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عد�ئية �ملر�أة غري 
�ملبا�سرة �سالحها �لفتاك

ذكرت در��شة �أمريكية �أن �لعد�ئية غري �ملبا�شرة �لتي تلجاأ �إليها �ملر�أة 
يف  تطورها  �إىل  تعود  مناف�شتها  جتاه  �لفتاك  �شالحها  ت�شكل  و�لتي 
على فر�ص جناة  ي�شكل خطر�ً  �مل��ر�أة لأخ��رى  نبذ  �ملا�شي، حيث كان 

�لأخرية و�أطفالها.
وقالت عاملة نف�ص �لتطور �لب�شري يف جامعة دورهام �لربيطانية، �آن 
كامبل، لدورية )ليف �شاين�ص( �لأمريكية �إن �لعد�ئية غري �ملبا�شرة 
عازية  �ملا�شي،  يف  تطورهّن  منذ  �لن�شاء  �إىل  بالن�شبة  ناجحة  و�شيلة 
ذلك �إىل �ن دور �لن�شاء يف �حلمل و�لرتبية جعلهّن �أكرث �أهمية من 
�لرجال، ويعجزن بالتايل عن �ملخاطرة بالتعر�ص لالأذى من خالل 

ت�شوية �خلالفات يف ما بينهّن بالقوة.
و�أ�شافت �أن �لنميمة ل تنفرد �لن�شاء بها، و�أ�شارت �إىل �أن ل �ختالف 
بني �جلن�شني يف �لعد�ئية غري �ملبا�شرة ، موؤكدة �أن �لرجال يلجاأون يف 

�شن �لر�شد �إىل هذه �لو�شائل، وبخا�شة يف �أماكن �لعمل .
�لنف�ص  علم  يف  و�ل�شتاذة  �لدر��شة  كاتبة  فايانكور،  تر�ي�شي  �أن  غري 
يف جامعة �أوتاو� بكند�، قالت �ن هذه �لهجمات ت�شكل �ل�شالح �لأكرث 
�ملا�شي على بع�شهّن بع�شاً  �للو�تي كن يعتمدن يف  �لن�شاء  فتكا �شد 
كبري�ً  ���ش��رر�ً  يلحق  قد  �مل���ر�أة  نبذ  �أن  �إىل  م�شرية  �أطفالهّن،  لرتبية 

بفر�ص جناتها و�أولدها.
مع  �ل��و�ح��دة  ب�شر��شة  يناف�شن  وق��د  يتناف�شن،  �لن�شاء  �أن  و�أّك����دت 

�لأخرى .
�أنهن يلجاأن �إىل �لعد�ئية غري �ملبا�شرة باعتبار �أن كلفتها  و�أو�شحت 
ل  ما  وغالباً  لأذى،  تتعر�ص  ل  �ملهاِجمة  �أن  �إىل  و�أ�شارت  منخف�شة، 
يتم �لك�شف عن دو�فعها، غري �أنها تتمكن، مع ذلك، من �إحلاق �لأذى 

باملر�أة �لتي تتعر�ص للهجوم .
روي��ال  ذ�  �أف  تر�نز�ك�شنز  )فيلوزوفيكل  دوري��ة  يف  �لدر��شة  ون�شرت 

�شو�شايتي بي(.

�لربيطانيون يغفون �أثناء �لقيادة 
ك�شفت در��شة جديدة، �أن �لربيطانيني يغفون لفرت�ت متقطعة �أثناء 
قيادة �شيار�تهم على �لطرق �ل�شريعة، ويقود ن�شفهم �شيار�تهم من 

دون تركيز.
�أن و�حد�ً من  ووجدت �لدر��شة، �لتي ن�شرتها �شحيفة )ديلي ميل(، 
�لقيادة، من  باأنه غفا ور�ء عجلة  5 �شائقني بريطانيني �عرتف  كل 
وب�شرعة  �ل�شريعة  �لطرق  على  �شيار�تهم  قيادة  �أثناء   29% بينهم 

ت�شل �إىل نحو 100 كيلومرت يف �ل�شاعة.
وقالت �إن %25 من �لرجال �لربيطانيني غفو� �أثناء قيادة �شيار�تهم 
 30% تعّر�ص  فيما  �لربيطانيات،  �لن�شاء  من   13% مع  باملقارنة 

منهم �إىل حو�دث �شري ب�شبب فقد�ن �لرتكيز �ثناء قيادة �ل�شيارة.
و�أ�شافت �أن %49 من �لربيطانيني �عرتفو� باأنهم قادو� �شيار�تهم 
�أخ��ذ ق�شط من  ن�شائح  �لنعا�ص، ومل يطبقو�  ب�شبب  تركيز  دون  من 
�لر�حة ملدة 15 دقيقة بعد قيادة �شيار�تهم ملدة �شاعتني متو��شلتني.
�أق��رو�  �لربيطانيني  �ل�شائقني  من   36% �أن  �إىل  �لدر��شة  و�أ���ش��ارت 
وجهاتهم  �إىل  للو�شول  تلهفهم  ب�شبب  �لتعب  �شعور  جتاهلو�  باأنهم 
�ملطلوبة يف �أ�شرع وقت، و%18 باأنهم قادو� �شيار�تهم ملدة �أطول من 

4 �شاعات من دون �نقطاع، و%6 ملدة ت�شل �إىل 6 �شاعات.
�لتد�بري  من  جمموعة  �إىل  يلجاأون  �لربيطانيني  �أن  �أي�شاً  ووج��دت 
ومييل  �شيار�تهم،  قيادة  �أثناء  بالتعب  �ل�شعور  عند  طاقاتهم  لتعزيز 
%27 منهم �إىل تناول �لقهوة، و%17 لأخذ ق�شط من �لر�حة �إىل 

�أن ي�شتعيدو� تركيزهم.

يقتلها و�أوالدها 
�الأربعة ب�ساطور 

�ن  ن��ي��وي��ورك  يف  �ل�����ش��رط��ة  �د�رة  ق��ال��ت 
قتلو� يف  �ل�شغار  �لرب��ع��ة  و�ولده����ا  �م��ا 
عم  لب��ن  ووج��ه��ت  بروكلني  يف  منزلهم 

�لب تهمة قتلهم ب�شاطور.
على  ��شتدعائها  بعد  �ل�شرطة  وع���رثت 
بجروح  و�مهم م�شابني  وبنتني  �شبيني 
�شن�شيت  ح���ي  يف  م��ن��زل��ه��م  يف  م���ت���ع���ددة 
با�شم  وق��ال متحدث  ب��ارك يف بروكلني. 
عم  �ب��ن  ت�شني  دوجن  مينج  �ن  �ل�شرطة 
و�ل���د �لط��ف��ال و�ل��ب��ال��غ م��ن �لعمر 25 
ع��ام��ا ك���ان يف �مل���ن���زل وق���ام���ت �ل�����ش��رط��ة 
ب��اح��ت��ج��ازه. ووج��ه��ت ل��ه �ت��ه��ام��ات بقتل 
خ��م�����ش��ة ����ش��خ��ا���ص و�حل���ي���ازة �جل��ن��ائ��ي��ة 

ل�شالح و�لتعدي على رجل �شرطة.
قتلى يف  �لولد  م��ن  ث��الث��ة  على  وع��رث 
م�����ش��رح �جل���رمي���ة. ول��ف��ظ��ت �لم و�ح���د 
م�شت�شفى  يف  �لخ��رية  �نفا�شهما  �بنائها 
هم  �لقتلى  �ن  �ل�شرطة  وق��ال��ت  ق��ري��ب. 
خم�شة  ت�شوه  وكيفن  ع��ام  ت�شوه  ول��ي��ام 
وليند�  �ع���و�م  �شبعة  ت�شوه  و�م��ي  �ع���و�م 
ت�شوه ت�شعة �عو�م و�لم ت�شياو ت�شن يل 
37 عاما . وقالت �ل�شرطة �ن �لزوج عاد 
�ل�شرطة ول ي�شتبه  للمنزل بعد و�شول 

بتورطه يف �جلرمية.

�لأبناء كانو� حتت ناظرنا طيلة �لفرتة �ملا�شية، ولكنهم 
�لآن �شيخرجون ليجل�شو� مع �لكثري من نظر�ئهم، وهذ� 
�لتحرك ل�شمان �شحة  �إىل بع�ص  ذ�ته يحتاج منا  بحد 
�لف�شول  تغري  ننتقل بني  �أننا  �لطفل، وخ�شو�شا  ب�شرة 
�جللدية  �لأمر��ص  يت�شبب يف  مما  ج��د�،  مت�شارع  ب�شكل 
وتلف  �ل�شم�ص  لأ�شعة  �لتعر�ص  و�أع��ر����ص  كاحل�شا�شية 

�لب�شرة ب�شكل تدريجي.

اأبجديات احلفاظ على الب�شرة
و�ل�����ش��وؤ�ل �ل��ذي ب��ات م��ن �أول��وي��ات��ن��ا: كيف نحافظ على 

ب�شرة �بنائنا؟
�أول: من �ملهم جد� �أن نعلم �لبناء كيفية �حلفاظ على 
ب�شرتهم نظيفة وخالية من �لو���ش��اخ، وذل��ك من خالل 
غ�شل �ليدين جيد� باملاء و�ل�شابون قبل �لطعام وبعده، 
وبعد ��شتخد�م �لأقالم و�ملو�د �لدر��شية، �أو بعد �لدخول 
�إىل  �إ�شافة  �حليو�نات،  من  �أي  مالم�شة  �أو  �حلمام  �إىل 
عدم �لت�شاهل على �لإطالق يف حال �كت�شاف عدم نظافة 
لتنظيفها  مبا�شرة  يذهبو�  �أن  على  و�ل���ش��ر�ر  �لي���دي، 

و�ملحافظة عليها.
ثانيا: تعويد �لبناء على �ختيار �ملنتج �ملنا�شب لب�شرتهم، 
ب�شرة  لديهم  م��ن  خ�شو�شا  ل��ه��ا،  بالف�شل  وتعريفهم 
لطيف  و�شابون  د�ف��ئ  ماء  �إىل  بحاجة  فهوؤلء  ح�شا�شة، 
�أو  ب��ال��ب�����ش��رة،  ي��ح��ت��وي ع��ل��ى م��ك��ون��ات ���ش��ارة  طبيعي ل 
ي�شبب  قد  فهذ�  عطور،  �أو  �أل��و�ن  على  ت�شتمل  مرطبات 

�لتهيج للب�شرة و�لإ�شر�ر بها. 
وه��ذ�  ل��دي��ه��م،  و�ل��ث��ق��اف��ة  �لتوعية  م�شتوى  رف��ع  ث��ال��ث��ا: 
يعتمد على �ل�شن و�لتعويد، فاإذ� مت تعويد �لطفل على 
�ملفهوم  وه��ذ�  حياته،  طيلة  معه  �شتبقى  فاإنها  ما  ع��ادة 
جيد ل�شمان عدم �نت�شار �جلر�ثيم �إىل مناطق �خرى يف 
�جل�شم، �إ�شافة �إىل ت�شكيل قابلية لديهم للتعامل ب�شكل 

جيد مع �أج�شادهم يف �لأيام �ملقبلة.
وم����ن �لأم������ور �مل��ه��م��ة �أي�����ش��ا ت��ع��ري��ف �لط���ف���ال مبعنى 
�لأف��الم  م��ن خ��الل عر�ص بع�ص  )�لقمل( و�جل��ر�ث��ي��م، 

�شرح كيفية  �أو من خالل  �ملنا�شبة لأعمارهم،  �لتثقيفية 
�نت�شار �جلر�ثيم يف �لهو�ء، مع �لتوعية ب�شرورة تغطية 
و�لبقاء  �ل�شعال،  �أو  �لعط�ص  و�لن��ف جيد� يف حال  �لفم 
على م�شافة �آمنة ممن يعانون من �أي مر�ص للتاأكد من 

عدم �نت�شار �لمر��ص �أو �نتقال �لعدوى. 
دعت  كلما  د�ئ��م  ب�شكل  �ل�شتحمام  على  �ملحافظة  ر�بعا: 
����ش��ا���ش��ي��ة متبعة  ق��اع��دة  ت��وج��د  ذل����ك، ول  �إىل  �حل��اج��ة 
�إىل �لتنبه  �مل�����ر�ت، ول��ك��ن ه��ن��اك ح��اج��ة  ل��ت��ح��دي��د ع���دد 
�أن  يعتقدون  �ل��ذي��ن  لأول��ئ��ك  خ�شو�شا  �جل��ل��د،  لطبيعة 

�ل�شتحمام �ليومي �مر و�جب.
وع��ل��ى ك��ل ح���ال، ف���اإن ه���ذ� �لم���ر لي�ص خ��ط��اأ، ول��ك��ن يف 
جافة  ب�شرتهم  �أط��ف��ال  لديهم  م��ن  نن�شح  نف�شه  �ل��وق��ت 
لأخ��ذ  �جل��ل��دي��ة،  �لم��ر����ص  طبيب  على  بعر�شهم  ج��د� 
خمافة  وذل��ك  �ل�شتحمام،  من  �لتقليل  بخ�شو�ص  ر�أي��ه 

�لإفر�ط يف �جلفاف.
�لوجه  تنظيف  �أو  �ل�شتحمام  موعد  حتديد  وبالإمكان 
تذكري  علينا  ول��ك��ن  ب���ه،  ي��ق��وم��ون  �ل���ذي  للن�شاط  تبعا 
�ملر�هقني حتديد� باأهمية غ�شل وجوههم يوميا مبطهر 
وحب  �ل��ب��ث��ور  لظهور  ب�شرتهم  تعر�ص  ل��ت��اليف  م��ع��ت��دل، 

�ل�شباب.
كرمي  و�شع  على  �أبنائك  تعويد  على  �حر�شي  خام�شا: 
و�ل��ظ��روف  �لأوق�����ات  خمتلف  يف  �ل�شم�ص  م��ن  للحماية 
�مل��ن��اخ��ي��ة، م��ع �ل��ت��اأك��د م��ن ك��ون��ه ل ي��ح��ت��وي ع��ل��ى م��و�د 
ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة، وخ���ل���وه م���ن �ل���ع���ط���ور لأ����ش���ح���اب �ل��ب�����ش��رة 

�حل�شا�شة.
هذ� �لكرمي �شيحمي �لب�شرة من �لأ�شعة فوق �لبنف�شجية 
وتعر�شه  �جل��ل��د  خ��الي��ا  ت��ل��ف  تت�شبب يف  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ارة 
لل�شيخوخة �ملبكرة، وهذ� ما ل يرغب �حد منا يف روؤيته، 

وخ�شو�شا بالن�شبة لأبنائه.

و�شع الواقي من اأ�شعة ال�شم�س
�أ�شعة  م��ن  �ل��و�ق��ي  لو�شع  ف��رتة خا�شة  ه��ل هناك  ولكن 

�ل�شم�ص؟

�أن  يف�شل  لكن  �لو�قي،  لو�شع  خم�ش�ص  وقت  يوجد  ل 
���ش��اع��ة. لكن  �مل��ن��زل بن�شف  ذل��ك قبل �خل���روج م��ن  يتم 
من �ملهم جتنيب �لأبناء �لتعر�ص لأ�شعة �ل�شم�ص خالل 
�لفرتة ما بني �لعا�شرة �شباحا وحتى �لثانية ظهر�، فهذ� 
�لوقت هو �لكرث �إ�شر�ر�ً بالب�شرة ويف�شل عدم تعري�ص 
لالإ�شابة  تالفيا  �لفرتة  ه��ذه  يف  �ل�شم�ص  لأ�شعة  �جللد 
�أ�شد يف  تكون  وهي  �لف�شول،  ف�شل من  �أي  يف  باحلروق 
ملعدلت  �حل����ر�رة  درج���ات  �رت��ف��اع  ب�شبب  �ل�شيف  ف�شل 
عالية جد�. نحن جميعا نريد حماية �أطفالنا، وخ�شو�شا 
م���ن �ل�����ش��م�����ص، ل��ك��ن ه���ل ي��ف��ه��م �أط��ف��ال��ك ج��ي��د� حقيقة 

�ل�شر�ر �لتي قد ت�شيبهم نتيجة �لتعر�ص لل�شم�ص؟
هذ� �ل�شوؤ�ل ي�شعنا �أمام م�شوؤولية تعليمهم �لبتعاد عن 
�لباحات  يف  و�للعب  �ل���ذروة  ف��رتة  خ��الل  �ل�شم�ص  �أ�شعة 

و�شاحات �ملد�ر�ص يف مناطق ذ�ت هو�ء طلق.
ل ���ش��ك يف �أن �لأب���ن���اء ل ي��ع��ون م��ع��ن��ى ب��ع�����ص �ل��ع��ب��ار�ت 
ك�شرطان �جللد ب�شبب �شغر �شنهم، لذ� فاإن ��شتخد�مهم 
لكرمي �حلماية من �ل�شم�ص و�شرح عملية ��شابة �جللد 
باأذى يف حال عدم ��شتخد�مه مع عدم تهويل �لأمر لدى 
�إخافتهم، كل هذه �لمور جمتمعة  �لطفال بهدف عدم 
توؤ�ش�ص لفكرة ثابتة لديهم، وهي �ن ��شتعمال �لكرمي �أمر 

مهم ل�شالمة جلدهم.
ويف�شل حتبيب ��شتخد�م �لكرميات لالأطفال من خالل 
بع�ص  �إح�شار  �أو  مالية  مكافاأة  �أو  �شغرية  هدية  تقدمي 
جانب  �إىل  ��شتخد�مها،  عند  �إل��ي��ه��م  �ملحببة  �لأط��ع��م��ة 
يقومون  باأنهم  ي�شعرون  وجعلهم  �شخ�شيتهم،  تعزيز 
بعمل مهم و�شروري.  و�إذ� كنت ل ترغبني يف �شر�ء كرمي 
و�ق منف�شل لكل ولد، فنن�شح بان ت�شرتي كرمي حماية 
تيتانيوم  ع��ل��ى  وي��ح��ت��وي  �ي�����ش��ا  �ل�����ش��غ��ار  ينا�شب  للكبار 
عامل  �إىل  �إ�شافة  �حل�شا�شة،  �لب�شرة  تهيج  مينع  وزن��ك، 
�أي�شا كرميات  %30، وهناك  حماية ��ص بي �ف بن�شبة 
حماية )يو يف بي، يو يف �إي(، �أو �حلماية و��شعة �لطيف، 
حال  �ل�شم�ص  �أ�شعة  من  للوقاية  و�شرورية  مهمة  وه��ي 

�لتعر�ص �ل�شديد لها.

�لهدية ت�سع �ل�سعادة بني يدي �ملر�أة 
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�ستينية ت�سل �لكاريبي باخلطاأ
من  �ل�شتينات  يف  بريطانية  توجه  يف  ط��ري�ن  �شركة  �رتكتبه  خطاأ  �أ�شفر 
جولة  حمطات  �إح��دى  كانت  �لتي  �أ�شبانيا  من  ب��دًل  �لكاريبي  �إىل  �لعمر 

تعتزم �لقيام بها �إثر ت�شخي�ص �إ�شابتها ب�شرطان �لثدي وورم دماغي.
و�أفادت �شحيفة د�يلي مايل �لربيطانية �أن �جلدة، لميند� كينغدون 62 
�إىل  تتجه  باأنها  علمت  �نطالقها  على  �شاعتني  وبعد  طائرة  ركبت   ، �شنة 

�ملكان �خلاطئ وهو �لكاريبي ولي�ص �أ�شبانبا �لتي ترغب بزيارتها.
عن  كينغدون  حتدثت  �لطائرة  �ن��ط��الق  م��ن  �شاعتني  بعد  �ن��ه  و�و�شحت 
يوؤكد  لها  �ملجاور  بال�شخ�ص  و�إذ  �لأ�شبانية،  غرناطة  مدينة  لزيارة  توقها 
�إىل  �ملتجهة  �لرحلة  ه��ذه  �ملكان من خ��الل  ه��ذ�  بلوغ  ت�شتطيع  �نها ل  لها 
جزيرة غريناد� يف �لكاريبي. و��شتدعت �جلدة �ل�شتينية �مل�شيفة و�أبلغتها 
باخلطاأ، فتم �لت�شال ب�شركة �لطري�ن �لتي حتملت تكاليف �إعادة �ملر�أة �إىل 
بريطانيا وتاأمني رحلة لها �إىل �أ�شبانيا. ومل تكتف �شركة �لطري�ن بذلك، 
�ملحطة  وه��ي  نيوزيلند�،  �إىل  جم��ان��اً  �لتوجه  تخولها  نقاطاً  �أعطتها  ب��ل 
�إ�شابتها  �لأط��ب��اء  �شخ�ص  منذ  بها  �لقيام  ق��ررت  �لتي  جولتها  يف  �لثانية 

ب�شرطان �لثدي وبورم دماغي.

