
 Tell كتاب  م�ؤلفي  �أح��د  بري�س�ن،  بيرت  �لدكت�ر  ي��سح 
يك�ن  )ال  �الأك���اذي���ب(:  تخربين  )ال   Me No Lies
كل  ب��ل  �مل�سبغة،  م��ن  �ملالب�س  �إح�سار  ع��دم  �ل�سجار  �سبب 
�الآخ���ري���ن على  �ل�����س��ري��ك م�سالح  ب���ّدى فيها  �ل��ت��ي  �مل����ر�ت 
م�ؤٍذ  غ��ري  �ل��ك��ذب  م��ن  �ل��ن���ع  ه��ذ�  �أن  �سحيح  م�سلحته(. 
�لعالقة  يبقي  �ل��ذي  �ل��غ��ر�ء  �لثقة،  يزعزع  �أن��ه  �إال  ن�سبياً، 
ل��الأع��م��ال يف جامعة  ���س���ي��ن  ك��ل��ي��ة ر�ج  ت�����س��ري  م��ت��م��ا���س��ك��ة. 
تق�م  ثقتك  �أن  �إىل  ب��اأوه��اي���  د�ي��ت���ن  يف  �حلك�مية  ر�ي���ت 
�إل��ي��ك حني  ي�����س��يء  ل��ن  �ل�سخ�س �الآخ����ر  �أن  ت���ّق��ع��ك  ع��ل��ى 
تك�ن �سعيفاً. وي��سح جري�لد م. ز�رنيكي، رئي�س منظمة 
�لتنفيذي:  وم��دي��ره��ا   Junior Achievement
�الإن�سانية(.  �لعالقات  كل  �أ�سا�س  و�لثقة  �لنز�هة  )ت�سّكل 
�لنا�س  لكن  ح���ر�م.  �خل���د�ع  �أن  �ل��ع��امل  �أدي���ان  يعلِّم معظم 
و�لرتز،  �ستان  يجيب  و�ل�سبب؟  �لتعاليم.  هذه  يتجاهل�ن 
 The Truth About Lying: ك���ت���اب  م����ؤل���ف 
 How To Spot A Lie and Protect
عن  )�حلقيقة   Yourself From Deception
�لكذب: كيف تف�سح �لكذ�ب وحتمي نف�سك من �خلد�ع(: 
)يكذب �لنا�س لثالثة �أ�سباب: ليخف�� �أمر�ً �أو ي�ؤذو� �لغري 

بطريقة ما �أو يرّوج�� الأنف�سهم(.

يف احلياة الزوجّية
يعّر�س  فت�سديقها  زوجية،  خيانة  ب�ساأن  �لكذبة  كانت  �إذ� 
�ل�سريك الأمر��س منتقلة جن�سياً. �أما �إذ� كانت ب�ساأن خيار 
مايل �سيئ، فت�سديقها يعّر�سه مل�ساكل مالية. ومهما كان 
الأن  �لع��قب  دوم��اً  �ملخدوع  �ل�سريك  يعاين  �لكذب،  �سبب 

�لزوجني هما )ج�سد و�حد(.
�أن  ل�  كما  �ملخدوع  �ل�سريك  ي�سعر  �الأم��ر،  ُيفت�سح  عندما 
)تثق  بري�س�ن:  �لدكت�ر  يذكر  �سدمته.  م�سرعة  �سيارة 
ب��ق��درت��ك ع��ل��ى �حل��ك��م ع��ل��ى ط��ب��اع �الآخ���ري���ن. ول��ك��ن حني 
�أكرب مغّفل  �أنك  �أن �سخ�ساً ما كذب عليك، ت�سعر  تكت�سف 
يف �لعامل. ويزيد هذ� �ل�سع�ر �مل�سكلة تعقيد�ً، الأنك، ف�ساًل 
بل�م نف�سك  تبد�أ  تعانيها،  �لتي  �ل�خيمة  �لع��قب  عن كل 
وتقريعها(. وال �سك يف �أن �الإح�سا�س باأنك تعر�ست لالأذى 
على  وي��زع��زع  يحّطمك  ع��م��ي��اء،  ثقة  ب��ه  تثق  �سخ�س  م��ن 

�الأمد �لط�يل �لقدرة على �ل�ث�ق باالآخرين وبنف�سك.
باالآخرين.  �ل�ث�ق  �إىل  بطبيعتنا  )منيل  و�ل��رتز:  ي��سح 
ولكن �إذ� ظننُت �أال �أحد �سيكذب علي، �أعّر�س نف�سي خلطر 
�أال �أكت�سف �لكذب حني �أ�سادفه. يف �ملقابل، �إذ� فكرت يف �أن 
حتى  كذباً  ُيقال يل  ما  كل  �عتربت  يكذب�ن علي،  �جلميع 
ل� كان �حلقيقة. ويف كلتا �حلالتني، ينتهي بنا �ملطاف �إىل 
�لتي نكّ�نها م�سبقاً  �ملفاهيم  �أ�سئلة ترت�فق عادة مع  طرح 

�ل��سع  ت��ق��ي��ي��م  م���ن  و�ل���ت���ي مت��ن��ع��ن��ا 
بدقة(.

دالالت   4
ثمة عالمات تف�سح �لكاذب، منها: 

�ملت�سّخم  �الأن��ف  �ساحب  يك�ن   -  1
�لكاذب.

�ك���ت�������س���ف �ل����دك����ت�����ر �آل�������ن ه����ري�����س من 
�ل�سم  وع����الج����ات  �أب����ح����اث  م����ؤ����س�������س���ات 
�أن�سجة  بع�س  �أن  �سيكاغ�  يف  و�ل��ت��ذوق 
�الأنف يت�سّخم حني نكذب. ويحّفز هذ� 
�لدكت�ر  يدع�ه  �ل��ذي  �الأنفي،  �لت�سخم 
بين�كي�(، �خلاليا على  هري�س )عالمة 
�إطالق �لهي�ستامني �لذي يت�سبب بدوره 

بحكة يف �الأنف. وعندما ترى �أحد�ً يفرك 
�أنفه، فهذه بالتاأكيد �إ�سارة و��سحة �إىل �أنه يكذب عليك.

فرك �لعينني و�الأنف و�الأذنني �أو كّم �لفم. �أو  تغطية   -  2
�لعالمات  ه����ذه  ع��ل��ى حت��دي��د  �ل���ق���درة  �إن  و�ل�����رتز  ي��ق���ل 
ت�ساعدكم على ف�سح �لكذب ب�سه�لة. ت�سمل هذه �لعالمات 
�أو فرك  �أو فركهما  �أو تغطية �لعينني  �أو كمه  تغطية �لفم 
�الأن����ف و�الأذن������ني. وم���ن �الإ�����س����ار�ت �الأخ�����رى �ل��ت��ي تنبئك 
ب�سرورة ت�ّخي �حلذر، �الإ�ساحة بال�جه �أو �ال�ستد�رة كاماًل 

عند �الإدالء بت�سريح مهم.
يف �الجت����اه  �ل��ن��ظ��ر  �أو  دي��ن��ي��ة  ع���ب���ار�ت  ����س��ت��خ��د�م   -  3

�ملعاك�س.
مثل  دينية،  عبار�ت  ��ستخد�م  �ل���سحة  �لعالمات  ت�سمل 
�أو  �لعظيم(  �لعلي  ب��اهلل  )�أق�سم  �أو  �أم��ي(  قرب  على  )�أق�سم 
�إجابة �سك�ت  �إىل  �ملثال، ي�سري و�ل��رتز  )و�هلل(. على �سبيل 
بيرت�س�ن عندما �ساألته ديان �س�ير �إن كان قد �سرب �أو �أذى 
ي�ماً زوجته �حلامل ال�سي �لتي ُوج��دت الحقاً ميتة. فقد 
�أ�ساح بيرت�س�ن بنظره قلياًل عن �س�ير وقال: )ال، ال، و�هلل 
�لعالمات  �أو ثالث من  عليه عالمتان  وهكذ� ظهرت  ال(. 

�ل��ردة على الئحة دالالت �لكذب.
�الإنكار. عبار�ت  تكر�ر   -  4

�أك�ن  عبار�ت �الإنكار )مثل )ثق بي( و)ب�سر�حة( و)دعني 
�سريحاً معك(( خادعة. فهي حماولة لتبديل نظرتك �إىل 
ت�سّرف ما. على �سبيل �ملثال، �أنا مل �أ�سرق، بل ��ستعرت. مل 
�أكذب، بل ذكرت ن�سف �حلقيقة. مل �أكن م�سرعاً، بل حاولت 

جمار�ة �ل�سري. 
�سحيح �أن عالمة و�حدة ال ت�ؤكد �أن �ل�سخ�س يكذب. ولكن 
�إن ر�أي��ت جمم�عة من هذه �لدالالت،  �أن��ك  ي��سح و�ل��رتز 

ت�ستطيع �جلزم باأن َمن يتحدث �إليك كاذب.

تفادى اخلداع
للكذب  �أن  ت���درك  �أن  )فعليك  ك����ّذ�ب،  م��ع  تعي�س  كنت  �إن 
م��سحاً:  يتابع  �ل��ذي  و�ل���رتز،  ي���ؤك��د  ح�سبما  م��ا(  �سيغة 
و�لقدرة.  و�ل��ف��ر���س��ة  �ل��رغ��ب��ة  ع��ل��ى  �ل�سيغة  ه���ذه  )ت��ق���م 
�سحيح �أن �ل�سريك ال ي�ستطيع �إلغاء رغبة زوجه �أو قدرته 
على �لكذب. ولكن باإمكانه �أن يتحكم يف �لفر�س �لتي تتيح 

لهذ� �لكذب �لنجاح(.
الئحة  من  ��سمك  ُي�سطب  كذبة،  ت�سديق  ترف�س  عندما 
�مل�ستهدفني، الأن �لنا�س ي���سل�ن عادة �لكذب حني يعلم�ن 
�أن باإمكانهم �لنجاة بفعلتهم. لذلك، ال تتغا�َس عن م�ساألة 
ترتاب بها. يف �ملقابل، �إن مل ترد تدمري �لعالقة، ال ت�سح 

قائاًل: )�أنت كّذ�ب خمادع(.
بداًل من ذلك، �تبع مقاربة تتيح لل�سخ�س �الآخر �إخبارك 
�حلقيقة. على �سبيل �ملثال، قل: )�أعتقد �أن ثمة �أمر�ً مريباً 
يقلقك وتخ�سى رد فعلي جتاهه، و�أعتقد �أن علينا مناق�سته 

ب�سر�حة كي نتخطاه ونن�سى �أمره(.
�أف�سل عالقة.  )�أري��د  ل�سريكك:  )�إذ� قلت  و�ل��رتز:  يذكر 
�أن تعدين  لذلك، �ساأك�ن �سادقاً معك دوم��اً. فهل ميكنك 
ب��ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ي ب�����س��ر�ح��ة و����س���دق، م��ه��م��ا ب���د� ل���ك ذلك 
�سعباً؟(، ف�ستكت�سف كم يبذل �لنا�س من جهد لل�فاء بهذ� 

�ل�عد(.
يف �ملقابل، �إذ� تبني لك �أن زوجك ي�سيء �إليك دوماً بكذبه، 
نتيجة  ل��ك.  ي��اأب��ه  �أك��ر مم��ا  بنف�سه  يهتم  �أن��ه  يعني  فهذ� 
لذلك، قد يك�ن من �ل�سروري �إعادة �لنظر يف عالقتكما. 
ي��سح و�لرتز: )ل�ست م�سطر�ً �إىل �لعي�س �سحية �خلد�ع. 
يحاول  �سخ�س  م��ن  نف�سك  �إح���ِم  �الأف�����س��ل.  ت�ستحق  �أن���ت 

��ستغاللك وي�سيء �إليك(.
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�حلكومة �لأمريكية تعيد تاأهيل �آيباد 
ك�سفت �سبكة بل�مبريغ �الإخبارية يف تقرير على م�قعها �الإلكرتوين �أن 
�إنرتنا�سي�نال �الأمريكية لتكن�ل�جيا �ملعل�مات  �آي  �أي �سي  م�ؤ�س�سة �سي 
�الآالف من  وت��اأم��ني  ت��اأه��ي��ل  �إع����ادة  �أب���ل على  �سركة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  تعمل 

ح���سيب �آيباد، لت�ستخدم ب�سكل و��سع بني �أفر�د �حلك�مة �الأمريكية.
من  ع��دد  تاأمني  عن  م�س�ؤولة  كانت  �مل��ذك���رة  �مل�ؤ�س�سة  �أن  �لتقرير  وذك��ر 
�الأمريكيني  �مل�س�ؤولني  يد عدد من  �لتي تظهر حاليا يف  �آيباد  ح���سيب 
بينهم �لرئي�س بار�ك �أوباما، م�سري� �إىل �أنها تعمل على تاأمني �حلا�س�ب 
�لل�حي من �الخرت�ق، خا�سة عرب �لكامري� �أو عرب �ل�سبكات �لال�سلكية 
و�ي فاي. و�أو�سح �لرئي�س �لتنفيذي للم�ؤ�س�سة، د�ن �ألني، �أن عملية �إعادة 
تاأهيل ح���سيب �آيباد �لل�حية �ستت�سمن حت�سينات على مك�نات �حلا�س�ب 

�لد�خلية، ولي�س على م�ست�ى نظام �لت�سغيل.
وتاأتي تلك �خلط�ة �سمن م�سروع ت�سرف عليه وز�رة �لدفاع �الأمريكية 
�أ�س  �أو  �آي  �لذكي  �أب��ل  ت�سغيل  بنظام  يعمل  جهاز�   162.500 الإدخ���ال 
�لهيئات �حلك�مية  يف  لال�ستخد�م  �أندرويد  غ�غل  نظام  بجانب   iOS
بريي  ب��الك  نظام  على  تعتمد  �الأمريكية  �حلك�مة  وكانت  �الأم��ريك��ي��ة. 
ب�سكل مكثف، وذلك قبل �لبدء يف �لتح�ل �لتدريجي �إىل �أجهزة �أبل جنباً 

�إىل جنب مع بع�س �الأجهزة �لعاملة بنظام �أندرويد .
من جهة �أخرى، ك�سفت تقارير �أن �الإ�سد�ر 6.1 من نظام �آي �أو �أ�س �لذي 
�أ�سدرته �أبل م�ؤخر� �سمل عدد� من �مل�ساكل �لتي �أبلغ عنها �مل�ستخدم�ن 
ف�ر حتديثه، ومنها م�ساكل مع �سبكات �ت�سال �جليل �لثالث 3G تت�سبب 
بارتفاع درجة حر�رة �جلهاز و��ستنفاد كبري من بطاريته. وقد �ألغت �سركة 
�أمريكا �أون الين AOL �جتماعا م��سعا بني �مل�ظفني عرب هاتف �آيف�ن 

�ملحدث بذلك �لنظام ل�ج�د م�ساكل فيه.

�لقطط �ل�صلعاء
مل  �لقطط  ك��ل  ع��ن  �لغريبة  �ل�سفة  ه��ذه  متتلك  �لتي  �لقطط  ه��ذه 

ميتلكها �إال نتيجة لع��مل طبيعية وخمربية حتى نتج هذ� �ل�سكل .
�ل�سعر عرب  م��ن  �خل��ال��ي��ة  �لقطط  م��ن  ح���االت  ع��دة  ت�سجيل  حيث مت 
تكاثرها  ويتم  �سنة   15 كل  غالبا  طبيعي  ب�سكل  تظهر  وه��ي  �لتاريخ 
ثم  �ل���ب��ر  ب����الدة قطط خفيفة  ب���د�أت  فهي  1960م  منذ  �وروب����ا  يف 
يكن  مل  �ل��غ��ري��ب.  �ل�سكل  ذو  �ل�سفينك�س  ظهر  حتى  �أخ���ف  ث��م  �أخ���ف 
�ل�سفينك�س معروفاً قبل بد�ية �لقرن �لع�سرين ، بل عرف الأول مرة يف 
عام )1966( عندما متت والدة �أول قطة عدمية �ل�سعر يف �أونتاري� 
�أخ��رى عرفت ب�سفينك�س يف ني� مك�سيكان نتيجة  يف كند� . كما ولدت 
�الختبار�ت لكن �جله�د لتط�ير هذه �مليزة مل تبد�أ حقيقة قبل والدة 
�سفينك�س �أونتاري� . ورغم �ن هذه �لقطط تبدون من دون �سعر لكن هي 
لي�ست خالية من �ل�سعر متاما فاجللد يغطي �سعر ناعم جد� وق�سري 
�ل�سفينك�س  �أنثى  % من   25 ب�  �أك��رب  �ل�سفينك�س  �لبالغ من  �لذكر  و 

�لبالغة ، فكال �جلن�سني ميتلكان ط�اًل معتداًل .

ثعلب يق�صم �إ�صبع ر�صيع
من  وج��ره  لندن  يف  و�ح��د�  �سهر�  �لعمر  من  يبلغ  طفال  ثعلب  هاجم 
�سريره وق�سم �إ�سبعه، ح�سبما ذكر م�قع �سبكة �سكاي ني�ز �لربيطانية 
�م�س �الأحد. و�أ�سيب �لطفل بجروح خطرية بعد �أن ت�سلل �حلي��ن �إىل 

غرفة ن�مه يف بروملي، جن�ب �سرق لندن، ونه�س يده.
فم  يف  ي��ده  ل��رتى  غرفته  �إىل  وه��رع��ت  ل�سر�خه  �لطفل  �أم  وتنبهت 
�لثعلب عن طفلها،  �إبعاد  �الأم من  �حلي��ن بعد �سر�ع ق�سري، متكنت 
حيث كان �إ�سبعه قد متزق. �أدخل �لطفل �مل�ست�سفى حيث متكن جر�ح� 
�إع��ادة �إ�سبعه �إىل مكانه، وه� يتعافى حاليا يف �ملنزل بعد  جتميل من 
�لطفل  على  �لثعلب  هج�م  يف  حاليا  �ل�سرطة  وحتقق  �جلر�حة.  تلك 
�الأ�سرة  منزل  �لثعلب  دخل  فقد  �الأولية،  للمعل�مات  ووفقا  �لر�سيع. 
من خالل باب خلفي كان مفت�حا. وقال عمدة لندن ب�ري�س ج�ن�س�ن 
�إنه ينبغي �لقيام باملزيد للتعامل مع م�سكلة وج�د �لثعالب يف �ملناطق 
 2010 وك��ان ح��ادث مماثل قد وقع يف حزير�ن )ي�ني�(  �حل�سرية. 
�أثناء  ر�سيعتني  طفلتني  من  ت����أم  ثعلب  هاجم  عندما  لندن  �سرق  يف 

ن�مهما يف مهديهما.

ناقة تركب يف �ل�صيارة
�و حي��ن  �سائبة  بناقة  �رتطمت  �سيارة  �ن  ن�سمع  �و  ن�ساهد  �ن  �عتدنا 
�خر ، �ما �ن ي���ؤدي �حل��ادث �ىل رك�ب �لناقة د�خل �ل�سيارة ، فهذ� مل 
ن�سمع به ، فقد �نت�سر �سريط فيدي� على م�قع �لت���سل �الجتماعي 
ي�تي�ب يظهر من خالله �حل��ادث �مل��روري �مل��روع بني مركبة �سغرية 
وناقة وقع على �حد �لطرق �ل�سع�دية، حيث جل�ست �لناقة على مقعد 

�ل�سيارة بعد �خرت�قها �لزجاج �الأمامي لل�سيارة.

يحتفلون ببد�ية �صنة �لأفعى 
�حتفل �ل�سيني�ن ببد�ية �سنة �الأفعى وفق �لتق�مي �ل�سيني �لقمري �لذي 
ي�سادف �لعا�سر من فرب�ير-�سباط من كل عام. وتزينت �سماء �لعا�سمة 
بكني باالألعاب �لنارية ذ�ت �الأل��ن و�الأ�سكال �لز�هية، وت�ساعدت �سحب 
�الألعاب  للتقليل من هذه  ند�ء �حلك�مة  بالرغم من  �له��ء  �لدخان يف 
لتاأثريها على �رتفاع ن�سبة �لتل�ث. وي�س�د �العتقاد عند �ل�سينيني باأن 
�ملفرقعات �لنارية تطرد �الأرو�ح �ل�سريرة، وتغري ما يعتربونه �إله �لروة 
�جلديدة.  �ل�سنة  �الأول من  �لي�م  يحل  حاملا  �لنا�س  بي�ت  عتبات  بزيارة 
ومع ��ستعد�د �ملجتمعات �ل�سينية يف �ستى �أنحاء �لعامل لالحتفال بال�سنة 
بتاأرجح  ت�س�نغ  وي  ت�سان  �لتاي��ين  �ل��ع��ّر�ف  ت�قع  �جل��دي��دة،  �لقمرية 

�حلظ بالن�سبة مل�ساهري عام �الأفعى يف كل �أنحاء �لعامل.

