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الليمون لعالج حب ال�شباب
ارتبط ا�ضم ع�ضري الليمون بنزالت الربد كونه يخفف من اأعرا�ضها 
لغناه بفيتامني �ضي، ولكن يبدو اأن لليمون فوائد عالجية جمالية، 
فالليمون يعترب معاجلاً حلب ال�ضباب والروؤو�ص ال�ضوداء، فخ�ضائ�ص 
ال�ضيرتيك  حم�ص  وكذلك  والفطريات  للجراثيم  امل�ضادة  الليمون 
جتعل منه بديال طبيعيا لعالج حب ال�ضباب وندوبه عن طريق فركه 
على جميع اأنحاء الوجه ملدة ع�ضر دقائق ومن ثم الغ�ضل جيدا باملاء.

عن  االأ�ضنان،  تبيي�ص  يف  بفاعليته  لليمون  الثانية  الفائدة  وتتمثل 
وفرك  واخلبز  ال�ضودا  بيكربونات  مع  الليمون  ع�ضري  خلط  طريق 
ت��زي��د ع��ن دقيقة واح���دة ب�ضبب قوة  مل��دة ال  ب��ه��ذه اخللطة  االأ���ض��ن��ان 

االأحما�ص الكافية للو�ضول اإىل مينا االأ�ضنان.
وبالن�ضبة الأ�ضحاب الب�ضرة الدهنية، فيمكن التخل�ص من ملعان الوجه، 
اإفراز الزيوت، مب�ضح الوجه بالقطن املحّمل بقليل  الناجت عن زيادة 
االأظافر  الليمون يقوي  اأن  االأظافر، فثبت  اأما  الليمون.  من ع�ضري 
با�ضتخدام  ُين�ضح  ال�ضفراء،  االأظافر  فلتبيي�ص  واله�ضة،  ال�ضعيفة 
يهدئ  الليمون  ع�ضري  اأن  كما  معا.  الليمون  وع�ضري  الزيتون  زي��ت 
فروة الراأ�ص احل�ضا�ضة واجلافة ويعالج الق�ضرة، فين�ضح بو�ضع خليط 
على  والع�ضل  الزيتون  وزي��ت  الهند  ج��وز  وزي��ت  الليمون  ع�ضري  من 
فروة الراأ�ص، فهو احلل الب�ضيط للم�ضكلة. واإذا كنت غري متاأكد من 
من  خليط  ا�ضتخدام  فيمكنك  الوجه،  غ�ضول  م�ضتح�ضرات  حمتوى 
ع�ضري الليمون واللنب الزبادي ونوٍع من الزيوت العطرية كالالفندر 
اأو البابوجن، وتدليك الوجه بها الإزالة االأو�ضاخ والبكترييا، وترطيب 

ب�ضرتك يف الوقت نف�ضه.

اخلوخ ملعاجلة الإم�شاك
يعرف عن اخلوخ دوره االأ�ضا�ضي يف معاجلة االإم�ضاك ومدى فاعليته 
هل  لكن  للمعدة.  م�ضهلة  مكونات  على  الح��ت��وائ��ه  ذل���ك،  حتقيق  يف 

تعلمون ما هي الفوائد االأخرى للخوخ؟
ال�ضرطان وغريه  توؤمن احلماية من  - يحتوي اخلوخ على مكونات 
م�ضادات  على  يحتوي  كونه  القلب  كاأمرا�ص  املزمنة  االأم��را���ص  من 
االك�ضدة. - ي�ضاعد اخلوخ على تاأمني احلماية من ال�ضكري من النوع 
املاء  يف  الذائبة  االأل��ي��اف  من  عالية  ن�ضبة  على  يحتوي  كونه  الثاين 
ت�ضمح ب�ضبط م�ضتويات ال�ضكر يف الدم. اإذ اإن االلياف الذائبة توؤخر 

عملية امت�ضا�ص ال�ضكر يف اجل�ضم و�ضواًل اإىل الدم.
- ي�ضاعد اخلوخ على احلد من خطر االإ�ضابة بال�ضمنة ب�ضبب االلياف 
الذائبة التي تعطي �ضعوراً بال�ضبع بعد كل وجبة ما يجنب االإفراط 
يف االكل وبالتايل زيادة الوزن. - ي�ضاعد اخلوخ على خف�ص م�ضتويات 

الكولي�ضرتول يف الدم ب�ضبب االألياف الذائبة التي فيه اأي�ضاً.
- ي��ح��د اخل����وخ م��ن خ��ط��ر االإ���ض��اب��ة ب��رتق��ق ال��ع��ظ��ام، ف��ق��د اأظهرت 
الفاكهة فاعلية يف احلد من  اأن��واع  اأك��ر  اأن اخل��وخ يعترب  الدرا�ضات 
خ�ضارة كثافة العظام . - يعترب اخلوخ م�ضدراً جيداً للفيتامني C ما 
يجعل دوره مهماً يف زيادة قدرة اجل�ضم على امت�ضا�ص احلديد. كما 
املناعة  املرتفعة يف اخلوخ ت�ضاعد على تقوية   C الفيتامني  ان كمية 

وت�ضاعد اجل�ضم على اإنتاج الكوالجني من اأجل �ضحة االأن�ضجة.

�شرطي حلماية 50 بطة على الطريق 
اأظهر �ضريط فيديو بث على موقع يوتيوب �ضابط �ضرطة بريطاين 
50 بطة على طريق �ضريع حلمايتها  على دراج��ة نارية وهو يطارد 

من ال�ضيارات. 
وقالت �ضحيفة ديلي ميل الربيطانية اإن الطريق يقع بني العا�ضمة 

لندن ومدينة بورت�ضموث. 
3 ما  اإيه  50 بطة �ضالة على الطريق  تلقت ال�ضرطة بالغا بوجود 

ت�ضبب يف تعطيل حركة مرور ال�ضيارات. 
الطريق،  اإىل  نارية  دراج��ة  يقود  �ضرطة  �ضابط  اأر�ضلت  الفور،  وعلى 

حيث عر على البط وهو ي�ضري. 
وجلذب البط، قام ال�ضابط بنر حبوب الذرة على جانب الطريق، ثم 

جنح مب�ضاعدة البع�ص يف جمعه بعيداً عن الطريق. 

املجتمع يعلم 
الأطفال الكرم 

الباحثني  م��ن  دويل  ف��ري��ق  ت��و���ض��ل 
ي��ب��دوؤون يف تقليد  االأط��ف��ال  اأن  اإىل 
معايريهم  وتبني  الكبار  ت�ضرفات 
االأخ���الق���ي���ة م���ع ب���داي���ة ���ض��ن �ضبع 
ا�ضتعداد  م��دى  واأن  تقريبا،  �ضنوات 
االأطفال لالإنفاق واإ�ضراك االآخرين 
فيما ميتلكونه يتوقف على املجتمع 

الذي ين�ضوؤون فيه.
وح��ل��ل ال��ب��اح��ث��ون ���ض��ل��وك اأك���ر من 
اأع����م����اره����م  ت��������رتواح  ط���ف���ل   300
ب��ني ث��الث��ة اأع�����وام و14 ع��ام��ا من 
���ض��ت ث��ق��اف��ات خم��ت��ل��ف��ة، م��ن بينهم 
عليها  يغلب  بيئة  يف  عا�ضوا  اأط��ف��ال 
حو�ص  يف  الثمار  وال��ت��ق��اط  ال�ضيد 
الكونغو، وكذلك بيئات يغلب عليها 
ال�ضيد وكذلك اأطفال مدينة لو�ص 
النتائج يف جملة  اأجنلو�ص. ون�ضرت 
لالأكادميية  ال��ت��اب��ع��ة  ب��رو���ض��ي��دجن��ز 
االأم�����ريك�����ي�����ة ل���ل���ع���ل���وم. واأخ�������ض���ع 
اأطفاال من بيئات ثقافية  الباحثون 
خمتلفة الختبارات على �ضكل األعاب 
ك����ان م���ن ب��ي��ن��ه��ا ع��ل��ى ���ض��ب��ي��ل املثال 
بينهم.  فيما  �ضهية  ماأكوالت  توزيع 
التجارب  ب���ني  م���ن  ه���ن���اك  وك���ان���ت 
الطفل  ف��ي��ه��ا  ي��ت��ع��ر���ص  ال  جت���رب���ة 
املوزع ل�ضلبيات اأو خ�ضائر عندما كان 
يت�ضرف ب�ضخاء، اإذ كان با�ضتطاعته 
اأن يقرر ما اإذا كان �ضريكه �ضيح�ضل 
على مكافاأة اإذا ح�ضل هو نف�ضه على 
مثلها اأو اأال يح�ضل على هذه املكافاأة 

اإذا مل يح�ضل �ضريكه عليها.

يقتل �شقيقه ويختبئ 
قرب قرب والدتهما

اأق����دم ���ض��اب ج��زائ��ري ع��ل��ى ق��ت��ل �ضقيقه 
االأ�ضغر يف والية عنابة بعد جدال حول 

االإرث الذي تركه والدهما. 
اجلزائرية  ال�����ض��روق  ���ض��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
حول  ج���دال  بينهما  ن�ضب  االأخ��وي��ن  اإن 
م�ضري م�ضكن و�ضيارة تركهما والدهما. 
ب������داأ اخل������الف ع���ن���دم���ا ط���ال���ب اجل����اين 
���ض��ق��ي��ق��ه ال�����ض��ح��ي��ة ب��ح��ق��ه م���ن امل����رياث 
بقية  رف�ص  رغم  البيع،  عملية  وت�ضريع 
االإخوة الثالثة.  لكن االأخ االأ�ضغر رف�ص 
ت�ضريع عملية البيع واقرتح عدم الت�ضرع 
يف ب��ي��ع امل���ن���زل، الأن االأ���ض��ع��ار ت��ن��زل مع 
الكالمية  املال�ضنات  فا�ضتدت  اخلريف. 
وتطور  �ضقيقه.   بتوبيخ  ال�ضحية  وق��ام 
�ضرعان  ب���االأي���دي  ت�ضابك  اإىل  ال��ع��راك 
ما حت��ّول اإىل �ضراع ح��اد. فما ك��ان من 
بطعنة  ال�ضحية  ب��اغ��ت  اأن  اإال  اجل���اين 
كافية  كانت  القلب  م�ضتوى  على  خنجر 

لي�ضقط جثة هامدة يف عني املكان. 
ف���ّر اجل����اين ب��ع��د ف��ع��ل��ت��ه، ل��ي��ت��م توقيفه 
ق��رب والدته.  ق���رب  ب��امل��ق��ربة وحت���دي���دا 

وكانت ثيابه ملطخة بدماء �ضقيقه. 

هذا  يو�ضك  رمبا  لكن  الكلمات،  ا�ضتعمال  يف  بطريقتها  معروفة  لي�ضت  احلوا�ضيب 
معداًل  ا�ضطناعي  ذك���اء  برنامج  �ضّجل  االأخ����رية،  ال��ف��رتة  يف  التغري.  على  الو�ضع 
مرتفعاً ي�ضتطيع اأن ي�ضجله اأي طفل يف مرحلة ما قبل املدر�ضة. قد ت�ضاهم النتيجة 

يف م�ضاعدة الذكاء اال�ضطناعي على تطوير ح�ص منطقي.
يبدو اأن تقنيات الذكاء اال�ضطناعي مثل حمرك بحث غوغل اأو حا�ضوب )وات�ضون 
اآي بي اإم( تبلي ح�ضناً يف جماالت معينة مثل ت�ضنيف �ضفحات االإنرتنت اأو االإجابة 
عن اأ�ضئلة برامج االألعاب. لكن متيل هذه 
ُيطلب  عندما  الف�ضل  اإىل  االأنظمة 
جمال  خ��ارج  باأمور  القيام  منها 
خ���ربت���ه���ا امل������ح������دود. ط����وال 
الباحثون  ح���اول  ���ض��ن��وات، 
بناء اأنظمة تت�ضم مب�ضتوى 
املنطقي  ال����ف����ه����م  م������ن 
النتائج  بقيت  لكن  العام، 

خمتلطة.
ها قد ظهر االآن برنامج 
 .ConceptNet
طّورته كاثرين هافا�ضي 
خمترب  يف  وف����ري����ق����ه����ا 

بيانات  ق��اع��دة  اإىل  ي�ضتند  وه��و  للتكنولوجيا،  ما�ضات�ضو�ضت�ص  معهد  يف  الو�ضائط 
االأغرا�ص واملفاهيم  ب�ضيطة بني  التي ت�ضف عالقات  العبارات  م�ضتقة من ماليني 

اليومية مثل )املثلجات ت�ضتطيع الذوبان(.
تعترب هافا�ضي اأن النظام يحتوي على )املعلومات التي يعرفها اجلميع عن العامل، 

لكن ال يكتبها اأحد مطلقاً الأننا نتعّلمها يف مرحلة مبكرة(.

قيا�س منوذجي
و�ضتيالن  �ضلون  روب���رت  ا�ضتعمل  ال��ع��ام،   ConceptNet ن��ظ��ام  ذك���اء  الخ��ت��ب��ار 
اأول�ضون من جامعة اإلينوي يف �ضيكاغو )مل ي�ضاركا يف ابتكار النظام( قيا�ضاً منوذجياً 
ملعدل ذكاء االأطفال ا�ضمه )مقيا�ص وي�ضلر للذكاء يف مرحلة ما قبل املدر�ضة ومرحلة 
الدرا�ضة االبتدائية(. يطرح اجلزء ال�ضفهي من االختبار اأ�ضئلة �ضمن خم�ص فئات، 
ا�ضم  املنزل؟( وتكّهن  اللغة مثل )ما معنى  ب�ضيطة عن مفردات  اأ�ضئلة  ت��رتاوح بني 
الغر�ص ا�ضتناداً اإىل عدد من املوؤ�ضرات مثل )ميكن اأن نرى عربه، هو مربع وميكن 

فتحه.. ما هو؟(.
برنامج  يبحث  راأ���ض��ك؟(،  ترتدي على  )م��اذا  االختبار مثل  �ضوؤال من  لالإجابة عن 
)ارتدى(  كلمَتي  اإىل  االأق���رب  الغر�ص  ع��ن  بياناته  ق��اع��دة  يف   ConceptNet

و)راأ�ص(.
حتليل  م��ف��ردات،  )معلومات،  االأ�ضئلة  من  االأ�ضا�ضية  الثالث  الفئات  اإىل  بالن�ضبة 
يف  اللفظي  ال��ذك��اء  م��ع��دل  جم��م��وع  اأن  واأول�����ض��ون  �ضلون  وج��د  منطقياً(،  الكلمات 

ب��ع��م��ر االأرب��������ع �����ض����ن����وات. اأو����ض���ح ال��ن��ظ��ام ي�����ض��اوي امل��ع��دل ال���ذي ي�ضجله ولد 
اأخ���رياً خالل  النتائج  ال��ذي ط��رح  الذكاء �ضلون  ت��ط��وي��ر  )جمعية  م��وؤمت��ر 

وا�ضنطن:  بيلفو،  يف  طفل اال�ضطناعي(  اأداء  اأر���ض��د  اأن  اأت��وق��ع  )مل 
هافا�ضي  ت�����ض��ري  ال����راب����ع����ة(.  اكتفى يف  البحث  اأن  اإىل  جهتها  م��ن 

ال�ضفهية  النظام  قدرة  اأج�������زاء االخ���ت���ب���ار التي باختبار  وجت���اه���ل 
واملكاين. تتوقع هافا�ضي اأن ت�ضجل غ����ط����ت امل����ن����ط����ق ال�����رم�����زي 

برنامج  ن�ضخة من  )ت�ضمل اأحدث   ConceptNet
املليون  ب����دل  ع���ب���ارة  م��ل��ي��ون   17
التي  الن�ضخة  يف  امل��ت��واف��رة  ع��ب��ارة 
اأعلى  م��ع��داًل  ل��الخ��ت��ب��ار(  خ�ضعت 
برنامج  اأن  �ضلون  يظن  ذل��ك.  م��ن 
ي�ضجل  ق���د   ConceptNet
اأط��ف��ال يف عمر  يبلغه  ال���ذي  امل��ع��دل 
حت�ضني  ب��ع��د  ال�����ض��اد���ض��ة  اأو  اخل��ام�����ض��ة 

اأنظمة احللول احل�ضابية.

املاجنو .. احد فاكهة ال�ضيف اللذيذة .. يحر�ص الكثري من النا�ص على تناولها ب�ضكل م�ضتمر لطعمها املميز ونكهتها الرائعة وحتتوي املاجنو 
على العديد من العنا�ضر الغذائية الهامة والفيتامينات واالمالح املعدنية والتي لها كبري االثر يف ا�ضتفادة اجل�ضم وحمايته من االمرا�ص. 

يقول د.جمال عا�ضم مدكور خبري التغذية العالجية وعالج ال�ضمنة والنحافة وال�ضمنة املو�ضعية :يعترب املاجنو من اكر انواع الفاكهة احتواء 
على ن�ضبة عالية من فيتامني )�ضي( ولذلك فهي تقوم بتقوية ال�ضعريات الدموية والوقاية من النزيف وترفع مناعة ج�ضم االن�ضان وتزيد 
من مقاومته للميكروبات والعدوى .. وت�ضتخدم اي�ضا كعالج لالنيميا الحتوائها علي كمية جيدة من عن�ضر احلديد واي�ضا فيتامني )�ضي( 

والذي يزيد من امت�ضا�ص عن�ضر احلديد. 
ي�ضيف : املاجنو ت�ضتخدم كعالج لتقل�ص الع�ضالت وازالة التوتر لغناها بعن�ضري البوتا�ضيوم واملاغن�ضيوم والذي لهما كبري 

االثر يف ازالة تلك االعرا�ص. 
ا�ضار اىل قدرة املاجنو الفائقة على زيادة الرتكيز وتقوية الذاكرة الحتوائها علي حام�ص اجللوتامني والذي يعد الغذاء 

املثايل للمخ. 
كما اكد ان املاجنو يحتوي علي ن�ضبة من جمموعة فيتامني ب والتي تقوي االع�ضاب .

قال :املاجنو من اغنى امل�ضادر الطبيعية ب� )بيتاكاروتني( الذي يعمل كم�ضدر لفيتامني )اأ( وما له من فوائد من 
تاأخري اعرا�ص ال�ضيخوخة وزيادة جمال الب�ضرة وم�ضاد لالك�ضدة . 

ي�ضيف: املاجنو يحتوي علي ن�ضبة جيدة من االلياف ت�ضل اىل %40 من احتياجك اليومي من االلياف والذي لها 
دور هام جدا يف الوقاية من �ضرطان القولون باال�ضافة اىل دورها يف تخفي�ص ن�ضبة الكولي�ضرتول بالدم. 

ولكن يحذر د.جمال متبعي الرجيم واحلمية الغذائية من تناول املاجنو بكرة وذلك الحتوائها على ن�ضبة عالية 
من ال�ضعرات والتي تتعار�ص ب�ضكل قوي مع طبيعة الرجيم. 

كما يحذر د.جمال من االفراط يف تناول ع�ضري املاجنو او ثمار املاجنو وذلك النها من اكر انواع الفاكهة والتي لها خا�ضية احل�ضا�ضية 
الغذائية وخ�ضو�ضا لالطفال حيث قد ينتج عن تناولها احد �ضور احل�ضا�ضية يف �ضكل حكة جلدية او فر�ص حمراء باجللد. 

