر�شى من اجل اإدخال البهجة وال�شرور اىل قلوب ابائنا وابناتنا 
اهمية  اىل  ه��وي��دن  اب��ن  وا���ش��ار   . الوطني  باليوم  ال��وط��ن  احتفاالت  مبنا�شبة 
اىل  الب�شمة  وادخ���ال  املر�شى  اىل  الوطني  ال��ي��وم  مبنا�شبة  الفرحة  م�شاركة 
قلوبهم واأال نحرمهم الفرحة حتى ولو كانوا على اال�شرة البي�شاء والوقوف 
معهم وتعريفهم مبنجزات االمارات يف اخلدمات ال�شحية ويف كافة املجاالت .



من  تعاين  كنت  اإذا  خ�ضو�ضًا  غذائية،  اأ�ضناف  �ضراء  تريد  حني  املكونات  قائمة  تقراأ  اأن  عادتك  من  هل 
اأو�ضاع �ضحية تتطلب احلر�ص واحلذر يف ما تاأكل اأو ت�ضرب، فت�ضبح ممن يهتمون مبتابعة اأخبار ال�ضعرات 

احلرارية والدهون والكولي�ضرتول والألياف والن�ضويات وغري ذلك من املكونات الغذائية؟
اإذا كان جوابك بالنفي لأنها �ضعبة اأو غري مفهومة، في�ضتح�ضن اأن تتعلم قراءة املكونات حتى تتمكن من 

اتخاذ القرارات ال�ضحية ال�ضائبة، ومتنع الأ�ضناف الغذائية ال�ضارة من اأن تدخل جوفك.
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املكونات  ق���ائ���م���ة  ت�����ش��ب��ي��ه  مي���ك���ن  ب����داي����ة، 
ال��غ��ذائ��ي��ة ب��ق��ائ��م��ة حم��ت��وي��ات ك��ت��اب تريد 
القائمة  هذه  على  �شريعة  فنظرة  قراءته، 
ويف  الكتاب،  حمتويات  ع��ن  فكرة  تعطيك 
املكونات  ق��ائ��م��ة  ت�شبيه  اأي�����ش��اً،  االإم���ك���ان، 
واملنتجات  االأ�شناف  معظم  على  املل�شقة 
الغذائية بقائمة مكونات طبق من الطعام، 

اإذا كنت تريد معرفة ماذا �شتاأكل.
قائمتني  حتمل  الغذائية  املنتجات  معظم 
االأمامي  اجل���ان���ب  واح�����دة يف  م��ن��ه��ا،  ل��ك��ل 
ال��ن��اظ��ر واإغ��رائ��ه بال�شراء،  ان��ت��ب��اه  جل��ذب 
يف  والثانية  اإال،  لي�س  ذكية  ت�شويق  عملية 
اجل��ان��ب اخل��ل��ف��ي وه���ي امل��ه��م��ة ال��ت��ي نركز 
القوانني  الأن  ال��ي��وم،  مو�شوعنا  يف  عليها 
تفر�س على ال�شركات املنتجة حتري الدقة 
يف كل رقم اأو كلمة توجد يف هذه القائمة، 
�شلوك طرق  اإىل  املنتجون  ومع ذلك يلجاأ 

عديدة لالتفاف على احلقائق. 
ذات  املكونات  ذكر  يتم  اأن  القوانني  تق�شي 
ذات  امل��ك��ون��ات  تليها  اأواًل،  االأع��ل��ى  الن�شبة 
املكون  ياأتي  بحيث  ف��االأق��ل،  االأق��ل  الن�شب 
ذو ال��ن�����ش��ب��ة االأق����ل يف امل��رك��ز االأخ����ري من 

القائمة.
التفا�شيل  يف  ال��دخ��ول  قبل 

ن���ع���رف  اأن  امل�����ه�����م  م������ن 

تخ�س  ق��ائ��م��ة  اأي  يف  ال�����واردة  االأرق�����ام  اأن 
حم��ت��وي��ات احل�����ش��ة ال���واح���دة، ف����اإذا كانت 
اأرب��ع ح�ش�س  املنتج  اأن  اإىل  ت�شري  القائمة 
على �شبيل املثال وعدد ال�شعرات احلرارية 
75، ف��ه��ذا معناه ���ش��رورة ���ش��رب 75  ه��و 
لل�شعرات  االإجمايل  العدد  اأربعة ملعرفة  يف 
اأو  ال�������ش���ن���دوق  اأو  ال��ع��ل��ب��ة  يف  احل����راري����ة 

الكي�س.
ال�شطر االأول يف القائمة، غالباً، ما ي�شري 
االأول  احل�شة،  وحجم  احل�ش�س  عدد  اإىل 
عدد الوجبات اأو عدد االأ�شخا�س العاديني 
املوجودة  الكمية  تكفيهم  اأن  ميكن  الذين 
يف العلبة اأو ال�شندوق. اأما حجم احل�شة، 
يف  ت�شتخدم  ال��ت��ي  باملقا�شات  اإل��ي��ه  في�شار 
�شريحة..  م��ل��ع��ق��ة..  ف��ن��ج��ان..  امل��ط��ب��خ.. 
خارطة  ي��ل��ي  م���ا  ويف  اآخ�����ره.  اإىل  غ�����رام.. 

طريق لقراءة وفهم قائمة املكونات:

الدهون
اإذا كانت ن�شبة عالية من املكونات الدهنية 
م�����ش��ب��ع��ة، فاالأمر  ده�����ون غ���ري  م�����ش��دره��ا 
ممتاز و�شحي، اأي�شاً. اأما 
م�شدرها  ك��ان  اإذا 
دهوناً م�شبعة 
دهوناً  اأو 

حتويلية، في�شتح�شن اأن تغ�س النظر عنها 
وتبحث عن غريها.

فقد اأثبتت التجارب اأن الدهون التحويلية 
ال�شيئ  ال��ك��ول��ي�����ش��رتول  م���ع���دالت  ت���رف���ع 
اجليد،  الكولي�شرتول  معدالت  وتخف�س 

فهي اإذاً خطر م�شاعف.
الدهون  م��ق��دار  اأن  ق����راأت  اإذا  ت��ن��خ��دع  ال 
فاملنتجون  )����ش���ف���ر/غ���رام(،  ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة 
ي�����ش��ت��غ��ل��ون ث��غ��رة يف ال��ق��ان��ون ت�����ش��م��ح لهم 
ك��ان��ت يف حدود  اإذا  ���ش��يء  اأن��ه��ا ال  ب��ال��زع��م 

ن�شف غرام اأو اأقل يف احل�شة الواحدة.
املكونات  ق��راءة قائمة  اأع��د  يف هذه احلالة 
اإ���ش��ارة اإىل وجود  م��رة ثانية، ف���اإذا وج��دت 
زي����وت م��ه��درج��ة ج��زئ��ي��اً، ف��ه��ذا م��ع��ن��اه اأن 
ولكن حتت  م��وج��ودة،  التحويلية  ال��ده��ون 
م�شمى اآخر. وما يقال عن الزيوت املهدرجة 
ينطبق على الزبدة، اأي�شاً، تعددت االأ�شماء 

واملكونات ال�شارة واحدة.

ال�ضوديوم
ال�����ش��ودي��وم اأق�����ش��ر ال���ط���رق ل��رف��ع معدل 
�شغط الدم الذي يعد �شبباً رئي�شياً لزيادة 
وهذا  القلب.  ب��اأم��را���س  االإ���ش��اب��ة  خماطر 
اأو ال��ت��ق��ل��ي��ل من  ي��ع��ن��ي ����ش���رورة ا���ش��ت��ب��ع��اد 
كاملعلبات  ب��ال�����ش��ودي��وم  الغنية  االأ���ش��ن��اف 

واالأطعمة املحفوظة واملثلجات.
يو�شي االأطباء باأال تزيد كمية ما يتناوله 
ال�����ش��خ�����س ال���ب���ال���غ م���ن ال�������ش���ودي���وم على 
تعادل  الكمية  وهذه  يومياً،  ملغ   2400
حم���ت���وي���ات م��ل��ع��ق��ة ����ش���غ���رية م����ن ملح 

الطعام.

الألياف
اأي �شنف  ���ش��راء  ال��رغ��ب��ة يف  ح��ني 
يجب  كاملة،  حبوب  على  يحتوي 
احلر�س على اأن تكون املحتويات 
ثاثة غرامات اأو اأكرث يف احل�شة 
الواحدة من اخلبز اأو املقرم�شات 

اأو املعكرونة وغريها.
وال ب��د م��ن االإ���ش��ارة اإىل نقطة 
يف غ��اي��ة االأه���م���ي���ة، وه���ي اأن 
ع����ب����ارة ح����ب����وب ك���ام���ل���ة ال 
ت��ع��ن��ي ب��ال�����ش��رورة اأن 
�شورة  على  تكون 
ح������ب������وب، 

الأنها، غالباً، ما تكون مطحونة وممزوجة 
مع بقية املكونات.

حجم احل�ضة
حني االإ�شارة يف قائمة املكونات اإىل احل�شة 
احلجم.  عادية  ح�شة  فاملق�شود  الواحدة، 
اأما اإذا كان املرء يريد تناول وجبة كبرية، 
للح�شول  ح�شاباته  اإع���ادة  عليه  فيتوجب 
ع��ل��ى االأرق�������ام ال��دق��ي��ق��ة ل��ل��م��ك��ون��ات التي 

�شتدخل معدته.

ال�ضعرات احلرارية
اإىل  امل�شتهلكني  من  االأغلبية  اأنظار  تتجه 
تعداد ال�شعرات احلرارية )الكالوري( قبل 
اأي �شيء اآخر، باعتبارها من وجهة نظرهم 
االأم���ر االأك���رث اأه��م��ي��ة. وم��ع ال��ت��اأك��ي��د على 
�شرورة التقليل من كميات ما نتناوله من 
االأ�شناف الغنية بال�شعرات احلرارية، فا 
اأن هذه االأ�شناف مع  اإىل  االإ���ش��ارة  بد من 
ذلك تبقى مفيدة، اإذا كانت غنية باملكونات 

الغذائية ال�شحية االأخرى.

ال�ضكر
ال�شكر يف هذا  كمية  امل�شكلة يف حتديد 
ال�شنف الغذائي اأو ذاك تكمن يف عدم 
ال�شكر، هل  هذا  التمييز بني م�شادر 
فراكتوز  اأو  احلليب  م��ن  الك��ت��وز  ه��و 
�شحياً،  مفيد  وكاهما  الفواكه،  من 
اأم اأنه �شكر م�شاف كالفراكتوز العايل 
امل�شتخرج من الذرة اأو من الرز البني 

وهو من االأنواع ال�شارة.
للتخل�س من حالة احلرية والت�شو�س 
قائمة  ق��������راءة  اإع���������ادة  ي�����ش��ت��ح�����ش��ن 
م��ن ج��دي��د ملعرفة م�شدر  امل��ك��ون��ات 
لكلمات  ج���ي���داً  واالن���ت���ب���اه  ال�����ش��ك��ر، 
ال�شكر  اأو  ال��ن��خ��ي��ل  ���ش��ك��ر  م���ث���ل: 
اأو  ال��ب��ن��ي  ال����رز  ���ش��ك��ر  اأو  امل��ت��ح��ول 
اإىل  اأي�شاً،  واالنتباه،  ال��ذرة،  �شكر 
 ose ب��احل��روف  تنتهي  كلمة  اأي 

كالفراكتوز والغلوكوز.
ث���م���ة ن�����ش��ي��ح��ة م���ه���م���ة ي����ورده����ا 
ال�شكر يحتل  ك��ان  ف���اإذا  اخل����رباء، 
قائمة  يف  ال��ث��اين  اأو  االأول  امل��رك��ز 
�شراءه،  ت��ري��د  ���ش��ن��ف  اأي  م��ك��ون��ات 
ف��م��ن االأف�������ش���ل اال���ش��ت��غ��ن��اء ع���ن هذا 
ال�شنف فوراً، الأن القوانني تفر�س على 
االأكرب  ح�شب  امل��ك��ون��ات  ت��رت��ي��ب  املنتجني 

فاالأ�شغر من حيث الن�شبة واحلجم.
الطريقة  اأن هذه  يعود اخلرباء فيوؤكدون 
املنتجني  اإن  اإذ   ،100% دق��ي��ق��ة  لي�شت 
اإىل حيلة ذك��ي��ة وذلك  ي��ل��ج��اأون  م��ا  غ��ال��ب��اً 
ديك�شرتوز،  ال�شكرية:  امل��ك��ون��ات  بتجزئة 
وعلى  الق�شب،  كري�شتال  ال��ذرة،  فراكتوز 

هذا االأ�شا�س ال يعود اأي منها يحتل مركزاً 
متقدماً يف قائمة املكونات.

مها اخلرباء يف  الن�شيحة الثانية التي يقدرّ
اإىل  اإ���ش��ارة  اإذا الحظت وج��ود  ال�شاأن:  ه��ذا 
اأو الأ�شماء كاملذكورة اأعاه يف اأكرث  ال�شكر 
من مكان يف القائمة، في�شتح�شن اأن تغ�س 

النظر عن هذا ال�شنف.

