
�شريكك.  عن  ف�أكرث  �أكثثرث  بعيد�ً  �لوقت  مع  نف�شك  جتد 
�إىل هذه  �أو�شلتك  �لتي  �لأ�شب�ب  قد ل تكون مت�أكد�ً من 
�لعودة،  يف  ر�غثثبثث�ً  �أو  قثثث�در�ً  �إن كنت  تت�ش�ءل  وقثثد  �حلثث�لثثة، 
�أن �شريكك ينتظرك على �ل�شفة  �أن تعرف  وقد يحفّزك 
�لأخرى وي�شجعك على �لنظر �إىل �لور�ء و�لرجوع. �إل �أن 
طبيعة �لبعد �لع�طفي قد تزرع يف نف�شك �خلوف وتدفعك 

�إىل �لتفكري يف �لطريقة �لتي �شي�شتقبلك به� �لآخر.

ما هي الأ�سباب التي ت�ؤدي اإىل البعد العاطفي؟
ي�شبه �لبعد �لع�طفي �إىل حٍد م� �لغرق يف �لرم�ل �ملتحركة 
�لتي توؤدي  �لأ�شب�ب  وعدم �لقدرة على �حلّد منه. تتعدد 

�إىل ذلك ومن بينه�:
�لعالقة  يف  �مل�شتمر  �لع�طفي  �لتوتر  يدفع  �لنز�ع�ت:   -

�أحد �ل�شريكني �أو كليهم� �إىل �لرت�جع ع�طفي�ً.
- ظروف �ش�غطة: تق�شي عو�مل عدة ك�لبط�لة، �حلزن، 
عدم �لقدرة على �لإجن�ب وغري ذلك على �لط�قة وتوؤدي 

�إىل جمود ع�طفي.
�إىل عالق�ت  ��ثثشثثتثثنثث�د�ً  �لثثثذ�ت  �لك�شف عثثن  - �خلثثثوف مثثن 
�ثثشثث�بثثقثثة مثثع �أ�ثثشثثخثث��ثثض �آخثثثريثثثن: يثثقثثّو�ثثض �أفثثثثثر�د �لع�ئلة 
و�ل�شرك�ء �ل�ش�بقون و�لأ�شدق�ء ثقتن� ب�أنف�شن� ويزعزعون 

مفهومن� للحّب.
- �خلوف من �لك�شف عن �لذ�ت ��شتن�د�ً �إىل عالقة �ش�بقة 
مع �حلبيب نف�شه: قد يرتدد �لآخر يف ��شتئن�ف عالقته 

بك �إن �شبق وظهرت عدمي �حل�ش��شية ول مب�لي�ً.
�لثثرجثث�ل يف �شكٍل  و�ملثثثر�أة: يتو��شل  �لثثفثث�رق بني �لرجل   -
�لع�طفية  �لعالقة  �لن�ش�ء ويفهم كّل منهم�  خمتلف عن 

يف �شكٍل خمتلف.
�لتي  �لثثطثثرق  تختلف  و�لثق�فية:  �لع�ئلية  �لثثفثثروقثث�ت   -
تعتمده� �لأ�شر و�لثق�ف�ت للتعبري عن �حلّب، من هن� قد 

يتوقع كّل منكم� �شكاًل خمتلف�ً لنقط�ع �لو�شل بينكم�.
على غر�ر حم�ولة �خلروج من �لرم�ل �ملتحركة، قد تزيد 
حم�ولت �إع�دة �لر�بط �لع�طفي مع �لآخر �لأمر �شوء�ً. 
يف م� يلي نعر�ض لبع�ض �لو�ش�ئل �لتي قد ت�ش�عدك على 
مو�جهة �لبعد �لع�طفي مع �ل�شريك يف م� تتجنب �لوقوع 

يف م�آزق �لتو��شل �ل�ش�ئعة.

كيف ت�اجه البعد العاطفي؟
ر�قثثثب خثثطثثو�تثثك: غثث�لثثبثث�ً مثث� يثثبثثدو جتثثّنثثب �لأخثثطثث�ء �لتي 
يقع فيه� �لن��ض يف �لعالق�ت �لع�طفية ممكن�ً من خالل 
�أ�ش�ليب  على  تتطلع  بثثث�أن  نن�شحك  خثثطثثو�تثثك.  مثثر�قثثبثثة 
�لتو��شل �لتي تزعج �شريكك �أو تدفعه �إىل �لن�شح�ب �أو 

�لبتع�د عنك من دون �شبب قوي.
�ل�شرتخ�ء: قد جتد نف�شك غ�رق�ً ل حم�لة حني حت�ول 
�أن تك�فح بعنف �شقوطك يف �لرم�ل �ملتحركة. يف �ملو�قف 
�ل�شعبة، تنتف�ض غريزة )ق�تل �أو �هرب( �لك�منة يف نف�ض 
بعمق  تتنف�ض  بثث�أن  نن�شحك  ذلثثك،  عن  �إن�ش�ن. عو�ش�ً  كّل 
ليدرك  �ملثثجثث�ل  ل�شريكك  �فثثتثثح  �ل�ثثشثثرتخثث�ء.  و�أن حتثثث�ول 

بثثث�ثثثشثثثعثثثف �لثثثتثثثو��ثثثشثثثل 
�لثثثثثعثثثثث�طثثثثثفثثثثثي �لثثثثثثثذي 
��ش�أله  ثثثم  بثثه  ت�شعر 

عينه  �ل�شعور  ك�ن  �إن 
غربي�ً  لي�ض  يتم�لكه. 

�أن يجد م� تعتربه بعد�ً 
�ل�شتقر�ر  مثثثن  نثثثوعثثث�ً 

يطر�أ  �لثثثثذي  �لثثثعثثث�دي 
على كّل عالقة.

�أخرى،  مثثو�قثثف  يف 
قد يكون �ل�شريك 
�إىل  مثثثيثثثاًل  �أكثثثثثرث 

�أو  �للفظي  �لتعبري 
من  �لعالقة  حتليل  �إىل 

كّلم�  بثث�خلثثطثثر  في�شعر  �لآخثثثثر 
�فتقد �إىل بع�ض �لتق�رب. تذكر 
�لأ�شخ��ض  بثثعثث�ثثض  �أن  د�ئثثثمثثث�ً 
لالآخرين  يعرّبون عن حبهم 
عثثثثثثثثن طثثثثثثثريثثثثثثثق �لثثثثتثثثثعثثثث�بثثثثري 
�لع�طفية �أكرث من غريهم. 
�أن  تثثثلثثثقثثث�ئثثثيثثث�ً  تثثثفثثثرت�ثثثض  ل 
�شريكك ل يحّبك ملجرد �أنه 

ل يعرّب عن حّبه بو�شوح.
�إن مل ي�شعر �شريكك ب�لبعد �لع�طفي �لذي ت�شعر به، ح�ول 
�أن تكت�شف �لأ�شب�ب �لك�منة ور�ء هذ� �لختالف يف �لروؤى. 
�أخرب �شريكك كم تقّدر �لر�بط �لع�طفي �لذي يجمعك به 
وكم حتّب �أن جتعله �أقوى. �فتح ل�شريكك �ملج�ل ليتعرف 
�إىل �لأمور �لتي ُت�شعرك ب�حلّب و�لأم�ن وت�أكد �أن تتفهم 

ح�جته �إىل ذلك �أي�ش�ً و�أن تعمل على تلبيته�.
�أ�شقط �حلمل عن ظهرك: �شبب�ن �أ�ش��شي�ن فقط يوؤدي�ن 
�لهلع  �ملتحركة:  �لرم�ل  �ل�شقوط يف  �لغرق عند  �إىل  بك 

ب�لبعد  يتعلق  �ثثشثثيثث�ن حثثني  و�لأمثثثثثر  �لثثثثثقثثيثثل،  و�حلثثمثثل 
�لثثعثث�لثثقثثة و�ملزعجة  �لثثعثث�طثثفثثي. تثثخثثّلثث�ثثض مثثثن �لأمثثثثثور 

�لقدمية، ل �شيم� تلك �لتي ترتبط مب��شرًة ب�شريكك. 
ت�أكد �أن �إ�شالح �لر�بط بينكم� �شيكون �أ�شهل �إن خففت 
مثثن بع�ض �لأحثثثمثثث�ل و�لأعثثثبثثث�ء �لثثعثث�طثثفثثيثثة �لثثتثثي تثقل 

عالقتكم�.
�حر�ض على بذل جهود بطيئة وث�بتة لإع�دة 

�لب�شر  �لعالق�ت بني  تتبع  �لعالقة:  �إر�ش�ء 
منثثثط �لثثعثثر�ثثض و�لثثثطثثثلثثثب: كثثّلثثمثث� �شغط 
�شخ�ض معني للح�شول على �أمٍر معني، 

�لآخثثثثر. حذ�ر  مثثقثث�ومثثة  ز�دت  كثثّلثثمثث� 
مثثثن �لثث�ثثشثثغثثط عثثلثثى �ثثشثثريثثكثثك بقوة 

به  ينتهي  ل  كثثي  �أكثثثرث  منه  للتقرب 
�لأمر ب�لبتع�د عنك. غ�لب�ً م� يتطور 

�لعالق�ت  ي�شوب  �لثثذي  �لع�طفي  �لبعد 
�أن يتطلب منك  بني ليلٍة و�شح�ه�، توقع 

�إع�دة بن�ء عالقتك ب�لآخر بع�ض �لوقت. �عتمد خطو�ت 
للخروج  دعثثو�ت  �ل�شريك:  مع  جمثثدد�ً  للتو��شل  �شغرية 
ليال، �حلف�ظ على �لتق�رب �مل�دي بينكم�، م�ش�ركة �لآخر 

يف ن�ش�ط�ته و�عتم�د �أ�شلوب تو��شلي ع�طفي. 
�لع�طفي،  �لرتب�ط  ب�لوحدة رغم  �ل�شعور  �إىل  ب�لإ�ش�فة 
لن  �ل�شريك  �أن  ت�أكد  �لعزلة.  �شعور  �لأمثثثور  بع�ض  يعزز 
�حتي�ج�تك  خمثثتثثلثثف  تلبية  مثثن  �أبثثثثثد�ً  يتمكن 
تثثعثثزز� عالقتكم�  �أن  �لثث�ثثشثثروري  مثثن  ولكن 
كحبيبني و�أن حت�فظ� عليه. �إن �شعرت 
�أنك و�شريكك تعجز�ن عن ت�شحيح 
�شفو  يعّكر  �لثثثذي  �لع�طفي  �لبعد 
يف  خثثثبثثثري  �إىل  �جلثثثثثثث�أ  عثثثالقثثثتثثثكثثثمثثث�، 
�لعالق�ت مل�ش�عدتكم� على �لتقّرب 

�لو�حد من �لآخر �أكرث ف�أكرث.
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كروم يرتاجع واإك�صبلورر يعزز �صدارته 
تر�جعت ح�شة مت�شفح �لإنرتنت غوغل كروم يف ق�ئمة �ملت�شفح�ت �لأكرث 
�مل��شي،  فرب�ير-�شب�ط  يف  و�ملحمولة  �ملكتبية  �حلو��شيب  على  ��شتخد�م� 
رغم �أنه ل يز�ل يحتل �ملرتبة �لث�لثة، يف حني عزز مت�شفح م�يكرو�شوفت 
على  كثثثروم  مت�شفح  ��ثثشثثتثثخثثد�م  تثثر�جثثع  فقد  �ثثشثثد�رتثثه.  �إك�شبلورر  �إنثثرتنثثت 
ين�ير-ك�نون  يف   17.48% ن�شبة  مثثن  و�ملثثحثثمثثولثثة  �ملكتبية  �حلثثو��ثثشثثيثثب 
�ملركز  يف  ظل  �أنثثه  رغثثم  �مل��شي،  فرب�ير-�شب�ط  يف   16.27% �إىل  �لث�ين 
�لث�لث يف ق�ئمة �أكرث مت�شفح�ت �لإنرتنت ��شتخد�م�، ح�شب �لأرق�م �لتي 
ويف  �لإنثثرتنثثت.  بدر��ش�ت  �ملعنية  �شري  م�ركت  نت  �شركة  عن  �أم�ض  �شدرت 
�ملق�بل، و��شل مت�شفح �إنرتنت �إك�شبلورر تربعه على قمة تلك �ملت�شفح�ت 
ين�ير- �شهر  عثثن   0.62% بن�شبة  �رتثثفثث�عثث�  حمقق�   ،55.82% بن�شبة 

بن�شبة  �لث�ين  �ملركز  يف  ف�يرفوك�ض  موزيال  مت�شفح  وجثث�ء  �لث�ين.  ك�نون 
%20.12، حمقق�ً �رتف�ع� قدره %0.18 عن �ل�شهر �ل�ش�بق، يف حني حل 
�أوبر� خ�م�ش� بن�شبة  %5.42، ومت�شفح  �أبل �شف�ري ر�بع� بن�شبة  مت�شفح 
�لأكرث �شيوع�ً على �حلو��شب   8 �إك�شبلورر  �إنرتنت  %1.82. وتعد ن�شخة 
 ،  9 �إك�شبلورر  �إنرتنت  تليه� ن�شخة   ،23.38% بن�شبة  �ملكتبية و�ملحمولة 
�إنرتنت  ن�شخة  �أن  لوحظ  كم�   ،24 كثثروم  ثم   ،  18 ف�يرفوك�ض  ن�شخة  ثم 
�إك�شبلورر 6 �لتي ل تدعمه� �أغلب مو�قع �لإنرتنت ل تز�ل ت�شتخدم بن�شبة 
�شعيد �لأجهزة �لنق�لة ك�لهو�تف �لذكية و�حلو��شيب  على  �أم�   .6.33%
بن�شبة  �ملت�شفح�ت  بقية  بني  �لأول  هو  �شف�ري  مت�شفح  ز�ل  فم�  �للوحية 
بن�شبة  �أندرويد  مت�شفح  �لرتتيب  يف  ويليه   ،55.41% قدره�  ��شتخد�م 
بن�شبة %12.72. وتر�جع عدد م�شتخدمي  ميني  �أوبر�  ثم   ،22.82%
�إىل  ��شتخد�مه  ن�شبة  و�شلت  حيث  كثثذلثثك،  �لثثذكثثيثثة  �لأجثثهثثزة  على  كثثثروم 

ين�ير-ك�نون �لث�ين �مل��شي. يف   2.2% بن�شبة  مق�رنة   ،1.96%

احلديد بالأطعمة يخفف اأعرا�ض الطمث
�أن �لأطعمة �لغنية بعن�شر �حلديد تقلل فر�ض  ك�شفت در��شة حديثة 
�إ�ش�بة �لن�ش�ء مبتالزمة م� قبل �لطمث. وتو�شل �لب�حثون من ج�معة 
م��ش�ت�شو�شت�ض �لأمريكية �إىل هذه �لنتيجة بعد در��شة، ��شتغرقت 10 
و�أف�د  ب�حلديد.  غنية  �أطعمة  تن�ولن  �مثثر�أة   3000 و�شملت  �شنو�ت، 
�لب�حثون ب�أن �لن�ش�ء �للو�تي يتن�ولن �أطعمة غنية ب�حلديد تقل فر�ض 
30 و40%  �إ�ش�بتهن مبتالزمة م� قبل �لطمث بن�شبة تثثرت�وح بني 
مق�رنة ب�لالتي ل يتن�ولن تلك �لأطعمة. ويرجع �لب�حثون �ل�شبب �إىل 
�حتو�ء معدن �حلديد على م�دة �ل�شريوتونني �لكيمي�ئية، �لتي ت�شّمى 

ل للمز�ج و�مل�نع لالكتئ�ب. يف بع�ض �لأحي�ن هرمون �ل�شع�دة �ملُعِدّ
وُتعرف متالزمة م� قبل �لطمث ب�أعر��ض تظهر يف �لأي�م �لقليلة �لتي 
ت�شبق �لدورة �ل�شهرية ب�شبب �لتغري�ت �لهرمونية، ومنه� تقلب �ملز�ج، 

و�نتف�خ �لبطن، و�زدي�د �ل�شهية للطع�م، و�لتعب، و�لتوتر، و�لكتئ�ب.
�لغنية مبثثعثثدن �حلديد  بثثث�أن مثثن �لأطثثعثثمثثة  �لثثتثثذكثثري  يتوجب  و�أخثثثثري�ً 

�للحوم و�لأ�شم�ك، و�لبقولي�ت و�خل�شر�و�ت ك�ل�شب�نخ و�لربوكلي.

ر�صد كوكب يف طور التكوين 
�كت�شف �لعلم�ء م� يعتقدون �نه كوكب يف طور �لتكوين ل يز�ل ي�شتجمع 

مكون�ته �ملتخلفة عن �لنجم �لم �لذي �نبثق عنه هذ� �لكوكب.
وق�ل علم�ء �لفلك يف ورقة بحثية ن�شرته� دورية �لفيزي�ء �لفلكية يوم 
د�خل  خ�فتة  كبقعة  يبدو  �لف�ش�ئي  �جلثثرم  هثثذ�  �ن  �مل��شي  �خلمي�ض 
تثثدور حثثول جنم  و�أتثثربثثة  تكوين�ت على �شكل قر�ض مثثن مثثو�د غثث�زيثثة 
حديث �لن�ش�أة يعرف ب��شم �ت�ض دي 100546 ويقع على بعد 335 
�شنة �شوئية �شمن كوكبة �لذب�بة. و�لكوكبة هي جمموعة من �لنجوم 
تتخذ �شكال معين� مثل �لدب �و �لتنني �م� �ل�شنة �ل�شوئية فهي �مل�ش�فة 
�لتي يقطعه� �ل�شوء يف ع�م ك�مل ب�شرعة 300 �لف كيلومرت يف �لث�نية 
�لو�حدة. ويبدو �جلرم �ملكت�شف حديث� يف حجم كوكب �مل�شرتي تقريب� 
 68 �لم له مب�ش�فة تع�دل نحو  �لنجم  �نه يبعد عن  �لرغم من  على 
�لكوكب  و�ل�شم�ض. ويكمل هذ�  �لتي تف�شل بني �لر�ثثض  �مل�ش�فة  مثال 
360 ع�م�. وعلى �شبيل �ملق�رنة ف�ن  دورة ك�ملة حول �لنجم �لم يف 
حجمه  ويبلغ  �ل�شم�شية  �ملجموعة  كو�كب  �أكثثرب  وهثثو  �مل�شرتي  كوكب 
مثثثد�ره حول  300 مثثرة مثل �لر�ثثثض يكمل دورة ك�ملة يف  �أكثثرث مثثن 
�ل�شم�ض يف 12 ع�م�. ويف ح�ل �لت�أكد من هذ� �لكوكب ف�شيكون �لول 
�لذي �كت�شف وهو ل يز�ل يف طور �لتكوين بني �كرث من 800 كوكب 
�لب�حثني  �ش��ش� كو�نز كبري  �ل�شم�شية. وق�ل  �ملجموعة  مكت�شف خ�رج 
يف معهد �لفلك بزوريخ يف �شوي�شر� يف بي�ن ن�ش�أة �لكو�كب ل تز�ل حتى 
�لن من �ملو�شوع�ت �لتي تتن�وله� يف �لغلب بر�مج �ملح�ك�ة يف �جهزة 
�لتكوين  طثثور  يف  بكوكب  يخت�ض  حق�  �كت�ش�فن�  كثث�ن  �ذ�  �لكمبيوتر. 

ف�شيكون مبقدور �لعلم�ء للمرة �لوىل در��شة عملية تكون �لكو�كب.

مر�صى ميوتون جوعًا مب�صايف بريطانيا
1165 مري�ش�ً على �لأقل م�تو�  �أن  ك�شفت �شحيفة بريط�نية �م�ض 
�لأربع  �ل�شنو�ت  خثثالل  �لربيط�نية  �حلكومية  �مل�شت�شفي�ت  يف  جوع�ً 
�مل��شية. وذكرت �شحيفة �شندي �ك�شربي�ض �إن �أرق�م�ً جديدة �أظهرت 
�أي�ش�ً �أن �أربعة مر�شى ع�نو� من نق�ض �شديد ب�ملي�ه يف �أج�ش�دهم وفق�ً 

ل�شه�د�ت وف�تهم، مق�بل كل مري�ض فقد حي�ته جر�ء �شوء �لتغذية.
و�أ�ش�فت �أن 291 مري�ش�ً توفو� ع�م 2011 يف �مل�شت�شفي�ت �حلكومية 
�لربيط�نية جر�ء �شوء �لتغذية �حل�د وفقد 43 مري�ش�ً �آخرين حي�تهم 
ب�شبب �جلوع، فيم� مت خالل �لفرتة نف�شه� �إخر�ج 5558 مري�ش�ً من 
 100 من  �أكرث  �لتغذية، ومبعدل  �شوء  يع�نون من  وهم  �مل�شت�شفي�ت 
يوليو  ��شتمع يف متوز  �أن حتقيق�ً  �إىل  �ل�شحيفة  و�أ�ش�رت  �لأ�شبوع.  يف 
م�شت�شفى  يف  �لعط�ض  ب�شبب  تثثويف  ب�ل�شرط�ن  مري�ش�ً  �أن  �إىل  �مل��شي 
�ملمر�ش�ت  من��شدته  مثثن  �لثثرغثثم  على  لثثنثثدن،  بجنوب  جثثورج  �لقدي�ض 

و�ملمر�شني تزويده ب�مل�ء.