ذكاء احلا�شوب ي�شاهي معدل 
ذكاء الأطفال 

تاأثري �شاحر للماجنو على ج�شم الإن�شان
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�شيارة ت�شدم مطعمًا للكباب وجترح 
عددًا من زبائنه ب�شبب �شندل �شائقتها 
�ضدمت �ضيارة مطعماً للكباب يف مدينة بريطانية وا�ضابت عدداً من زبائنه 
تفقد  جعلها  مما  ال�ضرعة  بدوا�ضة  �ضائقتها  �ضندل  علق  اأن  بعد  بجروح، 

ال�ضيطرة على ال�ضيارة.
اإن احلادث  الثالثاء  االإذاع��ة الربيطانية )بي بي �ضي( ام�ص  وقالت هيئة 
املا�ضي  ابريل  ني�ضان  بري�ضتول يف  للكباب مبدينة  اأنطاليا  وقع يف مطعم 
واأدى اإىل ا�ضابة عدد من االأ�ضخا�ص بجروح، من بينهم رجل يف اخلم�ضني 
من العمر ُيدعى �ضتفني بروثوورث عانى من ك�ضور يف اجلزء ال�ضفلي من 

�ضاقة وثقب يف الرئة وك�ضور يف ت�ضعة من ا�ضالعه.
نافليت  ال�ضيارة  �ضائقة  على  ق�ضائية  دع��وى  رف��ع  ب��روث��ووث  اأن  وا�ضافت 
اأندر�ضون للمطالبة بتعوي�ص عن االإ�ضابات التي حلقت بهةجراء احلادث، 
لكن املراأة انكرت اأمام حمكمة التاج مبدينة بري�ضتول تهم الت�ضبب يف �ضرر 
ج�ضدي خطري وا�ضابات بليغة ب�ضبب القيادة املتهورة التي وجهتها ال�ضرطة 

�ضدها.
اأن علق حذاء ال�ضندل الذي  اأن احلادث وقع بعد  وابلغت نافليت املحكمة 
كان تنتعله بني دوا�ضة ال�ضرعة واأر�ضية �ضيارتها، مما جعلها تفقد ال�ضيطرة 
ال��ت��اج مبدينة  ق�����ض��د..وت��ن��ظ��ر حمكمة  غ��ري  م��ن  امل��ط��ع��م  وت�����ض��دم  عليها 

بري�ضتول يف الق�ضية.

ل�شعات الدبابري 
والنحل قد تقتل

من يعاين من حت�ض�ص �ضديد من 
���ض��م ال��ن��ح��ل وال��دب��اب��ري ق��د ميوت 
ب�����ض��ب��ب ل�����ض��ع��ة واح�������دة م����ن هذه 
الربيع  ت��ك��ر يف  ال��ت��ي  احل�����ض��رات 
اأوائ���������ل ف�ضل  وح���ت���ى  وال�������ض���ي���ف 
اخل��ري��ف. و���ض��رع��ة ت��ن��اول العالج 
ينقذ  قد  ال�ضم  والتلقيح �ضد هذا 

حياة البع�ص.
وحت�����وم ال���دب���اب���ري وال���ن���ح���ل فوق 
ال�����ل�����ح�����وم واالأط������ع������م������ة احل����ل����وة 
وامل�����ض��روب��ات، وه��ي ت��وج��د حتى يف 
حمالت بيع الفواكه، واإذا ما ل�ضعت 
اأحد الذين يعانون من احل�ضا�ضية 
بل  لي�ضت موؤملة فقط  الل�ضعة  فاإن 
وخطرية اأي�ضا، وقد ي�ضعر امل�ضاب 
وغثيان  ال��ف��م  ب��ج��ف��اف يف  ب��ع��ده��ا 

وا�ضطراب الروؤية وتعب.
وت�����ع�����ال�����ج ل���������ض����ع����ات ال�����دب�����اب�����ري 
باالأدرينالني  امل�ضتعجلة  والنحل 
االلتهاب  وم�ضادات  والكورتيزون 
وامل�����������ض�����ادات احل����ي����وي����ة. وي���ق���ول 
اإنه  ال���دك���ت���ور م���ارك���و����ص روزي���ن���ي 
يجب على املل�ضوع التحرك ب�ضرعة 
الطوارئ  ط��ب��ي��ب  ح�����ض��ور  وط��ل��ب 
ت�ضمل  التي  االأعرا�ص  ظهور  عند 

�ضعوبة البلع و�ضيقا يف التنف�ص.



ت�شكل  التي  والتطبيقات  والنظريات  البيانات  ومعاجلة  احلو�شبة  يدر�س  الذي  العلم  هو  احلا�شوب  علم 
الأ�شا�س لأمتتة نقل املعلومات وت�شغيلها وحتويلها، وذلك بدرا�شة برجميات احلا�شوب وعتاد احلا�شوب. يف 
بع�س الدول يطلق على م�شطلح علم احلا�شب الآيل املعلوماتية اخت�شارًا، و الذكاء ال�شطناعي هو �شلوك 
وخا�شيات معينة تت�شم بها الربامج احلا�شوبية جتعلها حتاكي القدرات الذهنية الب�شرية و اأمناط عملها. 

من اأهم هذه اخلا�شيات القدرة على التعلم و ال�شتنتاج ورد الفعل على اأو�شاع مل تربمج يف الآلة.
جنح برنامج الذكاء ال�شطناعي الذي يفهم معنى الكلمات يف ت�شجيل معدل مرتفع بقدر طفل يف الرابعة 

من عمره خالل اختبار لقيا�س معدل الذكاء اللفظي.

�ش�ؤون حملية
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اأكرث من 100 عار�س من دولة الإمارات

ال�شركات املحلية تناف�ض العاملية يف اأجنحة معر�ض اأبوظبي الدويل لل�شيد والفرو�شية

•• ابوظبى - الفجر:

والفرو�ضية  ل��ل�����ض��ي��د  ال������دويل  امل���ع���ر����ص  ي�����ض��ت��ق��ط��ب 
)اأبوظبي2013(، الذي يقام حتت رعاية �ضمو ال�ضيخ 
املنطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حمدان 
الغربية، رئي�ص نادي �ضقاري االإم��ارات خالل الفرتة 
املزيد  م�����ض��ارك��ة   ،2013 �ضبتمرب   7 ول��غ��اي��ة   4 م��ن 
ال��دورة )11 ( هذا  من ال�ضركات املحلية اخلا�ضة يف 
العام، والتي تتنوع اهتماماتها وخدماتها بني جماالت 
ال�ضيد  واأ�ضلحة  م��ع��دات  وت�ضنيع  واخل��ي��ل  ال�ضقارة 

والرحالت الربية والبحرية.
ال�ضيد  املعر�ص  ومدير  املنظمة  اللجنة  ع�ضو  و�ضرح 
لل�ضيد  ال���دويل  املعر�ص  اأّن  القبي�ضي  بطي  اهلل  عبد 
زيادة  ع�����ض��ر،  احل���ادي���ة  دورت����ه  ي�ضهد يف  وال��ف��رو���ض��ي��ة 
امل�ضاركة  املحلية  اخلا�ضة  ال�ضركات  عدد  يف  ملحوظة 
نظرا  وذل���ك  للمعر�ص،  ال�ضابقة  ب���ال���دورات  م��ق��ارن��ة 
مل��ا ي�����ض��ه��ده م��ن اإق���ب���ال ج��م��اه��ريي وا���ض��ع ي��ت��زاي��د كل 
لتبادل  كبرية  فر�ضة  ي�ضكل  اأن��ه  اإىل  باالإ�ضافة  ع��ام، 
املتخ�ض�ضة  ال�ضركات  بني  ال�ضفقات  وعقد  اخل��ربات 
وذات االهتمام .  وتاأتي هذه امل�ضاركات املحلية اخلا�ضة 
واجلهات  املوؤ�ض�ضات  م��ن  العديد  بجانب  املعر�ص  يف 
احلكومية والر�ضمية ذات ال�ضلة باحلفاظ على البيئة، 
والريا�ضات  ل��ل��ه��واي��ات  وال���رتوي���ج  ال�����رتاث،  و���ض��ون 
العار�ضني  ع����دد  ي���ف���وق  ح��ي��ث  االأ����ض���ي���ل���ة،  ال���رتاث���ي���ة 
�ضركة   20 ح��وايل  ع��ار���ص، منهم   100 ال���  املحليني 
�ضعيا  االأوىل  للمرة  ح�ضورها  ت�ضجل  خا�ضة  حملية 
ملناف�ضة نظرياتها العاملية، مثل �ضركة الغربية للخيم 
ليوا  واحة  و�ضركة  مارين،  �ضماوي  �ضركة  والرحالت، 
االإماراتية  فالكونز  �ضي  ان  ا���ص  و���ض��رك��ة  ل��ل��رح��الت، 
ملعدات  بينونة  �ضركة  ل��ل�����ض��ي��ارات،  الغربية  ال��دول��ي��ة، 
ال�����ض��ي��د، واح���ة ل��ي��وا ل��ل��رح��الت، وغ��ريه��ا ال��ك��ث��ري من 

ال�ضركات املحلية التي تناف�ص نظريتها العاملية.
ينظم احلدث نادي �ضقاري االإمارات و�ضركة اإنفورما 
للمعار�ص،  ال��وط��ن��ي  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  يف  ل��ل��م��ع��ار���ص 
والربامج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  جل��ن��ة  م��ن  ك��ل  وب��دع��م 
اأبوظبي  هيئة  اأبوظبي،  اإم��ارة  يف  والرتاثية  الثقافية 
من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو  م��ه��رج��ان  وال��ث��ق��اف��ة،  لل�ضياحة 
االأ�ضيلة،  العربية  للخيول  العاملي  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
اأ�ضلحة  قطاع  و�ضريك  الريا�ضي،  اأبوظبي  وجمل�ص 
ال�ضيد توازن ، وقناة �ضكاي نيوز عربية كناقل اإعالمي 

ر�ضمي للحدث.
را�ضد  وال��رح��الت  للخيم  الغربية  �ضركة  مالك  وع��رب 
املن�ضوري عن حما�ضه للم�ضاركة يف املعر�ص هذا العام، 
وت�ضيف  ومتنوعة  غنية  م�ضاركتنا  �ضتكون  قال  حيث 
للم�ضاركات املوجود يف املعر�ص الكثري وذلك ملا �ضيتم 
ومتنوعة  ح��دي��ث��ة  واأدوات  م�����ض��ت��ل��زم��ات  م���ن  ع��ر���ض��ه 
وفر�ص  خيم  من  ابتداء  وال�ضيد،  بالرحالت  متعلقة 
ال�ضلكية  اأجهزة  اىل  باالإ�ضافة  �ضيد  اإك�ض�ضوارات  اإىل 

ت�ضتخدم لتتبع الطيور . 
واأ����ض���اف امل��ن�����ض��وري  ت��ه��ت��م ���ض��رك��ة ال��غ��رب��ي��ة للخيم 
واالأدوات  امل�����ض��ت��ل��زم��ات  ج��م��ي��ع  ب��ت��ق��دمي  وال����رح����الت 
ت�ضنيع  ي��ت��م  وال��ت��ي  وال���رح���الت  لل�ضيد  ال�����ض��روري��ة 
حوايل %80 منها يف االإمارات وبذلك تكون من بني 
ال�ضركات القالئل التي تعنى بهذا املجال وتعتمد على 

ال�ضناعة املحلية . 
للخيم  ال��غ��رب��ي��ة  ���ض��رك��ة  اأّن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر  وم����ن 
2008 واع��ت��م��دت يف  ت��اأ���ض�����ض��ت يف ع���ام  وال���رح���الت 
البداية على اال�ضترياد من اخلارج لتقدمي خدماتها، 
االإنتاج  ال�ضركة واأ�ضبحت تعتمد على  اأن تطورت  اإىل 
حمليا، ويقوم ن�ضاط ال�ضركة اإما بالتن�ضيق مع املكاتب 
ورحالت  ال��ربي��ة  ب��ال��رح��الت  تعني  ال��ت��ي  ال�ضياحية 
الراغبني  االأ���ض��خ��ا���ص  م��ع  مبا�ضر  ب�ضكل  اأو  ال�ضيد، 

للقيام بهذا النوع من الرحالت.
م�ضتوى  على  اإماراتية  �ضركات  املعر�ص  يحت�ضن  كما 
عاملي ك�ضركة  ا�ص ان �ضي فالكونز وهي ال�ضركة االأوىل 
وال�ضقور  ال�ضقارة  املتخ�ض�ضة يف خدمات  املنطقة  يف 
اخلليج  منطقة  يف  احل�ضري  وال��وك��ي��ل  وال�ضقارين، 
ملزرعة  هونيربوك بريطانيا اإحدى اأكرب مزارع اإنتاج 
الوحيدة  املزرعة  وهي  العامل  يف  احليوانية  االأع��الف 

املتخ�ض�ضة يف طعام ال�ضقور.
املوردين حلديقة  اأهم  تعترب مزرعة هونيربك من  و 
اأك���رب حدائق  ل��ن��دن و بري�ضتول واأرب���ع م��ن  ح��ي��وان��ات 
املورد  اأنها  املتحدة، كما  اململكة  احليوانات االأخرى يف 
حدائق  من  والعديد  مالطا  حيوانات  حلديقة  االأول 

احليوانات االأخرى يف اأوروبا.
وتوفر�ضركة ا�ص ان �ضي  العديد من اخلدمات واملنتجات 
التي تقدمها �ضنويا مثل ال�ضالالت الناجحة واملجربة 
م��ن اإن��ت��اج ال�����ض��ق��ور م��ث��ل اجل���ري ���ض��اه��ني، اجلريحر، 
البيورجري من مزارعها يف ا�ضكوتلند و ويلز و اإ�ضبانيا، 
واالأ�ضا�ضية  االأول��ي��ة  وامل��ع��دات  املنتجات  اإىل  باالإ�ضافة 
اجلودة  عالية  باأنها  تتميز  والتي  بال�ضقار،  اخلا�ضة 
مبنية على اآراء الكثري من ال�ضقارين، باالإ�ضافة اإىل 
خا�ص  ب�ضكل  لل�ضقور  امل��ق��دم��ة  واالأع����الف  االأط��ع��م��ة 
واجلوارح وباقي احليوانات ب�ضكل عام بطريقة علمية 

مثل  بريطانيا  يف  خم��ت��ربات  يف  وم��درو���ض��ة  متقدمة 
ال�ضي�ضان والفري بجميع اأنواعه.

يف  امل�ضاركة  اخلا�ضة  املحلية  االأخ��رى  ال�ضركات  وم��ن 
�ضركة   ،2013 والفرو�ضية  لل�ضيد  ال��دويل  املعر�ص 
ال��غ��رب��ي��ة ل��ل�����ض��ي��ارات وال��ت��ي ت��اأت��ي ُم�����ض��ارك��ت��ه��ا، كجزء 
ال��ع��م��الء املهتمني  ب��ا���ض��ت��ق��ط��اب  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا  م��ن 
ال�ضفاري،  ورح��الت  ال�ضيد  وخا�ضة  الريا�ضات  بهذه 
جيب   ( ال�  �ضيارات  من  التطّورات  باأحدث  وتعريفهم 
- Jeep( التي تلبي حاجاتهم القيادية وخا�ضة على 
الطرق الوعرة يف الرحالت. وال تقت�ضر جهود �ضركة 
ت�ضارك  اإذ  واخل��دم��ة،  البيع  على  لل�ضيارات   الغربية 
اأي�ضا يف حمالت اإدارة املرور للقيادة االآمنة وال�ضالمة 
تبديل  خدمات  تنظيم  اإىل  باالإ�ضافة  الطريق،  على 
�ضركة  مع  بالتعاون  �ضنوياً  املجانية  والفالتر  الزيت 

كرايزلر.
ك��م��ا ت��خ�����ض�����ص ال�����ض��رك��ة ل��ع��م��الئ��ه��ا ي���وم���اً ك���ام���اًل يف 
ال�ضحراء )جيب جامبوري( ترافقه فعاليات واأن�ضطة 
�ضواء، عر�ص  الرمال، حفلة  رك��وب  فيها  خمتلفة مبا 

ال�ضقور وعرو�ص االأطفال ال�ضحرية.
االأم  ال�ضركة  خطى  على  ت�ضري  لل�ضيارات  الغربية   
جم��م��وع��ة ال��ف��ه��ي��م حُم�����ّددة اأه��داف��ه��ا ط��وي��ل��ة امل���دى، 
ومعززة من �ضراكاتها التجارية مبا يوفر الدعم الكامل 
ال�ضركة  وت�ضعى  املنطقة،  يف  والءه��م  وك�ضب  للعمالء 
طيبة  �ضمعة  اأك�ضبها  مم��ا  واالإب�����داع  للتطوير  دائ��م��اً 
مترين  �ضركة  ت�ضارك  جهتها  م��ن  مرموقة.  ومكانة 
منذ  والفرو�ضية  لل�ضيد  ال��دويل  اأبوظبي  معر�ص  يف 
عام 2007، وهي �ضركة بارزة يف جمال توفري اأدوات 

ال�ضيد واملنتجات اخلا�ضة بالريا�ضات امليدانية.
مترين  اأّن  ال�ضركة،  مدير  االأم���ريي  حممد  واأو���ض��ح 
يتم  و���ض��وف  العاملية،  ال�ضركات  اأب���رز  م��ن  ع��ددا  متثل 
ال�ضكاكني  �ضناعة  كيفية  ���ض��رح  امل��ع��ر���ص  اأي���ام  خ��الل 
املخ�ض�ضة لرحالت ال�ضيد للزوار، واإقامة ور�ص عمل 

خا�ضة حول ذلك تت�ضمن ت�ضنيع بع�ص املنتجات.
لل�ضيد  ال��دويل  اأبوظبي  معر�ص  يف  مترين  وت�ضارك 
وال��ف��رو���ض��ي��ة م��ن��ذ ع���ام 2007، وه���ي ���ض��رك��ة ب���ارزة 
اخلا�ضة  وامل��ن��ت��ج��ات  ال�ضيد  اأدوات  ت��وف��ري  جم���ال  يف 
اأهم م�ضنعي  اأحد  تعترب  وباتت  امليدانية،  بالريا�ضات 
منتوجاتها  وتتميز  ال��ع��امل،  م�ضتوى  على  ال�ضكاكني 
باجلمع بني الفن التقليدي والتكنولوجيا احلديثة يف 

�ضناعة ال�ضكاكني.

