
�ص 22

�ص 27

�شعيد بن حممد �آل نهيان ي�شهد 
حفل تخريج برنامج �لبيارق 

لطلبة �ملد�ر�س يف �لعني

�ملخرج د�ين بويل 
ونظرة جديدة �إىل 

 Trance فيلمه

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

ببغاء ير�سد �سائق �إىل مالكه
�إىل  �ل�سائق  �ل�سني،  يف  حافلة  منت  على  �ساحبه  ن�سيه  ببغاء،  �أر�سد 

م�سكن مالكه من خالل عبارة ر�ح يرددها.
�أن �سائقاً يف مدينة جينان  وذكر موقع �سحيفة غلوبال تاميز �م�س 
وجد على منت �حلالفة �لتي كان يقودها �سندوقاً فيه ببغاء ورزمة 
�أدوي��ة. ومل يعرف �ل�سائق �ساحب �ل�سندوق ولكن �لببغاء ر�ح يردد 
�ل��رج��ل من  . ومت��ك��ن  ق��ري��ب��اً  �الأوالد  ي�سفى جميع  �أن  �أمت��ن��ى  ع��ب��ارة 
�أنه ينتمي على �الأرجح  �لربط بني �الأدوي��ة وعبارة �لببغاء لي�ستنتج 
�إىل م�ست�سفى لالأطفال. وبعد �إجر�ء عدد من �الت�ساالت �كت�سف �أن 

�ساحبه يعمل بالفعل يف م�ست�سفى �أطفال حملي ومتت �إعادته له.

ترزق مبولود بعد 19 حالة �إجها�ض
�ل�سعادة �ملفرطة بعدما رزقت بطفلة هي  عا�ست بريطانية حالة من 
�الأوىل لها ولزوجها بعد عذ�ب ��ستمر 15 �سنة تعر�ست خاللها ل�19 
حالة �إجها�س. و�أفادت �سحيفة �سن �لربيطانية �نه بعد طول �نتظار 
وبعد �أمل مرير، تتنعم جو 37 �سنة باحت�سان �بنتها �الأوىل �لتي �أتت 
�لعائلة مل  �ن  �إىل  و�أ�سارت  15�سنة.  19 مرة خالل  �أجه�ست  بعدما 

ت�سعر بالر�حة �إال بعد خ�سوع جو جلر�حة غريت جمرى حياتها.
ي�سار �إىل �ن جو وزوجها �ستيف 38 �سنة يحاوالن �الإجناب منذ �لعام 
1997، وهي �ل�سنة �لتي �سهدت �أول حالة �إجها�س تالها 18 حالة 
�أخرى،ما دفع �خلرب�ء و�الأطباء �إىل فقد�ن �أي �أمل باإمكانية ��ستمر�ر 
حمل �ملر�أة. يذكر �ن جو هي و�حدة من 1.5 مليون �مر�أة تعاين من 
حالة جينية غالباً ما حتول دون �حلمل، لكن جر�حة ��ستمرت 4 �ساعات 
��ستوؤ�سل خاللها ن�سيج يت�سبب باالإجها�س كانت �لو�سيلة �لتي حققت 
حلم �لزوجني باالإجناب. وحملت جو بعد �سهرين من �جلر�حة وكان 
�إي��ذ�ء �جلنني.  �حلمل جيد�ً وقد �أجنبت من دون م�سكنات خوفاً من 

وقالت جو �ن �الأمومة ر�ئعة وهي �سيء طاملا رغبت به .

�لع�سائر قد ت�سيبك بح�سى �لكلى
تناول  باالإكثار من  �لتي تطالب  �لن�سائح  �أن  �أمريكية  ك�سفت در��سة 
تلك  نوعية  �أن  �إذ  عك�سية،  �آث���ار  لها  ي��ك��ون  ق��د  و�ل�����س��و�ئ��ل  �لع�سائر 

�مل�سروبات وكميتها توؤثر يف ت�سكل �حل�سى بالكلى.
الأمر��س  �الأمريكية  ن�سرتها جملة �جلمعية  �لتي  �لدر��سة  ووج��دت 
�لكلى �أن من يعاين �آالما ب�سبب وجود ح�سو�ت يف �لكلية، كان يتناول 

م�سروبات غازية �أو ع�سائر حمالة مبعدل كوبني يوميا.
كما ر�أت �أي�سا �أن بع�س �مل�سروبات كال�ساي �الأخ�سر و�لقهوة وع�سري 

�لربتقال ال ترتبط بت�سكل تلك �حل�سو�ت.
�أند  بريغهام  م�ست�سفى  ب��اح��ث��ون يف  �أج��ر�ه��ا  �ل��ت��ي  �ل��در����س��ة  وق��ام��ت 
ووميزن �الأمريكي، بجمع بيانات ��ستق�سائية لثالث در��سات و��سعة 
تلك  م��ن  �سابقا  يعانو�  مل  �سخ�س  �أل��ف  مائتي  نحو  �سملت  �لنطاق 

�حلالة.
وركزت �لدر��سة على �لنظم �لغذ�ئية و�أ�سلوب �حلياة و�ل�سحة، مبا يف 

ذلك مقد�ر ما يتم �سربه من ع�سائر وم�سروبات .
ومل تثبت تلك �لدر��سة بعد �أ�سباب ونتائج ت�سكل �حل�سو�ت يف �لكلى، 
تلك  يف  �ملوجود  �ل�سكر  �إىل  �التهام  باأ�سابع  ي�سريون  �لباحثني  لكن 
�مل�سروبات ودوره يف معاجلة بع�س �لعنا�سر �لغذ�ئية وحتولها بالتايل 

�إىل ح�سى.
وقال �خت�سا�سي �مل�سالك �لبولية �أحمد زعزوع ل�سكاي نيوز عربية �إن 
هذه �لدر��سة ركزت على �لدور �لذي تلعبه �ملو�د �ل�سكرية يف ت�سكيل 

ح�سى �لكلى.
و�أ�ساف: هناك 3 نظريات تتناول تاأثري �ل�سكر يف �جل�سم على ت�سكيل 
�حل�سى، �أولها �أن �ملو�د �ل�سكرية قد توؤدي �إىل �إخر�ج �لكال�سيوم من 

�جل�سم .
زيادة  �إىل  ت���وؤدي  ق��د  �ل�سكرية  �مل���و�د  �إن  ت��ق��ول  نظرية  ث��اين  وت��اب��ع: 
ن�سبة �ليوريك �آ�سيد يف �جل�سم ، �أما �لنظرية �لثالثة فتقول �إن �ملو�د 
زي��ادة حام�سية  �إىل  ت��وؤدي بدورها  �لتي  �ل�سمنة  �إىل  ت��وؤدي  �ل�سكرية 
�لبول �الأمر �لذي يوؤثر بدوره على ن�سبة �لكال�سيوم و�ليوريك �آ�سيد 

يف �جل�سم .

�ل�سيمفا�ستاتني يوؤثر 
بالتمارين �لريا�سية

حديثة  ع��ل��م��ي��ة  در������س����ة  ك�����س��ف��ت 
�أ��������س�������رف ع���ل���ي���ه���ا ب�����اح�����ث�����ون من 
باأن  �الأمريكية،  مي�سوري  جامعة 
من  ي��ح��د  �ل�سيمفا�ستاتني  ع��ق��ار 
للتمارين  �الإي��ج��اب��ي��ة  �ل��ت��اأث��ري�ت 
�ل����ري����ا�����س����ي����ة �ل�����ت�����ي مي���ار����س���ه���ا 
بال�سمنة  �مل�����س��اب��ون  �الأ���س��خ��ا���س 
وفرط �لوزن، و�ملرتبطة بعدد من 
مر�س  �أب��رزه��ا  �ملزمنة  �الأم��ر����س 
و�رتفاع  �لقلب  و�أمر��س  �ل�سكري 

�ل�سغط �لدموي �ملزمن.
�إىل جمموعة  ينتمي  �لعقار  وه��ذ� 
للكول�سرتول،  �خلاف�سة  �ستاتني 
و�لتي تعد من �أ�سهر �الأدوي��ة على 
للحد  وت�ستخدم  �ل��ع��امل،  م�ستوى 
من م�ستويات �لكول�سرتول و�حلد 
باأمر��س  �الإ����س���اب���ة  ف���ر����س  م���ن 
كثري�  �أن  �لباحثون  وق��ال  �لقلب. 
ي�ستخدمون  �ل��ذي��ن  �مل��ر���س��ى  م��ن 
هذ� �لنوع من �الأدوية غري قادرين 
�لبدنية  ب��ال��ل��ي��اق��ة  �ل��ت��م��ت��ع  ع��ل��ى 
�لالزمة حال ممار�ستهم �الأن�سطة 
�لفرتة  يف  و�سيبحثون  �لريا�سية، 
�لعقار  ج��رع��ة  تقليل  ع��ن  �ملقبلة 
من  متاما  �آخ��ر  عقار  ��ستخد�م  �أو 
ع��ائ��ل��ة ���س��ت��ات��ني ل��ال���س��ت��ف��ادة من 
�لبدنية  �الأن�سطة  ممار�سة  نتائج 
وت��ق��ل��ي��ل ف��ر���س �الإ���س��اب��ة مبر�س 
�ل�سكري من �لنوع �لثاين و�لعديد 

من �الأمر��س �ملزمنة.

11 مليون �أملاين 
يعي�سون �لأمل �ملزمن 

للجر�حات  �الأمل��ان��ي��ة  �جل��م��ع��ي��ة  �أع��ل��ن��ت 
�لع�سبية �أن نحو 11 مليون �سخ�س يف 
يتلقى  �ملزمنة،  �الآالم  من  يعانون  �أملانيا 
بينما  �ل���الزم،  �لعالج  فقط   2% منهم 
تعاين �لغالبية من �الأوجاع �لتي ال تفلح 

�لعالجات �لتقليدية يف �لتعامل معها.
ووف���ق���ا ل��ب��ي��ان��ات �جل��م��ع��ي��ة �ل��ت��ي ب����د�أت 
دو�سلدورف  مبدينة  �ل�سنوي  ملتقاها 
�أمل���ان���ي���ا ف�����اإن %20 م���ن ه����وؤالء  غ����رب 
�أك��ر من ع�سرين  �آالم منذ  يعانون من 
و�ملفا�سل  �ل�سد�ع  �أوج��اع  عاما، وخا�سة 

و�الأع�ساب.
وي�سري مدير م�ست�سفى لوبك �جلامعي 
�لدكتور  �الأ���س��ت��اذ  �لع�سبية  ل��الأم��ر����س 
�ل�سحيح  �لعالج  �أن  �إىل  ترونري  فولكر 
لهذه �حلاالت يعتمد على عدة عنا�سر، 
مثل �لعقاقري و�لعالج �لطبيعي و�لعالج 
�لنف�سي و�لتدريبات �لتي ت�ساعد �ملري�س 

على �لتغلب على �آالمه.
عقاقري  �مل��ر���س��ى  ه���وؤالء  ن�سف  ويتلقى 
م�سكنة وعالجا بالتدليك لتخفيف هذ� 
ذلك  �أن  �إىل  ينبه  ت��رون��ري  ولكن  �الأمل، 

كله ال ي�ساعدهم ب�سكل د�ئم.

حا�سة اللم�س
مييل �لولد �لذي تكون حا�سة �للم�س لديه �الأقوى �إىل �لتنظيم وفق فئات وقو�عد 
�أمامه مبا�سرة حني يريد  �إليها  تنظيم حمددة، و�إن مل تكن �الأ�سياء �لتي يحتاج 
��ستعمالها، فقد ين�ساها. لذلك يجب و�سع �لفر�ساة ومعجون تنظيف �الأ�سنان على 
�ملغ�سلة، ال يف خز�نة �حلمام. كذلك من �ل�سروري �أن تكون حقيبة �ملدر�سة قرب 
�أو  �حلمام  من  يخرج  �إن  ما  لريتديها  وجاهزة  مرتبة  مالب�سه  تكون  و�أن  �لباب، 
ينه�س من �ل�سرير. يجب �أن يقوم �لتنظيم على عملية تنظيف وتخزين �سريعة يف 
دلو �أو علبة... حتى عند �لتعامل مع �ملالب�س و�أغر��س �ملدر�سة. من �ل�سهل و�سع 
�الأحذية يف حو�س كبري عند �لباب، ومن �ملمكن تنظيم كتب �ملدر�سة يف علب ملونة 
ب�سهولة عندما  �لعثور عليها  �لريا�سة، في�ستطيع  �أما عدة  �ملو��سيع.  ترتَّب وفق 

ُتعلَّق يف �أكيا�س �سبكية.

حا�سة النظر
لكل  يحّدد  عندما  و�لتنظيم  �لرتتيب  �لقوية  �لنظر  حا�سة  �ساحب  �لولد  يجيد 
�أن هذ�  �إال  لطبيعته،  ذلك خمالفاً  لك  يبدو  قد  ب�سره.  نطاق  خ��ارج  مكاناً  �سيء 
ل  ُيف�سّ لكنه  بالتحديد،  �أغر��سه ومعرفة مكان كل منها  ي�ستمتع برتتيب  �لولد 
عادة �إعد�د الئحة تذكره بها، ويجب �أن تكون هذه مكتوبة برتتيب وحمفوظة يف 
مكان خا�س. عندما ينّظم هذ� �لنوع من �الأوالد خز�ئنهم و�أدر�جهم، يتبعون منطاً 
يعتمد على �للون �أو �حلجم �أو طريقة �ال�ستعمال، لذلك ��سمحي لولدك برتتيب 
�أتيحي له عر�س ما ي�ساء  �أغر��سه وفق �لت�سنيف �لذي يختار. و�الأهم من ذلك 

على رفوف �جلدر�ن ليتباهى مبجموعاته �لكثرية.

حا�سة ال�سمع
�لتنظيم و�لرتتيب.  �لولد �لذي يتمتع بحا�سة �سمع قوية يكره  �أن  قد يبدو لك 
�أ�سبه بالفو�سى �خلالقة، لذلك من �ملهم �أن  لكن جنونه هذ� يتبع منطاً حمدد�ً 
تتعاوين معه بدل �أن تقومي باأعمال �لرتتيب و�لتنظيم عنه. ال يعني ذلك �أن هذ� 

�لنوع من �الأوالد 
ي���������س����ت����ط����ي����ع  ال 

ت��ع��ّل��م �ل��ت��ن��ظ��ي��م، لكن 
��سمحي لولدك بالرتتيب 

�خلا�سة.  ط��ري��ق��ت��ه  وف����ق  و�ل��ت��ن��ظ��ي��م 
و�ألعابه يف  �الأق��وى، حفظ مالب�سه  لديه  �ل�سمع  تكون حا�سة  �لذي  �لولد  ل  يف�سّ
خز�ئن ورفوف مفتوحة، ويرتبط ذلك مبا�سرة بالتخل�س من �الأ�سو�ت يف �لغرفة. 
و�إذ� الحظت �أنه يعتاد فر�س �الأر�سية باللعب �ملح�سوة و�لثياب، فعليك ��ستبد�لها 
باأغر��س تقلل من �الأ�سو�ت مثل �ل�سجاد، ر�أ�س �ل�سرير �ملبّطن، �ل�ستائر، و�لكر��سي 
�أنك �ستنده�سني عندما تالحظني تاأثري  بهدف �مت�سا�س �الأ�سو�ت. وال �سك يف 

هذه �خلطوة �لغريبة يف مهار�ت ولدك �لتنظيمية.

حا�سة الذوق
�الأمور،  �ستى  جتميع  �إىل  قوية  �سم  �أو  ذوق  حا�سة  ميلكون  �ل��ذي��ن  �الأوالد  مييل 
وقطعة  لعبة،  هدية،  بكل  ح�سروها،  حفلة  كل  ببطاقة  �الحتفاظ  يف  فريغبون 
ثياب قّدمت لهم، وبكل بطاقة، تذكار، وكتاب كي ال ين�سو� �أدنى �لتفا�سيل. يف هذه 
�حلالة، �ستحتاجني �إىل دفرت يوميات وكامري�. بدل �أن يحتفظ بالقمي�س �ل�سّيق 
اًل،  مف�سّ و�سفاً  حتتها  وي���دّون  ���س��ور�ً  لهما  يلتقط  �أن  ميكنه  �لب�سعة،  �للعبة  �أو 
في�ستطيع �الحتفاظ بذكر�هما وير�سي حاجته �إىل هذ� �لر�بط �ل�سخ�سي، ف�ساًل 
�سوره،  من  �لكثري  عر�س  منك  يطلب  �أن  توقعي  �أق��ل.  م�ساحة  �سي�سغل  �أن��ه  عن 
�أط��ر�ً معلقة على �جلدر�ن،  �أو حتى  �أو رفاً  لذلك خ�س�سي لهذ� �لغر�س من�سدة 

وهذ� ما ي�ساعده على �إبقاء �أغر��سه منظمة.
�عتمدي على �حلا�سة �الأقوى لدى ولدك لت�سهلي هذه �لعملية وجتعلي طريقة 
�لتنظيم و�لرتتيب �لتي يتبعها �سخ�سية. تذكري �أن �لولد، حتى لو كان �سغري�ً، 
مرتبة  غرفته  �إبقاء  يف  و�مل�ساهمة  حقيبته،  تو�سيب  لعبه،  ترتيب  تعّلم  ي�ستطيع 

ونظيفة.

بد�أ �ل�سيف باكر� بحر�رته �ملرتفعة و�سم�سه �لقوية، �لتي جترب �لكثريين على و�سع نظار�ت ملونة على 
�لعيون �تقاًء لل�سوء �ل�سديد، بخالف �ملاليني �لذين �عتادو� �لنظار�ت �ل�سم�سية من خمتلف �لطر�ز�ت 

و�ملاركات �لعاملية على �حدث خطوط �ملو�سة. من بني هذه �ملاركات نظار�ت �سم�سية ملونة رخي�سة �لثمن 
رديئة �ل�سنع، ميثل �قتناوؤها وو�سعها على �لعيون خماطر عديدة تفوق مبر�حل خماطر �لتعر�س ل�سوء 
�ل�سم�س ح�سبما �أكد �الأطباء. مما ال�سك فيه �أن ��ستعمال �لنظار�ت �ل�سم�سية �سروري فى بع�س �الأحيان من 

�أجل حماية �لعني من �أ�سعة �ل�سم�س و�الأتربة و�النعكا�سات �ل�سوئية �لكثرية منها ال�سيما يف بع�س �الأماكن 
 � �لقرنية  �لتهاب  �ملر�سية للعني مثل  فى بع�س �حلاالت  و�أي�ساً  �لبحر  مثل �جلبال و�ل�سحر�ء و�ساطئ 

�لتهاب �لقزحية � �لرمد �لربيعي � ح�سا�سية �أغ�سية �لعني �خلارجية من �أ�سعة �ل�سم�س و�ل�سوء �ل�سديد. 
بهذه �لكلمات حتدث �لدكتور فرحات على فرحات ��ست�ساري طب وجر�حة �لعيون موؤكد� �أن ف�سل �ل�سيف 

بع�س  وزي��ادة  �حل��ر�رة  درج��ات  الرتفاع  �ل�سم�سية نظر�ً  �لنظار�ت  ��ستخد�م  فيها  �لتي يكر  �لف�سول  من 
�الأتربة �ملوجودة يف �جلو من هنا  �لعيون و�حل�سا�سية نتيجة الرتفاع درجات �حل��ر�رة و�أي�ساً  �لتهابات 

يكر ��ستخد�م �لنظار�ت �ل�سم�سية و�لطبية �مللونة و�لالفت لذلك �أن ��ستخد�م هذه �لنظار�ت يكون 
على فئة عمرية حمددة بل  ��ستعمالها لي�س قا�سر�ً  �أن  �إجبار على ذلك كما  دون  وتلقائياً  ذ�تياً 

ت�سمل جميع �الأعمار وخا�سة �الأطفال �ل�سغار وكذلك �ل�سباب وكبار �ل�سن.

كيف يكت�سب طفلك مهار�ت �لتنظيم؟ 

�حذري �لنظار�ت �ل�سم�سية �ملقلدة 
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�كت�ساف كائنات حية جديدة 
�كت�سف علماء �الأحياء هذ� �لعام �لعديد من �لكائنات �حلية �جلديدة �لتي 

ت�سم ثعابني وقردة ونباتات من كل �الأنو�ع �لتي �أثارت ده�ستهم.
�أطلق  �أفريقيا  يف  عليه  عر  �لقردة  من  جديد  نوع  �الكت�سافات  بني  ومن 
�لعلماء عليه ��سم لي�سوال �سريكوبيثيكو�س لومامين�سي�س ويعي�س خمتبئا 
�إن  �لكونغو �لدميقر�طية. ويقول باحثون  يف منطقة لومامي بجمهورية 
لديه عيونا ب�سرية ، و�إن �لذكور منه لديها خط �أزرق المع على ظهورها 
و�أع�سائها �لتنا�سلية، وي�ستقبل �لذكور و�الإناث �ل�سباح بالرق�س وبال�سياح 

ب�سوت عال.
با�سم  يعرفونه  للحوم  �آك��ل  �إ�سفنج  حيو�ن  �كت�ساف  �لعلماء  ده�سة  و�أث���ار 
ويعي�س  �حل��ي��ت��ان،  �سيد  رم���ح  ت�سبه  �أذرع����ا  ميتلك  ل���ري�  ك��ون��دروك��الدي��ا 
�سو�حل  قبالة  �ل��ه��ادي  �ملحيط  يف  كيلومرت�ت  ثالثة  من  �أك��ر  عمق  على 

كاليفورنيا �الأمريكية، لذلك ظل غري مكت�سف لفرتة طويلة.
�لو�سطى،  �أم��ريك��ا  يف  يعي�س  �سام  غ��ري  ثعبان  �أي�سا  �ملكت�سفات  ب��ني  وم��ن 
�كت�سفه عاملون يف معهد زنكبريغ يف �أملانيا، ويطلق �لعلماء عليه ��سم �سيبون 
باالإ�سبانية ال  �لثاين يعني  �ال�سم  بيئة، كون  �لذي يحمل داللة  نو�المينا 

الأعمال �ملناجم .
كما �أدرج �لعلماء �سر�سور� م�سيئا يعي�س بالقرب من بركان توجنور�و� يف 
�الإكو�دور على قائمة �الأنو�ع �جلديدة، وذلك بعد �سبعني عاما من �كت�سافه، 
لوكاي  لو�سيهورميتيكا  با�سم  علميا  ُتعرف  �لتي  �حل�سرة  هذه  وت�ستطيع 
�نقر�ست  تكون  لكن رمبا  �ملفرت�سة،  توهجها تخويف �حليو�نات  بف�سل   ،

بفعل ثورة �لربكان عام 2010.
م�سيئة  ط��ائ��رة  ح�سرة  على  جيد  �سيمات�سري�سا  ��سم  �لعلماء  �أط��ل��ق  كما 
�ل�سور  مل�ساركة  فليكر  موقع  على  �سورتها  ن�سرت  بعدما  ف�سولهم  �أث��ارت 

�الإلكرتونية، و�أخذت �ل�سق �لثاين من ��سمها من ��سم �بنة �مل�سور.

فن التنظيم مهارة ت�ساعدنا على النجاح اأو تعيق طريقنا خالل م�سريتنا 
اأظفارهم  نعومة  منذ  التنظيم  االأوالد  تعليم  لذلك  احلياة.  يف 

يح�ّسن قدرتهم على اإجناز مهام خمتلفة.
االأطفال  ثقة  التنظيم  مهارة  تعزز 

ف�ساًل  وبقدراتهم،  باأنف�سهم 
حياتهم.  تب�ّسط  اأنها  عن 

التنظيم  اأن  �سحيح 
م���ه���ارة اأ���س��ا���س��ي��ة يف 
ي�سهل  اإمن����ا  احل���ي���اة، 
تعّلمها  ول����دك  ع��ل��ى 

كانت  اإن  اأك���ر  ب�سرعة 
تتما�سى مع احلا�سة االأقوى 

الرتتيب  جتعلي  اأن  وب��دل  لديه. 
ا�ستمتعي  م��ن��زل��ّي��ًا،  واج��ب��ًا  والتنظيم 

حماولته  خالل  ولدك  تفكري  طريقة  باكت�ساف 
اكت�ساف نظام الرتتيب والتنظيم الذي ُيالئمكما.

