
املاء
العادي  ب��احل��ج��م  ك��ا���س��ات   5 ب�����س��رب  اخل����راء  ين�سح 
ال��ت��ج��ارب والدرا�سات  اأث��ب��ت��ت  ي��وم��ي��اً.. فقد  امل��ي��اه  م��ن 
بالن�سبة  القلبية  ب��ال��ن��وب��ات  الإ���س��اب��ة  اح��ت��م��الت  اأن 
ب�  اأق���ل  ال��ق��در  ب��ه��ذا  امل���اء  ي�سربون  ال��ذي��ن  للأ�سخا�ص 
الدم  يخفف من كثافة  امل��اء  لأن  غريهم  من   54%

ويجعله اأقل احتماًل للتجلط.

التدخني ال�سلبي 
اق��ن��ع ���س��ري��ك ال��ع��م��ر ب��ال��ت��وق��ف ع��ن ال��ت��دخ��ن.. فقد 
اأثبتت الأبحاث اأن الزوج اأو الزوجة غري املدخنة تزيد 
 92% بن�سبة  القلبية  بالنوبة  اإ�سابتهما  احتمالت 
ما  وه��و  املدخنن  العمر من  �سريكة  �سريك-  ك��ان  اإذا 
يزيد  مدخن  م��ع  فاحلياة  ال�سلبي.  التدخن  ي�سمى 
يزيد  انه  اإذ  اأي�ساً  بالكولي�سرتول  الإ�سابة  احتمالت 
ن�سبة الكولي�سرتول ال�سيئ ويقلل ن�سبة الكولي�سرتول 

اجليد مما يرفع احتمالت جتلط الدم.

الريا�سة
اأ�سبوعياً  اأربع مرات  من املهم جداً ممار�سة الريا�سية 

على اأن ل تقل املدة عن ن�سف �ساعة للمرة الواحدة.
العمر  متو�سطي  الأ�سخا�ص  اأن  الدرا�سات  اأثبتت  فقد 
الذين ميار�سون الريا�سة مبعدل يرتاوح بن �ساعتن 
واأربع �ساعات اأ�سبوعياً اأقل احتماًل للإ�سابة بالنوبات 
ال��ق��ل��ب��ي��ة ب��ن�����س��ب��ة %60 م���ن الأ����س���خ���ا����ص ال���ذي���ن ل 

ميار�سون الريا�سة.

الوزن
اإذا كان وزنك فوق املعدل، من ال�سروري جداً اأن تقلله 
كيلوغرامات، وح�سب  وع�سرة  ي��رتاوح بن خم�سة  مبا 

احلاجة.
اأمريكية  واآخ����ره����ا درا����س���ة  ال���درا����س���ات،  اأث��ب��ت��ت  ف��ق��د 
ا�ستغرقت ع�سر �سنوات، اأن معدل اأعمار اأ�سحاب الوزن 
الزائد يقل عن معدل اأعمار اأ�سحاب الأوزان الطبيعية 

بثمانية اأعوام و�سهرين.

القهوة وال�ساي
بال�ساي،  با�ستبدالها  ال��ق��ه��وة  ع�ساق  اخل���راء  ين�سح 
بالنوبة  الإ�سابة  احتمالت  اأن  الدرا�سات  اأثبتت  فقد 
ال��ق��ل��ب��ي��ة ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��لأ���س��خ��ا���ص ال���ذي���ن ي�����س��رب��ون ما 
مبعدل  تقل  يومياً  ال�ساي  من  فناجن  ثلثة  معدله 
ال�ساي،  ي�����س��رب��ون  ل  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���ص  ع��ن  الن�سف 
والتي  ال�����س��اي  يف  امل���وج���ودة  للتاأك�سد  امل�����س��ادة  ف��امل��واد 
ت�سمى )فلفونويد�ص( توؤمن لع�سلة القلب نوعاً من 

احلماية.

ال�سلمون والتونا
التابعة  الطب  كلية  من  علماء  اأج��راه��ا  اأبحاث  اأثبتت 
اأ�سبوعياً  مرتن  ال�سمك  ت��ن��اول  اأن  ه��ارف��ارد  جلامعة 
تزيد  بن�سبة  القلبية  بالنوبة  الإ�سابة  احتمالت  يقلل 

على %30.. وال�سر يكمن يف مادة )اأوميغا – 3(.
ال�����س��ل��م��ون والتونا  ���س��م��ك  ب��ت��ن��اول  وي��ن�����س��ح الأط���ب���اء 
بالتناوب اأ�سبوعياً فكلهما غني بهذه املادة ال�سحرية. 

فيتامني E والأ�سربين
اط��ل��ب ال��ن�����س��ي��ح��ة م���ن ط��ب��ي��ب��ك ح����ول ه����ذا املو�سوع 

باحثون  اأجراها  التي  الدرا�سات  اأثبتت  فقد  ب��ال��ذات.. 
يقلل  ال��ث��ن��ائ��ي  ه���ذا  ت��ن��اول  اأن  بن�سلفانيا  ج��ام��ع��ة  م��ن 

احتمالت ان�سداد ال�سراين بن�سبة تزيد على 80%.

رقائق الذرة
)�سرييال-كورن  ال��ذرة  رقائق  بتناول  الأط��ب��اء  ين�سح 
فليك�ص( مع وجبة الفطور يومياً، فهذه الرقائق حتتوي 
من  ميكروغراما(   675( ومركزة  ج��داً  عالية  ن�سبة 

الفولت، اأو ملح حم�ص الفوليك كما ي�سميه البع�ص.
ت��ن��اول ه��ذه الكمية م��ن احلم�ص  وي��ق��ول اخل���راء ان 
يومياً يقلل احتمالت الإ�سابة بالنوبة القلبية بن�سبة 

.13%

البطيخ 
يحتوي  اأن���ه  الأب��ح��اث  اأث��ب��ت��ت  فقد  بالبطيخ..  عليك 
ع��ل��ى ن�سبة ع��ال��ي��ة ج���داً م��ن م���ادة )ال��ل��ي��ك��وب��ن( وهي 
قريب  وق��ت  حتى  يعتقد  ك��ان  للتاأك�سد  م�����س��ادة  م���ادة 
والتوت  )الطماطم(  البندورة  يف  فقط  موجودة  اأنها 

والفواكه احلمراء فقط.
ويقول اخلراء وفق درا�سات حديثة ان البطيخ يحتوي 
على هذه املادة بن�سبة %40 اأكرث من ن�سبة وجودها 
يف البندورة مما يجعل من عملية امت�سا�ص اجل�سم لها 

اأكرث �سهولة نظراً اىل ارتفاع ن�سبة املاء يف البطيخ.
وت�سري الدرا�سات اإىل اأن تناول البطيخ ب�سورة معتدلة 
القلبية  بالنوبة  الإ�سابة  يزيد قدرة اجل�سم على منع 

بن�سبة 30%.

عد للع�سرة 
ين�سح اخلراء باأن نعد للع�سرة قبل اتخاذ اأي رد فعل 
يف املواقف ال�سعبة.. فهذا الأ�سلوب الهادئ يف التعاطي 
الأق��ل قبل  ث��وان على  الأم���ور مينح �ساحبه ع�سر  مع 

اتخاذ اخلطوة التالية.
اإزاء  ينفعلون  ال��ذي  الأ�سخا�ص  اأن  ال��درا���س��ات  وت��وؤك��د 
ال�����س��ع��ب��ة واحل���رج���ة وي��ت�����س��رع��ون يف اتخاذ  امل���واق���ف 
القرارات اأكرث احتماًل من غريهم للإ�سابة باأمرا�ص 
للإ�سابة  اح��ت��م��اًل  واأك���رث  م��رات  ث��لث  بن�سبة  القلب 
بالنوبات القلبية قبل �سن اخلام�سة واخلم�سن بن�سبة 

خم�ص مرات.

�ص 22

�ص 27

الثالثاء -  14   مايو    2013 م    -    العـدد    10792
Tuesday   14    May     2013  -  Issue No   10792

ثقافة تعلم العلوم والريا�ضيات 

والتكنولوجيا يف موؤمتر �ضنوي نظمته كلية 

الرتبية مب�ضاركة معلمي ومعلمات املدار�س 

�سريين عبد النور:

القلب الطيب
 ال ينفع يف عملي

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

تطبيق ير�صد الطق�س بالهاتف 
د  ُيزوِّ اأندرويد  لهواتف  الريطانية تطبيقاً  �سيغنال  اأوبن  �سركة  طرحت 
امل�ستخدمن بتقارير حية ومبا�سرة عن حالة الطق�ص باملناطق القريبة 
منهم، وعلى م�ستويات �سديدة املحلية، اعتمادا على بيانات يجمعها من 
اجلو املحيط فعليا بالهاتف الذكي الذي ي�ستخدمونه با�ستغلل اإمكانات 

اأدوات ال�ست�سعار والقيا�ص املتاحة فيه.
ويعتمد التطبيق على حتويل الهواتف اإىل حمطات بالغة ال�سغر لر�سد 
وال�سغط  والرطوبة  احل��رارة  درج��ة  عن  معلومات  تقدم  الطق�ص،  حالة 
اجلوي، وغريهما، خلل الوقت احلقيقي، بدًل من تقدمي تقارير م�سجلة 

م�سبقاً، كما ُتعر�ص هذه البيانات عر موقع الإنرتنت املخ�س�ص.
مزودة  احلديثة  الذكية  الهواتف  اأن  فكرة  من  اأ�سا�ساً  امل�سروع  وينطلق 
اأحدث هواتف �سركة  اأدوات ال�ست�سعار، وقد برز هذا جليا يف  بكثري من 
�سام�سونغ الكورية اجلنوبية غلك�سي اأ�ص 4 الذي يت�سمن مقيا�ص درجة 
قوة  قيا�ص  واإمكانية  وال��رط��وب��ة،  اجل���وي،  وال�سغط  املحيطة،  احل���رارة 
املجال املغناطي�سي للأر�ص. بالإ�سافة اإىل قيا�ص م�ستويات الإ�ساءة من 

خلل ُم�ست�سعر يح�سب درجة �سطوع ال�سا�سة.
ولذلك فاإن ال�سركة املطورة لتطبيق ويذر �سيغنال واملتاح للتحميل جمانا 
اأف�سل حالته  اأن التطبيق يعمل يف  اإىل  اأ�سارت  عر متجر غوغل بلي 
املوا�سفات  اأن جميع الهواتف ذات  . واأ�سافت   4 اأ�ص  مع هاتف غلك�سي 
العالية تتمتع بنف�ص املزايا تقريبا، يف حن اأن الهواتف الأخرى �ستتمكن 
تتحكم  احل���رارة، حيث  درج��ة  ت�سجيل  امل�ساهمة يف  تقدير من  اأق��ل  على 
تت�سح  ومل  حرارتها.  درج��ة  لرتفاع  جتنباً  الليثيوم  بطاريات  ح��رارة  يف 
يتم  التي  الطق�ص  قيا�سات  التطبيق  بها  �سيعزل  التي  الطريقة  الآن  اإىل 
جيوب  داخ��ل  الهواتف  بقاء  خ��لل  اأو  املغلقة،  الأم��اك��ن  داخ��ل  ت�سجيلها 

عائلة �صينية تتوارث االعتناء بقرب عربي 
بعيد  واكتظاظها.. وغري  و�سخبها  ال�سينية  العا�سمة  بعيد عن  غري 
عن املقابر الثلثة ع�سر لأ�سرة مينغ )اأحد الأماكن ال�سياحية الهامة( 
وادعة  ق��ري��ة  ثمة  ب��ك��ن،  �سمال  بينغ  ت�سانغ  �ساحية  يف  وبالتحديد 
�سوارعها بل اأ�سماء ومعظم اأهلها يعملون بالزراعة، اإنها قرية خه ينغ 
التي يقطنها نحو ع�سرين عائلة من قومية خوي امل�سلمة من �سمنهم 
عائلة جانغ فنغ ت�سونغ. جانغ الذي ناهز ال�سبعن من العمر، لن جتده 
اإل بالقرب من منزله حيث يق�سي معظم وقته اإىل جوار �سريح كبري 
حامًل منجله ال�سغري ومعوله ليقتلع الأع�ساب ويحافظ على نظافة 
املكان. املكان يحيط به �سور كبري واأ�سجار هرمة يتجاوز عمر بع�سها 
خم�سة قرون، وتعلوها بطاقات حديدية حمر ثبتتها البلدية باعتبارها 
تتناثر  الأ�سجار  ظ��لل  وحت��ت  الأوىل  ال��درج��ة  من  طبيعية  حمميات 
هو ذلك  القبور حجماً  تلك  اأك��ر  �سواهد.  القبور معظمها بل  بع�ص 
ال�سريح الذي يعتني به جانغ، والذي ورث م�سوؤولية العتناء به عن 
جدوده واآبائه وها هو الآن يورثها لبنه من بعده. وعادة ما يعرف عن 
اأحياناً،  التقدي�ص  لدرجة  وفاتهم  بعد  للأجداد  احرتامهم  ال�سينين 
لكن الراقد حتت هذا الرثى ل ميت لهم باأية قرابة اأو �سلة رحم ول 
يعرفون حتى من اأين اأتى. فهو تاجر عربي جاء غريبا وا�ستقر به املقام 
يف هذه الأر���ص، وعرف عنه ال�ستقامة وح�سن اخللق و�سعة الطلع، 
فتبادل مع النا�ص الب�سائع والثقافات وجنح يف ن�سر تعاليم دينه بينهم 

فخلدوا ذكراه واأ�سبح ذلك الغريب قريباً.

تالميذ يدخنون ب�صبب االمتحانات 
املدار�ص  تلميذ  من  الكثري  اأن  لإثنن،  ام�ص  جديدة،  درا�سة  ك�سفت 
الإبتدائية الريطانية يلجاأون اإىل التدخن وتناول م�سروبات الطاقة، 
ب�سبب �سغوط المتحانات اعتقاداً منهم اأن ذلك ي�ساعدهم على النجاح. 
وقالت الدرا�سة، التي اجرتها �سركة اأغذية الأطفال )كيلوغ( ون�سرتها 
�سحيفة )�سن(، اإن %43 من التلميذ من الفئة العمرية 10 و11 
من  يتمكنوا  مل  املا�سي،  ال��ع��ام  يف  للمتحانات  خ�سعوا  ال��ذي��ن  ع��ام��اً 
الأكل م�سبقاً ب�سبب �سعور الع�سبية. واأ�سافت اأن %2.5 من التلميذ 
الريطانين اعتمدوا على م�سروبات الطاقة قبل خو�ص الإمتحانات. 
الأكل  من  يتمكن  مل  تلميذ  ووجدت الدرا�سة اأن واحداً من كل 200 
على الإطلق قبل الإمتحانات، ودخل اإىل قاعة الإمتحان بعد تدخن 
عدد من ال�سجائر فقط. وقالت خبرية علم النف�ص يف �سركة )كيلوغ(، 
اإميا كيني، اإن تلميذ املدار�ص الإبتدائية الريطانية ل يح�سلون على 
اأوقات  خلل  اإليه  يحتاجون  الذي  احليوي  والعملي  العاطفي  الدعم 

المتحانات املجهدة .

مراكز لياقة خا�صة بالكبار 
ميّني جيل ما بعد احلرب الكونية الثانية بالوليات املتحدة نف�سه باأن 
يظل جيل �سابا على الدوام، ولكن احلقيقة التي ل ميكن اإيقافها هي 

اأنه يتقدم يف العمر، ولذلك فهو يحتاج ملراكز لياقة بدنية خا�سة به.
ففي هذه الأماكن املخ�س�سة ملن جاوز اخلم�سن، جتد اآلت التمارين 
اإن بع�ص  الهوائية م�سبوطة على الدوام على الدرجات الب�سيطة، بل 
وتوم  �سوزي  ال��زوج��ان  واأ�س�ص  اجللو�ص.  و�سع  يف  تتم  اللياقة  دورات 
الثانية، مراكز  العاملية  اللذان ينتميان جليل ما بعد احلرب  بويربوم 
ويل�سيون للياقة، التي يبلغ متو�سط اأعمار منت�سبيها 62 عاما. وتوؤكد 
واأن�ساأ  ف��وق.  وم��ا  اخلم�سن  يف  هم  ملن  حقا  منا�سبة  البيئة  اأن  �سوزي 
ميني�سوتا  بوليتي  فروع  ولها   ،2009 عام  اللياقة  الزوجان مراكز 
و�ساوث داكوتا، ول توجد بهذه املراكز م�سايات كهربائية وبرامج ثابتة 
للحمية، بل يتحدد الرنامج وفقا مل�ستوى لياقة الفرد، فهناك بطاقات 
ذكية حتدد لكل فرد م�ستوى املقاومة الذي يحتاجه اأثناء التدريب على 
الأجهزة، والفرتة التي يحتاجها على كل جهاز، كما يو�سع له برنامج 

احلمية الذي ينا�سبه.

كّلفت  الأدم����غ����ة  ه���ج���رة 
اإي����ط����ال����ي����ا امل����ل����ي����ارات 
ال�سناعين  احت������اد  رئ���ي�������ص  ق�����ال 
�سكوينزي،  جيورجيو  الإيطالين، 
كّلفت  الأدم���غ���ة  ه��ج��رة  اإن  ام�������ص، 
اإي��ط��ال��ي��ا امل��ل��ي��ارات م��ن ال���ي���ورو يف 

ال�سنوات الأخرية.
الإيطالية  الأن���ب���اء  وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 
اأمام  قوله  �سكوينزي،  عن  )اأن�سا(، 
للعلوم  ميلنو  مبوؤ�س�سة  م��وؤمت��ر 
امل�ستمرة  الهجرة  اإن  التطبيقية، 
مليارات  للأدمغة كّلفت اإيطاليا 5 
ال�سنوات  خ��لل  الأق���ل  على  ي���ورو 
ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ا���س��ي��ة وق���دم���ت هدية 
واأو�سح  ال���ب���لد.  مل��ن��اف�����س��ي  ثمينة 
حقيقة  اإىل  ت�ستند  ح�����س��اب��ات��ه  اأن 
ا�ستثمار  ه��و  ال��واح��د  ال��ب��اح��ث  اأن 
األف   800 قيمته  ت��ع��ادل  جماعي 
النزف  ه����ذا  اأن  واأ�����س����اف   . ي�����ورو 
اإىل  و���س��ل  ح��ت��ى  انت�سر  امل��ت��وا���س��ل 
على  ترد  وبلدنا  طلبنا..  اأف�سل 
ي�سار   . خ��ط��ري  ن��ظ��ر  بق�سر  ذل���ك 
ركود  ف��رتة  تعي�ص  اإيطاليا  اأن  اإىل 
اقت�سادي هي الأطول يف تاريخها.

ي�سري  ق����د  ال���ك���ب���ار  اأمل 
مل������ت������اع������ب ن���ف�������س���ي���ة
الأملاين  النف�ص  علم  اأخ�����س��ائ��ي  اأك���د 
بال�سرورة  لي�ص  اأن��ه  ه��اوب��ت  م��ارت��ن 
اأن يعزى �سعور كبار ال�سن بالأمل اأو 
التنف�ص  �سيق  اأو  ب��ال��دوار  اإ�سابتهم 
ج�سدية  متاعب  م��ن  معاناتهم  اإىل 
فح�سب، اإذ ميكن اأن يرجع ذلك اإىل 
النف�سية  امل��ت��اع��ب  ببع�ص  اإ�سابتهم 
هاوبت  واأردف  ال��ق��ل��ق.   ك��ا���س��ط��راب 
لعلم  الأملانية  اجلمعية  ع�سو  -وه��و 
النف�سي  وال��ع��لج  ال�سيخوخة  نف�ص 
كثري  مليل  نظرا  اأن��ه  فييل-  مبدينة 
م��ن ك��ب��ار ال�سن ل��ع��دم ال��ت��ح��دث عن 
خماوفهم وحماولة تقبلها واعتبارها 
فاإنه  بالعمر،  للتقدم  اأ�سا�سية  �سمة 
اإ�سابتهم  اك��ت�����س��اف  ي��ت��م  ل  غ��ال��ب��ا 
ال��ق��ل��ق، مم��ا يعر�سهم  ب��ا���س��ط��راب��ات 
اأخرى  با�سطرابات  الإ�سابة  خلطر 
الإدم���ان.  اأو  كالكتئاب  عنها  ناجتة 
�سرورة  على  الطبيب  �سدد  ول��ذل��ك 
ال�سن الذين يعانون  اأن يحاول كبار 
م���ن م��ث��ل ه���ذه الأع����را�����ص، البحث 
ك����ي ميكنهم  ع����ن ط��ب��ي��ب خم��ت�����ص 
امل����خ����اط����ر، لفتا  م����ن جت���ن���ب ه�����ذه 
ممار�سة  على  املواظبة  ���س��رورة  اإىل 
الأن�����س��ط��ة ال��ب��دن��ي��ة ال��ت��ي مي��ك��ن اأن 
الإ�سابة  م��ن  الوقاية  يف  ت�ساعدهم 
بهذا القلق من الأ�سا�ص، لأنها تدعم 

�سعورهم بج�سدهم على نحو جيد.