احلكومة الذكية 
وبلدية مدينة العني

•• العني – الفجر :

املقدمة  خدماتها  لتح�ضني  احلثيث  و�ضعيها  التطويرية  خططها  �ضمن 
العني  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ب����داأت  امل�ضتقبلية،  روؤي��ت��ه��ا  منطلق  وم���ن  ل��ل�����ض��ك��ان، 
بو�ضع اخلطة االأولية لتطبيق مبادرة احلكومة الذكية وم�ضروع التحول 
املوقع  على  العني  مدينة  بلدية  خدمات  توفري  �ضيتم  حيث  االإل��ك��رتوين 
التي  لتعزيز ج��ودة اخلدمات  املحمول  الهاتف  وم��ن ثم عرب  االل��ك��رتوين 
تقدمها. وياأتي امل�ضروع �ضمن منهجية وا�ضحة و حمددة لتعريف اخلدمات 
البلدية حيث �ضيتم توفري هذه اخلدمات على املوقع االإلكرتوين لبلدية 
ملبادرة  تطبيقاً  املتحركة  الهواتف  على  تنفيذها  ث��م  م��ن  و  العني  مدينة 
م�ضروع  خمرجات  على  بناء  اخلطة  ه��ذه  �ضتبنى  حيث  الذكية،  احلكومة 
نقل اخلدمات ملراكز اخلدمة اخلارجية و الذي قد مت االنتهاء منه وب�ضكل 
كامل. وقال ال�ضيد عبد اهلل خليفة الدرمكي مدير م�ضروع تطبيق مبادرة 
االإدارات  ت�ضكيل جلنة ت�ضم  ب��داأ من خالل  امل�ضروع  ب��اأن  الذكية  احلكومة 
املعنية بتوفري هذه اخلدمات وجاري العمل يف و�ضع اخلطة و املدة الزمنية 
للتنفيذ و اعتمادها من �ضعادة املدير العام لبلدية مدينة العني للبدء يف 
التنفيذ ، كما و�ضيتم اعتماد منهجية خا�ضة بالتحول االإلكرتوين خلدمات 
ال��ع��ني ت�ضمل م��ع��اي��ري خ��ا���ض��ة بالتحول  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة  ت��وا���ض��ل  و ق��ن��وات 

االإلكرتوين بحيث يتم تلبيتها جميعاً قبل توفري اأي خدمة اإلكرتونياً.
التميز  حتقيق  على  حري�ضة  العني  مدينة  بلدية  ب��اأن  الدرمكي  واأ���ض��اف 
مل�ضتويات  الو�ضول  و  وتفعيلها  البلدية  تقدمها  التي  املن�ضود يف اخلدمات 
و  اليوم  �ضاعة يف   24 م��دى  بتوفري اخلدمات على  ذل��ك  و  املتميزة  االأداء 
365 يوما يف ال�ضنة للت�ضهيل على املتعاملني تقدمي متطلباتهم للبلدية 
من خالل هواتفهم املتحركة و متابعة �ضري االإجراءات من اأي مكان ومن 
منطلق  من  ذل��ك  و  اخل��دم��ات  مراكز  اإيل  للذهاب  حاجة  وال  انتظار  دون 

اهتمام بلدية مدينة العني يف ك�ضب ر�ضا املتعاملني و لتلبية تطلعاتهم.
ه���ذا وت��ت��ن��وع االأن��ظ��م��ة االل��ك��رتون��ي��ة ال��ت��ي ت��وف��ره��ا ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة العني 
لت�ضمل قنوات التوا�ضل مع العمالء التي ت�ضمن توا�ضل اأ�ضهل و خدمات 
، الرقم املجاين ملركز االت�ضال احلكومي  اأ�ضرع ومن �ضمن تلك االنظمة 
الهواتف  تطبيقات  ب��رن��ام��ج   ، االل��ك��رتوين  ال��ربي��د   ، احل��ك��وم��ي  ،الفاك�ص 
و  االإل��ك��رتون��ي��ة  اخل��دم��ات  ون��ظ��ام  الق�ضرية   الن�ضية  الر�ضائل  و  الذكية 
املتنقلة  ال�ضيارة  خدمة  البلدية  توفر  كما   ، االجتماعية  التوا�ضل  �ضبكات 
وذوي  ال�ضن  كبار  لفئة  العني  مدينة  يف  البلدية  خ��دم��ات  بكافة  املجهزة 
االحتياجات اخلا�ضة واالأرامل واملطلقات. وذلك لتوفري جمموعة متكاملة 
من اخلدمات لعمالء البلدية على مدار ال�ضاعة ومن اأي مكان يف الدولة 
التقنيات  ا�ضتغالل  خالل  من  وتوفريها  اخلدمات  اإىل  الو�ضول  لت�ضهيل 

احلديثة و باآلية مبتكرة تتما�ضى مع اأرفع امل�ضتويات العاملية.

الطرق تطلق مبادرة اأفدنا لتطوير 
خدمات من�شاآت تعليم قيادة املركبات

اأطلقت اإدارة تدريب وتاأهيل ال�ضائقني مبوؤ�ض�ضة الرتخي�ص يف هيئة الطرق 
اأخ��ذ االآراء  اإىل  اأف��دن��ا وال��ت��ي تهدف  وامل��وا���ض��الت م��ب��ادرة ج��دي��دة بعنوان 
االرتقاء  اأج��ل  القيادة من  اجل��دد على رخ�ص  قبل احلا�ضلني  البناءة من 

بقطاع التدريب يف معاهد ومراكز تعليم قيادة املركبات يف اإمارة دبي. 
اإن  الهيئة  يف  ال�ضائقني  وتاأهيل  تدريب  اإدارة  مدير  ال�ضفار  ح�ضني  وق��ال 
مبن�ضاآت  االرتقاء  ب�ضاأن  تطويرية  وخطط  مبادرات  لو�ضع  ت�ضعى  الهيئة 
يف  املتبعة  العاملية  املعايري  اأف�ضل  اإىل  بها  والو�ضول  املركبات  قيادة  تعليم 

هذا املجال.

�شرطة ال�شارقة تنظم حملة توعوية 
للعاملني فيها حتت �شعار احذر فاأنت القدوة

اأكادميية العلوم ال�ضرطية  اأطلق معهد تدريب ال�ضرطة ام�ص على م�ضرح 
فاأنت  اإح���ذر  ع��ن��وان  حت��ت  والتوجيهية  التوعوية  املحا�ضرات  م��ن  �ضل�ضلة 
ال��ق��دوة ومت��ت��د الأ���ض��ب��وع��ني مب�����ض��ارك��ة ع���دد ك��ب��ري م��ن ال��ع��ام��ل��ني ب�ضرطة 
املحا�ضرات  برنامج  ويهدف  والتخ�ض�ضات.  الرتب  خمتلف  من  ال�ضارقة 
وتطوير  �ضلوكهم  الإ���ض��الح  فر�ضة  الع�ضكرية  امل��رك��ب��ات  �ضائقي  الإع��ط��اء 
مهاراتهم وحتفيزهم على االلتزام بقواعد ال�ضري واملرور وذلك عن طريق 
واملرور  ال�ضري  قواعد  حول  وتوعوية  وتدريبية  تاأهيلية  بربامج  اإحلاقهم 
بالتن�ضيق مع ال�ضركاء اال�ضرتاتيجيني. وتناول املالزم علي �ضالح يو�ضف 
وال�ضائقني  االآليات  ترخي�ص  ب��اإدارة  املرورية  النقاط  برنامج  مدير وحدة 
وااللتزام  بها  العناية  وط��رق  املركبة  ال�ضتخدام  عامة  واإر���ض��ادات  ن�ضائح 
بالقواعد والتعليمات ونظام النقاط املروري وعدم ا�ضتغالل الوظيفة باأي 
ظرف وحتت اأي م�ضمى .. م�ضريا اأن رجل ال�ضرطة يجب اأن يكون االأكر 
التزاما بقواعد وتعليمات ال�ضري واملرور كونه امل�ضوؤول عن �ضبط املخالفات 

وتنظيم حركة املرور حيث ينظر اإليه اأفراد املجتمع على اأنه قدوة لهم . 



ب��ري��ط��ان��ي��ون ط��ري��ق��ة الإ�ضعاف  ب��اح��ث��ون  وج���د 
الدرع اجلزيئي جلرثومة االإيكوالي، ما ي�ضمح 
املر�ص  امل�ضيف مبهاجمة م�ضبِّب  املناعة  جلهاز 
والق�ضاء عليه. قد ميهد هذا االكت�ضاف لظهور 
م�ضادات حيوية جديدة �ضت�ضّعب على اجلراثيم 
التي ت�ضبب االأمرا�ص تطوير مقاومتها للعالج. 

ماذا كتبت )كم�ضرتي وارد( يف هذا ال�ضاأن؟

املخاوف  اأب��رز  اأح��د  احليوية  امل�ضادات  مقاومة 
املُ���ل���ّح���ة يف جم�����ال ال�����ض��ح��ة ال���ع���ام���ة. مب����ا اأن 

وت�����ض��ب��ح مقاِومة  ب�����ض��رع��ة  ت��ت��ح��ول  اجل��راث��ي��م 
احليوية  امل�����ض��ادات  فاعلية  ت��رتاج��ع  ل���الأدوي���ة، 
نزعة  ظ��ه��رت  معينة.  عنا�ضر  ت�ضتهدف  ال��ت��ي 
مقلقة يف ال�ضنوات االأخرية وهي ترتبط بن�ضوء 
�ضد  مقاومة  ط��ورت  ق��د  كانت  خ��ارق��ة  جراثيم 

م�ضادات حيوية متعددة.
ابتكر فريق بقيادة بن ديفي�ص وهاغان بايلي يف 
اأك�ضفورد، بريطانيا، حاًل حمتماًل عرب  جامعة 
ا�ضتهداف اأول خط دفاعي جلرثومة االإيكوالي 
)اأي طبقة ال�ضكاريد املحفظي(. طبقة ال�ضكاريد 

يف  جندها  خارجية  واق��ي��ة  طبقة  ه��ي  املحفظي 
عدد من البكترييا ال�ضالبة اجلرام وهي حتمي 
امل��ن��اع��ة امل�ضيف. لكن مل  اجل��راث��ي��م م��ن ج��ه��از 
هذا  ا�ضتهداف  ي�ضتطيع  دواء  بعد  اأح���د  ي��ط��ور 

الدرع اجلرثومي.
ال�ضكاريد  طبقة  ط��اردن��ا  )اإذا  ديفي�ص:  يو�ضح 
املحفظي نف�ضها، �ضنجد كميات هائلة من ذلك 
فعلنا  ل��و  حتى  ا�ضتهدافها.  ي�ضعب  ل��ذا  ال���درع 
با�ضتهداف  فكرنا  ل��ذا  تكاثرها.  �ضتتابع  ذل��ك، 
اآلية ال�ضخ. بهذه الطريقة لن ن�ضتهدف طبقة 

ال�ضكاريد املحفظي بل طريقة خروجها(.
ت�ضتهدف مقاربتهم بروتني Wza الذي ي�ضّكل 
العادة،  يف  املحفظي.  ال�ضكاريد  طبقة  يف  امل�ضام 
توؤدي امل�ضام دور القنوات التي ت�ضمح ب�ضخ عديد 
طبقة  لت�ضكيل  مت��ه��ي��داً   )K30( ال�����ض��ك��اري��د 
ال�ضكاريد املحفظي. بداأ الباحثون يبحثون عن 
 )K30( ال�ضكاريد تقّلد مفعول عديد  جزيئة 
الإعاقة   Wza ب��ربوت��ني  االت�����ض��ال  وت�ضتطيع 
الذي  ال�ضيكلودك�ضرتين  اكت�ضفوا  وق��د  امل�ضام، 

كان يعطي مفعواًل جيداً.
اإعاقة امل�ضام وجتريد االإيكوالي من  من خالل 
البحث  فريق  اأثبت  املحفظي،  ال�ضكاريد  طبقة 
على  ال��ق�����ض��اء  ت�ضتطيع  امل�����ض��ادة  االأج�����ض��ام  اأن 
اجل��راث��ي��م م��ن خ��الل االت�����ض��ال بطبقة كامنة 
الباحثون  ياأمل  ال�ضحمي.  ال�ضكاريد  من عديد 
الطريقة فاعلة ملكافحة جراثيم  اأن تكون هذه 

.Wza اأخرى تنتج بروتني
ال�ضكاريد  ط��ب��ق��ة  دون  )م����ن  دي��ف��ي�����ص:  ي��ق��ول 
فعلية  م�ضكلة  اجلراثيم  تلك  تواجه  املحفظي، 
���ض��ه��اًل. ال ح��اج��ة اإىل  ومي��ك��ن اأن ت��ك��ون ه��دف��اً 
اخ�����رتاق اجل���رث���وم���ة ب��ع��م��ق ك��م��ا ت��ف��ع��ل بع�ص 
املرّكب  اأن  اأي�ضاً  ذلك  يعني  احليوية.  امل�ضادات 
نف�ضه ال يقتل اجلراثيم، بل اإن اآلية املقاومة لن 

تقت�ضر على املرّكب وحده(.
مقاومة  ليفرمور، خبري يف  ديفيد  يو�ضح  لكن 
اأنغليا،  ���ض��رق  ج��ام��ع��ة  يف  احل��ي��وي��ة  امل�������ض���ادات 
بريطانيا: )اأثبت الباحثون اأن االإيكوالي ت�ضبح 
اأكر عر�ضة للخطر حني تتوقف عملية ت�ضدير 
اكت�ضاف  اإن���ه  كب�ضولتها.  لت�ضكيل  ال�����ض��ك��ري��ات 
بداية  يف  زلنا  ما  لكن  لالهتمام  ومثري  حديث 
الطريق. لذا ال بد من طرح ال�ضوؤال االآتي: )هل 
تنجح هذه الطريقة يف اجل�ضم احلي كما تفعل 

يف املخترب؟(.

مرحلة  يف  اع��ت��ي��ادي��ة  ظ��اه��رة  ال��ل��ق��اح��ات 
الأطفال  على  تقت�شر  ل  لكنها  الطفولة، 
متنعك  املغلوطة  املعلومات  تدع  فال  فح�شب. 
من احل�شول على احلماية التي حتتاج اإليها.

حت�شني  اإىل  الرا�شدون  يحتاج  ال�شغار،  كما 
جتنبها  ميكن  التي  الأم��را���س  �شد  اأنف�شهم 
ل  لكن  الرئوي.  واللتهاب  الإنفلونزا  مثل 
يلتزم عدد كبري مّنا بجدول اللقاحات التي 

تو�شي بها احلكومات. 

اأبحاث امل�شادات احليوية... نتائج مهمة 

اللقاحات... بني اخلرافات واحلقائق
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تعديل ب�شيط ينقذ احلياة 
اأن ينقذ   )ICD( م نظم القلب القابل للزرع ميكن ملزيل الرجفان وُمقوِّ
حياة َمن يواجهون خطر االإ�ضابة بخلل كبري يف نظم القلب. ير�ضد هذا 
القلب  فيعّر�ص  مميتاً،  يكون  ق��د  منتظم  غ��ري  قلبي  نظم  ب��داي��ة  اجل��ه��از 
نظم  مع  اأحياناً  يتفاعل  اجلهاز  ه��ذا  لكن  وقفه.  بغية  كهربائية  ل�ضدمة 

قلبي غري منتظم ال ُيعترب خطرياً اأو مميتاً.
يو�ضح الدكتور ديباك بهات، بروف�ضور يف كلية الطب يف جامعة هارفارد: 
اأن  اأدلة على  الكهربائية غري �ضرورية موؤملة. وثمة  ال�ضدمات  )قد تكون 
كرة ال�ضدمات غري املالئمة ت�ضعف ع�ضلة القلب، ما يزيد الو�ضع تعقيداً 

ويرفع خطر املوت(.
يف  اأخ���رياً  ُن�ضرت  درا���ض��ة  اكت�ضفت  ب�ضيطاً.  امل�ضكلة  ه��ذه  اإ���ض��الح  يكون  قد 
الرجفان  مزيل  �ضبط  يف  ب�ضيطة  تعديالت  اأن  للطب  اإنغالند  نيو  جملة 
م نظم القلب القابل للزرع يحّد من ال�ضدمات غري ال�ضرورية بن�ضبة  وُمقوِّ
ل  ُيعدَّ %55، مقارنة باحلاالت التي ال  %90 ويقلل خطر املوت بن�ضبة 

فيها �ضبط هذا اجلهاز.
يو�ضح الباحثون اأن هذه االأجهزة ُت�ضبط عادًة لتنطلق عندما يبلغ نب�ص 
170 نب�ضة يف الدقيقة. لكن هذه املعدالت ال تكون دوماً خطرة.  القلب 
لذلك �ضبطوا اجلهاز لينطلق مع بلوغ القلب املئَتي نب�ضة يف الدقيقة يف 

حالة امل�ضاركني يف الدرا�ضة، وتو�ضلوا اإىل نتائج مهمة.
االأن�����ض��ب يختلف  بالطريقة  ه��ذا اجل��ه��از  اأن �ضبط  ب��ه��ات  ال��دك��ت��ور  ي��وؤك��د 
َمن خ�ضعوا  ين�ضح  لذلك  كل منهم.  وفق حالة  وذلك  املر�ضى،  باختالف 
م نظم القلب با�ضت�ضارة طبيبهم  �ضابقاً جلراحة زراعة مزيل الرجفان وُمقوِّ

للتحقق من اأن ال داعي لتعديل �ضبط هذا اجلهاز.

مكافحة  )م��راك��ز  اأ�ضدرته  تقرير  وج��د 
االأم����را�����ص( يف ���ض��ه��ر ي��ن��اي��ر ال��ف��ائ��ت اأن 
نحو  ع��ل��ى  منخف�ص  ال��ل��ق��اح��ات  م��ع��دل 
خ��ط��ري ع��ن��د ف��ئ��ة ال���را����ض���دي���ن يف عمر 
اخل��ام�����ض��ة وال�����ض��ت��ني وم���ا ف����وق. يتلقى 
املكورات  لقاح  فقط  امل�ضنني  من   62%
على  منهم   50% وي��ح�����ض��ل  ال��رئ��وي��ة، 
متلقي  ن�ضبة  تقت�ضر  بينما  الكزاز  لقاح 

لقاح القوباء املنطقية على 15%.
مل������اذا مي��ت��ن��ع ه�����ذا ال����ع����دد ال���ه���ائ���ل من 
ع����ن تلقي  ����ض���ن���اً  االأك��������رب  ال����را�����ض����دي����ن 
اللقاحات؟ تقول د. اإليزا ت�ضوي، خبرية 
يف الطب الباطني واالأمرا�ص املُعدية يف 
كلية هارفارد لل�ضحة العامة: )يف املقام 
لي�ص  اللقاحات  مو�ضوع  اأن  اأظ��ن  االأول، 
املري�ص  يناق�ضها  ال��ت��ي  االأول���وي���ات  م��ن 
وال��ط��ب��ي��ب يف ال��ع��ي��ادة. اأظ����ن اأي�����ض��اً اأن 

بنق�ص  ت���ت���ع���ل���ق  امل�������ض���ك���ل���ة 
احلاجة  ب�ضاأن  الوعي 

ال����ل����ق����اح����ات  اإىل 
ومدى اأهميتها(. 
يظن  ك�������ذل�������ك، 
بع�ص الرا�ضدين 

لها  اللقاحات  اأن 
خماطر معينة.

وج����ه  يف  خ�������راف�������ات 
احلقائق

)جملة  ط��ل��ب��ت 
ه������������ارف������������ارد 

وومن هيلث 
ووت���������������ص( 

د.  م����������ن 
ي  ت�ضو
ن  اأ
تو�ضح 
بع�ص 

فكار  االأ
طة  ملغلو ا

عن �ضالمة 
ال����������ل����������ق����������اح 

وفاعليته.

خ���راف���ة: ال��ت��ق��اط ال���زك���ام ب�����ض��ب��ب لقاح 
االإنفلونزا.

)ل���ق���اح  ت���������ض����وي:  د.  ت�������ض���دد  ح���ق���ي���ق���ة: 
الع�ضل  يف  حقنه  يتم  ال���ذي  االإن��ف��ل��ون��زا 
لي�ص لقاحاً حياً، ما يعني اأنه ال ي�ضتطيع 
اإذا  االإنفلونزا(.  فريو�ص  نقل  �ضكل  ب��اأي 
لقاح  حقن  بعد  تنف�ضي  بالتهاب  اأُ�ضبَت 
اأحد  عن  عموماً  ذلك  ينجم  االإنفلونزا، 
ال��ف��ريو���ض��ات االأخ�����رى ال�����ض��ائ��ع��ة خالل 
مو�ضم الزكام. اأي حمى خفيفة اأو اأوجاع 
ت��ل��ي احل��ق��ن��ة ت��ك��ون جم���رد اأث����ر جانبي 

خفيف للقاح.

خرافة: لقاح االإنفلونزا لي�ص فاعاًل عند 
الرا�ضدين االأكرب �ضناً.