يف  ي�����ب�����ك�����ي  اأردين 
اأح�������س���ان وائ�����ل ك��ف���ري 
برن�مج  يف  �لردين  �مل�شرتك  ف�شل 
ف�كتور،  �كثث�ثثض  �ملثثثو�هثثثب  �كثثتثث�ثثشثث�ف 
ب��شتعط�ف  خثثث�ثثثشثثثر،  �بثثثثثو  �حثثثمثثثد 
على  كفوري  و�ئل  �للبن�ين  �لفن�ن 
�لثثرغثثم مثثن �نثثحثثنثث�ئثثه بثث�كثثيثث� �أم�مه 

و�م�م جلنة �لتحكيم.
�أطلق على نف�شه  �أو كم�  �بو خ�شر 
�ل�شهرة  ��شم  وهثثو  ك�رلو�ض  �حمد 
كم� ق�ل، مل ي�شتطع �لوقوف �أم�م 
�لي�ش�  مثثن  �ملكونة  �لتحكيم  جلنة 
�شم�حة  وكثث�رول  �جل�شمي  وح�شني 
��ثثشثث�فثثة �ىل و�ئثثثثثل كثثثفثثثوري �لثثثذي 
جو  ويف  �ليه.  ب�لنظر  عين�ه  كّحل 
من �لكوميدي� �شيطر على �أع�ش�ء 
جلنة �لتحكيم، وقف ك�رلو�ض �أم�م 
�ش�أغني   : وقثثث�ل  مثثرتثثبثثكثث�،  �لثثلثثجثثنثثة 
�أغنية  و�أدى  عثث�د  ثم  زبيب،  لأميثثن 
وهو  فثثوؤ�د،  حممد  �مل�شري  للفن�ن 
�أعثث�ثثشثث�ء �للجنة �ىل  مثث� دفثثع كثث�فثثة 

رف�ض �كم�ل م�شو�ره يف �مل�ش�بقة.

���س��رف�����س ب�����رو واآي����ب����اد 
�سيانة  الل�حيات  اأ�سعب 
�للوحية  �آيثثثبثثث�د  حثثو��ثثشثثيثثب  �ثثشثثنثثفثثت 
وح��شب  �أبثثثل  �ثثشثثركثثة  ت�شنعه�  �لثثتثثي 
�شريف�ض  �لثثلثثوحثثي  مثث�يثثكثثرو�ثثشثثوفثثت 
برو ك�أ�شعب �حلو��شيب �للوحية يف 
عملية �لفك و�ل�شي�نة، حيث �أو�شح 
 )iFixIt( �إت  فثثيثثكثث�ثثض  �آي  مثثوقثثع 
و�شي�نة  فثثك  عثثمثثلثثيثث�ت  يف  �ملثثخثثتثث�ثثض 
عملية  �أن  �لإلثثثكثثثرتونثثثيثثثة  �لأجثثثثهثثثثزة 
بع�ض  يف  تثثثثثثثوؤدي  قثثثثد  تثث�ثثشثثلثثيثثحثثهثثمثث� 
وح�شل  تلفهم�.  ز�دة  �إىل  �لأحثثيثث�ن 
حثث��ثثشثثب �ثثشثثريفثث�ثثض بثثثثرو عثثلثثى درجة 
مقي��ض  يف  ع�شر  �أ�ثثشثثل  مثثن  و�حثثثثدة 
�شهولة �ل�شي�نة لدى �ملوقع، يف حني 
من  بثثد�يثثة  �آيثثبثث�د  حو��شيب  ح�شلت 

�لإ�شد�ر �لث�ين على عالمتني.
�أن  �إىل  �إت  �آي فيك�ض  وي�شري خثثرب�ء 
تكمن  برو  �شريف�ض  �شي�نة  �شعوبة 
و�لأدو�ت  �لثثربثثط  م�ش�مري  كثثرثة  يف 
�لقطع  تثثثثثثثبثثثت  �لثثثثتثثثثي  �لثثثثال�ثثثثشثثثثقثثثثة 
�لد�خليه فيه، يف حني تعد �لبط�رية 
�أمثث� ح��شب  تغيريه،  �أ�شهل م� ميكن 
تكمن  �شي�نته  ف�شعوبة  ميني  �آيب�د 
يف تثبيت قطعه مب�دة ل�شقة قوية 
ُت�َشعِّب من عملية �إز�لة تلك �لقطع، 
�ل�ش��شة في�شهل ف�شله�. وتكمن  �أم� 
و   3 �آيب�د  و   2 �آيب�د  �شعوبة �شي�نة 
�آيب�د �جليل �لر�بع، يف زي�دة خطورة 
كثث�ثثشثثر زجثثثث�ج �لثث�ثثشثث��ثثشثثة �أثثثثنثثث�ء عملية 
�ملثثو�د �لال�شقة  فك �حل��شب لكرثة 
ي�شهل  حثثني  يف  �لثثد�خثثلثثيثثة،  للقطع 
ل�ش��شة  �لأمثثث�مثثثيثثثة  �لثثو�جثثهثثة  �إز�لثثثثثة 

�جله�ز. به�  �ملزود   LCD

ت��������اي��������ان��������د حت����ظ����ر 
ال����ع����اج  يف  الإجت��������������ار 
ت�يالند  وزر�ء  رئثثيثث�ثثشثثة  �أعثثثلثثثنثثثت 
يثثنثثجثثلثثوك �ثثثشثثثيثثثنثثث�و�تثثثر� �مثثث�ثثثض �ن 
�لع�ج  يف  �لجتثث�ر  �شتحظر  بالده� 
حملي� ووعدت ب�شن ت�شريع ي�ش�عد 
تعر�شه�  جتثثثنثثثب  عثثثلثثثى  بثثث�نثثثكثثثوك 
�عق�ب  يف  دولية  جت�رية  لعقوب�ت 
�نثثتثثقثث�د�ت مثثن جثثمثث�عثث�ت �حلف�ظ 

على �لبيئة.
يجيء �لعثثالن عن رغبة ت�يالند 
ت�شريع لنثثهثث�ء �لجتثثث�ر يف  �شن  يف 
�لفتت�حي  �حلثثفثثل  خثثثثالل  �لثثثعثثث�ج 
ملوؤمتر ينعقد يف ب�نكوك لتف�قية 
�لتج�رة �لدولية يف �لنو�ع �ملهددة 
بثثثث�لنثثثثقثثثثر��ثثثثض مثثثثثن �حلثثثثيثثثثو�نثثثث�ت 

و�لنب�ت�ت �لربية �ش�يت�ض.
�شي�شهم  بي�ن  يف  ينجلوك  وقثث�لثثت 
ذلثثثثثثك يف حثثثمثثث�يثثثة جثثثمثثثيثثثع �نثثثثثثو�ع 
�لربية  �لفيلة  ذلثثك  مب� يف  �لفيلة 
و�في�ل  تثث�يثثالنثثد  يف  و�ملثث�ثثشثثتثث�أنثث�ثثشثثة 

�لق�رة �لفريقية.
�ش�يت�ض  مثثوؤمتثثر  �عثثمثث�ل  وت�شتمر 

حتى 14 م�ر�ض �ذ�ر.

حب ال�صباب يوؤدي اإىل الكتئاب والقلق
�أظهرت در��شة ن�شرته� �ملجلة �لربيط�نية لطب �لأمر��ض �جللدية �أن �ملر�شى �لذين يع�نون 
من حب �ل�شب�ب يو�جهون م�ش�كل �جتم�عية ونف�شية وع�طفية مت�ًم� مثل �ملر�شى �مل�ش�بني 

ب�أمر��ض �شحية مزمنة ك�ل�شرع و�ل�شكري و�لته�ب �ملف��شل.
و�أظهرت در��شة �أخرى ن�شره� علم�ء من تورونتو ر�بًط� و��شًح� بني م�ش�كل �لب�شرة وتقدير 
يع�نون  �ملر�هقني  مثثن  كبري  عثثدد  �لثثدر��ثثشثثة  فبح�شب  لذ�تهم.  �ل�شغ�ر  و�ل�شب�ب  �ملر�هقني 
�إىل ح�د.  ب�كتئ�ب معتدل  %85( وكثري منهم ي�ش�بون  )�أكثثرث من  �لب�شرة  من م�ش�كل يف 
ف�لكتئ�ب و�لقلق �ش�ئع�ن لدى �لأ�شخ��ض �لذين يع�نون من حب �ل�شب�ب �أكرث من �لأ�شخ��ض 

�لع�ديني.
�لعديد من �ملر�هقني ي�شددون على خطورة حب �ل�شب�ب لديهم �لذي قد يوؤدي �إىل �لكتئ�ب 
�أو حتى �لنتح�ر. يف جمتمع يويل �أهمية كبرية للمظهر ي�شعر �لأ�شخ��ض �لذين يع�نون من 

حب �ل�شب�ب ب�لنزع�ج و�لحر�ج.
ومن �ملعروف �ن �ل�شغط و�لوتر يحفز منو �لألي�ف �لع�شبية قرب �لغدد �لدهنية مم� ي�ش�هم 
�إفثثر�ز �لزهم وهو �ملثث�دة �لدهنية �لتي جتمع بني بق�ي� �خللية وخالي� �جللد �مليتة  يف زيثث�دة 
�ش�ئقة  من  يع�نون  �لذين  ف�لأ�شخ��ض  �آخر  ج�نب  من  و�لبرث�ت  �ل�شود�ر  �لروؤو�ض  لت�شكل 
نف�شية مييلون �إىل تن�ول �لكثري من �لأطعمة �ل�شريعة �ملليئة ب�مللح و�لدهون وب�لت�يل يبنون 
حول نف�شهم د�ئرة مفرغة. وبح�شب جملة ت�مي �ونالين فقد �أظهرت در��شة �أن هن�ك عالقة 
�أنه كلم� �ش�ءت م�شكلة حب �ل�شب�ب كلم�  وطيدة بني �ملز�ج وحب �ل�شب�ب. فتم �لتو�شل �إىل 

ك�نت عو�ر�ض �لكتئ�ب �أ�شو�أ.

كيف تعيدون املياه اإىل جماريها؟ 
الرابط العاطفي بني احلبيبني ج�سر ي�سل حياتني 

خمتلفتني، وحني تنقطع اأوا�سر الت�سال، ُي�سبح 
العب�ر اإىل الآخر اأمرًا �سعبًا.



•• ابوظبي – الفجر:
•• ت�صوير – اجمد �رضغام وعمر البحرة:

�أعلن مع�يل �ل�شيخ نهي�ن مب�رك �آل نهي�ن 
�لعلمي،  و�لثثبثثحثثث  �لثثعثث�يل  �لتعليم  وزيثثثر 
رئي�ض جمل�ض �أمن�ء ج�ئزة خليفة �لدولية 
لنخيل �لتمر، �إن�ش�ء مركز خليفة للتق�ن�ت 
�لور�ثية، حتت مظلة  و�لهند�شة  �حليوية 
كونه�  �ملتحدة،  �لعربية  �لإمثثث�ر�ت  ج�معة 
ملختلف  و�ملنتج  للمعرفة  �حل��شن  �لوع�ء 
�لعلوم تقدير�ً لدور �لو�لد �ش�حب �ل�شمو 
رئي�ض  نهي�ن  �آل  ز�يثثثد  بثثن  خليفة  �ل�شيخ 
�لثثال حمدود  دعمه  �هلل يف  �لدولة حفظه 
للبحث �لعلمي عرب موؤ�ش�ش�ته �ملتخ�ش�شة، 
على  �لنخيل  زر�عثثثة  قثثطثث�ع  تنمية  بثثهثثدف 
وت�شجيع  ر��شخة،  وتقنية  علمية  �أر�شية 
�ل�ثثشثثتثثثثثمثث�ر يف �ثثشثثنثث�عثثة �لثثتثثمثثر كثثونثثه �أحد 

رك�ئز �قت�ش�دن� �لوطني ب�لإم�ر�ت.
ج�ء ذلك خالل كلمة مع�ليه �لتي �ألق�ه� 
�لثثفثث�ئثثزيثثن بج�ئزة  تثثثكثثثرمي  خثثثثالل حثثفثثل 
دورته�  يف  �لتمر  لنخيل  �لثثدولثثيثثة  خليفة 
�لث�لث  يف  �لأحثثثد  �أمثث�ثثض  �شب�ح  �خل�م�شة 
�لإم�ر�ت  بق�شر   2013 م�ر�ض  �شهر  من 
من  عثثدد  بح�شور  �أبثثوظثثبثثي.  �لع��شمة  يف 
�لعرب  �لثثثزر�عثثثة  وزر�ء  �ملثثثعثثث�يل  �أ�ثثشثثحثث�ب 
�ملعتمدين  �لثث�ثثشثثفثثر�ء  �لثث�ثثشثثعثث�دة  و�أ�ثثشثثحثث�ب 
�ملنظم�ت  روؤ�ش�ء  �إىل  �إ�ش�فة  �لدولة،  لدى 
�لإقثثلثثيثثمثثيثثة و�لثثثدولثثثيثثثة وعثثثثثدد كثثبثثري من 
�لتمر  نخيل  ب�شجرة  و�ملهتمني  �لب�حثني 
و�لف�ئزين  �لثثعثثلثثمثثيثثة  �لثثلثثجثثنثثة  و�أعثثث�ثثثشثثث�ء 
بثثدورتثثهثث� �خل�م�شة  بثث�جلثث�ئثثزة  و�ملثثكثثرمثثني 

 .2013
�آي�ت  �أ�شمى  نهي�ن  �ل�شيخ  مع�يل  رفع  كم� 
�لته�ين وب�لغ �ل�شكر و�لتقدير و�لمتن�ن، 
�لو�لد  �ل�شمو  ر�عي �جل�ئزة، �ش�حب  �إىل 
رئي�ض  نهي�ن،  �آل  ز�يثثد  بثثن  خليفة  �ل�شيخ 
�لدولة حفظه �هلل و�أ�ش�د بجهوده �لكبرية، 
�أجل  و�شخ�ء، من  بكرٍم  �شموه  بذله�  �لتي 
حتقيق �لتنمية �ل�ش�ملة ملجتمع �لإم�ر�ت، 
على �عتب�ر �أن �شجرة نخيل �لتمر هي �أحد 
�لأمن  وحتقيق  �مل�شتد�مة  �لتنمية  رك�ئز 

�لغذ�ئي على م�شتوى �لع�مل.

�لقوي  للج�ئزة ودعمه  برع�يته  �أ�ش�د  كم� 
لهتم�م  طبيعي�ً،  �مثثتثثد�د�ً  ي�أتي  �إمنثث�  له�، 
�ثثشثثمثثوه بثث�لثثنثثخثثلثثة، و�لثثعثث�مثثلثثني فثثيثثهثث� من 
�أك�دمييني وب�حثني ومنتجني ومز�رعني، 
�لغذ�ئي  �لأمثثثثثن  ركثثث�ئثثثز  �أحثثثثد  بثث�عثثتثثبثث�رهثث� 
و�لقثثثتثثث�ثثثشثثث�د �لثثثوطثثثنثثثي لثثكثثثثثري مثثثثن دول 

�لع�مل.
و�ش�دق  �ل�شكر،  بعظيم  مع�ليه  تقدم  كم� 
�ل�شيخ  �شمو  �أول  �لثثفثثريثثق  �إىل  �لثثتثثقثثديثثر، 
عهد  ويل  نثثثهثثثيثثث�ن،  �آل  ز�يثثثثثد  بثثثن  حمثثمثثد 
�أبثثوظثثبثثي، ونثث�ئثثب �لثثقثث�ئثثد �لأعثثلثثى للقو�ت 
�لع�ملية،  للج�ئزة  �لقوي  لدعمه  �مل�شلحة، 
�لتي توؤكد روؤية �شموه، يف حتقيق �لتنمية 
�لثث�ثثشثث�مثثلثثة و�ملثث�ثثشثثتثثد�مثثة، عثثلثثى �أر�ثثثثثض هذ� 
بروؤيته  �لكبري،  و�عتز�زه  �ملعط�ء،  �لوطن 
�لزر�عية  �لثثتثثنثثمثثيثثة  ملثث�ثثشثثتثثقثثبثثل  �حلثثكثثيثثمثثة، 
ب�شفٍة  �لثثتثثمثثر  نثثخثثيثثل  وزر�عثثثثثثثة  بثثث�لثثثدولثثثة 
على  �شموه  بحر�ض  �أي�ش�ً،  ونعتز  خ��شة، 
تثثكثثون دولثثثة �لإمثثثثث�ر�ت د�ئثثمثث�ً، منوذج�ً  �أن 
ر�ئد�ً، يف �لعمل �لن�جح، و�لإجن�ز �ملتميز، 

يف ك�فة �ملج�لت.
�لأخ  ل�شمو  مثثو�ثثشثثول  و�لثثتثثقثثديثثر  و�لثث�ثثشثثكثثر 
ن�ئب  نهي�ن،  �آل  ز�يثثد  بثثن  من�شور  �ل�شيخ 
�شوؤون  وزيثثثثثر  �لثثثثثثثثثوزر�ء،  رئثثيثث�ثثض جمثثلثث�ثثض 
�لثثرئثث��ثثشثثة، حلثثر�ثثشثثه �لثثثكثثثرمي، عثثلثثى دعمه 
�ل�شخ�شي و�لقوي بل ودعم �لوز�رة �أي�ش�ً 
بثث�إذن �هلل، ك�فة  لهذه �جلثث�ئثثزة، كي حتقق 
�ملو�شوعة له�، و�لآمثث�ل �ملرجّوة  �لأهثثد�ف 

منه�. كم� هن�أ مع�ليه �ل�شخ�شي�ت �ملكرمة 
 2013 بثث�جلثث�ئثثزة يف دورتثثثهثثث� �خلثث�مثث�ثثشثثة 
وعلى ر�أ�شه� مع�يل �لدكتور عزيز �آخنو�ض 
وزير �لفالحة و�ل�شيد �لبحري يف �ململكة 
�ملغربية، ومع�يل �لدكتور ط�رق بن مو�شى 
�لعربية  �ملثثنثثظثثمثثة  عثثث�م  مثثديثثر  �لثثثزدجثثث�يل 
م�شطفى  علي  و�شع�دة  �لزر�عية،  للتنمية 
حممد �لتجلي مدير ع�م م�ش�تل �ل�ش�حل 
�ملتحدة  �لعربية  �لإمثثثثث�ر�ت  مثثن  �لأخثث�ثثشثثر 
�ملثثوؤثثثر يف  ودورهثثثم  �ملتميزة  على جهودهم 
يف  و�لع�ملني  �لتمر  نخيل  �شجرة  خدمة 
على  �لتمور  و�إنثثتثث�ج  �لنخيل  زر�عثثثة  قط�ع 

م�شتوى �ملنطقة و�لع�مل.
كثثمثث� هثثنثث�أ جثثمثثيثثع �لثثفثث�ئثثزيثثن عثثلثثى فوزهم 
وهم  �خل�م�شة  دورتثثهثث�  �جلثث�ئثثزة يف  بفئ�ت 
على �لتو�يل: عن فئة �لبحوث و�لدر��ش�ت 
جه�ز  �لأول  ب�ملركز  �لف�ئز  كثثرم  �ملتميزة 
�بثثثوظثثثبثثثي لثثلثثرقثث�بثثة �لثثثغثثثذ�ئثثثيثثثة مثثثن دولثثثة 
�لإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة. و�لف�ئز ب�ملركز 
�لزر�عي يف  �ملعهد �لوطني للبحث  �لث�ين 

�ململكة �ملغربية. 
�لف�ئز  كثثرم  �ملتميزون  �ملنتجون  فئة  وعثثن 
ج��شم  مثثهثثلثثهثثل  �ملثثهثثنثثد�ثثض  �لأول  بثث�ملثثركثثز 
�إبر�هيم �مل�شف من دولة �لكويت. يف حني 

مت حجب �جل�ئزة عن �ملركز �لث�ين.
وعن فئة �أف�شل تقنية متميزة كرم �لف�ئز 
�هلل حممد  عثثبثثد  �لثثدكثثتثثور  �لأول  بثث�ملثثركثثز 
�ل�شعودية.  �لعربية  �ململكة  من  �حلمد�ن 

و�لف�ئز ب�ملركز �لث�ين �ملهند�ض �أمني زوبة 
من �جلمهورية �لتون�شية.