ان������ط������اق������ة اأف���������ض����ل 
تي  اآر  م��ن  ب���رو  ل�ضريف�س 
مايكرو�س�فت  ح���ا����س����ب  ح���ق���ق 
�ل���ل����ح���ي �جل���دي���د ���س��ريف�����س برو 
�سريف�س  ���س��ل��ف��ه  م���ن  �أف�����س��ل  �أد�ء 
للبيع  ل��ط��رح��ه  ي����م  �أول  يف  ت��ي  �آر 
لل�سركة  �الإل���ك���رتوين  �ملتجر  ع��رب 
يف  �ملختلفة  �لت�زيع  منافذ  وع��رب 
�إن  �ل�اليات �ملتحدة وكند�، وقالت 
لل�س�ق  �ملخ�س�سة  �لن�سخ  جميع 
نفدت يف  �الأمريكية على متجرها 
�ملتجر  يف  �لن�سخ  بع�س  ظلت  حني 

�ملخ�س�س لكند�.
وكانت مايكرو�س�فت طرحت �أم�س 
�الأ�س��ق  يف  ب���رو  ���س��ريف�����س  �الأول 
بن�سختني،  و�ل��ك��ن��دي��ة  �الأم��ريك��ي��ة 
 64 ت���خ���زي���ن  ���س��ع��ة  ذ�ت  �الأوىل 
دوالر�   899 و�سعرها  غيغابايت 
�أمريكيا، و�لثانية ذ�ت �سعة تخزين 
 999 و�سعرها  غيغابايت   128

دوالر� �أمريكيا.
وحظيت �لن�سخة ذ�ت �سعة تخزين 
�حلا�س�ب  م��ن  غ��ي��غ��اب��اي��ت   128
�لل�حي �سريف�س برو بقب�ل كبري 
بعد  نفدت  حيث  �مل�ستهلكني،  ب��ني 
���س��اع��ات ق��ل��ي��ل��ة م���ن ط��رح��ه��ا على 
ملايكرو�س�فت  �الإل��ك��رتوين  �ملتجر 
ما  �ملقابل  ويف  الأمريكا،  �ملخ�س�س 
ز�لت تت�فر بع�س �لن�سخ ذ�ت �سعة 
�ملتجر  يف  غيغابايت   64 تخزين 
ي�ستقبل  يعد  �ل���ذي مل  �الأم��ريك��ي 
�أي عملية �سر�ء للن�سخ ذ�ت �ل�سعة 

غيغابايت.  128

تويرت ي�ضيف لغة )لولكات(
�أ���س��اف م���ق��ع ت���ي��رت م���ؤخ��ر�ً لغة 
�لتي  �ل��ل��غ��ات  ق��ائ��م��ة  �إىل  ج���دي���دة 
�لت���سل  م����ق���ع  ت��رج��م��ة  مي��ك��ن 
�الجتماعي �إليها، وهي لغة ل�لكات 
غرف  يف  �ملنت�سرة   )LOLCat(
�مل���ح���ادث���ات ع��ل��ى �الإن����رتن����ت وبني 

�ملغردين �ل�سباب على ت�يرت.
�لكلمات  ل���ل��ك��ات  ل��غ��ة  وت��خ��ت�����س��ر 
وكلمات  ح���روف  �إىل  �الإجن��ل��ي��زي��ة 
يكتب   to من  ب��دال  فمثاًل  �أ�سغر، 

. ur يكتب your من وبداًل   2
ت�يرت  م�قع  يف  �للغة  تفعيل  وف���ر 
ع���رب �ل���ذه���اب �إىل ب��ن��د �الإع������د�د�ت 
ل���ل��ك��ات م���ن قائمة  ل��غ��ة  و�خ���ت���ي���ار 
و�جهة  ت��ت��ب��دل  �مل��ن�����س��دل��ة،  �ل��ل��غ��ات 
�لكلمات  م���ن  ك��ث��ري  وم��ع��ه��ا  ت���ي��رت 
�جلديدة،  �ل��ل��غ��ة  �إىل  �الإجن��ل��ي��زي��ة 
�سكل  على   Home كلمة  فتظهر 
على   others وك��ل��م��ة   Hum
 find وج��م��ل��ة   udders ���س��ك��ل 
 ،  fin me ����س���ك���ل  ع����ل����ى   me

اخل�ضوبة  معدل  انخفا�س 
ب�����ال�����ع�����امل االإ������ض�����ام�����ي 
ب��ست  و����س��ن��ط��ن  �سحيفة  �أوردت 
حدوث  �إىل  ت�سري  �إح�سائيات  �م�س 
�نخفا�س حاد يف معدالت �خل�س�بة، 
وع��������زوف ع����ن �ل����������زو�ج يف �ل���ع���امل 
مت��سط  ع���ل���ى  ي���زي���د  �الإ�����س����الم����ي 
�النخفا�س  وو���س��ل  �لعاملي.  �مل��ع��دل 
�إىل �أكر من %60 يف بع�س �لدول 
خ���الل �ل��ع��ق���د �ل��ث��الث��ة �الأخ�����رية. 
للكاتب  �ل�سحيفة يف مقال  و�أ�سارت 
نيك�ال�س  �أن  �إىل  �إغنا�سي��س  ديفد 
�أمريكان  مبعهد  �لباحث  �إبر�ستادت 
بت�ثيق  ق��ام  �إن�ستتي�ت  �إن��رتب��ر�ي��ز 
ه������ذه �الإح���������س����ائ����ي����ات يف ورق���ت���ني 
م�����ؤمت����ر  م�������ؤخ������ر� يف  ع���ر����س���ه���م���ا 
وقال  �لدوحة.  �لقطرية  بالعا�سمة 
�لكاتب �إن هذه �الإح�سائيات تناق�س 
ما ُيقال عادة عن ��ستمر�ر �النفجار 
�ل�������س���ك���اين ب�����ال�����دول �الإ����س���الم���ي���ة. 
ي�سجل  �ل�سكاين  �لتعد�د  �أن  و�أو�سح 
�إذ�  �رتفاعا بالعامل �الإ�سالمي، لكن 
��ستمر �لت�جه �لر�هن فاإن ذلك لن 

ي�ستمر ط�يال.

نوعية �لطعام توؤثر على �لنوم 
قلة �لن�م قد ت�ؤدي لتناول �ملزيد من �لطعام ولكن هل ميكن �أن ي�ؤدي �لطعام غري �ل�سحي للقلق وعدم �لقدرة على �لن�م؟ 

هذ� ما حاول باحث�ن من جامعة بن�سلفانيا معرفته.
�أن ح�س�ل �ل�سخ�س على ما يكفيه من �ساعات �لن�م وتناول طعام �سحي يعني �لتمتع ب�سحة جيدة.  من �ملعروف 

فاالأ�سخا�س �لذين ينعم�ن ب�ساعات ن�م ترت�وح بني �سبع �إىل ثماين �ساعات كل ليلة يتمتع�ن ب�سحة جيدة 
ب�سكل عام.

وقد ربطت در��سات �سابقة بني قلة �لن�م و�الإفر�ط يف تناول �لطعام. �إال �أننا ال نعرف �لكثري عن 
مدى تاأثري ن�عية �لطعام على كفاءة �لن�م.

ولهذ� �ل�سبب �أجرى فريق بحثي من كلية بريملان للطب بجامعة بن�سلفانيا در��سة عن �لعالقة 
بني �لنظام �لغذ�ئي و�أمناط �لن�م. ويف تلك �لدر��سة �خترب �لباحث�ن على �مل�سرتكني �لن�م 
الأقل من خم�س �ساعات، و�لن�م ما بني 5-6 �ساعات يف �لليلة و�لن�م �لنمطي �لذي يرت�وح 

بني 7 �إىل 8 �ساعات و�لن�م �لط�يل �لذي ميتد حتى ت�سع �ساعات و�أكر.
وقد تبني �أن �الأ�سخا�س �لذين يق�سم�ن وفق جمم�عات خمتلفة يف �أمناط �لن�م يختلف�ن 
�أي�ساً يف �أمناط �لنظام �لغذ�ئي. فمن ينام الأوقات ق�سرية يتناول �سعر�ت حر�رية �أعلى يتبعه 
من ينام �ساعات طبيعية ثم من ينام الأوقات ق�سرية جد�ً �أما �لذين ينام�ن ل�ساعات ط�يلة 

فهم �الأقل ��ستهالكاً لالأطعمة ذ�ت �ل�سعر�ت �حلر�رية �لعالية.
كما تبني �أن �لذين ينام�ن �ساعات طبيعية معتدلة هم �أكر �إقبااًل على تناول �أن��ع متعددة من �الأطعمة 

بينما من ينام ل�ساعات ق�سرية جد�ً ه� �الأقل تن�يعاً يف طعامه. كما ثبت �أن �الأ�سخا�س �الأقل ن�ماً يتناول�ن 
مقد�ر� �أقل من �ملاء وكميات قليلة جد�ً من �لكرب�هيدر�ت و�لف��كه و�خل�سرو�ت ذ�ت �لل�ن �الأحمر و�لربتقايل 

�لغنية مب�ساد�ت �الأك�سدة �ملقاومة لل�سرطان.

هل ميكنك �لعي�ش مع �صريك �عتاد �لكذب؟
طلبت منك زوجتك اأن حت�ضر املاب�س من امل�ضبغة، اإال اأنك تاأخرت يف العمل. 

الريا�ضية. لذلك  امل�ضبغة، فلن تتمكن من ممار�ضة متارينك  واإذا ق�ضدت 
وتتحجج  املنزل  اإىل  تعود  ثم  الريا�ضي،  النادي  اإىل  مبا�ضرة  تتوجه 

باأنك ن�ضيت اأمر الثياب. يخرب الزوجان اأحدهما االآخر كذبات بي�ضاء 
اأن  يدركون  الأنهم  اإليها  يلجاأون  واالأزواج   . اآخر  اإىل  حني  من  كهذه 

قول احلقيقة قد يوؤدي اأحيانًا اإىل ال�ضجار.  



•• العني - الفجر:

ومعايل  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  رئي�س  �ل�س�يدي  نا�سر  بح�س�ر معايل 
ت�سيمت�س� وتيفي وزير �القت�ساد و�لتجارة و�ل�سناعة �لياباين، وقعت جامعة 
�الإم��ار�ت ومركز �المتياز �لطبي �لياباين �أم�س �لي�م �تفاقية ح�ل تقدمي 

�أنظمة متط�رة وخدمات طبية حديثة .
�لنعيمي مدير  ر��سد  �لدكت�ر علي  �سعادة  �الإم��ار�ت  وقع عن جانب جامعة 
�ملركز،  ع��ام  مدير  �إرياك�سن�  �ل�سيد  �ل��ي��اب��اين  �مل��رك��ز  جانب  وع��ن  �جلامعة 
�خلا�سة  �ل��ت��ع��اون  ف��ر���س  ��ستطالع  على  �لطرفني  ب��ني  �التفاقية  ون�ست 
بنظام  و�ملتعلقة  �مل�سرتكة  و�لندو�ت  �الأبحاث  �إىل  ��ستناد�  �لطبي  بالقطاع 
يت�سل  ما  ومنها  �لطبية  باخلدمات  حديثة  طبية  وتقنية  متط�ر  �سحي 
وتاأثري  ب��االأ���س��ع��اع  و�ل��ع��الج  �ل��د�خ��ل��ي  بالتنظري  �ملتعلقة  �مل��ه��ار�ت  بتط�ير 
�ل��سائل �الإ�سعاعية �لفعالة على ج�سم �الإن�سان، وكذلك زر�عة �الأع�ساء مع 

�الأخذ يف �العتبار �جل��نب �الأخالقية و�لثقافية.
�إىل  تهدف  �لتي  �التفاقية  بهذه  �لنعيمي  ر����س��د  على  �لدكت�ر  رح��ب  وق��د 
�لتقنية  �لنظم  �أحدث  وفق  و�ل�قائي  �لعالجي  بامل�ست�ى �خلدمي  �الرتقاء 
�أول�يات  �سمن  تاأتي  �التفاقية  هذه  ب��اأن  �لنعيمي  �لدكت�ر  و�أك��د  �حلديثة، 
و�ملجتمع،  �لبيئة  ب�سحة  �لدولة  قبل  من  �لفائقة  �لعناية  و��سرت�تيجيات 
وم�سيد� يف �ل�قت نف�سه بدور �ل�سر�كة �لطبية مع �ملركز �لياباين �ملخت�س 

�أ�ساد  يف جمال �خلدمات �لطبية و�لتعاون �ملثمر بني �لطرفني، من جانبه 
�ل�سيد �إرياك�سن� مدير عام �ملركز بهذ� �لتعاون �لذي يج�سد �أو��سر �ل�سد�قة 
�ملتينة �لقائمة بني �لبلدين و�ل�سعبني �ل�سديقني، وقال �أن �ملركز لن يدخر 
و�سعا يف تقدمي �أف�سل �خلدمات �لطبية يف �إطار هذه �التفاقية �لتي ت�سمل 

�أي�سا ج��نب عديدة من �لتعاون يف هذ� �ملجال.
من جانب �آخر مت ت�قيع �تفاقية تعاون وتبادل �أكادميي بني مكتب م�ساعد 
�لعليا وبني مركز  �لعلمي و�لدر��سات  �الإم��ار�ت للبحث  نائب مدير جامعة 
�أبحاث �لعل�م و�لتكن�ل�جيا �ملتقدمة بجامعة ط�كي�، وقع عن جانب جامعة 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �الأ�ستاذ �لدكت�ر �سهام �لدين كلد�ري م�ساعد نائب 
مدير جامعة �الإم��ار�ت للبحث �لعلمي و�لدر��سات �لعليا وعن جانب مركز 
�أبحاث �لعل�م و�لتكن�ل�جيا �ملتقدمة بجامعة ط�كي� �ل�سيد ي��سياكي ناكان� 
�مل�سرتك  �الهتمام  ذ�ت  �ملجاالت  �لتعان يف  �التفاقية  وتناولت  �ملركز،  مدير 
وبر�مج  و�لتعليم  �ملهنية،  و�ال�ست�سار�ت  و�لتط�ير  �لعلمي  �لبحث   : ومنها 
يف  �مل�سرتكة  �التفاقية  على  بناء  �ملعل�مات  وتبادل  �لتخ�س�سية،  �لتدريب 
و�لباحثني،  و�مل�ظفني  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  وتبادل  �ملحددة،  �لن�ساطات 
�لعلمية  �مل��ن�����س���ر�ت  وت��ب��ادل  �ل��ط��رف��ني،  ب��ني  �لطالبية  �ل���زي���ار�ت  وت�سهيل 
�ملتخ�س�سة  و�ل��ن��دو�ت  �لعمل  وور���س  �لعلمية  �مل���ؤمت��ر�ت  وتنظيم  �ملنا�سبة، 
�الهتمام  ذ�ت  باملجاالت  �ملتعلقة  �لعلمية  �لتط�ر�ت  �أح��دث  على  تركز  �لتي 

�مل�سرتك.

•• العني- الفجر:

مد�ر�س  �سبع  وط��ال��ب��ات  ط���الب  ���س��ارك 
ب��ال��ع��ني يف �ح��ت��ف��ال��ي��ة �ت��خ��ذت م��ن حب 
�لر�س�ل �سلى �هلل عليه و�سلم )حممد( 
تقدمي  يف  �جلميع  ليتناف�س  لها  عن��نا 
�لدينية  و�ل��ق�����س��ائ��د  �الأن��ا���س��ي��د  �أف�����س��ل 
�ملعربة �لتي تدخل جميعها حتت عن��ن 
�لب�سرية  ر����س����ل  حم��م��د  �الح��ت��ف��ال��ي��ة 

وخامت �الأنبياء و�ملر�سلني.
�إل��ي��ه��ا مدر�سة  �الح��ت��ف��ال��ي��ة �ل��ت��ي دع���ت 
ونظمتها  �الأ���س��ا���س��ي  للتعليم  �ل�����س��د�رة 
باملدر�سة  �مل������س��ي��ق��ي��ة  �ل���رتب���ي���ة  �أ�����س����رة 
باإ�سر�ف �لدكت�ر حم�سن �سادق وعاطف 
ح��ر���س على  و�يف  ف��ه��د  و�ل��دك��ت���ر  �سيد 

نا�سر  ف��ري��د  �مل��در���س��ة  م��دي��ر  ح�س�رها 
�سالح  عمر  �ملدر�سة  ووكيلي  �ل����ح��دي 
و�إب��ر�ه��ي��م �أب���ج������س �إىل ج��ان��ب حممد 
�لعربية  �ل��ل��غ��ة  ق�����س��م  رئ��ي�����س  �مل���ان���ع���ي 
�لرتبية  �خت�سا�سية مادة  ت�فيق  ووفاء 
�خت�سا�سي  ك��م��ال  وح��م��دي  �مل��سيقية 
�ل��ف��ن��ي��ة ون�����س��ر �لدين  �ل��رتب��ي��ة  م�����ادة 

�خت�سا�سي �لرتبية �لريا�سية.
تناف�س طالب وطالبات �ملد�ر�س �مل�ساركة 
على تقدمي �أف�سل �الأعمال �لفنية �لتي 
بد�ية  �ملحمدية منذ  �لر�سالة  تعرب عن 
�ل���ح��ي م����رور� ب��ال��دع���ة و�ل��ه��ج��رة �إىل 
تك�ين  يف  �لبد�ية  لتك�ن  �ملن�رة  �ملدينة 
�لدولة �الإ�سالمية �لتي �متدت فت�حاتها 

لت�سل �إىل م�سارف �أوروبا.

�الإب�������د�ع�������ات �ل����ت����ي ق���دم���ه���ا �ل���ط���الب 
و�ل��ط��ال��ب��ات ك��ان��ت حم��ل تقدير ك��ل من 
���س��اه��ده��ا �أو ����س��ت��م��ع �إل��ي��ه��ا ل��ي��ك���ن من 
ومدر�سة  �لدي��ن  رو�سة  �مل�ساركني  بني 
�لعني للتعليم �الأ�سا�سي ومدر�سة �لتميز 
ومدر�سة �سمة بنت حممد ومدر�سة بن 
خ��ل��دون وم��در���س��ة �لهري وم��در���س��ة علي 
بن �أبي طالب ومدر�سة �ملعهد �الإ�سالمي 
�إىل جانب مدر�سة �ل�سد�رة وهي �ملدر�سة 

�لد�عية �إىل �الحتفالية.
ت��ع��ددت �ل��ف��ق��ر�ت ح��ي��ث ق��دم��ت رو�سة 
�لدي��ن �أن�س�دة )حممد نبينا( باإ�سر�ف 
كما قدمت  زك��ي  و�أ���س��م��اء  ن�سر  ك��رمي��ة 
ولكن  �ل�سد�رة  مدر�سة  �الأن�س�دة  نف�س 
متيز  خمتلفة  فنية  وتعبري�ت  باأ�ساليب 

�مل���ؤدي��ن ع��ن غ��ريه��م حيث �أ���س��رف على 
�ل��ف��ن��ي��ة �لدكت�ر  �الأع���م���ال  �إع�����د�د ه���ذه 
و�لدكت�ر  �سيد  وعاطف  �سادق  حم�سن 
�الحتفالية  وت���������س���ل���ت  م��������يف  ف���ه���د 
ل��������رتدد ط����ال����ب����ات ����س���م���ة ب���ن���ت حممد 
�الأغاين(  ع��ذب  )رددو�  بعن��ن  �أن�����س���دة 
عليها  �لطالبات  بتدريب  قامت  و�ل��ت��ي 
م��ه��ا ك��م��ال وم���ن ب��ع��ده��ا ج���اءت مدر�سة 
عليه  �هلل  )�سلى  �أن�س�دة  لتقدم  �لتميز 
�إعد�دها ح�سن  �أ�سرف على  �لتي  و�سلم( 
�ل�سمان لتاأتي منم بعدها مدر�سة �لعني 
للتعليم �الأ�سا�سي ليقدم طلبتها �أن�س�دة 
�أحل��ان عمرو عبد  بالعلم و�الإمي���ان من 
ف�ؤ�د  حممد  �لتدريب  يف  و�سارك  �ملنعم 
كما ك��ان مل��در���س��ة خ��ال��د ب��ن �ل���ل��ي��د دور 

يف تقدمي �أن�س�دة )رو�سة �لهادي( �لتي 
�أ�سرف عليها عزة �سبيب و��ستطاع �ملعهد 
�أن  �الإ�سالمي وباإ�سر�ف من يا�سر كمال 
لها  �سفق  �لتي  )حممد(  �أن�س�دة  يقدم 
وعلي  �لهري  مدر�ستي  لتاأتي  �حل�س�ر 
�بتهاالت  �س�يا  ليقدما  ط��ال��ب  �أب���ي  ب��ن 
�سعيد  و�أحل��ان حممد  تاأليف  دينية من 
�أحمد  �إىل جانب  �أحمد عثمان  و�أ�سر�ف 

�سعيد.
وهكذ� ��ستطاع طالب وطالبات �ملد�ر�س 
�أن يقدم�� �حتفالية تغنت بحب  �ل�سبع 
و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  حممد  �ل��ر���س���ل 
من  ح�سر  م��ن  ك��ل  وج����د�ن  يف  لتعي�س 
�أولياء  قبلهم  ومن  و�لطالبات  �لطالب 

�الأم�ر و�ملعلمني و�ملعلمات. 