باربرا والرتز تعتزم التقاعد 
تعتزم مقدمة الرامج الأمريكية 
امل��خ�����س��رم��ة ب���ارب���را وال����رتز )84 
برناجمها  ع���ر  الإع������لن  ع���ام���ا( 
يف  تقاعدها  ع��ن  فيو  ذي  ال�سهري 

�سيف العام املقبل.
وق��ال��ت وال�����رتز: اأن���ا ���س��ع��ي��دة جدا 
ع���ام مقبل  اإىل  واأت��ط��ل��ع  ب���ق���راري 
رائ��ع وخا�ص مع )ذي فيو( و)ايه 
ب���ي ���س��ي ن���ي���وز( ع��ل��ى ح���د ����س���واء . 
)ذي  برنامج  ابتكرت  اأن��ا  وتابعت: 
فيو( وي�سعدين اأنه �سي�ستمر حتى 
والرتز،  واأ���س��ارت   . اأت��رك��ه  اأن  بعد 
عام  يف  املهنية  حياتها  ب���داأت  التي 
اإىل  ت��ت��ط��ل��ع  اإن���ه���ا  اإىل   ،1961
اأخ����ذ ا���س��رتاح��ة وروؤي������ة م���ا الذي 
اجلديد  اجل��ي��ل  يقدمه  اأن  ميكن 
م���ن ال�����س��ح��اف��ي��ن. واأ����س���اف���ت يف 
ت�سريحات ن�سرت على موقع �سبكة 
ايه بي �سي : اأنا ل اأريد اأن اأظهر يف 
اآخر.  جبل  اأت�سلق  اأو  اآخ��ر  برنامج 
اأري����د ب���دل م��ن ذل���ك اجل��ل��و���ص يف 
اإىل  باإعجاب  واأنظر  م�سم�ص  حقل 
الرجال  وبع�ص  املوهوبات،  الن�ساء 

اأي�سا، الذين �سياأخذون مكاين. 

�صعف ال�صمع قد يوؤدي اإىل تراجع 
القدرات الذهنية 

حذرت الرابطة الأملانية لأطباء الأنف والأذن واحلنجرة من اأن �سعف ال�سمع قد ل يوؤدي 
اإىل النعزال عن املجتمع فقط، اإمنا اإىل تراجع القدرات الذهنية اأي�ساً، م�ستندة يف ذلك 

اإىل نتائج درا�سة اأمريكية حديثة.
واأو�سحت الرابطة، التي تتخذ من مدينة نوميون�سرت مقراً لها، اأن الدرا�سة الأمريكية 

�سملت 2000 �سخ�ص، منهم نحو 1160 م�ساباً ب�سعف يف ال�سمع. ويف بادئ الأمر 
مل يتم ملحظة اأي تراجع يف القدرة على التذكر اأو يف النواحي املعرفية الأخرى لدى 
�سعاف ال�سمع. ولكن بعد مرور �ستة اأعوام، تراجع الأداء املعريف لدى 41 % من هوؤلء 
اأكرث من غريهم مَمن يتمتعون بقدرة جيدة على ال�سمع عند خ�سوعهم  الأ�سخا�ص 

لعدة اختبارات يف الأداء املعريف.
قلة  اإىل  ال�سمع  �سعاف  لدى  الذهنية  القدرات  تراجع  الأملانية  الرابطة  واأرجعت 
املثريات الذهنية التي ي�ستقبلونها من اخلارج نتيجة عدم قدرتهم على التوا�سل 
مع الآخرين. لذا �سددت الرابطة الأملانية على �سرورة علج م�ساكل ال�سمع على 
ُي�ساعد يف تفادي العواقب  اأن  اأن ا�ستخدام �سماعة مُيكن  اإىل  وجه ال�سرعة، لفتًة 

الوخيمة املرتتبة على �سعف ال�سمع.
كما اأكدت الرابطة الأملانية على اأهمية اأن يحاول اأقارب �سعاف ال�سمع م�ساعدتهم 

يف التخل�ص من اخلجل من ارتداء ال�سماعة.

خطوات وقائية الإبعاد خطر النوبات القلبية 
املدار�س  يف  تعلمناه  م��ا  ه��ذا  ع���اج..  قنطار  م��ن  خ��ري  وق��اي��ة  دره��م 

للوقاية يختلف كثريًا عما هو عليه  البع�س  البتدائية، لكن مفهوم 
بالفعل.. ويف ما يلي بع�س اخلطوات الوقائية التي ين�سح 

بالنوبات  الإ�سابة  خطر  لدرء  واملخت�سون  الأطباء  بها 
القلبية، مع ماحظة اأن اخلطوات التالية قد مت ترتيبها 

ح�سب اأهميتها الطبية:



•• العني - الفجر:

ب��زي��ارة مبنى احلرم  الكندية  اوت���اوا  ق��ام وف��د من جامعة 
ال���ذي يراأ�سه  ال��وف��د  اجل��ام��ع��ي جلامعة الم����ارات واط��ل��ع 
ال���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ف��ران�����س��وا ك��ريي��ر ع��ل��ى جت��رب��ة جامعة 
والطلبية  الك���ادمي���ي���ة  ال�����س��ع��د  خم��ت��ل��ف  يف  الم�������ارات 
وال��ت��ق��ن��ي��ة ح��ي��ث ال��ت��ق��ى ال���وف���د يف ب���داي���ة زي���ارت���ه �سعادة 
الدكتور علي را�سد النعيمي مدير جامعة المارات والذي 
ا�ستعر�ص اآفاق التعاون بي اجلامعتن يف موا�سيع خمتلفة 
كان يف مقدمتها مو�سوع تطوير اللغة العربية يف جامعة 
اوتاوا وكيف ميكن ان ت�سهم جامعة المارات يف تعزيز هذا 
اجلانب ح�سر اللقاء ال�ستاذ الدكتور �سهام الدين كلداري 
والدرا�سات  العلمي  البحث  ل�سوؤون  اجلامعة  مدير  نائب 

العليا. 
عن  اجلامعة  م�سرية  النعيمي  را�سد  علي  الدكتور  و�سرح 
املراحل النتقالية التي مرت بها جامعة المارات والنقلت 
و�سلت  املا�سية حتى  العقود  التي حتققت خلل  النوعية 
ال��ي��وم ح��ي��ث حت���دث الدكتور  اجل��ام��ع��ة اىل م��ا ه��ي عليه 
عليها  ح�سلت  التي  الكادميية  العتمادات  عن  النعيمي 
العاملي  وترتيبها  والن�سانية  العلمية  واق�سامها  اجلامعة 
تعدد  يف  الول  املركز  على  ح�سلت  ان  بعد  اجلامعات  بن 
جامعة  عاملية  على  يدل  ما  التدري�ص  هيئة  اع�ساء  وتنوع 
المارات وبن يف حديثه ان جامعة المارات ت�سعى وب�سكل 

حثيث للبحث عن نوعية ما تقدمه من علوم ومعارف. 
وقال الدكتور النعيمي  ناق�سنا يف الجتماع امور خمتلفة 
وامل�������س���ورة الكادميية  ال���دع���م  ت��ق��دمي  م��ق��دم��ت��ه��ا  ك���ان يف 

من  العربية  اللغة  يخ�ص  فيما  وطلبتها  اوت���اوا  جلامعة 
خلل ا�ستقبال طلبة كندين او ار�سال ا�ساتذة من جامعتنا 
لتقدمي حما�سرات او ور�ص عمل ودورات تدريبية ، كما مت 
امر  وهو  والدرا�سات  البحوث  جمال  يف  التعاون  مناق�سة 
باعتبارها  الم����ارات  جلامعة  بالن�سبة  اله��م��ي��ة  يف  غ��اي��ة 
ال��ق��رن احلادي  ج��ام��ع��ة  ت��ك��ون  لأن  ج��ه��ده��ا  وب��ك��ل  ت�سعى 

والع�سرين يف البحث العلمي. 

من جهته قال ال�ستاذ الدكتور عبد اهلل عبيد ا�ستاذ اللغة 
التعاون  مبقدار  كثريا  �سعدنا  اوت���اوا   جامعة  يف  العربية 
طلبتنا  ا�ستقبال  مو�سوع  يف  اجلامعة  ادارة  اب��دت��ه  ال��ذي 
 1000 م��ن  اك��رث  لدينا  حيث  العربية  لغتهم  لتطوير 
طالب وطالبة يدر�سون اللغة العربية من خلل م�ساقات 
دولة  ان  نعلم  ون��ح��ن  اوت����اوا  جامعة  يف  وف��رع��ي��ة  رئي�سية 
باللغة  بالغ  اهتمام  الكادميية على  المارات وموؤ�س�ساتها 

العربية لذلك �سعينا ان تكون جامعة المارات هي الداعم 
لنا يف هذا اجلانب.

بعد ذلك قام الوفد الكندي بعقد �سل�سلة من الجتماعات 
الهند�سة والطب  لكليات  الكليات وم�ساعديهم  مع عمداء 
الدين  �سهام  الدكتور  ال�ستاذ  بح�سور  الن�سانية  والعلوم 
كلداري ناق�سوا يف هذه الجتماعات الليات املختلفة التي 
واكادميي  بحثي  ت��ع��اون  م��ن  عليه  الت��ف��اق  مت  م��ا  ت�سهل 

وتبادل على م�ستوى الطلبة والتدري�سين. 
اروق���ة جامعة  تعريفية يف  ال��زائ��ر بجولة  ال��وف��د  ق��ام  ث��م 
المارات وكلياتها وخمتراتها وابنيتها احلديثة واعربوا 
عن تقديرهم لإدارة اجلامعة حل�سن ال�ستقبال والتعاون 
الذي مل�سوه يف ت�سهيل مهمتهم بعدها جال الوفد يف مدينة 
هذه  يف  واحل�سارية  التاريخية  املعامل  اه��م  لزيارة  العن 

املدينة اجلميلة.  

•• العني - الفجر:

الإم����ارات  جامعة  ال��رتب��ي��ة  بكلية  امل��ن��اه��ج  ق�سم  نظم 
ن�سر ثقافة    : ب��ع��ن��وان  ال�����س��ن��وي اخل��ام�����ص  م���وؤمت���ره 
مبدار�ص  والتكنولوجيا  وال��ري��ا���س��ي��ات  ال��ع��ل��وم  تعلم 
املوؤمترالذى ح�سره  ا�ستملت فعاليات  الإمارات  دولة 
الرف�سيور  الم����ارات  بجامعة  ال��رتب��ي��ة  كلية  عميد 
الدكتور  ال��رتب��ي��ة  ك��ل��ي��ة  ي���وزي���رت ووك���ي���ل  ا���س��ت��ي��ف��ن 
التدري�ص  وط��رق  املناهج  ق�سم  ورئي�ص  الكعبي  علي 
خم�سون  جانب  اىل  املجيني  يو�سف  ابراهيم  الدكتور 
من معلمي ومعلمات مدار�ص الدولة على ور�ص عمل 
وكان  الأ���س��ا���س��ي��ة.  امل����واد  م��ه��ارات  ت��ط��وي��ر  ا�ستهدفت 
املنطلق الأ�سا�سي لتلك الور�ص حاجة امليدان الرتبوي 
اإىل تفعيل دور املتعلم ؛ لذا فاإنها غطت عدة حماور، 
منها ما ا�ستهدف الطالب وفيه توجهت بع�ص الور�ص 
والتدري�ص  ال��ت��خ��ط��ي��ط  م���ه���ارة  امل��ع��ل��م��ن  اإك�����س��اب  يف 
واملتو�سط  املتميز  قدراتهم  بجميع  للطلبة  والتقومي 
يف  ال��دول��ي��ة  الخ��ت��ب��ارات  بع�سها  وت��ن��اول  وال�سعيف. 
نتائجها  على  ترتب  وما  والريا�سيات،  العلوم  تقييم 
من ممار�سات وجوانب تطويرية يف املجالن. هذا من 
جهة ومن جهة ثانية يقوم املعلمون مبراعاة الفروق 
الذكاءات  اأو  التعلم  اأ�ساليب  فى  اأك��ان  �سواء  الفردية 

املتعددة . 
اكت�سبوا  املعلمن  ان  املجينى  ابراهيم  الدكتور  وق��ال 
اإىل  الطلبة  ت�سنيف  على  ال��ق��درة  ال��ور���ص  تلك  م��ن 
وميولهم  العلمية  ق��درات��ه��م  ح�����س��ب  خمتلفة  ف��ئ��ات 

�سرورة  اإىل  املعلمن  امل��درب��ون  ووج���ه  واجت��اه��ات��ه��م. 
للعملية  اأ���س��ا���س��ي  كمنطلق  ال��ط��ال��ب  ع��ل��ى  الع��ت��م��اد 
التعليمية، ويجب الهتمام بكل طالب على حدة، فعند 
التخطيط يكون الطالب موجود كنقطة انطلق من 
معارفه للمجهول، ومن بيئته للعوامل الأخرى، ومن 
الرتبوية  امل�ساريع  وتنطلق  جمرداته،  اإىل  اأحا�سي�سه 
ويجب  مبجتمعه  ربطها  ويجب  نف�سه  الطالب  م��ن 

تطويع املادة العلمية وربطها بواقع الطالب. 
اعتمدت الور�ص على اإك�ساب املعلمن مهارة التخطيط 
من اأجل حتفيز الطالب نحو بناء معرفته بذاته بدًل 
اإح��داث رغبة ذهنية  من التلقن، ونقطة البداية هو 
ل��دى ال��ط��ال��ب نحو الإج��اب��ة ع��ن ت�����س��اوؤلت يحدثها 
املوقف التعليمي، ومن هنا تاأتي اأهمية توظيف البيئة 

التعليمية بكل مكوناتها لترثي العملية التعليمية؛

وا�ساف ان ور�ص املوؤمتر اهتمت بادماج التكنولوجيا يف 
العملية التعليميةحيث انه لي�ص من املت�سور اليوم اأن 
فالبيئة  ال�سف،  بن جدران  الطالب حم�سوراً  يكون 
املوؤمتر  فقدم  وال��زم��ان،  املكان  اآف��اق  تعدت  التعليمية 
ور�ًسا يف بناء ملفات الإجن��از، وكيفية توظيف الأيباد 
اإلكرتونية،  بناء مواد  الور�ص مهارة  اإحدى  ، وقدمت 
احل�سور  اإك�ساب  يف  كبري  ب�سكل  الور�ص  �ساهمت  كما 
مهارات تدري�سية ياأمل املنظمون اأن يكون لها مردود 

كبري على نتائج حت�سيل الطلبة يف تلك املواد.
ح�سر املوؤمتر عدد كبري من املعلمن يف التعليم العام، 
وقدم وكيل الكلية الدكتور علي الكعبي كلمة ترحيبية 

، �سكر فيها رئي�ص جامعة الإمارات ال�سيخ حمدان بن 
مبارك اآل نهيان لدعمه فعاليات املوؤمتر والذي قدمت 
املناهج والتدري�ص  فيه كلية الرتبية من خلل ق�سم 
فيها وبالتعاون مع زملء من اجلامعات الزميلة ور�ص 
ت�سدت حلاجات املعلم يف �سوء امل�ستجدات احلديثة يف 

تدري�ص مواد الع�سر.
ال��دك��ت��ور ع��ل��ي الكعبي ك��ذل��ك احل�����س��ور على  و���س��ك��ر 
كما  املوؤمتر،  فعاليات  اأث��رت  التي  الور�ص  تفاعلهم يف 
�سكر رئي�ص ق�سم املناهج والتدري�ص د. اإبراهيم املجيني 
واللجنة املنظمة للملتقي والزملء املحا�سرين وكل 

من �ساهم يف جناح فعاليات املوؤمتر. 

اإقامة العني ت�صارك يف فعاليات 
اليوم العاملي للثال�صيميا 

•• العني – الفجر:

اليوم  مع  وبالتزامن  العن  الأجانب  و�سوؤون  الإقامة  اإدارة  نظمت 
النور  م�ست�سفى  مع  والتن�سيق  بالتعاون  وذلك  للثل�سيميا  العاملي 
ومركز املدار الطبي وبنك الدم الإقليمي يوماً �سحياً حيث ا�ستمل 
عدد  على  العاملي  الثل�سيميا  ل��ي��وم  ال��ت��وع��وي  ال�سحي  ال��رن��ام��ج 
املوظفن  املجتمع من  �سرائح  ا�ستهدف جميع  الذي  الأن�سطة  من 
م�سببات  ح��ول  �سحية  حم��ا���س��رة  ال��رن��ام��ج  ت�سمن  واملتعاملن، 
الوقاية  وط��رق  الت�سخي�ص  وكيفية  وعوار�سه  الثل�سيميا  مر�ص 
املحا�سرة  وب��ع��د  ال��ن��ور  م�ست�سفى  م��ع  بالتن�سيق  وذل���ك  وال��ع��لج 
حتديد  مت�سمن  الطبية  الفحو�سات  برنامج  اإع���داد  مت  ال�سحية 
ف�سيلة الدم ون�سبة ال�سكر و م�ستوى ال�سغط بالتن�سيق مع مركز 

املدار الطبي.
املوظفن  م��ن  امل�ستهدفة  للفئات  طبية  ا�ست�سارات  تقدمي  مت  ك��م 

واملتعاملن بالإ�سافة اإىل طرح م�سابقة �سحية للح�سور.
عند  ب��ال��دم  ال��ت��رع  حملة  تنظيم  مت  التوعوي  الرنامج  نهاية  يف 
هذه  تاأتي  الإقليمي  ال��دم  بنك  مع  بالتعاون  الإدارة  مبنى  مدخل 
العاملي من منطلق حر�ص  الثل�سيميا  احلملة وبالتزامن مع يوم 
الإدارة يف دعم املبادرات الإن�سانية وامل�ساعدة يف احلفاظ على حياة 

الكثري من املر�سى واملحتاجن لعمليات نقل الدم.
اأن  العن  اإقامة  العقيد خليفة مطر احلمريي مدير  �سعادة  واأك��د 
الإجتماعية  امل�سوؤولية  مبادرات  مع  اإن�سجاماً  تاأتي  الفعالية  هذه 
املوؤ�س�سية لإقامة العن ويف اإطار برنامج الإرتقاء ب�سحة املوظفن 
املنا�سبات  ه��ذه  يف  امل�ساركة  على  ال��دائ��م  الإدارة  وح��ر���ص  ووعيهم 
ال�سحية لتعزيز وتنمية املفاهيم ال�سحية للمجتمع ون�سر التوعية 
جمتمع  لبناء  الوقائية  الطبية  الفحو�سات  باأهمية  اأف���راده  ب��ن 

معايف.
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ثقافة تعلم العلوم والريا�صيات والتكنولوجيا يف موؤمتر �صنوي 
نظمته كلية الرتبية مب�صاركة معلمي ومعلمات املدار�س 

مب�ساركة متخ�س�سني من جامعة الإمارات

تطوير برامج اللغة العربية بجامعة اأوتاوا الكندية 



وكاتبة  الطبخ  بكتب  املتخ�س�سة  ب��راون  اإيلن  تقول 
املقالت الغذائية واملحررة ال�سابقة يف ق�سم الغذاء يف 
�سحيفة USA Today: )الفرق بن طبق جيد 
يف  يكمن  منها  ممتاز  وطبق  باجلبنة  املعكرونة  من 
التقنية(. تتعلق العنا�سر الأ�سا�سية من تلك التقنية 
�سل�سة  واإ���س��اف��ة  املنا�سبة  ب��ال��درج��ة  البا�ستا  ب�سلق 

ناعمة.
باجلبنة  امل��ع��ك��رون��ة  ط��ب��ق  ك���ان  )اإذا  ب����راون:  ت�سيف 
اأقل  البا�ستا بدرجة  الفرن، فيجب �سلق  مطبوخاً يف 
ويجب اأن تبدو لزجة عند دخولها الفرن. اإنها ميزة 
 20 بعد  املنا�سبة  الرتكيبة  على  للح�سول  مهمة 

دقيقة اأو ن�سف �ساعة(.
الثالث  ال��ع��ام��ل  ال��ع��ن��ا���س��ر، يتعلق  ت��ل��ك  ب��ع��د ���س��م��ان 
مبكّون معن ولي�ص بالطريقة: نعني اجلبنة طبعاً. 
يجب ا�ستعمال جبنة قوية النكهة حتماً ولكن يجب 
على  للح�سول  اأك���رث  اأو  ن��وع��ن  م��ن  خليط  اخ��ت��ي��ار 

ال�سماكة املنا�سبة.
�سواء اخرتنا الطبخ خارج الفرن اأو داخله، اأو ا�ستعملنا 
خمتلف  م��ن  اأن���واع���اً  اأ���س��ف��ن��ا  اأو  التقليدية  امل��ق��ادي��ر 
الروتينات  اأو  خ��ر���س��وف(  )ب��روك��ويل،  اخل�����س��راوات 
اأف�سل و�سفة  ترتكز  م��ق��دد(،  دج���اج، حل��م  )ك��رك��ن��د، 
معكرونة باجلبنة على هذه الرتكيبة. تعر�ص براون 
)مع لورا ويرلن، �ساحبة كتاب )معكرونة باجلبنة 
 ))Mac & Cheese، Please( )!من ف�سلك

تفا�سيل الرتكيبة يف ما يلي.

البا�ستا
خبزها  قبل  جزئي  ب�سكل  البا�ستا  �سلق  الأف�سل  من 
با�ستعمال  ابداأي  الفرن.  اأكرث يف  البا�ستا تن�سج  لأن 
القا�سي واختاري  القمح  با�ستا جمففة غنية ب�سميد 
براون  تعدد  اإن�سن(.  )اأقل من  اأ�سكاًل ق�سرية منها 
وويرلن اأكرث من 12 نوعاً، لكن من الأف�سل البدء 
مبعكرونة بيني اأو جيميلي اأو اأور�سيتي. تن�سح براون 
على  امل��ال  واإن��ف��اق  املكلفة  امل�ستوردة  الأن���واع  بتجاهل 
اجلبنة. ثم يجب طبخ البا�ستا يف ماء مغلية حتتوي 
على ن�سبة منا�سبة من امللح اإىل اأن ت�سبح طرية لكن 

غري مطاطية. تذوقيها للتاأكد من تركيبتها.

