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احلديد بالأطعمة يخفف �أعرا�ض الطمث
ك�شفت درا�سة حديثة �أن الأطعمة الغنية بعن�صر احلديد تقلل فر�ص
�إ�صابة الن�ساء مبتالزمة ما قبل الطمث .وتو�صل الباحثون من جامعة
ما�سات�شو�ست�س الأمريكية �إىل هذه النتيجة بعد درا�سة ،ا�ستغرقت 10
�سنوات ،و�شملت  3000ام��ر�أة تناولن �أطعمة غنية باحلديد .و�أفاد
الباحثون ب�أن الن�ساء اللواتي يتناولن �أطعمة غنية باحلديد تقل فر�ص
�إ�صابتهن مبتالزمة ما قبل الطمث بن�سبة ت�تراوح بني  30و40%
مقارنة بالالتي ال يتناولن تلك الأطعمة .ويرجع الباحثون ال�سبب �إىل
احتواء معدن احلديد على مادة ال�سريوتونني الكيميائية ،التي ت�س ّمى
عدّل للمزاج واملانع لالكتئاب.
يف بع�ض الأحيان هرمون ال�سعادة امل ُ ِ
و ُتعرف متالزمة ما قبل الطمث ب�أعرا�ض تظهر يف الأيام القليلة التي
ت�سبق الدورة ال�شهرية ب�سبب التغريات الهرمونية ،ومنها تقلب املزاج،
وانتفاخ البطن ،وازدياد ال�شهية للطعام ،والتعب ،والتوتر ،واالكتئاب.
و�أخ��ي�راً يتوجب ال��ت��ذك�ير ب����أن م��ن الأط��ع��م��ة الغنية مب��ع��دن احلديد
اللحوم والأ�سماك ،والبقوليات واخل�ضراوات كال�سبانخ والربوكلي.

ر�صد كوكب يف طور التكوين
اكت�شف العلماء ما يعتقدون انه كوكب يف طور التكوين ال يزال ي�ستجمع
مكوناته املتخلفة عن النجم االم الذي انبثق عنه هذا الكوكب.
وقال علماء الفلك يف ورقة بحثية ن�شرتها دورية الفيزياء الفلكية يوم
اخلمي�س املا�ضي ان ه��ذا اجل��رم الف�ضائي يبدو كبقعة خافتة داخل
تكوينات على �شكل قر�ص م��ن م��واد غ��ازي��ة و�أت��رب��ة ت��دور ح��ول جنم
حديث الن�ش�أة يعرف با�سم ات�ش دي  100546ويقع على بعد 335
�سنة �ضوئية �ضمن كوكبة الذبابة .والكوكبة هي جمموعة من النجوم
تتخذ �شكال معينا مثل الدب او التنني اما ال�سنة ال�ضوئية فهي امل�سافة
التي يقطعها ال�ضوء يف عام كامل ب�سرعة  300الف كيلومرت يف الثانية
الواحدة .ويبدو اجلرم املكت�شف حديثا يف حجم كوكب امل�شرتي تقريبا
على الرغم من انه يبعد عن النجم االم له مب�سافة تعادل نحو 68
مثال امل�سافة التي تف�صل بني االر���ض وال�شم�س .ويكمل هذا الكوكب
دورة كاملة حول النجم االم يف  360عاما .وعلى �سبيل املقارنة فان
كوكب امل�شرتي وه��و �أك�بر كواكب املجموعة ال�شم�سية ويبلغ حجمه
�أك�ثر م��ن  300م��رة مثل االر����ض يكمل دورة كاملة يف م���داره حول
ال�شم�س يف  12عاما .ويف حال الت�أكد من هذا الكوكب ف�سيكون االول
الذي اكت�شف وهو ال يزال يف طور التكوين بني اكرث من  800كوكب
مكت�شف خارج املجموعة ال�شم�سية .وقال �سا�شا كوانز كبري الباحثني
يف معهد الفلك بزوريخ يف �سوي�سرا يف بيان ن�ش�أة الكواكب ال تزال حتى
االن من املو�ضوعات التي تتناولها يف االغلب برامج املحاكاة يف اجهزة
الكمبيوتر .اذا ك��ان اكت�شافنا حقا يخت�ص بكوكب يف ط��ور التكوين
ف�سيكون مبقدور العلماء للمرة االوىل درا�سة عملية تكون الكواكب.

مر�ضى ميوتون ً
جوعا مب�شايف بريطانيا

ك�شفت �صحيفة بريطانية ام�س �أن  1165مري�ضاً على الأقل ماتوا
جوعاً يف امل�ست�شفيات احلكومية الربيطانية خ�لال ال�سنوات الأربع
املا�ضية .وذكرت �صحيفة �صندي اك�سربي�س �إن �أرقاماً جديدة �أظهرت
�أي�ضاً �أن �أربعة مر�ضى عانوا من نق�ص �شديد باملياه يف �أج�سادهم وفقاً
ل�شهادات وفاتهم ،مقابل كل مري�ض فقد حياته جراء �سوء التغذية.
و�أ�ضافت �أن  291مري�ضاً توفوا عام  2011يف امل�ست�شفيات احلكومية
الربيطانية جراء �سوء التغذية احلاد وفقد  43مري�ضاً �آخرين حياتهم
ب�سبب اجلوع ،فيما مت خالل الفرتة نف�سها �إخراج  5558مري�ضاً من
امل�ست�شفيات وهم يعانون من �سوء التغذية ،ومبعدل �أكرث من 100
يف الأ�سبوع .و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن حتقيقاً ا�ستمع يف متوز يوليو
املا�ضي �إىل �أن مري�ضاً بال�سرطان ت��ويف ب�سبب العط�ش يف م�ست�شفى
القدي�س ج��ورج بجنوب ل��ن��دن ،على ال��رغ��م م��ن منا�شدته املمر�ضات
واملمر�ضني تزويده باملاء.

ت� � � ��اي � �ل ��ان� � � ��د حت� �ظ���ر
الإجت� � � � � � ��ار يف ال � �ع� ��اج
�أع���ل���ن���ت رئ��ي�����س��ة وزراء تايالند
ي��ن��ج��ل��وك ����ش���ي���ن���اوات���را ام�������س ان
بالدها �ستحظر االجت��ار يف العاج
حمليا ووعدت ب�سن ت�شريع ي�ساعد
ب���ان���ك���وك ع���ل���ى جت���ن���ب تعر�ضها
لعقوبات جتارية دولية يف اعقاب
ان��ت��ق��ادات م��ن ج��م��اع��ات احلفاظ
على البيئة.
يجيء االع�لان عن رغبة تايالند
يف �سن ت�شريع الن��ه��اء االجت���ار يف
ال���ع���اج خ��ل�ال احل��ف��ل االفتتاحي
مل�ؤمتر ينعقد يف بانكوك التفاقية
التجارة الدولية يف االنواع املهددة
ب����االن����ق����را�����ض م�����ن احل����ي����وان����ات
والنباتات الربية �سايت�س.
وق��ال��ت ينجلوك يف بيان �سي�سهم
ذل������ك يف ح���م���اي���ة ج���م���ي���ع ان������واع
الفيلة مبا يف ذل��ك الفيلة الربية
وامل�����س��ت���أن�����س��ة يف ت��اي�لان��د وافيال
القارة االفريقية.
وت�ستمر اع��م��ال م���ؤمت��ر �سايت�س
حتى  14مار�س اذار.
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�أردين ي� � �ب� � �ك � ��ي يف
�أح� ��� �ض ��ان وائ � ��ل ك �ف��وري

كيف تعيدون املياه �إىل جماريها؟

ف�شل امل�شرتك االردين يف برنامج
اك��ت�����ش��اف امل���واه���ب اك�����س فاكتور،
اح���م���د اب�����و خ�������ض���ر ،با�ستعطاف
الفنان اللبناين وائل كفوري على
ال��رغ��م م��ن ان��ح��ن��ائ��ه ب��اك��ي��ا �أمامه
وامام جلنة التحكيم.
ابو خ�ضر �أو كما �أطلق على نف�سه
احمد كارلو�س وه��و ا�سم ال�شهرة
كما قال ،مل ي�ستطع الوقوف �أمام
جلنة التحكيم املكونة م��ن الي�سا
وح�سني اجل�سمي وك��ارول �سماحة
ا���ض��اف��ة اىل وائ�����ل ك���ف���وري ال���ذي
كحل عيناه بالنظر اليه .ويف جو
ّ
من الكوميديا �سيطر على �أع�ضاء
جلنة التحكيم ،وقف كارلو�س �أمام
ال��ل��ج��ن��ة م��رت��ب��ك��ا ،وق���ال � :س�أغني
لأمي��ن زبيب ،ثم ع��اد و�أدى �أغنية
للفنان امل�صري حممد ف���ؤاد ،وهو
م��ا دف��ع ك��اف��ة �أع�����ض��اء اللجنة اىل
رف�ض اكمال م�شواره يف امل�سابقة.

الرابط العاطفي بني احلبيبني ج�سر ي�صل حياتني
خمتلفتني ،وحني تنقطع �أوا�صر االت�صالُ ،ي�صبح
العبور �إىل الآخر �أمر ًا �صعب ًا.
جتد نف�سك مع الوقت بعيداً �أك�ثر ف�أكرث عن �شريكك.
قد ال تكون مت�أكداً من الأ�سباب التي �أو�صلتك �إىل هذه
احل��ال��ة ،وق��د تت�ساءل �إن كنت ق���ادراً �أو راغ��ب��اً يف العودة،
وقد يحف ّزك �أن تعرف �أن �شريكك ينتظرك على ال�ضفة
الأخرى وي�شجعك على النظر �إىل الوراء والرجوع� .إال �أن
طبيعة البعد العاطفي قد تزرع يف نف�سك اخلوف وتدفعك
�إىل التفكري يف الطريقة التي �سي�ستقبلك بها الآخر.
ما هي الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل البعد العاطفي؟
ي�شبه البعد العاطفي �إىل حدٍ ما الغرق يف الرمال املتحركة
وعدم القدرة على احل ّد منه .تتعدد الأ�سباب التي ت�ؤدي
�إىل ذلك ومن بينها:
 النزاعات :يدفع التوتر العاطفي امل�ستمر يف العالقة�أحد ال�شريكني �أو كليهما �إىل الرتاجع عاطفياً.
 ظروف �ضاغطة :تق�ضي عوامل عدة كالبطالة ،احلزن،عدم القدرة على الإجناب وغري ذلك على الطاقة وت�ؤدي
�إىل جمود عاطفي.
ً
 اخل���وف م��ن الك�شف ع��ن ال���ذات ا���س��ت��ن��ادا �إىل عالقات���س��اب��ق��ة م��ع �أ���ش��خ��ا���ص �آخ���ري���ن :ي��ق�� ّو���ض �أف�����راد العائلة
وال�شركاء ال�سابقون والأ�صدقاء ثقتنا ب�أنف�سنا ويزعزعون
للحب.
مفهومنا ّ
ً
 اخلوف من الك�شف عن الذات ا�ستنادا �إىل عالقة �سابقةمع احلبيب نف�سه :قد يرتدد الآخر يف ا�ستئناف عالقته
بك �إن �سبق وظهرت عدمي احل�سا�سية وال مبالياً.
 ال��ف��ارق بني الرجل وامل���ر�أة :يتوا�صل ال��رج��ال يف �شكلٍخمتلف عن الن�ساء ويفهم ك ّل منهما العالقة العاطفية
يف �شكلٍ خمتلف.
 ال��ف��روق��ات العائلية والثقافية :تختلف ال��ط��رق التياحلب ،من هنا قد
تعتمدها الأ�سر والثقافات للتعبري عن ّ
يتوقع ك ّل منكما �شك ً
ال خمتلفاً النقطاع الو�صل بينكما.
على غرار حماولة اخلروج من الرمال املتحركة ،قد تزيد
حماوالت �إعادة الرابط العاطفي مع الآخر الأمر �سوءاً.
يف ما يلي نعر�ض لبع�ض الو�سائل التي قد ت�ساعدك على
مواجهة البعد العاطفي مع ال�شريك يف ما تتجنب الوقوع
يف م�آزق التوا�صل ال�شائعة.
كيف تواجه البعد العاطفي؟
راق���ب خ��ط��وات��ك :غ��ال��ب��اً م��ا ي��ب��دو جت�� ّن��ب الأخ��ط��اء التي
يقع فيها النا�س يف العالقات العاطفية ممكناً من خالل
م��راق��ب��ة خ��ط��وات��ك .نن�صحك ب����أن تتطلع على �أ�ساليب
التوا�صل التي تزعج �شريكك �أو تدفعه �إىل االن�سحاب �أو
االبتعاد عنك من دون �سبب قوي.
ً
اال�سرتخاء :قد جتد نف�سك غارقا ال حمالة حني حتاول
�أن تكافح بعنف �سقوطك يف الرمال املتحركة .يف املواقف
ال�صعبة ،تنتف�ض غريزة (قاتل �أو اهرب) الكامنة يف نف�س
ك ّل �إن�سان .عو�ضاً عن ذل��ك ،نن�صحك ب���أن تتنف�س بعمق
و�أن حت���اول اال���س�ترخ��اء .اف��ت��ح ل�شريكك امل��ج��ال ليدرك

حب ال�شباب ي�ؤدي �إىل االكتئاب والقلق
�أظهرت درا�سة ن�شرتها املجلة الربيطانية لطب الأمرا�ض اجللدية �أن املر�ضى الذين يعانون
من حب ال�شباب يواجهون م�شاكل اجتماعية ونف�سية وعاطفية متا ًما مثل املر�ضى امل�صابني
ب�أمرا�ض �صحية مزمنة كال�صرع وال�سكري والتهاب املفا�صل.
و�أظهرت درا�سة �أخرى ن�شرها علماء من تورونتو ً
وا�ضحا بني م�شاكل الب�شرة وتقدير
رابطا
ً
املراهقني وال�شباب ال�صغار لذاتهم .فبح�سب ال��درا���س��ة ع��دد كبري م��ن املراهقني يعانون
من م�شاكل يف الب�شرة (�أك�ثر من  )85%وكثري منهم ي�صابون باكتئاب معتدل �إىل حاد.
فاالكتئاب والقلق �شائعان لدى الأ�شخا�ص الذين يعانون من حب ال�شباب �أكرث من الأ�شخا�ص
العاديني.
العديد من املراهقني ي�شددون على خطورة حب ال�شباب لديهم الذي قد ي�ؤدي �إىل االكتئاب
�أو حتى االنتحار .يف جمتمع يويل �أهمية كبرية للمظهر ي�شعر الأ�شخا�ص الذين يعانون من
حب ال�شباب باالنزعاج واالحراج.
ومن املعروف ان ال�ضغط والوتر يحفز منو الألياف الع�صبية قرب الغدد الدهنية مما ي�ساهم
يف زي��ادة �إف��راز الزهم وهو امل��ادة الدهنية التي جتمع بني بقايا اخللية وخاليا اجللد امليتة
لت�شكل الر�ؤو�س ال�سودار والبرثات من جانب �آخر فالأ�شخا�ص الذين يعانون من �ضائقة
نف�سية مييلون �إىل تناول الكثري من الأطعمة ال�سريعة املليئة بامللح والدهون وبالتايل يبنون
حول نف�سهم دائرة مفرغة .وبح�سب جملة تامي اونالين فقد �أظهرت درا�سة �أن هناك عالقة
وطيدة بني املزاج وحب ال�شباب .فتم التو�صل �إىل �أنه كلما �ساءت م�شكلة حب ال�شباب كلما
كانت عوار�ض االكتئاب �أ�سو�أ.