من  املعلومة  ه��ذه  �ضمعَت  رمب��ا  حقيقة: 
ت��ق��ري��ر )م���راك���ز م��ك��اف��ح��ة االأم����را�����ص( 
الذي �ضدر يف وقت �ضابق من هذه ال�ضنة 
االأمريكية  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  يف 
)اأ(  االإنفلونزا  لقاح  اأن  واعترب 

يف املو�ضم املا�ضي كان 

فاعاًل بن�ضبة %9 فقط عند الرا�ضدين 
يف عمر اخلام�ضة وال�ضتني وما فوق. لكن 
ال تك�ضف االأرقام عن كامل الق�ضة. يف كل 
�ضنة، ترتكز تركيبة لقاح االإنفلونزا على 
ميكن  التي  بال�ضالالت  متعلقة  توقعات 
راأي  بح�ضب  املقبل.  املو�ضم  تنت�ضر يف  اأن 
د. ت�ضوي، قد يواجه الفرد اأحياناً �ضاللة 
زكام ال تتما�ضى مع ما يتلقاه يف اللقاح. 
لكن حتى لو مل تكن ال�ضالالت متما�ضية، 
االلتهاب  ح���دة  الأن  م��ن��ه��ا  ي�ضتفيد  ق��د 
فعل  ردة  اأن  �ضحيح  ت��رتاج��ع.  اأن  ميكن 
يف  التقدم  مع  تتال�ضى  قد  املناعة  جهاز 
ال�ضن، لذا من االأف�ضل اأن ت�ضاأل الطبيب 
ع��ن ف��اع��ل��ي��ة ت��ل��ق��ي ج��رع��ة م��رت��ف��ع��ة من 
اإذا كنت يف  االإنفلونزا ))فلوزون((  لقاح 
العمر وما فوق.  اخلام�ضة وال�ضتني من 

االأبحاث  ال����ل����ق����اح ت�ضري  اأن  اإىل 
فعل  ردة  ي����ن����ت����ج 
�ضد  اأق��وى  مناعية 
االإنفلونزا  ف���ريو����ص 
اجلانبية،  االآث�����ار  اأن  م��ع 
احلقنة  م��ك��ان  يف  االأمل  م��ث��ل 
واحلمى ووجع الع�ضالت، ميكن اأن 

تزداد حدة.

الزئبق  على  اللقاحات  حتتوي  خ��راف��ة: 
الذي ميكن اأن ي�ضبب االأمرا�ص.

حقيقة: �ضر بع�ص االدعاءات عن اأن مادة 
الثيمرو�ضال احلافظة التي حتتوي على 
اللقاحات  بع�ص  يف  وامل���وج���ودة  ال��زئ��ب��ق 
ت��ك��ون م���وؤذي���ة. وف���ق )م���راك���ز مكافحة 
االأمرا�ص(، ما من اأدلة على اأن اجلرعات 
امل�ضتعمل يف  الثيمرو�ضال  املنخف�ضة من 
اإذا  ل��ك��ن  االأذى.  ت�����ض��ب��ب  ق���د  ال��ل��ق��اح��ات 
اأن  ميكنك  بالقلق،  ت�ضعر  ت���زال  ال  كنت 
تطلب م��ن ال��ط��ب��ي��ب ل��ق��اح��اً خ��ال��ي��اً من 

الثيمرو�ضال لالإنفلونزا.

خرافة: اللقاحات تلقي بثقلها على جهاز 
املناعة.

على  اللقاحات  معظم  يحتوي  حقيقة: 
جراثيم �ضعيفة اأو مقتولة ال تكون قوية 

مبا يكفي كي ت�ضيطر على جهاز املناعة. 
هجوماً  ي���واج���ه  امل��ن��اع��ة  ج���ه���از  اأن  مب���ا 
البيئة  يف  اجل���راث���ي���م  م����ن  م���ت���وا����ض���اًل 
املحيطة، ال ميكن اعتبار كمية اجلراثيم 
ال��ت��ي نتعر�ص  ال�����ض��غ��رية  وال��ف��ريو���ض��ات 
بل  فعلياً.  اعتداًء  واح��د  لقاح  ب�ضبب  لها 
اإن ال��ل��ق��اح��ات ت��ق��وي ج��ه��از امل��ن��اع��ة عرب 

حت�ضينه �ضد العنا�ضر املُعدية.

�ضناً  االأك��رب  الرا�ضدون  يعود  ال  خ��راف��ة: 
بحاجة اإىل اللقاح.

التقدم  مع  �ضحيح.  العك�ص  بل  حقيقة: 
يف ال�ضن، يخ�ضر جهاز املناعة ج��زءاً من 
قدرته الوقائية. يف غ�ضون ذلك، نواجه 
م��ن احل����االت ال�ضحية  م��ت��زاي��داً  ع����دداً 

امل��زم��ن��ة ال���ت���ي مي��ك��ن اأن جت��ع��ل��ن��ا اأك���ر 
بعد  تقتنع  مل  اإذا  لاللتهابات.  عر�ضة 
تنظر  اأن  يكفي  اللقاح،  اإىل  حتتاج  باأنك 
من   85% ح�ضلت  االإح�������ض���اءات.  اإىل 
االإنفلونزا  نتيجة  ال��وف��اة  ح��االت  جميع 
عند   2010 ع��ام  يف  الرئوي  وااللتهاب 
وال�ضتني  اخلام�ضة  عمر  يف  االأ�ضخا�ص 
وما فوق. كذلك، تظهر م�ضاعفات موؤملة 
مثل االأمل الع�ضبي بعد املر�ص عند ن�ضف 
يف  العالج  يتلقون  ال  الذين  االأ�ضخا�ص 
عمر ال�ضتني وما فوق ويكونون م�ضابني 
ب��ف��ريو���ص ال��ق��وب��اء امل��ن��ط��ق��ي��ة. ت��ق��ول د. 
ت�������ض���وي: )ال���ل���ق���اح���ات ه���ي واح������دة من 
النتيجة  حيث  من  فاعلية  الطرق  اأك��ر 

والكلفة ملنع هذه االأمرا�ص وغريها(.
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العدد  10875 بتاريخ  2013/8/21      
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم 2012/1687 تنفيذ جتاري
ال�ضيارات-  �ضوق  العوير-  بردبي-  دب��ي-  ام��ارة   عنوانه:  تركية   بن  حممد  را�ضد  حممد  التنفيذ:  طالب 
املنفذ �ضده: علي عي�ضى �ضعيد بن ن�ضوق وميثله: امارة دبي- نزيل ال�ضجن  معر�ص بن تركية لل�ضيارات  
للمركزي    انه يف يوم االثنني املوافق 2013/8/26 ال�ضاعة 6.00 م�ضاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى 
احلال �ضيجري بيع العقارات املو�ضحة او�ضافه ادناه امام دائرة التنفيذ مبقر حمكمة دبي االبتدائية وعلى 
املزايدة  دخ��ول  قبل  اال�ضا�ضي  الثمن  20% من  تاأمني اليقل عن  اي��داع  الدولة  ال�ضراء من مواطني  راغبي 
ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 

وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع. وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات. 
فيال�ضكنية منطقة ام ال�ضيف رقم االر�ص 128 امل�ضاحة 14800 قدم مربع القيمة التقديرية 10500000 درهم

فيال �ضكنية منطقة املزهر االوىل رقم االر�ص 1379 امل�ضاحة 15000 قدم مربع القيمة التقديرية 6500000 درهم
ار�ص مبنطقة الورقاء االوىل رقم االر�ص 109 امل�ضاحة 15000 قدم مربع القيمة 7500000 درهم

ار�ص منطقة مردف رقم االر�ص 1340/3 امل�ضاحة  9737 قدم مربع القيمة التقديرية 3700060 درهم
 رئي�س الق�شم         مالحظة: يدفع املبلغ فوراً.

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10875 بتاريخ  2013/8/21      
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2277 /2013 عمايل جزئي                                 
����ص.ذ.م.م حمل االق��ام��ة مبا  الفنية  اورج���ان لالعمال  املدعى عليه/1-    اىل 
الدعوى  عليك  اق���ام  ق��د  ه��وك��ات��وك��ون��دي��ل  ك��ي��ز  ���ض��ان��دو  فيفيك   / امل��دع��ي  ان 
درهم(   21578( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  املطالبة  ومو�ضوعها 
يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت   .)2013/145975( ال�ضكوى  رقم  وامل�ضاريف  بالر�ضوم 
الثالثاء املوافق 2013/8/27 ال�ضاعة 8.30 �ص مبكتب القا�ضي لذا فانت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�ضور 
م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على االقل.ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.  
 ق�شم الق�شايا العمالية                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10875 بتاريخ 2013/8/21    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/23 ك.ع.د
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- عجمان:ال�ضيد/

على  الت�ضديق  وطلب  اماراتي  اجلن�ضية:  الرئي�ضي  رحمة  �ضهداد  علي  ح�ضني 
امواج  )�شالون  ال��ت��ج��اري  اال���ض��م  يف  ال��رخ�����ض��ة  ع��ن  :ت��ن��ازل  يت�ضمن  حم���رر 
للرجال  ( واملرخ�ضة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف 
) ( وامل�ضجل لدى غرفة التجارة وال�ضناعة بعجمان اىل ال�ضيد  : من�ضور علي 
تاج حممد  اجلن�ضية: اماراتي ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان 
�ضيقوم بالت�ضديق على ذوي ال�ضاأن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�ضبوعني من 

تاريخ ن�ضر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   

مبكتب دار الق�شاء  بعجمان 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10875 بتاريخ  2013/8/21      
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/557  ا�شتئناف عمايل
اىل امل�ضتاأنف �ضده / 1 -توما�ص بينت اك�ضيب�ضن اند انترييرز �ص.ذ.م.م  
جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ضتاأنف /فيليب مر�ضر وميثله: حمدان 
ال�ضادر  احلكم  القرار/  ا�ضتاأنف  قد  ال�ضام�ضي  عبداهلل  حمدان  حممد 
لها  وح���ددت   2013/4/8 بتاريخ  كلي  عمايل   2013/38 رق��م  ب��ال��دع��وى 
بالقاعة  �ضباحا   10.00 ال�ضاعة   2013/9/9 املوافق  االثنني  يوم  جل�ضه 
ch2D.19 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�شم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�شتئناف

العدد  10875 بتاريخ  2013/8/21      
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/688  ا�شتئناف عمايل
اىل امل�ضتاأنف �ضده / 1 -في�ضاكها ا�ضوك جوالتي جوالتي جمهول حمل 
االقامة مبا ان امل�ضتاأنف /بيت املزة مطعم وكافيه الوجن وميثله: زايد 
�ضعيد را�ضد �ضعيد ال�ضحي قد ا�ضتاأنف القرار/ احلكم ال�ضادر بالدعوى 
رقم 2013/341 عمايل جزئي بتاريخ 2013/4/29 وحددت لها جل�ضه يوم 
 ch2D.19 االثنني املوافق 2013/9/2 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا بالقاعة
تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلكم  م��ن  او  ح�����ض��ورك��م  يقت�ضي  وع��ل��ي��ه 

�ضتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�شم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�شتئناف

العدد  10875 بتاريخ  2013/8/21      
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/756  ا�شتئناف جتاري
اىل امل�ضتاأنف �ضدهما / 1 -�ضركة كنزان القاب�ضة )حاليا( �ضركة عبداللطيف 
االقليمية  �ضارة  �ضركة   -2 �ضعودية(  )�ضركة  )�ضابقا(  واوالده  الفوزان  احمد 
ر�ضيد  عبدالرحيم  /ب�ضري  امل�ضتاأنف  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهويل  )ذ.م.م  
عبداللطيف  وميثله:  ذ.م.م  االقليمية  �ضارة  ب�ضركة  �ضريكا  ب�ضفته  طهبوب- 
بالدعوى  ال�ضادر  القرار/ احلكم  ا�ضتاأنف  ابوبكر احمد احلمادي  قد  حممد 
رقم 2012/991 جتاري كلي بتاريخ 2013/5/15 وحددت لها جل�ضه يوم االربعاء 
وعليه   ch2D.16 بالقاعة  �ضباحا   10.00 ال�ضاعة   2013/9/11 امل��واف��ق 
يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم 

غيابيا 
ق�شم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�شتئناف
العدد  10875 بتاريخ  2013/8/21      

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2013/757  ا�شتئناف جتاري

�ضركة  يف   %34 بن�ضبة  �ضريكا  ب�ضفتها  ذ.م.م-  الثالثي  �ضارة  -�ضركة   1  / �ضدهم  امل�ضتاأنف  اىل 
�ضريكا  ب�ضفته  الفهيم-  علي  عبدالرزاق  عبدالرحيم  2- حممد  ذ.م.م  االم��ارات  الثالثي  �ضارة 
بن�ضبة 6% يف �ضركة �ضارة االقليمية  ذ.م.م- وب�ضفته �ضريكا بن�ضبة 10.2 يف �ضركة �ضارة الثالثي 
االمارات ذ.م.م 3- �ضركة كنزان القاب�ضة ب�ضفتها �ضريكا بن�ضبة 14% يف �ضركة  �ضارة االقليمية 
ذ.م.م وب�ضفتها �ضريكا بن�ضبة 20% �ضمو اخلليج �ضابقا ل�ضركة �ضارة الثالثي االمارات  جمهويل 
حمل االقامة مبا ان امل�ضتاأنف /ب�ضري عبدالرحيم ر�ضيد طهبوب- ب�ضفته �ضريكا بن�ضبة 15% يف 
ا�ضتاأنف  قد  احمد احلمادي   ابوبكر  ذ.م.م وميثله: عبداللطيف حممد  االقليمية  �ضارة  �ضركة 
لها  بتاريخ 2013/5/15 وحددت  بالدعوى رقم 2012/467 جتاري كلي  ال�ضادر  القرار/ احلكم 
وعليه   ch2D.16 بالقاعة  �ضباحا   10.00 ال�ضاعة   2013/9/11 املوافق  االربعاء  يوم  جل�ضه 

يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�شم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�شتئناف

العدد  10875 بتاريخ  2013/8/21      
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/977  ا�شتئناف عمايل
الفنية �ص.ذ.م.م    1 -كواليتي فور ليف للخدمات  امل�ضتاأنف �ضده /  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ضتاأنف /حممد واجد علي حممد حبيب 
ب��ال��دع��وى رق��م 2013/117  ال�����ض��ادر  ال��ق��رار/ احلكم  ا�ضتاأنف  ق��د  خ��ان  
عمايل جزئي بتاريخ 2013/6/11 وحددت لها جل�ضه يوم االثنني املوافق 
2013/9/2 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا بالقاعة ch2D.19 وعليه يقت�ضي 
ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم 

غيابيا 
ق�شم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�شتئناف

العدد  10875 بتاريخ  2013/8/21      
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 325 /2013 عقاري كلي                                 
اىل املدعى عليه /1- �ضركة جمموعة الواحة املحدودة 2- جمموعة الواحة للم�ضروعات 
ت�ضاند جو�ضهى  ك��وردي��ب  روهيت   / املدعي  ان  االق��ام��ة مبا  امل��ح��دودة جمهويل حمل 
ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اق���ام  ق��د  ال�ضام�ضي  الغبار  را���ض��د  �ضعيد  �ضيف  وميثله: 
وال�ضادر   2010/118 رق��م  التحكيمية  الدعوى  يف  ال�ضادر  املحكم  حكم  على  املطالبة 
ومقابل  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  عليهما  املدعى  وال��زام  ال��دويل  للتحكيم  دبي  مركز  من 
اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�ضة يوم االربعاء املوافق 2013/9/11 ال�ضاعة 11.00 �ص 
بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على االقل. ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
 ق�شم الدعاوي العقارية                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10875 بتاريخ  2013/8/21      
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 1449 /2012 احوال نف�س م�شلمني                                   
ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  �ضعيد  حممد  علي  ليلى   -1/ عليه  املدعى  اىل 
املدعي / مهدي غلوم جعفر اجل�ضمي وميثله: ها�ضم حممد حمدان اجلمل قد 
اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة با�ضقاط ح�ضانة والر�ضوم وامل�ضاريف 
ال�ضاعة  املوافق 2013/9/15  واتعاب املحاماة.   وح��ددت لها جل�ضة يوم االحد 
ميثلك  م��ن  او  باحل�ضور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.C.14 بالقاعة  ���ص   8.30
قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
ايام على االقل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة  اجلل�ضة بثالثة 

ح�ضوري.
 رئي�س الق�شم                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10875 بتاريخ  2013/8/21      
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 411 /2013 جتاري جزئي                                   
امل��دع��ي /  امل��دع��ى عليه /1- ج��م��ال �ضفيق �ضعبان جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان  اىل 
م�ضرف الهالل �ص م ع وميثله: علي ا�ضماعيل ابراهيم اجلرمن   قد اقام عليك الدعوى 
ومو�ضوعها املطالبة �ضحة وثبوت احلجز التحفظي رقم 2012/3 حجز حتفظي جتاري 
بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره )61330.85 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة 
احلكم  و�ضمول  التام  ال�ضداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة 
بالنفاذ املعجل بالكفالة. وحددت لها جل�ضة يوم االحد املوافق 2013/8/25 ال�ضاعة 8.30 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�ضور  مكلف  فانت  لذا   ch2.D.19 بالقاعة  �ص 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

االقل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
 ق�شم الق�شايا التجارية                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10875 بتاريخ  2013/8/21      

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى564 /2013 عمايل كلي                                     

ذ.م.م  ���ص  الكهروميكانيكية  لالعمال  الذهبي  ال�ضعاع   -1/ عليه  امل��دع��ى  اىل 
جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / اح��م��د ���ض��الح حممد ب��دي��ر وميثله: 
املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اقام  قد  اجلرمن  ابراهيم  ا�ضماعيل  علي 
مب�ضتحقات عمالية وقدرها )308.503 درهم( والفائدة القانونية 9% والر�ضوم 
وامل�ضاريف ومقابل اتعاب اخلربة رقم ال�ضكوى )2013/145235(. وحددت لها 
 ch1.A.2 بالقاعة  �ص   9.30 ال�ضاعة   2013/8/25 املوافق  االحد  يوم  جل�ضة 
لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على االقل.
 ق�شم الق�شايا العمالية                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10875 بتاريخ  2013/8/21      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/574 تنفيذ ايجارات
ن��ي��ون االم����ارات )������ص.ذ.م.م( /م��دي��ره��ا/ حممد حنيف  اىل املنفذ ���ض��ده/1- 
م��رج��ن��ت  جم��ه��ول حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ م��اج��د الفطيم 
التميمي   الفا�ضلي  حمادي  عبداالمري  ع�ضام  وميثله:  )����ص.ذ.م.م(  العقارية 
ومبوجب القرار ال�ضادر من اللجنة الق�ضائية اخلا�ضة بالف�ضل بني املوؤجرين 
وامل�ضتاأجرين ببلدية دبي فانك مكلف باالآتي: 1- �ضداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)312474( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وذلك خالل 15 يوم من 
تاريخ ن�ضر هذا االع��الن.   وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االج��راءات التنفيذية 
ن�ضر  تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  بحقك يف 

هذا االعالن. 
ق�شم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10875 بتاريخ  2013/8/21      
مذكرة اعالن املدعي عليه باحلكم مبثابة احل�شوري بالن�شر

حمل  جمهول  البحرية   للبيئة  االم���ارات  عليه/جمموعة  املدعي  اىل 
االقامة نعلنكم باأن املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2013/6/30 يف الدعاوي 

املذكورة ل�ضالح املدعيني بالزام املدعى عليها بان توؤدي.