�سام�سونغ تعتزم طرح 
غالك�سي �أ�ض4 ميني 

ت�سربت موؤقتا على متجر تطبيقات 
�سركة �سام�سونغ �لكورية �جلنوبية 
�سورة عن هاتف م�سغر من هاتفها 
�أ�س4،  غ��الك�����س��ي  �الأخ����ري  �ل��ذك��ي 
غالك�سي  ��سم  حت��ت  ظهرت  حيث 
�أ�س4 ميني ، مما يدعم �لتوقعات 
�لعديدة �لتي ت�سري �إىل �أن �ل�سركة 
�ل��ه��ات��ف خالل  ه��ذ�  ع��ن  �ستك�سف 

�لفرتة �لقريبة �ملقبلة.
�سبوت  ت�����ي.ج�����ي  م�����وق�����ع  وك���������ان 
�الإلكرتوين �ملتخ�س�س يف �الأخبار 
�لتقنية، �أول من ر�سد هذ� �لهاتف 
�سدفة عندما حاول عر�س تطبيق 
معني بح�سب �الأجهزة �لتي تدعمه، 
فظهر ��سم �لهاتف �ملرتقب ورمزه 
�لهو�تف  ق��ائ��م��ة  �سمن  و���س��ورت��ه 

�لد�عمة لذلك �لتطبيق.
وبح�سب �لت�سريبات �ل�سابقة �لتي 
�أ�سارت �إليها مو�قع �إلكرتونية مثل 
وياهو  كرنت�س  وتيك  غري  �سال�س 
�أن ياأتي هذ�  وغريها، فاإنه يتوقع 
�لهاتف -�لذي يحمل رقم �لنموذج 
جي.تي-9195 - ب�سا�سة قيا�سها 
 540×960 4.3 بو�سات بدقة 
غيغاهريتز   1.6 ومبعالج  بك�سل، 
ثمانية  ب���دق���ة  خ��ل��ف��ي��ة  وب���ك���ام���ري� 

ميغابك�سل. 
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�سعيد بن حممد �آل نهيان ي�سهد حفل تخريج برنامج �لبيارق لطلبة �ملد�ر�ض يف �لعني
•• العني – الفجر:

ت�صوير – حممد معني:

نهيان  �آل  حممد  بن  �سعيد  �لدكتور  �ل�سيخ  �سمو  �أك��د 
بان �لرعاية و�لعناية و�الهتمام �لذي يحظي به �أبنائنا 
�ل�سعيدين  �إ�سادة و تقدير على  �أ�سبح مو�سع  و�لذي 
�الإقليمي و �لدويل ، �أمنا هو نتيجة لل�سيا�سة �حلكيمة 
�لتي ينتهجها �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل 
نهيان رئي�س �لدولة حفظة �هلل و�أخيه �ساحب �ل�سمو 
�ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
�أع�ساء  و�خو�نهم  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�سمو  �أول  �لفريق  و  �الإم����ار�ت  ح��ك��ام  �الع��ل��ى  �ملجل�س 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ 
تهدف  �لتي  و  �مل�سلحة  للقو�ت  �الع��ل��ى  �لقائد  نائب 
�ىل بناء �الإن�سان �الإمار�تي و تنميته و ت�سليحه بالعلم 
و �مل��ع��رف��ة و �ل��ع��م��ل ع��ل��ى �سقل م��و�ه��ب��ه وخ���رب�ت���ه و 
جتاربه الإيجاد جيل تتوفر لديه �لقدرة على مو�جهة 
�لتحديات و �لتعامل معها بفعالية حلماية �ملكت�سبات 
و �ملنجز�ت �لتي حتققها �لدولة يف خمتلف �ملجاالت.                   
�لدكتور  �ل�سيخ  �سمو  ب��ه  �أدىل  ت�سريح  يف  دل��ك  ج��اء 
�ملحلية  �الإع���الم  لو�سائل  نهيان  �آل  حممد  ب��ن  �سعيد 
دف��ع��ة جديدة  ت��خ��ري��ج  ح��ف��ل  رع��اي��ت��ه  ع��ق��ب  �ملختلفة 
للتدريب  �ل��ب��ي��ارق  برنامج  يف  �مل�ساركني  �لطلبة  م��ن 
مدينة  يف  �ل��ي��وم  ���س��ب��اح  �مل���د�ر����س  لطلبة  �ل��ع�����س��ك��ري 
�لعني، �أ�ساد خاللها بالربنامج و باهد�فه �لتي ي�سعى 
غر�س  و  �ل��وط��ن��ي  �ل�سعور  تنمية  نحو  حتقيقها  �إىل 
للقيادة  و  للوطن  �لت�سحية  و  �لعطاء  و  �ل���والء  روح 
�لع�سكري  �لوعي  تعزيز  و  �الأبناء  نفو�س  يف  �لر�سيدة 

معاين  يج�سد  مما   ، �لطلبة  لدي  �مل�سوؤوؤلية  حتمل  و 
�لتي  باالجناز�ت  �العتز�ز  و  �لوطني  �لكربياء  و  �لعز 
حتققت يف بناء �الإن�سان �المار�تي .                                     

و�أ�ساف �سموه بان برنامج �لرتبية �لع�سكرية لطالب 
�ل��ذي ياأتي من روي��ة خمل�سة و  و طالبات �ملد�ر�س و 
و�عية من �لفريق �أول �سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل 
للقو�ت  �لقائد �العلي  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد 
و  ب�سرورة  �ل�سامية  لتوجيهاته  ��ستجابة  و  �مل�سلحة 
تعزيز قدر�ت �أبنائنا يف �ستى مناحي �حلياة من خالل 
�ملحرك  يعد  �ل��ذي  �لب�سري  بالكادر  �الأمثل  �الهتمام 
�لرئي�سي للتنمية �مل�ستد�مة و تدعيم و تقويه �جلانب 
بامل�ستوى  للنهو�س  �لوطني  �النتماء  و  �الن�سباطي 
�ميان  م��ن  �نطالقا  �لطلبة،  ل��دي  �لع�سكري  �ل��وع��ي 
لال�ستفادة  �الأبناء  دور  تفعيل  باأهمية  �لعميق  �سموه 

و  �لبناء  نحو  ب��دوره��م  للقيام  توهلهم  �لتي  �مل��رج��وة 
�لتقدم .                   

م��وك��د� ���س��م��وه ب���ان ه���ذ� �ل��ربن��ام��ج ي��ع��د م��ف��خ��رة من 
�ملرحلة  �إن  و  �ل��دول��ة  حتققها  �لتي  �ل��ع��دي��دة  �ملفاخر 
�لقادمة �ست�سهد �ملزيد من �جلهد و �لعطاء لالرتقاء 
مب�ستوى �لوعي �لع�سكري لالأبناء من خالل تكري�س 
مبد�أ �مل�ساركة �حلقة و تاأكيد روح �لوالء و �الخال�س 
و �لوفاء للوطن و لقادته يف نفو�سهم ملو��سله �مل�سرية 
�ملباركة �لتي قادها �لقائد �ملوؤ�س�س �ملغفور له باذن �هلل 
تعاىل �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه 

بكل كفاءة و �قتد�ر .
�آل نهيان  وهناأ �سمو �ل�سيخ �لدكتور �سعيد بن حممد 
باخلريجني و طالبهم بعدم �الكتفا مبا تلقوه، و حثهم 
بالتزود بالعلوم و �ملعارف �ملختلفة ليكونو� دوما جنود� 

�أوفياء و حر��سا �أمناء يف ظل �لقيادة �لر�سيدة ل�ساحب 
�ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان حفظة �هلل .           
�لدكتور  �ل�سيخ  �سمو  بو�سول  �حلفل  ب��د�  قد  و  ه��ذ�   
مكان  �إىل  �حل��ف��ل  ر�ع���ي  نهيان  �آل  حممد  ب��ن  �سعيد 
�ل�����س��الم �ل��وط��ن��ي لدولة  �الح���ت���ف���ال ، ح��ي��ث ع���زف���ت 
�الإمار�ت ،فتالوة عطرة من �آيات �لذكر �حلكيم بعدها 
�خلريجون  ق��دم��ه��ا  ع�سكريا  ع��ر���س��ا  �حل�����س��ور  ت��اب��ع 
تلقاها  �ل��ت��ي  �لع�سكرية  �ل��ت��دري��ب��ات  بع�س  ت�سمن   ،
�لطلبة �مل�ساركون يف برنامج �لبيارق ، ثم �لقى خالد 
�لبيارق  لربنامج  �الإقليمي  �ملدير  �ل�سام�سي  من�سور 
وطني  م�سروع  �لبيارق  برنامج  �أن   : فيها  ق��ال  كلمة 
على  هم  و  توجيههم  و  �ل�سباب  لرعاية  �سمم  طموح 
و  توجيهات  بف�سل  و  �هلل  بف�سل  و  �ل��در����س��ة  مقاعد 
�لر�سيدة تطور هذ� �لربنامج لي�سمل  �لقيادة  متابعة 
معظم �أنحاء �لدولة حيث يغطي �لربنامج هذ� �لعام 
106 مد�ر�س حتتوي على �أكر من 28000 طالب 
بتقدمي  يهتم  �لبيارق  برنامج  �أن  م�سيفا   ، طالبه  و 
�لعلوم �لع�سكرية و �ل�سرطية لطالب الأجل �ملحافظة 

على نعمة �الأمن و �ال�ستقر�ر �لتي ننعم فيها .
ثم قام �سمو �ل�سيخ �لدكتور �سعيد بن حممد �آل نهيان 
بتوزيع �جلو�ئز و �ل�سهاد�ت علي �خلريجني و �جلهات 
�لظاهري  �سامل  مطر  �سعادة  �حلفل  ح�سر  �مل�ساركة. 
م��دي��ر �خل���دم���ات �مل�����س��ان��دة ل���دي���و�ن مم��ث��ل حل��اك��م يف 
�ملنطقة �ل�سرقية و �سامل عبد �لعزيز �لكثريي مدير 
من  ع��دد  و  �لعني  يف  للتعليم  �أبوظبي  جمل�س  مكتب 
�مل�سوؤوؤلني  و  �ل�سرطة  و  �مل�سلحة  �لقو�ت  �سباط  كبار 
�أمور �لطلبة و عدد كبري  �أولياء  يف �لدو�ئر �ملحلية و 

من �جلمهور.

حتفيزًا وتدعيمًا لالأن�سطة االبتكارية

200 م�سروع يف معر�ض مفاهيم �لفيزياء 
�لعلمي مب�ساركة طلبة جامعة �لإمار�ت

•• العني - الفجر:

�لف�سلي  معر�سه  �الم����ار�ت  بجامعة  �ل��ع��ل��وم  بكلية  �ل��ف��ي��زي��اء  ق�سم  نظم 
�لتخ�س�سات  خمتلف  وم��ن  �جل��ام��ع��ة  طلبة  مب�����س��ارك  �ل��ف��ي��زي��اء  مفاهيم 
�لطلبة يف هذ�  �ساركت جمموعات خمتلفة من  و�الن�سانية حيث  �لعلمية 
وتوليدها  �ل��ط��اق��ة  مو��سيع  تخ�س  مبتكرة  مب�ساريع  �لعلمي  �مل��ع��ر���س 
و�لطرق وهند�سة �لطرق و�جل�سور و�ملباين و�لتربيد و�عادة �لتدوير على 
�ن يكون كل م�سروع مقدم من قبل �لطلبة فيه تد�خل علمي لعلم �لفيزياء 

و�ي�ساح �لدور �لذي يوؤديه هذ� �لعلم يف فاعلية �مل�سروع و�د�ئه. 
م�ساق  و��ستاذ  �ملعر�س  من�سق  �ل���روؤوف  عبد  ��سعد  حممد  �لدكتور  وق��ال 
هو  �ملعر�س  ه��ذ�  تنظيم  م��ن  �ل��ه��دف  �ن  �لعلوم   بكلية  �لفيزياء  مفاهيم 
�لبحث و�لدر��سة مبا  �لتفكري و�الب��د�ع وحثهم على  �لطلبة على  ت�سجيع 
�لعلمي  �لبحث  ملو�سوع  كبرية  �همية  م��ن  �الم���ار�ت  جامعة  �ل��ي��وم  توليه 
�لدر��سة  مرحلة  يف  وه��م  ومبتكرين  باحثني  طلبتنا  جلعل  و�ال�ستك�ساف 

�الولية. 
وباب  ف�سلي  ب�سكل  �مل��ع��ر���س  ه��ذ�  ننظم  �ل����روؤوف  عبد  �ل��دك��ت��ور  و����س��اف 
طلبة  على  مقت�سر�  ولي�س  �لتخ�س�سات  جميع  لطلبة  مفتوح  �مل�ساركة 
ق�سم �لفيزياء وذلك من �جل تو�سيع �مل�ساركة وكذلك الإدر�كنا بان �البتكار 
و�الكت�ساف لي�س حكر� على طلبة �الق�سام �لعلمية فيمكن �ن جند م�ساريع 
ذ�ت �فكار علمية وذ�ت فائدة جمتمعية كبرية يف هذ� �ملعر�س ومقدمة من 
طلبة �لكليات �الن�سانية ، لدينا �ليوم �كر من 200 م�سروع طالبي وهذه 
�مل�ساريع حمت�سبة كن�سبة �سمن م�ساق مفاهيم �لفيزياء للطلبة �مل�سجلني 
يف هذ� �مل�ساق �ي �ننا جمعنا �ملتعة مع �لدر��سة و�لبحث وهو �لهدف �ملهم 

هنا.
من جانبهم ��سار �لطلبة �ىل �همية هذ� �ملعر�س �لعلمي و�لذي يقدم لهم 
�لفر�سة لتقدمي �فكارهم وطرحها �مام �الكادمييني و�جلمهور حيث قالت 
�لطالبة علياء حممد �لبلو�سي من كلية �لعلوم �الن�سانية و�لطالبة مرمي 
مرة  الأول  ت�ساركان  و�للتان  و�القت�ساد  �الد�رة  كلية  من  �لزبيدي  عي�سى 
�لذي قمنا  �لهو�ئي  �ملكيف  ر�ئعة كي نقوم بعر�س  �نها فر�سة  �ملعر�س  يف 
�لتربيد  يف  �لبارد  و�مل��اء  �ل�سعرية  �خلا�سية  على  يعتمد  و�ل��ذي  بت�سنعيه 
�ملمتعة  �لتجارب  لبع�س  لعر�سنا  ��سافة  كهربائية منخف�سة  وعلى طاقة 

و�لتي تعتمد على �ل�سغط و�ل�سو�ئل. 
�مل�ساريع �لعلمية  �مل�ساريع �ملقدمة من قبل �لطلبة بني  فيما تنوعت بقية 
ق�سم  يف  �لتدري�س  هيئة  �ع�ساء  من  جمموعة  وق��ام  �لطالبية  و�لتجارب 

�لفيزياء بتقييم �مل�ساريع و�عطاء �لدرجات �ملنا�سبة لكل م�سروع. 

حتت �سعار �سنع باأيٍد اإماراتية

273 من �لتكنولوجيا �لتطبيقية بالعني يقدمون 81 م�سروعًا هند�سيًا للتخرج

•• العني - الفجر: 

�لتطبيقية  �لتكنولوجيا  ثانويتا  �أق��ام��ت  �إمار�تية  باأيد  �سنع  �سعار  حتت 
فرع �لطالب و�لطالبات بالعني �أم�س �لثالثاء معر�سني ت�سمنا 81 من 
�مل�سروعات �لعلمية و�لهند�سية و�لتكنولوجية �مل�ستحدثة �لتي �إبتكرها طلبة 
�ل�سف �لثاين ع�سر �لبالغ عددهم 273 طالباً وطالبًة مبنا�سبة تخرجهم 
�ل�سام�سي مدير عام  �للطيف  �لدكتور عبد  ،وذلك بح�سور  �لعام �جلاري 
�مل�سلحة  �لقو�ت  يف  �مل�سوؤولني  من  �لتطبيقية،ونخبة  �لتكنولوجيا  معهد 
و�لبلدية وغريهما من �جلهات �ملعنية ،�لذين �أ�سادو� مب�ستوى �مل�سروعات 
�لعلمية �لتي قدمها �لطلبة مبا يعك�س تطور �ملناهج يف معهد �لتكنولوجيا 
�لتكنولوجيا  ثانويات  طلبة  مب�ستوى  �الرت��ق��اء  يف  وجناحها  �لتطبيقية 
مب�ستقبل  تب�سر  متطورة  علمية  ق���در�ت  �إمتالكهم  ح��د  �ىل  �لتطبيقية 

�إمار�تي م�سرق يف كافة �ملجاالت �لهند�سية و�ل�سناعية �ملتقدمة.
�لتطبيقية  �لتكنولوجيا  معهد  ع��ام  مدير  بها  ق��ام  �لتي  �جل��ول��ة  وخ��الل 
،ق���دم �لطالب  ب��ال��دول��ة  �مل�����س��وؤول��ني  ي��ر�ف��ق��ة نخبة م��ن  �ملعر�سني  ك��ال  يف 
يف  �جن��ازه��ا  مت  �لتي  �ملتقدمة  �لعلمية  مل�سروعاتهم  عرو�سا  و�لطالبات 
�ملخترب�ت �ملتطورة بثانويات �لتكنولوجيا �لتطبيقية ومبو�د خام وتقنيات 
عالية وفرتها لهم �الد�رة �لعليا باملعهد حتت �إ�سر�ف نخبة من �ال�ستاتذة 
�ملتخ�س�سني ،مما �ساعدهم كثري�ً يف �لو�سول �ىل هذه �مل�سروعات �لهند�سية 

و�لتكنولوجية �لتي حر�سو� خاللها على �أن تكون جديدة ومفيدة للمجتمع 
معربني عن �سكرهم �جلزيل لالد�رة �لعليا مبعهد �لتكنولوجيا �لتطبيقية 
و�ملدر�سني و�ملدر�سات وكافة �مل�سوولني يف ثانويات �لتكنولوجيا �لتطبيقية 
�لذين قدمو� لهم �لدعم �ملادي و�ملعنوي �لد�ئم و�ملثمر. وخالل �الحتفال 
بتكرمي �لطلبة �أ�سحاب �مل�سروعات �لفائزة و�ملتفوقني �لقى �لدكتور عبد 
للوطن  رد �جلميل  �أن  للطلبة على  �أك��د خاللها  كلمة  �ل�سام�سي  �للطيف 
و�لقيادة يبد� من مقاعد �لدر��سة حيث �جلد و�الجتهاد يف حت�سيل �لعلم 

�لذي حتتاجه قطاعات �لعمل بالدولة .
موؤكد�ً على �أن �لقيادة �لر�سيدة وفرت الأبناء �لدولة �ملناخ �ل�سحي و�لعلمي 
�ملنا�سب من �أجل تطوير �لعن�سر �لب�سري �ملو�طن و�لو�سول به �ىل �أرقي 
�لتكنولوجيا  ثانويات  علية  حتر�س  �ل��ذي  �الم��ر  ،وه��و  �لعاملية  �مل�ستويات 
�لتي  و�لتقنية  و�ملادية  �لب�سرية  �المكانيات  كافة  تتوفر  حيث  �لتطبيقية 
جعلت �لطلبة �أ�سحاب مهار�ت عالية و�أفكار متقدمة ،مما جعلهم قادرين 
للمجتمع  تقدم  �لتي  �جلديدة  �لعلمية  �مل�سروعات  من  �ملزيد  �إبتكار  على 
خدمات جليله يف كافة �لقطاعات ،مما ي�سري بو�سوح �ىل �أن دولة �المار�ت 
�لذي  �لكبري  �جلميل  �أعناقنا  يف  لها  �لر�سيدة  و�لقيادة  �ملتحدة  �لعربية 
يجب �أن نو��سل �لعمل و�جلد و�الجتهاد من �أجل حتقيق طموحات �لوطن 
و�لقيادة يف �سباب �المار�ت �لو�عد ،موؤكد� على �أن �سعار �سنع بايد �إمار�تية 
�سعار يطبقة �ملعهد فعليا يف كافة ثانويات �لتكنولوجيا �لتطبيقية مبختلف 

�إم��ار�ت �لدولة،من خالل متكني �لطلبة من تنفيذ كافة �مل�سروعات �لتي 
تتو�فق مع �لتطور �ل�سناعي �لعاملي.

على  �ل��ط��ل��ب��ة  مهنئا  كلمته  �ل�سام�سي  �ل��ل��ط��ي��ف  ع��ب��د  �ل��دك��ت��ور  و�أخ��ت��ت��م 
م�سروعاتهم �ملتطورة �لتي ميكن �ال�ستفادة منها يف تطور �لعمل مبختلف 

�ملوؤ�س�سات �ل�سناعية مبايخدم �ملجتمع.
�لطالبية يف معهد  �ل�����س��وؤون  �د�رة  م��دي��ر  �مل��ال  �أح��م��د  �أع��ل��ن  وم��ن جهته 
خمتلف  من  ت�سكل  �لتي  �لفنية  �للجنة  �أن  عن  �لتطبيقية  �لتكنولوجيا 
�جلهات �ملعنية �إختار�ت �ستة م�سروعات علمية لتكون �الف�سل منها ثالثة 
�لقامو�س  م�سروع  بينها  من  و�لتي  للطالبات  ومثلها  للطالب  م�سروعات 
�اللكرتوين �لذي يتم من خالله تدريب �لطلبة على �كت�ساب عدد كبري 
بيانات  ق��اع��دة  �إن�ساء  �ىل  ،�إ���س��اف��ة  �الإجنليزية  �للغة  قامو�س  كلمات  م��ن 
الأ�سئلة �ملتنّوعة، كما �أنه يقوم بعملية ت�سحيح �الأ�سئلة بفاعلية ودقة كبرية، 
مما يجعل �لطالب يعرف �أخطاءه لي�سّوبها،وم�سروع �جلهاز �اللكرتوين 
للتحّكم يف تغرّي قيمة درجات �حلر�رة �أو ن�سبة �ل�سوء وت�سحيحها �آليًّا،كما 

ميكن من خالله ��ستخد�م �ملروحة للتحكم باجتاه �ل�سوء للح�سول على 
بني  ي��رب��ط  �ل���ذي  �لطفل  رع��اي��ة  ج��ه��از  �ملطلوبة،وم�سروع  �ل�سوء  كثافة 
�سرير �لر�سيع و�أمة حيث يقوم �جلهاز بار�سال ر�سالة ن�سية عرب �ملحمول 
بالقرب  يحدث  �سوتي  موؤثر  الي  تعر�سة  �أو  �لر�سيع  بكاء  عند  �الم  �ىل 
�ل�سائل  �لتحكم يف  ،وم�سروع جهاز  �ل�سم�سية  �لطاقة  منه،وم�سروع تعقب 
من  �مل��ي��اه  ت�سرب  على  �حل��ف��اظ  خالله  م��ن  يتم  �ال�ست�سعار،�لذي  ب��ق��رون 
�خلز�نات وم�سروع �لدهان �ل�سحري �لذي يتم من خالله حتديد درجات 
�للون �جلديدة �ملطلوبة لدهان �حلو�ئط و �ل�سيار�ت بدرجات عالية �لدقة 

و�جلمال.
كاد مدير  وكني  �ل�سام�سي  �للطيف  عبد  �لدكتور  قام  �الحتفال  ويف ختام 
ثانويات �لتكنولوجيا �لتطبيقية بتكرمي �لطلبة �لفائزين بجائزة حمد�ن 
�المار�ت  مل��ه��ار�ت  �لوطنية  �ملتميز،و�مل�سابقة  �لتعليمي  ل���الد�ء  ر����س��د  ب��ن 
وخمتلف �مل�سابقات �الخرى،�إ�سافة �ىل �أع�ساء �لهيئات �لتعليمية و�ال�د�رية 

�ملتميزين و�لطلبة �ملتفوقني خالل �لعام �لدر��سي �جلاري.
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�لعالج �لنف�سي يقلل من �آلم �لظهر
 ترجح در��سة جديدة �ن �لعالج �لنف�سي ي�ساعد على تخفيف وقع �الم ��سفل 

�لظهر �ملزمنة.
منذ  ���س��ادرة  ع�سو�ئية  جتربة   22 تقييم  على  بالعمل  باحثون  ق��ام  وق��د 
�لنف�سي  �ل��ع��الج  تدخل  ت��اأث��ري  على  للوقوف   2003 وحتى   1982 ع��ام 
لتخفيف �الالم.  ويوؤكد �لباحثون فيما �سين�سر يف عدد يناير 2007 من 
جملة �ل�سحة �لنف�سية �ن �لتجارب تعمل على حت�سني نتائج �مر��س مثل 
طريقة  ذلك  يف  مبا  باملر�س  �ملرتبطة  �حلياة  بطبيعة  و�الرتقاء  �الكتئاب 

�ح�سا�س �ملري�س باالمل. 
روبرت  �لدكتور  �لدر��سة  موؤلفي  وكبري  �لنف�سية  �المر��س  طبيب  يقول 
كرينز و�لذي يعمل يف جهاز واليتي فريجينيا وكنيتيكت للرعاية �ل�سحية: 
�لدر��سات �الخرى  �بحاث  �لتحاليل �كر �سمولية ووقائية من  كون هذه 
�لنف�سي  فقد تو�سلنا �ىل �قوى �لدالئل حتى يومنا هذ� على �ن �لتدخل 

عامل م�ساعد يف تخفيف �الالم . 
وقد ��ستملت �لدر��سة على �الم ��سفل �لظهر �حلميدة و�لتي ت�ستمر الكر 

من ثالثة ��سهر ومتو�سط �سبع �سنو�ت ون�سف. 
و�ال�سرتخاء  �ملغناطي�سي  �لتنومي  مثل  عالجات  على  �لدر��سات  وت�سمل 
و�ال�ست�سار�ت �لت�سجيعية.  وقد وجد �لباحثون �ن �كرب تاأثري لهذ� �لنوع 

من �لعالج و�كرها ��ستمر�رية كان تقليل �الالم. 
�ن �لهدف هو م�ساعدة  �لنف�سي  �لتدخل  �لنوع من  عندما مت تطوير هذ� 
�ملر�سى يف �لتعاي�س مع �المل ب�سكل �الف�سل �كر مما كان �لهدف هو تقليل 
والية  يف  و��سنطن  بجامعة  �المل  و�بحاث  �لتخدير  ��ستاذ  ويقول  �المل.  
�سياتل �المريكية ديني�س ترك �نه حتى �الن ال يوجد عالج نف�سي ي�ساعد 
هذ�  �نتظار مثل  يكونون يف  �ملر�سى رمبا  �ن  �ال  �ملزمنة  �الالم  على عالج 
�لعالج قريباً.  وتعترب �لتدخالت �لنف�سية �قل تكلفًة من �النو�ع �الخرى 

من �لعالج مثل �جلر�حة و�الدوية �ملهدئة. 
ومي�سى ترك قائاًل: ويكمن �لتناق�س يف �نه بالرغم من فعالية �لتدخل 
هذه  مثل  مقابل  دف��ع  �ن  ترف�س  �ل�سحي  �لتاأمني  �سركات  ف��ان  �لنف�سي 

�خلدمات .

