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ع �ضباق للر�ضّ
م�صابقة اأبطالها من الأطفال الر�صع بالعا�صمة الليتوانية فيلينو�س، 
وبينما  ع��دة  اأم��ت��ار  بطول  حمراء  �صجادة  لهم  املنظمون  فر�س  حيث 
ال��دع��م لتحفيز  ال��ب��داي��ة، م��ع ع��ب��ارات  اأم��ه��ات��ه��م م��ن خ��ط  اأطلقتهم 
�صرعة حبوهم، انتظر اآباوؤهم عند خط النهاية ل�صتقبالهم وحظيت 

الفعالية بجمهور غفري، حيث مت تكرمي الأطفال الأكرث �صرعة.

الأطعمة الغنية تكافح ال�ضرطان 
اليوم  الربيطانية  ال�صحافة  بها  حفلت  التي  الطبية  الأخ��ب��ار  م��ن 
بع�س  تكافح  امل��غ��ذي��ة  ب��امل��واد  الغنية  الأط��ع��م��ة  اأن  اإىل  ت�صري  درا���ص��ة 
اأن  ب�صيط باخلل ميكن  اختبار  اأخ��رى عن  ودرا���ص��ة  ال�صرطان،  اأن��واع 
يقلل معدل وفيات �صرطان عنق الرحم بن�صبة كبرية، واأخرياً علماء 
يبتكرون نوعا من الهالم يف حماولة لإعادة ترميم العظام املك�صورة 
التي  الأطعمة  اأن  مفادها  درا�صة  تلغراف  ديلي  �صحيفة  اأوردت  فقد 
تو�صف باخلارقة اأظهرت اأنها تكافح �صرطان الربو�صتاتا، وهو ما يعد 

تقدما هاما يف هذا املجال.
واأ�صارت ال�صحيفة اإىل اأن الرجال الذين عوجلوا باجلراحة اأو العالج 
الرومان  ب��ه خال�صة  اأُع��ط��وا كب�صولت  امل��ر���س  ه��ذا  م��ن  الإ���ص��ع��اع��ي 
التي  التجربة  نهاية  ويف  وال��ربوك��ويل.  والكركم  الأخ�صر  وال�صاي 
دامت �صتة اأ�صهر كانت ن�صبة م�صتويات بي اإ�س اآيه وهو الربوتني الذي 
اأولئك الذين تناولوا دواء  اأقل من   63% ي�صكل موؤ�صرا لل�صرطان، 

وهميا.
وذكرت ال�صحيفة اأن الختبارات املختربية والدرا�صات غري الع�صوائية 
ال�صغرية ال�صابقة اأ�صارت اإىل اأن تلك الأطعمة، الغنية بالبوليفينول 
)حام�س الكربوليك( لها تاأثري مكافح لل�صرطان، لكن هذه الدرا�صة 
مر�صى  على  التاأثري  ه��ذا  مثل  تو�صح  التي  الأوىل  هي  الربيطانية 

�صرطان الربو�صتاتا، مقارنة باأولئك الذين مل ُيعطوا الكب�صولت.
بالبوليفينول  الغنية  الغذائية  ال��وج��ب��ات  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر  وم��ن 
اأق��ل يف  اأن��ه��ا مرتبطة مبخاطر  وج��د  ال�صحية  الأطعمة  امل��وج��ود يف 
الأمرا�س املزمنة مثل اخلرف وارتفاع الكولي�صرتول والتهاب املفا�صل 

واأمرا�س القلب و�صيخوخة اجللد والتنك�س البقعي.
كذلك ربطت الدرا�صات املدخول املنتظم لهذه الأطعمة مبخاطر اأقل 
واملرئ  والبنكريا�س  الثدي  �صرطان  ومنها  ال�صرطانات  من  كثري  يف 
الناجني  اأن  الباحثون  ووجد  اجللد  و�صرطان  والربو�صتاتا  واملبي�س 
واخل�صراوات  الفاكهة  يتناولون  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  ال��ث��دي  �صرطان  م��ن 
وال�صويا وال�صاي الأخ�صر الغنية بالبوليفينول كانت معدلت انتكا�س 

املر�س لديهم اأقل.

119 قتياًل يف حريق مب�ضلخ دواجن
ن�صب  حيث  ال�صني  يف  ام�س  م�صرعهم  �صخ�س  مئة  م��ن  اك��رث  لقي 
حريق يف م�صلخ للدواجن يف اأ�صواأ ح�صيلة للقتلى منذ نحو 12 �صنة 

يف هذا البلد الذي تكرث فيه الكوارث ال�صناعية.
ب��اوي��وان يف ديهوي  300 �صخ�س يعملون يف م�صلخ  اك��رث من  وك��ان 
باقليم جيلني )�صمال �صرق( عندما ن�صب احلريق يف ال�صاعة ال�صاد�صة 
ان  م��وؤك��دة  الر�صمية  اجل��دي��دة  ال�صني  وكالة  اف��ادت  ما  على  �صباحا 

رجال النقاذ يف املكان ل يعلمون كم �صخ�صا حا�صرتهم النريان.
واعلن مكتب العالم القليمي يف حوايل الرابعة والن�س بعد الظهر 
ان عدد القتلى بلغ 119 �صخ�صا من دون تو�صيح عدد اجلرحى، على 
ح�صابه على موقع ويبو، الن�صخة ال�صينية من موقع تويرت للتوا�صل 
 50 نحو  ا�صابة  ع��ن  �صابق  وق��ت  يف  اعلن  امل��وق��ع  وك��ان  الجتماعي. 

�صخ�صا بجروح.
واعتربت بوابة بايدو ال�صينية على النرتنت ان احلريق هو ال�صواأ 
منذ ع�صر �صنوات ويف 25 كانون الول-دي�صمرب 2000 ن�صب حريق 
يف م��رك��ز جت���اري يف ل��وي��وان��غ يف اق��ل��ي��م ه��ي��ن��ان و���ص��ط ال��ب��الد ق�صى 
امل�صلخ معقد  مبنى  ت�صميم  ان  الوكالة  واف��ادت  ا�صخا�س   309 فيه 

ومنافذه �صيقة عطلت و�صول النقاذ.
ومل تتبني بعد ا�صباب احلريق لكن �صهودا �صرحوا للتلفزيون الر�صمي 
انهم �صمعوا انفجارا وحتدثوا عن ت�صرب رائحة نفاذة بعد ان حتدث 

التلفزيون يف البداية على موقعه على ويبو عن ما�س كهربائي.

بيل كلينتون: اأوباما 
هاٍو وغري كفوؤ 

ان  م��وؤخ��را  ن�صر  كتاب جديد  اأف���اد 
ال��رئ��ي�����س الأم���ريك���ي الأ���ص��ب��ق بيل 
احلايل  الرئي�س  و���ص��ف  كلينتون 
اأوباما باأنه غري كفوؤ و هاٍو  ب��اراك 
انه �صاعده يف النتخابات  ، موؤكداً 
امل��ا���ص��ي��ة م��ق��اب��ل وع���د م��ن��ه بدعم 
ال�صابقة  اخلارجية  وزي��رة  زوجته 
النتخابات  يف  كلينتون  ه��ي��الري 
الرئا�صية املقبلة يف العام 2016.

بو�صت  نيويورك  �صحيفة  وذك��رت 
الأمريكية ان كتاباً جديداً لإدوارد 
باراك  الهاوي  كالين حتت عنوان 
اأوباما يف البيت الأبي�س ، ينقل عن 
كلينتون  ان  مطلعة  م�����ص��ادر  ع��دة 
اأوباما بدعم  ح�صل على وعد من 
الرئا�صية  النتخابات  يف  زوج��ت��ه، 
مقابل   2016 ال���ع���ام  يف  امل��ق��ب��ل��ة 

دعمه يف العام 2012.
ويقول كالين يف كتابه ان كلينتون 
اأراد من زوجته اأن تواجه اأوباما يف 
رف�صته  اأم���ر  وه��و   ،2012 ال��ع��ام 

هي.
الكتاب عن م�صادر مطلعة  وينقل 
الأم����ريك����ي  ال���رئ���ي�������س  ان  ق���ول���ه���ا 
عالقة  ل���دي  لي�صت  ق���ال  الأ���ص��ب��ق 
اأوب���ام���ا وه���و ل يعرف  ب��ال��رئ��ي�����س 
يعرف كيف  ول  رئي�صاً  يكون  كيف 

يعمل العامل، هو غري كفوؤ وهاو .

رو�ضيا تطلق قمر 
ات�ضالت اأوروبي 

عن  ام�س  رو���ص��ي��ة،  ف�صاء  �صركة  اأعلنت 
اأم م��ن مركز  ب���روت���ون  اإط����الق ����ص���اروخ 
بايكونور الف�صائي ناقاًل قمر ات�صالت 

اأوروبي من نوع  �صي�س 6 .
الرو�صية  )ن��وف��و���ص��ت��ي(  وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت 
ال�صناعات  ���ص��رك��ة  ب��ا���ص��م  م��ت��ح��دث  ع��ن 
عملية  اأن   ، ك��رون��ي�����ص��ي��ف  ال��ف�����ص��ائ��ي��ة 
الإط��الق نفذت كما كان خمطط لها يف 
متام ال�صاعة 1:18 بعد الظهر بتوقيت 
مو�صكو من مركز بايكونور الف�صائي يف 
اإي�صال  يتم  اأن  املقرر  وم��ن  كازاخ�صتان 

القمر اإىل املدار خالل 15.5 �صاعات.
كبري  ق���م���ر  ه����و   ،  6 ���ص��ي�����س  اأن  ي���ذك���ر 
كيلوغراماً   6100 ي���زن  ل��الت�����ص��الت 
و�صالحيته ت�صل اإىل 15 عاماً، وتتمثل 
مهمته بتاأمني خدمات البث من اجليل 
اجلديد يف اأمريكا ال�صمالية، والالتينية، 

واأوروبا، واملحيط الأطل�صي.

يولد �صخ�س من اأ�صل خم�صة اأ�صخا�س مرهف احل�س 
من �صمنهم: فنانون ومفكرون متيزوا باإح�صا�س مفرط 
الإح�صا�س  يعترب  ل  ج��م��ة.  ع��اط��ف��ي��ة  م�����ص��اك��ل  وع���ان���وا 
املفرط عيباً. يتمتع الأ�صخا�س احل�صا�صون بوعي عميق 
وجودهم.  اخل��وف  ي�صمم  احل��ظ،  ل�صوء  لكن  وح��د���ٍس، 
تتعدد الو�صائل التي ميكن اعتمادها مل�صاعدة هذه الفئة 
على  وح��ّث��ه��ا  �صخ�صيتها  م��ع  التكيف  على  ال��ن��ا���س  م��ن 
والعاطفية  املهنية  حياتها  يف  طبيعتها  من  ال�صتفادة 

والروحية.

ما هو اخلوف؟
ُي��ع��ل��م امل���رء ب��اح��ت��م��ال وق���وع خ��ط��ر يف امل�صتقبل  ح��د���س 

القريب اأو البعيد )بعد ثواٍن اأو اأيام..( يثري اخلوف.
معايري  اإىل  اخل��ط��ر  تقييم  يخ�صع  �صخ�صي:  ���ص��ع��ور 
م�صاعر  غ��رار  على  �صخ�صي  �صعور  فاخلوف  �صخ�صية؛ 
اع��ت��ب��ار اخلوف  اإىل  احل����الت، متيل  بع�س  اأخ����رى. يف 
�صعوراً مو�صوعياً اإل اأنه لي�س كذلك يف حالت اأخرى، ل 
يفكر �صائق �صيارة �صباق اإل بالتحدي يف حني اأن النا�س 
ال��ع��ادي��ني ي��خ�����ص��ون وق���وع ك���ارث���ة. ي��ع��ود الخ���ت���الف يف 

تف�صري اخلطر اإىل تباين اخلربة ومهارات ال�صائقني.
اأم خيايل: يثري �صعور باخلطر املحدق اخلوف،  واقعي 
من دون اأن يكون اخلطر هذا بال�صرورة حقيقياً حتى 
واإن بدا حتمياً ل مفر منه. يوؤدي اخليال دوراً مهماً يف 
تكوين اإدراكك الذي يتاألف من اأربعة عنا�صر: الأفعال، 

امل�صاعر، اإنتاج خيايل وحكم.
اأموراً  فتت�صّور  فعله  اخليال  يفعل  اخل��وف،  ح��الت  يف 
امل�صاعر.  تثري  حا�صلة(  اأم��ور  اإىل  )ا�صتناداً  حت�صل  قد 
يخاف من مل ياألف املوج ومن يخ�صى املياه من الغرق 
اأك��رث من مرتين، فيتخيل  اإىل  ارتفعت موجة  يف حال 
اأو يهلع من قوتها ومن احتمال  بعيداً  اأنها قد حتمله 
البقاء طوياًل حتت املياه، اإل اأن اآخرين يجدون يف الأمر 

مبالغًة وخياًل.
ل يطراأ احلدث املتوقع ب�صكٍل مميت، فالتدخل يف املوقف 
قد يغرّي جمريات الأمور، اإذ قد تنجح يف تفادي حادث 
ما حني ت�صعر باخلطر، فت�صتدرك الأمور وحتلل �صريعاً 

حركة ال�صيارة وتقود ب�صكٍل ي�صاعدك على النجاة.
قد  ال��ن��ا���س.  ب��ني  بالعالقات  يتعلق  م��ا  يف  �صيان  الأم���ر 
عن  التعبري  يف  اأ�صلوبك  �صديقك  يتحمل  األ  تخ�صى 
دائماً،  حت�صل  اأم���ور  اإىل  ا�صتناداً  وغ�صبك،  ا�صتيائك 
كابتعاده عنك لبع�س الوقت وهروبه منك يف كل مرة 

اإل  م�صتاًء.  فيها  تظهر 
يبدو  امل��وق��ف  تغيري  اأن 

ممكناً. اإذا كنت تعتقد اأن 
طريقة تعبريك �صحيحة 
وغ��ري م��وؤذي��ة، اط��ل��ب منه 

التي  الأ���ص��ب��اب  يف  يفكر  اأن 
م�صاعرك  رف�س  اإىل  تدفعه 

ه������ذه حت������دي������داً. م����ع ال���وق���ت 
وبف�صل تعاونه، قد تتو�صل اإىل 

اأن  دون  م��ن  م�صاعرك  ع��ن  التعبري 
تهدد العالقة التي جتمعكما.

جتليات ج�سدية
فعل  ردود  م����ع  اخل�������وف  ي����رتاف����ق 

ج�صدية. حني ي�صت�صعر اجل�صد بخطٍر 
ال��غ��دة الكظرية م��زي��داً من  م��ا، ت��ف��رز 
للهروب  اجل�صد  فيتهياأ  الأدري��ن��ال��ني، 
القلب وحّدة  دق��ات  ت��زداد  للدفاع:  اأو 
اجل�صم  يف  ال��ده��ون  وتتفكك  التفكري 

مل���زي���د م���ن ط���اق���ة ق���د يحتاج  ت���اأم���ي���ن���اً 
اخلوف  باآثار  الإن�صان  ي�صعر  ل  اإليها.. 

اخلطر  ي��ك��ون  ح��ني  اإل  الفيزيولوجية 
الن���ت���ب���اه ويرجتف  ف��ي��ت�����ص��ت��ت  حم���دق���اً، 
اخلطر  ه��ول  اإىل  ويتنبه  خ��وف��اً  اجل�صم 

املحيط به.

ردود فعل خمتلفة
ب���اخل���وف، فتكون  ال�����ص��ع��ور  ع��ن��د  ال��ف��ع��ل  ت��خ��ت��ل��ف ردود 

وظيفية اأحياناً وتعيق عن احلركة اأحياناً اأخرى.
اإذا وجدت  ياأتي كرد فعل وقائي فاعل ج��داً.  ال�صلل:   -
نف�صك فجاأًة و�صط عملية �صطو م�صلحة من الأف�صل اأن 
تن�صى نف�صك بدًل من حماولة الهرب اأو ال�صراخ خوفاً، 
اأن  ُي�صتح�صن  الطريق،  ما يف  تواجه خطراً  ولكن حني 

تتجنّبه عو�صاً عن الوقوف �صاكناً.
من  احل��ري��ة،  م��ن  ق���دٍر  ب��اأك��رب  لال�صتمتاع  التجنب:   -
ال�صيطرة  من  لتتمكن  خم��اوف��ك.  تكبح  اأن  ال�صروري 
على خوفك، قّيم الثمن الذي �صتدفعه عند كبته وقارنه 

بذلك الذي �صتتكبده عند جتّنبه.
على  ق��درًة  معينون  اأ�صخا�س  ُيظِهر  اخلطر:  رف�س   -
اآبهني بها ظاهرياً،  مواجهة املخاوف، فيخاطرون غري 

تراهم يواجهون خوفهم من خالل حتجيمه واعتباره 
اأو  اأمراً خيالياً، فيندفعون يف مغامرات تفوق قدراتهم 

يتجاهلون اتخاذ تدابري للتقليل من �صاأن اخلطر. 

متى يكون اخلوف نافعًا؟ 
ي�صري اخلوف اإىل وجود خطر حمتمل وينقل معلومات 
ت�صمح ب��ات��خ��اذ ت��داب��ري وق��ائ��ي��ة ���ص��روري��ة، ل��ذل��ك يبدو 
اخلوف ل غنى عنه يف احلياة، فحتى احليوان ي�صتعني 

بهذا ال�صعور الوقائي للبقاء على قيد احلياة. 
يف احلقيقة، يتوقف كّل �صيء على معايري معينة، لذلك 
ل بّد من فرز املخاطر وتقييمها، اإذ ل يت�صاوى اخلطر 
ال�صطرار  من  الناجت  بذلك  الطائرة  بركوب  املرتبط 
حتّدد  اإن  م��ا  ل��ي��اًل.  ال�صمعة  �صيئ  ���ص��ارع  يف  امل���رور  اإىل 
املخاطر التي تقلقك وتزرع اخلوف يف نف�صك من دون 

�صبٍب وا�صح، اجتهد لتتخل�س منها وتق�صي عليها. 

توطيد العالقة بني الأطفال والكومبيوتر يف �صن مبكرة ي�صاعدهم يف ا�صتيعاب التكنولوجيا ويطور مهاراتهم الإبداعية.. 
هذا ما اأكدته درا�صة حديثة �صدرت يف اململكة املتحدة، اإذ اأو�صحت اأن التعلم املبكر للكومبيوتر يف املراكز التعليمية، 

وتلقي الربامج املهارية، خا�صة ت�صميم الأثاث اأوجد نتيجة مفادها اأن الأطفال يقدرون املعلومات التي يتلقونها 
كما يقدرون تكنولوجيا الت�صال عندما ي�صتخدمونها يف الواقع الفعلي.

بالكامل  باملنهج  الكمبيوتر  املعتمدة على  الطفل  اأن�صطة  باأن تكمل  اإم( ن�صحت  بي  )اآي  ل�صركة  ويف تقرير 
للممار�صة. واأن تكون مت�صلة مب�صاريع واقعية مثل عمل البطاقات ور�صوم اإي�صاح الق�ص�س.