اجلبنة
ابحثي عن النوعية اجليدة وال�سماكة املنا�سبة. ميكن 
حتقيق ذلك عر ا�ستعمال خليط من الأجبان. تقول 
براون: )العن�سر الأ�سا�سي هنا هو اجلبنة التي يجب 
اأنواع  جميع  وح��ده��ا:  تناولها  عند  ل��ذي��ذة  تكون  اأن 
ل  التي  الأج��ب��ان  اإنها  ال��غ��ودا.  اأو  والغرويري  ال�سيدر 
الثانوية  اجلبنة  نكهة  �ستكون  امل����ذاق(.  ح��ادة  تكون 
لكن  ال��ب��ارم��ي��زان.  اأو  ال��زرق��اء  اجلبنة  الأق����وى مثل 
تو�سح  الأن���واع.  ه��ذه  اأق��ل من  كمية  ا�ستعمال  يجب 
ب��راون: )اإن��ه لأم��ر مده�ص ما ميكن اأن تفعله كمية 
�سغرية من هذه الأنواع(. نن�سح ب�سراء املنتجات من 
جيداً  ق�سماً  ي�سمل  بقالة  متجر  اأو  للأجبان  متجر 
للأجبان. )تطرح الكاتبتان جمدداً ع�سرات الأفكار يف 
هذا املجال(. يف حال عدم القيام بذلك، ميكن اختيار 
ومونرتي  ال�سيدر  مثل  ال�سوبرماركت  من  الأجبان 
ب����راون. لكن ل  راأي  ج��اك وج��الب��ي��ن��و ج��اك بح�سب 
اإذ حتذر براون من  تختاري اجلبنة املرو�سة م�سبقاً 

اأن )اجلبنة تبداأ بفقدان نكهتها فور بر�سها(.

ال�سل�سة
للح�سول على �سل�سة جبنة خمملية وناعمة تغطي 
حت�سري  يكفي  بالت�ساوي،  اأخ���رى  ومقادير  البا�ستا 
خليط الزبدة والطحن. ي�سّكل ذلك اخلليط اأ�سا�ص 
لكن  ي�����س��ه��ل حت�����س��ريه��ا.  ال��ت��ي  ال��ب�����س��ام��ي��ل  �سل�سة 
لحظت براون خلل ال�سنوات التي اأم�ستها يف كتابة 
طريقة  تعلم  ال��ن��ا���ص  م��ن  قلة  اأن  الغذائية  امل��ق��الت 
اإليِك الطريقة: اطبخي الزبدة )اأو نوع  حت�سريها. 
دهني اآخر( والطحن معاً على حرارة منخف�سة كي 
ا�سكبي  ث��م  نيئاً،  يكون  ح��ن  نكهته  الطحن  يخ�سر 
احلليب ببطء )بعد ت�سخينه( على حرارة متو�سطة 
حرارة  على  اخلليط  واطبخي  الكتل،  ت�سّكل  لتجنب 
خفيفة اإىل اأن تزداد �سماكة ال�سل�سة. اأ�سيفي اجلبنة 
ت�سّكل  وق��د  ال�سل�سة  �سترد  واإل  ت��دري��ج��ي  ب�سكل 

اجلبنة كتلة هائلة ل ميكن تذويبها ب�سهولة.

م���ع���ك���رون���ة م��ت��و���س��ط��ي��ة ب���اجل���ب���ن���ة وال����زي����ت����ون )6 
اأ�سخا�ص(

دقيقة.  30 التح�سري:  • مدة 
دقيقة.  40 الطبخ:  • مدة 

و�سفة مقتب�سة من كتاب )و�سفات معكرونة باجلبنة( 
للكاتبة اإيلن براون التي عمدت اإىل تعديل الو�سفة 
 Sarita’s Macaroni & التي يقدمها مطعم

نيويورك. يف   Cheese

املقادير
- 8 اأف�سا�ص ثوم غري مق�سرة.

- ملعقة اأو ملعقتان �سغريتان من زيت الزيتون.
- 170 غراماً من ال�سبانخ.

- 220 غراماً من معكرونة البيني.
- ملعقتان كبريتان من الزبدة غري اململحة.

- ملعقتان كبريتان من الطحن.
- كوب ون�سف من احلليب ال�ساخن والكامل الد�سم.

- ملعقتان �سغريتان من الزعرت الطازج.
- ملعقة �سغرية من بر�ص احلام�ص.

- 170 غراماً من جبنة املاعز املفتتة.

- 56 غراماً من جبنة مون�سرت املرو�سة.
- ن�سف ملعقة �سغرية من امللح.

- فلفل مطحون طازج.
- ربع كوب من زيتون كالماتا املقطع.

- 85 غراماً من جبنة بروفولون.
- ربع كوب من فتات اخلبز.

الطريقة
375 درج��ة. اخلطي  1- �سخني الفرن على ح��رارة 
الثوم مع الزيت ولّفي اخلليط بورق الأملنيوم. اطبخيه 
بن 15 و20 دقيقة اإىل اأن ي�سبح الثوم طرياً. دعيه 
يرد ثم انزعي الثوم من الق�سرة واهر�سيه للح�سول 

على تركيبة ت�سبه املعجون.
املاء  ذل��ك، �سخني طنجرة كبرية من  2- يف غ�سون 
ودعيها على  ال�سبانخ  فيها  اأ�سيفي  واغليها.  اململحة 
انزعيها  ثانية.   30 ت�سبح طرية، مدة  اأن  اإىل  النار 
و�سّفيها من املاء. عندما ترد، جففيها من ال�سائل. 
اأ�سيفي البا�ستا اإىل املاء املغلية ودعيها على النار اإىل 
بالكامل.  مطاطية  ت�سبح  األ  يجب  لكن  ت��ل��ن،  اأن 

�سّفي البا�ستا واغ�سليها ثم اأعيديها اإىل الطنجرة.
ح���رارة منخف�سة.  ال��زب��دة يف مقلة على  ذوب��ي   -3
وحركيه  النار  على  اخلليط  ودع��ي  الطحن  اأ�سيفي 
ويبداأ  ال��ب��ي��ج  اإىل  ل��ون��ه  مي��ي��ل  اأن  اإىل  دق��ي��ق��ة  م���دة 
درجة  اإىل  احل���رارة  ارف��ع��ي  حجمه.  وي��زي��د  بالغليان 
اخلليط  �سخني  ب��ب��طء.  احلليب  ا�سكبي  متو�سطة. 
خففي  م�ستمر.  ب�سكل  وحركيه  بالغليان  يبداأ  حتى 
احلرارة اإىل درجة منخف�سة واأ�سيفي الزعرت وبر�ص 
مدة  خفيفة  نار  على  يغلي  اخلليط  دعي  احلام�ص. 

دقيقتن.
متلحق،  ب�سكل  ومون�سرت  املاعز  جبنة  اأ�سيفي   -4
املزيد.  اإ�سافة  قبل  اجلبنة  ت��ذوب  اأن  اإىل  وحركيها 
تّبلي اخلليط بامللح والفلفل. اأ�سيفي الثوم وال�سبانخ 
فوق  ال�سل�سة  ا�سكبي  ث��م  البا�ستا.  اإىل  وال��زي��ت��ون 
انقلي  ك��ل��ه��ا.  الكمية  تغطي  ك��ي  وح��رك��ي��ه��ا  البا�ستا 
جبنة  اخلطي  بالزبدة.  مدهونة  مقلة  اإىل  الطعام 
الروفولون مع فتات اخلبز ثم ا�سكبي اخلليط فوق 

الطبق.
5- اخبزي الطعام بن 20 و30 دقيقة اإىل اأن تظهر 
الطبق  �سطح  وي�سبح  اجل��ب��ن��ة  �سل�سة  يف  ف��ق��اع��ات 
قبل  دق��ائ��ق  بنّي ال��ل��ون. دع��ي الطبق ي��رت��اح م��دة 5 

تقدميه.
غ��رام��اً من   27 �سعرة ح��راري��ة،   490 يف احل�����س��ة: 
ملغ   56 امل�سبعة،  الدهون  من  غراماً   14 الدهون، 
من الكول�سرتول، 42 غراماً من الكربوهيدرات، 21 
 4 غراماً من الروتينات، 666 ملغ من ال�سوديوم، 

غرامات من الألياف.

معكرونة باجلبنة مع الدجاج )6 اأ�سخا�ص(
دقيقة.  30 التح�سري:  • مدة 

دقيقة.  40 الطبخ:  • مدة 
املعكرونة  )و���س��ف��ات  ك��ت��اب  م��ن  م�ستخل�سة  و���س��ف��ة 
ومقتب�سة من مطعم  براون  اإيلن  للكاتبة  باجلبنة( 
نوعن  جت��م��ع   .Rockit Bar and Grill
مف�سلن من املاأكولت بالن�سبة اإىل الطاهين جيم�ص 
غوتوالد واأماندا داونينغ: معكرونة باجلبنة ودجاج. 
يجب تقدمي الطبق مع اأ�سابع الكرف�ص لإجناز املهمة 
ب�سكل مثايل بح�سب قول براون، التي تدعو اإىل طبخ 
الطبق خارج الفرن ولكننا حّولنا الو�سفة اإىل طبق 
الأ�سلية  الو�سفة  ك��ان��ت  اأخ����رياً،  ال��ف��رن.  يف  خم��ب��وز 
تدعو اإىل تذويب الأجبان وحتويلها اإىل كرميا بدل 
لنا  حت�سري �سل�سة الب�ساميل. لكننا غرينا ذلك وف�سّ

الطريقة الثانية لتناول طبق خفيف.

املقادير
- 220 غراماً من معكرونة كافاتابي.

- ملعقتان كبريتان من الزبدة غري اململحة.
- ملعقتان كبريتان من الطحن.

- 1 ¾ كوب من احلليب الكامل الد�سم.
- ربع كوب من جبنة البارميزان الطازجة واملرو�سة.

- ن�سف كوب من جبنة مونرتي جاك املرو�سة.
- ن�سف كوب من جبنة الغورغانزول.

- ن�سف ملعقة �سغرية من امللح.
- فلفل اأ�سود طازج ومطحون.

- ملعقة اأو ملعقتان من ال�سل�سة احلارة.
- ملعقتان �سغريتان من خل التفاح.

م�����س��وي ومنزوع  ���س��در دج���اج  م��ن  ك��ب��رية  - �سريحة 
اجللد والعظام ومقطع اإىل مكعبات.

الطازج  امل��ع��م��ر  ال���ث���وم  م���ن  ك���ب���ريت���ان  م��ل��ع��ق��ت��ان   -
واملقطع.

- ن�سف كوب من فتات اخلبز.

الطريقة
�سخني  درج��ة.   375 ح��رارة  على  الفرن  �سخني   -1
طنجرة من املاء املاحلة واغليها على حرارة مرتفعة. 
ا�سلقي البا�ستا من دون اأن ت�سبح مطاطية بالكامل. 
�سّفيها واغ�سليها حتت ماء باردة. اأعيدي البا�ستا اإىل 

الطنجرة.
2- يف غ�سون ذلك، ذوبي الزبدة يف مقلة على حرارة 
منخف�سة. اأ�سيفي الطحن. دعي اخلليط على النار 
اإىل  مائًل  لونه  ي�سبح  اأن  اإىل  دقيقة  م��دة  وحركيه 
النار  ارف��ع��ي  حجمه.  وينمو  بالغليان  وي��ب��داأ  البيج 
�سخني  ببطء.  احلليب  ا�سكبي  متو�سطة.  درج��ة  اإىل 
اخلليط اإىل اأن يبداأ بالغليان وحركيه ب�سكل م�ستمر. 
خف�سي احلرارة. اأ�سيفي اأجبان البارميزان ومونرتي 
جاك وحركي اخلليط اإىل اأن تذوب اجلبنة. اأ�سيفي 
الغورغانزول. دعي اخلليط يغلي على حرارة  جبنة 

خفيفة مدة دقيقة. تّبليه بامللح والفلفل.
3- �سخني الزبدة وال�سل�سة احلارة واخلل يف مقلة 
�سغرية. اأ�سيفي الدجاج وحركيه كي تغطي ال�سل�سة 

جميع الكمية بالت�ساوي. تّبليه عند احلاجة.
حركي  ال��ب��ا���س��ت��ا.  اإىل  اجل��ب��ن��ة  �سل�سة  اأ���س��ي��ف��ي   -4
املعمر.  والثوم  الدجاج  فيه  غط�سي  جيداً.  اخلليط 
ور�ّسي  ب��ال��زب��دة  م��ده��ون��ة  �سينية  يف  امل��ق��ادي��ر  �سعي 

عليها فتات اخلبز. اخبزيها بن 20 و30 دقيقة.
غ��رام��اً من   19 �سعرة ح��راري��ة،   420 يف احل�����س��ة: 
الدهون، 12 غراماً من الدهون امل�سبعة، 61 ملغ من 
 20 الكربوهيدرات،  من  غ��رام��اً   41 الكول�سرتول، 
ال�سوديوم،  من  ملغ   605 الروتينات،  من  غ��رام��اً 

غرامان من الألياف.
لتغيري طريقة حت�سري طبق املعكرونة  • ملحظة: 
باجلبنة واإعداده داخل الفرن، ميكن تطبيق طريقة 
ت�سبح  اأن  دون  م��ن  البا�ستا  ا�سلقي  ب����راون:  اإي��ل��ن 
مطاطية بالكامل وزيدي كمية ال�سائل بن�سبة 25% 
لكن احتفظي بكمية اجلبنة نف�سها. لتح�سري الطبق 
بن�سبة  جم��دداً  ال�سائل  كمية  خف�سي  ال��ف��رن:  خ��ارج 

الربع وا�سلقي البا�ستا اإىل اأن ت�سبح مطاطية.

معكرونة باجلبنة على الطريقة املك�سيكية 
)6 اأ�سخا�س(

دقيقة.  30 التح�سري:  • مدة 
الطبخ: �ساعة. • مدة 

باجلبنة  )معكرونة  كتاب  م��ن  مقتب�سة  و�سفة  اإن��ه��ا 
من ف�سلك!( للكاتبة لورا ويرلن. يف عدد كبري من 
اأخرى  مقادير  اأو  �سل�سة  ويرلن  ت�سيف  و�سفاتها، 
لتقدميها مع الطبق النهائي من املعكرونة. يف هذه 
ميكنك  التوماتيلو.  �سل�سة  ت�سيف  ه��ي  الو�سفة، 
عن�سر  اأي  اإ�سافة  ع��دم  اأو  خمتلفة  خلطة  ا�ستعمال 
امل�سوية  بوبلنو  فليفلة  م��ع  ق��ّدم��ن��اه  نحن  مم��اث��ل. 
اإنها �سهية جداً. كذلك، تدعو  واملقطعة اإىل �سرائح. 
اإنهاء الطبق خارج الفرن، لكننا نف�سل  و�سفتها اإىل 

خبزه يف الفرن لذا عّدلنا بع�ص التوجيهات.

مقادير
• ال�سل�سة

املق�سرة  ال��ت��وم��ات��ي��ل��و  ف��اك��ه��ة  م���ن  غ���رام���اً   220  -
واملقطعة اإىل مكعبات.

ومقطعة  وم��ق�����س��رة  متو�سطة  اأب��ي�����ص  ب�سل  ح��ب��ة   -
بالطول اإىل 6 قطع.

ومنزوعة  ب��ال��ط��ول  مقطعة  ���س��ريان��و  فليفلة  حبة   -
البذور.

- ملعقتان كبريتان من زيت الكانول.
- ن�سف ملعقة �سغرية من ملح كو�سري.

- فلفل اأ�سود طازج ومطحون.
- ربع كوب من ورق الكزبرة الطازجة واملفرومة.

- ملعقتان كبريتان من املاء.

املعكرونة باجلبنة
- 220 غراماً من املعكرونة ال�سغرية.

- ملعقتان كبريتان من زيت الكانول.
- ربع كوب طحن.

- كوبان ون�سف الكوب من احلليب القليل الد�سم.
- ملعقة �سغرية من امللح.

املرو�سة،  ج��اك(  )البير  جبنة  من  غراماً   340  -
حواىل 3 اأكواب ون�سف

- كوب من حبوب الذرة الطازجة اأو املجلدة )ل داعي 
لتذويبها اإذا كانت جملدة(.

- حبتان كاملتان من خملل جالبينو املقطع.
واملفروم،  ال��ط��ازج  ال��ك��زب��رة  ورق  م��ن  ك���وب  ن�سف   -

وبع�ص الأوراق للزينة.
- ن�سف كوب من رقائق التورتيل امل�سحوقة.

الطريقة
حرارة  على  الفرن  �سخني  ال�سل�سة،  لتح�سري   -1
والفليفلة  والب�سل  التوماتيلو  �سعي  درجة.   375
امللح  ر�سي  ال��زي��ت.  م��ع  اخلطيها  للَخبز.  �سينية  يف 
والفلفل. اخبزيها وحركيها من وقت لآخر مدة 20 
دقيقة اإىل اأن تتفتت حبات التوماتيلو. دعي الطعام 
واملاء.  الكزبرة  اإىل اخل��لط مع  انقليه  قليًل.  يرد 
اخفقي اخلليط اإىل اأن ي�سبح طرياً. تذوقيه وتبليه 

عند احلاجة.
طنجرة  �سخني  ب��اجل��ب��ن��ة،  امل��ع��ك��رون��ة  لتح�سري   -2
املاء املاحلة واغليها على حرارة مرتفعة.  كبرية من 
طرية  ت�سبح  اأن  اإىل  واط��ب��خ��ي��ه��ا  ال��ب��ا���س��ت��ا  اأ���س��ي��ف��ي 
�سرط اأن حتافظ على ق�ساوة معينة. يجب األ تكون 
باردة.  مب��اء  واغ�سليها  �سفيها  بالكامل.  مطاطية 

اأعيدي البا�ستا اإىل الطنجرة.
على  م��ق��لة  ال��زي��ت يف  �سخني  ذل���ك،  3- يف غ�سون 
وحركيه  ب��ب��طء  الطحن  ا�سكبي  متو�سطة.  ح���رارة 
ت�سّكل  ح���ن  اإىل  ث��ان��ي��ة  و45   30 ب���ن  ب��ا���س��ت��م��رار 
دقيقة  ب��ن  اخلليط  حركي  املعجون.  ت�سبه  تركيبة 
رائحته.  وتفوح  داكناً  لونه  ي�سبح  اأن  اإىل  ودقيقتن 
منخف�سة.  اأو  متو�سطة  درج��ة  اإىل  احل���رارة  خففي 
ا�سكبي احلليب وامللح ببطء ودعي اخلليط على النار 
بن 5 و7 دقائق اإىل اأن ي�سمك ويبداأ بالغليان عند 
اأن يكون اخلليط �سميكاً مبا يكفي  الأط��راف. يجب 
ب�سكل  اجلبنة  اأ�سيفي  خ�سبية.  ملعقة  ظهر  ليغطي 
اإ�سافة كميات  اأن تذوب قبل  اإىل  متلحق وانتظري 

اأخرى.
معها  تنخلط  كي  البا�ستا  اإىل  ال�سل�سة  اأ�سيفي   -4
ال����ذرة واجل��الب��ي��ن��و والكزبرة.  اأ���س��ي��ف��ي  ث��م  ج���ي���داً. 
انقليها اإىل قالب مدهون بالزبدة ور�سي فوقه رقائق 
حرارة  على  ال��ق��ال��ب  اخ��ب��زي  امل�سحوقة.  ال��ت��ورت��ي��ل 
�سطحها  ويبداأ  ال�سل�سة  تغلي  اأن  اإىل  درج��ة   375
دعي  دقيقة.  و30   20 بن  بني،  ل��ون  اإىل  بالتحول 
الطبق.  ت��ق��دمي  قبل  دقيقة   15 م��دة  ي��رد  الطعام 

قدميه بعد �سكب ال�سل�سة عليه.
من  غراماً   32 ح��راري��ة،  �سعرة   580 يف احل�سة: 
ملغ   59 امل�سبعة،  الدهون  من  غراماً   13 الدهون، 
من الكول�سرتول، 50 غراماً من الكربوهيدرات، 25 
غراماً من الروتينات، 974 ملغ من ال�سوديوم، 4 

غرامات من الألياف.

�شحة وتغذية

23

تتمحور و�سفات املعكرونة باجلبنة حول اعتماد التقنية املنا�سبة، مع اأن كثريين يظنون اأن العن�سر الأ�سا�سي هو اجلبنة. ثمة جوانب 
اأخرى ل�سمان احل�سول على اأف�سل تركيبة ونكهة بح�سب اإيلني براون، موؤلفة كتاب )و�سفات املعكرونة باجلبنة: 80 ن�سخة كا�سيكية 
 Mac & Cheese: 80 Classic & Creative Versions of the Ultimate( )ال�سهلة املاأكولت  اأف�سل  من  ومبتكرة 

.)Running Press ن�سر  )دار   )Comfort Food

ترتكز على التقنية

املعكرونة... اأ�صهل الو�صفات واأف�صلها 

التهاب احللق عند االطفال
انفلونزا مو�سمية، ل  الآون��ة الأخ��رية م�سرحاً حل��الت  العامل يف  ك��ان 
بالتهاب  حالياً  اللتبا�ص  بع�ص  يحيط  الأط��ف��ال.  اأ�سابت  التي  �سيما 
الناجتة من  والنفلونزا  تقرح احللق  اأو  احتقان  وبالفارق بن  احللق 
عدوى فريو�سية والتهاب اللوزات ب�سبب العقديات اجلرثومية. اإليك 

بع�ص الن�سائح.

%100 وتنطبق  �سيء موؤكد  الأم��ور احلياتية، ل  غ��رار معظم  على 
الأم����ور عينها ع��ل��ى ال��ت��ه��اب احل��ل��ق ال��ف��ريو���س��ي واجل��رث��وم��ي. تتعدد 
احتقان  ب��ن  التمييز  ع��ن  اأح��ي��ان��اً  الأه���ل  يعجز  التي لأجلها  الأ���س��ب��اب 

احللق والتهاب اللوزتن ب�سبب العقديات.
يرتبط احتقان احللق الفريو�سي يف العادة باأعرا�ص فريو�سية اأخرى 
ت�سمل ال�سعال واأعرا�ص ت�سيب اجلهاز التنف�سي العلوي مثل الحتقان 
على  بحمى،  بال�سرورة  يكون م�سحوباً  اأن  دون  الأن��ف من  �سيلن  اأو 

خلف حالت النفلونزا التي ترتافق مع ارتفاع حرارة ج�سد الطفل.
عند الإ�سابة باحتقان احللق الفريو�سي، ل تت�سخم العقد اللمفاوية 
طفلك  اإق��ن��اع  من  متكنت  اإذا  اأمل.  اأي  العنق  مل�ص  ي�سبب  ول  العنق  يف 
بفتح فمه لروؤية احللق واللوزتن، �ستلحظن اأن اللوزتن ل تبدوان 
حمراوتن اأو ملتهبتن اأو متقرحتن رغم �سعوره بالأمل. اإل اأن الطفل 

يتاأمل كّلما ابتلع. من هنا ل يك�سف فح�ص احللق نظرياً على الكثري.
من جهة اأخرى، ُي�سيب التهاب اللوزتن ب�سبب العقديات الإن�سان يف 

ال�ستاء وال�سيف اإل اأن الإ�سابة به تبقى قليلة.