وعن فئة �أف�شل م�شروع تنموي كرم �لف�ئز 
ب�ملركز �لأول �لهيئة �لع�مة للنخيل بوز�رة 
و�لف�ئز  �لعر�قية.  �لزر�عة يف �جلمهورية 
�إبر�هيم  �لثثدكثثتثثور حثث�مثثد  �لثثثثث�ين  بثث�ملثثركثثز 

�ملو�شلي من جمهورية م�شر �لعربية.
�شع�دة  كثثرم  �ملثثوؤثثثرة  �ل�شخ�شية  فئة  وعثثن 
�ململكة  مثثن  مكي  �شعيد  حممد  �لثثدكثثتثثور 
�لأردنية �له��شمية، لدوره �لب�رز يف خدمة 
على  �لتمور  و�شن�عة  �لتمر  نخيل  قط�ع 
�مل�شتوى �لعربي.  و�أكد مع�ليه �أن �جل�ئزة 
�لف�ئزين  بثثتثثكثثرمي  حتثثتثثفثثي  وهثثثثي  �لثثثيثثثوم 
بثثدورتثثهثث� �خلثث�مثث�ثثشثثة، هثثي مثثنثث��ثثشثثبثثة طيبة 
�أن نكون  �لثثولء و�لوف�ء،  جندد فيه� عهد 
�لو�لد  �ل�شمو  �ش�حب  توقع�ت  قثثدر  على 
رئي�ض �لدولة، يف حتمل �مل�شوؤولية للم�شي 
قدم�ً يف خدمة �ملز�رعني �ملنتجني، كل من 
و�لتطور  �لعلمي  �لبحث  يف  �شو�ء  موقعه 
�لثثتثثقثثنثثي ملثث� فثثيثثه خثثدمثثة �لإنثث�ثثشثث�ن وتوفري 
�لع�مل،  �لثث�ثثشثثحثثي عثثلثثى مثث�ثثشثثتثثوى  �لثثثغثثثذ�ء 
وجثثث�ئثثثزة خثثلثثيثثفثثة �لثثدولثثيثثة لثثنثثخثثيثثل �لتمر 
�لفئة  تكرمي هذه  يف  ه�م�ً  دور�ً  لعبت  قد 
ل�شجرة  �ملخل�شني  �ملبدعني  من  �ملتميزة 
ف�لتمر  �ملجالت،  خمتلف  يف  �لتمر  نخيل 
�لفجوة  �ثثشثثد  يف  هثث�مثث�ً  دور�ً  �لثثيثثوم  يثثلثثعثثب 
�لع�مل  دول  �ثثشثثعثثوب  مثثن  لكثري  �لثثغثثذ�ئثثيثثة 
�أهثثثثم عثثنثث��ثثشثثر �لأمثثثثن �لغذ�ئي  �أحثثثثد  فثثهثثو 

بح�شب ت�شنيف منظمة �لأغذية و�لزر�عة 
�لدولية )�لف�و(.

وختم مع�يل �ل�شيخ نهي�ن مب�رك �آل نهي�ن 
زير �لتعليم �لع�يل و�لبحث �لعلمي رئي�ض 
مبف�ج�أة  كلمته  �جلثثث�ئثثثزة  �أمثثثنثثث�ء  جمل�ض 
علمية قيمة حيث �أعلن ب�أن حمبي �لنخلة 
�لع�م  يف  موعد  على  جميع�ً  يكونو�  �شوف 
�ملقبل مع �أكرب و�أ�شخم موؤمتر ب�لع�مل هو 
ت�شت�شيفه  �لتمر  لنخيل  �لثثدويل  �ملثثوؤمتثثر 
�خل�م�شة،  ن�شخته  يف  �بوظبي  �لع��شمة 
�لبد�ية  منذ  تنظيمه  على  د�أبثثثت  و�لثثثذي 
�أربع  ج�معة �لإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة كل 
جثث�ئثثزة خليفة  مثثع  ب�لتع�ون  مثثرة  �ثثشثثنثثو�ت 
�ملنظم�ت  وبع�ض  �لتمر  لنخيل  �لثثدولثثيثثة 
مب�ش�ركة  �ملخت�شة،  و�لإقليمية  �لدولية 
علم�ء  مثثن  لنخبة  و��شعة  ودولثثيثثة  عربية 

نخيل �لتمر حول �لع�مل.
�أعثث�ثثشثث�ء جمل�ض  كثث�فثثة  كثثمثث� �شكر مثثعثث�لثثيثثه 
�أمن�ء �جل�ئزة، على �هتم�مهم وعط�ئهم، 
�لتي  و�ملوؤ�ش�ش�ت،  �لهيئ�ت  ك�فة  �شكر  كم� 
تتع�ون مع �إد�رة �جل�ئزة، مقّدر�ً للجميع، 
يف  �مللحوظ،  و�إ�شه�مهم  �ملهمة،  �أدو�رهثثثثم 
هذ� �ملج�ل، ود�عي�ً �ملوىل �شبح�نه وتع�ىل، 
�أن ي�شتمر �لعمل على هذ� �لنحو، يف دعم 
�لتمور،  و�إنثثثتثثث�ج  �لنخيل  زر�عثثثثة  وتثثطثثويثثر 
ولتكون هذه �جل�ئزة د�ئم�ً وب�إذن �هلل، �أد�ًة 
مهمة، ت�شجع �لعمل و�لإبد�ع و�لبتك�ر، يف 

م�شرية �لدولة، بل يف �لع�مل ب�أ�شره.

مدير عام املنظمة العربية للتنمية الزراعية ي�صيد بدور 
الإمارات يف تطوير البحث العلمي اخلا�ض بالنخيل والتمور 

•• ابوظبي- الفجر:

حتدث مع�يل �لدكتور ط�رق بن مو�شى 
�لعربية  �ملنظمة  عثث�م  �لثثزدجثث�يل مدير 
تكرمي  حثثفثثل  �لثثثزر�عثثثيثثثة يف  لثثلثثتثثنثثمثثيثثة 
�لدولية  خثثلثثيثثفثثة  بثثجثث�ئثثزة  �لثثفثث�ئثثزيثثن 
�خل�م�شة  دورتثثثهثثث�  يف  �لثثتثثمثثر  لثثنثثخثثيثثل 
ليوؤكد على �همية هذه �جل�ئزة �لع�ملية 
�أ�ثثشثث�ثثشثثهثث� �ثثشثث�حثثب �لثث�ثثشثثمثثو �ل�شيخ  �لثثتثثي 
�آل نهي�ن، رئي�ض دولة  ز�يد  خليفة بن 
�لإمثث�ر�ت �لعربية �ملتحدة، حفظه �هلل، 
و�لده  2007م، مقتفي� خطى  ع�م  يف 
�لثثثر�حثثثل �لثث�ثثشثثيثثخ ز�يثثثثد بثثن �ثثشثثلثثطثث�ن �آل 

�لثثذي جعل  �لإمثثث�ر�ت �حلديثة،  بثث�ين وموؤ�ش�ض دولثثة  ثثثر�ه،  نهي�ن ،طيب �هلل 
منه� و�حة للنخيل ومركز�ً خلدمته و�لعن�ية به، حتى �أ�شبحت دولة �لإم�ر�ت 
و�ملهتمة  للتمور  �ملنتجة  �لعربية  �لثثثدول  �أكثثرب  مثثن  و�حثثثدة  �ملتحدة  �لعربية 
�إنت�جيته�.   وترقية  زر�عته�  وتطوير مم�ر�ش�ت  �ملب�ركة  �ل�شجرة  برع�ية هذه 
�لدور  لتعزيز  جثث�ء  �أ�شيلة  كثثبثث�درة  و�إطالقه�  �جلثث�ئثثزة  هثثذه  ت�أ�شي�ض  �ن  وقثث�ل 
�لعلمي  �لبحث  �ملتحدة يف تنمية و تطوير  �لعربية  �لإمثث�ر�ت  �لري�دي لدولة 
�خل��ض ب�لنخيل و�لتمور وت�شجيع �لع�ملني يف قط�ع زر�عة نخيل �لتمر ون�شر 
ثق�فة �لهتم�م به وتوطني �ملعرفة �ملتخ�ش�شة بهذه �ل�شجرة �لطيبة �ملب�ركة 
وتكرمي �ل�شخ�شي�ت �ملتميزة يف �لقط�ع. فللنخلة ُبعده� �لوجد�ين و�حل�ش�ري 
و�أثنى  �لكرمي  كت�به  يف  ب�لذكر  �هلل  �شرفه�  �لعربي،  �لإن�ش�ن  لدى  و�لروحي 
تتفي�أ  و�لأزمثثثثث�ن،  �لع�شور  �ش�لف  منذ  �لأمثثثثة،  وظثثلثثت  �لأمثثثني  ر�ثثشثثولثثه  عليه� 
�ملن�فع،  متعددة  معط�ءة،  كرمية  �شجرة  وهي  ثم�ره�.  على  وتتغذى  ظالله� 
جتود ب�لثم�ر و�لألي�ف و�ل�شعف و�حلطب.  ولأجل ذلك فقد �أولت منظمتكم 
خ��ش�،  �هتم�م�  �لكرمية  �ملب�ركة  �ل�شجرة  هثثذه  �لثثزر�عثثيثثة  للتنمية  �لعربية 
فنفذت لأجله� در��ش�ت وم�شروع�ت وعقدت حوله� دور�ت وموؤمتر�ت وق�مت 
يف  �لتمور  ت�شمني  على  وحر�شت  للتمور،  موحدة  عربية  مو��شف�ت  بو�شع 
�لإط�ر �ل�شلعي للربن�مج �لط�رئ لالأمن �لغذ�ئي �لعربي، وتوجت ذلك بعقد 
�لإم�ر�ت  بدولة  �لعني  مدينة  يف  �لتمر  نخيل  �آفثث�ت  لإد�رة  �لإقليمي  �ملوؤمتر 
�لعربية  �لإمثثث�ر�ت  بدولة  و�ملثثيثث�ه  �لبيئة  وز�رة  مع  ب�لتع�ون  �ملتحدة  �لعربية 
�ملتحدة، وهو موؤمتر �شيكون له م� بعده خدمة و�هتم�م� ورع�ية لهذه �ل�شجرة 

�لتي ل غنى لبيت عربي عن ثمره�. 
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نهيان مبارك يكرم الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر يف دورتها اخلام�سة 

رعاية خليفة بن زايد قيمة اإ�صافية للبحث العلمي يف خدمة النخلة والعاملني فيها
نهيان يطلق الن�صخة اخلام�صة من املوؤمتر الدويل لنخيل التمر عام 2014 

•• العني-الفجر:

�إ�ش�فة  �جل�معة  وط�لب�ت  طالب  من  �لعديد  �ش�رك 
�حتف�لية  تنظيم  يف  �لتطوعية  تك�تف  �أعثث�ثثشثث�ء  �إىل 
تكرمي �لف�ئزين بج�ئزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر 

�لتي �أقيمت �أم�ض يف ق�شر �لإم�ر�ت وقد �أ�ش�د مع�يل 
�ل�شيخ نهي�ن بن مب�رك �آل نهي�ن وزير �لتعليم �لع�يل 
�أمن�ء �جل�ئزة ب�لدور  و�لبحث �لعلمي رئي�ض جمل�ض 
�له�م �لذي ق�م به طالب وط�لب�ت �جل�معة و�أع�ش�ء 
�لطالب  م�ش�ركة  �أن  على  مثثوؤكثثد�  �لتطوعية  تك�تف 

وب�شكل  ي�شهم  �لثثفثثعثث�لثثيثث�ت  هثثثذه  مثثثثثل  و�لثثطثث�لثثبثث�ت يف 
�أجل  مثثن  �لطلبة  ومثثهثث�ر�ت  قثثثدر�ت  تنمية  يف  مب��شر 
مو�جهة حتدي�ت �مل�شتقبل بعد تخرجهم ومم�ر�شتهم 
للحي�ة �لعملية. وك�ن طالب وط�لب�ت ج�معة �لإم�ر�ت 
و�أع�ش�ء تك�تف قد ق�مو� ومنذ بد�ية �لفع�لي�ت �شب�ح 

�أم�ض يف ��شتقب�ل �ملكرمني وكذلك ��شتقب�ل �ملدعوين 
من كب�ر �مل�شوؤولني من د�خل �لدولة وخ�رجه�.  

و�أع�ش�ء  �أكد طالب وط�لب�ت �جل�معة  ومن ج�نبهم 
تعود  �لتي  �مل�ش�رك�ت  هذه  مثل  على  حر�شهم  تك�تف 

ب�لنفع عليهم وكذلك على قط�ع�ت �ملجتمع.

طالب وطالبات اجلامعة واأع�صاء تكاتف ي�صاركون يف تنظيم فعاليات جائزة خليفة لنخيل التمر

مذكرة تفاهم بني جامعة الإمارات ونيويورك 
اأبوظبي لبحث الت�صل�صل اجليني للتمور املحلية

•• ابوظبي- الفجر:

و�لبحث  �لع�يل  �لتعليم  وزير  نهي�ن  �آل  نهي�ن مب�رك  �ل�شيخ  بح�شور مع�يل 
�لدكتور  و�شع�دة  �ملتحدة،  �لعربية  �لإمثث�ر�ت  جل�معة  �لأعلى  �لرئي�ض  �لعلمي 
فثث�بثثيثثو بثثيثث�نثثو �ملثثديثثر �لأكثثث�دميثثثي جلثث�مثثعثثة نثثيثثويثثورك �بثثوظثثبثثي، وقثثعثثت ج�معة 
�لإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة ممثلة بوحدة در��ش�ت وبحوث تنمية �لنخيل و�لتمور 
مذكرة تف�هم مع ج�معة نيويورك �بوظبي، بهدف تعزيز �لتع�ون �لفني بني 
�لطرفني عرب و�شع �ل�شروط و�لأحك�م �لتي مبوجبه� �شوف يتم �لتع�ون بني 
�ملختلفة  لالأنو�ع  بت�شل�شل �جلينوم  �ملت�شل  �لعلمي  �لبحث  لإجثثر�ء  �لطرفني 
معرفة  �أجثثل  من   ).Phoenix dactylifera L( ملحلية� �لتمور  من 

ودر��شة جين�ت �شجرة �لنخيل.
�إطثث�ر هذه  �أنثثه ويف  و�أكثثد �لدكتور علي ر��شد �لنعيمي مدير ج�معة �لإمثث�ر�ت 
�ملذكرة �شتقوم وحدة در��ش�ت وبحوث تنمية �لنخيل و�لتمور ب�جل�معة بتوفري 
�لأ�شول �لنب�ت�ت �لالزمة لأنو�ع �لتمور �ملحلية لإجر�ء �لت�شل�شل �جليني له�، 
حتى  �أبوظبي  نيويورك  جل�معة  �ملن��شب  و�للوج�شتي  �لتقني  �لدعم  وتوفري 

تتمكن من تنفيذ خدم�ته� مبوجب مذكرة �لتف�هم.
بتقنية  �خل��شة  �لعملي�ت  بك�فة  �بوظبي  نيويورك  ج�معة  �شتقوم  حني  يف 
�لت�شل�شل �جليني وفح�ض �جلينوم�ت، ورفع تق�رير دورية جل�معة �لإم�ر�ت 
حول تقدم �لبحوث ونت�ئجه�. ب�لإ�ش�فة �إىل جتميع ك�فة �لتق�رير و�ملق�لت 
�لدولية  �ملجالت  يف  �لعلمي  �لبحث  نت�ئج  ن�شر  �أجثثل  من  ب�لأبح�ث  �ملت�شلة 
بج�معة  �لأكثث�دميثثي  �ملثثديثثر  بي�نو  ف�بيو  �لثثدكثثتثثور  �أعثثثرب  جهته  مثثن  �ملحكمة. 
نيويورك �بوظبي عن �شع�دته بتوقيع هذه �ملذكرة �لتي من �ش�أنه� تعزيز �أطر 
�لتع�ون �لعلمي مع ج�معة �لإم�ر�ت، م�شيد�ً ب�لدور �لري�دي لدولة �لإم�ر�ت 

يف خدمة �ل�شجرة �ملب�ركة قوًل وعماًل على �مل�شتوى �لإقليمي و�لدويل. 
و�أكد �لدكتور �لنعيمي ب�أن هذه �ملذكرة ت�أتي يف �إط�ر توجيه�ت مع�يل �ل�شيخ 
�لأعلى  �لرئي�ض  �لعلي  و�لبحث  �لع�يل  �لتعليم  وزير  نهي�ن  �آل  مب�رك  نهي�ن 
جلثث�مثثعثثة �لإمثثثثث�ر�ت ب�لعمل عثثلثثى تثثوطثثيثثد عثثالقثث�ت �لثثتثثعثث�ون مثثع كثث�فثثة جه�ت 
�لعلمي  �لبحث  مب�شتوى  �لرتثثقثث�ء  يف  ي�ش�هم  مبثث�  �لثثعثث�مل  حثثول  �لخت�ش��ض 

بج�معة �لإم�ر�ت و�أثره �لإيج�بي على �ملجتمع �ملحلي.
�لثثدكثثتثثور علي ر��ثثشثثد �لنعيمي مدير ج�معة �لإمثثثث�ر�ت،  �ملثثذكثثرة كثثل مثثن  وقثثع 
وح�شر  �بوظبي،  نيويورك  جل�معة  �لأكثث�دميثثي  �ملدير  بي�نو  ف�بيو  و�لدكتور 
حفل �لتوقيع �شع�دة �لدكتور عبد �لوه�ب ز�يد �أمني ع�م ج�ئزة خليفة �لدولية 

لنخيل �لتمر ومدير وحدة در��ش�ت وتنمية بحوث نخيل �لتمر.  



اأ�سبابه
�أو  �لكدم�ت  �إ�ش�بة ميك�نيكية مثل  - نتيجة 

�لر�شو�ض �أو �جلروح �أو �حلروق.
- م�ش�عف�ت ملر�ض م� مثل �لرب�ض �أو �جلذ�م 
�أو  �ل�شكر  �أو  �حل�شبة  �أو  �ملالري�  �أو  �ل�شل  �أو 

�ل�شرط�ن �أو �لنقر�ض.
- �لثثتثث�ثثشثثمثثم بثثث�أحثثثد �لثثعثثنثث��ثثشثثر �لثث�ثثشثث�مثثة مثل 
�أو  �لثثكثث�دمثثيثثوم  �أو  �لثثر�ثثشثث��ثثض  �أو  �لأر�شينيك 

بع�ض �ملركب�ت �ل�ش�مة.
�إىل  يثثثوؤدي  قثثد  �لن�ش�ء  عند  �حلمل  ت�شمم   -

�لته�ب �لأع�ش�ب.
- نق�ض �لفيت�مني B1 �لثي�مني.

- ق�شور يف وظ�ئف �جله�ز �له�شمي.
- �إجه�د.

- �شوء �لتغذية.

عاجه
- �لر�حة �لت�مة يف �ل�شرير وجتنب �ملثري�ت 

�لع�شبية بقدر �لإمك�ن.
- جتنب �ملنبه�ت مثل �ل�ش�ي و�لقهوة و�ملي�ه 

�لغ�زية.
- جتنب �لتدخني.

�لته�ب  �إىل  �أّدت  �لثثثتثثثي  �لأ�ثثثشثثثبثثث�ب  عثثثثالج   -
�لأع�ش�ب مثل: ع�شر �له�شم �أو �شوء �لتغذية 
�أو نق�ض �لفيت�مني B1 �أو �رتف�ع �شكر �لدم 

�أو �لتعر�ض للعن��شر �ل�ش�مة.
�مللتهبة  �لأع�ش�ب  من�طق  تعري�ض  جتنب   -
د�فئة  كثثمثث�د�ت  عمل  مثثع  ع�لية  درجثثث�ت  �إىل 
وب�ردة ب�لتب�دل يومي�ً على �ملن�طق �ملوؤملة مع 

تدليكه� برفق.
�أن  على  يومي�ً  �لفيت�مين�ت  �لكثري  تن�ول   -
و  A �لفيت�مينني  ع�لية من  ن�شبة  تت�شمن 

�ملركب.  Bو  B1 خ�شو�ش�   ،B
�لك�ل�شيوم  مثثن  غثثر�مثثني  بثثتثثنثث�ول  ين�شح   -
كلور�يد  مثثن  مثثلثثيثثغثثر�مثث�ً   750 �إىل  و400 
بتو�شيل  لأهثثمثثيثثتثثهثثمثث�  يثثثومثثثيثثث�ً  �ملثثغثثنثث�ثثشثثيثثوم 

�لنب�ش�ت �لع�شبية.
مليغر�م�ً   80 �إىل   50 بثثتثثنثث�ول  ين�شح   -

يومي�ً من �لزنك لتقوية �جله�ز �ملن�عي.
ملعقة �شغرية من �خلمرية  ن�شف  تن�ول   -
�لته�ب  �آلم  تثثخثثفثثيثثف  عثثلثثى  يثث�ثثشثث�عثثد  يثثومثثيثث�ً 

�لربوتني  عثثلثثى  لأنثثثهثثث� حتثثثتثثثوي  �لأعثثث�ثثثشثثث�ب 
عمل  ل�شبط  �لثثالزمثثة  �لعن��شر  مثثن  وكثري 

�لأع�ش�ب.