ذي  يومي  �صياق  يف  الكمبيوتر  لروؤية  يحتاجون  الأطفال  ان  الدرا�صة  وتقول 
ليح�صل  احل�صانات  يف  الكومبيوترات  اإدخ���ال  اأن  البحث  اأث��ب��ت  كما  معنى، 
الطفل على اأداة مثل هذه دفع اإىل تعامل الأطفال ب�صيء من الحرتاف واإىل 

احرتام ذاتهم. وجتري حاليا خطة درا�صية ملعرفة اأهمية الكمبيوتر لالأطفال 
اب��ت��داأ الربنامج يف الوليات  ال��ع��امل، حيث  اأع���وام يف ع��دة م��واق��ع م��ن   3 يف �صن 

املتحدة منذ اأربع �صنوات، وقد امتد فيما بعد لي�صمل اأوروبا، اآ�صيا، اأ�صرتاليا، جنوب 
اأفريقيا. وال�صرق الأو�صط، مع 125 مركزا يف اململكة املتحدة، وتهدف اخلطة اإىل 

للحياة  جديدة  بتقنيات  والإمل��ام  املهمة،  املهارات  تطوير  يف  للبدء  الأطفال  م�صاعدة 
الذي  الرقمي  التق�صيم  بناء ج�صر على خط  امل�صتقبلية، وميثل الربنامج خطوة نحو 

يت�صمن طبقات خمتلفة من الب�صر

كيف تتعاملون مع فوبيا ال�ضعور باخلطر ؟

الكمبيوتر ي�ضاعد طفلك يف ا�ضتيعاب 
التكنولوجيا وتطوير مهاراته الإبداعية
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اأطفال بريطانيا يعتقدون اأن اجلبنة منتج نباتي 
املدار�س  ثلث تالميذ  يقرب من  ما  اأن  الإثنني،  ام�س  درا�صة جديدة،  ك�صفت 
الإبتدائية يف بريطانيا يعتقدون اأن اجلبنة منتج نباتي، واأن وجبة املاأكولت 

ال�صريعة املعروفة باإ�صم )اأ�صابع ال�صمك( تاأتي من الدجاج اأو اخلنازير.
اأن  �صي(،  بي  )بي  الربيطانية  الإذاع��ة  ن�صرتها هيئة  التي  الدرا�صة،  ووج��دت 
الطماطم تنمو  اأن  الثانوية يعتقد  امل��دار���س  10 م��ن ط��الب  ك��ل  م��ن  واح���داً 
الغذائية  امل��واد  م�صدر  ح��ول  التبا�صاً  هناك  واأن  فوقها،  ولي�س  الأر���س  حتت 
اأنها  مثل املعكرونة واخلبز بني التالميذ الأ�صغر �صناً، والذين يعتقد ثلثهم 

م�صنوعة من اللحوم.
 8 اإىل   5 العمرية  الفئة  من  الربيطانيني  التالميذ  من   19% اإن  وقالت 
�صنوات يعتقدون اأن البطاطا تنمو حتت الأر�س، يف حني يعتقد %10 منهم 

باأنها تنمو على ال�صجريات اأو الأ�صجار.
من  و88%  البتدائية  امل��دار���س  تالميذ  من   77% اأن  الدرا�صة  وا�صافت 
متلي  ال�صحية  القواعد  ب��اأن  يعتقدون  بريطانيا  يف  الثانوية  املدار�س  طالب 

على النا�س تناول خم�س ح�ص�س على الأقل من الفاكهة واخل�صار كل يوم.
طالب  من  و81%  البتدائية  املدار�س  تالميذ  من   67% اأن  اإىل  وا�صارت 
اخل�صار  من  اأق��ل  اأو  ح�ص�س   4 يتناولون  باأنهم  اع��رتف��وا  الثانوية  امل��دار���س 
والفاكهة يومياً، فيما اأقّر اثنان من كل 5 من طالب املدار�س الثانوية باأنهما 
من  ج���زءاً  ُتعترب  املعّلبة  اأو  امل��ج��ّم��دة  واخل�����ص��روات  الفاكهة  ب��اأن  يعتقدان  ل 

احل�ص�س اخلم�س.
يتناولون  ل  البتدائية  املدار�س  تالميذ  من  فقط   8% اإن  الدرا�صة  وقالت 
من  التالميذ  اأو���ص��اط  بني   24% اإىل  ارتفعت  الن�صبة  لكن  الفطور،  وجبة 
الفئة العمرية 11 اإىل 14 عاماً، واإىل %32 بني اأو�صاط الطالب من الفئة 

العمرية 14 اإىل 16 عاماً.
الأ�صماك  ياأكلون  الربيطانيني  الأطفال  من  فقط   17% اأن  اأي�صاً  ووج��دت 

مرتني يف الأ�صبوع، وهي الكمية التي يو�صي بها خرباء التغذية ال�صحية.

خوف من ال�سفر يف الطائرة، خوف من فقدان �سخ�ص عزيز، خوف من العناكب، 
اإزاء هذا الكّم  من القنبلة الذرية، من الآخرين، من املوت، خوف من الظالم... 
من اخلوف ُيطالب ال�سخ�ص بالتعقل وكاأن املنطق ي�ساعد على و�سع حد للخوف. 
لكن هل يكفي العقل واملنطق؟ وهل املنطق نقي�ص اخلوف؟ ومَل ل يكون للخوف 

�سبب معقول اإن مل يكن �سعورًا منطقيًا؟.
بقدر ما تتعدد الأمور التي قد ُت�سعرك باخلوف، تتعدد الأ�ساليب 

بع�ص  هلع...  رهبة،  اأ�سعر بخوف،  تقول:  فقد  ُتعرب عنه  التي 
يف  يت�ساركون  قد  النا�ص  اأن  حني  يف  ف��ردي،  اخل��وف  م�ساعر 
بع�سها الآخر، كاخلوف من الوحدة اأو من الجتماع مع اآخرين. 

فما هو هذا اخلوف املتعدد الوجوه؟

اأجنلينا تطل بعد 
ا�ضتئ�ضال الثديني

النجمة  ظ����ه����رت  ب���ه���ي���ة  ط���ل���ة  يف 
وللمرة  جويل  اأجنلينا  المريكية 
لعملية  خ�����ص��وع��ه��ا  ب���ع���د  الوىل 
ال�صاحة  على  الثديني  ا�صتئ�صال 
ملر�س  تعر�صها  من  خوفا  الفنية، 
برفقة  كانت  وق��د  الثدي  �صرطان 
زوجها املمثل براد بيت وذلك اأثناء 
ح�صورهم للعر�س الأول من فيلم 
World War Z يف العا�صمة 

الربيطانية لندن. 
واأك�������دت امل�������ص���ادر الأم���ري���ك���ي���ة اأن 
اأجن���ل���ي���ن���ا ج�����ويل ق����د ت��غ��ي��ب��ت عن 
اأج�����ل ح�صور  م���ن  دف����ن خ��ال��ت��ه��ا 
وقد  خطيبها  م��ع  الفيلم  اف��ت��ت��اح 
ب�صعور  وت�صعر  جيدة  ب�صحة  بدت 
رائ���ع ���ص��اك��رة اجل��م��ي��ع ع��ل��ى دعمه 

املتوا�صل لها.
يذكر اأن اأجنلينا جويل قد خ�صعت 
للوقاية  الثدي  ا�صتئ�صال  لعملية 
من الإ�صابة ب�صرطان الثدي لأنها 
مبعدل  ب��ه  الإ���ص��اب��ة  ن�صبة  حتمل 
%87 كما اأنها على ا�صتعداد على 
ا�صتئ�صال املبي�س لن�صبة احتمالية 

ا�صابتها مبعدل 50%.
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�ضداقة البيئة وحمايتها يف معر�ض �ضنوي نظمته طالبات العلوم ال�ضيا�ضية
•• العني-الفجر:

ت�صوير-حممد معني:

جهود الأمم املتحدة يف احلفاظ على البيئة وكذلك جهود دولة الإمارات 
يف هذا اخل�صو�س كانت حا�صرة يف معر�س �صاركت فيه اأربع وثمانون 
من طالبات الكليات املختلفة ويف مقدمتهن طالبات العلوم ال�صيا�صية 
بالدرجة  تهدف  التي  التوعية  عمليات  يف  ي�صاهمن  اأن  اأردن  ال��الت��ي 
الأوىل احلفاظ على البيئة يف حماولة لتقدمي عربون �صداقة مع هذه 
البيئة التي باتت مهددة وحتيط بها الأخطار من كل جانب ليكون يف 
مقدمة هذه الأخطار ما اأ�صاب طبقة الأوزون اإ�صافة اإىل التهديدات 

التي تالحق مياه الأنهار واملحيطات اإىل جانب املحميات الطبيعية.
بجامعة  ال�صيا�صية  ال��ع��ل��وم  اأ���ص��ت��اذة  م���راد  ن�صرين  ال��دك��ت��ورة  ح��اول��ت 
الإمارات اأن جتمع القوى من اأجل احلفاظ على البيئة وحمايتها لتجد 
العون من طالباتها ممن لهن اهتمام بالبيئة وق�صاياها املختلفة لتبادر 
ومعها ما يقرب من مائة طالبة يف اإقامة معر�س اتخذ من �صاحة كلية 
تقنية املعلومات باحلرم اجلامعي اجلديد مكانا له لي�صتقطب الع�صرات 
من الدار�صات اإ�صافة اإىل اأع�صاء هيئة التدري�س ممن يع�صقون البيئة 
ويحاولون يف كل يوم املحافظة عليها ليبادر عميد كلية العلوم الإن�صانية 
والجتماعية الدكتور حممد البيلي ومعه رئي�س ق�صم العلوم ال�صيا�صية 
الدكتور حممد بن هويدن والدكتور ن�صرين مراد �صاحبة اأول مبادرة 

يف هذا املجال بافتتاح فعاليات املعر�س والتجول يف حمتوياته ليكون 
بر�صالة  يبعثن  اأن  اأردن  وكاأنهن  قدمنها  التي  ال��زراع��ات  هذا  بني  من 
اإىل كل زائر مفادها اأن زيادة امل�صطحات اخل�صراء واحلد من الت�صحر 
املعر�س  فعاليات  تتوقف  ومل  البيئة  ل�صداقة  مهمة  عوامل  والتلوث 
والعلمية  الثقافية  الكتب  اأم��ات  م�صاحات من  �صم  بل  احلد  هذا  عند 
وكاأن القائمني على املعر�س اأرادوا تزويد كل قادم بجرعة ثقافية من 

املهم اأن يكون من بينها احلفاظ على البيئة و�صداقتها.
الدكتور  والجتماعية  الإن�صانية  العلوم  كلية  عميد  اأ�صاد  جانبه  من 
حممد البيلي بهذه املبادرة التي تتبناها الدكتورة ن�صرين مراد ومعها 
طالبات العلوم ال�صيا�صية موؤكدا على اأن اإقامة مثل هذه الفعاليات من 
�صاأنه اأن ي�صهم يف زيادة الوعي بالبيئة اإ�صافة اإىل اأنها ت�صكل دعوة لكل 
اأفراد املجتمع لعقد م�صاحلة مع البيئة على غرار العقد الجتماعي .

ويف نف�س الإطار ثمن رئي�س ق�صم العلوم ال�صيا�صية الدكتور حممد بن 
تاأتي يف  اأنها  الفعالية خا�صة  للقائمني على هذه  املهم  ال��دور  هويدن 
اإطار تدري�س ميثاقي املنظمات الدولية والعالقات الدولية التي تقوم 

بتدري�صهما اأ�صتاذة العلوم ال�صيا�صية الدكتورة ن�صرين مراد.
ال��ذي تقوم به  ال��دور  اأك��دت الدكتورة ن�صرين م��راد على  ومن جانبها 

دولة الإمارات يف حماية البيئة واحلفاظ عليها.
الكليات  طالبات  ومعهن  ال�صيا�صية  العلوم  طالبات  �صاركت  وق��د  ه��ذا 
ليكون  ال��ي��وم  م�صاء  حتى  تتوا�صل  التي  الفعالية  اإجن���اح  يف  املختلفة 
– �صيخة بنت �صعيد بن حممد  من بني الطالبات امل�صاركات ال�صيخة 
اإىل جانب  الفعالية  تنظيم هذه  ب��ارز يف  دور  لها  كان  والتي  نهيان  اآل 
زميالتها من الدار�صات لتوؤكد اأن احلفاظ على البيئة كان يف مقدمة 
يومي  �صلوك  البيئة  �صداقة  اأ�صبحت  حتى  الدولة  قيادات  اهتمامات 
ميار�صه الكثريون يف اإطار منهج للتوعية حر�س على اأن املعر�س املقام 

جزء منه.

ظاهرة الحتبا�ض احلراري 
خطر يهدد كوكب الأر�ض

•• العني-الفجر:

العلوم  طالبات  اهتمامات  مقدمة  يف  كانت  احل���راري  الحتبا�س  ظ��اه��رة 
قدمت  حيث  البيئة  �صداقة  على  حر�س  �صنوي  معر�س  �صمن  ال�صيا�صية 
نتيجة  الأر���ص��ي��ة  ال��ك��رة  اأ���ص��اب  م��ا  م��ن خالله  اأو�صحتا  طالبتان من��وذج��اً 
هذه  زادت  حيث  الطبيعي  معدلها  ع��ن  احل����رارة  درج���ات  ارت��ف��اع  ظ��اه��رة 
املعدلت ابتداء من منت�صف القرن الع�صرين والتي اأدت اإىل زيادة الغازات 
الدفيئة ليكون منها ثاين اأك�صيد الكربون وامليثان واأك�صيد النرتوز وغريها 

من الغازات التي تاأتي نتيجة �صوء تعامل الإن�صان مع البيئة املحيطة به. 

م�ضت�ضفى توام ينظم موؤمتر الإمارات الثاين لالأورام يف اأبوظبي
•• العني - الفجر:

هوبكنز  جونز  م��ع  ب��ال���ص��رتاك  ت��وام  م�صت�صفى  اعلن 
اأب��وظ��ب��ي للخدمات  ب��ال��ت��ع��اون م��ع ���ص��رك��ة  ال��ط��ب��ي��ة و 
ال�����ص��ح��ي��ة )����ص���ح���ة(، ع���ن ت��ن��ي��ظ��م م���وؤمت���ر الإم������ارات 
ل��الأورام، لل�صنة الثانية على التوايل وذلك يف الفرتة 
ما بني 14-16 نوفمرب 2013، حيث يعقد املوؤمتر 
يف ق�صر الإمارات يف اأبوظبي، حتت �صعار و�صع معايري 
يف  ي�صارك  ال�صرطان  ملر�صى  ال�صحية  للرعاية  اأعلى 
املخت�صني واخلرباء  م��ن   1000 ي��ق��ارب  م��ا  امل��وؤمت��ر 
ورعاية  وعالج  اأبحاث  جمال  يف  والإقليمني  املحليني 
مر�صى ال�صرطان، وذلك ملناق�صة اأحدث التطورات يف 

جمال الأورام.
والأطباء  ال��ب��اح��ث��ني  م��ن  ع����دداً  امل���وؤمت���ر  وي�صتقطب 
هذه  وت�صمل  الأورام،  جم��ال  يف  امل��ع��روف��ني  العامليني 
جامعة  م��ن  نوردلينقر  ب��رن��ادرد  الدكتور  املجموعة: 
ميهرا جول�صان من  وال��دك��ت��ور  ب��ري،  اأم��ربوي��ز  ه��وب 
مركز دانا فاربر برجهام ل�صرطانات الن�صاء، والدكتور 
جون اإيف دولرد من املركز العاملي لالأورام، والدكتور 
كرتينج  �صلون  ميموريال  مركز  من  بركات  ريت�صارد 
املعروفني  املحليني  اأما جمموعة اخلرباء  لل�صرطان. 
والذين �صي�صاركون باآرائهم يف اأبحاث الأورام وعالجها 

الأورام  ا�صت�صاري  ج��ال��ودي  حممد  ال��دك��ت��ور  فت�صمل 
ناجي  والدكتور  امل��وؤمت��ر،  ورئي�س  ت��وام  م�صت�صفى  من 
ال�صغري من اجلامعة الأمريكية يف بريوت، و الدكتور 
�صوقي بزرب�صي من م�صت�صفى امللك في�صل التخ�ص�صي 
حمدي  والدكتور  عبداحلق  يا�صر  والدكتور   ، ومركز 

عبد العظيم من جامعة القاهرة.

مل�صت�صفى  التنفيذي  الرئي�س  �صيفر  جريجوري  وق��ال 
توام : يعزز موؤمتر الإمارات ال�صنوي لالأورام �صمعتنا 
كرواد على امل�صتوى الإقليمي يف جمال رعاية مر�صى 
الإمكانيات  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  ي�صلط  اأن���ه  ك��م��ا  ال�����ص��رط��ان 
ع��ل��ى مدار  اإل��ي��ه��ا  ال��و���ص��ول  ا�صتطعنا  ال��ت��ي  امل��ت��ق��دم��ة 
النظر  وجهات  نتبادل  وبينما  املا�صية.  �صنة  الثالثني 

اخلرباء  م��ع  الأورام  جم���ال  يف  والإق��ل��ي��م��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة 
اأع��م��ال خا�س  اإع����داد ج���دول  ال��ع��امل��ي��ني، ف��اإن��ن��ا ب�صدد 
ال�صرطان  مر�صى  وع���الج  رع��اي��ة  جم��ال  يف  ببحوثنا 
للعام املقبل. وتعترب عملية تبادل اخلربات هذه والتي 
الفوائد  اأعظم  من  الأورام  علم  تطوير  على  ت�صاعد 
التي يعود بها هذا املوؤمتر على دول��ة الإم��ارات وعلى 
دول املنطقة. ولقد لحظنا اإقباًل كبرياً على امل�صاركة 
الخت�صا�س  ذوي  قبل  العام من  ه��ذا  املوؤمتر  ه��ذا  يف 
يف جمال رعاية وعالج مر�صى ال�صرطان ونحن على 

يقني من اأنه �صيح�صد املزيد من النجاحات .
واأ����ص���اف ال��دك��ت��ور حم��م��د ج���ال���ودي، رئ��ي�����س موؤمتر 
الإمارات لالأورام ، لقد و�صعنا معايري عالية امل�صتوى 
املعايري  تلك  على  احلفاظ  ونتوقع  املا�صي،  العام  يف 
بحيث  الربنامج  و�صع  ومت  للتميز  الدائم  �صعينا  مع 
الرئي�صية  الفرعية  التخ�ص�صات  جميع  مناق�صة  تتم 
تقريباً يف علم الأورام خالل الأيام الثالثة للموؤمتر. 
و�صتزود عرو�س اخلرباء العامليني املعروفني وحلقات 
ال��ن��ق��ا���س احل�����ص��ور ب���اأح���دث امل��ع��ل��وم��ات ح���ول اأف�صل 
اأب��ح��اث وت�صخي�س  امل��م��ار���ص��ات وال��ت��ط��ورات يف جم��ال 
وعالج ال�صرطان، والتي �صت�صاعد على تطوير قدرات 
بالتفاعل  لهم  الفر�صة  واإتاحة  ال�صريرية  امل�صاركني 

مع الرواد يف جمال علم الأورام .

كتب وموؤلفات علمية 
م�ضاحبة للفعاليات

•• العني-الفجر:

الكتب العلمية والثقافية كانت م�صاحبة لفعالية اتخذت من �صداقة البيئة 
واحلفاظ عليها هدفا لها حيث حر�صت طالبات العلوم ال�صيا�صية بجامعة 
على  م��راد  ن�صرين  ال��دك��ت��ورة  ال�صيا�صية  العلوم  اأ���ص��ت��اذة  ومعهن  الإم����ارات 
تقدمي مناذج من اأمات الكتب العلمية والثقافية لتكون بني يدي الطالبات 
واأع�صاء هيئة التدري�س  كما وجه القائمون على الفعالية الدعوة لعدد من 
الكتب واملتخ�ص�صني لتقدمي موؤلفاتهم لت�صبح يف متناول الدار�صات ليكون 

من بني هوؤلء الكاتب والق�صا�س الدكتور مو�صى يعقوب.  