عقد ملفاوية
خلل الفرتة املا�سية، انت�سر التهاب اللوزتن ب�سبب العقديات كثرياً، 
5 و15  اأنه ي�سيب بكرثة الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بن  علماً 
احللق  يف  مفاجئاً  التهاباً  باملر�ص  اإ�سابته  عند  املري�ص  يعاين  عاماً. 
اجلهاز  ت�سيب  اأع��را���ص  اأي  عليه  تظهر  اأن  دون  من  ح��رارت��ه  وترتفع 
عنق  حت�س�ص  مماثلة،  ح��الت  يف  احتقان(.  )�سعال،  العلوي  التنف�سي 
فالتهاب  مت�سخمة،  ملفاوية  عقد  وج��ود  م��ن  وت��اأك��د  املري�ص  الطفل 

اللوزتن ب�سبب العقديات ي�سبب ظهور عقد طرية كبرية يف العنق.
ب�سبب  ال��ل��وزت��ن  بالتهاب  امل�ساب  الطفل  حلق  اإىل  تنظرين  عندما 
العقديات، �ستلحظن ت�سخماً واحمراراً وتقرحاً يف اللوزتن )تبدوان 
كلحٍم ينء( بالإ�سافة اإىل من�سات نزفية على الل�سان مما مينح احللق 
مظهر )الغا�سب(. ي�سكو الطفل امل�ساب اأحياناً من اأمٍل يف الراأ�ص ويف 

البطن، بالإ�سافة اإىل بع�ص حالت التقيوؤ.
اإ�سابة الطفل بالتهاب اللوزتن ب�سبب العقديات )عدوى  للتاأكد من 
جرثومية( يتعن عليك اأن تنظفي �سقف احللق. ميكنك اأن ت�ستفيدي 
معظم  يلجاأ  امل��ت��واف��رة.  ال�ستنبات  واإج����راءات  الفحو�سات  بع�ص  من 
الأطباء اإىل فح�ص �سريع للتاأكد من الإ�سابة بالتهاب اللوزتن ب�سبب 
 10 امل�سابن به مب�سادات حيوية ملدة  ما يعاجلون  العقديات وغالباً 
امل�����س��ادات احليوية ل تنفع ملعاجلة  اأن  اإىل  ب��ّد م��ن الإ���س��ارة  اأي���ام. ول 
اإجراء فح�ص  احتقان احللق الفريو�سي، لذلك يحر�ص الأطباء على 

يتاأكدون من خلله من نوع الإ�سابة قبل حتديد العلج.
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العدد  10792 بتاريخ   2013/5/14     
        اعادة  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 598 /2013 جت كل-م ت - ب -اأظ

املتخ�ض�ضة: املقاوالت والنزاعات االن�ضائية
ال�سريف اجلن�سية:  التجارية ذ.م.م وميثلها عبدال�سلم ومنري حممود  املا�ص  مدعي/ �سركة 
المارات مدعي عليه: موؤ�س�سة املا�سة احلمراء للمقاولت العامة مالكها ال�سيده �سهري عبداهلل 
 - درهم   9000000 بقيمة  بتعوي�ص  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  حممد 
الفائدة بقيمة 12% املطلوب اعلنه/موؤ�س�سة املا�سة احلمراء للمقاولت العامة مالكها ال�سيده 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر   عنوانه:  المارات   اجلن�سية:  حممد  عبداهلل  �سهري 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/27 املوافق  الثنن  يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة 
فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية 
- الكائنة   املحكمة التجارية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على القل. 

�سدر بتاريخ  2013/5/12

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10792 بتاريخ   2013/5/14     
        اعادة  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 836 /2013 جت كل-م ت - ب -اأظ

اونو  امل�سماه  الرخ�سة  �سريك يف  ب�سفته  الفردان  ابراهيم حممد  مدعي/ حم�سن عبدالنبي 
كوزميتك�ص ذ.م.م ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بابوظبي واآخرون اجلن�سية: المارات   
مدعي عليه: فابيول ماريا ب�سفتها �سريكة يف الرخ�سة امل�سماه اونو كوزميتك�ص ذ.م.م ال�سادرة 
عقد  ف�سخ  الدعوى:  مو�سوع  ال�سويد   اجلن�سية:  بابوظبي  القت�سادية  التنمية  دائرة  من 
امل�سماه  الرخ�سة  يف  �سريكة  ب�سفتها  ماريا  اعلنه/فابيول  املطلوب  درهم     150000 �سراكة 
ال�سويد     اجلن�سية:  بابوظبي  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  ذ.م.م  كوزميتك�ص  اونو 
الثنن  يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر   عنوانه: 
املوافق 2013/5/20 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 6.00 م�ساًء امام 
الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة   املحكمة التجارية مبع�سكر اآل نهيان 
موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا 

عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/5/12

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10792 بتاريخ   2013/5/14     
        اعادة  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1145 /2013 جت كل-م ت - ب -اأظ

املتخ�ض�ضة: امل�ضارف واملوؤ�ض�ضات املالية
جمموعة  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�سية:  ال�سلمي  ابوظبي  م�سرف  مدعي/ 
�سحة  الدعوى:  مو�سوع  المارات   اجلن�سية:  واخرون  ذ.م.م  املحدودة  جر  بن 
حجز وثبوت احلق مببلغ 20.445.852.85 درهم  املطلوب اعلنه/�سركة ال�سناعات 
العربية املتقدمة ذ.م.م كفيل �سامن اجلن�سية: المارات   عنوانه: بالن�سر  حيث ان 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم الثلثاء املوافق 2013/5/21 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة 
الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر اآل نهيان 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  

2013/5/12

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10792 بتاريخ   2013/5/14     
        اعادة  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم1544 /2012 جت جز-م ت - ب -اأظ

مدعي/ موؤ�س�سة ايبل للنقليات العامة ميثلها/ حممود رم�سان الع�ساله اجلن�سية: 
المارات   مدعي عليه: باك رويال للنقليات العامة ميثلها وكيل اخلدمات ال�سيد/ 
 49876 بقيمة  مالية  الدعوى: مطالبة  المارات مو�سوع  اجلن�سية:  اجمد حممود 
درهم +12% فائدة قانونية املطلوب اعلنه/ باك رويال للنقليات العامة ميثلها وكيل 
اخلدمات ال�سيد/ اجمد حممود اجلن�سية: المارات  عنوانه: بالن�سر  حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/5/22 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة       �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  امل�ستنداتك موقعا  و�سورا  بدفاعك  ايداع مذكرة 

الدعوى بثلثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/4/30

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10792 بتاريخ   2013/5/14     
         اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 634 /2013 جت جز-م ت - ب -اأظ

الكتبي   �سيف  عبيد  خليفه  عبيد  ميثلها  النزهة  لقوارب  انتاليا  موؤ�س�سة  مدعي/ 
واخرون  عفاكي  رزيق  عليه:  مدعي  المارات   اجلن�سية:  الرخ�سة  مالك  ب�سفته 
املطلوب  درهم     9000 بقيمة  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  لبنان   اجلن�سية: 
لبنان   اجلن�سية:  �سحود  2-جورج  لبناين  اجلن�سية:  عفاكي  رزيق   -1 اعلنهما/ 
يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه: 
باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/28 املوافق  الثلثاء 
الكائنة  الثانية ب� حمكمة ابوظبي   البتدائية -  امام الدائرة  ال�ساعة 8.30 �سباحاً 
ايداع مذكرة بدفاعك  بوا�سطة وكيل معتمد وعليك  او  نهيان  �سخ�سيا  اآل  مع�سكر 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على 

القل. �سدر بتاريخ  2013/5/08

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10792 بتاريخ   2013/5/14     
         اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 275 /2013 جت جز-م ت - ب -اأظ

بينوي  عليه:  مدعي  الهند   اجلن�سية:  عبدالقادر  حممود  �سلطان  مدعي/ 
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  الهند   اجلن�سية:  ديفا�سيا  الوم�سواتيل 
مببلغ 100.000 درهم املطلوب اعلنه/ بينوي الوم�سواتيل ديفا�سيا اجلن�سية: 
الهند  عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/27 املوافق  الثنن  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  نهيان   اآل  مع�سكر  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/5/07
قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10792 بتاريخ   2013/5/14     
         اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 967 /2013 ح نف�س- م ر- ب- اأظ

القبي�سي اجلن�سية: المارات  مدعي عليه:  مدعي/ رمي مبارك علي غامن 
ال�سام�سي اجلن�سية: المارات  مو�سوع الدعوى:  جا�سم را�سد خلفان را�سد 
را�سد  خلفان  را�سد  اعلنه/جا�سم  املطلوب  للمح�سونن  �سيارة  توفري 
ال�سام�سي اجلن�سية: المارات عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/5/26 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الرابعة 
ب� حمكمة ابوظبي   البتدائية - الكائنة املقر الرئي�سي  �سخ�سيا او بوا�سطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �سدر  القل.  على  ايام  بثلثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل 

2013/5/13

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية
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العدد  10792 بتاريخ   2013/5/14     
اعالن احلكم يف الق�ضية رقم 2012/1504 جتاري   جزئي  

اىل املحكوم عليه/1( �سركة ركن الوادى ملواد البناء ذ.م.م 2( حممد حبيب ال�سريك يف 
ال�سركة املدعى عليها واملوقع على ال�سيكات   العنوان بالن�سر نعلمك انه بتاريخ املوافق 
2013/1/7م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعله ل�سالح / 
عر المارات لتح�سيل الديون بالتايل: حكمت املحكمة ح�سوريا: بالزام املدعى عليها 
بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 19.654.00 درهم ) ت�سعة ع�سر الف و�ستمائة واربعة 
وخم�سون درهم( وفائدة تعوي�سية على املبلغ الق�سى به اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى 
اتعاب املحاماة.   التام وامل�ساريف ومائتى درهم مقابل  ال�سداد  يف 2012/11/19 وحتى 
�سدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/5/12 حكما قابل لل�ستئناف خلل 

30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.  
القا�ضي/حممد عمر مقن�ضة

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ضاء )      
املحكمة التجارية        

العدد  10792 بتاريخ   2013/5/14     
اعالن احلكم يف الق�ضية رقم 2011/1371 جتاري   جزئي  

بالن�سر  العنوان  ن��ور  حممد  ال���س��لم  �سيف  حممد  عليه/  املحكوم  اىل 
املوافق 2012/11/26 قد حكمت عليك هذه احلكمة  بتاريخ  انه  نعلمك 
يف الدعوى املذكورة بالرقم اعله ل�سالح / �سركة �سمية لل�سيانة العامة 
بان  عليه  امل��دع��ى  ب��ال��زام  احل�����س��وري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل: 
يوؤدي اىل املدعي مبلغا وقدره )13000 درهم ( والزمته بامل�ساريف منها 
مبلغ مائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة.  �سدر بتوقيعي وختم املحكمة 
بتاريخ املوافق 2013/5/8 حكما قابل لل�ستئناف خلل 30 يوما اعتبارا 

من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.  
القا�ضي/ه�ضام توفيق عبدالغني    
 رئي�س الدائرة التجارية اجلزئية االوىل  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ضاء )      
املحكمة التجارية        

العدد  10792 بتاريخ   2013/5/14     
اعالن احلكم يف الق�ضية رقم 2011/1387 جتاري   جزئي  

اىل املحكوم عليه/ نثار احمد افتخار احمد   العنوان بالن�سر نعلمك انه 
بتاريخ املوافق 2012/10/31 قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى 
املذكورة بالرقم اعله ل�سالح / �سركة �سمية لل�سيانة العامة بالتايل: 
اىل  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعى  بالزام  احل�سوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت 
درهم(  وثلثمائة  الف  )ثلثة   ) دره��م   3.300( وق��دره  مبلغ  املدعية 
قيمة ال�سيك، والزامه كذلك بامل�سروفات.   �سدر بتوقيعي وختم املحكمة 
بتاريخ املوافق 2013/5/8 حكما قابل لل�ستئناف خلل 30 يوما اعتبارا 

من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.  
القا�ضي/علي را�ضد احل�ضاين        
 رئي�س الدائرة التجارية اجلزئية الثالثة  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ضاء )      
املحكمة التجارية        

العدد  10792 بتاريخ   2013/5/14     
اعالن احلكم يف الق�ضية رقم 2011/1361 جتاري   جزئي  

اىل املحكوم عليه/ ماريلو كوينداتان كا�سكولن العنوان بالن�سر نعلمك 
يف  احل��ك��م��ة  ه���ذه  عليك  حكمت  ق��د   2012/12/23 امل��واف��ق  ب��ت��اري��خ  ان���ه 
الدعوى املذكورة بالرقم اعله ل�سالح / �سركة �سمية لل�سيانة العامة 
بان  عليها  املدعى  بالزام  احل�سوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل: 
يوؤدي اىل املدعي مبلغا وقدره 39000 درهما والزمتها بامل�ساريف منها 
مبلغ مائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة.   �سدر بتوقيعي وختم املحكمة 
بتاريخ املوافق 2013/5/8 حكما قابل لل�ستئناف خلل 30 يوما اعتبارا 

من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.  
القا�ضي/ه�ضام توفيق عبدالغني            
 رئي�س الدائرة التجارية اجلزئية االوىل  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ضاء )      
املحكمة التجارية        

العدد  10792 بتاريخ 2013/5/14     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/113 جتاري كلي              
اىل املدعى عليه /1- في�سل افتخار خان احمد خان جمهول حمل القامة مبا ان 
ال��دويل وميثله : را�سد حممد �سعيد بوج�سيم  قد اقام  املدعي / البنك التجاري 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )3.685.765 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بن�سبة 9% من تاريخ 
2012/7/16 وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بلكفالة.  وحددت 
 ch2.E.21 لها جل�سة يوم الثنن املوافق 2013/6/3 ال�ساعة 9:30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا 
حالة  .ويف  الق��ل  على  اي��ام  بثلثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.  
 ق�ضم الق�ضايا التجارية                                                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10792 بتاريخ 2013/5/14     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2013/74 تنفيذ جتاري
جي�ستيون  دو  اي  دان��رتب��ري��ز  �سو�سيتيه  ���س��رك��ة  ����س���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
المارات للمقاولت ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ 
�سيمك�ص تومبك�ص ذ.م.م وميثله: حكمت حممود فيا�ص   قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)811234( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
ق�ضم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10792 بتاريخ 2013/5/14     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2012/669 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- �سماء ال�سرق ملقاولت البناء �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ فينك�ص كونكريت برودكت�ص فرع من وايف 
ال�سناعية �ص.ذ.م.م وميثله: يو�سف احمد عبداهلل عبدالرحيم   قد اأقام 
املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��له  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
به وقدره )294266( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
ق�ضم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10792 بتاريخ   2013/5/14     
    اعالن بالن�ضر 

ام��ام جلنة  املنظورة   -  )  2013/629( رق��م  الق�سية  يف  تقرر  لقد 
واملرفوعة  الثانية  اللجنة  )ابوظبي(  اليجارية  املنازعات  ف�ص 
من املدعى / �سركة اخلليج الول العقارية، وذلك لعلن املدعى 
عليه : �سركة �سدمي ل�ست�سارات اجلودة وميثلها ال�سريك/ حممد 
الثلثاء  ي��وم  ال��دع��وى جل�سة  لنظر  وق��د حت��دد  ن�سرا  ال��داع��وق 
وذلك  اللجنة  مقر  يف  م�ساًء   6.00 ال�ساعة  يف   2013/6/4 املوافق 

على نفقة �ساحب العلقة.

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
 جلنة ف�س املنازعات االيجارية

العدد  10792 بتاريخ 2013/5/14     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/726 جتاري جزئي             
اىل املدعى عليه/1- موناليزا ار�سال�ص دي ليون جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ بنك ام القيوين الوطني ) �ص م ع ( وميثله: خالد كلندر عبداهلل ح�سن  قد اقام 
 28294.13( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
من  �سهريا   %2.49 التفاقية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
يوم  لها جل�سة  وح��ددت  التام.  ال�سداد  ال�ستحاق احلا�سل 2011/12/20 وحتى  تاريخ 
مكلف  فانت  لذا   ch2.D.19 بالقاعة  �ص   8:30 ال�ساعة   2013/6/9 املوافق  الح��د 
او م�ستندات  او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على القل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون 

مبثابة ح�سوري. 
 ق�ضم الق�ضايا التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10792 بتاريخ 2013/5/14    

 مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�ضر       
يف الدعوى رقم 2012/1756 كلي جتاري ال�ضارقة    

اىل املدعى عليه:ملحمة الرمي حيث ان املدعية: ميت هاو�ص امبك�ص �ص.ذ.م.م  
فيها  ويعلمكم  اعله،  املذكورة  الدعوى  املحكمة  هذه  لدى  عليكم  اقام  قد 
كما  ح�سابي  خبري  بندب  2012/9/24م  بتاريخ  التمهيدي  احلكم  ب�سدور 
يعلمكم فيها بورود تقرير اخلرة.  لذلك يقت�سى ح�سورك امام هذه املحكمة 
يف متام ال�ساعة الثامنة والن�سف من يوم 2013/6/9 ميلدي وذلك للجابة 
على الدعوى وتقدمي ما لديك من بينات. ويف حالة تخلفك عن احل�سور او 
الدعوى  نظر  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املحدد  الوقت  وكيل عنك يف  ار�سال  عدم 

يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�ضارقة

االحتادية االبتدائية

العدد  10792 بتاريخ 2013/5/14    
 مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�ضر       

يف الدعوى رقم 2012/198 كلي جتاري ال�ضارقة    
اىل املدعى عليه:يزن عدنان عيد ال�سوداين  حيث ان املدعية: �سامل بن �سليمان 
بن حممد الر�سيد قد اقام عليكم لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة اعله، 
ويطالبكم فيها مببلغ وقدره )430.000 درهم( فقط اربعمائة وثلثون الف 
قيد  تاريخ  من  �سنويا   %12 بواقع  القانونية  الفائدة  اىل  بال�سافة  درهما 
الدعوى وحتى متام ال�سداد، وكذلك بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ومقابل 
ال�ساعة  املحكمة يف متام  امام هذه  يقت�سى ح�سورك  لذلك  املحاماة.   اتعاب 
الدعوى  على  للجابة  وذلك  ميلدي   2013/6/2 يوم  من  والن�سف  الثامنة 
ار�سال  او عدم  تخلفك عن احل�سور  بينات. ويف حالة  لديك من  ما  وتقدمي 

وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�ضارقة

االحتادية االبتدائية

العدد  10792 بتاريخ   2013/5/14     
         اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى

 رقم 1425و1424و1426و1436و1435و1434 /2013 عم جز-م ع - ب -اأظ
مياه  3-�سونا  مياه  يون�ص  حممد  كاوثر  2-ابو  علي  ع�سكر  ح�سن  1-نعمان  مدعن/ 
جوباد علي 4- نظر ال�سلم لت �سمد بيباري 5- بهادر مياه حممد بهز الدين 6-كمال 
للمقاولت  رينوم�ص  عليه:  مدعي  بنغلدي�ص  اجلن�سية:  الرحمن   �سديق  موي�سان 
العامة ذ.م.م اجلن�سية: المارات مو�سوع الدعوى: م�ستحقات عمالية املطلوب اعلنه/ 
رينوم�ص للمقاولت العامة ذ.م.م اجلن�سية: المارات عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم الثنن املوافق 2013/5/20 موعدا 
الثانية  الدائرة  امام  ال�ساعة 8.30 �سباحاً  الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور  لنظر 
وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب� 
اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/5/8
قلم املحكمة                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10792 بتاريخ   2013/5/14     
        اعادة  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 598 /2013 جت كل-م ت - ب -اأظ

املتخ�ض�ضة: املقاوالت والنزاعات االن�ضائية
ال�سريف اجلن�سية:  التجارية ذ.م.م وميثلها عبدال�سلم ومنري حممود  املا�ص  مدعي/ �سركة 
المارات مدعي عليه: موؤ�س�سة املا�سة احلمراء للمقاولت العامة مالكها ال�سيده �سهري عبداهلل 
 - درهم   9000000 بقيمة  بتعوي�ص  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  حممد 
الفائدة بقيمة 12% املطلوب اعلنه/موؤ�س�سة املا�سة احلمراء للمقاولت العامة مالكها ال�سيده 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر   عنوانه:  المارات   اجلن�سية:  حممد  عبداهلل  �سهري 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/27 املوافق  الثنن  يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة 
فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية 
- الكائنة   املحكمة التجارية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على القل. 