اأع�ساب مفيدة
�لأ�شفر،  �لي��شمني  �لربي،  �لنعن�ع  �لك�فور، 
�لثثيثثوكثث�، �لأرقثثثيثثثطثثثون، �لأ�ثثشثثربجثث�ثثض �لربي، 
�لإنكليزي،  �لقثثثثثحثثثثثو�ن  �لأ�ثثثشثثثقثثثوتثثثالريثثثة، 
�لثثثثثثثور، �لأقثثثونثثثطثثثني، �كليل  �أقثثثثحثثثثو�ن عثثثني 
ح�شي�شة  �ملر،  �لربتق�ل  )ح�ش�لب�ن(،  �جلبل 
�لدين�ر،  ح�شي�شة  �لثثثدود،  ح�شي�شة  بثث�ريثث�ثثض، 
�ل�شكر�ن،  �ل�ش�فوري،  �لآلم،  زهثثرة  �للوبي�، 
�لغ�ر  �لثثربي،  �لعرت  �ل�شجريي،  �ل�شف�ش�ف 

)�للوري(، �لغليون �لهندي، و�ل�شطة.

)Sciatica( عرق الن�سا
على طول  �شديد  �أمل  عب�رة عن  �لن�ش�  عثثرق 
 )Sciatic Nerve( �لثثثوركثثثي  �لثثعثث�ثثشثثب 
�أ�شفل  �ىل  وميثثثتثثثد  �لثثفثثخثثذ  �أعثثثلثثثى  يف  يثثثبثثثد�أ 
�أو  �لثث�ثثشثث�ق. وقثثثد يثثظثثهثثر �لأمل فثثثجثثث�أة  د�خثثثثل 
ي�أتي ب�لتدريج. ويتميز ب�أنه يكون موؤمل�ً عند 
حتثثريثثك �لثث�ثثشثث�ق �ملثث�ثثشثث�بثثة. كثثذلثثك قثثد يكون 
�لأمل متج�ن�ش�ً على طول �ل�ش�ق �أو قد تظهر 
نثثقثث�ط يثثرتكثثز فيه�  عثثنثثد بع�ض �لأ�ثثشثثخثث��ثثض 
�ملري�ض  يع�ين  وقثثد  �ل�ش�ق.  بقية  عن  �لأمل 
تنمياًل �أو يفقد �لإح�ش��ض وقد ت�شبح �حل�لة 
�لنه�ر.  خثثالل  �لليل عنه�  خثثالل  �شوء  �أكثثرث 
كذلك قد يثثرت�وح زمن �لنوبة من �أيثث�م عدة 

�ىل �أ�شهر.

اأ�سبابه
�نثثثزلق  �شببه�  �لثثنثث�ثثشثث�  عثثثرق  �آلم  كثثث�ن  �ذ�   -
�لأمثثثثثثثر يف بع�ض  يثثتثثطثثلثثب  فثثثقثثثد  غثثث�ثثثشثثثرويف 
يحدده�  جثثر�حثثيثثة  عملية  �إجثثثثثر�ء  �حلثثثث�لت 

�لطبيب �ملع�لج.
�أو كثثثدمثثثة يف  - قثثثد يثثثكثثثون �لثث�ثثشثثبثثب �ثثشثثدمثثة 
خ�شو�ش�ً  جثثثذوره،  �أحثثد  �أو  �لثثوركثثي  �لع�شب 
�إحدى  يف  لغ�شروف  �نثثثزلق  مثثن  تنتج  �لتي 

�لفقر�ت �لقطنية.
- حدوث �لته�ب يف عظ�م �لفقر�ت

- قد تنتج هذه �حل�لة ب�شبب و�شع ح�فظة 

لثثلثث�ثثشثثرو�ل حيث  �لثثنثثقثثود يف �جلثثيثثب �خللفية 
يجل�ض �ل�شخ�ض عليه� يومي�ً ولفرتة طويلة، 
فت�شبب �شغط�ً على نه�ية �لفخذ يوؤدي �إىل 

�لته�ب يف �لع�شب �لوركي.

عاجه
- �ذ� ك�ن �ل�شبب �لته�ب�ً يف �لفقر�ت �لقطنية 
ل�شوء  نتيجة  �أو  �لعظ�م  يف  ه�ش��شة  نتيجة 
�لتغذية فيجب �لهتم�م بتن�ول غذ�ء متو�زن 
على �أن يحتوي على ن�شب ع�لية من عن�شر 

.Cو A لك�ل�شيوم ومن �لفيت�مينني�
�لت�مة ملدة طويلة حتى  - ل بد من �لر�حة 

يزول �لأمل.
ت�ش�عد على  �لثثتثثي  �لأعثث�ثثشثث�ب  تثثنثث�ول بع�ض   -
�لتخل�ض من �لأمل مثل ح�شي�شة �لنقر�ض �أو 

زهرة �لآلم �أو نب�ت �ل�شكر�ن.
- عمل كم�د�ت د�فئة على �لفقر�ت �لقطنية 

لتخفيف �لأمل.

اأع�ساب مفيدة
�أقحو�ن  �لأ�ثثشثثقثثوتثثالريثثة،  �لثثيثثوكثث�،  �لثثكثث�فثثور، 

عني �لثور، �لربز�ن �مل�ئي )ح�شي�شة �لبوق(، 
�ل�شكر�ن،  �لآلم،  زهثثثرة  �لنقر�ض،  ح�شي�شة 

�لغليون �لهندي، و�ل�شطة.

 Shingles( الهرب�س الع�سبي
)))Herpes Zoster

�لهرب�ض �لع�شبي عب�رة عن �أمل �شديد وتهيج 
�أو �نفج�ر ملجموعة من �لأوعية �لدموية يف 
و�لتي  �لطرفية يف �جللد،  �لأع�ش�ب  نه�ي�ت 
غثث�لثثبثث� مثثث� تثثظثثهثثر يف مثثنثثطثثقثثة �لثثبثثطثثن حتت 
�لثث�ثثشثثلثثوع مثثبثث��ثثشثثرة عثثلثثى جثثث�نثثثب و�حثثثثثد من 
�ملتهيجة  �ملنطقة  يف  �لأمل  وي�شتمر  �جل�شم. 
ملدة ثالثة �إىل �أربعة �أي�م، ثم تتحول �ملنطقة 
يوم�ً   14 �إىل  �شبعة  ملثثثدة  مثثوؤملثثة  بثثثثثور  �إىل 
�إىل ق�شور  �لثثبثثثثثور  تثثتثثحثثول  بثثعثثدهثث�  �أخثثثثثرى. 

بنية �للون ت�شقط يف نه�ية �لنوبة.
يثث�ثثشثثب هثثثثثذ� �ملثثثثر�ثثثثض فثثثثريو�ثثثثض يثثطثثلثثق عليه 
و�لذي   Varicella-Zoster Virus
غثث�لثثبثث�ً مثثث� يثثثكثثثون مثثثثوجثثثثود�ً يف حثثث�لثثثة كمون 
ف�إذ�  �ل�شوكي.  و�حلثثبثثل  �لع�شبية  �لعقد  يف 
نتيجة  من�عتة  يف  ل�شعف  �جلثث�ثثشثثم  تثثعثثر�ثثض 

كثثيثثمثث�ويثثة معينة  �أدويثثثثثة  تثثنثث�ول  �أو  �لإجثثثهثثث�د 
�أو �لإ�ش�بة  مثل �لعالج �لكيم�وي لل�شرط�ن 
�ملر�ض.  ويظهر  �لثثفثثريو�ثثض  ين�شط  بثث�ليثثدز 
ومثثثثن �جلثثثديثثثر بثث�لثثذكثثر �أن تثثهثثيثثج �لأوعثثثيثثثة 
ن�ش�ط  �إىل  يثثثوؤديثثث�ن  �نثثفثثجثث�رهثث�  �أو  �لثثدمثثويثثة 
هذ� �لفريو�ض، �لذي قد يظهر ت�أثريه قرب 
�أو على �جلبهة، ويف  �لأنثثف  �أعلى  �أو  �لعينني 
هثثذه �حلثث�لثثة قثثد تثثتثث�أثثثر قرنية �لثثعثثني ورمب� 

ُي�ش�ب �ملري�ض ب�لعمى.

عاجه
لعالج �لهرب�ض �لع�شبي يجب تقوية من�عة 
�لفريو�ض  ت�أثري  ملق�ومة  عثث�م  ب�شكل  �جل�شم 

كم� يلي:
 75000 A مبثثعثثدل  �لثثفثثيثثتثث�مثثني  تثثنثث�ول   -
وحثثثثدة دولثثثيثثثة ملثثثدة �أ�ثثشثثبثثوعثثني، ثثثثم تخفيف 
��شبوعني  ملدة  50000 وحدة  �إىل  �جلرعة 

�آخرين.
 100 B �ملركب مبعدل  - تن�ول �لفيت�مني 

مليغر�م ثالث مر�ت يومي�ً.
غر�مني  مبثثثعثثثدل   Cلفيت�مني� تثثثنثثث�ول   -

�شب�ح�ً وم�ش�ء.
�إىل   400 مبثثعثثدل   D �لفيت�مني  تثثنثث�ول   -

يومي�ً. دولية  وحدة   1000
�إىل   400 E مبثثعثثدل  �لثثفثثيثثتثث�مثثني  تثثنثث�ول   -

�أ�شبوعني. ملدة  يومي�ً  دولية  وحدة   800
- لثث�ثثشثثفثث�ء �لأنثث�ثثشثثجثثة ميثثكثثن و�ثثشثثع حمتوى 
كثثبثث�ثثشثثولثثة مثثن �لثثفثثيثثتثث�مثثني E مثثبثث��ثثشثثرة على 

�جللد.
لأ�شعة  �مل�ش�بة  �لأنثث�ثثشثثجثثة  تعري�ض  يجب   -

�ل�شم�ض �ملب��شرة لفرت�ت ق�شرية.
- و�شع قليل من �ل�شطة يف كوب م�ء وتن�ول 

ر�شفة منه كل �ش�عتني وملدة يومني.
- تن�ول �لكثري من �لعن��شر �ملعدنية، ل �شيم� 
�لك�ل�شيوم و�ملغن�شيوم و�لزنك و�لغرم�نيوم.

اأع�ساب مفيدة
�ل�شطة، �ملرة، عرق �لذهب، �لأ�شنة، �لرب�شيم 
�لأحثثثمثثثر، �لثثثذريثثثرة )قثث�ثثشثثب �لثثطثثيثثب(، زهرة 
وخ�شب  �لثث�ثثشثثجثثريي،  �لثث�ثثشثثفثث�ثثشثث�ف  �لآلم، 

�ل�شندل.

هل يبكي طفلك بعد �لر�ش�عة؟ ت�أكدي 
�ش�ئعة  �أنه يع�ين مغ�ش�ً وهي ح�لة  �إذ�ً 
لدى �لأطف�ل. يف م� يلي ن�ش�ئح عملية 

مل�ش�عدتك على تهدئته.
ي�شيب �ملغ�ض �لأطف�ل �لذي ير�شعون 
�أمثثهثث�تثثهثثم متثثث�ًمثثث� كثثمثث� ي�شيب  حثثلثثيثثب 
�لزج�جة،  من  ير�شعون  �لذين  �أولئك 
غ�لًب�  �له�شمي.  جه�زهم  ن�شوج  لعدم 
م� ي�شتدل �إىل �إ�ش�بة طفل مبغ�ض من 
��ثثشثثتثثمثثر�ره يف �لثثبثثكثث�ء فثثثرتٍة طثثويثثلثثة، ل 

�شيم� يف �مل�ش�ء.
بثثعثثد �لثثر�ثثشثث�عثثة، يثثتثثحثثّول لثثثون �لطفل 
ركبتيه  وي�شحب  فيبكي  �لأحثثمثثر،  �إىل 
نثثث�حثثثيثثثة بثثطثثنثثه وُيثثثث�ثثثثشثثثثِدر �لثثثكثثثثثثثري من 
�ملثثغثث�ثثض ل  �أن  �لثثثغثثث�ز�ت. حل�شن �حلثثثّظ 
ير�فق �لطفل طوياًل، فهو يبد�أ يف عمر 
ثثثالثثثة �أ�ثثشثث�بثثيثثع ويثثثثزول يف عثثمثثر ثالثة 
خم�شة  �إىل  وزنثثه  ي�شل  حني  �أي  �أ�شهر 

كيلوغر�م�ت.

ماذا اأفعل لتتح�سن حال طفلي؟
�لنوم،  قبل  �أو  �لأكثثثل  بعد  بطنه  دّلثثكثثي 
بطنه،  على  يثثدك  و�شعي  �إليك  �شميه 
ب�جت�ه  بثثرفثثق  ودلثثكثثيثثه  بثثعثثمثثق  تنف�شي 
عثثقثث�رب �لثث�ثثشثث�عثثة. �إن مل يثثرقثثه �لأمثثثر، 
وجهه  فيه�  توجهني  بطريقة  �حمليه 
�إىل �لأ�شفل و�شعي بطنه على �ش�عدك 
وهثثثدهثثثدي لثثثه وتثثنثثزهثثي بثثثه يف �أرجثثثثث�ء 
�لثثغثثرفثثة. �حثثر�ثثشثثي عثثلثثى تثثدفثثئثثة بطنه 

بو�شع كم�دة �ش�خنة عليه حني ير�شع 
ت�شّهل  ج�شمه  حثثر�رة  فثثزيثث�دة  �حلليب، 

عملية �له�شم.

هل لاأع�ساب اأثر مهدئ فعا؟
�لنب�ت�ت ك�لزيزفون  �أنو�ع  يت�شّم بع�ض 
و�جلنجل  و�ل�شبت  و�مللي�شة  و�لب�بوجن 
بثثخثث�ثثشثث�ئثث�ثثض طبيعية  �لثثلثثيثثمثثون  وزهثثثثر 
م�ش�دة للت�شنج. يف ح�ل �عتدت �إر�ش�ع 
طفلك، ��شربي �ش�ي �لف�كهة �أو �أ�شيفي 
ملعقة �شغرية من �إحدى هذه �لنب�ت�ت 
طفلك  و�طعمي  ملل   10 زج�جة  �إىل 
منه� على مّر �ش�ع�ت �ليوم. عالوًة على 
�حل�شول  ميكن  مهدئ�ت  تثثرتك  ذلثثك، 
كم�شتخرج  �لثث�ثثشثثيثثدلثثيثث�ت،  مثثثن  عثثلثثيثثهثث� 
�لليمون  زهثثر  �أو  �لثثزيثثزفثثون  �أو  �ل�شبت 
وزيثثثثثثت )بثثث�يثثثبثثثيثثثفثثثني( �ملثثث�ثثثشثثثتثثثخثثثرج من 
�أق�شدي  كذلك  ف�علة.  نت�ئج  �لكمون، 
مت�جر �ملنتج�ت �حليوية و�بت�عي مي�ه 
�شغرية  ملعقة  �شبي  �لأخ�شر،  �لطني 
يف نثث�ثثشثثف كثثثثثوٍب مثثثن �ملثثثثث�ء و�ثثشثثعثثيثثه يف 
زج�حة 10 ملل و�طعمي طفلك قلياًل 
ترتكي  �أن  على  ر�ش�عة،  كثثّل  قبل  منه 

�مل�شحوق يف قعر �لزج�جة.

هل ي�ساعد التدليك؟
يثث�ثثشثث�عثثد �لثثتثثدلثثيثثك جثث�ثثشثثم �لثثطثثفثثل على 
لأ�شهر  �شجيًن�  بقي  بعدم�  �ل�شرتخ�ء 
طفلك  �خ�شعي  ولدتثثثثه.  قثثبثثل  طثثويثثلثثة 

مل�ش�عدته  �لن�عمة  �لثثعثثالجثث�ت  لبع�ض 
على �لتخل�ض من �لتوتر �لذي يحيط 
ثالث  �أو  جل�شتني  �أن  ت�أكدي  ب�أمع�ئه. 
جل�ش�ت يف�شل بينه� �أ�شبوع تبقى خي�ًر� 
يف  �إهم�له.  عثثدم  على  و�حر�شي  مهًم� 
�أمله ل ترتددي  �أو  ح�ل ز�د بك�ء �لطفل 

يف ��شت�ش�رة طبيب.

�سهادة حّية
هيلني، �أم لطلفة ُتدعى تبلغ من �لعمر 
�ش�خنة  مي�ه  )زج�جة  تقول:  �شهرين، 
عثثلثثى بثثطثثنثثهثث�، تثثدلثثيثثك، هثثثثدهثثثثدة... مل 
تثثفثثد هثثثذه �لثثو�ثثشثث�ئثثل و��ثثشثثتثثمثثرت �بنتي 
ن�شيحة  �إىل  ��ثثشثثتثثنثث�ًد�  ثث�.  مثثغثث�ثثشً تثثعثث�ين 
هيدروك�شيد  حملول  �بتعت  �لطبيب، 

و�أعطيته�  �ل�شيدلية  مثثن  �لك�ل�شيوم 
ملعقة �شغرية، مرتني �إىل ثالث مر�ت 
يومًي� قبل �لر�ش�عة. يف غ�شون ثالثة 
�أي�م خّف �لأمل فب�ت بك�وؤه� �أقل ونومه� 
�أف�شل. كذلك زرت طبيًب� مع�جًل� ب�ليد 
�ملغ�ض  ز�ل  عنده�  �بنتي،  بطن  فدلك 

نه�ئًي� و�ختفت معه مع�ن�تي(.

�شحة وتغذية
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ُت�ساب الأع�ساب بحالت كثرة، اأبرزها التهاب الأع�ساب وعرق الن�سا والهرب�س الع�سبي. يف ما يلي نتعرف اإىل اأ�سباب هذه احلالت وطرق معاجلتها. 
التهاب الأع�ساب )Neuritis )Neuralgia(( ي�سبب التهاب الأع�ساب اأملًا حادًا على امتداد ع�سب واحد اأو اأكرث يف منطقة ما من اجل�سم. وقد 

ي�ؤدي اإىل ت�رم اأو احمرار اأو فقدان لاإح�سا�س يف املنطقة التي يغذيها الع�سب امللتهب. ويف احلالت احلادة قد يحدث تقل�س اأو ت�سنج.

كيف تت�صرفني حني يعاين طفلك مغ�صًا؟

الأع�صاب الطبيعية... تاأثري اإيجابي على الأع�صاب

موؤ�صرات ال�صك فى نظر الطفل
  

يع�ين عدد كبري من �ل�شخ��ض من م�شكلة �لق�شور يف �لنظر، �لتي ب�لرغم 
من كرثة �نت�ش�ره�، ي�شعب �أحي�ن� �لنتب�ه له� خ��شة عند �لطف�ل. 