افتتاح امللتقى العلمي الثالث 
لنادي خورفكان للمعاقني

افتتح �صعادة حممد جمعه بن هندي رئي�س املجل�س ال�صت�صاري لإمارة ال�صارقة 
يف املركز الثقايف يف مدينة دبا احل�صن م�صاء اأم�س الول..امللتقى العلمي الثالث 
لنادي خورفكان للمعاقني الذي يقام حتت رعاية �صمو ال�صيخ عبداهلل بن �صامل 
ال�صارقة  جمل�س  امللتقى  وينظم  ال�صارقة.  حاكم  نائب  القا�صمي  �صلطان  بن 
دبا  مدينة  يف  والطالبات  الطلبة  اأم��ور  اأولياء  جمل�س  مع  بالتعاون  الريا�صي 
احل�صن وذلك حتت �صعار معا من اأجل رعاية وتاأهيل اأف�صل لذوي الإعاقة . 
وح�صر افتتاح امللتقى الذي تتوا�صل فعالياته ثالثة اأيام متيم �صامل الريامي 
رئي�س  ر�صيد  اأحمد  ال���رزاق  وعبد  احل�صن  دب��ا  ملدينة  البلدي  املجل�س  رئي�س 
للملتقى  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  للمعاقني  نادي خورفكان  اإدارة  جمل�س 
بدبا  والطالبات  الطلبة  اأم���ور  اأول��ي��اء  جمل�س  رئي�س  ب��غ��داد  �صعيد  واإب��راه��ي��م 
املجل�س  اأع�صاء  العام للملتقى وعدد من  املن�صق  را�صد ر�صود  احل�صن وحممد 
جمال�س  واأع�صاء  وروؤ���ص��اء  احلكومية  ال��دوائ��ر  وم���دراء  والبلدي  ال�صت�صاري 
اأندية املعاقني بالدولة والباحثني من الدول العربية امل�صاركة بامللتقى . وقام 
امل�صغرة  الرتاثية  القرية  بافتتاح  احلفل  ب��داي��ة  يف  هندي  ب��ن  جمعه  حممد 
امل�صاحبة للملتقى واملقامة باملركز الثقايف حيث قدم حممد را�صد ر�صود �صرحا 
العربية  ال��دول  ال�صيوف من  اإليه من تعريف  القرية وما ترمي  اأه��داف  عن 
وبدور  املنطقة  اأ���ص��ال��ة  وم���دى  ل��ل��دول��ة  ال��ع��ري��ق  ب��ال��رتاث  بامللتقى  امل�صاركني 
املوؤ�ص�صات احلكومية امل�صاركة بدعم وتوفري اأف�صل الإمكانيات ليتمكن املعاقني 
وت�صمنت   . والإمكانيات  التجهيزات  باأف�صل  املف�صلة  ريا�صتهم  ممار�صة  من 
املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  األقى  ثم  الأبطال  اأوبريت عزمية  فقرات احلفل 
للملتقى عبد الرزاق احمد بني ر�صيد كلمة اأكد فيها ان ما حظيت به ريا�صة 
القيادة  الكرمية من  الرعاية  بف�صل  كان  الدولة من تطور ورقي  املعاقني يف 
الر�صيد موؤكدا اأن ريا�صة املعاقني ا�صتطاعت ان ت�صل للعاملية بف�صل الرعاية 

والإهتمام من احلكومة الر�صيدة . 
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فقدان ال�ضمع 
مرتبط باملعرفة

التابع لحتاد الأطباء  الباطني(  ُن�صرت على موقع )الطب  وفق درا�صة 
الأمريكيني يف 21 يناير 2013، قد يكون الرا�صدون الأكرب �صناً ممن 
خطر  ارتفاع  لوحظ  معرفية.  مل�صاكل  معر�صني  ال�صمع  فقدان  يعانون 
اخللل املعريف عند الأ�صخا�س الذين يعانون فقدان ال�صمع بن�صبة 24% 
الباحثني  راأي  بح�صب  ذل��ك  يعني  الطبيعي.  ال�صمع  باأ�صحاب  مقارنًة 
 30% بني  ت��رتاوح  وبن�صبة  مت�صارعة  بوترية  العقلية  املهارات  تراجع 

و%40، اأي حني يرتاجع ال�صمع اإىل 25 دي�صيبل.
�صبب  لتحديد  اإ�صافية  باأبحاث  القيام  �صرورة  الدرا�صة  معّدو  ي�صتنتج 
تلك النتائج ومعرفة ما اإذا كان عالج فقدان ال�صمع يوؤثر على الرابط 
بني امل�صكلة واخللل املعريف. ت�صري درا�صات �صابقة اإىل اأن م�صاكل التوا�صل 
العزلة  وُتعترب  اإىل عزلة اجتماعية،  ت��وؤدي  ال�صمع  الناجمة عن فقدان 

الجتماعية عامل خطر لالإ�صابة باخلرف.

ط بل اإنها قد تكون مفيدة جدًا لك. يف  القهوة لي�ست جمرد م�سروب دافئ ومن�سِّ
ال�سنوات والعقود الأخرية، در�ص العلماء اآثار القهوة على خمتلف جوانب ال�سحة 
اأ�سباب  اإليكم �سبعة  اأقل تقدير.  اإليها مده�سة على  وكانت النتائج التي تو�سلوا 
جتعل من القهوة اأحد اأف�سل امل�سروبات ال�سحية يف العامل، اأوردتها املجلة العلمية 

.PopularScience

من املفيد ا�ستهالكها بكميات معتدلة

�ضبعة اأ�ضباب جتعل من القهوة 
اأحد اأف�ضل امل�ضروبات ال�ضحية

الذكاء م�ستوى  تزيد   1-
ل ت�صاعدك القهوة على التيقظ فح�صب بل قد جتعلك اأكرث ذكاًء اأي�صاً.

طة وُتعترب من اأكرث  املادة الفاعلة يف القهوة هي الكافيني، وهي مادة من�صِّ
العنا�صر التي توؤثر على ال�صحة العقلية وُت�صتهلَك يف العامل.

ا�صمه  ناقل ع�صبي مثبط  اآث���ار  ال��دم��اغ  الأول��ي��ة يف  الكافيني  اآل��ي��ة  تعيق 
الأدينو�صني.

عموماً  الكافيني  م��ادة  تزيد  املثبطة،  الأدينو�صني  اآث��ار  اإعاقة  خالل  من 
اأخ��رى مثل  ناقالت ع�صبية  الدماغ وتطلق  الع�صبية يف  ن�صاط اخلاليا 

الدوبامني والنوريبينيفرين.
اأن��ه قد  ال��دم��اغ، فاأظهرت  اآث��ار الكافيني على  در�صت جت��ارب دقيقة ع��دة 
والوظيفة  التيّقظ،  ون�صبة  والذاكرة،  الفعل،  ردود  ووقت  امل��زاج،  يح�ّصن 

املعرفية عموماً.
ما  ال��دم��اغ،  يف  مثبطاً  ع�صبياً  ناقاًل  بفاعلية  الكافيني  يعيق  باخت�صار، 
الكافيني  اأن  اإىل  الدقيقة  التجارب  ت�صري  وا�صح.  ط  اأثر من�صِّ اإىل  ي��وؤدي 

يح�ّصن املزاج والوظيفة الدماغية يف اآن.

وحت�سني الأداء اجل�سدي الدهون  حرق  على  ت�ساعد   2-
اخلا�صة  التجارية  املكمالت  معظم  يف  الكافيني  لد�ّس  وجيه  �صبب  ثمة 

بحرق الدهون.
طة على اجلهاز الع�صبي املركزي،  تعزز مادة الكافيني، بف�صل اآثارها املن�صِّ

عملية الأي�س وتزيد اأك�صدة الأحما�س الدهنية.
اآليات عدة، من  الأداء الريا�صي بف�صل  اأي�صاً  اأن يح�ّصن الكافيني  ميكن 

بينها جمع الأحما�س الدهنية انطالقاً من الأن�صجة الدهنية.
الدرا�صات،  خمتلف  نتائج  مقارنة  على  يرتكزان  منف�صلني  حتليلني  يف 

تبني اأن الكافيني يح�ّصن الأداء الريا�صي بن�صبة 11 اإىل 12%.
الأحما�س  جمع  على  وي�صاعد  الأي�س  معدل  الكافيني  يزيد  باخت�صار، 
اجل�صدي  الأداء  يح�صن  ق��د  الدهنية.  الأن�صجة  م��ن  انطالقاً  الدهنية 

اأي�صاً.

بالنوع  الإ�سابة  خطر  جذريًا  -تخّف�ص   3
الثاين من ال�سكري

باأ�صلوب  متعلق  داء  ال�صكري  م��ن  ال��ث��اين  ال��ن��وع 
ارتفع  كونه  وبائية  م�صتويات  بلغ  وق��د  احل��ي��اة 
هو  وه���ا  ع��ق��ود،  ب�صعة  خ���الل  اأ���ص��ع��اف  بع�صرة 

ي�صيب الآن نحو 300 مليون �صخ�س.
الدم  غ��ل��وك��وز  ارت��ف��اع م�صتويات  م��ع  امل��ر���س  ي��رتاف��ق 

ب�صبب مقاومة الأن�صولني اأو العجز عن اإنتاج الأن�صولني.
يف درا�صات بحثية، ارتبطت القهوة ب�صكل متكرر برتاجع خطر 

 23% بني  اخلطر  تراجع  ن�صبة  ت��رتاوح  بال�صكري.  الإ�صابة 
و�صوًل اإىل 67%.

���ص��ارك فيها م��ا جمموعه  18 درا����ص���ة  ���ص��ام��ل��ة يف  دق��ق��ت م��ق��ال��ة 
القهوة  من  اإ�صايف  ك��وب  كل  تناول  اأن  تبني  �صخ�صاً.   457922
يومياً يخّف�س خطر الإ�صابة بال�صكري بن�صبة %7. كلما ا�صتهلك 

النا�س القهوة، يرتاجع ذلك اخلطر.
الإ�صابة  خلطر  ج��ذري  برتاجع  القهوة  �صرب  يرتبط  باخت�صار، 
بالنوع الثاين من ال�صكري. كل من ي�صرب اأكواباً عدة يومياً يكون 

اأقل عر�صة لالإ�صابة بال�صكري.

والباركن�سون الزهامير  باأمرا�ص  الإ�سابة  خطر  تخّف�ص   4-
ل ت�صاهم القهوة ح�صراً يف زيادة م�صتوى الذكاء على املدى الق�صري، بل 

اإنها قد حتمي الدماغ اأي�صاً يف مرحلة متقدمة من ال�صن.
داء الزهامير ال�صطراب الع�صبي التنك�صي الأكرث �صيوعاً يف العامل، وهو 

اأحد اأبرز اأ�صباب اخلرف.
يف الدرا�صات التحليلية، لوحظ تراجع خطر الإ�صابة بالزهامير واخلرف 

بن�صبة %60 عند م�صتهلكي القهوة.
موت  م��ع  وي��رتاف��ق  تنك�صي  ع�صبي  ا���ص��ط��راب  اأب���رز  ث��اين  الباركن�صون 
الأع�صاب التي تنتج الدوبامني يف الدماغ. قد ت�صاهم القهوة يف تخفي�س 

خطر الإ�صابة مبر�س الباركن�صون بن�صبة ترتاوح بني 32 و60%.
باخت�صار، ترتبط القهوة برتاجع حالت اخلرف وال�صطرابات الع�صبية 

التنك�صية مثل الزهامير والباركن�صون.

للكبد جدًا  مفيدة  تكون  قد   5-
وهو  اجل�صم،  يف  احليوية  الوظائف  مئات  وينفذ  مهم  ع�صو  ه��و  الكبد 

�صعيف جداً اأمام النزعات املعا�صرة مثل ا�صتهالك �صكر الفركتوز.
اأمرا�س  الناجم عن  الكبد  ت�صرر  النهائية من  املرحلة  الكبد هي  تلّيف 
مليء  بن�صيج  ع��م��وم��اً  الكبد  ن�صيج  ُي�صتبدل  حيث  الكبد  ال��ت��ه��اب  مثل 
تلّيف  خطر  تخّف�س  اأن  ميكن  القهوة  اأن  عدة  درا�صات  اأثبتت  بالندوب. 

الكبد بن�صبة 

ت�صل اإىل %80، ويكون الأثر قوياً على وجه التحديد عند الأ�صخا�س 
يف  اأي�صاً  القهوة  ت�صاهم  ق��د  يومياً.  اأك��رث  اأو  اأك���واب   4 ي�صربون  ال��ذي��ن 
تخفي�س خطر الإ�صابة ب�صرطان الكبد بن�صبة %40 تقريباً. باخت�صار، 
يبدو اأن القهوة حتمي من ا�صطرابات معينة يف الكبد كونها تخّف�س خطر 

الإ�صابة ب�صرطان الكبد بن�صبة %40 وتلّيف الكبد بن�صبة 80%.

-قد تخّف�ص خطر الوفاة  6
اأن  ي�������ب�������دو 

اأن القهوة غري �صحية. لكّن هذا ال�صتنتاج  الكثريين يظنون حتى الآن 
نتائج  مع  ب�صدة  تتناق�س  ال�صائعة  التقليدية  الأفكار  لأن  مفاجئاً  لي�س 

الدرا�صات الدقيقة.
برتاجع  يرتبط  القهوة  �صرب  اأن  تبني  �صاملتني،  وبائيتني  درا�صتني  يف 

خطر الوفاة ملختلف الأ�صباب.
الثاين  بالنوع  الإ�صابة  ح��ال  يف  التحديد  وج��ه  على  عميقاً  الأث��ر  يكون 
من ال�صكري. فقد لحظت اإحدى الدرا�صات تراجع خطر الوفاة بن�صبة 

%30 عند م�صتهلكي القهوة خالل فرتة 20 �صنة.
وفق  الوفاة  يرتبط برتاجع خطر  القهوة  ا�صتهالك  اأن  يبدو  باخت�صار، 
من  الثاين  بالنوع  الإ�صابة  حال  يف  �صيما  ل  حتليلية،  وبائي�����ة  درا�ص����ات 

ال�صكري.

الأك�سدة وم�سادات  باملغذيات  غنية  القهوة   7-
القهوة لي�صت جمرد مياه �صوداء. ي�صل بع�س املغذيات املوجودة يف حبوب 
من  ج��ي��دة  ن�صبة  على  فعلياً  يحتوي  ال���ذي  النهائي  امل�����ص��روب  اإىل  ال��ن 

الفيتامينات واملعادن.
يحتوي كوب القهوة على العنا�صر الآتية:

- %6 من الكمية املو�صى بها يومياً من حم�س البانتوثينيك )الفيتامني 
.)B5

)الفيتامني  الريبوفالفني  من  يومياً  بها  املو�صى  الكمية  %11 من   -
.)B2

والثيامني   )B3( النيا�صني  من  يومياً  بها  املو�صى  الكمية  من   2%  -
.)B1(

- %3 من الكمية املو�صى بها يومياً من البوتا�صيوم واملنغنيز.
قد ل تبدو هذه الن�صب وافرة، لكن عند ا�صتهالك اأكواب عدة من القهوة 

يومياً ترتفع الن�صبة �صريعاً.
اأي�صاً على ن�صبة هائلة  لكن ل يقت�صر الأم��ر على ذلك. حتتوي القهوة 
من م�صادات الأك�صدة. بل اإنها اأكرب م�صدر مل�صادات الأك�صدة يف 

احلمية الغربية وتتفوق على الفاكهة واخل�صار معاً.
ب��اخ��ت�����ص��ار، حت��ت��وي ال��ق��ه��وة ع��ل��ى ن�����ص��ب��ة ج��ي��دة من 
م�صدر  اأكرب  وتعترب  املتنوعة،  واملعادن  الفيتامينات 

مل�صادات الأك�صدة يف احلمية املعا�صرة.

ر�سالة مهمة
القهوة،  من  معتدلة  كميات  ن�صتهلك  اأن  املفيد  من 
املبالغة يف �صربها قد تكون مقاربة م�صّرة رغم  لكّن 

كل �صيء.
اأن بع�س الدرا�صات الآنف ذكرها كان وبائياً  ُي�صار اإىل 
بني  ال���رواب���ط  ال��درا���ص��ات  تثبت  اأن  مي��ك��ن  بطبيعته. 
الأم��ور ولكنها ل ت�صتطيع اأن تثبت اأن القهوة هي 

التي �صببت تلك الآثار.
ت�صيفوا  ل  ال�����ص��ح��ي��ة،  ب��امل��ن��اف��ع  ل��الح��ت��ف��اظ 
القهوة!  اأخ��رى يف  اأي مادة م�صّرة  اأو  ال�صكر 
النوم، ل  اإذا كانت ت�صبب لكم ا�صطرابات يف 

ت�صربوها بعد ال�صاعة الثانية من بعد الظهر.
لي�صت  القهوة  اأن  الوا�صح  من  امل��ط��اف،  نهاية  يف 

املادة ال�صريرة التي كان يت�صورها النا�س.
بل اإن القهوة قد تكون فعلياً اأف�صل م�صروب �صحي يف العامل!

ت�سيق العمود الفقري ي�سبب �سعف وخدر وم�ساكل يف التوازن

كيف تتخل�ض من الأمل الع�ضبي يف ال�ضاقني؟ 
ت�صّيق العمود الفقري يعني ت�صّيق قناته، اأي امل�صاحة 
التي حتيط وحتمي احلبل ال�صوكي يف الظهر. 
ال�صغط على احلبل  اإىل  الت�صيق  ي��وؤدي 
اأط������راف  ال�������ص���وك���ي والأع���������ص����اب يف 
جناح  ن�صبة  ف��م��ا  ال��ف��ق��ري.  ال��ع��م��ود 
الأمل  ملعاجلة  الفقري  العمود  َحقن 
ت�صيق  ب�صبب  ال�صاقني  يف  الع�صبي 

العمود الفقري؟
ال��ع��م��ود الفقري  ت�����ص��ي��ق  ي�����ص��ب��ب  ق���د 
وال�����ص��ع��ف واخل�����در وم�����ص��اك��ل يف  الأمل 
اأ�صفل  يف  احلالة  ترتكز  ما  غالباً  ال��ت��وازن. 
وقد  القطني(  الفقري  العمود  )ت�صيق  الظهر 
ت�صبب عوار�س يف ال�صاقني والظهر، ل �صيما عند 
عرب  الأمل  تخفيف  ميكن  م�صتقيم.  ب�صكل  ال��وق��وف 

النحناء اإىل الأمام.
قد يكون الت�صيق موجوداً منذ الولدة اأو رمبا يتطور 
مع الوقت ب�صبب التهاب املفا�صل، وروا�صب الكال�صيوم 
اللبية )مر�س  النواة  الفقري، وفتق  العمود  اأربطة  يف 
م��ن هذه  اأو خليط  اأخ����رى،  اإ���ص��اب��ة  اأي  اأو  ال��دي�����ص��ك(، 
ال��ع��وار���س تدريجية  ب��داي��ة ه��ذه  ت��ك��ون  احل���الت كلها. 

حني يكون الت�صيق ناجماً عن هذه الأ�صباب.

ت�سمل خيارات العالج الأويل الأكرث �سيوعًا:
- امل�صكنات مثل الأ�صيتامينوفني.

مثل  لاللتهابات  امل�صادة  ال�صتريويدية  غري  الأدوي���ة   -
الإيبوبروفني اأو الأ�صربين.

- مرّخيات الع�صالت مبا اأن الت�صنج الع�صلي قد يرتافق 
مع ا�صطراب ع�صبي.

والتدّرب  وتقويته  اجل�صم  لتمديد  الفيزيائي  العالج   -
على خمتلف الو�صعيات.