�سدر بتاريخ  2013/5/12

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10792 بتاريخ   2013/5/14     
        اعادة  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 836 /2013 جت كل-م ت - ب -اأظ

اونو  امل�سماه  الرخ�سة  �سريك يف  ب�سفته  الفردان  ابراهيم حممد  مدعي/ حم�سن عبدالنبي 
كوزميتك�ص ذ.م.م ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بابوظبي واآخرون اجلن�سية: المارات   
مدعي عليه: فابيول ماريا ب�سفتها �سريكة يف الرخ�سة امل�سماه اونو كوزميتك�ص ذ.م.م ال�سادرة 
عقد  ف�سخ  الدعوى:  مو�سوع  ال�سويد   اجلن�سية:  بابوظبي  القت�سادية  التنمية  دائرة  من 
امل�سماه  الرخ�سة  يف  �سريكة  ب�سفتها  ماريا  اعلنه/فابيول  املطلوب  درهم     150000 �سراكة 
ال�سويد     اجلن�سية:  بابوظبي  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  ذ.م.م  كوزميتك�ص  اونو 
الثنن  يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر   عنوانه: 
املوافق 2013/5/20 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 6.00 م�ساًء امام 
الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة   املحكمة التجارية مبع�سكر اآل نهيان 
موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا 

عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/5/12

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10792 بتاريخ   2013/5/14     
        اعادة  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1145 /2013 جت كل-م ت - ب -اأظ

املتخ�ض�ضة: امل�ضارف واملوؤ�ض�ضات املالية
جمموعة  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�سية:  ال�سلمي  ابوظبي  م�سرف  مدعي/ 
�سحة  الدعوى:  مو�سوع  المارات   اجلن�سية:  واخرون  ذ.م.م  املحدودة  جر  بن 
حجز وثبوت احلق مببلغ 20.445.852.85 درهم  املطلوب اعلنه/�سركة ال�سناعات 
العربية املتقدمة ذ.م.م كفيل �سامن اجلن�سية: المارات   عنوانه: بالن�سر  حيث ان 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم الثلثاء املوافق 2013/5/21 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة 
الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر اآل نهيان 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  

2013/5/12

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10792 بتاريخ   2013/5/14     
        اعادة  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم1544 /2012 جت جز-م ت - ب -اأظ

مدعي/ موؤ�س�سة ايبل للنقليات العامة ميثلها/ حممود رم�سان الع�ساله اجلن�سية: 
المارات   مدعي عليه: باك رويال للنقليات العامة ميثلها وكيل اخلدمات ال�سيد/ 
 49876 بقيمة  مالية  الدعوى: مطالبة  المارات مو�سوع  اجلن�سية:  اجمد حممود 
درهم +12% فائدة قانونية املطلوب اعلنه/ باك رويال للنقليات العامة ميثلها وكيل 
اخلدمات ال�سيد/ اجمد حممود اجلن�سية: المارات  عنوانه: بالن�سر  حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/5/22 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة       �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  امل�ستنداتك موقعا  و�سورا  بدفاعك  ايداع مذكرة 

الدعوى بثلثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/4/30

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10792 بتاريخ 2013/5/14     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/366 عقاري كلي                  
اىل املدعى عليه /1- �سهام عبداهلل النق�سبندي  جمهول حمل القامة مبا ان 
القاب�سة لل�ستثمار )���ص.ذ.م.م( وميثله: حممد �سيف عبيد  املدعي / تعمري 
علي احلفيتي     قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ العقد املرم 
املدعي  وال��زام   ) ال�سكنية رقم )5606  الوحدة  ب�سان  املدعيه واملدعي عليه  بن 
الربعاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت  امل��ح��ام��اة.  وات��ع��اب  وامل�ساريف  الر�سوم  عليه 
مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.A.1 بالقاعة  �ص   9:30 ال�ساعة   2013/5/29 املوافق 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على القل . 
 ق�ضم الدعاوي العقارية                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10792 بتاريخ 2013/5/14     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2013/284 تنفيذ مدين
ال�سخ�سية  ب�سفته  ع��ب��دال�����س��لم  حم��م��د  خ��ال��د  ����س���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
وب�سفته املدير مرييديان تكنولوجيز ���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ احمد اي نيجرو وميثله: حممد �سيف عبيد علي 
والزامكم  اع��له  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد  احلفيتي  
او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )1178640( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
خزينة املحكمة �سامل للر�سوم وامل�ساريف وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
ق�ضم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10792 بتاريخ 2013/5/14     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2013/284 تنفيذ مدين
�����ص.ذ.م.م   جمهول حمل  تكنولوجيز  ���س��ده/1- مرييديان  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ احمد اى نيجرو وميثله: حممد �سيف 
اأق��ام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله  عبيد علي احلفيتي  قد 
طالب  اىل  دره��م   )1178640( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك��م 
فان  وعليه  وامل�����س��اري��ف.  للر�سوم  �سامل  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
ق�ضم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10792 بتاريخ 2013/5/14     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2012/1306 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سدهم/1- �سعيد ر�سا لتجارة اللكرتونيات )ذ.م.م(2- �سعيد ر�سا 
او�سن  بلو   -4 العقارية  للو�ساطة  املدينة  منظر   -3 احمد  ك��رد  �سكري  ك��رمي 
بنك  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان  الق��ام��ة مب��ا  ال��ع��ق��اري��ة  جم��ه��ويل حم��ل  للو�ساطة 
�سادرات ايران فرع �سوق مر�سد وميثله: ابراهيم حممد احمد حممد القا�سم 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )2721550.61( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
ق�ضم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10792 بتاريخ   2013/5/14     
         اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 624 /2013 جت جز-م ت - ب -اأظ

عليه:  مدعي  المارات  اجلن�سية:  اجلاهزة  للخر�سانة  بيتوميك�ص  مدعي/ 
بلل عبدالرحمن احمد اجلن�سية: الردن مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية 
اجلن�سية:  احمد  عبدالرحمن  بلل  اعلنه/  املطلوب  درهم     59075 مببلغ 
الردن عنوانه: بالن�سر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/28 املوافق  الثلثاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي   
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  نهيان   اآل  مع�سكر  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/5/06
قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10792 بتاريخ   2013/5/14     
         اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 634 /2013 جت جز-م ت - ب -اأظ

الكتبي   �سيف  عبيد  خليفه  عبيد  ميثلها  النزهة  لقوارب  انتاليا  موؤ�س�سة  مدعي/ 
واخرون  عفاكي  رزيق  عليه:  مدعي  المارات   اجلن�سية:  الرخ�سة  مالك  ب�سفته 
املطلوب  درهم     9000 بقيمة  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  لبنان   اجلن�سية: 
لبنان   اجلن�سية:  �سحود  2-جورج  لبناين  اجلن�سية:  عفاكي  رزيق   -1 اعلنهما/ 
يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه: 
باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/28 املوافق  الثلثاء 
الكائنة  الثانية ب� حمكمة ابوظبي   البتدائية -  امام الدائرة  ال�ساعة 8.30 �سباحاً 
ايداع مذكرة بدفاعك  بوا�سطة وكيل معتمد وعليك  او  نهيان  �سخ�سيا  اآل  مع�سكر 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على 

القل. �سدر بتاريخ  2013/5/08

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10792 بتاريخ   2013/5/14     
         اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 275 /2013 جت جز-م ت - ب -اأظ

بينوي  عليه:  مدعي  الهند   اجلن�سية:  عبدالقادر  حممود  �سلطان  مدعي/ 
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  الهند   اجلن�سية:  ديفا�سيا  الوم�سواتيل 
مببلغ 100.000 درهم املطلوب اعلنه/ بينوي الوم�سواتيل ديفا�سيا اجلن�سية: 
الهند  عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/27 املوافق  الثنن  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  نهيان   اآل  مع�سكر  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/5/07
قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10792 بتاريخ   2013/5/14     
         اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 967 /2013 ح نف�س- م ر- ب- اأظ

القبي�سي اجلن�سية: المارات  مدعي عليه:  مدعي/ رمي مبارك علي غامن 
ال�سام�سي اجلن�سية: المارات  مو�سوع الدعوى:  جا�سم را�سد خلفان را�سد 
را�سد  خلفان  را�سد  اعلنه/جا�سم  املطلوب  للمح�سونن  �سيارة  توفري 
ال�سام�سي اجلن�سية: المارات عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/5/26 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الرابعة 
ب� حمكمة ابوظبي   البتدائية - الكائنة املقر الرئي�سي  �سخ�سيا او بوا�سطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �سدر  القل.  على  ايام  بثلثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل 

2013/5/13

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية
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العدد  10792 بتاريخ   2013/5/14     
          اعادة  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 96 /2013  جت كل- م ر- ب- ع ن

مدعي  المارات   اجلن�سية:  الكعبي  عبداهلل  غدير  عبداهلل  مدعي/هند 
عليه: القدرة العقارية اجلن�سية: المارات مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية 
مببلغ 222744 درهم + الفائدة القانونية املطلوب اعلنه/ القدرة العقارية 
اجلن�سية: المارات   عنوانه: بالن�سر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/5/26 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة 
او بوا�سطة وكيل معتمد  املركز الداري �سخ�سيا  الكائنة  العن البتدائية - 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/5/12
قلم املحكمة التجارية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10792 بتاريخ   2013/5/14     
             اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 445 /2013  جت جز- م ر- ب- ع ن

امللحة  عليه:  مدعي  فل�سطن  اجلن�سية:  �ساب  ابو  احمد  طلل  مدعي/و�ساح 
الدولية خلدمات ال�سحن الري وميثلها/ عبدربه ابراهيم عبدربه بدران اجلن�سية: 
المارات مو�سوع الدعوى: ا�سرتجاع الغرا�ص او قيمتها 2300 درهم +مبلغ ال�سحن 
وميثلها/  الري  ال�سحن  خلدمات  الدولية  امللحة  اعلنه/  املطلوب  200درهم  
عبدربه ابراهيم عبدربه بدران اجلن�سية: المارات عنوانه: بالن�سر  حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم اخلمي�ص املوافق 2013/5/16 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية 
ب� حمكمة العن البتدائية - الكائنة املركز الداري �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة 

لنظر الدعوى بثلثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/5/13

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10792 بتاريخ   2013/5/14     
             اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 510 /2013  مد جز- م ر- ب- ع ن

اجلن�سية:  العربي  ه�سام  بوكالة  ال�سيارات  لتاجري  غنتوت  مدعي/موؤ�س�سة 
اجلن�سية:  البلو�سي  خمي�ص  بن  خالد  بن  عبداهلل  عليه:  مدعي  المارات   
�سلطنة عمان  مو�سوع الدعوى: مطالبة مببلغ 1200 درهم املطلوب اعلنه/
عنوانه:  عمان  �سلطنة  اجلن�سية:  البلو�سي  خمي�ص  بن  خالد  بن  عبداهلل 
يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  
الثلثاء املوافق 2013/5/21 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة العن البتدائية - الكائنة 
املركز الداري �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثلثة 

ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/5/13

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10792 بتاريخ   2013/5/14     
           اعادة  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 97 /2013  جت كل  - م ر- ب- ع ن

مدعي/خليفة �سامل احمد حلي�ص الكعبي اجلن�سية: المارات   مدعي عليه: 
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  المارات    اجلن�سية:  العقارية  القدرة 
العقارية  اعلنه/القدرة  املطلوب  القانونية  الفائدة   + درهم   240375 مببلغ 
اجلن�سية: المارات  عنوانه: بالن�سر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/5/26 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة 
او بوا�سطة وكيل معتمد  املركز الداري �سخ�سيا  الكائنة  العن البتدائية - 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/5/12
قلم املحكمة التجارية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10792 بتاريخ   2013/5/14     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/111 ت   اجر- م ر- ت  - ع ن)
طالب التنفيذ/ �سري علي خان اجلن�سية: باك�ستان   املنفذ �سده : موؤ�س�سة جاويد 
خان لأعمال النجارة امل�سلحة اجلن�سية : المارات   املطلوب اعلنه:موؤ�س�سة 
جاويد خان لأعمال النجارة امل�سلحة اجلن�سية : المارات عنوانه: بالن�سر مبا 
الدعوى رقم   ال�سادر يف  التنفيذ  ال�سند  التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  ان طالب 
وحدد لنظره جل�سة يوم الحد املوافق 2013/6/2 موعدا لنظر طلب التنفيذ. 
الكائنة  التنفيذ-العن  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�سور  مكلف  فانت 
باملقر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ اعله تفاديا لتخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلري.
  القلم االيجاري                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10792 بتاريخ 2013/5/14     
    اعالن قرار بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2013/433 تنفيذ جتاري
كلي  جت��اري   2012/1297 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ  الق�سية:  مو�سوع 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )3051160 درهم( �سامل للر�سوم وامل�ساريف واحلكم وفق 

منطوقة. 
بلبل جمهول حمل القامة- مو�سوع  املنفذ �سده /1- حممد علي  املطلوب اعلنه   
رقم  التحفظي  احلجز  يف  اخلا�سة  ام��وال��ك��م  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم  الع���لن: 
وتقرر حتويل  دره��م(  وق��دره )3000000  به  املطالب  للمبلغ  وف��اء  2012/225 جت��اري 
رقم  التنفيذ  م��ل��ف  يف  تنفيذ  ح��ج��ز  اىل  جت���اري   2012/225 رق���م  التحفظي  احل��ج��ز 
2013/433 جتاري وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا بناء على قرار القا�سي 

يف 2013/5/9.
ق�ضم التنفيذ التجاري      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10792 بتاريخ 2013/5/14     
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2011/981   عقاري كلي              
املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة    تيلن  جمهول حم��ل  ايزابيل  امل��ح��ك��وم   عليه /1-  اىل 
للتمويل  ام��لك  ل�سالح/  اع��له  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2013/3/20 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها 
)�ص.م.ع( بف�سخ عقد اليجار مو�سوع الدعوى وملحقها و�سطب عبارة) تخ�سع ملكية العقار 
اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد الجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى 
الدائرة( الواردة ب�سهادة ملكية العقار مو�سوع الدعوى ال�سادرة عن دائرة الرا�سي والملك 
بتاريخ 2011/6/27 كما الزمتها بان توؤدى للمدعية تعوي�ص قدره 553.126.17 درهم والزمت 
املدعى عليها بالر�سوم وامل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك 
من طلبات.    حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثن يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�ضم الدعاوي العقارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10792 بتاريخ 2013/5/14     
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2012/315   جتاري كلي              
اىل املحكوم   عليهما /1- كوبيل جون نيوزوف  2- �سركة ال�سهباء للمفرو�سات   جمهويل حمل القامة   نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2012/11/27 يف الدعوى املذكورة اعله ل�سالح/ املكتب الهند�سي اول: 
ع�سر  )اربعة  درهم   14.766.750 وق��دره  مبلغ  للمدعى  يوؤديا  بان  فيها  والتكافل  بالت�سامن  عليهما  املدعى  بالزام 
مليون و�سبعمائة و�ستة و�ستون الف و�سبعمائة وخم�سون درهما( قيمة ال�سيكن رقمى 965410، 965411 وامل�سحوبن 
على يونايتد بنك �سندا الدعوى والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ ا�ستحقاق كل منهما يف 2008/8/11، 
 14.766.750 وق��دره  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  بان  الوىل  عليه  املدعى  بالزام  ثانيا:  ال�سداد  متام  وحتى   2009/5/11
 23  ،24 رقمى  ال�سيكن  قيمة  درهما(  و�سبعمائة وخم�سون  الف  و�ستون  و�ستة  و�سبعمائة  مليون  ع�سر  اربعة  درهم 
وامل�سحوبن على بنك المارات �سندا الدعوى والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ ا�ستحقاق كل منهما يف 
2008/11/8 ، 2009/5/8 وحتى متام ال�سداد و�سحة وتثبيت احلجز التحفظي رقم 2012/36 حجز حتفظي جتاري 
يف حدود الدين املق�سى به . ثالثا: الزمت املدعى عليهما بامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست 
ما عدا ذلك من طلبات.   حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثن يوما اعتبارا من اليوم التايل 

لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�ضم الق�ضايال التجارية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10792 بتاريخ 2013/5/14     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/1083 عمايل  جزئي           
اىل املدعى عليه/1- تاج ال�سمال لل�سيانة العامة جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / ويل اهلل غفور خان قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )39639 درهم( والر�سوم وامل�ساريف. 
رقم ال�سكوى )2013/138928(.   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 
2013/5/15 ال�ساعة 8:30 �ص مبكتب القا�سي لذا فانت مكلف باحل�سور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 
فان  تخلفك  حالة  .ويف  الق��ل  على  اي��ام  بثلثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�ضم الق�ضايا العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10792 بتاريخ 2013/5/14     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/1517 عمايل  جزئي           
اىل املدعى عليه/1- م�سنع مرطبات الحتاد )�ص.ذ.م.م(    جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / احمد عبداهلل عبداملطلب حممد حرب    قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
والفائدة  وامل�ساريف.  والر�سوم  دره��م(   79352( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
القانونية بواقع 12% من املطالبة الق�سائية من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام 
وحددت     .)2013/141295( ال�سكوى  رق��م  بلكفالة.  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول 
لذا  القا�سي  مبكتب  ���ص   8:30 ال�ساعة   2013/5/20 امل��واف��ق  الث��ن��ن  ي��وم  جل�سة  لها 
فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على القل .ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�ضم الق�ضايا العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10792 بتاريخ 2013/5/14     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2013/1683 عمايل  جزئي           

اىل املدعى عليه/1- مطعم اهل املندي    جمهول حمل القامة مبا ان 
اقام عليك الدعوى ومو�سوعها  املدعي / حممد عيد حممد احمد قد 
املطالبة بالزام املدعى عليها بان توؤدي له مبلغ )33919 درهم( وبالر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة. رقم ال�سكوى )2013/143529(.  وحددت لها 
جل�سة يوم الثنن املوافق 2013/5/20 ال�ساعة 8:30 �ص مبكتب القا�سي 
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على القل 
 ق�ضم الق�ضايا العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10792 بتاريخ 2013/5/14     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2013/439 تنفيذ عمايل
)حاليا  ����ص.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  ت��امي  جولدن  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
مبا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  )�سابقا(  امل��ب��اين  ل�سيانه  الق�ساب  فهد   )
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  بخ�ص  التنفيذ/ ح�سن حممد خري  ان طالب 
التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )6074( 
 375 مبلغ  اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
ق�ضم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10792 بتاريخ 2013/5/14     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2012/3336 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �سده/1- ال�سذه للمقاولت ���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ حممد قمر �سم�ص العلي  قد اأقام عليكم الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )15631( 
 969 مبلغ  اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
ق�ضم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10792 بتاريخ   2013/5/14     
    اعالن رقم   2013/181 بالن�ضر

الرحمن  مكل�ص  مفي  ان��ور  حممد  احمد  �سلطان  عبدال�سكور    : املدعى 
ان  مبا  بالن�سر  العنوان:  ح�سن  حممد  حمدي  حممود  اعلنه:  املطلوب 
املدعي رفع الدعوى املذكورة اعله وحدد يوم الثنن املوافق 2013/5/20 
ام��ام جلنة  12 ظهرا  ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  لنظرها  موعدا 
وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العن  يف  الكائنة  الي��ج��اري��ة  امل��ن��ازع��ات  ف�ص 
معتمد، وعليك ايداع مذكرة بالرد و�سورا منها بعدد اخل�سوم لدى ق�سم 

التح�سري وذلك خلل خم�سة ايام من تاريخ ت�سلم العلن. 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
 جلنة ف�س املنازعات االيجارية

العدد  10792 بتاريخ   2013/5/14     
 اعالن  احلكم يف الدعوى املدنية اجلزئية رقم 2013/440م العني

اىل املدعي عليه: حممد انور عبدالرحمن/باك�ستان    العنوان: بالن�سر نعلمك 
املذكورة  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  2013/5/9م  بتاريخ  انه 
بالرقم اعله ل�سالح/ مكتب لندن لتاجري ال�سيارات  حكمت املحكمة مبثابة 
ح�سوري وفقا لحكام ال�سريعة ال�سلمية الغراء والقانون.... بالزام املدعى 
ثلثمائة  قدره  مبلغ  للمدعي  ي�سدد  بان  عبدالرحمن(  انور  حممد   ( عليه 
درهم والزمته مب�ساريف الدعوى.   حكما قابل لل�ستئناف خلل 30 يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند. �سدر بتوقيعي وختم املحكمة 

   2013/5/9
القا�ضي/جمال احل�ضني برودي    

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ضاء)
      حمكمة العني االبتدائية

العدد  10792 بتاريخ 2013/5/14     
اعالن بيع  عقار بالن�ضر للمنفذ �ضده 

فى الدعوى رقم 2012/415 تنفيذ عقاري
طالب التنفيذ: بنك المارات دبي الوطني حاليا- )بنك دبي الوطني- �سابقا(  عنوانه: امارة  دبي- ديرة- 
�سارع بني يا�ص- مقابل موقف العرات املنفذ �سده: علي ر�سا حممد �سريازي واآخرون  عنوانه: امارة دبي- 
اآرمو�سيل- امل�سروع  �سارع ال�سيخ زايد- منطقة التلل المارات ) الرو�سة( ال�سقه رقم 707- البناية جي 
ذا غرينز -دبي.  انه يف يوم الربعاء املوافق 2013/5/29 ال�ساعة 6.00 �سباحاً ويف اليام الثلث التالية ان 
اقت�سى احلال �سيجر بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه على الراغبن يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع 
اجلهة التي انيط بها )�سركة المارات للمزادات www.emiratesauction.ae ( وذلك يف التاريخ 
املحدد اعله ايداع تاأمن ل يقل عن 20% من ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على 
البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون الجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة ايام 
التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات. نوع العقار: �سقة �سكنيه- املنطقة الثنية الثالثة- 
رقم الر�ص 18 رقم املبنى 1- ا�سم املبني: مو�سيل - رقم العقاري: 708 - رقم الطابق 7- م�ساحة العقار: 

773 قدم مربع - القيمة 750000 درهم   ملحظة: يدفع املبلغ فوراً.
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10792 بتاريخ   2013/5/14     
          يف الدعوى رقم 2011/2258 جتاري كلي

املدعي : بنك دبي التجاري ) �ص م ع( املدعى عليه: معر�ص اف وان لل�سيارات )ذ.م.م( 
اخلبري  بتاريخ  البتدائية  دبي  حمكمة  قبل  من  ال�سادر  القرار  على  بناء  واخرون 
2013/1/7 بندبنا خبريا م�سرفيا يف الدعوى رقم 2011/2258 جتاري كلي ومبا انكم 
املدعى عيه الول/معر�ص اف وان لل�سيارات )ذ.م.م( واملدعى عليه الثاين/ احمد فوزي 
حممد ح�سن بن حمد الفل�سي، واملدعى عليه الثالث/ على ح�سن جوين فاننا نود بان 
نعلمكم اننا قد حددنا يوم الحد املوافق 2013/5/19 يف متام ال�ساعة العا�سرة �سباحا 
موعدا لجتماعنا معكم يف مقر مكتبنا الكائن يف امارة دبي- ديرة- بور�سعيد- بناية 
الو�سل بزن�ص �سنرت- مقابل ديرة �سيتي �سنرت بجوار فندق رحاب روتانا- �سارع رقم 
27 طابق رقم 9  مكتب رقم 902 لذا نرجو منكم اح�سار جميع الوراق وامل�ستندات التي 
تودون تقدميها لنا للتمكن من اأدا مهمتنا، هذا ويعتر عدم الرد مبثابة موافقة على 

احل�سور يف املوعد املحدد.