طحنون بن حممد يرعى 
�لعر�ش �جلماعي لأبناء �لوقن

•• العني - الفجر:

�آل نهيان ممثل �حلاكم يف �ملنطقة  �ل�سيخ طحن�ن بن حممد  يرعى �سم� 
�ل�سرقية �لعر�س �جلماعي الأبناء منطقة �ل�قن و�ملناطق �ملجاورة و�لذي 
فرب�ير   14 �مل��ق��ب��ل  �خلمي�س  ي����م  باملنطقة  �الأف�����ر�ح  ���س��ال��ة  ع��ل��ى  �سيقام 

�جلاري.
�ل�سيخ م�سلم  وق��ال   ، �لعر�س  ه��ذ�  تكاليف  دع��م  بن حم  وتت�ىل جمم�عة 
�سامل بن حم ع�س� �ملجل�س �ال�ست�ساري الإمارة �ب�ظبي ، رئي�س جمم�عة 
بن حم �أن دعمنا لهذ� �لعر�س ياأتي جت�سيد� مل�س�ؤولياتنا �ل�طنية وتنفيذ� 
لت�جيهات �لقيادة �لعليا �لر�سيدة وعلى ر�أ�سها �ساحب �ل�سم� �ل�سيخ خليفة 
بن ز�يد �آل نهيان حفظه �هلل بالتي�سري على �سباب �ل�طن وت�سجيعهم على 
�الرتباط بامل��طنات �سعيا نح� حتقيق �ال�ستقر�ر �الجتماعي �ملن�س�د لهم 

والأ�سرهم .
و�أ�ساد رئي�س جمم�عة بن حم يف هذ� �ل�سدد باالهتمام �لكبري �لذي ي�ليه 
�لفريق �أول �سم� �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �ب�ظبي نائب 
�لقائد �الأعلى للق��ت �مل�سلحة ب�سباب �ل�طن وحر�س �سم�ه على �لتعرف 
على �حتياجاتهم وتلبية طم�حاتهم وتهيئة �لظروف �مل��تية لهم مل�ساعفة 

�لعمل و�الإنتاج و�الإ�سهام بايجابية يف خدمة �ل�طن .
�سل�سلة  �إىل  �سي�ساف  �ل�قن  مبنطقة  �جلماعي  �لعر�س  �أن  حم  بن  و�أك��د 
�الأعر��س �جلماعية، و�لتي تعد عالمة م�سيئة ومهمة يف �لدولة، م�سري�ً 
�إىل �أن �الأعر��س �جلماعية �أ�سبحت من �ملظاهر �حل�سارية �لتي يعتز بها 
�ملجتمع الأنها عمقت يف نف��س �جلميع قيم �الأجد�د �لتي تدع� �إىل �لتكافل 

و�لتعاون من �أجل م�سلحة �لفرد و�جلماعة .
�ملناطق  �سباب  م��ن  وغ���ريه  �ل���ق��ن  �سباب  ح��م  ب��ن  جمم�عة  رئي�س  ودع���ا 
�الأخرى �لذين مل ي�سبق لهم �لزو�ج و�لر�غبني يف �مل�ساركة يف هذ� �لعر�س 
�الحتفالية  �لتظاهرة  لهذه  �ملنظمة  �للجنة  مع  �لت���سل  �إىل  �جلماعي 
كافة  �تخاذ  �لعر�س ب�قت كاف حتى ميكن  �أ�سمائهم قبل م�عد  لت�سجيل 

�الإجر�ء�ت و�لتد�بري �لالزمة الجناحه .
و�سدد رئي�س جمم�عة بن حم يف ختام ت�سريحه على �أهمية دور و�إ�سهامات 
�لقطاع �خلا�س يف رفد م�سرية �لتنمية و�لبناء يف �ل�طن وخدمة �ملجتمع 
�إىل حتقيق  ت�سعى  �لتي  و�ملبادر�ت  �مل�ساريع  وتبني  �ملحلي من خالل طرح 
هذه �لغاية على �ن حتظى �لق�سايا و�مل�سكالت �الجتماعية كم�سكلة �رتفاع 
تكاليف �لزو�ج باالأول�ية مرتحما يف هذ� �ل�سدد على روح �لباين و�مل�ؤ�س�س 
�ملغف�ر له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �ل نهيان طيب �هلل ثر�ه �لذي �أوىل هذه 

�لق�سية �هتماما كبري�.
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جامعة �لإمار�ت �مركز �لمتياز �لطبي �لياباين يوقعان �تفاقية تعا�ن



العدد  10713 بتاريخ   2013/2/11     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/780ت عمل-م ر- ت-ع ن(
�سده  �ملنفذ  بنغالدي�س  �جلن�سية:  حممد  ك�ثر  �ب�  حممد  �لتنفيذ/  طالب 
�ملطل�ب  �المار�ت  �جلن�سية:  �لبال�سرت  العمال  �لذهبي  جنم  م�ؤ�س�سة   :
�عالنه:م�ؤ�س�سة جنم �لذهبي العمال �لبال�سرت �جلن�سية: �المار�ت عن��نه: 
يف  �ل�سادر  �لتنفيذ  �ل�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�سر 
ي�م  جل�سة  لنظره  وحدد  ن  ع  ب-  ر-  جز-م  عم   2012/781 رقم  �لدع�ى 
مكلف  فانت  �لتنفيذ.  طلب  لنظر  م�عد�   2013/2/21 �مل��فق  �خلمي�س 
�لرئي�سي    باملقر  �لكائنة  �لتنفيذ-�لعني  باد�رة  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�س�ر 
�سخ�سيا �و ب���سطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�سند �عاله، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلربي.
القلم العمايل                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

�شحة وتغذية
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م�صاعفات �إ�صتئ�صال �لرحم
قد تتعّر�س �ل�سّيدة يف �سّن معّينة لبع�س �مل�ساكل �لن�سائية يف �لرحم، مثل 
خاليا  �أو  ليفة  تكّ�ن  حتى  �أو  �لعقم  �أو  �ملت���سل،  �الأمل  �أو  �ملتكّرر  �لنزف 
�إمكان عالج كّل م�سكلة على حدة، من دون  �سرطانية.  لكن هذ� ال مينع 
�أخ��رى، قد  �أك��ي��دة.  وم��ن جهة  �لرحم ك�سمانة  باإ�ستئ�سال  ف���ر�ً  �لتفكري 
يعترب �لبع�س �أّن وظيفة �لرحم هي �إجنابّية فقط، وبالتايل يجب �إز�لته 
يجب  �إذ  ومنطقياً،  طبياً  �ل�سّحة  عن  ع��اٍر  �الأم��ر  لكن  ذل��ك.  حتقيق  بعد 
بعد  عك�س مفع�لها  �لتي ال ميكن  �مل�سريية  �ل��ق��ر�ر�ت  �إتخاذ  يف  �ل��رتّوي 

تنفيذها. يف ما يلي الئحة باأبرز م�ساعفات �إ�ستئ�سال �لرحم: 
Pre-�إن��ق��ط��اع �ل��ط��م��ث ق��ب��ل ن��ح��� �أرب����ع ���س��ن����ت و�ل�����س��ع���ر ب��اأع��ر����س �ل�

 .menopause
جلطات دم يف �لرئتني �أو �ل�ساقني. 

ح�س�ل نزف. 
�الإ�سابة باإلتهابات. 

�آالم يف �حل��س. 
�إم�ساك. 

زيادة يف �ل�زن. 
�إنخفا�س �لرغبة يف �لعالقة �حلميمة. 

تنا�ل �خل�صر���ت ��لفاكهة 
لتفادى ع�صر �له�صم

بتناول  �ل�����س��دي��د  �له�سم  ع�سر  لتجنب  �لطبية  �الب��ح��اث  �خ���ر  ن�سحت 
ومنتجات  و�لفاكهة  ك��اخل�����س��رو�ت  �لغذ�ئية  ب��االأل��ي��اف  �لغنية  �الأط��ع��م��ة 
تي�سري  باأهمية كبرية يف  �لغذ�ئية  �الألياف  تتمتع  �لكاملة؛ حيث  �حلب�ب 
عملية �له�سم. و�أ�سافت مبادرة حماية �مل�ستهلك بالعا�سمة �الأملانية برلني 
�أن تناول �لطعام ببطء وم�سغه جيد�ً مع تناول كميات وفرية من �ل�س��ئل، 
كلرتين من �ملياه ي�مياً، كذلك ممار�سة �الأن�سطة �حلركية كامل�سي مل�سافات 
ط�يلة، ُي�سهم �أي�ساً يف جتنب هذه �ملتاعب. ومن هنا �أو�ست �ملبادرة �الأملانية 
باالقت�سار  �لغد�ء،  وجبة  يف  د�سمة  �أطعمة  تناول  يف  �لر�غبني  �الأ�سخا�س 
على تناول ك�ب من �لزبادي وثمرة فاكهة ورقائق �خلبز �الأ�سمر فقط على 
وجبة �الإفطار يف �ل�سباح، م�ؤكدًة على �سرورة �أن يتم تق�سيم �أجز�ء وجبة 
مُتثل  بينما  �ل�جبة،  من  �الأ�سغر  �جل��زء  �للح�م  مُتثل  كالتايل:  �ل��غ��د�ء 
�أو�ست  للمقبالت،  وبالن�سبة  منها.  �الأك��رب  �جلزء  �ملكرونة  �أو  �خل�سرو�ت 
�أحد  �أو  خفيف  دري�سنغ  �إليها  �مل�ساف  �لطازجة  �ل�سالطة  بتناول  �ملبادرة 
�سالطة  تناول  مُيكن  �أن��ه  �إىل  الفتًة  �ل�سافية،  �خل�سرو�ت  ح�ساء  ن�عيات 
�لف��كه كطبق حل� بعد �لطعام. �أما عن فرتة �مل�ساء، تن�سح �ملبادرة بتناول 
بع�س �الأطعمة �خلفيفة يف وجبة �لع�ساء، كاالأطعمة �لنباتية �لنيئة مثاًل 

�أو �خلبز �الأ�سمر.

�ظهرت در��سة حديثة �ن �لتدخني قد يزيد من �حتمال �ال�سابة بال�ساأد “�إعتام عد�سة �لعني” 
�ملرتبط بالتقدم بالعمر، وه��مل�سبب �لرئي�س لال�سابة بالعمى وفقد�ن �لروؤية يف �لعامل. 

وقال �لباحث�ن �نه على �لرغم من �لقدرة على �إز�لة �ل�ساأد عن طريق �جر�ء �لعمليات �جلر�حية 
وع�دة �لروؤية �ال �ن �لعديد من �ال�سخا�س يبق�ن فاقدي �لروؤية ب�سببه وذلك ب�سبب �خلدمات 

�جلر�حية غري �لكافية و�رتفاع تكاليف تلك �لعمليات. 
و�و�سح �لباحث�ن �ن حتديد ع��مل �ال�سابة بال�ساأد قد ي�ساعد يف تاأ�سي�س مقايي�س حماية وتقليل 

�لتكاليف �ملادية باال�سافة �ىل �لعبء �ل�سريري �لذي ي�سببه هذ� �ملر�س. 
وقام �لباحث�ن باجر�ء �لتحاليل لثمانية در��سات م�سيطرة للمقارنة بني �حتمال �ال�سابة بال�ساد 

�ملرتبط بالعمر لال�سخا�س �ملدخن�ن وبني �ال�سخا�س غري �ملدخنني. 
ومت �جر�ء حتاليل بني �ملجم�عات بناء على حالة �مل�ساركني كمدخنني �سابقني �و حاليني وثالث 

جمم�عات الن��ع �ل�ساد �ملرتبط بالعمر. 
و�ظهرت �لنتائج �ن جميع �ال�سخا�س �ملدخنني كان�� مرتبطني باال�سابة بارتفاع �حتمال �ال�سابة 
بال�ساد �ملرتبطة بالعمر و�رتفاع �الحتمال بني �ملدخنني �حلاليني.  ويف �لتحاليل بني �ملجم�عات 
�لن�وي”  “�ل�ساأد  �ل�ساأد؛  �يجابي مع ن�عي من  �رتباط  �ل�سابقني و�حلاليني  �ملدخنني  �ن  ظهر 
يف  �لنقط  تت��جد  �ملت��سط” عندما  و”�ل�ساأد  �لعني  يف  �ملركزية  �لن��ة  يف  �لنقط  تتجمع  حيث 

كب�س�لة �لعد�سة �خللفية. 
ومل جتد �لدر��سة ر�بط بني �لتدخني و�ل�ساد �لق�سري حيث ت�ؤثر �لنقاط على ق�سرة �لعد�سة. 

و�قرتحت �لنتائج �ن �لتدخني قد يزيد �حتمال �ال�سابة بال�ساد �ملرتبط بالعمر.

�لتدخني يوؤدي �ىل �ل�صابة بال�صاأد لدى كبار �ل�صن

فرط ت�ضارع دقات القلب
قد تك�ن هذه �حلالة د�ئمة �أو عابرة وفق �الأ�سباب و�لظروف.

1- خفقان �لقلب �لعابر ينجم عن �لقلق
يف فرت�ت �ل�سغط �لنف�سي �ملفرط، تفرز �لغدد �لكظرية عنا�سر تزيد �إيقاع 
دقات �لقلب. قد يك�ن ت�سارع دقات �لقلب حاد�ً، لكن �سرعان ما يع�د �لقلب 
تلقائياً �إىل و�سعه �لطبيعي ب�سكل تدريجي. قد يخفق �لقلب �أي�ساً �إذ� كان 
منط �حلياة يفتقر �إىل �حلركة، فيت�سارع �لقلب عند بذل �أقل جمه�د ب�سبب 

قلة �لعادة.
�جلهاز  تنظيم  يف  �ل��دوري��ة  �جل�سدية  �لن�ساطات  ت�ساهم  �حل��ال��ة،  ه��ذه  ملنع 
�إيقاع  ت�سارع  وجتنب  �لقلب  دق��ات  تباط�ؤ  �إىل  ي���ؤدي  ما  �مل�ستقل،  �لع�سبي 

�لقلب ب�سكل مفرط.
2- خفقان �لقلب �لد�ئم قد ينجم �أحياناً عن خلل يف �لغدة �لدرقية

قد تن�ساأ م�سكلة خفقان �لقلب ب�سبب �أمر��س عدة. لذ� ترت�فق مع م�ؤ�سر�ت 
�أخرى مثل فقد�ن �ل�زن و�ل�سع�ر باحلر يف حال وج�د ��سطر�بات يف �لغدة 

�لدرقية، و�ل�سع�ر بالتعب يف حال �الإ�سابة بفقر �لدم.
يف  ب�سيط  خلل  ع��ن  ينجم  ق��د  �لتنف�س  ب�سيق  �ملرتبط  �لقلب  خفقان   -3

كهرباء �لقلب
�الأحيان يف  �أغلب  �لقلب ب�ج�د خلل كهربائي يقع يف  ت�سارع دقات  يرتبط 
�لذين  �الأف���ر�د  �سيما  �مل�سنني، ال  ل��دى  �سائعة  �إنها ظاهرة  �الأمي��ن.  �الأذي��ن 

يخفق قلبهم 150 مرة يف �لدقيقة. من هنا تظهر م�سكلة �سيق �لتنف�س.
يق�سي �لعالج بتناول �أدوية م�سادة لت�سارع نب�سات �لقلب ي�مياً، وقد ي�ستمر 
هذ� �لعالج مدى �حلياة يف بع�س �حلاالت. �إنها �أدوية فاعلة يف 70% من 
�أدوي��ة، لكن قد  �أرب��ع فئات  �أن يختار �الأطباء عالجات من  �الأوق���ات. ميكن 
ي�ؤدي بع�سها �إىل �آثار جانبية حتّتم وقف ��ستعمالها �أحياناً. يف هذه �حلالة، 

ال بد من متابعة و�سع �ملري�س ب�سكل دوري.
حتت  ب�سيطة  جلر�حة  �خل�س�ع  ميكن  كافية،  �لعالجات  تلك  تكن  مل  �إذ� 
ثم  �الأوردة،  يف  متريره  عرب  �لقلب  يف  م�سبار  د���س  فيتم  م��سعي،  تخدير 
يتم بث تيار من �لرتدد�ت �الإذ�عية �أو تيار بارد يحرق منطقة �سغرية تك�ن 
و�أربعة  �مل�ست�سفى بني ي�مني  بد من مالزمة  �لقلب. ال  �ل�سبب يف خفقان 

�أيام يف هذه �حلالة.
�إذ� بد�أ �خلفقان و�نتهى ب�سكل حاد ولكن منتظم، تك�ن �حلالة حميدة   -4

�إمنا ُمتِعبة!
تيار كهربائي غري  وج���د  ع��ن  �حل��ال��ة  ه��ذه  �لقلب يف  دق��ات  ت�سارع  ينجم 
�إنها حالة  �لقلب.  د�خ��ل  و�لبطني  �الأذي��ن  �لتقاطع بني  على  يقع  طبيعي 
�مل�سكلة  �أن تظهر هذه  �الأربعني، لكن ميكن  �سن  �لن�ساء ف�ق  �سائعة عند 

)ت�سارع  ب�فرييه(  ��سم )مر�س  ثمة حالة مغايرة حتمل  �ل���الدة.  منذ 
بعد  �ل��ت��ب��ّ�ل  يف  رغ��ب��ة  وتن�ساأ  �لبطني(  ف���ق  ع�س��ئياً  �لقلب  نب�سات 

�لن�بات يف هذه �حلالة.
يكمن �لعالج بتطبيق مناورة معينة: حني تك�ن �لن�بات نادرة )مرة 

�أو مرتني �سن�ياً(، ميكن معاجلة �مل�سكلة عرب نفخ �لرئتني ثم �إعاقة �له��ء. 
تتطلب �إج��ر�ء�ت �سرورية �أخرى عملية ح�سا�سة �أكر من غريها: تدليك 
تناول  �لعينني... يجب  و�ل�سغط على  �لعنق  �ل�سباتي يف منطقة  �ل�سريان 

م�ساد�ت ت�سارع نب�سات �لقلب يف بد�ية �لن�بة.
بهذ�  ن��سي  �ل��ق��ل��ب.  يف  �لكهربائي  �ل��ت��ي��ار  لتهدئة  ج��ر�ح��ة  �إج����ر�ء  ميكن 
�الإجر�ء حني تك�ن �لن�بات متكررة وحني ترت�فق مع دو�ر و�نزعاج �أو �أمل 

يف �ل�سدر.
5- خفقان �لقلب ب�سكل حاد وغري منتظم ينجم عن م�سكلة يف �الأذين

يخفق �الأذين ب�سرعة فائقة وبطريقة ع�س��ئية، ما يجعل �النقبا�سات غري 
تدريجي وترتك  ب�سكل  �لن�بة  �النزعاج. ترت�جع حدة  �سع�ر  ويعزز  فاعلة 
�لرجفان  م�سكلة  تن�ساأ  ق��د  مزمنة.  �حل��ال��ة  ت�سبح  ق��د  �أو  بالتعب  ���س��ع���ر�ً 
�الأذيني بعد عمر �ل�ستني وهي ترتبط عم�ماً مب�ساكل قلبية �سابقة )�سكتة 

قلبية، مر�س �ل�سريان �لتاجي...(.
�أو م�ساد�ت  �لقلب  دق��ات  لت�سارع  �أدوي��ة م�سادة  ��ستهالك  �لعالج يف  يكمن 
يف  �جللطات  بت�سّكل  كبري  خطر  وج���د  ب�سبب  �الأ���س��ربي��ن(  )مثل  �لتخر 
�لدماغية.  �لدم�ية  �الأوع��ي��ة  لظه�ر خلل يف  �مل�سكلة  ه��ذه  �الأذي���ن، ومتّهد 
�أو ميكن  �لقلب.  نب�سات  ت�سارع  تغيري م�ساد�ت  �لن�بات، يجب  �إذ� جتددت 
�خل�س�ع جلر�حة ��ستئ�سال خمتلف �لتيار�ت �لتي ت�سبب خفقان �لقلب �إذ� 

ف�سلت �لعالجات باالأدوية.

بطء �ضربات القلب
�لقلب �لذي يخفق ح��ىل 60 

�إىل  ي�سري  �لدقيقة  مرة يف 
�سحة جيدة. لكن ميكن 

�لنب�سات  ت��ك���ن  �أن 
�أبطاأ بكثري لدى 

�سيني  يا لر �
�ل������ذي������ن 

�خلم�سني  معدل  حتت  �لنب�سات  تر�جعت  �إذ�  �أم��ا  منتظم.  ب�سكل  يتمرن�ن 
مرة يف �لدقيقة، فيجب ��ست�سارة �لطبيب.

امل�ضكلة �ضبب  يكون  قد  القلب  كهرباء  نق�س   -1
وهي  �لكهربائية،  �لتيار�ت  �سيخ�خة  ب�سبب  �أبطاأ  ب�ترية  �لقلب  يخفق  قد 
م�سكلة �سائعة بعد �لتقدم يف �ل�سن. لكن �إذ� �أ�سابت هذه �حلالة �الأطفال �أو 
�لر��سدين يف �سن مبكرة، يرتبط بطء �سربات �لقلب حينها بعيب خلقي. قد 
ي�سعر �مل�ساب�ن بهذه �حلالة باإرهاق �سديد، ال �سيما عند بذل جهد معني، 

وقد يرت�فق �الأمر �أحياناً مع �سيق �لتنف�س و�لدو�ر وفقد�ن �ل�عي.
ال حاجة �إىل �أي عالج يف حال غياب �لع��ر�س. لكن يف حال �لعك�س، يجب 
زرع جهاز تنظيم �سربات �لقلب حتت تخدير م��سعي )مع دخ�ل �مل�ست�سفى 
�لقلب.  النقبا�س  متّهد  كهربائية  م���ؤ���س��ر�ت  �جل��ه��از  ي���ّل��د  �أي���ام(.  لثالثة 
يتطلب زرع �جلهاز �لكهربائي متابعة طبية منتظمة كل �ستة �أ�سهر تقريباً. 

تدوم فاعلية �جلهاز بني 8 و12 �سنة.

2- اآثار جانبية حمتملة نتيجة ا�ضتهاك االأدوية
�أدوية  �لناجمة عن تناول  �الآث��ار �جلانبية  �أحد  �لقلب  قد يك�ن بطء دقات 
تهدف ح�سر�ً �إىل �إبطاء ن�ساط �لقلب. ميكن تعديل �الأدوية �أو تغيريها عند 

�سربات �الإمكان و�إال من �الأف�سل  تنظيم  جهاز  زرع 
�ملري�س عالجه من دون �لقلب كي يتحّمل 

�نزعاج.