عالج
ل اأي حت�صن، قد يو�صي الطبيب بال�صتريويدات  اإذا مل ُي�صجَّ
الق�صرية التي ُتعترب عنا�صر فاعلة ملكافحة اللتهاب. يف بع�س 
ال�صتريويدات  من  ق�صرياً  عالجاً  الأط��ب��اء  ي�صف  احل��الت، 
اأو قد ي�صفون عدداً  الفم مثل الربيدنيزون.  الق�صرية عرب 
حقن  يتم  حيث  الق�صرية  ال�صتريويدات  حقن  من  حم��دوداً 
)منطقة  ال�صوكي  احلبل  خ��ارج  الواقعة  امل�صاحة  يف  ال���دواء 
واللتهاب  التوّرم  ت�صاهم احلقن يف تخفيف  فوق اجلافية(. 

داخل الأع�صاب امل�صغوطة اأو بالقرب منها.
امل��ج��ال. غالباً ما تتم  امل��واد �صخ�س له خ��ربة يف ه��ذا  يحقن 
العملية يف وحدة متخ�ص�صة لعالج الأمل اأو يف اأي موقع اآخر 
الطريقة، ميكن  بهذه  ال�صينية.  الأ�صعة  تقنية  تتوافر  حيث 

حتديد موقع احلقنة بدقة.
اأن نحدد ن�صبة جناح احلقن: يتفاوت معدل النجاح  ي�صعب 
العام ب�صكل كبري يف الدرا�صات املن�صورة وهو يرتاوح بني 40 
الطبيب  النجاح بح�صب جتربة  يتفاوت معدل  و%80. قد 
اأخرى  اأ�صباب  وج��ود  عند  اأو  الت�صّيق  وموقع  احلالة  وح��ّدة 

للعوار�س.
كما يح�صل مع جميع العالجات، ثمة خماطر يجب اأخذها 
ملعاجلة  الق�صرية  ال�صتريويدات  تلقي حقن  العتبار عند  يف 

ت�صّيق العمود الفقري وهي ت�صمل ما يلي:
- انزعاج اأو خدر خالل عملية احَلقن.

- التهاب.
- نزيف على طول م�صار الإبرة.

- تلف الأع�صاب.
لكن حل�صن احلظ، تبقى امل�صاعفات اخلطرية نادرة جداً.

اأن تخفف  عادًة ما تكون اجلراحة امللجاأ الأخري، لكن ميكن 
حدة العوار�س اأو تق�صي عليها. لكّن العملية لي�صت ب�صيطة. 
املتكّل�صة و/اأو  ال��ع��ظ��ام والأرب���ط���ة  اأج����زاء م��ن  ي��ن��زع اجل���راح 
مواقع الدي�صك. الهدف تخفيف ال�صغط عن احلبل ال�صوكي 

والأع�صاب.
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العدد  10810 بتاريخ 2013/6/4     
  ا عادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/506 عقاري كلي                              
اىل اخل�صم املدخل  /1- جممع دبي لال�صتثمار )ذ.م.م( ب�صفتها املطور الرئي�صي 
مل�صروع بحرية دبي لال�صتثمار  جمهول حمل القامة مبا ان املدعى / ناتاليا 
�صاهر  قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ 
وقدره )332605.950درهم( والر�صوم  وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة %12 
من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة.  
بالقاعة   11.00 ال�صاعة   2013/6/27 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت 
ch.1B.8 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل . 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
 ق�صم الدعاوي العقارية  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10810 بتاريخ 2013/6/4     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/22 عقاري كلي                              
 / امل��دع��ى  ان  الق��ام��ة مب��ا  العطار جمهول حم��ل  احمد عبدالرحيم   -1/ امل��دخ��ل   اىل اخل�صم 
�صربي �صعيد عبده ثابت وميثله: عبداهلل خمي�س غريب الناخي اآل علي قد اقام عليك الدعوى 
الت�صامن  �صبيل  وع��ل��ى  ي��وؤدي��ا  ب��ان  امل��دخ��ل  واخل�����ص��م  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  احل��ك��م  ومو�صوعها 
تا ريخ ال�صتحقاق  الفوائد بواقع 12% من  والت�صامم والتكافل للمعي مبلغ 582921 درهم مع 
وحتى ال�صداد التام مع �صمول احلكم بالق�صاء املعجل. احلكم بالزام املدعى عليها واخل�صم املدخل 
بان يوؤديا على �صبيل التت�صامن والت�صامم والتكافل للمدعي   التعوي�س اجلابر عن كافة ال�صرار 
التي حاقت باملدعى من فوات انتفاعة بالوحدة امل�صرتاه من تاريخ 2009/4/1 وحتى ال�صداد التام 
ت�صمني املدعي عليها واخل�صم املدخل بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�صة 
يوم اخلمي�س املوافق 2013/6/27 ال�صاعة 9.30 بالقاعة ch.1A.1 لذا فانت مكلف باحل�صور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة ايام على القل . 
 ق�صم الدعاوي العقارية  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10810 بتاريخ 2013/6/4     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/458 عقاري كلي                              
ان  الق��ام��ة مبا  بهزاد علري�صا طالبي جمهول حمل  املدعى عليه    /1-  اىل 
املدعى / �صركة امالك للتمويل )�س م ع( وميثله: عبدالرحمن حممد عي�صى 
جمعة  قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بف�صخ عقد اليجارة املوقع 
ب��ني الط����راف خماطبة دائ���رة الرا���ص��ي والم����الك لل��غ��اء ت��اأ���ص��رية اليجارة 
املنتهية بالتملك املوجودة على �صهادة امللكية �صطب عبارة تخ�صع ملكية العقار 
اىل ترتيبات الجارة طبقا لعقد اليجارة املودع لدى الدائرة ) وباقي الطلبات 
امل��واف��ق 2013/6/27  ي��وم اخلمي�س  ال��دع��وى(.   وح���ددت لها جل�صة  يف لئحة 
او من ميثلك  فانت مكلف باحل�صور  لذا   ch.1B.8 بالقاعة  ال�صاعة 11.00 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة  
 ق�صم الدعاوي العقارية  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10810 بتاريخ 2013/6/4     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/192 مدين جزئي                            
حممود  قانونا/  وميثلها  ذ.م.م  البناء-  م��واد  لتجارة  املجد  اف��ق  عليه/1-  املدعى  اىل 
المارات  �صركة   / املدعى  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  اخل��ويل  عبدالوهاب  حممد 
بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ع(  م   �س   ( املتكاملة  لالت�صالت 
املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم   ) دره��م   50746.67( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعى 
والفائدة القانونية 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى متام ال�صداد. وحددت لها جل�صة 
مكلف  فانت  ل��ذا   ch.1A.1 بالقاعة   8.30 ال�صاعة   2013/6/9 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم 
م�صتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  او من ميثلك  باحل�صور 
�صيكون  .ويف حالة تخلفك فان احلكم  الق��ل  اي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10810 بتاريخ  2013/6/4      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2011/2205 جتاري كلي                                     
اىل اخل�صم املدخل   /1- املدينة الهادئة للتجارة ذ.م.م   جمهول حمل القامة مبا ان 
الدعوى ومو�صوعها  اقام عليك  العتيبي  قد  الع�صيمي  �صويد  املدعى / ماجد عبا�س 
درهم(   2673000( وق��دره  مببلغ  الب�صاعة  قيمة  ب�صداد  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة 
بالدرهم  يعادلة  ما  او  �صعودي  (ري��ال   137866( البالغة  الغرامة  قيمة  اىل  بال�صافة 
الماراتي مبلغ وقدره )137866 درهم( والزام املدعى عليها ب�صداد مبلغ وقدره )200000 
درهم( كتعوي�س عن ال�صرار املادية واملعنوية والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة علما 
بانه مت ادخال خ�صم جديد بالدعوى. وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2013/6/9 
قانونيا  او من ميثلك  باحل�صور  فانت مكلف  لذا   ch.1.B.8 بالقاعة   9.30 ال�صاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام 

على القل  .ويف  حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
 ق�صم الق�صايا التجارية                

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10810 بتاريخ  2013/6/4      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/798 مدين كلي                                     
بن  خمي�س  ابراهيم   -2 احمد  حممد  �صالح  يو�صف   -1/ عليهما  امل��دع��ي  اىل 
د�صمال    جمهويل حمل القامة مبا ان املدعى / مبارك �صحمي جابر الحبابي    
بالت�صامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اقام  قد 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم(   150000( وقدره  مببلغ 
القانونية 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام.   . وحددت لها جل�صة 
لذا   ch.2.D.18 بالقاعة   9.30 ال�صاعة   2013/6/13 املوافق  اخلمي�س  يوم 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�صور  مكلف  فانت 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل  .ويف  حالة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
 ق�صم الق�صايا املدنية                

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10810 بتاريخ 2013/6/4     
انذار عديل بالن�صر
   رقم 2013/1495   

 املنذر/  ورثة نا�صر را�صد لوتاه 
 املنذر اليها : تقنيات وخدمات النقل العاملية- �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
يخطر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد ما ا�صتحق من ايجار من تاريخ انتهاء 
العقد بتاريخ 2012/12/31 حتى تاريخ الخالء الفعلي واخالء العني املوؤجرة 
تزويد  م��ع  وامل���اء  الكهرباء  ف��وات��ري  ���ص��داد  م��ع  ال�صواغل  م��ن  خالية  وت�صليمها 
املنذر باملخال�صة وذلك خالل مدة اق�صاها ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا النذار 
وحتتفظ املنذر بحقه كامال بطلب املنذر اليها بالتعوي�س والعطل وال�صرر عند 
اي تاخري وال �صي�صطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية التي حتفظ له 

حقوقه وحتميل املنذر اليها كافة الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10810 بتاريخ 2013/6/4     
انذار عديل بالن�صر
   رقم 2013/1497   

 املنذر/  ورثة نا�صر را�صد لوتاه 
 املنذر اليها : تقنيات وخدمات النقل العاملية- �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
يخطر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد ما ا�صتحق من ايجار من تاريخ انتهاء 
العقد بتاريخ 2012/12/31 حتى تاريخ الخالء الفعلي واخالء العني املوؤجرة 
تزويد  م��ع  وامل���اء  الكهرباء  ف��وات��ري  ���ص��داد  م��ع  ال�صواغل  م��ن  خالية  وت�صليمها 
املنذر باملخال�صة وذلك خالل مدة اق�صاها ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا النذار 
وحتتفظ املنذر بحقه كامال بطلب املنذر اليها بالتعوي�س والعطل وال�صرر عند 
اي تاخري وال �صي�صطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية التي حتفظ له 

حقوقه وحتميل املنذر اليها كافة الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10810 بتاريخ 2013/6/4     
انذار عديل بالن�صر
   رقم 2013/1501   

 املنذر/  ورثة نا�صر را�صد لوتاه 
 املنذر اليها : كا�صتيل اوفر�صي�س للتجارة العامة- �س.ذ.م.م

يخطر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد ما ا�صتحق من ايجار من تاريخ انتهاء 
العقد بتاريخ 2012/12/31 حتى تاريخ الخالء الفعلي واخالء العني املوؤجرة 
تزويد  م��ع  وامل���اء  الكهرباء  ف��وات��ري  ���ص��داد  م��ع  ال�صواغل  م��ن  خالية  وت�صليمها 
املنذر باملخال�صة وذلك خالل مدة اق�صاها ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا النذار 
وحتتفظ املنذر بحقه كامال بطلب املنذر اليها بالتعوي�س والعطل وال�صرر عند 
اي تاخري وال �صي�صطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية التي حتفظ له 

حقوقه وحتميل املنذر اليها كافة الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10810 بتاريخ 2013/6/4     
انذار عديل بالن�صر
   رقم 2013/1468   

 املنذرة/  اترو التجارية م م ح بوكالة املحامني/ علي ال�صام�صي وجمال 
للورق  الم����ارات  م�صنع   -1  : اليهم  امل��ن��ذر  ال���زري  وحم��م��د  ال�صام�صي 
�صارما  �صاندرا  �صوبا�س   -4 �صارما  كمال   -3 �صارا  حري�س   -2 امل��ح��دودة 
للمنذرة  ح���رروا  ان  ان��ذاره��م  ل��ل��م��راد  �صبق  الق��ام��ة.  حم��ل  جمهولني 
و�صتون  �صبعة  واربعمائة  )مليونان  درهم   2.467.322.87 مببلغ  �صيكات 
الف وثالثمائة اثنني وع�صرون درهما و�صبعة وثمانون فل�صا( وقد ارتدت 
ال�صيكات دون �صرف. لذلك فان املنذرة تطالبكم ب�صداد املبلغ خالل مدة 

اق�صاها �صبعة ايام من هذا التاريخ.
   الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10810 بتاريخ 2013/6/4     
انذار عديل بالن�صر
   رقم 2013/1499   

 املنذر/  ورثة نا�صر را�صد لوتاه 
 املنذر اليها : تقنيات وخدمات النقل العاملية- �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
يخطر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد ما ا�صتحق من ايجار من تاريخ انتهاء 
العقد بتاريخ 2012/12/31 حتى تاريخ الخالء الفعلي واخالء العني املوؤجرة 
تزويد  م��ع  وامل���اء  الكهرباء  ف��وات��ري  ���ص��داد  م��ع  ال�صواغل  م��ن  خالية  وت�صليمها 
املنذر باملخال�صة وذلك خالل مدة اق�صاها ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا النذار 
وحتتفظ املنذر بحقه كامال بطلب املنذر اليها بالتعوي�س والعطل وال�صرر عند 
اي تاخري وال �صي�صطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية التي حتفظ له 

حقوقه وحتميل املنذر اليها كافة الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10810 بتاريخ 2013/6/4     
انذار عديل بالن�صر
   رقم 2013/1496   

 املنذر/  ورثة نا�صر را�صد لوتاه 
 املنذر اليها : تقنيات وخدمات النقل العاملية- �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
يخطر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد ما ا�صتحق من ايجار من تاريخ انتهاء 
العقد بتاريخ 2012/12/31 حتى تاريخ الخالء الفعلي واخالء العني املوؤجرة 
تزويد  م��ع  وامل���اء  الكهرباء  ف��وات��ري  ���ص��داد  م��ع  ال�صواغل  م��ن  خالية  وت�صليمها 
املنذر باملخال�صة وذلك خالل مدة اق�صاها ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا النذار 
وحتتفظ املنذر بحقه كامال بطلب املنذر اليها بالتعوي�س والعطل وال�صرر عند 
اي تاخري وال �صي�صطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية التي حتفظ له 

حقوقه وحتميل املنذر اليها كافة الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10810 بتاريخ 2013/6/4     
انذار عديل بالن�صر
   رقم 2013/1498   

 املنذر/  ورثة نا�صر را�صد لوتاه 
 املنذر اليها : تقنيات وخدمات النقل العاملية- �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
يخطر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد ما ا�صتحق من ايجار من تاريخ انتهاء 
العقد بتاريخ 2012/12/31 حتى تاريخ الخالء الفعلي واخالء العني املوؤجرة 
تزويد  م��ع  وامل���اء  الكهرباء  ف��وات��ري  ���ص��داد  م��ع  ال�صواغل  م��ن  خالية  وت�صليمها 
املنذر باملخال�صة وذلك خالل مدة اق�صاها ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا النذار 
وحتتفظ املنذر بحقه كامال بطلب املنذر اليها بالتعوي�س والعطل وال�صرر عند 
اي تاخري وال �صي�صطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية التي حتفظ له 

حقوقه وحتميل املنذر اليها كافة الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10810 بتاريخ 2013/6/4     
انذار عديل بالن�صر
   رقم 2013/1502   

 املنذر/  ورثة نا�صر را�صد لوتاه 
 املنذر اليها : ال�صالة لالعمال الفنية- �س.ذ.م.م 

يخطر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد ما ا�صتحق من ايجار من تاريخ انتهاء 
العقد بتاريخ 2012/12/31 حتى تاريخ الخالء الفعلي واخالء العني املوؤجرة 
تزويد  م��ع  وامل���اء  الكهرباء  ف��وات��ري  ���ص��داد  م��ع  ال�صواغل  م��ن  خالية  وت�صليمها 
املنذر باملخال�صة وذلك خالل مدة اق�صاها ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا النذار 
وحتتفظ املنذر بحقه كامال بطلب املنذر اليها بالتعوي�س والعطل وال�صرر عند 
اي تاخري وال �صي�صطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية التي حتفظ له 

حقوقه وحتميل املنذر اليها كافة الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10810 بتاريخ 2013/6/4     
انذار عديل بالن�صر
   رقم 2013/1500   

 املنذر/  ورثة نا�صر را�صد لوتاه 
 املنذر اليها : تقنيات وخدمات النقل العاملية- �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
يخطر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد ما ا�صتحق من ايجار من تاريخ انتهاء 
العقد بتاريخ 2012/12/31 حتى تاريخ الخالء الفعلي واخالء العني املوؤجرة 
تزويد  م��ع  وامل���اء  الكهرباء  ف��وات��ري  ���ص��داد  م��ع  ال�صواغل  م��ن  خالية  وت�صليمها 
املنذر باملخال�صة وذلك خالل مدة اق�صاها ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا النذار 
وحتتفظ املنذر بحقه كامال بطلب املنذر اليها بالتعوي�س والعطل وال�صرر عند 
اي تاخري وال �صي�صطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية التي حتفظ له 

حقوقه وحتميل املنذر اليها كافة الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10810 بتاريخ 2013/6/4     
  اعالن بورود التقرير بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/864  جتاري جزئي                
اىل املدعى عليه/1- اج��ادة للمقاولت )����س.ذ.م.م(  جمهول حمل 
الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي / ف��ال��ريي مل���ق���اولت ال�����ص��ي��ان��ة ال��ع��ام��ة - 
وميثلها- فالريي كريفو رتوف   نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�صتها 
املنعقدة  بتاريخ 2013/5/26 يف الدعوى املذكورة اعاله. اخطاركم 
بورود تقرير ال�صيد اخلبري املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�صة 
بالقاعة  ���ص��ب��اح��ا   8.30 ال�����ص��اع��ة   2013/6/23 امل���واف���ق  الح���د  ي���وم 

ch2D.19 للتعقيب على التقرير. 
ق�صم  الق�صايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10810 بتاريخ  2013/6/4      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/638 عقاري كلي                                   
ات�س(     ب��ي  ام  )ب��ي  انف�صت  كابيتال  ال��رتن��ات��ي��ف  اي  ا���س   -1/ عليه  امل��دع��ى  اىل 
الدعوى  اق��ام عليك  �صميتا خامار قد   / املدعى  ان  القامة مبا  جمهول حمل 
ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها برد املبالغ املدفوعة لها والتي حتتفظ 
بها لنف�صها دون وجه حق واملحدة مببلغ وقدرها )410700 درهم( ا�صافة اىل 
عليها  امل��دع��ي  وال���زام  الق�صائية  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %12 القانونية  ال��ف��ائ��دة 
الربعاء  يوم  لها جل�صة  املحاماة.  وح��ددت  اتعاب  وامل�صاريف ومقابل  بالر�صوم 
مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا   ch.1.B.8 بالقاعة   11.00 ال�صاعة   2013/6/26 امل��واف��ق 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل . 
 ق�صم الدعاوي العقارية          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10810 بتاريخ  2013/6/4      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/1739 جتاري كلي                                     
اىل املدعى عليه /1- النمارق للمقاولت �س ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا 
�صعيد بن  للخر�صانة اجلاهزة موؤ�ص�صة فردية ل�صاحبها  العزاين    / املدعى  ان 
بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  العزاين   عبيد  بن  �صعيد 
املدعي عليه ب�صداد مبلغ 161.167 درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.   
بالقاعة   9.30 ال�صاعة   2013/6/11 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت 
ch.1.C.15 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما 