حتديد موعد اجتماع
اخلربة امل�ضرفية 

العدد  10792 بتاريخ   2013/5/14     
          يف الدعوى رقم 2012/649 جتاري جزئي

اىل املدعى عليها/ �سي ان ايه انتجراتيد تيكنولوجيز ذ.م.م - اقام عليكم املدعية �سركة 
بيك�سيل للآنظمة الرقمية ذ.م.م الدعوى رقم 2012/649 جتاري جزئي لدى حمكمة 
دبي البتدائية- وقد مت انتدابنا خبريا ح�سابيا يف الدعوى. لذا فاننا ندعوكم لجتماع 
�سارع   4 حمي�سنة  التايل:  العنوان  على  املالية،  لل�ست�سارات  انرتا  مبكتبنا/  اخلرة 
بريوت- مقابل مركز كلداري لتعليم قيادة ال�سيارات- بناية امليزان- طابق 3 - مكتب 
ظهرا.  ع�سر  الثانية  ال�ساعة  متام  يف   2013/5/20 املوافق  الثنن  يوم  يف  وذلك   303

يرجى اح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة ملوقفكم من الدعوى وذلك من ن�سختن.
لل�ستف�سار الت�سال على الرقم 04/2206244

 اخلبري املحا�ضبي وامل�ضريف
علي را�ضد الكيتوب

اعالن اجتماع خربة

العدد  10792 بتاريخ   2013/5/14     
    اعالن رقم   2013/183 بالن�ضر

املدعى :  حممد انور مفي مكل�ص الرحمن  املطلوب اعلنه: عبدالعزيز 
زروال  العنوان: بالن�سر مبا ان املدعي رفع الدعوى املذكورة اعله وحدد 
يوم الثنن املوافق 2013/5/20 موعدا لنظرها لذا فانت مكلف باحل�سور 
العن  يف  الكائنة  اليجارية  املنازعات  ف�ص  جلنة  ام��ام  ظهرا   12 ال�ساعة 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد، وعليك ايداع مذكرة بالرد و�سورا منها 
تاريخ  اي��ام من  التح�سري وذل��ك خلل خم�سة  بعدد اخل�سوم لدى ق�سم 

ت�سلم العلن. 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
 جلنة ف�س املنازعات االيجارية

العدد  10792 بتاريخ 2013/5/14     
اعالن بيع  عقار بالن�ضر للمنفذ �ضده    
فى الدعوى رقم 2012/415 تنفيذ عقاري

طالب التنفيذ: بنك المارات دبي الوطني حاليا- )بنك دبي الوطني- �سابقا(  عنوانه: امارة  دبي- ديرة- 
�سارع بني يا�ص- مقابل موقف العرات املنفذ �سده: علي ر�سا حممد �سريازي واآخرون  عنوانه: امارة دبي- 
اآرمو�سيل- امل�سروع  �سارع ال�سيخ زايد- منطقة التلل المارات ) الرو�سة( ال�سقه رقم 707- البناية جي 
ذا غرينز -دبي.  انه يف يوم الربعاء املوافق 2013/5/29 ال�ساعة 6.00 �سباحاً ويف اليام الثلث التالية ان 
اقت�سى احلال �سيجر بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه على الراغبن يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع 
اجلهة التي انيط بها )�سركة المارات للمزادات www.emiratesauction.ae ( وذلك يف التاريخ 
املحدد اعله ايداع تاأمن ل يقل عن 20% من ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على 
البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون الجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة ايام 
التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات. نوع العقار: �سقة �سكنيه- املنطقة الثنية الثالثة- 
رقم الر�ص 18 رقم املبنى 1- ا�سم املبني: مو�سيل - رقم العقاري: 707 - رقم الطابق 7- م�ساحة العقار: 

747 قدم مربع - القيمة 730000 درهم   ملحظة: يدفع املبلغ فوراً.
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10792 بتاريخ 2013/5/14     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�ضر

ا                    اىل املدعي عليه/املحيط البي�ص للعمال الفنية جمهول حمل 
القامة نعلنكم باأن املدعين قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه 

وحددت املحكمة لها جل�سة يوم اخلمي�ص املوافق 2013/5/16 ال�ساعة 8:30  

لذا فانتم مكلفون باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلث ايام على القل بال�سافة 

اىل الر�سوم وامل�ساريف واحلكم م�سمول املعجل بل كفالة 
ق�ضم الق�ضايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�سية
1170/2013/13
1171/2013/13
1167/2013/13

م
1
2
3

ا�سم املدعي
ح�سن ادري�ص مولح 

م�سطفى مول و�سيم مول
حممد ما مون �سردار �سليمان �سردار 

مبلغ املطالبة
24580 درهم �سامل تذكرة العودة
24523 درهم �سامل تذكرة العودة
24527 درهم �سامل تذكرة العودة

العدد  10792 بتاريخ 2013/5/14    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2012/474 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان:ال�سيد/حممد 
اكرم حممد ابراهيم اجلن�سية: باك�ستان ال�سيد: �سمري اكرم بن حممد اكرم اجلن�سية: 
باك�ستان ال�سيد: و�سيم اكرم بن حممد اكرم اجلن�سية: باك�ستان وطلب الت�سديق على 
التوقيع يف حمرر يت�سمن :تنازل يف ال�سم التجاري )م�سنع البيت الذهبي لاأثاث 
( واملرخ�سة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )31508( وامل�سجل 
اجلن�سية:  النعيمي  �سعيد  علي  ع��ادل   : اىل  بعجمان  وال�سناعة  التجارة  غرفة  ل��دى 
المارات ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق على ذوي 

ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعن من تاريخ ن�سر هذا العلن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10792 بتاريخ 2013/5/14     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/126 جتاري جزئي                
اىل املدعى عليه /1- عبدالرحمن �ساهن للنقل بال�ساحنات الثقيلة �ص.ذ.م.م   
جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / حميد اهلل ج��ان ن��ور حممد وميثله: 
حممد علي �سلمان املرزوقي  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   49025.70( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي 
الدعوى  الق�سائية يف  املطالبة  تاريخ  القانونية من  والفائدة  والنفاذ  املحاماة 
بتاريخ 2011/6/22 وحددت لها جل�سة  امل�سجلة  رقم 2011/557 جتاري جزئي 
 ch2.D.19 بالقاعة  �ص   8:30 ال�ساعة   2013/5/21 امل��واف��ق  الثلثاء  ي��وم 
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على القل . 
 ق�ضم الق�ضايا التجارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10792 بتاريخ 2013/5/14     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/1799 عمايل  جزئي           
اىل املدعى عليه/1- مركز يوثاليا لطب ال�سنان   جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / �سريف �سوقي عبده عبدالعزيز  قد اقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )6000 درهم( والر�سوم 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت     .)2013/142694( ال�سكوى  رق��م  وامل�ساريف. 
الربعاء املوافق 2013/5/19 ال�ساعة 8:30 �ص مبكتب القا�سي لذا فانت 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على القل . 
 ق�ضم الق�ضايا العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



•• عجمان ـ حممد بدير 

حتت عنوان العلم الجتماعي نظم املجل�ص التنفيذي 
وذلك  ال��ث��اين،  الع��لم��ي  عجمان  ملتقى  اأم�����ص  �سباح 
بال�سراكة مع �سركة جوجل العاملية، وقد �سارك بامللتقى 
عدد من ممثلي اق�سام واإدارات العلم بالدوائر املحلية 
بذات  املهتمن  م��ن  ل��ع��دد  ا���س��اف��ة  بعجمان  والحت���ادي���ة 

املجال .
والذي  الثاين  الإعلمي  �سهد ملتقى عجمان  هذا وقد 
للمجل�ص  ال��ع��ام��ة  ب��الأم��ان��ة  الإع���لم���ي  امل��ك��ت��ب  ينظمه 
يف  احل�سور  م��ن  ك��ب��رياً  تفاعًل   ، عجمان  يف  التنفيذي 
اأوراق العمل التي طرحت ق�سايا حديثة هامة  مناق�سة 
بالإعلم اجلديد وتفاعل اجلمهور معها يف ظل  تتعلق 
العلمية  ال�ساحة  ت�سهدها  التي  ال�سريعة  التحولت 
اليوم ، والتي جتاوزت الأطر التقليدية واأمناط الرقابة 
الكل�سيكية ، و�سارت تعمل �سمن اأطر وف�ساءات وا�سعة، 
وقد مت عقد 6 ور�ص عمل جاءت الور�سة الوىل بعنوان 
والور�سة  احلكومية،  للجهات  الر�سمية  احل�سابات  ادارة 
الجتماعي  والع�����لم  ج��وج��ل  ادوات  ب��ع��ن��وان  ال��ث��ان��ي��ة 
التعريب  بعنوان  ثالثة  وور�سة عمل  للجهات احلكومية 
يف ج��وج��ل ودور الع��لم��ن يف اث����راء ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ، 
زمن  يف  والتوا�سل  الع���لم  اخلقيات  بعنوان  وور���س��ة 
ب��ع��ن��وان احلفاظ  وال��ور���س��ة اخلام�سة  الع���لم اجل��دي��د 
الجتماعي من الخرتاقات  التوا�سل  و�سائل  اأمن  على 
واأخريا ور�سة بعنوان جتارب ناجحة ل�ستخدام العلم 
الجتماعي يف القطاع العلمي ،، بالإ�سافة اإىل عر�ص 
لتجربة القيادة العامة ل�سرطة دبي والتي قدمها ال�سيد 

بطي بن دروي�ص الفل�سي مدير اإدارة الإعلم الأمني .
اأم��ن عام  املطرو�سي  �سيف  �سعيد  املهند�ص  �سعادة  وق��ال 
املجل�ص التنفيذي باإمارة عجمان اأن تنظيم امللتقى للعام 
الثاين ياأتي من منطلق روؤية �سمو ال�سيخ عمار بن حميد 
التنفيذي،  املجل�ص  رئي�ص  عجمان  عهد  وىل  النعيمي 
تدريب  تخدم  التي  والفعاليات  الن�ساطات  كافة  بدعم 
املوؤ�س�سات احلكومية، واطلعهم على  وتطوير موظفي 
كل جديد يف �ستى املجالت والتي بدورها تعزز قدراتهم، 
وتنمي مهاراتهم الوظيفية ، كما اأ�ساد املطرو�سي بجهود 
عام،  ب�سكل  بالدولة  الإعلمية  واملوؤ�س�سات  الإعلمين 
الرئي�سي  ال�سريك  كونها  خا�ص  ب�سكل  عجمان  واإم���ارة 
للفعاليات  الأ���س��ا���س��ي  وامل����روج  احل��ك��وم��ي��ة  للموؤ�س�سات 

والأن�سطة احلكومية
وخلل امللتقى قام �سعادة املهند�ص �سعيد �سيف املطرو�سي 
بتكرمي املوؤ�س�سات �ساحبة املبادرات العلمية احلكومية 
و�سدد   ، العمل  ور���ص  مقدمي  بتكرمي  ق��ام  كما  املتميزة 
�سعادته  امل��ب��ادرات مو�سحا  ه��ذه  اأهمية وج��ود مثل  على 
بامل�ساركة  الكبري وحر�ص اجلهات احلكومية  بالتجاوب 
تقوي  اأن  �ساأنها  م��ن  ق��وي��ة  اعلمية  م��ب��ادرات  وت��ق��دمي 
اأن  متنى  كما  اجلمهور  بن  اجلهات  ه��ذه  مكانة  وتعزز 
امل�ساركة  والدوائر حذو اجلهات  املوؤ�س�سات  حتذو جميع 
واأن تفعل هذه املبادرات وتقدم اقرتاحات بناءة لتقدمي 

خدمات مثلى للجميع.

حتت  ع��ق��دت  ال��ت��ي  الوىل  ال��ور���س��ة  ن��اق�����س��ت  وتف�سيل 
احلكومية  للجهات  الر�سمية  احل�����س��اب��ات  ادارة  ع��ن��وان 
ا�ستاذ  عطية  عبداملجيد  مها  ال��دك��ت��ورة  قدمتها  وال��ت��ي 
الن�سانية  وال��ع��ل��وم  والع���لم  املعلومات  بكلية  م�ساعد 
بجامعة عجمان مررات التحول نحو العلم اجلديد 
وتناولت الور�سة تعريف بالفي�ص بوك وتويرت وطريقة 
على  ورك��زت  احل�ساب  ادارة  وكيفية  عليهما  ح�ساب  فتح 
مع  وفاعليه  انت�سارا  اك��رث  احل�ساب  جلعل  نقاط  ث��لث 
اجلمهور وهي ان يتم الرد علي ال�سكاوي والقرتاحات 
ب��امل��وؤ���س�����س��ة مب���واق���ع م�سابهة،  اخل���ا����ص  امل���وق���ع  ورب����ط 
، كما ان املوقع يجب  و�سرورة حتديث املوقع با�ستمرار 
ان  ايل  م�سرية  تطلقه،  التي  املوؤ�س�سة  روؤي���ة  يعك�ص  ان 
الو�سائل  اهم  ا�سبحت من  التوا�سل الجتماعي  مواقع 

للتعبري عن املوؤ�س�سات احلكومية.
 وحت����دث ي��ام��ن ب���ن ���س��ام��ي احل���ج���ار م��دي��ر العلقات 
ب�سركة  الو�سط  بال�سرق  العامة  وال�سيا�سات  احلكومية 
جوجل يف ور�سة العمل الثانية بامللتقى حول ادوات جوجل 
اأن  ذكر  للجهات احلكومية، حيث  الجتماعي  والإع��لم 
جوجل توفر جمموعة متنوعة من الأدوات التي مُيكن 
وخ�سو�سية  اأم���ان  على  احل��ف��اظ  يف  ب��دوره��ا  ت�ساعد  اأن 
معلوماتك، م�سريا اىل ان خلل العام املقبل �سريكز 90 
مقاطع  علي  اهتمامهم  النرتنت  م�ستخدمي  من   %
ال��ف��ي��دي��و وذل���ك ح�سب درا����س���ة اج��رت��ه��ا ���س��رك��ة جوجل 
العنكبوتية،  ال�سبكة  مل�ستخدمي  امل�ستقبلية  للتطورات 
مو�سحا ان ذلك يرجع ايل �سهولة الطلع علي مقاطع 
الفيديو التي تبث من خلل موقع يوتيوب والذي حاز 
من  الك��ر  الن�سبة  اهتمام  علي  املا�سية  الفرتة  خ��لل 

م�ستخدمي �سبكة النرتنت يف العامل.
يتابعون  من  ن�سبة  يف  ملحوظا  ارتفاعا  هناك  ان  وق��ال 
والقنوات  ل��ل�����س��ح��ف  امل��خ��ت��ل��ف��ة  امل���واق���ع  ع���ر  الخ���ب���ار 
و�سلت  ن�سبتهم  ان  حتي  الو�سط  ال�سرق  يف  الف�سائية 
���س��ب��ك��ات الخ���ب���ار حول  م�����س��ت��خ��دم��ي  % م���ن   10 ايل 
ال���ع���امل وه���ي ن�����س��ب��ة ك��ب��رية ع��ل��ي ع��ك�����ص م���ن ي�����س��اع عن 

منطقة ال�سرق الو�سط والعامل العربي من عدم املبالة 
بالطلع علي الخبار.

املعلومات  ام��ن  اخ�سائي  خ�سفة  وائ���ل  حممد  وحت���دث 
الثالثة  العمل  يف حكومة عجمان الإلكرتونية يف ور�سة 
ح��ول احل��ف��اظ على و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي من 
الخ���رتاق���ات م��ع��رف��ا ام���ن امل��ع��ل��وم��ات ب��ان��ه ال��ع��ل��م الذي 
املخاطر  م��ن  للمعلومات  احل��م��اي��ة  ت��وف��ري  ع��ل��ى  يعمل 
التي تهددها او العتداد عليها، مت�ساذل ملاذا نحتاج اىل 
بان ذلك يرجع ايل �سهولة  املعلومات، جميبا  علم امن 
وزيادة  عليها،  احل�سول  و�سهولة  التقنيات  مع  التعامل 
ودخ��ول��ه��ا يف جميع  احل��دي��ث��ة  التقنيات  ع��ل��ى  الع��ت��م��اد 
املجالت تقريبا، ولتوافر و�سائل الت�سال وقلة تكايلفها، 
اللوحية وتعدد  وانت�سار الهواتف الذكية والكمبيوترات 

تطبيقاتها.
كما او�سح اأن الن�سبة الكر من املخرتقن هم ا�سخا�ص 
لديهم مهارات با�ستخدام النرتنت والبحث وا�ستخدام 
ال��رام��ج، وه��ن��اك ع��دة اه���داف ل��لخ��رتاق اهمها املتعة 
واب��راز ال��ذات، م�سريا ايل انه ل يوجد �سيء امن 100 
من  املقبول  امل�ستوى  اىل  ت�سعى  المن  حلول  وان   %
ا�سعب،  الخ�����رتاق  عملية  جل��ع��ل  ت�سعى  وك��م��ا  الم����ن، 
ال�سلبية يف حال ح�سول اي  النتائج  والعمل علي تقليل 
اخرتاق، وا�ستخدام الرامج امل�سادة للفريو�سات وبرامج 
بع�ص  ا�ستخدام  يجب  ان��ه  مو�سحا   ، الخ��رى  احلماية 
ا�ستخدام  امل��ع��ل��وم��ات منها  ام��ن  ال��ه��ام��ة يف  ال���س��ا���س��ي��ات 
كلمة مرور ل تقل عن 7 احرف وان حتتوي على حروف 
 @ كبرية وحروف �سغرية وارقام وحروف خا�سة مثل 
# لن ذلك �سوف ي�سعب من عملية التخمن و�سيكون 
ذلك �سعبا اذا ا�ستخدمت ارقام لي�ص لها علقة بحياتك 
دوري،  ب�سكل  تغيريها  ويف�سل  حتب،  ما  او  ال�سخ�سية 
هاتفك  لكتابتها �سمن  احلاجة  دون  تذكرها  وبامكانك 
الذكي، ول ت�ستخدم نف�ص كلمة املرور جلميع ح�ساباتك، 

ول ت�سارك كلمات املرور الهامة مع احد.
واأ���س��ار اىل بع�ص تقنيات الخ���رتاق م��ن خ��لل الريد 

اللكرتوين املربوط باحل�ساب وا�ستخدام موقع مزور او 
غري حقيقي او فريو�سات وا�ستخدام برامج خمرتقة ، او 
ان تكون كلمة املرور �سعيفة ، او �سرقة الهاتف الذكي او 

احلا�سب ال�سخ�سي.
ونوه ايل انه لكي يكون ح�سابك امنا يف مواقع التوا�سل 
الجتماعي ا�ستخدم كلمة مرور قوية وحمايتها، وحاول 
عن  الجابة  يف  عنك  معروفة  غري  معلومات  ا�ستخدام 
ال�����س��وؤال ال�����س��ري اج��اب��ات ب��ع��ي��دة ع��ن ال�����س��وؤال وميكنك 
للتاأكد  برامج احلماية  وا�ستخدام  تدوين،  دون  تذكرها 
الغريبة  المييلت  فتح  وع��دم  امل�ستلمة  المييلت  من 
الريد  ا�ستخدام  ع��دم  ويف�سل  امل�سدر،  معروفة  غ��ري 
ب���ك يف موقع  ال���ع���ام اخل���ا����ص  ال�����س��خ�����س��ي  ال��ر���س��م��ي او 

التوا�سل الجتماعي.
، م��دي��ر ق�سم اخلدمات  ف��ائ��ق ع��وي�����ص  ال��دك��ت��ور  وال��ق��ى 
اللغوية والتعريب يف جوجل ور�سة عمل بعنوان التعريب 
العربية،  ال��ل��غ��ة  واإث������راء  الع��لم��ي��ن  ودور  ج��وج��ل  يف 
�سركة جوجل للرتقاء  مبادرات  بع�ص  واأو�سح خللها 
اجلامعات  م��ع  ���س��راك��ات  ب��ن��اء  ومنها  ال��ع��رب��ي  باملحتوى 
لإن�������س���اء حم��ت��وى ع��رب��ي ا���س��ل��ي ، وب���ن���اء ����س���راك���ات مع 
 ، العربي  املحتوى  املوؤ�س�سات الهلية واحلكومية لإثراء 
وج��ود مبادرات مع متطوعن لرتجمة حمتوى  كذلك 
والدعم  التدريب  وتوفري  العربية  باللغة  متوفر  غري 
ان�ساء  ع��ل��ى  ت�����س��اع��د  ال��ت��ي  وال���رام���ج  والأدوات  ال����لزم 
� فعاليات  املحتوى العربي ، وفعاليات النرتنت العربي 

ملدة �سهر كامل. 
 كما حتدث عن اأخطار اللغة العربية مبجال التكنولوجيا 
مما  اأجنبية  ح��روف  وبها  العربية  اللغة  كتابة   ، ومنها 
ي�سكل خطر على اللغة واملحتوى العربي ، كذلك كتابة 
باللغة  املعنى  بنف�ص  مفردات  وج��ود  رغ��م  دخيلة  كلمات 
اأن كتابة اللغة العربية باللهجات املحلية  ، كما  العربية 
وخلل  املحتوى،  من  ال�ستفادة  تقييد  اللهجات  جميع 
وكيفية  جوجل  على  الرتجمة  اىل  تطرق  العمل  ور�سة 

الو�سول وال�ستفادة لف�سل الطرق من خللها.
الجتماعية  امليديا  زم��ن  يف  الخلقيات  عنوان  وحت��ت 
القى الدكتور ال�سادق احلمامي ، كلية الت�سال جامعة 
ال�سارقة،ور�سة العمل اخلا�سة به ، حيث حتدث ببداية 
حماور  ع��دة  او�سح  ثم  الخلقيات،  معنى  عن  الور�سة 
اجلديدة  ال�سياقات   .. الع��لم��ي��ة  الخ��لق��ي��ات  اهمها 
الور�سة عن  الثاين من  املحور  ���س��وؤال خ��لل  ، ثم ط��رح 
امليديا  يف  التوا�سلية  الخلقيات  عن  احلديث  اإمكانية 
والقواعد  ال�����س��روط  ع��ن  خللها  وحت���دث  الجتماعية 
اللكرتونية  وامل��واق��ع  الجتماعية  ال�سبكات  ل�ستخدام 
واحلر�ص عند ن�سر اي حمتوى، وجاء املحور الثالث حول 
واجلديدة،  التقليدية  بامليديا  علقتها  يف  الخلقيات 
العلمية  ال�سحفية  الخ��لق��ي��ات  تطوير  اأو���س��ح  كما 
اأن  تبن  اخلل�سة  اأن  واو�سح  اجلديدة  امليديا  زمن  يف 
للميديا  املنظمة  غري  واجلامعات  الف��راد  ا�ستخدامات 
الجتماعية مل تفرز اىل الن اآليات تنظيم ذاتي ت�ستند 
اىل اخلقيات خم�سو�سة وعلية فاإن امليديا الجتماعية 

ل متثل بال�سرورة اآلية لتح�سن النقا�ص العام.