�ن �ملوؤ�شر�ت �لتي قد تدعو لل�شك ب�حتم�ل �إ�ش�بة �لطفل بق�شور يف �لنظر 
�إىل  �لثثذهثث�ب  �شن  يف  لحق�ً  �أو  �لطفولة  يف  �شو�ء  �مل�شكالت  من  غريه�  �أو 

�ملدر�شة ب�شكل يوؤثر �شلب�ً على �مل�شتوى �لدر��شي، فهي يف �لطفولة: 
- و�شع �لكت�ب على م�ش�فة قريبة جد�ً من �لوجه عند �لقر�ءة 

- حك�ك م�شتمر و�حمر�ر مزمن يف �لعينني 
- بع�ض �حلول يف �لعينني 

- �جللو�ض على مقربة من �ش��شة �لتلفزيون 
- ح�ش��شية ز�ئدة على �ل�شوء 

- �شعوبة يف �لرتكيز 
- م�شكلة دمع مزمنة 

- بوؤبوؤ �أبي�ض بدًل من �أ�شود 

يف �شن �لذه�ب �إىل �ملدر�شة: 
- عدم �لقدرة على روؤية غر�ض على م�ش�فة معينة 

- عدم �لقدرة على قر�ءة م� كتب على �للوح يف �ل�شف 
- �شعوبة يف �لقر�ءة 

- �جللو�ض على مقربة من �ش��شة �لتلفزيون 
- وجود َحَول 

-ين�شح �لخ�ش�ئيون مبر�جعة طبيب �لعيني على �لفور عند وجود �أحد �أو 
عدد من هذه �ملوؤ�شر�ت.
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  اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1675  جت جز  - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاوالت والنزاعات االن�سائية
�جلن�شية:  خو  خو�ض  ح�شني  �شهر�ب  بوك�لة  �لبن�ء  �ملو�د  �ملقدم  �شعيد  �شركة  مدعي/ 
�جلن�شية:  ح�شني  ل�ش�حبه�  �لع�مة  للمق�ولت  �لف�ر�ض  �شركة  عليه:  مدعى  �لم�ر�ت 
�لم�ر�ت مو�شوع �لدعوى: مط�لبة م�لية وقدره� 33455 درهم �ملطلوب �عالنه/ �شركة 
�لف�ر�ض للمق�ولت �لع�مة ل�ش�حبه� ح�شني �جلن�شية: �لم�ر�ت عنو�نه: ب�لن�شر  حيث 
�ن �ملدعي �ق�م �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2013/3/28 
�لد�ئرة  �م�م  �شب�ح�ً   8.30 �ل�ش�عة  ب�حل�شور  مكلف  ف�نت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
�لث�نية بث حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لك�ئنة مع�شكر �آل نهي�ن   �شخ�شي� �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدف�عك و�شور� �مل�شتند�تك موقع� عليه� قبل �جلل�شة 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �ي�م على �لقل. �شدر بت�ريخ 2013/2/27
قلم املحكمة التجارية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10731 بتاريخ   2013/3/4     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/48  مد كل - م ر- ب- اأظ

عليه:  مدعى  م�شر  �جلن�شية:  �لب�شيوين  عبد�لعزيز  �شمري  خ�لد  مدعي/ 
تعوي�ض  �لدعوى:  مو�شوع  �لم�ر�ت   �جلن�شية:  حممد  عبد�هلل  �شيف  خ�لد 
مببلغ 101.000 درهم    �ملطلوب �عالنه/ خ�لد �شيف عبد�هلل حممد �جلن�شية: 
�لم�ر�ت   عنو�نه: ب�لن�شر  حيث �ن �ملدعي �ق�م �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
ف�نت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/13 �ملو�فق  �لربع�ء  يوم  �ملحكمة 
بث حمكمة �بوظبي  �لث�نية  �لد�ئرة  �م�م  �ل�ش�عة 8.30 �شب�ح�ً  مكلف ب�حل�شور 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك  �و  �شخ�شي�  �لق�ش�ء   د�ئرة  �لك�ئنة   - �لبتد�ئية 
�ملحددة   �جلل�شة  قبل  عليه�  موقع�  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدف�عك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �ي�م على �لقل. �شدر بت�ريخ 2013/2/25
قلم املحكمة املدنية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10731 بتاريخ   2013/3/4     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3070  عم  جز- م ع- ب- اأظ

بنغالدي�ض مدعى عليه: ه�رون  �لع�بدين �جلن�شية:  زين  �نور ح�شني  مدعي/ 
�لدعوى:  مو�شوع  �لم�ر�ت   �جلن�شية:  و�لتربيد  �لتكييف  لعم�ل  �شمد 
و�لتربيد  �لتكييف  لعم�ل  �شمد  �عالنه/ه�رون  �ملطلوب  عم�لية  م�شتحق�ت 
�ملذكورة  �لدعوى  �ق�م  �ملدعي  �ن  حيث  ب�لن�شر   عنو�نه:  �لم�ر�ت  �جلن�شية: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالث�ء �ملو�فق 2013/3/12 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� ف�نت مكلف ب�حل�شور �ل�ش�عة 8.30 �شب�ح�ً �م�م �لد�ئرة �لر�بعة بث حمكمة 
بو��شطة  �و  �شخ�شي�  ز�يد    بن  حممد  مبدينة  �لك�ئنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي 
عليه�  موقع�  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدف�عك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل 
بت�ريخ  �شدر  �لقل.  على  �ي�م  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة   �جلل�شة  قبل 

2013/2/13

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10731 بتاريخ   2013/3/4     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/161  عم  جز- م ع- ب- اأظ

خط  عليه:  مدعى  بنغالدي�ض  �جلن�شية:  عبد�مل�لك  ليت  علم  نور�  مدعي/ 
م�شتحق�ت  �لدعوى:  مو�شوع  �لم�ر�ت  �جلن�شية:  �لع�مة  للمق�ولت  �ل�شم�ل 
�لم�ر�ت   �جلن�شية:  �لع�مة  للمق�ولت  �ل�شم�ل  �عالنه/خط  �ملطلوب  عم�لية 
عنو�نه: ب�لن�شر حيث �ن �ملدعي �ق�م �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم 
�لثالث�ء �ملو�فق 2013/3/12 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� ف�نت مكلف ب�حل�شور 
�ل�ش�عة 8.30 �شب�ح�ً �م�م �لد�ئرة �لوىل بث حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لك�ئنة 
�ملحكمة �لعم�لية �شخ�شي� �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدف�عك 
و�شور� �مل�شتند�تك موقع� عليه� قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �ي�م 

على �لقل. �شدر بت�ريخ 2013/2/26
قلم املحكمة                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10731 بتاريخ   2013/3/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2838 ت   عمل- م ع - ت  -اأظ(
ط�لب �لتنفيذ/ �ش�ه نو�ز  غالم حممد �جلن�شية: ب�ك�شت�ن  �ملنفذ �شده : �ش�مل 
عبد�هلل حممد عبد�هلل �ملن�شوري 37801 �جلن�شية: �لم�ر�ت �ملطلوب �عالنه:  
�ش�مل عبد�هلل حممد عبد�هلل �ملن�شوري 37801 �جلن�شية: �لم�ر�ت  عنو�نه: 
�ل�ش�در يف  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  �لتنفيذ تقدم بطلب  �ن ط�لب  ب�لن�شر  مب� 
يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  �أظ   ب-   - ع  م  جز-  عم   2012/1592 رقم  �لدعوى 
مكلف  ف�نت  �لتنفيذ.  طلب  لنظر  موعد�   2013/3/13 �ملو�فق  �لربع�ء 
�لعم�لية  ب�ملحكمة  �لك�ئنة  �لتنفيذ-   ب�د�رة  �لث�نية  �لد�ئرة  �م�م  ب�حل�شور 
�شخ�شي� �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تف�دي� لتخ�ذ �جر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلربي.
  القلم العمايل                                

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10731 بتاريخ   2013/3/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2373 ت   جتر- م ر - ت  -اأظ(
�شده  �ملنفذ  �لم�ر�ت   �جلن�شية:  �ل�شي�ر�ت  لت�جري  بر�شتيج  �لتنفيذ/  ط�لب 
�ملطلوب  ذ.م.م �جلن�شية: �لم�ر�ت   للم�ش�ريع و�لن�ش�ء�ت  �لر�جحي  �شركة   :
�لم�ر�ت   �جلن�شية:  ذ.م.م  و�لن�ش�ء�ت  للم�ش�ريع  �لر�جحي  �عالنه:�شركة 
�لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  ط�لب  �ن  مب�  ب�لن�شر   عنو�نه: 
�ل�ش�در يف �لدعوى رقم 2011/2425 جت كل-م ت- ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة 
مكلف  ف�نت  �لتنفيذ.  طلب  لنظر  موعد�   2013/3/05 �ملو�فق  �لثالث�ء  يوم 
ب�حل�شور �م�م �لد�ئرة �لوىل ب�د�رة �لتنفيذ-�بوظبي �لك�ئنة ب�ملقر �لرئي�شي   
�شخ�شي� �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تف�دي� لتخ�ذ �جر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلربي.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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   اعالن حكم متهيدي بالن�سر         

   يف  الدعوى 2011/1969  جتاري كلي                  
�ملدعي/  �ن  �لق�مة  مب�  �ل�ش�دق حو�له  جمهول حمل  �ملدعى عليه/1- مي�شون  �ىل 
�يه�ب �حمد فتحي عن نف�شه وب�شفته م�لك �ملكتب �لهند�شي  �ملحلي  قد �ق�م �لدعوى 
�ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم ب�ن �ملحكمة حكمت بت�ريخ 2013/1/29 �حلكم �لتمهيدي 
�لف�شل يف   للث�ين ومبث�بة �حل�شوري لالوىل وقبل  �ملحكمة ح�شوري�  �لت�يل: حكمت 
�ور�ق  �لدعوى تكون مهمته �لطثثالع على  �ملخت�ض يف  �مل�شريف  �ملو�شوع بندب �خلبري 
�لدعوى وم�شتند�ته� وم� ع�شى �ن يقدمه �خل�شوم له و�لنتق�ل �ىل مقر طريف �لتد�عي 
لالطالع على م�لديهم من ��شول م�شتند�ت. وحددت �م�نة خربة قدره� ع�شرة �لف 
درهم كلفت �ملدعي ب�شد�ده� خز�نة �ملحكمة.  وحددت له� �ملحكمة جل�شة يوم �لثنني 
�ملو�فق 2013/3/25 �ل�ش�عة 9.30 �شب�ح� يف �لق�عة ch2. E.21   علم� ب�ن �لدعوى 

قد مت �ح�لته� �ىل �لد�ئرة �لر�بعة لنظره�. 
   ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10731 بتاريخ  2013/3/4      
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/2112  جتاري كلي                             
جمهول  )�ثثثثثثثض.ذ.م.م(  و�ملثثثقثثث�ولت  للهند�شة  �شولنكى  عثثلثثيثثه/1-   �ملثثدعثثى  �ىل 
حمثثل �لقثث�مثثة مبثث� �ن �ملثثدعثثي / �لديثثثب ملثثقثث�ولت �لبن�ء )�ثثثثثض.ذ.م.م( وميثله: 
عبد�لرحمن ح�شن حممد �ملطوع قد �ق�م عليك �لدعوى ومو�شوعه� �ملط�لبة 
و�تع�ب  و�مل�ش�ريف  ب�لر�شوم  عليه  �ملثثدعثثي  �لثثثز�م  مثثع  متخ�ش�ض  خبري  بندب 
�ملح�م�ة.  وحددت له� جل�شة يوم �لربع�ء �ملو�فق 2013/3/20 �ل�ش�عة 9.30 �ض 
ب�لق�عة ch2.E.22 لذ� ف�نت مكلف ب�حل�شور �و من ميثلك ق�نوني� وعليك 
بتقدمي م� لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �ي�م 
على �لقل. )علم� ب�ن مت ��شتبد�ل �خلبري �ل�ش�بق بخبري �جلديد �ش�حب �لدور 

ب�جلدول-عبد�لق�در �جلر�د( 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10731 بتاريخ  2013/3/4      
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/652  ا�ستئناف جتاري
�ىل �مل�شت�أنف �شدهم� / 1 - �شركة جنمة �ل�شرور لنقل �ملو�د ب�ل�ش�حن�ت- 
�ثثض.ذ.م.م 2- حممد عرف�ن رحيم �حمد جمهول حمل �لق�مة مب� �ن 
�مل�شت�أنف / حممد عبد�لرحمن عبد�هلل علي �لزرعوين وميثله: طالل 
ب�لدعوى  �ل�ش�در  �حلكم  �لثثقثثر�ر/  ��شت�أنف  قد  �لتميمي  ح�شن  حممد 
جل�شه  له�  وحثثددت   2012/5/27 بت�ريخ  كلي  جتثث�ري   2011/1539 رقثثم 
رقم  ب�لق�عة  �شب�ح�   10.00 �ل�ش�عة   2013/4/17 �ملو�فق  �لربثثعثث�ء  يثثوم 
ch2D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم ق�نوني� ويف ح�ل 

تخلفكم �شتجري حم�كمتكم غي�بي�  . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�ستئناف

العدد  10731 بتاريخ  2013/3/4      
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/578  ا�ستئناف عقاري
�ىل �مل�شت�أنف �شده / 1 - حممود �حمد   جمهول حمل �لق�مة مب� �ن 
�مل�شت�أنف / �شركة ��شك�ن  �لعق�رية )�ض.م.خ( وميثله: �لف��شل معت�شم 
ب�لدعوى  �لثث�ثثشثث�در  �حلثثكثثم  �لثثقثثر�ر/  ��شت�أنف  قثثد  �ملثثقثثبثثول  عبد�لرحمن 
جل�شه  له�  وحثثددت   2012/10/16 بت�ريخ  كلي  عق�ري   2011/245 رقثثم 
رقم  ب�لق�عة  �شب�ح�   10.00 �ل�ش�عة   2013/4/11 �ملو�فق  �خلمي�ض  يوم 
ق�نوني� ويف ح�ل  �و من ميثلكم  يقت�شي ح�شوركم  وعليه   ch1B.10

تخلفكم �شتجري حم�كمتكم غي�بي�  . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�ستئناف

العدد  10731 بتاريخ  2013/3/4      
مذكرة   اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/744  ا�ستئناف جتاري
�ىل �مل�شت�أنف �شده / 1 - ر�جي�ض كوم�ر ديب�ك جمهول حمل �لق�مة مب� 
�ن �مل�شت�أنف �شده� / �شركة �ل�شميطي �لتج�رية )ذ.م.م( وميثله�: طالل 
حممد ح�شن �لتميمي  قد ��شت�أنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�ش�در ب�لدعوى رقم 
�ملو�فق  �لحد  يوم  له� جل�شه  وحثثددت   2012/6/18 بت�ريخ   2011/1153
وعليه   ch2E.23 رقثثم  ب�لق�عة  �شب�ح�   10.00 �ل�ش�عة   2013/3/31
�شتجري  تخلفكم  حثث�ل  ويف  ق�نوني�  ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي 

حم�كمتكم غي�بي�  . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�ستئناف

العدد  10731 بتاريخ  2013/3/4      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/3259 تنفيذ عمايل
�لثقيلة  ب�ل�ش�حن�ت  �لع�مة  �ملثثو�د  لنقل  جهيلم  �ثثشثثده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لتنفيذ/  �ثثثض.ذ.م.م  جمهول حمل �لق�مة مب� �ن ط�لب  و�خلفيفة 
ن�شري غنى عبدل �حمد   قد �أق�م عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
�عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )6820( درهم �ىل ط�لب 
ر�شوم  درهثثثم   440 مبلغ  �ىل  .بثث�ل�ثثشثث�فثثة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية  �شتب��شر �لجثثر�ء�ت  �ملحكمة  �ملحكمة. وعليه ف�ن  خلزينة 
بحقك يف ح�لة عدم �للتز�م ب�لقر�ر �ملذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ 

ن�شر هذ� �لعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10731 بتاريخ  2013/3/4      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1681 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- بري�شم� �شبي�ض فرمي )�ض.ذ.م.م ( جمهول حمل 
�لق�مة مب� �ن ط�لب �لتنفيذ/ موؤ�ش�شة �لتو�شل للتج�رة- ل�ش�حبه� 
قد  �لبحر  علي وميثله: حممد ح�شن حممد  بن  �حمد  بن  عبد�هلل 
�ملبلغ  �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع  �لتنفيذية  �أق�م عليكم �لدعوى 
�ملنفذ به وقدره )45730( درهم �ىل ط�لب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .  
وعليه ف�ن �ملحكمة �شتب��شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف ح�لة عدم 
�للتز�م ب�لقر�ر �ملذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذ� �لعالن. 

ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10731 بتاريخ  2013/3/4      
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/982  عقاري كلي                             
�ىل �ملدعى عليهم/1- �شركة �مل��شة �لعق�رية �ض .ذ.م.م 2- �شركة نيوورلد �نف�شتمنت 
جروب �ض.ذ.م.م 3- �شركة م�رين� �ك�شيكلو�شيف ليمتد  جمهويل حمل �لق�مة مب� 
ومو�شوعه�  �لدعوى  عليك  �قثث�م  قد  �لق�ش�ب   ج�بر  بن  عبد�حلميد   / �ملدعي  �ن 
و�لر�شوم و�مل�ش�ريف   ) �ملدعي عليه� مببلغ وقدره )306000 درهم  ب�لز�م  �ملط�لبة 
�ل�شد�د  وحتى  �ملط�لبة  ت�ريخ  من   %12 بو�قع  �لق�نونية  و�لف�ئدة  �ملح�م�ة  و�تع�ب 
�ض   11.00 �ل�ش�عة   2013/3/14 �ملثثو�فثثق  �خلمي�ض  يثثوم  جل�شة  له�  وحثثثددت  �لثثتثث�م. 
وعليك  ق�نوني�  ميثلك  مثثن  �و  ب�حل�شور  مكلف  ف�نت  لثثذ�   ch1.B.8 ب�لق�عة 
بتقدمي م� لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �ي�م على 

�لقل.ويف ح�لة تخلفك ف�ن �حلكم �شيكون مبث�بة ح�شوري.  
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10731 بتاريخ  2013/3/4      
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/35  عقاري كلي                             
�ىل �ملدعى عليه/1- ب�ف�ري� جلف �ش�ندوف�ل ليمتد جمهول حمل �لق�مة مب� �ن 
عليك  �قثث�م  قد  �جلرمن  �بر�هيم  ��شم�عيل  علي  وميثله:  كثثالرك  بر�ين   / �ملدعي 
�لدعوى ومو�شوعه� �ملط�لبة ب�لت�شديق على حكم حمكم د. مين��ض خ�ت�ش�دوري�ن 
�ل�ش�در بت�ريخ 2012/8/9 يف �لدعوى رقم 2011/200 مركز دبي للتحكيم �لدويل 
دي�ك �ملبني منطوقه ب�شدر هذه �ل�شحيفة و�ملرفق بح�فظة �مل�شتند�ت �ملقدمة مع 
هذه �ل�شحيفة و�لر�شوم و�مل�ش�ريف ومق�بل �تع�ب �ملح�م�ة. وحددت له� جل�شة يوم 
�لثنني �ملو�فق 2013/3/25 �ل�ش�عة 11.00 �ض ب�لق�عة ch1.B.8 لذ� ف�نت مكلف 
ب�حل�شور �و من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �ي�م على �لقل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10731 بتاريخ  2013/3/4      
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/434  عقاري كلي                             
وب�شفته  �ل�شخ�شية  ب�شفته  �لعط�ر  عبد�لرحيم  �حمد  عليه/1-   �ملدعى  �ىل 
م�لك عق�ر�ت �حمد عبد�لرحيم �لعط�ر جمهول حمل �لق�مة مب� �ن �ملدعي 
/ غ�شنفر �قب�ل حممد �قب�ل وميثله: مرو�ن حممد �حمد نور �مل�زم  قد �ق�م 
�ملدعى  �لثثز�م  مع  متخ�ش�ض  خبري  بندب  �ملط�لبة  ومو�شوعه�  �لدعوى  عليك 
�لربع�ء  يثثوم  جل�شة  له�  وحثثددت  �ملح�م�ة   و�تثثعثث�ب  و�مل�ش�ريف  ب�لر�شوم  عليه 
مكلف  ف�نت  لذ�   ch1.B.8 ب�لق�عة  �ض   11.00 �ل�ش�عة   2013/3/20 �ملو�فق 
�و  مثثذكثثر�ت  مثثن  لثثديثثك  مثث�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  مثثن  �و  ب�حل�شور 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �ي�م على �لقل.ويف ح�لة تخلفك ف�ن 

�حلكم �شيكون مبث�بة ح�شوري. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10731 بتاريخ  2013/3/4      
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/507  عقاري كلي                             
�ىل �ملدعى عليه/1-  �ر.كي. �م �لعق�رية ذ.م.م   جمهول حمل �لق�مة مب� �ن 
�ملدعي / جون ي�جن  قد �ق�م عليك �لدعوى ومو�شوعه� �ملط�لبة بف�شخ �لعقد 
�حلثث�ل �ىل  و�عثث�دة  �لث�نية  و�ملدعي عليه�  �ملدعي  �ملثثربم بني  �ملثثوؤرخ 2008/5/3 
درهم(  وقثثدره )2418678  ب�لت�ش�من مببلغ  �ملدعى عليهم�  ب�لز�م  م�ك�ن عليه 
و�لر�شوم و�مل�ش�ريف و�تع�ب �ملح�م�ة و�لف�ئدة �لق�نونية 12% من ت�ريخ �ملط�لبة 
وحتى �ل�شد�د �لت�م.   وحددت له� جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/4/8 �ل�ش�عة 
9.30 �ض ب�لق�عة ch1.A.1 لذ� ف�نت مكلف ب�حل�شور �و من ميثلك ق�نوني� 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مثثذكثثر�ت  مثثن  لديك  مثث�  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �ي�م على �لقل.  
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10731 بتاريخ  2013/3/4      
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/711  عقاري كلي                             
ذ.م.م  �لعق�ري  و�لتطوير  لال�شتثم�ر  تنمي�ت  �شركة   -1/ عليهم�  �ملدعى  �ىل 
حممد  ج��شم   / �ملدعي  �ن  مب�  �لقثث�مثثة  حمل  جمهويل  تنمي�ت  جمموعة   -2
عبد�لرحمن حممد دروي�ض قد �ق�م عليك �لدعوى ومو�شوعه� �ملط�لبة بف�شخ 
و�لت�ش�من  ب�لتك�فل  عليهم  �ملدعى  و�لثثز�م  عليهم  و�ملدعي  �ملدعي  بني  �لعقد 
مببلغ وقدره )337058 درهم( ب�ل�ش�فة �ىل مبلغ )337058 درهم ( كتعوي�ض 
و�لر�شوم  �ملط�لبة  تثث�ريثثخ  مثثن   %12 �لق�نونية  بثثو�قثثع  و�لثثفثث�ئثثدة  �ل�ثثشثثر�ر  عثثن 
و�مل�ش�ريف و�تع�ب �ملح�م�ة.   وحددت له� جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/3/18 
�ل�ش�عة 11.00 �ض ب�لق�عة ch1.B.8 لذ� ف�نت مكلف ب�حل�شور �و من ميثلك 

ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10731 بتاريخ  2013/3/4      
  اعادة   اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1031  عقاري كلي                             
�نف�شتمنت  نيوورلد  �شركة   -2 .ذ.م.م  �ض  �لعق�رية  �مل��شة  �شركة  �ملدعى عليهم/1-  �ىل 
جروب �ض.ذ.م.م 3- �شركة م�رين� �ك�شيكلو�شيف ليمتد  جمهويل حمل �لق�مة مب� �ن 
�ملدعي / ع�دل �لق�ش�ب وميثله: علي ��شم�عيل �بر�هيم �جلرمن   قد �ق�م عليك �لدعوى 
ومو�شوعه� �ملط�لبة ب�لز�م �ملدعي عليهم ب�لت�ش�من و�لت�ش�مم مببلغ وقدره )306000 
درهم(  و�لر�شوم و�مل�ش�ريف و�تع�ب �ملح�م�ة و�لف�ئدة �لق�نونية بو�قع 12% من ت�ريخ 
�ملط�لبة وحتى �ل�شد�د �لت�م. وحددت له� جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/3/17 �ل�ش�عة 
11.00 �ض ب�لق�عة ch1.B.8 لذ� ف�نت مكلف ب�حل�شور �و من ميثلك ق�نوني� وعليك 
على  �يثث�م  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  م�  بتقدمي 

�لقل.ويف ح�لة تخلفك ف�ن �حلكم �شيكون مبث�بة ح�شوري.  
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10731 بتاريخ  2013/3/4      
  اعادة   اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1625  احوال نف�س م�سلمني                               
�ن  �لق�مة مب�  نعم�ن جمهول حمل  �شيف  �ملدعى عليه/1- في�شل هالل  �ىل 
�ملدعي / ر��شيل جينيفري و�ت�شون وميثله: هبه علي غلوم حممد ب�قر �هلي قد 
ونفقة  عدة  ونفقة  لل�شرر  ب�لطالق  �ملط�لبة  ومو�شوعه�  �لدعوى  عليك  �ق�م 
�ولد �ش�مله وموؤخر �ل�شد�ق وم�شكن �شرعي وتقرير �حل�ش�نة و�جرة ح��شنة 
يوم  جل�شة  له�  وحثثددت  �ملح�م�ة.   و�تع�ب  و�مل�ش�ريف  و�لر�شوم  خ�دمة  و�جثثرة 
�لثالث�ء �ملو�فق 2013/3/12 �ل�ش�عة 8.30 �ض ب�لق�عة ch1.C.13 لذ� ف�نت 
مكلف ب�حل�شور �و من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �ي�م على �لقل.ويف ح�لة تخلفك ف�ن 

�حلكم �شيكون مبث�بة ح�شوري.  
 ق�سم ق�سايا اال�سرة                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10731 بتاريخ  2013/3/4      
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/693  ا�ستئناف جتاري
)�ثثثض.ذ.م.م(  جمهول  �لع�مة  للتج�رة  -�وميت   1  / �مل�شت�أنف �شده  �ىل 
حمل �لق�مة مب� �ن �مل�شت�أنف / بنك �ش�در�ت �ير�ن- فرع �ملكتوم وميثله: 
�بر�هيم حممد �حمد حممد �لق��شم  قد ��شت�أنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�ش�در 
له�  بت�ريخ 2012/6/5 وحددت  كلي  رقم 2011/1245 جت�ري  ب�لدعوى 
�ل�ش�عة 10.00 �شب�ح� ب�لق�عة  �ملو�فق 2013/4/17  جل�شه يوم �لربع�ء 
ق�نوني� ويف  �و من ميثلكم  يقت�شي ح�شوركم  ch2D.16 وعليه  رقم 

ح�ل تخلفكم �شتجري حم�كمتكم غي�بي�  . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�ستئناف

العدد  10731 بتاريخ   2013/3/4     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/302  عم  جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ حممود عبد�هلل حممد عثم�ن �جلن�شية: فل�شطني  مدعى عليه: �شركة 
مو�شوع  �لم�ر�ت   �جلن�شية:  �بوظبي  فرع  ذ.م.م  و�لفو�كه  للخ�ش�ر  �طل�ض 
�لدعوى: م�شتحق�ت عم�لية �ملطلوب �عالنه/�شركة �طل�ض للخ�ش�ر و�لفو�كه 
�ق�م  ذ.م.م فرع �بوظبي �جلن�شية: �لم�ر�ت  عنو�نه: ب�لن�شر  حيث �ن �ملدعي 
�لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/3/11 موعد� 
�لد�ئرة  �م�م  �شب�ح�ً   8.30 �ل�ش�عة  ب�حل�شور  مكلف  ف�نت  لذ�  �لدعوى،  لنظر 
�و  �شخ�شي�  �لعم�لية  �ملحكمة  �لك�ئنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  بث  �لوىل 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدف�عك و�شور� �مل�شتند�تك موقع� 
عليه� قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �ي�م على �لقل. �شدر بت�ريخ 

2013/2/25

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10731 بتاريخ   2013/3/4     
  اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1675  جت جز  - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاوالت والنزاعات االن�سائية
�جلن�شية:  خو  خو�ض  ح�شني  �شهر�ب  بوك�لة  �لبن�ء  �ملو�د  �ملقدم  �شعيد  �شركة  مدعي/ 
�جلن�شية:  ح�شني  ل�ش�حبه�  �لع�مة  للمق�ولت  �لف�ر�ض  �شركة  عليه:  مدعى  �لم�ر�ت 
�لم�ر�ت مو�شوع �لدعوى: مط�لبة م�لية وقدره� 33455 درهم �ملطلوب �عالنه/ �شركة 
�لف�ر�ض للمق�ولت �لع�مة ل�ش�حبه� ح�شني �جلن�شية: �لم�ر�ت عنو�نه: ب�لن�شر  حيث 
�ن �ملدعي �ق�م �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2013/3/28 
�لد�ئرة  �م�م  �شب�ح�ً   8.30 �ل�ش�عة  ب�حل�شور  مكلف  ف�نت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
�لث�نية بث حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لك�ئنة مع�شكر �آل نهي�ن   �شخ�شي� �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدف�عك و�شور� �مل�شتند�تك موقع� عليه� قبل �جلل�شة 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �ي�م على �لقل. �شدر بت�ريخ 2013/2/27
قلم املحكمة التجارية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10731 بتاريخ   2013/3/4     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/48  مد كل - م ر- ب- اأظ

عليه:  مدعى  م�شر  �جلن�شية:  �لب�شيوين  عبد�لعزيز  �شمري  خ�لد  مدعي/ 
تعوي�ض  �لدعوى:  مو�شوع  �لم�ر�ت   �جلن�شية:  حممد  عبد�هلل  �شيف  خ�لد 
مببلغ 101.000 درهم    �ملطلوب �عالنه/ خ�لد �شيف عبد�هلل حممد �جلن�شية: 
�لم�ر�ت   عنو�نه: ب�لن�شر  حيث �ن �ملدعي �ق�م �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
ف�نت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/13 �ملو�فق  �لربع�ء  يوم  �ملحكمة 
بث حمكمة �بوظبي  �لث�نية  �لد�ئرة  �م�م  �ل�ش�عة 8.30 �شب�ح�ً  مكلف ب�حل�شور 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك  �و  �شخ�شي�  �لق�ش�ء   د�ئرة  �لك�ئنة   - �لبتد�ئية 
�ملحددة   �جلل�شة  قبل  عليه�  موقع�  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدف�عك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �ي�م على �لقل. �شدر بت�ريخ 2013/2/25
قلم املحكمة املدنية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10731 بتاريخ   2013/3/4     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3070  عم  جز- م ع- ب- اأظ

بنغالدي�ض مدعى عليه: ه�رون  �لع�بدين �جلن�شية:  زين  �نور ح�شني  مدعي/ 
�لدعوى:  مو�شوع  �لم�ر�ت   �جلن�شية:  و�لتربيد  �لتكييف  لعم�ل  �شمد 
و�لتربيد  �لتكييف  لعم�ل  �شمد  �عالنه/ه�رون  �ملطلوب  عم�لية  م�شتحق�ت 
�ملذكورة  �لدعوى  �ق�م  �ملدعي  �ن  حيث  ب�لن�شر   عنو�نه:  �لم�ر�ت  �جلن�شية: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالث�ء �ملو�فق 2013/3/12 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� ف�نت مكلف ب�حل�شور �ل�ش�عة 8.30 �شب�ح�ً �م�م �لد�ئرة �لر�بعة بث حمكمة 
بو��شطة  �و  �شخ�شي�  ز�يد    بن  حممد  مبدينة  �لك�ئنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي 
عليه�  موقع�  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدف�عك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل 
بت�ريخ  �شدر  �لقل.  على  �ي�م  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة   �جلل�شة  قبل 

2013/2/13

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10731 بتاريخ   2013/3/4     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/161  عم  جز- م ع- ب- اأظ

خط  عليه:  مدعى  بنغالدي�ض  �جلن�شية:  عبد�مل�لك  ليت  علم  نور�  مدعي/ 
م�شتحق�ت  �لدعوى:  مو�شوع  �لم�ر�ت  �جلن�شية:  �لع�مة  للمق�ولت  �ل�شم�ل 
�لم�ر�ت   �جلن�شية:  �لع�مة  للمق�ولت  �ل�شم�ل  �عالنه/خط  �ملطلوب  عم�لية 
عنو�نه: ب�لن�شر حيث �ن �ملدعي �ق�م �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم 
�لثالث�ء �ملو�فق 2013/3/12 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� ف�نت مكلف ب�حل�شور 
�ل�ش�عة 8.30 �شب�ح�ً �م�م �لد�ئرة �لوىل بث حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لك�ئنة 
�ملحكمة �لعم�لية �شخ�شي� �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدف�عك 
و�شور� �مل�شتند�تك موقع� عليه� قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �ي�م 

على �لقل. �شدر بت�ريخ 2013/2/26
قلم املحكمة                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10731 بتاريخ   2013/3/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2838 ت   عمل- م ع - ت  -اأظ(
ط�لب �لتنفيذ/ �ش�ه نو�ز  غالم حممد �جلن�شية: ب�ك�شت�ن  �ملنفذ �شده : �ش�مل 
عبد�هلل حممد عبد�هلل �ملن�شوري 37801 �جلن�شية: �لم�ر�ت �ملطلوب �عالنه:  
�ش�مل عبد�هلل حممد عبد�هلل �ملن�شوري 37801 �جلن�شية: �لم�ر�ت  عنو�نه: 
�ل�ش�در يف  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  �لتنفيذ تقدم بطلب  �ن ط�لب  ب�لن�شر  مب� 
يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  �أظ   ب-   - ع  م  جز-  عم   2012/1592 رقم  �لدعوى 
مكلف  ف�نت  �لتنفيذ.  طلب  لنظر  موعد�   2013/3/13 �ملو�فق  �لربع�ء 
�لعم�لية  ب�ملحكمة  �لك�ئنة  �لتنفيذ-   ب�د�رة  �لث�نية  �لد�ئرة  �م�م  ب�حل�شور 
�شخ�شي� �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تف�دي� لتخ�ذ �جر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلربي.
  القلم العمايل                                

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10731 بتاريخ   2013/3/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3328 ت   عمل- م ع - ت  -اأظ(
بر�شتيج   : �ملنفذ �شده  �لهند  �ش�د�ي�ن �جلن�شية:  ر�زق كوتي  �لتنفيذ/  ط�لب 
مل�ش�ندة  بر�شتيج  �عالنه:  �ملطلوب  �لم�ر�ت  �جلن�شية:  �لط�ئر�ت  مل�ش�ندة 
�لتنفيذ تقدم  ب�لن�شر  مب� �ن ط�لب  �لط�ئر�ت �جلن�شية: �لم�ر�ت  عنو�نه: 
بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�ش�در يف �لدعوى رقم 2012/1214 عم جز- م 
ع - ب- �أظ  وحدد لنظره جل�شة يوم �لربع�ء �ملو�فق 2013/3/13 موعد� لنظر 
�لتنفيذ-   ب�د�رة  �لث�نية  �لد�ئرة  �م�م  ب�حل�شور  مكلف  ف�نت  �لتنفيذ.  طلب 
�ل�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شي�  �لعم�لية  ب�ملحكمة  �لك�ئنة 

�عاله، تف�دي� لتخ�ذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  القلم العمايل                                

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10731 بتاريخ   2013/3/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2373 ت   جتر- م ر - ت  -اأظ(
�شده  �ملنفذ  �لم�ر�ت   �جلن�شية:  �ل�شي�ر�ت  لت�جري  بر�شتيج  �لتنفيذ/  ط�لب 
�ملطلوب  ذ.م.م �جلن�شية: �لم�ر�ت   للم�ش�ريع و�لن�ش�ء�ت  �لر�جحي  �شركة   :
�لم�ر�ت   �جلن�شية:  ذ.م.م  و�لن�ش�ء�ت  للم�ش�ريع  �لر�جحي  �عالنه:�شركة 
�لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  ط�لب  �ن  مب�  ب�لن�شر   عنو�نه: 
�ل�ش�در يف �لدعوى رقم 2011/2425 جت كل-م ت- ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة 
مكلف  ف�نت  �لتنفيذ.  طلب  لنظر  موعد�   2013/3/05 �ملو�فق  �لثالث�ء  يوم 
ب�حل�شور �م�م �لد�ئرة �لوىل ب�د�رة �لتنفيذ-�بوظبي �لك�ئنة ب�ملقر �لرئي�شي   
�شخ�شي� �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تف�دي� لتخ�ذ �جر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلربي.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10731 بتاريخ  2013/3/4      
   اعالن حكم متهيدي بالن�سر         

   يف  الدعوى 2012/945  جتاري كلي                  
حمل  جمهويل  �حللبي  عو�ض  عمر   -2 �حللبي  عو�ض  حممد  عليهم�/1-  �ملدعى  �ىل 
�ن �ملدعي/ �شركة �لحتثث�د للت�أمني �ض م ع وميثله: خ�لد �حمد عبد�هلل  �لق�مة  مب� 
�حمد مب� �ن �ملدعي/ �شركة �لحت�د للت�أمني �ض م ع  قد �ق�م �لدعوى �ملذكورة �عاله 
وعليه نعلنكم ب�ن �ملحكمة حكمت بت�ريخ 2012/11/18 �حلكم �لتمهيدي �لت�يل: حكمت 
�ملحكمة مبث�بة �حل�شوري بندب �خلبري �حل�ش�بي �ش�حب �لدور ب�جلدول م� مل يتفق 
�ور�ق  على  �لطثثثالع  مهمته  تكون  ت�ريخه  مثثن  ��شبوع  خثثالل  ت�شميته  على  �لطرف�ن 
�لدعوى وم�شتند�ته� وم� ع�شى �ن يقدمه �خل�شوم وذلك �مل�مورية وقدرت �م�نة قدره� 
15000 درهم �لزمت �ملدعية �يد�عه� يف خزينة �ملحكمة.  وحددت له� �ملحكمة جل�شة يوم 

   ch1.B.8 لحد �ملو�فق 2013/3/24 �ل�ش�عة 9.30 �شب�ح� يف �لق�عة�
   ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد  10731 بتاريخ 2013/3/4     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1163  مدين جزئي           
�لق�مة  �لكثريي  جمهول حمل  �شعيد  �ش�مل  �ملدعى عليه/1- بدر عو�ض  �ىل 
مب� �ن �ملدعي / �شركة �لم�ر�ت لالت�ش�لت �ملتك�ملة )�ض.م.ع( وميثله: حممود 
حج�ج عزب �بوجريدة قد �ق�م عليك �لدعوى ومو�شوعه� �ملط�لبة ب�لز�م �ملدعي 
�ملح�م�ة  و�تثثعثث�ب  و�مل�ش�ريف  و�لثثر�ثثشثثوم  درهثثثم(   5992.56( وقثثثدره  مببلغ  عليه 
و�لف�ئدة �لق�نونية 12% من ت�ريخ �ل�شتحق�ق وحتى مت�م �ل�شد�د. وحددت له� 
 ch2.D.17 جل�شة يوم �لثالث�ء �ملو�فق 2013/3/5 �ل�ش�عة 8:30 �ض ب�لق�عة
لذ� ف�نت مكلف ب�حل�شور �و من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �ي�م على �لقل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10731 بتاريخ 2013/3/4     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/25  مدين جزئي           
�ملدعي  �ن  مب�  �لق�مة  حمل  جمهول  �شوب�   بو��ض  روى  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
/ �شركة �لم�ر�ت لالت�ش�لت �ملتك�ملة )�ض.م.ع( وميثله: حممود حج�ج عزب 
عليه  �ملدعي  بثث�لثثز�م  �ملط�لبة  ومو�شوعه�  �لثثدعثثوى  عليك  �قثث�م  قد  �بوجريدة 
مببلغ وقدره )12004.46 درهم( و�لر�شوم و�مل�ش�ريف و�تع�ب �ملح�م�ة و�لف�ئدة 
�لق�نونية 12% من ت�ريخ �ل�شتحق�ق وحتى مت�م �ل�شد�د. وحددت له� جل�شة يوم 
�لثالث�ء �ملو�فق 2013/3/5 �ل�ش�عة 8:30 �ض ب�لق�عة ch2.D.17 لذ� ف�نت 
مكلف ب�حل�شور �و من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �ي�م على �لقل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10731 بتاريخ 2013/3/4     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1159  مدين جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1- لوؤى حممد مري غني علي   جمهول حمل �لق�مة مب� �ن 
�ملدعي / �شركة �لم�ر�ت لالت�ش�لت �ملتك�ملة )�ض.م.ع( وميثله: حممود حج�ج 
عزب �بوجريدة قد �ق�م عليك �لدعوى ومو�شوعه� �ملط�لبة ب�لز�م �ملدعي عليه 
مببلغ وقدره )5467.45 درهم( و�لر�شوم و�مل�ش�ريف و�تع�ب �ملح�م�ة و�لف�ئدة 
�ل�شد�د. وحددت له� جل�شة  ت�ريخ �ل�شتحق�ق وحتى مت�م  �لق�نونية 12% من 
يوم �لثالث�ء �ملو�فق 2013/3/5 �ل�ش�عة 8:30 �ض ب�لق�عة ch2.D.17 لذ� 
من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  من  �و  ب�حل�شور  مكلف  ف�نت 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �ي�م على �لقل .  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10731 بتاريخ 2013/3/4     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/10  مدين جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1- مديحة �شبري �حمد �شبري د�ل   جمهول حمل �لق�مة مب� 
)�ثثض.م.ع( وميثله: حممود  �ملتك�ملة  �لمثث�ر�ت لالت�ش�لت  �شركة   / �ملدعي  �ن 
حج�ج عزب �بوجريدة قد �ق�م عليك �لدعوى ومو�شوعه� �ملط�لبة ب�لز�م �ملدعي 
�ملح�م�ة  و�تع�ب  و�مل�ش�ريف  و�لر�شوم  درهثثم(   11631.90( وقثثدره  مببلغ  عليه 
و�لف�ئدة �لق�نونية 12% من ت�ريخ �ل�شتحق�ق وحتى مت�م �ل�شد�د. وحددت له� 
 ch2.D.17 جل�شة يوم �لثالث�ء �ملو�فق 2013/3/5 �ل�ش�عة 8:30 �ض ب�لق�عة
لذ� ف�نت مكلف ب�حل�شور �و من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �ي�م على �لقل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10731 بتاريخ 2013/3/4     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1155  مدين جزئي           
�ل�شرف�ء  جمهول حمل  �مني عبد�لرحمن  �ملدعى عليه/1- عيد عبد�هلل  �ىل 
�لق�مة مب� �ن �ملدعي / �شركة �لم�ر�ت لالت�ش�لت �ملتك�ملة )�ض.م.ع( وميثله: 
�ملط�لبة  ومو�شوعه�  �لدعوى  عليك  �قثث�م  قد  �بوجريدة  عثثزب  حج�ج  حممود 
ب�لز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )5410.71 درهم( و�لر�شوم و�مل�ش�ريف و�تع�ب 
�ل�شد�د.  مت�م  وحتى  �ل�شتحق�ق  ت�ريخ  من   %12 �لق�نونية  و�لف�ئدة  �ملح�م�ة 
ب�لق�عة  �ل�ش�عة 8:30 �ض  �ملو�فق 2013/3/5  �لثالث�ء  له� جل�شة يوم  وحثثددت 
ch2.D.17 لذ� ف�نت مكلف ب�حل�شور �و من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي 
على  �يثث�م  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  م� 