 والزمتها بتذكرة عودتهم اىل موطنهم او مبا يقابلها نقدا ما مل يكن- عند تنفيذ 
احلكم- ملتحقا بخدمة رب عمل اآخر والزمت الطرفني باملنا�ضب من امل�ضاريف واعفت 
املدعني من ن�ضيبهم منها وامرت باملقا�ضة يف اتعاب، ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات. 
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعبتارا من اليوم التايل 

ن�ضر هذا االعالن.
ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�ضية
1922/2013/13
1923/2013/13

م
1
2

ا�ضم املدعي
كيم عادونا اورتيلو

ايدوين لومود مي�ضيونا    

مبلغ املطالبة
86442 درهم  �ضامل  تذكرة العودة
49750 درهم  �ضامل  تذكرة العودة

العدد  10875 بتاريخ  2013/8/21      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/1096 تنفيذ عمايل
حمل  جمهول  للمقاوالت   ال�ضاعر  خلفان  �ضامل  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ �ضاريال فريا فينكاتا �ضاتيانارايانا   قد 
املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك 
املنفذ به وقدره )17321( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة . 
باال�ضافة اىل مبلغ 174 درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة ومبلغ 820 درهم 
االج����راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  االب��ت��دائ��ي��ة.  ال��دع��وى  ر���ض��وم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10875 بتاريخ  2013/8/21      

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2011/1288   جتاري كلي                                  

ال�ضيد حممد  العامة ممثلة مبديرها  للتجارة  الهيدب  �ضركة   -1/ عليه  املحكوم  اىل 
غازي �ضعيد علو�ص جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة 
العاملية ليمتد  ارايف  �ضركة  املذكورة اعاله ل�ضالح /  الدعوى  بتاريخ 2013/1/30 يف 
ممثلة مبديرها/ علي احمد مهنا. بالزام املدعى عليها بان توؤدى للمدعية مبلغ وقدره 
)2845545 دوالر امريكي ( فقط مائتي اربعة وثمانون الف وخم�ضمائة اربعة وخم�ضون 
من  �ضنويا   %9 بواقع  والفائدة  بالدرهم  يعادله  ما  او  �ضنتا(  وخم�ضني  امريكي  دوالر 
عليها  املدعى  والزمت  ال�ضداد  مت��ام  وحتى   2011/7/18 يف  الق�ضائية  املطالبة  تاريخ 
قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومبلغ  بامل�ضاريف 
لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�شم الق�شايا التجارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10875 بتاريخ  2013/8/21      
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 1170 /2009 عقاري كلي                               
اىل اخل�ضم املدخل /1- تريو للو�ضاطة العقارية  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / 
فاروق ا�ضحاق ظافر  قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها احلكم ببطالن او ف�ضخ عقد البيع 
)ا�ضتمارة احلجز( اخلا�ص بالوحدة العقارية الفيال رقم 8 من م�ضروع ان�ضيجنيا ريزيدن�ص 
الكائن يف قرية جمريا يف امارة دبي  لبطالنه ومن ثم الزام املدعى عليهم جميعها واخل�ضم 
املدخل بالتكافل والت�ضامن جمتمعني ومنفردين باعادة و�ضداد مبلغ وقدره 850000 درهم 
بتاريخ 2006/12/18  التعامل فيما بينهم  تاريخ بدء  القانونية من  الفائدة  للمدعني عن 
وحتى ال�ضداد التام.الزام املدعي عليهم واخل�ضم املدخل بكافة الر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب 
املحاماة   وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ص املوافق 2013/8/29 ال�ضاعة 9.30 �ص بالقاعة 
ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على االقل.  
 ق�شم الدعاوي العقارية                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10875 بتاريخ  2013/8/21      

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 670 /2013 جتاري كلي                               

حمل  جمهول  اليحيائي  م�ضعود  جمعه  �ضامل  �ضلطان   -1/ عليه  املدعى  اىل 
عامة  م�ضاهمة  �ضركة  اال�ضالمي-  ابوظبي  م�ضرف   / املدعي  ان  مبا  االقامة 
وميثله: حممود حجاج عزب ابوجريدة   قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
والر�ضوم  دره���م(   168226.16( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
وامل�����ض��اري��ف وات��ع��اب امل���ح���ام���اة.     وح����ددت ل��ه��ا جل�ضة ي���وم اخلمي�ص املوافق 
2013/9/19 ال�ضاعة 9.30 �ص بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�ضور 
م�ضتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على االقل.  
 ق�شم الق�شايا التجارية                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10875 بتاريخ  2013/8/21      
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 673 /2013 جتاري كلي                               
جمهول  ال��ع��رمي��ي   ف��رج  يو�ضف  حم��ف��وظ  عبدالعزيز   -1/ عليه  امل��دع��ى  اىل 
م�ضاهمة  �ضركة  اال�ضالمي-  ابوظبي  م�ضرف   / املدعي  ان  مبا  االقامة  حمل 
ع��ام��ة ومي��ث��ل��ه: حم��م��ود ح��ج��اج ع���زب اب���وج���ري���دة   ق��د اق����ام ع��ل��ي��ك الدعوى 
درهم(   158693.20( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها 
والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ص املوافق 
2013/9/19 ال�ضاعة 9.30 �ص بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�ضور 
م�ضتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 
االق��ل.ويف حالة تخلفك فان احلكم  اي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

�ضيكون مبثابة ح�ضوري.  
 ق�شم الق�شايا التجارية                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10875 بتاريخ  2013/8/21      
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 675 /2013 جتاري كلي                               
اىل املدعى عليه /1- متعب �ضعيد عبيد البلو�ضي   جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / م�ضرف ابوظبي اال�ضالمي- �ضركة م�ضاهمة عامة وميثله: حممود 
بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة    حجاج عزب 
واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(  وق��دره )345532.03  املدعي عليها مببلغ 
املحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ص املوافق 2013/9/19 ال�ضاعة 9.30 �ص 
بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام 

على االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.  
 ق�شم الق�شايا التجارية                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10875 بتاريخ  2013/8/21      
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 678 /2013 جتاري كلي                               
اىل املدعى عليه /1- احمد عبداهلل يو�ضف ال�ضويدي  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / م�ضرف ابوظبي اال�ضالمي- �ضركة م�ضاهمة عامة وميثله: حممود 
بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة    حجاج عزب 
واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(  وق��دره )162715.45  املدعي عليها مببلغ 
املحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ص املوافق 2013/9/19 ال�ضاعة 9.30 �ص 
بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام 

على االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.  
 ق�شم الق�شايا التجارية                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10875 بتاريخ  2013/8/21      
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 686 /2013 جتاري كلي                               
امل��ال جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان  ب��در احمد حممد  امل��دع��ى عليه /1-  اىل 
املدعي / م�ضرف ابوظبي اال�ضالمي- �ضركة م�ضاهمة عامة وميثله: حممود 
بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة    حجاج عزب 
املدعي عليها مببلغ وقدره ) 139316.58 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب 
املحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ص املوافق 2013/9/19 ال�ضاعة 9.30 �ص 
بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام 

على االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.  
 ق�شم الق�شايا التجارية                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10875 بتاريخ  2013/8/21      
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2012/1008   عقاري كلي                                  
اىل املحكوم عليه /1- جمموعة فورت�ضن لال�ضتثمار- ذ.م.م  جمهول حمل االقامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2013/6/27 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح / ايجور 
 )F1-D2-E2( ارق��ام  الوحدات  عن   2006/4/23 يف  املوؤرخة  البيع  عقود  بف�ضخ  موت�ضالوف 
يف الطابق 32 مب�ضروع برج العامل والزام املدعي عليها االوىل ) جمموعة فورت�ضن لال�ضتثمار 
ذ.م.م( ان توؤدي للمدعي مبلغ مقداره خم�ضة مليون وخم�ضمائة واحد وع�ضرين الف و�ضتمائة 
اربعة وع�ضرين درهما و�ضتة وخم�ضني فل�ضا، والفائدة بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�ضائية 
احلا�ضلة يف 2012/11/20 حتى متام ال�ضداد على اال جتاوز املبلغ املق�ضى به وامل�ضروفات ومبلغ 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.      حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 

را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�شم الدعاوي العقارية                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10875 بتاريخ  2013/8/21      

   مذكرة اعالن  متنازع �شده بالن�شر    
   يف  الدعوى 2013/901   نزاع جتاري   

احمد   -2 ���ص.م.ح-  اخلليج  لالنظمة  كليمنت   -1 �ضدهما:  املتنازع  اىل 
لتاأجري  الفار�ص   / املتنازع  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهويل  احمد  بطي 
املعدات ���ص.ذ.م.م  وميثله: يو�ضف حممد ح�ضن حممد البحر  قد اقام 
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بندب اخلبري يف الدعوى والر�ضوم 
وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�ضة يوم االحد املوافق 
2013/8/25 ال�ضاعة 8.30 �ص مبكتب امل�ضلح لذا فانت مكلف باحل�ضور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على االقل. 
 رئي�س الق�شم                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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مل يتو�ضل املوؤرخون حتى اليوم اإىل قرار 
نهائي ب�ضاأن موطن الن�ضاء اخلارقات لكن 
االآث��ار يف رو�ضيا ع��روا قبل  بع�ص علماء 
�ضنوات قليلة على حفريات حتتوي هياكل 
مت  اللواتي  املقاتالت  م��ن  لن�ضاء  عظمية 
احلربي،  وعتادهن  اأ�ضلحتهن  مع  دفنهن 
ويف م��ق��ربة جم�����اورة ع���ر ال��ع��ل��م��اء على 
ه��ي��اك��ل ع��ظ��م��ي��ة ل���رج���ال واأط����ف����ال، ومن 
اعتمدت  ق���د  ال��ق��ب��ائ��ل  ه���ذه  اأن  ال��وا���ض��ح 
للن�ضاء  ف��ي��ه  ال��غ��ل��ب��ة  اج��ت��م��اع��ي��اً  اأ���ض��ل��وب��اً 
رعاية  اأم���ا مهمة  اأي�����ض��اً،  ل��ه��ن  وال��ق��ي��ادة 
الب�ضيطة  االأع��م��ال  االأط��ف��ال وغريها من 
فمن اخت�ضا�ص الرجال. ويف ما يلي بع�ص 
التفا�ضيل عن جمتمعات قدمية وحديثة 

ت�ضيدت فيها الن�ضاء:

ال�شني
من  جمموعة  ال�ضنني  م��ئ��ات  منذ  تعي�ص 
اأفرادها  عدد  يربو  التي  )مو�ضيو(  قبائل 
على خم�ضة وخم�ضني األفاً يف ال�ضني على 
وتعرف  التيبت،  م��ع  احل���دود  م��ن  مقربة 
للن�ضاء..  ف��ي��ه  ال�����ض��ي��ط��رة  ب��اأن��ه��ا جم��ت��م��ع 
ف��امل��راأة هي �ضاحبة القرار االأخ��ري يف كل 

االأمور احلياتية ويف القبيلة اأي�ضاً.
مفهوم ال��ع��الق��ة ب��ني ال��رج��ل وامل����راأة بني 
خمتلفة  �ضورة  ياأخذ  القبائل  ه��ذه  اأب��ن��اء 
مت��ام��اً ع��م��ا ه��و م��ع��روف يف ال��ع��امل، فهم 
على  ب)ال����زواج  و�ضفه  ميكن  م��ا  يتبعون 
ال��ت��ي تختار الرجل  امل��ا���ض��ي(، ف��امل��راأة ه��ي 
ال���ذي ت��ري��د اإق���ام���ة ع��الق��ة م��ع��ه، ويكفي 
القبول  اإال  بيتها وما عليه  اإىل  اأن تدعوه 

والطاعة.
ط��رف��ا ال��ع��الق��ة ال ي��ع��ي�����ض��ان حت���ت �ضقف 
�ضريكته  م�ضكن  اإىل  ياأتي  والرجل  واح��د، 
اإذا هي رغبت ويف الليل فقط، وعليه  �ضراً 
التايل.  اليوم  �ضم�ص  ب��زوغ  قبل  يغادر  اأن 
يحملون  ف���االأط���ف���ال  اأجن���ب���ت  ح����ال  ويف 
ا�ضمها، كما اأن كل املمتلكات والعقارات لها 

وحدها. 
ال يوجد يف لغة هذه القبائل كلمات تدلل 
على الزواج اأو الزوج اأو االأب، فاالأم تنجب 
اآباوؤهم  يعرف من هم  اأح��د  االأط��ف��ال وال 
ومن حقها اأن تقيم عالقات مع من ت�ضاء 

من الرجال.

غينيا اجلديدة
ي�ضكل قرابة اإثني ع�ضر األف �ضخ�ص واحداً 
من اأكر املجتمعات الغريبة التي ال تزال 
جمموعة  يف  احل��ا���ض��ر  ال��وق��ت  يف  تعي�ص 
املرجانية قبالة �ضواحل غينيا  من اجلزر 
ال�ضرقي  ال�ضمايل  الطرف  عند  اجلديدة 

الأ�ضرتاليا.
وجه الغرابة اأن اأبناء هذه القبائل يوؤمنون 
ال�����ض��ي��ط��رة و�ضلطة  ب����اأن احل��ك��م وك���ذل���ك 
اتخاذ القرار من اخت�ضا�ص املراأة وحدها، 
ويكتفي الرجال بالزراعة ورعاية االأطفال 
باإ�ضراف  لكن  الب�ضيطة  االأع��م��ال  وبقية 

الن�ضاء.
اأنهم  معتقداتهم  يف  غ��راب��ة  االأك���ر  لكن 
يوؤمنون باأن حمل املراأة يتم بوا�ضطة اأرواح 
ال�ضلف ال�ضالح التي تزور املراأة، ومن دون 
يتم احلمل، وال  اأن  االأرواح ال ميكن  هذه 
عالقة للرجل باالأمر، وبالتايل فما ميكن 
اأن  يعدو  والرجل ال  امل��راأة  اأن يحدث بني 
اأو بهيمية العالقة  يكون م�ضاألة غريزية 

لها باحلمل.
ويف يوم حمدد من كل عام يجتمع رجال 
تعرب  التي  الهدايا  لتقدمي  القبائل  ه��ذه 
اب��ت��داء من  ال��ط��اع��ة للن�ضاء  ع��ن ف��رو���ص 
اإن������اث االأ�����ض����رة وم����ن ب��ع��ده��ن ك���ل ن�ضاء 

القبائل.
با�ضم  ه������ذه  اجل�������زر  جم���م���وع���ة  ت����ع����رف 
)ت��روب��ري��ان��د( ل��ك��ن ا���ض��م��ه��ا ال��ر���ض��م��ي هو 
)كرييوينا( ويبلغ جمموع م�ضاحة اجلزر 

كيلومرتاً   450 قرابة  الرئي�ضية  االأرب��ع 
م��رب��ع��اً وه���ي ج���زء م��ن دول���ة ب��اب��وا غينيا 

اجلديدة.

مملكة العامل االآخر
ال��ق��ول م��ن دون خ��وف م��ن االتهام  ميكن 
عام  اأقيمت  التي  اململكة  هذه  اإن  باملبالغة 
هي  ت�ضيكيا  ج��م��ه��وري��ة  ق��ل��ب  يف   1996
العامل،  ب���ني جم��ت��م��ع��ات  غ���راب���ة  االأك�����ر 
 2008 ع��ام  ان��ه��ارت  التي  اململكة  فلهذه 
الدولة  داخ��ل  دول��ة  و�ضرطة..  ونقود  علم 

ومبوافقتها.
اإق��ام��ة هذه  ال��ف��ك��رة االأ���ض��ا���ض��ي��ة م��ن وراء 
اململكة الغريبة هي جت�ضيد �ضيطرة املراأة 

على املجتمع بكل مرافقه ومقدراته.
باتري�ضيا  امل��ل��ك��ة  ه���ي  ب���اأم���ره���ا  احل��اك��م��ة 
التي  ال��غ��ري��ب��ة  ال��ط��ق��و���ص  وم���ن  االأوىل. 
كانت متبعة يف هذه اململكة قبل انهيارها 
ميكنها  الن�ضاء،  اأي  النبيالت،  طبقة  اأن 
امتالك ما ت�ضاء من العبيد، اأي الرجال، 
معهم  التعامل  ويتم  اإليهم  ينظر  الذين 
بالطريقة ذاتها التي تعامل بها حيوانات 

املزارع.

مينانغابو
الغربية  ���ض��وم��ط��رة  ج���زي���رة  يف  ي��ع��ي�����ص 
�ضخ�ص  ماليني  اأربعة  قرابة  باإندوني�ضيا 
يف  الن�ضاء  حتكمه  جمتمع  اأك��رب  ي�ضكلون 
ال��ع��امل احل��دي��ث. حيث ي��وؤم��ن اأب��ن��اء هذه 
ل��ل��م��راأة وح��ده��ا ح��ق احلكم  ب���اأن  القبائل 
وال�ضيطرة وهي الطرف املهم يف املجتمع، 
الن�ضاء  تتوارثها  املمتلكات  فكل  وبالتايل 

وال يحق للرجل امتالك اأي �ضيء.
القبيلة  رئي�ص  من�ضب  اأن  ه��و  ال��ط��ري��ف 
ن�ضيب  م��ن  دائ��م��اً  املينانغابو  جمتمع  يف 
اأي  ال���رئ���ي�������ص ال مي���ل���ك  ل���ك���ن  ال�����رج�����ال، 
اللواتي  ه��ن  القبيلة  ف��ن�����ض��اء  ���ض��الح��ي��ة، 
اأي  يف  عزله  حقهن  وم��ن  تعيينه  يتولني 
وقت اإذا راأين اأنه ال ي�ضلح للمن�ضب اأو ال 

ينفذ اأوامرهن بالطريقة املطلوبة.
حني يتم ال��زواج تتوىل امل��راأة �ضراء املنزل 
الزوج زيارة زوجته لكن  وتاأثيثه وباإمكان 
ي��ت��ع��نيَّ ع��ل��ي��ه م���غ���ادرة امل��ن��زل ق��ب��ل �ضروق 

ال�ضم�ص ليتناول الفطور مع والدته.
يعي�ص االأطفال يف كنف االأم وعندما يكمل 
ال�ضبي العا�ضرة يتعنيَّ عليه االنتقال اإىل 
اأب���وه وه��و منزل  ال��ذي يعي�ص فيه  امل��ن��زل 
مطلوباً  �ضيكون  ما  ليتعلم  وذل��ك  اجل��دة 
منه حني يكرب، اأما البنت فتبقى يف منزل 

االأم.

نام - فييت
�ضعوب  يف  املتخ�ض�ضون  امل���وؤرخ���ون  ي��ق��ول 
ج��ن��وب ���ض��رق��ي اآ���ض��ي��ا اإن ال���ف���رتة االأك���ر 
اأهمية يف تاريخ فيتنام القدمية كانت حني 
تراك  ترونغ  هما  �ضقيقتان  احلكم  تولت 
�ضد  ث��ورة  �ضاركتا يف  اللتان  نهي  وت��رون��غ 
للمنطقة  احلاكمة  االأجنبية  ه��ان  اأ���ض��رة 

التي كانت ت�ضمى )نام – فييت(.
اأرملته  ت���ول���ت  ت�����راك  زوج  م��ق��ت��ل  ف��ب��ع��د 
التي  الثورة  قيادة  �ضقيقتها  مع  بالتعاون 
مت��ك��ن��ت م���ن ا���ض��ت��ع��ادة اأج�����زاء ك��ب��رية من 
ال���ب���الد م���ن االح����ت����الل ال�����ض��ي��ن��ي، ومن 
ملكتني  نف�ضيهما  ال�ضقيقتان  اأعلنت  ث��م 
باالتفاق والرتا�ضي لكن حكمهما امل�ضرتك 
�ضنوات فقط  ث��الث  بعد  انهار  اأن  لبث  ما 

اأمام جحافل اجلي�ص ال�ضيني الزاحف.
باإلقاء  االنتحار  على  ال�ضقيقتان  اأقدمت 
ال�ضرف  على  للحفاظ  النهر  يف  نف�ضيهما 
وم���ن اأج����ل ع���دم ال���وق���وع يف االأ����ض���ر فيما 

قامت ال�ضني ب�ضم )نام – فييت( اإليها.
ح����دث ذل����ك ع����ام 40 ق��ب��ل امل���ي���الد ومع 
حتتالن  ال�ضقيقتان  امللكتان  تزال  ال  ذلك 
نفو�ص  يف  خ���ا����ض���ة  م���ك���ان���ة  ال����ي����وم  ح���ت���ى 

الفيتناميني.