الفيتامينات واملعادن
املغذيات  ك��ل  م��ق��دار  ه��ي  اليومية  القيمة 
البالغني  مل���ع���ظ���م  ك���اف���ي���ة  ت���ع���ت���رب  ال����ت����ي 
واملتخ�ش�شون  اخل��رباء  ويقول  االأ�شحاء. 
اإن اأي �شنف غذائي يحتوي على ما يرتاوح 
اليومية  قيمته  %19 من  و   10% بني 
يعترب م�شدراً جيداً للمواد الغذائية التي 

يحتاج اإليها اجل�شم.

احلبوب الكاملة
االأ���ش��ن��اف غنية  ك��ان��ت ه��ذه  اإذا  م��ا  ملعرفة 
يجب  ال،  اأو  ل��ل��ق��ل��ب  وم��ف��ي��دة  ب���االأل���ي���اف 
كاملة  لها  املكونة  احلبوب  اأن  من  التاأكد 
Whole Grains، وعلى هذا االأ�شا�س 
يعترب دقيق ال�شوفان من االأ�شناف املفيدة 
للقلب، اأما اإذا قراأت عبارة: حبوب خم�شبة 
احلبوب  اأن  معناه  فهذا   ،enriched
جتريدها  اأي  وتنقيحها  �شقلها  مت  ق��د 
املواد  ترتكز  حيث  والنخالة،  الق�شور  من 

الغذائية واالألياف املفيدة.

الن�ضويات )الكربوهيدرات(
الكربوهيدرات  رقم  ي�شري  اأن  العادة  جرت 
املنتج  يف  امل����وج����ودة  ال���غ���رام���ات  ع����دد  اإىل 
ال�شكر  وب��دائ��ل  واالأل���ي���اف  الن�شويات  م��ن 

واالإ�شافات غري القابلة لله�شم.

تذكر جيدًا
تذكر جيداً �شرورة و�شع حد اأعلى ملا ميكن 
اأن يدخل جوفك يومياً من الدهون )56 
الدهون  16 غ من  – 78 غ( من �شمنها 
امل�شبعة و2 غ اأو اأقل من الدهون التحويلية 

و300 ملغ اأو اأقل من الكولي�شرتول.

مر�ضى القلب وارتفاع �ضغط الدم
مر�شى  التغذية  وخ���رباء  االأط��ب��اء  ين�شح 
ال��ق��ل��ب وال�����ش��راي��ني ب�����ش��رورة االإك���ث���ار من 
واحلبوب  واخل�������ش���روات  ال��ف��واك��ه  ت���ن���اول 
الكاملة، فهي غنية باالألياف واملغذيات، ويف 
الوقت نف�شه التقليل من االأ�شناف الغنية 
بالدهون والدهون امل�شبعة والكولي�شرتول 
وال�شكر.اأما امل�شابون بارتفاع �شغط الدم، 
تناول  م��ن  التقليل  اأو  االم��ت��ن��اع  فعليهم 
كاملعلبات  ب��ال�����ش��ودي��وم،  الغنية  االأ���ش��ن��اف 

واالأطعمة املثلجة واملحفوظة.

الكتئاب وعوار�سه 
على  احل�����ش��ول  م��ن  ب��د  ال  م��ع��اً،  والعاطفية  اجل�شدية  ال��راح��ة  ال���ش��ت��ع��ادة 
امل�شاعدة فور اال�شتباه بوجود م�شكلة.من الطبيعي اأن ُي�شاب الفرد ببع�س 
الكاآبة من وقت اإىل اآخر. لكن اإذا ازداد الو�شع �شوءاً، قد يكون الوقت منا�شباً 
الأخذ العوار�س على حممل اجلد. يعاين �شخ�س من اأ�شل ع�شرة م�شكلة 
االكتئاب حول العامل، وميكن اأن ترتافق هذه احلالة مع عوار�س ج�شدية 
مثل االأوجاع، والتعب، وتغري نوعية النوم اأو م�شتوى ال�شهية. يكون امل�شاب 
باالكتئاب اأكرث عر�شة الأمرا�س القلب واالأوعية الدموية ورمبا اخلرف.
مزاجية  تقلبات  بني  ت��رتاوح  عوار�س  ت�شمل  التي  االكتئاب  اأ�شكال  تتعدد 
ب��ال��ق��درة على عي�س ح��ي��اة طبيعية. م��ا هو  ت��وؤث��ر  خفيفة وع��وار���س ح���ادة 
ميلر،  كريغ  مايكل  د.  يقول  للم�شاعدة؟  حاجتنا  على  ي��دل  ال��ذي  املوؤ�شر 
تت�شاءل  )اإذا كنت  الطبية:  النف�س يف كلية هارفارد  اأ�شتاذ م�شاعد يف طب 
اأح��د(. ا�شت�شارة  �شرورة  على  موؤ�شر  اإن��ه  باالكتئاب،  اإ�شابتك  احتمال  عن 
الذات  تقدير  وع��دم  الياأ�س  م�شاعر  الكا�شيكية  االكتئاب  عوار�س  ت�شمل 
والامباالة واحلزن واخليبة والتعب، ف�شًا عن اإيجاد �شعوبة يف الرتكيز 
انتحارية، وفقدان  اأف��ك��ار  االأك���ل، وظ��ه��ور  اأو  ال��ن��وم  اأو  ال��ق��رارات  ات��خ��اذ  اأو 
اأن ت�شتمر  �شابقاً.اإىل متى يجب  بها  التي كنت تهتم  بالن�شاطات  االهتمام 
اأن تطلب امل�شاعدة؟ يقول د. ميلر: )ال داعي لانتظار  تلك امل�شاعر قبل 
مطلقاً، وال حتى لب�شعة اأ�شابيع. اإذا كنت تدرك و�شعك وال ت�شعر بالراحة، 
من املنطقي اأن تطلب امل�شاعدة. ال تنتظر الأن احلالة قد تزداد �شوءاً، وقد 

ينعك�س االأمر على عاقاتك اأو حياتك املهنية(.

راقب �سربات قلبك
اأن  يبدو  االأع�شاب(،  )علم  جملة  يف  االإنرتنت  على  ُن�شرت  درا�شة  بح�شب 
الذين يعانون النوع االأكرث �شيوعاً من م�شكلة عدم انتظام �شربات القلب، 
االأفراد  اأ�شرع من  بوترية  العقلية  االأذيني، يفقدون قدرتهم  الرجفان  اأي 
غري امل�شابني بهذه احلالة، حتى لو مل يتعر�شوا جللطة دماغية. راقبت 
الدرا�شة اأكرث من خم�شة اآالف �شخ�س را�شد بعمر اخلام�شة وال�شتني وما 
االأذيني  بالرجفان  م�شابني  امل�شاركون  يكن  مل  �شنوات.  �شبع  ط��وال  ف��وق 
خطر  يزيد  االأذي��ن��ي  )الرجفان  الدرا�شة.  بداية  يف  �شابقة  جلطات  اأي  اأو 

االإ�شابة بجلطة دماغية(.
بالرجفان  اأُ�شيبوا  ال��ذي��ن  االأ�شخا�س  ع��ام��ات  ت��راج��ع  الباحثون  الح��ظ 
عتبة  بلغوا  كذلك  والتفكري،  ال��ذاك��رة  اختبارات  يف  اأ�شرع  بوترية  االأذي��ن��ي 
بعدم  امل�شابني  ع��ام��اً( من غري   87 ب��دل  �شنتني )85 عاماً  اخل��رف قبل 

انتظام اإيقاع القلب.
يكون  قد  الحظوه  ال��ذي  املعريف  الرتاجع  بع�س  اأن  الدرا�شة  و  معدرّ يعترب 
جنم عن جلطات دماغية اأ�شغر من اأن يتم ر�شدها. لكنها مل تكن الدرا�شة 
االأوىل التي تكت�شف وجود رابط بني الرجفان االأذيني والرتاجع املعريف. 
قال ُمِعدرّ الدرا�شة اإيفان ثاكر، خبري يف علم االأوبئة من جامعة اأالباما يف 
الذاكرة  االأذيني وتراجع  الرجفان  رابط بني  )اإذا ثبت وجود  برمنجهام: 
الرتاجع  ذل��ك  ح��دوث  �شبب  املقبلة  املرحلة  يف  نعلم  اأن  يجب  والتفكري، 

وكيفية جتنبه(.

حتى تتمكن من اتخاذ القرارات ال�ضحية ال�ضائبة

قراءة قائمة املكونات جتِنّبك الكثري من ال�سرر
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 مدعي/ حممد منري احل�شن ديدار العامل اجلن�شية:بنغادي�س مدعي عليه: 
موؤ�ش�شة �شعار التميز للخدمات الفنية اجلن�شية: االمارات  مو�شوع الدعوى: 
الفنية  التميز للخدمات  �شعار  املطلوب اعانه/ موؤ�ش�شة  م�شتحقات عمالية 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  االمارات  اجلن�شية: 
لنظر  موعدا   2013/12/09 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة حممد بن زايد- مزيد مول   �شخ�شيا 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر 

بتاريخ  2013/11/12  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ   2013/12/3     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2477 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

بنغادي�س   اجلن�شية:  �شرادار  الدين  جومري  �شردار  دولو  حممد  مدعي/   
االمارات    اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  الذهبي  احللم  عليه:  مدعي 
الذهبي  احللم  اعانه/   املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع 
للمقاوالت العامة ذ.م.م اجلن�شية: االمارات  عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/12/09 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/11/20  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ   2013/12/3     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2992 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي  بنغادي�س   اجلن�شية:  منان  حممد  الدين  �شافو  حممد  مدعي/   
مو�شوع  االمارات    اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  الين  �شيم  موؤ�ش�شة  عليه: 
الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعانه/ موؤ�ش�شة �شيم الين للمقاوالت 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  االمارات   اجلن�شية:  العامة 
املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/12/08 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  االقل.  على  ايام  بثاثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

  2013/11/24
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ   2013/12/3     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2558 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ �شيد علي احمد �شاه �شيد غام ح�شن �شاه اجلن�شية: باك�شتان  مدعي 
مو�شوع  االمارات    اجلن�شية:  والرخام  الباط  العمال  ب�شري  تنوير  عليه: 
الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعانه/ تنوير ب�شري العمال الباط 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  االمارات   اجلن�شية:  والرخام 
موعدا   2013/12/09 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة 
�شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر 

بتاريخ  2013/11/12  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ   2013/12/3     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2293 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ قدو�س مياه حممد �شم�س احلق اجلن�شية: بنغادي�س  مدعي عليه: 
االمارات    اجلن�شية:  والبا�شرت  وال�شراميك  ال�شبغ  العمال  �شكري  نادي 
مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعانه/ نادي �شكري العمال 
حيث  عنوانه:بالن�شر  االمارات   اجلن�شية:  والبا�شرت  وال�شراميك  ال�شبغ 
املوافق  املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االثنني  اقام الدعوى  املدعي  ان 
2013/12/09 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة حممد  �شباحاً 
بن زايد- مزيد مول �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/11/13  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ   2013/12/3     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2260 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

بنغادي�س  مدعي  اجلن�شية:  اال�شام  �شم�س  الدين  غياث  مدعي/ حممد   
مو�شوع  االمارات    اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  الذهبية  ال�شواعد  عليه: 
الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعانه/  ال�شواعد الذهبية للمقاوالت 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  االمارات  اجلن�شية:  العامة 
موعدا   2013/12/09 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة 
الرابعة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة حممد بن زايد- مزيد مول   
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/11/13  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/559  ا�صتئناف مدين
اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -روميل اجنلي�س �شامونت  جمهول حمل 
االقامة مبا ان امل�شتاأنف /عبادي لتاجري ال�شيارات �س.ذ.م.م     قد 
مدين   2012/139 رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  القرار/  ا�شتاأنف 
جزئي   بتاريخ 2013/6/17 وحددت لها جل�شه يوم االربعاء املوافق 
2013/12/18 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة ch2.D.18 وعليه 
يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري 

حماكمتكم غيابيا  . 
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف
العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/727  ا�صتئناف عقاري

اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -�شركة ريزيدن�شيا لا�شت�شارات العقارية   
وميثله:  �شحنون  /عمر  امل�شتاأنف  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول 
علي عبداهلل ماجد ال�شام�شي  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر 
بالدعوى رقم 2012/777 عقاري كلي بتاريخ 2013/8/25 وحددت 
لها جل�شه يوم اخلمي�س املوافق 2014/1/2 ال�شاعة 10.00 �شباحا 
ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.C.11 بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  . 
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف
العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف الدعوى  2012/1930  جتاري كلي   

اىل املدعى عليه /1-اي كابيتال جمهول  حمل االقامة مبا ان املدعي /�شركة 
اكفا هيلث كري �شوليو �شن- ذ.م.م  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )1299581.11 دوالر( او ما يعاله) 4778566.36 
املطالبة  تاريخ  والفائدة 12% من  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
امل��واف��ق 2013/12/16  ي��وم االث��ن��ني  ال��ت��ام. وح���ددت لها جل�شة  ال�����ش��داد  وح��ت��ى 
من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.E.22 بالقاعة  ���س   9:30 ال�شاعة 
للمحكمة  او م�شتندات  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  قانونيا وعليك  ميثلك 