غوغل تطلق و�ي فاي جمانًا يف �ل�سو�رع
�أطلقت �شركة غوغل خدمتها و�ي فاي با�شبورت ملدينة جاكرتا �لإندوني�شية، 
وذلك يف �إطار م�شروعها �لر�مي �إىل �إتاحة دخول �مل�شتخدمني ل�شبكة �لإنرتنت 
جماناً حول �لعامل، وما ز�لت هذه �خلدمة يف مرحة �لتجربة عرب تطبيق يتم 
�أندرويد با�شم و�ي فاي  �لعاملة بنظام ت�شغيل  حتميله على �لهو�تف �لذكية 
با�شبورت ، لتتيح مل�شتخدميها �لو�شول �ل�شل�ص و�ل�شريع �إىل �شبكة �لإنرتنت 

عرب �شبكات و�ي فاي �ملتوفرة يف قلب �ملدينة �أثناء �لتنقل يف �ل�شو�رع.

من  الكثري  معه  حامال  الدرا�شي  العام  اقبل 
التي  واملطالب،  واالحتياجات  االلتزامات 

ت�شتدعي من االأهايل الكثري من االهتمام 
والرعاية والعناية باأوالدهم، خ�شو�شا 
اأن االبناء والبنات عا�شوا خالل الفرتة 
واملتعة  الراحة  من  مرحلة  ال�شابقة 
االآن  اأم��ا  خمتلفة  اأماكن  اإىل  وال�شفر 
تتطلب  التي  الدرا�شة،  وقت  حان  فقد 

من  ك��ب��ريا  ج���زءا  الطلبة  ي�شرف  اأن 
وقتهم خارج املنزل وعلى مقاعد الف�شول املتنوعة، وهذا االمر بحد ذاته يعك�س حتديات كثرية، على اولياء االمور التنبه 

اإىل معاجلتها، وتعويد اأبنائهم على التعامل معها ل�شمان ب�شرة �شليمة ونظافة تقيهم من االمرا�س املختلفة.

طفل يقر�سن مو�قع 
حكومية

ع�����ام�����اً(   12( ط����ف����ل  ������ش����ت����ط����اع 
يف  ع���دة  حكومية  م��و�ق��ع  قر�شنة 
�لأزم��ة  خالل  بكند�  كيبيك  �إقليم 
�لطالبية يف �لعام 2012، ح�شب 
لو  �لفرن�شية  �ل�شحيفة  ذك��رت  ما 

جورنال دو مونريال .
�ل�شبي  �أن  �ل�شحيفة  و�أو���ش��ح��ت 
حت��������رك ب���ال���ت���ن�������ش���ي���ق م������ع ف����رع 
�لقر��شنة  جمموعة  م��ن  كيبيك 
مقابل  يف  �أنونيمو�ص  �ملعلوماتيني 

ح�شوله على �ألعاب �إلكرتونية.
وم���ث���ل �ل���ق���ر����ش���ان �ل���ط���ف���ل �أم�����ام 
حم���ك���م���ة �لأح��������������د�ث، �خل��م��ي�����ص 
�مل���ا����ش���ي، ب��ت��ه��م��ة �إحل������اق �أ����ش���ر�ر 
ق���درت���ه���ا �ل�����ش��رط��ة ب���ح���و�يل 60 
وز�رة  رف�����ش��ت  ف��ي��م��ا  دولر،  �أل����ف 
�لعدل يف كيبيك �لتعليق على هذه 

�ملعلومات.
�لذي  �لإ���ش��ر�ب �لطالبي  وخ��الل 
����ش��ت��م��ر ث��م��ان��ي��ة �أ����ش���ه���ر يف �ل��ع��ام 
2012 و�لذي حتول �إىل �أحد �أهم 
�لعقود  يف  �لجتماعية  �لتحركات 
�أق����رت �حلكومة  ب��ك��ن��د�،  �لأخ�����رية 
�لليرب�لية قانوناً خا�شاً للحد من 
ح��ق �ل��ت��ظ��اه��ر، وف��ر���ش��ت غ��ر�م��ات 

قا�شية على منظمي �لإ�شر�بات.
ورد�ً على هذ� �لقانون �لذي �عترب 
جمموعة  �أعلنت  للحريات،  قامعاً 
�أن���ون���ي���م���و����ص م�������ش���وؤول���ي���ت���ه���ا ع��ن 
تابعاً  م��وق��ع��اً   12 ح���و�يل  تعطيل 

للحكومة.

رمزية  �لهدية عطية  لأن   ، �لطرفني  كل من  ير�عيها  �أن  �لتي يجب  �لأم��ور  �لزوجني من  �لهد�يا بني  تبادل 
قد تكون قليلة يف حجمها، ولكننا ن�شعر بطاقة حب كبرية عند تبادل �لهدية فهي جتعل مقد�ر �حلب يتدفق 

و�مل�شاعر تتجدد، وت�شاعد على تخطى �أي خالفات و�حتقانات بني �لزوجني، فهي تعد خري �شاهد على �لعطاء، 
فهي بب�شاطة جت�شد معاين كثرية كاأحبِك، �هتم بك، و�منت لك، لأن لغة �لهد�يا لها تاأثري طويل �ملدى 

يظل متعمقا يف �شميم �لقلب لفرت�ت من �لزمن على عك�ص لغة �لكلمة �للحظية �لتاأثري و�لتي 
حتتاج للتجديد يوميا.

كما �أن �لهد�يا توؤكد على معاين كثرية عل �شبيل �ملثال تاأكد على دو�م �حلببني �لطرفني، 
لأنه مبجرد �أن تعطى �شريكك هدية ما فهذ� معناه �أنك تطمئنه باأنك حتبه وتهتم ب�شعادته، 

كما تعك�ص مدى �أهمية كل طرف لدى �لآخر.
�لن�شاء حتديد� عادة ما تت�شاوى لديهم قيمة �لهدية ذ�ت �لقيمة �لنقدية �لقليلة و�لهدية 
ذ�ت �لقيمة �لنقدية �لكبرية، �إذن ما يهم هو �ملعنى فقط، لأنك �إذ� و�شعتها بني يدي �ملر�أة 

متتلئ فرحا وت�شعر باأن زوجها يفكر بها د�ئما.
بهدية  تبهرها  �أن  من  بدل  متقاربة،  ف��رت�ت  على  ولكن  �شغرية  هد�يا  �إح�شار  يف�شل  لهذ� 

باهظة �لثمن وكبرية ولكن على فرت�ت متباعدة.

�أطول رجل يف �لعامل 
يتزوج �سورية 

بعد �شنو�ت من �لبحث عن �شريكة 
ح��ي��اة ت��ن��ا���ش��ب ط��ول��ه �ل����ذي يبلغ 
ت���زوج  ���ش��ن��ت��ي��م��رت�ً،  م��رتي��ن و51 
�أط������ول رج����ل يف �ل���ع���امل �ل��رتك��ي 
�شورية  ف��ت��اة  م��ن  كو�شني  �شلطان 
م����ن حم���اف���ظ���ة �حل�����ش��ك��ة ط��ول��ه��ا 
ب��دل��ة  و�ح����ت����اج����ت  م�����رت.   1.75
كو�شني �لذي يحتفظ منذ خم�شة 
�أع�������و�م، ب��رق��م��ه �ل��ق��ي��ا���ش��ي �أط����ول 
�لعامل مبو�شوعة غيني�ص  رجل يف 
من  �أم��ت��ار   6 �لقيا�شية،  ل��الأرق��ام 
�لقما�ص، بح�شب �شحيفة حرييت 
�ل���رتك���ي���ة. و�أك�����د �أن�����ه وج����ه دع���وة 
�هلل  ع��ب��د  �ل���رتك���ي  �ل��رئ��ي�����ص  �إىل 
غ��ول ورئي�ص �ل���وزر�ء رج��ب طيب 
�أردوغ������ان حل�����ش��ور ح��ف��ل �ل��زف��اف 
�ل������ذي �أق����ام����ه يف ق���ري���ت���ه ب��اغ��ل��ي 
وزي��ر  ح�شور  �إىل  م�شري�ً   ، دي��دي 
مر�شني  ومفتي  �لرتكي  �لد�خلية 
من  �ل�شخ�شيات  م��ن  كبري  وع���دد 

د�خل تركيا وخارجها. 

ن�سائح للحفاظ على 
ب�سرة �أبنائنا
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�ملوؤمتر �لدويل للجرب بجامعة �الإمار�ت يبد�أ �أعماله مب�ساركة 50 عاملًا وباحثًا
•• العني - الفجر:

�لدويل  �ملوؤمتر  �لإم���ار�ت  بجامعة  �م�ص  �شباح  �فتتح 
يف  باحثا   50 م��ن  ي��ق��رب  م��ا  وذل���ك مب�شاركة  للجرب 
كاأملانيا  �أوروب���ي���ة  دول  م��ن  وتطبيقاته  �جل��رب  جم��ال 
وف��رن�����ش��ا، �إي���رل���ن���د�، ب��ول��ن��د�، �أوك���ر�ن���ي���ا و�ل��ربت��غ��ال ، 
و�لباحثني  �ل��ت��دري�����ص  هيئة  �أع�����ش��اء  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
�لعربية  �ململكة  م��ن  وجامعات  �ملحلية  �جلامعات  يف 
�ل��دويل  �مل��وؤمت��ر  وي�شتمر  �إي���ر�ن  و  و�لهند  �ل�شعودية 
�ملوؤمترون جمموعة من  يناق�ص فيه  �أي��ام  مدة ثالثة 
�ملو��شيع و�لق�شايا يف مقدمتها نظام �لرتميز و�لذي 
�إىل  ��شافة  �ملعلومات  نظم  لأم��ن  عنه  غنى  ل  يعترب 
جمال  يف  �لباحثون  �ليه  تو�شل  م��ا  �أب���رز  ��شتعر��ص 
�جلرب.  ورحب �لدكتور �أحمد مر�د وكيل كلية �لعلوم 
يف بد�ية �أعمال �ملوؤمتر و�لذ عقد يف رحاب كلية تقنية 
�ملعلومات ، بجميع �مل�شاركني وقال يف كلمته �لفتتاحية 
��شرت�تيجيات  و�شع  �إىل  ت�شعى  �لإم���ار�ت  جامعة  �إن 
فما يخ�ص جمال  منها  قائم  هو  ما  وتطوير  جديدة 
�لبحث �لعلمي و�لدر��شات وهي ت�شت�شقي هذ� �لتوجه 
من خالل �لدعم و�ملتابعة �ملبا�شرة من معايل �ل�شيخ 
�ل��ع��ايل  �لتعليم  ن��ه��ي��ان وزي���ر  �آل  ب��ن م��ب��ارك  ح��م��د�ن 
�شعي  �إط���ار  ويف  للجامعة  �لأع��ل��ى  �لرئي�ص  و�ل��ب��ح��ث 
�ملتميزة  و�لبحثية  �لعلمية  مكانتها  لتطوير  �جلامعة 
، ح��ي��ث ت�����ش��م ن��خ��ب��ة م��ن �ل���رب�م���ج ومب��ع��اي��ري عاملية 
 ، �ل��دول  و�شفوة من �ل�شاتذة �لعامليني ومن خمتلف 
و�أن هذ� �ملوؤمتر ياأتي تاأكيد� وت�شجيعا على �لتو��شل 
بني �لعلماء و�لباحثني و�ملهتمني ومناق�شة �آخر ما مت 
�لتو�شل �ليه يف جمال �لعلوم ب�شكل عام و�جلرب ب�شكل 
خا�ص ��شافة �إىل �أن مثل هذه �ملوؤمتر�ت �لعلمية تعترب 
منا�شبة جيدة لتبادل �ملعلومات حول �آخر م�شتجد�ت 
�ملعلوماتية وكذلك مينحنا �نعقاد هذ� �ملوؤمتر �لدويل 

�جلربية  �ل��ن��ظ��ري��ات  �أح���دث  على  ل��الط��الع  �لفر�شة 
و�لريا�شية وتطبيقاتها يف �شتى جمالت �حلياة .

�لأ���ش��ت��اذ  �شيام  �ل��ربوف��ي�����ش��ور حممد  ق��ال  م��ن جانبه 
رعاية  حتت  ينعقد  �ملوؤمتر  هذ�  �إن  �لريا�شيات  بق�شم 
م��دي��ر جامعة  �لنعيمي  ر����ش��د  ع��ل��ي  �ل��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة 
�لإم��ار�ت فهو يحظى باهتمام ومتابعة �إد�رة �جلامعة 
�إميانا منها باأهمية عقد مثل هذه �ملوؤمتر�ت �لعلمية 
�ل���ت���ي ت�����ش��ت��ق��ط��ب �ل��ع��ل��م��اء و�ل��ب��اح��ث��ني م���ن خمتلف 
�جلامعات يف �لعامل حيث ميكننا هذ� �للقاء من خلق 
�شبل خمتلفة للتعاون بني �لباحثني و�ملهتمني ��شافة 

�لريا�شيات  دور  �إب��ر�ز  و�لعمل على  �لفكار  تبادل  �إىل 
�أمن  كعلم يدخل يف �شتى جمالت �حلياه و خ�شو�شا 
نظم �ملعلومات وبيان �أهمية �لريا�شيات و منها �جلرب 
ودورها يف خدمة �لعلوم �لأخرى مثل �لطب و�ل�شحة 

و�لعلوم �ملالية وغريها. 
و�و�شح �لربوفي�شور �شيام �أن �ملوؤمتر �شيناق�ص يف �أيامه 
�لرمز  جرب  منها  خمتلفة  ومو��شيع  حم��اور  �لثالثة 
ونظرية �لعدد و�جلرب �ملجرد و�شيكون طلبة وطالبات 
وذلك  �ملحا�شرين  مناق�شات  خالل  حا�شرين  �لق�شم 
ملنحهم فر�شة �لطالع على �آخر ما تو�شل �إليه �لعلم 

 ، و�جل��رب  �لريا�شيات  جم��ال  يف  و�لباحثون  �حل��دي��ث 
حيث �شيكون هنالك جمموعة من �ملحا�شر�ت وور�ص 

�لعمل و�لندو�ت خالل �ملوؤمتر فرتة �لنعقاد. 
�مل�����ش��ارك��ون يف  و�ل��ب��اح��ث��ون  �لعلماء  �أ���ش��اد  م��ن جهتهم 
�لإم���ار�ت  و�ملنعقد يف جامعة  للجرب  �ل��دويل  �مل��وؤمت��ر 
يف  �ملطروحة  �ملو��شيع  �ختيار  ودق��ة  �لتنظيم  بح�شن 
بامل�شتوى  ��شادتهم  �ىل  �إ�شافة  �ملوؤمتر  �أعمال  ج��دول 
�لعلمية  �لناحية  م��ن  �لإم�����ار�ت  جامعة  بلغته  �ل���ذي 
و�لتقنية كجامعة ر�شينة ومرموقة وقدرتها �جليدة 

على تنظيم مثل هكذ� موؤمتر�ت دولية. 

وكيل كلية �لعلوم يكرم �ملتحدثني 
�لرئي�سيني يف �ملوؤمتر �لدويل 

•• العني-الفجر:

�أم�ص ويف ختام �جلل�شة  �لعلوم �شباح  كلية  �أحمد مر�د وكيل  �لدكتور  قام 
�لفتتاحية للموؤمتر �لدويل يف �جلرب �لذي ت�شت�شيفه كلية �لعلوم بجامعة 
�لإمار�ت وبرعاية من مدير �جلامعة قام بتكرمي �ملتحدثني �لرئي�شيني يف 
�لتكرمي  �شمل  تقدير حيث  �شهادة  �إىل  �إ�شافة  �لكلية  درع  بتقدمي  �ملوؤمتر 
: �لربوفي�شور كالو كارلت من جامعة باري�ص بفرن�شا و�لربوفي�شور كيت 
ه��رييل م��ن �جل��ام��ع��ة �لوطنية �لي��رل��ن��دي��ة و�ل��ربوف��ي�����ش��ور وول���ف جاجن 
و�ر�شو  جامعة  من  مار�شيلباك  فيجني  و�لربوفي�شور  �أملانيا  جامعة  من 
و�لربوفي�شور �أندريا�ص من جامعة �لبنجاب بالهند. وقد �أثنى وكيل �لكلية 
على �لدور �لهام �لذي قام به هوؤلء �لعلماء �لذين �أثرو� فعاليات �ملوؤمتر 

من خالل �لكلمات �لرئي�شية �لتي قدموها. 