راأ�س اخليمة للفنون والرتاث ال�صعبي تعتمد ا�صمها و�صعارها اجلديد 

ثقافة وفن�ن

ملتقى عجمان الإعامي الثاين ي�سم 6 ور�س عمل وم�ساركة نخبة من املفكرين واخلرباء26

بتنظيم من جمموعة اأبوظبي للثقافة والفنون امللتقى يف ن�صخته الثانية يلقي ال�صوء على االعالم االجتماعي واأخالقيات املهنة

الفني  امل��ع��ر���س  اف��ت��ت��اح 
تعابري �صامتة 2

نهيان  اآل  حمدان  بنت  �سم�سة  ال�سيخة  �سمو  وح�سور  رعاية  حتت 
م�ساء  مت  وال��ف��ن��ون  للثقافة  اأب��وظ��ب��ي  ملجموعة  الفخرية  الرئي�سة 
اأم�ص الول افتتاح املعر�ص الفني تعابري �سامتة 2 مبعر�ص الغاف 
للثقافة  اأبوظبي  جمموعة  تنظمه  الذي  باأبوظبي  الت�سكيلي  للفن 
اإيواء الن�ساء والأطفال وي�ستمر لغاية  والفنون بالتعاون مع مراكز 
16 من ال�سهر اجلاري. وقدمت �سعادة هدى اخلمي�ص كانو موؤ�س�ص 
جمموعة اأبوظبي للثقافة والفنون �سكرها وتقديرها ل�سمو ال�سيخة 
اخلريية  الع��م��ال  لكل  ومتابعتها  لرعايتها  ح��م��دان  بنت  �سم�سة 
امل��راأة والطفل من الجتار  والن�سانية ول�سيما يف جم��الت حماية 
وال�ستغلل مبختلف ا�سكاله. واكدت على اعتزاز جمموعة اأبوظبي 
للثقافة والفنون بالتعاون الوثيق مع مراكز اإيواء الن�ساء والأطفال 
التوايل حيث  الثانية على  يف تنظيم معر�ص تعابري �سامتة لل�سنة 
قامت جمموعة ابوظبي للثقافة والفنون بتكليف الفنانة الت�سكيلية 
جانفري �سامين من اجل اقامة 22 ور�سة عمل على مدار 6 ا�سهر 
الن�ساء  ���س��د  وال��ع��ن��ف  بالب�سر  الجت����ار  �سحايا  ن��زي��لت  م��ن  ل��ع��دد 
يف  املعرو�سة  الفنية  الع��م��ال  بيع  ع��ائ��دات  وتخ�سي�ص  والط��ف��ال 
املعر�ص من اجل دعم جهود مراكز ايواء الن�ساء والطفال. وقالت 
اإن معر�ص تعابري �سامتة 2 الذي ي�سمل على 40 عمل فنيا اجنزت 
ياأتي من اجل ت�سخري الفن خلدمة املجتمع من  ا�سهر  خلل �ستة 
تاأهيل  واإع���ادة  بالب�سر  الإجت���ار  ق�سية  مثل  الق�سايا  بع�ص  خ��لل 
باأنف�سهن  ثقتهن  ل�ستعادتهن  الأف�سل  الظروف  وتوفري  ال�سحايا 
والقدرة على ا�ستعادة حياتهن الطبيعية يف بلدهن. من جهتها قالت 
والأطفال  الن�ساء  اإيواء  ملراكز  التنفيذية  املديرة  �سهيل  �سارة  �سعادة 
جاء  التوايل  على  الثانية  لل�سنة  �سامتة  تعابري  معر�ص  تنظيم  اإن 
ال�سريحة  ه��ذه  ب��وج��ود  وللتعريف  �سامية  اإن�سانية  ر�سالة  ليحقق 
و�سمان  حمايتهم  يف  وامل�����س��اع��دة  والط��ف��ال  الن�ساء  م��ن  ال�سعيفة 
ا�سكال  ك��ل  وت��ق��دمي  معاناتهم  م��ن  والتخفيف  اإن�سانيتهم  اح���رتام 
مرة  باملجتمع  ودجم��ه��م  والنف�سية  الجتماعية  وخا�سة  ال��رع��اي��ة 
اخرى وحماولة تغيري حياتهم للف�سل. وا�سارت اىل ان النزيلت 
ومن خلل اللوحات التي قمن بر�سمها و�سعن معاناتهن وامالهن 
ما يجول يف  امل�سرقة عن كل  ب��الل��وان  ع��رت  التي  اللوحات  بر�سم 
اأن  ويذكر  واحلياة.  امل�ستقبل  الذاتية جتاه  وم�ساعرهن  خواطرهن 
مراكز اإيواء الن�ساء والأطفال موؤ�س�سة ذات نفع عام تاأ�س�ست يف العام 
2008 مبوجب القانون الحتادي رقم 51 ل�سنة 2006 ت�ستقبل 
�سحايا الجتار بالب�سر والعنف من الن�ساء والفتيات اللواتي ترتاوح 
العام  منذ  امل��راك��ز  وا�ستطاعت  والأط��ف��ال   45-18 ب��ن  اأع��م��اره��ن 
تاأمن امللذ ملا يزيد عن 190 نزيلة يف مراكزها الثلثة يف اأبوظبي 

ال�سارقة وراأ�ص اخليمة. 

•• راأ�س اخليمة -الفجر 

اخليمة  راأ�����ص  جلمعية  ال��ع��ادي��ة  العمومية  اجلمعية  اأ����س���ادت 
الذي يوليه �ساحب  الكبري  بالدعم  ال�سعبي  للفنون والرتاث 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم نائب رئي�ص 
ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل و�ساحب  ال��دول��ة رئي�ص جمل�ص 
الأعلى  املجل�ص  القا�سمي ع�سو  �سعود بن �سقر  ال�سيخ  ال�سمو 
ال�سمو حكام الإمارات  اأ�سحاب  راأ�ص اخليمة واإخوانهما  حاكم 
اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد ال نهيان ويل عهد  والفريق 
ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة لرامج املحافظة 
على الرتاث واملوؤروث ال�سعبي ودعم جمعيات الفنون ال�سعبية 
الأ�سيلة وما�سي  العربية  والتقاليد  العادات  اإحياء  مبا يدعم 
الأهلية على  الإجن���ازات  املزيد من  والأج���داد وحتقيق  الآب���اء 
ال�سعيد الرتاثي املحلي مبا يعزز الهوية الوطنية الإماراتية .

الذي  ال��ع��ادي��ة  العمومية  اجلمعية  اج��ت��م��اع  خ��لل  ذل��ك  ج��اء 

مكتب  مدير  نائب  اإبراهيموه  اأحمد  �ساهن  ال�سيد  ح�سرها 
ال�سيد  وت��راأ���س��ه��ا  اخليمة  ب��راأ���ص  الجتماعية  ال�����س��وؤون  وزارة 

جمعة مو�سى البقي�سي رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية. 
ويف بداية الجتماع رحب ال�سيد بدر احمد البدري اأمن ال�سر 
العام امل�ساعد للجمعية باأع�ساء اجلمعية العمومية وا�ستعر�ص 
الفعاليات  اإىل  اإ�سافة  املن�سرم  العام  اإجن��ازات اجلمعية خلل 
التي  والريا�سية  والرتاثية  والثقافية  والجتماعية  الوطنية 
قدمتها اجلمعية.    واأثنى ال�سيد �ساهن احمد على اجلهود 
والرتاث  للفنون  اخليمة  راأ���ص  جمعية  اأع�ساء  يبذلوها  التي 
ال�سعبي  وامل����وروث  ال���رتاث  على  املحافظة  اج��ل  م��ن  ال�سعبي 
وت��ع��زي��ز ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة.  واع��ت��م��دت اجل��م��ع��ي��ة العمومية 
ا���س��م اجلمعية اجل��دي��د وه��و جمعية  خ��لل الج��ت��م��اع تعديل 
اعتماد  اأي�سا  مت  كما  ال�سعبي  وال���رتاث  للفنون  اخليمة  راأ���ص 
ال�سعار اجلديد للجمعية ..  وقال جمعة البقي�سي اأن اجلمعية 
بن  �سلطان  ب��ن  �سامل  ال�سيح  املهند�ص  م��ن  وتعليمات  وب��دع��م 
�سقر القا�سمي رئي�ص دائرة الطريان املدين الرئي�ص الفخري 

جلمعية راأ�ص اخليمة للفنون والرتاث ال�سعبي نظمت العديد 
والرتاثية  والثقافية  والجتماعية  الوطنية  الفعاليات  م��ن 

والريا�سية خلل الفرتة املا�سية .

الوطنية  النه�صة  مدار�س  يهدي  زايد  بن  �صلطان  مركز 
جمموعة من كتاب )حممد( والقامو�س الق�ص�صي لالطفال 

 
•• ابوظبي-الفجر:

ن�سخة   400 ب�  ابوظبي  الوطنية يف  النه�سة  ام�ص مدار�ص  �سباح  والإع��لم  للثقافة  زاي��د  بن  �سلطان  زود مركز 
من كتاب ق�س�ص من �سرية النبي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم وا�سداره اجلديد القامو�ص الق�س�سي للأطفال ، 
ويت�سّمن جمموعة ق�س�ص تركز على تعليم الطفل اللغة العربية وحتبيبها له يف اإطار درامي ت�سكل الكلمة واملفردة 
حمورا للق�سية اأو احلدث وذلك يف اإطار امل�سوؤولية املجتمعية التي ي�سطلع بها املركز. وقال من�سور �سعيد املن�سوري 
مدير اإدارة الثقافة يف املركز اأن اهداء هذه املجموعة ا�سدارات املركز جاء ليوؤكد الهتمام الكبري الذي يوليه �سمو 
ال�سيخ �سلطان بن زايد ال نهيان ممثل �ساحب ال�سمو رئي�ص الدولة رئي�ص املركز، للثقافة واللغة العربية واإثرائها 
على األ�سنة الن�ساأ من الطفال دعماً واإثراًء لهويتنا العربية ال�سلمية ، كما يوؤكد حر�ص �سموه على اأن يقدم املركز 
خدمة جمتمعية ثقافية ت�سهم يف تكوين ابن المارات وتعميق الروح الوطنية فيه . من جانبه تقدم عدنان عبا�ص 
مدير مدار�ص النه�سة الوطنية وال�سيدة اميي �سيمونز مدر�سة النه�سة الوطنية للبنات بال�سكر والتقدير اإىل �سمو 
ال�سيخ �سلطان بن زايد اآل نهيان على اإهدائه القيم وقال اإن هذه اللفتة الكرمية تعر عن نهج مركز �سلطان بن 

زايد للثقافة والعلم للمحافظة على اللغة العربية والرتاث الوطني وتعزيز الهوية الوطنية لدى الطلب . 
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حقوق املراأة، البطالة، ال�سجون، الطفولة امل�سردة، ال�سياحة وغريها من الق�سايا تعتزم نتايل ف�سل اهلل تبنيها يف م�سروعها ال�سيا�سي، بعدما 
اأعلنت تر�سحها لانتخابات النيابية املقرر اقامتها يف يونيو 2013. �ساحبة )نتاليز ايجن�سي( لعر�س الأزياء، ترف�س - ما اأ�سيع عن اأنها 
تبحث عن �سهرة ا�سافية من خال اقدامها على هذه اخلطوة، م�سرية اىل اأن �سهرتها هي التي �ست�ساعدها يف م�سوارها ال�سيا�سي يف حال فازت 

يف النتخابات. وك�سفت نتايل عن حت�سريها مل�سروع �سخم من تنظيم وكالتها ي�سب يف م�سلحة لبنان... واليكم تفا�سيل احلوار: 

حت�سر مل�سروع �سخم ي�سب يف م�سلحة لبنان

نتايل ف�صل اهلل: �صاأكون النائب احَلَكم يف جمل�س النواب اللبناين
ال �أبحث عن �شهرة �إ�شافية من خالل تر�شحي لالنتخابات

مدينة  يف  الول  اخل���ريي  ج��لم��ور  مهرجان  للمنا�سبات  ج��لم��ور  نظم 
العن على م�سرح البلدية بتعاون مع مركز النجاح للتاأهيل اخلا�ص حتت 

رعاية �سمو ال�سيخ حممد بن خليفة بن �سلطان ال نهيان .
تخلل احلفل فقرات متنوعة مابن ال�سعر والغناء وعرو�ص افلم التحدي 

وا�سف ابي للكاتب واملخرج زيد البادي وقدم املركز رق�سات للطفال من 
ذوي الحتياجات اخلا�سة.

ال�ساهي  العماين  والفنان  ال�سيخ  ال�سوري ماهر  املطرب  احيا احلفل  كما 
والفنان املغربي �سعيد حمدان .

وال�سعر كان لل�ساعر خلفان بن نعمان الكعبي وال�ساعر احمد بن �سالري 
امل�سرية مرمي  بتقدمي احلفل العلمية  وقام  الري�ساين  وال�ساعر عمر 
�سامل  �سعيد  لعلي  العام  وال���س��راف  املقبايل  حممد  نعمة  والعماين  نهاد 

ال�ساعدي وال�سيدة �سو�سن جمعة والفنان ماهر ال�سيخ .

مهرجان جالمور اخلريي االأول 

للنتخابات  تر�سحك  اأخ����رياً  اأع��ل��ن��ت   •
ال��ن��ي��اب��ي��ة امل��ق��رر اج���راوؤه���ا يف ي��ون��ي��و، من 
���س��ج��ع��ك ع���ل���ى ه�����ذه اخل����ط����وة، وم�����ا هي 

اأهدافك؟
اأي  - من �سجعني هم من يفكرون مثلي، 
ال���س��خ��ا���ص ال��ذي��ن ي��ح��ب��ون ل��ب��ن��ان بعيداً 
وال�سطفافات  والطائفية  الأح���زاب  ع��ن 
كنا يف  م��غ��رتب��ون،  اأن��ا���ص  وه��م  ال�سيا�سية، 
لبنان  ت��رك  اأن��وي  لهم  وقلت  �سوياً  جل�سة 
الفكرة  ف��رف�����س��وا  اخل������ارج،  يف  وال��ع��ي�����ص 
امل�سجعات  م��ن  كنت  دوم���اً  عني  وم��ع��روف 
اللبناين املغرتب على العودة اىل  لل�سباب 
وطنهم، على اأن جند فر�ص عمل لهم، كما 
كنت �سّباقة اأي�ساً يف ال�ساءة على ال�سياحة 
يف لبنان. وقد عمد اأ�سدقائي اىل ت�سريب 
اخل��ر اىل الع���لم لأن��ه��م ي��درك��ون اأنني 
الواقع فل  الأمر  اأمام  اأجد نف�سي  حينما 
ل  ال�سيا�سة  الأ���س��ا���ص  ويف  اأب�����داً،  اأت���راج���ع 
ت�ستهويني وهديف مل يكن بق�سد احل�سول 
على من�سب، بل اأنا اأملك م�سروعاً �سيا�سياً 

قبل اأن اأعلن عن تر�سحي.
تر�سحك،  يف  النهاية  حتى  �ستتابعن   •
اأم اأنك قد تن�سحبن قبل النتخابات كما 

يح�سل يف كل دورة مع بع�ص املر�سحن؟
- لن اأن�سحب اأبداً، و�ساأكمل حتى النهاية.

• وما الق�سية اأو الق�سايا التي �ستعملن 
ع��ل��ي��ه��ا يف ح���ال جن��ح��ت يف ال��و���س��ول اىل 

الرملان؟
- اأولوياتي �ستكون حلقوق املراأة، البطالة، 
ال�������س���ج���ون، الأح�����ك�����ام، الأ����س���خ���ا����ص غري 
امل�سردة،  ال��ط��ف��ول��ة  ل��ب��ن��ان،  يف  املجن�سن 

وال�سياحة التي هي م�سروعي الدائم.
م��ن ب��ل��دة ال��ك��ورة، فاىل  م��ارون��ي��ة  • ان��ت 
اأي حد ت�سمنن جناحك يف ظل الأحزاب 
التي تتناف�ص على هذا املقعد والتي لها باع 

طويل يف املجال ال�سيا�سي؟
- يف حال مت التوافق على قانون انتخابي 
ي��ج��ع��ل م���ن ل��ب��ن��ان دائ�����رة واح�����دة فانني 
دائ����رة واحدة  ل��ب��ن��ان  ف����وزي، لأن  اأ���س��م��ن 
واأنا  ودميوقراطياً،  م�ستقًل  لبنان  تعني 
اأدرك كم اأملك من �سعبية وكم هناك من 
يف  اأم��ا  تفكريهم،  يف  ي�سبهونني  اأ�سخا�ص 
حال بقينا على قانون ال�ستن، فلن يكون 
هناك حظ لأي مر�سح جديد، لأن الأ�سماء 

عينها تبقى على كرا�سيها.
تنتخب نتايل ف�سل اهلل عادة؟ • من 

يقنعني  ج���دي���د  ���س��خ�����ص  ك���ل  اأن���ت���خ���ب   -
على حتقيق  ق���ادر  ب��اأن��ه  واأوؤم����ن  م�سروعه 
امل���ط���ال���ب ال����ت����ي اأط�����ال�����ب ب����ه����ا، اأم�������ا من 

ال�سخ�سيات ال�سابقة فلن اأ�سّوت لأحد.
اللبناين  ال�سعب  براأيك  �سيتقّبل  وهل   •
الرملان،  يف  متثيله  ف��ك��رة  ف���زت  ح���ال  يف 
كونك عار�سة اأزياء �سابقة و�ساحبة وكالة 

لعر�ص الأزياء؟
اأزي����اء و�ساحبة  ب��اأن��ن��ي ع��ار���س��ة  اأف��ت��خ��ر   -
وكالة، لأن هذا املجال من الأهم يف العامل، 
كارل بروين �ساركوزي كانت عار�سة اأزياء، 
عار�سي  كانوا  كيلي  غري�ص  اأولد  وكذلك 
اأزياء. ل �سك اأننا يف العامل العربي �سّوهنا 
الأ�سرف،  املهنة  اأجدها  لكنني  املهنة،  هذه 

وع��ار���س��ة الأزي����اء ال��ي��وم مثقفة اأك��رث من 
اىل  اأي�ساً  اجتماعية  نا�سطة  واأن��ا  �سواها، 
اأزي����اء، وهذا  ج��ان��ب ك��وين �ساحبة وك��ال��ة 
اأن��ت��م��ي اىل  م��ا ل يعرفه ال��ك��ث��ريون، ف��اأن��ا 
ج��م��ع��ي��ات ع����دة ك��م��ا اأن���ن���ي اأراأ��������ص احدى 
�سورتي.  تعك�ص  والن�ساطات  اجلمعيات، 
يف   50 هناك  ك��ان  تر�سحي  اأعلنت  وح��ن 
املئة مع و50 يف املئة �سد تر�سحي، ولكن 
العلمية  مقابلتي  اىل  ا�ستمعوا  ح��ن 
تر�سحي  ت�ستنكر  كانت  التي  الفئة  باتت 

ت�سجعني وتقبلت الفكرة، وهذا ما جعلني 
متفائلة اىل اأبعد احلدود.

• ل���و ف����زت، م����اذا ���س��ي��ح��ل ب��ال��وك��ال��ة، هل 
�ستغلقينها اأم �ستتابع عملها؟

وهناك  و���س��ت��ت��و���ّس��ع،  �ست�ستمر  ال��وك��ال��ة   -
ر له وهو �سي�سب  م�سروع �سخم جداً اأح�سّ

يف خانة م�سلحة لبنان.
ت��ع��ل��ن��ن فيه  ك��ن��ت  ال�����ذي  ال���وق���ت  يف   •
اأ�سماء  ظ���ه���رت  ل��لن��ت��خ��اب��ات،  ت��ر���س��ح��ك 
ال��ف��ن��ي والعلمي  ال��و���س��ط  م���ن  اأخ�����رى 

ك���ج���ورج ق���رداح���ي، زي���ن ال��ع��م��ر، وك����ارول 
�سقر، ومرييام كلينك ولرا كاي...