م�شر
�ضهد تاريخ م�ضر القدمية تناوباً وتقا�ضماً 
يف احلكم بني ن�ضاء ورجال ال تزال اأ�ضماء 
ال��ك��ث��ريي��ن م��ن��ه��م حم��ف��ورة ب��ح��روف من 
ن�����ور، ل��ك��ن امل����وؤرخ����ني ي��ج��م��ع��ون ع��ل��ى اأن 
 1458  –  1479( حت�ضيب�ضوت  امللكة 
و�ضعت  الأن��ه��ا  االأوىل  املكانة  حتتل  م(  ق. 
الدولة  ب��ن��اء  ط��ري��ق  على  القدمية  م�ضر 
احل��دي��ث��ة، ف��ق��د ك��ر���ض��ت خ��ام�����ص فراعنة 
االأ�ضرة الثامنة ع�ضرة �ضنوات حكمها اأكر 
املن�ضاآت  واإقامة  للبناء  اآخ��ر  اأي حاكم  من 
ال�ضخمة يف طول البالد وعر�ضها ومتيز 
الرغم من  ببناء جي�ص قوي على  عهدها 

اأنه كان عهد �ضالم وازدهار.
التي  امللكة  اأن ه��ذه  اأي�����ض��اً  امل��ع��روف  وم��ن 
قادت حملة كبرية لت�ضجري مناطق �ضا�ضعة 
من البالد هي ابنة حتتم�ص االأول وزوجة 
حتتم�ص الثاين وزوجة اأب حتتم�ص الثالث 
اإح��دى حمظيات  ال��ذي اأجنبه زوجها من 

الق�ضر وقد ورث احلكم بعدها.

بريطانيا
�ضهدت االإمرباطورية الربيطانية الكثري 
من امللكات، لكنهن يف احلقيقة كن جمرد 
للحا�ضية  اأو  امل��ل��وك  م��ن  للحكام  ت��اب��ع��ات 
امللكية، لكن االأمر تغري متاماً عام 1553 
ام���راأة  اأول  االأوىل  م���اري  اأ���ض��ب��ح��ت  ح��ني 

تتوىل احلكم الفعلي.
جنت  التي  الوحيدة  هي  امللكة  هذه  كانت 
الثامن  امللك هرني  اأف��راد عائلة  من بني 
وبعد  اأراغ��������ون،  اأوف  ك��اث��ري��ن  وزوج���ت���ه 
م����وت وال���دي���ه���ا مت ت��ن�����ض��ي��ب اأخ��ي��ه��ا غري 
ال�ضقيق اإدوارد على الرغم من �ضغر �ضنه 

وقتذاك.
ظروف  يف  ل�ضقيقها  امل��ف��اج��ئ  امل���وت  ب��ع��د 
الرغم  وعلى  احل��ك��م.  ه��ي  تولت  غام�ضة 

تتجاوز  مل  التي  حكمها  ف��رتة  ق�ضر  م��ن 
خ��م�����ص ���ض��ن��وات ف��ق��د ���ض��ن��ت ح��م��ل��ة دموية 
التي  البالد  يف  الربوت�ضتانت  �ضد  �ضعواء 

�ضهدت مئات املذابح.
يف عام 1558 توفيت ماري االأوىل ب�ضبب 
اإليزابيث  ب��ع��ده��ا  احل��ك��م  وت��ول��ت  امل��ر���ص 
اأكر  واح��داً من  التي كان عهدها  االأوىل 

العهود ازدهاراً يف تاريخ االإمرباطورية. 

اأنغول
على  االأفريقية  القبائل  �ضهدت  ما  ن���ادراً 
لكن  قيادية،  مراكز  يف  ن�ضاء  التاريخ  مر 
اال�ضتثناء الرئي�ضي حدث يف القرن ال�ضابع 
املنطقة  يف  نيجينغا  امللكة  ب��روز  مع  ع�ضر 

املعروفة حالياً با�ضم اأنغوال.
بدايتها مع امل�ضوؤوليات الكبرية كانت حني 
باإجراء  نغوالمباندا  امللك  �ضقيقها  كلفها 
الربتغالية  ال��ق��وات  م��ع  �ضالم  مفاو�ضات 
 1624 ع��ام  امللك  ت��ويف  وعندما  الغازية، 
اأعلنت نيجينغا نف�ضها و�ضية على العر�ص 
امللك  اأبناء  الأح��د  ت�ضليم احلكم  ب��داًل من 

الراحل كما تق�ضي التقاليد.
بعد ت�ضلمها مقاليد البالد عقدت العديد 
االأفريقية  ال��ق��ب��ائ��ل  م��ع  ال��ت��ح��ال��ف��ات  م��ن 
املجاورة من اأجل قتال القوات الربتغالية 
الغازية بل اإنها تولت بنف�ضها قيادة القوات 
وعلى  الربتغاليني  على  تغري  كانت  التي 

�ضفنهم الرا�ضية يف البحر.
1663 توفيت هذه امللكة التي ال  يف عام 
يعتربونها  ال��ي��وم  اإىل  اأن��غ��وال  �ضكان  ي��زال 

واحدة من عظيمات التاريخ.

رو�شيا
ب������اأن معظم  ال���ق���دمي���ة  مت���ي���زت رو����ض���ي���ا 
م��ع بع�ص  ال��رج��ال  م��ن  ك��ان��وا  قيا�ضرتها 
ل��ك��ن امللكة  اال���ض��ت��ث��ن��اءات ال��ق��ل��ي��ل��ة ج����داً 
ك��اث��ري��ن ال��ث��ان��ي��ة ك�����ض��رت ال���ق���اع���دة عام 
يعتربونها  ال��ك��ث��ريون  ي���زال  وال   1762
اأف�ضل احلكام الذين عرفتهم  واحدة من 

البالد يف تاريخها.
وعلى الرغم من ال�ضعوبات الكثرية التي 
اإىل  بالدها  حتويل  على  اأ�ضرت  واجهتها 
كانت  واق��ت�����ض��ادي��اً..  ع�ضكرياً  ق��وي��ة  دول���ة 
حتلم بدولة العدل والنظام والقانون على 
�ضورة فرن�ضا بعد الثورة، فانت�ضر التعليم 

وازدهر يف عهدها كما ازدهر الق�ضاء.
امل�ضكلة الرئي�ضية التي واجهتها يف بدايات 
تعاين  كانت  التي  امليزانية  �ضعف  حكمها 
االإف��ال���ص ف�ضادرت  م��ن  م��ن حالة قريبة 
اأم����وال وممتلكات  م��ن  ج���داً  ك��ب��رية  ن�ضبة 
ثلث  ع��ل��ى  ت�ضيطر  ك��ان��ت  ال��ت��ي  الكني�ضة 
ال��ب�����������������الد م��ن االأرا���ض�����������ي وحول�ت  ث����روة 
يتقا�ضون  م��وظ��ف��ني  اإىل  ال���دي���ن  رج����ال 
من  ج����ردتهم  اأن  بعد  الدولة  من  روات��ب 
املزايا الكثرية التي منحهم اإياها القي�ضر 

بطر�ص االأكرب.
ت�ضوية  يف  اأي�������ض���اً  ك��اث��ري��ن  وق����د جن��ح��ت 
م����ع ج���ريان���ه���ا خا�ضة  رو����ض���ي���ا  خ����الف����ات 
مع  عالقاتها  وتر�ضيخ  وب��ول��ن��دا  برو�ضيا 

احللفاء مثل فرن�ضا والنم�ضا.

جمتمعات حتكمها الن�شاء
حني احلديث عن املراأة الأمازونية التي يقال اإنها عا�شت يف القرن اخلام�س قبل امليالد، اأي قبل اكت�شاف اأمريكا 
بنحو ع�شرين قرنًا تتجه الأنظار تلقائيًا اإىل غابات الأمازون يف اأمريكا اجلنوبية، لكن املوؤرخني يختلفون 
اأنهن يتمتعن بقوى ج�شدية غري  حول املنطقة الفعلية التي تواجدت فيها الن�شاء اللواتي ذاع �شيتهن على 
عادية جعلتهن يت�شيدن جمتمعاتهن، فمن املوؤرخني من يقول اإن اأوكرانيا هي موطن الن�شاء اخلارقات، ويقول 

اآخرون بل هي �شوريا القدمية.

من هنا وهناك
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ال�شبب فى �شغر 
اعني اليابانيني وال�شينيني

)املنطقة  اأعينهم  يف  يف  ثنية  وج��ود  هو  ال�ضينيني  اأع��ني  �ضغر  يف  ال�ضبب 
ب��ط��رف ال��ع��ني ال��ق��ري��ب��ة م��ن االأن�����ف( وه���و �ضبب اأن��ه��ا ت��اأخ��ذ ه���ذا ال�ضكل 

البي�ضاوي.ويرجح اأغلب العلماء تطورها لهذا ال�ضكل ب�ضبب
-ال��ظ��روف اجل��وي��ة م��ن ب��رد ق��ار���ص وح��ر �ضديد يتعر�ضون ل��ه يف منطقة 

ال�ضني و�ضرق ا�ضيا
الذين  ال�ضينيني  اأن  درا���ض��ات  اأثبتت  حيث  املناطق  تلك  يف  الطعام  -ن��وع 
يرتبون يف اوروبا على طعام اوروبي يتغري �ضكلهم بعد عدد من ال�ضالالت.

العامل..  يف  قنا�ض  اأف�شل 
�شرير

 اأف�ضل هّداف �ضرير يف العامل.. هكذا ي�ضف جيم ميكا نف�ضه على �ضفحته 
الريا�ضي مبدينة  نادي هريناندو  اأ�ضدقاوؤه ومعارفه يف  اأما  في�ضبوك،  يف 

هومو�ضا�ضا بوالية فلوريدا، فيطلقون عليه ا�ضم القنا�ص ال�ضرير.
الرجل فقد ب�ضره عام 1987 يف حادث حني كان يعمل يف تدري�ص الفيزياء 
لطالب املرحلة الثانوية، وبعد �ضنوات وقع حتت يديه كتاب قدمي يبحث يف 
حتويل ال�ضور اإىل اأ�ضوات، فقرر العمل يف هذا االجتاه اإىل اأن متكن بنف�ضه 
من تطوير جهاز يعمل بهذا املبداأ، وراح ميار�ص هواية الت�ضويب ببندقية 

ر�ضا�ضة على اأج�ضام و�ضور تبعد عنه م�ضافة ثالثني مرتاً.
بعد  ال�ضور  اأو  االأج�ضام  عليها  تظهر  عد�ضة  ذي  بجهاز  م��زودة  البندقية 
ال�ضادرة  االأ�ضوات  اإىل  باالإن�ضات  يكتفي  والأن��ه �ضرير  75 مرة،  تكبريها 

عنها عرب اجلهاز اجلديد.
اأج�ضام  اإنه ينجح يف الت�ضويب على  يقول امل�ضوؤولون عن النادي وزم��الوؤه 
تبعد عنه مائة قدم بن�ضبة ثمانني يف املائة، اأي اأنه ي�ضيب اأربعة اأهداف من 

بني كل خم�ضة ي�ضوب بندقيته نحوها وال يراها.

جنوم يالحقون النجوم
 

يف  اأماكنهم  وح��ج��زوا  االآن،  حتى  اأ�ضماءهم  �ضجلوا  ث��ري   500 من  اأك��ر 
العام احل��ايل مركبات  اأواخ��ر  ابتداء من  بها  �ضتقوم  الف�ضاء،  اإىل  رح��الت 
االأعمال  رج��ل  ميلكها  التي  غاالكتيك(،  )فريجن  ل�ضركة  تابعة  ف�ضائية 
الربيطاين ريت�ضارد برون�ضون. من بني الذين حجزوا اأماكنهم يف الرحلة، 
بينها  ال�ضاعة،  ون�ضف  �ضاعتني  وت�ضتغرق  دوالر،  األ��ف   200 تكلف  التي 
االأمريكيني  النجوم  ال��وزن، عدد من م�ضاهري  انعدام  �ضت دقائق يف حالة 
واأ�ضتون  ب���راون،  �ضكوتر  اأعماله  وم��دي��ر  بيرب  جا�ضنت  اأم��ث��ال  واالأج��ان��ب، 
جويل  واأجنلينا  بيت  براد  والثنائي  بريي،  وكاتي  براند،  ورا�ضيل  كوت�ضر، 
وكيت وين�ضليت والن�ص با�ص. جتدر االإ�ضارة اإىل اأن الرحلة االأوىل �ضتحمل 
هوكينغ،  �ضتيفن  العامل  يف  �ضهرة  االأك��ر  والف�ضاء  الفيزياء  ع��امل  اأي�ضاً 
الذي تلقى دعوة �ضخ�ضية من برون�ضون للم�ضاركة يف هذه الرحلة من دون 
باأنه ال م�ضتقبل لالإن�ضان اإذا مل  مقابل. وكان هذا العامل قد �ضرح م��راراً 

يتمكن من غزو الف�ضاء واال�ضتقرار فيه.
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 وت��ع��د ج��ائ��زة ات�����ض��االت ل��ك��ت��اب الطفل 
التي انطلقت دورتها االأوىل عام 2009، 
�ضلطان  بنت  ب��دور  ال�ضيخة  مب��ب��ادرة من 
امل��وؤ���ض�����ص وال��رئ��ي�����ص الفخري  ال��ق��ا���ض��م��ي 
اليافعني  ل��ك��ت��ب  االإم�����ارات�����ي  ل��ل��م��ج��ل�����ص 
االإماراتية  ات�ضاالت  �ضركة  من  وبرعاية 
اجل���ائ���زة االأك������رب ل��ك��ت��ب االأط����ف����ال على 
م�ضتوى الوطن العربي حيث تبلغ قيمة 
ج��وائ��زه��ا م��ل��ي��ون دره����م اإم����ارات����ي توزع 
واليافعني،  االأط����ف����ال  ك��ت��ب  ف��ئ��ت��ي  ب���ني 
ال��ق��راءة وحب  اث���راء ثقافة  اإىل  وت��ه��دف 
خالل  من  االأطفال  عند  العربية  الكتب 
والر�ضامني  الكتاب  اأع��م��ال  اأف�ضل  اإب���راز 

والنا�ضرين.
واأك������دت م����روة ع��ب��ي��د ال��ع��ق��روب��ي رئي�ص 
لكتب  االإم���ارات���ي  املجل�ص  ادارة  جمل�ص 

لكتاب  ات�������ض���االت  ج���ائ���زة  اأن  ال��ي��اف��ع��ني 
ال��ط��ف��ل ت��ع��د م�����ض��روع��اً ا���ض��ت��ث��ن��ائ��ي��اً واأن 
نتائجها اأظهرت دورها الفعال يف حتفيز 
ال��ع��ام��ل��ني يف �ضناعة  ل���دى  االإب�����داع  روح 
تعزيز حب  ي�ضهم يف  االأط��ف��ال مما  كتب 
ال����ق����راءة وغ���ر����ص االإه���ت���م���ام م���ن جديد 
بالكتب يف نف�ص الطفل وقالت اأن معظم 
الدورة  منذ  والفائزة  امل�ضاركة  االأع��م��ال 
يف  مت���ي���زت  اجل����ائ����زة  ع���م���ر  م����ن  االأوىل 
واأن  واخ��راج��ه��ا  ور�ضوماتها  م�ضامينها 
هنالك موؤ�ضرات تدل على تطور ملمو�ص 

يف االأعمال املتقدمة عاماً بعد عام.
كل  اإىل  تقدير  حتية  العقروبي  ووجهت 
اأ���ض��ه��م يف دع��م اجل��ائ��زة وم�ضاندتها  م��ن 
ال�ضيخة  راأ�ضهم  وعلى  اأهدافها  لتحقيق 
ال��ق��ا���ض��م��ي �ضاحبة  ���ض��ل��ط��ان  ب��ن��ت  ب����دور 

االأثر االأكرب يف ن�ضر اجلائزة ومقا�ضدها 
حم��ل��ي��اً وع���امل���ي���اً، وه����ذا ي���دل ع��ل��ى مدى 
اأهمية الطفل يف فكر م�ضوؤولينا الذي هو 
كما  جمتمع،  اأي  وع��م��اد  االأم���ة  م�ضتقبل 
اأ�ضادت برعاية  �ضركة ات�ضاالت االإماراتية 
اأنه  موؤكدة  االأوىل،  دورتها  منذ  للجائزة 
دور كبري من جانبهم لدعم ثقافة الطفل 

العربي وتعزيز مكانتها عاملياً.
ودعت مروة العقروبي كافة دور ن�ضر من 
املناف�ضة  يف  الراغبة  العامل  اأنحاء  جميع 
االإ����ض���راع يف تقدمي  اإىل  ال����دورة  يف ه���ذه 
الدورة احلالية  اأن  م�ضاركاتهم خ�ضو�ضاً 
ل��ل��ج��ائ��زة ت�ضهد ت���ط���وراً ه��ام��اً ح��ي��ث مت 
اع��ادة هيكلة فئات اجل��ائ��زة و هي ت�ضمل 
للفئة  ل��ل��ط��ف��ل  ك��ت��اب  اأف�����ض��ل  ف��ئ��ة  االآن 
العمرية من )0-12 عام(، وفئة اأف�ضل 
كتاب لليافعني للفئة العمرية من )13-

18عام(، كما مت تخ�ضي�ص جوائز للكتاب 
الفائز بجائزة اأف�ضل ن�ص، والكتاب الفائز 
باأف�ضل  الفائز  والكتاب  ر���ض��وم،  باأف�ضل 
اإخراج، والتي �ضيتم اختيارهم من الكتب 

املرت�ضحة لفئة اأف�ضل كتاب للطفل.
البالغة  اجل��ائ��زة  ق��ي��م��ة-  ت��وزي��ع  و�ضيتم 
النحو  ع��ل��ى  اإم�����ارات�����ي-  م��ل��ي��ون دره�����م 
ل��ف��ئ��ة ج��ائ��زة كتاب  األ����ف   300 ال���ت���ايل: 
ال��ط��ف��ل ي��ت��م ت��وزي��ع��ه��ا ل��ك��ل م��ن النا�ضر 
واملوؤلف والر�ضام، و200 الف درهم لفئة 
الف   100 بواقع  اليافعني  كتاب  جائزة 
فيما مت  والنا�ضر،  املوؤلف  لكل من  دره��م 
الف   100 بواقع  األ��ف   300 تخ�ضي�ص 
دره����م ل��ك��ل م��ن ال��ك��ت��اب ال��ف��ائ��ز بجائزة 
باأف�ضل  ال��ف��ائ��ز  وال��ك��ت��اب  ن�����ص،  اأف�����ض��ل 
اإخ���راج،  ال��ف��ائ��ز باأف�ضل  ر���ض��وم، وال��ك��ت��اب 
وب��ه��ذا ي��ك��ون امل��ج��م��وع 800 األ���ف درهم 

للجوائز
كما ر�ضدت جائزة ات�ضاالت لكتاب الطفل 
األ��ف دره��م اإم��ارات��ي لتنظيم  مبلغ 200 
ال�ضباب  ق��درات  لبناء  ور���ص عمل  �ضل�ضلة 
بهدف  وال���ر����ض���م،  ال��ك��ت��اب��ة،  ال���ع���رب���ي يف 
اك��ت�����ض��اف ورع���اي���ة اجل���ي���ل اجل���دي���د من 

املواهب العربية يف جمال كتب االأطفال
اأحد  تعترب  ال��ت��ي  اجل��ائ��زة  اأن  اإىل  ي�ضار 
االطفال  اأدب  جم���ال  يف  اجل���وائ���ز  اأرف����ع 
لدار   2012 ال��ع��ام  ق��د منحت يف  ك��ان��ت 
احلدائق اللبنانية للن�ضر عن فوز كتابها 
ك��ائ��ن��ات ���ض��ق��ف ال��غ��رف��ة ل��ل��ك��ات��ب��ة نبيهة 
حم��ي��ديل وال��ر���ض��ام ح�����ض��ان زه���ر الدين، 
)طريي  لكتاب  ذهبت   2011 العام  ويف 
دار نه�ضة م�ضر للموؤلفة  يا طيارة( عن 

ور����ض���وم���ات هنادي  ال��ع�����ض��م��اوي  اأم������اين 
���ض��ل��ي��ط، ف��ي��م��ا ح�����ض��د اجل���ائ���زة يف العام 
من  ال�����ض��وداء(  )النقطة  كتاب   2010
تاأليف ور�ضوم وليد طاهر، وال�ضادر عن 
دار ال�ضروق امل�ضرية، وكان كتاب اأنا اأحب 
العام  يف  اجلائزة  على  يح�ضل  كتاب  اأول 
حميديل  نبيهة  للكاتبة  وه��و   2009
ور�ضوم نادين �ضيداين، وال�ضادر عن دار 

احلدائق اللبنانية.