القل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
 ق�صم الق�صايا التجارية            

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10810 بتاريخ  2013/6/4      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/85 عقاري كلي                                     
اىل املدعى عليه /1- عبدالعزيز ا�صحق عبدالرحمن ال ال�صيخ جمهول حمل 
م�صاهمة  �صركة  ال��ع��ق��اري)  للتطوير  اب��ي��ار  �صركة   / امل��دع��ى  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
مقفلة( فرع دبي( وميثله: �صيف �صعيد را�صد الغبار ال�صام�صي    قد اقام عليك 
عليه  املدعي  ال��زام  مع  متخ�ص�س  خبري  بندب  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى 
بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 
باحل�صور  مكلف  فانت  لذا   ch.1.B.8 بالقاعة   11.00 ال�صاعة   2013/6/27
م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 
. ويف حالة تخلفك فان احلكم  ايام على القل  للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

�صيكون مبثابة ح�صوري.
 ق�صم الدعاوي العقارية              

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10810 بتاريخ  2013/6/4      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/366 عقاري كلي                                     
اىل املدعى عليه /1- �صهام عبداهلل النق�صبندي  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعى / تعمري القاب�صة لال�صتثمار ) �س .ذ.م.م( وميثله: حممد �صيف عبيد 
علي احلفيتي قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بف�صخ العقد املربم 
املدعى  وال��زام   )5606( رقم  ال�صكنية  الوحدة  ب�صاأن  عليه  واملدعى  املدعية  بني 
عليه الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق 
2013/6/26 ال�صاعة 9.30 بالقاعة ch.1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�صور او 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 
�صيكون  احلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  ويف   . الق��ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل 

مبثابة ح�صوري.
 ق�صم الدعاوي العقارية              

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10810 بتاريخ  2013/6/4      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/1087 عقاري كلي                                     
املحدودة )ذ.م.م(    جمهول حمل  املدعى عليه /1- مكتب كلداري لال�صتثمارات  اىل 
القامة مبا ان املدعى / برونتو ام اي ليمتد- وممثلها  القانوين/بيرت بات�صل وميثله: 
�صيف �صعيد را�صد الغبار ال�صام�صي  قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بف�صخ 
اتفاقية بيع و�صراء الوحده العقارية املربمة ما بني املدعية واملدعى عليه بالزام املدعي 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   1941300( وق��دره  مببلغ  عليه 
بالوفاء  املدعى عليها  نتيجه اخالل  ال�صدا يف 2007/11/27  تاريخ  القانونية 12% من 
بالقاعة   9.30 ال�صاعة   2013/7/7 املوافق  الحد  يوم  لها جل�صة  وح��ددت  بالتزاماتها.  
ch.1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل . 
 ق�صم الدعاوي العقارية              

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10810 بتاريخ  2013/6/4      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/1060 عقاري كلي                                     
اىل املدعى عليه /1- دبي ليف �صتايل �صتي ���س.ذ.م.م. جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعى / وي�صيل بريتوريو�س ويتهون وميثله: �صيف �صعيد را�صد الغبار 
عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  عليك  اق��ام  قد  ال�صام�صي   
املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  ب�صداد مببلغ وقدره )1.708.680دره���م( 
والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�صتحقاق يف 2007/9/25    وحددت 
 ch.1.A.1 بالقاعة   9.30 ال�صاعة   2013/7/7 املوافق  الح��د  يوم  جل�صة  لها 
لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل . 
 ق�صم الدعاوي العقارية              

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10810 بتاريخ  2013/6/4      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/84 عقاري كلي                                     
ذ.م.م    ليمتد-  وان  انرتنا�صيونال  بال�س  �صركة   -1/ عليه  امل��دع��ى  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعى / الك�صندر جالن�صكي وميثله: بدر 
حممد علي القرق  قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بندب 
واتعاب  امل�صاريف  و  بالر�صوم  عليه  املدعي  ال��زام  مع  متخ�ص�س  خبري 
امل��ح��ام��اة.     وح��ددت لها جل�صة ي��وم الح��د املوافق 2013/7/7 ال�صاعة 
ميثلك  من  او  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch.1.A.1 بالقاعة   9.30
للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل . 
 ق�صم الدعاوي العقارية              

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10810 بتاريخ  2013/6/4      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/1411 جتاري كلي                                     
اىل املدعى عليهما  /1- ح�صن الرب�صاء للمقاولت �س.ذ.م.م 2- جمعه �صامل جمعه �صاملني 
العامة  للتجارة  ار  ت��ى  ات�س  بايونر   / امل��دع��ى  ان  الق��ام��ة مب��ا  الكويتي  جمهويل حم��ل 
الدعوى  عليك  اق��ام  قد  احلمادي  احمد  ابوبكر  حممد  عبداللطيف  وميثله:  ����س.ذ.م.م 
ومو�صوعها املطالبة �صم ملف احلجز التحفظي رقم 2012/277 جتاري و�صحة وتثبيت 
 973000( وق��دره  مببلغ  والتكافل  بالت�صامن  عليهما  املدعى  ب��ال��زام  التحفظي  احلجز 
وحتى  ال�صتحقاق  يوميا من   %2 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م( 
ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة.    وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء 
ch.1.C.15 لذا فانت مكلف باحل�صور او  املوافق 2013/6/18 ال�صاعة 9.30 بالقاعة 
قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  من ميثلك 

اجلل�صة بثالثة ايام على القل .علما بان الدعوى معجلة من الوقف التعليقي.  
 ق�صم الق�صايا التجارية                

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     
  اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 531 /2013   جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�ص�صة: املقاوالت والنزاعات االن�صائية
مدعي/املالح لعمال البال�صرت بوكالة /نافيد اقبال اجلن�صية: المارات     مدعي 
عليه: رايت تات�س للمقاولت العامة ذ.م.م اجلن�صية: المارات    مو�صوع الدعوى: 
مطالبة مالية 35.000 درهم املطلوب اعالنه/  رايت تات�س للمقاولت العامة ذ.م.م 
اقام  املدعي  ان  حيث  ال�صطب(  من  )جتديد  بالن�صر  عنوانه:  المارات  اجلن�صية: 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/6/23 موعدا لنظر 
ب�  الوىل  الدائرة  امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى، 
حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�صكر اآل نهيان �صخ�صيا او 
بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها 
قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/6/2

قلم املحكمة التجارية                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     
اعالن حكم بالن�صر

فى الدعوى التجارية اجلزئية رقم 2012/1959        
من املحكوم له: �صركة املدينة الرائدة للتجارة ذ.م.م اىل املحكوم عليها: �صركة غو�صتاف 
بيجل اند زون ذ.م.م نعلمك بان املحكمة وبتاريخ 2013/5/15 ا�صدرت احلكم التايل.. 
حكمت املحكمة ح�صوريا اعتباريا: بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره  
27.200 درهم ) �صبعة وع�صرون الف ومائتان درهم( والفائدة القانونية بواقع 4% �صنويا 
اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى احلا�صل يف 2012/6/5 وحتى متام ال�صداد ومبا ليجاوز 
اتعاب  مقابل  درهم  مائتي  ومبلغ  امل�صروفات  عليها  املدعى  والزمت  به  املق�صي  املبلغ 
املحاماة ورف�صت ماعدا ذلك من طلبات. . حكما قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوم 
احلكم  على  منكم  ن  الطع  دون  امليعاد  هذا  وبفوات  لالعالن  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

امل�صار اليه �صتتخذ بحقكم الجراءات القانونية لتنفيذه �صدكم. 
رئي�ض قلم كتاب املحكمة     

وزار العدل 
حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�صم ال�صركة: هوفمان بيور )ذ.م.م(.
ال�صكل  لال�صتثمار-     دب��ي  جممع  بيور-  هوفمان  ملك   1 رق��م  م�صتودع  العنوان: 
بال�صجل  القيد  رق��م    645351 الرخ�صة:  رق��م  حم��دودة.  م�صوؤولية  ذات  القانوين: 
التجاري: 1065899 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/5/2 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2013/5/2 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني �سي ان 
كيه قايد لتدقيق احل�سابات   العنوان: مكتب )304( ملك ال بخيت للعقارات- 
كافة  معه  ف��اك�����س/2659250 04 م�صطحباً  دي��رة- اخلبي�صي  هاتف: 2659550 04 

امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�صم ال�صركة: �سوفت زون للكمبيوتر   )�ص ذ.م.م(.
املرقبات      دي��رة-  ع��ني-  حمر  �صعيد  را�صد  �صيف  را�صد  5ملك  رق��م  مكتب  العنوان: 
القيد  رق��م    564278 الرخ�صة:  رق��م  حم���دودة.  م�صوؤولية  ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�صكل 
بال�صجل التجاري: 71426 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه 
اأعاله، وذلك  ال�صركة املذكورة  باإنحالل  التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها  قد مت 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/4/15 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ 2013/5/1 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني 
ي�سري و�سركاه لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات  العنوان: مكتب رقم )304( 
ملك ورثة احمد حممد بورحيمه ديرة- املرقبات   م�صطحباً معه كافة امل�صتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�صم امل�صفي/ �سي ان كيه قايد لتدقيق احل�سابات 
العنوان: مكتب )304( ملك ال بخيت للعقارات- ديرة- اخلبي�صي  هاتف: 
التنمية  دائ�����رة  ت��ع��ل��ن  ه���ذا  مب��وج��ب   04 ف����اك���������س/2659250   04  2659550
القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية هوفمان 
بيور)ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/5/02 واملوثق 
ل��دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2013/5/02  وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه اأي 
اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرتا�س 
الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�صم امل�صفي/ي�سري و�سركاه لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات
املرقبات   دي���رة-  بورحيمه  احمد حممد  ورث��ة  رق��م )304( ملك  ال��ع��ن��وان: مكتب    
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي 
مبوجب  وذل��ك  )ذ.م.م(  للكمبيوتر  زون  �سوفت  لت�صفية  اأع���اله  امل��ذك��ور 
ال��ع��دل حماكم  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2013/4/15 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم 
دبي بتاريخ 2013/5/1  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه 

ن�صر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     
 يف الدعوى رقم 2010/692 عقاري كلي 

لال�صتثمار  اجلديد  النجم  موؤ�ص�صة   -2 ليمتد  انف�صتمنت�س  اند  هولدجنز  �صبيكا  عليهم/1-  املدعى 
والتطوير 3- انيل ادينات با�صتاوادي. العنوان: دبي  بناء على قرار حمكمة دبي البتدائية بندب اخلبري 
الهند�صي �صاحب الدور من املقيدين باجلدول لدى املحكمة فقد مت تعييني خبريا يف الدعوى لذا يرجى 
من الطراف املذكورة احل�صور لجتماع اخلربة يوم الحد املوافق 2013/6/9 ال�صاعة الواحدة والن�صف 
ظهرا يف غرفة الجتماعات رقم 4 الطابق الثاين- بلوك B قرية العمال- دائرة التنمية القت�صادية. 
الرجاء تزويد اخلبري بجميع املذكرات والدعاوي وبكافة الوراق وامل�صتندات التي توؤيد ادعائكم بال�صافة 
اىل ذلك، يرجى تزويد اخلبري اي�صا بالتي: �صهادة الت�صجيل يف �صجل املطورين العقاريني، �صهادة اعتماد 
امل�صروع تاريخ فتح ح�صاب ال�صمان جدول الدفعات املعتمد من ريرا، RT02 و  RT04 تاريخ ا�صتالم 
الر�س، �صبب التاأخري تراخي�س البناء. ما يفيد ت�صجيل الوحدة با�صم املدعية يف ال�صجل املبدئي ما يفيد 
ايداع املبالغ يف ح�صاب ال�صمان، املقدرة املالية، �صهادة الجناز،  الرخ�صة التجارية، عقد املقاولة، ويرجى 

من املدعية تزويد اخلبري با�صل عقد البيع وما يفيد ال�صداد.
اخلبري املهند�ص/ علي احمد غافان

فاك�ص 2030394-04 نقال/ 050-6969653  

دعوة الإجتماع خربة

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     
 يف الدعوى رقم 2010/689 عقاري كلي 

لال�صتثمار  اجلديد  النجم  موؤ�ص�صة   -2 ليمتد  انف�صتمنت�س  اند  هولدجنز  �صبيكا  عليهم/1-  املدعى 
والتطوير 3- انيل ادينات با�صتاوادي.العنوان: دبي.  بناء على قرار حمكمة دبي البتدائية بندب اخلبري 
الهند�صي �صاحب الدور من املقيدين باجلدول لدى املحكمة فقد مت تعييني خبريا يف الدعوى لذا يرجى 
من الطراف املذكورة احل�صور لجتماع اخلربة يوم الحد املوافق 2013/6/9 ال�صاعة الواحدة والن�صف 
ظهرا يف غرفة الجتماعات رقم 4 الطابق الثاين- بلوك B قرية العمال- دائرة التنمية القت�صادية. 
الرجاء تزويد اخلبري بجميع املذكرات والدعاوي وبكافة الوراق وامل�صتندات التي توؤيد ادعائكم بال�صافة 
اىل ذلك، يرجى تزويد اخلبري اي�صا بالتي: �صهادة الت�صجيل يف �صجل املطورين العقاريني، �صهادة اعتماد 
امل�صروع تاريخ فتح ح�صاب ال�صمان جدول الدفعات املعتمد من ريرا، RT02 و  RT04 تاريخ ا�صتالم 
الر�س، �صبب التاأخري تراخي�س البناء. ما يفيد ت�صجيل الوحدة با�صم املدعية يف ال�صجل املبدئي ما يفيد 
ايداع املبالغ يف ح�صاب ال�صمان، املقدرة املالية، �صهادة الجناز،  الرخ�صة التجارية، عقد املقاولة، ويرجى 

من املدعية تزويد اخلبري با�صل عقد البيع وما يفيد ال�صداد.
اخلبري املهند�ص/ علي احمد غافان

دعوة  الإجتماع خربة

العدد  10810 بتاريخ  2013/6/4      
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/1740 عمايل جزئي                              
اىل املدعى عليه /1- �صركة اوميجا الهند�صية ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
بامدهاف     احمد  ح�صن  عبداهلل  وميثله:  دي�صوزا  براكا�س  اجنيل   / املدعى  ان 
وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اق���ام  ق��د 
)95135.99 درهم ( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ 
املطالبة و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة   وحددت لها جل�صة يوم الحد 
املوافق 2013/6/9 ال�صاعة 8.30 �س مبكتب القا�صي لذا فانت مكلف باحل�صور 
م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 
فان احلكم  .ويف حالة تخلفك  الق��ل  اي��ام على  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�صة 

�صيكون مبثابة ح�صوري. 
 ق�صم الق�صايا العمالية        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10810 بتاريخ  2013/6/4      
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/2103 عمايل جزئي                              
اىل املدعى عليه /1- جنمة كاليفورنيا للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعى / حممد �صمون باقر غالم كبري  قد اقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )22189 درهم (وتذكرة عودة 
من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  وامل�صاريف  الر�صوم  و  )2000دره���م(  مببلغ 
وحددت    .)2013/146075( ال�صكوى  رق��م  ال��ت��ام.  لل�صداد  الق�صائية  املطالبة 
لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2013/6/18 ال�صاعة 8.30 �س مبكتب القا�صي 
لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل . 
 ق�صم الق�صايا العمالية        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10810 بتاريخ  2013/6/4      
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/1731 عمايل جزئي                              
جمهول  .م.م   ذ  �س  ال�صباغ-  لعمال  املهريي  ابراهيم   -1/ عليه  املدعى  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعى / حممد نظري حممد ا�صرد قد اقام عليك الدعوى 
(وتذكرة عودة  املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )8408 درهم  ومو�صوعها 
     )2013/142736( ال�صكوى  رق��م   . وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   2000( مببلغ 
8.30 �س مبكتب  ال�صاعة   2013/6/16 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  لها جل�صة  وح��ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  او من ميثلك  باحل�صور  فانت مكلف  لذا  القا�صي 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل 

.ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
 ق�صم الق�صايا العمالية        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10810 بتاريخ  2013/6/4      
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/1410 عمايل جزئي                              
���س ذ .م.م  جم��ه��ول حمل  ل��ل��م��ق��اولت  ي��وروت��ك  امل��دع��ى عليه /1-  اىل 
اق���ام عليك  ق��د  ���ص��امل   امل��دع��ى / يا�صني ب�صري عثمان  ان  الق��ام��ة مب��ا 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )13500 درهم 
ال�صكوى )2013/141592(.     وح��ددت لها  ( والر�صوم وامل�صاريف رقم 
جل�صة يوم الحد املوافق 2013/6/16 ال�صاعة 8.30 �س مبكتب القا�صي 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على 

القل . 
 ق�صم الق�صايا العمالية        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10810 بتاريخ  2013/6/4      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/177 مدين كلي                                   
اىل املدعى عليه /1- ح�صن �صالح العلي جمهول حمل القامة مبا ان املدعى / 
ق�صر امللوك للعقارات �س م خ وميثله: علي ا�صماعيل حممد عبداهلل الزرعوين 
قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما ب�صداد مبلغ 
بالفائدة  والزامهما   دره��م( ما هو مرت�صد يف ذمتهما من عمولة   170.000(
القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام والزامهما ب�صداد 
الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 
2013/6/9 ال�صاعة 9.30 بالقاعة ch.2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�صور او 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل . 
 ق�صم الق�صايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10810 بتاريخ  2013/6/4      
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف الدعوى  2013/200  ا�صتئناف  جتاري
اىل امل�صتاأنف �صدهم / 1 -حممد طارق بارل�س 2-  طاهر بارل�س حممد 
3- امربيال حممد  بارل�س  جمهويل حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف /
جلوبال بزين�س �صوليوو�صنز �س م ح وميثله: نا�صر مال اهلل حممد غامن  
2010/1458 جتاري  رقم  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  القرار/  ا�صتاأنف  قد 
كلي بتاريخ 2013/2/13 وحددت لها جل�صه يوم الحد املوافق 2013/8/11 
ال�صاعة 10.00 �صباحا بالقاعة ch2.D.19 وعليه يقت�صي ح�صوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا .
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�صتئناف

العدد  10810 بتاريخ  2013/6/4      
مذكرة اعادة  اعالن بالن�صر

   يف الدعوى  2012/728  ا�صتئناف  عقاري
املنطقة احلرة   ( ح  م  ديفيلومبنت �س  1 -اوك�صن   / امل�صتاأنف �صده  اىل 
ورلد  /نيو  امل�صتاأنف  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ال�صارقة(  مطار  يف 
الزرعوين     عبداهلل  حممد  ا�صماعيل  علي  وميثله:  ليمتد  انف�صتمنت�س 
قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2010/45 عقاري كلي 
بتاريخ 2012/12/20 وحددت لها جل�صه يوم الثنني املوافق 2013/6/10 
ال�صاعة 10.00 �صباحا بالقاعة ch1.C.11 وعليه يقت�صي ح�صوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا . 
 ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�صتئناف