�خلييلي يتفقد �إد�رة �الإقامة و�سوؤون �الأجانب يف �لعني
•• العني – الفجر:

وكيل  �خلييلي،  ح���ارب  �ل��رك��ن خليفة  �ل��ل��و�ء  �ط��ل��ع 
و�لإقامة  �جلن�شية  ل�شوؤون  �مل�شاعد  �لد�خلية  وز�رة 
و�ملنافذ ب��الإن��اب��ة، على م��ب��ادرة )�إل��ي��ك �ق��رب( لفئة 
و�لتي  )�آم��رين(،  �لإعاقة وخدمة  �ل�شن وذوي  كبار 
�إد�رة �لإق��ام��ة و���ش��وؤون �لأج��ان��ب يف �لعني  تقدمهما 
عن  ف�شاًل  و�خل��ارج��ي��ني،  �ل��د�خ��ل��ي��ني  للمتعاملني 
�مل��ب��ادر�ت  �شمن  �لتنظيمية  �مل�����ش��اري��ع  م��ن  �ل��ع��دي��د 

�لت�شغيلية.
وثّمن �للو�ء �خلييلي �مل�شاريع و�ملبادر�ت �لتطويرية، 
�لتي يقدمها �لعاملون يف �إقامة �لعني، و�لتي تربز 
من  �ملتعاملني  �حتياجات  تلم�ص  يف  �ملوظفني  دور 
�ملو�طنيني و�ملقيمني؛ و�لعمل على متابعتها لتقدمي 
�حل�شول  وت�شهيل  لهم،  �ملقدمة  �خل��دم��ات  �أف�شل 

عليها باأقل وقت وجهد. 
ج���اء ذل���ك خ���الل �جل��ول��ة �ل��ت��ف��ق��دي��ة �ل��ت��ي ق���ام بها 
�لأجانب يف  و�شوؤون  �لإقامة  لإد�رة  �للو�ء �خلييلي، 
ل���الد�ر�ت  �مليد�نية  �ل��زي��ارت  برنامج  �شمن  �ل��ع��ني، 

�لعامة لالإقامة و�شوؤون �لجانب يف �لدولة و�ملر�كز 
�لتابعة لها، ر�فقه خاللها �لعقيد �شامل علي �لقطام 
�ل���زع���اب���ي، م��دي��ر ع���ام �لإق���ام���ة و����ش���وؤون �لأج���ان���ب 
بابوظبي، و�ملقدم حممد بن ودمية �لعامري مدير 
ع��ام �مل���و�رد و�خل��دم��ات �مل�شاندة ب��الإن��اب��ة، وك���ان يف 
�حلمريي،  بالقوبع  مطر  خليفة  �لعقيد  ��شتقباله 
�ل��ع��ني،  �إد�رة �لإق���ام���ة و����ش���وؤون �لأج���ان���ب يف  م��دي��ر 
و�ملقدم حممد �لظاهري نائب مدير �لإد�رة، وروؤ�شاء 

�لأق�شام وعدد من �شباط �لإد�رة.
�شرح  �إىل  �جل��ول��ة  خ��الل  �خلييلي  �ل��ل��و�ء  و��شتمع 
م���وج���ز ع���ن ���ش��ري �ل���ع���م���ل، ك��م��ا �ل��ت��ق��ى ع������دد�ً من 
و�آر�ئهم حول  �أب��دو� مقرتحاتهم  �لذين  �ملتعاملني، 
وز�رة  حر�ص  موؤكد�ً  �ملتبعة،  و�لإج���ر�ء�ت  �خلدمات 
�لد�خلية على �إ�شر�ك �ملتعاملني يف حت�شني وتطوير 

�خلدمات مبا يلبي �حتياحاتهم وتوقعاتهم .
م���ن ن��اح��ي��ة �أخ������رى، ���ش��ه��د �ل���ل���و�ء �ل���رك���ن خليفة 
�لتي  �ل��ن��ج��اح  هند�شة  دورة  تخريج  حفل  �خلييلي 
نظمها معهد �لمار�ت للجن�شية و�لإقامة و�ملنافذ، 
ودعا �خلريجني �إىل �ل�شتمر�ر يف تقدمي �خلدمات 

�ملتميزة خلدمة �ملتعاملني متا�شياً مع ��شرت�تيجية 
ق���ط���اع �جل��ن�����ش��ي��ة و�لإق�����ام�����ة و�مل����ن����اف����ذ، وت��ن��ف��ي��ذ�ً 

باأهمية تعزيز �جلهود  لتوجيهات �لقيادة �ل�شرطية 
�لر�مية لزيادة ر�شا �ملتعاملني.

مركز �الإمار�ت للدر��سات و�لبحوث �ال�سرت�تيجية 
ي�سارك يف معر�ض توعية �لثالث باأبوظبي 

�ل���دورة  يف  �ل�شرت�تيجية  و�ل��ب��ح��وث  ل��ل��در����ش��ات  �لإم����ار�ت  م��رك��ز  ي�شارك 
�لإن�شانية  و�خل��دم��ات  �ملجتمعية  للتوعية  �لوطني  �ملعر�ص  م��ن  �لثالثة 
توعية 2013 �لذي �نطلقت �م�ص وتنظمه مبادرة تعزيز �لتالحم �لوطني 
�لتوعية  بر�مج  لتعزيز  للمعار�ص  �لوطني  �أبوظبي  مركز  يف  و�ملجتمعي 
�ملجتمعية ومبادر�ت �لتطوع يف �لإمار�ت. وطرح �ملركز يف �جلناح �ملخ�ش�ص 
�أ�شيلة  كتب  على  ت�شتمل  �ل��ت��ي  �إ���ش��د�ر�ت��ه  م��ن  جمموعة  �مل��ع��ر���ص  يف  ل��ه 
و�لع�شكرية  �لأمنية  و�لدر��شات  �لدولية  �لعالقات  جمالت  يف  ومرتجمة 
وق�شايا �لتنمية و�لرتبية و�لتعليم و�لطاقة. ومن �لإ�شد�ر�ت �حلديثة يف 
�ملعر�ص در��شة حول �لتخطيط �لأمني ملكافحة �ملخدر�ت يف دولة �لإمار�ت 
وتعرف  �مل��ج��ال  ه��ذ�  يف  �ل��دول��ة  جهود  �ل��در����ش��ة  وتتناول  �ملتحدة  �لعربية 
�مل�شتويني  على  �ملخدر�ت  جلر�ئم  �حل��ايل  وبالو�قع  �لوطنية  بالإ�شهامات 

�لإقليمي و�لدويل وكيفية مو�جهة هذ� �لتحدي.
كما تلقى �ل�شوء على �لتد�بري و�لروؤى �مل�شتقبلية مع �لإ�شارة �إىل �جتاهات 
�لظاهرة و�أخطارها ف�شال عن �ل�شرت�تيجيات و�خلطط �لأمنية وجهود 
مكافحة جر�ئم �ملخدر�ت و�آليات تنفيذ تلك �خلطط و�لرب�مج يف �لو�قع 
�لعملي. ومت عر�ص �لإ�شد�ر�ت �لأخرى للمركز مثل جملة �آفاق �مل�شتقبل 
و�لدوريات �ملحكمة مثل روؤى ��شرت�تيجية وعدد من �ملطبوعات �لتي لقت 
�ل�شابقة منها كتاب بقوة  �ملعار�ص  و��شعا وحققت مبيعات عالية يف  رو�جا 
�لحتاد.. �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان .. �لقائد و�لدولة 

وكتاب و�شائل �لتو��شل �لجتماعي ودورها يف �لتحولت �مل�شتقبلية.
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م�شلحة االأوالد تق�شي باإر�شاء تفاهم متبادل بني الطرفني

�الأهل و�الأ�ساتذة... 
 كيف ي�سكّلون حلفًا قويًا؟

العالقة  تطبع  �شفات  كّلها  املناف�شة...  الفهم،  �شوء  الثقة،  انعدام 
تق�شي  االأوالد  م�شلحة  اأّن  غري  واملدّر�شني!  االأه��ل  بني  احل�ّشا�شة 
هذا  يف  ال�شعوبة  تكمن  اأين  الطرفني.  بني  متبادل  تفاهم  باإر�شاء 

املجال وما ال�شبيل اإىل جتاوزها؟

كيف حتفز نف�سك على �لذهاب للجيم
الذهاب لل�)جيم( قد يكون اأمرًا متعبًا، وبطبيعة احلال فاإن التمارين متعبة اأي�شًا، لكن ما راأيك يف بع�س اخلطوات التي 

تخدع بها نف�شك حتى تذهب لل�)جيم( بانتظام.
1( �ذهب �إىل �ل�)جيم( و�قنع نف�شك باأنه �إذ� مل ترد �لتدرب فيمكنك 
�ل���)ج��ي��م( �شتجد  �أخ���رى، عندما تتو�جد يف  �مل��ن��زل م��رة  �إىل  �ل��ع��ودة 

نف�شك مقباًل على �لتمرين.
و�لقيام  �ل���)ج��ي��م(  �إىل  �ل��ذه��اب  عند  نف�شك  م��ك��اف��اأة  على  ت��ع��ود   )2
�إيجابي  �أم��ر  للجيم  �لذهاب  ب��اأن  �لذهن  يف  يرت�شخ  حتى  بالتمارين 

ومفيد.
�إىل  �لذهاب  عن  توقفت  �إذ�  �أم��و�ل  من  تخ�شره  �شوف  ما  �ر�شد   )3

فكر  �ل��ت��دري��ب،  وم��ع��د�ت  �أنفقته على مالب�ص  م��ا  �ح�شب  �ل���)ج��ي��م(، 
ما  غالباً  و�لتي  �لتدرب  من  ب��دًل  بها  تقوم  �شوف  �لتي  �لأن�شطة  يف 

�شتكلفك �أمو�ًل بال عائد �إيجابي على �ل�شحة.
�لر�شوة  م��ن  كنوع  �ل���)ج��ي��م(  ومالب�ص  م��ع��د�ت  بع�ص  ب�شر�ء  ق��م   )4

للنف�ص ولتحفزها على �لذهاب �إىل �ل�)جيم(.
5( كن و�قعياً حول �جلدول �لذي �شت�شتطيع �أن تنفذه فيما يخ�ص 
مر�ت �لذهاب �إىل �لتدريب، ل تبالغ يف �حلما�ص حتى ل تياأ�ص �شريعاً 

مكان  �أو  منزلك  م��ن  قريب  جيم  �إىل  �ل��ذه��اب  يف�شل  �لف�شل،  عند 
عملك و�أن تنظم مر�ت �لذهاب وفقاً جلدول يومك.

لت�شاعدك  �مل����دى  وق�����ش��رية  �ل��ت��ح��ق��ق  �شهلة  �أه�����د�ف  �أوًل  ح���دد   )6
�لأه���د�ف  �أك���رب، فو�شع  �أخ���رى  �أه���د�ف  �إىل  �لنتقال  وحت��ف��زك على 
بالتدرج ي�شاعد على حتقيقها، على �شبيل �ملثال: �لتزم بالذهاب مرة 

و�حدة �إىل �ل�”جيم” �أ�شبوعياً حتى ت�شل �إىل 5 مر�ت.
�ل�)جيم( فهذ�  �إىل  �أ�شدقاءك و�طلب منهم �لذهاب معك  7( �خرب 

�شوف يقوم بتحفيزك وم�شاعدتك على �للتز�م.
�أن تنوع يف �لتمرينات �لتي تقوم بها حتى ل يت�شرب �مللل  8( حاول 
يف  درو�شاً  �للتحاق بف�شول تعطي  �ملثال،  �شبيل  �إليك، ميكنك، على 
ريا�شة �ل�)كيك بوك�شينغ(، �أو متار�ص بع�ص متارين �للياقة �لبدنية 

�إىل جانب حمل �لأوز�ن.
9( ت��وق��ف ع��ن ل��وم �لأ���ش��ي��اء �لأخ���رى يف ح��ال��ة تق�شريك، مثل لوم 
باأنك  تعرتف  �أن  يجب  يومك،  �زدح��ام  �أو  جاهزيته  وع��دم  �ل�)جيم( 
و�أن����ك م�����ش��وؤول ع��ن ه��ذ�  �ل���)ج��ي��م(  �إىل  �ل��ذه��اب  �ل�شبب ور�ء ع���دم 

�لتقاع�ص.
10( ميكنك تخيل نف�شك و�أنت تخو�ص حتدياً جديد�ً يف �ل�)جيم( 
�أو تخيل �جل�شد �لذي تريد �أن حتققه، �ملخيلة ميكن �أن يكون لها دور 

كبري يف ت�شهيل عملية �للتز�م.
)�آيبود(  �أو   MP3 طريق  عن  �ملف�شلة  مو�شيقاك  �إىل  ��شتمع   )11
�أثناء �لقيام بالتدريبات و�جعل �ل�)جيم( هو �لوقت �ملخ�ش�ص ل�شماع 

ما تريده من مو�شيقى مف�شلة.
�لأط��ع��م��ة  ب��ت��ن��اول  تقيد  �أي  �ل���)ج��ي��م(،  خ���ارج  ب�شحتك  �ه��ت��م   )12
�لتدخني  عن  و�بتعد  �لنوم  من  و�ف��ر  ق�شط  على  و�ح�شل  �ل�شحية 
�لتدريبات على ج�شدك  �مل�شرة لل�شحة، حتى ترى نتيجة  و�لعاد�ت 

�شريعاً.

�سبعة مالمح يف �سخ�سية �أّي 

رجل جتعله �ل�سخ�ض �ملثايّل
يف عامل �ليوم، من �ل�شعب �إيجاد �شخ�ٍص ممّيز ل يتالعب مب�شاعر �ملر�أة 
�أح��د مّنا  لي�ص  �أّن��ه  ينا�شبها. وم��ع  �لتي جتعله  �مل��ي��ز�ت  �لكثري من  ول��ه 
مثالّياً  رج��ل  �أّي  جتعل  قد  �لتي  �ل�شخ�شية  مالمح  بع�ص  ثّمة  كاماًل، 

فتوّد �ملر�أة لو �أّنها تكمل حياتها معه.
�إليك هذه �ملالمح �ل�شبعة:

1. �ل�شدق
�إّن �لكذب �أمٌر �شعٌب جد�ً. ل تريد �أّي �مر�أة �أن تتعامل مع �شخ�ٍص يكذب 
حيال م�شاعره، �أ�شدقائه �أو �أّي �أمٍر �آخر، وذلك يت�شّمن �أي�شاً �لكذبات 
�لكثري  ف�شيكذب يف  يفعل،  وه��و ل  ثيابك  �إّن��ه يحّب  ق��ال  ف��اإن  �لبي�شاء 
من �لأمور. �إّن هذه �حل�شنة هي �لأوىل �لتي عليك �لنظر فيها �إذ� كنت 

تريدين �لرتباط.

2. �لذكاء
�إّن �لذكاء �أمٌر هاّم �أي�شاً يف �ل�شاب �لذي �شتّتخذينه زوجاً لك. عليك �أن 
تفّكري  �أن  لك  �ملهّم  لذ� من  �ل��ذي معك  بال�شاب  �لآخرين  نظر  تلفتي 
�مل��ر�أة  �ل��ذي قد تبحث عنه  �ملمّيز  �لرجل  �أ�شا�ص  �لذكاء هو  �إّن  بذكائه. 

لتكمل حياتها معه.

3. �لتفكري �ملنطقّي
�ل�شاب �لذي يفّكر بطريقة منطقية  �مل��ر�أة عن  �أن تبحث  من �لطبيعي 
مطلقاً.  لها  �أ�شا�ص  ل  لأم��ور  �مل�شكالت  عن  يبحث  �أن  يحاول  ول  ج��د�ً 
�أن  �مل��ر�أة  �أن يتوفر يف �لرجل �لذي على  �أمٌر يجب  �إّن �لتفكري �ملنطقّي 

تختاره بالتاأكيد.

4. �لفكاهة
ل بّد للرجل �أن يتمّتع بح�ّص فكاهة حّتى لو مل يكن �ىل حّد كبري لأّن 
طيلة  ج��ّدّي��اً  يكون  �أو  ي�شحك  �شخ�ٍص ل  �لعي�ص مع  ت�شتطيع  ل  �مل��ر�أة 

�لوقت ول يعرف معنى �ل�شحك، �إّن ذلك غري ممكن �لبّتة.

5. مهتّم/ مفّكر
�شيء  لها  ح�شل  ما  �إذ�  لأمرها  يهتّم  �شخ�ٍص  عن  تبحث  �أن  �مل��ر�أة  على 
ما  ن�شيحة  �ىل  بحاجة  كانت  �إن  معها  ويفّكر  �شيء  ك��ّل  يف  وي�شاعدها 
�أّي  �أو ��شت�شارة مهّمة لها لذ� ف��اإّن هذ� �لأم��ر مهّم جد�ً للبحث عنه يف 

رجل.

6. يفّكر بامل�شتقبل
�ل��ك��ث��ري من  ل��دي��ه  �أّن  وي��ع��ي  بامل�شتقبل  ي��ف��ّك��ر  �أن  �مل��م��ّي��ز  ل��ل��رج��ل  ب���ّد  ل 
�لهتمامات �لتي عليه �أن ينظر فيها لذ� فاإّن هذه �مليزة مهّمة �أي�شاً يف 

�أّي رجل ممّيز تبحث عنه �ملر�أة لتكمل حياتها معه د�ئماً.

7. �لتفّهم
�إّن �لرجل �ملتفّهم هو ذلك �لذي يفهم �ملر�أة وي�شاعدها ويقف �ىل جانبها 
و�إّن هذه �مليزة مهّمة جد�ً بالن�شبة للمر�أة فاإن مل يكن هذ� �لأخري ممّيز�ً 

ومتفّهماً معها فلن ي�شاعدها مطلقاً و�شت�شبح حياتهما جحيماً.
لذ�  �مل���ر�أة،  لي�شتّحق  �لرجل  بها  يتمّتع  �أن  يجب  �لتي  �مليز�ت  �أه��ّم  �إّنها 

خذيها بالعتبار.
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ي��ت��دّخ��ل  م��ن  م��ن��ه��م  خ��ان��ت��ني:  �إىل  �لأه����ل  ينق�شم 
بتفا�شيل �ملدر�شة، ومنهم من يتغا�شى عما يحدث 
يجمعهم  م��ا  �أّن  �لأه����ايل  ه����وؤلء  ين�شى  وي�����ش��ك��ت. 
باملّدر�شني هو عملّية تعليم م�شرتكة للولد ولي�ص 

�شر�عاً. 
�شليمة  لبناء عالقة  �لثقة  عامل  تو�فر  بّد من  ل 
�إىل  ل  للتو�شّ و�مل��دّر���ش��ني.  �لتعليمّية  �ملوؤ�ش�شة  مع 
ذل����ك، ي��ج��ب �أن ي��ك��ون �ل�����ش��خ�����ص م��ت�����ش��احل��اً مع 
ما�شيه �ملدر�شي. من �ل�شروري �أن يحر�ص �لأهل 

�ملدر�شة  ح��ول  �ل�شيئة  ذكرياتهم  ت��رك  ع��دم  على 
توؤّثر يف در��شة �أولدهم. كذلك، يجب �أن يعرتفو� 
�مل��دّر���ش��ني حم��رتف��ون يف ع��م��ل��ه��م، فالرتبية  ب����اأّن 
م��دى  ع��ل��ى  �مل��دّر���ش��ون  �ص  تخ�شّ حقيقية.  مهنة 
�شنو�ت، وخ�شعو� لختبار�ت عّدة. لذلك، يجب �أّل 

ي�شتجوبهم �لأهل حول �أ�شاليب �لتعليم. 
�نتقدت  )ي��وم  �أولد(:  لأرب��ع��ة  )و�ل���دة  مهى  تقول 
�لخ��ت��ب��ار �مل��ف��اج��ئ �ل����ذي خ�����ش��ع ل���ه �إب���ن���ي، ع��دت 
�ملدّر�ص:  �أجابني  حينها  بلطف.  �لأم��ر  و��شتدركت 

�أطّبق  ب��ل  ع�شو�ئّياً  ب��اأم��ر  �أق���وم  ل  �أفعله،  م��ا  �أع��ل��م 
كيفّية  معرفة  �إذ�ً  يجب  م��ع��ّي��ن��اً(.  ت��رب��وّي��اً  �أ���ش��ل��وب��اً 
من  باإيجابية.  يح�شل  ما  وتقّبل  �لأولد  م�شاعدة 
م��ّن��ا ل ي��ن��زع��ج ح��ني ي��ت��دّخ��ل �لآخ�����رون يف جم��ال 

�خت�شا�شه؟ 
ل ي��ج��ب �أن ي���رت�ك���م ����ش���وء �ل��ف��ه��م ب���ني �لأه�����ايل 
وقت  باأ�شرع  �لإ�شكالية  ط��رح  يجب  بل  و�ملدّر�شني 
ممكن و�ملطالبة بثالث لقاء�ت �شنوية بينهم على 
�لأقّل. يجب �أن يبادر �لأهل �إىل طلب مماثل، من 

دون �نتظار مبادرة �ملدّر�شني. 
�ملدّر�ص متحّدث ممّيز، حني يعلم 
بتكّيف  متعّلقة  م�شكلة  ب��وج��ود 
�مل��در���ش��ة، يحر�ص على  �ل��ول��د يف 
�إظهار دعمه له. �لأمر مماثل يف 
عائلية:  م�شكلة  �أي��ة  وج��ود  ح��ال 
ع���ل���ى �لأه���������ل �إع���������الم �مل�����دّر������ص 

بالأمر. 
كذلك من �ل�شروري حّث �لولد 
على �لتكّلم عن مدر�شته. يبالغ 
كان  �إذ�  وي��ك��ذب  �أح��ي��ان��اً  �لطفل 
�لأم��������ر 

�لأه���ايل  ب��ني  �لج��ت��م��اع��ات  يف م�شلحته... خ��الل 
�لأ�شاتذة  �آر�ء  �إىل  �ل�شتماع  يكفي  ل  و�مل��دّر���ش��ني، 
من  ب�)�لأ�شا�شية(.  �ملعروفة  �مل��و�د  يعّلمون  �لذين 
خالل �لتو��شل مع �مل�شوؤولني عن �لدرو�ص �لفنية 
�إىل  �أك��رث  �لأه��ل  يتعّرف  �لريا�شية،  �حل�ش�ص  �أو 

�شخ�شّية �أولدهم و�شلوكهم.