من الطبيعي اأن ي�ضعر الفرد بت�ضارع نب�ضات قلبه عند م�ضاهدة فيلم رعب اأو بعد �ضعود ال�ضامل ب�ضرعة! يف حاالت مماثلة، يت�ضارع اإيقاع 
القلب وفق الظروف املحيطة. لكن اإذا بداأ القلب ينب�س باإيقاع مت�ضارع اأو متباطئ من دون �ضبب وا�ضح، فمن االأف�ضل ا�ضت�ضارة الطبيب.

ل تخ�َش ت�صارع نب�صات �لقلب 
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العدد  10713 بتاريخ 2013/2/11    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��سم �ل�سركة: �ضبكة الواحة ال�ضحية )�س.ذ.م.م(.
�لكبري     �ل�س�ق  و�والده-  وح�سن  و�بر�هيم  ن�ر  4 ملك حممد  رقم  مكتب  �لعن��ن: 
�لقيد  رق��م    626095 �لرخ�سة:  رق��م  حم���دودة.  م�س�ؤولية  ذ�ت  �ل��ق��ان���ين:  �ل�سكل 
بال�سجل �لتجاري: 1045427 مب�جب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بدبي باأنه 
�أعاله، وذلك  �ل�سركة �ملذك�رة  باإنحالل  �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها  قد مت 
�لعدل حماكم  كاتب  و�مل�ثق لدى  بتاريخ 2012/12/19  دبي  مب�جب قر�ر حماكم 
دبي بتاريخ 2012/12/19 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي 
ملك   446 رق��م  مكتب  �ل��ع��ن����ن:  احل�ضابات  لتدقيق  �ضقر  كيه  بي  ايه  �ملعني 
عبد�هلل �حمد حممد بن فهد- �لق�سي�س   هاتف: 2511585 04 فاك�س/2511586 
من  ي�ماً  �لثب�تية وذلك خالل )45(  و�الأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  04 م�سطحباً 

تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد  10713 بتاريخ 2013/2/11    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��سم �ل�سركة: نورماندى 2  )�س.ذ.م.م(.
�لعن��ن: حمل رقم 2، 3، 4 ملك �عمار �لعقارية- بر دبي- مر�سي - دب��ي    �ل�سكل 
بال�سجل  �لقيد  رق��م    633156 �لرخ�سة:  رق��م  حم��دودة.  م�س�ؤولية  ذ�ت  �لقان�ين: 
�لتجاري: 1052736 مب�جب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بدبي باأنه قد مت 
�لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذك�رة �أعاله، وذلك مب�جب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2013/1/16 و�مل�ثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
�ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����س  �أي  لديه  م��ن  وعلى   2013/1/16
بن  حممد  م�ؤ�س�سة  ملك   11 رق��م  مكتب  �لعن��ن:  احل�ضابات  لتدقيق  العاملية 
ر��سد لالعمال �خلريية- ديرة- �ملمزر    هاتف: 2327770 04 فاك�س/2327771 04 
م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ 

ن�سر هذ� �الإعالن.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد  10713 بتاريخ 2013/2/11    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
��سم �مل�سفي:ايه بي كيه �ضقر لتدقيق احل�ضابات �لعن��ن: مكتب رقم 446 ملك 
عبد�هلل �حمد حممد بن فهد- �لق�سي�س   هاتف: 2511585 04 فاك�س/2511586 04  
مب�جب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي 
وذلك  )����س.ذ.م.م(   ال�ضحية  الواحة  �ضبكة  لت�سفية  �أع���اله  �مل��ذك���ر 
�لعدل  كاتب  لدى  و�مل�ثق   2012/12/19 بتاريخ  دبي  ق��ر�ر حماكم  مب�جب 
�أو مطالبة  �أي �عرت��س  حماكم دبي بتاريخ 2012/12/19  وعلى من لديه 
�لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعن��ن �ملذك�ر �أعاله، 
م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من 

تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن.
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد  10713 بتاريخ 2013/2/11    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��سم �مل�سفي:العاملية لتدقيق احل�ضابات
 �لعن��ن: مكتب رقم 11 ملك م�ؤ�س�سة حممد بن ر��سد لالعمال �خلريية- ديرة- 
�ملمزر    هاتف: 2327770 04 فاك�س/2327771 04 مب�جب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
�القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذك�ر �أعاله لت�سفية نورماندى 
 2013/1/16 ب��ت��اري��خ  دب��ي  حم��اك��م  ق���ر�ر  مب���ج��ب  وذل���ك  2)�س.ذ.م.م(  
و�مل�ثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2013/1/16  وعلى من لديه 
بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي 
على �لعن��ن �ملذك�ر �أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثب�تية 

وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن.
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد  10713 بتاريخ   2013/2/11     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/919 جتاري جزئي  

�نه  نعلمك  بالن�سر  �لعن��ن  و�لنحت  للديك�ر  �سكاي  و�يت  عليه/  �ملحك�م  �ىل 
بتاريخ �مل��فق 2013/1/30م  قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدع�ى �ملذك�رة 
حكمت  ب��ال��ت��ايل:   �لعامة   للنقليات  �لغربية  �سحاب   / ل�سالح  �ع��اله  بالرقم 
�ملدعى  بالز�م  عليها:  للمدعي  للمدعي ومبثابة �حل�س�ري  �ملحكمة ح�س�ريا 
عليها �ن ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره )12.950 درهم( �ثنى ع�سر �لفا وت�سعمائة 
�ملحكمة  بت�قيعي وختم  بامل�ساريف.  .�سدر  وخم�س�ن درهم، و�لزمتها كذلك 
بتاريخ �مل��فق 2013/2/3 حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 ي�ما �عتبار� من 

�لي�م �لتايل لت�سلمك هذ� �مل�ستند.  
القا�سي/علي را�سد احل�ساين        
 رئي�س الدائرة التجارية اجلزئية الثالثة      

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10713 بتاريخ   2013/2/11     
  اعالن بور�د التقرير يف اال�ستئناف رقم 2012/165

�مل�ستاأنف  �ن  بالن�سر  مبا  �لعن��ن:  �حمد حنفي حمم�د م�سطفى  �مل�ستاأنف �سده/ 
�ل�سادر  �البتد�ئي  �حلكم  ��ستاأنف  قد  نقبي   �لق�سيب  خمي�س  علي  عبد�هلل  علي   :
من حمكمة �ب�ظبي �البتد�ئية يف �لق�سية 2011/2011 فانت مكلفة باحل�س�ر �مام 
ب���سطة  �و  �سخ�سيا   / �الوىل  �ال�ستئنافية  �لتجارية  /�ل��د�ئ��رة  �ال�ستئناف  حمكمة 
�مل��فق  2013/2/17 لالجابة  �ل�ساعة 10.00 من �سباح ي�م �الحد  وكيل معتمد يف 
على �ال�ستئناف �ملقام �سدك وفق طلب �ال�ستئناف �ملرفق . ومبا �ن هذ� �لتاريخ حمدد 
�نه  و�علم   ، مل�ستند�تك  و�س�ر�  بدفاعك  تقدم مذكرة  �ن  فعليك  �ال�ستئناف،  ل�سماع 
لديك  ك��ان  و�ن  �ال�ستئناف يف غيابك.  �سيف�سل يف  �مل�عد  ع��دم �حل�س�ر يف  ح��ال  يف 
��ستئناف مقابل عليك �ن تتقدم به �ىل �ملحكمة خالل �ملدة �لقان�نية. �سدر بتاريخ 

 2013/2/10

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
     حمكمة ا�ستئناف ابوظبي التجارية

العدد  10713 بتاريخ 2013/2/11   
   مذكرة اعادة اعالن موعد جل�سة بالن�سر

رقم الدعوى  2012/266  كلي
�ىل �ملدعي عليهم: 1- حممد عبد�هلل ي�سلم باروي�س 2- �سيخة خلفان عبد�هلل 
3- ف�زية حممد يحيى م�سنى �س�ز�ين  حيث �ن �ملدعية: �سلمى مبارك ��سماعيل 
�ل��دع���ى �حل��ق���ق��ي��ة رق���م 2012/266 م���دين كلي-  �ق���ام عليك  ق��د  �ل�����س��ري��ف  
للمطالبة باثبات ملكية وعليه يقت�سى ح�س�رك �ىل �ملحكمة �ملدنية )�لد�ئرة 
�لكلية( يف �لقاعة رقم 2 بر�أ�س �خليمة �سباح ي�م �الثنني �مل��فق 2013/2/25م 
بيانات  من  لديك  ما  وتقدمي  �لدع�ى  على  لالجابة  �سباحا  �لتا�سعة  �ل�ساعة 
ودف�ع ويف حالة تخلفك عن �حل�س�ر �و �ر�سال وكيل عنك يف �ل�قت �ملحدد فان 

�ملحكمة �ستبا�سر �لدع�ى غيابيا بحقك.
امانة �ضر الدائرة الكلية

حمكمة را�س اخليمة االبتدائية
 الدائرة املدنية الكلية

العدد  10713 بتاريخ 2013/2/11     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/2159  جتاري كلي               
�القامة  حم��ل  جم��ه���ل  ب��ار���س���ت��ام  ماني�س  روغ��ف��اين  نيت�    -1/ �مل��دخ��ل  �خل�سم  �ىل 
�لدع�ى وم��س�عها  �ق��ام عليك  ع    قد  م  �ل�طني �س  �لفجرية  �ملدعي /بنك  �ن  مبا 
مبلغ  ب�سد�د  و�لت�سامم  بالت�سامن   �ملدخلة  و�خل�سمة  عليهما  �ملدعى  بالز�م  �ملطالبة 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  بالر�س�م  و�لز�مهما  )4.000.000دره����م(  وق��دره 
على  �الم��ر  ملف  و�سم  �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %12 ب��قع  �لقان�نية 
عري�سة 2011/469 منع من �ل�سفر ومن ثم تثبيت �حلجز �المر.   وحددت لها جل�سة 
ي�م �الربعاء �مل��فق 2013/2/13 �ل�ساعة 9:30 �س بالقاعة ch2E.22 لذ� فانت مكلف 
م�ستند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  �و من ميثلك  باحل�س�ر 
�سيك�ن  .ويف حالة تخلفك فان �حلكم  �الق��ل  �ي��ام على  للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

مبثابة ح�س�ري. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

 اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية
  رقم 2006/1556  تنفيذ احتادي 

�ىل �ملنفذ �سده : يا�سر خ�سر مكي عبد�هلل  عن��نه: بالن�سر
ل�سالح/م�ؤ�س�سة  �د�ء  �م��ر   2005/653 رق��م  �لتنفيذي  �ل�سند  ���س��دك  ���س��در  ق��د 
�الم��ار�ت لالت�ساالت- ومبا �ن �ملحك�م له قد تقدم بطلب تنفيذ �حلكم �ملذك�ر، 
ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك، ومبا �ن �حلكم ح�سب ما جاء بال�سند بالتنفذي و�لذي 
�سدر بالز�م �ملدعى عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ )1.573.76 درهم(درهم و�لزمته 

�لر�س�م و�مل�ساريف. 
وقد تبني من تقرير �ملحا�سب �ن �ملبلغ �ملنفذ الأجله قدره )1.936.76  درهم(

كما نخطرك باأنه حتدد جل�سة 2013/3/3 حل�س�رك باإد�رة �لتنفيذ �ل�ساعة )8.30( 
�س للنظر يف �لتنفيذ، ويف حالة تخلفك عن �حل�س�ر ف�ستتخذ يف حقك �الجر�ء�ت 

�لقان�نية �ملنا�سبة. �سدر بت�قيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/2/5.
 القا�ضي/ماجد عز الرجال

 دارة الق�ساء- ادارة التنفيذ

 �الثنني 11 فرب�ير 2013 �لعدد 10713      

 اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية
  رقم 2006/1573  تنفيذ احتادي 

�ىل �ملنفذ �سده : ر�ما بانكري مادو�س�د�نا عن��نه: بالن�سر
ل�سالح/م�ؤ�س�سة  �د�ء  �م��ر   2005/672 رق��م  �لتنفيذي  �ل�سند  ���س��دك  ���س��در  ق��د 
�الم��ار�ت لالت�ساالت- ومبا �ن �ملحك�م له قد تقدم بطلب تنفيذ �حلكم �ملذك�ر، 
ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك، ومبا �ن �حلكم ح�سب ما جاء بال�سند بالتنفذي و�لذي 
�سدر بالز�م �ملدعى عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ )1.728.10 درهم(درهم و�لزمته 

�لر�س�م و�مل�ساريف. 
وقد تبني من تقرير �ملحا�سب �ن �ملبلغ �ملنفذ الأجله قدره ) 2.183.10درهم(

كما نخطرك باأنه حتدد جل�سة 2013/3/4 حل�س�رك باإد�رة �لتنفيذ �ل�ساعة )8.30( 
�س للنظر يف �لتنفيذ، ويف حالة تخلفك عن �حل�س�ر ف�ستتخذ يف حقك �الجر�ء�ت 

�لقان�نية �ملنا�سبة. �سدر بت�قيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/2/6.
 القا�ضي/ماجد عز الرجال

 دارة الق�ساء- ادارة التنفيذ

 �الثنني 11 فرب�ير 2013 �لعدد 10713      

 اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية
  رقم 2011/92 )تنفيذ ات�ساالت(م�سل�سل عام 2011/10437   

�ىل �ملحك�م عليه: جمال �سعيد علي �ل�سناوي
عن��نه: بالن�سر

حل�س�رك   2013/2/27 جل�سة  حت���دد  ب��اأن��ه  ن��خ��ط��رك  ك��م��ا 
ويف  �لتنفيذ،  يف  للنظر  �س   )8.30( �ل�ساعة  �لتنفيذ  ب���اإد�رة 
�الج���ر�ء�ت  حقك  يف  ف�ستتخذ  �حل�س�ر  ع��ن  تخلفك  ح��ال��ة 
بتاريخ  �ملحكمة  وختم  بت�قيعي  �سدر  �ملنا�سبة.  �لقان�نية 

.2013/02/04
 القا�سي/ماجد عز الرجال

 دارة الق�ساء- ادارة التنفيذ

 �الثنني 11 فرب�ير 2013 �لعدد 10713      

 اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية
  رقم 2011/94 )تنفيذ ات�ساالت(م�سل�سل عام 2011/10445   

�ىل �ملحك�م عليه: ربيع رفيق �لقا�سي
عن��نه: بالن�سر

حل�س�رك   2013/2/27 جل�سة  حت���دد  ب��اأن��ه  ن��خ��ط��رك  ك��م��ا 
ويف  �لتنفيذ،  يف  للنظر  �س   )8.30( �ل�ساعة  �لتنفيذ  ب���اإد�رة 
�الج���ر�ء�ت  حقك  يف  ف�ستتخذ  �حل�س�ر  ع��ن  تخلفك  ح��ال��ة 
بتاريخ  �ملحكمة  وختم  بت�قيعي  �سدر  �ملنا�سبة.  �لقان�نية 

.2013/02/04
 القا�سي/ماجد عز الرجال

 دارة الق�ساء- ادارة التنفيذ

 �الثنني 11 فرب�ير 2013 �لعدد 10713      

 اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية
  رقم 2011/26 )تنفيذ ات�ساالت(م�سل�سل عام 2011/9676   

�ىل �ملحك�م عليه: مبارك مطر حممد ع�سيد �ملن�س�ري
عن��نه: بالن�سر

حل�س�رك   2013/2/27 جل�سة  حت���دد  ب��اأن��ه  ن��خ��ط��رك  ك��م��ا 
ويف  �لتنفيذ،  يف  للنظر  �س   )8.30( �ل�ساعة  �لتنفيذ  ب���اإد�رة 
�الج���ر�ء�ت  حقك  يف  ف�ستتخذ  �حل�س�ر  ع��ن  تخلفك  ح��ال��ة 
بتاريخ  �ملحكمة  وختم  بت�قيعي  �سدر  �ملنا�سبة.  �لقان�نية 

.2013/02/04
 القا�سي/ماجد عز الرجال

 دارة الق�ساء- ادارة التنفيذ

 �الثنني 11 فرب�ير 2013 �لعدد 10713      

اعالن حكم بالن�سر
يف الدعوى رقم  2012/281  مدين جزئي

�سركات  �سك�ى  �جلن�سية:  لالت�ساالت  �الم��ار�ت  �ملدعي/م�ؤ�س�سة   ��سم 
علي  �حمد  ن����ف  عليه/  �ملدعى  �ىل  �لنخيل-  �خليمة-  ر����س  �لعن��ن: 
حممد حلق �ل�سحي  جمه�ل مكان �القامة. يرجى �الحاطة بان �ملحكمة 
�ملدعى عليه  �ل��ز�م  �لتايل:  وبتاريخ 2013/1/13 �حلكم  ��سدرت بحقك 
و�مل�ساريف ومبلغ  بالر�س�م  �ملدعى عليه  �ل��ز�م  دره��م(   مببلغ )1526.3 
�الجر�ء�ت  قان�ن  من   )133( ب��امل��ادة  عمال  حماماة  �تعاب  )100دره���م( 
�ملدنية.  حكما قابال لال�ستئناف خالل ثالث�ن ي�ما �عتبار� من �لي�م 
�لتايل للن�سر، وبانق�ساء هذ� �مليعاد دون �لطعن على �حلكم �مل�سار �ليه 

فان �ملحكمة �س�ف تتخذ �الجر�ء�ت �لقان�نية لتنفيذ.
 رئي�س ق�سم الت�سجيل

حكومة راأ�س اخليمة- دائرة املحاكم

 �الثنني 11 فرب�ير 2013 �لعدد 10713      

اعالن حكم بالن�سر
يف الدعوى رقم  2012/289  مدين جزئي

��سم �ملدعي/م�ؤ�س�سة  �المار�ت لالت�ساالت �جلن�سية: �سك�ى �سركات �لعن��ن: 
ر�����س �خل��ي��م��ة- �ل��ن��خ��ي��ل- �ىل �مل��دع��ى ع��ل��ي��ه/ ع��م��ر ف����اروق حم��م��د ��سماعيل 
�ملحكمة  بان  �الحاطة  يرجى  �القامة.  مكان  جمه�ل  �لع��سي  �سريف  حممد 
�ملدعى عليه مببلغ  �لز�م  �لتايل:  وبتاريخ 2013/1/13 �حلكم  ��سدرت بحقك 
بالر�س�م و�مل�ساريف ومبلغ )100درهم(  �ملدعى عليه  �لز�م  )1731.85 درهم(  
�تعاب حماماة عمال باملادة )133( من قان�ن �الج��ر�ء�ت �ملدنية.  حكما قابال 
لال�ستئناف خالل ثالث�ن ي�ما �عتبار� من �لي�م �لتايل للن�سر، وبانق�ساء هذ� 
�مليعاد دون �لطعن على �حلكم �مل�سار �ليه فان �ملحكمة �س�ف تتخذ �الجر�ء�ت 

�لقان�نية لتنفيذ.
 رئي�س ق�سم الت�سجيل

حكومة راأ�س اخليمة- دائرة املحاكم

 �الثنني 11 فرب�ير 2013 �لعدد 10713      

اعالن حكم بالن�سر
يف الدعوى رقم  2012/299  مدين جزئي

�سركات  �سك�ى  �جلن�سية:  لالت�ساالت  �الم��ار�ت  �ملدعي/م�ؤ�س�سة   ��سم 
ربيع  علي  ر����س��د  عليه/  �مل��دع��ى  �ىل  �لنخيل-  �خليمة-  ر����س  �ل��ع��ن����ن: 
�ملحكمة  ب��ان  �الح��اط��ة  �الق��ام��ة. يرجى  �ل�سميلي  جمه�ل مكان  غ��امن 
�ملدعى عليه  �ل��ز�م  �لتايل:  وبتاريخ 2013/1/13 �حلكم  ��سدرت بحقك 
مببلغ )4811.99 درهم(  �لز�م �ملدعى عليه بالر�س�م و�مل�ساريف ومبلغ 
�الجر�ء�ت  قان�ن  من   )133( ب��امل��ادة  عمال  حماماة  �تعاب  )100دره���م( 
�ملدنية.  حكما قابال لال�ستئناف خالل ثالث�ن ي�ما �عتبار� من �لي�م 
�لتايل للن�سر، وبانق�ساء هذ� �مليعاد دون �لطعن على �حلكم �مل�سار �ليه 

فان �ملحكمة �س�ف تتخذ �الجر�ء�ت �لقان�نية لتنفيذ.
 رئي�س ق�سم الت�سجيل

حكومة راأ�س اخليمة- دائرة املحاكم

 �الثنني 11 فرب�ير 2013 �لعدد 10713      

اعالن حكم بالن�سر
يف الدعوى رقم  2012/339  مدين جزئي

��سم �ملدعي/م�ؤ�س�سة  �المار�ت لالت�ساالت �جلن�سية: �سك�ى �سركات �لعن��ن: 
ر��س �خليمة- �لنخيل- �ىل �ملدعى عليه/ حممد ج�هر خليفة �سعد بن ج�هر 
����س��درت بحقك  ب��ان �ملحكمة  �لعلي  جمه�ل مكان �الق��ام��ة. يرجى �الح��اط��ة 
وبتاريخ 2012/12/24 �حلكم �لتايل:حكمت �ملحكمة: �لز�م �ملدعى عليه بدفع 
مبلغ )5160.65 درهم( للمدعية.  �لز�م �ملدعي عليه بالر�س�م و�مل�ساريف ومبلغ 
�الجر�ء�ت  قان�ن  من   )133( ب��امل��ادة  عمال  �ملحاماة  �تعاب  مقابل  دره��م  مائة 
�ملدنية.  حكما قابال لال�ستئناف خالل ثالث�ن ي�ما �عتبار� من �لي�م �لتايل 
للن�سر، وبانق�ساء هذ� �مليعاد دون �لطعن على �حلكم �مل�سار �ليه فان �ملحكمة 

�س�ف تتخذ �الجر�ء�ت �لقان�نية لتنفيذ.
 رئي�س ق�سم الت�سجيل

حكومة راأ�س اخليمة- دائرة املحاكم

 �الثنني 11 فرب�ير 2013 �لعدد 10713      

 ق�سم التنفيذ
اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية  رقم 2012/744

�ىل �ملحك�م عليه/ غدير �ني�س �حلد�د       
ليكن معل�ما لديك بان حمكمة ر�أ�س �خليمة �البتد�ئية قد ��سدرت بحقك 
جزئي   2011/474 رق��م  �لق�سية  يف   2012 ي�ني�   3 �الح��د  ي���م  بتاريخ  حكما 
مدنى بالز�مك بدفع مبلغ وقدره )13166 درهم( �سامال �لر�س�م و�مل�ساريف.