العدد  10810 بتاريخ  2013/6/4      
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف الدعوى  2013/78  ا�صتئناف تنفيذ  عقاري
اىل امل�صتاأنف �صده / 1 -�صعيد ح�صني نيك اخرت جمهول حمل القامة 
ال�صيد/  وميثلها  العقاري  ال�صتثمار  �صوق  /موؤ�ص�صة  امل�صتاأنف  ان  مبا 
احمد فوؤاد كبه احللبي وميثله: خالد احمد عبداهلل احمد   قد ا�صتاأنف 
القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2010/235 تنفيذ عقاري   بتاريخ 
ال�صاعة   2013/7/8 املوافق  الثنني  يوم  جل�صه  لها  وح��ددت   2013/5/1
او من  ch1.C.11 وعليه يقت�صي ح�صوركم  بالقاعة  10.00 �صباحا 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�صتئناف

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     
          اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 755 /2013  جت جز  - م ت- ب- اأظ

املتخ�ص�صة: املقاوالت والنزاعات االن�صائية
مدعي/�صركة ابناء النيل للمقاولت وال�صيانة العامة ذ.م.م وميثلها عبدالعزيز 
فرجون ح�صن اجلن�صية: المارات  مدعي عليه: �صركة اأي 3 للمقاولت العامة 
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�صوع  المارات  اجلن�صية:  الرحماين  حازم  وميثلها 
وميثلها  العامة  للمقاولت   3 اأي  اعالنه/�صركة  املطلوب  درهم   83.760 مببلغ 
حازم الرحماين اجلن�صية: المارات عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
لنظر  موعدا   2013/6/19 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
الثانية  الدائرة  امام  �صباحا   8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى، 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/6/3

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     
اعادة اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2143 /2013  جت كل  - م ت- ب- اأظ

املتخ�ص�صة: التاأمني والتعوي�ض التجاري
مدعي/عماد �صيف الدين عبداملوىل واآخرون اجلن�صية: �صوريا مدعي عليه: 
�صركة عمان للتاأمني واآخرون اجلن�صية: المارات مو�صوع الدعوى: تعوي�س 
بقيمة 100.000.00 درهم املطلوب اعالنه/�صاحب �صينغ ميكا �صينغ اجلن�صية: 
هندي عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
املحكمة يوم الحد املوافق 2013/6/9 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �صباحا   8.30 ال�صاعة  باحل�صور 
معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  التجارية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/5/27

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     
            اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1065  جت كل - م ت- ب- اأظ

مدعي/�صركة �صواعد للتوظيف ذ.م.م وميثلها/مبارك مطر احلمريي اجلن�صية: 
المارات  اجلن�صية:  الزعابي  املا�س  فرج  �صلطان  عمر  عليه:  مدعي  المارات 
مو�صوع الدعوى: مطالبة مالية بقيمة 300000 درهم + تعوي�س 40000 درهم 
عنوانه:  المارات  اجلن�صية:  الزعابي  املا�س  فرج  �صلطان  اعالنه/عمر  املطلوب 
بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد 
ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/9 املوافق 
8.30 �صباحا امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  نهيان  ال  مبع�صكر  التجارية 
لنظر  املحددة  اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/5/26

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     
         اعادة اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/95  جت جز - م ت- ب- اأظ

مدعي/الدولية لالجهزة اللكرتونية ذ.م.م اجلن�صية: المارات مدعي عليه: 
الدعوى: مطالبة  المارات مو�صوع  النعيمي اجلن�صية:  نا�صر  �صلطانه علي 
النعيمي  نا�صر  علي  اعالنه/�صلطانه  املطلوب  درهم   1350 بقيمة  مالية 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه:  المارات  اجلن�صية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/6/19 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحا امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر  مذكرة بدفاعك و�صورا 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/5/28

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     
         اعادة اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/56  جت جز - م ت- ب- اأظ

العدل  فهمي  حممد  عنها/  وكيال  ذ.م.م  اللكرتونية  لالجهزة  مدعي/الدولية 
اجلن�صية:  مو�صى  ادري�س  احلافظ  حممد  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�صية: 
اعالنه/ املطلوب  درهم   1600 بقيمة  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�صوع  ال�صودان 
حممد احلافظ ادري�س مو�صى اجلن�صية: ال�صودان عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي 
 2013/6/13 املوافق  اخلمي�س  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام 
امام  �صباحا   8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/5/22

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     
         اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/614  جت جز - م ت- ب- اأظ

عليه:  مدعي  المارات  اجلن�صية:  ذ.م.م  اللكرتونية  لالجهزة  مدعي/الدولية 
الدعوى:  مو�صوع  المارات  اجلن�صية:  اجلهوري  قا�صم  احمد  عبداهلل  فائزه 
قا�صم  احمد  عبداهلل  اعالنه/فائزه  املطلوب  درهم   4700 بقيمة  مالية  مطالبة 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه:  المارات  اجلن�صية:  اجلهوري 
املوافق 2013/6/20 موعدا لنظر  املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم اخلمي�س 
الثانية  الدائرة  امام  �صباحا   8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى، 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/5/28

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     
         اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/458  جت جز - م ت- ب- اأظ

عليه:  مدعي  المارات  اجلن�صية:  املزروعي  حفيظ  بخيت  حم�صن  مدعي/�صند 
�صراكه  ف�صخ  الدعوى:  مو�صوع  م�صر  اجلن�صية:  عبداحلليم  احمد  عبدالنبي 
بالن�صر   عنوانه:  م�صر  اجلن�صية:  عبداحلليم  احمد  اعالنه/عبدالنبي  املطلوب 
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  ال�صطب  من  جتديد 
املحكمة يوم اخلمي�س املوافق 2013/6/13 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحا امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية 
- الكائنة املحكمة التجارية مبع�صكر ال نهيان �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد 
اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/6/2

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

   
يعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

  
بتاريخ: 2013/1/29  املودعة حتت رقم : 185871 

با�صم :بريل للتجارة �س م ح
وعنوانه: را�س اخليمة �س ب : 54659 هاتف: 0506591703 فاك�س:

الربيك اللكرتوين : 
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

معاينتها  الزبائن من  عامة  لتمكني  وذلك  الغري،  ل�صالح  الب�صائع  ت�صكيلة من  خدمات جتميع 
و�صرائها عند احلاجة، )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل( 

 الواقعة بالفئة: 35
و�ص���ف العالمة : العالمة عبارة عن �صكل كوب قهوه ويخرج منه �صكل دخان وي�صاره �صكل ثالث 
دوائرة ) على �صكل حبوب بن ( وا�صفل ال�صكل coffe وا�صفله olabi ويف منت�صفها خط على 

طول الكلمة، وعلى ميني ال�صكل )بن العلبي(
ال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد 
، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

ادارة العالمات التجارية  
الثالثاء  4  يونيو 2013 العدد 10810



�صحفيا  م��وؤمت��را  للكتاب  زاي���د  ال�صيخ  ج��ائ��زة  نظمت 
واأم�����ص��ي��ة ���ص��ع��ري��ة ث��ق��اف��ي��ة خ���الل ف��ع��ال��ي��ات مهرجان 
الطابع  لإب����راز  اإي��ط��ال��ي��ا  �صمال  يف  ال�صنوي  ك��رمي��ون��ا 
ال��ث��ق��ايف ل��دول��ة الم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وتعريف 

املجتمع اليطايل بال�صعراء والأدباء الإماراتيني.
نورا   - كبري  جمهور  �صهدها  التي   - الأم�صية  ح�صر 
غالناري�س  وب��اول��و  ايطاليا  يف  ال��دول��ة  قن�صل  جمعة 
اليطاليني  ال�صعراء  وكبار  كرميونا  مهرجان  رئي�س 
وامل��ث��ق��ف��ني يف ح���ني م��ث��ل اجل���ائ���زة ال��دك��ت��ور ع��ل��ي بن 
متيم اأمني عام اجلائزة وعبداهلل ماجد اآل علي مدير 
اجل��ائ��زة و���ص��ارك فيها ك��ل م��ن ال�����ص��ع��راء خ��ل��ود املعال 
العربية  الم���ارات  من  ال�صعايل  وعلي  الغامن  وجن��وم 

املتحدة.
وعن دور اجلائزة يف اإبراز الأدب الماراتي قال الدكتور 
علي بن متيم الأمني العام جلائزة ال�صيخ زايد للكتاب 
اأقرت  الثامنة  ل��ل��دورة  الرت�صيحات  ب��اب  فتح  م��ع  اإن��ه 
يف  ال��رت���ص��ي��ح��ات  ا�صتقبال  ب��اجل��ائ��زة  العلمية  الهيئة 
بثالث  العربية  غري  اللغات  يف  العربية  الثقافة  ف��رع 
الإيطالية  واللغة  الإجنليزية  اللغة  هي  عاملية  لغات 
التعريف باجلائزة  اأهمية  الرو�صية ..لفتا اىل  واللغة 
يف اإيطاليا ورو�صيا ودعوة املجتمع الثقايف للم�صاركة يف 

اجلائزة وخ�صو�صا يف الفرع اجلديد.
وعرب باولو غالنداري�س عن �صكره و�صعادته مب�صاركة 
دول���ة الم����ارات العربية امل��ت��ح��دة ه��ذا ال��ع��ام وق���ال اإن 
العام عن غريه  ال�صنوي متيز هذا  مهرجان كرميونا 
الإيطايل  املجتمع  ي�صاركون  اماراتيني  �صعراء  بوجود 
حبهم  جمعهم  وق���د  ال��رائ��ع��ة  ال�����ص��ع��ري��ة  بق�صائدهم 

للكلمة و�صعورهم الرفيع امل�صتوى.
واأعرب عن �صعادته بتفاعل اجلمهور مع ال�صعراء وهو 

ما برز من خالل الت�صفيق احلار من قبلهم.
وقام الثنائي املو�صيقي مروان عبادو ولي�س ليمان بعزف 
اإلقاء  خ��الل  �صرقي  اي��ق��اع  ذات  مو�صيقية  مقطوعات 
الق�صائد ال�صعرية ومت متديد الأم�صية ال�صعرية �صاعة 

كاملة بناء على طلب اجلمهور لال�صتماع لل�صعراء.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن اجل��ائ��زة ك��ان��ت ق��د اأع��ل��ن��ت موؤخرا 
اليطالية  ال��ث��الث  ب��ال��ل��غ��ات  ال��رت���ص��ي��ح��ات  ا���ص��ت��ق��ب��ال 

والرو�صية والجنليزية للدورة الثامنة.
ف��روع هي  ت�صعة  للكتاب  زاي��د  ال�صيخ  وتت�صمن جائزة 
واملوؤلف  والنا�صئة  الطفل  واأدب  الدولة  وبناء  التنمية 
ال�صاب والرتجمة والآداب والفنون والدرا�صات النقدية 

والن�صر والتقنيات الثقافية والثقافة العربية يف اللغات 
�صخ�صية  واأخ���ريا  والرو�صية  والجنليزية  اليطالية 

العام الثقافية.
التقدم  للجائزة  الرت�صح  يف  يرغب  من  كل  وي�صتطيع 
م��ن خ��الل امل��وق��ع الل��ك��رتوين للجائزة واآخ���ر موعد 
القادم ويلي  15 �صبتمرب  ل�صتقبال الرت�صيحات وهو 
ذلك بدء اأعمال جلان القراءة ومن ثم مرحلة التحكيم 

 33 الت�صعة  ال��ف��روع  يف  املحكمني  ع��دد  جممل  ويبلغ 
حمكما.

التقارير  وم�صادقة  درا���ص��ة  التحكيم  مرحلة  و�صتلي 
القوائم  اإىل حتديد  و�صول  املر�صحة  القوائم  واعالن 
الت�صعة  اجلائزة  بفروع  بالفوز  للمر�صحني  الق�صرية 

لتقدميها للجنة العليا للجائزة للموافقة عليها.
وتختتم اجلائزة دورتها الثامنة بحفل تكرميي لتوزيع 

ثقافة وفن�ن

26
جائزة ال�ضيخ زايد للكتاب حتيي اأم�ضية ثقافية
 اإماراتية يف مهرجان كرميونا الثقايف باإيطاليا

لالأطفال،  وغريبة  �صغرية  حيوانات  كرينغ  اأنتون  ير�صم  عاماً،  ع�صرين  منذ 
اأما  اإىل الأطفال.  األبوماً موجهاً  اأربعني  حيث اأ�صدرت له دار غاليمار لل�صباب 
ع�صفور  و)�صولوجن  العنكبوت(  و)كلوي  القملة(  )لولو  فهم  ق�ص�صه،  اأبطال 
ارتبطت  التي  )الدع�صوقات(  م��ن  وال��ع��دي��د  الفرا�صة(  و)�صيميون  ال��ك��ن��اري( 

باأذهان الأطفال.

�سديقة خيالية
اإىل زيارتها، جند،  يف هذه احلديقة اخليالية التي يدعو هذا الفنان الأطفال 
اأي�صاً، �صرا�صري لطفاء ونكت�صف اأن احلب واحلنني موجودان بني احليوانات، 

اأي�صاً، يف هذه احلديقة املفقودة.

يعي�س اأنتون كرينغ منذ فرتة طويلة يف املدينة، ولكنه يوا�صل ر�صم هذه احلدائق 
يف ور�صته الباري�صية، حيث يقول )بالطبع اأنا دوماً اأ�صعد لروؤية طائر الزقزاق 
اأو العقعق يف ال�صاحة من خلف النافذة، ولكنني ل�صت بحاجة اإىل الرك�س خلف 
الطبيعة لأر�صم لالأطفال. ما يغذي اأعمايل هي تلك الذكريات التي اأحملها يف 

اأعماقي منذ طفولتي(.
اأنيق جداً، وقد كان لذلك بالغ الأثر على الكائنات التي ير�صمها،  هذا الفنان 
الفنانني  كبار  من  كرينغ  اأنتون  يعد  ال�صغار.  اإىل  م�صاعرها  يو�صل  اأن  وي��ود 
القلق  الذين اهتموا بالطفل يف فرن�صا، لذلك فهو متطلب من جهة وي�صكنه 
اأخ��رى، لأن��ه يرغب دوم��اً يف تقدمي الأف�صل لهوؤلء الأطفال الذين  من جهة 

يتابعون �صل�صالته امل�صورة، وهو، اأي�صاً، كاتب لالأطفال.

من هو؟
لالأطفال،  ور�صمها  كتبها  ق�ص�س  من  ن�صخة  مليون   16 الفنان  هذا  باع  لقد 
من  ق�ص�صه  اأبطال  يتذكرون  جميعاً  ولكنهم  ا�صمه،  اأغلبيتهم  يذكر  ل  الذين 

احليوانات.
اأما الكبار، فيت�صاءلون دوماً: هل كرينغ كاتب فرن�صي لأن ا�صمه �صاليف؟ وهل 

هو من الكّتاب الأجانب الذين ترتجم فرن�صا ق�ص�صهم لأطفالها؟
يف  )ترعرعت  فرن�صية  واأم  بلجيكي  لأب  ول��د  فالرجل  �صحيح،  غري  ذل��ك  كل 
بها  ارتبطت  التي  اأم��ا احلديقة  وال��داي.  زال يقيم  الفرن�صي حيث ما  ال�صمال 
اإنها حديقة تف�صل  واأح��اول ربط الأطفال بها، فهي حديقة جدي يف بلجيكا. 
حقل الذرة عن الغابة، لقد كنت اأذهب هناك برفقة �صقيقتي ملراقبة احليوانات 

واكت�صافها، يف ذلك الوقت كنت مهتماً بر�صم الزهور، كان والدي يعمل يف �صناعة 
الن�صيج يف ال�صمال الفرن�صي الذي ازدهرت فيه ال�صناعات يف ذلك الوقت، اأي يف 
لقد  الرتبية.  ال�صتثمار يف  كان يفكر يف  اأح��د  املا�صي، حيث ل  القرن  �صتينات 
اأف�صل  فيها  نق�صي  كنا  التي  �صوى احلديقة  اأمامنا  يكن  لعب ومل  دون  ن�صاأنا 

الأوقات، نقراأ الكتب تارة، ونطارد الفرا�صات تارة اأخرى(. 
مل تكن الق�ص�س امل�صورة املخ�ص�صة لالأطفال متوافرة يف ذلك الوقت، لذلك 
اكت�صف  اأن��ه  غري  برانهوف،  دي  وج��ون  لفونتني  موؤلفات  بقراءة  كرينغ  اهتم 
اأثارت  م�صّورة  ق�ص�صاً  اإنكلرتا،  اإىل  �صافر  وحني  عمره،  من  ع�صرة  الثانية  يف 

انتباهه.
اأن  بعد  اأن��غ��ارو  اإميانويل  امل�صمم  لفائدة  القما�س  على  الر�صم  يف  الرجل  ب��داأ 
اأنهى درا�صته يف جمال الر�صم البياين، ثم التحق مبن�صورات غاليمار العريقة، 
حيث التقى املحررة كولني فور بواريه التي قّدمت له مرياي وليون و�صيميون 

والنحلة واحلا�صية والفرا�صة.
بعد  اإقباًل كبرياً  التي عرفت  اأنتون كرينغ،  ب��داأت ق�صة جناح ق�ص�س  من هنا 
اإىل  حت��ول  ال�صغري  كرينغ  فعامل  اليوم،  اأم��ا  احلديقة.  �صاكني  ع��دد  ارتفع  اأن 
التلفزيون دون اأن ين�صيه ذلك ق�ص�س الأطفال، اآخراها �صدرت هذا ال�صهر حتت 
عنوان )حديقة احليوانات ال�صغرية الغريبة( التي اأ�صاف اإليها كائناً جديداً هو 

ال�صفدع روميو الذي التحق باحلديقة.

بعيدًا عن التكّلف
طبيعية  احليوانات  بني  يعتمدها  التي  احل��وار  طبيعة  اإن  الفنان  ه��ذا  ويقول 
جداً وبعيدة عن التكلف، غري اأنها تدفع الطفل اإىل التفكري وا�صتخدام خياله 
اأي�صاً، )القادم اجلديد هو ال�صفدع روميو، لقد �صاهدناه يف  الوا�صع والتاأمل، 
ق�صة جولييت العنكبوتة، ولكنني مل اأتعمق يف �صخ�صيته، بالإ�صافة اإىل ذلك اأنا 

اأع�صق ر�صم ال�صفادع. اإنهم مهمون جداً بالن�صبة يل ولالأطفال اأي�صاً(.
ال�صخ�صيات  ه��ذه  يف  اأنف�صهم  الأط��ف��ال  يجد  اأن  )اأح���ب  كرينغ  اأن��ت��ون  وي��ق��ول 
احليوانية التي حتمل قيماً واأفكاراً نرية، اأنا ا�صتغرق وقتاً طوياًل لكتابة الن�س 
اإليها. هوؤلء الأطفال يتعلمون  اأتوجه  حتى يكون منا�صباً للفئة العمرية التي 
القراءة من خالل ق�ص�صنا ويتعلمون كلمات جديدة من خاللنا، لذلك ينبغي 

اأن نهتم بالأمر(.

رغم التطور التكنولوجي، فما زال بع�ص الفنانني م�سرين على ا�ستعمال الطرق التقليدية يف جت�سيد 
اأو  ال�سينما  يف  املنتجني  بع�ص  بات  التي  اخليالية  ال�سخ�سيات  ورغم  الأطفال،  ق�س�ص  �سخ�سيات 
الر�سوم املتحركة يلجاأون اإليها من اأجل ا�ستقطاب الطفل، فاإن هناك اآخرين م�سرين على ربط الطفل 
بالطبيعة وباحليوانات ونقل بع�ص القيم والأفكار البّناءة من خالل كائنات غريبة مبقدورها لفت 
انتباهه، ومن بني هوؤلء الفنان الفرن�سي اأنتون كرينغ. اإنه من �سالح الأمهات مع )القمل والأطفال 

ال�سغار مع العناكب(.