كي ال يتعر�س اجل�سم لتاآكل داخلي

�لتو�زن �حلم�سي - �لقلوي... �أ�سا�ض �ل�سحة 

ت�ساهم عو�مل عدة يف ��سطر�ب �لتو�زن �لكيماوي يف �جل�سم ومن بينها: 
�مللح  �ملنقى،  �لنباتي  �لزيت  �حلليب،  منتجات  �جلاهزة،  �لوجبات  �للحوم، 
�ملقابل،  �الأوك�����س��ج��ني. يف  ون��ق�����س  �ل�سغط  �ل��ت��دخ��ني،  �الأدوي�����ة،  و�ل�����س��ك��ر، 
ت�ساعد �لفاكهة و�خل�سار و�لهدوء على ��ستعادة �لتو�زن �حلم�سي �لقلوي 
ن�سبة  عند  وج��ه  �أمت  على  بوظائفه  يقوم  �ل��ذي  �جل�سم  ل�سحة  �ل�سروري 
حني  حم�سية  �لقلوية  �حلام�سية  ن�سبة  تكون  مثالية.  قلوية  حام�سية 
�لتو�زن  7 و14. ويعني  ت��رت�وح بني  ت��رت�وح بني �سفر و7، وقلوية حني 
�حلم�سي �لقلوي �أن �لن�سبتني تعمالن معاً ب�سكٍل �سحيح. يعمل كّل ع�سو 
عند ن�سبة حام�سية قلوية معينة يوؤدي تغرّيها حتى و�إن كان ب�سكٍل ب�سيط 

�إىل م�ساكل كبرية. 

اأهمية كال�سيوم العظام
ن�سبة �حلام�سية �لقلوية يف �لدّم دقيقة جد�ً وال حتتمل �أي تغيري �أياً كان. 
يكون  حم�سية،  �إىل  �سيئ  حياة  منط  �إىل  نظر�ً  �لن�سبة  ه��ذه  تتحول  حني 
�جل�سم يف حالة ُحما�س في�سعى �إىل ت�سحيح نف�سه عن طريق �ملو�د �لقلوية 
حيثما وجدها �أي يف كال�سيوم �لعظام ال�ستعادة تو�زنه، ومع تكر�ر �لعملية 
�مل��و�د �لقلوية يف  �أن يجد �جل�سم  م��ر�ت ع��دة، ت�سعف �لعظام. ال ُيفرت�س 
و�لفاكهة.  باخل�سار  �لغنية  �ليومية  �لغذ�ئية  �الأط��ب��اق  يف  �إمن��ا  �الأع�ساء 
ويعي�سون  �خل�سار  من  كافية  كميات  يتناولون  ال  ك��ٌر  �ل�سديد،  لالأ�سف 
حاد  بحما�س  ي�سابون  ف��ال  �لنقي  �ل��ه��و�ء  يتن�سقون  وال  د�ئ���م  �سغٍط  يف 
ي�ستلزم عالجه نقل �ملري�س �إىل وحدة �لطو�رئ �إمنا مبا ُي�سمى باحلما�س 
ما  نوعاً  �الأوج��اع �خلطرية  �ملتمثل يف جمموعٍة من  �الأي�سي  �ال�ستقالبي 
وت�سّرع  ج��د�ً  �جل�سم  ت�سمم  �حلمو�سة  الأن  �لز�ئد  �ل��وزن  بع�س  وباكت�ساب 
�ل��ت��ق��ّدم يف �ل�����س��ّن. خ��الف��اً ل��ذل��ك، ي��وؤث��ر �ل��ت��و�زن �حلم�سي �ل��ق��ل��وي على 

�الإن�سولني و�لهرمونات �مل�سوؤولة عن تخزين �لدهون.
 

التعب واالأوجاع املزمنة
غالباً  �أن��ه  �إال  طويلة  ل�سنو�ت  كامناً  �الأي�سي  �ال�ستقالبي  �حلما�س  يبقى 
عند  كريهة  نف�س  ور�ئحة  �لباكر،  �ل�سباح  منذ  مزمن  تعٍب  يف  يتجلى  ما 
و/�أو  �ل���دم(  �سكر  م�ستوى  يف  خلل  )���س��ره،  �ل�سهية  يف  وخلل  �ال�ستيقاظ، 
ي�سعر  ما  غالباً  �ملفا�سل(.  د�ء  �أو  ع�سالت  �لتهاب  ت�سنجات،  )�نحناء،  �آالم 
�ل�سخ�س �مل�ساب باحلما�س باالإرهاق �ل�سديد وي�سكو د�ئماً من �آالم، و�رتد�د 
�حلم�س �ملعوي وبالتعب وب�سيق مز�جي �سديد. باخت�سار، ي�سعر �أن �أموره 

ال ت�سري �أبد�ً على ما ير�م. 
على مّر �ل�سنو�ت، قد يختل �جل�سم �ختالاًل كبري�ً فيعي�س يف ظروف غري 
منا�سبة ويتعر�س خلطر �الإ�سابة به�سا�سة �لعظام و�أمر��س �لقلب و�الأي�س 
)�سكري، كول�سرتول، �رتفاع �ل�سغط، زيادة �لوزن، خلل يف �لغدة �لدرقية(. 

اإ�سارات
�ختالل  من  ت�سكو  قد  �لقلوي؟  �حلم�سي  �لتو�زن  �ختالل  من  تعاين  هل 

�لتوز�ن �حلم�سي �لقويل �إذ� كنت تعاين �إحدى �ال�سطر�بات �لتالية:
- �لتهابات )روماتيزم(

- �أمر��س جرثومية )�لتهاب رئوي، ت�سو�س، �لتهاب �ملثانة(.
- �إح�سا�س باحلرقة )�لب�سرة، �مل�ستقيم، �لل�سان، قرحة، �ملعدة، �رتد�د معوي، 

�لتهابات مثانة كاذبة(.
- �إ�سابات جلدية )حب �ل�سباب،

 �إكزميا، قوباء، �سعف يف �ل�سعر و�الأظفار(.
- م�ساكل ع�سبية )تعب، ياأ�س، �أرق، ت�سنج، يد�ن رطبتان(.

- �أوجاع )ت�سنج، �نحناء، د�ء �ل�سقيقة(.
�ختالل �أي�سي.

- م�ساكل ه�سمية )نف�س كريه، �إم�ساك(.

- زيادة يف �لوزن )على �لرغم �تباعك حمية غذ�ئية(.
�إن �سعرت �أنك تعاين �إحدى هذه �حلاالت �أو �أكر، �أحر�س على �إجر�ء �ختبار 
بوٍل منزيل على مدى �أ�سبوع بو��سطة �سر�ئط متو�فرة يف �ل�سيدليات عند 
�ل�سباح و�لظهرية و�مل�ساء. يف حال كانت ن�سبة �حلم�سية �لقلوية �أقل من 6 

يف كّل مرة فاأنت م�ساب باحلما�س.

نظام ثالثي املراحل
�كت�ساف �حلم�سية  على  يعمل  بنظاٍم خا�س  �جل�سم  يتمتع  حل�سن �حلظ، 
و�إعادتها �إىل معدلها �لطبيعي، لذلك يتعني عليك �أال تعيقه. يقوم �لنظام 

على ثالث مر�حل:
�ملعادلة �لفورية بف�سل �أنظمة �لتنظيف و�ملعادلة �أي �لفاكهة و�خل�سار.

�لتخّل�س �ل�سريع عرب �لرئتني من �الأحما�س �ملتقلبة )حم�س �ل�سيرتيك، 
و�لتي  نباتية(  بروتينية  وم�سادر  نباتية  م�سادر  من  بريوفيك  �أوكز�ليك، 

تزيل %90 من ن�سبة �حلم�سي من �جل�سم.
ي�ستمدها  �لتي  �لثابتة  �الأحما�س  �لكلى من  �لبطيء عن طريق  �لتخل�س 

�جل�سم من م�سادر حيو�نية.
ليعمل هذ� �لنظام، يحتاج �جل�سم �إىل كميات كبرية من �لفاكهة كالليمون 
�إىل  �ل�سعيف  حم�سها  ي��ت��ح��ول  �ل��ت��ي  و�ل���ف���ر�ول���ة  و�ل��ربت��ق��ال  �حل��ام�����س 
يعني  ال  و�لبقدون�س.  كال�سبانخ  باملعادن  �لغنية  �خل�سار  و�إىل  بيكربونات 
�الأمر �أن حترم نف�سك من �الأطعمة �حليو�نية �لغنية باالأحما�س كاللحوم 
و�الأ�سماك بل �أن تو�زن بني تاأثري م�سادر غذ�ئك على ج�سمك من خالل 
�حلم�سية  و�الأطعمة  و�لفاكهة(  )كاخل�سار  �لقلوية  �الأطعمة  بني  �جلمع 

)�ملعكرونة �لبي�ساء و�الأرز �الأبي�س...(.

طبق حم�سي قلوي مثايل
�لثالثة  �الأن����و�ع  ب��ني  تختار  �أن  ميكنك  �ل��ق��ل��وي،  �حلم�سي  �ل�سعيد  على 

�لتالية:
منتجات  بي�س،  ق�سريات،  �أ���س��م��اك،  حل��وم،  باملحم�سات:  غنية  �أطعمة   •  
تناولها  وُيف�سل  �مل��ك��ررة  �حلبوب  ما  حد  �إىل  �جلبنة(،  �سيما  )ال  �حلليب 
�أن �جل�سم ينتج  �إال  �مل���ذ�ق،  �الأن����و�ع حم�سية  ت��ك��ون ه��ذه  ق��د ال  ب��اع��ت��د�ل. 
�الأحما�س حني يه�سمها، وهي حتتوي على �أحما�س معدنية قوية وثابتة 
ومن بينها حم�س �ليوريك وحم�س �لنيرتيك. تزيد هذه �الأطعمة م�ستوى 

�حلم�سية يف �جل�سم.
• �أطعمة حم�سية: �حلام�س �لليمون، �خليار �ملخلل، �خلل، �حلمي�س... 
يتعني  ولكن  حمم�سات.  على  حتتوي  ال  �لبع�س  يعتقده  مل��ا  خ��الف��اً  �لتي 
على  حتتوي  �إذ  باعتد�ل  تناولها  �حل�سا�سة  �ملعدة  و�أ�سحاب  �ل�سعفاء  على 
�أحما�س �سعيفة كحم�س �ل�سيرتيك وحم�س �لالكتيك �لتي تتحول �أثناء 
�ملياه ملعاجلة  ما يتم تذويبه يف  �إىل بيكربونات �لذي غالباً  عملية �له�سم 
�حلرقة �حلم�سية يف �ملعدة. ت�ساهم هذه �الأطعمة على تنظيف �جل�سم من 

�حلم�سية.
�حلم�سي  غري  �مل��ذ�ق  ذ�ت  �لطازجة  و�خل�سار  �لفاكهة  قلوية:  �أطعمة   •
على  حتتوي  �إذ  منها،  كبرية  كميات  بتناول  ُين�سح  و�ل��ت��ي  و�ل���در�ق  ك��امل��وز 
و�لبوتا�سيوم  و�ملاغنزيوم  كالكال�سيوم  �للطيفة  �ملعادن  من  كبرية  كميات 
�لتي جتعلها �سرورية للحفاظ على �لتو�زن �حلم�سي �لقلوي. ت�ساهم هذه 

�الأطعمة يف معادلة م�ستوى �حلم�سية يف �جل�سم.
ب��اأن��و�ع �الأطعمة �الأخ���رى، فلكل منها م��ز�ي��اه: يحتوي  �أم��ا يف ما يتعلق   •
قلوي.  �الآخ���ر  بع�سها  �أن  ح��ني  يف  �ملحم�سات،  على  �خل�سار  �أن���و�ع  بع�س 
ميكنك �الطالع على جدول معدل �حلمو�سة �ملحتملة يف �لكلى من دون �أن 
تثق متاماً مبحتو�ه الأنه ال ياأخذ بعني �العتبار �لبيكاربونات �أو �ل�سيرت�ت 
من  ك��ب��ري�ً  ع���دد�ً  تنا�سب  ال  متو�سطة  م��ع��دالت  على  ويعتمد  �لقلويات  �أو 

�الأطعمة، �الأمر �لذي يف�سر �لفارق بني �الأرقام �لو�ردة يف جد�ول �أخرى.

 منط حياة �سحي
تتم  �أن  ���س��رط  ج���د�ً  جيد  ب�سكٍل  للحم�سيات  �مل�ساد  �جل�سم  ن��ظ��ام  يعمل   
�ل�سغط  ب��ه��رم��ون��ات  مثقاًل  ي��ك��ون  و�أال  �ل�����س��روري  باالأوك�سجني  تغذيته 
�أح�سان  يف  طويلة  بنزهات  �لقيام  من  ب��ّد  ال  هنا  من  باملحم�سات.  �لغنية 
�لطبيعة وبحمامات ناعمة ت�ساعد على �ال�سرتخاء وجل�سات تدليك مريحة 
و�سهر�ت هادئة مع مو�سيقى كال�سيكية �أو كتب م�سلية و�أوقات حميمة مع 
�ملقربني.... لتح�سني منط �حلياة �ل�سحي مما ي�سمح للج�سم باحلفاظ على 
وظائفه �حلم�سية �لقلوية بحالة جيدة. على �لعك�س من ذلك، تثقل �حلياة 
�ل�ساخبة و�لليايل �لق�سرية ونق�س �لن�ساط �لبدين �الأع�ساء �لتي تنظف 
�جل�سم كالكلى و�جللد و�لرئة وتعيق �آليتها وتهدد �لتو�زن �لكيماوي، حتى 

و�إن كنت تتناول كميات كبرية من �خل�سار و�لفاكهة.
 

عالج تدريجي
على  يعتمد  تدريجي  باتباع عالج  ُين�سح  متو�سط،  بحما�س  �الإ�سابة  عند 
�سباح  كل  تناول  على  يقوم  ب�سيط  ع��الج  وه��و  �حلام�س،  �لليمون  ع�سري 
كوب من ع�سري �لليمون �حلام�س �لنقي غري �ملخفف. ُي�ستح�سن �أن تبد�أ 
بن�سف ليمونة كل �سباح خالل �ليومني �الأولني على �أن تزيد من �جلرعة 
هذ�  على  حافظ  يومياً.  ليمونات  �سبع  تناول  �إىل  تتو�سل  �أن  �إىل  تدريجاً 
�ملطاف  نهاية  يف  لت�سرب  �لكمية  بتخفي�س  �ب���د�أ  ث��م  �أي���ام  لب�سعة  �لنمط 

ع�سري ليمونة يومياً. 
يف ح���ال مل تتحمل م��ع��دت��ك �ل���ع���الج، ت��ن��اول م��ك��م��اًل غ��ذ�ئ��ي��اً م��وؤل��ف��اً من 
 B لكاربونات و�ل�سيرت�ت و�ملاغنزيوم و�لكال�سيوم و�لبوتا�سيوم و�لفيتامني�
لت�سريع ��ستعادة �لتو�زن �حلم�سي �لقلوي. ولكن يف حال مل تكن م�ستعجاًل 

ميكنك �أن تعتمد فقط على ت�سحيح نظامك �لغذ�ئي �ليومي. 
تبلغ ن�سبة �حلم�سي �لقلوي يف �لدم �ل�سرياين: 7.40 يف حني ت�سل �إىل 
0.2 قد  �ل��دّم �لوريدي. تغيري ن�سبة �حلم�سي �لقلوي مبعدل  7.35 يف 

يوؤدي �إىل �ملوت.
ي�ساوي مقد�ر من �للحمة خم�سة مقادير من �خل�سار و�لفاكهة، وبهذ� ال 
100 غر�م  تناول  عند  و�خل�سار  �لفاكهة  غ��ر�م من   500 تناول  ب��ّد من 
لتاآكل  و�إال تعر�س �جل�سم  �للحوم للحفاظ على تو�زن حم�سي قلوي  من 

د�خلي.

عوامل عدة حتدد مدى خطورته

�جلرح متى يتطلب زيارة �لطبيب؟

�أ�سبت بجرح عميق �أو خفيف؟ مو�سع �جلرح هو �لعامل �الأول �لذي يجب 
�إذ� كانت �الإ�سابة  �أن تاأخذه يف �العتبار. من �ل�سروري ��ست�سارة �لطبيب 
ب�سيطاً. ويف معظم  �جل��رح  ك��ان  لو  �أع�ساء حيوية، حتى  ت�سم  يف منطقة 
�لذر�عني  �لتي ت�سيب  �أي�ساً يف معاينة �جل��روح  �الأطباء  �حل��االت، يرغب 
و�ل�ساقني، خ�سو�ساً �إن كانت ثقوباً. ويعود ذلك �إىل �أن �مل�ساحات �ل�سغرية 
يف �الأط����ر�ف حت��ت��وي على ع��دد كبري م��ن �الأع�����س��اب و�الأوت�����ار و�الأوعية 
كبري�ً.  ي�سبب �سرر�ً  �ملو��سع قد  �أن �جل��رح يف هذه  �لدموية. وال �سك يف 
ولهذ� �ل�سبب عينه، قد يكون من �الأف�سل ��ست�سارة �لطبيب عند �لتعر�س 

جلرح قرب مف�سل.
�لوجه. ال  ج��رح يف  الأي  �لطبية مهمة  �لعناية  تكون  ذل��ك،  �إىل  باالإ�سافة 
�سك يف �أن �الأخري يحتوي على بنى مهمة حتتاج �إىل �حلماية. ولكن كلما 

�سارعت �إىل معاجلة �جلرح، تر�جع �أي�ساً خطر �أن يخّلف ندبة د�ئمة.
كذلك خذ يف �العتبار �لعو�ر�س �لتي تعانيها. من �ملوؤكد �أن معظم �جلر�ح 
ي�سبب �الأمل و�لنزف. ولكن �إن كان �لنزف كثيفاً �أو من �ل�سعب عليك وقفه، 
فتوجه ب�سرعة �إىل �مل�ست�سفى. �أما �إذ� كان �جلرح موؤملاً جّد�ً، فيحتاج �أي�ساً 
�إىل عناية طبية. يف حال �سعرت بخدر يف منطقة �جلرح، يعني ذلك على 
�الأرجح �أنك �أُ�سبت بتلف يف �الأع�ساب. ويحتاج هذ� �لنوع من �الإ�سابات �إىل 
تقييم طبي. كذلك قد تتطلب �جلروح �لتي يبتعد فيها �جللد كثري�ً بع�سه 

عن بع�س �إىل تقطيب.

فاجلروح  ب��اجل��رح،  بها  �أ���س��ب��ت  �ل��ت��ي  �لطريقة  يف  تفكر  �أن  �أي�����س��اً  عليك 
�مللوثة تعر�سك خلطر �لتقاط عدوى ما. لذلك حتتاج �إىل معاجلة طبية 
حمرتفة. على �سبيل �ملثال، تكون �الإ�سابة �لناجتة من �الأدو�ت �لزر�عية 

�أكر عر�سة للتلوث نظر�ً �إىل �لطريقة �لتي ُت�ستخدم بها �الأدو�ت.
�إذ� تعر�ست الأي جرح، كبري�ً كان �أو �سغري�ً، من �سيء عليه تر�ب، �سد�أ، �أو 
بر�ز حيو�نات، وال تعرف ما �إذ� كانت حقنة �لكز�ز �الأخرية �لتي �أخذتها ال 
تز�ل فاعلة، فتوجه �إىل �مل�ست�سفى يف �حلال. فالكز�ز مر�س خطري يوؤثر يف 

�جلهاز �لع�سبي وُت�سببه بكترييا تدخل �جل�سم عرب جرح ما.
�أق��رب وقت ممكن  �أن يعاين �لطبيب يف  ع��الوة على ذل��ك، من �ل�سروري 
كل جرح ناجم عن ع�سة توؤدي �إىل تهتك �جللد، �سو�ء كانت غ�سة حيو�ن 
ت�سبب  �أن  ميكن  �لتي  �لكائنات  م��ن  كثري  على  يحتوي  فالفم  �إن�����س��ان.  �أو 

عدوى.

خطوات ب�سيطة
�إىل  �أن �جل��رح ال يحتاج  �أخ��ذت هذه �لعو�مل كافة يف �العتبار وق��ررت  �إذ� 
عناية طبية، فعليك �لقيام ببع�س �خلطو�ت لت�سمن �سفاء �أكيد�ً وعاجاًل. 
�لتي ُجرحت بها.  �أن تغ�سله جيد�ً، بغ�س �لنظر عن �لطريقة  �أواًل، يجب 
فيكفي بكل ب�ساطة �أن ت�سعه حتت ماء �حلنفية �جلاري. كذلك ت�ستطيع 
�أن  �أن ت�ستخدم حملواًل ملحّياً، �إن كنت تف�سل ذلك. ولكن ما دمت �أكيد�ً 

ماء �حلنفية نظيف، ميكنك �الكتفاء به.
بعد تنظيف �جلرح، غِطه مبقد�ر �سئيل من مرهم يحتوي على م�ساد�ت 
حيوية ثم �سمده. ي�سع بع�س �لنا�س مو�د معقمة على �جلرح، مثل �لكحول 
�أو فوق �أك�سيد �لهيدروجني )hydrogen peroxide(. �إال �أن هذه 
لي�ست فكرة جيدة، وذلك ل�سببني. �أواًل، يكون بع�س �ملعقمات موؤملاً جّد�ً �إن 

ُو�سعت على جرح مفتوح. ثانياً، ميكنها �أن تلحق �ل�سرر بن�سيج �جل�سم، ما 
�أنت بنف�سك، فر�قبه  �إذ� قررت معاجلة �جلرح  �إىل تفاقم �الإ�سابة.  يوؤدي 
عن كثب. �إن الحظت �أن �ملنطقة �ملحيطة به �سارت حمر�ء �أو بد�أت تتورم �أو 
تن�سح قيحاً، فعليك �لتوجه �إىل �لطبيب يف �حلال. �أما �إذ� الحظت �سعور�ً 

باخلدر حول �جلرح، فمن �ل�سروري �أي�ساً �حل�سول على عناية طبية.

يرتك منط احلياة التي تتبع ج�سمك ا�سطرابًا حم�سيًا. اكت�سف معنا االأ�ساليب التي ت�ساعدك 
على ا�ستعادة التوازن احلم�سي - القلوي الذي ي�سمن بقاءك ب�سحٍة جيدة.