)20 درهم ر�سم بال�كالة- 260 درهم ر�سم ن�سر باجلريدة (
ل�سالح �ملحك�م له: م�ؤ�س�سة �المار�ت لالت�ساالت.

وحيث �ن �ملحك�م له قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم و�سجل برقم �مل�سار �ليه 
�ع��اله- لذ� يت�جب عليك تنفيذ �لقر�ر خالل خم�سة ع�سر ي�ما من تاريخ 
�لي�م �لتايل للن�سر. ويف حال تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة �ستتخذ بحقك 

�الجر�ء�ت �لقان�نية لتنفيذه ح�سب �ال�س�ل.
رئي�س ق�ضم التنفيذ  

 حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية

 �الثنني 11 فرب�ير 2013 �لعدد 10713      

العدد  10713 بتاريخ  2013/2/11      
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2011/980  عقاري كلي
�ىل �ملدعى عليه/ 1- جمم�عة ف�رت�سن لال�ستثمار )�س.ذ.م.م( جمه�ل حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي  / ينفر �رك��ان قد �ق��ام �لدع�ى �ملذك�رة �ع��اله وعليه 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ 2013/1/20 �حلكم �لتمهيدي �لتايل: حكمت 
�ملحكمة بندب خبري هند�سي �ساحب �لدور بجدول �خلرب�ء باملحكمة- ما مل 
يتفق �لطرفان على ت�سمية غريه خالل ��سب�ع من تاريخ �سدور هذ� �حلكم- 
تك�ن مهمته �الطالع على ملف �لدع�ى وم�ستند�تها وما ع�سى �ن يقدم له من 
�خل�س�م منها وكلفت �ملحكمة �ملدعى �يد�ع �مانة خلز�نة �ملحكمة قدرها ع�سرة 
�الف درهم على ذمة �تعاب وم�ساريف �خلبري.   وحددت لها �ملحكمة جل�سة ي�م 

.  ch1B.8  الحد �مل��فق 2013/2/24 �ل�ساعة 11.00 �سباحا يف �لقاعة�
ق�سم الدعا�ي العقارية    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10713 بتاريخ  2013/2/11      
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/307   

�ملنذر/ك��نتم �نرتبر�يز
�ملنذر �ليه:�لقري ناتيف د�ينينغ �ك�سبرييات�س الد�رة �ملطاعم

)جمه�ل حمل �القامة( 
فان �ملنذرة تنذر �ملنذر �ليه- ب�سرورة �سد�د �ملبلغ �ملرت�سد يف ذمتها و�لبالغ 
وخم�س�ن  وخم�سة  وثمامنائة  �لف  وثمان�ن  و�سبعة  )مئتان   287.855.75
درهم وخم�سة و�سبع�ن فل�سا( خالل 7 �يام من تاريخ �النذ�ر و�ال �سن�سطر 
�آ�سفني �ىل �للج�ء للق�ساء وحتميلك كافة �لر�س�م و�مل�ساريف �لق�سائية 

عن ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10713 بتاريخ  2013/2/11      
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1019   

�ملنذر/�سركة تط�ير جممع دبي لال�ستثمار
ب�كالة �ملحاميني/بدر حممد �لقرق و�حمد �سيف بن ماجد �ملطرو�سي

�ملنذر �ليه: مطبعة برميري ذ.م.م- قطعة - رقم 598-762   )جمه�ل حمل �القامة( 
درهم   457.087.72 و�لبالغ  ذمتها  يف  �ملرت�سد  �ملبلغ  �سد�د  ب�سرورة  �ليها  �ملنذر  تنذر  �ملنذرة  فان 
)�ربعمائة و�سبعة وخم�س�ن �لف و�سبعة وثمان�ن درهم و�ثنان و�سبع�ن فل�سا فقط( مقابل �لقيمة 
�اليجارية ور�س�م �خلدمات باال�سافة �ىل غر�مة تاخريية مبعدل2% �سن�يا تزيد على مت��سط �سعر 
�لفائدة �ملحدد من قبل �لبنك �ملركزي بامارة دبي ويتم ح�سابها من تاريخ ��ستحقاق �لبالغ وحتى 
تاريخ �ل�سد�د �لفعلي من قبلكم من �لز�مكم بالتع�ي�س عن �خل�سائر �لتي يتكبدها �ملنذر من جر�ء 
�آ�سفني �ىل �تخاذ �الجر�ء�ت  �نهاء �التفاقية �ملبكر خالل 30 ي�م من تاريخ �النذ�ر و�ال �سن�سطر 
�لقان�نية �ملنا�سبة �سدكم عن طريق �لتحكيم مب�جب �حكام �مل��د �رقام 20،2، 3، 20، و 4، 20 �ل��ردة 

يف �تفاقية تاجري �الر�س وحتميلكم كافة �لر�س�م و�مل�ساريف �لق�سائية عن ذلك.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10713 بتاريخ  2013/2/11      
اعالن بيع عقار بالن�سر املنفذ �سده

  يف الدعوى  رقم )2011/388(   تنفيذ عقاري     
طالب �لتنفيذ: بنك �المار�ت دبي �ل�طني- حاليا/ بنك دبي �ل�طني- �سابقا    عن��نه: �مارة دبي- ديرة- 
�سارع بني يا�س- مقابل م�قف �لعرب�ت �ملنفذ �سده: �سالح حممد ب�تيانالجات عن��نه: �مارة دبي- منطقة 
تالل �المار�ت ناحية جرينز- فلل �لغزالن- رقم 101 �نه يف ي�م �الربعاء �مل��فق 2013/2/13 �ل�ساعة  6.00 
�دناه لدى �سركة  �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجري بيع �لعقار �مل��سحة �و�سافه  م�ساء ويف �اليام �لثالث 
ر�غبي  وعلى   )  www.emiratesauction.ae �مل�قع �اللكرتوين  للمز�د�ت عن طريق  �الم��ار�ت 
ولكل  �مل��ز�ي��دة  دخ���ل  �ال�سا�سي قبل  �لثمن  تاأمني اليقل  عن 20% من  �ي��د�ع  �لدولة  �ل�سر�ء من م��طني 
�ملحددة  �جلل�سة  قبل  م�ستند�ت  من  ي��ربره  مبا  معزز�  باعرت��سه  �لتقدم  �لبيع  على  �ع��رت����س  لديه  من 
للبيع ويف �مل��عيد �ملبينة باملادة 301 من قان�ن �الجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن 

و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع. وفيما يلي بيان �و�ساف �ملمتلكات: 
�سقة �سكنية �لثنية �لثالثة رقم �الر�س 14 ��سم �ملبني غزالن 4 رقم �لعقار 101 رقم �لطابق 1 �مل�ساحة 820.44 

قدم مربع �لقيمة 700000 درهم .   مالحظة : يدفع �ملبلغ ف�ر�ً.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

 حمكمة دبي االبتدائية

العدد  10713 بتاريخ   2013/2/11     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/780ت عمل-م ر- ت-ع ن(
�سده  �ملنفذ  بنغالدي�س  �جلن�سية:  حممد  ك�ثر  �ب�  حممد  �لتنفيذ/  طالب 
�ملطل�ب  �المار�ت  �جلن�سية:  �لبال�سرت  العمال  �لذهبي  جنم  م�ؤ�س�سة   :
�عالنه:م�ؤ�س�سة جنم �لذهبي العمال �لبال�سرت �جلن�سية: �المار�ت عن��نه: 
يف  �ل�سادر  �لتنفيذ  �ل�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�سر 
ي�م  جل�سة  لنظره  وحدد  ن  ع  ب-  ر-  جز-م  عم   2012/781 رقم  �لدع�ى 
مكلف  فانت  �لتنفيذ.  طلب  لنظر  م�عد�   2013/2/21 �مل��فق  �خلمي�س 
�لرئي�سي    باملقر  �لكائنة  �لتنفيذ-�لعني  باد�رة  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�س�ر 
�سخ�سيا �و ب���سطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�سند �عاله، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلربي.
القلم العمايل                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10713 بتاريخ 2013/2/11     
 مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1642  احوال نف�س م�سلمني                   
�الق��ام��ة مبا  كليني  جمه�ل حمل  عليه /1-  متيث� جميز  �ملدعى  �ىل 
قرقا�س    علي  عبد�هلل  �سمرية  وميثله:  جليني  �مل���ز�ين  /نغم  �ملدعي  �ن 
ونفقة  لل�سرر  بالطالق  �ملطالبة  وم��س�عها  �ل��دع���ى  عليك  �ق��ام  قد 
و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�س�م  �ل�سد�ق  وم�ؤخر  �ساملة  �والد  ونفقة  عدة 
�ملحاماة.   وحددت لها جل�سة ي�م �خلمي�س �مل��فق 2013/2/14 �ل�ساعة 
8:30 �س بالقاعة ch1C.13 لذ� فانت مكلف باحل�س�ر �و من ميثلك 
قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثالثة �يام على �القل . 
 ق�سم ق�سايا اال�سرة                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد  10713 بتاريخ 2013/2/11     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/353  عقاري كلي                     
ذ.م.م  جمه�ل حمل  ف�رت�سن لال�ستثمار-  �سركة جمم�عة  عليه  /1-   �ملحك�م  �ىل 
�القامة  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2012/9/30 يف �لدع�ى 
�ملذك�رة �عاله ل�سالح/ �سيد حم�سن نك�نظر �آز�د ب� مبثابة �حل�س�ري- بف�سخ �لتعاقد 
)�تفاقية �لبيع( �مل�ؤرخة 2007/5/8 م��س�ع �لدع�ى و�لز�م �ملدعى عليها �الوىل بان 
ت�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره )732524 درهم( )�سبعمائة �ثنان وثالث�ن �لف خم�سمائة 
ت��اري��خ �ملطالبة  ب����ق��ع 9% �ع��ت��ب��ار� م��ن  �رب��ع��ة وع�����س��رون دره���م( و�ل��ف����ئ��د �لقان�نية 
�لق�سائية يف 2012/4/11 وحتى متام �ل�سد�د و�لزمتها بامل�سروفات و�لف درهم مقابل 
�تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�س�ري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني ي�ما �عتبار� 
من �لي�م �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سم� �ل�سيخ حممد بن ر��سد 

بن �سعيد �آل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم الدعا�ي العقارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10713 بتاريخ 2013/2/11     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/353  عقاري كلي                     
�ىل �ملحك�م عليه  /1-  �سركة برج �لعامل ه�لدينجز ليمتد   جمه�ل حمل �القامة  
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2012/9/30 يف �لدع�ى �ملذك�رة 
�عاله ل�سالح/ �سيد حم�سن نك�نظر �آز�د ب� مبثابة �حل�س�ري- بف�سخ �لتعاقد )�تفاقية 
ت�ؤدي  ب��ان  �الوىل  عليها  �ملدعى  و�ل���ز�م  �ل��دع���ى  م��س�ع   2007/5/8 �مل���ؤرخ��ة  �لبيع( 
للمدعي مبلغ وقدره )732524 درهم( )�سبعمائة �ثنان وثالث�ن �لف خم�سمائة �ربعة 
�لق�سائية  �ملطالبة  تاريخ  �عتبار� من   %9 ب��قع  �لقان�نية  و�لف��ئد  دره��م(  وع�سرون 
�تعاب  مقابل  دره��م  و�ل��ف  بامل�سروفات  و�لزمتها  �ل�سد�د  مت��ام  وحتى   2012/4/11 يف 
�ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�س�ري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني ي�ما �عتبار� من 
�لي�م �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سم� �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن 

�سعيد �آل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم الدعا�ي العقارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10713 بتاريخ 2013/2/11     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/353  عقاري كلي                     
ل��ل������س��اط��ة �لتجارية  �مل��ح��ك���م ع��ل��ي��ه  /1-  ���س��رك��ة �م��ريي��ت�����س �م��ريي��ك��ان ت��ر���س��ت  �ىل 
بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  �ملحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم  �الق��ام��ة   ذ.م.م  جمه�ل حمل 
2012/12/25 يف �لدع�ى �ملذك�رة �عاله ل�سالح/ �سركة ل�ك�س بروبرتي فند ليمتد- 
مبلغ  للمدعية  ت��رد  �ن  عليها  �ملدعى  ب��ال��ز�م  في�سر  ن���رب��رت  فر�نك  مديرها  وميثلها 
وقدره )175.000 درهم( مائة وخم�سة و�سبع�ن �لف درهم( و�لفائدة �لقان�نية ب��قع 
بالر�س�م  �لتام و�لزمت �ملدعى عليها  �ل�سد�د  9% �سن�يا من تاريخ 2012/2/21 وحتى 
قابال  �حل�س�ري  مبثابة  حكما  �ملحاماة.  �تعاب  مقابل  دره��م  �ل��ف  ومبلغ  و�مل�ساريف 
لال�ستئناف خالل ثالثني ي�ما �عتبار� من �لي�م �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم 

�ساحب �ل�سم� �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم الدعا�ي العقارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10713 بتاريخ 2013/2/11     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/81  ا�ستئناف مدين
�ىل �مل�ستاأنف �سده / 1 -�ن�سايد تر�ك لل��ساطة �لعقارية �س.ذ.م.م 
/يف �سخ�س مالكها/�سريك عمر�ن خان جمه�ل حمل �القامة مبا 
�ن �مل�ستاأنف /�سانايل ه�لدينجز م م ح  قد ��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم 
�ل�سادر بالدع�ى رقم 2010/975 عقاري كلي بتاريخ 2012/1/30 
وحددت لها جل�سه ي�م �خلمي�س �مل��فق 2013/3/28 �ل�ساعة 10.00 
من  �و  ح�س�ركم  يقت�سي  وعليه   )ch1B.10( بالقاعة  �سباحا 

ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�ستئناف
العدد  10713 بتاريخ 2013/2/11     
 اعالن �تكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/2705 تنفيذ عمايل
)������س.ذ.م.م(       و�لتنظيف  لل�سيانة  �مل��م��ي��ز  �ل��ب��ي��ت  ����س���ده/1-  �مل��ن��ف��ذ  �ىل 
جمه�ل حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ ز�هد كل �مري كل قد �أقام 
عليك �لدع�ى �لتنفيذية �ملذك�رة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
.باال�سافة  �ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  وق��دره )8795( درهم �ىل طالب 
�ىل مبلغ 536 درهم ر�س�م خلزينة �ملحكمة  .وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10713 بتاريخ 2013/2/11     
 اعالن �تكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/701 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �سده/1- �سركة ديزرت لينك لل�سياحة ذ.م.م    جمه�ل حمل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ ر�جيف مادهاف باتاك وميثله: مرو�ن 
حممد �حمد ن�ر �ملازم قد �أقام عليك �لدع�ى �لتنفيذية �ملذك�رة �عاله 
طالب  �ىل  دره���م   )1424940( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك 
�الج����ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  عليه   . �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذك�ر خالل 15 ي�ما 

من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10713 بتاريخ 2013/2/11     
 اعالن �تكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1504 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �سدهما/1- بيزن م�سيح جهانديدة 2- بهمن م�سيح جهانديدة   
جمه�يل حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ بنك �سادر�ت �ير�ن فرع 
�أقام  قد  �لقا�سم    حممد  �حمد  حممد  �بر�هيم  وميثله:  مر�سد  �س�ق 
عليك �لدع�ى �لتنفيذية �ملذك�رة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )28.914.701.61( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة . 
بحقك يف حالة عدم  �لتنفيذية  �الج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  عليه 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10713 بتاريخ 2013/2/11     
 اعالن �تكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1256 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �سده/1- �سيامك �روجعلي مظل�م ز�دة  جمه�ل حمل �القامة 
�مل��ك��ت���م   وميثله:  �ي���ر�ن -ف���رع  مب��ا �ن ط��ال��ب �لتنفيذ/ بنك ���س��ادر�ت 
�بر�هيم حممد �حمد حممد �لقا�سم   قد �أقام عليك �لدع�ى �لتنفيذية 
 )741944.80( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك���رة 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة . عليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10713 بتاريخ 2013/2/11     
 اعالن �تكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1426 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �سده/1- مام�ت للمقاوالت �س ذ.م.م جمه�ل حمل �القامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ عبا�س �سامل للمقاوالت �س.ذ.م.م  وميثله: ريا�س 
�ملذك�رة  �لتنفيذية  �لدع�ى  عليك  �أق��ام  قد  �لكبان  حمم�د  عبد�ملجيد 
�ىل  دره���م  وق���دره )1239899(  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك  �ع���اله 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة . عليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذك�ر خالل 15 ي�ما 

من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10713 بتاريخ 2013/2/11     
 اعالن �تكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2011/3 طلب بيع مال مرهون
�ىل �ملنفذ �سده/1- نيل �رم�سرتونغ هايدن جمه�ل حمل �القامة مبا �ن طالب 
�لتنفيذ/ ل�يدز تي ��س بي بنك بي �ل �سي وميثله: �سامل عبد�هلل �سلطان علي 
�حلمادي   قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ 2013/1/23 �عالنكم ل�سد�د 
قيمة �ملطالبة ) 8.023.853.91 درهم( يف ملف �لتنفيذ  �عاله و�ال بيع �لعقار 
حمل �لرهن )ن�ع �لعقار: �ر�س- �ملنطقة : تالل �المار�ت �الوىل- رقم �الر�س 
: 220 ��سم �ملبنى: م�سروع جزر جمري� - م�ساحة �لعقار: 8.782.05 قدم مربع 

(  خالل 30 ي�م من تاريخ �العالن.
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10713 بتاريخ 2013/2/11     
  اعالن بور�د التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/990  مدين كلي                  
�ىل �خل�سم �ملدخل /1- �سف��ن عبد�لر�زق �حلاج حمرم  جمه�ل 
علي وميثله:  �بر�هيم  علي  �ح��الم   / �ملدعي  �ن  �الق��ام��ة مبا  حمل 
قررت  �مل��ح��ك��م��ة  ب���ان  نعلنكم  حم��م��د   �سليمان  ���س��ال��ح  ع���ب���د�ل���رز�ق 
�ملذك�رة �عاله.  �لدع�ى  بتاريخ 2013/1/16 يف  �ملنعقدة   بجل�ستها 
�ل��دع���ى وقد  �مل��ن��ت��دب يف  �ل�سيد �خل��ب��ري  ب����رود تقرير  �خ��ط��ارك��م 
حتددت جل�سة ي�م �الثنني �مل��فق 2013/2/11 �ل�ساعة 8.30 �سباحا 

بالقاعة ch1C.15 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10713 بتاريخ 2013/2/11     
 مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/932  مدين جزئي                     
�ىل �ملدعى عليه /1-  �سركة تعمري �لقاب�سة لال�ستثمار ) �سابقا م�ؤ�س�سة �لتعمري �لعقاري 
عبد�لرحمن  حم�ر  عبد�لعال  /ح��امت  �ملدعي  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمه�ل  )تعمري(  
وميثله: فريد عبد�هلل عبد�لرحمن عبد�هلل �لع��سي قد �قام عليك �لدع�ى وم��س�عها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )12857( درهم و�لر�س�م و�مل�ساريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة �لقان�نية 9% �سن�يا من تاريخ �ال�ستحقاق يف 2008/12/31 تاريخ ف�سخ 
عقد بيع �ل�سقة باحلكم �ل�سادر يف �لدع�ى رقم 1166 ل�سنة 2007 �سالفة �لذكر.   وحددت 
لها جل�سة ي�م �الربعاء �مل��فق 2013/2/20 �ل�ساعة 8:30 �س بالقاعة ch2D.17 لذ� 
فانت مكلف باحل�س�ر �و من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �القل .  
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10713 بتاريخ 2013/2/11     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/803  جتاري جزئي                     
خلفان  �سيف  ملالكها/�سعيد  فردية(  )م�ؤ�س�سة  للعقارت  جناين     -1/ عليه  �ملدعى  �ىل 
�لغاز ) م�ؤ�س�سة فردية(  لت�زيع  /�ل��ربج  �ملدعي  �ن  �القامة مبا  عبيد    جمه�ل حمل 
وميثله: نا�سر مال �هلل حممد غامن   قد �قام عليك �لدع�ى وم��س�عها �ملطالبة بالز�م 
�ملدعي عليها مببلغ وقدره )73080( درهم و�لر�س�م و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�لقان�نية 12% �سن�يا من تاريخ �ال�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام .    وحددت لها جل�سة 
ي�م �لثالثاء �مل��فق 2013/2/26 �ل�ساعة 8:30 �س بالقاعة ch1A.1 لذ� فانت مكلف 
م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  �و  باحل�س�ر 
للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �القل . ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيك�ن 