هل تق�ضي التكنولوجيا على ق�ض�ض الأطفال التقليدية؟

)فعل العمارة... ون�ضها، قراءة 
يف عمارة احلداثة، وما بعدها(

ي�صدر قريباً عن دار )املدى( كتاب جديد ملوؤلفه د. خالد ال�صلطاين، بعنوان 
)فعل العمارة... ون�صها، قراءة يف عمارة احلداثة، وما بعدها(.

يهدف الكتاب اإىل جت�صري الهوة بني الفعل املعماري املتحقق، وبني م�صتغلي 
هذا العمل ومتلقيه، و�صوًل اإىل تبيان قيمته واأهميته املعرفية، من ناحية، 
ومن ناحية اآخرى، اإثراء معارف امل�صتخدم واملتلقي لذلك الفعل بدرايات 
معمارية  موا�صيع  ت�صمنت  ف�صول،  ثالثة  على  الكتاب  ي�صتمل  اإ�صافية. 
�صتى ت�صعى وراء اإ�صاءة منجز معماريني مهمني، يرى املوؤلف يف مقاربتهم 
الت�صميمية اأهمية خا�صة، اأغنت امل�صهد املعماري بت�صاميم مميزة. كذلك 
املبنية،  البيئة  لنماذج معمارية م�صتلة من  وا�صعة  الكتاب مروحة  يعر�س 
وق�صايا مهنية متداولة يف اخلطاب. ويف الأحوال كافة، يحر�س املوؤلف على 
تقدمي ن�صو�صه للقارئ، ناظراً اإليها بنظرة خا�صة، نابعة عن قراءة ذاتية، 
ت�صي باأن املنجز الإبداعي ي�صتبطن وجهات نظر عدة، مثلما يكتنز قراءات 
املعمارية  اأن تكون قراءته للنماذج  اإىل  املوؤلف  اآخر، يتوق  متنوعة. مبعنى 
اأو  يجرتحها  اأن  الكتاب  ل��ق��ارئ  ميكن  اآخ���رى،  ل��ق��راءات  ح��اف��زاً  امل�صطفاة 

ي�صتدل عليها.
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اأعمالها الفنية يف م�سر تبداأ مب�سل�سل تلفزيوين

نيللي مقد�ضي: على الن�ضان األ ي�ضبح اأ�ضريًا لهواج�ضه
عندما ت�ساأل الفنانة نيللي مقد�سي عن حقيقة ما تردد عن حب يجمعها ب�سيا�سي لبناين �سهري، تكتفي بالرد )ل تعليق(، ولكنها يف املقابل تدافع عن جتربة زواج الفنانة 
برجل يعمل يف جمال ال�سيا�سة وترى فيها اجتماعًا لثنائي ناجح لأنهما ي�ستمدان القوة من بع�سهما. مقد�سي التي عانت خالل العوام املا�سية من ا�ساعة م�ساركتها يف فيلم 
اباحي، عادت لتواجه هذه ال�ساعة التي طفت على ال�سطح من جديد بالتزامن مع زيارتها الأخرية مل�سر، حيث �ستخو�ص اأوىل جتاربها يف جمال التمثيل و�ستكون البداية 

من خالل م�سل�سل تلفزيوين.
مقد�سي ترى، يف حوار مع )الراي(، اأن من يروجون مثل تلك ال�ساعات اأ�سخا�ص بال �سمري، )وانا اأعتب على بع�ص ال�سحافيني ولي�ص النا�ص، لنهم يعرفون انها ا�ساعات وغري 

معروف ا�سلها وف�سلها، وعلى الرغم من ذلك ي�سّرون على تداولها، وعندها يجد الفنان نف�سه جمربًا على التربير. عن جد )عيب عليهم(.
وقالت: )تلقيت ات�ساًل وطلبوا مني الرت�سح لالنتخابات، وهذا املو�سوع اأ�سحكني كثريًا، وقلت لهم اأرف�ص الدخول اىل جمال ل اأفهم فيه(، واأ�سارت اىل اأنها بني م�سروع 

جتديد الأغنيات وامل�سروع التمثيلي الذي �ستبا�سر فيه �سوف تطرح اأغنية )�سنغل(، لأن )ال�سنغل( مبثابة تواجد ل�سم الفنان وهو يكفي يف الوقت الراهن.. 
اأزمة  عن  يتحدث  خ��رباً  امل�صرية  اللكرتونية  املواقع  بع�س  ن�صرت   •
ت�صببِت بها يف التلفزيون امل�صري، ب�صبب حفل كان من املفرت�س احياوؤه 
هذا  خلفية  ه��ي  م��ا  م��ن��ك.  ال�صعيد  اأه���ل  ا�صتياء  اىل  اأدى  ال�صعيد  يف 

املو�صوع؟
اأيام  ب��ه وه��و غ��ري �صحيح، قبل  امل��و���ص��وع؟ ل علم يل  ُن�صر ه��ذا  اأي��ن   -
بع�س  اأن حت�صل  وب�صببه ميكن  ب�صبب م�صروع متثيلي،  كنت يف م�صر 
البلبالت، ولكن لي�س كل ما ُين�صر يكون �صحيحاً، واأنا ل يهمني اأن اأعلق 

على كل خرب ين�صر عني.
اأن متثلي يف  ي��ري��دك  َم��ن ل  اأن ه��ن��اك  ه��ل ن�ْصر خ��رب مم��اث��ل يعني   •

م�صر؟
- ما هو م�صمون اخلرب؟

ا�صتقبالك ب�صبب ت�صريحات  ال�صعيد رف�صوا  ان اهل  اخلرب فحواه   •
ادليت بها حول م�صاركتك باأفالم اباحية؟

- اين ن�صر اخلرب؟
• على اكرث من موقع الكرتوين بينها موقع )... ( كما يو�صح اخلرب 

اأنك ل متثلني الأفالم الباحية من اأجل الك�صب املادي، بل...؟
- هذا اخلرب عمره 200 ع��ام!!. هل عادوا اىل التحدث عنه جمدداً؟ 

مباذا اأجيب اأو ماذا اأقول؟
• مبا اأن اخلرب قدمي جداً، كيف تف�صرين تزامن اعادة ن�صره مع زيارتك 
ان��ك حماَربة يف  يعني  ه��ذا  ب�صبب م�صروع متثيلي. هل  مل�صر  الأخ��رية 

م�صر؟
- ابداً لكن هناك َمن يهمه ان ي�صطاد يف املياه العكرة، وعندما يلم�صون 

النجاح يلجاأون اىل اطالق ال�صاعات. 
• يف راأيك ملاذا هناك ا�صاعات متوت مع الوقت واخرى تظّل ت�صتيقظ 

بني وقت واآخر ول �صيما تلك التي تتعلق باجلن�س والباحية؟
واجلن�صية  الباحية  ال�صاعات  تعترب  مطلقيها،  نظر  وجهة  من  - لن 
ل�صريين  ا�صاعة لنجوى كرم واي�صاً  موؤذية اكرث، وهم �صبق ان رّوج��وا 
ا�صخا�س بال �صمري،  ه��وؤلء  يوجد �صمري حي.  يعد  الوهاب. مل  عبد 
انها  يعرفون  لنهم  النا�س،  ولي�س  ال�صحافيني  بع�س  على  اأعتب  وان��ا 
ا�صاعات وغري معروف ا�صلها وف�صلها، وعلى الرغم من ذلك ي�صّرون 
على تداولها، وعندها يجد الفنان نف�صه جمرباً على التربير. عن جد 
)عيب عليهم(. ال يوجد لديهم اخوة او عائالت؟ واذا كانوا متاأكدين 
يقال..  بكتابة:  يكتفون  هم  وثائقهم؟  ي��ربزون  ل  مل��اذا  ين�صرونه،  مما 

و�صمعنا.
وكاأنه �صدر عن ل�صانك فهو  تاأكيداً  لكن اخلرب يت�صمن مب�صمونه   •

يت�صمن عبارات مثل )�صرحت بكل جراأة( و)ا�صارت نيللي(...؟
اي  بامكان  موقعهم.  على  فلين�صروه  امل��زع��وم!  الت�صريح  ه��و  واي��ن   -
اأن  كان ان يكتب )ات�صلت ب� نيللي وهي �صرحت(، ولكنني اأطلب منهم 
ين�صروا ت�صريحي فوراً اذا كان هناك ت�صريح يل بني اأيديهم. لو كانوا 
اأ�صحاب �صمري حي ملا كانوا ن�صروا هذا اخلرب. ال�صمري بات مفقوداً يف 
الوطن وعند النا�س، )�صو وقفت علينا(. ما يجري معنا ارحم بكثري مما 

يجري يف الأوطان. 
• هل ميكن ان تقف وراء اخلرب مثاًل ممثلة �صعرت بالغرية منك كونها 

�صعرت بانك اخذِت دوراً من دربها؟
- حتى لو كان هذا الأمر �صحيحاً، فما هي عالقة املواقع اللكرتونية. 
ان هناك  يعني  ف��ه��ذا  ال��ك��رتوين،  م��وق��ع  ُين�صر خ��رب مم��اث��ل يف  عندما 
اأح��د يعرف. لقد تعر�صُت  ال��ذي حر�صه! ل  َمن  كتبه. ولكن  �صحافياً 
ا�صم  ول��ه  ناجح  فنان  كل  مغر�صة.  ل�صاعات  الفنانني  من  وغ��ريي  ان��ا 
ميكن ان يكون عر�صة ملثل هذه ال�صاعات، ولنه تنتظرين العديد من 
اخلطوات املهمة، �صاأ�صمع واأنت اي�صاً الكثري منها يف امل�صتقبل، و�صاأذكرك 
انا�صاً  هناك  لأن  واي�صاً  جانبي  اىل  عائلتي  لأن  حم�صنة،  لكنني  بها. 
يحبونني ويعرفون َمن انا. منذ ان بداأت م�صواري الفني وحتى اليوم، 
عن  يدافعون  اأنهم  يعرفون  لنهم  عني  يدافعون  من  هناك  ان  اع��رف 
احلقيقة، وهم يفعلون ذلك باميان ولي�س ملجرد انهم يحبونني، واحلياة 
ان اعرف َمن  املغر�صني، ول يهمني  لن تتوقف عند بع�س ال�صخا�س 
يقف وراءهم، اأنا اعرف اأن ان�صانا يوؤذي غريه ل بد وان ي�صله الدور واأن 

ي�صادف من يوؤذيه.
ان تطلعينا  اأ�صرت اىل م�صاريع كثرية ومهمة يف م�صر.. هل ميكن   •

عليها؟
- ل ميكنني ان احتدث عنها، لن العقد ين�س على ذلك.

• وهل امل�صروع يتعلق بفيلم �صينمائي او مب�صل�صل تلفزيوين؟
- البداية �صتكون من خالل م�صل�صل تلفزيوين.

اأ�صرت اىل حب  النا�س عندما  اأث��رت ف�صول  امل�صتوى العاطفي،  على   •
ل  ان��ك  اي�صاً  اأك��دت  اأن��ك  بالرغم من  م�صهور،  �صيا�صي  برجل  يربطك 
ت��رغ��ب��ني ب��ال��ت��ح��دث ع��ن ح��ي��ات��ك اخل��ا���ص��ة. ف��ه��ل مي��ك��ن ان ن��ع��رف ولو 

تفا�صيل ب�صيطة عنه؟
باأحد رجال  فعاًل عالقة  تربطك  )ه��ل  �صئلت  انني  الأم��ر  ما يف  كل   -
امل�صاألة تعود اىل الفرتة التي ظهرت فيها على )اأو. ال�صيا�صة؟( وهذه 
تلك  ومنذ  البي�س،  الف�صتان  فيها  األب�صوين  التي  احللقة  يف  ت��ي.يف( 
الفرتة وحتى اليوم والكل ي�صاألني ال�صوؤال نف�صه. وانا اأجيبهم ل احب ان 
احتدث عن حياتي ال�صخ�صية، ولكنني يف املقابل م�صتعدة لالجابة عن 
اي �صوؤال حول اموري الفنية. ورف�صي التحدث عن حياتي ال�صخ�صية، 
قناعة  ع��ن  ���ص��ادر  ق���رار  ه��و  ب��ل  ال�صيا�صي  ال��رج��ل  يرتبط مبو�صوع  ل 
لأن احلياة  ال�صخ�صية،  الأع��الم عن حياتي  اأ�صرح يف  ل  اأن��ا  �صخ�صية. 
اأح��د يعرف )وي��ن بيكون ووي��ن بي�صري( واأي كالم  ق�صمة ون�صيب ول 
اأعي�س عالقة  اأحت��دث عنه. عندما  اأن  فائدة ل ميكن  اي  ينتج عنه  ل 
عاطفية ميكن اأن تنتج عنها خطوة جدية عندها ميكن ان اأحتدث عن 
املو�صوع مهما كان ال�صخ�س الذي �صيكون يف حياتي، و�صاأعلن عن ذلك 
كلنا منر  باخلرب.  �صيفرحون كثرياً  النا�س  ان  اأع��رف  لأنني  امل��الأ  ام��ام 

بتجارب يف احلياة، ولكنها تبقى لنا وحدنا.
وهي  ال�صحة،  عارية عن  امل�صهور  بال�صيا�صي  اأن عالقتك  يعني  هذا   •

جمرد ق�صة قدمية ولكن يتم تداولها اليوم يف العالم؟
- ملاذا اللف والدوران حول هذا املو�صوع؟ 

• هل نفهم اأنه عار عن ال�صحة؟
انا  ال�صحة.  انه عار عن  اكتبي  ال�صحة،  انه عار عن  القول  اأردت  اذا   -
اأو ايجاباً. هم  اأو التعليق عليه �صلباً  اأري��د التحدث يف هذا املو�صوع،  ل 
�صاألوين )هل تريدين الزواج من رجل �صيا�صي �صهري؟(؟ قلت لهم )ل 

تعليق(، واجلواب نف�صه اأكرره معك.
• تق�صدين اأنهم ا�صتنتجوا اجلواب من جوابك املبهم؟

ال��ذي يف�صلون �صماعه. م��اذا تعني عبارة )ل  ا�صتنتجوا اجل��واب  - هم 

تعليق؟(، هل هي تعني نعم اأو كال؟ هي تعني ان املو�صوع هو �صاأن خا�س 
بي ويبقى يل وحدي. �صواء كان �صحيحاً اأو غري �صحيح.

• النا�س يريدون اأن يعرفوا هل هو من فريق 8 اآذار اأم من فريق 14 
اآذار؟

- بل 7 اآذار.
• وهل هو نائب اأو وزير؟

- ل تعليق.
انه  اأم  �صيا�صي،  من  ال���زواج  مع  يتعار�س  الفنانة  زواج  اأن  ترين  هل   •

ك�صائر الزيجات الأخرى؟
- اي زواج �صواء من �صيا�صي اأو غري �صيا�صي، يحتاج اىل وعي. يجب اأن 
يعرف الن�صان ما هي وجهته، وما الذي ينتظره بعد الزواج. ل اأعتقد 
اأن هناك تعار�صاً بني زواج ال�صيا�صي بالفنانة، بل هما يكمالن بع�صهما 
وال�صهرة، وبذلك يدعمان بع�صهما  القوة  بع�صاً، لأنه زواج يجمع بني 
اأكرث. ولكن لي�س بال�صرورة اأن ينطبق هذا الكالم على كل الأ�صخا�س، 
بل اإن مثل هذا الزواج ميكن األ ينجح اأي�صاً مع بع�س الثنائيات. لكن يف 
�صكل عام، فان ال�صيا�صي والفنانة ي�صتمدان القوة من بع�صهما البع�س.

ال�صلطة  ب��ني  ي��ج��م��ع  زواج  اخل���ط���وة...  ل��ه��ذه  م�صجعة  اأن����ك  ي��ب��دو   •
وال�صهرة؟

- باملجمل هو كذلك.
• هل ميكن ان نبني على جوابك �صيئاً؟

- كال. 
• ما راأيك بظاهرة الفنانني الذين يفكرون بالعمل يف ال�صيا�صة؟

املو�صوع  وه���ذا  لالنتخابات،  ال��رت���ص��ح  مني  وط��ل��ب��وا  ات�����ص��اًل  تلقيت   -
اأفهم فيه،  ال��دخ��ول اىل جم��ال ل  اأرف�����س  ك��ث��رياً، وقلت لهم  اأ�صحكني 
فردوا علّي بان الفنان هو ان�صان يف النهاية، وهو يوؤثر باملجتمع والنا�س، 
ويف حال وافقِت على الرت�صح، فلن تتكلمي يف ال�صيا�صة بل يف موا�صيع 
تخ�س املجتمع ويف ق�صايا اأحب اأن اأحتدث بها وتهّم النا�س، اىل جانب 
غري  الآخ����ر  وبع�صهم  �صيا�صيني  بع�صهم  الأ���ص��خ��ا���س  م��ن  جم��م��وع��ة 
�صيا�صيني من بينهم اأطباء وحمامون ومن جمالت خمتلفة(. من حيث 
فيمكن  اأهتمامي  تثري  ق�صايا  ثمة  كان  واذا  )مه�صومة(  الفكرة  املبداأ 
اأكون  اأن  اأن اأحتدث عنها يف مقابالتي ال�صحافية، ول�صت جمربة على 
ان  اعتذرت وقلت لهم  اأفكاري. لذلك  اأو�صل  املجموعة كي  �صمن هذه 

هذا الطرح غري منا�صب يل.
ومباذا  املجتمع..  يف  اهتمامك  تثري  ال��ت��ي  املوا�صيع  او  الف��ك��ار  م��ا   •

تطالبني؟
- اأطالب مب�صاعدة النا�س. اأوًل )يا عيب ال�صوم(، هل يعقل اأنه يوجد يف 
لبنان ا�صخا�س ينامون على الطرق لأنه ل يوجد لديهم بيت يوؤويهم؟ 
منا  انطالقاً  التغيري  يبداأ  اأن  ويجب  امل�صكلة،  لهذه  احلل  اأيجاد  يجب 
ي�صم  للعجزة  وم��اأوى  ال�صيخوخة  اق��رار م�صروع �صمان  ثانياً،  كاأفراد. 

الكبار يف ال�صن ممن ل اأحد ي�صاأل عنهم، بينما يف الدول املتطورة فان 
يكملون  اأعمارهم،  يعي�صون ظروفاً مماثلة ويف مثل  الذين  الأ�صخا�س 
ت�صبب  الأم���ور  ه��ذه  الجتماعية.  التاأمينات  بف�صل  بكرامة  حياتهم 
ق�ص�س  ولكن  كثرية،  اخ��رى  اأم��ور  اىل  بال�صافة  القلب،  يف  حرقة  يل 
الكبار ل يهتمون ب�صعبهم، فنحن  احل��روب )ل يد لنا فيها(، واذا كان 
نتمنى  ل  مكان  اىل  ون�صل  امنيات،  جم��رد  الأم���ر  يبقى  طالبنا  مهما 
نطالب  اأن  ميكننا  املقابل،  يف  لكننا  النا�س.  لهوؤلء  الرحمة  �صوى  فيه 
الطرق،  على  املرمية  للنا�س  بيوت  وبتاأمني  ال�صيخوخة  �صمان  بتاأمني 
ول اأعتقد ان اياً من الوزراء )ميكن اأن ينك�صروا( اذا تربعوا لهم مببلغ 

مادي �صهرياً. 
• كنت حتدثت يف الفرتة املا�صية عن نيتك بتجديد بع�س الأغنيات، ما 

هو م�صري هذا امل�صروع؟
فيه  �صاأبا�صر  الذي  التمثيلي  وامل�صروع  الأغنيات  - بني م�صروع جتديد 
�صوف اأطرح )�صنغل(، لأن هناك خطورة كبرية يف طرح البوم كامل يف 
ظل الظروف التي ت�صهدها الدول العربية. ال�صنغل هو مبثابة تواجد 
ل�صم الفنان، وهو يكفي يف الوقت الراهن. انا افكر بهذه الطريقة وهذا 

هو خمططي يف املرحلة احلالية.
اأم  ب�صوتك  جتديدها  اع��دت  قدمية  اأغنية  )ال�صنغل(  �صيكون  وه��ل   •

اأغنية جديدة؟
- بل اغنية جديدة. وبالن�صبة اىل م�صروع جتديد الأغنيات فهو ل يزال 

موؤجاًل بع�س ال�صيء.
 