قبل اجلل�شة بثاثة ايام على االقل. 
رئي�س الق�صم                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف الدعوى  2013/885  عمايل كلي     
اىل املدعى عليه /1-ار�شيا لوج�شتيك�س - �س ذ.م.م جمهول  حمل االقامة مبا ان 
املدعي /فايبهاف ا�شوك مالبيكار  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
ال�شكوى  مب�شتحقات عمالية وقدرها )135701 درهم( والر�شوم وامل�شاريف يف 
العمالية رقم 2013/154806 ال�شادرة من وزارة العمل بدبي.  وحددت لها جل�شة 
يوم اخلمي�س املوافق 2013/12/12 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.C.15 لذا 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  فانت 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على االقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�س الق�صم                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف الدعوى  2013/1609  جتاري كلي       
اىل املدعى عليهما /1-موؤ�ش�شة غلوم احمد البلو�شي للتجارة العامة 2- غلوم 
احمد حممود حممد البلو�شي   جمهويل  حمل االقامة مبا ان املدعي /بنك 
اي��ران وميثله: ابراهيم حممد احمد حممد القا�شم   قد اقام عليك  �شادرات 
بالزام املدعى عليهما بان يوؤديا للمدعي مببلغا  الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم   ) دره��م   2.500.000( وق��دره 
التاخريية بواقع 9% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة 
يوم الثاثاء املوافق 2013/12/17 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.C.15 لذا 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  فانت 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على االقل  
رئي�س الق�صم                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف الدعوى  2013/314  جتاري جزئي       
اىل املدعى عليهما /1-جاي�س ايداكاالم كوروث 2- اب�شلوت للت�شميم الداخلي 
�س.ذ.م.م    جمهويل  حمل االقامة مبا ان املدعي /الريامي انرتيورز �س ذ.م.م     
مبلغ  ب�شداد  عليه  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد 
85.700 درهم  والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم 
الثاثاء املوافق 2013/12/10 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على االقل.ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
رئي�س الق�صم                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف الدعوى  2013/104  احوال نف�س غري م�صلمني         
مبا  االقامة  حمل  جمهول    ناير    بها�شكاران  /1-برا�شانت  عليه  املدعى  اىل 
الدعوى ومو�شوعها  اق��ام عليك  اك��ال   قد  بوثينبور  بانيكار  املدعي /بريا  ان 
 900 وا�شرتجاع  اوالد  ونفقة  زوجية  بنفقة  ح�شانة  واثبات  بالطاق  املطالبة 
جرام من الذهب  وب�شفة م�شتعجلة بنفقة موؤقته والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة.    وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/12/12 ال�شاعة 8:30 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   ch1.C.14 بالقاعة  �س 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثاثة ايام على االقل . 
رئي�س الق�صم                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف الدعوى  2013/1001  عمايل كلي     
اىل املدعى عليه /1-هاتو تورز- �س ذ.م.م  جمهول  حمل االقامة مبا ان املدعي 
اق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  ادي��ب عبده   قد  /ادي��ب بهاء الدين 
ال�شكوى  مب�شتحقات عمالية وقدرها )165434 درهم( والر�شوم وامل�شاريف يف 
وحددت  بدبي   العمل  وزارة  مكتب  من  ال�شادرة   2013/150674 رقم  العمالية 
بالقاعة  ���س   9:30 ال�����ش��اع��ة   2013/12/12 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا 
ch1.C.15 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثاثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما 

االقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�س الق�صم                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/486 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �شدهما/1- �شركة �شيفيلد �شي فيو العقارية )�س م ح( 2- �شركة �شيفيلد للعقارات 
)�س م ح()ذ.م.م(   جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ الوين بدوي وميثله: خالد 
الدعوى رقم 2010/364 عقاري كلي  ال�شادر يف  نعلنكم باحلكم  القا�شمي  حممد عبدالرحمن 
الوحدات  بيع  وذل��ك: 1- ف�شخ عقود  تنفيذيا  �شندا  باعتباره  بتاريخ 2013/2/25  يوم اخلمي�س 
يف  كا�شيك  �شيفيلد  بربج   11 بالطابق   1106  -1105  -1103  -1102  -1101 باالرقام  العقارية 
وبالزام  الراهنة. 2-  الدعوى  التداعى يف  العرب- دبي حمل  دبي ووترفرونت مبدينة  م�شروع 
املدعى عليهما االوىل والثانية واخل�شم املدخل بالت�شامن والت�شامم بان يوؤدوا للمدعي مبلغ 
وقدره )4522888.42 درهم( وت�شليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خال 15 يوم من 
تاريخ ن�شر هذا االعان.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعان. 
رئي�س الق�صم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/446 تنفيذ عمايل
جمهول  ذ.م.م    �س  التموين  خلدمات  �شتار  مينا  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد كمال ح�شني بهويان عبيد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع  احلق قد 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )4313.3( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ 
وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   310 مبلغ  اىل  املحكمة.باال�شافة 
فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعان. 
رئي�س ال�صعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/1318 تنفيذ عمايل
اىل امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- ك��و���ش��ر ك��ي��دز ال�����ش��رق االو����ش���ط   جم��ه��ول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ ب�شام �شعد ال�شعد قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )136726( 
 1368 مبلغ  اىل  املحكمة.باال�شافة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
االجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا االعان. 
رئي�س ال�صعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/1722 تنفيذ عمايل
ذ.م.م  جم��ه��ول حمل  ل��ل��م��ق��اوالت  ال��ه��دي  �شركة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ ناجي احمد عبدالفتاح االع�شر  قد اأقام 
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة.باال�شافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )55000( درهم اىل طالب 
اىل مبلغ 3328 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعان. 
رئي�س ال�صعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2013/352   جتاري كلي                  
�س  للتجارة  ال تي 2- جيثبو  بيلدينغ ماترييالز جي  املحكوم عليهم /1- جينيو  اىل 
املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم  ذ.م.م 3- جيمي لياجن  جمهويل حمل االقامة 
الرحماين  �شركة  ل�شالح/  اع��اه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2013/8/18 بتاريخ  املنعقدة 
للتجارة العامة ذ.م.م ومبثابة احل�شوري. بالزام املدعى عليهم بان يوؤدوا اىل املدعية 
مبلغ  405.499 دوالر امريكي ) اربعمائة وخم�شة الف واربعمائة وت�شعة وت�شعون دوالر 
( او ما يعادله بالدرهم االماراتي. والزمتهم بالر�شوم وامل�شروفات ومبلغ خم�شمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة.    حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني 
ال�شيخ  ال�شمو  با�شم �شاحب  االع��ان �شدر  هذا  لن�شر  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س الق�صم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2013/564   عقاري كلي                  
اىل املحكوم عليه/1- �شيناد مارى ماكمينامني جمهول  حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2013/10/2 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�شالح/ �شركة امل�شرق اال�شامي 
للتمويل �س م خ املعروف �شابقا با�شم �شركة البدر للتمويل اال�شامي )�س م ع( ب�شحة ونفاذ عقد 
البيع املوؤرخ 2008/5/1 والزام املدعى عليها بان توؤدي ملدعية مبلغ ومقداره 1.575.329.65 درهم 
فل�س(  وخم�شة  دره��م  وع�شرون  وت�شعة  وثاثمائة  الف  و�شبعون  وخم�شة  وخم�شمائة  مليون   (
وب�شطب عبارة تخ�شع ملكية العقار اىل ترتيبات االجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد االيجارة 
املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة من �شجات دائرة االرا�شي واالماك والزمت 
املدعى عليها بامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابا 
لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعان �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س الق�صم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     

  اعالن بورود التقرير بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/318  مدين كلي                   

اىل املدعى عليه /1- الرافع لنقل الركاب باحلافات املوؤجرة ذ.م.م    
املدعي / احمد دين طاهر �شودرى  ان  جمهول  حمل االقامة مبا 
بتاريخ  املنعقدة   ق��ررت بجل�شتها  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  دي��ن   حممد 
تقرير  ب��ورود  اخطاركم  اع��اه.  املذكورة  الدعوى  يف   2013/11/26
ال�شيد اخلبري املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�شة يوم الثاثاء 
 ch2.E.21 بالقاعة  �شباحا   9.30 ال�شاعة   2013/12/10 املوافق 

للتعقيب على التقرير. 
ق�صم  الق�صايا املدنية                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     

  اعالن بورود التقرير بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/43  جتاري جزئي                     

اىل املدعى عليه/1- دريو�س امونكي باكاين جمهول حمل االقامة 
امل��ح��ك��م��ة قررت  ب���ان  نعلنكم  ع��ل��ي   اح��م��د  �شكيل   / امل��دع��ي  ان  مب��ا 
بجل�شتها املنعقدة  بتاريخ 2013/11/17 يف الدعوى املذكورة اعاه. 
ال��دع��وى وقد  امل��ن��ت��دب يف  ال�شيد اخل��ب��ري  ب���ورود تقرير  اخ��ط��ارك��م 
حتددت جل�شة يوم االحد املوافق 2013/12/8 ال�شاعة 8.30 �شباحا 

بالقاعة ch2.D.19 للتعقيب على التقرير. 
ق�صم  الق�صايا التجارية                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ   2013/12/3     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2679 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ راجي �شعد �شاهر اجلن�شية: لبنان  مدعي عليه: مطعم ملك املندي 
املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  الطازج 
اعانه/ مطعم ملك املندي الطازج اجلن�شية: االمارات عنوانه:بالن�شر حيث 
املوافق  املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االثنني  اقام الدعوى  املدعي  ان 
2013/12/09 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
�شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/11/18  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ   2013/12/3     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2713 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ ابو احل�شني مفي�س اهلل اجلن�شية: بنغادي�س  مدعي عليه: جنمة 
الباهية للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات  مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
عمالية املطلوب اعانه/ جنمة الباهية للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات 
عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/09 املوافق  االثنني  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
االبتدائية - الكائنة حممد بن زايد- مزيد مول �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 
بتاريخ   �شدر  االقل.  على  ايام  بثاثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

  2013/11/13
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ   2013/12/3     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2483 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ حممد منري احل�شن ديدار العامل اجلن�شية:بنغادي�س مدعي عليه: 
موؤ�ش�شة �شعار التميز للخدمات الفنية اجلن�شية: االمارات  مو�شوع الدعوى: 
الفنية  التميز للخدمات  �شعار  املطلوب اعانه/ موؤ�ش�شة  م�شتحقات عمالية 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  االمارات  اجلن�شية: 
لنظر  موعدا   2013/12/09 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة حممد بن زايد- مزيد مول   �شخ�شيا 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر 

بتاريخ  2013/11/12  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ   2013/12/3     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2477 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

بنغادي�س   اجلن�شية:  �شرادار  الدين  جومري  �شردار  دولو  حممد  مدعي/   
االمارات    اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  الذهبي  احللم  عليه:  مدعي 
الذهبي  احللم  اعانه/   املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع 
للمقاوالت العامة ذ.م.م اجلن�شية: االمارات  عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/12/09 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/11/20  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ   2013/12/3     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2992 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي  بنغادي�س   اجلن�شية:  منان  حممد  الدين  �شافو  حممد  مدعي/   
مو�شوع  االمارات    اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  الين  �شيم  موؤ�ش�شة  عليه: 
الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعانه/ موؤ�ش�شة �شيم الين للمقاوالت 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  االمارات   اجلن�شية:  العامة 
املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/12/08 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  االقل.  على  ايام  بثاثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

  2013/11/24
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ   2013/12/3     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2558 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ �شيد علي احمد �شاه �شيد غام ح�شن �شاه اجلن�شية: باك�شتان  مدعي 
مو�شوع  االمارات    اجلن�شية:  والرخام  الباط  العمال  ب�شري  تنوير  عليه: 
الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعانه/ تنوير ب�شري العمال الباط 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  االمارات   اجلن�شية:  والرخام 
موعدا   2013/12/09 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة 
�شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر 

بتاريخ  2013/11/12  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ   2013/12/3     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2293 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ قدو�س مياه حممد �شم�س احلق اجلن�شية: بنغادي�س  مدعي عليه: 
االمارات    اجلن�شية:  والبا�شرت  وال�شراميك  ال�شبغ  العمال  �شكري  نادي 
مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعانه/ نادي �شكري العمال 
حيث  عنوانه:بالن�شر  االمارات   اجلن�شية:  والبا�شرت  وال�شراميك  ال�شبغ 
املوافق  املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االثنني  اقام الدعوى  املدعي  ان 
2013/12/09 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة حممد  �شباحاً 
بن زايد- مزيد مول �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/11/13  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ   2013/12/3     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2260 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

بنغادي�س  مدعي  اجلن�شية:  اال�شام  �شم�س  الدين  غياث  مدعي/ حممد   
مو�شوع  االمارات    اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  الذهبية  ال�شواعد  عليه: 
الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعانه/  ال�شواعد الذهبية للمقاوالت 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  االمارات  اجلن�شية:  العامة 
موعدا   2013/12/09 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة 
الرابعة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة حممد بن زايد- مزيد مول   
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/11/13  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية



الثالثاء  -  3  ديسمبر    2013 م   -   العـدد    10960
Tuesday   3   December   2013  -  Issue No   10960 25

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/625   مدين جزئي            
ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  ابراهيم  احمد  ابراهيم  ه�شام   -  1 عليه/  املدعى  اىل 
املدعي /�شركة االمارات لات�شاالت املتكاملة ) �س.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
ابوجريدة  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املتنازع �شده بان يوؤدي 
للمتنازع مبلغ وقدره )3864.16 درهم ( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد. وحددت لها جل�شة يوم 
فانت مكلف  لذا   ch1.A.1 بالقاعة  ال�شاعة 8:30 �س   املوافق 2013/12/8  االح��د 
باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 
ايام على االق��ل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون  للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة 