ب�������ض���ع���ف ال���ت���وا����ص���ل
ال�����ع�����اط�����ف�����ي ال�������ذي
ت�شعر ب��ه ث��م ا�س�أله
�إن كان ال�شعور عينه
يتمالكه .لي�س غربياً
�أن يجد ما تعتربه بعداً
ن���وع���اً م���ن اال�ستقرار
ال���ع���ادي ال����ذي يطر�أ
على ك ّل عالقة.
يف م��واق��ف �أخرى،
قد يكون ال�شريك
�أك��ث��ر م ً
���ي�ل�ا �إىل
التعبري اللفظي �أو
�إىل حتليل العالقة من
ّ
الآخ����ر في�شعر ب��اخل��ط��ر كلما
افتقد �إىل بع�ض التقارب .تذكر
دائ���م���اً �أن ب��ع�����ض الأ�شخا�ص
يعبرّ ون عن حبهم للآخرين
ع��������ن ط�������ري�������ق ال����ت����ع����اب��ي�ر
العاطفية �أكرث من غريهم.
ال ت���ف�ت�ر����ض ت���ل���ق���ائ���ي���اً �أن
�شريكك ال يح ّبك ملجرد �أنه
ال يعبرّ عن ح ّبه بو�ضوح.
�إن مل ي�شعر �شريكك بالبعد العاطفي الذي ت�شعر به ،حاول
�أن تكت�شف الأ�سباب الكامنة وراء هذا االختالف يف الر�ؤى.
�أخرب �شريكك كم تقدّر الرابط العاطفي الذي يجمعك به
حتب �أن جتعله �أقوى .افتح ل�شريكك املجال ليتعرف
وكم ّ
باحلب والأمان وت�أكد �أن تتفهم
�إىل الأمور التي ُت�شعرك
ّ
حاجته �إىل ذلك �أي�ضاً و�أن تعمل على تلبيتها.
�أ�سقط احلمل عن ظهرك� :سببان �أ�سا�سيان فقط ي�ؤديان
بك �إىل الغرق عند ال�سقوط يف الرمال املتحركة :الهلع
واحل��م��ل ال��ث��ق��ي��ل ،والأم�����ر ���س��ي��ان ح�ين يتعلق بالبعد
ال��ع��اط��ف��ي .ت��خ�� ّل�����ص م���ن الأم�����ور ال��ع��ال��ق��ة واملزعجة
القدمية ،ال �سيما تلك التي ترتبط مبا�شر ًة ب�شريكك.
ت�أكد �أن �إ�صالح الرابط بينكما �سيكون �أ�سهل �إن خففت
م��ن بع�ض الأح���م���ال والأع���ب���اء ال��ع��اط��ف��ي��ة ال��ت��ي تثقل
عالقتكما.
احر�ص على بذل جهود بطيئة وثابتة لإعادة
�إر�ساء العالقة :تتبع العالقات بني الب�شر
من���ط ال��ع��ر���ض وال���ط���ل���ب :ك�� ّل��م��ا �ضغط
�شخ�ص معني للح�صول على �أم ٍر معني،
ك�� ّل��م��ا زادت م��ق��اوم��ة الآخ����ر .حذار
م���ن ال�����ض��غ��ط ع��ل��ى ���ش��ري��ك��ك بقوة
للتقرب منه �أك�ث�ر ك��ي ال ينتهي به
الأمر باالبتعاد عنك .غالباً ما يتطور
البعد العاطفي ال��ذي ي�شوب العالقات
بني ليل ٍة و�ضحاها ،توقع �أن يتطلب منك

� �س�يرف ����س ب � ��رو و�آي� �ب���اد
�أ�صعب اللوحيات �صيانة

�إعادة بناء عالقتك بالآخر بع�ض الوقت .اعتمد خطوات
�صغرية للتوا�صل جم��دداً مع ال�شريك :دع��وات للخروج
ليال ،احلفاظ على التقارب املادي بينكما ،م�شاركة الآخر
يف ن�شاطاته واعتماد �أ�سلوب توا�صلي عاطفي.
بالإ�ضافة �إىل ال�شعور بالوحدة رغم االرتباط العاطفي،
يعزز بع�ض الأم���ور �شعور العزلة .ت�أكد �أن ال�شريك لن
يتمكن �أب�����داً م��ن تلبية خم��ت��ل��ف احتياجاتك
ولكن م��ن ال�����ض��روري �أن ت��ع��ززا عالقتكما
كحبيبني و�أن حتافظا عليه� .إن �شعرت
�أنك و�شريكك تعجزان عن ت�صحيح
البعد العاطفي ال���ذي يع ّكر �صفو
ع�ل�اق���ت���ك���م���ا ،اجل��������أ �إىل خ���ب�ي�ر يف
العالقات مل�ساعدتكما على التق ّرب
الواحد من الآخر �أكرث ف�أكرث.

���ص��ن��ف��ت ح��وا���س��ي��ب �آي���ب���اد اللوحية
ال��ت��ي ت�صنعها ���ش��رك��ة �أب���ل وحا�سب
م��اي��ك��رو���س��وف��ت ال��ل��وح��ي �سريف�س
برو ك�أ�صعب احلوا�سيب اللوحية يف
عملية الفك وال�صيانة ،حيث �أو�ضح
م��وق��ع �آي ف��ي��ك�����س �إت ()iFixIt
امل��خ��ت�����ص يف ع��م��ل��ي��ات ف��ك و�صيانة
الأج����ه����زة الإل���ك�ت�رون���ي���ة �أن عملية
ت�����ص��ل��ي��ح��ه��م��ا ق����د ت��������ؤدي يف بع�ض
الأح��ي��ان �إىل زادة تلفهما .وح�صل
ح��ا���س��ب ���س�يرف�����س ب����رو ع��ل��ى درجة
واح����دة م��ن �أ���ص��ل ع�شر يف مقيا�س
�سهولة ال�صيانة لدى املوقع ،يف حني
ح�صلت حوا�سيب �آي��ب��اد ب��داي��ة من
الإ�صدار الثاين على عالمتني.
وي�شري خ�براء �آي فيك�س �إت �إىل �أن
�صعوبة �صيانة �سريف�س برو تكمن
يف ك�ثرة م�سامري ال��رب��ط والأدوات
ال��ل�ا�����ص����ق����ة ال����ت����ي ت���ث���ب���ت القطع
الداخليه فيه ،يف حني تعد البطارية
�أ�سهل ما ميكن تغيريه� ،أم��ا حا�سب
�آيباد ميني ف�صعوبة �صيانته تكمن
يف تثبيت قطعه مبادة ال�صقة قوية
ُت�صَ عِّب من عملية �إزالة تلك القطع،
�أما ال�شا�شة في�سهل ف�صلها .وتكمن
�صعوبة �صيانة �آيباد  2و �آيباد  3و
�آيباد اجليل الرابع ،يف زيادة خطورة
ك�����س��ر زج����اج ال�����ش��ا���ش��ة �أث���ن���اء عملية
فك احلا�سب لكرثة امل��واد الال�صقة
للقطع ال��داخ��ل��ي��ة ،يف ح�ين ي�سهل
�إزال�����ة ال��واج��ه��ة الأم���ام���ي���ة ل�شا�شة
 LCDاملزود بها اجلهاز.

كروم يرتاجع و�إك�سبلورر يعزز �صدارته
تراجعت ح�صة مت�صفح الإنرتنت غوغل كروم يف قائمة املت�صفحات الأكرث
ا�ستخداما على احلوا�سيب املكتبية واملحمولة يف فرباير�-شباط املا�ضي،
رغم �أنه ال يزال يحتل املرتبة الثالثة ،يف حني عزز مت�صفح مايكرو�سوفت
�إن�ترن��ت �إك�سبلورر ���ص��دارت��ه .فقد ت��راج��ع ا���س��ت��خ��دام مت�صفح ك���روم على
احل��وا���س��ي��ب املكتبية وامل��ح��م��ول��ة م��ن ن�سبة  17.48%يف يناير-كانون
الثاين �إىل  16.27%يف فرباير�-شباط املا�ضي ،رغ��م �أن��ه ظل يف املركز
الثالث يف قائمة �أكرث مت�صفحات الإنرتنت ا�ستخداما ،ح�سب الأرقام التي
�صدرت �أم�س عن �شركة نت ماركت �شري املعنية بدرا�سات الإن�ترن��ت .ويف
املقابل ،وا�صل مت�صفح �إنرتنت �إك�سبلورر تربعه على قمة تلك املت�صفحات
بن�سبة  ،55.82%حمققا ارت��ف��اع��ا بن�سبة  0.62%ع��ن �شهر يناير-
كانون الثاين .وج��اء مت�صفح موزيال فايرفوك�س يف املركز الثاين بن�سبة
 ،20.12%حمققاً ارتفاعا قدره  0.18%عن ال�شهر ال�سابق ،يف حني حل
مت�صفح �أبل �سفاري رابعا بن�سبة  ،5.42%ومت�صفح �أوبرا خام�سا بن�سبة
 .1.82%وتعد ن�سخة �إنرتنت �إك�سبلورر  8الأكرث �شيوعاً على احلوا�سب
املكتبية واملحمولة بن�سبة  ،23.38%تليها ن�سخة �إنرتنت �إك�سبلورر ، 9
ثم ن�سخة فايرفوك�س  ، 18ثم ك��روم  ،24كما لوحظ �أن ن�سخة �إنرتنت
�إك�سبلورر  6التي ال تدعمها �أغلب مواقع الإنرتنت ال تزال ت�ستخدم بن�سبة
� .6.33%أما على �صعيد الأجهزة النقالة كالهواتف الذكية واحلوا�سيب
اللوحية فما زال مت�صفح �سفاري هو الأول بني بقية املت�صفحات بن�سبة
ا�ستخدام قدرها  ،55.41%ويليه يف الرتتيب مت�صفح �أندرويد بن�سبة
 ،22.82%ثم �أوبرا ميني بن�سبة  .12.72%وتراجع عدد م�ستخدمي
ك���روم على الأج��ه��زة ال��ذك��ي��ة ك��ذل��ك ،حيث و�صلت ن�سبة ا�ستخدامه �إىل
 ،1.96%مقارنة بن�سبة  2.2%يف يناير-كانون الثاين املا�ضي.
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مذكرة تفاهم بني جامعة الإمارات ونيويورك
�أبوظبي لبحث الت�سل�سل اجليني للتمور املحلية
•• ابوظبي -الفجر:

بح�ضور معايل ال�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان وزير التعليم العايل والبحث
العلمي الرئي�س الأعلى جلامعة الإم��ارات العربية املتحدة ،و�سعادة الدكتور
ف��اب��ي��و ب��ي��ان��و امل��دي��ر الأك���ادمي���ي جل��ام��ع��ة ن��ي��وي��ورك اب��وظ��ب��ي ،وق��ع��ت جامعة
الإمارات العربية املتحدة ممثلة بوحدة درا�سات وبحوث تنمية النخيل والتمور
مذكرة تفاهم مع جامعة نيويورك ابوظبي ،بهدف تعزيز التعاون الفني بني
الطرفني عرب و�ضع ال�شروط والأحكام التي مبوجبها �سوف يتم التعاون بني
الطرفني لإج��راء البحث العلمي املت�صل بت�سل�سل اجلينوم للأنواع املختلفة
من التمور املحلية ( ).Phoenix dactylifera Lمن �أج��ل معرفة
ودرا�سة جينات �شجرة النخيل.
و�أك��د الدكتور علي را�شد النعيمي مدير جامعة الإم��ارات �أن��ه ويف �إط��ار هذه
املذكرة �ستقوم وحدة درا�سات وبحوث تنمية النخيل والتمور باجلامعة بتوفري
الأ�صول النباتات الالزمة لأنواع التمور املحلية لإجراء الت�سل�سل اجليني لها،
وتوفري الدعم التقني واللوج�ستي املنا�سب جلامعة نيويورك �أبوظبي حتى
تتمكن من تنفيذ خدماتها مبوجب مذكرة التفاهم.
يف حني �ستقوم جامعة نيويورك ابوظبي بكافة العمليات اخلا�صة بتقنية
الت�سل�سل اجليني وفح�ص اجلينومات ،ورفع تقارير دورية جلامعة الإمارات
حول تقدم البحوث ونتائجها .بالإ�ضافة �إىل جتميع كافة التقارير واملقاالت
املت�صلة بالأبحاث من �أج��ل ن�شر نتائج البحث العلمي يف املجالت الدولية
املحكمة .م��ن جهته �أع���رب ال��دك��ت��ور فابيو بيانو امل��دي��ر الأك��ادمي��ي بجامعة
نيويورك ابوظبي عن �سعادته بتوقيع هذه املذكرة التي من �ش�أنها تعزيز �أطر
التعاون العلمي مع جامعة الإمارات ،م�شيداً بالدور الريادي لدولة الإمارات
يف خدمة ال�شجرة املباركة قو ًال وعم ً
ال على امل�ستوى الإقليمي والدويل.
و�أكد الدكتور النعيمي ب�أن هذه املذكرة ت�أتي يف �إطار توجيهات معايل ال�شيخ
نهيان مبارك �آل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلي الرئي�س الأعلى
جل��ام��ع��ة الإم�����ارات بالعمل ع��ل��ى ت��وط��ي��د ع�لاق��ات ال��ت��ع��اون م��ع ك��اف��ة جهات
االخت�صا�ص ح��ول ال��ع��امل مب��ا ي�ساهم يف االرت��ق��اء مب�ستوى البحث العلمي
بجامعة الإمارات و�أثره الإيجابي على املجتمع املحلي.
وق��ع امل��ذك��رة ك��ل م��ن ال��دك��ت��ور علي را���ش��د النعيمي مدير جامعة الإم����ارات،
والدكتور فابيو بيانو املدير الأك��ادمي��ي جلامعة نيويورك ابوظبي ،وح�ضر
حفل التوقيع �سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد �أمني عام جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر ومدير وحدة درا�سات وتنمية بحوث نخيل التمر.

مدير عام املنظمة العربية للتنمية الزراعية ي�شيد بدور
الإمارات يف تطوير البحث العلمي اخلا�ص بالنخيل والتمور
•• ابوظبي -الفجر:

حتدث معايل الدكتور طارق بن مو�سى
ال��زدج��ايل مدير ع��ام املنظمة العربية
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال���زراع���ي���ة يف ح��ف��ل تكرمي
ال��ف��ائ��زي��ن ب��ج��ائ��زة خ��ل��ي��ف��ة الدولية
ل��ن��خ��ي��ل ال��ت��م��ر يف دورت���ه���ا اخلام�سة
لي�ؤكد على اهمية هذه اجلائزة العاملية
ال��ت��ي �أ���س�����س��ه��ا ���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س دولة
الإم��ارات العربية املتحدة ،حفظه اهلل،
يف عام 2007م ،مقتفيا خطى والده
ال���راح���ل ال�����ش��ي��خ زاي����د ب��ن ���س��ل��ط��ان �آل
نهيان ،طيب اهلل ث��راه ،ب��اين وم�ؤ�س�س دول��ة الإم���ارات احلديثة ،ال��ذي جعل
منها واحة للنخيل ومركزاً خلدمته والعناية به ،حتى �أ�صبحت دولة الإمارات
العربية املتحدة واح���دة م��ن �أك�بر ال���دول العربية املنتجة للتمور واملهتمة
برعاية هذه ال�شجرة املباركة وتطوير ممار�سات زراعتها وترقية �إنتاجيتها.
وق��ال ان ت�أ�سي�س ه��ذه اجل��ائ��زة و�إطالقها ك��ب��ادرة �أ�صيلة ج��اء لتعزيز الدور
الريادي لدولة الإم��ارات العربية املتحدة يف تنمية و تطوير البحث العلمي
اخلا�ص بالنخيل والتمور وت�شجيع العاملني يف قطاع زراعة نخيل التمر ون�شر
ثقافة االهتمام به وتوطني املعرفة املتخ�ص�صة بهذه ال�شجرة الطيبة املباركة
وتكرمي ال�شخ�صيات املتميزة يف القطاع .فللنخلة بُعدها الوجداين واحل�ضاري
والروحي لدى الإن�سان العربي� ،شرفها اهلل بالذكر يف كتابه الكرمي و�أثنى
عليها ر���س��ول��ه الأم�ي�ن وظ��ل��ت الأم����ة ،منذ �سالف الع�صور والأزم�����ان ،تتفي�أ
ظاللها وتتغذى على ثمارها .وهي �شجرة كرمية معطاءة ،متعددة املنافع،
جتود بالثمار والألياف وال�سعف واحلطب .ولأجل ذلك فقد �أولت منظمتكم
العربية للتنمية ال��زراع��ي��ة ه��ذه ال�شجرة املباركة الكرمية اهتماما خا�صا،
فنفذت لأجلها درا�سات وم�شروعات وعقدت حولها دورات وم�ؤمترات وقامت
بو�ضع موا�صفات عربية موحدة للتمور ،وحر�صت على ت�ضمني التمور يف
الإطار ال�سلعي للربنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي ،وتوجت ذلك بعقد
امل�ؤمتر الإقليمي لإدارة �آف��ات نخيل التمر يف مدينة العني بدولة الإمارات
العربية املتحدة بالتعاون مع وزارة البيئة وامل��ي��اه بدولة الإم���ارات العربية
املتحدة ،وهو م�ؤمتر �سيكون له ما بعده خدمة واهتماما ورعاية لهذه ال�شجرة
التي ال غنى لبيت عربي عن ثمرها.