نيللي ... وال�صيخوخة
ت��ط��رق��ت نيللي م��ق��د���ص��ي خ���الل ح���واره���ا ع��ن ه��واج�����ص��ه��ا م��ن مرحلة 
عمرها؛  اأواخ��ر  وحيدة  عا�صت  التي  جدتها  ج��ارة  ومعاناة  ال�صيخوخة 
)فمنذ اأن وعيت على هذه الدنيا واأنا اأفكر بجارة جدتي التي مل كانت 
تعي�س وحدها. اأنا كنت اأم�صي كل وقتي عندها، ول يزال هذا املو�صوع 
يوؤثر بي حتى اليوم. كانت تقول يل دائماً: )اهلل ير�صى عليك(، وهذه 
العبارة كانت تعني يل الكثري وهي ل تزال تطّن يف اأذين حتى الآن. ل 
اأحد منا ل يخاف من ال�صيخوخة، لأننا ل نعرف ماذا ميكن اأن يح�صل 
معنا، ولكن لأن م�صهد تلك العجوز ل ميكن اأن يزول من ذاكرتي، على 
الرغم من اأنها كانت اأماً ولكن اأولدها �صافروا جميعاً ومل يكن اأحد يهتم 
بها، فان ما ح�صل معها يجعلني اأ�صعر بخوف �صديد من هذه احلياة. 
امل�صتقبل.  من  وخائفاً  لهواج�صه  اأ�صرياً  ي�صبح  األ  يجب  الن�صان  لكن 
من ل يكن موؤمناً ميكن ان يخاف من املوت ومن اي �صيء اآخر يف هذه 
احلياة، واحلمد هلل امياين كبري جداً. من املفيد جداً التحدث يف هذه 
الب�صعة  املوا�صيع، وكما نحن نتطور يف نواح كثرية، من خالل الأم��ور 
اليجابية  النواحي  اأن نتطور من  ن�صتوردها من اخل��ارج، ميكننا  التي 

اأي�صاً.

درة تواجه )موجة حارة( 
 توا�صل الفنانة التون�صية ال�صابة درة ت�صوير دورها يف امل�صل�صل التلفزيوين 
اجلديد )موجة حارة(، يف ا�صتديو ال�صمنودي يف القاهرة، وتظهر ك�صيفة 

�صرف.
�صخ�صية  وجت�صد  جنيه،  األ��ف   100 اأج��ر  على  �صتح�صل  اإنها  درة  وقالت 
ليلى )م�صيفة الطريان( املتزوجة من �صابط املباحث كمال، والذي يج�صد 

�صخ�صيته املطرب ال�صاب خالد �صليم.
الراحل  للكاتب  املو�صمي(،  الهند  )منخف�س  رواي��ة  عن  م��اأخ��وذ  امل�صل�صل 
ن�صار  اإياد  وبطولة:  نعوم،  ال�صيناريو مرمي  وعاجلت  عكا�صة،  اأنور  اأ�صامة 
وهالة فاخر ورانيا يو�صف وجيهان فا�صل، ودينا ال�صربيني ومدحت �صالح، 

ومن اإخراج حممد يا�صني.

اإلهام �ضاهني: الف�ضائيات 
ا�ضطرتني لتقدمي 30 حلقة

جتاري،  وب�صكل  الف�صائية  ال��ق��ن��وات  اأن  ���ص��اه��ني،  اإل��ه��ام  الفنانة  ك�صفت   
اأجربتها على تقدمي م�صل�صل يف �صهر رم�صان املقبل من 30 حلقة ولي�س 

15 حلقة فقط.
اإلهام، قالت، اإنها كانت اختارت م�صل�صل )نظرية اجلوافة( من تاأليف واإخراج 
منها  وطلبت  �صراءه  رف�صت  الف�صائية  القنوات  اأن  اإل  ال�صباعي،  مدحت 
ا�صتكماله ليكون 30 حلقة، ما جعلها تختار ق�صة اأخرى بعنوان )كلمني 

عن بكرة(، من تاأليف عبداحلميد اأبوزيد واإخراج حممد اأبو�صيف.
اأريد تقدمي م�صل�صل  اأتعر�س لنف�س املوقف، فكنت  واأ�صافت: )لثاين مرة 
القنوات الف�صائية  امل�صاهد، لكن  15 حلقة فقط، ليكون خفيفا على  من 
تعرت�س وتطلب اأن يكون من 30 حلقة ليتم عر�صها خالل �صهر رم�صان 
�صهر رم�صان،  لي�صتكملوا عر�صه يف  اآخر  واإل لن يجدوا م�صل�صال  كامال، 
)نعم  مب�صل�صل  قبل  م��ن  ح��دث  وذل��ك  مالية،  م�صكلة  يف  لهم  و�صيت�صبب 
م�صل�صال  فاخرتت  ا�صتكماله  وقتها  القنوات  طلبت  وال��ذي  اآن�صة(،  مازلت 

اآخر ليكون 30 حلقة. 
اإحداهما ل�صيدة ت�صعد من  اإلهام: )اأقدم هذا العام �صخ�صيتني،  واأ�صافت 
ويقوم  الغالبة  اأم��وال  ياأكل  اأعمال  بزواجها من رجل  ثرية  وت�صبح  القاع 
يف  فتقع  معها،  حب  بق�صة  يرتبط  كان  ال����ذي  ال�صحافي����ني  اأح��د  بك�صفه 
ح��رية من اأم��ره��ا بني حبها لل�صحايف وزوج��ه��ا ال��ذي ي��دان ب���اأوراق �صده، 
الو�صطى  الطبقة  اندثار  فكرة  يتناول  بكرة(،  عن  )كلمني  م�صل�صل  بينما 
بعد �صيطرة جمموعة من رجال الأعمال على اأموال ال�صعب، فظهرت فئة 

تتمتع بالغنى الفاح�س واأخ����رى مل ت���جد قوت يومها(.
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الع�ضل يعمل على اإذابة الدهون
اذابة  على  تعمل  يوميا  الع�صل  من  ملعقة  ان  حديثة  طبية  درا�صة  ك�صفت 
الدهون املرتاكمة حول البطن والرداف وم�صاعدتك علي �صد �صهيتك نحو 

الطعام.
ل�صتخدام  وفعالة  ب�صيطة  ط��رق  اليوم  �صحتك  موقع  خ��الل  من  ونقدم 

الع�صل فى �صد ال�صهية وت�صريع حرق الدهون واإنقا�س الوزن وهى
- امزجي ملعقة �صغرية من كل من الع�صل والقرفة يف كوب ماء �صاخن، 
اخللود  قبل  وم��رة  الإف��ط��ار  وجبة  قبل  ال�صباح  يف  يوميا  امل��زي��ج  وا�صربي 
اإذا كنت تعانني من م�صاكل يف اله�صم،  للنوم، تلك الو�صفة مفيدة متاما 
وثانيا فهي تعمل على التخل�س اأول باأول من الدهون ال�صارة يف اجل�صم 
فتمنع تراكمها، ثالثا ي�صاعدك هذا املزيج على �صد �صهيتك طوال �صاعات 

اليوم.
وا�صربي  ���ص��اخ��ن،  م��اء  ك��وب  الع�صل يف  م��ن  ك��ب��رية  اإذاب����ة ملعقة  - ميكنك 
املزيج كل �صباح على الريق وبطن خاوية قبل تناول وجبة الإفطار، فتلك 
لبذل  ال��زائ��دة يف اجل�صم دون احل��اج��ة  ال��ده��ون  م��ن ح��رق  تعزز  الو�صفة 

جمهود خرايف.
- قومي باإذابة ملعقة كبرية من الع�صل يف ماء �صاخن به ع�صري ليمونة، 
وا�صربي اخلليط على معدة خاوية كل �صباح، فالليمون بطبيعته يعمل على 
حرق الدهون املرتاكمة يف اجل�صم، ليتم تعزيز كفاءته مبزجه بالع�صل، كما 

ت�صاعد تلك الو�صفة على تن�صيط اجل�صم ومنحك احليوية املفقودة.
- واأي�صا من الطرق الفعالة ل�صد ال�صهية خلط ملعقة �صغرية من الع�صل 

يف كوب من احلليب خايل الد�صم.
- اأما اإذا كنت ترغبني يف اإ�صافة الع�صل ب�صكل ما ليكون جزءا من نظامك 
الغذائي اليومي، اجعلي تلك الو�صفة كوجبة فطور اأو ع�صاء وهي اأن ت�صعي 

ملعقة �صغرية من الع�صل يف كوب لن الزبادي ويف�صل قليل الد�صم.

تناول نف�ض الطعام يوميًا قد 
ي�ضاعد على فقدان الوزن

ك�صفت درا�صة جديدة اأن تناول نف�س وجبة الغداء يوميا قد ي�صكل يف الواقع 
ا�صرتاتيجية فعالة لفقدان الوزن.

الن�صاء  اأن  املتحدة،  بالوليات  وفريمونت  بافالو  بجامعتي  علماء  ووج��د 
اأ�صبوع  ملدة  يوميا  املكرونة واجلن  تتاألف من  تناولن وجبة غداء  الالتي 

ا�صتهلكن يف نهاية الأمر 100 �صعر حراري اأقل خالل فرتة 24 �صاعة.
جنيفر  الأمريكية  النجمة  اتباع  عن  بالفعل  التقارير  بع�س  حتدثت  وقد 
ال�صهري  امل�صل�صل  يف  م�صاركتها  ف��رتة  خ��الل  مم��ل  غ��ذائ��ي  لنظام  ان�صتون 

الأ�صدقاء ت�صمن تناول نف�س نوع ال�صلطة ل�صنوات متتالية. جيادا دي لورينتيز وابنتها خالل ح�سورهما مهرجان الفن واملو�سيقى ال�سابع يف بيفريل هيلز بكاليفورنيا. )اأ ف ب(

الكاكاو يقي من بال�سرطان

درا�صة  اأو���ص��ح��ت    
اأن  ط��ب��ي��ة ح��دي��ث��ة 
ت������ن������اول ال����ك����اك����او 
ي���وم���ي���ا ي��ق��ل��ل من 
الإ�����ص����اب����ة ب�������اأورام 

�صرطانية.
الدرا�صة  واأ����ص���ارت 
م���������ادة  اأن  اإىل 
التي  البوليفينول 
ب�����داخ�����ل ال����ك����اك����او 

ال�صرطانية، خا�صة �صرطان  الوقاية من تكون الأورام  تلعب دورا هاما يف 
الأمعاء.

اأن  النتائج  وكانت  اأ�صابيع  لعدة  الفئران  على  الدرا�صة  الباحثون  واأج��رى 
الفئران التي تناولت الكاكاو با�صتمرار مل تتكون لديها اأي خاليا �صرطانية، 
يف حني ظهور بع�س الأورام يف امل�صتقيم لدى البع�س الآخر الذي مل يتناول 

مادة البوليفينول لفرتة طويلة.

• ملاذا تزرع كروم العنب على املنحدرات؟ 
ت��راب فقري  للنمو فيكفيه  الغذاء  اإىل كثري من  العنب  ل يحتاج كرم 
كي  احل��ر  اإىل  بحاجة  فالعنب  ال�صم�س  وج��ود  م��ن  لب��د  ولكن  ليكرب 
او  ال�صغرية  اجلبال  منحدرات  على  العنب  ي��زرع  لذلك  جيداً  ين�صج 
يف املوا�صع الكثرية احل�صى فتعطي ال�صم�س ال�صخور حرارة وتعطي 

الكرمة عنباً نا�صجاً لذيذاً. 
؟  ال�سويا  هى  • ما 

ال�صويا نبته تنتمى اإىل الزروع كالقمح والذرة وت�صبه حبة الفا�صوليا 
ال�صوداء تبداأ يف الأر�س وتقتلع وهى ل تزال �صغرية جداً ما ان تبداأ 
مغذية  لأنها  الأق�صى  ال�صرق  يف  كثرياً  توؤكل  وهى  الظهور  يف  ال�صاق 

جداً وتنمو ب�صرعه كبرية وبع�س النا�س ا�صتطاعوا زرعها يف البيت 
التخدير؟  مواد  يف  الرئي�سي  العن�سر  هو  • ما 

هو الكحول

بال�صعب  امتالء  البحار  اأك��رث  فهو  الأحمر  البحر  اأم��ا  املتو�صط  البحر  من  ي�صتخرج  املرجان  اأن  تعلم  -هل 
املرجانية ويوجد من املرجان ثالثة اأنواع هي الأحمر والأ�صود والأ�صفر.

-هل تعلم اأن الرازي من اأوائل الذين اأ�صاروا اإىل اجلراحة التجميلية كفرع من فروع اجلراحة.
-هل تعلم اأن اأول من اأ�صاروا اإىل تفتيت احل�صى يف املثانة هم الأطباء العرب.
-هل تعلم اأن حمب الظلمة من احليوانات ثالثة : البوم و اخلفا�س و اخللد.

-هل تعلم اأن هناك فاأر ي�صمى با�صم )فاأر بك�صا�س( يقتل الزواحف ال�صامة تلقائياً مبجرد اقرتابها منه.
-هل تعلم اأنه ثم حتديد خط الطول جرينت�س عام 1884م.

-هل تعلم اأن املدة التي احتل فيها ال�صليبيون القد�س هي 88 �صنة.
-هل تعلم اأن كمية اخلبز الذي يلقى يف �صلة املهمالت �صنوياً من الفرن�صيني هو 400 األف طن.

-هل تعلم الكلب ي�صتطيع اأن ي�صمع دقات ال�صاعة وهو على بعد 40 قدم.
-هل تعلم اأن اأق�صى العنا�صر على وجه الأر�س هو الأملا�س.

-هل تعلم اأن النملة ت�صتطيع اأن حتمل 50 �صعف وزنها.
-هل تعلم اأن كمية احلديد يف دم الإن�صان ت�صاوي حجم م�صمار.

-هل تعلم اأن البحوث الطبية اأثبتت اأن الن�صاء يتفوقن على الرجال يف حا�صة ال�صم.
-هل تعلم اأن اأ�صخم كتل من الذهب اخلام مت العثور عليها يف اأ�صرتاليا والربازيل.

فنية  ليلة  فقدموا  احلما�س  اأعطاهم  مما  وت�صجيعهم  النا�س  تهليل  و�صط  فقرتها  لتوؤدي  الفرقة  اجتمعت 
جميلة ل تن�صي وا�صتمرت معهم تلك الليايل والنجاحات، ويف احد اليام جاء رجل اآخر ليتويل الإ�صراف على 
تلك الفرقة خلفا ملديرها الذي اقعده املر�س وبعد ان تعرف على اأع�صائها لحظ وجود �صاب ا�صود طويل 
عري�س يقف جانبا فنظر اليه وقال من انت فقال انا لعب الكمان يا �صيدي فقال لعب كمان يف فرقتي اه 
.. ح�صنا ح�صنا وتركهم وان�صرف و�صط ا�صتغراب اع�صاء الفرقة ملا حدث له من تبدل لح على وجهه عند 

ان�صرافه .
ذهب املدير اجلديد اإىل مكتبه وقد طلب من املدرب احل�صور اليه وقال له انا ل ار�صى ان يكون يف فرقتي 
رجل ا�صود عليك اح�صار بديل فقال املدرب هذا الرجل فنان وعازف ماهر ومهذب واجلمهور يحبه كثريا 
فقال املدير ل يهمني اجلمهور يهمني ال�صكل العام لفرقتي ان ل يكون فيها رجل ا�صود فلم يرد عليه املدرب 
لنه عرف انه امام رجل متع�صب واقرتب من الباب وقال �صيدي ان هذه الفرقة لن يفرقها احد نحن منلك 
اأنف�صنا ومنلك الفن ومنلك املوهبة ومنلك التنا لن نخ�صر �صيئا لدينا من يحبنا ولديك م�صرحك ايل اللقاء 
. خرج وخرج معه كل افراد الفرقة وهناك بعد يومني على احدى امل�صارح الكبرية كان النا�س يجل�صون يف 
هدوء تام ومتعة كبرية ين�صتون لعازف الكمان ال�صود يعطي احلانا رنينها احلى من رنني الذهب وخلفه 
اندمج اع�صاء الفرقة يف عزفهم وكاأنهم يحلقون معا يف الف�صاء وكان يجمع بينهم حب كبري وعند انتهاء 
احلفل كان ت�صفيق اجلمهور ي�صل اإىل عنان ال�صماء �صاركهم فيها ن�صمات هواء منع�صة رائعة زاغ فيها �صيت 
الخر  كان مديرها  ال��ذي  الوقت  يف  الذهبي  العازف  عليه  اطلقوا  كما  او  ال�صود  وعازفها  اجلميلة  الفرقة 
يجل�س يف مكتبه وقد اغلق م�صرحه بعد ان رف�صت فرق كثرية العمل معه وكان ي�صع يداه على اذنيه حتى ل 

ي�صمع العازف الذهبي .

عازف الكمان

اأ�شماء حمد مفتاح العرياين
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.  مع 
يف  طبيبة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

عائ�شة عبد اجلبار احمد عبد الرحمن
مع  ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

فاخرة عبد اهلل �شعيد هزاع الكلباين
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.  مع 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

ن�ف خالد �شاملني الكلباين
ومتعاونه  درا�ستها.  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها  مع 
يف  طبيبة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.
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تناول 5 اكواب من القهوة يوميا 
ي�ضبب ال�ضمنة

ك�صفت درا�صة جديدة اأن �صرب 5 اأكواب من القهوة يف 
اليوم قد يت�صّبب بال�صمنة.

وذكرت �صحيفة )ديلي ميل( الربيطانية اأن الباحثني 
يف جامعة و�صرتن ا�صرتاليا وجدوا اأنه بالرغم من اأن 
�صرب القهوة ب�صكل معتدل قد يوؤدي اإىل اإنقا�س الوزن 
ويخف�س خطر الإ�صابة بالنوع الثاين من ال�صكري، اإل 
اأن 5 اأكواب من القهوة يف اليوم من �صاأنها اأن تت�صّبب 
بال�صمنة وبخطر الإ�صابة بالنوع املذكور من ال�صكري.

مادة  من  لنوع  املفرط  ال�صتهالك  اأن  العلماء  ووج��د 

قد   )CGA( يدعى  لالأك�صدة  امل�صادة  البوليفينول 
مينع خ�صارة الدهون ويوؤدي اإىل مقاومة لالأن�صولني.

واخترب الباحثون اآثار هذه املادة على الفئران ال�صمينة 
اأن  وتبنّي  امل��رّك��ب.  من  خمتلفة  جرعات  اأعطيت  التي 
الفئران التي اأعطيت جرعات موازية ل� 5 اأو 6 اأكواب 
للدهون يف  احتبا�س  لديها  اليوم، ظهر  القهوة يف  من 
الكميات  اأن  اأظ��ه��رت  الدرا�صة  اأن  اإىل  واأ���ص��ار  اخل��الي��ا. 
اليوم تزيد  القهوة يف  اأك��واب من   6 اأو   5 ت��وازي  التي 

خطر الإ�صابة بالنوع الثاين من ال�صكري، وبال�صمنة.