مبثابة ح�شوري.
ق�صم الق�صايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/689   مدين جزئي            
ان  االقامة مبا  ريولينج   جمهول حمل  در  نوربريت   -  1 املدعى عليه/  اىل 
املدعي /�شركة االمارات لات�شاالت املتكاملة ) �س.م.ع(وميثله: حممود حجاج 
املتنازع  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك  قد  ابوجريدة   عزب 
�شده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )6554.27 درهم ( والر�شوم وامل�شاريف 
اال�شتحقاق وحتى  تاريخ  بواقع 12% من  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
متام ال�شداد. وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 2013/12/8 ال�شاعة 8:30 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   ch1.A.1 بالقاعة  �س  
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
بثاثة ايام على االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�صم الق�صايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/726   مدين جزئي            

املن�شوري   جمهول  املدعى عليه/ 1 - �شعيد �شيف حممد �شيف حممد  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي /�شركة االمارات لات�شاالت املتكاملة ) �س.م.ع( 
الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك  قد  ابوجريدة  وميثله: حممود حجاج عزب 
املطالبة بالزام املتنازع �شده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )9.713.25 درهم 
ال�شداد  متام  وحتى  اال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة   )
والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم االحد 
ch1.A.1 لذا فانت مكلف  ال�شاعة 8:30 �س  بالقاعة  املوافق 2013/12/8 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على االقل. 
ق�صم الق�صايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/715   مدين جزئي            
املدعي / ان  االقامة مبا  1 - عمرو حممد جمهول حمل  املدعى عليه/  اىل 
�شركة االمارات لات�شاالت املتكاملة ) �س.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املتنازع �شده بان 
يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )3.314.16 درهم ( والفائدة القانونية بواقع 12 % 
من تاريخ اال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب 
املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء املوافق 2013/12/10 ال�شاعة 8:30 
�س  بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
بثاثة ايام على االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�صم الق�صايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/582   مدين جزئي            
اىل املدعى عليه/ 1 - حممد را�شد عبدالعزيز �شامل امل��زروع   جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /�شركة االمارات لات�شاالت املتكاملة ) �س.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املتنازع �شده بان 
يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )3028.12 درهم (  والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد. وحددت لها 
 ch2.D.17 جل�شة يوم الثاثاء املوافق 2013/12/10 ال�شاعة 8:30 �س  بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
فان  تخلفك  حالة  االق���ل.ويف  على  اي��ام  بثاثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�صم الق�صايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/560   مدين جزئي            
االق��ام��ة مبا  الكعبي   جمهول حمل  �شامل  �شبيت  �شامل  علي   -  1 عليه/  املدعى  اىل 
ان املدعي /�شركة االم��ارات لات�شاالت املتكاملة ) ���س.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املتنازع �شده بان 
يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )3817.74 درهم (  والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد. وحددت لها 
 ch2.D.17 جل�شة يوم الثاثاء املوافق 2013/12/10 ال�شاعة 8:30 �س  بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
فان  تخلفك  حالة  االق���ل.ويف  على  اي��ام  بثاثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�صم الق�صايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/714   مدين جزئي            
اىل املدعى عليه/ 1 - ماجد ح�شني احمد حممد ال علي   جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /�شركة االم��ارات لات�شاالت املتكاملة ) ���س.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ 
القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(   21036.46( وقدره 
بواقع 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد. وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء 
مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا   ch2.D.17 بالقاعة  ���س    8:30 ال�شاعة   2013/12/10 امل��واف��ق 
باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 
ايام على االق��ل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون  للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة 

مبثابة ح�شوري.
ق�صم الق�صايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/719   مدين جزئي            
اىل املدعى عليه/ 1 - عو�س ح�شني حممد بكاب  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /�شركة االمارات لات�شاالت املتكاملة ) �س.م.ع( وميثله: حممود 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  ع��زب  حجاج 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   20643.07( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعى 
متام  وحتى  اال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة 
 8:30 ال�شاعة  املوافق 2013/12/10  الثاثاء  يوم  لها جل�شة  ال�شداد. وحددت 
�س  بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
بثاثة ايام على االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�صم الق�صايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/559   مدين جزئي            
اىل املدعى عليه/ 1 - يا�شر جاد جيد عبداملجيد  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /�شركة االمارات لات�شاالت املتكاملة ) �س.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
املتنازع  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  عزب 
�شده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )3091.54 درهم ( والر�شوم وامل�شاريف 
اال�شتحقاق وحتى  تاريخ  بواقع 12% من  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
متام ال�شداد. وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 2013/12/8 ال�شاعة 8:30 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   ch1.A.1 بالقاعة  �س  
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
بثاثة ايام على االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�صم الق�صايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/480   مدين جزئي            
االقامة مبا  ا�شمعيل   جمهول حمل  تيموريان  عابد   -  1 عليه/  املدعى  اىل 
ان املدعي /�شركة االمارات لات�شاالت املتكاملة ) �س.م.ع( وميثله: حممود 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  ع��زب  حجاج 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(    8218.41( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعى 
متام  وحتى  اال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة 
ال�شداد. وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 2013/12/8 ال�شاعة 8:30 �س  
بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام 

على االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�صم الق�صايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/555   مدين جزئي            
اىل املدعى عليه/ 1 - احمد علي عكا�س احمد جمهول حمل االقامة مبا ان 
حممود  وميثله:  ����س.م.ع(   ( املتكاملة  لات�شاالت  االم���ارات  /�شركة  املدعي 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  ع��زب  حجاج 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   21164.34( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعى 
متام  وحتى  اال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة 
ال�شداد. وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 2013/12/8 ال�شاعة 8:30 �س  
بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام 

على االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�صم الق�صايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/484   مدين جزئي            
االقامة مبا  علي عبداللطيف  جمهول حمل  - عمران   1 عليه/  املدعى  اىل 
ان املدعي /�شركة االمارات لات�شاالت املتكاملة ) �س.م.ع( وميثله: حممود 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  ع��زب  حجاج 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره���م(    3700.85( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعى 
متام  وحتى  اال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة 
ال�شداد. وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 2013/12/8 ال�شاعة 8:30 �س  
بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام 

على االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�صم الق�صايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/762   مدين جزئي            
اىل املدعى عليه/ 1 - خالد نا�شر حممد �شعيد الكعبي جمهول حمل االقامة 
وميثله:  �����س.م.ع(   ( املتكاملة  لات�شاالت  االم����ارات  /�شركة  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  عليك  اقام  قد  ابوجريدة  حممود حجاج عزب 
وامل�شاريف  والر�شوم  دره���م(    13092.94( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعى  ب��ال��زام 
اال�شتحقاق وحتى  تاريخ  بواقع 12% من  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
متام ال�شداد. وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 2013/12/8 ال�شاعة 8:30 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   ch1.A.1 بالقاعة  �س  
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
بثاثة ايام على االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�صم الق�صايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/493   مدين جزئي            
اىل املدعى عليه/ 1 - مبارك حممد �شلطان علي الكتبي   جمهول حمل االقامة 
وميثله:  �����س.م.ع(   ( املتكاملة  لات�شاالت  االم����ارات  /�شركة  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  عليك  اقام  قد  ابوجريدة  حممود حجاج عزب 
وامل�شاريف  والر�شوم  دره���م(    41032.10( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعى  ب��ال��زام 
اال�شتحقاق وحتى  تاريخ  بواقع 12% من  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
ال�شاعة   2013/12/10 املوافق  الثاثاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  ال�شداد.  متام 
او من ميثلك  باحل�شور  فانت مكلف  ل��ذا   ch2.D.17 بالقاعة  ���س    8:30
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�شة بثاثة ايام على االقل. 
ق�صم الق�صايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/771   مدين جزئي            

اىل املدعى عليه/ 1 - ع��ادل �شعيد را�شد احمد    جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /�شركة االمارات لات�شاالت املتكاملة ) �س.م.ع( وميثله: حممود 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  ع��زب  حجاج 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره���م(    3001.12( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعى 
متام  وحتى  اال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة 
 8:30 ال�شاعة  املوافق 2013/12/10  الثاثاء  يوم  لها جل�شة  ال�شداد. وحددت 
�س  بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثاثة ايام على االقل. 
ق�صم الق�صايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/457   مدين جزئي            
اىل املدعى عليه/ 1 - �شركة ايه جيه لا�شت�شارات االداري��ة- م ح ) ذ.م.م(   جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي /�شركة االمارات لات�شاالت املتكاملة ) �س.م.ع( وميثله: 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  عزب  حجاج  حممود 
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   12711.29( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعى 
والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد. وحددت لها 
جل�شة يوم الثاثاء املوافق 2013/12/17 ال�شاعة 8:30 �س  بالقاعة ch2.D.17 لذا 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�صم الق�صايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/702   مدين جزئي            
اىل املدعى عليه/ 1 - م�شبح را�شد م�شبح عبدالرحمن جري�س جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /�شركة االمارات لات�شاالت املتكاملة ) �س.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ 
القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   3144.22( وق��دره 
بواقع 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد. وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء 
مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا   ch2.D.17 بالقاعة  ���س    8:30 ال�شاعة   2013/12/17 امل��واف��ق 
باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 
ايام على االق��ل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون  للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة 

مبثابة ح�شوري.
ق�صم الق�صايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/545   مدين جزئي            

اىل املدعى عليه/ 1 - خالد عبداهلل حممود حممد بني متيم   جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي /�شركة االمارات لات�شاالت املتكاملة ) �س.م.ع( وميثله: 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  عليك  اقام  قد  ابوجريدة  حممود حجاج عزب 
بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره )3837.90 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
متام  وحتى  اال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة 
 8:30 ال�شاعة  املوافق 2013/12/17  الثاثاء  يوم  لها جل�شة  ال�شداد. وحددت 
�س  بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثاثة ايام على االقل. 
ق�صم الق�صايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/727   مدين جزئي            

الدرمكي    خمي�س  ح��م��دان  ع��ب��داهلل  ح��م��دان  �شعيد   -  1 ع��ل��ي��ه/  امل��دع��ى  اىل 
املتكاملة  االم��ارات لات�شاالت  املدعي /�شركة  ان  جمهول حمل االقامة مبا 
الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  ع��زب  ����س.م.ع( وميثله: حممود حجاج   (
درهم(   13332.70( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها 
12% من  ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم 
تاريخ اال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد. وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء املوافق 
مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا   ch2.D.17 بالقاعة  ���س    8:30 ال�شاعة   2013/12/17
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على االقل. 
ق�صم الق�صايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/791   مدين جزئي            
الكتبي  جمهول  ب��ن��اء  ب��ن  م��ب��ارك  �شيف  �شعيد  - مطر   1 عليه/  امل��دع��ى  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي /�شركة االمارات لات�شاالت املتكاملة ) �س.م.ع( 
الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك  قد  ابوجريدة  وميثله: حممود حجاج عزب 
 5725.81( وق���دره  مبلغ  للمتنازع  ي���وؤدي  ب��ان  ���ش��ده  امل��ت��ن��ازع  ب��ال��زام  املطالبة 
 %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  (والر�شوم  درهم 
الثاثاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  ال�شداد.  متام  وحتى  اال�شتحقاق  تاريخ  من 
فانت  ل��ذا   ch2.D.17 بالقاعة  ���س    8:30 ال�شاعة   2013/12/17 امل��واف��ق 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على االقل. 
ق�صم الق�صايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/698   مدين جزئي            
اىل املدعى عليه/ 1 - ا�شيا ال�شيد حممد حيدر  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /�شركة االمارات لات�شاالت املتكاملة ) �س.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املتنازع �شده 
بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )5970.70 درهم (والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
متام  وحتى  اال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة 
ال�شداد. وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء املوافق 2013/12/10 ال�شاعة 8:30 �س  
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام 

على االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�صم الق�صايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/549   مدين جزئي            

اىل املدعى عليه/ 1 - حميون اخرت حممد طفيل جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /�شركة االم��ارات لات�شاالت املتكاملة )���س.م.ع( وميثله: حممود 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  ع��زب  حجاج 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   92647.52( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعى 
متام  وحتى  اال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة 
 8:30 ال�شاعة  املوافق 2013/12/10  الثاثاء  يوم  لها جل�شة  ال�شداد. وحددت 
�س  بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثاثة ايام على االقل. 
ق�صم الق�صايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/590   مدين جزئي            

اىل املدعى عليه/ 1 - �شلطان عتيق مهدي عبداهلل   جمهول حمل االقامة 
وميثله:  �����س.م.ع(   ( املتكاملة  لات�شاالت  االم����ارات  /�شركة  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  عليك  اقام  قد  ابوجريدة  حممود حجاج عزب 
دره���م ( وق���دره )3915.75  للمتنازع مبلغ  ي���وؤدي  ب��ان  ���ش��ده  امل��ت��ن��ازع  ب��ال��زام 

12% من  ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم 
تاريخ اال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد. وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء املوافق 
مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا    ch2.D.17 بالقاعة   ���س    8:30 ال�شاعة   2013/12/17
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على االقل. 
ق�صم الق�صايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/638   مدين جزئي            
االحبابي   جمهول  ح��رادان  �شعيدان  م�شفر  �شعيدان   -  1 عليه/  املدعى  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي /�شركة االمارات لات�شاالت املتكاملة ) �س.م.ع( 
الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك  قد  ابوجريدة  وميثله: حممود حجاج عزب 
 6173.66( وق���دره  مبلغ  للمتنازع  ي���وؤدي  ب��ان  ���ش��ده  امل��ت��ن��ازع  ب��ال��زام  املطالبة 
 %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  (والر�شوم  درهم 
الثاثاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  ال�شداد.  متام  وحتى  اال�شتحقاق  تاريخ  من 
املوافق 2013/12/17 ال�شاعة 8:30 �س  بالقاعة  ch2.D.17  لذا فانت مكلف 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على االقل. 
ق�صم الق�صايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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متتلئ رفوف ال�ضيدليات باأدوية حلرقة املعدة ب�ضبب ارجتاع املريء. اخترب معظمنا هذه العوار�ص: �ضعور بحرقة يف ال�ضدر يرافقه جت�ضوؤ و�ضعود 
�ضائل حام�ص من املعدة اإىل الفم. والأ�ضواأ من ذلك ال�ضتيقاظ لياًل لأنك تختنق ب�ضبب حم�ص حارق يف جمرى التنف�ص.