ك��ل �سخ�ص يحمل  اأن���ا م��ع  - )م��ق��اط��ع��ة( 
اجلن�سية اللبنانية ويحب لبنان اأن يرت�سح 
بل   ،)SHOW OFF( ال���  ع��ن  بعيداً 
مي��ل��ك ه��دف��اً وق�����ادراً ع��ل��ى اق��ن��اع ال�سعب، 

وال�ساحة مفتوحة للجميع.
ان نتايل تبحث عن �سهرة ا�سافية  • قيل 

من خلل هذه اخلطوة، كيف تردين؟
- هذا الكلم موؤ�سف، ا�سمي م�سّلط عليه 

اليوم،  وحتى  اأع���وام  ت�سعة  قبل  الأ���س��واء 
ويكفي فكرة امل�سروع اخلريي الذي اأقمته 
على ج�سر منطقة )النقا�ص( حيث �سّيدنا 
)بوديوم( مرتفعاً يف الهواء على اجل�سر، 
الفكرة  وكانت  ال�سمايل،  املنت  منطقة  يف 
الأوىل من نوعها يف العامل، و�ستدخل يف 
اأعتقد  ل  فكرة.  كاأف�سل  )غيني�ص(  كتاب 
بل على  ا�سافية،  �سهرة  اىل  بحاجة  اأنني 
العك�ص �سهرتي هي التي �ست�ساعدين على 
اي�سال الأفكار واأن تتم ال�ساءة اأكرث على 

املخطط الذي اأهدف اليه.
• من تعترينه قدوة لك من ال�سيا�سين 

اللبنانين؟
ع��م��ل��ي لي�ص  اأح�����د، ح��ت��ى يف جم����ال  - ل 
لدّي قدوة، فاأنا اأعتر اأن كل ان�سان عنده 
ان�ساناً  لت�سكل  فاأجمعها  اأحبها  )نقطة( 
اأن���ا اآخ���ذ الأ�سياء  اأ���س��ا���س��اً.  غ��ري م��ت��واج��د 
واأعمل  اليجابية من كل �سخ�ص ميلكها 
ايجابياتي  ت��ك��ون  اأن  ع��ل��ى  ال�����دوام  ع��ل��ى 

اأف�سل منها.
مع  اأم  النتخابات  تاأجيل  مع  اأنت  • هل 

ح�سولها يف توقيتها؟
اأن ت��ت��م يف م��وع��ده��ا ك���ي ل  ب���ل ي��ج��ب   -
ن�سهد )ث��ورة( كبرية، ونذهب بلبنان اىل 

الأ�سواأ.
من املمكن اأن ت�سكلي حزباً �سيا�سياً  • هل 

يف حال انتخابك؟
النائب  و����س���اأك���ون  ل��ب��ن��ان،  ���س��ع��اري  ل،   -
القدم  كرة  يلعب  كمن  بتنا  فلقد  احَلَكم، 

ولبنان هو الكرة.
ت�ستهويك؟ وزارة  • اأي 

- وزارة ال�سياحة، وهي حلم بالن�سبة ايّل.
 THE MODEL( ب��رن��اجم��ك   •
من  ل���ل���ك���ث���ري  ت����ع����ّر�����ص   )SHOW

النتقادات، فهل ندمت على تقدميه؟
اأخذ  مثلما  للنتقادات  تعّر�ص  مثلما   -
كان  وال��رن��ام��ج  م�����س��اه��دة،  ن�سبة  اأع��ل��ى 
ياأخذ حقه  اأن��ه مل  ال  ج��دي��داً من نوعه، 
يف ال� )OTV(، يف الوقت الذي كان من 
م�ساحة  اأخ��رى  حمطة  تعطيه  اأن  املمكن 

.)OTV( اأكر، وهنا كان العتب على
ثان منه؟ جزء  يف  • �ستطلن 

- نعم.
الأهم  الأزياء  عار�سة  هي  من  • براأيك، 

يف لبنان؟
- ل ت��وج��د ع��ار���س��ات اأزي����اء اأه���م، عندما 
كنت اأعر�ص الأزي��اء كان ت�سنيفي الأوىل 
ومن  ف��رح،  لوت�سيانا  م��ع  العار�سات  ب��ن 
بع�سهن  اأزي���اء  عار�سات  امل��ج��ال  �سهد  ث��م 
هذا  يف  العمل  ي�ستحق  ل  وبع�سهن  جيد 
الط�����ار، ول��ك��ن مل ن�����س��ه��د ع��ار���س��ة اأزي����اء 
ت��رك��ت ب�����س��م��ة. ه��ن��اك ع��ار���س��ات جيدات 
كلينك،  مرييام  اأمثال  اليوم  وحمرتفات 
نر  ولكن مل  �سبتي،  وري��ن  ق�سي�ص  غري�ص 

عار�سة اأزياء )عّلمت( يف هذا املجال.
املقبلة؟ ن�ساطاتك  عن  • ماذا 

ال������ذي  ال���������س����خ����م  امل�����������س�����روع  ه�����ن�����اك   -
ذك�����رت�����ه، ا����س���اف���ة اىل ال���ع���دي���د م����ن ال���� 
وطبعاً   ،)FASHION SHOW(

الأولوية م�سروعي ال�سيا�سي.

الفنانة االأردنية هدى ال�صفدي 
ما بني التجميل والفن 

 
انتهت الفنانة الردنية هدى ال�سفدي من ت�سوير فيلم ا�سف ابي تاليف 
واخراج زيد البادي وبطولة ماهر ال�سيخ ومواري عبد اهلل ومن�سور �سويدي 
واخرون من انتاج جلمور للمنا�سبات بتعاون مع ا�سرتاحة ال�سواب بدبي 
قبل  من  الفيلم  ابطال  مع  تكرميها  ومت  بال�سرتاحة  الفيلم  عر�ص  ومت 

هئية ال�سحة بدبي وا�سرتاحة ال�سواب .
كما مت تكرميها من مهرجان جلمور اخلريي الول عن تطوعها بجميع 
اىل  للتجميل  خبرية  من  م��وؤخ��را  اجتهت  وه��ي  والن�سانية  اخل��ري  اعمال 
الكاتب واملخرج زيد  الفن وهي حاليا ت�ستعد لدخول فيلمها اجلديد مع 
ال�سيخ وقدمت �سكرها جلريدة الفجر لدعمها لها  البادي والفنان ماهر 

ولكل املواهب الفنية.

ال�صاهي.. تعبني ال�صوق 
 

طرح الفنان العماين ال�ساهي اغنيتن منفردتن الوىل باللهجة العراقية 
العزيز  النعيمي )ال�سايل( واحل��ان عبد  بعنوان على مودي كلمات حممد 
العلوي توزيع عو�ص رجب والثانية تعبني ال�سوق كلمات حممد النعيمي 
)ال�سايل( واحلان عبد العزيز العلوي وتوزيع عو�ص رجب وهما من انتاجه 

اخلا�ص 
كما احيا مهرجان جلمور اخلريي الول على م�سرح البلدية برعاية �سمو 

ال�سيخ حممد بن خليفة بن �سلطان ال نهيان .
ويف اخلتام مت تكرميه من اجلهة املنظمة للحفل وهو حاليا يقدم حفلت 

عامة وخا�سة وان�سانية مابن �سلطنة عمان والمارات. 
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خلل يف الدماغ ي�صبب فقدان ال�صهية
 

فقدان  مر�ص  ان  اىل  الباحثن  م��ن  دويل  فريق  اأج��راه��ا  درا���س��ة  تو�سلت 
ال�سهية ناجم عن خلل يف الدماغ ولي�ص العك�ص.

تزيد  ل  �سغار  بع�سهم  ال�سهية  ب��ف��ق��دان  م�سابن  على  درا���س��ة  اأُج��ري��ت 
ن�ساط  لت�سوير  جديدة  تقنيات  با�ستخدام  �سنوات  ثماين  على  اأعمارهم 
لهذا  خمتلفة  علجات  عن  اجلديدة  الدرا�سة  ت�سفر  ان  وميكن  ال��دم��اغ. 

املر�ص ل �سيما وانها تطعن باآراء را�سخة عن الأمرا�ص النف�سية .
ال��دويل من  الفريق  ايان فرامتون ع�سو  الدكتور  النف�سي  الطبيب  وقال 
منو  من  املبكرة  امل��راح��ل  يف  خفية  م�ساكل  ان  الريطانية  اك�سرت  جامعة 
ال�سهية.  ال�سخ�ص وانك�سافه لل�سابة بفقدان  ا�ستعداد  الدماغ توؤدي اىل 
ونقلت �سحيفة الديلي اك�سري�ص عن فرامتون ان املطلوب درا�سة م�ساكل 
براين  الروفي�سور  بقيادة  الباحثون  وا�ستخدم  اأخ��رى من جديد.  عقلية 
ل�سك اخلبري يف مر�ص فقدان ال�سهية الذي ميكن ان ي�سبب الوفاة ، تقنيات 
م�سح اإ�سعاعي متطورة ك�سفت وجود خلل يف عمل اجلزء امل�سوؤول عن التحكم 
وُي�سمى  ال�سهية.  بفقدان  امل�ساب  والقلق و�سورة اجل�سم من دماغ  بالأكل 
اأو ف�ص اجلزيرة. وي�ستمر هذا اخللل يف  هذا اجلزء من الدماغ الن�سول 
الطبيعية يف موؤ�سر اىل  ع��ودة وزن اجل�سم اىل حالته  بعد  الن�سول حتى 
ان امل�سكلة موجودة قبل ال�سابة باملر�ص. ويتاأثر نحو ثلث امل�سابن بهذا 
ال�سذوذ الدماغي الذي ل ُيكت�سف اإل بفحو�ص معقدة. ويعتقد الباحثون 
ان ا�سبابا بيولوجية اخرى يف املخ ت�سبب ال�سابة يف الثلثن الآخرين من 
املر�سى  م��ن  العديد  انتكا�ص  �سبب  ه��و  ه��ذه  وان  ال�سهية  ف��ق��دان  مر�سى 
املر�سى مر�سحون للنتكا�ص  ان هوؤلء  الدكتور فرامتون  واأو�سح  لحقا. 
لأن اخللل يف دماغهم ول ميكن علج ال�سخ�ص اإذا كان هناك عطب فاعل 
يف دماغه. وميكن ان ت�سهم نتائج الدرا�سة اجلديدة يف ح�سم النقا�ص الذي 
مبر�ص  ال�سابة  م�سوؤولية  النحيفات  الأزي��اء  وعار�سات  الوالدين  يحمل 
فقدان ال�سهية ب�سبب املواقف غري ال�سحية من الطعام والنظرة اخلاطئة 
امرا�ص  ا�سباب  النقا�ص حو  دائ��رة  الدرا�سة  �ستفتح  كما  اىل قوام اجل�سم. 

عقلية اأخرى مثل الكاآبة وال�سطراب ثنائي القطب. 

الربوكلى

ي���ع���ت���ر ال���روك���ل���ى 
ين�سب  ل  م���ع���ي���ن���ا 
الفيتامينات  م����ن 
الغذائية  والعنا�سر 
امل������ه������م������ة ل�������س���ح���ة 
اآلية  اأن  اإل  الن�سان 
لل�سراين  ح��م��اي��ت��ه 
م����ع����ل����وم  ت�����ك�����ن  مل 
تفا�سيلها حتى الآن 
اىل اأن تو�سل فريق 

من العلماء الريطانين اإىل تف�سري وك�سف النقاب عن هذه الألية. فقد 
تو�سل فريق من العلماء بالكلية امللكية اإىل دلئل علمية جديدة ت�سري اإىل 
كيميائية  مركبات  على  الورقية  اخل�سراوات  من  وعدد  الروكلى  اأحتواء 
اجل�سم  ف��ى  الطبيعية  الدفاعية  الآل��ي��ات  ك��ف��اءة  ورف���ع  تعزيز  على  تعمل 
حلماية ال�سراين ووقايتها من اجللطات امل�سببة للزمات القلبية. وك�سفت 
الكيميائى  املركب  اأن  التجارب  فئران  على  اأجريت  التى  الولية  الأبحاث 
اإثارة  على  القدرة  لديه  الروكلى  فى  الطبيعى "�سولفورافن" املتواجد 
من  لوقايتها  ال�سراين  عن  واملدافعة  الواقية  الروتينات  عمل  وتعزيز 
ال�سابة باجللطات اخلطرية . تاأتى هذه الدرا�سة لتف�سر بالدليل القاطع 
ال�سيحات  ولتدعم  الن�سان  ل�سحة  البوركلى  خا�سة  اخل�سراوات  فوائد 
املطالبة ب�سرورة زيادة ال�ستهلك من اخل�سراوات املفيدة ل�سحة القلب.
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في  وحتدث  تايرا  إيري  اليابانية  املمثلة  من  ورد  باقة  تلقيه  يلقي كلمة عقب  هامر  أرمي  األمريكي  املمثل 
كلمته عن فيلمه اجلديد احلارس الوحيد الذي يعرض في طوكيو. )أ ف ب(

كان مكفوف الب�سر ومع ذلك  الذي  العربي  ال�ساعر  هو  • من 
ا�ستطاع قتل اأحد اجلنود التتار؟ 

- جمال الدين ال�سر�سري.
ل�سقراط؟  تلميذا  كان  الذي  الفيل�سوف  هو  • من 

- اأفلطون 
• ما هو الكتاب الذي األفه اأبو حيان التوحيدي يف ال�سداقه 

وال�سديق؟ 
- ال�سداقه وال�سديق 

املعري؟  العاء  اأبو  ولد  • اأين 
- يف معرة النعمان يف �سوريا 

ال�ساعر اأحمد �سوقي؟  فيها  تعلم  التي  اجلامعة  هي  • ما 
- جامعة مونبلييه الفرن�سية 

تعلم اأن ال�سفلت الطبيعي خليط موؤلف من مواد كل�سية اأو �سل�سية م�سبعة بالقار. وهو مادة �سلبة  • هل 
ذات لون بني �سارب اإىل ال�سواد تلن بن °50 مئوية و°100 مئوية. وي�ستخدم ال�سفلت يف خمتلف اأنحاء 

العامل لتعبيد ال�سوارع والطرقات. 
التيتان هو معدن اأبي�ص �سلب جداً. نظراً اإىل كثافته املنخف�سة ومقاومته لعوامل التاآكل  اأن  تعلم  • هل 
للطائرات  قطع  النفاثة،  التوربينية  للمحركات  قطع  خمتلفة:  �سناعية  جم���الت  يف  التيتان  ي�ستعمل 

وال�سواريخ وغريها، �سفائح واأ�سلك وق�سبان معدنية. 
عند درجة احل��رارة الطبيعية. ي�ستعمل الزئبق النقي  �سائل  ملاع  اأبي�ص  معدن  هو  الزئبق  اأن  تعلم  هل   •
يف الأجهزة الكهربائية اأو اأجهزة القيا�ص )ميزان احلرارة، البارومرت...( اأو كبديل لل�سمع يف ال�سباكة. يحل 

الزئبق عدداً من املعادن، وخ�سو�ساً الذهب والف�سة فيعطي ُملجمات ت�ستعمل يف جمالت عدة.
اإما طبيعياً،  الأ�سجار(  النباتات )وخ�سو�ساً  هو مادة لزجة متعادلة تفرزها بع�ص  ال�سمغ  اأن  تعلم  هل   •
واإما بتاأثري حالة مر�سية اأو عامل خارجي )�سق يف اجلذع، وجود طفيليات، جفاف اجلو(. ي�ستعمل ال�سمغ يف 
امل�ستح�سرات ال�سيدلية، ويف �سناعة مواد التجهيز والغراء والرنيق. وي�ستخدم ال�سمغ اأي�ساً يف الت�سوير 

الفوتوجرايف، ويف �سناعة الورق وتثبيت الألوان. 

عندما اأ�سرقت �سم�ص هذا ال�سباح ح�سر اإىل الغابة جمموعه من ال�سيادين يحملون �سباكهم ومعدادهم ل�سيد 
الطيور واحليوانات وقد انتبه الغراب لذلك فاأرع واخر رفاقه الذي طاروا يف كل مكان لتحذير من مل يروهم 
.  اختباأ كل طائر يف ع�سه واختفت احليوانات ال�سغرية يف جحورها وبيوتها ومل يبقى غري احليوانات الكبرية 
فقط، لكن جاءت احلمامة لت�سرخ وتخر اجلميع ان ال�سيادين ل يريدون غري الطيور واحليوانات ال�سغرية 
لي�ستعملوها يف الزينة هنا خاف اجلميع وفكروا باأنهم لن ي�ستطيعوا ان  يختبئوا للأبد لكنهم الن �سيحرت�سون 
حتى ي�سلوا معاً اإىل حل وعاد كل منهم اإىل خمبئه يف امان.  اخذ ال�سيادون يف التجول هنا وهناك وهم يف عجب 
.. اين الطيور، اين احليوانات، هل لبد من ان نبحث داخل جتاويف الأ�سجار وننب�ص اجلحور .. هل هذا معقول، 
املغرور  الطاوو�ص  كان  بالتحديد  الوقت  هذا  ويف  هنا  لبيوتنا،  العودة  عن  نتاأخر  جتعلنا  وحيوانات  طيور  ب�سع 
العجيب وي�سيح �سيحته  ين�سر ري�سه اجلميل  ن�سى احليطة واحل��ذر وخرج من مكمنه وهو  بنف�سه قد  املعجب 
العاليه بزهو بل ويجري اي�ساً هنا وهناك ليرتي�ص ويحرك ذيله باألوانه اجلميله الراقه يف دلل فلمحه احد 
ال�سيادين و�سرخ ها هو طاوو�ص، اآه وقعنا على اجمل ما يف الغابه كم نحن يف حاجة اإىل طاوو�ص، �سنجني من 
املغرور  ياأ�سروا الطاوو�ص  ان  التفوا حوله وا�ستطاعوا  ال�سيادين قد  ...  يف دقائق معدودة كان  وراءه ثروة هيا 
وي�سعوه يف قف�ص كبري �سخم وحملوه وذهبوا .  خرجت احلمامة ت�سيح يا رفاقي اختطف ال�سيادين الطاوو�ص، 
فقال الغراب انه ي�ستحق ذلك حذرته من اخلروج لكنه قال انه يريد ان ين�سر ذيله ويجفف ري�سه حتى ل يفقد 
رونق الوانه وها هو يدفع الثمن ب�سبب غروره .  بقدر حزن اجلميع عليه، حزن الطاوو�ص على نف�سه فقد حمله 
ال�سيادون اإىل مكان مغلق ل يجد فيه طيور اخرى ول حيوانات فقط ب�سر يتفرجون على ري�سه وذيله .. فظل 
حزيناً مهموماً ومر�ص ب�سدة وت�ساقط ري�سه اجلميل ومل يبقى له ما يفتخر به لذلك حمله ال�سيادون بعد فرتة 
للجمال  فاقداً  طاوو�ص  ولي�ص  اجلمال  مكتمل  طاوو�ص  يريدون  فهم  هناك  ليموت  الغابه  يف  به  ليلقوا  طويلة 

وهناك عاد له بهاوؤه و�سحته بن ا�سدقائه واأحبائه ومل يفكر يف ن�سر ذيله اإىل ان اأح�ص بالأمان . 

الطاوو�س 

تناول العنب بني الوجبات ي�صاعد
 على خف�س م�صتوى ال�صكر فى الدم

االطعمة املقلية بزيت الزيتون 
ال ت�صر القلب

  
اكت�سف باحثون يف اإ�سبانيا اأن الطهي بزيت الزيتون اأو دوار ال�سم�ص ل يزيد 

من خماطر الإ�سابة باأمرا�ص القلب.
ال�سحية  الطهي واحلالة  ع��ادات  باختبار  الدرا�سة  الباحثون يف هذه  وقام 
لأكرث من 41 األف �سخ�ص بالغ ممن تراوح اأعمارهم بن 29-69 عاماً، 

ول يعانون اأمرا�ص القلب عند بدء الدرا�سة منذ 11 عاماً م�ست. 

عمر �شلطان �لقرطا�شي 
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
كابنت  ي�سبح  ان  ويتمنى  الكمبيوتر.. 
طيار يف امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

ز�يد عبد�هلل عبد�لكرمي
متفوق يف درا�سته.. ومتعاون مع زمالئه.. 
الكمبيوتر..  واألعاب  القراءة  يهوى 
يف  مهند�سا  ي�سبح  ان  ويتمنى 
جميع  اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل.. 

الأهل والأ�سدقاء.

عائ�شة حممد ر��شد
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.

تو�سلت درا�سة طبية حديثة اأمريكية اإىل اأن تناول حفنة �سغرية من العنب ثلث مرات بن الوجبات يوميا يعمل 
على خف�ص م�ستوى ال�سكر فى الدم عقب الوجبات ب�سورة ملحوظة، وذلك باملقارنة بالأ�سخا�ص الذين يتناولون 

عنا�سر غذائية اأخرى بن الوجبات مماثلة فى ال�سعرات احلرارية.
وذكر الباحثون فى معر�ص اأبحاثهم التى اأجريت فى هذا ال�سدد اأن نحو 46 رجل و�سيدة ممن مل يتم ت�سخي�ص 

اإ�سابتهم مبر�ص ال�سكر، اإل اأنهم يعانون من ارتفاع طفيف فى م�ستوى ال�سكر بالدم.
اإعطاء ت�ساىل من املك�سرات للبع�ص الآخ��ر، ليتم  اإعطاء بع�ص املتطوعن حفنات من العنب فى مقابل  وقد مت 
تتبعهم لنحو 12 اأ�سبوعا. واأ�سارت املتابعة اإىل اأن الأ�سخا�ص الذين انتظموا فى تناول حفنات العنب جنحوا فى 

املحافظة على ا�ستقرار م�ستوى ال�سكر بالدم باملقارنة بالأ�سخا�ص الذين تنالوا املك�سرات.

�شمة حمد �ل�شام�شي
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.