لي�س من ال�سهل دومًا معرفة ما اإذا كان اجلرح يحتاج اإىل عناية طبية اأو من املمكن ت�سميده يف 
املنزل. حتّدد عوامل عدة مدى خطورة اجلرح وما اإذا كان من ال�سروري ا�ست�سارة الطبيب. ولكن 

اإن كان ال�سك يراودك، فقد يكون من االأف�سل التوجه اإىل عيادة الطبيب يف مطلق االأحوال.
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�لعدد  10805 بتاريخ 2013/5/29    
  مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2013/1740 عمايل جزئي                        
�ىل �ملدعى عليه: �سركة �وميجا �لهند�سية ذ.م.م  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعى / �جنيل بر�كا�س دي�سوز� وميثله: عبد�هلل ح�سن �حمد بامدهاف  قد �قام 
 95135.99( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك 
�ملطالبة  تاريخ  من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م( 
و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بالكفالة.   وحددت لها جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 
2013/6/2 �ل�ساعة 8.30 �س مبكتب �لقا�سي لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من 
للمحكمة  �و م�ستند�ت  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  قانونيا وعليك  ميثلك 

قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �القل . 
 ق�شم �لق�شايا �لعمالية

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10805 بتاريخ 2013/5/29    
  مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2013/1464 عمايل جزئي                        
جمهول  ����س.ذ.م.م   و�لتنظيف  �لفنية  للخدمات  و�ي  �ساين  عليه:  �ملدعى  �ىل 
�لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  مبارك ح�سني  �ملدعى / حممد  �ن  �القامة مبا  حمل 
عوده  درهم(وتذكرة   6646( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها 
مببلغ )2000 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�لفائدة 9% من �ملطالبة �لق�سائية 
لل�سد�د �لتام. رقم �ل�سكوى )2013/140520(. وحددت لها جل�سة يوم �الربعاء 
�ملو�فق 2013/5/29 �ل�ساعة 8.30 �س مبكتب �لقا�سي لذ� فانت مكلف باحل�سور 
م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �القل . 
 ق�شم �لق�شايا �لعمالية

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10805 بتاريخ 2013/5/29    
  مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2013/1777 عمايل جزئي                        
�����س.ذ.م.م  جمهول حم��ل �القامة  ف��رون��ت للمالحة  �و���س��ن  �مل��دع��ى عليه:  �ىل 
�ل���دع���وى ومو�سوعها  �ق���ام عليك  ق��د  ����س��ل��م  م��ي��ت��ال  ب��وت��ور  �مل��دع��ى /  �ن  مب��ا 
 1500( �ل��ع��ودة   دره��م(وت��ذك��رة   47384( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة 
�لتام  لل�سد�د  �لق�سائية  �ملطالبة  م��ن   %9 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  دره���م( 
�ل�سكوى  رق��م  بالكفالة.  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�سمول  و�مل�ساريف  و�لر�سوم 
)2013/143674(. وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/6/11 �ل�ساعة 
قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذ�  �لقا�سي  مبكتب  �س   8.30
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �يام على �القل . 
 ق�شم �لق�شايا �لعمالية

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10805 بتاريخ 2013/5/29    
  مذكرة �عالن متنازع �شده   بالن�شر

   يف  �لدعوى 2013/345 نز�ع مدين                            
ر�ماد�  فندق  �ساحب  ب�سفته  �ل��زرع��وين-  علي  حممد  �سلطان  ���س��ده/1-  �ملتنازع  �ىل 
�لقائمة على قطعة  �لبناية  كونتيننتال 2- ورثة �سيف عبيد �حلبثور ب�سفتهم مالكي 
�الر�س رقم 1330244 هور �لعنز /�سرق و�مل�ستغلة كفندق حتت �ال�سم �لتجاري/ ر�ماد� 
كونتيننتال �سابقا- حاليا /فندق �بجر غر�ند 3- فندق �بجر غر�ند �سابقا فندق ر�ماد� 
كونتيننتال    جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملتنازع / دي�سنت لالعالن وتنظيم �ملنا�سبات 
وميثله: يو�سف �حمد عبد�هلل عبد�لرحيم  قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
لها  وح��ددت  �ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  �ل��دع��وى  يف  �خلبري  بندب 
جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 2013/6/9 �ل�ساعة 8.30 �س مبكتب �مل�سالح لذ� فانت مكلف 
م�ستند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �و من ميثلك  باحل�سور 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �القل . 
 رئي�س �لق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10805 بتاريخ 2013/5/29    
مذكرة �عالن بالن�شر

   يف �لدعوى  2013/423  ��شتئناف عمايل
�ىل �مل�ستاأنف �سده / 1 -لوي�س ماي بوثام    جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�مل�ستاأنف /�ملطيعي وم�ساركوه- موؤ�س�سة فردية- وميثلها/ ��سرف رمزي 
�لقر�ر/  ��ستاأنف  قد  �سلطان   عبد�هلل  �حمد  �سيخة  وميثله:  �ملطيعي 
�حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2011/956 عمايل كلي بتاريخ 2013/3/14 
وحددت لها جل�سه يوم �الحد �ملو�فق 2013/6/16 �ل�ساعة 10.00 �سباحا 
بالقاعة ch2.D.18 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا    
ق�شم �لطعون                           

حماكم دبي

حماكم �ال�شتئناف

�لعدد  10805 بتاريخ 2013/5/29    
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2013/710 تنفيذ عمايل
�ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهول  للتجميل  مر�ك�س  مركز  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
طالب �لتنفيذ/ فريدة بانو حممد �سفيق خان عبد�ل�سكور خان وميثله: ر��سد 
�عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد  تهلك  حممد  عبد�لرز�ق  
�و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )9892( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم 
خزينة �ملحكمة . باال�سافة �ىل مبلغ 604 درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة وعليه 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
ق�شم �خلدمات �ملركزية

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10805 بتاريخ 2013/5/29    
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2013/999 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �سده/1- �بينال �نرتنا�سيونال ��س �يه    جمهول حمل �القامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �سونيل ماكار قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملنفذ به وقدره )75359.6( درهم  �ملبلغ  �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع 
�ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة . باال�سافة �ىل مبلغ )4530( درهم 
ر�سوم خلزينة �ملحكمة .وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 
بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذ� �العالن. 
ق�شم �خلدمات �ملركزية

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10805 بتاريخ 2013/5/29    
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2013/1059 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �سده/1- علي د�ود �ل�سو�س لتاأجري �ملعد�ت �لثقيلة- �س.ذ.م.م 
جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ عجيل بلو �سطام وميثله: 
�لدعوى  �أق����ام عليكم  ق��د  �مل�����س��ع��ب��ني    حم��م��د ح�سني بخيت ح��دي��ج��ان 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )16341( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة . باال�سافة �ىل مبلغ )835( 
�الجر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  .وعليه  �ملحكمة  خلزينة  ر�سوم  دره��م 
�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
ق�شم �خلدمات �ملركزية

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10805 بتاريخ 2013/5/29    
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2013/4 تنفيذ عقاري
�ن  ��ستيت )�سركة منطقة ح��رة(  جمهول حمل �القامة مبا  �ملنفذ �سده/1- �سفيلد ري��ال  �ىل 
نعلنكم  عي�سى جمعة   برهام وميثله: عبد�لرحمن حممد  �لتنفيذ/  عمر  عبد�لكرمي  طالب 
باحلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2009/1129 عقاري كلي يوم �الثنني بتاريخ 2012/1/9 باعتباره 
�سند� تنفيذيا وذلك : 1- برف�س �لدفع �ملبدى من �ملدعى عليها بعدم جو�ز �تخاذ �ي �جر�ء. 
2- برف�س �لدفعني �ملبديني من �ملدعى عليها بعدم قبول �لدعوى لرفعها قبل �الو�ن.3- بف�سخ  
��ستمارة �حلجز مو�سوع �لدعوى و�لز�مكم ب�سد�د مبلغ وقدره )2173701.62 درهم( و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 9% �سنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية يف 2009/8/27 وحتى متام �ل�سد�د على 
�ال جتاوز ��سل �ملبلغ �ملق�سى به وت�سليمه �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة خالل 15 يوما 
من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 

عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 

رئي�س �لق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10805 بتاريخ 2013/5/29    
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2013/134 تنفيذ عقاري
�ىل �ملنفذ ���س��ده/1- �الح���الم دب��ي �ل��ع��ق��ار�ت   جمهول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن طالب 
�لتنفيذ/  طاهر رفيق وميثله: ح�سني علي عبد�لرحمن لوتاه    نعلنكم باحلكم �ل�سادر 
يف �لدعوى رقم 2009/1312 عقاري كلي يوم �الحد بتاريخ 2013/1/20 باعتباره �سند� 
تنفيذيا وذلك : 1- بالز�مكم ب�سد�د مبلغ وقدره )690400 درهم( و�لفائدة �لقانونية 
بو�قع 9% من تاريخ 2009/10/20 وحتى �ل�سد�د �لتام وت�سليمه �ىل طالب �لتنفيذ �و 
خزينة �ملحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 2- بعدم قبول �دخال �سركة 
�ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ل��دع��وى.   �لعقارية كخ�سم مدخل يف  للو�ساطة  م��ري�ج 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
رئي�س �لق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10805 بتاريخ 2013/5/29    
�نذ�ر عديل بالن�شر
   رقم 2013/1424   

 �ملنذرة/�سركة بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �سركة �حلد�ئق )�س.ذ.م.م(  �ملالك نخيل للعقار�ت 
�ل�سكنية )�س.ذ.م.م(  بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�سد  - �ملنذر �ليه: خالد عبد�هلل �حمد ر�عي �لبوم ) ح�سب �لعقد(
خالد عبد�هلل �حمد ر�عي �لبوم )ح�سب �جلو�ز(   )جمهول حمل �القامة(

تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليه ب�سد�د قيمة �اليجار �ملرت�سدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد من �يجار 
حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعني �ملوؤجرة يف فرتة �ق�ساها )7(  �يام من تاريخ ��ستالم �النذ�ر 
�لعديل وكذلك �خالء  �لعني �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �سوف تلجا برفع دعوى 
�يجارية لدى جلنة �اليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �سوف ن�سطر ��سفا �ىل �للجوء  
�ىل �لق�ساء باتخاذ كافة �الج��ر�ء�ت �لقانونية �ملرتتبة على ذلك �لتي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�سرر  باال�سافة �ىل �لر�سوم 

و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�ساريف ترتتب على ذلك.
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10805 بتاريخ 2013/5/29    
�نذ�ر عديل بالن�شر
   رقم 2013/1425   

�ملالك  )����س.ذ.م.م(   �سيتي  �نرتنا�سيونال  �سركة   ، .ذ.م.م(  �س   ( ك��ورب  بروبرتي  �ملنذرة/�سركة   
نخيل للعقار�ت �ل�سكنية )�س.ذ.م.م(  بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�سد  - �ملنذر �ليه: حممد علي �ملرزوقي )ح�سب �لعقد(
حممد علي عبد�هلل حممد �ملرزوقي ) ح�سب �جلو�ز(   )جمهول حمل �القامة(

تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليه ب�سد�د قيمة �اليجار �ملرت�سدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد من �يجار 
حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعني �ملوؤجرة يف فرتة �ق�ساها )7(  �يام من تاريخ ��ستالم �النذ�ر 
�لعديل وكذلك �خالء  �لعني �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �سوف تلجا برفع دعوى 
�يجارية لدى جلنة �اليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �سوف ن�سطر ��سفا �ىل �للجوء  
�ىل �لق�ساء باتخاذ كافة �الج��ر�ء�ت �لقانونية �ملرتتبة على ذلك �لتي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�سرر  باال�سافة �ىل �لر�سوم 

و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�ساريف ترتتب على ذلك.
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10805 بتاريخ 2013/5/29    
�نذ�ر عديل بالن�شر
   رقم 2013/1423   

 �ملنذرة/�سركة بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �سركة �حلد�ئق )�س.ذ.م.م(  �ملالك نخيل للعقار�ت 
�ل�سكنية )�س.ذ.م.م(  بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�سد  - �ملنذر �ليه: ع�سام حممد عبد�هلل �لر�سو�ن     )ح�سب �لعقد(
ع�سام حممد عبد�هلل �لر�سو�ن   ) ح�سب �جلو�ز(   )جمهول حمل �القامة(

تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليه ب�سد�د قيمة �اليجار �ملرت�سدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد من �يجار 
حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعني �ملوؤجرة يف فرتة �ق�ساها )7(  �يام من تاريخ ��ستالم �النذ�ر 
�لعديل وكذلك �خالء  �لعني �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �سوف تلجا برفع دعوى 
�يجارية لدى جلنة �اليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �سوف ن�سطر ��سفا �ىل �للجوء  
�ىل �لق�ساء باتخاذ كافة �الج��ر�ء�ت �لقانونية �ملرتتبة على ذلك �لتي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�سرر  باال�سافة �ىل �لر�سوم 

و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�ساريف ترتتب على ذلك.
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10805 بتاريخ 2013/5/29    
�نذ�ر عديل بالن�شر
   رقم 2013/1464   

 �ملنذر/باركليز بنك �س م ع  
�ملنذر �ليها: �ليما خانوم )جمهولة حمل �القامة(

قدره  مبلغ  ب�سد�د  ع-  م  �س  بنك  باركليز  �ملنذر  يكلفكم  خانوم،  �ليما  �ل�سيدة/  �ليها  �ملنذر  �ىل 
ع�سر  وت�سعة  و�ربعمائة  �لفا  وت�سعون  و�ثنان  وثالثمائة  )مليون  درهم(   1.392.419.61( مبلغ 
�مل��وؤرخ يف 2008/10/14   خ��الل ثالثني  �لعر�س  فل�سا( مبوجب خطاب  و�ستون  وو�ح��د  درهما 
يوما من تاريخ ن�سر هذ� �الخطار �سند� الحكام �ملادة )144( من قانون  �الج��ر�ء�ت �ملدنية ويف 
�سيتخذ  �ملخطر  فان  �ملذكورة  يوما  �لثالثني  �ملبلغ خالل مدة  دفع  �ليه يف  �ملخطر  �خفق  حال 
�الجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة ملبا�سرة �جر�ء�ت نزع ملكية �ل�سقة �ل�سكنية رقم �لعقار 1406 ��سم 
�ملبني لوفت�س تي �ي�ست رقم �ملبني 3، رقم �الر�س 168 �سارع �ل�سيخ ز�يد، دبي-  �المار�ت �لعربية 

�ملتحدة و�ملرهونة ل�سالح �ملخطر وحجزها وبيعها  وفق �لقو�نني �ل�سارية يف هذ� �ل�ساأن.
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10805 بتاريخ 2013/5/29    
�نذ�ر عديل بالن�شر
   رقم 2013/1465   

 �ملنذر/بنك نور �ال�سالمي �س م ع  
�ملنذر �ليه: �ل�سيد/ �سري�ز تنوير مالك    )جمهول حمل �القامة(

�ال�سالمي  ن��ور  بنك  �ملخطر  يكلفكم  م��ال��ك،   تنوير  �سري�ز  �ل�سيد/  �ليه  �ملخطر  �ىل 
�الجارة  �تفاقية  مبوجب  �خفاقكم  وت�سويب  وت�سحيح  �لتز�ماتكم  بتنفيذ  )���س.م.ع( 
�الآجلة �ملنتهية بنقل �مللكية �ملوؤرخة يف 22 �سبتمرب 2010 خالل خم�سةع�سر يوما من 
�مل��ادة )144( من قانون �الج��ر�ء�ت �ملدنية ويف  تاريخ ن�سر هذ� �الخطار �سند� الأحكام 
بنقل  �ملنتهية  �الج��ارة  �تفاقية  مبوجب  �لتز�ماته  تنفيذ  يف  �ليه  �ملخطر  �خفق  ح��ال 
�مل�ستحقة عليه خالل  �ملبالغ  ت�سديد  بعدم  �سبتمرب 2010 وذلك   22 �ملوؤرخة يف  �مللكية 
مدة خم�سة ع�سر يوما �ملذكورة، فان �تفاقية �الجارة تعترب منتهية تلقائيا دون �حلاجة 

�ىل �ي �خطار �خر مبوجب �لفقرة 9، 2 )�أ( منها.
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد  10805 بتاريخ 2013/5/29   

 �عالن حكم بالن�شر
2012/330 مدين كلي

��سم �ملدعى /�لفار�س لتاجري �ملعد�ت )�س.ذ.م.م( �جلن�سية: �سكوى �سركات �لعنو�ن: دبي- بر دبي- 
�سارع- �ل�سيخ ز�يد- �لتقاطع �ل�سابع باجتاه �سارع �المار�ت - �ملنطقة �حلرة بجبل علي- ثاين ميني 

قبل بيناين لال�سمنت ثم دو�ر ميني ور�سة على �لطريق......  048996555
�ىل �ملدعى عليه/   �مباير روك�س �لهند�سية ذ.م.م   جمهول مكان �القامة- يرجى �الحاطة بان 
�ملدعى عليها  بالز�م  �ملحكمة:  �لتايل: حكمت  ��سدرت بحقك وبتاريخ 2013/5/2 �حلكم  �ملحكمة 
بان توؤدي للمدعية مبلغ )369900 درهم( ثالثمائة وت�سعةو�ستون �لف وت�سعمائة درهم و�لفائدة 
عليها  �ملدعى  و�لزمت  �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �لدعوى  �قامة  تاريخ  من  �سنويا   %6 بو�قع  �لقانونية 
�تعاب حماماة.  حكما قابال لال�ستئناف خالل  و�مل�ساريف ومبلغ مائةدرهم مقابل  بالر�سوم 
على  �لطعن  دون  �مليعاد  هذ�  وبانق�ساء  للن�سر،  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثون 

�حلكم �مل�سار �ليه فان �ملحكمة �سوف تتخذ �الجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه.
       رئي�س ق�شم �لت�شجيل

      حكومة  ر��س �خليمة �البتد�ئية
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد  10805 بتاريخ 2013/5/29    
  �عادة �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2013/163 مدين كلي                          
�ىل �ملدعى عليهما /1- �ستار بنجي�س للنقل �لربي �لعام ذ.م.م 2- دفرت حممد فقري 
حممد  جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعى / مري ��سلم لنقل �ملو�د �لعامة بال�ساحنات 
عبد�لهادي  ع��وين  وميثله:  جمال  بخت  حممد  مديرها/  وميثلها  ����س.ذ.م.م  �لثقيلة 
عليهما  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  ق��د  حممد   ح�سني 
و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(   222.000( وق��دره  مبلغ  برد  و�لتكافل  بالت�سامن 
�ملحاماة و�لفائدة من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام. وحددت لها جل�سة يوم �الربعاء 
�ملو�فق 2013/6/12 �ل�ساعة 9.30 بالقاعة ch.1.C.15 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 
�جلل�سة بثالثة �يام على �القل . ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.  

 ق�شم �لق�شايا �ملدنية

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10805 بتاريخ 2013/5/29    
  مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2013/209 جتاري كلي                          
�سالح حممد حم��ام��دة  جم��ه��ول حمل  �سهيل    -1/ عليه  �مل��دع��ى  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعى / ماك �سرف لالور�ق �ملالية - �أ ع م- ذ.م.م   قد 
�قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بندب خبري متخ�س�س مع �لز�م 
جل�سة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.  و�تعاب  و�مل�ساريف  بالر�سوم  عليه  �ملدعى 
يوم �الثنني �ملو�فق 2013/6/3 �ل�ساعة 9.30 بالقاعة ch.2.E.21 لذ� 
فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �القل 
 ق�شم �لق�شايا �لتجارية

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10805 بتاريخ 2013/5/29    
  �عالن بورود �لتقرير بالن�شر

   يف  �لدعوى 2010/322  عقاري كلي                   
�خل�سم  ذ.م.م  لال�ستثمار  �سكوك  جمموعة  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
�ملدخل/ 2- �سركة �سكوك لال�ستثمار و�لتطوير �لعقاري جمهويل 
بان  نعلنكم  �ورميبيكوفا    ر�و���س��ان   / �ملدعي  �ن  �الق��ام��ة مبا  حمل 
�لدعوى  يف   2013/4/29 بتاريخ  �ملنعقدة   بجل�ستها  ق��ررت  �ملحكمة 
�ملنتدب يف  �ل�سيد �خلبري  تقرير  ب��ورود  �خطاركم  �ع��اله.  �مل��ذك��ورة 
�لدعوى وقد حتددت جل�سة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/6/3 �ل�ساعة 

9.30 �سباحا بالقاعة ch1A.1 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�شم  �لق�شايا �لتجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10805 بتاريخ 2013/5/29    
  مذكرة  �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2013/192 مدين جزئي           
قانونا/  وميثلها  ذ.م.م  �لبناء  م���و�د  لتجارة  �مل��ج��د  �ف��ق  ع��ل��ي��ه/1-  �مل��دع��ى  �ىل 
حم��م��ود حممد ع��ب��د�ل��وه��اب �خل���ويل  جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �ملدعي 
�ق���ام عليك �لدعوى  �مل��ت��ك��ام��ل��ة)���س.م.ع(  ق��د  ل��الت�����س��االت  / �سركة �الم����ار�ت 
 ) دره��م   50746.67  ( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها 
و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ال�ستحقاق وحتى 
�ل�سد�د متام . وحددت لها جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 2013/6/2 �ل�ساعة 8:30 �س 
بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام 

على �القل . 
 ق�شم �لق�شايا �ملدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10805 بتاريخ 2013/5/29    
  �عادة  �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2013/212 مدين جزئي           
ظفر  قانونا/  وميثلها  ذ.م.م-  لل�سفريات  بامري  روي���ال  عليه/1-  �مل��دع��ى  �ىل 
رح��ي��م��وف ب����والت جم��ه��ول حم��ل �الق���ام���ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / ���س��رك��ة �الم����ار�ت 
�ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �ملتكاملة)�س.م.ع(  لالت�ساالت 
و�مل�ساريف  و�ل��ر���س��وم   ) دره��م  وق���دره ) 78630.80  �مل��دع��ي عليه مببلغ  ب��ال��ز�م 
و�ت��ع��اب �مل��ح��ام��اة و�ل��ف��ائ��دة 12% م��ن ت��اري��خ �ال�ستحقاق وحتى �ل�����س��د�د مت��ام . 
بالقاعة  �س   8:30 �ل�ساعة   2013/6/2 �مل��و�ف��ق  �الح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �القل 

.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�شم �لق�شايا �ملدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10805 بتاريخ 2013/5/29    
  مذكرة  �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2013/138 مدين جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1- م�سلم �سليم م�سلم �سقاط �ملحروقي   جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي / �سركة �المار�ت لالت�ساالت �ملتكاملة)�س.م.ع( وميثله: حممود 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  ق��د  �ب��وج��ري��دة  ع��زب  حجاج 
و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم   ) دره��م   11028.24( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي 
متام  وحتى  �ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �مل��ح��ام��اة 
�ل�سد�د . وحددت لها جل�سة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/6/10 �ل�ساعة 8:30 �س 
بالقاعة ch2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام 

على �القل . 
 ق�شم �لق�شايا �ملدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10805 بتاريخ 2013/5/29    
  مذكرة  �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2013/43 مدين جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1- باحلاى خري باحلاى خري �لكويتى جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي / �سركة �المار�ت لالت�ساالت �ملتكاملة)�س.م.ع( وميثله: حممود 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  ق��د  �ب��وج��ري��دة  ع��زب  حجاج 
و�تعاب  و�مل�����س��اري��ف  و�ل��ر���س��وم   ) دره���م   3793.62( وق���دره  عليه مببلغ  �مل��دع��ي 
متام  وحتى  �ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �مل��ح��ام��اة 
�ل�سد�د . وحددت لها جل�سة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/6/10 �ل�ساعة 8:30 �س 
بالقاعة ch2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام 

على �القل . 
 ق�شم �لق�شايا �ملدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10805 بتاريخ 2013/5/29    
  مذكرة  �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2013/181 مدين كلي           
�ىل �ملدعى عليه/1- �سركة �ملغامر للتجارة �لعامة )�س.ذ.م.م( وميثلها قانونا/ 
�حمد علي كواليل  عمر جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / �سركة �المار�ت 
قد  �ب��وج��ري��دة  ع��زب  حجاج  حممود  وميثله:  �مل��ت��ك��ام��ل��ة)���س.م.ع(  لالت�ساالت 
وقدره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام 
)177.568.42 درهم ( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 
بو�قع 12% من تاريخ �ال�ستحقاق وحتى متام �ل�سد�د . وحددت لها جل�سة يوم 
�الربعاء �ملو�فق 2013/6/12 �ل�ساعة 9:30 �س بالقاعة ch1.C.15 لذ� فانت 
مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �القل . 
 ق�شم �لق�شايا �ملدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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�لعدد  10805 بتاريخ 2013/5/29    
  مذكرة  �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2013/344  جتاري جزئي             
د�د  دروي�س علي  بارك و�ي وميثله مالكة/ عبا�س  �ملدعى عليه/1- فندق   �ىل 
�ال�سالمي-  �بوظبي  م�سرف   / �ملدعي  �ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهول  �ساهي 
�سركة م�ساهمة عامة وميثله: حممود حجاج عزب �بوجريدة   قد �قام عليك 
 82535.08( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى 
درهم ( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من 
تاريخ �ال�ستحقاق وحتى متام �ل�سد�د . وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
2013/6/4 �ل�ساعة 8:30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �القل . 
 ق�شم �لق�شايا �لتجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10805 بتاريخ 2013/5/29    
  مذكرة  �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2013/674  جتاري كلي             
�ن  �الق��ام��ة مب��ا  ذ.م.م  جمهول حم��ل  ���س  �سينغ-  بيكون  �مل��دع��ى عليه/1-  �ىل 
�سركة م�ساهمة عامة وميثله: حممود  �بوظبي �ال�سالمي-  �ملدعي / م�سرف 
بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �ق��ام عليك  قد  �ب��وج��ري��دة    ع��زب  حجاج 
و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم   ) درهم  وق��دره )356.135.55  �ملدعي عليه مببلغ 
�ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ال�ستحقاق وحتى متام �ل�سد�د   
بالقاعة  �س   9:30 �ل�ساعة   2013/6/3 �ملو�فق  �الثنني  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت 
ch2.E.21 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما 