ن�شاطات
و�شيلة  �مل��در���ش��ي��ة  �ل��ن�����ش��اط��ات  يف  �مل�����ش��ارك��ة  ت�شّكل 
فاعلة لإق��ام��ة ح���و�ر م��ع �مل��دّر���ش��ني و�ل��ت��خ��ّل��ي عن 
حني  ع����ادًة.  �لأه���ل  يتبعه  �ل���ذي  �مل�شتهلك  �شلوك 
ون  ير�فق �لأهل ع�شرة �أولد يف رحلة مثاًل، ُيجربرَ
على �أخذهم كّلهم بالعتبار ولي�ص �بنهم فح�شب. 
عامة  بيئة  �مل��در���ش��ة  �ع��ت��ب��ار  �لأم����ر  ذل���ك  يعّلمهم 
�ملدر�شة،  ع��امل  يف  يغو�شون جم���ّدد�ً  ح��ني  ج��ّي��دة. 
ك�شركاء  �حلقيقية  مكانتهم  عندها  ي�شتعيدون 
لأ�شاتذة  مناف�شني  كمدّر�شني  �لأولد، ل  تعليم  يف 

�ملدر�شة. 

�لتكّلم عن �ملدر�شة 
�ل�����ش��وؤون  يف  �لأب،  ك��م��ا  �لأم،  ت��ت��ع��اط��ى  �أن  ي��ج��ب 
�لدر��شية لبنها على �أن تكون على م�شافة منا�شبة 
منها: ل قريبة ج��د�ً ول بعيدة ج��د�ً. ي�شبح ذلك 
مع  �ملعلومات  ت��ب��ادل  ع��رب  فاعلية  �أك���رث  �لتعاطي 
�مل�شاعدة  طريقة  ح��ول  ن�شحهم  وطلب  �ملدّر�شني 
�شامي  �ل��رتب��وي  �لخت�شا�شي  يتحّدث  �مل��ن��زل.  يف 
�أّن مهّمتهم  �لأه��ل( معترب�ً  فرغلي عن )ت�شحية 
تاأديب  �إذ يتطّلب �لأمر �أحياناً  لي�شت �شهلة د�ئماً. 
�لأه��ل  ينجح  م��ا  بقدر  لهم.  ح��دود  ور���ش��م  �لأولد 
مع  �لتكّيف  يف  �لأولد  ينجح  �ل���دور،  ذل��ك  �أد�ء  يف 

�ل�شلطة �لتي تفر�شها �ملدر�شة.
�لرت�بط بني �لأهل و�ملدّر�شني �أمر �أ�شا�شي، متاماً 
�إذ�  �أخ���ري�ً،  �لعاطفية.  �لعالقة  يف  �حل��ال  هي  كما 
ط�����ر�أت م�����ش��ك��ل��ة خ��ط��رية و(م���زم���ن���ة( ك��ان��خ��ف��ا���ص 
�لعك�ص  على  �أو  طائ�ص،  �شلوك  �لتلميذ،  عالمات 
غياب تام عن �مل�شاركة يف ح�ش�ص �لدر��شة، عندها 
لر�شد  �ملدر�شة  يف  �لنف�شي  �لطبيب  مقابلة  يجب 
�مل�شكلة بطريقة �أو�شح و�عتماد حلول طويلة �لأمد 
�لطبيب  مع  منتظمة  )مو�عيد  �حلاجة  دع��ت  �إذ� 

�لنف�شي، �للجوء �إىل معالج لت�شحيح �لنطق...(.
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العدد  10932 بتاريخ 2013/10/29     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2013/567  جتاري جزئي              
حمل  جمهول  ذ.م.م   للمقاولت  �شامل  بن  علي  �شركة   -  1  / عليه  �ملدعى  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/تريدك�ص )�ص.ذ.م.م( وميثله: عبا�ص م�شتت فندي �ملالكي    
قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها مببلغ )75.000 
�ل�شد�د  بن�شبة 9% من تاريخ 2012/12/27 وحتى  �لقانونية  �لفائدة  درهم( مع 
�لتام مع �لز�مها بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم 
�لربعاء �ملو�فق 2013/11/13 �ل�شاعة 8.30 �ص بالقاعة ch2.D.19 لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
ق�شم الق�شايا التجارية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10932 بتاريخ 2013/10/29     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2013/690  عقاري كلي                
�ىل �ملدعى عليه / 1 - �شركة مارينا تر��ص ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/

عبد�لرحمن �حمد حممد �حلمادي وميثله: عامر �شيد حممد �شيد حمي رو�شن �ملرزوقي 
�ملوؤرخة  يف  و�ل�شر�ء  �لبيع  �تفاقية  بف�شخ  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  قد 
2008/1/31 و�لز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن باعادة  مبلغ )345.600 درهم( و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بالكفالة. وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 
2013/11/10 �ل�شاعة 9.30 �ص بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �يام على �لقل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
ق�شم الدعاوي العقارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10932 بتاريخ 2013/10/29     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2013/531  مدين كلي                

�ىل �ملدعى عليه / 1 - �شامل بن حممد �ل�شام�شي   جمهول حمل �لقامة مبا 
قد  �ملفتول  عبيد  علي  ر��شد  �شامل  وميثله:  قيطاز  عبد�لغني  �ملدعي/عمر  �ن 
�قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه مببلغ 5.000.000 
درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية من تاريخ 
�ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/11/4 
من  �و  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذ�   ch1.C.15 بالقاعة  ���ص   9.30 �ل�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. 
ق�شم الق�شايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10932 بتاريخ 2013/10/29     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2013/19  عقاري كلي                

�ىل �ملدعى عليه / 1 - عبد�ملجيد حممد �بر�هيم  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/حممد �شويكت حممد �لهاجري  قد �قام عليك �لدعوى 
و�مل��وؤرخ يف 1996/6/13  ب�شانه   �لبيع  ببطالن عقد  �ملطالبة  ومو�شوعها 
و�مل�شاريف  �لر�شوم  �ث��ار مع  ذلك من  مع مايرتتب علي  بطالن مطلقاً 
وم��ق��اب��ل �ت��ع��اب �مل��ح��ام��اة م��ع ���ش��م��ول �حل��ك��م ب��ال��ن��ف��اذ �مل��ع��ج��ل بالكفالة.   
�ل�شاعة 11.00 �ص  �ملو�فق 2013/11/7  لها جل�شة يوم �خلمي�ص  وحددت 
قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1.B.8 بالقاعة 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة  
ق�شم الدعاوي العقارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10932 بتاريخ 2013/10/29     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2012/848  عقاري كلي                
�ىل �خل�شم �ملدخل / 1 - �شركة كليندين�شت و�شركاوؤه �ملحدودة ب�شفتها �لبائع للم�شروع 
مو�شوع �لدعوى 2- جوزيف كليندين�شت)Josef kleindlens( ب�شفته مدير �ل�شركة 
�ملدعى عليها �لثالثة  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/��شحاق ح�شينعلي رحيمي 
وميثله:عبيد �شقر عبيد بو�شت    قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م 
�ملدعى عليها مببلغ وقدره )1.063.132 درهم( و�لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعيني 
مبلغ )500.000 درهم(وذلك على �شبيل �لتعوي�ص �ملادي و�ملعنوي و�لر�شوم و�مل�شاريف 
و�لتعاب.   وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/11/17 �ل�شاعة 9.30 �ص بالقاعة 
ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.ويف حالة تخلفك 

فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
ق�شم الق�شايا التجارية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10932 بتاريخ 2013/10/29     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2013/560  مدين  كلي          
�لب�شري جمهول حمل  �ملدعى عليه  / 1 - ي�شري عبد�حلميد عبد�لعزيز  �ىل 
�ل��دع��وى  عليك  �ق���ام  ق��د  عبد�لرحمن  �ملدعي/عبد�ل�شبحان  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة 
دره��م(   1.500.000( وق��دره  مببلغ  عليهم  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها 
كتعوي�ص عن �ل�شر�ر �ملادية و�لدبية �لتي ��شابت �ملدعي و�لر�شوم و�مل�شاريف 
�ل�شاعة   2013/11/10 �ملو�فق  �لح��د  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.   و�تعاب 
9.30 �ص بالقاعة ch2.E.21 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�يام على �لقل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.   
ق�شم الق�شايا املدنية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10932 بتاريخ 2013/10/29     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2013/96 عقاري كلي              
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - تعمري �لقاب�شة لال�شتثمار ) ���ص.ذ.م.م(  جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/كريج ريت�شارد نيك�شون وميثله: �شيف �شعيد 
ر��شد �لغبار �ل�شام�شي قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بندب 
و�ت��ع��اب  و�مل�����ش��اري��ف  بالر�شوم  عليه  �مل��دع��ى  �ل���ز�م  م��ع  متخ�ش�ص  خبري 
�ل�شاعة  �ملو�فق 2013/11/13  �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء 
9.30 �ص بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. 
ق�شم الدعاوي العقارية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10932 بتاريخ 2013/10/29     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2013/638 عقاري كلي              

�ىل �ملدعى عليه/ 1 - لك�شري �شيتي �لعقارية    جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/
�قام  قد  �ل�شام�شي  �لغبار  ر��شد  �شعيد  �شيف  وميثله:  مانهرد�ت  بيري  �ليزبث  جوهان 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ حجز عقار يف 2008/1/9 وف�شخ �تفاقية بيع 
و�شر�ء �لوحدة يف 2008/11/18 و�لز�م �ملدعى عليهم مببلغ )275.089 درهم( و�لفائدة 
بالوفاء  عليهم  �ملدعي  �خ��الل  نتيجة   2008/1/9 يف  �ل�شد�د  تاريخ  من   %12 �لقانونية 
�ملو�فق  �لرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  و�لت��ع��اب.  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  بالتز�ماتهم 
�و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1.A.1 بالقاعة  �ص   9.30 �ل�شاعة   2013/11/20
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. 
ق�شم الدعاوي العقارية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10932 بتاريخ 2013/10/29     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2013/773 جتاري كلي              
�ىل �ملدعى عليهما/ 1 - �ل�شائق �لمني/ �شركة �عمال مدنية 2- حمد حممد �بر�هيم 
م ع وميثله:  �لتجاري �ص  �ملدعي/بنك دبي  �ن  عبيد �هلل  جمهويل حمل �لقامة مبا 
ر��شد حممد �شعيد بوج�شيم   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �لز�م �ملدعي عليهم  
بالتكافل و�لت�شامن مببلغ وقدره )32.991.652.16 درهم( و�لر�شوم  و�مل�شاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ل�شتحقاق يف 2012/11/21 وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت 
 ch2.E.21 لها جل�شة يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2013/11/14 �ل�شاعة 9.30 �ص بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�شم الق�شايا التجارية            

حماكم دبي

حماكم ال�شتئناف
العدد  10932 بتاريخ 2013/10/29     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2013/773 عقاري كلي              

�لى �ملدعى عليهما/ 1 - فوزي جبار لزم 2- �حمد فوزي جبار لزم    جمهويل 
�لتجاري �ص م ع وميثله: ر��شد حممد  حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/بنك دبي 
�شعيد بوج�شيم   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �لز�م �ملدعي عليهم  بالتكافل 
و�لت�شامن مببلغ وقدره )32.991.652.16 درهم( و�لر�شوم  و�مل�شاريف و�تعاب 
�ل�شد�د  وحتى   2012/11/21 يف  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة 
�لتام. وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2013/11/14 �ل�شاعة 9.30 �ص 
بالقاعة ch2.E.21 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �لقل.  
ق�شم الق�شايا التجارية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10932 بتاريخ 2013/10/29     
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم 2013/1189 تنفيذ جتاري
�ىل �مل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- �م��ك��و مل��ق��اولت �ل��ب��ن��اء �������ص.ذ.م.م  جم��ه��ول حمل 
����ص.ذ.م.م  و�لديكور  للنجارة  �شريف   �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا  �لق��ام��ة 
وميثله: حممد حممد �مني غياث  قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية 
 )255191.60( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك��م  �ع��اله  �مل��ذك��ورة 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10932 بتاريخ 2013/10/29     
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم 2013/638 تنفيذ مدين
�ملنفذ �شده/1- حبيب �هلل بهادر خ��ان  جمهول حمل �لقامة مبا  �ىل 
�حمد  �ل��دي��ن  حم��ي  زوج��ة/���ش��ي��خ  ب��ي��ف��ي-  كاثيجا  �لتنفيذ/  ط��ال��ب  �ن 
�أقام  قد  �ل�شايغ  نا�شر  ح�شن  مع�شومة  وميثله:  نف�شها   عن  مريخان 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )126594( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .  وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10932 بتاريخ 2013/10/29     
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم 2013/75 بيع عقار مره�ن
�ىل �ملنفذ �شده/1- ح�شني عبا�ص �حمد يان جمهول حمل �لقامة مبا 
عبد�لمري  ع�شام  وميثله:  بنك  ت�شارترد  �شتاندر  �لتنفيذ/  طالب  �ن 
ح��م��ادي �ل��ف��ا���ش��ل��ي �ل��ت��م��ي��م��ي ق����ررت حم��ك��م��ة دب���ي �لب��ت��د�ئ��ي��ة ب��ت��اري��خ 
 3.463.195.14( وقدرها  �ملطالبة  قيمة  ل�شد�د  �عالنكم   2013/10/6
�لعقار:   ( �لرهن  �لعقار حمل  بيع  و�ل  �ع��اله  �لتنفيذ  دره��م( يف ملف 
�ر�ص- رقم �لر�ص- 1349 - �ملنطقة: �لثنية �لر�بعة- �مل�شاحة 7066 قدم 

مربع( خالل 30 يوم من تاريخ �لعالن.  
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10932 بتاريخ 2013/10/29     
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدع�ى رقم 2012/1206   جتاري كلي              
�ىل �ملحكوم  عليه   /1- جمموعة خليل عبد�لوهاب  جمهول حمل �لقامة   نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2012/12/27 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
بان  عليها  �ملدعى  بالز�م  ذ.م.م  لال�شا�شات  �لو�شط  �ل�شرق  جمموعة  �شركة  ل�شالح/ 
توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 2.424.115 درهم مليونان و�ربعمائةو�ربع وع�شرون �لف 
ومائة وخم�شة ع�شر درهم و�لفائدة بو�قع 9% �شنويا من تاريخ �ل�شتحقاق 2008/3/30 
وحتى متام �ل�شد�د على �ن ل يتجاوز �ملبلغ �ملق�شي به وهو ��شل �لدين، مع �لز�مها 
�لر�شوم و�مل�شروفات ومبلغ 1000 درهم مقابل �تعاب �ملحاماة، ورف�شت ماعد� ذلك من 
طلبات.   حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 
�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن 

�شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س الق�شم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10932 بتاريخ 2013/10/29     

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدع�ى 2013/342  ا�شتئناف عقاري

�ىل �مل�شتاأنف �شده / عي�شى حممد عي�شى �بو �ل�شميد   جمهول حمل 
وميثله:  دغي�ص  حممود  عبد�ملجيد  /م��ر�د  �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �لقامة 
�ل�شادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��شتاأنف  قد  بامدهاف  �حمد  ح�شن  عبد�هلل 
بالدعوى رقم 2011/1302 عقاري كلي بتاريخ 2013/3/31  وحددت 
10.00 �شباحا  �ل�شاعة  �ملو�فق 2013/12/25  �لربعاء  يوم  لها جل�شه 
ميثلكم  م��ن  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.C.11 بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.  
رئي�س الق�شم                              

حماكم دبي

حماكم ال�شتئناف

العدد  10932 بتاريخ 2013/10/29     
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2013/1197  ا�شتئناف عمايل

�ىل �مل�شتاأنف �شده / �شفد�ر للنقل وخدمات حزم �لب�شائع �ص .ذ.م.م 
�مل�شتاأنف /�شهز�د ح�شني خادم ح�شني  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�حلكم  �لقر�ر/  ��شتاأنف  قد  �ل�شايغ  نا�شر  وميثله: مع�شومة ح�شن 
�ل�شادر بالدعوى رقم 2013/2423 عمايل جزئي   بتاريخ 2013/7/23  
وحددت لها جل�شه يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2013/11/14 �ل�شاعة 10.00 
من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 بالقاعة  �شباحا 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.  
رئي�س الق�شم                              

حماكم دبي

حماكم ال�شتئناف

العدد  10932 بتاريخ 2013/10/29     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2013/685  عقاري كلي              
�ىل �ملدعى عليه  / 1 - �شركة تعمري �لقاب�شة لال�شتثمار- ذ.م.م  جمهول 
�ل�����ش��ادة وميثله:  �شالح خليفة  �مل��دع��ي/�ب��ر�ه��ي��م  �ن  �لق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
عليك  �ق���ام  ق��د  �لنعيمي    �ل�شرهان  عبد�لرحمن  حممد  عبد�لرحمن 
�ملدعي  �ل��ز�م  مع  متخ�ش�ص  خبري  بندب  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
عليه بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء 
فانت  لذ�   ch1.B.8 بالقاعة  �ص   11.00 �ل�شاعة   2013/11/13 �ملو�فق 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.   
ق�شم الدعاوي العقارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10932 بتاريخ 2013/10/29     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2013/3399  عمايل جزئي                
�ىل �مل��دع��ى عليه  / 1 - �شفح �ل��ت��ل مل��ق��اولت �ل��ب��ن��اء ������ص.ذ.م.م  جم��ه��ول حمل 
�قام عليك �لدعوى  ��شماعيل  قد  �لقامة مبا �ن �ملدعي/جا�شم �لدين حممد 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )23950 درهم( وتذكرة عوده 
   .)2013/152055( �ل�شكوى  رق��م  و�مل�شاريف.  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   4000( مببلغ 
وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق2013/11/19 �ل�شاعة 8.30 �ص بالقاعة 
ch1.A.5 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.   
ق�شم الق�شايا العمالية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10932 بتاريخ 2013/10/29     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2013/3746  عمايل جزئي            
جمهول  )�����ص.ذ.م.م(   �لغذ�ئية  للمو�د  و�ليون�ص  خالد   -  1  / عليه  �ملدعى  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/جاهد �ل�شالم عبد�لقادر   قد �قام عليك �لدعوى 
وبالر�شوم  دره��م(   13378( مبلغ  له  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  �ملدعى  �ل��ز�م  ومو�شوعها 
�خلمي�ص  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت    )2013/154466( رق��م  �ل�شكوى  و�مل�شاريف 
�ملو�فق 2013/11/7 �ل�شاعة 8.30 �ص مبكتب �لقا�شي   لذ� فانت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و 
�حلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  �لق���ل.ويف  على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة 