نهيان مبارك يكرم الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر يف دورتها اخلام�سة

رعاية خليفة بن زايد قيمة �إ�ضافية للبحث العلمي يف خدمة النخلة والعاملني فيها
نهيان يطلق الن�سخة اخلام�سة من امل�ؤمتر الدويل لنخيل التمر عام 2014

•• ابوظبي – الفجر:
•• ت�صوير – اجمد �رضغام وعمر البحرة:

�أعلن معايل ال�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان
وزي���ر التعليم ال��ع��ايل وال��ب��ح��ث العلمي،
رئي�س جمل�س �أمناء جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر� ،إن�شاء مركز خليفة للتقانات
احليوية والهند�سة الوراثية ،حتت مظلة
جامعة الإم���ارات العربية املتحدة ،كونها
الوعاء احلا�ضن للمعرفة واملنتج ملختلف
العلوم تقديراً لدور الوالد �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة ب��ن زاي���د �آل نهيان رئي�س
الدولة حفظه اهلل يف دعمه ال�لا حمدود
للبحث العلمي عرب م�ؤ�س�ساته املتخ�ص�صة،
ب��ه��دف تنمية ق��ط��اع زراع���ة النخيل على
�أر�ضية علمية وتقنية را�سخة ،وت�شجيع
اال���س��ت��ث��م��ار يف ���ص��ن��اع��ة ال��ت��م��ر ك��ون��ه �أحد
ركائز اقت�صادنا الوطني بالإمارات.
جاء ذلك خالل كلمة معاليه التي �ألقاها
خ��ل�ال ح��ف��ل ت���ك���رمي ال��ف��ائ��زي��ن بجائزة
خليفة ال��دول��ي��ة لنخيل التمر يف دورتها
اخلام�سة �صباح �أم�����س الأح���د يف الثالث
من �شهر مار�س  2013بق�صر الإمارات
يف العا�صمة �أب��وظ��ب��ي .بح�ضور ع��دد من
�أ���ص��ح��اب امل���ع���ايل وزراء ال���زراع���ة العرب
و�أ���ص��ح��اب ال�����س��ع��ادة ال�����س��ف��راء املعتمدين
لدى الدولة� ،إ�ضافة �إىل ر�ؤ�ساء املنظمات
الإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة وع�����دد ك��ب�ير من
الباحثني واملهتمني ب�شجرة نخيل التمر
و�أع�������ض���اء ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��م��ي��ة والفائزين
وامل��ك��رم�ين ب��اجل��ائ��زة ب��دورت��ه��ا اخلام�سة
.2013
كما رفع معايل ال�شيخ نهيان �أ�سمى �آيات
التهاين وبالغ ال�شكر والتقدير واالمتنان،
�إىل راعي اجلائزة� ،صاحب ال�سمو الوالد
ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان ،رئي�س
الدولة حفظه اهلل و�أ�شاد بجهوده الكبرية،
التي بذلها �سموه بكر ٍم و�سخاء ،من �أجل
حتقيق التنمية ال�شاملة ملجتمع الإمارات،
على اعتبار �أن �شجرة نخيل التمر هي �أحد
ركائز التنمية امل�ستدامة وحتقيق الأمن
الغذائي على م�ستوى العامل.

كما �أ�شاد برعايته للجائزة ودعمه القوي
لها� ،إمن��ا ي�أتي ام��ت��داداً طبيعياً ،الهتمام
���س��م��وه ب��ال��ن��خ��ل��ة ،وال��ع��ام��ل�ين ف��ي��ه��ا من
�أكادمييني وباحثني ومنتجني ومزارعني،
ب��اع��ت��ب��اره��ا �أح����د رك���ائ���ز الأم�����ن الغذائي
واالق���ت�������ص���اد ال���وط���ن���ي ل��ك��ث�ير م����ن دول
العامل.
كما تقدم معاليه بعظيم ال�شكر ،و�صادق
ال��ت��ق��دي��ر� ،إىل ال��ف��ري��ق �أول �سمو ال�شيخ
حم��م��د ب���ن زاي�����د �آل ن���ه���ي���ان ،ويل عهد
�أب��وظ��ب��ي ،ون��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى للقوات
امل�سلحة ،لدعمه القوي للجائزة العاملية،
التي ت�ؤكد ر�ؤية �سموه ،يف حتقيق التنمية
ال�����ش��ام��ل��ة وامل�����س��ت��دام��ة ،ع��ل��ى �أر������ض هذا
الوطن املعطاء ،واعتزازه الكبري ،بر�ؤيته
احل��ك��ي��م��ة ،مل�����س��ت��ق��ب��ل ال��ت��ن��م��ي��ة الزراعية
ب���ال���دول���ة وزراع�������ة ن��خ��ي��ل ال��ت��م��ر ب�صف ٍة
خا�صة ،ونعتز �أي�ضاً ،بحر�ص �سموه على
�أن ت��ك��ون دول���ة الإم�����ارات دائ��م��اً ،منوذجاً
رائداً ،يف العمل الناجح ،والإجناز املتميز،
يف كافة املجاالت.
وال�����ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر م��و���ص��ول ل�سمو الأخ
ال�شيخ من�صور ب��ن زاي��د �آل نهيان ،نائب
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال���������وزراء ،وزي�����ر �ش�ؤون
ال��رئ��ا���س��ة ،حل��ر���ص��ه ال���ك���رمي ،ع��ل��ى دعمه
ال�شخ�صي والقوي بل ودعم الوزارة �أي�ضاً
لهذه اجل��ائ��زة ،كي حتقق ب���إذن اهلل ،كافة
الأه��داف املو�ضوعة لها ،والآم��ال املرج ّوة

منها .كما هن�أ معاليه ال�شخ�صيات املكرمة
ب��اجل��ائ��زة يف دورت���ه���ا اخل��ام�����س��ة 2013
وعلى ر�أ�سها معايل الدكتور عزيز �آخنو�ش
وزير الفالحة وال�صيد البحري يف اململكة
املغربية ،ومعايل الدكتور طارق بن مو�سى
ال���زدج���ايل م��دي��ر ع���ام امل��ن��ظ��م��ة العربية
للتنمية الزراعية ،و�سعادة علي م�صطفى
حممد التجلي مدير عام م�شاتل ال�ساحل
الأخ�����ض��ر م��ن الإم�����ارات العربية املتحدة
على جهودهم املتميزة ودوره���م امل���ؤث��ر يف
خدمة �شجرة نخيل التمر والعاملني يف
قطاع زراع���ة النخيل و�إن��ت��اج التمور على
م�ستوى املنطقة والعامل.
ك��م��ا ه��ن���أ ج��م��ي��ع ال��ف��ائ��زي��ن ع��ل��ى فوزهم
بفئات اجل��ائ��زة يف دورت��ه��ا اخلام�سة وهم
على التوايل :عن فئة البحوث والدرا�سات
املتميزة ك��رم الفائز باملركز الأول جهاز
اب���وظ���ب���ي ل��ل��رق��اب��ة ال���غ���ذائ���ي���ة م���ن دول���ة
الإمارات العربية املتحدة .والفائز باملركز
الثاين املعهد الوطني للبحث الزراعي يف
اململكة املغربية.
وع��ن فئة املنتجون املتميزون ك��رم الفائز
ب��امل��رك��ز الأول امل��ه��ن��د���س م��ه��ل��ه��ل جا�سم
�إبراهيم امل�ضف من دولة الكويت .يف حني
مت حجب اجلائزة عن املركز الثاين.
وعن فئة �أف�ضل تقنية متميزة كرم الفائز
ب��امل��رك��ز الأول ال��دك��ت��ور ع��ب��د اهلل حممد
احلمدان من اململكة العربية ال�سعودية.

والفائز باملركز الثاين املهند�س �أمني زوبة
من اجلمهورية التون�سية.
وعن فئة �أف�ضل م�شروع تنموي كرم الفائز
باملركز الأول الهيئة العامة للنخيل بوزارة
الزراعة يف اجلمهورية العراقية .والفائز
ب��امل��رك��ز ال��ث��اين ال��دك��ت��ور ح��ام��د �إبراهيم
املو�صلي من جمهورية م�صر العربية.
وع��ن فئة ال�شخ�صية امل���ؤث��رة ك��رم �سعادة
ال��دك��ت��ور حممد �سعيد مكي م��ن اململكة
الأردنية الها�شمية ،لدوره البارز يف خدمة
قطاع نخيل التمر و�صناعة التمور على
امل�ستوى العربي .و�أكد معاليه �أن اجلائزة
ال���ي���وم وه����ي حت��ت��ف��ي ب��ت��ك��رمي الفائزين
ب��دورت��ه��ا اخل��ام�����س��ة ،ه��ي م��ن��ا���س��ب��ة طيبة
جندد فيها عهد ال��والء والوفاء� ،أن نكون
على ق��در توقعات �صاحب ال�سمو الوالد
رئي�س الدولة ،يف حتمل امل�س�ؤولية للم�ضي
قدماً يف خدمة املزارعني املنتجني ،كل من
موقعه �سواء يف البحث العلمي والتطور
ال��ت��ق��ن��ي مل��ا ف��ي��ه خ��دم��ة الإن�����س��ان وتوفري
ال���غ���ذاء ال�����ص��ح��ي ع��ل��ى م�����س��ت��وى العامل،
وج���ائ���زة خ��ل��ي��ف��ة ال��دول��ي��ة ل��ن��خ��ي��ل التمر
قد لعبت دوراً هاماً يف تكرمي هذه الفئة
املتميزة من املبدعني املخل�صني ل�شجرة
نخيل التمر يف خمتلف املجالت ،فالتمر
ي��ل��ع��ب ال��ي��وم دوراً ه��ام��اً يف ���س��د الفجوة
ال��غ��ذائ��ي��ة لكثري م��ن ���ش��ع��وب دول العامل
ف��ه��و �أح����د �أه����م ع��ن��ا���ص��ر الأم����ن الغذائي

بح�سب ت�صنيف منظمة الأغذية والزراعة
الدولية (الفاو).
وختم معايل ال�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان
زير التعليم العايل والبحث العلمي رئي�س
جمل�س �أم���ن���اء اجل���ائ���زة كلمته مبفاج�أة
علمية قيمة حيث �أعلن ب�أن حمبي النخلة
�سوف يكونوا جميعاً على موعد يف العام
املقبل مع �أكرب و�أ�ضخم م�ؤمتر بالعامل هو
امل���ؤمت��ر ال��دويل لنخيل التمر ت�ست�ضيفه
العا�صمة ابوظبي يف ن�سخته اخلام�سة،
وال���ذي د�أب���ت على تنظيمه منذ البداية
جامعة الإمارات العربية املتحدة كل �أربع
���س��ن��وات م��رة بالتعاون م��ع ج��ائ��زة خليفة
ال��دول��ي��ة لنخيل التمر وبع�ض املنظمات
الدولية والإقليمية املخت�صة ،مب�شاركة
عربية ودول��ي��ة وا�سعة لنخبة م��ن علماء
نخيل التمر حول العامل.
ك��م��ا �شكر م��ع��ال��ي��ه ك��اف��ة �أع�����ض��اء جمل�س
�أمناء اجلائزة ،على اهتمامهم وعطائهم،
كما �شكر كافة الهيئات وامل�ؤ�س�سات ،التي
تتعاون مع �إدارة اجلائزة ،مقدّراً للجميع،
�أدواره����م املهمة ،و�إ�سهامهم امللحوظ ،يف
هذا املجال ،وداعياً املوىل �سبحانه وتعاىل،
�أن ي�ستمر العمل على هذا النحو ،يف دعم
وت��ط��وي��ر زراع����ة النخيل و�إن���ت���اج التمور،
ولتكون هذه اجلائزة دائماً وب�إذن اهلل� ،أدا ًة
مهمة ،ت�شجع العمل والإبداع واالبتكار ،يف
م�سرية الدولة ،بل يف العامل ب�أ�سره.

طالب وطالبات اجلامعة و�أع�ضاء تكاتف ي�شاركون يف تنظيم فعاليات جائزة خليفة لنخيل التمر
التي �أقيمت �أم�س يف ق�صر الإمارات وقد �أ�شاد معايل
•• العني-الفجر:
ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير التعليم العايل
�شارك العديد من طالب وطالبات اجلامعة �إ�ضافة والبحث العلمي رئي�س جمل�س �أمناء اجلائزة بالدور
�إىل �أع�����ض��اء تكاتف التطوعية يف تنظيم احتفالية الهام الذي قام به طالب وطالبات اجلامعة و�أع�ضاء
تكرمي الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تكاتف التطوعية م���ؤك��دا على �أن م�شاركة الطالب

وال��ط��ال��ب��ات يف م��ث��ل ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات ي�سهم وب�شكل
مبا�شر يف تنمية ق���درات وم��ه��ارات الطلبة م��ن �أجل
مواجهة حتديات امل�ستقبل بعد تخرجهم وممار�ستهم
للحياة العملية .وكان طالب وطالبات جامعة الإمارات
و�أع�ضاء تكاتف قد قاموا ومنذ بداية الفعاليات �صباح

�أم�س يف ا�ستقبال املكرمني وكذلك ا�ستقبال املدعوين
من كبار امل�س�ؤولني من داخل الدولة وخارجها.
ومن جانبهم �أكد طالب وطالبات اجلامعة و�أع�ضاء
تكاتف حر�صهم على مثل هذه امل�شاركات التي تعود
بالنفع عليهم وكذلك على قطاعات املجتمع.
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الأع�شاب الطبيعية ...ت�أثري �إيجابي على الأع�صاب
ُت�صاب الأع�صاب بحاالت كثرية� ،أبرزها التهاب الأع�صاب وعرق الن�سا والهرب�س الع�صبي .يف ما يلي نتعرف �إىل �أ�سباب هذه احلاالت وطرق معاجلتها.
التهاب الأع�صاب ( ))Neuritis (Neuralgiaي�سبب التهاب الأع�صاب �أمل ًا حاد ًا على امتداد ع�صب واحد �أو �أكرث يف منطقة ما من اجل�سم .وقد
ي�ؤدي �إىل تورم �أو احمرار �أو فقدان للإح�سا�س يف املنطقة التي يغذيها الع�صب امللتهب .ويف احلاالت احلادة قد يحدث تقل�ص �أو ت�شنج.
�أ�سبابه
 نتيجة �إ�صابة ميكانيكية مثل الكدمات �أوالر�ضو�ض �أو اجلروح �أو احلروق.
 م�ضاعفات ملر�ض ما مثل الرب�ص �أو اجلذام�أو ال�سل �أو املالريا �أو احل�صبة �أو ال�سكر �أو
ال�سرطان �أو النقر�س.
 ال��ت�����س��م��م ب����أح���د ال��ع��ن��ا���ص��ر ال�����س��ام��ة مثلالأر�سينيك �أو ال��ر���ص��ا���ص �أو ال��ك��ادم��ي��وم �أو
بع�ض املركبات ال�سامة.
 ت�سمم احلمل عند الن�ساء ق��د ي����ؤدي �إىلالتهاب الأع�صاب.
 نق�ص الفيتامني  B1الثيامني. ق�صور يف وظائف اجلهاز اله�ضمي. �إجهاد.� -سوء التغذية.

الإج���ه���اد �أو ت��ن��اول �أدوي�����ة ك��ي��م��اوي��ة معينة
مثل العالج الكيماوي لل�سرطان �أو الإ�صابة
ب��االي��دز ين�شط ال��ف�يرو���س ويظهر املر�ض.
وم����ن اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر �أن ت��ه��ي��ج الأوع���ي���ة
ال��دم��وي��ة �أو ان��ف��ج��اره��ا ي����ؤدي���ان �إىل ن�شاط
هذا الفريو�س ،الذي قد يظهر ت�أثريه قرب
العينني �أو �أعلى الأن��ف �أو على اجلبهة ،ويف
ه��ذه احل��ال��ة ق��د ت��ت���أث��ر قرنية ال��ع�ين ورمبا
يُ�صاب املري�ض بالعمى.

الأع�������ص���اب لأن���ه���ا حت���ت���وي ع��ل��ى الربوتني
وكثري م��ن العنا�صر ال�لازم��ة ل�ضبط عمل
الأع�صاب.
�أع�شاب مفيدة
الكافور ،النعناع الربي ،اليا�سمني الأ�صفر،
ال��ي��وك��ا ،الأرق���ي���ط���ون ،الأ���س�برج�����س الربي،
الأ����س���ق���وت�ل�اري���ة ،االق�����ح�����وان الإنكليزي،
�أق����ح����وان ع�ي�ن ال���ث���ور ،الأق���ون���ط�ي�ن ،اكليل
اجلبل (ح�صالبان) ،الربتقال املر ،ح�شي�شة
ب��اري�����س ،ح�شي�شة ال���دود ،ح�شي�شة الدينار،
اللوبيا ،زه��رة الآالم ،ال�سافوري ،ال�سكران،
ال�صف�صاف ال�شجريي ،العرت ال�بري ،الغار
(اللوري) ،الغليون الهندي ،وال�شطة.