مبثابة ح�س�ري. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10713 بتاريخ 2013/2/11     
 مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/893  جتاري كلي                     
�ستاتيك  �سركة   -2 ع��ب��ده  ع��زت  �م��ني  حممد  ح�سن    -1/ عليهما  �مل��دع��ى  �ىل 
�نرتنا�سي�نال لتجميل �ل�ساحات ذ.م.م جمه�يل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /

�سريك  وب�سفته  �ل�سخ�سية  ب�سفته  �لبل�كي-  حممد  عبد�لرحمن  عبد�جلليل 
�لدع�ى وم��س�عها  �قام عليك  �نرتنا�سي�نال لتجميل  قد  �ستاتيك  �سركة  يف 
بالر�س�م  عليها  �ملدعى  �ل��ز�م  مع  �لدع�ى  يف  ق�سائي  م�سفي  بتعيني  �ملطالبة 
و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة .. ) باقي �لطلبات م��سحة الئحة �لدع�ى(  وحددت 
 ch2E.21 لها جل�سة ي�م �الثنني �مل��فق 2013/3/4 �ل�ساعة 9:30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�س�ر �و من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �القل .  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10713 بتاريخ 2013/2/11     
 مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2010/973  جتاري كلي                     
�ىل �خل�سم �ملدخل /1-  حممد �ف�سل ت�تيل  جمه�ل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
/لهد�ن لتجارة معد�ت و�جهزة  �لتربيد �س.ذ.م.م وميثله: علي ��سماعيل �بر�هيم 
�جلرمن قد �قام عليك �لدع�ى وم��س�عها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بان 
ي�ؤديا للمدعية مبلغ وقدره )1.058.470 درهم( و�لفائدة �لقان�نية ب��قع %12 
من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام و�لز�مهما بالر�س�م و�مل�سروفات و�التعاب 
و�سم�ل �حلكم بالنفاذ �ملعجل ووقف �سرف جميع �ل�سيكات.    وحددت لها جل�سة 
لذ�   ch2E.22 بالقاعة  �س   9:30 �ل�ساعة   2013/2/21 �مل��فق  �خلمي�س  ي�م 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�س�ر  مكلف  ف��ان��ت 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �القل .  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10713 بتاريخ 2013/2/11     
 مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1803  جتاري كلي                     
�ىل �ملدعى عليه/1- �سركة �لبل�كي لتجارة �دو�ت �الن��ارة جمه�ل حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /م�ؤ�س�سة ه�سام �ل�س�يدي للتجارة قد �قام عليك 
�ملدعي  �ل��ز�م  مع  متخ�س�س  خبري  بندب  �ملطالبة  وم��س�عها  �لدع�ى 
عليه بالر�س�م و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�سة ي�م �الحد 
�مل��فق 2013/3/3 �ل�ساعة 9:30 �س بالقاعة ch1B.8 لذ� فانت مكلف 
باحل�س�ر �و من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �القل .  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10713 بتاريخ   2013/2/11     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/171  ح نف�س- م ر- ب- اأظ

عليه:  مدعى  �جلن�سية:�المار�ت  �لعبيديل  �سالح  مهدى  مدعي/فا�سل 
�سرين عبد�لهادي خ�سري �جلن�سية: �لعر�ق م��س�ع �لدع�ى: طاعة زوجية   
�ملطل�ب �عالنه/�سرين عبد�لهادي خ�سري �جلن�سية: �لعر�ق  عن��نه: بالن�سر 
حيث �ن �ملدعي �قام �لدع�ى �ملذك�رة �عاله وحددت �ملحكمة ي�م �الحد �مل��فق 
�ل�ساعة 8.30  �لدع�ى، لذ� فانت مكلف باحل�س�ر  2013/2/24 م�عد� لنظر 
د�ئرة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �ب�ظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  ب���سطة  �و  �سخ�سيا  �لق�ساء 
و�س�ر� �مل�ستند�تك م�قعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة  لنظر �لدع�ى بثالثة 

�يام على �القل. �سدر بتاريخ 2013/2/10
االحوال ال�سخ�سية                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10713 بتاريخ   2013/2/11     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1677  جت جز- م ت- ب -اأظ

طيب  حممد  ي��سف  ل�ساحبها  �ل�سيار�ت  لتاجري  �لف�سي  مدعي/�ل�سهم 
�حمد  �دن  عي�سى  عليه:  مدعى  �المار�ت  �جلن�سية:  �لعبيديل  عبد�هلل 
درهم  بقيمة15600  مالية  �لدع�ى:مطالبة  م��س�ع  �ل�س�مال   �جلن�سية: 
�ملطل�ب �عالنه/ عي�سى �دن �حمد �جلن�سية: �ل�س�مال عن��نه: بالن�سر حيث 
�مل��فق  �ملذك�رة �عاله وحددت �ملحكمة ي�م �لثالثاء  �قام �لدع�ى  �ن �ملدعي 
�ل�ساعة 8.30  �لدع�ى، لذ� فانت مكلف باحل�س�ر  2013/2/19 م�عد� لنظر 
�سباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �ب�ظبي �البتد�ئية - �لكائنة  �سخ�سيا �و 
ب���سطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�س�ر� �مل�ستند�تك م�قعا 
عليها قبل �جلل�سة �ملحددة  لنظر �لدع�ى بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ 

2013/2/7

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10713 بتاريخ   2013/2/11     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/262  مد كل- م ر- ب- اأظ

مدعي/�س�جن ه�جني و�خرون �جلن�سية: ك�ريا  مدعى عليه: م�سطفى ��سامة 
جميل ي��سف و�خرون �جلن�سية: �الردن م��س�ع �لدع�ى:مطالبة بالتع�ي�س 
�سابر  �بر�هيم  حممد  عبد�لكرمي  عادل  �عالنه/  �ملطل�ب  �لبيع  نفاذ  عدم   +
من  و�لتجديد  �لدع�ى  بالن�سر)ب�سحيفة  عن��نه:  �المار�ت    �جلن�سية: 
ي�م  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذك�رة  �لدع�ى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  �ل�سطب( 
�لثالثاء �مل��فق 2013/2/19 م�عد� لنظر �لدع�ى، لذ� فانت مكلف باحل�س�ر 
 - �البتد�ئية  �ب�ظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً   8.30 �ل�ساعة 
�لكائنة د�ئرة �لق�ساء �سخ�سيا �و ب���سطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
بدفاعك و�س�ر� �مل�ستند�تك م�قعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة  لنظر �لدع�ى 

بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ 2013/2/04

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10713 بتاريخ   2013/2/11     
   اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/2487  جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: التاأمني �التعوي�س التجاري
بل��تر  خمي�س  مهري  ماجد  ورثة  عليه:  مدعى  �المار�ت  �جلن�سية:  �لهالل  مدعي/م�سرف 
ماجد  و�سهيل  ماجد  وعي�سى  ماجد  وخلفان  ماجد  وحمد  ماجد  حممد  وهم:  �ملزروعي 
�لدع�ى:مطالبة  م��س�ع  �المار�ت  �جلن�سية:  و�خرون  �ملزروعي  خمي�س  مهري  ماجد  و�سامل 
ماليةوقدرها 525665 درهم �ملطل�ب �عالنه/ن�رة عبد�حلليم جاب �هلل حممد �جلن�سية:�المار�ت 
عن��نه: بالن�سر)�عالن بالن�سر باأ�سل �ل�سحيفة( حيث �ن �ملدعي �قام �لدع�ى �ملذك�رة �عاله 
مكلف  فانت  لذ�  �لدع�ى،  لنظر  م�عد�   2013/2/19 �مل��فق  �لثالثاء  ي�م  �ملحكمة  وحددت 
باحل�س�ر �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �ب�ظبي   �البتد�ئية - �لكائنة  
و�س�ر�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  ب���سطة  �و  �سخ�سيا  �لتجارية  �ملحكمة 
�سدر  �القل.  على  �يام  بثالثة  �لدع�ى  لنظر  �ملحددة   �جلل�سة  قبل  عليها  م�قعا  �مل�ستند�تك 

بتاريخ 2013/2/6

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10713 بتاريخ   2013/2/11     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/193  عم جز- م ع- ب -اأظ

مدعي/ الل بهادور ج�ل باد �ساه �جلن�سية:باك�ستان مدعى عليه: �سركة �بناء 
د�وود - ذ.م.م �جلن�سية: �المار�ت م��س�ع �لدع�ى: م�ستحقات عمالية �ملطل�ب 
�عالنه/�سركة �بناء د�وود -ذ.م.م  �جلن�سية: �المار�ت    عن��نه: بالن�سر حيث 
�ن �ملدعي �قام �لدع�ى �ملذك�رة �عاله وحددت �ملحكمة ي�م �لثالثاء �مل��فق 
2013/2/26 م�عد� لنظر �لدع�ى، لذ� فانت مكلف باحل�س�ر �ل�ساعة 8.30 
�سباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �ب�ظبي �البتد�ئية - �لكائنة مبدينة 
حممد بن ز�يد مزيد م�ل   �سخ�سيا �و ب���سطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك و�س�ر� �مل�ستند�تك م�قعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة  لنظر 

�لدع�ى بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ 2013/2/30
قلم املحكمة                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10713 بتاريخ   2013/2/11     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3420  عم جز- م ع- ب -اأظ

مدعى  بنغالدي�س   �جلن�سية:  �لدين  جامري  حممد  ر��سيد  حممد  مدعي/ 
�لدع�ى:  م��س�ع  �المار�ت  �جلن�سية:  للديك�ر  �ملا�سي  �لق�سر  عليه: 
�جلن�سية:  للديك�ر  �ملا�سي  �لق�سر  �عالنه/  �ملطل�ب  عمالية  م�ستحقات 
�المار�ت عن��نه: بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدع�ى �ملذك�رة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدع�ى،  لنظر  م�عد�   2013/2/26 �مل��فق  �لثالثاء  ي�م  �ملحكمة 
مكلف باحل�س�ر �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �ب�ظبي 
معتمد  وكيل  ب���سطة  �و  �سخ�سيا  �لعمالية   �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�س�ر� �مل�ستند�تك م�قعا عليها قبل �جلل�سة 

�ملحددة  لنظر �لدع�ى بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ 2013/2/06
قلم املحكمة                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10713 بتاريخ   2013/2/11     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3602  عم جز- م ع- ب -اأظ

مدعي/ حممد منري حممد وحيد �جلن�سية: بنغالدي�س مدعى عليه: �ل�سر�ع 
م�ستحقات  �لدع�ى:  م��س�ع  �المار�ت  �جلن�سية:  �لعامة  للمقاوالت  �الزرق 
عمالية �ملطل�ب �عالنه/�ل�سر�ع �الزرق للمقاوالت �لعامة �جلن�سية: �المار�ت 
عن��نه: بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدع�ى �ملذك�رة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدع�ى،  لنظر  م�عد�   2013/2/19 �مل��فق  �لثالثاء  ي�م 
�ب�ظبي  حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً   8.30 �ل�ساعة  باحل�س�ر 
معتمد  وكيل  ب���سطة  �و  �سخ�سيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�س�ر� �مل�ستند�تك م�قعا عليها قبل �جلل�سة 

�ملحددة  لنظر �لدع�ى بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ 2013/2/05
قلم املحكمة                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10713 بتاريخ   2013/2/11     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3283  عم جز- م ع- ب -اأظ

مدعى  بنغالدي�س  �جلن�سية:  عبد�لكالم  جاجي  عبد�ملالك  جاجي  مدعي/ 
عليه: �سركة �ب� �سيخة لل�سيانة �لعامة �جلن�سية: �المار�ت م��س�ع �لدع�ى: 
م�ستحقات عمالية �ملطل�ب �عالنه/ �سركة �ب� �سيخة لل�سيانة �لعامة �جلن�سية: 
�المار�ت  عن��نه: بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدع�ى �ملذك�رة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدع�ى،  لنظر  م�عد�   2013/2/20 �مل��فق  �الربعاء  ي�م  �ملحكمة 
مكلف باحل�س�ر �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �ب�ظبي 
�البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �سخ�سيا �و ب���سطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة   �جلل�سة  قبل  عليها  م�قعا  �مل�ستند�تك  و�س�ر�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدع�ى بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ 2013/1/21
قلم املحكمة                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية



ب�سكل جذري عن  تختلف  �لفارغ(  )�ملكان  • رو�ية 
هاري ب�تر.. كيف ن�ساأت؟

�لبد�ية  ويف  كليا.  خمتلفة  بطريقة  رولينغ:  تق�ل 
د�خل  ر�أ���س��ي  تن�ساأ يف  �ل��ف��ك��رة مل  �إن  �ل��ق���ل  ي��ج��ب 
�لقطار كما ك��ان �الأم��ر يف فكرة ه��اري ب�تر، بل يف 
�إنها  نف�سه.  ب��احل��ج��م  �أع��ج��ب��ت��ن��ي  لكنها  �ل��ط��ائ��رة. 
رو�ي���ة �أخ��الق��ي��ة، وه���اري ب���ت��ر ك��ان ك��ذل��ك �أي�سا. 
�ل�سيء �ملختلف ه� �أن وقائع )�ملكان �لفارغ( جتري 
�سغري  جمتمع  د�خ��ل  �لع�سرية،  �لك��لي�س  �سمن 
�بتد�ء  �لقائمة،  �لعنا�سر  بيئته ب��سف  �سمحت يل 
حتى  �أعمارهم  ت�سل  بالذين  و�نتهاء  �الأطفال  من 
وقائعها  جت���ري  �ل��ت��ي  �ل���رو�ي���ات  �أح���ب  �ل�ستينات. 
تلك  يف  �ملجتمع  ت�سف  و�لتي  �لع�سرين،  �لقرن  يف 
وه��ذه هي حماولتي  قرويا،  �أم  ك��ان  �لفرتة، مدنيا 

للقيام ب�سيء مماثل، لكن بن�سخة �أحدث.
هل  �لفارغ(؟  )�ملكان  حتديد�،  �ال�سم  هذ�  • وملاذ� 

فّكرت باأ�سماء �أخرى �أي�سا؟
�ل���رو�ي���ة ��سم  �أن حت��م��ل  �مل��م��ك��ن  - ن��ع��م، ك���ان م���ن 
�أهمية  ح����ل  ت��ت��م��ح���ر  �ل��ق�����س��ة  الأن  )�مل�������س����ؤول(. 
عن  �مل�س�ؤولية  نعي�س،  بكيف  �ملرتبطة  �مل�س�ؤولية 
�سعادتنا، �ل�سحة، �لر�ء، لكن �أي�سا �مل�س�ؤولية �لتي 
نتحّملها عن �الآخرين، �ل�سركاء، �الأطفال، �ملجتمع 
�ل��ف��ارغ( ينطلق م��ن �حلبكة  ��سم )�مل��ك��ان  �الأو���س��ع. 
�الأ�سا�سية -حيث يفرغ مكان بعد وفاة رئي�س �ملجل�س 
يختبئ  �أن  ميكن  مب��ا  ف��ّك��رت  عندما  لكن  �لبلدي- 
خلف هذ� �ل��سف، �كت�سفُت يف �ل��قع باأنني عرُت 
على ��سم �أف�سل بكثري من ذلك �الأ�سلي �لذي كان 
�سيء ال  �أن��ه  بامل�ت،  يرتبط  �لفارغ  �ملكان  خمططا. 
ميتلئ �أبد�، لكن جميع �سخ�سيات رو�يتي يحاول�ن 
مالأ �لفر�غ �مل�ج�د يف حياتهم ب�: �لطعام، �ل�سر�ب، 
�ل�سل�ك �جلامح. نحن منلك  �ملخّيالت،  �ملخدر�ت، 
يف د�خ��ل��ن��ا �أم���اك���ن ف��ارغ��ة ���س��غ��رية ت��ط��ال��ب ب�سكل 
م�ستمر لكي منالأها، ونحن لن نك�ن م�سرورين �إال 

عندما نفعل ذلك.
بالك�ميديا �ل�س�د�ء. �لرو�ية  • ت��سف 

تقليدية،  �إنكليزية  ه��ي  �ل��رو�ي��ة  تلك  �أن  �أع��ت��ق��د   �
لكنها بالرغم من ذلك تتناول م���سيع عامة. فهي 

�لتي تك�ن مماثلة  �لظ��هر �الجتماعية  تعمل مع 
�لزوجية،  �الأزم���ة  �لعائلة،  �ل��ع��امل:  يف  مكان  �أي  يف 
�ملتمثل  �لنز�ع  و�أهلهم،  �الأطفال  �لقائم بني  �لت�تر 
يف �لت�سرف �الأناين و�لتعاطفي، حتى يف ما يخ�س 
�العتماد على �أنف�سنا كنقي�س مل�ساألة �العتماد على 

�لدولة �أو �مل�ؤ�س�سة.
�ل��ن��ز�ع بني �الأه��ل و�الأط��ف��ال.. كيف  �إىل  • �أ���س��رت 

ينعك�س ذلك يف �لرو�ية؟
�لذي  �ل�قت  ق�سر  �لغربية،  �لعائلة  تط�رت  كّلما   �
�أطفال  �أن  كما  لبع�س،  بع�سهم  �أف��ر�ده��ا  يخ�س�سه 
ون��ا���س��ج��ي ه���ذ� �ل��ع�����س��ر مي��ل��ك���ن م�����س��ال��ح تختلف 
و�لنا�س  �الأطفال  يتبّناها  كان  �لتي  تلك  متاما عن 
خالل �خلم�سينات �أو �ل�ستينات. بني �الأجيال تن�ساأ 
على  يت��جدون  �لي�م  �ل�سباب  ت���سل.  ه�ة  حاليا 
ذك��ي��ة، يف حني  ه����ت��ف  لديهم  ت���ي��رت،  �لفي�سب�ك، 
�الإعالم  و�سائل  ك��ث��ري�  يفهم�ن  ال  �لنا�سجني  �أن 
�حل��دي��ث��ة و�أ���س��ل���ب �ل��ت�������س��ل ع��ربه��ا. ه��ن��ا يكمن 
�أكرب �ختالف مقارنة مبا كان �سائد� لدى �الأجيال 

�ل�سابقة.
ما  ط�يلة..  ف��رتة  منذ  بال�سباب  تهتمني  �أن��ت   •

�سبب ذلك؟
� �سبب ذلك ه� �سعفهم، بالرغم من �أنه ُينظر �إىل 
خطرون  �أنهم  على  طبعا  �ل�سن  هذ�  يف  �الأ�سخا�س 
�أو مدّمرون �أو مثريون للم�ساكل. مرحلة �لنم� هي 
�ل�ساب  �إليها  ينتقل  حيث  �لكبري،  �ل�سعف  مرحلة 
�أن  �لناعمة، ويكت�سف عندئذ  �لطف�لة  من مرحلة 
هذه هي حياته، و�أنه يجب عليه �أن يديرها بنف�سه 
وخماطر.  م�س�ؤوليات  من  ذل��ك  يحمل  قد  ما  بكل 
�أهلهم م��ن ذوي  �مل��ن��ازل م��ع  �مل��ر�ه��ق���ن يعي�س�ن يف 
�ملتكاملة،  �أفكارهم  لديهم  �لذين  �ملت��سط،  �لعمر 
و�أنظمتهم و�آر�وؤهم، يف حني �أن �ملر�هقني ال يز�ل�ن 
يبحث�ن عن �أنف�سهم، ويتعرف�ن على ما ه� �سحيح، 

وكيف يريدون �أن يعي�س��.
�ل�ساخنة،  �مل�ساهد  بع�س  �ل��رو�ي��ة  يف  ت�سفني   •
�أو ت��ك��ت��ب��ني ع���ن �مل����خ����در�ت.. ه���ل ����س��ط��ررت مثال 
ب��اأب��ح��اث بني  ب��امل��خ��در�ت، و�ل��ق��ي��ام  �أك���ر  لالهتمام 

�ملر�هقني �حلاليني؟

م��ي��د�ين الأعرف  ل��ل��ق��ي��ام ببحث  �أ���س��ط��ر  ك���ال، مل   �
خمتلقة،  �لق�سة  �مل���خ���در�ت.  مدمن�  يعي�س  كيف 
بالرغم من �أن �أبطالها �لفرديني يعك�س�ن بالطبع 
حياة �الأ�سخا�س �حلقيقيني �لذين عرفتهم خالل 
فرتتي حياتي �ملختلفتني. فقد ع�سُت كفقرية جد� 
ذ�ت ي���م، ث��م �بت�سم يل �حل��ظ، ول��ذل��ك �أق���ّدر هذه 
�سخ�س  �أذك��ر كل  زل��ُت  ما  لكنني  �لنقلة يف حياتي. 

يج�ّسده �أبطال رو�يتي. 
�أن ذلك قد �أثر  �سك  ال  �ل�سابق.  يف  معّلمة  • كنت. 