�القل . 
 ق�شم �لق�شايا �لتجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10805 بتاريخ 2013/5/29    
  مذكرة  �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2012/1259  جتاري كلي             
�ىل �ملدعى عليه/1- �سركة دوبرتيد ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
على  وليا طبيعيا  وب�سفته  نف�سه  عبد�لرحيم جناحي- عن  عقيل  ��سماعيل   /
�بنه �لقا�سر �حمد ��سماعيل عقيل   قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
وت�سفيتها  وحلها   )1( عليه  �مل��دع��ي  م��و�ج��ه��ة  يف   )2( عليها  �مل��دع��ى  ببطالن 
عاتق  على  مب�سروفات  �ملحكمة  تعينة  �ل��ذي  �ل��دور  �ساحب  �مل�سفي  مبعرفة  
�لت�سفية و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.    وحددت لها جل�سة يوم 
فانت  لذ�   ch1.C.15 بالقاعة  �س   9:30 �ل�ساعة   2013/6/9 �ملو�فق  �الح��د 
مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �القل . 
 ق�شم �لق�شايا �لتجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10805 بتاريخ 2013/5/29    
   �عادة  �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2012/1862  جتاري كلي             
�ىل �ملدعى عليهما/1- عمرو و�ي �سمكري- ب�سفته مدير ب�سركة �يومنيتال  جلوبال 
كومبو�سايت�س �س.ذ.م.م ومدير ل�سركة كول ريت�س خلدمات �لتربيد �ملركزي للمناطق 
كومبو�سايت�س  ج��ل��وب��ال  �ي��ومن��ي��ت��ال  ب�سركة  م��دي��ر  ب�سفته  ���س��اي  �سينغ  2-ي���وه  ذ.م.م 
���س.ذ.م.م جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / ونغ ب��ووالي ب�سفته مدير و�سريك 
ب�سركة �يومنيتال جلوبال كومبو�سايت�س- �س.ذ.م.م   وميثله: �سيف �سعيد ر��سد �لغبار 
�ل�سام�سي قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بندب خبري متخ�س�س مع �لز�م 
�ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 
2013/6/9 �ل�ساعة 9:30 �س بالقاعة ch1.C.15 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من 
قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 
�جلل�سة بثالثة �يام على �القل . ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10805 بتاريخ 2013/5/29    
   �عادة  �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2013/149  جتاري كلي             
�ىل �ملدعى عليه/1- �سركة �لفانور لالعمال �لكهربائية و�مليكانيكية �س.ذ.م.م  
جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / �سركة �ترنيت �خلليج �لتجارية �ملحدودة 
�س.ذ.م.م   قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بان 
توؤدي للمدعية مببلغ وقدره )674.548.39 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% �سنويا من تاريخ �ال�ستحاق وحتى �ل�سد�د 
�مل��و�ف��ق2013/6/20 �ل�ساعة 9:30 �س  �لتام.  وح��ددت لها جل�سة يوم �خلمي�س 
بالقاعة ch2.E.22 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام 

على �القل . ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�شم �لق�شايا �لتجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10805 بتاريخ 2013/5/29    
   مذكرة  �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2012/184  عقاري كلي             
�ىل �ملدعى عليهم/1- جمموعة فورت�سن لال�ستثمار ذ.م.م 2- فورت�سن باي �نف�ستمت 
فورت�سن  جمموعة  ممثل  وب�سفته  �ل�سخ�سية  ب�سفته  ز�د�-  مولري  �م��ري   -3 ليمتد 
لال�ستثمار ذ.م.م  جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / بيرت �م ج �سي كارون وميثله: 
�سيف �سعيد ر��سد �لغبار �ل�سام�سي  قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �حلكم بف�سخ 
�التفاقية مو�سوع �لدعوى وبرد مبلغ 742.518.11 درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع %12 
من تاريخ �ال�ستحقاق و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�سة 
يوم �الحد �ملو�فق 2013/6/16 �ل�ساعة 9:30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف 
م�ستند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �و من ميثلك  باحل�سور 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �القل .  
 ق�شم �لدعاوي �لعقارية                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد  10805 بتاريخ 2013/5/29    

   مذكرة  �عالن متظلم �شده بالن�شر
   يف  �لدعوى 2013/85  تظلم جتاري               

�لعامة   ذ.م.م جمهول حمل  �ملتظلم �سده/1-�سركة روي��ال ديب للتجارة  �ىل 
ر��سد  �سعيد  �سيف  وميثله:  �مل��ح��دودة  مينافاكرت�س   / �ملتظلم  �ن  مبا  �الق��ام��ة 
�ملذكور �عاله ومو�سوعه تظلم من  �لتظلم  �قام عليكم  �ل�سام�سي   قد  �لغبار 
�لقر�ر �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2011/922 تنفيذ جتاري و�لر�سوم و�مل�ساريف.   
بالقاعة  �س   8:30 �ل�ساعة   2013/6/9 �مل��و�ف��ق  �الح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
ch1.B.6 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �القل 

.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.  
 رئي�س �لق�شم                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10805 بتاريخ 2013/5/29    
  �عالن بورود �لتقرير بالن�شر

   يف  �لدعوى 2010/940  عقاري كلي                   
للعقار�ت  �الم���ار�ت  د�ر   -2 �سبار�  �سينغ  �رفيندر  عليهم/1-   �ملدعى  �ىل 
3- �سركة مي�سماك �لعقارية ذ.م.م  جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
�ل�سام�سي  �لغبار  ر��سد  �سعيد  �سيف  تومب�سون وميثله:  �سام  ريجينالد   /
يف   2013/5/26 بتاريخ  �ملنعقدة   بجل�ستها  ق���ررت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
�لدعوى �ملذكورة �عاله. �خطاركم بورود تقرير �ل�سيد �خلبري �ملنتدب يف 
�لدعوى وقد حتددت جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 2013/6/30 �ل�ساعة 9.30 

�سباحا بالقاعة ch1A.1 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�شم  �لدعاوي �لعقارية                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10805 بتاريخ 2013/5/29    
�عالن حكم بالن�شر

   يف  �لدعوى رقم 2012/1522   �حو�ل نف�س م�شلمني                        
�ىل �ملحكوم عليه  /1- فوجي�سالفا دونيك جمهول حمل �القامة نعلنكم بان 
�ملذكورة  �ل��دع��وى  يف   2013/5/16 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة 
�عاله ل�سالح  / جاي قو�مي بهروز باالتي: حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�سوري 
و�سمه  )ل��وك��ا(  البنها  �مل��ذك��ورة  فوجي�سالفا  عليها  �مل��دع��ى  ح�سانة  با�سقاط 
بالر�سوم  و�لز�مها  للدولة  �ملذكور  �ل�سغري  باعادة  و�لز�مها  �ملدعى  و�لده  �ىل 
و�مل�ساريف و�ربعمائة درهم �تعاب حماماة و�فهام �ملدعي �ن عليه �عالن �ملدعى 
عليها باحلكم �ملذكور قانوناً. حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب 

�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�شم ق�شايا �ال�شرة                                        

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10805 بتاريخ 2013/5/29    
�عالن حكم بالن�شر

   يف  �لدعوى رقم 2011/552   مدين جزئي                        
�ىل �ملحكوم   عليهما  /1- غالم م�سطفى غالم مرت�سى 2- �سركة �لنجوم �ملتوهجة 
للتجارة  جمهويل حمل �القامة    نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 
2011/10/17 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح  / �سركة طوكيو مارين �ند نيت�سيدو 
فاير �ن�سور�ن�س كومباين مليتد بالز�م �ملدعى عليهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ خم�سون 
�لر�سوم  و�لز�مهما  و�لتكافل  �لت�سامن  �سبيل  على  درهما  وع�سرون  وثالثمائة  �لف 
و�مل�سروفات وخم�سمائة درهم كاأتعاب للمحاماة ورف�س ماعد� ذلك من طلبات.   حكما 
مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر 
�آل مكتوم  �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد  �ل�سمو  با�سم �ساحب  هذ� �الع��الن �سدر 

حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�شم �لق�شايا �ملدنية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10805 بتاريخ 2013/5/29    
   �عادة  �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2012/769  عقاري كلي             
�ىل �خل�سم �ملدخل  /1- فاطمة عبد�لرحمن �حمد �لعطار 2- ماجد �حمد عبد�لرحيم 
�لعطار 3- م�سفر من�سور �حمد من�سور �حمد جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / 
نادر �حمد �حقريان وميثله: عبيد �سقر عبيد بو�ست قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )179541 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ال�ستحاق وحتى متام �لوفاء لبطالن �تفاقية �لبيع 
�خلمي�س  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت  عليها.    و�ملدعي  �ملدعي  بني  فيما  �ملربمة  و�ل�سر�ء 
�ملو�فق2013/6/20 �ل�ساعة 11:00 �س بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�سور 
�و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 
�جلل�سة بثالثة �يام على �القل . ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.

 ق�شم �لق�شايا �لتجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10805 بتاريخ 2013/5/29    
   �عادة  �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2013/43  جتاري جزئي             
�ملدعي  �ن  باكاين جمهول حمل �القامة مبا  �مونكي  �ملدعي عليه    /1- دريو�س  �ىل 
/ �سكيل �حمد علي وميثله: حممد �سيف عبيد علي �حلفيتي  قد �قام عليك �لدعوى 
�لثالثة  من  �ملدعني  �ل�سركات  من  عليه  �ملدعي  باخر�ج  �لق�ساء  �ملطالبة  ومو�سوعها 
وحتى �خلام�سة لت�سببة بخ�سائر فادحة للمدعون جميعا و��ستمر�ر �ل�سركة بني باقي 
بالز�م  �لثالثة حتى �خلام�سة  �ملدعني من  بال�سركات  و�لثاين  �الول  �ملدعيني  �ل�سركاء 
�ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 
�و  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2.D.19 بالقاعة  ���س   8:30 �ل�ساعة   2013/6/9
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 
�جلل�سة بثالثة �يام على �القل . ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.

 ق�شم �لق�شايا �لتجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10805 بتاريخ 2013/5/29    
   �عادة  �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2013/264  �حو�ل نف�س م�شلمني               
�ل��دي��ن جم��ه��ول حمل  ن�سر  ع��ب��د�ل��وه��اب  ن�سر  /1- حممد  عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�بو �لعلمني قد �قام عليك  �القامة مبا �ن �ملدعي / بو�سي عبد�حلليم حممد 
م�سكن  وت��وف��ري  �الب��ن��اء  ونفقة  زوج��ي��ة  بنفقة  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى 
م�ستقل ومنا�سب و�ثبات ح�سانة وم�ساريف �لعالج وم�ساريف در��سية و�لر�سوم 
و�مل�ساريف.  وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/6/11 �ل�ساعة 8:30 
قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�سور  مكلف  فانت  لذ�   ch1.C.13 بالقاعة  �س 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 
بثالثة �يام على �القل . ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.

 ق�شم ق�شايا �ال�شرة                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10805 بتاريخ 2013/5/29    
   �عادة  �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2012/102  عقاري كلي                   
�ىل �ملدعي عليه /1- �سركة ��سكا للعقار )�س.ذ.م.م( ب�سفتها مالكة مل�سروع �رور�   
�قام  �ري��ج عبد�لرز�ق طه �ملفرجي  قد  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / 
عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بف�سخ �تفاقية �لبيع مو�سوع �لدعوى ورد 
مبلغ 329.233 درهم و�لفائدة بو�قع 12% من تاريخ �لتعاقد وحتى متام �ل�سد�د 
و�لر�سوم و�مل�ساريف . وحددت لها جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 2013/6/16 �ل�ساعة 
11:00 �س بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

�يام على �القل . ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�شم �لدعاوي �لعقارية                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10805 بتاريخ 2013/5/29    
   �عادة  �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2013/118  جتاري كلي                   
�ىل �ملدعي عليه /1- �سركة �لز�وية �لذهبية ال�سالح �الطار�ت )ذ.م.م( وميثلها 
مديرها/ حامد م�سطفى رحيم  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / �ل�سركة 
�لتجارية �ملركزية )ذ.م.م( وميثله: حممد �سلمان ح�سن �ل�سابري  قد �قام عليك 
بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )1590452.50  �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية من تاريخ رفع 
�لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام. . وحددت لها جل�سة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/6/10 
�ل�ساعة 9:30 �س بالقاعة ch2.E.22 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثالثة �يام على �القل . ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�شم �لق�شايا �لتجارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10805 بتاريخ 2013/5/29    
   مذكرة  �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2013/739  جتاري كلي             
�مل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- �سركة روب��ا���س��ت للمقاوالت دب��ي )�������س.ذ.م.م(   جمهول  �ىل 
وميثله:  �لهند�سية  للدر��سات  �لعربى  �مل��رك��ز   / �مل��دع��ي  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة  حم��ل 
نا�سر مال �هلل حممد غامن قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �لت�سديق على 
حكم �ملحكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2011/1556 جتاري كلي و�سمه للدعوى 
و�لز�م �ملدعي عليها بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�سة 
يوم �الثنني �ملو�فق 2013/6/3 �ل�ساعة 9:30 �س بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت 
مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �القل . 
 ق�شم �لق�شايا �لتجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10805 بتاريخ   2013/5/29     
          �عالن بالن�شر 

 للمدعى عليه : ح�شن جا�شم دروي�س
يف �لدعوى رقم 2012/1708 مدين كلي �ل�شارقة

�ملكلف  عبادة  عبد�لعزيز  �حل�سابي/  �خلبري  يعلنكم 
�خلربة  الجتماع  �حل�سور  ب�سرورة  �عاله  �لدعوى  يف 
 2013/5/30 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  له  �ملحدد  �حل�سابية 
برج  �ل�ساعة-  دو�ر  �ل�سارقة  بامارة  �لكائن  مكتبنا  مبقر 

د�فكو- مكتب 402
�خلبري �حل�شابي

�عالن �جتماع خربة

�لعدد  10805 بتاريخ   2013/5/29     
          يف �لدعوىر قم 2013/111 جتاري جزئي

�ىل �ملدعى عليه: �ملانيا هاي تك للمطابخ وميثلها ماركو جوهاني�س كروز - مبوجب 
يف  ح�سابي  خبري  بندبنا  �البتد�ئية  �الحتادية  �لفجرية  حمكمة  من  �ل�سادر  �حلكم 
يتوجب  وعليه  �حل�سابية،  �خلربة  �عمال  يف  �لبدء  مت  وقد  �عاله،  �ملذكورة  �لدعوى 
مبو�سوع  �خلا�سة  �مل�ستند�ت  كافة  وبرفقتكم  �خل�سر  مكتبنا  �ىل  �حل�سور  عليكم 
مكتبنا  مبقر  وذلك  ذ.م.م  و�لنقليات  للمقاوالت  �ملحالة  �سركة  من  �ملقامة  �لدعوى 
�لكائن مبنطقة )�لق�سي�س يف �ملربع �لغربي من تقاطع �سارع بغد�د- مع �سارع دم�سق 
خلف �ملطعم �ليومي على �سارع دم�سق عمارة �ل�سعايل �لدور �لر�بع- مكتب رقم )306( 
B هاتف رقم 2578853-04 فاك�س رقم 2578854-04 وذلك بتاريخ 2013/6/5 يف متام 

�ل�ساعة 11.00 �سباحا. 
اخلبري احل�سابي املنتدب يف الدعوى

دعوة �جتماع خربة ح�شابية

�لعدد  10805 بتاريخ   2013/5/29     
  �عــــالن  بيع عقار  باملز�د �لعلني

يف �لق�شية �لتنفيذية رقم 2013/10 تنفيذ د�خلي
قررت قا�سي �لتنفيذ بيع باملز�د �لعلني: �الر�س �ل�سكنية رقم )71 ( حو�س غرب )2/17( 
ب(بجزيرة �بوظبي، با�سم/ ورثة �بر�هيم يو�سف علي  �لطابور �لنعيمي، وم�ساحتها ) 
60* 80( قدم مربع  ح�سبما ورد يف كتاب �لبلدية ، على �ن يتم �لبيع باملز�د �لعلني يوم 
مبقر  �لبيع  متام  وحتى  م�ساء�  �خلام�سة  �ل�ساعة  متام  يف   2013/6/9 �ملو�فق   �الحد 
ق�سر �المار�ت يف �بوظبي بثمن ��سا�سي قدره 4.000.000 درهم )�ربعة ماليني درهم 

( باال�سافة �ىل �مل�ساريف.
   ويتعني على ر�غبي �ل�سر�ء �سد�د تاأمني دخول �ملز�د مقدما مبا ال يقل عن 20% من 
�ملعتمدة يف  �مل�سارف  �حد  بكفالة م�سرفية من  �و  نقد�  �ما  �ملذكورة  �الأ�سا�سي  �لثمن 

�لدولة �و ب�سيك مقبول �لدفع.�سدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/5/27.
                                                                              �لقا�شي/ ه�شام �بو عوف

د�ئرة �لق�شاء باأبوظبي 
 حمكمة �بوظبي �البتد�ئية

�لعدد  10805 بتاريخ 2013/5/29    
   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 2012/4318 كلي جتاري �ل�شارقة  
�ىل �ملدعى عليه:2/و�سام فوؤ�د �بوحيدر  حيث �ن �ملدعي: �سركة �فيا فيجن جلوبال 
�ملحدودة قد �أقام عليكم لدى هذه �ملحكمة �لدعوى �ملذكورة �عاله وقدم فيها الئحة 
و�لت�سامم  بالت�سامن  و�لثانية  �ملدعى عليهما �الوىل  بالز�م  معدلة، ويطالبكم فيها 
�لفا  ع�سر  وخم�سة  مائتان  فقط  درهم   )215.911( مببلغ  للمدعية  يدفعو�  بان 
وت�سعمائة و�حدى ع�سر درهما فقط وذلك باال�سافة �ىل فائدة قانونية بو�قع %12 
�سنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية وحتى متام �ل�سد�د، وكذلك باال�سافة �ىل �لر�سوم 
و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  لذ� يقت�سي ح�سورك �مام هذه �ملحكمة يف متام 
�ل�ساعة �لثامنة و�لن�سف من يوم 2013/6/30 وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي 
ما لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن �حل�سور �و عدم �ر�سال وكيل عنك يف �لوقت 

�ملحدد فان �ملحكمة �ستبا�سر نظر �لدعوى يف غيابك.
قلم �لكتاب

وز�رة �لعدل 
حمكمة �ل�شارقة

 �البتد�ئية �الحتادية

�لعدد  10805 بتاريخ 2013/5/29    
�نذ�ر عديل بالن�شر
   رقم 2013/1460   

 �ملنذرة/  مى للعقار�ت )���س.ذ.م.م( �ملنذر �ليه: حممد علي ماجد �لعمر�ين �سام�سي- �مار�تي 
�ملنذر  �ملنذرة على  تنبه  A2133057(  )جمهول حمل �القامة(    ( �سفر قم  �جلن�سية جو�ز 
�مل�ستحقة و�ملرت�سدة عليه مبلغ وقدره  �لوفاء بالقيمة �اليجارية  �ليه بالتايل:  �وال: ب�سرورة 
)21.000.00(و�حد وع�سرون �لف  درهم م�ستحق حتى تاريخ �نتهاء عقد �اليجار �خلا�س باملكتب 
رقم )1109( �حلا�سل بتاريخ )2013/4/4( باال�سافة �ىل ما ي�ستجد من �لقيمة �اليجارية وذلك 
حتى تاريخ �الخالء �لفعلي للعني �ملوؤجرة وذلك خالل ثالثون يوما تبد�أ من تاريخ �عالنه بهذ� 
�النذ�ر.   ثانياً: �خالء �ملكتب رقم )1109( حمل عقد �اليجار و�لكائنة مبنطقة برج مي �ملقام على 
قطعة �الر�س رقم ) 219- 231( ب�سارع عمان- �لنهدة )1( دبي وت�سليمه للمنذرة خاليا من �لعيوب 
و�ل�سو�غل و�ال�سخا�س وذلك باحلالة �لتي كان عليها وقت �ال�ستالم وذلك خالل �ملدة �ملحددة 
و�أي��ة �سر�ئب ور�سوم  بهذ� �الن��ذ�ر. ثالثا: �سد�د كافة فو�تري �خلدمات من كهرباء ومياه وغاز 
حكومية �خرى تكون م�ستحقة على �لعني حتى تاريخ �الخالء �لفعلي للعني �ملوؤجرة. ر�بعا: �سد�د 
مبلغ وقدره )3.000.00 ( ثالثة �لف درهم وذلك عن غر�مة رجوع �ل�سيكات وذلك طبقا للبند 
رق��م )12( من �سروط عقد �الي��ج��ار. وذل��ك خ��الل ثالثون يوما تبد�أ من تاريخ �عالنكم بهذ� 
�النذ�ر و�ال �سوف ت�سطر �ملنذرة التخاذ كافة �الج��ر�ء�ت �لقانونية �لالزمة ال�سرتد�د حقوقها 
طرفكم مبا يف ذلك �ملطالبة بال�سد�د و�الخالء مع حتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف �لق�سائية 

وذلك مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �الخرى جتاه �ملنذر �ليه.
  �لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  دي �ل �يه بيرب ميدل �ي�ست �ل �ل بي
 بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

  

بتاريخ : 20/ 07/ 2010م �ملودعة حتت رقم :145037 
با�س��م: دو�سيت تاين بابليك كومباين ليمتد

وعنو�نه: 946 ر�ما �آي يف روود، �سيلوم �سب - دي�سرتيكت، باجنر�ك دي�سرتيكت، بانكوك 10500، تايالند
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لورق؛  �أو  �مل��ق��وى  �ل���ورق  م��ن  �سناديق  �ل��ك��ت��ب؛  للتغليف؛  �لبال�ستيك  �أو  �ل���ورق  م��ن  �مل�سنوعة  �حل��ق��ائ��ب 
�الخبارية؛  �لن�سر�ت  �لكتيبات؛  �مل��ج��الت؛  �ل��ظ��روف؛  �لوثائق؛  ملفات  �لكتالوجات؛  �لبطاقات؛  �لتقاومي؛ 
دفاتر �ملالحظات؛ �ملطويات؛ �أقالم �لر�سا�س؛ �أقالم �حلرب؛ �ملل�سقات؛ �ملحايات �ملطاطية؛ �لال�سقات؛ �ألو�ح 

�لكتابة؛ ورق �لكتابة  :    16
و�سف �لعالمة :�لعبارة Dusit RESIDENCE SERVICED APARTMENTS مكتوبة باأحرف 

التينية يف ثالثة ��سطر ويف�سل بينهم خط �فقي و�لكل ب�سكل مميز
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الأربعاء  29  مايو 2013 �لعدد 10805

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 178216            بتاريخ : 2012/8/16
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /  /  200م

با�س��م: �لقلب �الأبي�س الألعاب �الأطفال.
وعنو�نه:�س.ب: 80540، �ل�سارقة، �المار�ت �لعربية �ملتحدة. 

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�الألعاب وخا�سة �ألعاب �الأطفال.