�لقل .ويف ح�لة تخلفك ف�ن �حلكم �شيكون مبث�بة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10731 بتاريخ 2013/3/4     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/984  مدين جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1- مرت�شى م�نك�ين حممود �ملمك�ين جمهول حمل �لق�مة 
مب� �ن �ملدعي / �شركة �لم�ر�ت لالت�ش�لت �ملتك�ملة )�ض.م.ع( وميثله: حممود 
حج�ج عزب �بوجريدة قد �ق�م عليك �لدعوى ومو�شوعه� �ملط�لبة ب�لز�م �ملدعي 
�ملح�م�ة  و�تثثعثث�ب  و�مل�ش�ريف  و�لر�شوم  درهثثم(   3407.15( وقثثدره  مببلغ  عليه� 
و�لف�ئدة �لق�نونية 12% من ت�ريخ �ل�شتحق�ق وحتى �ل�شد�د �لت�م  . وحددت له� 
 ch2.D.17 جل�شة يوم �لثالث�ء �ملو�فق 2013/3/5 �ل�ش�عة 8:30 �ض ب�لق�عة
لذ� ف�نت مكلف ب�حل�شور �و من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �ي�م على �لقل .  
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10731 بتاريخ 2013/3/4     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/18  مدين جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1- �ش�ه �حلميد م�ريك�ر عمر م�ريك�ر جمهول حمل �لق�مة 
مب� �ن �ملدعي / �شركة �لم�ر�ت لالت�ش�لت �ملتك�ملة )�ض.م.ع(  قد �ق�م عليك 
 4635.97( وقثثثدره  مببلغ  عليه  �ملثثدعثثي  بثث�لثثز�م  �ملط�لبة  ومو�شوعه�  �لثثدعثثوى 
درهم( و�لر�شوم و�مل�ش�ريف و�تع�ب �ملح�م�ة و�لف�ئدة �لق�نونية 12% من ت�ريخ 
�ملو�فق  �لثثثثثالثثث�ء  يثثوم  . وحثثثددت له� جل�شة  �لثثتثث�م   �لثث�ثثشثثد�د  �ل�شتحق�ق وحثثتثثى 
2013/3/5 �ل�ش�عة 8:30 �ض ب�لق�عة ch2.D.17 لذ� ف�نت مكلف ب�حل�شور 
م�شتند�ت  �و  مثثذكثثر�ت  مثثن  لثثديثثك  مثث�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  مثثن  �و 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �ي�م على �لقل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10731 بتاريخ 2013/3/4     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1224  مدين جزئي           
�لبدر�شيني جمهول حمل  فثثوؤ�د حممود عبد�ملنعم  �ملدعى عليه/1- �حمد  �ىل 
�لق�مة مب� �ن �ملدعي / �شركة �لم�ر�ت لالت�ش�لت �ملتك�ملة )�ض.م.ع(  وميثله: 
�ملط�لبة  ومو�شوعه�  �لدعوى  عليك  �قثث�م  قد  �بوجريدة  عثثزب  حج�ج  حممود 
و�مل�ش�ريف  و�لثثر�ثثشثثوم   ) درهثثثم(   4050.51( وقثثثدره  مببلغ  عليه  �ملثثدعثثي  بثث�لثثز�م 
مت�م  وحتى  �ل�شتحق�ق  ت�ريخ  من   %12 �لق�نونية  و�لف�ئدة  �ملح�م�ة  و�تثثعثث�ب 
�ل�شد�د   . وحددت له� جل�شة يوم �لربع�ء �ملو�فق 2013/3/27 �ل�ش�عة 8:30 �ض 
ب�لق�عة ch2.D.17 لذ� ف�نت مكلف ب�حل�شور �و من ميثلك ق�نوني� وعليك 
بتقدمي م� لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �ي�م 

على �لقل . ويف ح�لة تخلفك ف�ن �حلكم �شيكون مبث�بة ح�شوري .
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10731 بتاريخ 2013/3/4     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1192  مدين جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1- حممد ��شالم لودهى  جمهول حمل �لق�مة مب� �ن �ملدعي 
/ �شركة �لم�ر�ت لالت�ش�لت �ملتك�ملة )�ض.م.ع(  وميثله: حممود حج�ج عزب 
عليه  �ملدعي  بثث�لثثز�م  �ملط�لبة  ومو�شوعه�  �لثثدعثثوى  عليك  �قثث�م  قد  �بوجريدة 
مببلغ وقدره )5002.26 درهم( ( و�لر�شوم و�مل�ش�ريف و�تع�ب �ملح�م�ة و�لف�ئدة 
�لق�نونية 12% من ت�ريخ �ل�شتحق�ق وحتى مت�م �ل�شد�د . وحددت له� جل�شة يوم 
�لربع�ء �ملو�فق 2013/3/27 �ل�ش�عة 8:30 �ض ب�لق�عة ch2.D.17 لذ� ف�نت 
مكلف ب�حل�شور �و من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �ي�م على �لقل . ويف ح�لة تخلفك ف�ن 

�حلكم �شيكون مبث�بة ح�شوري .
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10731 بتاريخ 2013/3/4     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1188  مدين جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1- موج�ن �ش�ن�ين   جمهول حمل �لق�مة مب� �ن �ملدعي / 
�شركة �لمثث�ر�ت لالت�ش�لت �ملتك�ملة )�ثثض.م.ع(  وميثله: حممود حج�ج عزب 
عليه  �ملدعي  بثث�لثثز�م  �ملط�لبة  ومو�شوعه�  �لثثدعثثوى  عليك  �قثث�م  قد  �بوجريدة 
مببلغ وقدره )4607.03 درهم(  و�لر�شوم و�مل�ش�ريف و�تع�ب �ملح�م�ة و�لف�ئدة 
�لق�نونية 12% من ت�ريخ �ل�شتحق�ق وحتى مت�م �ل�شد�د . وحددت له� جل�شة يوم 
�لربع�ء �ملو�فق 2013/3/27 �ل�ش�عة 8:30 �ض ب�لق�عة ch2.D.17 لذ� ف�نت 
مكلف ب�حل�شور �و من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �ي�م على �لقل . ويف ح�لة تخلفك ف�ن 

�حلكم �شيكون مبث�بة ح�شوري .
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10731 بتاريخ 2013/3/4     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1098  مدين جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1- �شني علي �شديق جمهول حمل �لق�مة مب� �ن �ملدعي / 
�شركة �لمثث�ر�ت لالت�ش�لت �ملتك�ملة )�ثثض.م.ع(  وميثله: حممود حج�ج عزب 
عليه  �ملدعي  بثث�لثثز�م  �ملط�لبة  ومو�شوعه�  �لثثدعثثوى  عليك  �قثث�م  قد  �بوجريدة 
مببلغ وقدره )12061.04 درهم(  و�لر�شوم و�مل�ش�ريف و�تع�ب �ملح�م�ة و�لف�ئدة 
�لق�نونية 12% من ت�ريخ �ل�شتحق�ق وحتى مت�م �ل�شد�د . وحددت له� جل�شة يوم 
�لربع�ء �ملو�فق 2013/3/27 �ل�ش�عة 8:30 �ض ب�لق�عة ch2.D.17 لذ� ف�نت 
مكلف ب�حل�شور �و من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �ي�م على �لقل . ويف ح�لة تخلفك ف�ن 

�حلكم �شيكون مبث�بة ح�شوري .
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10731 بتاريخ 2013/3/4     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1184  مدين جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1- �شلط�ن بن �شعد بن حممد  �بوخ�لد جمهول حمل �لق�مة 
)�ثثثثثض.م.ع(  وميثله:  �ملتك�ملة  لثثالتثث�ثثشثث�لت  �لمثثثث�ر�ت  �شركة   / �ملثثدعثثي  �ن  مبثث� 
�ملط�لبة  ومو�شوعه�  �لدعوى  عليك  �قثث�م  قد  �بوجريدة  عثثزب  حج�ج  حممود 
ب�لز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )4635.14 درهم(  و�لر�شوم و�مل�ش�ريف و�تع�ب 
 . �ل�شد�د  مت�م  وحتى  �ل�شتحق�ق  ت�ريخ  من   %12 �لق�نونية  و�لف�ئدة  �ملح�م�ة 
وحددت له� جل�شة يوم �لربع�ء �ملو�فق 2013/3/27 �ل�ش�عة 8:30 �ض ب�لق�عة 
ch2.D.17 لذ� ف�نت مكلف ب�حل�شور �و من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي 
على  �يثث�م  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  م� 

�لقل . ويف ح�لة تخلفك ف�ن �حلكم �شيكون مبث�بة ح�شوري .
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10731 بتاريخ 2013/3/4     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1086  مدين جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1- ه�ش�م �بر�هيم علي �مل�ش�وي   جمهول حمل �لق�مة مب� �ن 
�ملدعي / �شركة �لم�ر�ت لالت�ش�لت �ملتك�ملة )�ض.م.ع(  وميثله: حممود حج�ج 
عزب �بوجريدة قد �ق�م عليك �لدعوى ومو�شوعه� �ملط�لبة ب�لز�م �ملدعي عليه 
مببلغ وقدره )11724.72 درهم( ( و�لر�شوم و�مل�ش�ريف و�تع�ب �ملح�م�ة و�لف�ئدة 
�لق�نونية 12% من ت�ريخ �ل�شتحق�ق وحتى مت�م �ل�شد�د   . وحددت له� جل�شة 
يوم �لربع�ء �ملو�فق 2013/3/27 �ل�ش�عة 8:30 �ض ب�لق�عة ch2.D.17 لذ� 
من  لديك  مثث�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  مثثن  �و  ب�حل�شور  مكلف  ف�نت 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �ي�م على �لقل . ويف ح�لة 

تخلفك ف�ن �حلكم �شيكون مبث�بة ح�شوري .
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10731 بتاريخ 2013/3/4     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/832  مدين جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1- ن�يف بدر �لمثثريي جمهول حمل �لق�مة مب� �ن �ملدعي 
/ �شركة �لم�ر�ت لالت�ش�لت �ملتك�ملة )�ض.م.ع(  وميثله: حممود حج�ج عزب 
�بوجريدة قد �ق�م عليك �لدعوى ومو�شوعه� �ملط�لبة ب�لز�م �ملتن�زع �شده ب�ن 
يوؤدي للمتن�زع مبلغ وقدره )9.258.07 درهم( و�لف�ئدة �لق�نونية بو�قع %12 
�تع�ب  ومق�بل  و�مل�ش�ريف  و�لر�شوم  �ل�شد�د  �ل�شتحق�ق وحتى مت�م  ت�ريخ  من 
�ملح�م�ة .وحددت له� جل�شة يوم �لربع�ء �ملو�فق 2013/3/27 �ل�ش�عة 8:30 �ض 
ب�لق�عة ch2.D.17 لذ� ف�نت مكلف ب�حل�شور �و من ميثلك ق�نوني� وعليك 
بتقدمي م� لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �ي�م 

على �لقل . ويف ح�لة تخلفك ف�ن �حلكم �شيكون مبث�بة ح�شوري .
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10731 بتاريخ 2013/3/4     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1082  مدين جزئي           
�ىل �ملثثدعثثى عثثلثثيثثه/1- تثث�جنثث� ه��شلر جمثثهثثول حمثثل �لقثث�مثثة مبثث� �ن �ملثثدعثثي / 
�شركة �لمثث�ر�ت لالت�ش�لت �ملتك�ملة )�ثثض.م.ع(  وميثله: حممود حج�ج عزب 
�بوجريدة قد �ق�م عليك �لدعوى ومو�شوعه� �ملط�لبة ب�لز�م �ملتن�زع �شده ب�ن 
�لق�نونية بو�قع %12  يثثوؤدي للمتن�زع مبلغ وقثثدره )4038.85 درهثثم( و�لف�ئدة 
�تع�ب  ومق�بل  و�مل�ش�ريف  و�لر�شوم  �ل�شد�د  �ل�شتحق�ق وحتى مت�م  ت�ريخ  من 
�ملح�م�ة .وحددت له� جل�شة يوم �لربع�ء �ملو�فق 2013/3/27 �ل�ش�عة 8:30 �ض 
ب�لق�عة ch2.D.17 لذ� ف�نت مكلف ب�حل�شور �و من ميثلك ق�نوني� وعليك 
بتقدمي م� لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �ي�م 

على �لقل . ويف ح�لة تخلفك ف�ن �حلكم �شيكون مبث�بة ح�شوري .
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10731 بتاريخ 2013/3/4     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1090  مدين جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1- ري��ض �ر�شد جول جمهول حمل �لق�مة مب� �ن �ملدعي / 
�شركة �لمثث�ر�ت لالت�ش�لت �ملتك�ملة )�ثثض.م.ع(  وميثله: حممود حج�ج عزب 
�بوجريدة قد �ق�م عليك �لدعوى ومو�شوعه� �ملط�لبة ب�لز�م �ملتن�زع �شده ب�ن 
�لق�نونية بو�قع %12  يثثوؤدي للمتن�زع مبلغ وقثثدره )3213.61 درهثثم( و�لف�ئدة 
�تع�ب  ومق�بل  و�مل�ش�ريف  و�لر�شوم  �ل�شد�د  �ل�شتحق�ق وحتى مت�م  ت�ريخ  من 
�ملح�م�ة .وحددت له� جل�شة يوم �لربع�ء �ملو�فق 2013/3/27 �ل�ش�عة 8:30 �ض 
ب�لق�عة ch2.D.17 لذ� ف�نت مكلف ب�حل�شور �و من ميثلك ق�نوني� وعليك 
بتقدمي م� لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �ي�م 

على �لقل . .
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10731 بتاريخ 2013/3/4     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1074  مدين جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1- ف�طمة خليفة حممد �شعيد غب��ض �ملثثري   جمهول حمل 
�لق�مة مب� �ن �ملدعي / �شركة �لم�ر�ت لالت�ش�لت �ملتك�ملة )�ض.م.ع(  وميثله: 
�ملط�لبة  ومو�شوعه�  �لدعوى  عليك  �قثث�م  قد  �بوجريدة  عثثزب  حج�ج  حممود 
ب�لز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )6110.23 درهم(  و�لر�شوم و�مل�ش�ريف و�تع�ب 
 . �ل�شد�د  مت�م  وحتى  �ل�شتحق�ق  ت�ريخ  من   %12 �لق�نونية  و�لف�ئدة  �ملح�م�ة 
وحددت له� جل�شة يوم �لربع�ء �ملو�فق 2013/3/27 �ل�ش�عة 8:30 �ض ب�لق�عة 
ch2.D.17 لذ� ف�نت مكلف ب�حل�شور �و من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي 
على  �يثث�م  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  م� 

�لقل .  
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10731 بتاريخ 2013/3/4     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/716  مدين جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1- يو�شف ط�رق حفني �ش�مل  جمهول حمل �لق�مة مب� �ن 
�ملدعي / �شركة �لم�ر�ت لالت�ش�لت �ملتك�ملة )�ض.م.ع(  وميثله: حممود حج�ج 
عزب �بوجريدة قد �ق�م عليك �لدعوى ومو�شوعه� �ملط�لبة ب�لز�م �ملدعي عليه� 
مببلغ وقدره )3133.43 درهم(  و�لر�شوم و�مل�ش�ريف و�تع�ب �ملح�م�ة و�لف�ئدة 
�لق�نونية 12% من ت�ريخ �ل�شتحق�ق وحتى مت�م �ل�شد�د . وحددت له� جل�شة يوم 
�لربع�ء �ملو�فق 2013/3/27 �ل�ش�عة 8:30 �ض ب�لق�عة ch2.D.17 لذ� ف�نت 
مكلف ب�حل�شور �و من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �ي�م على �لقل . ويف ح�لة تخلفك ف�ن 

�حلكم �شيكون مبث�بة ح�شوري . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10731 بتاريخ 2013/3/4     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/450  مدين جزئي           
�ن  �لقثث�مثثة مبثث�  �لعمريه  جمهول حمثثل  �ملثثدعثثى عليه/1- حمد علي ح�شني علي  �ىل 
�ملدعي / �شركة �لم�ر�ت لالت�ش�لت �ملتك�ملة )�ض.م.ع(  وميثله: حممود حج�ج عزب 
يوؤدي  ب�ن  �ملدعي عليه  ب�لز�م  �ملط�لبة  �لدعوى ومو�شوعه�  �ق�م عليك  �بوجريدة قد 
للمدعية مبلغ وقدره )5601.09 درهم( و�لف�ئدة �لق�نونية بو�قع 12% من ت�ريخ �ق�مة 
�لدعوى وحتى �ل�شد�د �لت�م و�لز�مه �لر�شوم و �مل�ش�ريف و�تع�ب �ملح�م�ة.  وحددت له� 
لذ�   ch2.D.17 ب�لق�عة  �ل�ش�عة 8:30 �ض  �ملو�فق 2013/3/27  �لربع�ء  يوم  جل�شة 
ف�نت مكلف ب�حل�شور �و من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �ي�م على �لقل .  ويف ح�لة تخلفك ف�ن �حلكم 

�شيكون مبث�بة ح�شوري . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10731 بتاريخ 2013/3/4     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1070  مدين جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1- حمد مب�رك حممد عنوده �لكليلي  جمهول حمل �لق�مة 
مب� �ن �ملدعي / �شركة �لم�ر�ت لالت�ش�لت �ملتك�ملة )�ض.م.ع(  وميثله: حممود 
حج�ج عزب �بوجريدة قد �ق�م عليك �لدعوى ومو�شوعه� �ملط�لبة ب�لز�م �ملتن�زع 
�شده ب�ن يوؤدي للمتن�زع مبلغ وقدره )4383.17 درهم( و�لف�ئدة �لق�نونية بو�قع 
12% من ت�ريخ �ل�شتحق�ق وحتى مت�م �ل�شد�د و�لر�شوم و�مل�ش�ريف ومق�بل �تع�ب 
�ملح�م�ة .وحددت له� جل�شة يوم �لربع�ء �ملو�فق 2013/3/27 �ل�ش�عة 8:30 �ض 
ب�لق�عة ch2.D.17 لذ� ف�نت مكلف ب�حل�شور �و من ميثلك ق�نوني� وعليك 
بتقدمي م� لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �ي�م 

على �لقل . ويف ح�لة تخلفك ف�ن �حلكم �شيكون مبث�بة ح�شوري .
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10731 بتاريخ 2013/3/4     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/771  مدين جزئي           
�ىل �ملثثدعثثى عثثلثثيثثه/1- عثثمثثر�ن �كثثثوب جمثثهثثول حمثثل �لقثث�مثثة مبثث� �ن �ملثثدعثثي / 
)�ثثثض.م.ع(  وميثله: حممود حج�ج عزب  �ملتك�ملة  �لمثث�ر�ت لالت�ش�لت  �شركة 
�بوجريدة قد �ق�م عليك �لدعوى ومو�شوعه� �ملط�لبة ب�لز�م �ملتن�زع �شده ب�ن 
يوؤدي للمتن�زع مبلغ وقدره )6447.03 درهم( و�لف�ئدة �لق�نونية بو�قع 12% من 
ت�ريخ �ل�شتحق�ق وحتى مت�م �ل�شد�د و�لر�شوم و�مل�ش�ريف ومق�بل �تع�ب �ملح�م�ة 
.وحددت له� جل�شة يوم �لربع�ء �ملو�فق 2013/3/27 �ل�ش�عة 8:30 �ض ب�لق�عة 
ch2.D.17 لذ� ف�نت مكلف ب�حل�شور �و من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي 
م� لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �ي�م على �لقل 

. ويف ح�لة تخلفك ف�ن �حلكم �شيكون مبث�بة ح�شوري .
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10731 بتاريخ 2013/3/4     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/657    جتاري جزئي                         
�ىل �ملثثدعثثى عثثلثثيثثه/1- فثث�ر�ثثض حممد عثثبثثد�هلل ب�حل�ش�   جمثثهثثول حمل 
�قثثث�م عليك  �لقثث�مثثة مبثث� �ن �ملثثدعثثي / حممد ح�شني علي حمثثمثثد  قثثد 
�لدعوى ومو�شوعه� �ملط�لبة ب��شد�ر �لمر ب�لز�م �ملدعى عليه ب�شد�د 
مبلغ 60.000 درهم و�لر�شوم و�مل�ش�ريف . وحددت له� جل�شة يوم �لحد 
�ملو�فق 2013/3/24 �ل�ش�عة 8.30 �ض ب�لق�عة ch2.D.19 لذ� ف�نت 
من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  من  �و  ب�حل�شور  مكلف 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �ي�م على �لقل. ويف 

ح�لة تخلفك ف�ن �حلكم �شيكون مبث�بة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10731 بتاريخ 2013/3/4     
   مذكرة  اعالن متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/7    تظلم مدين                           
�ىل �ملتظلم �شده/1- ط�رق حممد �ل�شيد ح�شني   جمهول حمل �لق�مة 
مب� �ن �ملتظلم / ه�ش�م حممد عفيفي عبد�لكرمي قد �ق�م عليكم �لتظلم 
�ملذكور �عاله ومو�شوعه تظلم من �لقر�ر �ل�ش�در يف �حلجز �لتحفظي 
لثثهثث� جل�شة يوم  رقثثثم 2013/3 مثثثدين و�لثثر�ثثشثثوم و�ملثث�ثثشثث�ريثثف.  وحثثثثددت 
ch1.B.6 لذ�  ب�لق�عة  �ل�ش�عة 8.30 �ض  �ملو�فق 2013/3/5  �لثالث�ء 
ف�نت مكلف ب�حل�شور �و من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك 
من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �ي�م على �لقل. 