فيك �أي�سا.
� ن��ع��م، ح��ت��ى �أن ذل���ك ك���ان م��ف��ي��د� ج���د�. دّر����س���ُت يف 
�ملد�ر�س �لر�سمية، �أي يف �ملد�ر�س �لتي مل جتر فيها 
كل  ي�ستقبل�ن  كان��  �ل��ط��الب.  الختيار  عملية  �أي 
�سخ�س. وبذلك كان يف كل �سف جمم�عة متن�عة 
��ستلهمُت  ل��ق��د  �مل��خ��ت��ل��ف��ني.  �الأ���س��خ��ا���س  ج���د� م��ن 
�ملر�هق،  �ل�سباب  ل��سف  �أي�سا  هنا  م��ن  �ل��ت��ج��ارب 
يتعلق  �الأم��ر  �إن  للق�ل  �أنني م�سطرة  من  بالرغم 
فيه  ع�سُت  �ل���ذي  �لع�سر  بتجربة  �الأرج����ح-  -ع��ل��ى 

�سخ�سيا كمر�هقة.
كتابتك؟ على  �أم�متك  �أّثرت  • كيف 

� ت���ج��د يف )�مل���ك���ان �ل���ف���ارغ( م�����س��ت���ي��ات ك��ث��رية من 
�الأم�مة. فثالث من �ل�سخ�سيات �الأنث�ية يحملن 
ب�سكل غري خمطط له، و�رتباطا مب��س�ع �مل�س�ؤولية 
�لذي �سبق ذكره، فاإن هذه هي �مكانية الإظهار تاأثري 
يف  حتى  حياتها،  على  للمر�أة  �لبي�ل�جية  �لر�سالة 
ع�سرنا �لذي تنت�سر فيه و�سائل منع �حلمل. ي�جد 
يف �لكتاب �الأهل �لذين يفكرون باالأم�ر ب�سكل جيد، 
لكن حتى هنا يجب علي �أن �أق�ل �إن جميع �ل�سباب 
�خلم�سة �مل�ج�دين يف �لق�سة يعان�ن من �الأخطاء 
قد  تربيتهم.  مرحلة  خ��الل  �أه��ل��ه��م  �رتكبها  �ل��ت��ي 

�خ��رتع��ُت -ع��ل��ى �سبيل �مل��ث��ال- ع��ائ��ل��ة ت��ت��ك��ّ�ن من 
�أي�سا  �أبنائهم  طبيبني ناجحني، وهما يطلبان من 
حت��ق��ي��ق �ل��ن��ج��اح ن��ف�����س��ه. وه����ذ� ن�����ع م���ن �ل�سغط 
�لتقليدي �لذي متار�سه �أ�سر �لطبقة �ل��سطى على 
بطل  �ل��رو�ي��ة  ي�جد يف  �أخ��رى  �أطفالها. من جهة 
يقف يف نهاية �جلانب �الجتماعي �الآخر، من عائلة 
حمرومة جد�، ويجب عليه �أن يهتم ب��لدته وحده. 
يجب �أن �أق�ل �إن �الأب�ة �أو �الأم�مة هي �أ�سعب �سيء 
يف �لعامل. و�أعتقد �أنه ميكنني ومن خالل كتاباتي 

�مل�ساعدة يف �لتفكري بكل ذلك. 
• ما �إذن �لر�سالة �الأ�سا�سية للكتاب؟

� ي�جد فيه م�سدر �أ�سا�سي للت�تر، حبكة كبرية، لكن 
بع�س �حلبكات �ل�سغرية �أي�سا. كيف ميكن �لت�فيق 
بني �لعمل و�لعائلة؟ لكنني �أركز على ت�سارع �لقيم 

يف باغف�رد، تلك �لقرية �ل�ديعة �لهادئة.
• ماذ� �ستق�لني للقر�ء �لذين �أمل�� �أنك �ستخلقني 

عاملا قريبا من عامل هاري ب�تر؟
� ميكنني ككاتبة �أن �أكتب ما �أريد. لقد كنُت بحاجة 
�لقر�ء،  �أن تعجب  و�آم���ل  �ل��رو�ي��ة،  ه��ذه  �أك��ت��ب  الأن 
لن  �ل��ق��ر�ء  بع�س  �أن  �أخ��رى  �أدرك من جهة  لكنني 
�آخ��ر من  ع��دد  ق���ر�ءة  و�سيف�سل�ن  عليها،  ي����ف��ق���� 
�أي�سا.  �أتعامل معه كمديح  �أم��ر  وه��ذ�  ب�تر،  ه��اري 
�لكتابة من  �أح��ب  الأنني  لالأطفال،  �ساأكتب جم��دد� 

�أجلهم ول�سُت قادرة على �لتخلي عن ذلك.
ذلك؟ �سيك�ن  • وماذ� 

� ال ميكنني �لك�سف عن ذلك، بالرغم من �أنه ي�جد 
يف جهازي �سيء �سبه جاهز. يف �ل��قع، �أف�سل �سيء 
باأي  ل��الل��ت��ز�م  م�سطرة  ل�����س��ُت  �أن��ن��ي  ه���  عملي  يف 
بحق  لنف�سي  �ساأحتفظ  ون��رى،  فلننتظر  م��عيد. 

تغيري �لر�أي.

)جنيب خد�ري: �صعرية �حللم(
للناقدة ��لباحثة �لدكتورة لطيفة بلخري
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�ضاحبة )هاري بوتر( ترحل اإىل )املكان الفارغ(

ر�لينغ: �صاأعود يومًا للكتابة للأطفال

و�لن�سر(  للطباعة  رق���ر�ق  �أب��ي  )د�ر  ع��ن  �سدر 
و�لباحثة  �لناقدة  تاأليف  من  كتاب  �ل��رب��اط  يف 
�لدكت�رة لطيفة بلخري بعن��ن )جنيب خد�ري، 

�سعرية �حللم(.
وتتناول د. بلخري، من خالل كتابها �لذي يقع يف 
156 �سفحة من �لقطع �ملت��سط، جمم�عتني 
)ي��د ال  لل�ساعر جنيب خ��د�ري هما:  �سعريتني 
نقدية  مب�ساحبة  بال�س�ء(،  و)يبتل  ت�سمعني( 

م�سيئة عا�سقة.
�لتخطي،  مك�نات  �أن  �ل��غ��الف  كلمة  يف  وت��رى 
�سعرياً  )خطابا  �أ�س�ست  قد  �ل�ساعر،  ه��ذ�  ل��دى 
و�الإدر�ك  �ل�����ج����د�ن  م�������س���ارب  م���ن  م��ن�����س��ج��م��اً 
م��زياً  �ل�سعري  تفكريه  يحيل  مّم��ا  �لباطني، 
يف  �لعتمة  ملناطق  �مل�����س��يء  �لفل�سفي  للتفكري 
�لك�ن. لذلك، غد� �س�ؤ�ل �ل�سعر، لديه، متحركاً 
د�خ�����ل ف�����س��اء )���س��ع��ري��ة �حل���ل���م(، ت��ع��ب��ري�ً عن 
�لرغبات �لالو�عية و�ملي�ل �ملت��رية �لتي جتعل 
من حلمه روؤية �سعرية ون�ساطاً فكرياً يقدمان 
بد�ئل خيالية ل�سيك�ل�جيا �لذ�ت، يف �رتباطها 
يتحققان يف  �ل��ل��ذي��ن ال  و�ل��ع��ف���ي��ة  ب��ال��الوع��ي 
يقظة  ح��ل��م  �أو  ن����م  ح��ل��م  ح��ال��ة  �إاّل يف  �ل�����س��ع��ر 
بها  وي��ع���د�ن  ل��ل��ذ�ت،  �لد�خلي  �ل����ق��ع  يفجر�ن 
�لرمزي  �خليال  ومرحلة  �لطف�لة  ينابيع  �إىل 
�ل�سارب يف عمق �ملخيال �لب�سري. وبهذ� ي�سبح 

عن  للتعبري  �أد�ة  �لفنية،  ت�قيعاته  يف  �حل��ل��م، 
و�سيلة  بل  �لت�سكيل،  وم���د�ر�ت  �ل�سرد  تد�عيات 
�خليال  م��ن  �الأف���ك���ار  ينحت  ون�����س��اط��اً  معرفية 

لي�سحذ �سيك�ل�جيا �لذ�ت(.
�لت�سكيلي  �ل��ف��ن��ان  �ل���غ���الف  ل���ح��ة  ر���س��م  وق���د 
�لعر�قي �لر�حل ح�سني �أب� �ملعايل. كذلك نقر�أ 
ق�سيدة لل�ساعر عبد �لكرمي �لطبال من وحي 

قر�ءته لدي��ن )يبتل بال�س�ء( مما جاء فيها:
�لباْب

�سمٌت يف هدير �ل�س�ْء
�لكلماْت

كمنجاُت َبْحْر
و�أنَت

يا�سديق �لباْب
يا جنيَّ �لكلماْت

ِ�لَعْب
يف َعْتمة �لباْب

يف ب�ستان �لكلماْت
حتت �ملطر �لف�سّي

ما ت�ساْء
يذكر �أن �لدكت�رة لطيفة بلخري �أ�سدرت كتاباً 
يف  �لغروتي�سكي  �جل�سد  )��ستغال  بعن��ن  �آخ��ر 
�مل�����س��رح و�أدب���ي���ة �ل��ن�����س �ل���در�م���ي(، ع��ن �لهيئة 

�لعربية للم�سرح يف �ل�سارقة.

رولينغ ال تتناول فيها ق�ض�س هاري بوتر، كان  للكاتبة ج.ك.  االأوىل  الرواية  الفارغ(، وهو  عندما �ضدر كتاب )املكان 
ذلك مبنزلة حدث اأدبي مميز مت تقييمه ب�ضكل اإيجابي من قبل معظم ال�ضحف االإنكليزية. )اأفهم اأن بع�س القّراء كانوا 

يتوقعون هاري بوتر اآخر(، كما اأفادت رولينغ، لكنها رّكزت هذه املرة على موا�ضيع العاقات بني االأهل واالأطفال.

)�لبابطني للرتجمة(
 ي�صدر )�لعامل مفتوح(

للعل�م  �لعربية  �ل��د�ر  مع  بالتعاون  للرتجمة  �لبابطني  مركز  عن  �سدر 
نا�سرون، كتابا بعن��ن )�لعامل مفت�ح: كيف ت�سنع تكن�ل�جيا �ل�يب ث�رة 

يف �لتعليم(، من تاأليف كريت�س جي ب�نك، وترجمة غادة �لعم�دي.
�لعامل  �أمام  �نفتحت  �لتي  �لتكن�ل�جي  �لتعليم  �آفاق  �لكتاب عن  ويتحدث 
من  ���س��يء  �أي  يتعلم  �أن  �سخ�س  �أي  با�ستطاعة  ���س��ار  بحيث  ح����دود،  ب��ال 
مفاتيح  ع�سرة  �مل���ؤل��ف  وي�ستعر�س  ي�ساء،  وق��ت  �أي  ويف  �آخ���ر،  �سخ�س  �أي 
تكن�ل�جية و�جتاهات تعّلم لي�ؤكد �أن �لتكن�ل�جيا بدلت �لفر�س �لتعليمية 

لكل �الأعمار، ويف �ستى �أ�سقاع �ملعم�رة.
ف�سال  �لنم�ذج،  ه��ذ�  وف��ق  ملتعلمني  �لق�س�س  من  �لعديد  �مل���ؤل��ف  وي���رد   
عن مقابالت مع قادة ورو�د يف �لتكن�ل�جيا و�لتعليم. ويعترب هذ� �لكتاب 
مبنزلة رحلة نح� كيفية تعلم �لنا�س على هذ� �لك�كب يف �ملا�سي، وكيفية 

تعلمهم على نح� بديل يف �مل�ستقبل.
يذكر �أن مركز �لبابطني للرتجمة �أن�ساأته م�ؤ�س�سة جائزة عبد�لعزيز �سع�د 
�لبابطني لالإبد�ع �ل�سعري ونقل �لع�سر�ت من �لكتب �لعلمية �لقيمة من 

لغاتها �الأجنبية �إىل �للغة �لعربية لتعميم فائدتها بني �لقر�ء �لعرب.

ن�صخة نادرة من 
)�أحلم �لفار�ش �لقدمي(

�ل�ساعر  ل��دي����ن  ن��ادرة  ن�سخة  للكتاب(  �لعامة  �مل�سرية  )�لهيئة  �أ���س��درت 
�لر�حل �سالح عبد �ل�سب�ر )�أحالم �لفار�س �لقدمي( مكت�بة بخط �ليد. 
يف  �ملقيم  مر�سي  �أح��م��د  �لت�سكيلي  �لفنان  �لكتاب  لهيئة  �ملخط�طة  ق��دم 

ني�ي�رك، وت�سمل ر�س�ماً ملر�سي ر�سمها يف ت�قيت كتابة �الأ�سعار نف�سه.
�أي مكان  �ليد للدي��ن غري م�ج�دة يف  �ل�حيدة بخط  �لن�سخة  �أن  ُيذكر 

�آخر حتى لدى �أ�سرته.
ي�سم �لدي��ن 17 ق�سيدة من بينها: )مذكر�ت �مللك عجيب بن �خل�سيب، 
�إىل �هلل، ب�دلري، ر�سالة  �أغنية  �أغنية لليل،  �ل�س�يف ب�سر �حلايف،  مذكر�ت 
�إىل �سيدة طيبة، عمر �حلب، �لرب�ءة(، وهي �لتي غرّي �سالح عبد �ل�سب�ر 

عن��نها بعد ذلك، لي�سبح )�أحالم �لفار�س �لقدمي(.
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يف  رجل  فعليًا:  عليه  هو  عما  مقولبة  ن�ضخًة  اأباتوو  جود  والكاتب  واملنتج  املخرج 
اخلام�ضة واالأربعني من عمره، متزوج واأب لطفلني. رغم ذلك، حتّكم بتحديد كيف 
ن�ضحك وعام مما ُيعر�س اأمامنا على ال�ضا�ضة على مّر العقد املا�ضي، عرب م�ضل�ضات 
الت�ضعينيات وما تاها يف اأوائل االألفية الثانية التي �ضحبها ال�ضوؤم عند اإنتاجها لتلقى 
االإعجاب يف اأيامنا، واأبرزها Freak and Geeks وUndeclared وعرب اأفامه 

.This is 40 الذي اأ�ضدر تتمة له بعنوان Knocked up واأبرزها

اأنا وعائلتي ن�ضكل جمموعة غريبة

جود �أباتو�: �لكوميديا يف حياتي ملهمتي

بوريل بدًل من فالت�ش
 يف  )ذ� مابيت�ش( 

تاي  �الأم��ريك��ي  �لتلفزي�ن  �أن جن��م  ري��ب���رت��ر(  ذك��رت �سحيفة )ه���ل��ي���ود 
حمل  �سيحل  معا�سرة(،  )عائلة  فاميلي(  )م���درن  م�سل�سل  بطل  ب�ريل، 
)�لدمى  مابيت�س(  )ذ�  بفيلم  �النرتب�ل  دور مفت�س  فالت�س يف  كري�ست�ف 
�إىل  ��سطر  �الأو�سكار  فالت�س �حلائز جائزة  ب��اأن  تقارير  و�أف��ادت  �لتايل.   )
للعمل  ث��ان  ج��زء  ه�  و�لفيلم  �مل��عيد.  ت�سارب  ب�سبب  �ل��دور  �لتخلي عن 
�لذي حقق جناحا �لعام �ملا�سي و�لذي حت�سد فيه �لدمى ق��ها من �أجل 

�حلفاظ على م�سرح �لدمى �ل�سهري يف ل��س �أجنل�س.

تيلور �صويفت �لأكرث �صخاء
 يف �أعمال �خلري

ت�سنيف  يف  �الأول  �ملركز  على  �س�يفت  تيل�ر  �الأمريكية  �ملطربة  ح�سلت 
�سخاء  باالأكر  ولقبت  �سيئا(،  )�فعل  و�الإن�سانية  �خلريية  �الأعمال  م�قع 
ب�4  تربعت  �أن  بعد  �خل��ريي��ة،  و�الأع��م��ال  �لعطاء  جم��ال  يف   2012 لعام 

ماليني دوالر مل�ست�سفى �سرطان �الأطفال و�سغار �ل�سن.
وقد ح�سلت تيل�ر �أي�سا على جائزة من �مل�ؤ�س�سة �خلريية )ريبلل �أوف ه�ب 
وجاءت  �الأط��ف��ال،  عند  �ملر�س  هذ�  عالج  يف  بامل�ساركة  الهتمامها  �أوورد(، 
�ملتعددة  �الأن�سطة  ب�سبب  �ساير�س،  مايلي  �ل�سابة  �ملطربة  �لثاين  �ملركز  يف 
و�جلهد �لكبري �لذي قامت به من �أجل �حلي��نات و�لكالب �ل�سالة و�إيجاد 
وزوج��ت��ه جينا  ت��ات���م  ت�سانينغ  �ملمثل  �لثالث  �مل��رك��ز  وج��اء يف  لهم.  م���اأوى 
�أجل م�ؤ�س�سة رينف�ري�ست للمحافظة  دي��ن، ب�سبب جمعهما تربعات من 
بعدما  غاغا،  ليدي  �ملطربة  �لب�ب  غناء  ملكة  ر�بعة  وحلت  �لغابات،  على 
�أن�ساأت م�ؤ�س�سة )ب�رن زي�س و�ي( لرعاية �ل�سباب، وتربعت �أي�سا مبلي�ن 
�ملطرب  �أما  م�ؤخر�.  �أمريكا  �سرب  �لذي  �ساندي  �الإع�سار  ل�سحايا  دوالر 
�ل�ساب جا�ستني بيرب فقد تربع مبلي�ن دوالر للم�ؤ�س�سة �خلريية )بيليف 

در�يف ت�ساريتي(، �لتي تهتم برعاية وتعليم �الأطفال دون ماأوى.

ذكر �مل�قع �الإلكرتوين )ف�رب�س دوت ك�م( �أن �ملمثلتني ناتايل ب�رمتان 
وكري�ستني �ستي��رت هما �الأكر حتقيقا لالأرباح يف ه�لي�ود، �ذ حتقق 

�أفالمهما ل�سركات �الإنتاج �أعلى مت��سط للعائد�ت.
وجاءت ب�رمتان، �حلا�سلة على جائزة �الأو�سكار، يف �ملرتبة �الأوىل على 
 42.70 تقريبا  �أفالمها  حتقق  حيث  ربحية،  �ملمثلني  �أف�سل  قائمة 
دوالر� مقابل كل دوالر تتقا�ساه. وتكلف �إنتاج فيلم )�لبجعة �ل�س�د�ء(، 
 13 كاأف�سل ممثلة عنه، نح�  �الأو���س��ك��ار  بجائزة  ب���رمت��ان  ف��ازت  �ل��ذي 

م�قع  وق��ال  ملي�نا.   329 بلغت  عاملية  �ي���ر�د�ت  وحقق  دوالر،  ملي�ن 
�سركات  تدفعه  دوالر  ك��ل  مقابل  �ن��ه  �إىل  تقدير�تنا  )ت��ذه��ب  ف�رب�س: 
مرييف  بايدي  مقارنة  دوالر�،   42.70 حتقق  فاإنها  لب�رمتان  �الإن��ت��اج 
�ملمثل �الأعلى �جر�، �ذ يحقق 2.3 دوالر مقابل كل دوالر يح�سل عليه(.

ب�رمتان،  عن  كثري�  تتخلف  فلم  )�ل�سفق(  �ف��الم  جنمة  �ستي��رت  �أم��ا 
قائمة  وت�����س��درت  ل��ه��ا،  ي��دف��ع  دوالر  ك��ل  مقابل  دوالر�   40.6 حتقق  �إذ 
ف�رب�س للممثالت �الأعلى �جر�، حيث ح�سلت على 34.5 ملي�ن دوالر 

ك�سب قدر كبري  �ستي��رت  )��ستطاعت  �مل�قع:  و�أ�ساف   .2012 عام  يف 
من �ملال خالل �ل�سن��ت �لثالث �الأخ��رية، وهي تدر عائد� ق�يا بف�سل 
25 ملي�ن دوالر لها للقيام بدور �لبط�لة يف  �ل�سفق، ورغم دفع  فيلم 

�لفيلمني �الأخريين فاإنها ��ستحقت ب��س�ح هذه �الم��ل(.
�مل��ق��درة للممثلني ع��ن �الأف���الم �لثالثة  وحلل �ج���ر وع��ائ��د�ت �الأف���الم 
�رباح �سركات  �ملا�سية حل�ساب  �ل�سن��ت �لثالث  �الخرية لهم على مد�ر 

�الإنتاج.