�لو�ق�عة بالفئة: 28 
�ملو�سح. �ل�سكل  يف  كما  التينية  " بحروف   shoulder Buddies " و�سف �لعالمة:�لكلمتان

�ال�س��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الأربعاء  29  مايو 2013 �لعدد 10805

�لعدد  10805 بتاريخ 2013/5/29    
�عالن حكم بالن�شر

   يف  �لدعوى رقم 2010/415   عقاري كلي                          
�ىل �ملحكوم عليه  /1- �سركة �سي �ي ��س �سركة منطقة حره ذ�ت م�سوؤولة حمدودة   جمهول  حمل �القامة 
 / ل�سالح   �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  يف   2013/1/28 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
عليهما  للمدعى  �حل�سوري  ومبثابة  �الول  عليه  للمدعى  ح�سوريا  �ملحكة-  بحكمت  ما�سلوف  �سريجي 
�ثانية- 1( بالز�م �ملدعى عليهما �الول و�لثانية بالت�سامن و�لت�سامم فيما بينهما بان يوؤديا للمدعيني مبلغ 
وت�سعة  �لف وخم�سمائة وو�حد وخم�سني  و�ستة وع�سرين  ت�سعة وثالثني مليون   ( درهما   39.026.551.39

وثالثني فل�سا( 2( بانفر�د �ملدعيني مبلكية �الر��سي باالرقام :

يف  �الر����س��ي  تلك  قيود  لتعديل  �ل��ع��امل  و�سركة  نخيل  �سركة  وخماطبة  �ل��ع��امل  ج��زر  م�سروع  يف  �لكائنة   
�سجالتهما وجعلها با�سماء �ملدعيني 3( بالز�م �ملدعى عليهما بالر�سوم وبامل�ساريف وباألف درهم مقابل �تعاب 
�ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� 

�العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�شم �لق�شايا �ملدنية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

)TW-AF-B15(
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)TW-AF-B24(
)TW-AF-B16(

)TW-AF-B9(
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)TW-AF-B18(
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)TW-AF-B19(
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حني  عادية  �إلكرتونية  ر�سالة  عرب  �عتد�ء  �أخ��ري�ً  وقع 
ُيفرت�س  ر�سائل  منتقاة  جنوبية  كورية  �سركات  تلّقت 
�أن  يبدو  �الئتمان.  بطاقات  عن  معلومات  تت�سمن  �أن 
فتحو�  �الإل��ك��رتون��ي��ة  �لر�سائل  فتحو�  �ل��ذي��ن  �ملتلّقني 
�حلقيقة  يف  ك��ان��ت  �ل��ر���س��ائ��ل  الأن  �ل��ع��دو  ب���اب  عليهم 
هجوماً من �الإنرتنت. بدل تلقي �ملعلومات �ملتوقعة عن 
موقوتة  قنبلة  بتنزيل  �ملتلقون  قام  �الئتمان،  بطاقات 
يوم  لالنفجار  م��ربجم��ة  ك��ان��ت  وق��د  حو��سيبهم  على 
�لظهر  بعد  م��ن  �لثانية  �ل�ساعة  يف  �أب��ري��ل   3 �الأرب��ع��اء 

بتوقيت كوريا.
يف تلك �للحظة، �نت�سرت �لفو�سى يف �أكر من 30 �ألف 
حا�سوب يف قنو�ت �لتلفزة و�لبنوك يف كوريا �جلنوبية، 
ف��ظ��ه��رت ع��ل��ى ���س��ا���س��ات �حل��و����س��ي��ب �مل��ت�����س��ررة ر�سالة 
�لقر�س  على  ت�سغيل  نظام  تركيب  )ُيرجى  فيها  ُكتب 
حذف  �لعمل.  عن  �لنقدية  �الآالت  وتوقفت  �ل�سلب(، 
)د�رك  �الآن  �خل��رب�ء  ي�سميه  �ل��ذي  �خلبيث  �لربنامج 
�الأقر��س  م��ن  �ل��ب��ي��ان��ات   )DarkSeoul( ���س��ي��ول( 
�حلو��سيب  ت�سغيل  �إع���ادة  ��ستحالة  يعني  ما  �ل�سلبة، 

�ملت�سررة.
برنامج )د�رك �سيول( �أحد �أخطر �العتد�ء�ت �لرقمية 
�ل�����س��ن��ة، ل��ك��ن ت��ت��ل��ق��ى م���ر�ك���ز �لدفاع  يف �ل���ع���امل ه����ذه 
�أ�سبوع  كل  �إن���ذ�ر�ت  �لغربية  �لعو��سم  يف  �الإل��ك��رتوين 
تقريباً. مت �بتكار �أخطر �عتد�ء حتى �الآن يف �لواليات 
�مل��ت��ح��دة. يف ع��ام 2010، ���س��ّرب حم��ارب��ون ب��ارع��ون يف 
�الأمريكي،  �لرئي�س  من  ب��اأم��ٍر  �ملتطورة،  �لتكنولوجيا 
�لنووية  �مل��ن�����س��اآت  �إىل  ��ر  �مل��دمِّ ن��ت(  )�ستاك�س  ف��ريو���س 

�الإير�نية.
�الإلكرتونية  �الع��ت��د�ء�ت  حجم  يتنامى  �أن  �ملتوقع  من 
يف �ملرحلة �ملقبلة. يجّهز �لقادة �لع�سكريون يف �لواليات 
�الأطل�سي  �الأوروب����ي����ون يف ح��ل��ف  و���س��رك��اوؤه��م  �مل��ت��ح��دة 
�مل��رت��ق��ب��ة. يف غ�سون  �ل��ب��ي��ان��ات  كتائب ج��دي��دة حل��رب 
�لعامل  �أنحاء  �ل��دويل يف  �لقانون  ذلك، يتجادل خرب�ء 
هل  �جل��دي��د.  �ل��ت��ه��دي��د  طبيعة  ح���ول  �ل�سيا�سيني  م��ع 
�أّن هذه �الع��ت��د�ء�ت هي  �أم  �ندلعت �حل��رب منذ �الآن؟ 
نوع جديد  �أ�سبح  و�إرهابية؟ ويف حال  �أعمال تخريبية 
من �حلروب قيد �الإعد�د، فهل ميكن ��ستعمال �لو�سائل 

�لع�سكرية للرد على �العتد�ء�ت �الإلكرتونية؟

حرب امل�ستقبل
ق��ب��ل �أي�����ام م���ن ك���ارث���ة �حل��و����س��ي��ب يف ���س��ي��ول، ن�سرت 
باللون  رفيعاً  كتّيباً  �الأطل�سي  حلف  بقيادة  جمموعة 
�الأزرق، يقدم �أجوبة خطرية عن جميع تلك �الأ�سئلة. ال 
يبدو )دليل تالني للقانون �لدويل �ملُطبَّق على �حلرب 
�الإلكرتونية( �أكر �سماكة من �إبهام �لرئي�س �الأمريكي. 
ولكنه  �الأطل�سي  حلف  عن  �سادرة  ر�سمية  وثيقة  لي�س 
�لرئي�س  ي��د  �إىل  و�سوله  بعد  �ل��ع��امل  تغيري  ي�ستطيع 

بار�ك �أوباما.
قد تكون �لقو�عد �لتي جمعها خرب�ء �لقانون �لدويل 
بني  �خل��ط��وط  بطم�س  كفيلة  �ل��ك��ت��ّي��ب  يف  �ل��ن��اف��ذون 
�ع��ت��د�ء خطري على  ب�سن  ت�سمح  وق��د  و�ل�سلم،  �حل��رب 
�لبيانات، وقد يحتدم �ل�سر�ع ويتحول �سريعاً �إىل حرب 
�لقادة  �أن يف�ّسره  بالقنابل و�ل�سو�ريخ. ميكن  حقيقية 
�لع�سكريون �أي�ساً كدعوة الإطالق �أول �سربة ��ستباقية 

يف �حلرب �الإلكرتونية.
يف  �الأطل�سي  حللف  تابعة  بحثية  منظمة  م��ن  ب��دع��وٍة 
�لعا�سمة �الإ�ستونية، تالني، ُعقد �جتماع برئا�سة حمام 
وناق�س  �ل��ب��ن��ت��اغ��ون  م��ع  رو�ب����ط  ل��ه  �أم��ريك��ي  ع�سكري 
خالله خرب�ء بارزون يف جمال �لقانون �لدويل قو�عد 
�حلروب �مل�ستقبلية. �لقانون �لدويل يف معظمه قانون 
�لعرفية وما  �ل��ق��و�ن��ني  ي��ح��دد �خل���رب�ء طبيعة  ع���ريف. 

ميكن �إدر�جه �سمن هذه �لفئة.
مي��ك��ن �ع��ت��ب��ار �ل��وث��ي��ق��ة �ل��ن��اج��م��ة ع���ن �الج���ت���م���اع، �أي 
)دليل تالني(، �أول كتاب غري ر�سمي عن قو�عد �حلرب 
على  ب��ل  ُمطمئنة،  �آث���ار  �أي  يقدم  ال  لكنه  �مل�ستقبلية. 
��ستهد�ف  على  ب��ال��رد  ل��ل��دول  ي�سمح  ذل��ك  م��ن  �لعك�س 

�لبيانات باأ�سلحة �حلرب �حلقيقية.
�ملحتملة  �ل��ن��ت��ائ��ج  �ل��ب��ن��ت��اغ��ون  �أو����س���ح  ���س��ن��ت��ني،  م��ن��ذ 
تعطيل  يحاول  من  كل  �أّن  �أعلن  حني  �ملمار�سات  لهذه 
�ل�سبكة �لكهربائية يف �أقوى بلد يف �لعامل عرب فريو�س 

�إلكرتوين قد يتوقع هجوماً �ساروخياً رد�ً على ذلك.

بنية حتتية رقمية
ُذك���رت خم��اط��ر �حل���رب �الإل��ك��رتون��ي��ة ب��اأو���س��ح �سكل يف 
و��سنطن خالل �الأ�سابيع �الأخرية. يف منت�سف مار�س، 
م��ن ك��ب��ار رج����ال �الأعمال  ���س��خ�����س��اً   13 �أوب���ام���ا  ج��م��ع 
�الأمريكيني يف )غرفة �الأزمات( يف �لطابق �الأر�سي من 
�لبيت �الأبي�س، وهي �أكر غرفة �سرية من بني قاعات 
�ملوؤمتر�ت �ل�سرية كلها. �سملت �ملجموعة روؤ�ساء �سركات 
ب��ي م��ورغ��ان ت�ساي�س( و)�إك�سون  �إ����س( و)ج��ي  ب��ي  )ي��و 
و�حد:  مو�سوع  حول  يتمحور  �الجتماع  كان  موبيل(. 
ب��احل��رب على  �مل��ت��ح��دة  �ل��والي��ات  ت��ف��وز  �أن  كيف ميكن 

�الإنرتنت؟
�لوطنية  �ال�ستخبار�ت  مدير  كان  ذل��ك،  على  يوم  قبل 
�لتهديد  �أن  �ع���ت���رب  ق���د  ك���الب���ر  ج��ي��م�����س  �الأم���ريك���ي���ة 
�ل��والي��ات �ملتحدة  ت��و�ج��ه��ه  �الإل���ك���رتوين )�أك���رب خطر 

ر�هناً(.
ناق�سه  عما  للك�سف  م�ستعد�ً  �الأب��ي�����س  �لبيت  يكن  مل 
رج���ال �الأع��م��ال و�ل��رئ��ي�����س يف )غ��رف��ة �الأزم�����ات(. لكن 
بح�سب ر�أي خبري تكنولوجيا �ملعلومات يف جامعة ر�ي�س 
�الأرجح  على  يتعلق  �لنقا�س  ك��ان  ب��رون��ك،  كري�ستوفر 
تو�جهه  �ل��ذي  �لتهديد  حجم  ت��درك  �ل�سركات  بجعل 

وتعزيز رغبتها يف �لتعاون.

)غرب متوح�س(
�لفرتة  ت��ال��ني( يف  )دل��ي��ل  ن�سر  يتم  �أن  تكن �سدفة  مل 
�لع�سكري  �مل��ح��ام��ي  ب��رئ��ا���س��ة  �ل��دل��ي��ل  �أُع�����ّد  �ل��ر�ه��ن��ة. 
�الأم���ريك���ي م��اي��ك��ل ���س��م��ي��ت، وق���د �ع��ت��رب مم��ث��ل��ون عن 
�حلقبة  يف  قانونية  وثيقة  )�أه���م  �أن���ه  �الأطل�سي  حلف 

�الإلكرتونية(.
مع  �جلميع  تعامل  ب�سر�حة.  )لنتكلم  �سميت:  يقول 
�الإن���رتن���ت وك��اأن��ه ج���زء م��ن ظ��اه��رة �ل��غ��رب �ملتوح�س، 
�أن  �أنه منطقة خارجة عن �لقانون. لكن يجب  مبعنى 
يكون �لقانون �لدويل عاداًل و�أن ينطبق على �الأ�سلحة 

�الإلكرتونية كما �الأ�سلحة �لتقليدية(.
�لقول �أ�سهل من �لفعل طبعاً. متى ت�سبح �لربجميات 
�خلبيثة �سالحاً؟ ومتى ي�سبح �لقر�سان حمارباً، ومتى 
خانة  �لتج�س�س يف  عمليات  �أو  �مللتوية  �مل��ن��اور�ت  تدخل 
�لدويل؟  �لقانون  ت�سنيف  بح�سب  �مل�سلح(  )�الع��ت��د�ء 
�ملف�سلة  �الأ�سئلة  ه��ذه  ع��ن  �الأج��وب��ة  تو�سح  �أن  ميكن 

حقيقة �الختالف بني �حلرب و�ل�سلم.
�لدر��سات  م���رك���ز  م���ن  ل��وي�����س  ج��ي��م�����س  ي�����س��ك��ك  ل��ك��ن 
�ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة و�ل���دول���ي���ة يف و����س��ن��ط��ن )�أح�����د �أب���رز 
خرب�ء �حلرب �الإلكرتونية يف �لبلد( بالكتّيب �جلديد، 
�لتحرك  م����ربر�ت  �سقف  لتخفي�س  )دع����وة  وي��ع��ت��ربه 
�لع�سكري(. بالن�سبة �إىل لوي�س، ال �سك يف �أن �لرد على 
)�حلرمان من خدمات �الإنرتنت( بالو�سائل �لع�سكرية 
)�أمر جنوين فعاًل(. يعترب �أن )دليل تالني يثبت عدم 

وجوب �ل�سماح للمحامني بالت�سرف وحدهم(.

تغيري منطق احلرب
قد ي�سبح حتديد م�ستوى خطورة �لربجميات �خلبيثة 
ل��ت��ربي��ر ���س��ن �ع���ت���د�ء م�����س��اد م�����س��األ��ة �أ���س��ا���س��ي��ة حلفظ 
�العتد�ء�ت  وح��ده��ا  �جل��دي��دة،  �لعقيدة  وف��ق  �ل�سالم. 
�لتي ت�سبب �سرر�ً ج�سدياً �أو �سخ�سياً، لكن لي�س �سرر�ً 
ُت��وؤَخ��ذ ب��االع��ت��ب��ار على م�ستوى  �ف��رت����س��ي��اً، ه��ي �ل��ت��ي 
�لقانون �لدويل. �أما تعّطل �حلا�سوب �أو فقد�ن �لبيانات 

فلي�س مربر�ً كافياً ل�سن �أي )�عتد�ء م�سلح(.
لكن ماذ� لو مل ي�سبب تعطل �حلو��سيب �سرر�ً ج�سدياً 
�إىل خ�سائر  �أدى  بل  �حل��االت(  يح�سل يف معظم  )كما 
�الإل��ك��رتوين على )وول  ك��ان �الع��ت��د�ء  ك���ربى؟  مالية 
�سرتيت( كفياًل بتعطيل �ل�سوق الأيام عدة وقد ��ستعمل 
�حلرب  خيار  لتربير  �حل��ادث��ة  تلك  تالني  يف  �خل���رب�ء 
�عتبار  �الأم��ريك��ي��ون  �ملمثلون  �أر�د  مماثلة.  ح���االت  يف 
ل  �لتحرك يف تلك �حلالة دفاعاً عن �لنف�س بينما ف�سّ
�الأوروب����ي����ون ع���دم �ل��ق��ي��ام ب��ذل��ك. ل��ك��ن ك���ان �ملحامون 
موقفهم  ع��ل��ى  م�سممني  �الأم���ريك���ي���ون  �ل��ع�����س��ك��ري��ون 
باإطالق  �حل��ق  مينح  �القت�سادي  �ل�سرر  �أن  فاعتربو� 

�عتد�ء م�ساد �إذ� �عُترب �ل�سرر )كارثياً(.
يقرر حجم  �أن  بلد  ك��ل  على  يتوقف  �مل��ط��اف،  نهاية  يف 
�ل�سرر �القت�سادي �لكايف لتربير خو�س �حلرب. لكن 
�إىل  �مل��ق��ارب��ة  ت���وؤدي  �أن  كري�س  �الأمل���اين  �خلبري  يخ�سى 
مبوجب  �ل��ق��وة  ��ستعمال  منع  ب�سبب  �لو�سع  �ن��ف��الت 
�ل��ق��ان��ون �ل�����دويل. ب��ال��ت��ايل، ه��ل ك���ان �الع���ت���د�ء �لذي 
مل  م�سلحاً؟  مار�س   20 يف  �جلنوبية  كوريا  ��ستهدف 
يتم �حت�ساب كامل �خل�سائر �ملالية �لناجمة عن تعطيل 
)ولي�س  �ل�سيا�سيون  �سيقرر  ب��ع��د.  �ل��ب��ن��وك  حو��سيب 

�ملحامني( ما �إذ� كانت �الأ�سر�ر )كارثية(.
�لتي قد يتحول فيها �الإنرتنت  �ل�سرعة  لكن �ت�سحت 
�إىل �ساحة ل�سر�عات مكّثفة هذ� �ل�سهر، حني تعّر�ست 
���س��رك��ت��ان ب���ارزت���ان ل��ت��زوي��د خ��دم��ات �الإن���رتن���ت فجاأًة 
العتد�ء رقمي م�ستمر بد� �أنه ظهر من �لعدم. ��ستهدف 
 Spamhaus.org موقع  �أ�سا�سي  ب�سكل  �العتد�ء 
�الإلكرتوين، وهو م�سروع كان يطارد �أكرب جهات توزيع 
�لر�سائل �الإلكرتونية غري �ملرغوب فيها على �الإنرتنت 
جهات  ت�سمل  ���س��ود�ء  لو�ئح  بف�سل   .1998 ع��ام  منذ 
ر���س��ائ��ل غ��ري م��رغ��وب فيها، ت�ستطيع  ت��وج��ه  م��ع��روف��ة 
بخدمات  �مل�ستخدمني  ت����زّود  �ل��ت��ي  �الأخ����رى  �جل��ه��ات 
�الإنرتنت تنقية �لربيد غري �ملرغوب فيه. عرب توفري 
�أقوياء وقد  �أع��د�ء  �ملنظمة على  هذه �خلدمة، ح�سلت 
��ستهدفتها �عتد�ء�ت عدة. لكن تطغى موجة �العتد�ء�ت 
عن  ف�����س��اًل  �الأخ�����رى.  �لعمليات  جميع  ع��ل��ى  �ل��ر�ه��ن��ة 
تعطيل موقع Spamhaus، �أثرت تلك �العتد�ء�ت 
 CloudFlare �الأم��ريك��ي��ة  �ل�����س��رك��ة  ع��ل��ى  م��وق��ت��اً 
�ملحللون  ي��ق��ّدر  �الع���ت���د�ء.  منع  ت�ساهم يف  ك��ان��ت  �ل��ت��ي 
�لثانية،  يف  جيجابايت   300 بلغت  �الع��ت��د�ء  ق��وة  �أن 
وهو معدل �أعلى بب�سعة �أ�سعاف من م�ستوى �العتد�ء 
 .2007 ع��ام  يف  �الإ�ستونية  �ل�سلطات  ��ستهدف  �ل��ذي 
حتى �إن �العتد�ء �نعك�س على حركة �لبيانات يف �سبكة 
 Stophaus الإنرتنت كلها. �أعلنت جمموعة ��سمها�
م�سوؤوليتها عن �العتد�ء و�عتربت خطوتها رد�ً �نتقامياً 
�سركات  ���س��وؤون  يف  ت��دّخ��ل   Spamhaus موقع  الأن 

�الإنرتنت �لرو�سية و�ل�سينية �لنافذة.
�القت�سادية،  للم�سالح  خدمًة  �ملدنية،  �لقوى  تخو�س 

ب��ذل��ك جميع  تن�سف  وه��ي  �الإل��ك��رتون��ي��ة  �حل���رب  لعبة 
�أ�س�س منطق �حلرب �ل�سابق.

اعتداء حتمي
ُتظهر جتربة ميد�نية يف �لواليات �ملتحدة مدى و�قعية 
�ملحتملني،  �ملعتدين  م��ن  للتخل�س  �ل��ق��ائ��م.  �لتهديد 
 Trend Micro �ملعلومات  بنت �سركة تكنولوجيا 
�سغرية،  �أم��ريك��ي��ة  مدينة  يف  �فرت��سية  �سخ  حمطة 
)�لزو�ر(  �إىل  بالن�سبة  تبدو كذلك  �أن  ُيفرت�س  كان  �أو 
م��ن �الإن��رتن��ت على �الأق���ل. �أط��ل��ق عليها �خل���رب�ء ��سم 
�ملحتملني  �ملعتدين  جل��ذب  مة  م�سمَّ وه��ي  )�مل�سيدة( 

على �الإنرتنت.
�ل�سناعية  �لتحكم  و�أنظمة  �خل��و�دم  �لفخ  معّدو  رّك��ب 
�لتي ت�ستعملها �خلدمات �لعامة �ملتو�فرة بهذ� �حلجم. 
�حلو��سيب  على  و���س��ع��و�  و�ق��ع��ي��ة،  �لتجربة  ت��ب��دو  ك��ي 
وثائق مزيفة ولكن تبدو حقيقية عن �إد�رة �ملدينة. بعد 
�عتد�ء.  �أول حماولة  �ملحللون  �سجل  �ساعة فقط،   18
�عتد�ء   38 ح�سل  �ل��الح��ق��ة،  �الأرب���ع���ة  �الأ���س��اب��ي��ع  ويف 
�ل�سني  بلد�ً. �سدر معظمها من حو��سيب يف   14 من 
)%35(، تليها �لواليات �ملتحدة )%19(، ثم الو�س 

.)12%(
�أدو�ت جت�س�س يف حمطة  د���س  ح��اول معتدون كثريون 
�ملن�ساأة.  �سعف  ن��ق��اط  ع��ن  بحثاً  �مل��زع��وم��ة  �مل��ي��اه  �سخ 
بع�س  ذه��ب  لكن  �لتج�س�س.  �ل��دويل  �لقانون  مينع  ال 
�لقر��سنة �إىل �أبعد من ذلك، فحاولو� �لتالعب باأجهزة 

�لتحكم �أو حتى تدمريها.
 Trend ���س��رك��ة  يف  م��وظ��ف  ���س��ن��اي��در،  �أودو  ي�����س��ّن��ف 
)�لتج�س�س  خ��ان��ة  ���س��م��ن  �حل����االت  ه���ذه   ،Micro
�ل��ك��ال���س��ي��ك��ي(: )ح����اول �ل��ب��ع�����س زي����ادة ���س��رع��ة دور�ن 
�لعامل  �أنها ما كانت لت�سمد يف  �ملياه لدرجة  م�سخات 

�حلقيقي(.
تقول تريي بنزيل، �ملر�أة �لتي ُيفرت�س �أن حتمي �لبلد 
�أكر  �حلو��سيب  �سبكات  �عتد�ء�ت مماثلة وجتعل  من 
�أماناً: )ال �أحد ي�سكك بحدوث �عتد�ء �إلكرتوين كارثي 
�سيح�سل  متى  نعرف  ال  لكننا  �ملتحدة.  �ل��والي��ات  �سد 
)خمترب  ورئي�سة  حو��سيب  �خت�سا�سية  بنزيل  ذل��ك(. 
م�سروع  وهو  كاليفورنيا،  يف   )DeterLab( �ل��ردع( 
2003 بتمويل جزئي من وز�رة �الأمن  تاأ�س�س يف عام 
وي��ق��دم من�سة حم��اك��اة الختبار  �الأم��ريك��ي��ة  �ل��وط��ن��ي 

�لردود على �العتد�ء�ت �الإلكرتونية.
�حلرب  �سيناريو  ت�سف  ح��ني  بنزيل  �سوت  يرجتف  ال 
�ل��ذي ت�سميه )ب��ريل ه��ارب��ور �الإل���ك���رتوين(. ق��د يبدو 
�لكهربائي  �لتيار  )�نقطاع  �الآت��ي:  �ل�سكل  على  �لو�سع 
ال  ��سطر�بات  �لكهرباء،  �سبكة  �نهيار  طويلة،  لفرت�ت 
ميكن �إ�سالحها يف �الإنرتنت(. فجاأًة، لن ت�سل �الأغذية 
�إىل �ملتاجر يف �لوقت �ملحدد و�ستتوقف �الآالت �لنقدية 
�سيء  كل  )يتوقف  بنزيل:  تو�سح  �الأم���و�ل.  توزيع  عن 
على �حلو��سيب يف هذه �الأيام، حتى ت�سليم �لعجني �إىل 

�خلباز يف ز�وية �ل�سارع(.
�الأزمة.  مل�سار  �أخ��رى  �سيناريوهات  �أي�ساً  بنزيل  ت�سف 
�لبو�بات  مثاًل، تتحدث عن وجود بر�مج تفتح وتقفل 
ن�سبياً.  ه�سة  تكون  �لتي  �الأمريكية  بال�سدود  �ملرتبطة 
ت�سعر بنزيل بالقلق من �أن يتمكن قر�سان ذكي من فتح 

�ل�سدود �الأمريكية حني يرغب يف ذلك.