�شيكون مبثابة ح�شوري.  
ق�شم الق�شايا العمالية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10932 بتاريخ 2013/10/29     
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم 2013/760 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ ���ش��ده/1- م��رك��ز بيتهوفن   جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
طالب �لتنفيذ/ �شركة �با لاللكرتونيات-ذ.م.م   قد �أقام عليكم �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )15629( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10932 بتاريخ 2013/10/29     
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم 2013/1780 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- حممد �ن�شار للخدمات �لفنية- �ص.ذ.م.م جمهول 
عبد�لرحمن  جهان  �شاه  حممد  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل 
�ملبلغ  �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدعوى  قد 
�ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب  وق��دره )13043(  به  �ملنفذ 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   دره��م خلزينة   774 مبلغ  �ىل  .بال�شافة 
بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10932 بتاريخ 2013/10/29     
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم 2013/1339 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- �لرباع للنقل �لعام �ص.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �شيخ حممد عبا�ص �شيخ حممد ح�شني قد �أقام 
عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
.بال�شافة  �ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  وق��دره )6380( درهم �ىل طالب 
�ىل مبلغ 377 درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10932 بتاريخ 2013/10/29     
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم 2013/1455 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شاين و�عي  للخدمات �لفنية و�لتنظيف �ص.ذ.م.م   
�بو �حمد مقبول �حمد     �لتنفيذ/  جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب 
�ملبلغ  �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدعوى  قد 
�ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب  وق��دره )11800(  به  �ملنفذ 
فان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره���م   709 مبلغ  �ىل  .ب��ال���ش��اف��ة 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10932 بتاريخ 2013/10/29     
اعالن حم�شر حجز بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم 2012/1329 تنفيذ ايجارات
مو�شوع �لق�شية: تنفيذ �حلكم �ل�شادر  من جلنة �ليجار�ت ببلدية دبي 
ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )193986 درهم( �شاملة �لر�شوم و�مل�شاريف.     
بيفريل هيلز  جمهول حمل  �ملنفذ �شده /1- �شالون  �عالنه  �ملطلوب 
�لقامة- مو�شوع �لعالن: نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �لكائنة 
تناوله  ما  �ل�شالون وفق  �غر��ص  ز�ي��د وهي عبارة عن  �ل�شيخ  �شارع  يف 
حم�شر �حلجز �ملرفق �شورة عنه وما تناوله �لتقرير  وذلك للعلم مبا 

جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة    
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العدد  10932 بتاريخ   2013/10/29     
          اعالن للح�ش�ر امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/775 ت عام- م ر-ت- ع ن(
طالب �لتنفيذ/ موؤ�ش�شة �لطالل لتاجري �ل�شيار�ت �جلن�شية: �لمار�ت   �ملنفذ �شده 
�عالنه:  �ملطلوب  عمان    �شلطنة  �جلن�شية:  �لري�شي  عبد�هلل  بن  �شلطان  بن  �شعيد   :
�شعيد بن �شلطان بن عبد�هلل �لري�شي �جلن�شية: �شلطنة عمان عنو�نه: بالن�شر مبا �ن 
رقم 2013/329  �لدعوى  �ل�شادر يف  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  تقدم بطلب  �لتنفيذ  طالب 
مد جز- م ر- ب- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2013/11/21 موعد� 
�لتنفيذ-�لعني  باد�رة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  لنظر طلب 
�و بو��شطة وكيل معتمد ل�شد�د مبلغ 29800 درهم +  �لرئي�شي �شخ�شيا  باملقر  �لكائنة 
1195 درهم م�شاريف �لدعوى + 600  درهم �عالنات بالن�شر+ 634  درهم ر�شوم �لتنفيذ 

تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 قلم التنفيذ العام                                         

 امـــــــارة ابـــــ�ظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10932 بتاريخ   2013/10/29     
          اعالن للح�ش�ر امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/264 ت اجر- م ر-ت- ع ن(
طالب �لتنفيذ/ �شري علي خان �جلن�شية: باك�شتان �ملنفذ �شده : موؤ�ش�شة 
�عالنه:   �ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  �لدولية  هاو�ص  جولدن 
عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لعامة  �لدولية  هاو�ص  جولدن  موؤ�ش�شة 
بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر 
يف �لدعوى رقم  وحدد لنظره جل�شة يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2013/11/14 
�لوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد� 
�و بو��شطة وكيل  �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا  �لتنفيذ-�لعني  باد�رة 

معتمد لتنفيذ �ل�شد�د �عاله  تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 قلم اليجاري                                           

 امـــــــارة ابـــــ�ظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10932 بتاريخ   2013/10/29     
          اعالن للح�ش�ر امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/258 ت اجر- م ر-ت- ع ن(
طالب �لتنفيذ/ �شري علي خان �جلن�شية: باك�شتان �ملنفذ �شده : موؤ�ش�شة 
�عالنه:    �ملطلوب  �لمار�ت    �جلن�شية:  �لعامة  للنقليات  �لربكة  جنم 
عنو�نه:  �لمار�ت    �جلن�شية:  �لعامة  للنقليات  �لربكة  جنم  موؤ�ش�شة 
بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر 
يف �لدعوى رقم  وحدد لنظره جل�شة يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2013/11/14 
�لوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد� 
�و بو��شطة وكيل  �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا  �لتنفيذ-�لعني  باد�رة 

معتمد لتنفيذ �ل�شد�د �عاله  تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 قلم اليجاري                                           

 امـــــــارة ابـــــ�ظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10932 بتاريخ   2013/10/29     
       اعال ن للح�ش�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2013/294 جت كل- م ر- ب-ع ن

مدعي/ ح�شن �حمد ح�شني �بوكيله �جلن�شية: م�شر  مدعي عليه: رو�يح علي 
مطالبةمالية  �لدعوى:  مو�شوع  م�شر  �جلن�شية:  و�خرون  ح�شنني  �لطيب 
مببلغ 141000 درهم  �ملطلوب �عالنه/ ن�شر  �لبيد�ء خلدمات ت�شجيل �ل�شيار�ت  
�جلن�شية: �لمار�ت 2- رو�يح علي �لطيب ح�شنني �جلن�شية: م�شر    عنو�نه: 
بالن�شر)باأ�شل �ل�شحيفة( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
�ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/11/6 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية 
�لكائنة باملركز �لد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى  بدفاعك و�شور� 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/10/27
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10932 بتاريخ   2013/10/29     
       اعال ن للح�ش�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2013/104 مد كل- م ر- ب-ع ن

عليه:  مدعي  �لمار�ت   �جلن�شية:  �ل�شبلي  نا�شر  �شعيد  �شامل  علي  مدعي/ 
خبري    ندب  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت    �جلن�شية:  و�خرون  للتاأمني  �ل�شقر 
بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية:  للنقليات  لند  �شوبر  �عالنه/  �ملطلوب 
حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 
�ل�شاعة 8.30  باحل�شور  فانت مكلف  لذ�  �لدعوى،  لنظر  2013/11/17 موعد� 
�ملركز �لد�ري    �لكائنة  �لعني �لبتد�ئية  ب� حمكمة  �لد�ئرة �لوىل  �مام  �شباحاً 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/10/23
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10932 بتاريخ   2013/10/29     
    اعالن بالن�شر 

جلنة  �م��ام  �ملنظورة  �إي��ج��ار�ت   )  2013/835( رق��م  �لق�شية  يف  تقرر  لقد 
من  و�مل��رف��وع��ة  �خلام�شة  �للجنة  �لي��ج��اري��ة)�ب��وظ��ب��ي(  �مل��ن��ازع��ات  ف�ص 
�ملدعى عليه:  �لقبي�شي وذل��ك لع��الن  �مل��دع��ى: م��وزة مبارك علي غ��امن 
�بو نا�شر ليت حممد    �للوؤلوؤى للمقاولت �لعامة وميثلها/حممد  �خلط 
 2013/11/6 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  جل�شة  �لدعوى  لنظر  حتدد  وقد  ن�شر� 
مع�شكر  �لدفاع-منطقة  �شارع   ( �للجنة  مقر  يف  م�شاًء   06.00 �ل�شاعة  يف 
نفقة  على  وذل��ك  �لجتماعية(  و�ل�شوؤون  �ل��زو�ج  نهيان خلف �شندوق  �آل 

�شاحب �لعالقة.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10932 بتاريخ   2013/10/29     
        اعال ن للح�ش�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2012/2622 جت كل- م ت- ب-اأظ

املتخ�ش�شة: امل�شارف وامل�ؤ�ش�شات املالية        
�ل�شرق  �بل  �شركة  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  ع  م  �ص  �لتمويل  د�ر  مدعي/ 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  و�خرون  ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت  �لو�شط 
ثبوت و�شحة �حلجز بقيمة 1.160.682 درهم  �ملطلوب �عالنه/ يعقوب بور�يل بور�يل 
للرد  �لدخال  لئحة  من  ن�شخة  لكم  بالن�شر)نرفق  عنو�نه:  �لهند    �جلن�شية:  بري�ن 
و�لتعقيب �ن �ردمت ذلك( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
باحل�شور  فانت مكلف  لذ�  �لدعوى،  لنظر  �ملو�فق 2013/11/07 موعد�  يوم �خلمي�ص 
�ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية �لكائنة �ملحكمة 
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان  �آل  مبع�شكر  �لتجارية 
�لدعوى بثالثة  �ملحددة لنظر  �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة  بدفاعك و�شور� 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/10/23
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة اب�ظبي البتدائية

العدد  10932 بتاريخ   2013/10/29     
        اعال ن للح�ش�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2013/552 جت كل- م ر- ب-ع ن

املتخ�ش�شة: امل�شارف وامل�ؤ�ش�شات املالية        
�شامل  �شهيل  �لمار�ت  مدعي عليه:  �لوطني �جلن�شية:  �بوظبي  بنك  مدعي/ 
مببلغ  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامري  �شامل  قما�ص 
�لعامري  �شامل  قما�ص  �شامل  �شهيل  �عالنه/  �ملطلوب  درهم   839.083.53
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر   عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/11/18 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لد�ري   �ملركز  �لكائنة  �لبتد�ئية  �لعني 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/10/27
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10932 بتاريخ   2013/10/29     
        اعال ن للح�ش�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2013/416 جت كل- م ر- ب-ع ن

املتخ�ش�شة: امل�شارف وامل�ؤ�ش�شات املالية        
�لزعفر�نة  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لوطني  �بوظبي  بنك  مدعي/ 
مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لحبابي  فرحان  حممد  ل�شاحبها  و�لتنجيد  لل�شتائر 
�لزعفر�نة  موؤ�ش�شة  �عالنه/  �ملطلوب  درهم   96.468.96 مببلغ  مطالبة  �لدعوى: 
عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لحبابي  فرحان  حممد  ل�شاحبها  و�لتنجيد  لل�شتائر 
بالن�شر)�لعالن بحكم �لحالة(  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/11/6 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة 
باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية �لكائنة 
�ملركز �لد�ري  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� 
�لقل.  �يام على  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�شدر بتاريخ  2013/10/27
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10932 بتاريخ   2013/10/29     
        اعال ن احلكم يف الدع�ى عمايل جزئي رقم 2013/381م

�ىل �ملدعى عليه: موؤ�ش�شة حممد �لعز�ين لل�شيانة �لعامة/�لمار�ت �لعنو�ن: 
هذه  عليك  حكمت  قد  2013/9/29م  �ملو�فق  بتاريخ  �نه  نعلمك  بالن�شر 
ر�م جوربال لم   ل�شالح/ هارمي�ص  �عاله  بالرقم  �ملذكورة  �لدعوى  �ملحكمة يف 
بان  عليها  �ملدعى  بالز�م  �حل�شوري:  مبثابة  �ملحكمة  حكمت  �جلن�شية:هندي  
ملا  وفقا  درهم(  و�ربعني  وت�شعمائة  �لف  خم�شة   ( وقدره  مبلغ  للمدعي  توؤدي 
ورد باأ�شباب هذ� �حلكم و�ن توؤدي له قيمة تذكرة �شفر للجهة �لتي ��شتقدم منها 
وت�شليمه جو�ز �شفره و�لزمتها �مل�شاريف ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات. حكما 
قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك  هذ� �مل�شتند. 

�شدر بتوقيع وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/10/2م.  
القا�شي/ �شياء الدين ابراهيم                                                                                                                                    

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10932 بتاريخ   2013/10/29     
        اعال ن احلكم يف الدع�ى التجارية اجلزئية رقم 2013/993م

بالن�شر  �لعنو�ن:  �لعامة    للمقاولت  �لظاهري  �شالح  موؤ�ش�شة  �شد/ 
نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/10/21م قد حكمت عليك هذه �ملحكمة 
لعمال  �ملدينة  ركن  ل�شالح/  �عاله  بالرقم  �ملذكورة  �لدعوى  يف 
�لبال�شرت  حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: بالز�م �ملدعى عليها بان 
توؤدى للمدعية مبلغ 2878 درهم) �لفان وثمامنائة وثمانية و�شبعون 
درهما( و�مل�شاريف. حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من 
�ليوم �لتايل لت�شلمك  هذ� �مل�شتند. �شدر بتوقيع وختم �ملحكمة بتاريخ 

2013/10/22م.  
القا�شي/ اأ�شامة عبدالعزيز

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10932 بتاريخ   2013/10/29     
        اعال ن احلكم يف الدع�ى التجارية اجلزئية رقم 2013/921م

�نه  نعلمك  بالن�شر  �لعنو�ن:  باك�شتان  ر�جا-  م�شطفى  غالم  �شد/ 
بتاريخ �ملو�فق 2013/10/21م قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى 
�ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح/ حممد �قبال خوجا  مهر �هلل ك�شمريي 
- باك�شتان حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: يف مادة جتارية: بالز�م 
�ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 11.200 درهم )�حدى ع�شرة �لف 
يوما   30 خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما  و�مل�شاريف.   درهم(  ومائتان 
وختم  بتوقيع  �شدر  �مل�شتند.  هذ�  لت�شلمك   �لتايل  �ليوم  من  �عتبار� 

�ملحكمة بتاريخ 2013/10/22م.  
القا�شي/ اأ�شامة عبدالعزيز

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10932 بتاريخ   2013/10/29     
          اعال ن للح�ش�ر امام املحكمة   يف التظلم 

رقم   189-2013 تظلم 3252-2013 اأ عري�شة - م ر -ب -اأظ
 : �ملتظلم �شده  �لمار�ت    �لتظلم/ ظبية مهدي زوجة فهد ح�شني جرمان �جلن�شية: 
ترينر وميلر �نرتنا�شيونال �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة �جلن�شية: �لمار�ت   مو�شوع 
�ملطلوب �عالنه: ترينر وميلر  �مر على عري�شه رقم 2013/3252   �لتظلم: تظلم من 
بالن�شر حيث  �نرتنا�شيونال �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: 
�ملو�فق 2013/11/10  �ملحكمة يوم �لحد  �ملذكور �عاله وحددت  �لتظلم  �قام  �ملتظلم  �ن 
موعد� لنظر �لتظلم لذ� فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية �لكائنة بد�ئرة �لق�شاء �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد، وعليك �يد�ع مذكرة 
بدفاعك و�شور� مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لتظلم بثالثة �يام 

على �لقل.�شدر بتاريخ : 2013/10/27
الم�ر امل�شتعجلة                                                                                                                        

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة اب�ظبي البتدائية

العدد  10932 بتاريخ   2013/10/29     
          اعالن للح�ش�ر امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/584 ت عام - م ر - ت- اأظ(
�ملنفذ  �لمار�ت   �جلن�شية:  �ل�شيار�ت  لتاجري  �ل�شكب  �لتنفيذ/  طالب 
�شده : حممد عبد�لكرمي �شبان �جلن�شية: �ير�ن �ملطلوب �عالنه: حممد 
عبد�لكرمي �شبان �جلن�شية: �ير�ن عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم  وحدد لنظره 
فانت  �لتنفيذ  لنظر طلب  �ملو�فق 2013/11/6 موعد�  يوم �لحد  جل�شة 
�لكائنة  �لتنفيذ-�بوظبي  باد�رة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف 
�ل�شند �عاله،  �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ  �لرئي�شي �شخ�شيا  باملقر 

تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 قلم التنفيذ العام   

 امـــــــارة ابـــــ�ظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10932 بتاريخ   2013/10/29     
 اعالن �شحيفة الطعن بالن�شر

�ىل / 1- عمرو نبيل حممود حمدي    
ليكن معلوما لديك بان �حلكم �ل�شادر من حمكمة ��شتئناف �بوظبي بتاريخ 
2013/4/10 برقم  2013/33   قد مت �لطعن  فيه بالنق�ص �شدك من طرف 
�لطاعن/ جمعه غامن يافور �ملن�شوري حماميه- �شاكر معتوق-   - وقيد له 
�لطعن رقم 2013/93 نق�ص مدين، لدى حمكمة �لنق�ص بامارة �بوظبي. لذ� 
ب�شند  بدفاعك م�شفوعة  �لنق�ص مذكرة  �لكتاب  مبحكمة  قلم  �ي��د�ع  عليك 
توكيل �ملحامي �ملوكل عنك وبامل�شتند�ت �لتي ترون تقدميها يف ميعاد خم�شة 
�مل��ادة 180 من  ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لع��الن وذل��ك تطبيقا لن�ص 

�لقانون �لحتادي رقم 11 ل�شنة 92 يف �شاأن �لجر�ء�ت �ملدنية.
 كبري كتاب املحكمة النق�س

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء(
         حمكمة النق�س

العدد  10932 بتاريخ   2013/10/29     
 اعالن للح�ش�ر امام املحكمة يف ال�شتئناف رقم  231/ 2013 -عمايل - م ر-  �س- ع ن

�مل�شتاأنف : كهوكان علي علي �حمد �جلن�شية: بنغالدي�ص   �مل�شتاأنف عليه: موؤ�ش�شة 
�حلكم  ��شتئناف   : �ل�شتئناف  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لعامة  للنظافة  ��شياد 
�جلن�شية:  �لعامة  للنظافة  ��شياد  موؤ�ش�شة  �عالنه/  �ملطلوب  �لعمالية   بامل�شتحقات 
�لمار�ت   �لعنو�ن: بالن�شر)لعادة �عالن �مل�شتاأنف �شده بالن�شر(  مبا �ن �مل�شتاأنف قد 
��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم  2013/280 عم جز- م ر-ب-  ع ن وحدد لنظره 
جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/11/10 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا 
�مام �لد�ئرة �لوىل حمكمة ��شتئناف �لعني �لكائنة-�ملركز �لد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل 

موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�شتئناف العمايل

   امارة اب�ظبي) دائرة الق�شاء(
    حمكمة ا�شتئناف العني

العدد  10932 بتاريخ 2013/10/29     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2013/3813  عمايل جزئي                
�لت�شويقية  جمهول حمل �لقامة  �نك يوبيرت لد�رة   -  1 �ملدعى عليه  /  �ىل 
مبا �ن �ملدعي/فيجاي كومار ��شوك كومار   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره���م(   50075( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة 
)2000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل. رقم �ل�شكوى 
)2013/154157(.   وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/11/10 �ل�شاعة 
8.30 �ص مبكتب �لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �لقل.    
ق�شم الق�شايا العمالية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10932 بتاريخ 2013/10/29     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2013/3290  عمايل جزئي                
�ىل �ملدعى عليه  / 1 - �ل�شقر �لذهبي خلدمات �لفنية �ص.ذ.م.م جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/حممد نعمان �بوبكر  قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )10223 درهم( و�لر�شوم 
و�مل�شاريف �ل�شكوى )2013/153206(.    وحددت لها جل�شة يوم �لثنني 
�ملو�فق 2013/11/4 �ل�شاعة 8.30 �ص بالقاعة ch1.A.5 لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.ويف حالة تخلفك 

فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.   
ق�شم الق�شايا العمالية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10932 بتاريخ 2013/10/29     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2013/4141  عمايل جزئي                