ان مل يعالج قد يوؤدي يف النهاية اإىل املوت ب�ضبب �ضرطان املريء

ارجتاع املريء... اأ�سبابه وعالجاته املحتملة 

ُيعالج  مل  اإن  املزعجة،  العوار�س  اإىل  باالإ�شافة 
ارجتاع املريء )acid reflux( فقد يوؤدي يف 
النهاية اإىل املوت ب�شبب �شرطان املريء. وُيعترب 
ه���ذا م��ن اأك���رث اأن����واع ال�����ش��رط��ان ف��ت��ك��اً، وي�شيب 
وتتزايد  �شنة،  كل  اأمريكي  األ��ف   14 نحو  راهناً 
تنامي  اأن  االأبحاث  ُتظهر  ب�شرعة.  االأع��داد  هذه 
ارتباطاً  ي��رت��ب��ط  وال�����ش��رط��ان  االرجت�����اع  ح����االت 
بني  قوية  عاقة  فثمة  ال�شمنة.  بتف�شي  وثيقاً 
املعدة. كذلك ياحظ  ال��وزن وحرقة  الزيادة يف 
االأطباء رابطاً وا�شحاً بني خ�شارة الوزن وتراجع 
 15% 1991، عاين  عوار�س احلرقة. يف عام 
من االأمريكيني ال�شمنة، و%30 الوزن الزائد. 
 30% اإىل  ال�شمنة  م��ع��دل  ف��ارت��ف��ع  ال��ي��وم،  اأم���ا 

والزيادة يف الوزن اإىل 60%.

ما هي حرقة املعدة وارجتاع املريء؟
ل عملية اله�شم. ال  تفرز املعدة االأحما�س لت�شهرّ
تكمن امل�شكلة يف االأحما�س بحدرّ ذاتها، يف �شعودها 
اأو ارجتاعها، يف املريء. كي نفهم طبيعة ارجتاع 
املريء، قد يكون من االأف�شل اأن نطلع على بع�س 

املعلومات عن ج�شم االإن�شان.
ال�شدري  ال��ق��ف�����س  الأن  ال��ت��ن��ف�����س  م���ن  ن��ت��م��ك��ن 
واحلجاب احلاجز يعمان مثل منفاخ. احلجاب 
احلاجز عبارة عن طبقة من الع�شل يف�شل بني 
ال�شدر والبطن. يف و�شط هذا احلجاب  منطقة 
للمريء  ت�شمح  ف��رج��ة  اأو  ث��غ��رة  ن��رى  الع�شلي، 
ال��ه��واء اإىل  ب��امل��ع��دة. ع��ن��دم��ا ن�شحب  ب��االت�����ش��ال 
ع  داخل الرئتني، يتقلرّ�س احلجاب احلاجز ويو�شرّ
اإىل  بالت�شرب  للهواء  يتيح  م��ا  ال�شدر،  منطقة 
ال�شدري،  ال��ق��ف�����س  ��ع  ي��ت��و���شرّ وف��ي��م��ا  ال���رئ���ت���ني. 
يخفف ال�شغط على ال�شدر ويزيده على البطن، 
ال��غ��ازات وال�شوائل  امل���ريء الأن  وي��ح��دث ارجت���اع 
العايل،  ال�شغط  مناطق  من  التدفق  اإىل  متيل 
املنخف�س  ال�����ش��غ��ط  م��ن��اط��ق  اإىل  ال��ب��ط��ن،  م��ث��ل 
يدفع  ت��زف��ر،  عندما  ل��ذل��ك،  نتيجة  ال�����ش��در.  اأو 
ال�شغط االأحما�س من املعدة اإىل املريء اأو حتى 

اإىل الفم وجمرى الهواء.
للحوؤول  اً  طبيعيرّ م�شمم  ج�شمنا  اأن  يف  �شك  ال 
دون حدوث ذلك. لذلك ال يعاين املري�س ارجتاع 
اإ�شابته بخلل ما. ومن العوامل  اإال عند  املريء، 

التي توؤدي اإىل ارجتاع املريء:
ال�شفلية  ال��ع��ا���ش��رة  امل����ريء  ع�شلة  ارت���خ���اء   •
ال�شفلية  العا�شرة  امل��ريء  ع�شلة  ُتعترب  العابر: 
ح��ل��ق��ة ع�����ش��ل��ي��ة ���ش��ع��ي��ف��ة ت��ق��ف��ل اأ����ش���ف���ل امل����ريء 
دون �شعود  م��ا يحول  امل��ع��دة،  اأع��ل��ى  ع��ن  وتعزله 
االأحما�س. ولكن اأحياناً ترتخي هذه الع�شلة يف 

الوقت اخلطاأ.
نتوقف  ننام،  عندما  احلم�س:  ت�شفية  • تاأخر 
ت�شفية  يف  ي�������ش���اه���م  م����ا  ال����ل����ع����اب،  اإف���������راز  ع����ن 
االأح��م��ا���س م��ن امل����ريء. ك��ذل��ك ي��ح��ت��وي اللعاب 
ع��ل��ى ع���وام���ل من���و ت�����ش��ف��ي امل�����ريء م���ن تاأثريات 

احلم�س امل�شرة.
• تراجع املقاومة ب�شبب اإ�شابة: عندما يتعر�س 
ق��رح��ة، يفقد  امل��ع��دة الإ�شابة م��ا، مثل  اأو  امل���ريء 
اأكرث  وي�شبح  الواقية  دفاعاته  امل�شاب  الن�شيج 

عر�شة ملزيد من االإ�شابات.
واالأحما�س  الطعام  يبقى  املعدة:  اإفراغ  • تاأخر 

اأحياناً يف املعدة فرتة اأطول من املعتاد.
املمكن  م���ن  ال���ن���وم:  اأث���ن���اء  ال��ن��ف�����س  • ان��ق��ط��اع 
اإىل  ي��وؤدي  اأن  ال��ه��واء  ملجرى  اجلزئي  لان�شداد 
��ع ال�����ش��در اأك����رث م���ن ال��ط��ب��ي��ع��ي، م���ا يدفع  ت��و���شرّ

بكمية اأكرب من االأحما�س اإىل املريء.
عندما  احلالة  هذه  تظهر  احلجابي:  الفتق   •
يقتحم جزء من املعدة احلجاب احلاجز ويدخل 
منطقة ال�شدر، ما يرغم ع�شلة املريء العا�شرة 
واالأحما�س  الطعام  ويعيد  الفتح  على  ال�شفلية 

اإىل ال�شدر.

م�ضاعفات
من املمكن الرجتاع امل��ريء، على االأمد الطويل، 
ي�شعرّب  ما  وت�شيرّقه،  امل��ريء  ح  تقررّ اإىل  ي��وؤدي  اأن 
ع��ل��ى امل��ري�����س ب��ل��ع ال��ط��ع��ام. ك��ذل��ك ق���د ُي�شاب 
ال�شفلي  ن�شيج اجل���زء  ه يف  ت�����ش��ورّ ب��اري��ت،  مب���ريء 
ل مبرور الوقت اإىل �شرطان  من املريء قد يتحورّ

املريء.
العلماء  يعتقد  امل��ريء.  اإ�شابات  التدخني  يفاقم 
اللعاب  اب��ت��اع  ع��ن  ف�شًا  خم��اط��ي��ة،  بطانة  اأن 
الذي يغ�شل االأحما�س من املريء، حتمي االأخري 
اإذا  ال�شيجارة. ولكن  دخ��ان  ال�شامة يف  امل��واد  من 
احلماية،  ه��ذه  �شلبته  م��ا  مل�شكلة  امل���ريء  تعر�س 
ي��وؤدي يف  وق��د  امل�شاعفات،  التدخني خطر  يزيد 
كنت  اإن  امل���ريء.  ب�شرطان  االإ�شابة  اإىل  النهاية 

تعاين ارجتاع املريء، تفاَد ما يلي:
الطعام. من  كبرية  كميات  • تناول 

اخللود  من  ق�شري  وقت  قبل  الطعام  تناول   •
اإىل ال��ن��وم )ي��ج��ب ت��ن��اول اآخ���ر وج��ب��ة قبل النوم 

مبا ال يقلرّ عن ثاث �شاعات(.
وامل�شروبات  القهوة  فيها  مبا  الكافيني،  • تناول 

الغازية.
والعنبية  ال��ط��م��اط��م،  احل��م�����ش��ي��ات،  ت���ن���اول   •

وع�شريها.
�شيك(. )ميلك  احلليب  وخمفوق  • املثلجات 

�شرراً(. االأطعمة  اأكرث  )من  • ال�شوكوال 
احلام�شة. • الكرميا 

الد�شم. الكثرية  • احللوى 
الأنه   )Peppermint( الفلفلي  النعناع   •
ا�شرتخاء  التي ت�شاهم يف  امل��واد  اأه��م  اأح��د  ُيعترب 
ع�����ش��ل��ة امل�����ريء ال��ع��ا���ش��رة. ل��ذل��ك ت���ف���اَد حبات 

النعناع املنع�شة للنف�س بعد الطعام.
اً. جدرّ �شيرّقة  ماب�س  • ارتداء 

�ص ارجتاع املريء؟ كيف ُي�ضخَّ
املريء  ب��ارجت��اع  اإ�شابتك  يف  الطبيب  ي�شك  ق��د 
و�شيتاأكد  ت��ع��ان��ي��ه��ا.  ال��ت��ي  ال��ع��وار���س  اإىل  ن��ظ��راً 
للجهاز  تنظري  ب��اإج��راء  ه��ذه  �شكوكه  �شحة  م��ن 
تعاين  ك��ن��ت  اإن  وخ�����ش��و���ش��اً  ال��ع��ل��وي،  اله�شمي 

عوار�س خطرية.
ت�شمل العوار�س اخلطرية:

البلع. يف  • �شعوبة 
مفاجئة. وزن  • خ�شارة 

النب. ف�شات  ت�شبه  ومواد  دم  • تقيوؤ 
دم. على  يحتوي  اأ�شود  • براز 

اخلم�شني. �شن  بعد  العوار�س  هذه  • بدء 
اأن اختفاء  اإىل  ال�شدد  االإ�شارة يف هذا  ال بد من 
عوار�س ارجتاع املريء فجاأة من دون اأي تغيريات 
االأدوية  اأو تناول  اأو وزن اجل�شم  يف منط احلياة 
ق��د ي��ك��ون دل��ي��ًا ع��ل��ى اإ���ش��اب��ة امل��ري�����س مبريء 
ه قد يحميك من ارجتاع املريء، اإال  باريت، ت�شورّ

اأنه ي�شبب اأحياناً �شرطان املريء.