عرق الن�سا ()Sciatica
ع��رق الن�سا عبارة عن �أمل �شديد على طول
عالجه
 الراحة التامة يف ال�سرير وجتنب املثريات ال��ع�����ص��ب ال���ورك���ي ()Sciatic Nerveي���ب���د�أ يف �أع���ل���ى ال��ف��خ��ذ ومي���ت���د اىل �أ�سفل
الع�صبية بقدر الإمكان.
 جتنب املنبهات مثل ال�شاي والقهوة واملياه داخ����ل ال�����س��اق .وق���د ي��ظ��ه��ر الأمل ف���ج����أة �أوي�أتي بالتدريج .ويتميز ب�أنه يكون م�ؤملاً عند
الغازية.
حت��ري��ك ال�����س��اق امل�����ص��اب��ة .ك��ذل��ك ق��د يكون
 جتنب التدخني. ع��ل�اج الأ����س���ب���اب ال���ت���ي �أدّت �إىل التهاب الأمل متجان�ساً على طول ال�ساق �أو قد تظهرالأع�صاب مثل :ع�سر اله�ضم �أو �سوء التغذية ع��ن��د بع�ض الأ���ش��خ��ا���ص ن��ق��اط ي�ترك��ز فيها
�أو نق�ص الفيتامني � B1أو ارتفاع �سكر الدم الأمل عن بقية ال�ساق .وق��د يعاين املري�ض
تنمي ً
ال �أو يفقد الإح�سا�س وقد ت�صبح احلالة
�أو التعر�ض للعنا�صر ال�سامة.
 جتنب تعري�ض مناطق الأع�صاب امللتهبة �أك�ثر �سوء خ�لال الليل عنها خ�لال النهار.�إىل درج���ات عالية م��ع عمل ك��م��ادات دافئة كذلك قد ي�تراوح زمن النوبة من �أي��ام عدة
وباردة بالتبادل يومياً على املناطق امل�ؤملة مع اىل �أ�شهر.
تدليكها برفق.
�أ�سبابه
 تناول الكثري الفيتامينات يومياً على �أنتت�ضمن ن�سبة عالية من الفيتامينني  Aو  -اذا ك���ان �آالم ع���رق ال��ن�����س��ا �سببها ان���زالق
غ�������ض���رويف ف���ق���د ي��ت��ط��ل��ب الأم�������ر يف بع�ض
 ،Bخ�صو�صا  B1و Bاملركب.
 ين�صح ب��ت��ن��اول غ��رام�ين م��ن الكال�سيوم احل����االت �إج�����راء عملية ج��راح��ي��ة يحددهاو� 400إىل  750م��ل��ي��غ��رام��اً م��ن كلورايد الطبيب املعالج.
امل��غ��ن�����س��ي��وم ي���وم���ي���اً لأه��م��ي��ت��ه��م��ا بتو�صيل  -ق���د ي���ك���ون ال�����س��ب��ب ���ص��دم��ة �أو ك���دم���ة يف
الع�صب ال��ورك��ي �أو �أح��د ج���ذوره ،خ�صو�صاً
النب�ضات الع�صبية.
 ين�صح ب��ت��ن��اول � 50إىل  80مليغراماً التي تنتج م��ن ان���زالق لغ�ضروف يف �إحدىالفقرات القطنية.
يومياً من الزنك لتقوية اجلهاز املناعي.
 تناول ن�صف ملعقة �صغرية من اخلمرية  -حدوث التهاب يف عظام الفقراتي��وم��ي��اً ي�����س��اع��د ع��ل��ى ت��خ��ف��ي��ف �آالم التهاب  -قد تنتج هذه احلالة ب�سبب و�ضع حافظة

ال��ن��ق��ود يف اجل��ي��ب اخللفية ل��ل�����س��روال حيث
يجل�س ال�شخ�ص عليها يومياً ولفرتة طويلة،
فت�سبب �ضغطاً على نهاية الفخذ ي�ؤدي �إىل
التهاب يف الع�صب الوركي.
عالجه
 اذا كان ال�سبب التهاباً يف الفقرات القطنيةنتيجة ه�شا�شة يف العظام �أو نتيجة ل�سوء
التغذية فيجب االهتمام بتناول غذاء متوازن
على �أن يحتوي على ن�سب عالية من عن�صر
الكال�سيوم ومن الفيتامينني  Aو.C
 ال بد من الراحة التامة ملدة طويلة حتىيزول الأمل.
 ت��ن��اول بع�ض الأع�����ش��اب ال��ت��ي ت�ساعد علىالتخل�ص من الأمل مثل ح�شي�شة النقر�س �أو
زهرة الآالم �أو نبات ال�سكران.
 عمل كمادات دافئة على الفقرات القطنيةلتخفيف الأمل.
�أع�شاب مفيدة
ال��ك��اف��ور ،ال��ي��وك��ا ،الأ���س��ق��وت�لاري��ة� ،أقحوان

عني الثور ،الربزان املائي (ح�شي�شة البوق)،
ح�شي�شة النقر�س ،زه���رة الآالم ،ال�سكران،
الغليون الهندي ،وال�شطة.
الهرب�س الع�صبي (Shingles
))(Herpes Zoster
الهرب�س الع�صبي عبارة عن �أمل �شديد وتهيج
�أو انفجار ملجموعة من الأوعية الدموية يف
نهايات الأع�صاب الطرفية يف اجللد ،والتي
غ��ال��ب��ا م���ا ت��ظ��ه��ر يف م��ن��ط��ق��ة ال��ب��ط��ن حتت
ال�����ض��ل��وع م��ب��ا���ش��رة ع��ل��ى ج���ان���ب واح�����د من
اجل�سم .وي�ستمر الأمل يف املنطقة املتهيجة
ملدة ثالثة �إىل �أربعة �أيام ،ثم تتحول املنطقة
�إىل ب��ث��ور م���ؤمل��ة مل���دة �سبعة �إىل  14يوماً
�أخ�����رى .ب��ع��ده��ا ت��ت��ح��ول ال��ب��ث��ور �إىل ق�شور
بنية اللون ت�سقط يف نهاية النوبة.
ي�����س��ب ه�����ذا امل����ر�����ض ف��ي�رو�����س ي��ط��ل��ق عليه
 Varicella-Zoster Virusوالذي
غ��ال��ب��اً م���ا ي���ك���ون م����وج����وداً يف ح���ال���ة كمون
يف العقد الع�صبية واحل��ب��ل ال�شوكي .ف�إذا
ت��ع��ر���ض اجل�����س��م ل�ضعف يف مناعتة نتيجة

عالجه
لعالج الهرب�س الع�صبي يجب تقوية مناعة
اجل�سم ب�شكل ع��ام ملقاومة ت�أثري الفريو�س
كما يلي:
 ت��ن��اول ال��ف��ي��ت��ام�ين  Aمب��ع��دل 75000وح����دة دول���ي���ة مل���دة �أ���س��ب��وع�ين ،ث���م تخفيف
اجلرعة �إىل  50000وحدة ملدة ا�سبوعني
�آخرين.
 تناول الفيتامني  Bاملركب مبعدل 100مليغرام ثالث مرات يومياً.
 ت���ن���اول الفيتامني Cمب���ع���دل غرامني�صباحاً وم�ساء.
 ت��ن��اول الفيتامني  Dمب��ع��دل � 400إىل 1000وحدة دولية يومياً.
 ت��ن��اول ال��ف��ي��ت��ام�ين  Eمب��ع��دل � 400إىل 800وحدة دولية يومياً ملدة �أ�سبوعني.
 ل�����ش��ف��اء الأن�����س��ج��ة مي��ك��ن و���ض��ع حمتوىك��ب�����س��ول��ة م��ن ال��ف��ي��ت��ام�ين  Eم��ب��ا���ش��رة على
اجللد.
 يجب تعري�ض الأن�����س��ج��ة امل�صابة لأ�شعةال�شم�س املبا�شرة لفرتات ق�صرية.
 و�ضع قليل من ال�شطة يف كوب ماء وتناولر�شفة منه كل �ساعتني وملدة يومني.
 تناول الكثري من العنا�صر املعدنية ،ال �سيماالكال�سيوم واملغن�سيوم والزنك والغرمانيوم.
�أع�شاب مفيدة
ال�شطة ،املرة ،عرق الذهب ،الأ�شنة ،الرب�سيم
الأح���م���ر ،ال���ذري���رة (ق�����ص��ب ال��ط��ي��ب) ،زهرة
الآالم ،ال�����ص��ف�����ص��اف ال�����ش��ج�يري ،وخ�شب
ال�صندل.

ؤ�شرات ال�شك فى نظر الطفل
م�
		

يعاين عدد كبري من اال�شخا�ص من م�شكلة الق�صور يف النظر ،التي بالرغم
من كرثة انت�شارها ،ي�صعب �أحيانا االنتباه لها خا�صة عند االطفال.
ان امل�ؤ�شرات التي قد تدعو لل�شك باحتمال �إ�صابة الطفل بق�صور يف النظر
�أو غريها من امل�شكالت �سواء يف الطفولة �أو الحقاً يف �سن ال��ذه��اب �إىل
املدر�سة ب�شكل ي�ؤثر �سلباً على امل�ستوى الدرا�سي ،فهي يف الطفولة:
 و�ضع الكتاب على م�سافة قريبة جداً من الوجه عند القراءة حكاك م�ستمر واحمرار مزمن يف العينني بع�ض احلول يف العينني اجللو�س على مقربة من �شا�شة التلفزيون ح�سا�سية زائدة على ال�ضوء �صعوبة يف الرتكيز م�شكلة دمع مزمنة ب�ؤب�ؤ �أبي�ض بد ًال من �أ�سوديف �سن الذهاب �إىل املدر�سة:
 عدم القدرة على ر�ؤية غر�ض على م�سافة معينة عدم القدرة على قراءة ما كتب على اللوح يف ال�صف �صعوبة يف القراءة اجللو�س على مقربة من �شا�شة التلفزيون وجود َحوَلين�صح االخ�صائيون مبراجعة طبيب العيني على الفور عند وجود �أحد �أوعدد من هذه امل�ؤ�شرات.

كيف تت�صرفني حني يعاين طفلك مغ�ص ًا؟
بو�ضع كمادة �ساخنة عليه حني ير�ضع
احلليب ،ف��زي��ادة ح��رارة ج�سمه ت�س ّهل
عملية اله�ضم.

هل يبكي طفلك بعد الر�ضاعة؟ ت�أكدي
�إذاً �أنه يعاين مغ�صاً وهي حالة �شائعة
لدى الأطفال .يف ما يلي ن�صائح عملية
مل�ساعدتك على تهدئته.
هل للأع�شاب �أثر مهدئ فعال؟
ي�صيب املغ�ص الأطفال الذي ير�ضعون
ح��ل��ي��ب �أم��ه��ات��ه��م مت���ا ًم���ا ك��م��ا ي�صيب يت�س ّم بع�ض �أنواع النباتات كالزيزفون
�أولئك الذين ير�ضعون من الزجاجة ،والبابوجن وامللي�سة وال�شبت واجلنجل
لعدم ن�ضوج جهازهم اله�ضمي .غال ًبا وزه����ر ال��ل��ي��م��ون ب��خ�����ص��ائ�����ص طبيعية
ما ي�ستدل �إىل �إ�صابة طفل مبغ�ص من م�ضادة للت�شنج .يف حال اعتدت �إر�ضاع
ا���س��ت��م��راره يف ال��ب��ك��اء ف�ت�ر ٍة ط��وي��ل��ة ،ال طفلك ،ا�شربي �شاي الفاكهة �أو �أ�ضيفي
ملعقة �صغرية من �إحدى هذه النباتات
�سيما يف امل�ساء.
ب��ع��د ال��ر���ض��اع��ة ،ي��ت��ح�� ّول ل���ون الطفل �إىل زجاجة  10ملل واطعمي طفلك
�إىل الأح��م��ر ،فيبكي وي�سحب ركبتيه منها على م ّر �ساعات اليوم .عالو ًة على
ن���اح���ي���ة ب��ط��ن��ه و ُي���������ص����دِ ر ال���ك���ث�ي�ر من ذل��ك ،ت�ترك مهدئات ميكن احل�صول
ال���غ���ازات .حل�سن احل ّ
���ظ �أن امل��غ�����ص ال ع��ل��ي��ه��ا م���ن ال�����ص��ي��دل��ي��ات ،كم�ستخرج
يرافق الطفل طوي ً
ال ،فهو يبد�أ يف عمر ال�شبت �أو ال��زي��زف��ون �أو زه��ر الليمون
ث�لاث��ة �أ���س��اب��ي��ع وي����زول يف ع��م��ر ثالثة وزي������ت (ب���اي���ب���ي���ف�ي�ن) امل�������س���ت���خ���رج من
�أ�شهر �أي حني ي�صل وزن��ه �إىل خم�سة الكمون ،نتائج فاعلة .كذلك �أق�صدي
متاجر املنتجات احليوية وابتاعي مياه
كيلوغرامات.
الطني الأخ�ضر� ،صبي ملعقة �صغرية
ماذا �أفعل لتتح�سن حال طفلي؟ يف ن�����ص��ف ك�����وبٍ م���ن امل�����اء و���ض��ع��ي��ه يف
د ّل��ك��ي بطنه بعد الأك���ل �أو قبل النوم ،زجاحة  10ملل واطعمي طفلك قلي ً
ال
�ضميه �إليك و�ضعي ي��دك على بطنه ،منه قبل ك ّ��ل ر�ضاعة ،على �أن ترتكي
تنف�سي ب��ع��م��ق ودل��ك��ي��ه ب��رف��ق باجتاه امل�سحوق يف قعر الزجاجة.
ع��ق��ارب ال�����س��اع��ة� .إن مل ي��رق��ه الأم���ر،
هل ي�ساعد التدليك؟
احمليه بطريقة توجهني فيها وجهه
�إىل الأ�سفل و�ضعي بطنه على �ساعدك ي�����س��اع��د ال��ت��دل��ي��ك ج�����س��م ال��ط��ف��ل على
وه���ده���دي ل���ه وت��ن��زه��ي ب���ه يف �أرج�����اء اال�سرتخاء بعدما بقي �سجينًا لأ�شهر
ال��غ��رف��ة .اح��ر���ص��ي ع��ل��ى ت��دف��ئ��ة بطنه ط��وي��ل��ة ق��ب��ل والدت����ه .اخ�ضعي طفلك

لبع�ض ال��ع�لاج��ات الناعمة مل�ساعدته
على التخل�ص من التوتر الذي يحيط
ب�أمعائه .ت�أكدي �أن جل�ستني �أو ثالث
جل�سات يف�صل بينها �أ�سبوع تبقى خيا ًرا
مه ًما واحر�صي على ع��دم �إهماله .يف
حال زاد بكاء الطفل �أو �أمله ال ترتددي
يف ا�ست�شارة طبيب.

�شهادة ح ّية
هيلني� ،أم لطلفة ُتدعى تبلغ من العمر
�شهرين ،تقول( :زجاجة مياه �ساخنة
ع��ل��ى ب��ط��ن��ه��ا ،ت��دل��ي��ك ،ه����ده����دة ...مل
ت��ف��د ه���ذه ال��و���س��ائ��ل وا���س��ت��م��رت ابنتي
ت��ع��اين م��غ��� ً��ص��ا .ا���س��ت��ن��ا ًدا �إىل ن�صيحة
الطبيب ،ابتعت حملول هيدروك�سيد

الكال�سيوم م��ن ال�صيدلية و�أعطيتها
ملعقة �صغرية ،مرتني �إىل ثالث مرات
يوم ًيا قبل الر�ضاعة .يف غ�ضون ثالثة
�أيام خفّ الأمل فبات بكا�ؤها �أقل ونومها
�أف�ضل .كذلك زرت طبي ًبا معا ً
جلا باليد
فدلك بطن ابنتي ،عندها زال املغ�ص
نهائ ًيا واختفت معه معاناتي).
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العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2011/2112جتاري كلي

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
اعالن حكم متهيدي بالن�شر
يف الدعوى  2011/1969جتاري كلي
اىل املدعى عليه -1/مي�سون ال�صادق حواله جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
ايهاب احمد فتحي عن نف�سه وب�صفته مالك املكتب الهند�سي املحلي قد اقام الدعوى
املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ  2013/1/29احلكم التمهيدي
التايل :حكمت املحكمة ح�ضوريا للثاين ومبثابة احل�ضوري لالوىل وقبل الف�صل يف
املو�ضوع بندب اخلبري امل�صريف املخت�ص يف الدعوى تكون مهمته االط�لاع على اوراق
الدعوى وم�ستنداتها وما ع�سى ان يقدمه اخل�صوم له واالنتقال اىل مقر طريف التداعي
لالطالع على مالديهم من ا�صول م�ستندات .وحددت امانة خربة قدرها ع�شرة االف
درهم كلفت املدعي ب�سدادها خزانة املحكمة .وحددت لها املحكمة جل�سة يوم االثنني
املوافق  2013/3/25ال�ساعة � 9.30صباحا يف القاعة  ch2. E.21علما بان الدعوى
قد مت احالتها اىل الدائرة الرابعة لنظرها.

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2012/744ا�ستئناف جتاري

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2012/652ا�ستئناف جتاري

اىل امل�ست�أنف �ضده  - 1 /راجي�ش كومار ديباك جمهول حمل االقامة مبا
ان امل�ست�أنف �ضدها � /شركة ال�سميطي التجارية (ذ.م.م) وميثلها :طالل
حممد ح�سن التميمي قد ا�ست�أنف القرار /احلكم ال�صادر بالدعوى رقم
 2011/1153بتاريخ  2012/6/18وح��ددت لها جل�سه يوم االحد املوافق
 2013/3/31ال�ساعة � 10.00صباحا بالقاعة رق��م  ch2E.23وعليه
يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف ح��ال تخلفكم �ستجري
حماكمتكم غيابيا .

اىل امل�ست�أنف �ضدهما � - 1 /شركة جنمة ال�سرور لنقل املواد بال�شاحنات-
���ش.ذ.م.م  -2حممد عرفان رحيم احمد جمهول حمل االقامة مبا ان
امل�ست�أنف  /حممد عبدالرحمن عبداهلل علي الزرعوين وميثله :طالل
حممد ح�سن التميمي قد ا�ست�أنف ال��ق��رار /احلكم ال�صادر بالدعوى
رق��م  2011/1539جت��اري كلي بتاريخ  2012/5/27وح��ددت لها جل�سه
ي��وم االرب��ع��اء املوافق  2013/4/17ال�ساعة � 10.00صباحا بالقاعة رقم
 ch2D.16وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال
تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا .

اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه� -1/سولنكى للهند�سة وامل���ق���اوالت (��������ش.ذ.م.م) جمهول
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي  /االدي���ب مل��ق��اوالت البناء (������ش.ذ.م.م) وميثله:
عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
بندب خبري متخ�ص�ص م��ع ال���زام امل��دع��ي عليه بالر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2013/3/20ال�ساعة � 9.30ص
بالقاعة  ch2.E.22لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام
على االقل( .علما بان مت ا�ستبدال اخلبري ال�سابق بخبري اجلديد �صاحب الدور
باجلدول-عبدالقادر اجلراد)
ق�سم الق�ضايا التجارية
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العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
اعالن حكم متهيدي بالن�شر
يف الدعوى  2012/945جتاري كلي
اىل املدعى عليهما -1/حممد عو�ض احللبي  -2عمر عو�ض احللبي جمهويل حمل
االقامة مبا ان املدعي� /شركة االحت��اد للت�أمني �ش م ع وميثله :خالد احمد عبداهلل
احمد مبا ان املدعي� /شركة االحتاد للت�أمني �ش م ع قد اقام الدعوى املذكورة اعاله
وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ  2012/11/18احلكم التمهيدي التايل :حكمت
املحكمة مبثابة احل�ضوري بندب اخلبري احل�سابي �صاحب الدور باجلدول ما مل يتفق
الطرفان على ت�سميته خ�لال ا�سبوع م��ن تاريخه تكون مهمته االط�ل�اع على اوراق
الدعوى وم�ستنداتها وما ع�سى ان يقدمه اخل�صوم وذلك املامورية وقدرت امانة قدرها
 15000درهم الزمت املدعية ايداعها يف خزينة املحكمة .وحددت لها املحكمة جل�سة يوم
االحد املوافق  2013/3/24ال�ساعة � 9.30صباحا يف القاعة ch1.B.8

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/1681تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �ضده -1/بري�سما �سبي�س فرمي (�ش.ذ.م.م ) جمهول حمل
االقامة مبا ان طالب التنفيذ /م�ؤ�س�سة التو�سل للتجارة -ل�صاحبها
عبداهلل بن احمد بن علي وميثله :حممد ح�سن حممد البحر قد
�أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )45730درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم
االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
ق�سم اخلدمات املركزية
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العدد  10731بتاريخ 2013/3/4

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/3259تنفيذ عمايل

حماكماال�ستئناف
العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2012/578ا�ستئناف عقاري

اىل املنفذ ���ض��ده -1/جهيلم لنقل امل��واد العامة بال�شاحنات الثقيلة
واخلفيفة ����ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/
ن�صري غنى عبدل احمد قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )6820درهم اىل طالب
التنفيذ او خزينة املحكمة .ب��اال���ض��اف��ة اىل مبلغ  440دره���م ر�سوم
خلزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.

اىل امل�ست�أنف �ضده  - 1 /حممود احمد جمهول حمل االقامة مبا ان
امل�ست�أنف � /شركة ا�سكان العقارية (�ش.م.خ) وميثله :الفا�ضل معت�صم
عبدالرحمن امل��ق��ب��ول ق��د ا�ست�أنف ال��ق��رار /احل��ك��م ال�����ص��ادر بالدعوى
رق��م  2011/245عقاري كلي بتاريخ  2012/10/16وح��ددت لها جل�سه
يوم اخلمي�س املوافق  2013/4/11ال�ساعة � 10.00صباحا بالقاعة رقم
 ch1B.10وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال
تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا .

حماكم دبي

حماكم دبي

ق�سم اخلدمات املركزية

ق�سم الطعون

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1625احوال نف�س م�سلمني

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1031عقاري كلي
اىل املدعى عليهم� -1/شركة املا�سة العقارية �ش .ذ.م.م � -2شركة نيوورلد انف�ستمنت
جروب �ش.ذ.م.م � -3شركة مارينا اك�سيكلو�سيف ليمتد جمهويل حمل االقامة مبا ان
املدعي  /عادل الق�صاب وميثله :علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن قد اقام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم مببلغ وقدره (306000
درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ
املطالبة وحتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2013/3/17ال�ساعة
� 11.00ص بالقاعة  ch1.B.8لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اي��ام على
االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/35عقاري كلي

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/982عقاري كلي

اىل املدعى عليه -1/بافاريا جلف �ساندوفال ليمتد جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي  /براين ك�لارك وميثله :علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن قد اق��ام عليك
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالت�صديق على حكم حمكم د .مينا�س خات�شادوريان
ال�صادر بتاريخ  2012/8/9يف الدعوى رقم  2011/200مركز دبي للتحكيم الدويل
دياك املبني منطوقه ب�صدر هذه ال�صحيفة واملرفق بحافظة امل�ستندات املقدمة مع
هذه ال�صحيفة والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم
االثنني املوافق  2013/3/25ال�ساعة � 11.00ص بالقاعة  ch1.B.8لذا فانت مكلف
باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.

اىل املدعى عليهم� -1/شركة املا�سة العقارية �ش .ذ.م.م � -2شركة نيوورلد انف�ستمنت
جروب �ش.ذ.م.م � -3شركة مارينا اك�سيكلو�سيف ليمتد جمهويل حمل االقامة مبا
ان املدعي  /عبداحلميد بن جابر الق�صاب قد اق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره ( 306000درهم ) والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد
ال��ت��ام .وح���ددت لها جل�سة ي��وم اخلمي�س امل��واف��ق  2013/3/14ال�ساعة � 11.00ص
بالقاعة  ch1.B.8ل��ذا فانت مكلف باحل�ضور او م��ن ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على
االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

حماكم دبي

حماكم دبي

اىل املدعى عليه -1/في�صل هالل �سيف نعمان جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي  /را�شيل جينيفري وات�سون وميثله :هبه علي غلوم حممد باقر اهلي قد
اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالطالق لل�ضرر ونفقة عدة ونفقة
اوالد �شامله وم�ؤخر ال�صداق وم�سكن �شرعي وتقرير احل�ضانة واجرة حا�ضنة
واج��رة خادمة والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة .وح��ددت لها جل�سة يوم
الثالثاء املوافق  2013/3/12ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  ch1.C.13لذا فانت
مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.ويف حالة تخلفك فان
احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
ق�سم ق�ضايا اال�سرة

حماكم دبي

ق�سم الدعاوي العقارية

حماكم دبي

ق�سم الدعاوي العقارية

ق�سم الدعاوي العقارية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكماال�ستئناف

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/711عقاري كلي

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/507عقاري كلي

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/434عقاري كلي

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2012/693ا�ستئناف جتاري

اىل املدعى عليهما � -1/شركة تنميات لال�ستثمار والتطوير العقاري ذ.م.م
 -2جمموعة تنميات جمهويل حمل االق��ام��ة مبا ان املدعي  /جا�سم حممد
عبدالرحمن حممد دروي�ش قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�سخ
العقد بني املدعي واملدعي عليهم وال��زام املدعى عليهم بالتكافل والت�ضامن
مببلغ وقدره ( 337058درهم) باال�ضافة اىل مبلغ ( 337058درهم ) كتعوي�ض
ع��ن اال���ض��رار وال��ف��ائ��دة ب��واق��ع القانونية  %12م��ن ت��اري��خ املطالبة والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2013/3/18
ال�ساعة � 11.00ص بالقاعة  ch1.B.8لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة

اىل املدعى عليه -1/ار.كي .ام العقارية ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي  /جون ياجن قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�سخ العقد
امل���ؤرخ  2008/5/3امل�برم بني املدعي واملدعي عليها الثانية واع��ادة احل��ال اىل
ماكان عليه بالزام املدعى عليهما بالت�ضامن مببلغ وق��دره ( 2418678درهم)
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية  %12من تاريخ املطالبة
وحتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/4/8ال�ساعة
� 9.30ص بالقاعة  ch1.A.1لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي م��ا لديك م��ن م��ذك��رات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة ايام على االقل.

اىل املدعى عليه -1/احمد عبدالرحيم العطار ب�صفته ال�شخ�صية وب�صفته
مالك عقارات احمد عبدالرحيم العطار جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي
 /غ�ضنفر اقبال حممد اقبال وميثله :مروان حممد احمد نور املازم قد اقام
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بندب خبري متخ�ص�ص مع ال��زام املدعى
عليه بالر�سوم وامل�صاريف وات��ع��اب املحاماة وح��ددت لها جل�سة ي��وم االربعاء
املوافق  2013/3/20ال�ساعة � 11.00ص بالقاعة  ch1.B.8لذا فانت مكلف
باحل�ضور او م��ن ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.ويف حالة تخلفك فان
احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

اىل امل�ست�أنف �ضده - 1 /اوميت للتجارة العامة (����ش.ذ.م.م) جمهول
حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /بنك �صادرات ايران -فرع املكتوم وميثله:
ابراهيم حممد احمد حممد القا�سم قد ا�ست�أنف القرار /احلكم ال�صادر
بالدعوى رقم  2011/1245جتاري كلي بتاريخ  2012/6/5وحددت لها
جل�سه يوم االربعاء املوافق  2013/4/17ال�ساعة � 10.00صباحا بالقاعة
رقم  ch2D.16وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف
حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا .

ق�سم الدعاوي العقارية

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10731بتاريخ 2013/3/4

ق�سم الدعاوي العقارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

ق�سم الدعاوي العقارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

ق�سم الطعون

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2012/2838ت عمل -م ع  -ت �-أظ)
طالب التنفيذ� /شاه نواز غالم حممد اجلن�سية :باك�ستان املنفذ �ضده � :سامل
عبداهلل حممد عبداهلل املن�صوري  37801اجلن�سية :االمارات املطلوب اعالنه:
�سامل عبداهلل حممد عبداهلل املن�صوري  37801اجلن�سية :االمارات عنوانه:
بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�صادر يف
الدعوى رقم  2012/1592عم جز -م ع  -ب� -أظ وحدد لنظره جل�سة يوم
االربعاء املوافق  2013/3/13موعدا لنظر طلب التنفيذ .فانت مكلف
باحل�ضور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ -الكائنة باملحكمة العمالية
�شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله ,تفاديا التخاذ اجراءات
التنفيذ اجلربي.
القلم العمايل

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/161عم جز -م ع -ب� -أظ

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/3070عم جز -م ع -ب� -أظ

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/302عم جز -م ع -ب� -أظ

مدعي /نورا علم ليت عبداملالك اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعى عليه :خط
ال�شمال للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات
عمالية املطلوب اعالنه/خط ال�شمال للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات
عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم
الثالثاء املوافق  2013/3/12موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور
ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة
املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك
و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام
على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/26
قلم املحكمة

مدعي /انور ح�سني زين العابدين اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعى عليه :هارون
�صمد العمال التكييف والتربيد اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى:
م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه/هارون �صمد العمال التكييف والتربيد
اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/12موعدا لنظر الدعوى,
لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الرابعة بـ حمكمة
ابوظبي االبتدائية  -الكائنة مبدينة حممد بن زايد �شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها
قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ
2013/2/13

مدعي /حممود عبداهلل حممد عثمان اجلن�سية :فل�سطني مدعى عليه� :شركة
اطل�س للخ�ضار والفواكه ذ.م.م فرع ابوظبي اجلن�سية :االمارات مو�ضوع
الدعوى :م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه�/شركة اطل�س للخ�ضار والفواكه
ذ.م.م فرع ابوظبي اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق  2013/3/11موعدا
لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة
االوىل بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او
بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا
عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ
2013/2/25

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/48مد كل  -م ر -ب� -أظ

مدعي /خالد �سمري عبدالعزيز الب�سيوين اجلن�سية :م�صر مدعى عليه:
خالد �سيف عبداهلل حممد اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :تعوي�ض
مببلغ  101.000درهم املطلوب اعالنه /خالد �سيف عبداهلل حممد اجلن�سية:
االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت
املحكمة يوم االربعاء املوافق  2013/3/13موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت
مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثانية بـ حمكمة ابوظبي
االبتدائية  -الكائنة دائرة الق�ضاء �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة
لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/25
قلم املحكمة املدنية

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/1675جت جز  -م ت -ب� -أظ
املتخ�ص�صة :املقاوالت والنزاعات االن�شائية
مدعي� /شركة �سعيد املقدم املواد البناء بوكالة �سهراب ح�سني خو�ش خو اجلن�سية:
االمارات مدعى عليه� :شركة الفار�س للمقاوالت العامة ل�صاحبها ح�سني اجلن�سية:
االمارات مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية وقدرها  33455درهم املطلوب اعالنه� /شركة
الفار�س للمقاوالت العامة ل�صاحبها ح�سني اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم اخلمي�س املوافق 2013/3/28
موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة
الثانية بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة مع�سكر �آل نهيان �شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة
املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/27
قلم املحكمة التجارية

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10731بتاريخ 2013/3/4

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2012/2373ت جتر -م ر  -ت �-أظ)
طالب التنفيذ /بر�ستيج لتاجري ال�سيارات اجلن�سية :االمارات املنفذ �ضده
� :شركة الراجحي للم�شاريع واالن�شاءات ذ.م.م اجلن�سية :االمارات املطلوب
اعالنه�:شركة الراجحي للم�شاريع واالن�شاءات ذ.م.م اجلن�سية :االمارات
عنوانه :بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ
ال�صادر يف الدعوى رقم  2011/2425جت كل-م ت -ب� -أظ وحدد لنظره جل�سة
يوم الثالثاء املوافق  2013/3/05موعدا لنظر طلب التنفيذ .فانت مكلف
باحل�ضور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ-ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�سي
�شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله ,تفاديا التخاذ اجراءات
التنفيذ اجلربي.

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10731بتاريخ 2013/3/4

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2012/3328ت عمل -م ع  -ت �-أظ)
طالب التنفيذ /رازق كوتي �شادايان اجلن�سية :الهند املنفذ �ضده  :بر�ستيج
مل�ساندة الطائرات اجلن�سية :االمارات املطلوب اعالنه :بر�ستيج مل�ساندة
الطائرات اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم
بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم  2012/1214عم جز -م
ع  -ب� -أظ وحدد لنظره جل�سة يوم االربعاء املوافق  2013/3/13موعدا لنظر
طلب التنفيذ .فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ-
الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند
اعاله ,تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم العمايل
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العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/18مدين جزئي

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1159مدين جزئي

العدد  10731بتاريخ2013/3/4
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1155مدين جزئي

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1163مدين جزئي

اىل املدعى عليه� -1/شاه احلميد ماريكار عمر ماريكار جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي � /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة (�ش.م.ع) قد اقام عليك
ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام امل��دع��ي عليه مببلغ وق���دره (4635.97
درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية  %12من تاريخ
اال�ستحقاق وح��ت��ى ال�����س��داد ال��ت��ام  .وح���ددت لها جل�سة ي��وم ال��ث�لاث��اء املوافق
 2013/3/5ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت مكلف باحل�ضور
او م��ن ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .

اىل املدعى عليه -1/ل�ؤى حممد مري غني علي جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي � /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة (�ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه
مببلغ وقدره ( 5467.45درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد .وحددت لها جل�سة
يوم الثالثاء املوافق  2013/3/5ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة  ch2.D.17لذا
فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .

اىل املدعى عليه -1/عيد عبداهلل امني عبدالرحمن ال�شرفاء جمهول حمل
االقامة مبا ان املدعي � /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة (�ش.م.ع) وميثله:
حممود حجاج ع��زب ابوجريدة قد اق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( 5410.71درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة القانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد.
وح��ددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/5ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة
 ch2.D.17لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اي��ام على
االقل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

اىل املدعى عليه -1/بدر عو�ض �سامل �سعيد الكثريي جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي � /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة (�ش.م.ع) وميثله :حممود
حجاج عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي
عليه مببلغ وق���دره ( 5992.56دره���م) وال��ر���س��وم وامل�صاريف وات��ع��اب املحاماة
والفائدة القانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد .وحددت لها
جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/5ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة ch2.D.17
لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .
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العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1224مدين جزئي

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/10مدين جزئي

العدد  10731بتاريخ2013/3/4
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/984مدين جزئي

العدد  10731بتاريخ2013/3/4
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/25مدين جزئي

اىل املدعى عليه -1/احمد ف���ؤاد حممود عبداملنعم البدر�شيني جمهول حمل
االقامة مبا ان املدعي � /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة (�ش.م.ع) وميثله:
حممود حجاج ع��زب ابوجريدة قد اق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
ب��ال��زام امل��دع��ي عليه مببلغ وق���دره ( 4050.51دره���م) ) وال��ر���س��وم وامل�صاريف
وات��ع��اب املحاماة والفائدة القانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام
ال�سداد  .وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2013/3/27ال�ساعة � 8:30ص
بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام
على االقل  .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .

اىل املدعى عليه -1/مديحة �شبري احمد �شبري داال جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي � /شركة االم��ارات لالت�صاالت املتكاملة (���ش.م.ع) وميثله :حممود
حجاج عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي
عليه مببلغ وق��دره ( 11631.90دره��م) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
والفائدة القانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد .وحددت لها
جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/5ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة ch2.D.17
لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .

اىل املدعى عليه -1/مرت�ضى مانكاين حممود املمكاين جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي � /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة (�ش.م.ع) وميثله :حممود
حجاج عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي
عليها مببلغ وق��دره ( 3407.15دره��م) والر�سوم وامل�صاريف وات��ع��اب املحاماة
والفائدة القانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام  .وحددت لها
جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/5ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة ch2.D.17
لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .

اىل املدعى عليه -1/روى بوا�س �سوبا جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي
� /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة (�ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج عزب
ابوجريدة قد اق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام املدعي عليه
مببلغ وقدره ( 12004.46درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد .وحددت لها جل�سة يوم
الثالثاء املوافق  2013/3/5ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت
مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .
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العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1188مدين جزئي

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1192مدين جزئي

العدد  10731بتاريخ2013/3/4
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/832مدين جزئي

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1086مدين جزئي

اىل املدعى عليه -1/موجان �ساناين جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /
�شركة االم��ارات لالت�صاالت املتكاملة (���ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج عزب
ابوجريدة قد اق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام املدعي عليه
مببلغ وقدره ( 4607.03درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد  .وحددت لها جل�سة يوم
االربعاء املوافق  2013/3/27ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت
مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل  .ويف حالة تخلفك فان
احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .

اىل املدعى عليه -1/حممد ا�سالم لودهى جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي
� /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة (�ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج عزب
ابوجريدة قد اق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام املدعي عليه
مببلغ وقدره ( 5002.26درهم) ) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد  .وحددت لها جل�سة يوم
االربعاء املوافق  2013/3/27ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت
مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل  .ويف حالة تخلفك فان
احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .

اىل املدعى عليه -1/نايف بدر االم�يري جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي
� /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة (�ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج عزب
ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املتنازع �ضده بان
ي�ؤدي للمتنازع مبلغ وقدره ( 9.258.07درهم) والفائدة القانونية بواقع %12
من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب
املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2013/3/27ال�ساعة � 8:30ص
بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام
على االقل  .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .

اىل املدعى عليه -1/ه�شام ابراهيم علي امل�ساوي جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي � /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة (�ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه
مببلغ وقدره ( 11724.72درهم) ) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد  .وحددت لها جل�سة
يوم االربعاء املوافق  2013/3/27ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة  ch2.D.17لذا
فانت مكلف باحل�ضور او م��ن ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي م��ا لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل  .ويف حالة
تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
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العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1090مدين جزئي

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1082مدين جزئي

العدد  10731بتاريخ2013/3/4
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1098مدين جزئي

العدد  10731بتاريخ2013/3/4
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1184مدين جزئي

اىل املدعى عليه -1/ريا�س ار�شد جوال جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /
�شركة االم��ارات لالت�صاالت املتكاملة (���ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج عزب
ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املتنازع �ضده بان
ي���ؤدي للمتنازع مبلغ وق��دره ( 3213.61دره��م) والفائدة القانونية بواقع %12
من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب
املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2013/3/27ال�ساعة � 8:30ص
بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام
على االقل . .

اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه -1/ت��اجن��ا ها�سلر جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /
�شركة االم��ارات لالت�صاالت املتكاملة (���ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج عزب
ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املتنازع �ضده بان
ي���ؤدي للمتنازع مبلغ وق��دره ( 4038.85دره��م) والفائدة القانونية بواقع %12
من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب
املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2013/3/27ال�ساعة � 8:30ص
بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام
على االقل  .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .

اىل املدعى عليه� -1/سني علي �صديق جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /
�شركة االم��ارات لالت�صاالت املتكاملة (���ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج عزب
ابوجريدة قد اق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام املدعي عليه
مببلغ وقدره ( 12061.04درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد  .وحددت لها جل�سة يوم
االربعاء املوافق  2013/3/27ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت
مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل  .ويف حالة تخلفك فان
احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .

اىل املدعى عليه� -1/سلطان بن �سعد بن حممد ابوخالد جمهول حمل االقامة
مب��ا ان امل��دع��ي � /شركة االم����ارات ل�لات�����ص��االت املتكاملة (������ش.م.ع) وميثله:
حممود حجاج ع��زب ابوجريدة قد اق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( 4635.14درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة القانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد .
وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2013/3/27ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة
 ch2.D.17لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اي��ام على
االقل  .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
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العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/716مدين جزئي

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/450مدين جزئي
اىل امل��دع��ى عليه -1/حمد علي ح�سني علي العمريه جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان
املدعي � /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة (�ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج عزب
ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي
للمدعية مبلغ وقدره ( 5601.09درهم) والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اقامة
الدعوى وحتى ال�سداد التام والزامه الر�سوم و امل�صاريف واتعاب املحاماة .وحددت لها
جل�سة يوم االربعاء املوافق  2013/3/27ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة  ch2.D.17لذا
فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل  .ويف حالة تخلفك فان احلكم
�سيكون مبثابة ح�ضوري .

العدد  10731بتاريخ2013/3/4
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1074مدين جزئي

العدد  10731بتاريخ2013/3/4
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1070مدين جزئي

اىل املدعى عليه -1/فاطمة خليفة حممد �سعيد غبا�ش امل��ري جمهول حمل
االقامة مبا ان املدعي � /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة (�ش.م.ع) وميثله:
حممود حجاج ع��زب ابوجريدة قد اق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( 6110.23درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة القانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد .
وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2013/3/27ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة
 ch2.D.17لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اي��ام على
االقل .

اىل املدعى عليه -1/حمد مبارك حممد عنوده الكليلي جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي � /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة (�ش.م.ع) وميثله :حممود
حجاج عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املتنازع
�ضده بان ي�ؤدي للمتنازع مبلغ وقدره ( 4383.17درهم) والفائدة القانونية بواقع
 %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب
املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2013/3/27ال�ساعة � 8:30ص
بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام
على االقل  .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .

اىل املدعى عليه -1/يو�سف طارق حفني �سامل جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي � /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة (�ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها
مببلغ وقدره ( 3133.43درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد  .وحددت لها جل�سة يوم
االربعاء املوافق  2013/3/27ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت
مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل  .ويف حالة تخلفك فان
احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
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العدد  10731بتاريخ 2013/3/4

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
مذكرة اعالن متظلم �ضده بالن�شر
يف الدعوى  2013/7تظلم مدين

العدد  10731بتاريخ2013/3/4
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/657جتاري جزئي

العدد  10731بتاريخ2013/3/4
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/771مدين جزئي

اىل املتظلم �ضده -1/طارق حممد ال�سيد ح�سني جمهول حمل االقامة
مبا ان املتظلم  /ه�شام حممد عفيفي عبدالكرمي قد اقام عليكم التظلم
املذكور اعاله ومو�ضوعه تظلم من القرار ال�صادر يف احلجز التحفظي
رق���م  2013/3م���دين وال��ر���س��وم وامل�����ص��اري��ف .وح����ددت ل��ه��ا جل�سة يوم
الثالثاء املوافق  2013/3/5ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  ch1.B.6لذا
فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.
ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه -1/ف��ار���س حممد ع��ب��داهلل باحل�صا جم��ه��ول حمل
االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي  /حممد ح�سني علي حم��م��د ق��د اق���ام عليك
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة با�صدار االمر بالزام املدعى عليه ب�سداد
مبلغ  60.000درهم والر�سوم وامل�صاريف  .وحددت لها جل�سة يوم االحد
املوافق  2013/3/24ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  ch2.D.19لذا فانت
مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .ويف
حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه -1/ع��م��ران اك���وب جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /
�شركة االم��ارات لالت�صاالت املتكاملة (����ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج عزب
ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املتنازع �ضده بان
ي�ؤدي للمتنازع مبلغ وقدره ( 6447.03درهم) والفائدة القانونية بواقع  %12من
تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
.وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2013/3/27ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة
 ch2.D.17لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل
 .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/3110تنفيذ عمايل

اىل املنفذ �ضده� -1/سليم ماديكريي ابراهيم باالجوندا ادم جمهول
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ /ال�سماء العالية لل�شيكات ومتثلها/
فاطمة عبدالواحد العلي قد �أق��ام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )93066درهم اىل طالب
التنفيذ او خزينة املحكمة .باال�ضافة اىل مبلغ ( )5180دره��م ر�سوم
خلزينة املحكمة .وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج���راءات التنفيذية
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
ق�سم اخلدمات املركزية

رئي�س الق�سم

ق�سم الق�ضايا التجارية
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دانات منتجع العني ي�ستقبل زواره بحلته اجلديدة
وهيئة ابوظبي لل�سياحة متنحه ت�صنيف اخلم�س جنوم
•• العني-الفجر:

ي�ستعد دانات منتجع العني ال�ستقبال �ضيوفه وزواره من االمارات ودول جمل�س التعاون اخلليجي وغريها بحلته اجلديدة حيث
مت حتديث كافة اجنحته وغرفه والفيالت املحيطة به ال�ضفاء رونق علي هذا املنتجع الفاخر و�سط واحات النخيل اخل�ضراء

بهدف الرتويج للفندق يف �أ�سواق مهمة وجديدة

تالل ليوا تعلن م�شاركتها يف
برلني 2013 ITB
ف��ن��دق ت�ل�ال ل��ي��وا ،وال����ذي يقع
على كتف �صحراء الربع اخلايل
يف املنطقة ال��غ��رب��ي��ة للعا�صمة
�أب����وظ����ب����ي ،ي�������ش���ارك يف برلني
 ITBل���ه���ذا ال���ع���ام ،املعر�ض
ال�������رائ�������د يف جم��������ال �صناعة
ال�سياحة وال�سفر ،والذي ي�ستمر
م����ن  6اىل  8م�����ار������س .حيث
تعتزم �إدارة الفندق لقاء وكالء
���س��ف��ر وم��ن��ظ��م��ي رح��ل�ات جدد،
ب���الإ����ض���اف���ة اىل ال���ت���ع���رف على
و���س��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل الإلكرتوين
اجلديدة لهذا املجال.
كقوة داف��ع��ة يف �صناعة ال�سفر،
 ITBي�سهم يف عر�ض �إمارة
�أبوظبي كوجهة �سياحية �أ�سا�سية
يف ال�سوق الأملانية ،واجلهة الرئي�سية لتغذية وجذب الزوار اىل فندق تالل
ليوا .فمنذ العام املا�ضي ي�شهد الفندق منو كبري يف الطلب على الغرف من
هذه املنطقة.
يهتم ال�����ض��ي��وف م��ن ال�����س��وق الأمل��ان��ي��ة ب��الأن�����ش��ط��ة اخل��ا���ص��ة «كال�صحراء
وكومبي بيت�ش» ،حيث ينظم الفندق رح�لات �سياحية بالتن�سيق مع �أحد
فنادق �أبوظبي للبقاء  3ليال ،مع فر�صة لزيارة وم�شاهدة املعامل ال�سياحية
والإ�ستمتاع برحالت ال�سفاري وت�سلق الكثبان الرملية ب�سيارات الدفع
الرباعي والدراجات الرباعية والتزلج على الرمل ورك��وب اخليل وركوب
ال��دراج��ات الهوائية وزي���ارة م���زارع اجل��م��ال وم�ضمار ال�سباق ،بالإ�ضافة
جلل�سات ال�شواء واملو�سيقى احلية والكثري من الأن�شطة امل�سلية للأطفال،
كما ي�ؤمن و�سيلة نقل جلميع اال�ضيوف من مطار �أبوظبي اىل الفندق.
�أمي��ن عا�شور ،امل��دي��ر ال��ع��ام لفندق ت�لال ليوا �سوف يح�ضر ه��ذا احلدث
جنبا �إىل جنب م��ع ف��ري��ق م��ن ق�سم املبيعات يف ال��ف��ن��دق ITB .ه��و �أول
معر�ض ل��ت��ج��ارة ال�سفر يح�صل م��ع ب��داي��ة ال��ع��ام ،حيث يح�ضره �صناع
القرار الرئي�سيني يف هذه ال�صناعة .لكونه مكانا ي�ضم جميع العاملني يف
قطاع الأعمال B2Bحتت �سقف واح��د� ،إن منظمي الرحالت ال�سياحية
هم الأك�ثر �أهمية يف املعر�ض من حيث البحث عن فر�ص عمل جديدة.
وعليه ف�إن م�شاركتنا هذا العام ت�أتي بهدف �إطالع �شركائنا على عرو�ضنا
ملو�سم ف�صل ال�صيف والذي ي�ستمر من ني�سان اىل ايلول وكذلك عرو�ض
مو�سم ال�شتاء القادم .و�سوف نناق�ش �أي�ضا الو�ضع احلايل ل�سوق الرتفيه
والت�سلية ون���أم��ل �أن نتعاون مع م�شغلني �أ�سا�سيني يف امل�ستقبل! الآن يف
دورته  ITB ،10ي�ستعد لي�ستقبل �أكرث من  170,000.00زائر ،ومن
بني ه�ؤالء الزوار  113,000.00تاجر و � 11,000.00شركة ممثلة لـ
 180بلدا .برنامج هذا العام يت�ضمن مناق�شة �أحدث الق�ضايا واملوا�ضيع
ال�سياحة حول �صناعة ال�سفر� ،سواء الآن �أو يف ال�سنوات املقبلة.
و�سيكون ج��ن��اح ف��ري��ق ف��ن��دق ت�لال ل��ي��وا يف ق��اع��ة  D 210 ،22يف ق�سم
هيئة �أبوظبي لل�سياحة .زوار اجلناح �سوف يح�صلون على �سجل الأحداث
والن�شاطات يف الفندق مع عر�ض لأدائه ،كما و�سيقوم فريق العمل بالإجابة
على �أية �أ�سئلة لديهم عن �أبوظبي والإمارات العربية املتحدة.

يف قلب مدينة العني .ومت ت�صنيف دانات منتجع العني من فئة اخلم�س جنوم  ,بعد اكتمال عملية التحديث ال�شاملة يف املنتجع
وذلك بقرار هيئة ابوظبي لل�سياحة والثقافة.
يج�سد دان����ات منتجع ال��ع�ين النه�ضة
ال�����س��ي��اح��ي��ة وال��ع��م��ران��ي��ة ال��ت��ي ت�شهدها
املنطقة ال�شرقية المارة ابوظبي.
وي���ح���ظ���ي امل��ن��ت��ج��ع ال������ذي ي�����ض��م 216
جناحا وغ��رف��ة و 22فيال ف��اخ��رة تطل
ع��ل��ي ح��دائ��ق وم�����س��اب��ح ف��اخ��رة باعجاب
الزائر ملا يتمتع به من موقع فريد و�سط
ال��واح��ات اخل�ضراء ال�ساحرة واطاللته
ع��ل��ي م�شاهد طبيعية يف م��دي��ن��ة العني
التاريخية ومالمح ال�ثراث املحيطة به
مثل القالع واحل�صون وواحات النخيل.
ومي�ضي الزائر وقتا طويال للت�أمل يف
دان��ات منتجع العني الذي اعيد حتديثه
ب��ال��ك��ام��ل وف��ق��ا ل��ل��ط��راز امل��ع��م��اري الذي
يعك�س روح ال�ت�راث االم���ارات���ي اال�صيل
.ويلبي دان���ات منتجع ال��ع�ين طموحات
الباحثني عن �سياحة ال�صحراء الراقية
وال�������س���ي���اح���ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة و����س���ط ال����واح����ات
اجلميلة التي تتميز بالهدوء والطبيعة
الفريدة .
وي��ت��ن��اغ��م الت�صميم امل��ع��م��اري اجلديد
ل��دان��ات منتجع العني و�سط ال��واح��ات ’
مع �أحدث اخلدمات التقنية التي يوفرها
الفندق يف جميع الغرف والأجنحة مثل
�شا�شات ال��ب�لازم��ا امل�سطحة واالنرتنت
الال�سلكي.
وي�شاهد الزائر ايل البهو يف دانات منتجع
العني اقوا�س وثريات ولوحات تن�سجم يف
وح��دة لونية يف ح�ين ت�ضيف امل�شربيات
الرتاثية معني للجمال يف داخل الفندق
 ,ك��م��ا ت�ضفي ال�ثري��ات النحا�سية ذات
الأ�شكال التقليدية الداكنة  ،جماال علي
املكان لتتحول �إىل جنوم متلألئة فيزداد
امل��ك��ان دف��ئ��ا وق��رب��ا �إىل الطبيعة ويبعث
الراحة لدي الزائر .
وكل تفا�صيل الت�صاميم الفنية يف البهو
حتمل اجمل عنوان للرتاث والأ�صالة،
وم������ف������ردات ت���ع�ب�ر ع����ن ت�������راث املنطقة
وثقافتها كما ازدان���ت اجل���دران بلوحات
تعك�س الوان ال�صحراء بتاللها وجمالها
و�سحر طبيعتها.
قاعة االحتفاالت
اك�ث�ر م��ا مي��ي��ز دان����ات منتجع ال��ع�ين هو
ق���اع���ة االح���ت���ف���االت ال���ت���ي مت حتديثها
بالكامل ال�ستقبال امل�ؤمترات واملنا�سبات
وحفالت الزفاف من مدينة العني ومدن
دولة االمارات.
تتميز ال��ق��اع��ة اجل��دي��دة ال��ت��ي ت�ستوعب
حوايل � 600شخ�ص بعدم وجود �أعمدة
داخلية ،وخا�صية �إنعزال ال�صوت ،وتوفر
�أي�����ض��ا م�����ص��ع��د خ��ا���ص م���ن ال���غ���رف �إىل
القاعة مبا�شر ًة والتي غالبا ما ت�ستخدم
يف منا�سبات حفالت الزفاف.
و�أع����رب ال�سيد �أح��م��د املرجو�شي املدير
العام لدانات منتجع العني عن �سعادته
بهذا التحديث ال�شامل يف املنتجع  ،وقال
نحن ن�ؤكد على دعمنا الدائم لل�ضيافة
يف دول��ة الإم���ارات وقد بد�أنا العمل على
حتديث الفندق بالكامل  ،من اجل راحة
ورفاهية �ضيوفنا.
وقال املرجو�شي �إنني واثق من ا�ستمرار
النمو ال�سياحي يف مدينة العني ونتوقع
ا�شغاال كبريا يف املو�سم احلايل.
وا���ض��اف �أن ملدينة العني م�ستقبل باهر
يف عامل ال�سياحة بف�ضل اقامة م�شاريع
مهمة فيها مثل �إفتتاح املعر�ض اجلديد
 ،وم���ه���رج���ان اال���س��ت��ع��را���ض��ات اجل���وي���ة ،
وم��ن��ت��ج��ع ح��دي��ق��ة احل��ي��وان��ات و مدينة
الهيلي و ا�ست�ضافة العديد من االحداث و
الفاعليات الريا�ضيه العاملية و اخلليجية
حيث ���س��وف ت�ستقبل ه��ذا ال��ع��ام بطوله
العامل للرمايه وك�أ�س العامل لل�شباب.
وا�شار ايل انه مت ادراج مدينة العني من