�ىل �ملدعى عليه  / 1 - لبرمييري للمقاولت �لبناء ���ص.ذ.م.م  جمهول حمل 
�لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي/ه��ارون م��ول نعيم �ل��دي��ن   ق��د �ق���ام عليك �ل��دع��وى 
ومو�شوعها �ملطالبة بالز�مها بان توؤدي للمدعي مبلغ )20070 درهم( وقيمة 
طلباتها  بتعديل  حقها  حفظ  دره��م(   2000( مببلغ  بالطائرة  �ل��ع��ودة  تذكرة 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�ل�شكوى عمايل رقم 2013/155537.   وحددت لها جل�شة 
لذ�   ch1.A.5 بالقاعة  �ص   8.30 �ل�شاعة   2013/11/6 �ملو�فق  �لربعاء  يوم 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.     
ق�شم الق�شايا العمالية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10932 بتاريخ 2013/10/29     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2013/494  مدين جزئي                
�ىل �ملدعى عليه  / 1 - �شركة �لر�عى �ل�شالح للدهانات و�عمال �لتك�شية ذ.م.م- ميثلها 
قانونا �لبري بنيامني حنني عبد�ملالك   جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/�شركة 
�لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة ) �ص م ع( وميثله: حممود حجاج عزب �بوجريدة.  قد 
�قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 
�لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   19835.79( وق��دره 
.    وح��ددت لها جل�شة يوم �لربعاء  �ل�شد�د  تاريخ �ل�شتحقاق وحتى  بو�قع 12% من 
�ملو�فق 2013/11/6 �ل�شاعة 8.30 �ص بالقاعة ch2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.     
ق�شم الق�شايا املدنية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10932 بتاريخ 2013/10/29     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2013/744  مدين جزئي                

�ىل �ملدعى عليه  / 1 - جلوبال ريتيل جروب �ص م ح ) ذ.م.م( ميثلها قانونا/ حممد 
جوبي �ديل جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/�شركة �لمار�ت لالت�شالت 
�ملتكاملة ) �ص م ع( قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى 
عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )69.892.23 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى 
�ل�شد�د �لتام   وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/11/6  �ل�شاعة 8.30 
�و من ميثلك قانونيا  ch2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور  بالقاعة  �ص 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �يام على �لقل.     
ق�شم الق�شايا املدنية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10932 بتاريخ 2013/10/29     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2013/490  مدين جزئي                
�ىل �ملدعى عليه  / 1 - �شركة نو دو�ص- م ح- )ذ.م.م(     جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/�شركة �لم��ار�ت لالت�شالت �ملتكاملة ) �ص م ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
�بوجريدة.  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي 
للمدعية مبلغ وقدره )3450.98 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د .    وحددت لها جل�شة 
فانت  لذ�   ch2.D.17 بالقاعة  8.30 �ص  �ل�شاعة   2013/11/6 �ملو�فق  �لربعاء  يوم 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.    
ق�شم الق�شايا املدنية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10932 بتاريخ 2013/10/29     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2013/631  مدين جزئي                
�ىل �ملدعى عليه  / 1 - بيو�ص ناريان ر�جو�ين   جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/

�ملتكاملة ) �ص م ع( وميثله: عبد�لعزيز عبد�هلل حممد  �شركة �لم��ار�ت لالت�شالت 
عبد�هلل �حلمادي   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه بان 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم(   6003.66( وقدره  مبلغ  للمدعية  يوؤدي 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام .    وحددت 
 ch2.D.17 لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/11/6 �ل�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
فان  تخلفك  حالة  �لق���ل.ويف  على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.    
ق�شم الق�شايا املدنية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10932 بتاريخ 2013/10/29     
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم 2013/792 تنفيذ عمايل
حمل  جمهول  لال�شت�شار�ت  كومبالين�ص  �لي��د  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ روك�شاين �شان جو�ن ماكالدو   قد �أقام 
عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
.بال�شافة  �ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  وق��دره )4526( درهم �ىل طالب 
�ىل مبلغ 277 درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�أنزمي دماغي مفقود ي�سّبب �خلوف لدى �لفئر�ن 

كونه  اإيجابي  اأم��ر  املكت�شب  اخل��وف  بع�س  اأن  �شك  ال 
الوقوع  اأو  وغبية  خطرية  قرارات  اتخاذ  من  مينعنا 
مرارًا وتكرارًا يف الفخ نف�شه. لكن ت�شري اأبحاث جديدة 
البيولوجيا  وعلماء  االأع�����ش��اب  علماء  اأج��راه��ا 
اجلزيئية يف جامعة جنوب كاليفورنيا اإىل اأّن 
بروتينًا دماغيًا مفقودًا قد يكون امل�شوؤول عن 
م�شاعر  ت�شتمر  حيث  املفرط  القلق  ح��االت 
تربر  التي  االأ�شباب  انعدمت  اإذا  حتى  اخل��وف 

اخلوف.

�لأكادميية  )وقائع  يوليو يف   15 يف  در��شة ظهرت  يف 
دون  من  �لفئر�ن  �لباحثون  فح�ص  للعلوم(،  �لوطنية 
�أنزميات �أوك�شيديز �أحادي �لأمني )�أ( و)ب( �لتي تقبع 
بالقرب من بع�شها �لبع�ص يف رمزنا �جليني ويف رمز 
�لفئر�ن �جليني �أي�شاً. وجدت �أبحاث �شابقة ر�بطاً بني 
�لب�شر وعاهات خلقية  �لنق�ص يف تلك �لأنزميات عند 
تدخل يف �إطار طيف �لتوحد )مثل �لعجز عن تغيري �أو 

تعديل �لت�شرفات وفق �شياق �جتماعي معني(.
يف  �أ�شتاذة  �شيه،  ج��ان  �لأ�شا�شية  �لدر��شة  معّدة  قالت 
�لفئر�ن  ه��ذه  تكون  )ق��د  كاليفورنيا:  جنوب  جامعة 
من���وذج���اً م���ث���ري�ً ل��اله��ت��م��ام ل��ت��ط��وي��ر ع��م��ل��ي��ات تعالج 
حدة  �أن  يبدو  و�لع�شبية.  �لنف�شية  �ل�شطر�بات  هذه 
�أوك�شيديز  �إىل  تفتقر  �لتي  �ل��ف��ئ��ر�ن  عند  �لتغيري�ت 
�أح��ادي  �أوك�شيديز  بنق�ص  �أ/ب مقارنًة  �لأم��ني  �أح��ادي 
�إن حدة �خل�شائ�ص  �لقائلة  �لفكرة  تدعم  )�أ(  �لأم��ني 
�ل��ت��ي ت�شبه �ل��ت��وح��د ق��د ت��رت��ب��ط مب�����ش��ت��وي��ات �أح����ادي 

�لأمني، ل �شيما يف مر�حل �لنمو �لأوىل(.
�شيه خبرية عاملية يف فهم �لآليات �لبيولوجية �لع�شبية 
و�لبيوكيماوية �لتي تقف ور�ء �شلوكيات مثل �لعد�ئية 
و�ملحققون  عمدت  �لأخ��رية،  �لدر��شة  هذه  يف  و�لقلق. 
�شينغ  �شانربيت  �لباحث  ذلك  يف  )مبا  معها  �لعاملون 
�لذي كان طالب دكتور�ه يف جامعة جنوب كاليفورنيا 
يف فرتة �لأبحاث وهو يعمل �لآن يف معهد كاليفورنيا 
يف  فخري  �أ���ش��ت��اذ  توم�شون،  وريت�شارد  للتكنولوجيا؛ 
جامعة جنوب كاليفورنيا و�أ�شتاذ يف علم �لنف�ص و�لعلوم 
�ل��ب��ي��ول��وج��ي��ة يف ك��ل��ي��ة دورن�����ش��اي��ف ل�����الآد�ب و�ل��ف��ن��ون 
و�لعلوم( �إىل تو�شيع �أبحاثهم �ل�شابقة حول �أوك�شيديز 

�لع�شبية  �ل��ن��اق��الت  ي��ن��ّظ��م  م��ا  �أ/ب،  �لأم����ني  �أح�����ادي 
�ل�شريوتونني  مثل  �لأحادية،  �لأمينات  با�شم  �ملعروفة 

و�لنوربينفرين و�لدوبامني.

اختالفات بارزة
عند مقارنة �لفئر�ن من دون �أوك�شيديز �أحادي �لأمني 
ب��ارزة  �ختالفات  �لباحثون  وج��د  برية،  �أن��و�ع  مع  �أ/ب 
يف طريقة حتليل �خلوف و�أن��و�ع �أخرى من �ملعلومات 

�ملكت�شبة عند �لفئر�ن من دون �أوك�شيديز �أحادي �لأمني 
وتلّقتا  جديدة  حيادية  بيئة  يف  �لفئتان  ُو�شعت  �أ/ب. 
�شدمة كهربائية خفيفة. �أظهرت جميع �لفئر�ن خوفاً 
لالختبار  فيها  خ�شعت  �لتي  �لتالية  �مل��رة  يف  مكت�شباً 
يف �لبيئة نف�شها، وقد �شجلت �لفئر�ن �لتي تفتقر �إىل 
�أوك�شيديز �أحادي �لأمني �أ/ب درجة �أعلى من �خلوف.

بيئات  ��شتك�شاف  �ل��ربي��ة  �ل��ف��ئ��ر�ن  ت��اب��ع��ت  فيما  ل��ك��ن 
من  �لفئر�ن  نقلت  �ل�شدمة،  بعد  حرية  بكل  ج��دي��دة 

دون �أنزميات �أوك�شيديز �أحادي �لأمني �أ/ب رهابها �إىل 
ل  �أخ��رى  �أماكن  �إىل  خوفها  �نت�شر  خمتلفة:  �شياقات 

ت�شتدعي �خلوف.
يف  �خل��وف  حتلل  �لتي  �لع�شبية  )�لركائز  �شينغ:  قال 
�لدماغ خمتلفة جد�ً عند هذه �لفئر�ن. حت�شني �لتعلم 
ح��ال��ة هذه  تعك�شه  ����ش��ط��ر�ب  ه��و  �خل��اط��ئ  �ل�شياق  يف 
�لفئر�ن. ل يدعها دماغها تن�شى ما ح�شل. يف �حلالت 
نتابع  �لأم��ور كي  ن�شيان  نتمكن من  �أن  �لعادية، يجب 

�حلياة(.
�أوك�شيديز  �إىل  تفتقر  �ل��ت��ي  �ل��ف��ئ��ر�ن  تعّلمت  ك��ذل��ك، 
�أك���رب من  ب�شرعة  �لعيون  ط��رف  �أ/ب  �لأم���ني  �أح���ادي 
عند  �أي�شاً  �لعار�ص  هذ�  لوحظ  وقد  �لربية،  �لفئر�ن 
تفتقر  �لتي  �لفئر�ن  عند  لي�ص  لكن  �لتوحد  مر�شى 

ح�شر�ً �إىل �أحد �لأنزميني.
�أهم ما يف �لأمر �أن �لفئر�ن �لتي تفتقر �إىل �أوك�شيديز 
تعّلم  يف  �خ��ت��الف��ات  �أي  ُتظهر  ل  �أ/ب  �لأم���ني  �أح����ادي 
بح�شب  �لأغ����ر������ص  �إىل  و�ل��ت��ع��رف  �مل��ك��ان��ي��ة  �مل���ه���ار�ت 
�لتي  �لفئر�ن  �أن  �شينغ  يعترب  بل  �لباحثني.  ��شتنتاج 
تختلف  �أ/ب  �لأم����ني  �أح�����ادي  �أوك�����ش��ي��دي��ز  �إىل  تفتقر 
�إدر�ك  ج��د�ً عن �لأن��و�ع �لربية من حيث قدرتها على 

�لأحد�ث �لعاطفية.
تابع قائاًل: )عند �لفتقار �إىل �لأنزميني معاً، ترتفع 
يعني  ما  كبرية،  بن�شبة  �لع�شبية  �لناقالت  م�شتويات 
�إىل  �لأخ���رية  وت���وؤدي ه��ذه  �لنمو،  ح��دوث تغيري�ت يف 
تعبري متفاوت من جانب �مل�شتقِبالت �لتي ُتعترب مهمة 
للتعلم(  )مقيا�ص  �ملت�شابكة  �للدونة  �إىل  بالن�شبة  جد�ً 

و�ل�شلوك �مل�شابه ملا نر�ه يف ��شطر�بات �لتوحد(.

�لطائر�ت من دون طيار يف خدمة �ملز�رعني

�لرميوت كنرتول �أكرث تلوثا من مقاعد �ملر�حي�ض

  هذه �ملرة ل ينوي �ملز�رعون ��شتخد�م طائر�ت من 
�أو  �أو �شرب موقع معني  �أحد  دون طيار يف �غتيال 
�شي�شتعينون بنوع  جت�ش�ص بع�شهم على بع�ص؛ بل 
خا�ص من طائر�ت �لت�شوير و�ملر�قبة �مل�شرية عن 
عملية  وتخطيط  مل��ر�ق��ب��ة  ط��ي��اري��ن  دون  م��ن  ب��ع��د 
و�أجن���ع  ك��ف��اءة  �أك���رث  بطريقة  حما�شيلهم  زر�ع����ة 
�ملحا�شيل.  تلف  �أو  �لزر�عيني  �لآف���ات  مكافحة  يف 
�لغر�ص  ل��ه��ذ�  خم�ش�شة  ط��ائ��رة  بوينغ  بنت  فقد 
لاليجار،  �أو  للبيع  وطرحتها  م��وؤخ��ر�  بالتحديد 
حيث ت�شتخدمها وز�رة �لزر�عة يف �لوليات �ملتحدة 
حاليا يف مر�قبة �أكرث من 350 فد�نا من حم�شول 

�لبطاط�ص.

7 ن�شائح الإطالة عمر بطارية النّقال
�لنقال  �لهاتف  ��شتخد�م  تقنني  �ملعقول  لي�ص من   
�لإلكرتونية  �لأجهزة  وبقية  �لآيباد  �أو  �لآيفون  �أو 
مكان  ك��ل  ويف  د�ئ��م��اً  م��ت��و�ف��ر  فال�شاحن  �ملحمولة 
تفرغ  ما  غالباً  �لق�شيد،  بيت  وه��ذ�  لكن،  تقريباً. 
نريده..  ول  نتوقعه  ل  �ل��ذي  �لوقت  يف  �لبطارية 

فما �لعمل؟
هناك بالطبع ن�شائح عدة يجب �أخذها يف �لعتبار 
م��ن ���ش��اأن��ه��ا �إط���ال���ة ع��م��ر �ل��ب��ط��اري��ة و�إط���ال���ة عمر 

�شحنتها �لكهربائية �أي�شاً.
�أو  �ملكان  باحلر�رة، حر�رة  تتعلق  �لأوىل  �لن�شيحة 

حر�رة �لطق�ص. فاحلر�رة من �أي م�شدر كانت تعمل 
يتوجب  وب��ال��ت��ايل  �ل��ب��ط��اري��ة،  تفريغ  ت�شريع  على 
حفظ �لنقال �أو �أي من �لأجهزة �لإلكرتونية بعيد�ً 
ع��ن م�����ش��ادر �حل�����ر�رة ق���در �لإم���ك���ان. ل تعر�شها 

لأ�شعة �ل�شم�ص ب�شورة مبا�شرة.

�ل��ك��ث��ريون هو  �ل���ذي يقع فيه  �أو �خل��ط��اأ  �ل��ث��ان��ي��ة، 
����ش���رورة ن����زع �ل��ن��ق��ال م���ن �ل�����ش��اح��ن ف����ور �م��ت��الء 
�لبطارية، فرتك �لبطارية على �ل�شاحن يولد فيها 

حر�رة ل لزوم لها وتعجل مبوت �لبطارية.
كبديل  �ل��ن��ق��ال  ����ش��ت��خ��د�م  ب��ع��دم  تق�شي  �ل��ث��ال��ث��ة، 

ي�شت�شهل  فالبع�ص  �ل�شرورة،  ح��ال  يف  �إل  لل�شاعة 
ملعرفة  �لآي��ب��اد فقط  �و  �لآي��ف��ون  �أو  �لنقال  ت�شغيل 
�ل�����ش��اع��ة يف م��ع�����ش��م��ه. م��ث��ل ه��ذ�  �ل���وق���ت م���ع �أن 

�لت�شرف يق�شر عمر �لبطارية.
�لطريق  �لنقال لإ�شاءة  ي�شتخدم  �لبع�ص  �لر�بعة، 
�أن  ه���وؤلء  يتذكر  �أن  �ملهم  وم��ن  �لعتمة،  �أم��ام��ه يف 
ل��ل��ن��ق��ال وظ���ائ���ف �أخ�����رى ل��ي�����ص م���ن ب��ي��ن��ه��ا �إ����ش���اءة 
و�ل�شرورية  �ل�شتثنائية  �حل��الت  يف  �إل  �لطريق 

جد�ً.
تقوية  ب��ع��دم  �ملتخ�ش�شون  ين�شح  �لإ����ش���اءة،  وع��ن 
�إ�شاءة �ل�شا�شة وتركها يف �أقل قدر ممكن، فقط ما 

يكفي مل�شاهدة �ملحتويات.
�لتطبيقات  كل  �إيقاف  ب�شرورة  تق�شي  �خلام�شة، 
غري �مل�شتخدمة مثل �لبلوتوث و�لو�ي فاي و�جلي. 
بي. �إ�ص، لأن عدم وقفها يعني �إبقاءها �شغالة حتى 

بعد �إطفاء �لنقال، وهذ� ي�شتنزف �لبطارية.
فكلما  �مل��ط��ل��وب،  �ل��رن��ني  ب��ن��وع  تتعلق  �ل�����ش��اد���ش��ة، 
�أن  كما  �لبطارية،  ��شتهالك  ز�د  �لرنة  مدة  طالت 
�أو معه ي�شتنزف  �لرنني  �ختيار )�لهز�ز( بدًل من 

�لبطارية.
�ل�شابعة و�لأخرية، يف حال وجود خيار )�لنوم(، �أي 
�أن يطفئ �جلهاز نف�شه حني عدم ��شتخد�مه فمن 
ممكن  قدر  باأقل  �لزمنية  �لفرتة  حتديد  �لأف�شل 

وليكن ن�شف دقيقة على �لأكرث.

وجدت در��شة �مريكية جديدة �أن �أجهزة �لتحكم عن بعد �ملخ�ش�شة 
�لأ�شياء  �لكهرباء هي من بني  ت�شغيل  �لتليفزيون، ومفاتيح  جلهاز 

�لأكرث تلوثا على �لطالق وخا�شة فى غرف �لفنادق.

وذكر موقع "ليف �شاين�ص" �لأمريكي �ن باحثني يف جامعة هيو�شنت 
م�������������������������ن �أخ�����������ذو� ع���ّي���ن���ات 

�لبكترييا من عدد من حمتويات غرف �لفنادق 
ك��ان �حلمام  �أن��ه يف ح��ني  ب��ال��ولي��ات �ملتحدة، ووج���دو�  3 مناطق  يف 
وم��ق��اع��د �مل��ر�ح��ي�����ص �مل��ك��ان �مل��ت��وق��ع �ح���ت���و�وؤه ع��ل��ى �أع��ل��ى م�شتويات 
�لبكترييا، فقد كانت �ملفاجاأة �أن �أعلى م�شتويات �لتلوث ظهرت �أي�شاً 

على جهاز �لتحكم بالتلفزيون و�زر�ر �لكهرباء.
على  ظهر  للتلوث  م�شتوى  �أع��ل��ى  �أن  �أي�����ش��ا  �ل��ب��اح��ث��ون  ووج���د 
�لإ�شفنجة و�ملم�شحة �لتي ي�شتخدمها عمال �لتنظيف، و�مل�شكلة 
�أنها تنقل معها �لبكترييا من غرفة �إىل �أخرى �أثناء �لتنظيف.
�ل�شتائر،  ق�����ش��ب��ان  ع��ل��ى  للبكترييا،  م�����ش��ت��وي��ات  �أق���ل  ووج����دت 
وم�شكات �أبو�ب �حلمامات، وظهر �أن معدلت �لبكترييا يف غرف 
�لفنادق �أكرث من مرتني �إىل 10 مر�ت من �مل�شتوى �ملقبول يف 

�مل�شت�شفيات.