�سربات ا�ستباقية
)�ملدينة  �الآن يف  �حل��االت وغريها  ه��ذه  �ختبار  يجري 
�خلرب�ء  بناها  �فرت��سية  مدينة  وه��ي  �الإلكرتونية(، 
ملحاكاة  جري�سي  نيو  يف  حو��سيبهم  على  �الأم��ريك��ي��ون 
عو�قب �العتد�ء�ت على �لبيانات. )�ملدينة �الإلكرتونية( 
م��زودة بربج مياه وحمطة قطار و15 �ألف مقيم. كل 
�سيء مرت�بط بطريقة و�قعية، ما ميّكن �خلرب�ء من 
در��سة �الآثار �لكارثية �لتي ميكن �أن ت�سببها �العتد�ء�ت 

�الإلكرتونية لل�سكان.
�الأول  �مل��ق��ام  يف  �ال�ستخبار�ت  وك���االت  تقوم  �أوروب����ا،  يف 
مب���ح���اك���اة �أل����ع����اب �حل������رب �ل���رق���م���ي���ة. ي�����س��م��ل جهاز 
�ال�ستخبار�ت �خلارجية يف �أملانيا وحدة تدر�س تفا�سيل 
�أّن فريق جهاز �ال�ستخبار�ت  �مل�ستقبل. �لالفت  حروب 
�خل��ارج��ي��ة ال ي��ح��اك��ي �حل����االت �ل��دف��اع��ي��ة فح�سب بل 
لنوع  ��ستعد�د�ً  �سيناريوهات هجومية  على  �أي�ساً  يركز 

من �ل�سربات �لرقمية �مل�سادة.
)�ل���ع���م���ل���ي���ات �الإل����ك����رتون����ي����ة �ل���ه���ج���وم���ي���ة( ج�����زء من 
�الإلكرتونية  ب����احل����روب  �خل���ا����س���ة  �ال����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
يحدد  �الأطل�سي.  حلف  ب��ل��د�ن  م��ن  ع��دد  يف  �مل�ستقبلية 
)دليل تالني( �الآن �الأ�سا�س �لقانوين ل�سربات ��ستباقية 

منذ  �ل��دويل  �لقانون  يف  م�سكلة  تطرح  كانت  حمتملة 
�الب��ن �سربة  بو�س  ج��ورج  �الأمريكي  �لرئي�س  �أطلق  �أن 

��ستباقية �سد �لعر�ق يف مار�س 2003.
�الجتماعات  خالل  للجدل  �إث��ارة  �الأك��ر  �مل�ساألة  كانت 
�ملربرة  �لهجومية  �ل�سربة  بتوقيت  تتعلق  ت��ال��ني  يف 
�سد  �لنف�س  ع��ن  ل��ل��دف��اع  ��ستباقية  عملية  باعتبارها 
�لر�هنة، يجب  �لعقيدة  وفق  �الإلكرتونية.  �العتد�ء�ت 
عن  �ل��دف��اع  ح��ق  ال�ستعمال  و�سيكاً  �الع��ت��د�ء  ي��ك��ون  �أن 
�لنف�س ب�سكل ��ستباقي. يبدو )دليل تالني( �أكر �سخاًء 
يف هذ� �ملجال، فيعترب �أن �ل�سربة �الأوىل تكون مربرة 
�لتهديد،  ملو�جهة  �الأخ���رية  �لفر�سة  تعك�س  كانت  �إذ� 
وذلك حتى لو ك�سف �ل�سالح �لرقمي عن �أ�سو�أ �آثاره يف 

مرحلة الحقة.
يت�سح �خلطر �لكامن يف تطبيق ذلك �ملعيار يف طريقة 
تعامل خ���رب�ء �ل��ق��ان��ون �ل���دويل يف ت��ال��ني م��ع فريو�س 
�لذي  �الآن(  حتى  خبيث  برنامج  )�أ���س��و�أ  نت(  )�ستاك�س 
�أوباما على  كان قد ُنقل �إىل �ملن�ساآت �لنووية باأمٍر من 
ما يبدو. دمر �لهجوم على �لبيانات �أع��د�د�ً كبرية من 
�ليور�نيوم  �مل�ستعملة لتخ�سيب  �ملركزي  �لطرد  �أجهزة 
يف م�سنع ناتنز. مبوجب معايري )دليل تالني(، ُيعترب 

�لهجوم مبثابة �إعالن حرب.
ه��ل مي��ك��ن �أن ت��ك��ون �ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة ج��ه��ة معتدية 
يف ح���رب ه��ج��وم��ي��ة ت��ن��ت��ه��ك �ل��ق��ان��ون �ل������دويل؟ يظن 
خ��ب��ري �ل��ق��ان��ون �ل����دويل ك��ري�����س م��ن ك��ول��ون��ي��ا �أن ر�أي 
)مكافاأة  هو  نت(  )�ستاك�س  تالني( عن فريو�س  )دليل 
ي�سّنه  �ل��ذي  �لرقمي  �الع��ت��د�ء  �أّن  مبعنى  للبنتاغون(، 
�لنف�س(  للدفاع عن  ��ستباقياً  )عماًل  ُيعترب  قد  �أوباما 

�سد �لربنامج �لنووي يف �إير�ن.

غمو�س يغّلف احلرب االإلكرتونية
تلك  تتحقق  �أن  مي��ك��ن  ت���ال���ني(،  )دل��ي��ل  تف�سري  وف���ق 
�العتد�ء�ت نتيجة وفرة حو�دث �لتج�س�س �الفرت��سية 
ب�سكل  �ل�سناعية  �لدول  �لذي ي�سيب جميع  �لنوع  من 
���س��ب��ه ي���وم���ي. وف���ق ق���و�ع���د )دل���ي���ل ت���ال���ني(، ال ُيعترب 
�أن  ع��ل��م��اً  �الإل���ك���رتوين وح���ده ع��م��اًل ح��رب��ي��اً  �لتج�س�س 
�ل�سيا�سيني �الأمريكيني ي�سنفونه كاعتد�ء. لكن يعترب 
خرب�ء �لقانون �لدويل �أن �عتد�ء�ت �لتج�س�س قد متهد 
��ستباقي  �عتد�ء  �إط��الق  يجعل  ما  مدمرة،  العتد�ء�ت 

�سد �جلو��سي�س و�سيلة للدفاع عن �لنف�س.
)دليل  �ق��رت�ح��ات  متهد  �أن  من  بالقلق  �لبع�س  ي�سعر 
تالني( لتو�سيع قو�عد )�حلرب على �الإره��اب(. �أ�ساف 
معّدو �لكتّيب دعوة �خلبري �جليو�سرت�تيجي �الأمريكي 
ت���د�ب���ري وق��ائ��ي��ة ���س��د )�لن�سخة  ن���اي الأخ����ذ  ج���وزي���ف 
�لكتّيب.  �إىل  �سبتمرب(   11 �عتد�ء�ت  �الإلكرتونية من 
يعني ذلك �أن �لقوة �لعظمى ت�ستطيع �أن تعلن �حلرب 
ع��ل��ى جم��م��وع��ات �ل��ق��ر����س��ن��ة �مل��ن��ّظ��م��ة. ه��ل مي��ك��ن �أن 
ت�ستعمل طائر�ت قتالية بال طيار �سد �لقر��سنة؟ يحذر 
لت�سمل  �لقتال  منطقة  تو�سيع  �أن  من  كري�س  �خلبري 
�حلو��سيب �ملحمولة �لتابعة جلماعة غري منظمة من 
يعرّب  �الإن�سان(.  على حقوق  )تهديد�ً  �سيطرح  �الأف��ر�د 
نطاق  تو�سيع  من  خماوفه  عن  �أي�ساً  �الأمل���اين  �جلي�س 
�حلرب �لرقمية. كارل �سر�يرن عميد يف �أكادميية قيادة 
�لذين  �الأ�سخا�س  و�أح��د  هامبورغ،  �الأمل��اين يف  �جلي�س 
يوؤكدون على �سرورة حتديد )قو�عد �أخالقية( ل�ساحة 
�ملعركة على �الإنرتنت ويعتربون �أن وجود معيار دويل 
ال�ستعمال �الأ�سلحة �لرقمية �أمر �أ�سا�سي. يجب �أن يعيد 
�لقادة �لع�سكريون �لنظر باأهم م�ساألة متعلقة بالدفاع 
)دليل  ذكر  �ملعتدي؟  �الإل��ك��رتوين: من هو  �لف�ساء  يف 
تالني( بكل تفاوؤل: )يف معظم �حلاالت، ميكن حتديد 
م�سدر �العتد�ء�ت على �لبيانات(. لكن ال يتطابق ذلك 
تكنولوجيا  �أمن  �ال�ستنتاج مع جتارب عدد من خرب�ء 

�ملعلومات.
ب�����رز �ل���غ���م���و����س �ل���ن���م���وذج���ي �ل�������ذي ي���غ���ّل���ف �حل����رب 
�الإلكرتونية يف �لفرتة �الأخرية من خالل منوذج كوريا 
�جلنوبية. يف �لبد�ية، قال �مل�سوؤولون �إن م�سدر �عتد�ء 
�ل�سمال حتماً، لكن �سرعان ما  )د�رك �سيول( كان من 
مت تعّقبه يف �ل�سني و�أوروبا و�لواليات �ملتحدة. ي�ستبه 
بع�س �ملحللني �الآن بقر��سنة يتحركون بد�فع وطني يف 
كوريا �ل�سمالية، وذلك ب�سبب طبيعة �لربنامج �خلبيث 
غري �ملعقد ن�سبياً. ال بد من �لت�ساوؤل يف هذه �حلالة عن 
�لطرف �لذي يجب �أن ت�ستهدفه كوريا �جلنوبية للرد 

على �العتد�ء �سدها.
�لقانون  خبري  ي�ستنتج  �جلنوبية،  ك��وري��ا  ح��ادث��ة  بعد 
�لدويل كري�س �أن �ملحامني �سيو�جهون قريباً )م�سكلة 

عالقة جديدة(: )حرب على �أ�سا�س �ل�سبهة(.

االآن وقد اأ�سبحت احلروب تندلع �سمن �ساحات القتال الرقمية اأي�سًا، طرح خراء القانون الدويل قواعد خا�سة باحلرب االإلكرتونية. 
لكن تتعدد االأ�سئلة العالقة. هل من املنا�سب الرد على اأي هجوم اإلكرتوين بالو�سائل الع�سكرية م�ستقباًل؟ �سبيغل حتّرت املو�سوع.

قو�عد جديدة وخطرية للحرب �لإلكرتونية

بياناتك �سلعة
 تباع وت�سرتى على )�لنت(

تتعر�س خ�سو�سيتك )�أون الين( لتهديد من جانب �أ�سخا�س يعملون يف 
�سركات كربى، بقدر يفوق ما متثله جمموعات �لقر�سنة �ل�سرية )هاكرز(، 
�ل�سبكة �لعنكبوتية،  الأنهم يريدون معرفة معلومات عن كل �سخ�س عرب 

وب�سورة �أكر �إحلاحاً من �الأ�سر�ر �لذين ت�سدرو� �لعناوين �لرئي�سية.
بق�سد  �سرقة هوياتنا  �إىل  تعمد  �ل�سركات عنا�سر تخريب  وال متثل هذه 
فئات  �سمن  ت�سنيفنا  من  متكنها  معلومات  معرفة  �إىل  ت�سعى  بل  �لربح، 
حمددة، و��ستخد�م ما تعرفه عنا من �أجل بيعنا �أ�سياء، �أو بيع تلك �ملعلومات 

جلهة �أخرى، وذلك من دون خمالفة �أنظمة �خل�سو�سية.
هيوز:  ت��ري��ف��ور  �خل�سو�سية  حلرفيي  �ل��دول��ي��ة  �جلمعية  رئي�س  وي��ق��ول 
الين  �أون  و�أن�سطتنا  �ملعلومات،  �قت�ساد  عملة  متثل  بك  �ملتعلقة  �لبيانات 

ت�سك �ملزيد من �الأمو�ل طو�ل �لوقت.
�أون الين  عليها  �لتي حت�سل  �ملعلومات  ��ستخد�م  �ملهتمة  �الأط��ر�ف  بو�سع 
ب��ط��رق ع���دي���دة. وت�����س��ت��خ��دم )ك��ون��ت��ك�����س��ي��و�ل��ي��زي�����س��ن( م��ع��ل��وم��ات��ك لو�سع 
و�لدميوغر�فيا.  �لت�سفح  يف  ل��ع��اد�ت��ك  �إع��الن��ات  �سكل  على  )حم��ت��وي��ات( 
�أن  بجالء، غري  �لتقنية  هذه  على )غوغل(  �مل�ستهدفة  �الإعالنات  وتظهر 

معلومات �لبيئة مت�سي �إىل مدى �أكر عمقاً.
ق��ال هيوز: لن نو�جه  �أخ��ري�ً  �آي(  �إ���س  �أم��ن )�آر  �أم��ام موؤمتر  ويف كلمة له 
وج���ودك يف  ب��ل مكان  �أون الي��ن فح�سب،  فيه  �ل��ذي كنت  �مل��وق��ع  ح�سا�سية 

�لعامل وما تفعله وتفكر فيه �أي�ساً.
و�سي�سبح �لتعرف على �لوجوه م�سدر�ً �آخر للقلق عما قريب، وقد حتاول 
�ل�����س��رك��ات �ل��ت��ج��اري��ة ����س��ت��خ��د�م ���س��ورك �ل��ظ��اه��رة ع��ل��ى م��و�ق��ع �لتو��سل 

�الجتماعي من �أجل �لعثور عليك حيثما كنت.
يذكر �أن )ال تالحق( هي فكرة عمدت �إد�رة �أوباما �إىل حت�سينها وتطويرها 
�سمن قانون �حلقوق �ملتعلق بخ�سو�سية �مل�ستهلك يف �ل�سنة �ملا�سية – وهي 
تتمكن  ولن  الي��ن،  �أون  للمتابعة  �لتعر�س  عدم  على  �حر�س  ر�ئعة:  تبدو 
�حلكومة  على  الأن  ولكن  ب��ك.  تتعلق  معلومات  جمع  من  �ل�سبكة  مو�قع 
�ل�سركات  ت�ستطيع  �إليها  �مل�سار  �لفكرة  ل��دع��م  ق��و�ن��ني  �إق���ر�ر  �ل��ف��در�ل��ي��ة 
�لقيام  تعتزم  �ل�سركات  من  �لعديد  ف��اإن  هيوز  وبح�سب  جتاهلها.  �لكربى 
كما  �خل�سو�سية،  حرفيي  �إىل  بالن�سبة  �لكبرية  �مل�سكلة  وتتمثل  بذلك. 

الحظ هيوز، يف )كيفية �الإغالق(.
ما مل تكن من �لنوع �لتو�ق للعر�س يتعني �أن تخيفك عملية ر�سد �ملعلومات، 
ولكن من �ملهم �أن تتذكر �أن مبادئ �لت�سغيل �الأ�سا�سية يف �سبكتنا �ملفتوحة 
على �الإنرتنت، حيث تقدم حمتويات غالية جد�ً جماناً، تنطوي على كمية 
معينة من ت�سحية �ملعلومات. و�إذ� �أردت �حل�سول على كل �لفو�ئد �ملعقدة 
للم�ساطرة �الجتماعية يتعني عليك م�ساطرة ما لديك، ورمبا كنت تفعل 

ذلك يف �الأ�سا�س وتقدم �ملعلومات �ملتعلقة بك طو�عية متاماً.
�لتو��سل  مو�قع  �سعبية  تنق�س  مل  �خل�سو�سية  على  �ملتقطعة  �لتعديات 
على  )فور�سكوير(  مثل  �ملوقع  وتطبيقات  �ل�سور  وم�ساطرة  �الجتماعي 
بنا  تتعلق  معلومات  تاأكيد  بكل  جتمع  �خل��دم��ات  تلك  ك��ل  �أن  م��ن  �ل��رغ��م 
بغية زيادة عو�ئدها. وكلما ع�سنا فرتًة �أطول �أون الين، قدمنا �ملزيد من 
�ملعلومات. و�ملخيف يف �الأمر �أن �ل�سركات جتمع معلومات عنا، �أو �أننا ن�سمح 

لها طو�عية بالقيام بذلك.



 Slumdog ي�سري �ملخرج �لربيطاين د�ين بويل، �لذي ُيعترب �سبب فوز
Millionaire بجائزة �أو�سكار، �إىل حي جماور �سينزل فيه �لريا�سيون، 
م��و�ق��ع �مل��ن�����س��اآت �ل��ري��ا���س��ي��ة �جل���دي���دة، و�مل���ك���ان �ل����ذي ���س��ُت��ق��ام ف��ي��ه حفلة 

�الفتتاح.
ال ُيعترب هذ� تفاخر�ً فارغاً، فعندما ُينهي بويل ت�سوير �مل�ساهد �لرئي�سة 
من Trance، �سي�سعه على جنب الأنه �سيتوجه وفريقه لُينظمو� حفلة 
�الفتتاح يف �الألعاب �ل�سيفية لعام 2012. كانت �حلفلة مبنا�سبة �الحتفال 
بالتاريخ �لربيطاين، و�سملت �إنز�ل ملكة �إنكلرت� باملظلة وتكرمياً للخدمات 
�ل��وط��ن��ي��ة، ف�����س��اًل ع��ن جم��م��وع��ة م��ذه��ل��ة م��ن �الأغ�����اين قدمها  �ل�سحية 
 Arcticو فلويد،  بينك   ،Sex Pistols مغنون وفرق مو�سيقية مثل 

.Monkeys
يذكر بويل: )و�سعنا �لفيلم يف �ل�سرير وقلنا له: عمت م�ساء. ولكن عندما 
�أنه  تفاجاأ حني الح��ظ  �أ�سهر،  �ستة  نحو  بعد   Trance على  للعمل  ع��اد 
كاد �أن ين�سى ما تركه يف �ملهد. ومبا �أن �لفيلم )عن �سارق يعاين �إ�سابة يف 
�لدماغ وين�سى �أين خباأ ما �سرقه( يرّكز ب�سكل رئي�س على �لذ�كرة، بد� ذلك 

حتّواًل الفتاً(.
�أجنلي�س: )ظننت يف  ل��و���س  �إىل  �أخ���ري�ً  بها  ق��ام  زي���ارة  ب��وي��ل خ��الل  يخرب 
�لبد�ية �أين لن �أن�ساه، متاماً كما يحدث دوماً حني ننتهي من ت�سوير فيلم. 
ن�سعر حينذ�ك �أننا نتذكر �لتفا�سيل كافة. ولكن عندما عدنا للعمل على 
�لفيلم، كنت قد ن�سيته. حني �ساهدناه للمرة �الأوىل بعدما �جتمعنا جمدد�ً 
عقب �الألعاب �الأوملبية، ر�ودنا �سعور غريب. كنت �أجهل �لتطور�ت �لالحقة 

يف �لفيلم. مل �أظن يوماً �أن هذ� ممكن(.
ولكن تبنّي �أن �لن�سيان نعمة الأن Trance فيلم معقد نوعاً ما، ف�ساعدت 
�أو  �لفيلم و��سحاً  �لتي مل يبُد فيها  �ملو��سع  �إدر�ك  �ال�سرت�حة بويل على 
فيلمه  �أن  �كت�سف  بويل  �أن  كله  ذل��ك  و�الأه���م من  مبتذاًل.  فيها  ج��اء  �لتي 

يحتاج �إىل خامتة جديدة.
يف م�ستهل �لفيلم، يت�سح للم�ساهد �أن موظفاً يف د�ر للمز�د�ت ال غبار عليه 
ُيدعى �سيمون )جيم�س مكافوي( �سريك يف عملية �سرقة الإحدى لوحات 
عن  فيعجز  �ل�سرقة،  خالل  �لر�أ�س  على  �سربة  يتلقى  �سيمون  لكن  غويا. 
تذكر �ملكان �لذي خباأ فيه �للوحة ليخرب به زعيم �لع�سابة فر�نك )فن�سنت 

كا�سل( وع�سابته من �لل�سو�س.
)روز�ريو  �إليز�بيث  ُتدعى  �ملغناطي�سي  بالتنومي  معاجلة  �أن  فر�نك  يظن 
د�و�سن( ت�ستطيع �إنعا�س ذ�كرة �سيمون، ويتبنّي �أن �الأخري يتفاعل ب�سرعة 
مع  جل�ساتها  خ��الل  �إليز�بيث  تكت�سفه  ما  لكن  �ملغناطي�سي.  �لتنومي  مع 

�سيمون ال يرتبط باللوحة بقدر �رتباطه بتاريخ هذه �ل�سخ�سية �ملكبوت.

رواية معقدة
كان بويل )56 �سنة( يفّكر يف Trance منذ نحو 20 �سنة. بعيد �إنهائه 
 ،1994 ع��ام   Shallow Grave و�لت�سويق  �جلرمية  فيلم  ت�سوير 
�أن  �ملفارقة  Trance. لكن  �أهيارن ن�س  �ل�سيناريو جو  �إليه كاتب  �أر�سل 
�أهيارن مل يرد �أن يخرج بويل �لفيلم، بل �أن يحظى بدعمه لُيخرجه بنف�سه. 
�إال �أن بويل ما كان و�ثقاً من �أن �أهيارن، �لذي مل يكن قد عمل يف جمال 
�الإخر�ج �آنذ�ك، م�ستعد لتقدمي رو�ية معّقدة كهذه. فقال له بويل: )من 

�ل�سعب جّد�ً �إخر�ج هذه �لرو�ية(.

�أن حمور  غ��ري   .2001 ع���ام  ت��ل��ف��زي��وين  فيلم  �إىل  �ل��ن�����س  �أه���ي���ارن  ح���ّول 
�ل�سيناريو وعنو�نه تغلغال عميقاً يف ذهن بويل. يو�سح �ملخرج �أنه �جنذب 
�إىل هذ� �لنوع من �الأفالم )�نتقل من ق�س�س �ملوتى �الأحياء �إىل بوليوود 
�أن بطله مل يكن رجاًل.  و�ق��ع  �إىل  �لذ�تية( بقدر �جنذ�به  �ل�سري  و�أخ��ري�ً 
�أن  �لثالث من عمرهما ومل ي�سبق  �لعقد  بلغتا  �بنتان  يذكر بويل: )ل��دّي 
�لتحدي الأين  �أحببت هذ�  �لق�سة.  �مل��ر�أة حمرك  تكون فيه  �أع��ددت فيلماً 
�عتدت �إخر�ج �أفالم تتمحور حول رجال(. بعدما �أعاد �لكاتب جون هودج،  

،T،Trainspotting(  لذي تعامل معه بويل مر�ت عدة�
 A Life Lessو  ،The Beach ،Shallow Grave
على �لق�سة �لتي رغب  �ملخرج  ح�سل  �ل�سناريو،  �سياغة   ،)Ordinary
�إىل جانب  �الأ�سلية،  �بتكر �حلبكة  �لذي  �أهيارن،  ��سم  )�أُدرج  ت�سويرها  يف 
��سم هودج يف �سارة �لفيلم(. ولكن هل ميكن لبويل �أن يخرج فيلماً وينّظم 

�حلفلة �الفتتاحية يف �آن؟
عام  �سيف  يف  �الأوملبية  �الأل��ع��اب  حفلة  بتنظيم  قبل  حني  �أن��ه  بويل  يخرب 
�آخر  ب��اأي عمل  �إن مل يقم  �أن��ه �سُيجّن  �أ�سدقائه من  �أح��د  ح��ّذره   ،2010
لذلك،  �سنتني.  ف��رتة  على  متتد  �لتي  لالألعاب،  �لتح�سري  مرحلة  خ��الل 
على غر�ر ريا�سي ال يود �الإفر�ط يف �لتدرب ��ستعد�د�ً لل�سباق، �أدخل �سانع 

�الأفالم ��سرت�حتني �إىل جدول �الألعاب �الأوملبية �خلا�س به.
خالل �الأوىل، �أخرج م�سرحية حظيت بكثري من �لنقد �الإيجابي يف لندن 
رّكز  �أن  وبعد   .2011 عام  فرب�ير  �سهر  يف   Frankenstein بعنو�ن 
�سّور  و�ل�سيف،  �ل��رب��ي��ع  ف�سلَي  خ��الل  �الأومل��ب��ي��ة  �الأل��ع��اب  ت��دري��ب��ات  على 

�ل�سنة. تلك  من  الحقة  مرحلة  يف   Trance
كان ُيفرت�س مب�سرحية Frankenstein وفيلم Trance �أن يكونا 
��سرت�حتني ب�سيطتني من �لدفق �ملتو��سل من �جتماعات �للجنة �الأوملبية، 

�إال �أن بويل �أدرك �أنهما خدما هدفاً �إبد�عّياً �أعمق.