اأدوية متوافرة
امل�����ش��ادة للحمو�شة  االأدوي������ة  ت��ك��ون رف����وف  ق���د 
حمرية يف ال�شيدلية. فتتوافر ع�شرات اخليارات 
ال�شروري  نتائج خمتلفة. ومن  اإىل  ت��وؤدي  التي 
اأن نفهم طريقة عملها وما يجب اأن نتوقعه من 

كل نوع:
 Tums، اأدوية تبطل مفعول االأحما�س، مثل •
 ،Rolaids، Alka-Seltzer، Maalox
وح��ل��ي��ب امل��غ��ن��ي�����ش��ي��ا: ت��ع��م��ل ه����ذه االأدوي�������ة على 
وال  املعدة  اأفرزتها  التي  االأحما�س  تاأثري  اإبطال 
اإىل و�شفة طبيب. وُتعترب فاعلة يف  حتتاج عادة 
بها  ت�شعر  التي  العابرة  العوار�س  من  التخفيف 
اأح��ي��ان��اً. ول��ك��ن اإن ك��ن��ت ت��ع��اين م��ن ح��ال��ة طبية 
فا�شتخدمها  الكليتني،  مر�س  خ�شو�شاً  اأخ��رى، 
الكال�شيوم،  بحذر الأن هذه االأدوي��ة حتتوي على 
ال�شروري  الفو�شفات. كذلك من  اأو  املغني�شيوم، 
يحتوي   Alka-Seltzer اأن  ت���ع���رف  اأن 
اأي�����ش��اً ع��ل��ى االأ����ش���ربي���ن. ل��ذل��ك اإن ك��ن��ت تعاين 

 Alka-Seltzer فا�شتخدم  امل���ريء،  ارجت���اع 
االأ�شربين. من  اخلايل   Heartburn

 ،)H2(  2 االإت�����س  اأو  اله�شتامني  م�شادات   •
 ،Pepcid، Zantac، Tagamet مثل 
اإفراز  منع  على  االأدوي����ة  ه��ذه  تعمل   .Axidو
اجل��زء االأك���رب م��ن االأح��م��ا���س يف امل��ع��دة. تتوافر 
مبعايري خمتلفة يحتاج بع�شها اإىل و�شفة طبيب 
اله�شتامني  وُتعترب م�شادات  ال.  االآخر  وبع�شها 
و�شفاء  العابرة  املعدة  حرقة  لعاج  فاعلية  اأكرث 
االإ�شابات يف املريء، مقارنة باالأدوية التي تبطل 

مفعول االأحما�س.
 Proton( ال���ربوت���ون  م�شخة  م��ث��ب��ط��ات   •
 Prilosec، pump inhibitors(، مثل 
 Nexium، Aciphex، Protonix،

،Zegerid، Prevacid
وKapidex. تعيق هذه االأدوية امل�شار امل�شرتك 
االأخري الإنتاج االأحما�س يف املعدة، وُتعترب االأكرث 
ف��اع��ل��ي��ة يف ���ش��ف��اء ال���ع���وار����س وت�����ش��ح��ي��ح اخللل 
ال�شيدليات  يف   Prilosec يتوافر  احلا�شل. 
اأن���ه ال  اإال  و���ش��ف��ة ط��ب��ي��ب،  اإىل  ي��ح��ت��اج  ب�شكل ال 
يجعله  م��ا  ال��ت��دري��ج��ي،  االإط����اق  بتقنية  يتمتع 
اأقل فاعلية من النوع الذي يتطلب و�شفة طبية. 
ع����اوة ع��ل��ى ذل����ك، م��ن ال�����ش��روري ع���دم تناول 
معظم هذه االأدوية يف حال كنت تاأخذ اأدوية مثل 
دون  يحول  للويحات  م�شاد  عامل   ،Plavix
االإ�شابة بنوبة قلبية اأو �شكتة دماغية. فقد تعيق 
 .Plavix ت��اأث��ري  ال��ربوت��ون  م�شخة  مثبطات 
اأما اإذا كنت تتناول هذا الدواء، ف�شًا عن اأدوية 
الرجتاع املريء، فمن االأف�شل اأن تراجع طبيبك 

اأو ال�شيديل لتتاأكد من اأال �شرر يف ذلك.

عالجات من دون اأدوية
اإذا كنت تود جتنب تناول اأدوية ارجتاع املريء، اأو 
اأدوي��ة عدة وما زلت تعاين  اإذا كنت قد اختربت 
قد  التي  العاجات  بع�س  فاإليك  امل�شكلة،  ه��ذه 

تفيدك:
الو�شلة  ت�شيرّق  جراحة  اإىل  اللجوء  ميكنك   •
معلومات  ع��ل��ى  للح�شول  وامل�����ريء.  امل��ع��دة  ب��ني 

اإ�شافية، ا�شت�شر طبيبك.
• قد توؤدي التغيريات يف منط احلياة، خ�شو�شاً 
مل  ل��و  حتى  م��ذه��ل.  ن  حت�شرّ اإىل  ال���وزن،  خ�شارة 
ك��ث��رية م��ن وزن����ك، ميكن  ك��ي��ل��وغ��رام��ات  تخ�شر 
ل��ت��ن��اول وج��ب��ات اأ���ش��غ��ر وجت��ن��ب ت��ن��اول الطعام 
ن  حت�شرّ اإىل  ي���وؤدي���ا  اأن  ال��ن��وم  اإىل  اخل��ل��ود  قبيل 

كبري.
�شنتمرتات  ب�شعة  ال�شرير  اأعلى  لرفع  • ميكن 

من  يخفف  اأن  خ�شبية  قطع  بوا�شطة  اإ�شافية 
العوار�س. دع اجلاذبية ت�شاعدك.

م��ت ل��ك ف��ك��رة �شاملة عن  اأك���ون ق��د ق��درّ اآم���ل اأن 
املحتملة،  اأ���ش��ب��اب��ه، وع��اج��ات��ه  امل����ريء،  ارجت����اع 
ف�����ش��ًا ع���ن ال��ت��غ��ي��ريات يف من���ط احل���ي���اة التي 
املزعجة.  ال��ع��وار���س  م��ن  التخفيف  يف  ت�����ش��اه��م 
ت�شاعدك هذه املعلومات يف تفادي اأي م�شاعفات 
���س امل�����ريء فرتة  حم��ت��م��ل��ة ق���د ت��ن�����ش��اأ م���ن ت��ع��ررّ
اإن كنت  ع��اج.  دون  املعدة من  طويلة الأحما�س 
تعاين غالباً من العوار�س، وخ�شو�شاً العوار�س 
اخلطرة، فرمبا من االأف�شل اأن ت�شت�شري طبيب 

جهاز ه�شمي.

كابو�ص تناول الطعام يف اخلارج 
ت��ت��ن��اول ال��ع�����ش��اء يف م��ط��ع��م وت���اأك���ل ال��ك��ث��ري من 
ث��م تختم  ال��ده��ون.  وال��ك��ث��رية  املقلية  االأط��اي��ب 

اللذيذ  ال�شوكوال  على  حتتوي  بحلوى  وجبتك 
وك���وب ق��ه��وة. وال ���ش��ك يف اأن���ك ت��ت��ن��اول ح��ب��ة اأو 
اثنتني بطعم النعناع لتنع�س نف�شك. وبعد �شاعة 

اأو اثنتني تخلد اإىل النوم. 
اأ�شواأ  ل��ت��ع��اين  امل��ث��ايل  ال��و���ش��ع  ت��ك��ون يف  وه��ك��ذا 

تاأثريات ارجتاع املريء.
ميكنك تناول االأطعمة التالية:

االأحما�س(. مفعول  )تبطل  معدنية  • مياه 
املقلية  البطاطا  با�شتثناء  اخل�شار،  معظم   •

والب�شل النيء.
الدهون. من  خاٍل  مقلي  غري  • حلم 

• تفاح.
• موز.

وزي����ت  )خ������ل  ال�����ده�����ون  ق��ل��ي��ل��ة  • ����ش���ل�������ش���ات 
الزيتون(.

ال�شوربيه. مثل  الد�شم  قليلة  • حلوى 

حتدث عندما ين�ضّد اأحد الأوعية الدموية يف الدماغ وينفجر

تعّرف اإىل اإ�سارات ال�سكتة الدماغية 
ال�شكتة  ع����وار�����س  مت��ي��ي��ز  يف  اأ����ش���رع���ت  ك��ل��م��ا 
الدماغية ونقلت املري�س اإىل امل�شت�شفى، تراجع 

احتمال اإ�شابته باإعاقة اأو وفاته.
ب�شكتة  ثانية  اأرب��ع��ني  كل  واح��د  �شخ�س  ُي�شاب 
دم��اغ��ي��ة يف ال��والي��ات امل��ت��ح��دة. حت��دث ال�شكتة 

الدموية  االأوعية  اأحد  ين�شدرّ  عندما  الدماغية 
يف الدماغ وينفجر. وتعود هذه احلالة اإىل خلل 
ارتفاع  الع�شيدي،  الت�شلرّب  مثل  وعائي  قلبي 

�شغط الدم، والرجفان االأذيني.
اإدراك  يف  االأمريكيني  من   28% نحو  يخفق 
ال���دم���اغ���ي���ة. لذلك  ال�����ش��ك��ت��ة  ع���وار����س 
االأمريكية  اجل��م��ع��ي��ة  م���ن:  ك���ل  ي��ع��م��ل 
االأمريكية  اجل��م��ع��ي��ة  ال��ق��ل��ب،  ل�����ش��ح��ة 
االإعاين  واملجل�س  الدماغية،  لل�شكتة 
الواقع،  ه����ذا  ت��ب��دي��ل  ع��ل��ى  االأم����ريك����ي 
ب�شاأن  الوعي  لزيادة  اإط��اق حملة  عرب 
اإطاع  على  ترتكز  الدماغية،  ال�شكتة 
ال�شكتة  ع����وار�����س  اأب������رز  ع��ل��ى  ال���ن���ا����س 

و�شرورة التحرك ب�شرعة.
 

خطوات �ضهلة
راقب هذه العوار�س وحترك ب�شرعة:

تاحظ  ه��ل  ف��ج��اأة:  ال��وج��ه  • ت��ره��ل 
اأو  ��ل ف��ج��اأة  اأح��د جانبي ال��وج��ه ت��رهرّ اأن 
ي��ع��اين خ�����دراً؟ اط��ل��ب م��ن امل��ري�����س اأن 

يبت�شم.
ي�شعر  ه���ل  ال����ذراع����ني:  يف  ���ش��ع��ف   •
ذراع���ي���ه؟  اإح������دى  اأو خ����در يف  ب�����ش��ع��ف 

كلتيهما. هل  ذراع��ي��ه  رف��ع  املري�س  م��ن  اط��ل��ب 
تتدىل اإحداهما نحو االأ�شفل؟

املري�س  ي���واج���ه  ه���ل  ال���ك���ام:  يف  ���ش��ع��وب��ة   •
���ش��ع��وب��ة يف ال���ك���ام ب���و����ش���وح؟ ه���ل ي��ع��ج��ز عن 
اأو فهم ما ُيقال له؟ اطلب من املري�س  النطق 
زرقاء(.  )ال�شماء  مثل  ب�شيطة  جملة  ي��ردد  اأن 

هل متكرّن من تكرار اجلملة بو�شوح؟
اإن  ال��ط��وارئ:  غ��رف��ة  اإىل  التوجه  ���ش��رورة   •
العوار�س،  ه���ذه  م���ن  اأي  امل��ري�����س  ع��ل��ى  ظ��ه��ر 
باالإ�شعاف  ات�شل  ال��ع��ار���س،  ه��ذا  زال  ل��و  حتى 

وانقله اإىل اأقرب م�شت�شفى يف احلال.
 

وعي املري�ص يحدث فارقًا
ومتخ�ش�شة  ط��ب��ي��ب��ة  ك��ي��ل�����ش��و،  ري��ب��ي��ك��ا  ت����درك 
يف ج���راح���ة االأوع����ي����ة يف ع���ي���ادة ك��ل��ي��ف��ل��ن��د، من 
خربتها الوا�شعة، اأن الوقت اأ�شا�شي يف ما يتعلق 

بت�شخي�س االإ�شابة ب�شكتة وعاجها.
املا�شي،  ال��ق��رن  ت�شعينيات  )يف  كيل�شو:  ت��ذك��ر 
باأنها  ت�شعر  وه���ي  ي���وم  ذات  ج��دت��ي  ا�شتيقظت 
تعاين خطباً ما(. كانت جدتها تعبة وتعجز عن 
باأكلمه  ها اليوم  امل�شي جيداً، واأم�شت هي وجدرّ

يف اال�شرتخاء على االأريكة.
تتابع: )يف وقت الحق من تلك االأم�شية، عندما 

اأتى بع�س االأقارب لزيارتنا، ات�شح لنا اأن جدتي 
ال�شلل  ب�شبب  كبرية  دماغية  �شكتة  م��ن  عانت 
نتيجة  ووجهها(.  �شاقها،  ذراعها،  اأ�شاب  ال��ذي 
م�شاعدة  اإىل  ب��ح��اج��ة  ج��دت��ه��ا  ���ش��ارت  ل��ذل��ك، 
دائمة، لذلك ا�شطرت العائلة اإىل نقلها اإىل دار 

لرعاية امل�شنني.
م���ن امل��م��ك��ن ل���زي���ادة ال���وع���ي، ب�����ش��اأن االإ����ش���ارات 
واخلطوات  الدماغية  ال�شكتة  اإىل  التحذيرية 
اأف�شل  نهايات  اإىل  ت��وؤدي  اأن  اتخاذها،  الواجب 
كي�شلو:  ال���دك���ت���ورة  ت��و���ش��ح  ال�����ش��ك��ت��ة.  مل��ر���ش��ى 
االأوىل  ال�����ش��اع��ات  خ���ال  االأط���ب���اء،  )ي�شتطيع 
دماغية،  ب�شكتة  امل��ري�����س  اإ���ش��اب��ة  حت��دي��د  بعد 
القيام بالكثري لتح�شني تدفق الدم اإىل الدماغ 
ال���ت���ع���ايف(. وت�����ش��ي��ف: )ُيعترب  وت��ع��زي��ز ف��ر���س 
تثقيف املري�س والعائلة ب�شاأن عوار�س ال�شكتة 
ال��دم��اغ��ي��ة ب��ال��غ االأه��م��ي��ة وق���د ي��ح��دث فارقاً 

كبرياً(.