بر�كني )ت�سرخ(!
ث��ور�ن  �ل�شغرية  �لأر�شية  �لهز�ت  بع�ص  ي�شبق  �أن  �مل��األ��وف  من 
�ل�شريع  �لتعاقب  م��ن  مرحلة  �إىل  ت�شل  �أن  ميكن  �ل��رب�ك��ني. 
ي�شبه  وهو  �ملتنا�شق(  )�لرجت��اج  ��شمه  موؤ�شر�ً  توّلد  �أن  لدرجة 
�ل�شوت �لذي تخّلفه خمتلف �أنو�ع �لآلت �ملو�شيقية لكن برتدد 
�شل�شلة  ع��ن  جديد  حتليل  ي�شري  �لب�شر.  ي�شمعه  �أن  م��ن  �أدن���ى 
�نفجار�ت يف بركان )ريد�وت( يف �أل�شكا، يف مار�ص 2009، �إىل 
�أعلى ثم توقف فجاأًة  ت��ردد�ت  �أن �لرجت��اج �ملتنا�شق ح�شل وفق 
وقعت  منها  خم�شة  �أن  علماً  فقط،  �لن��ف��ج��ار�ت  م��ن  �شتة  قبل 

ب�شكل متتابع.
�لأر�ص  علوم  يف  دكتور�ه  طالبة  �إلي�ص،  هوتوفيك  �ألي�شيا  قالت 
و�لف�شاء يف جامعة و��شنطن: )يكون تردد �لرجتاج عالياً على 
نحو غري ماألوف بالن�شبة �إىل �لرب�كني ول ي�شهل �شرحه ��شتناد�ً 

�إىل عدد من �لنظريات �ملقبولة(.
د بعد م�شدر �لهز�ت �لأر�شية و�لرجتاج �ملتنا�شق. ُي�شدر  مل ُيحدَّ
بع�ص �لرب�كني �شوتاً حني يرتدد �شدى �ل�شهارة )خليط من 
�ل�شخور �ملن�شهرة و�ملو�د �ل�شلبة �لعالقة وفقاعات �لغاز( �أثناء 

�لندفاع �شعود�ً عرب �شقوق رفيعة يف ق�شرة �لأر�ص.
لكن يف هذه �حلالة تظن هوتوفيك �إلي�ص �أن �لرجتاج �ملتنا�شق 
و�لهز�ت �لأر�شية تقع حني جُتربرَ �ل�شهارة على عبور ممر �شيق 
�ل�شميكة  �ل�شهارة  تلت�شق  حتت �شغط هائل نحو قلب �جلبل. 
ب�شطح �ل�شخر د�خل �ملمر �إىل �أن ي�شبح �ل�شغط كافياً لتحريكها 
نحو �لأعلى حيث تلت�شق �إىل �أن يحركها �ل�شغط جمدد�ً. توؤدي 
كل و�حدة من هذه �لتحركات �ملفاجئة �إىل هزة �أر�شية �شغرية 
ترت�وح درجتها بني 0،5 و1،5 تقريباً بح�شب قولها. مع تنامي 
�ل�شغط، ترت�جع حدة �لهز�ت وتتعاقب بوترية �شريعة لدرجة 

�أنها تختلط مع �رجتاج متنا�شق متو��شل.
�لفا�شل بني  �لوقت  �إىل تر�جع  �إلي�ص: )نظر�ً  تقول هوتوفيك 
�ل�شغط �لالزم  و�أخ��رى، ما من وقت كاف لرت�كم  �أر�شية  هزة 
�إىل  �ل���رتدد  يرتفع  �أن  بعد  �أع��ن��ف.  ه��زة  بح�شول  ي�شمح  �ل���ذي 

م�شتويات فائقة، يتوقف ثم ينفجر(.
هوتوفيك �إلي�ص هي �ملعّدة �لرئي�شة للدر��شة �ملرتقبة �لتي ت�شف 
ذل��ك �لبحث يف جملة )�أب��ح��اث �ل��رب�ك��ني و�ل��ط��اق��ة �حل��ر�ري��ة 
�لأر�شية(. �شاركها يف �لدر��شة كل من جون فيد�ل من جامعة 
و��شنطن و�شتيفاين بريجيان وجو�ن غومبريغ من معهد �مل�شح 

�جليولوجي �لأمريكي.

�شدع احتكاكي
ُن�����ش��رت على  ثانية  در����ش��ة  �إع����د�د  �إل��ي�����ص يف  ���ش��ارك��ت هوتوفيك 
�لأر����ص(، وهي  14 يوليو يف جملة )علم طبيعة  �لإن��رتن��ت يف 
�آلية  ك��اأد�ة لتقييم  تطرح منوذجاً جديد�ً عن )�شدع �حتكاكي( 
�لرجت��اج �لتي مت ر�شدها يف بركان )ري��د�وت( يف عام 2009. 
�لدر��شة  معدة  �شتانفورد  جامعة  من  دميرتيفا  ك�شينيا  كانت 
�لأ���ش��ا���ش��ي��ة و����ش���ارك ف��ي��ه��ا �أي�����ش��اً �إري�����ك دن���ه���ام م���ن ���ش��ت��ان��ف��ورد 
�ملتنا�شق قبل  ت��ردد �لرجت��اج  �لتوقف يف  زي��ادة مدة  وبريجيان. 
�نفجار �لربكان مبا�شرًة هي حمور �لرتكيز �لرئي�ص يف �لدر��شة 
هوتوفيك  تو�شح  �لأر������ص(.  طبيعة  )ع��ل��م  جملة  يف  �مل��ن�����ش��ورة 
�إل��ي�����ص: )ن��ظ��ن �أن م���دة �ل��ت��وق��ف حت�����ش��ل ح��ني ت��ع��ج��ز �ل��ه��ز�ت 
�ل�شدع  طرفا  وينزلق  يحدث  ما  مو�كبة  عن  نف�شها  �لأر�شية 
ب��دء�ً  �لرجت���اج  ت��ردد  �رت��ف��اع  وّث��ق��ت  ت�شادمي(.  ب�شكل  ب�شال�شة 
�لت�شاعدي بحو�ىل  �لثانية( و�لن��زلق  1 هريتز )دورة يف  من 
ه��ريت��ز. ع��ن��د �ل��ب�����ش��ر، يبلغ �ل����رتدد �مل�����ش��م��وع ح���و�ىل 20   30
هريتز، لكن قد يتمكن �شخ�ص ي�شتلقي على �لأر���ص فوق ممر 
�ل�شهارة مبا�شرًة من �شماع �لرجتاج �ملتنا�شق حني يبلغ ذروته 
)ل تو�شي بهذ� �لن�شاط مبا �أن �لرجتاج يليه �نفجار بعد فرتة 
�أل�شكا(  �لعلماء يف )مر�شد �لرب�كني يف  ق�شرية ج��د�ً(. و�شف 
ي�شجله  ت��ردد  �أع��ل��ى  �لأم��ريك��ي  �جليولوجي  �مل�شح  ملعهد  �لتابع 
)ري��د�وت( مب�شطلح )�ل�شرخات(  بركان  �ملتنا�شق يف  �لرجت��اج 
لأنه يبلغ هذ� �لرتدد �لعايل مقارنًة بنقطة �نطالق ترت�وح بني 
�إلي�ص ت�شجيلني عن �لن�شاط  رت هوتوفيك  1 و5 هريتز. ح�شّ
�لزلز�يل. يغطي ت�شجيل مدته ع�شر ثو�ن حو�ىل ع�شرة دقائق 
من �ل�شوت �لزلز�يل و�لرجتاج �ملتنا�شق بعد ت�شريعهما ب�شتني 
مرة. يجمع ت�شجيل ثاٍن مدته دقيقة حو�ىل �شاعة من �لن�شاط 
�أول  ت�شبق  �أر�شية �شغرية  ه��زة   1600 �أك��رث من  ي�شمل  �ل��ذي 

�نفجار مع �رجتاج متنا�شق.



نبيلة عبيد تبحث عن م�سل�سل يعيدها للتلفزيون
عبيد  نبيلة  �لفنانة  م��ن  مقربة  م�شادر  ك�شفت 
�أنها تعاين من حالة �كتئاب �نتابتها ب�شكل كبري، 
جلو�شها  �إىل  �إ�شافة  �أ�شدقائها،  �أحد  رحيل  بعد 
يف �مل��ن��زل ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة، ل��ه��ذ� ب���د�أت يف �لبحث 
للبطولة  خ��الل��ه  م��ن  ت��ع��ود  م�شل�شل  ف��ك��رة  ع��ن 
�مل�شادر  وق��ال��ت  ط��وي��ل.  غياب  بعد  �لتلفزيونية 
�إن من بني �أ�شباب �شوء حالة �لفنانة نبيلة عبيد 
�لفرتة  جدية  ع��رو���ش��اً  تتلق  مل  �أن��ه��ا  �لع�شبية، 
�ل��در�م��ي��ة،  لل�شاحة  خاللها  م��ن  لتعود  �ملا�شية 
�أنها  خ�شو�شاً  �ل�شيق،  ببع�ص  ت�شعر  جعلها  ما 
و�ج��ه��ت ب��ع�����ص �لن���ت���ق���اد�ت ح���ول م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف 
�ل��ذي  �لن�شا(  )ك��ي��د  م��ن م�شل�شل  �ل��ث��اين  �جل���زء 
ع��ب��ده،  فيفي  �ل��ف��ن��ان��ة  �أم����ام  بطولته  ���ش��ارك��ت يف 
و�ل��ف��ن��ان �أح��م��د ب��دي��ر وع���دد كبري م��ن �لفنانني 

و�أخرجه �ملخرج حممد �لنقلي.

وفاء عامر متفائلة
 

قالت �لفنانة وفاء عامر �ن كل ما يرتدد من م�شروعات فنية جديدة حاليا 
يكاد يكون كالما يف �لهو�ء، فالن�شاط �لفني متوقف متاما ب�شبب �لظروف 
�ل�شيا�شية �حلالية، و�ن �لو�شع �حلايل يزعج كل �لعاملني يف �حلقل �لفني 

لدرجة �ن �لكل خائف من �ن ينفق ما تبقى لديه ثم ل يجد �شيئا.
و�أكدت وفاء عامر �نها تلقت �كرث من ن�ص جديد لعدة م�شل�شالت، ولكن 
يهد�أ  �أن  يريد  �مل��ال  فر�أ�ص  موجودة،  غري  و�لتنفيذية  �لفعلية  �لج���ر�ء�ت 
�لبلد، وتنفك �لأزمة كي يجد متنف�شا لالنطالق، و�أ�شارت �إىل �أنها متفائلة 

جد�، كما �نها على ثقة باأنه لن تكون هناك فو�شى.

نيللي كرمي: )�لفيل �الأزرق( 
ال ي�سّوه �سورة �مل�سحات

فيلمها  بتحديد عر�ص  �شعادتها  نيللي كرمي عن  �مل�شرية  �لفنانة  �أعربت 
�جلديد )�لفيل �لأزرق( يف عيد �لأ�شحى �ملقبل، م�شرية �إىل �أن خطو�تها 
)ذ�ت(  م�شل�شل  حققه  �ل��ذي  �لنجاح  حيال  بالقلق  ت�شعرها  ب��د�أت  �لثابتة 

و�لتي مل تتوقع جناحه بهذ� �ل�شكل لكنها تخ�شى من �جلديد.
فتاة  دور  و�أج�����ش��د  �أك�����ش��ن،  رومان�شي  �إط���ار  يف  ي��دور  )�لفيلم  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
تتعر�ص لبع�ص �مل�شاكل نتيجة و�شع �شقيقها يف م�شحة نف�شية بعد �تهامه 

بقتل زوجته(، ونفت تطرق �لفيلم �إىل ت�شويه �شورة �مل�شحات �لنف�شية.
وقالت: )هناك روؤية ملوؤلف وخمرج �لعمل ل ميكن للممثل �لتدخل فيها، 

خ�شو�شاً �أن �لعمل �لفني هو مر�آة تعك�ص �لو�قع �لذي نعي�ص فيه(.
�أحمد  وتاأليف  ولبلبة،  �ل�شاوي  وخالد  عبد�لعزيز  كرمي  بطولة؛  �لفيلم 

مر�د و�إخر�ج مرو�ن حامد، وهو ماأخوذ عن رو�ية حتمل �ل�شم نف�شه.

فــن عــربـــي
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البطولة املطلقة ال تهمني ولي�شت هديف االأ�شا�شي

ر�ند� �لبحريي: )كالكيت( نقلة نوعية يف م�سو�ري �لفني
�ل�شغري(؟  )�لفرعون  �لعاملي  �لفيلم  يف  م�شاركتك  حقيقة  • ما 

�ل�شديدة  رغبتي  �ولها  عليه،  �ملو�فقة  �ىل  دفعتني  عديدة  ��شباب  هناك   -
�لدخول  يف  خالله  من  �شاأجنح  بالتاأكيد  �ل��ذي  عاملي،  فيلم  يف  �مل�شاركة  يف 

�لفيلم  �ن  خا�شة  �ب��و�ب��ه��ا،  �و���ش��ع  م��ن  �لعاملية  �إىل 
كما  �لعامل.  �نحاء  جميع  يف  يعر�ص  �شوف 

ق�شايا  يناق�ص  �لفيلم  ه��ذ�  �شيناريو  �ن 
يف غ����اي����ة �خل�����ط�����ورة، وي���������ش����ارك يف 

بطولته جنوم من م�شر و�يطاليا 
و�أم����ريك����ا. وه����و ت��األ��ي��ف ع��م��رو 
فهمي و�شيتوىل مهمة �لإخر�ج 
لتيك  در�ج���ان  �لعاملي  �مل��خ��رج 
�ل����ذي ع��م��ل ك��م�����ش��اع��د خم��رج 
�ل�شهري  �لم��ريك��ي  �لفيلم  يف 

)�آفاتار(.

�ملو�فقة  �ىل  دف��ع��ك  �ل���ذي  فما  )ك��الك��ي��ت(  فيلم  يف  �أي�����ش��اً  ت�شاركني   •
عليه؟

�ملو�فقة  �لذي دفعني �ىل  �لرئي�شي  �ل�شبب  �لكوميدية تعد  �لفيلم  - ق�شة 
قبل.  من  �قدمه  ومل  خمتلف  �قدمه  �ل��ذي  �ل��دور  �ن  كما  بطولته،  على 
و�ل�شبب �لثاين هو �نتماء �لفيلم �إىل �أعمال �لبطولة �جلماعية، حيث 
فوؤ�د  و�أحمد  �جلليل  عبد  وعمرو  غامن  عال  بطولته  يف  ي�شاركني 
�لعمل من  هذ�  على  و�فقت  �نني  و�وؤك��د  وميمي جمال.  �شليم 
�إىل جمهوري  �أنه �شيقدمني  �أو تفكري، خ�شو�شاً  دون تردد 

ب�شكل خمتلف.
عن  �جلماعية  �لبطولة  تف�شلني  �أن��ك  ذل��ك  معنى   •

�لبطولة �ملطلقة؟
هديف  ولي�شت  تهمني  ل  �ملطلقة  فالبطولة  بالتاأكيد،   -
�لأ�شا�شي، لكن كل ما يهمني هو تقدمي عمل متميز وخمتلف 
عن ما قدمته من قبل. فالأمور بالن�شبة يل ل تقا�ص بالكم 
�إمنا بالكيف، ومدى �لتاأثري �لذي يرتكه �لدور �لذي �أقدمه يف 

�جلمهور.
�لظروف  ظل  يف  كوميدي  فيلم  تقدمي  من  تخ�شني  �ل  لكن   •

�ل�شيا�شية �ملتوترة؟
ت��ق��دمي فيلم  ت��ع��م��دت  ب��ال��ع��ك�����ص،   -
ه������ذه  ظ��������ل  يف  ك������وم������ي������دي 
�جلميع  لأن  �ل���ظ���روف، 
�����ش���د  يف  �أ������ش�����ب�����ح 
�إىل  �حل���اج���ة 
ت��ق��دمي 

�عمال كوميدية للخروج من حالة �مللل و�لكتئاب �لتي ��شابت �مل�شاهد يف 
�لفرتة �لأخرية ب�شبب �لحد�ث �ل�شيا�شية. 

دورك؟  تفا�شيل  عن  • ماذ� 
م�شهورة  فنانة  وه��ي  )�شلمى(  �شخ�شية  �لفيلم  ه��ذ�  خ��الل  م��ن  �أج�شد   -
جتمعها عالقة �شد�قة قوية بعامل �لكالكيت �لذي يقوم بدوره عمرو عبد 
�جلليل، لكنها تفاجاأ بحبه �ل�شديد لها لتحدث �لعديد من �ملو�قف �لطريفة 
بينهما، حتى حتدث مفاجاأة تقلب �لأحد�ث ر�أ�شاً على عقب. �لفيلم يحتوي 
على �لعديد من �لأحد�ث �مل�شوقة �لتي �شتجعل �جلمهور يرغب يف م�شاهدة 

�لفيلم �أكرث من مرة. 
ق�شة  �إىل  ت�شري  )كالكيت(  يف  �شلمى  �شخ�شية  �أن  توؤكد  �أقاويل  • ترددت 

حياة �لفنانة �لر�حلة �شوز�ن متيم وحادث مقتلها ما تعليقك؟ 
- كالم فارغ لي�ص له �أي ��شا�ص من �ل�شحة، وب�شر�حة ده�شت بعد �نت�شار 
�لكاملة  �لتفا�شيل  عن  �لآن  حتى  �أعلن  مل  �أنني  خ�شو�شا  �ل�شاعات،  هذه 
�لفيلم تدور  �ن  �ل��ذي �شوف �قدمه، لكن كما قلت يف بد�ية حديثي  للدور 

�حد�ثه يف �إطار كوميدي ول نق�شد به فنانة بعينها. 
�لدور؟  بهذ�  خا�شة  ��شتعد�د�ت  لك  كانت  • هل 

بت�شوير  �لبدء  قبل  ميمي  بيرت  �ملخرج  مع  مكثفة  عمل  جل�شات  عقدت   -
�ل�شكل  عن  �أم��ا  وجو�نبها.  �ل�شخ�شية  تفا�شيل  بكل  لالإملام  وذل��ك  �لفيلم، 
ب�شكل  �أظ��ه��ر  حتى  خمتلف  ل��وك  عمل  تعمدت  فقد  بال�شخ�شية،  �خل��ا���ص 

جديد، و�حلمد هلل خرجت بال�شكل �لذي �ريده.
�لت�شوير؟ �ثناء  و�جهتك  �شعبة  م�شاهد  هناك  • هل 

�لتي  �لعو�ئق  �أهم  �لتجول من  �ل�شعبة وقر�ر حظر  �ل�شيا�شية  �لظروف   -
و�جهتني �ثناء ت�شوير هذ� �لفيلم، حيث ��شطررنا لتكثيف �شاعات �لت�شوير 
خالل فرتة �ل�شباح ب�شبب قر�ر حظر �لتجو�ل، لكن رغبتنا يف �مل�شاركة يف 

مو�شم عيد �لأ�شحى �ل�شينمائي دفعتنا لتحدي هذه �لظروف و�لعو�ئق. 
م�شاهد  تقدميك  ب�شبب  �أخري�ً  لحقتك  �لتي  �لتهامات  ��شتقبلت  • كيف 