قبل اليون�سكو علي قائمة الرتاث العاملي
فان املدينة �سوف تكر�س ح�ضورها القوي
كوجهة �سياحية ومدينة �أثرية لها تاريخ
جت���ت���ذب ال��������زوار م����ن داخ������ل االم�������ارات
وخارجها االمر الذي �سي�ؤدي اىل �إرتفاع
حركة ال�سياحة اىل املدينة.
ارقى معايري ال�ضيافة
وذك��ر امل��دي��ر ال��ع��ام ان��ه مت حتديث دانات
منتجع العني بالكامل وفقا ارقي معايري
ال�ضيافة الفندقية .
وي�����ض��م امل��ن��ت��ج��ع  216غ��رف��ة وجناحا
ف��اخ��را ا���ض��اف��ة ايل � 22شاليها القامة
العائالت وي�شتمل علي مطاعم فاخرة
مثل ارابي�سك،لوت�شي  ،تاجنور  ،الووك
 ،والهور�س اند جوكي االجنليزي.
ويعترب مطعم ارابي�سك عاملي الطابع اذ
يقدم ل�ضيوف الفندق املاكوالت ال�شرقية
وال��غ��رب��ي��ة  ،ك��م��ا ان لوت�شي يعترب من
اف�ضل املطاعم االيطالية يف مدينة العني
وتتميز اجوائه بالرومان�سية اذ ي�صحب
ال�ضيوف فرقة مو�سيقية يف االم�سيات
التي متتد ايل منت�صف الليل.
ويقدم مطعم الووك املاكوالت اال�سيوية
م����ن ت���اي�ل�ان���د وم���ال���ي���زي���ا و�سنغافورة
وال����ي����اب����ان وامل�������س���ت���م���دة م����ن اال�سماك
واخل�ضار الطازجة ذات امل��ذاق اال�سيوي

اخلا�ص والتي تقدم علي �شرفات املطعم
الزجاجية املطلة علي امل�سبح واحلديقة
الغناء و�سط املنتجع.
كما يقدم مطعم تاجنورالهندي الوجبات
الهندية واال�سيوية وينقل زواره �إىل �شبه
ال���ق���ارة ال��ه��ن��دي��ة ن��ظ��را الج�����واء املطعم
الداخلية واللوحات املعلقة علي اجلدران
والوجبات التي يقدمها تاجنور ل�ضيوفه
ال��ب��اح��ث�ين ع���ن ال������ذوق ال���ه���ن���دي بوجه
خا�ص.
وي��ق��دم املنتجع خ��دم��ة ال��غ��رف مل��دة 24
�ساعة ل�ضيوفه كما ان ال��ن��ادي ال�صحي
مفتوح من ال�صباح حتي امل�ساء ملمار�سة
الريا�ضة واال���س�ترخ��اء يف اج���واء هادئة
واطاللة على امل�سابح واحلدائق املحيطة
باملنتجع.
و هناك اي�ض�آ امل�شفي ال�صحي (�سبا) و
يتميز باملدلكات التايالنديات املهره يف
اجواء هادئة .
وي��ع��د دان����ات منتجع ال��ع�ين ال��وح��ي��د يف
مدينة العني ال��ذي ي�ضم ثالثة م�سابح
االول اوملبي للريا�ضات وامل�سابقات املحلية
وال��ع��امل��ي��ة وال���ث���اين ل��ل��ع��ائ�لات والثالث
لالطفال وكلها حماطة بحدائق وارفة
ال��ظ�لال وا���ش��ج��ار النخيل ذات الطبيعة
اجلميلة والتي تعك�س االرث التاريخي
والثقايف ملدينة العني.

وي�����ش��ت��م��ل امل��ن��ت��ج��ع اي�����ض��ا م�لاع��ب لكرة
ال���ق���دم وال��ت��ن�����س واال����س���ك���وا����ش لتوفري
ال��ف��ر���ص��ة ام�����ام ال���ن���زالء وال�����ض��ي��وف يف
ممار�سة الريا�ضة املف�ضلة لكل منهم.
وي��ق��دم املنتجع ام�����س��ي��ات ت��راث��ي��ة وفنية
ب��ال��وان م��ن ال�ت�راث ال�شرقي واال�سيوي
والفن الغربي اي�ضا ال�ضفاء اج��واء من
ال��ب��ه��ج��ة ل���راح���ة ال����ن����زالء م���ن خمتلف
اجلن�سيات .
الواحات واالفالج التاريخية :
يقع املنتجع يف قلب مدينة العني التي
ت��ع��رف ب���أن��ه��ا واح���دة م��ن �أج��م��ل املناطق
خ�ضرة و�صفاء يف منطقة اخلليج العربي،
متتاز بالهدوء ونقاء اجلو .ونظرا لقربه
م���ن واح�����ات ال��ن��خ��ي��ل وم���راك���ز الت�سوق
التجارية يف املدينة ا�صبح املكان املف�ضل
لدي ال��زوار من مواطني دول��ة االمارات
واملقيمني والوفود ال�سياحية االجنبية .
يقول ال�سيد احمد املرجو�شي مدير عام
دان�����ات م��ن��ت��ج��ع ال��ع�ين ان امل��ن��ت��ج��ع يتيح
الفر�صة ل��ل��زوار وال�ضيوف لال�ستمتاع
ب�����اج�����واء م���دي���ن���ة ال����ع��ي�ن ال����ت����ي تتميز
مب��ق��وم��ات �سياحية م��ث��ل ���ص��ال��ة التزلج
وحديقة احليوان وجبل حفيت ،والفنادق
واال�سرتاحات و�سوق اجلمال التاريخي
والأ���س��واق القدمية وال��ق�لاع واحل�صون

ال���ت���اري���خ���ي���ة ،وامل����ب����اين ال���ق���دمي���ة التي
ت����ؤرخ للمدينة وع�ين الفاي�ضة ومبزرة
اخل�ضراء التي تتميز بوجود ينابيع املياه
الكربيتية وم�سطحات خ�ضراء ممتدة•
وي��وف��ر املنتجع ل���زواره فر�صة للتعرف
على الواحات واالف�لاج التاريخية حيث
تت�شكل م��دي��ن��ة ال��ع�ين م��ن �سبع واحات
نخيل ا�ستقر حولها الإن�سان منذ القدم
وت�شتهر مدينة العني مبواقعها ال�سياحية
وخ��ا���ص��ة ال���ق�ل�اع واحل�����ص��ون واملتاحف
 ،وت��ع��رف مب�ساحاتها اخل�����ض��راء يطلق
عليها ا�سم املدينة احلديقة �أو حديقة
اخلليج اخل�ضراء حيث ت�ضم �أك�ثر من
 70حديقة مزدانة باال�شجار واالزهار .
العني موطن التاريخ :
ال��زائ��ر ايل م��دي��ن��ة ال��ع�ين يكت�شف انها
م���وط���ن ال���ت���اري���خ ال������ذي ت���خ���ل���ده قلعة
اجل��اه��ل��ي ال�����ش��اخم��ة ال���ت���ي ك���ان���ت مقرا
للحكم يف امل��دي��ن��ة ال��واق��ع��ة يف املنطقة
ال�شرقية الم��ارة ابوظبي  .وت�ضم اقدم
مبنى �أث���ري ي��ع��ود ت��اري��خ��ه �إىل 3000
�سنة قبل امليالد يقع يف حديقة �آثار هيلي
التاريخية.
كما ان العني هي مدينة الآباء والأجداد
ال��ت��ي يعتز بها اه��ل االم����ارات واملقيمني
ف��ي��ه��ا  ,وه���ي ال��ي��وم م��دي��ن��ة املهرجانات
املو�سيقية والثقافية والفنية وحتت�ضن
م��ق��ر اجل��ام��ع��ات وال��ك��ل��ي��ات وت�����ض��م عددا
كبريا من االث��ار التاريخية التي جتعل
منها واح��دة من اهم املقا�صد ال�سياحية
لي�س يف الدولة فح�سب وامنا يف املنطقة
اخلليجية وال��ع��رب��ي��ة .امل��ه��رج��ان��ات التي
تقام يف املدينة تنقل الزوار ايل هذا اجلو
التاريخى اجلذاب ملدينة العني املعروفة
بقالعها وواحاتها اخل�ضراء و�صحرائها
وخ�ضرتها.
ويعد دانات منتجع العني �أحد �ستة فنادق
ومنتجعات راقية متلكها �أو تديرها �سل�سة
فنادق و منتجعات دانات التابعة للم�ؤ�س�سة
الوطنية لل�سياحة والفنادق وهي فندق
�شاطئ الراحة وفندق تالل ليوا وفندق
���ش��اط��ئ ال��ظ��ف��رة ودان�����ات م��ن��ت��ج��ع جبل
الظنة وفندق �ساندز ب�أبوظبي .
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تعود لل�شا�شة ال�صغرية مع (حرب النجوم)

دوللي �شاهني :خطواتي الفنية حم�سوبة بدقة
�أكدت الفنانة اللبنانية دوللي �شاهني �أن عودتها لل�شا�شة ال�صغرية من خالل م�سل�سل (حرب النجوم) �ست�ضيف الكثري
لر�صيدها الفني ،لأن العمل خمتلف من كل جوانبه عن التي يتم تقدميها يف جمال الدراما التلفزيونية خا�صة على م�ستوى
ال�شكل ،مو�ضحة �أنها رف�ضت يف الفرتات ال�سابقة العديد من الأعمال الدرامية لأنها مل تكن على امل�ستوى الذي تتمناه.

وقالت دوللي �شاهني :منذ �أن بد�أت م�شواري الفني ،وخطواتي
حم�سوبة بدقة �سواء كمطربة �أو كممثلة ،ف�أنا �أ�سعى لتقدمي
الأعمال التي ت�ضيف لر�صيدي عند اجلمهور ،و�أعتز بالعديد
من الأعمال التي قدمتها على �شا�شة ال�سينما ،خ�صو�صا فيلمي
(ويجا) مع املخرج خالد يو�سف والنجم هاين �سالمة و(من�س
بوند) مع النجم هاين رمزي.
و�أ�ضافت :حتم�ست مل�سل�سل (ح��رب النجوم) مبجرد �أن قر�أت
ال�سيناريو الذي كتبه الدكتور ع�صام ال�شماع وهو �أي�ضا خمرج
العمل ،وامل�سل�سل ير�صد الأو�ضاع احلالية يف احل��ارة امل�صرية
وامل�شاكل التي حتيط باملواطن امل�صري يف ف�ترة ما بعد ثورة
 25يناير ،و�أحالم الب�سطاء يف حياة خالية من الفقر والقهر،
وي�شاركني البطولة الفنان الكبري حممود قابيل وع��دد كبري
م��ن ال��وج��وه ال�شابة ،و�سنبد�أ الت�صوير خ�لال الأي���ام القليلة
املقبلة.
و�أ����ش���ارت دول��ل��ي �إىل �أن��ه��ا جت�سد م��ن خ�لال حلقات امل�سل�سل
�شخ�صية فتاة من �أ�سرة ب�سيطة لكن لديها طموحاً يف �أن ت�صبح
�شخ�صية مهمة ،فت�صطدم بالعديد م��ن امل�شاكل ،م���ؤك��دة �أن
ال��دور يقدمها يف �شكل خمتلف عن ال��ذي �أعتاد �أن يراها فيه
اجلمهور.
واعرتفت دوللي ب�أنها كانت تتمنى ط��وال الفرتة املا�ضية �أن
تقدم م�سل�س ً
ال تلفزيونياً ناجحاً مثل الكثري من بنات جيلها
لكنها كانت تنتظر ال�سيناريو الذي ينال اعجابها ،مو�ضحة �أن
العمل يف الدراما التلفزيونية مينح الفنان القدرة على دخول
ماليني البيوت عك�س ال�سينما التي ي�شاهدها عدد حمدود من
اجلمهور.
وقالت دوللي  :بعد جتربتي التلفزيونية الوحيدة يف م�سل�سل
(�أدهم ال�شرقاوي) مع الفنان حممد رجب ،انتظرت �أن ي�أتيني
عمل على نف�س امل�ستوى ،لكن هذا مل يحدث ،فقررت االبتعاد
عن ال�شا�شة ال�صغرية ،وكنت �أح�سد زميالتي الالتي يحققن
النجاح يف �أعمال تلفزيونية ،لأن الفنان البد �أن ي�شعر بالغرية
م��ن جن���اح الآخ���ري���ن ،ب�����ش��رط �أن ت��ك��ون ه���ذه ال��غ�يرة �إيجابية
وتدفعه لتقدمي �أع��م��ال ناجحة ومتميزة ولي�ست م��ن النوع
ال�سلبي التي جتعله يقف حملك �سر .و�أكدت دوللي �أن جتربتها
اجلديدة يف ال��درام��ا التلفزيونية لن جتعلها تن�سى �أحالمها
على �شا�شة ال�سينما ،لأن ال�سينما لها �سحر خا�ص ،م�شرية �إىل
�أنها غابت عن ال�سينما يف الفرتة املا�ضية لأن الأع��م��ال التي
عر�ضت عليها لأنها كانت �أقل من حيث امل�ستوى من الأعمال
التي قدمتها من قبل.
و�أ�ضافت :رف�ضت عدداً من الأفالم لأنني مل �أجد نف�سي فيها،
ووجدت �أنها لن ت�ضيف لر�صيدي ،منها فيلم بعنوان (روليت)،
فمن الأف�ضل �أن �أغيب متاما عن ال�شا�شة الف�ضية ب��دال من
�أقدم عمال حمكوماً عليه بالف�شل.
و�أو�ضحت دوللي �أن التمثيل لن ي�ؤثر على م�شوارها كمطربة،
لأنها بد�أت م�شوارها الفني من خالل الغناء ،م�ؤكدة �أن كال من
التمثيل والغناء يكمالن بع�ضهما بع�ضا وي�ضيف لها كفنانة.
و�أ���ش��ارت �إىل �أن��ه��ا حت�ضر لعدد م��ن الأغ��ن��ي��ات اجل��دي��دة ،التي
تتعاون فيها مع عدد كبري من ال�شعراء وامللحنني ال�شباب حتى
تطرح �ألبومها اجل��دي��د خ�لال ال��ف�ترة املقبلة ،مو�ضحة �أنها
طرحت م�ؤخرا فيديو كليب لأغنية بعنوان (�أطفال ال�شوارع)
تتعر�ض فيه لق�ضية �أط��ف��ال ال�����ش��وارع و�أهمية حماية حقوق
الطفل العربي.
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علي احلجار مع (ال�سواي�سة)
انتهى الفنان علي احلجار يف مدينة ال�سوي�س امل�صرية ،من ت�صوير كليب
�أحدث �أغنياته (ال�سواي�سة) التي كتبها ال�شاعر الكبري �سيد حجاب ،وحلنها
يا�سر عبدالرحمن ،فيما توىل �إخراج الكليب حامت �سيد ،ويتوقع �أن يتم
عر�ضه على الف�ضائيات خالل الأيام املقبلة .كليب (ال�سواي�سة) جاء عقب
انتهاء احلجار من ت�صوير كليب �آخر بعنوان (بور �سعيد) ،والذي �أهداه
لأرواح �شهداء مدينة ال�سوي�س ،حيث حر�ص احلجار على ت�سجيل الواقع
يف �أغانيه الوطنية التي �أرخت للثورة امل�صرية ،وما تالها من �أحداث.