عوامل اخلطر
القلبية  واالأمرا�س  الدماغية  ال�شكتة  تت�شارك 

الوعائية الكثري من عوامل اخلطر:
قد توؤدي الزيادة يف الوزن اإىل  االإ�شابة مبر�س 
يوؤدي  ال��دم، ما  الكول�شرتول يف  القلب وارتفاع 

بدوره اإىل االإ�شابة ب�شكتة.
ُيعترب خطر االإ�شابة ب�شكتة 

دماغية اأعلى:
اأ�شعاف  �شتة  بنحو   •

ب�������ني َم���������ن ي����ع����ان����ون 
قلبية  اأم������را�������ش������اً 

وعائية.
�شتة  ب���ن���ح���و   •
بني  اأ������ش�����ع�����اف 
َم������ن ي���ع���ان���ون 

ارت������������ف������������اع 
���������ش��������غ��������ط 

الدم.
ب������ن������ح������و   •

يعانون  َم������ن  ب����ني  ال�������ش���ع���ف���ني 
ارتفاع الكول�شرتول يف الدم.

بني  ال���������ش����ع����ف����ني  ب����ن����ح����و   •
امل����دخ����ن����ني، م���ق���ارن���ة مب����ن ال 
الرجفان  ي���دخ���ن���ون.ي���زي���د 
ا�شطرابات  اأح���د  االأذي���ن���ي، 

نظم القلب االأكرث �شيوعاً، 
ب�شكتة  االإ����ش���اب���ة  خ��ط��ر 

بنحو خم�شة اأ�شعاف.
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27 )طلقة واحدة(...  يتجاوز لعبة املغامرة التقليدية... اىل متاهات ل تكاد تنتهي

و�شط ال�شكون، يرتب�س احد ال�شيادين، يف احدى الغابات 
ال��ن��ائ��ي��ة، ب���اأي ح��رك��ة ي��ق��وم ب��ه��ا اح���د احل��ي��وان��ات، ليطلق 
ال�شاد  ذلك  يكت�شف  حيث  والقاتلة،  الوحيدة...  ر�شا�شته 
توقعه  ال��ذي  الغزال  اىل  تتجه  ر�شا�شته مل  ان  املحرتف، 
يتحرك يف تلك الغابة، الن ر�شا�شته الوحيدة، قتلت فتاة 
�شابة... وجدها وحيدة يف تلك الغابة، وبجانبها م�شد�س... 
ومبلغ من املال يبلغ )100( الف دوالر... عندها يكت�شف 
بان ر�شا�شته ذهبت اىل هدف غري تقليدي... وان القتيلة 
�شاح...  من  حتمله  ملا  ع��ادي��ة،  غري  ام���راأة  اقتن�شها  التي 
وم����ال. ه��ك��ذا ه��و امل��ح��ور اال���ش��ا���ش��ي ال���ذي تتمحور حوله 
ال��ذي يعتمد على ن�س  احدايثات فيلم )طلقة واح���دة(... 
روائي يف اال�شم نف�شه كتبه الروائي االمريكي ماثيو اف. 
اأخرجه  ال��ذي  ال�شيناريو،  بكتابة  ب��دوره  ق��ام  ال��ذي  جونز، 
ال�شا�شة، وهو يورطنا  الذي يعود اىل  اأم. روزنتال،  دايفيد 
امام  باأننا  اكت�شفيات  حلظة،  م��رت  كلما  لعبة،  متاهات  يف 
التقليدية...  املغامرة  لعبة  متجاوزا  يورطنا...  ذكي  ن�س 
مون(  )ج��ون  بها  يقوم  رحلة  تنتهي.  تكاد  ال  متاهات  اىل 
املتنزهات  اح���دى  اىل  وك��وي��ل(  )���ش��ام  ال�شخ�شية  يج�شد 
ير�شد  طويلة  انتظار  ف��رتة  وب��ع��د  امل��ع��زول��ة...  الطبيعية 

الر�شا�شة  يطلق  واحل��ي��وان��ات...  االغ�����ش��ان...  حركة  بها 
الوحيدة، التي متزق �شمت املكان... ليكت�شف انه قتل بتلك 
الر�شا�شة امراأة، فتاة �شابة كانت تخيم يف تلك الرباري... 
ولكنه يكت�شف ومنذ القراءة االأوىل للحادث، انه امام امراأة 
ان  وعليه  امل��ال.  من  وكمية  م�شد�شا  ع��ادي��ة... حتمل  غري 
يبداأ بفك الرموز وال�شفرات التي حتيط به اأوال... ثم بتلك 
الفتاة... تبداأ حماوالته من اأجل اخفاء مامح جرميته... 
اىل  ولكن  امل��ال....  و�شرقة  انتحار....  انها  وحتويلها على 

اين ت�شري به تلك احلكاية...
يعلم  اىل متاهات،  ي�شري  وانه  تورط اجلميع،  يكت�شف  انه 
اجلميع حوله اأ�شرارها... بينما يكت�شف الحقا، انه �شحية 
اأفراد  تلك اجلرمية جميع  وي�شركه يف  بها...  لعبة تورط 
مليئة  جل��رمي��ة  �شحية  ع��ن  يبحثون  وك��اأن��ه��م  ال��ق��ري��ة... 
االآخرين،  غمو�س  لنا  يك�شف  فيلم  واالأ���ش��رار.  بالغمو�س 
تعرفهم...  ت��ع��رف��ه��م وال  وال���ذي���ن  ب��ن��ا،  ي��ح��ي��ط��ون  ال��ذي��ن 
والذين يحيكون الد�شائ�س واملوؤامرات التي تقذف بنا اىل 
النهاية. يف الفيلم، كل م�شهد يقودنا اىل م�شاحات اأكرب من 
اأم��ام رجل تورط  باأننا  البداية نعرف  الغمو�س. فنحن يف 
بجرمية قتل قد تكون خاطئة... ولكن اىل اأين تقوده تلك 

امل��غ��ام��رة.... واجل���رمي���ة... وال�����ش��رق��ة... وحم��اول��ة اخفاء 
اأع�شابه...  به اىل متاهات تدمر  املال. اجلميع حوله يزج 
ال�شك يف كل �شيء... خ�شو�شا، حينما تكون  وت��زج به اىل 
اجلرمية واي�شا �شرقة مال املراأة املقتولة... ال نريد هنا ان 
ال�شخ�شيات  اىل احلكواتي، الن جميع  الناقد  نتحول من 
باالأ�شرار  مليئة  �شخ�شيات  ال�شاب، هي  بذلك  التي حتيط 
ثم  الزوجة...  املقتولة، اىل  الفتاة  اعتبارا من  والغمو�س، 
املحامي... اىل بقية ال�شخ�شيات التي تتطلب من امل�شاهد 
التي  واال���ش��ارات  الرموز  وتفكيك  والتحليل...  املتابعة... 
تر�شخها كل �شخ�شية.  مع �شام روكويل عدد من النجوم، 
منهم بدور املحامي النجم ويليم ات�س، ما�شي وكم اآخر من 
قدرها!  حيث  اىل  ال�شحية  تقود  تظل  التي  ال�شخ�شيات 
ان��ه��ا لي�شت جم���رد ج��رمي��ة ق��ت��ل، ب��ل ه��ي م��غ��ام��رة تدفع 
بذلك القاتل املفرت�س، اىل متاهات ي�شاهم كل من حوله 
احلقيقة  ه��و يف  واح�����دة(...  فيلم )طلقة  ت��ورط��ي��ه...  اىل 
دعوة  االآخرين... وهي  تورط  يك�شف  الذي  القاتل  اخلطاأ 
حدود  يتجاوز  فيلم  يف  والذهن  الفكر  واعمال  للم�شاهدة 
املغامرة اىل التحليل الذهني الرفيع امل�شتوى... انها لعبة 

القط والفاأر... فا تفوتكم امل�شاهدة.

من بطولة جورج كلوين و�ضاندرا بولوك

)غرافيتي(.. الوحدة يف الف�ساء املرعب!

)خطورة( اأو )جاذبية( اأو )غرافيتي( هي جمموعة ت�شميات 
يحولوا  اأن  ا�شتطاعوا  عمل  وف��ري��ق  ومل��خ��رج  واح���د،  لفيلم 

)املغامرة( اىل متعة ب�شرية.. ونف�شية.. وذهنية.
والبطولة  ك��وران(  )األفون�شو  توقيع  من  واالخ��راج  الكتابة 
قيد  على  الباقيان  وهما  ب��ول��وك..  و�شاندرا  كلوين  جل��ورج 
احلياة من رواد الف�شاء يف مكوك الف�شاء الذي تعر�س اىل 

التلف الكامل.
ال��ب��داي��ة ك��ان��ت ف��ك��رة، ط��رح��ه��ا األ��ف��ون�����ش��و ك����وران ع��ل��ى ابنه 
�شينمائي،  االأم��ر اىل م�شروع  )جونا�س( و�شرعان ما حتول 
بيعه الح��ق��ا اىل  ول��ي��ت��م  ي��ون��ي��ف��ر���ش��ال..  ���ش��ت��دي��وه��ات  تبنته 
�شخ�شيات  ع���دة  ت��ر���ش��ي��ح  ب�����راذرز ومت  وارن�����ر  ���ش��ت��دي��وه��ات 
الف�شاء املخ�شرم )مات كوال�شكي(  لتج�شيد �شخ�شية رائد 
ومنهم روبرت داوين جي. ار والذي حل مكانه جورج كلوين 

اأمام �شاندرا بولوك بدور املهند�شة )ريان �شتون(.
وتبداأ الرحلة.. �شاندرا مهند�شة طبية ماهرة يف اأول مهمة 
)مات(  املخ�شرم  الف�شاء  رائد  مع  الف�شاء  على مكوك  لها 

)جورج كلوين( كقائد للمكوك يف اآخر رحلة له قبل تقاعده، 
ولكن رحلة الف�شاء االعتيادية تتعر�س يف حلظة لعدد من 
الكوارث حيث يتم تدمري املكوك، لي�شبح كوال�شكي و�شتون 
وحدهما، حيث ال ميكنهما التوا�شل اال مع بع�شهما فقط، 
يف عزلة عن العامل، ويف و�شط ظام دام�س. عندها يتحول 
خ�شو�شا،  االآذان،  ي�شم  ���ش��يء  اىل  بهما  املحيط  ال�شمت 
حينما يتاأكدان اأنهما فقدا اأي �شلة باالأر�س، بل واي فر�شة 
مع  ال��ذع��ر،  م��ن  حالة  اىل  اخل��وف  يتحول  وبينما  لانقاذ 
كل جرعة من الهواء ت�شتنقذ ما تبقى لهما من اأوك�شجني 
ال��وط��ن ق��د تكون  ل��ل��ع��ودة اىل  ال��وح��ي��دة  قليل. وال��ط��ري��ق��ة 
ب��ال��ت��وغ��ل اك���رث يف ال��ف�����ش��اء امل��رع��ب. ال��ع��اق��ة ب��ني اخلربة 
وال�شباب، خ�شو�شا، حينما يتم جتاوز حالة الهلع والذعر.. 
ويتحول احلوار اىل دليل لاآخر وم�شاحة اأمل و�شط ف�شاء 
املغامرة  ي��ح��ول  ف��ي��ل��م  ات�����ش��االت.  م���رع���ب.. ال ح���ي���اة.. وال 
والفل�شفة  الفكرة  من  م�شاحة  اىل  الهوليوودية،  واأجواءها 
بكثري  وال�شعبة،  القا�شية  اللحظات  جت���اوز  على  وال��ع��م��ل 

من الهدوء والرتكيز. ال نريد اأن نذهب اىل النهاية، حيث 
هذه  اأهمية  )ح��ك��وات��ي(.  اىل  التحول  الناقد  مهمة  لي�شت 
التجربة، اأننا اأمام �شينما تذهب اىل عقولنا وحتول املغامرة 
ينتهي  ال  حيث  ال����ذات..  يناق�س  ال��وع��ي..  يحرك  فعل  اىل 
بل يذهب معنا ويظل  ال�شالة..  اأن��وار  ت�شاء  الفيلم حينما 
يدعونا اىل املناق�شة والغو�س يف التفا�شيل. املخرج األفون�شو 
كوران، قدم لل�شينما العديد من االأعمال ال�شينمائية املهمة، 
ومنها )هاري بوتر و�شجني اأزبكان( و)ابن رجل( و)باري�س 
ب�شبب  دوالر  مليون   80 بلغت  الفيلم  ميزانية  اأحبك(.  اأن��ا 
كلوين  وج���ورج  ب��ول��وك  �شاندرا  ونعني  اأوال،  النجوم  اأ�شعار 
وايد هاري�س.. باالإ�شافة اىل الف�شاء املتخيل الذي مت بناوؤه، 
باأن  علماً  امل��ت��ط��ورة،  والتقنيات  ا�شتخدمت  ال��ت��ي  وامل��ع��دات 

جميع م�شاهد الفيلم يف اريزونا )الن باول(.
�شاندرا بولوك وجورج كلوين.. كاهما يف هذا الفيلم يبدو 
النجم  ويتحوالن من  وق��درات��ه..  نف�شه  تقدمي  يعيد  وكاأنه 

املمثل.. اىل املمثل النجم.