)ل �شكاكني يف مطابخ هذه 
ال�شوري  لالأديب  املدينة( 

خالد خليفة
�ضكاكني  )ال  بعنوان  جديدة  رواي��ة  خليفة  خالد  ال�ضوري  لالأديب  �ضدرت 
يف مطابخ هذه املدينة(، عن دار )العني( للن�ضر والتوزيع. تغو�ص الرواية 
بعمق يف اآليات اخلوف والتفكك خالل ن�ضف قرن، يف جمتمع عا�ص ب�ضكل 
متواز مع البط�ص والرغبات املقتولة، عرب �ضرية عائلة اكت�ضفت اأن اأحالمها 
التخل�ص  اإىل خردة يجب  االأم  اإىل رك��ام، كما حتولت جثة  ماتت وحتولت 

منها لي�ضتمر االآخرون يف العي�ص.
الرواية مكتوبة بح�ضا�ضية �ضادمة ولغة رفيعة تاأخذ بقرائها منذ ال�ضفحات 
االأوىل اإىل اأ�ضئلة اأ�ضا�ضية، وت�ضعهم اأمام حقائق خراب احلياة العربية يف 

ظل االأنظمة التي ا�ضتباحت حياتهم ودمرت اأحالمهم.
الروائي خالد  فيها  يتناول  معانيها،  باأعمق  احلياة  ورط��ة  رواي��ة عن  اإنها 
حياتنا  يف  عنه  م�ضكوت  هو  ما  كل  الكراهية(  )مديح  رائعته  بعد  خليفة 

العربية عموماً وال�ضورية خ�ضو�ضاً.
وكتب خليفة  العربية،  بوكر  تر�ضحت جلائزة  الكراهية(  اأن )مديح  يذكر 
من  ال�ضورية،  وال�ضينمائية  التلفزيونية  االأعمال  �ضيناريوهات  من  كثرياً 

اأبرزها )باب املقام( ملحمد مل�ص.

بوك(  الفاي�ض  )ظ��رف��اء 
ل�شامية بكري

بكري،  ل�ضامية  ب��وك(  الفي�ص  )ظرفاء  كتاب  للن�ضر(  )العني  دار  اأ���ض��درت 
ويت�ضمن ردود الفعل ال�ضاخرة واالإفيهات التي كتبها كثري من الكتاب على 
ح�ضاباتهم ال�ضخ�ضية يف موقع التوا�ضل االجتماعي )في�ضبوك(، ليتحول 
تفوتها يف  الفر�ضة  تدع  بكري مل  �ضامية  اإىل جمتمع مميز عليه.  ه��وؤالء 
التقاط كل ما هو خمتلف، لتحكي لنا حكاية )ظرفاء الفي�ص بوك(. �ضبق 
اأن �ضدر يف بريوت كتاب )مع�ضر الف�ضابكة( لرامي االأمني، وكلمة ف�ضابكة 

مقتب�ضة من الكاتب اأحمد بي�ضون.

املتحدة  ال��والي��ات  يف  العربية(  )املكتبة  م�ضروع  ب��داأ 
عمله عرب اإ�ضداره باكورة ترجماته وهو كتاب )االأدب 
العربي الكال�ضيكي( )املنظوم واملنثور( عن دار الن�ضر 
اخلا�ضة بجامعة نيويورك االأمريكية ملعده ومرتجمه 

الباحث االأكادميي غريت جان فان غيلدر.
والكتاب عبارة عن اأنطولوجيا مو�ضعة ت�ضم خمتارات 
���ض��ع��ري��ة ون��ري��ة مت��ت��د ع��ل��ى م�����ض��اح��ة زم��ن��ي��ة وا�ضعة 
ع�ضر  الثامن  بالقرن  وتنتهي  اجلاهلي  بالع�ضر  تبداأ 

امليالدي، مع مقدمات وتراجم خمت�ضرة الأ�ضحابها.
وي��اأت��ي ال��ك��ت��اب، وف��ق��اً مل��وق��ع )اجل���زي���رة ن���ت(، �ضمن 
م�ضروع يتبنى خطة طموحة تتطلع اإىل ن�ضر �ضل�ضلة 
نوعها  م��ن  )�ضابقة  تعترب  وال��ن�����ض��و���ص،  الكتب  م��ن 
وت�ضعى اإىل اإن�ضاء مكتبة عربية ت�ضم ن�ضو�ضاً عربية 
اإنكليزية  ت��رج��م��ات  ت�ضاحبها  م��رج��ع��ي��ة  ق��ي��م��ة  ذات 
وترمي  االأ�ضلوب  و�ضال�ضة  ال�ضياغة  بحداثة  تت�ضف 
وال�����ق�����راء غري  وال����ط����الب  ال���ب���اح���ث���ني  ت���ع���ري���ف  اإىل 
امل�ضرفني  ح�ضب  العربي(،  االأدب  مب��وروث  املخت�ضني 

على امل�ضروع.
2010 حت��ت ا�ضم  وق���د مت اإط����الق امل�����ض��روع يف ع���ام 
منحة  مبوجب  اإن�����ض��اوؤه��ا  مت  التي  العربية(  )املكتبة 
م��ق��دم��ة م���ن م��ع��ه��د ج��ام��ع��ة ن���ي���وي���ورك اأب�����و ظبي، 

وبالتعاون مع دار الن�ضر التابعة جلامعة نيويورك.
اإنتاجاتها  وي��ح��رر  ال��ع��رب��ي��ة(  )املكتبة  على  وي�����ض��رف 
العربية  بالدرا�ضات  خمت�ضون  واأك��ادمي��ي��ون  باحثون 
ال��ع��ام��ل��ني يف خم��ت��ل��ف اجلامعات  م���ن  واالإ���ض��الم��ي��ة 
العاملية كجامعة نيويورك وجامعة كامربدج وجامعة 
كاليفورنيا  وج��ام��ع��ة  ك��ورن��ي��ل،  وج��ام��ع��ة  اأك�����ض��ف��ورد 
وجامعة بن�ضلفانيا وجامعة �ضيكاغو وجامعة اأموري.

ال��ن�����ض��و���ص وتفوي�ص  ب��اخ��ت��ي��ار  امل���ح���ررون  وي�����ض��ارك 
النهائية  واملراجعة  املخطوطات  ومقابلة  املرتجمني 

مع  بالتعاون  وذل��ك  وامل��رتج��م��ة،  املحققة  للن�ضو�ص 
27 ع�ضواً من خمتلف دول  جلنة دولية تت�ضكل من 

للعمل على و�ضع خطة  امل��رم��وق��ة  ال��ع��امل  وج��ام��ع��ات 
لتطوير �ضل�ضلة املن�ضورات على املدى البعيد.

)الأدب العربي الكال�شيكي(

ثقافة وفن�ن

جائزة ات�شالت لكتاب الطفل حتدد نهاية اأغ�شط�ض اجلاري اآخر موعد للرت�شح
•• ال�شارقة-الفجر:

لكتب  الإماراتي  املجل�س  حدد 
اليافعني -اجلهة امل�شرفة على 
تنظيم جائزة ات�شالت لكتاب 
اأغ�شط�س  �شهر  نهاية  الطفل- 
موعد  كاأخر   2013 اجل��اري 
لقبول طلبات الرت�شح جلائزة 
يف  الطفل  لكتاب  ات�����ش��الت 
متهيدًا  اخل��ام�����ش��ة  دورت���ه���ا 
الفائزة  الأع��م��ال  لخ��ت��ي��ار 

�شمن الفئات اجلديدة.
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فــن عــربـــي

العمل الذي اأ�شارك فيه... اأخل�س له ب�شدة

روجينا: حتّديت نف�شي يف )حكاية حياة(

له  اأخل�ص  فيه  اأ�ضارك  اأي عمل  اأن  ايّل، خ�ضو�ضاً  بالن�ضبة  اأهمية  )امل�ضل�ضالن ميثالن  واأ�ضافت: 
ب�ضدة واأتقن عملي فيه جيداً واال اأرف�ص امل�ضاركة فيه حتى ال اأخ�ضر جمهوري(.

• �ضخ�ضيتك يف )حكاية حياة( اأثارت جداًل كبرياً، حدثينا عن ذلك؟
ما يف  ي��ربزون  و�ضيناريو  وموؤلفاً  وج��دت خمرجاً  اأخ���رياً  انني  اأق��ول  اأن  املمكن  - من 

داخلي، خ�ضو�ضاً اأن النجاح الذي �ضهدته ومل�ضته يف م�ضل�ضل 
مرة  التجربة  خو�ص  اىل  دفعني  اال���ض��رار(،  �ضبق  )م��ع 
اأخرى مع �ضيناريو جديد و�ضخ�ضية اأقوى، وحني عر�ص 
علّي امل�ضل�ضل وقراأت دوري، �ضعرت بحالة من االرتباك 
اجلمهور  �ضيتقبل  ه��ل  نف�ضي  و���ض��األ��ت  ال�����ض��يء  بع�ص 
روجينا بهذه ال�ضخ�ضية التي حتمل الكراهية واحلقد 
خ�ضو�ضاً  �ضقيقتها؟  زوج  �ضرقة  وحت���اول  ل�ضقيقتها 
اأي  لديها  لي�ضت  اأج�ضدها  التي  )ن��دى(  �ضخ�ضية  اأن 
وهذا  معها،  يتعاطف  اجلمهور  جتعل  ان�ضانية  جوانب 

ايّل، خ�ضو�ضاً اأن اأدوار ال�ضّر تزيد من جناح الفنان وجتعلة ما اأراه حتديا بالن�ضبة 
ممثاًل ناجحاً اذا متتع بالفعل بامل�ضداقية احلقيقية التي ت�ضل اىل امل�ضاهد.

• تظهرين ب�ضخ�ضية ع�ضبية، هل اأثر ذلك على حياتك ال�ضخ�ضية؟
يف  انني  حتى  حوا�ضي،  بكل  )ن��دى(  �ضخ�ضية  تقم�ضت  اأنني  خ�ضو�ضاً  كبري،  ب�ضكل   -
واأنني  الت�ضوير  خ��ارج  اأنني  اأدرك  ما  �ضرعان  ولكنني  كبري  ب�ضكل  اأنفعل  ب��داأت  البيت 

روجينا ول�ضت )ندى(.
• ماذا عن م�ضل�ضل )نقطة �ضعف(؟

االألفية  مع  تتواءم  التي  ال�ضيدات  نوعية  من  وه��ي  )���ض��ارة(،  �ضخ�ضية  فيه  ج�ضدت   -
الثالثة، والتي تتعامل مع االأو�ضاط الراقية من خالل )بوتيك للمالب�ص(، ويف الوقت 
نف�ضه هي االأخت ال�ضغرى الأ�ضقائها الدكتور )عمر ال�ضناوي( الذي يج�ضد �ضخ�ضيته 
الفنان )جمال �ضليمان( ومن اأحداث امل�ضل�ضل هناك �ضّر غام�ص اأخفيه حتى ال يهتز 

كيان االأ�ضرة املثالية اال اأن ينك�ضف ويبداأ انهيار القيم لهذه العائلة.
• اأيهما اأهم بالن�ضبة اليِك و�ضعرت بنجاحه اأكر )حكاية حياة( اأم )نقطة �ضعف(؟

- كالهما ميثل اأهمية بالن�ضبة ايّل، خ�ضو�ضاً اأن اأي عمل اأ�ضارك فيه اأخل�ص له ب�ضدة 

واأتقن عملي فيه جيداً، واال اأرف�ص امل�ضاركة فيه حتى ال اأخ�ضر جمهوري.
• م�ضل�ضل )حكاية حياة( حمل العديد من االألفاظ، ما تعليقك على ذلك؟

- من املفرت�ص اأن ق�ضة العمل �ضارخة تتحدث عن خيانة وهتك للعر�ص وكراهية وانحالل... كل هذا يف اأ�ضرة 
واحدة. فمن الطبيعي اأن تكون هناك األفاظ خاد�ضة للحياء تدخل يف �ضياق العمل الدرامي، ولذلك لزم التنويه 

عن ذلك قبل )ترت( البداية.

قالت الفنانة امل�شرية روجينا ان م�شل�شلي )حكاية حياة( و)نقطة �شعف( اللذين �شاركت فيهما خالل �شهر رم�شان لقيا 
اأدوار معينة مل  اأنها ج�شدت �شخ�شيات جديدة عليها، موؤكدة اأن ح�شرها يف  اأفعال فاقت توقعاتها، خ�شو�شًا  ردود 

يفدها ب�شيء.
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• كيف تقّيمني ردود الفعل حول م�ضاركاتك الدرامية يف رم�ضان؟

العمل مع  اأحدها حلم  الفنية، وقد حققت يف  اإيجابية وفاقت توقعاتي، وخطوة مهمة يف حياتي   -
)الزعيم(.

• اأمل تقلقي من امل�ضاركة يف اأكر من م�ضل�ضل؟
ال�ضكلي  االختالف  لكن  قلقت،  البداية  يف   -

�ضجعني على قبولها؛  الأدواري  واجلوهري 
اأن يجد فرقاً وا�ضحاً،  ال بد للمتابع من 

����ض���ك���ال وم���������ض����م����ون����اً، ب�����ني ح����ن����ان يف 
)ال��ع��راف(، ورب��ا يف )حت��ت االأر�ص(، 

ع���ف���ري���ت(، وقد  واأل����ف����ت يف )ك�����ف 
ح����اول����ت اأظ����ه����ار ه�����ذا االخ���ت���الف 

للجمهور.
وّف����ق����ِت يف جت�����ض��ي��د ثالث  ك��ي��ف   •

�ضخ�ضيات يف الوقت نف�ضه؟
)على  ت�������ض���وي���ر  م�����ن  ان���ت���ه���ائ���ي   -
ك���ف ع��ف��ري��ت( م��ن��ذ اأك�����ر م���ن عام 

�ضاعدين على الرتكيز يف الدورين 
االأُخريني، �ضواء لناحية حركة 
احلديث  ط��ري��ق��ة  اأو  اجل�����ض��م 

وتفا�ضيل اأخرى.
يف  م�ضاركتك  ع��ن  حدثينا   •

)العراف(.
- عندما ر�ضحني املخرج املتميز 

رام����ي اإم����ام واف��ق��ت ع��ل��ى الفور 
النجم  ب��ط��ول��ة  م��ن  امل�ضل�ضل  ك���ون 

عادل اإمام؛ فهو فنان عظيم، وي�ضعر 
باملمثل الذي يقف اأمامه ويعاونه، اإىل 

الق�ضة  كتب  معاطي  يو�ضف  اأن  جانب 
حياة  ���ض��ّورت  ب�ضيط،  اإن�����ض��اين  باأ�ضلوب 

ن�ضاب كبري من منظور غري متعارف 
�ضاعده  ع���ل���ي���ه، 

على تقدميه رامي اإمام الذي ع�ضقت العمل معه، الأنه يقّدم املمثل ب�ضكل احرتايف.
• كيف تقّيمني م�ضاركة ال�ضباب اإىل جانب )الكبار( يف امل�ضل�ضل؟

- هي ظاهرة جيدة ومن ال�ضروري ا�ضتمرارها الأنها متثل توا�ضاًل بني االأجيال، ولها اأثر جيد لدى 
امل�ضاهد؛ اإذ ي�ضعر باأنه ي�ضاهد عماًل عائلياً متنوع االأعمار. كذلك هي �ضرورة فنية اإذا كانت الدراما 
اأتاح يل  تتحمل وجود كل هوؤالء النجوم، ومفيدة لل�ضباب الأنهم ينالون من خربة )الكبار(، فمثاًل 
العمل مع الزعيم اال�ضتفادة من جماهرييته ومتابعة النا�ص مل�ضل�ضله مب�ضاهدتهم يل، واأنا حمظوظة 

بالعمل مع جنوم كبار.
• وماذا عن )حتت االأر�ص(؟

- اأتفاءل بالعمل مرة ثانية مع فريق عمل م�ضل�ضل )املواطن اإك�ص( الذي حقق جناحاً وقت عر�ضه، 
واحلمد هلل حالفنا احلظ يف )حتت االأر�ص( وح�ضدنا جناحاً اأي�ضاً، فهو جتربة خمتلفة كتبها املوؤلف 
فنية عظيمة يف  نقلة  امل�ضل�ضل  اأن  اأعتقد  بروؤية جديدة.  دينا كرمي  واأنتجتها  املوهوب ه�ضام هالل، 

الدراما امل�ضرية؛ اإذ تدور اأحداثه حول اأمور �ضيا�ضية واجتماعية عرب حبكة مثرية وم�ضوقة.
• وهل كانت لك اإ�ضافات على ال�ضخ�ضية؟

- مل تكن اإ�ضافات باملعنى الوا�ضح، لكنني حاولت مع املخرج حامت علي اأال نبالغ باإبرازها 
حزينة ومهمومة، نكدية وكئيبة، بل ظهرت، على غرار اأي اإن�ضان عندما يفقد �ضخ�ضاً 

عزيزاً، يتاأمل ويحاول البحث عنه للو�ضول اإليه.
• جمع )حتت االأر�ص( اأبطااًل من جن�ضيات متعددة... كيف كانت الكوالي�ص؟

- يده�ضني هذا ال�ضوؤال عندما يوّجه اإيّل، الأنني اأرف�ص التعامل مع الفنان 
اأو حتى منتجاً، فكل من  اأو ممثاًل اأو موؤلفاً  وفقاً جلن�ضيته، اأيا كان خمرجاً 
يعمل يف جمال الفن هو فنان فح�ضب. كّنا زمالء واأ�ضدقاء يف موقع الت�ضوير، 
نعمل �ضوياً الإخراج العمل يف اأف�ضل �ضورة، ولعل اتفاقنا على اإجناح امل�ضل�ضل جعل 

الكوالي�ص هادئة ولطيفة، ليوؤدي كل ممثل دوره على اأف�ضل حال.
�ضاركت فيها... هل تف�ضلينها  التي  البطوالت اجلماعية  اإىل  االأر���ص(  ي�ضاف )حتت   •

على املطلقة؟
حممود  رج��ب،  �ضيد  فيه:  ي�ضارك  اإذ  اأي�ضاً،  والكبار  ال�ضباب  من  جليل  جماعية  بطولة  هو   -
النهري... براأيي وىل عهد البطولة املطلقة والنجم االأوح��د، فالبطولة ال حت�ضب  اجلندي، طارق 
اإىل  الن�ضائية  الب����طولة  اأمثل  فاأنا  ذات��ه؛  الزعيم بطولة بحد  اأم��ام  اأعترب وقويف  لذا  امل�ضاهد،  بعدد 
اأب��ط��ال الأن لكل واح��د منهم دوراً م��وؤث��راً يف  ج���واره. ثم امل�ضاركون يف )ال��ع��راف(، و)حت��ت االأر����ص( 

االأحداث.
• عر�ص م�ضل�ضال )حتت االأر�ص( و)على كف عفريت( ب�ضكل ح�ضري، فهل كان ذلك ل�ضاحلهما؟

- ثمة فرق بني العر�ص احل�ضري يف قناة م�ضفرة، والعر�ص احل�ضري يف قناة مفتوحة؛ فاالأول ال 
ي�ضل �ضوى اإىل امل�ضرتكني يف خدماتها وباقاتها، والثاين متاح وميكن للم�ضاهد البحث عن القناة 
ومكانه،  عر�ضه  توقيت  ك��ان  اأي��ا  النجاح،  يحقق  اجليد  العمل  عموماً  مقابل.  دون  م��ن  و�ضيجدها 
القاعدة  االأول وك�ضر  النهائي للجمهور؛ فقد حقق )على كف عفريت( جناحاً يف عر�ضه  والتقييم 

اخلا�ضة بعر�ص امل�ضل�ضالت يف رم�ضان، وجذب امل�ضاهدين ملتابعة اأحداثه.
• ما الذي لفتِك يف �ضخ�ضية األفت يف م�ضل�ضل )كف عفريت(؟

- هي جديدة على الدراما امل�ضرية، ومكتوبة بطريقة مميزة؛ تتمحور حول زوجة رجل 
رغم  وعلى  الدولة،  اإىل  اأمواله  واإع��ادة  بال�ضجن  يناير،  ثورة  بعد  فا�ضد ومهدد،  اأعمال 
اليوغا  تدريبات  وتعنيها  اخل��ا���ص،  عاملها  يف  تعي�ص  فاإنها  حوله  االأح���داث  ت�ضاعد 
التي تقوم بها يومياً كونها تعمل يف جمايل ال�ضحة والتغذية، لدرجة اأنها تن�ضح 
اأ�ضدقاءها، لدى وقوعهم يف م�ضاكل، مبمار�ضة اليوغا واتباع االأ�ضاليب ال�ضليمة 

يف التغذية والعي�ص بعيداً عن التعقيدات.
• يف اختيارك الأدوارك هل تعمدت االبتعاد عن الفتاة الرومن�ضية؟

- بالطبع؛ على رغم اأن اأدواراً كبرية عر�ضت علّي يف اأعمال ي�ضارك فيها جنوم، 
اأ�ضتطيع اخل��روج منها  اأدوار معينة لن  لكنني رف�ضتها الأنها قد حت�ضرين يف 

وقدمتها اأكر من مرة، على غرار دورّي يف م�ضل�ضلي )م�ضاألة مبداأ(، و)لقاء على الهواء(، لذا اأديت 
اأدواراً �ضغرية لكنها خمتلفة ومتميزة وت�ضبع رغباتي كممثلة.