ناتايل �كري�صتني �لأكرث ربحًا يف هوليو�د

تعلم حني �أ�سدرت فيلم Knocked Up �أنك قد ترغب  كنت  • هل 
يف �إ�سد�ر تكملة له؟

�أفكر  كنت  - بعد Funny People �لذي �أ�سدرته يف عام 2009، 
�أن �جلميع ي�ست�سلم ويطّلق  �أالح��ظ  �أب��اً �ساحلاً.  �أك���ن  �أن  �ل��زو�ج ويف  يف 
�الأمر  ه��ذ�  �أن  �أدرك��ت  ذ�ت �سباح،  �سيء.  ك��ّل  �أن يدمر  حماوالته خمافة 
قد ينطبق على بيت وديبي يف فيلمKnocked UP. �أحبهما �لنا�س 
فعال ور�أو� �أبات�و يف م�ساهدهما. يف �إحدى �مل�ساجر�ت تق�ل لي�سلي لب�ل: 
�أن  �أعلم  �أنك ل�ست و�سيعاً(.  �أن هذ� ال يعني  �إال  �أنك ال ت�سرخ  )�سحيٌح 
�لنا�س يفكرون يّف عند م�ساهدة �أمر مماثل ويق�ل�ن �إنني �ساأحب �كت�ساف 

معنى هذ� �لكالم.
هذ� �لثنائي حياتك �خلا�سة؟ حياة  ت�سبه  • هل 

�أعني  �لعاطفية.  �لناحية  يف  حياتي  وب��ني  حياتهما  بني  �ل�سبه  يكمن   -
بذلك �سع�بة �أن يعي�س �ملرء وحيد�ً و�ل�قت �لذي ي�ستلزمه �ملرء لالنتقال 
من مرحلة �لطف�لة وحت�يل �هتمامك �إىل �ل�سريك. مل ي�سبق �أن ع�سنا 
�أياً من �أحد�ث �لفيلم �إال �أن �حلياة �لعاطفية تبدو مماثلة. جت�سد حياة 
�سخ�سيَتْي �لفيلم حياتنا يف �أ�س��أ مر�حلها �إال �أنني طبعاً بالغت يف بع�س 

�الأم�ر لتبدو �أكر ت�س�يقاً.
�ل��ربي��ط��اين م��ن حقبة  و�ملغني  �الأغ���اين  كاتب  ب��ارك��ر،  غ��ر�ه��ام  �أدى   •
بيت(.  �سركة  مع  �لفيلم )وّقع عقد�ً  كبري�ً من هذ�  �ل�سبيعينيات، جزء�ً 

ملاذ� �خرتته؟
مل�سلحة  عمل  �الأخ��ري  �لفيلم  ويف  مادية  م�ساكل  بيت  يعاين  �أن  �أردت   -
�لفيلم  ه��ذ�  �ل�قت يف  �أن��ه ح��ان  �عتقدت  �آر(. لذلك  �أن��د  )���س���ين( و)�آي 
�أعمال لنج�م  ن�سر  �إىل  �لتي يرمي من خاللها  ليملك �سركته �خلا�سة 
�أعمال  �أحبهم يف �سبابه كب�ل وي�سرتبرغ وفر�نك بالك. ويفكر يف ن�سر 
لغر�هام باركر �ستحقق له جناحاً كبري�ً. �إال �أنه يدرك حقيقة �أن �الأخري 
بد�أ يكرب يف �ل�سّن و�أن �لنا�س فقدو� �هتمامهم به. كذلك يعرف بيت �أن 

تفعله  بقدر ما  �ملعجبني  �لكثري من  ر�ئ��ع ال يجمع  وف��ّن  ن�سر م��سيقى 
�مل�جة �ل�سائدة. هذ� �أمٌر لطاملا تعاطفت معه، فاأنا �أحب �أ�سخا�ساً �أمثال 

و�رين زيف�ن ول�دون و�يرن�يت و�إلفي�س ك��ستيل�.
�أحد حمبي باركر؟ كنت  • هل 

 Love Gets You باأغنية Undeclared نعم. تنتهي حقبة -
نهجي  �أن  ميانع  ال  حقيقي  م�سٍل  �سخ�س  �إىل  �حتجت   .Twisted
غر�هام  يتمتع  �مل��سيقى.  �سناعة  يف  حرجة  م��قف  من  له  تعّر�س  ما 
يقّدم  ن��ي���ي���رك.  م��ن  �ل�سمالية  �ملنطقة  يف  ويعي�س  �سعيدة  ب�سخ�سية 
على  يح�سل  ما  يهمه  ال  عامني.  �أو  ع��ام  ك��ّل  �أ�سط��نة  وي�سدر  عرو�سه 
�ل�سعيد �لتجاري، تر�ه يعرّب عن نف�سه بالطريقة �لتي يريد. عالوًة على 
ذلك، �أردت �سخ�ساً ميلك �لقدرة على �أد�ء دوره يف �لفيلم يف �سكٍل ممتاز.

• تعمل عادًة مع �الأ�سخا�س �أنف�سهم كرود، جاي�س�ن �سيغيل و�سيث روغن. 
هل ترى يف �الأمر ن�عاً من �ل�سر�كة؟

يف  ترغب  �الإح�سا�س،  معه  تت�سارك  �سخ�ساً  حت��ّب  عندما  �أن��ك  �أعتقد   -
�أنك ت�د فقط �أن تك�ن �إىل جانبه. يف  �لعمل معه جم��دد�ً. ت�سعر �أحياناً 
�أق��ّدم فيلماً مع �أحد ه�ؤالء �الأ�سخا�س، فلن �أمتكن من روؤيتهم  حال مل 

الأن لكّل منهم �أ�سغاله.
�إىل �ل�سع�ر باأن زوجتك و�أوالدك ينا�سب�ن �أفالمك؟ دفعك  �لذي  • ما 

- �أر�قب عائلتي و�أفكر يف �أننا ن�سكل جمم�عة غريبة. جنتمع ح�ل �ملائدة 
ون�سحك ونت�ساجر وُيغ�سب و�حدنا �الآخر. لطاملا �عتقدت �أن هذه �الأم�ر 
و�ساهدها  نعي�س  �لتي  �حلياة  �أح��ده��م  �سّجل  ح��ال،  يف  �ملتعة.  لنا  ت�ؤمن 

الحقاً، �سيق�ل من دون �سّك: )من هم ه�ؤالء �الأ�سخا�س �ملجانني؟(.
�الأمريكية؟ �الأفالم  يف  �لك�ميديا  �سكل  غرّيت  �أنك  تعتقد  • هل 

�أح��ّب و�لتي تعاين  �أنني رّوج��ت لن�ع �لك�ميديا �لتي  - كّل ما فعلته ه� 
�أقدم �أفالماً مع �سانعي  �أن  �أن �أعمم طبعاً. �أحب  هب�طاً معيناً من دون 
�أفالم �سغ�فني جد�ً وي�ؤمن�ن حقاً مبا يق�م�ن به. هذ� ه� ما د�أب على 

�أ�سخا�س مثل جامي�س بروك�س، كامريون كرويه، باري ليفين�س�ن  فعله 
وكفني �سميت و�إيفان ريتمان ووودي �ألن. عمدنا �إىل �إظهار بع�س �الأم�ر 
جعلها  مما  �أفالمنا  يف   Second City �أو  �مل�سرح  يف  تعلمناها  �لتي 
تبدو �أف�سل. ن�سّ�ر �أم�ر�ً عدة وم�ساهد متن�عة. يبدو �لعمل �أف�سل الأنه 
يف جعبة كّل عامل يف هذ� �لفيلم �لكثري ليقّدمه فياأتي �لعمل يف �لنهاية 
ثمرة تعاون عميق. ال يع�د �لف�سل يف حت�سني �لك�ميديا �إيلَّ وحدي بل 

�إىل عدٍد كبري من �الأ�سخا�س.
�لك�ميدية ب�قت حمدد،  �الأف��الم  تلزم  �لتي  �ل�سروط  �أي�ساً  ك�سرت   •

فمدة 1341This is 40 دقيقة.
 Terms of �أح�����ب م�����س��اه��دت��ه��ا م��ث��ل  �ل���ت���ي  �الأف�������الم  ك��ث��ري م���ن   -
 Broadcastأو�  Endearment، Jerry McGuire
News تتخطى �ل�ساعتني. وال ُيخفى �أن بع�س �أفالم �لدر�ما ال ينجح 
�لع�سرين  �إىل  حتتاج  �أن��ك  ت�سعر  دقيقة.  �لت�سعني  مدته  تتخطى  ح��ني 
ي�ساهدو�  �أن  �لنا�س  يّ�د  ملاذ�  �لفيلم...  لتفهم م�سم�ن  �الإ�سافية  دقيقة 
ل�ساعتني  �أن ي�سحك��  ي�دون  �ساعات وال  ملدة ثالث  تغرق  )�لتايتانيك( 

و13 دقيقة؟
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�خل�صر���ت �ملجمدة ت�صاعد على 
خف�ش �ل�صعر�ت �حلر�رية

ك�سفت در��سة �مريكية حديثة �ن تناول �خل�سر�و�ت �ملخمدة بانتظام 
ي�ساعد �لبدين على �لتحكم فى �ل�سعر�ت �حلر�رية .

�لغذ�ئية  و�حلمية  �لتغذية  �أ�ستاذ  باترفيلد  جا�سيكا  طالبت  حيث 
�أوز�نهم  خف�س  ف��ى  �ل��ر�غ��ب��ني  �ل��ب��دن��اء  �الأم��ري��ك��ي��ة  ل��ي���ال  بجامعة 
�حلر�رية  �ل�سعر�ت  منخف�سة  وجبات  تناول  على  �حلر�س  ب�سرورة 
�لي�مى مابني  �لغذ�ئي  �لنظام  �ملتناولة يف  ت��رت�وح معدالتها  بحيث 
1800 �سعر حر�ري �عتماد�ً على عامل �لعمر و�ل�زن  �إىل   1000

و�جلن�س و�لط�ل، طبقاً ملا ورد ب�كالة �أنباء �ل�سرق �الأو�سط.
و�أ�سارت �لبيانات �إىل �أن �أغلب �ل�جبات �ملجمدة منخف�سة �ل�سعر�ت 
�سعر�ً   350 �إىل   200 مابني  �حل��ر�ري��ة  �سعر�تها  ت��رت�وح  �حل��ر�ي��ة 
حر�رياً وهى ما ينا�سب مت��سط �ل�سعر�ت �حلر�رية �مل��س�عة الغلب 

�حلميات �لغذ�ئية.

البوتك�س

م����ادة تعرف  �ل��ب���ت��ك�����س 
ب�ت�نليم  ب��ا���س��م  علميا 
ت����ك�������س���ن وه������ى ع���ب���ارة 
كيميائية  م��������ادة  ع�����ن 
�لنباتات  ت�ستخل�س من 
وت���ع���م���ل ع���ل���ى �رت����خ����اء 
خا�سة  �ل�جه  ع�سالت 
جتاعيد  ظ����ه�����ر  ب���ع���د 
�ل�جه �لتى تن�ساأ نتيجة 
�ن���ق���ب���ا����س و�ن���ب�������س���اط 
ع�����س��الت �ل���ج��ه ط��ل 

�لي�م. 
البد من �سرورة �لدقة فى �ختيار مكان �حلقن و��ستخد�م كميات منا�سبة 

من �لب�تك�س و�ختيار طبيب ماهر ومتخ�س�س فى �حلقن بالب�تك�س. 
و�لب�تك�س ي�ساعد فى �إز�لة �لتجاعيد بال�جه �إال �أن �آثاره �جلانبية تكمن 
فى  يت�سبب  ق��د  مم��ا  خاطئ  مكان  ف��ى  باحلقن  �ملعالج  �لطبيب  قيام  عند 
�ملنا�سب قد يقلل  �لب�تك�س عن �حلد  زي��ادة كمية  �أن  �رتخاء �جلف�ن، كما 
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باتريك كوكابو عضو جمعية الثعابني األليفة يقبل أفعى كبيرة عشية االحتفاالت بقدوم السنة القمرية 
اجلديدة والتي يطلق عليها عام األفعى في حديقة مبانيال. )رويترز(.

اخلل؟ نهر  ي�ضمى  االنهار  • اأي 
على  ك��دالل��ة  �ل�سهد  �أو  �لع�سل  م��ن  نهر  ب��اأن��ه  �لنيل  نهر  ي��سف  ق��د 
عذوبة مياهه .. وعلى �لعك�س من �لنيل هناك نهر من �خلل وه� نهر 
) �لري� - فيناجرى ( �لذى ي�جد فى ك�ل�مبيا .. وه� جزء من �لنهر 
�أن �الأ�سماك ال ت�ستطيع  �الأك��رب �مل�سمى ك�كا .. وقد بلغ من مل�حته 
�لعي�س فيه وعندما حلل �لعلماء مياهه كيميائياً وجدو� �أنها حتت�ى 
�أج��ز�ء من  على �أحد ع�سر ج��زء�أ من حام�س �لكربيتيك وعلى ت�سعة 
حام�س �لهيدروكل�ريك فى كل 1000 جزء من �ملاء ... ويرجع �سبب 
بالقرب من بركان ي�سمى بركان )  �أنه يجرى  �إىل  �لنهر  مل�حة هذ� 

ب�ر��سيه ( .
العامل؟  يف  اأفعى  اأطول  طول  هو  • ما 

 �أط�ل �أفعى يف �لعامل هي �أفعى �الأنك�ند� �أو باء �ملاء هي �أط�ل �الأفاعي 
�إنها تعي�س يف �أنهار وم�ستنقعات جن�ب �أمريكا قد ي�سل ط�لها �إىل 36 
قدما رغم ك�نها غري �سامه �إال �أنها متيت �سحاياها  ب���سطة ع�سرهم 

تلتف �الأنك�ند� ح�ل ج�سم �ل�سحية وتع�سرهم حتى متيتهم خنقا

عدد بح�ر �ل�سعر ه� : �س�تة ع�سر بح�ر�ً �أن  تعلم  • هل 
�الفر�ط يف �أخذ بع�س �أن��ع �لفيتامينات ي�ؤدي �ىل �لت�سمم �أن  تعلم  • هل 

تعلم �أن �لفيل يبكي عندما يك�ن حزين  • هل 
�أن - �لر�أر�أة - تعني حتريك �لعينني و �إد�رتهما لت�سديد �لنظر على �لهدف تعلم  • هل 

على �الأر�س �جلاذبية  �سد�س  ت�ساوي  �لقمر  على  �جلاذبية  �أن  تعلم  • هل 
بالقري�ط �ملا�س  و  باجلر�م  ي�زن  �لذهب  �أن  تعلم  • هل 

ذيله  قطع  �ذ�  مي�ت  �حل�سان  �أن  تعلم  • هل 
تعلم �أن �ل�سلحفاة هي �حلي��ن �لتي يحفظ عظمه يف حلمه  • هل 

• هل تعلم �أن �لدلفني يغلق عني و�حدة عندما ينام
تعلم �أن �ل�سلحفاة و�لذبابة و�الأفعى ال متتلك حا�سة �ل�سمع • هل 

تعلم �أن �أق�ى ع�سلة يف ج�سم �الإن�سان هي ع�سلة �لفك • هل 
• هل تعلم �أن �جل�سم يحتمل حر�رة حتى 128 درجة مئ�ية

• هل تعلم �أن �الأذن �لي�سرى �أ�سعف �سمعاً من �الأذن �ليمنى

كان �لقمر نائما حينما �سمع بكاء عايل ونحيب فاأطل بهدوء ووقار لريى من �لذي يبكي فر�أى �رن�ب 
�ل�سغري فحزن من �جله و�ساأله مابك؟ فقال �رن�ب: ��سعت طريقي وال �ر�ه ، �لظالم �سديد..كيف �عرف 
و��سرع  �لطريق الرن���ب  فانار  �لقمر من فر��سه ووقف عاليا  ثم نه�س  �ساأ�ساعدك  �لقمر  ..فقال  �لبيت 
�يل بيته فرحا ،وقبل �ن يذهب �لقمر �يل فر��سه �سمع �سر�خا من ن�ع �خر �نه �سر�خ فزع وهلع وخ�ف 
فنظر ف�ساألها مابها فقالت �لثعلب يطاردين وال ��ستطيع �الختباء فه� ير�ين فقال لها �ساأ�ساعدك و��سرع 
بالدخ�ل �يل فر��سه مرة �خري و�ختباأ فعم �لظالم �ملكان و��ستطاعت �لغز�لة �ن ت�سل �يل بيتها يف �لظالم 
بدون �ن ير�ها �لثعلب ،ظن �لقمر بانه �سينام ن�ما عميقا لكنه �سمع �سر�خ �خر فقد كان �لدب �ال�س�د 
�لكبري ي�سرخ الن �بنه خرج ومل يعد وال ي�ستطيع روؤيته يف �لظالم فخرج �لقمر من فر��سه مرة �خري 
وظهر بكل و�س�ح لينري �لغابة للدب �لكبري ليبحث عن �بنه ويف نف�س �ل�قت �سرخ علي �سديقته �ل�سحابة 
وقال لها �بحثي معي عن �لدب �ل�سغري لن�ساعد �مه �مل�سكينة فخرجت �ل�سحابة تطري من مكان �يل مكان 
حتى ر�أته ف�قفت ف�قه و�سرخت وقالت �يها �لدب �ل�سغري �م�سي ور�ئي و�ست�سل المك وبالفعل م�ست 
�ل�سحابة  �لثعلب فا�سرعت  �مه وهنا ظهر  كاد يقرتب من  �ل�سغري حتي  �ال�س�د  �لدب  �ل�سحابة وخلفها 
�لثعلب  �بنه فلم يجد  �لكبري �ىل  �لدب  �لثعلب وت�سايقه وت�ؤخره قليال حتي و�سل  لت�سكب مائها ف�ق 
مفر� من �لهروب و�سحكت �ل�سحابة عليه ب�سدة و�سكرها �لقمر فقالت له �ين مل �فعل �سيئا فانت من قدم 
خدماته �لكثرية لل�سغار و�ساقف �الن هنا للحر��سة ريثما ترتاح قليال وذهب �لقمر للن�م ووقفت �ل�سحابة 

تت�سنت عليها ت�سمع من يناديها لت�ساعده .

القمر ال�صديق 

�لربتقال يوميًا بعد �لأكل ت�صاعد على �له�صم

�حت�صان �لطفل عند �لبكاء 
ي�صاعد على منوه 

 
قال در��سة �إن �حت�سان �لطفل عند �لبكاء ي�ساعد على من�ه ع�سبياً 
يف  للتكن�ل�جيا  ك�ينزالند  جامعة  من  �لباحثة  و�أ���س��ارت  وعاطفياً، 
�أ�سرت�ليا، �إىل �أن �لكثري من �الآباء ال يعرف�ن، كيف يهدئ�ن �أطفالهم 

�لر�سع عند �لبكاء، يف �الأ�سابيع �الأوىل من والدتهم.
�لتجاوب  �إىل  �لعمر يحتاج�ن  ه��ذ�  �الأط��ف��ال يف  �إن  �ل��در����س��ة،  وق��ال 
�إىل �أه��م��ي��ة ذل��ك على  �آب��ائ��ه��م عند �ل��ب��ك��اء، وذل���ك ن��ظ��ر�ً  �لكبري م��ن 

من�هم �لع�سبي و�لعاطفي، بح�سب جريدة �لر�ية �لقطرية.
�لذين  �لر�سع  �الأط��ف��ال  �أن  ن��روي��ج��ي،  �أم��ري��ك��ي  بحث  فريق  وك�سف 
مب�سكالت  لالإ�سابة  عر�سة،  �أك��ر  هم  �سبب،  دون  با�ستمر�ر  يبك�ن 

ذهنية و�سل�كية يف �سن��ت �لطف�لة �لالحقة.
ببكاء  �أب���د�ً  ي�ستهين��  �أال  �الآب���اء  �أن��ه يجب على  �إىل  �لباحث�ن  و�أ���س��ار 
ف�ر�ً،  ل��ذل��ك  �ملخت�س  �لطبيب  تنبيه  م��ن  ف��الب��د  �لر�سيع،  �لطفل 
ال  ولكنه  �الأط��ف��ال،  لبكاء  �سبب  ي��ك���ن  ق��د  �ملغ�س  �أن  �إىل  م�سريين 

�ل�الدة. من  �أ�سب�ع  ي�ستمر �إىل ما بعد 12 

�شارة حم�د �ل�شام�شي 
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

ريهام �أحمد
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  �سحفية  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

وفاء عبد�هلل عي�شان
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
اأطفال يف  ت�سبح طبيبة  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

�أن �لربتقال يحت�ي على مركبات دهنية  �أكدت در��سة حديثة 
من  و�مت�سا�سها  ه�سمها  ي�سهل  وبروتينية  وكرب�هيدر�تية 

دون �إجهاد �جلهاز �له�سمي. 
�أن تناول برتقالة و�حدة عقب �الأكل ي�ساعد كثري�ً على  حيث 
�له�سم، الأن �حلام�س �مل�ج�د فيها يثري �لغدد �ملعدية فتن�سط 
يعترب  وك��ذل��ك  �ل��ط��ع��ام،  به�سم  ت��ق���م  �ل��ت��ي  �لبب�سني  خ��م��رية 

�لربتقال م�سهياً ممتاز�ً �إذ� تناوله �الإن�سان قبل �لطعام. 
مقدمة  يف  يجعله  �ل��ذي  »ج«  بفيتامني  غني  �لربتقال  �أن  كما 
�الأغذية �ل��قية و�ل�سافية، فه� ي�ساعد على تثبيت �لكال�سي�م 
�ل��ن��زف مهما كان  �أث��ر فعال يف ح��االت  ل��ه  �أن��ه  يف �لعظام، كما 
�ل��ربت��ق��ال على  ق���يء �حل���ام���ل.  وي��ح��ت���ي  من�س�ؤها ويف وق���ف 

�أحما�س مثل حم�س �ل�سرتيك تتح�ل يف �جل�سم �إىل 
على  وت�ساعد  �جل�سمية،  �خلاليا  تفيد  قل�ية  م����د 
�لب�يل،  �جلهاز  يف  �اللتهابات  وتهدئة  �لب�ل،  �در�ر 
ولذلك كان �إعطاء �لع�سائر �سرورياً لطرد �ل�سم�م 

م�سدر�ً  �حلم�سيات  وتعترب  �لب�ل.   طريق  عن 
و�لف��سف�ر  �ل��ك��ال�����س��ي���م  م�����س��ادر  م��ن  ه��ام��اً 

عظيمة  فائدة  ذ�ت  جعلها  مما  و�حلديد، 
و�الأ�سنان،  و�لعظام  �ل��دم  �أم��ر����س  يف 

منع�س  �حلم�سيات  ع�سري  �أن  كما 
ومزيل للعط�س وخمف�س للحر�رة 

وطارد للبلغم.

رمي دروي�ش �حل�شاين
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
ت�سبح مديرة مدر�سة يف  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.