م�ساهد قوية
�إي��و�ن ماكريغور  ُتن�سى، مثل: غو�س  �لتي ال  �لقوية  �مل�ساهد  بويل  يع�سق 
بالعمى  ول��د  �إ�سابة   ،Trainspotting يف  �حلمام  كر�سي  يف  �ملدمن 
�لعالقة حتت  Slumdog، وقطع مت�سلق جبال جيم�س فر�نكو يده  يف 
�سورة  مثل  �لقا�سية،  �ل�سور  من  ع��دد  وم��ع   .Hours  127 يف  �سخرة 
Trance متنف�س بويل  �أو �ل�سحية �مل�سابة بطلق ناري، �سّكل  �لتعذيب 

يف عامل �الأفالم �لقوية، بعيد�ً عن رتابة �الألعاب �ل�سيفية.
ي�سّكل م�سدر فخر وطني،  كلها  للعائلة  تنّفذ عماًل  بويل: )عندما  يذكر 
عماًل خم�س�ساً للجميع ال يحتوي على �أي كلمات بذيئة �أو م�ساهد قامتة، 
�حلالك  �لنقي�س  ه��م��ا   Tranceو  Frankenstein �أن  ت���درك 

و�ملظلم لالألعاب �الأوملبية. و�إليهما جلاأت الأغذي روحي(.
ل��ك��ن ه���ذ� ك���ان ل��ه ت��اأث��ري م��ع��اك�����س �أي�����س��اً. ي��و���س��ح ب��وي��ل �أن جت��رب��ت��ه مع 
فنّياً �أعمق للعمل على  �إلهاماً  منحته   Tranceو  Frankenstein
�الألعاب �الأوملبية، مهمة �عتربها �سرفاً وطنّياً كبري�ً. يقول عن �لتح�سري�ت 
�لعمل  �أن خميلتك ن�سبت، فتنفيذ هذ�  �أحياناً  �الأوملبية: )ت�سعر  لالألعاب 

�ساق(.
�أن  �كت�سف  �نتهاء �الألعاب �الأوملبية،  عندما عاد بويل �إىل Trance عقب 
هذه �ال�سرت�حة فتحت عينيه على مو��سع يف �لفيلم مل ي�ستغلها بال�سكل 
�ل�سحيح. فبما �أن �لق�سة تقوم على عدد من �الأ�سر�ر �لتي ُتكت�سف وعلى 
�لتنومي �ملغناطي�سي، متكن من روؤية بو�سوح �أكرب كم �أظهر �ملمثلون �أو مل 

يظهرو� من خلفية �سخ�سيتهم.
له  تبنّي  �أ�سهر،  �ستة  �أكر من  بعد  �الأوىل  للمرة  �لفيلم  بويل  �ساهد  حني 
�أن بع�س �مل�ساهد خجول �أو معقد جد�ً. يذكر: )متيل �إىل عدم تقدمي �أي 
�إ�سار�ت الأنك تخ�سى �أن يف�سح �أي دليل �حلبكة برمتها. لكنك ت�ستطيع يف 

�لو�قع �إعطاء �مل�ساهد كثري�ً من �الإ�سار�ت، ال بل هذ� �سروري(.
�أن خامتة �لفيلم )جتمع بني �سخ�سية كا�سل  عالوة على ذلك، قرر بويل 
و�سخ�سية د�و�سن( لي�ست مالئمة. نتيجة لذلك، و�جه �ملخرج حتدّياً غري 
�أنتجته  �ل��ذي  �لت�سوير،  عملية  �نتهاء  منذ  م��رت  قد  �سنة  كانت  م��األ��وف. 
�سركة Fox Searchlight، خم�س�سًة له ميز�نية قدرها 20 مليون 
دوالر. و�أم�سى كا�سل معظم هذه �لفرتة يف ركوب �الأمو�ج، فاكت�سب �سمرة 
�إمنا بطريقة  تبّدلت،  �أي�ساً  �أن قامتها  �أي�ساً  �لوزن. وتذكر د�و�سن  وخ�سر 
�أن �لنهاية )كانت و��سحة جّد�ً، ما بد� بعيد�ً بع�س  �أقرت  خمتلفة. لكنها 

�ل�سيء عن طابع �لفيلم �لع�سري(.

نهاية بديلة
يف �ل�سيناريو �الأ�سلي، حظي �لفيلم بخامتة تقليدية بدت فيها �لتفا�سيل 
كافة و��سحة ومدرو�سة. ولكن يف �لنهاية �لبديلة، �لتي �سورت يف لندن بعد 
�سنة من �نتهاء �لت�سوير �الأ�سا�سي، يقف فر�نك �أمام خيار غريب قد يحدد 
ما �إذ� كانت عالقته باإليز�بيث �ستدوم. وال �سك يف �أن �لتغيري�ت �جل�سدية 
�لتي طر�أت على �ملمثلني و�فقت �خلامتة. فلم توِح �أن فرتة من �لزمن مرت 

فح�سب، بل �أن فر�نك و�إليز�بيث �أ�سبحا �أي�ساً �سخ�سني خمتلفني.
ال ينوي بويل، �لذي يعمل ر�هناً على �أفالم ت�سمل حقبتني )رف�س تقدمي 
ث��اٍن من  يفكر يف ت�سوير ج��زء  �أن��ه  ع��ن  �إ���س��اع��ات  تفا�سيل. ولكن ثمة  �أي 
�أفالمه  ت�سويره  خالل  مماثلة  ��سرت�حة  �أخذ   ،)Trainspotting
ب��اإح��دى �حلقائق غري  ذّك��رت��ه  �لتجربة  ه��ذه  �أن  يعتقد  �أن��ه  بيد  �لالحقة. 
�ل��و�ق��ع مثري�ً  ه���ذ�  �ع��ت��ربت  )ل��ط��امل��ا  ي��ق��ول:  �الأف�����الم.  �ملعلنة يف �سناعة 
لل�سخرية يف �سناعة �الأفالم: يبدو �ملخرج �ل�سخ�س �الأقل قدرة على �إعد�د 
فيلم مل�ساهدين �سريونه مرة و�حدة الأن �ملخرج يكون قد �ساهده �ألَفي مرة 

وميلك عالقة م�سوهة به(.

 Trance ملخرج د�ين بويل ونظرة جديدة �إىل فيلمه�

توم هانك�ض
 )�ل�سخ�سية �لأجدر بالثقة( 

 
جاء �لنجم توم هانك�س، �ساحب جو�ئز �الأو�سكار، على ر�أ�س قائمة ت�سنيف 
جملة US Magazine عن �ل�سخ�سية �لتي ير�ها �لنا�س �أهاًل للثقة 

بني ع�سرة جنوم يف هوليوود ومن �ل�سخ�سيات �لعامة.
بالثقة"  �إىل  �الأج��در  "�ل�سخ�سية  بلقب  هانك�س  توم  فوز  �ملجلة  و�أرجعت 
�الأدو�ر �لتي قام بها، و�لتي جعلت �مل�ساهدين يثقون به وبقدر�ته، خ�سو�ساً 
 Saving فيلم  يف  �لكتيبة،  ق��ائ��د  )�ل��ك��اب��نت(،  �سخ�سية  ج�سد  ع��ن��دم��ا 

.Apollo 13 ودور )ر�ئد �لف�ساء( يف فيلم ،Private Ryan
وفاز باملركز �لثاين يف هذ� �لت�سنيف �لنجمة �ساندر� بولوك، ومن ثم د�نز�ل 
�ستيفن  ثم  �لر�بع،  �ملركز  يف  �سرتيب  ومرييل  �لثالث،  �ملركز  يف  و��سنطن 

�سبيلريج، بيل غيت�س، �آالك�س تربيك، ميليند� غيت�س وجوليا روبرت�س.

�ستيف هاريف.. جنمة على 
ر�سيف �ل�سهرة يف هوليوود

ر�سيف  على  بنجمة  ه���اريف،  �ستيف  �ل��ك��وم��ي��دي،  �ملمثل  ه��ول��ي��وود،  ك��ّرم��ت 
�ل�سهرة.  وذكرت و�سائل �إعالم �أمريكية، �أن �ستيف هاريف، ح�سل على جنمة 
على ر�سيف �ل�سهرة يف هوليوود، بح�سور ح�سد من �الأ�سدقاء و�ملعجبني 
باالإ�سافة �إىل جنوم مثل �إيلني ديجينريي�س، ودكتور فيل.  ونقل موقع )�إي 
)��ستالمي  �أن  يعتقدون  �لنا�س  �إن  ه��اريف، قوله  �لربيطاين عن  �ونالين( 
لهذه �لنجمة ناجم عن �حلظ، غري �أن �حلظ يف �لو�قع هو �لتقاء �لعمل 
�جلاد بالفر�سة، في�سفه �لنا�س باحلظ.  و�أ�ساف: �أُجّد بحق يف �لعمل، غري 

�أنني مملوء بالنعمة و�لرحمة.

�سهر �سبتمر عام 2011، كان املخرج الريطاين داين بويل على �سطح ي�سور اأحد م�ساهد فيلمه Trance، الذي تدور اأحداثه حول 
�سرقة عمل فني. راح يراقب رافعات البناء املمتدة عر �سماء لندن، التي ت�سرع الإنهاء العمل ا�ستعدادًا لالألعاب االأوملبية ال�سيفية 

املقبلة التي �سُتقام يف هذه العا�سمة.

فــن �أجــنبــي
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�ل�سكوت �أف�سل عالج مل�ساكل �حلنجرة
 

يتعني على َمن ُيعاين من بحة يف �سوته و�سعال جاف و�سعوبات يف �لبلع 
ب�سبب �إ�سابته بنزلة برد، �أن ُيقلل من �لكالم قدر �الإمكان.

وُيحذر ع�سو ر�بطة �أطباء �الأنف و�الأذن و�حلنجرة يف مدينة نوميون�سرت 
�إيريك فالرت من �لكالم يف هذه �ملرحلة، حتى ولو ب�سوت  �الأملانية اليف 
�أّن  �إىل  و�أ�سار  �ل�سوتية.  �الأحبال  �أي�ساً  ذلك يجهد  الأّن  للغاية،  منخف�س 
تناول �لكثري من �ل�سو�ئل و��ستن�ساق حماليل �مللح و�ملرميية ي�ساعد�ن يف 

عالج نزالت �لربد و��ستعادة �ل�سحة.
يذكر �أّن َمن يعتني ب�سحة ج�سده و�سوته ب�سكل كاف خالل �إ�سابته بنزلة 
باالأمل  �ل�سعور  �زد�د  �إذ�  �أم��ا  قليلة.  �أي��ام  يتعافى يف غ�سون  ما  ب��رد، غالباً 
طبيب  ��ست�سارة  ب�سرورة  فالرت  فين�سح  حالته،  بتدهور  �ملري�س  �سعر  �أو 

خمت�س على �لفور.
يف  مبتاعب  �ل�سعور  ح��ال  يف  طبيب  ��ستدعاء  ���س��رورة  على  فالرت  وي��وؤك��د 
�إذ مُيكن �أن  �لتنف�س و�رتفاع درجة �حلر�رة، �سيما لدى �الأطفال �ل�سغار. 
ُيهدد  �لذي  للحنجرة  �ل�سطحي  �لغ�ساء  بالتهاب  �الإ�سابة  �إىل  ذلك  ُي�سري 

حياة �الأطفال �ل�سغار على وجه �خل�سو�س. 

االأوز 

�إىل  �الأوز  ي��ن��ت��م��ى 
�لتى  �ل��ط��ي��ور  عائلة 
و�لبجع،  �لبط  منها 
حجما  �ك���رب  و�الأوز 
و�غلظ  �ل���ب���ط  م����ن 
ورقبته  م��ن��ق��ار�ً  منه 
و�����س����اق����ي����ه �ط��������ول، 
ي����ق���������س����ي ������س�����ط�����ر�ً 
حياته  م����ن  ك����ب����ري�ً 
�ل��ي��اب�����س��ة وهو  ع��ل��ى 
�حل���ق���ول  يف  ي����رع����ى 
و�مل���������روج وي����رب����ى يف 
كل مكان وهناك من 
�لبحري�ت  يف  يعي�س 

يف  يطري  وه��و  �ملائية  �لنباتات  �لتهام  على  �ل�ساحلية  و�ملياه  و�مل�ستنقعات 
�لهجرة يف ت�سكيالت ت�سبه رقم )8( وتبقى على �رتفاع �ساهق عندما يكون 
�لطق�س �سحو وي�سيح �لطيور على بع�سها �ثناء �لطري�ن و�لقطيع عادة 
�لع�سور  بد�أ منذ  فهو  �مل�ستاأن�س  �الأوز  �ما  عائليه.   يتكون من جمموعات 
�لقدمية وكان طعام �الأعياد �ملعروف يف �وروبا حتى مت ��ستبد�له بالديكة 

�لرومية �لتى جئ بها من �مريكا. 

أكسل شتاين رئيس قسم الفن بأمريكا الالتينية يتحدث حول لوحة املكسيكي ألفريدو راموس مارتينيز 
املرأة الهندية مع املشترين احملتملني في صالة سوثبي للمزادات في نيويورك ومن املتوقع أن يصل سعرها إلى 

مليون دوالر أمريكي. )رويترز(

• من هو العامل الذي �سحح نظرية بطليمو�س وكيف ن�سرها ؟
حياته  طيلة  ين�سرها  مل  ولكنه  �لبولندي  كوبرينيكا�س  هو  �لعامل   -
مائه  من  �كر  وبعد   1543 �سنة  وتوفى  �لكني�سة  غ�سب  من  خوفا 

�سنة من وفاته �علن هذه �لنظرية �لعامل �الملاين كيبلر.
قبل  املوظفني  امتحان  نظام  اتبعت  دول��ة  اول  ه��ي  م��ن   •

التوظيف وما هو نوع االمتحان ؟
�ملعلومات  �متحان يف  وك��ان  �مليالد  قبل  �لثاين  �لقرن  �ل�سني يف  - يف 

�لعامة و�ل�سعر و�لعزف و�لفرو�سية
البحارة يف حتديد مراكزهم يف البحار على جنمة  يعتمد   •
القطب ال�سمايل، فهم يعرفون ان هذا النجم يبقى يف ال�سمال 
النجوم  عدد  فكم  وموقعهم  اجتاههم  يحددون  ا�سا�سه  وعلى 

التي ت�سكل النجم القطبي ال�سمال؟
- �لنجم �ل�سمايل جنم و�حد فقط.

�إك�س هو وليم كونر�د رونتجن وهو �أملانى �جلن�سية . �أ�سعة  • مكت�سف 
جولييلمو ماركونى هو خمرتع �لر�ديو وكان ذلك عام 1895  �الإيطاىل  • �لعامل 

�لدورة �لدموية �ل�سغرى هو �بن �لنفي�س . • مكت�سف 
هو خمرتع �لتعقيم �جلر�حى . لي�سرت  �أن  تعلم  • هل 

. م  �لكوميديا فى �لعامل ولد فى بريطانيا فى 16 �أبريل �سنة 1889  ممثلى  �أ�سهر  من  هو  �سابلن  • �سارىل 
 . م   1947 عام  تاأ�س�ست  �الأمريكية  �ملخابر�ت  وكالة  �أن  تعلم  • هل 

 . م   1934 عام  �إر�سالها  �مل�سرية  �الإذ�عة  • بد�أت 
�لدولة  ولكن  م فى �جنلرت�   1914 ع��ام  �الأوىل  �لعاملية  �حل��رب  بد�يات  �لورقية فى  �لعمالت  ��ستخد�م  • ب��د�أ   

�ساحبة فكرة �لعملة �لورقية هى �لواليات �ملتحدة �الأمريكية .
��سرت�ليا �سنة 1768 م .  قارة  �الجنليزى  �ملالح  كوك  جيم�س  �لكابنت  • �كت�سف 

هو �مللقب باأبو �لتاريخ . هريودوت  �الإغريقى  �ملوؤرخ  �أن  تعلم  • هل 

يحكي �ن رياح �خلريف تقابلت مع �ع�سار �ل�ستاء و�سم�س �ل�سيف.. وبطريقهم �لقى كل منهم حتيته على �الآخر 
ووقفو� يتحدثون معا كال عن حاله فاخذو� يف �سرد قوتهم ومقدرتهم و�نتهو� �ىل �خل�سام حيث �ن �ل�سم�س قالت 
�نها �القوى.. وهي وحدها �القوى فقرر �جلميع �الحتكام �ىل �ول من مير عليهم، هنا مر عليهم بركان غا�سب 
كان يف طريقه �ىل مكمنه فعرف منهم ما حدث فقال كلمته �لعجيبة لي�ست �ل�سم�س وال �الإع�سار وال �لرياح بل 
رياح  وكانت  �لربكان  جزيرة  يف  �الأربعة  �جتمع  قوته.  فينا  و�ح��د  كل  وليجرب  جزيرتي  �يل  لنذهب  ..تعالو�  �نا 
قوة فحركت  فيها من  ما  بكل  عليهم  �سكان �جلزيرة وهبت  بع�س  فاقرتبت من  �أمرها  �خلريف علي عجلة من 
�الأ�سجار تتدحرج على �الر�س  �لثمار من على  باالختباء وطارت  �ل�سكان  و�أ�سرع  ب�سدة  تتمايل  �الأ�سجار وجعلتها 
يف غ�سب وتطايرت �أور�ق �ل�سجر ودخلت يف كل مكان مما �سبب غ�سب �ل�سكان فاأغلقو� �لنو�فذ و�الأبو�ب وخلدو� 
للنوم، هنا وقف �إع�سار �ل�ستاء ي�سحك بقوة ثم بد�أ عمله فور� ب�سهيق قوي جعل �أور�ق �الأ�سجار �ملت�ساقطة تدور 
وتلتف يف دو�مة حول نف�سها و�الأ�سجار متيل و�سوت �سهيقه يجعل يف �ملكان �سجة كبرية وكاأنه حمركات طائرة 
�الأهايل  ي�ستطع  �لبيوت �خل�سبية وبع�س جدر�نها ومل  �أ�سقف  �الأ�سجار وتطري  ليقتلع  بقوة  وفجاأة �طلق زفريه 
فعل �سيء فهرعو� �إىل �ملخابئ لينقذو� �أنف�سهم و�سغارهم ويعيث هو ف�ساد� يف كل مكان.. هاجت �الأمو�ج وخرجت 
�الأمر �سوء� وعم  �لبحر لي�س كافيا فز�د  كاأن ماء  �الأمطار ب�سدة  �لبيوت وهطلت  �ل�سو�طئ و�ل�سو�رع لتغرق  �ىل 
�ل�سر�خ كل مكان فاخذ �الإع�سار ي�سحك مبتهجا.. هنا غ�سبت �ل�سم�س لق�سوته ف�سعدت �ىل كبد �ل�سماء و�أ�سرقت 
�ملياه تتبخر ب�سرعة وكل �سئ يجف  بقوة و�أخ��ذت تزيد حر�ر�تها تدريجيا ف�سخن كل �سئ على �جلزيرة و�أخ��ذت 
�ملكان  وب��د�أو� يهربون من  �أج�سادهم  به  �مل��اء ليربدو�  �لهو�ء ويطلبون  بيوتهم يطلبون  �لنا�س من  ويجف وخ��رج 
�ل��ر�ح��ة.  وم��ع تلك  بحثا عن �لظل.. هنا �سحك �لربكان وق��ال ه��دوء.. ه��دوء من ف�سلكم تعالو� لناأخذ بع�س 
�ل�سويعات �لقليلة وبعد �ن �رتاح �سكان �جلزيرة هب �لربكان ب�سرعة ون�سط و�خذ يزجمر بقوة �أكر و�أكر ثم بد�أ 
يطلق حممه �ملميتة ودخانه �مل�سموم وغباره يت�ساعد يف كل مكان ويقذف �لنري�ن يف كل �جتاه.. وهو ي�سرخ وكاأنه 
عفريت.. ومل مي�س وقت طويل حتى �أ�سبحت �جلزيرة مهجورة من �سكانها.. �سحك �لربكان وقال من �الأقوى.. 
مل ي�سمع جو�با ير�سيه فثار �أكر.. هنا �جتمعت عليه �لرياح و�الإع�سار و�ل�سم�س وتكاتفو� معا وبعد فرتة مل يعد 

�حد ي�سمع �سوت �لربكان وتركو� �جلزيرة م�سرورين ليعود �إليها �سكانها فيما بعد.

خ�صام الأقوياء

�لتفاح بانتظام مينع �سرطان �لقولون

�أ�سباب ور�ثية
 ور�ء �لإكتئاب �لع�سابي

 
 

مت �لك�سف موؤخر� وفقا الأحدث �الإح�ساء�ت، عن وجود 160 �ألف حماولة 
�نتحار �سنويا فى فرن�سا وبني 12 �ألف �سخ�س م�سابني بالياأ�س وينجحون 
فى و�سع حد حلياتهم، عدد كبري من بني هوؤالء م�ساب باإ�سطر�بات حادة 

ناجتة عن �إ�سابتهم باالإكتئاب �لع�سابى.
ويقول �الأطباء �لنف�سانيون فى هذ� �ل�سدد �أن �أعر��س �ملر�س �لتى غالبا 
ما تظهر عند �القرت�ب من �سن �لثالثني �أ�سبحت �أكر �سيوعا فى �لوقت 
�لر�سمى ي�ساب �سخ�س و�حد من بني كل مائة  �ل�سعيد  .. فعلى  �لر�هن 
�سخ�س باالكتئاب �لع�سابى و�أن �أهم ما مييز هذ� �ملر�س �لذى يطلق عليه 
�إ�سم ثنائى �لقطبية من قبل �الأمريكيني هو تناوب ما بني حالتى �لهياج 

و�الإكتئاب )قد يف�سل بينهما حالة من �ال�ستو�ء �لنف�سى(.
�ملر�سى �سوى من حالة و�ح��دة من هاتني  وفى بع�س �حل��االت، ال يعانى 
�حلالتني فيعي�سون حالة من �الكتئاب و�أخرى من �لتو�زن �لنف�سى ولكن 
�لقا�سم �مل�سرتك بني هوؤالء �ملر�سى جميعا هو حدوث �ال�سطر�بات ب�سفة 
دورية حيث يتعلق �الأمر مبر�س مزمن يعتقد �الأطباء باأن م�سدره ور�ثى 
ل���ذ� يعترب وج���ود ح���االت مم��اث��ل��ة ف��ى حم��ي��ط �الأ����س���رة �ل��ع��ام��ل �لرئي�سى 

للت�سخي�س.

�شامل ر��شد 
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
كابنت  ي�سبح  ان  ويتمنى  الكمبيوتر.. 
طيار يف امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

حمد �أحمد
متفوق يف درا�سته.. ومتعاون مع زمالئه.. 
الكمبيوتر..  واألعاب  القراءة  يهوى 
يف  مهند�سا  ي�سبح  ان  ويتمنى 
جميع  اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل.. 

الأهل والأ�سدقاء.

رمي ح�شن
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
اأطفال يف  ت�سبح طبيبة  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

�لتي  �لدر��سة  �ن  �الأح��د  �أون �سند�ي  ذك��رت �سحيفة ميل 
�لتفاح  �أن  �أظهرت  �لتفاح  عن  بولنديون  باحثون  �أج��ر�ه��ا 
يحتوي على ن�سبة عالية من مادة فالفونويدز �لتي تعمل 
يف  �ل�سارة  �جلزيئات  ومتنع  �الأك�سدة  �سد  م�سادة  كمادة 
�ل�سرطانية  �خلاليا  وتكاثر  �الأن�سجة  تدمري  من  �جل�سم 

فيه.
ون�سح �لباحثون يف �لدر��سة �لتي ن�سرت يف �ملجلة �الأوروبية 
تق�سريه  ع��دم  ولكن  �لتفاح  بغ�سل  �ل�سرطان  من  للوقاية 
ب�سبب �لن�سبة �لعالية للمو�د �مل�سادة لالأك�سدة يف �لق�سور.

�لتي  �ل��در����س��ة  بعد  �لنتيجة  ه��ذه  �إىل  �لباحثون  وتو�سل 
�لقولون  �سرطان  يعانون من  592 مري�سا  �أجروها على 

و�مل�ستقيم و765 �آخرين ال يعانون من هذ� �ملر�س.
9.5 ح�س�س  و�مل�ستقيم  �لقولون  �سرطان  وتناول مر�سى 
يعانون  ال  �لذين  نظر�وؤهم  تناول  فيما  يومياً  �لتفاح  من 
ن�سبة  �أن  فتبني  ذ�تها  للفرتة  ح�سة   11 �ملر�س  ه��ذ�  من 
تفاحة  يتناولون  كانو�  �لذين  عند  خفت  باملر�س  �ال�سابة 

يومياً �أكر.
وقال �سندوق �أبحاث �ل�سرطان �لدويل �إنه باالإمكان خف�س 
 30 ت���رت�وح م��ا ب��ني  ب��اأم��ر����س �ل�سرطان بن�سبة  �الإ���س��اب��ة 
�لكثري من  وتناول  �حلياة  �أ�سلوب  تغيري  و40 عن طريق 
�خل�سار و�لفاكهة وممار�سة �لتمارين �لريا�سية ومر�قبة 

�لوزن. 

ودمية حممد
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
ت�سبح مديرة مدر�سة يف  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.
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