• ما معايري اختيارك الأدوارك؟
اأفكاري  مع  وتت�ضابه  وقدمتها،  �ضبق  التي  تلك  عن  وم�ضموناً  �ضكال  تختلف  التي  االأدوار  اأف�ضل   -
وقناعاتي، وتكون هادفة وفيها ر�ضالة للجمهور، واأرف�ص اأداء دور ال هدف له ملجرد اإثبات احل�ضور 

فح�ضب... اأح�ضب خطواتي جيداً، واأتاأنى يف خياراتي.

عهد البطولة املطلقة انتهى

ر�شا مهدي: اأح�شب خطواتي جيدًا، واأتاأنى يف خياراتي
حفرت مكانة خا�شة و�شط الفنانات، تعترب نف�شها حمظوظة بالعمل مع )الكبار(، توؤيد البطولت اجلماعية، وترى 
اأن عهد البطولة املطلقة انتهى، متردت على دور الفتاة الرومان�شية واأّدت اأدوارًا مل تعتد عليها. اإنها الفنانة ال�شابة 

ر�شا مهدي التي �شاركت، على �شا�شة رم�شان، يف بطولة ثالثة م�شل�شالت: )العراف(، و)حتت الأر�س(، و)على كف 
عفريت(.

عن اأدوارها وردود الفعل حولها كان معها هذا احلوار:
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الع�شر اجلليدي قادم ول ميكن التهرب منه
تفيد نتائج الدرا�ضة التي اأجراها علماء من معهد البيئة النباتية واحليوانية 
التابع الأكادميية العلوم الرو�ضية يف مدينة يكاترينبورغ، باأن ع�ضرا جليديا 
التهرب  باالأمكان  ال�ضنني، ولن يكون  اآالف من  �ضيحدث بعد عدة  جديدا 
من ذلك. ويقول فالدميري بوغدانوف، مدير املعهد، »لكي نتنباأ بامل�ضتقبل 
البعيد، نحن نبحث يف م�ضاكل البيئة، ونحاول اأي�ضا فهم كيف كانت احلياة 
على االأر�ص قبل مئات االآالف من ال�ضنني. اإن كل �ضيء على الكرة االأر�ضية 
دوري، فاملرحلة الدافئة حتل حمل الباردة وبالعك�ص، حاليا نحن يف املرحلة 
الدافئة. ولكن على خالف املراحل ال�ضابقة، فانها تتطور ب�ضرعة، حيث انه 
خالل املئة �ضنة املا�ضية يالحظ هجرة وا�ضعة للحيوانات والنباتات باجتاه 
ال�ضمال«. فمثال اإن اال�ضجار تتقدم �ضنويا م�ضافة ن�ضف مرت باجتاه قمم 
مدير  مازيبا،  فالريي  الربوفي�ضور  يقول  جانبه  ومن  ال�ضمالية.  اجلبال 
خمترب معهد علم حتديد عمر االأ�ضجار، ح�ضب تقديراتنا �ضي�ضتمر ارتفاع 
درجات احلرارة على االأر�ص مدة ال تقل عن 50 �ضنة، وهذا يالحظ جدا 
االأر�ضية  والت�ضاري�ص  املناخ  اإن  واأ���ض��اف:  واجل��ب��ال.  ال�ضمايل  القطب  يف 
يكون  اأن  ميكن  فال�ضيف  املنطقة.  بخ�ضو�ضية  ارتباطا  تتغري  ان  ميكن 
اأو�ضع بكثري، وتتم  ب��رودة. اما ما يخ�ص املناخ فان موؤ�ضراته  اأو  اأكر دفئا 
متابعتها خالل عوامل عديدة. هذه العوامل ت�ضري اإىل اأن الدفء م�ضتمر 
حاليا على االأر�ص«. وح�ضب قول العلماء، اإنه لي�ص باالمكان جتنب الربودة 
ال�ضاملة على االأر�ص، النه لي�ص مبقدور الب�ضر التاأثري فيها. ويقول بافل 
املعي�ضية  والظروف  احلياة  منط  درا�ضة  علم  خمترب  مدير  كو�ضينت�ضيف، 
احلية  الكائنات  بني  والعالقة  اجليولوجي،  املا�ضي  من  احلية  للكائنات 
وبيئتها )الع�ضوية وغري الع�ضوية(، والتغيريات اخلا�ضة بهم يف التطور 
ن�ضاط  اإن  يقول   ،  Paleoecokogy االأر����ص   على  للحياة  التاريخي 
ب��رودة اجل��و على االر���ص يف الع�ضر  الب�ضر ميكن فقط ان يوؤثر يف م��دى 

اجلليدي املقبل، ارتباطا بن�ضبة تلوث اجلو بغازات االحتبا�ص احلراري.

امل�شروبات ال�شكرية تهدئ 
اآلم الطفل عند الوخز بالإبر
اأي  ق��ط��رات م��ن  اإع��ط��اء الطفل بع�ص  اأن  اأردن��ي��ة حديثة  اأ���ض��ارت درا���ض��ة   
الوخز  عند  ب��االأمل  ال�ضعور  تهدئة  يف  ي�ضاعد  قد  بال�ضكر  حملي  م�ضروب 

باالإبر للتح�ضينات اأو الأخذ عينة دم للتحليل. 
وقد اعتمدت الدرا�ضة التي قام بها باحثون من كلية العلوم والتكنولوجيا 
بجامعة االأردن على” حتليل 14 درا�ضة ت�ضمنت اأكر من 1.500 طفل 
اأخذ  اأو عند  اأثناء خ�ضوعهم للتح�ضينات الروتينية �ضد بع�ص االأمرا�ص 
“اإعطاء  اأن  اجلامعة  م��ن  ق�ضاب  د.م��ن��ال  وت��ق��ول  للتحليل”.   دم  عينات 

الطفل �ضيئا حمال بال�ضكر قبل احلقن قد يوقف بكاءه الطويل”. 
واأ�ضافت: بالرغم من اأننا ال ن�ضتطيع اأن جنزم باأن امل�ضروبات املحالة تقلل 

من االأمل الناجت عن الوخز اإال اأن نتائج هذه الدرا�ضة تبدو واعدة. 
ع�ضرة  يقرب من  يكون قد حقن مبا  الثانية  �ضن  الطفل  ببلوغ  اأن��ه  يذكر 
اأمرا�ص معدية متعددة مثل احل�ضبة  اللقاحات لتح�ضينه من  اأن��واع من 

والغدة النكافية واحل�ضبة االأملانية. جونو تيمبل خالل ح�شورها العر�س الأول لفيلم الدراما الكوميدية Afternoon Delight يف هوليوود. )يو بي اآي(

احلليب والبي�س وال�شرطان

ا������ض�����ارت درا������ض�����ة من 

ج����ام����ع����ة ن����ي����وي����ورك 

ت���ق���ري���ر  يف  ن���������ض����رت 

اجللدية  ط��ب  دوري����ة 

ت����ن����ازل  اه����م����ي����ة  اىل 

ال����ف. فقد  ف��ي��ت��ام��ني 

�ضرطان  وخا�ضة  اجللد  ب�ضرطانات  اال�ضابة  ن�ضبة  انخفا�ص  اظهرت 

الريتانول  على  حتتوي  غذائية  مكمالت  يتناولون  من  عند  امليالنوما 

)فيتامني الف( مبعدل %40 مقارنة مبن ال يتناولونه.

لنمو  واملثبط  لالأك�ضدة  امل�ضاد  الف  فيتامني  اثر  قوة  اىل  ذلك  واأع��زي 

خاليا ال�ضرطان وتكاثرها. ولتناول كمية كافية من هذا الفيتامني من 

م�ضادره الغذائية، ال تن�ضوا تناول احلليب والبي�ص يوميا.

 • ما املق�شود بالعنفقه؟ 

- ال�ضعر اأ�ضفل ال�ضفه وفوق الذقن. 

الرهط؟  من  العدد  يبلغ  • كم 

- من 10 اإىل 30 فرد 

الربده؟  ق�شيدة  �شاحب  • من 

- كعب بن زهري. 

�شاحب ق�شيدة نهج الربدة؟  • من 

- اأحمد �ضوقي. 

اأ�شماء الأ�شد يف اللغة العربية؟  عدد  يبلغ  • كم 

-1500 ا�ضم. 

•هل تعلم اأن ن�ضبة اال�ضابة ب�ضرطان الثدي تقل عند الن�ضاء اللواتي تكرن من اجناب االأطفال وتزداد عند 
الن�ضاء الغري متزوجات واللواتي اأجننب)ولدن( طفل واحد، ولي�ص للر�ضاعة اأي عالقة يف كرة االإ�ضابة اأو 

قّلتها.
االأ�ضبوع  يف  اأطرافه  وحتريك  املتحركة  االأ�ضياء  على  عينيه  تركيز  يف  يبداأ  الطبيعي  الطفل  اأن  تعلم  •هل 

ال�ضاد�ص من العمر ، ويف الفرتة ذاتها ي�ضتجيب لالأ�ضوات املفاجئة.
•هل تعلم اأن الكبد هو اأكرب ع�ضو ع�ضلي من االأع�ضاء الداخلية التي توجد يف اأح�ضاء االن�ضان حيث يرتاوح 

وزنه بني كيلو غرام واحد وثلث اأو اأربعة اأخما�ص الكيلوغرام.
•هل تعلم اأن املاء يكّون حوايل 90 باملائة من وزن اجل�ضم.

•هل تعلم اأن االفراط يف �ضرب ال�ضاي والقهوة واخلمور يوؤّدي اىل زيادة الدهنيات احلم�ضية يف الدم والذي 
يوؤّدي بدوره اىل ن�ضبة الكول�ضرتول يف الدم والعامل االأ�ضا�ضي يف ت�ضّلب ال�ضرايني.

•هل تعلم اأن بع�ص حاالت الروماتيزم )روماتيزم املفا�ضل( يعالج بكمادات الثلج وتلقى جناح كبري.
العادية وت�ضل حاجة  اأن ي�ضرب 1-5،1 ليرت ماء يوميا يف احل��االت  اأن��ه من ال�ضروري لكل فرد  •هل تعلم 
اجل�ضم للماء اىل ح��وايل 3 ليرت يف االأي��ام احل��ارة وعند بذل اجلهد حيث يفقد اجل�ضم يف احلالتني ن�ضبة 

كبرية من العرق.
•هل تعلم اأن �ضداع ال�ضقيقة ي�ضيب االأطفال اأي�ضا ولكن بن�ضب اأقل مما ي�ضيب الكبار.

اإن معدتي توؤملني وقد قرر الطبيب، وهو الدب الكبري  اأعلن االأ�ضد ال�ضوم عن الطعام ملر�ضه ال�ضديد وقال 
اجلوز  من  قليلة  وكميات  وامل��وز  الهند  وج��وز  التفاح  حبات  ببع�ص  و�ضاأكتفي  الطعام  عن  اأ�ضوم  اأن  العجوز، 
اأن  ومتنوا  القرار  لهذا  كثرياً  فرحوا  ح��دث  ما  احليوانات  عرفت  عندما  وامللفوف.  اجل��زر  وبع�ص  والبندق 
يظل االأ�ضد مري�ضا وق�ضموا اأنف�ضهم جمموعات الح�ضار الطعام املطلوب ثم ار�ضاله اإىل بيت االأ�ضد يف عربة 
�ضغرية.. ويف اليوم االأول �ضحبت الزرافة الطيبة العربة مبا فيها من تفاح وقامت بتو�ضيله اإىل بيت االأ�ضد 
وا�ضتاأذنت عليه واأو�ضلت له التفاح ف�ضكرها ودعا لها بال�ضحة وطلب منها اجللو�ص لتناول الع�ضائر ففعلت.. 
ومر وقت ومل تعد الزرافة اإىل اأ�ضدقاءها لكن هناك من وجد العربة تقف اأمام بيت االأ�ضد بدون الزرافة، فظن 
اجلميع اأنها اأو�ضلت التفاح ثم ذهبت حلالها.. ويف اليوم الثاين قام ال�ضمبانزي الطيب بتو�ضيل حبات جوز 
الهند اإىل االأ�ضد وح�ضل معه ما ح�ضل للزرافة فلم يعد، ويف اليوم الثالث جاء دور القرد الكبري وعربة املوز 
فقال ح�ضناً �ضاأذهب ولكن اإن مل اأعد فاعلموا اأن هناك �ضيئاً يحدث وعند باب بيت االأ�ضد اأوقف العربة وقال 
اأال ت�ضم رائحتها ف�ضم�ضم  اأنت لت�ضرب الع�ضائر ال�ضهية  موالي ها هي عربة موز تف�ضل فقال �ضكراً تف�ضل 
القرد وقال ال، اأ�ضم رائحة عفنة رمبا هي جيفة زرافة اأو جيفة �ضمبانزي فغ�ضب االأ�ضد وقال اأنا مري�ص ال 
اأتناول اللحوم اأيها اخلبيث فاعتذر القرد وترك العربة واأ�ضرع ليق�ص على احليوانات ما حدث فعرفوا خبث 
االأ�ضد وقرروا اأمراً، فقد جاء وحيد القرن بنبتة قوية من ياأكلها ينام نوماً عميقاً ثم و�ضعوها بني حبات اجلوز 
والبندق وبع�ص امللفوف واجلزر ثم تركوا العربة على باب بيت االأ�ضد فاأكل ما فيها وهو كاره فنام نوماً عميقاً 
ثم  االأخ�ضاب واحلجارة  االأ�ضجار وقطع  البغي�ص بجزوع  يغلقون مدخل عرينه  باحليوانات وهم  ومل يح�ص 

اقتلع الفيل �ضجرتني كبريتني وقام بزرعهما مرة اأخرى اأمام عرين االأ�ضد وقال هذا جزاء اخلائن. 

خداع الأ�سد 

�شلطان عبيد الهاملي
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه. 
يف  طبيب  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

عبيد احمد العامري
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه.. 
يف  مهند�ص  ي�سبح  ان  ويتمنى 
اإىل جميع  امل�ستقبل.. ويهدي �سورته 

الأهل والأ�سدقاء.

بدور را�شد اليماحي
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.  مع 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء. 
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م�شاهدة الطفل التلفاز 3 �شاعات يوميًا ي�شر مبهارات النطق
وجدت درا�ضة كندية اأن م�ضاهدة التلفاز الأكر من ثالث �ضاعات 
يومياً تلحق �ضرراً مبهارات النطق واحل�ضاب لدى الطفل، الذي 

يبلغ من العمر �ضنتني، وتزيد خطر تعر�ضه للتنمر.
وقالت االأ�ضتاذة ليندا باغاين، من جامعة مونرتيال، والباحثة 
االأ���ض��ا���ض��ي��ة يف ال���درا����ض���ة ال��ت��ي ن�����ض��رت يف ���ض��ح��ي��ف��ة دي��ل��ي ميل 
الربيطانية، اإن هذه النتائج تفرت�ص 
اأف�������ض���ل  وع�������ي  اإىل  احل������اج������ة 
وامتثالهم  ل����الأه����ايل 

االأطفال،  االأمريكية لطب  االأكادميية  التي و�ضعتها  للتعليمات 
والتي ال ت�ضجع على م�ضاهدة التلفاز يف الطفولة، وتن�ضح بعدم 
ال�ضماح ملن هم دون الثانية من العمر من م�ضاهدته الأكر من 

�ضاعتني يومياً.
التي  امل����رة االوىل  ه���ذه  اأن  ب��اغ��اين  ل��ي��ن��دا  اأ���ض��اف��ت 
تنظر فيها درا�ضة يف العالقة بني اإكثار الطفل من 
م�ضاهدة التلفاز، وبني تداعيات ذلك على النطق 
وعلى و�ضعه النف�ضي واالجتماعي، مثل تعر�ضه 
كل  اإن  وقالت  ال�ضف.  يف  زمالئه  من  للتنمر 
�ضاعة اإ�ضافية )عن ال�ضاعتني يومياً( لديها 

اآثار �ضلبية كبرية.
فتاة   991 على  بدرا�ضة  ب��اغ��اين  وق��ام��ت 

واألف و6 �ضبيان يف كيبيك، يبلغون من العمر �ضنتني و5 اأ�ضهر، 
�ضاألت فيها والديهم عن املدة التي مي�ضونها يومياً يف م�ضاهدة 

التلفاز.
ووجدت اأن م�ضاهدة الطفل التلفاز �ضاعتني و52 دقيقة يومياً، 
اآثار  اأي  ت��رتك  ال  دقيقة،  و45  �ضاعة  يبلغ  م��ع��دل  م��ع  مقارنة 
ي�ضاهدون  ال��ذي��ن  االأط��ف��ال  اأن  الحظت  اأن��ه��ا  غ��ري  عليه،  �ضلبية 
يف  نظرائهم  عن  متاأخرون  يومياً  �ضاعات   3 من  الأك��ر  التلفاز 

النطق واحل�ضابات.
جو�ضتني  ���ض��ان  م�ضت�ضفى  يف  ت��ع��م��ل  ال��ت��ي  ب���اغ���اين،  واع���ت���ربت 
املعلمني  ت�ضاعد  ق��د  ال��درا���ض��ة  نتائج  اأن  فانكوفر،  يف  لالأطفال 
منو  ب��طء  يف  �ضبب  ب��اأن��ه  التلفاز  تعريف  على  احل�ضانة  دور  يف 

االأطفال.

�شم�شة مطر
ومتعاونه  درا�ستها.  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها  مع 
يف  طبيبة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.