مثرية من خالل فيلم )�لربن�شي�شة(؟ 
- �أرف�ص هذه �لتهامات، فالفيلم يناق�ص ق�شايا و�قعية جد� تلقي 
�ل�شوء على فئة معينة يف �ملجتمع، كما �نه ل يحتوي على 
�أي م�شاهد مثرية من �ملمكن �ن تخد�ص حياء �مل�شاهد. 
�أما بالن�شبة لل�شخ�شية �لتي قدمتها، فلم يكن فيها �أي 
�إغر�ء كما قيل، فانا �ج�شد دور �بنة �شاحب �مللهى �لتي 
�لعديد  تو�جه  لكنها  باحرت�م،  �جلميع  معها  يتعامل 

من �مل�شاكل بعد زو�ج و�لدها من عال غامن.
�لفيلم؟ على  و�شلتك  �لتي  �لأفعال  ردود  كانت  • وكيف 

- رغم �نه مل يحقق �إيرد�ت عالية ب�شبب �لأحد�ث �ل�شعبة �لتي 
باإل�شافة  �لتجول،  �أثناء عر�شه وقر�ر حظر  بها م�شر  كانت متر 
بايام  عر�شه  بعد  �لإلكرتونية  �مل��و�ق��ع  من  �لعديد  على  ت�شريبه  �إىل 
هذ�  وبالتاأكيد  خمتلفا  دور�  قدمت  فانا  ب��ه،  ج��د�ً  �شعيدة  فاإنني   � قليلة، 

�لعمل ��شاف �إىل ر�شيدي �لفني. 
للم�شاركة يف بطولتها خالل  ت�شتعدين  • هل هناك م�شاريع فنية جديدة 

�لفرتة �لقادمة؟ 
- لدي م�شل�شل موؤجل من �لعام �ملا�شي بعنو�ن )�شل�شال �لدم( مع �لفنانة 
�ملنتجة  �ل�شركة  لكن  منه،  �لأول  �جل��زء  ت�شوير  م��ن  �نتهينا  كامل  عبلة 
ف�شلت عر�ص �جلز�أين وننتظر هدوء �لأو�شاع يف م�شر لكي نبد�أ بت�شوير 
�جلزء �لثاين منه، و�أج�شد فيه �شخ�شية �بنة عبلة كامل وهي فتاة �شعيدية 

تتعر�ص لكثري من �مل�شكالت دون ق�شد. 
معه؟  بالعمل  حتلمني  زلت  ما  فنان  هناك  • هل 

و�ل�شينما، حيث  �ل��در�م��ا  �أمل��ع جن��وم  تعاونت مع  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  - خ��الل 
نف�شي  �عترب  لذلك  �شاهني،  و�لهام  وي�شر�  �ل�شعدين  مع �شالح  عملت 
�حمد  �لفنان  مع  بالعمل  �أحلم  زل��ت  ما  لكنني  حمظوظة.  فنانة 
حلمي، فانا �عتربه جنم �لكوميديا �لأول يف م�شر وبالتاأكيد 

�لعمل معه �شي�شيف �إىل ر�شيدي �لفني.

يف  كوميدية  فنية  اأعمال  يف  امل�شاركة  من  النجوم  من  الكثري  تخوف  رغم 
ظل االأحداث ال�شيا�شية املتوترة، اإال ان راندا البحريي قررت خو�س هذه 
املغامرة من خالل فيلم )كالكيت(، موؤكدة ان الفيلم مبنزلة نقلة �شخمة 
يف  امل�شاركة  اىل  دفعتها  التي  اال�شباب  ك�شفت  راندا  الفني..  م�شوارها  يف 
التي اتخذتها خلو�س تلك التجربة، كما  هذا العمل واهم اال�شتعدادات 
ت على  ك�شفت حقيقة م�شاركتها يف الفيلم العاملي )الفرعون ال�شغري(، وردَّ
اتهامها بتقدمي م�شاهد مثرية، وتكلمت عن النجم الذي تتمنى العمل معه.. 

وغريها من االعرتافات اجلريئة يف حوارنا معها.
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علماء ب�سدد �لتحقق من تاأثري 
فيتامني )D( كوقاية من �ل�سكري

يكر�ص �ملعهد �لوطني �لأمريكي لل�شحة جهوده يف �لظرف �لر�هن لإجر�ء 
بحوث ودر��شات حول ما �إذ� كان تناول فيتامني �ملجموعة )D( ي�شاعد يف 
�لوقاية من �لنوع �لثاين من مر�ص �ل�شكري، �أو �إذ� ما كان من �شاأن ذلك 
�ل�  �لذين جت��اوزو�  بالن�شبة للمر�شى  �شيما  �أن يحد من وترية تطوره، ل 

30 من �أعمارهم.
وجاء �لإعالن عن ت�شليط �ل�شوء على فيتامني )D( من خالل �لتجارب 
خطر  بتقلي�ص  ي�شهم  �لفيتامني  ه��ذ�  �أن  �أخ���رية  ب��ح��وث  ك�شفت  �ن  بعد 

�لإ�شابة مبر�ص �ل�شكري بن�شبة 25%.
ويف �ل�شاأن ذ�ته يوؤكد �لباحثون من �ملعهد �لوطني على �أنه لن ت�شدر عنهم 

�أية ت�شريحات نهائية وموؤكدة قبل �نتهاء �لتجارب.
بحيث  جمموعتني،  �إىل  فيها  �مل�شاركني  فرز  يتم  �شوف  �لتجربة  وبح�شب 
 )D  3( فيتامني  م��ن  ميكروغر�م   100 �لأوىل  �أع�شاء  م��ن  ك��ل  يتناول 
كذلك حبوبا  يوم  كل  ويف  �لثانية  �ملجموعة  �أع�شاء  �شيتناول  فيما  يوميا، 
خالية )دون علمهم( من �أي عنا�شر فعالة، مما يعني �أن تاأثريها �شينح�شر 
�نطالقا من �لعامل �لنف�شي فقط، على �أن يخ�شع �مل�شاركون يف �لتجربة 

لفحو�ص طبية مرتني يف �لعام.
ويتوقع �لعلماء �أن 4 �أعو�م كافية لإ�شابة بع�ص ممن يخ�شعون للدر��شة 
من  �لباحثني  �شيمكن  �ل���ذي  �لأم���ر  �ل�شكري،  م��ر���ص  م��ن  �ل��ث��اين  بالنوع 
دون  �حليلولة  يف   )D( فيتامينات  جمموعة  ت��اأث��ري  م��دى  على  �لتعرف 

�لإ�شابة بهذ� �ملر�ص وحتديد هذ� �لتاأثري بالأرقام.

�ل�سوكوالته تقلل �ال�سابة باجللطة �لقلبية
منتجات  يتناولون  و�لذين  كثري�ً  �شيكولته  ياأكل  من  �أن  علمية،  در��شة  �أك��دت 
و�لأوع��ي��ة  �لقلب  �أم��ر����ص  م��ن  وغ��ريه��ا  �لقلبية  للجلطة  تعر�شاً  �أق��ل  �لكاكاو 
�إل فى حدود  �ل�شيكولته  يتناولون  بالذين ل  %37 مقارنة  بن�شبة  �لدموية 
�شيقة، و�أكد معدو �لدر��شة حتت �إ�شر�ف �أو�شكار فر�نكو من جامعة كامربيدج 
 29% بو�قع  �أقل  �لقلبية  �لإ�شابة باجللطة  ن�شبة  �أن  �لدر��شة،  �لإنكليزية يف 
بني ع�شاق �ل�شيكولته، ومع ذلك فاإن �خلرب�ء حذرو� من تناول �ل�شيكولته بال 
حدود، وقام �لباحثون خالل �لدر��شة �لتي �أعلن عنها موؤخر�ً يف باري�ص بتحليل 
دلئل  �لدر��شات  هذه  وت�شم  م�شارك،  �أل��ف   114 �شملت  در��شات  �شبع  بيانات 
على �حتمال �أن تكون مادة فالفونويد �ملوجودة يف �ل�شيكولته مفيدة لل�شحة، 
ثمار  يف  خا�ص  ب�شكل  توجد  �لنباتية  �لأل����و�ن  م��ن  جمموعة  ه��ي  فالفونويد 
�لفاكهة و�خل�شر�و�ت و�ل�شاي، وهى جتتذب ما يعرف باجلذور �حلرة، وعنا�شر 
�شديدة �ل�شتعد�د للتفاعل و�شارة باجل�شم، و�أ�شار �لباحثون �إىل �شرورة �إجر�ء 
در��شات �أخرى لتاأكيد �لتاأثري �لإيجابي �ملحتمل لل�شيكولته، حيث �إن �لدر��شة 
�أن��و�ع بعينها من �ل�شيكولته هي �لتي  �إذ� كانت  �ملثال ما  مل ت�شمل على �شبيل 
حتدث هذ� �لتاأثري �لإيجابي �ملرجح لل�شيكولته، بالإ�شافة �إىل �أن �ل�شيكولته 
�لعادية غنية جد�ًبال�شعر�ت �حلر�رية، ما جعل �لباحثني يوؤكدون �أن �ل�شتهالك 
�ملفرط لل�شيكولته يوؤدي �إىل زيادة �لوزن �لذي يعر�ص �شاحبه خلطر �لإ�شابة 

ب�شغط �لدم و�ل�شكر و�أمر��ص �لقلب و�لدورة �لدموية. عار�شة تقدم زيًا جمياًل يف حمطة القطارات خالل اأ�شبوع املو�شة يف �شاو باولو بالربازيل. )رويرتز(

زيت جوز الهند يعالج حب ال�شباب

���������ش�������ارت در�������ش�����ة 
�أن  ج��������������دي��������������دة 
م�شتخل�شات حليب 
ج���وز  وزي�������ت  �لأم 
�ل���ه���ن���د م���ف���ي���دة يف 
عالج حب �ل�شباب، 
وق������ال������ت د������ش����اي����ا 
ناننغكول  تا بورنبا
م��������������ن ج������ام������ع������ة 

كاليفورنيا، �إن كرميات �لوجه �لتي حتتوي على حم�ص �للوريك �مل�شتخدمة 
�أي�شاً يف حليب �لأم، وجوز �لهند ب�شكل  يف عالجات حب �ل�شباب موجودة 

طبيعي. 
�ملر�شى  ي�شاعد  لتطوير عالج قد  لأن��ه لدي فر�شة  �شعيدة  �أن��ا  و�أ�شافت: 

�لذين يعانون من حب �ل�شباب.
�ملر�هقني يف  م��ن   85% م��ن  �أك��رث  ي�شيب  �ل�شباب  ح��ب  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت 

�لعامل، ويعاين من هذه �حلالة �أكرث من 40 مليون �شخ�ص يف �أمريكا.

• اأين تقع �شحراء عيذاب ؟ 
- يف �شعيد م�شر

هيبون ؟ ت�شمى  قدميا  كانت  اجلزائر  يف  • مدينة 
- ب����ونة 

؟ دلتا  كلمة  اأ�شل  • ما 
- كلمة يونانية

• اأي من العجائب ال�شبع قد اندثرت ؟
- منارة �لإ�شكندرية يف م�شر 

؟ للم�شتمع  التالوة  �شجود  • ماحكم 
- �ش�����نة 

يف وقت النهي ؟ امل�شجد  حتية  • ماحكم 
- م�شروعة يف جميع �لأوقات 

االأحاديث يف ال�شحيح البخاري ؟ عدد  • كم 
- 2602 دون �ملكرر

• هل تعلم �أن �لعامل �مل�شلم �بن �لهيثم هو مبتكر �ملنهج �لتجريبي يف �لعلوم. و�بن �لهيثم هو عامل مهند�ص 
طبيب حكيم عارف بالعربية رحل �إىل م�شر و�ت�شل باحلاكم باأمر �هلل �لفاطمي. �نقطع يف �آخر حياته للعلم 
و�لت�شنيف. وله �لعديد من �ملوؤلفات تزيد على �ل�شبعني ما بني كتاب ور�شالة منها: )�ملناظر( على طريقة 
�ملنهج  مبتكر  �لهيثم  �بن  ويعترب  �قليد�ص.  قانون  و�شرح  �ملج�شطي  وتهذيب  �لإظ��الل  وكيفية  بطليمو�ص، 

�لتجريبي يف �لعلوم و�لذي يقوم على �ملبادىء �لتالية:
� �عتبار �لظو�هر �لطبيعية خا�شعة ملبد�أ �حلتمية �لعلمية.

� �لميان بوحدة �حلقيقة.
� �لف�شول �لعلمي � �ل�شك �ملنهجي � �لتجربة و�ملو�شوعية �.

� �لقيا�ص و�ل�شتقر�ء و�لتمثيل.
• هل تعلم �أن �بن �لهيثم �لعامل �ل�شالمي يعترب �أول من �كت�شف �أن �لعد�شة �ملحدبة ترى �لأ�شياء �أكرب مما 
�أق�شامها. وقد  �أ�شماء لبع�ص  �أول من �شرح تركيب �لعني ور�شمها بو�شوح تام. وو�شع  �أي�شاً  هي عليه، وهو 

�أخذها عنه �لأفرجن وترجموها �إىل لغاتهم �ملختلفة.
•هل تعلم �أن �أول من و�شف �أعمال �لتقطري و�لتبلور و�لتذويب و�لتحويل هو �لعامل �لإ�شالمي جابر بن 
�مل�شهورين. وله �شهرة كبرية عند �لأف��رجن مبا نقلوه من كتبه يف بدء  �ل��ذي يعد من علماء �لعرب  حيان. 

يقظتهم �لعلمية.
وهو �أول من �أدرك �أهمية �لختبار �لعلمي فاأكد عليه وخطا خطو�ت و��شعة يف �شبيل تقدم �لكيمياء. ويعترب 

هو م�شتك�شف حام�ص �لكربيتيك وماء �لذهب و�ل�شود �لكاوية. 

يحكي �نه يف قدمي �لزمان كان يعي�ص رجل طيب �لقلب هادئ �لنف�ص حلو �لكالم يحبه كل من يعرفه لكنه 
كان فقري� ووحيد� مل يرزق من زوجته بطفل لكنه كان يحبها فبقي عليها، ويف �حد �ليام دعت �لزوجة ربها 
�ن يرزقها بطفل حتى لو كان قزما �و �قل من �لقزم لكنه طفل فهل من جميب.. حملت �لزوجة و�جنبت 
بعدها طفال �شغري� بحجم �لكف ��شماه و�لده كركور عا�ص كركور وبقي علي هذ� �ملقا�ص ل يكرب �بد� لكنه 
�شوء  �ول  عند  �ل  �ل�شتحمام  عن  �متنع  �شنو�ت  �لع�شر  �مت  �ن  فبعد  وغريبة  عجيبة  بخا�شيته  ميتاز  كان 
للفجر وقال لو و�شعتو� �ملاء على ج�شدي �شاأكرب جد� ول ي�شعني هذ� �لبيت ف�شحكت �لم و�شحك �لب فقال 
كركور ح�شنا هيا �شريو� خلفي وعند نبع �لنهر و�شعت �لم على كركور ملء كفيها ماء ويف �حلال �نتف�ص 
كركور و�نتف�ص ليكرب ويكرب وي�شبح بحجم �لب و�لم ��شعاف �ملر�ت ثم قال ب�شوت جهوري �لن هذ� �شري 
و�شركم.. كتم �لب هذ� �ل�شر حتى جاء وقت طلب فيه �حلاكم من �هايل �لقرية �ن يرتكوها ويرحلو� لنه 
�لنا�ص وث��ارو� لكنه �طلق عليهم  �شيجعل منها ق�شر� عظيما وحد�ئق غناء ف�شيحة لبنته �لمرية فغ�شب 
كالبه وحر��شه و�ول من تاأذى من ذلك كان و�لد كركور فقد �شربه �حد �حلر��ص فادمي ر�أ�شه ففزعت �م 
كركور و�شرخت ومن بعيد جاء كركور يجري وعرف ماحدث فثار وتطاير �ل�شرر من عينيه و�ق�شم �ن يهد 
ق�شر �حلاكم على ر�أ�شه فوقف �حلر��ص ي�شحكون ورف�شه �أحدهم بقدمه و�لقى به عند �لنهر وبالطبع مل 
متر �ل حلظات حتى كان كركور ينتف�ص ويكرب و��شبحت قدمه وحدها بحجم ثالث رجال فمد يده وجمع 
حر��ص �حلاكم وم�شى �إىل �لق�شر و�لقاهم ثم مد كفيه و�خذ ي�شرب �لق�شر حتى هده هد� ودكه دكا وجعله 
مثل فطرية و�خذ يرفع �لرت�ب و�حلجارة ويلقي بها بعيد� حتى نظف �ملكان ثم �شرخ وقال �لن ل يوجد 
حاكم فاحلاكم بينكم هو �هلل عي�شو� يف �شالم و��شكرو� �هلل وم�شى كركور و�ختفى يف �لظالم حتى جف �ملاء 

وعاد كما كان كركور �ل�شغري.

�سر القزم

را�شد حمد عتيق الك�يتي
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه.. 
يف  طبيب  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

مرية مانع م�شبح حممد املنعي
متفوقة يف درا�ستها.. ومتعاونه مع 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

فهد عبداهلل معت�ق النعيمي
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه.. 
يف  معلم  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.
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م�زة احمد حممد �شيف احل�شاين
متفوقة يف درا�ستها.. ومتعاونه مع 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

�لبقدون�ض يقوي �ملناعة ويقي من �ل�سرطان
يحتوى  �لبقدون�ص  �أن  م��وؤخ��ر�  �جريت  يابانية  در����ش��ة  �ظهرت 
على مادة �لإبيجينني �مل�شادة لالأك�شدة و�لتى تخف�ص م�شتوى 
وكذلك  �حل�شا�شيات،  مع  تزيد  �لتى  �ملناعية  �لأج�شام  م�شاد�ت 

�لتفاعالت �لكيمائية �ملرتبطة بظهور �أعر��ص �حل�شا�شيات.
حيث �أثبتت �لدر��شة �أن �لبقدون�ص يحتوى على تلك �ملادة فهو 

م�شاد لاللتهابات، 
وم�شاد للتقل�شات ويحمى من �ل�شرطانات ويوقف �إنتاج حم�ص 
�ليوريك مما يعنى غياب �لنقر�ص، يحمى �ل�شفر�ت �لور�ثية من 

�لتدمري، 
يوؤخر �ل�شيخوخة و�لأمر��ص �ملزمنة

�لإب��ي��ج��ي��ن��ني يحمى من  �أن  ت��وؤك��د  �أخ����رى  در�����ش���ات  ع��ن  ف�شال 
�شرطان  �لربو�شتاتا،  �شرطان  �لرئة،  �شرطان  �لثدى،  �شرطان 
�لقولون و�مل�شتقيم، �شرطان �لدم ، �شرطان �جللد، �شرطان �لغدة 
�لدرقية، ويوقف �لإبيجينني منو �شرطان �لربو�شتاتا،و يح�شن 
�لربوتني  وين�شط  للعالج،  �ل�شرطانية  �خل��الي��ا  ��شتجابة  م��ن 

 ،P53 ً�لكابح لل�شرطان �لذى ي�شمى �خت�شار�
�لأمني  �لإن�شان �حلار�ص  فى  لل�شرطان  �لكابح  �لربوتني  يعترب 
هذ�  بتن�شيط  ب��در�ن  جم��دى  دكتور  ويو�شى  �ل��ن��ووى  للحم�ص 
�لربوتني بالإكثار من �لأبيجينني �ملتوفر فى �لبقدون�ص لنتمكن 

من �إيقاف �أى منو خللية �شرطانية و�لتخل�ص منها.