�آينت عامر� :أرف�ض �أدوار الإغراء و�أنتظر عر�ض (هرج ومرج)
�أك��دت الفنانة �آي�تن عامر ان دوره��ا يف فيلم (على جثتي) مع الفنان �أحمد
حلمي خمتلف عما قدمته من قبل وهو حمطة مهمة يف حياتها.
وقالت انها حري�صة على التنوع يف اختيار الأدوار �سواء يف ال�سينما �أو التلفزيون
كما انها ال تقبل �أي دور ال ي�ضيف اليها ومن ذلك دور راق�صة عر�ض عليها
م�ؤخرا لأنني قدمته من قبل يف فيلمي (بنات العم) و(�شارع الهرم) وحتى ال
�أكرر نف�سي و�أبحث دائما عن االختالف يف كل دور �أقدمه وانني حققت لنف�سي
خطوطا حمراء لن �أتخطاها يف م�سريتي الفنية ولن �أقدم �أدوار اغراء خا�صة
انني من خالل الأدوار التي �أقدمها م�ؤخرا �أعيد اكت�شاف نف�سي كممثلة.
عن دوره��ا يف فيلم (على جثتي) مع �أحمد حلمي هو �شخ�صية فتاة ب�سيطة
تعمل موظفة يف معر�ض دي��ك��ور ميتلكه �أح��م��د حلمي وتقابلها الكثري من
امل�شاكل وامل�صاعب وهو عبارة عن رحلة كفاح يف حياتها وهي يف نف�س الوقت
ت�ساند زوجها الذي يج�سد دوره الفنان ادوار والفيلم للكاتب تامر ابراهيم
واخراج حممد بكري وبطولة �أحمد حلمي وغادة عادل وادوار .من جانب �آخر
تنتظر الفنانة �آي�تن عامر عر�ض فيلمها اجلديد (ه��رج وم��رج) ال��ذي تلعب
بطولته م��ع جمموعة م��ن ال�شباب ه��م حممد ف��راج ورم���زي لينزة وا�سامة
�أبوالعطا ا�ضافة اىل الفنان الكبري �صربي عبداملنعم وهو من اخراج نادين
خان والفيلم حا�صل على دعم االنتاج من وزارة الثقافة وقد فاز بجائزة جلنة
التحكيم اخلا�صة من مهرجان دبي ال�سينمائي الدويل الأخري.
وتقول �آينت ان جتربتها يف هذا الفيلم خمتلفة ومتنوعة وفكرته تدور حول
عامل ال�شباب الذي له هواياته مثل اللعب على �أجهزة البالي �ستي�شن لدرجة
ان �شابني يتناف�سان على حب فتاة ويقرران خو�ض مباراة يف كرة القدم على
ه��ذا اجل��ه��از وت��ك��ون الفتاة م��ن ن�صيب الفائز بهذه امل��ب��اراة والفيلم يك�شف
النظرة ال�سطحية التي يتعامل بها الآباء مع هذه الأجهزة و�أهميتها يف حياة
الأبناء.

رامي �صربي وت�أجيل
�أج��ل الفنان رام��ي �صربي ط��رح �ألبومه (ب��رت��اح) ع��ازي��اً ال�سبب �إىل �أنه
(ي�ستحيل ط��رح الأل��ب��وم يف ظل ال��ظ��روف امل�أ�ساوية والأج���واء امل�شحونة
بالغ�ضب التي ت�سيطر على ال�شعب امل�صري اليوم).
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ممار�سة التمارين للموظفني حتمى من االم الظهر
ك�شفت درا�سة املانية اجريت م�ؤخرا ان املوظفون الذين يجل�سون ل�ساعات طويلة �أمام
�شا�شات الكمبيوتر يعانون دوما من �آالم بالظهر ،وللتغلب على هذه الآالم ميكن من
خالل بع�ض التمارين الب�سيطة تقوية الظهر وجتنب حدوث ا�ضطرابات ع�ضلية �أو
�أمرا�ض يف الهيكل العظمي.
وين�صح اخلبري فولفغانغ بانتري ،من الرابطة الأملانية لأطباء ال�شركات وامل�صانع
ب�أداء خم�سة متارين �أثناء القيام باملهام اليومية يف املكتب ،حيث ميكن للموظف من
وقت �إىل �آخر حتريك ذراعيه يف حركات دائرية بالتناوب ،وي�ساعد هذا التمرين على
التخل�ص من �آالم الرقبة .ويجب �أن يكون ال�ساقان بعيدين عن بع�ضهما البع�ض،
مع عدم ال�ضغط على الركبتني .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ي�ساعد مترين تقو�س الظهر
مثل القطط يف تقوية ع�ضالت الظهر وتخفيف احلمل الواقع عليه ،وين�صح اخلبري
الأمل��اين املوظف ب���أن ي�ستغل الدقائق الهادئة يف العمل ويقوم بخف�ض ذراعيه �إىل
الأر�ض مع تقو�س الظهر ،ويجب �أن تت�أرجح الر�أ�س بحرية �أثناء �أداء هذا التمرين.

ولأداء مت��اري��ن �إط��ال��ة ال��رق��ب��ة ين�صح اخل��ب�ير الأمل����اين مب�سك
الع�ضد الأي�سر بوا�سطة اليد اليمني ،ثم �سحب الكتف
ق��در امل�ستطاع باجتاه منت�صف اجل�سم .وينبغي على
امل��وظ��ف احل��ف��اظ ع��ل��ى ه���ذا ال��و���ض��ع ع���دة ث����وان ،ثم
يقوم بتغيري االجت��اه .ويف تلك الأثناء يجب �أن يكون
ال�ساقان بعيدين عن بع�ضهما البع�ض مع عدم ال�ضغط
على الركبة.
وهناك مترين �آخر يتمثل يف و�ضع اليد الي�سرى على الر�أ�س
من اجلانب وال�ضغط باجتاه اجلانب الأمين من الر�أ�س .ويعمل
هذا التمرين على �شد ع�ضالت الرقبة ،وبعد ذلك ينبغي على املوظف
تغيري جانب الر�أ�س الذي يتم ال�ضغط عليه .ومن الأم��ور املهمة �أثناء
القيام بهذا التمرين �أن يكون الر�أ�س متجهاً لأعلى.

اخليار

اجلزر يعد منجم ًا للفيتامينات
املفيدة لالن�سان
ن�صحت درا����س���ة امل��ان��ي��ة اج��ري��ت م����ؤخ���را ان اجل����زر ُي��ع��د مب��ث��اب��ة منجماً
للفيتامينات املفيدة للإن�سان وميت�ص اجل�سم جميع هذه الفيتامينات.
كما �أو�ضح احت��اد مزارعي اخل�ضروات والفاكهة الأمل��ان �أن الدهون تتيح
�إطالق مادة البيتا كاروتني املوجودة يف اجلزر واملعروفة با�سم (بروفيتامني
�أ) والتي متد اجل�سم بالطاقة وتهدئ الأع�صاب .ولتقوية النكهة امل�سكرة
التي يتمتع بها اجل��زر� ،أو�صى االحت��اد الأمل��اين ب�إ�ضافة بع�ض من الفلفل
احلار �أو الكاري �أو الزجنبيل �إىل اجلزر عند �إعداده.

ك�شفت درا�سة �أجرتها خبرية التغذية الفرن�سية مارتني �آزوالى �أن اخليار
بطل اخل�ضروات حيث انه ال يحتوى فقط على � 10سعرات حرارية فى كل
مائة جرام �إال �أنه يحتوى على  96%من املاء وكذلك البوتا�سيوم وبع�ض
الفيتامينات .كما ان ق�شر اخليار يحتوى على مركب الفينول وهو حام�ض
كربوليك م�ضاد لالك�سدة والفواك�سيد الذى يحتوى على ن�سبة عالية من
االوك�سجني وهو انزمي يعمل على وقاية القلب ولديه القدرة على اال�شباع
كما انه ي�ساعد فى عملية اله�ضم الحتوائه على مادة البيب�سني وهى خمرية
اله�ضم فى ع�صارة املعدة

• من �صاحب البيان والتبيني؟
هو ابو عثمان عمرو بن بحر اجلاحظ وهو من ائمة االدب العبا�سي
بل العربي ولد وتويف بالب�صرة ،اطلع على جميع العلوم واملعرفة يف
ع�صره ،كان ثاقب الب�صرية  -متزن العقل  -دقيق التعليل  -حر الفكر،
فجاءة كتبه تلقن العلم واالدب ومن ا�شهر م�ؤلفاته البيان والتبيني
والبخالء.
• ما هو ا�شهر ال�سجون الفرن�سية ومتى �سقط ؟
�أ�شهر �سجون فرن�سا هو �سجن البا�ستيل وقد �سقط يف الرابع ع�شر من
يوليو عام  1880وهذا اليوم يعترب عيدا قوميا يف فرن�سا.
• من هو خمرتع الليزر؟
خمرتع الليزر هو الدكتور يثودوره ماميان

حتذير من اللحوم امل�شوية!!

املطربة املكسيكية غلوريا تريفي تغني خالل املهرجان الدولي لألغنية في شيلي( .ا ف ب)

�أك��دت درا�سة �أمريكية جديدة �أن الإف��راط يف �شي اللحوم حلد االحرتاق
ي�ؤدي �إىل الإ�صابة ب�سرطان البنكريا�س بن�سبة  % 60و�أن خف�ض درجة
احل���رارة �أث��ن��اء طهو الطعام بالقلي �أو ال�شواء يقل�ص الإ�صابة ب�سرطان
البنكريا�س لدى بع�ض الأ�شخا�ص.
وقالت الباحثة بجامعة ميني�سوتا الأمريكية كر�سيتني �أندر�سون والتي
�أ�شرفت على الدرا�سة �إن اللحوم املطهوة على حرارة عالية خا�صة اللحوم
احلمراء تت�سبب يف تكوين مواد م�سرطنة بينما ال تنتج اللحوم امل�سلوقة �أو
املطهوة بدرجة حرارة معتدلة �أي مواد من هذا النوع.
و�أ�ضافت �أن الباحثني ر�صدوا خالل الدرا�سة العادات الغذائية اخلا�صة
ب� 62ألفا و� 581شخ�صا يتمتعون ب�صحة جيدة وبعد ت�سعة �أع��وام من
املتابعة مت اكت�شاف �إ�صابة  208منهم ب�سرطان يف البنكريا�س وتبني �أنهم
يتناولوا حلوما �شديدة ال�شي �إىل درجة االحرتاق مقارنة ب�أولئك الذين
يف�ضلون تناول اللحوم املطهوة ب�شكل معتدل �أوالنباتيني الذين ال ي�أكلون
اللحوم على الإطالق.

• �أن م�سامري احلديد ال ت�صلح يف تثبيت خ�شب البلوط وذلك ب�سبب املادة الكيماوية املوجودة يف اخل�شب والتي
تت�سبب يف �صد�أ امل�سامري.
• �أن كلمة (ملاذا) يف الإجنليزية لي�ست فقط �أداة ا�ستفهام بل هي ا�سم لنوع من �أنواع البقر.
• �أن احليوان امل�سمى بالك�سالن وهو حيوان يقيم يف �أ�شجار الغابات  .يختبئ يف غطاء ثخني من النباتات حتى
ال يظهر منه �سوى ر�أ�سه.
• ان �سور ال�صني العظيم هو واحد من الأ�شياء القليلة التي �صنعها الإن�سان والتي ميكن ر�ؤيتها من على �سطح
القمر.
• �أنه ب�إمكانك ر�ؤية النجوم و�أنت يف النها ر ،انظر �إىل قاع بئر يف و�ضح النهار و�سوف ترى النجوم املتلألئة.
• هل تعلم �أن �أول معركة بحرية �إ�سالمية هي (ذات ال�صواري ) التي وقعت يف البحر املتو�سط بني امل�سلمني و
البيزنطيني يف عهد عثمان بن عفان �سنة 34هـ و انت�صر فيها امل�سلمون.
• ه��ل تعلم �أن �أول مركبة ت�صل �إىل �سطح القمر ه��ي املركبة الرو�سية ( لونا ـ  ) 2وك��ان ذل��ك يف �سبتمرب
1959م.
• ه��ل تعلم �أن �أول م��ن �صعد �إىل الف�ضاء اخل��ارج��ي ه��و ( ي��وري ج��اج��اري��ن ) ال��رو���س��ي على م�تن املركبة (
افو�ستيك).

حمدان ال يكذب

حممد طحنون املزروعي

االء �سيد حامد

را�شد مطر ال�شام�سي

�أماين حممود

متفوق يف درا�سته ..ومتعاون مع زمالئه..
يهوى القراءة و�ألعاب الكمبيوتر..
ويتمنى ان ي�صبح مهند�سا يف
امل�ستقبل ..ويهدي �صورته �إىل جميع
الأهل والأ�صدقاء.

متفوقة يف درا�ستها ..ومتعاونة مع
زمالئها ..تهوى الر�سم والتلوين..
وتتمنى ان ت�صبح مديرة مدر�سة يف
امل�ستقبل ..وتهدي �صورتها �إىل جميع
الأهل والأ�صدقاء.

متفوق يف درا�سته ..ومتعاون مع
زمالئه ..يهوى القراءة و�ألعاب
الكمبيوتر ..ويتمنى ان ي�صبح كابنت
طيار يف امل�ستقبل ..ويهدي �صورته �إىل
جميع الأهل والأ�صدقاء.

متفوقة يف درا�ستها ..ومتعاونة مع
زمالئها ..تهوى الر�سم والتلوين..
وتتمنى ان ت�صبح طبيبة �أطفال يف
امل�ستقبل ..وتهدي �صورتها �إىل جميع
الأهل والأ�صدقاء.

كان لدى احدى الأ�سر �صبي طيب القلب وحلو الكالم وح�سن الوجه لكنه كذاب كان الكذب ك�أمنا ولد معه
لذا كانت هذه ال�صفه غري احلميدة �شيئا م�ؤملا وقا�سيا على ابيه وامه ودائما كانت ن�صيحتهم له ال تكذب
فيق�سم انه لن يكذب ثم ين�سى ما اق�سم به ويعود للكذب مرة ثانية وهكذا كانت حياته ت�سري على الكذب فقط
حتى جاء يوم من ايام اخلريف خرجت االم مع ولدها حمدان ليلتقطوا بع�ض اخل�ضر من احلقل ال�صغري
الذي ميلكونه فر�أى حمدان جمموعة كبرية من الطيور حتلق يف ال�سماء مل يكن ر�آها قبال ف�س�أل امه ما هذه
الطيور ياامي فكرت االم ب�سرعه وهي تنظر اليها وقالت هذه الطيور احلقيقة دائما تنزل لقريتنا كل عام
تبقى ب�ضع ا�سابيع ثم ترحل ولكن ال ترحل كلها بل يبقى احدها وهو طائر احلقيقة يختفي ويظهر وقتما
ي�شاء وبدون ان ن�شعر به ويقال انه احيانا ينقلب �إىل �ضفدع واحيانا �إىل ع�صفور وديع وال نعرفه و�سط كل
هذا وعندما ي�سمع احدهم يكذب يعود حلالته كما كان طائرا كبريا ليق�ضى على الكذاب مبنقاره الذي ي�شق
الر�أ�س ويخرج الل�سان من مكانها ليمزقها جزاء كذبها وهكذا �سرتى ان كل الذين يعرفونه ال يكذبون حتى
ال يتعر�ضون لعقابه فما �أق�سى عقابه.
تركته االم وذهبت بعيدا لترتكه وافكاره قليال حتى تعرف م��اذا �سيفعل لكنه جرى وراءه��ا وبقى �صامتا
ثم �س�ألها وهل تعرفني �شكل طائر احلقيقة بينهم فقالت ال واخذته وذهبا للبيت ومل ينطق بكلمة طوال
الطريق .جهزت االم الغذاء لي�أكل لكنه مل ي�أكل وق��ال ل�ست بجائع ف�صرخت االم وقالت ال تكذب ف�أ�سرع
وجل�س للطعام لكنه مل يكن ي�ستطع ان ي�أكل ب�شهية بل ب�ضع لقيمات وقام ذاهبا لغرفته وعلى بابها �س�أل امه:
ماما متى يذهب طائر احلقيقة �إىل بلده فقالت رمبا نهاية مو�سم اخلريف واحيانا يبقى ملو�سم اخر اهلل اعلم
� ..شهور مرت وحمدان ال يكذب خوفا من طائر احلقيقة بعد ذلك اعتاد قول ال�صدق دون �أن ي�شعر وعندما
�أخربته امه يوما �أنها �سمعت ان طائر احلقيقة رحل قال ب�سعادة ال يهم ف�أنا ال �أخاف منه �أنا ال �أكذب ابداً.