النحل ي�سخ�ش الأمرا�ش
ك�شف علماء اأن النحل باإمكانه ت�شخي�س اأمرا�س التدرن الرئوي و�شرطان 

الرئة واجللد وحتى ال�شكري. 
وتو�شلت الربتغالية �شيو�شانا �شوار�س اىل ابتكار و�شيلة لت�شخي�س مر�س 

ال�شرطان با�شتخدام النحل املدرب.
ي�شتبه  من  يتنف�س  بينما  كبرية،  زجاجية  حاوية  يف  مدربة  نحلة  تو�شع   

باإ�شابته بال�شرطان يف حاوية اأخرى �شغرية. 
فاإذا كان م�شاباً حقاً تنتقل النحلة اإىل احلاوية ال�شغرية التي يتنف�س فيها 

املري�س بال�شرطان. 
تنف�س  رائحة  �شم  اإذا  ال�شغرية  احل��اوي��ة  اإىل  يندفع  امل��درب  النحل  اإن  اإذ 
10 دقائق فقط، فحا�شة  وال��ذي ي�شتغرق  التي مت تدريبه عليها  املري�س 

ال�شم لدى النحل اأقوى باإ�شعاف مما لدى الكاب.

البقدون�ش ي�ساعدك 
على خ�سارة الوزن

تعانني من ال�شمنة والوزن الزائد؟ قمت بحميات كثرية لكن دون جدوى؟  
الن�شاء،  ك��ل  ه��دف  ومتنا�شق  جميل  ق���وام  على  واحل�����ش��ول  الر�شاقة  الأن 
م اإليك حمية �شهلة وغري قا�شية، توفر عليك عناء احلرمان واجلوع.  تقدرّ

اإكت�شفيها يف هذا الن�س.
الوزن  اإنقا�س  على  ي�شاعد  البقدون�س  اأنرّ  ال��درا���ش��ات  بع�س  اأثبتت  لقد   
الزائد، لفعاليته يف اإذابة وحرق الدهون املرتاكمة يف اجل�شم.  كما اأ�شارت 
اإىل اأنرّ تناوله على الريق ي�شاعد على منع ال�شهية ويقلل من امليل لتناول 
ااًل الإنقا�س الوزن الزائد واحلفاظ  الطعام.  اإذاً يعدرّ البقدون�س عاجاً فعرّ
على حيوية اجل�شم و ر�شاقته يف اآن واحد، وذلك عن طريق تناول كوب من 

ع�شري البقدون�س ال�شاخن �شباحاً قبل الفطور.
واإغ�شليها  البقدون�س  م��ن  حزمة  اأح�شري  البقدون�س،  بع�شري  وللقيام 
عيها واأ�شيفي اإليها كوبني من املاء و�شعيها يف اإناء على النار.  جيداً ثم قطرّ
املاء من  اأحر�شي على ت�شفية  االإنتهاء  5 دقائق، وعند  ة  ملدرّ قومي بغليها 

البقدون�س واإ�شربيه �شاخناً كل يوم عند اإ�شتيقاظك من النوم .
البقدون�س، وذلك  اأو بذور  البقدون�س بحبوب  اأوراق  اإ�شتبدال  كما ميكنك 
ة 10 دقائق يف لرت من املاء،  باأخد 50غرام من بذور البقدون�س وغليها ملدرّ

ة 20 دقيقة من ثم ت�شفيتها و�شرب كوب منها قبل كل وجبة. وتركها ملدرّ
طعامك  يف  اأو  وال�شوربة،  ال�شلطة  يف  اأي�شاً  البقدون�س  اإ�شتعمال  ميكنك 
عديدة  ف��وائ��د  فله  ال��ده��ون،  ح��رق  على  ي�شاعد  اأن��ه  اإىل  اإ�شافة  فهو  ككل 
والفيتامينات  املعادن  من  العديد  على  الإحتوائها  والب�شرة  ال�شحة  على 
اأو  البقدون�س  ف��رم  بعدم  نن�شحك  اأف�شل  ولنتيجة  للج�شم.   ال�شرورية 
ل تناوله  تقطيعه الأنه يفقد العديد من عنا�شره الغذائية، لذا من املف�شرّ
ة  ورقة طازجة مع الوجبة الرئي�شية،  وعند فرمه اأو تقطيعه ال ترتكيه ملدرّ

طويلة وتناوليه فوراً قبل اأن تتبخر زيوته املفيدة.

جمموعة من الرجال يرتدون زي بابا نويل ويقفزون يف الهواء فوق برج �ضيدين ويحملون هدايا لالأطفال مع 
اقرتاب الحتفالت باأعياد امليالد. )اأ ف ب(

فوائد الثوم
�����������������������ي  غ�����������������������نرّ
ت  مينا لفيتا با
واالأم��������������������������اح 
�������ة ،  امل�������ع�������دن�������يرّ
الف�شفور  م��ث��ل 

والكال�شيوم 
-  يعمل كم�شاد 
ح��������������ي��������������وي يف 
مواجهة املر�س 
- يكافح اأمرا�س 

�س ال�شغط املرتفع  القلب ويخفرّ
ز جهاز املناعة يف اجل�شم  - يعزرّ

م  - يعمل على تقليل ن�شبة الكول�شرتول يف الدرّ
- ي�شاعد يف عاج اأمرا�س الروماتيزم 

- ي�شاعد يف عاج اآفات الب�شرة مثل الدمامل واجلروح 
ي  - يقاوم ال�ُشعال ويعمل على عاج اأمرا�س اجلهاز التنف�شرّ

هية ويكافح الُتخمة  - فاحت لل�شرّ
- طارد للديدان التي ت�شتوطن يف اأمعاء االإن�شان

1870م  عام  مات  الذي  الجنليزي  العاملي  الديب  هو  من   •
على خ�ضبة امل�ضرح ؟

ت�شارلز ديكنز
اجلولن يف �ضوريا ما معنى اجلولن ؟ ه�ضبة  • تقع 

الرتاب واحل�شى
جمل�ص  رئا�ضة  تتوىل  الأمريكي  التاريخ  يف  ام��راأة  اأول  من   •

النواب وذلك اإثر انتخابات نوفمرب 2006م؟
نان�شي بيلو�شي.

اأعطاين اأبي كرمًا ومل اأقدم له عنقودًا  املثل  هذا  ا�ضل  •  ما 
واحدًا ؟

ارميني
•  مباذا ت�ضتهر توروكو الفنلندية؟

�شناعة ال�شفن

• هل تعلم اأن الكحول هو خمدر، يدخل خايا االأع�شاب ب�شرعة ومييل الإ�شابتها بال�شلل ولكن قبل اأن يقوم 
الكحول على  يوؤثر  والتهيج. كيف  االإث��ارة  االأع�شاب وي�شعها يف حالة من  ينبه خايا  فاإنه  بال�شلل  املخدر 
الدماغ؟ التاأثري االأول هو ال�شعور بالتنبه فيت�شارع العمل والكام وتزداد الب�شرة احمراراً ويرتفع �شغط الدم 

وتت�شارع دقات القلب والتنف�س. ثم ت�شاب الوظائف العليا للدماغ بال�شلل فقوة التحكم باالأمزجة ت�شيع. 
• هل تعلم اأن عدد �شمامات القلب يف ج�شم االإن�شان اأربعة. 

• هل تعلم اأن اال�شعاف االأويل للمغمى عليه يكون باإ�شجاعه على ظهره ثم ترفع رجاه لاأعلى حتى ينزل 
الدم اإىل الراأ�س وتعود الدورة الدموية للعمل من جديد، وين�شق حملول الن�شاء اإن وجد اأو اأي عطور اأخرى. 
ويحدد �شبب االإغماء بوا�شطة النظرة املتفح�شة للم�شاب وما حوله ومن لون وجه امل�شاب. وبعد اأن ميدد 
امل�شاب يفح�س بدقة، ثم يدفاأ قليًا ويعطي �شوائل �شاخنة اإذا اأفاق واإذا بدا على وجه املغمى عليه االإرهاق 

فهذا يعني اأنه م�شاب باالختناق فيقت�شي ذلك نقله اإىل مركز �شحي. 

يف احدى املدن ال�شينية حدث قدميا ان جاءهم حاكما ظاملا اراد ان ميتلك اهل املدينة مثلما ميتلك اخليول 
واجلواهر واالموال فاأعلن احكاما قا�شية عليهم وا�شتعبدهم، والنهم �شعفاء وفقراء مل ي�شتطع ان يقف 

امامه احد .
وجاء يوم �شمع اجلميع عن فار�س خرج يف الليل على قافلة احلاكم ونهب كل مافيها وعندما انتهى هذا 
النهار كان هناك من يدق االبواب ليا ليعطي الفقراء نقودا لي�شرتوا بها ماي�شد جوعهم ومينحهم دواء 
مل  لكنهم  امل�شاكني  الفقراء  ويعطي  احلاكم  ي�شرق  من  هناك  ه��ك��ذا..  احل��ال  وا�شتمر  امرا�شهم،  ي�شفي 
ينطقوا باية كلمة فقد اخفى كل منهم ال�شر ظنا انه ياأتي اليه وحده فقط، بعد ذلك ا�شبح ذلك الغريب 
يدفع اليهم باوراق كتب فيها من يف ا�شتطاعته ان يقف معه وي�شانده للق�شاء على الظلم والظامل فلياأتي 

اإىل ا�شفل اجلبل وينتظر هناك فجرا .
قبيل الفجر كان الفار�س يختباأ هناك فهو يعرف مبدى اخلوف الذي يتلب�س قلوب اهل املدينة ولذلك فهو 
اي�شا يعرف متاما انه لن ياأتي اليه احد وان اأتي �شيكون احلاكم نف�شه، وبالفعل هناك خائن اخرب امللك 
انه  اق�شم  ال�شجاع، بل  الفار�س  لي�شتمتع -كما قال- بذبح ذلك  القا�شي  املغرور  امللك  عن كل �شيء فخرج 
�شيقطعه ا�شاء و�شمنح اهل املدينة كا منهم قطعة من ج�شد الفار�س، وجاء احلاكم مبجموعة من رجاله 
اخلونة فوقف يلتفت ميينا وي�شارا بحثا عن الفار�س لكن احد رجاله قال: الوقت مبكر ياموالي لنختباأ 
ونفاجاأهم جميعهم، وتفرق اجلميع ليختباأ كل منهم يف مكان وهذا ماكان يريده الفار�س الذي يعرف عمله 
جيدا، وعندما مر الوقت وبداأ نور النهار يظهر، كان هناك رجا يجرجر جثثا ويرمي بها فوق بع�شها 
البع�س، لكنه كان قد قيد احدهم وتركه جانبا ثم جره خلف ح�شانه حتى و�شط املدينة واعلن لهم موت 
امللك، وقال: اما هذا فانتم احرار فيه انه اخلائن الذي ينقل ا�شراركم اإىل احلاكم فاأنهالت االيدي ت�شرب 
وته�شم عظام ذلك اخلائن وعدت ارجل كثرية اإىل ا�شفل اجلبل لينظروا احلاكم م�شرجا يف دمائه فهللوا 
وتكاثفوا وخرجوا جميعهم اإىل ق�شره لينظفوه من باقي اخلونة واق�شموا وتعاهدوا على عدم اخلوف وانه 

لن يحكمهم ظامل منذ ذلك الوقت .

فار�س الليل 

حممد طحن�ن �ملزروعي
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوف 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه.. 
يف  طبيب  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

يقني �شربي ح�شن
متفوقة يف درا�ستها.. ومتعاونه مع 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

�ليازي ي��شف �حلمادي
متفوقة يف درا�ستها.. ومتعاونه مع 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.
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حممد علي �جل�هري
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه.. 
يف  مهند�ص  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

ما �سبب الوزن الزائد عند الإقالع عن 
التدخني؟

ي��ع��اين امل��دخ��ن م��ن نق�س يف ال����وزن. ول��ك��ن، عند 
2.8 كيلوغرام  ال��وزن  االإق���اع، يبلغ معدل زي��ادة 
الن�شاء.  ل��دى  كيلوغرامات   3.8 و  ال��رج��ال  ل��دى 
ومع ذلك، يكت�شب العديد من املدخنني ال�شابقني 

املزيد من الكيلوغرامات.
الذي  ال�شخ�س  على  التدخني،  االإق��اع عن  وعند 
لذا،  ي��وم��ي��اً.  ح��راري��ة  �شعرة   500 مكافحة  يقلع 
من غري املفيد فر�س نظام غذائي مقيرّد ومتارين 

 5 االأم��ر  ي�شتغرق  املقلعني. وقد  ريا�شية على كل 
�شنوات تقريباً بعد االإقاع عن التدخني حتى يعود 
الو�شع  اإىل  للطعام  ال�شخ�س  وا�شتهاك  اختيار 

الطبيعي.
ما ال�شبب؟

ال�شارة  االآث��ار  الغذائية من  املدخن  تزيد خيارات 
وال�شرايني  القلب  اأم��را���س  على  ال��دخ��ان  ملكونات 

واأمرا�س ال�شرطان.

اأكرث  احلرارية  ال�شعرات  ي�شتهلكون  فاملدخنون   ..
والكولي�شرتول  امل�شبعة  وال���ده���ون  غ��ريه��م  م��ن 

والكحول.
يف املقابل، ي�شتهلكون ن�شبة دهون غري م�شبعة اأقل، 
واالألياف،  ال�شحة،  تفيد  التي   3 اأوميغا  ن��وع  من 
لدى  ال���ع�������ش���ات  وك���ت���ل���ة   .Eو  C وال���ف���ي���ت���ام���ني 
املدخنني اأكرب، االأمر الذي يزيد عوار�س حاجتهم 
للربوتينات. لذا، يظهر املدخن �شهية للربوتينات.