ويف ح�لة تخلفك ف�ن �حلكم �شيكون مبث�بة ح�شوري.
 رئي�س الق�سم                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10731 بتاريخ  2013/3/4      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/3110 تنفيذ عمايل
�دم   جمهول  �بر�هيم ب�لجوند�  �ملنفذ �شده/1- �شليم م�ديكريي  �ىل 
حمل �لق�مة مب� �ن ط�لب �لتنفيذ/ �ل�شم�ء �لع�لية لل�شيك�ت ومتثله�/
�ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أقثث�م  قد  �لعلي  عبد�لو�حد  ف�طمة 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )93066( درهم �ىل ط�لب  �عاله و�لز�مك بدفع 
ر�شوم  درهثثم   )5180( مبلغ  �ىل  .ب�ل�ش�فة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية  �لجثثثر�ء�ت  �شتب��شر  �ملحكمة  فثث�ن  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة 
بحقك يف ح�لة عدم �للتز�م ب�لقر�ر �ملذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ 

ن�شر هذ� �لعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



�لنه�شة  �لثثعثثني  منتجع  د�نثثثث�ت  يج�شد    
ت�شهده�  �لثثتثثي  و�لثثعثثمثثر�نثثيثثة  �لثث�ثثشثثيثث�حثثيثثة 

�ملنطقة �ل�شرقية لم�رة �بوظبي.
ويثثثحثثثظثثثي �ملثثنثثتثثجثثع �لثثثثثثذي يثث�ثثشثثم 216 
تطل  فثث�خثثرة  فيال  و22  وغثثرفثثة  جن�ح� 
عثثلثثي حثثد�ئثثق ومثث�ثثشثث�بثثح فثث�خثثرة ب�عج�ب 
�لز�ئر مل� يتمتع به من موقع فريد و�شط 
و�طاللته  �ل�ش�حرة  �خل�شر�ء  �لثثو�حثث�ت 
�لعني  مثثديثثنثثة  يف  طبيعية  م�ش�هد  عثثلثثي 
به  �ملحيطة  �لثثرث�ث  ومالمح  �لت�ريخية 
مثل �لقالع و�حل�شون وو�ح�ت �لنخيل. 

يف  للت�أمل   طويال  وقت�  �لز�ئر  ومي�شي 
د�نثث�ت منتجع �لعني �لذي �عيد حتديثه 
بثث�لثثكثث�مثثل وفثثقثث� لثثلثثطثثر�ز �ملثثعثثمثث�ري �لذي 
�ل�شيل  �لمثثث�ر�تثثثي  �لثثثرت�ث  روح  يعك�ض 
طموح�ت  �لثثعثثني   منتجع  د�نثثث�ت  .ويلبي 
�لر�قية  �ل�شحر�ء  �شي�حة  عن  �لب�حثني 
و�لثثث�ثثثشثثثيثثث�حثثثة �لثثبثثيثثئثثيثثة و�ثثثشثثثط �لثثثثو�حثثثث�ت 
و�لطبيعة  ب�لهدوء  تتميز  �لتي  �جلميلة 

�لفريدة .
�جلديد  �ملثثعثثمثث�ري  �لت�شميم   ويثثتثثنثث�غثثم 
 ’ �لثثو�حثث�ت  و�شط  �لعني  منتجع  لثثد�نثث�ت 
مع �أحدث �خلدم�ت �لتقنية �لتي يوفره� 
�لفندق يف جميع �لغرف و�لأجنحة مثل 
و�لنرتنت  �مل�شطحة  �لثثبثثالزمثث�  �ش��ش�ت 

�لال�شلكي.  
وي�ش�هد �لز�ئر �يل �لبهو يف د�ن�ت منتجع 
�لعني �قو��ض وثري�ت ولوح�ت تن�شجم يف 
�مل�شربي�ت  ت�شيف  حثثني  يف  لونية  وحثثدة 
�لرت�ثية معني للجم�ل يف د�خل �لفندق 
ذ�ت  �لنح��شية  �لثثرثيثث�ت  ت�شفي  كثثمثث�    ،
�لأ�شك�ل �لتقليدية �لد�كنة ، جم�ل علي 
�ملك�ن لتتحول �إىل جنوم متالألئة فيزد�د 
ويبعث  �لطبيعة  �إىل  وقثثربثث�  دفثثئثث�  �ملثثكثث�ن 

�لر�حة لدي �لز�ئر .
وكل تف��شيل �لت�ش�ميم �لفنية يف �لبهو 
و�لأ�ش�لة،  للرت�ث  عنو�ن  �جمل  حتمل 
�ملنطقة  تثثثثثثثر�ث  عثثثثن  تثثثعثثثرب  ومثثثثثثفثثثثثثرد�ت 
بلوح�ت  �جلثثثدر�ن  �زد�نثثثت  كم�  وثق�فته� 
تعك�ض �لو�ن �ل�شحر�ء بتالله� وجم�له� 

و�شحر طبيعته�.

قاعة الحتفالت
�كثثثرث مثث� ميثثيثثز د�نثثثث�ت منتجع �لثثعثثني هو 
حتديثه�  مت  �لثثثتثثثي  �لحثثثتثثثفثثث�لت  قثثث�عثثثة 
و�ملن��شب�ت  �ملوؤمتر�ت  ل�شتقب�ل  ب�لك�مل 
وحفالت �لزف�ف من مدينة �لعني ومدن 

دولة �لم�ر�ت. 
ت�شتوعب  �لثثتثثي  �جلثثديثثدة  �لثثقثث�عثثة  تتميز 
حو�يل 600 �شخ�ض بعدم وجود �أعمدة 
د�خلية، وخ��شية �إنعز�ل �ل�شوت، وتوفر 
�أيثث�ثثشثث� مثث�ثثشثثعثثد خثث��ثثض مثثثن �لثثثغثثثرف �إىل 
�لق�عة مب��شرًة و�لتي غ�لب� م� ت�شتخدم 

يف من��شب�ت حفالت �لزف�ف.
�ملدير  �ملرجو�شي  �أحثثمثثد  �ل�شيد  و�أعثثثثرب 
�شع�دته  �لعني عن  �لع�م  لد�ن�ت منتجع 
بهذ� �لتحديث �ل�ش�مل يف �ملنتجع ، وق�ل 
لل�شي�فة  �لد�ئم  دعمن�  على  نوؤكد  نحن 
يف دولثثة �لإمثثث�ر�ت وقد بد�أن� �لعمل على 
حتديث �لفندق ب�لك�مل ، من �جل ر�حة 

ورف�هية �شيوفن�.
��شتمر�ر  و�ثق من  �إنني  �ملرجو�شي  وق�ل 
�ل�شي�حي يف مدينة �لعني ونتوقع  �لنمو 

��شغ�ل كبري� يف �ملو�شم �حل�يل.
ب�هر  م�شتقبل  �لعني  ملدينة  �أن  و��ثثشثث�ف 
م�ش�ريع  �ق�مة  بف�شل  �ل�شي�حة  ع�مل  يف 
�ملعر�ض �جلديد  �إفتت�ح  فيه� مثل  مهمة 
، ومثثثهثثثرجثثث�ن �ل�ثثشثثتثثعثثر��ثثشثث�ت �جلثثثويثثثة ، 
ومثثنثثتثثجثثع حثثديثثقثثة �حلثثيثثو�نثث�ت و مدينة 
�لهيلي و ��شت�ش�فة �لعديد من �لحد�ث و 
�لف�علي�ت �لري��شيه �لع�ملية و �خلليجية 
بطوله  �لثثعثث�م  هثثذ�  ت�شتقبل  �ثثشثثوف  حيث 

�لع�مل للرم�يه وك�أ�ض �لع�مل لل�شب�ب.
و��ش�ر �يل �نه مت �در�ج مدينة �لعني من 

قبل �ليون�شكو علي ق�ئمة �لرت�ث �لع�ملي 
ف�ن �ملدينة �شوف تكر�ض ح�شوره� �لقوي 
كوجهة �شي�حية ومدينة �أثرية له� ت�ريخ 
جتثثثتثثثذب �لثثثثثثثثزو�ر مثثثثن د�خثثثثثثل �لمثثثثثثث�ر�ت 
وخ�رجه� �لمر �لذي  �شيوؤدي �ىل �إرتف�ع 

حركة �ل�شي�حة �ىل �ملدينة.

ارقى معاير ال�سيافة 
وذكثثر �ملثثديثثر �لثثعثث�م �نثثه مت حتديث د�ن�ت 
منتجع �لعني ب�لك�مل وفق� �رقي مع�يري 

�ل�شي�فة �لفندقية .
غثثرفثثة وجن�ح�   216 �ملثثنثثتثثجثثع   ويثث�ثثشثثم 
لق�مة  �ش�ليه�   22 �يل  ��ثثشثث�فثثة  فثث�خثثر� 
ف�خرة  مط�عم  علي  وي�شتمل  �لع�ئالت 
�لووك   ، ت�جنور   ، �ر�بي�شك،لوت�شي  مثل 

، و�لهور�ض �ند جوكي �لجنليزي.
�ذ  �ر�بي�شك ع�ملي �لط�بع  ويعترب مطعم 
يقدم ل�شيوف �لفندق �مل�كولت �ل�شرقية 
من  يعترب  لوت�شي  �ن  كثثمثث�    ، و�لثثغثثربثثيثثة 
�ف�شل �ملط�عم �ليط�لية يف مدينة �لعني 
ي�شحب  �ذ  ب�لروم�ن�شية  �جو�ئه  وتتميز 
�لم�شي�ت  يف  مو�شيقية  فرقة  �ل�شيوف 

�لتي متتد �يل منت�شف �لليل.
ويقدم مطعم �لووك �مل�كولت �ل�شيوية 
و�شنغ�فورة  ومثثث�لثثثيثثثزيثثث�  تثثث�يثثثالنثثثد  مثثثثن 
�ل�شم�ك  مثثثثن  و�ملثثث�ثثثشثثثتثثثمثثثدة  و�لثثثثيثثثث�بثثثث�ن 
�ل�شيوي  �ملثثذ�ق  ذ�ت  �لط�زجة  و�خل�ش�ر 

�خل��ض و�لتي تقدم علي �شرف�ت �ملطعم 
و�حلديقة  �مل�شبح  علي  �ملطلة  �لزج�جية 

�لغن�ء و�شط �ملنتجع.
كم� يقدم مطعم ت�جنور�لهندي �لوجب�ت 
�لهندية و�ل�شيوية وينقل زو�ره �إىل �شبه 
�لثثثقثثث�رة �لثثهثثنثثديثثة نثثظثثر� لجثثثثثو�ء �ملطعم 
�لد�خلية و�للوح�ت �ملعلقة علي �جلدر�ن 
و�لوجب�ت �لتي يقدمه� ت�جنور ل�شيوفه 
�لثثبثث�حثثثثثني عثثثن �لثثثثثثذوق �لثثثهثثثنثثثدي بوجه 

خ��ض. 
ويثثقثثدم �ملنتجع خثثدمثثة �لثثغثثرف ملثثدة 24 
�ل�شحي  �لثثنثث�دي  �ن  كم�  ل�شيوفه  �ش�عة 
ملم�ر�شة  �مل�ش�ء  حتي  �ل�شب�ح  من  مفتوح 
ه�دئة  �جثثثو�ء  يف  و�ل�ثثشثثرتخثث�ء  �لري��شة 
و�طاللة على �مل�ش�بح و�حلد�ئق �ملحيطة 

ب�ملنتجع.
و  )�شب�(  �ل�شحي  �مل�شفي  �ي�ش�آ  هن�ك  و 
يف  �ملهره  �لت�يالندي�ت  ب�ملدلك�ت  يتميز 

�جو�ء ه�دئة . 
ويثثعثثد د�نثثثث�ت منتجع �لثثعثثني �لثثوحثثيثثد يف 
م�ش�بح  ثالثة  ي�شم  �لثثذي  �لعني  مدينة 
�لول �وملبي للري��ش�ت و�مل�ش�بق�ت �ملحلية 
و�لث�لث  لثثلثثعثث�ئثثالت  و�لثثثثثثث�ين  و�لثثعثث�ملثثيثثة 
و�رفة  بحد�ئق  حم�طة  وكله�  لالطف�ل 
�لطبيعة  ذ�ت  �لنخيل  و��ثثشثثجثث�ر  �لثثظثثالل 
�لت�ريخي  �لرث  تعك�ض  و�لتي  �جلميلة 

و�لثق�يف ملدينة �لعني.

ويثث�ثثشثثتثثمثثل �ملثثنثثتثثجثثع �يثث�ثثشثث� مثثالعثثب لكرة 
لتوفري  و�ل�ثثثشثثثكثثثو��ثثثض  و�لثثتثثنثث�ثثض  �لثثثقثثثدم 
�لثثفثثر�ثثشثثة �مثثثثث�م �لثثثنثثثزلء و�لثث�ثثشثثيثثوف يف 

مم�ر�شة �لري��شة �ملف�شلة لكل منهم.
وفنية  تثثر�ثثثيثثة  �مثث�ثثشثثيثث�ت  �ملنتجع  ويثثقثثدم 
و�ل�شيوي  �ل�شرقي  �لثثثرت�ث  مثثن  بثث�لثثو�ن 
من  �جثثو�ء  ل�شف�ء  �ي�ش�  �لغربي  و�لفن 
�لثثبثثهثثجثثة لثثثر�حثثثة �لثثثثنثثثثزلء مثثثن خمتلف 

�جلن�شي�ت .

ال�احات والفاج التاريخية : 
�لتي  �لعني  قلب مدينة  �ملنتجع  يف  يقع 
تثثعثثرف بثث�أنثثهثث� و�حثثثدة مثثن �أجثثمثثل �ملن�طق 
خ�شرة و�شف�ء يف منطقة �خلليج �لعربي، 
متت�ز ب�لهدوء ونق�ء �جلو. ونظر� لقربه 
�لت�شوق  ومثثثر�كثثثز  �لثثنثثخثثيثثل  و�حثثثثث�ت  مثثثن 
�ملف�شل  �ملك�ن  ��شبح  �ملدينة  �لتج�رية يف 
�لثثزو�ر من مو�طني دولثثة �لم�ر�ت  لدي 

و�ملقيمني و�لوفود �ل�شي�حية �لجنبية .
يقول �ل�شيد �حمد �ملرجو�شي مدير ع�م 
�ملثثنثثتثثجثثع يتيح  �لثثعثثني �ن  د�نثثثثث�ت مثثنثثتثثجثثع 
لال�شتمت�ع  و�ل�شيوف  لثثلثثزو�ر  �لفر�شة 
تتميز  �لثثثثتثثثثي  �لثثثثعثثثثني  مثثثديثثثنثثثة  بثثثثث�جثثثثثو�ء 
�لتزلج  �ثثشثث�لثثة  مثثثثثل  �شي�حية  مبثثقثثومثث�ت 
وحديقة �حليو�ن وجبل حفيت، و�لفن�دق 
�لت�ريخي  �جلم�ل  و�شوق  و�ل�شرت�ح�ت 
و�حل�شون  و�لثثقثثالع  �لقدمية  و�لأ�ثثشثثو�ق 

�لتي  �لثثثقثثثدميثثثة  و�ملثثثثبثثثث�ين  �لثثثتثثث�ريثثثخثثثيثثثة، 
ومبزرة  �لف�ي�شة  وعثثني  للمدينة  تثثثوؤرخ 
�خل�شر�ء �لتي تتميز بوجود ين�بيع �ملي�ه 
�لكربيتية وم�شطح�ت خ�شر�ء ممتدة•

للتعرف  فر�شة  لثثثزو�ره  �ملنتجع  ويثثوفثثر   
حيث  �لت�ريخية  و�لفثثالج  �لو�ح�ت  على 
و�ح�ت  �شبع  مثثن  �لثثعثثني  مثثديثثنثثة  تت�شكل 

نخيل ��شتقر حوله� �لإن�ش�ن منذ �لقدم 
وت�شتهر مدينة �لعني مبو�قعه� �ل�شي�حية 
و�ملت�حف  و�حلثث�ثثشثثون  �لثثثقثثثالع  وخثث��ثثشثثة 
يطلق  �خلثث�ثثشثثر�ء  مب�ش�ح�ته�  وتثثعثثرف   ،
حديقة  �أو  �حلديقة  �ملدينة  ��شم  عليه� 
من  �أكثثرث  ت�شم  حيث  �خل�شر�ء  �خلليج 
70 حديقة مزد�نة ب�ل�شج�ر و�لزه�ر .

العني م�طن التاريخ :
�نه�  يكت�شف  �لثثعثثني  مثثديثثنثثة  �يل  �لثثز�ئثثر 
تثثثخثثثلثثثده قلعة  �لثثثثثثذي  �لثثثتثثث�ريثثثخ  مثثثوطثثثن 
�جلثث�هثثلثثي �لثث�ثثشثث�خمثثة �لثثثتثثثي كثثث�نثثثت مقر� 
�ملنطقة  يف  �لثثو�قثثعثثة  �ملثثديثثنثثة  يف  للحكم 
�قدم  وت�شم   . �بوظبي  لمثث�رة  �ل�شرقية 
 3000 �إىل  تثث�ريثثخثثه  يثثعثثود  �أثثثثري  مبنى 
�شنة قبل �مليالد يقع يف حديقة �آث�ر هيلي 

�لت�ريخية.
كم� �ن �لعني هي مدينة �لآب�ء و�لأجد�د 
و�ملقيمني  �لمثثثث�ر�ت  �هثثل  به�  يعتز  �لثثتثثي 
�ملهرج�ن�ت  مثثديثثنثثة  �لثثيثثوم  وهثثثي   ، فثثيثثهثث� 
وحتت�شن  و�لفنية   و�لثق�فية  �ملو�شيقية 
مثثقثثر �جلثث�مثثعثث�ت و�لثثكثثلثثيثث�ت وتثث�ثثشثثم عدد� 
جتعل  �لتي  �لت�ريخية  �لثثث�ر  من  كبري� 
�ل�شي�حية  �ملق��شد  منه� و�حثثدة من �هم 
لي�ض يف �لدولة فح�شب و�من� يف �ملنطقة 
�لتي  .�ملثثهثثرجثث�نثث�ت  و�لثثعثثربثثيثثة  �خلليجية 
تق�م يف �ملدينة تنقل �لزو�ر �يل هذ� �جلو 
�ملعروفة  �لعني  �لت�ريخى �جلذ�ب ملدينة 
بقالعه� وو�ح�ته� �خل�شر�ء و�شحر�ئه� 

وخ�شرته�.
ويعد د�ن�ت منتجع �لعني �أحد �شتة فن�دق 
ومنتجع�ت ر�قية متلكه� �أو تديره� �شل�شة 
فن�دق و منتجع�ت د�ن�ت �لت�بعة للموؤ�ش�شة 
فندق  وهي  و�لفن�دق  لل�شي�حة  �لوطنية 
ليو� وفندق  �لر�حة وفندق تالل  �ش�طئ 
�ثثشثث�طثثئ �لثثظثثفثثرة  ود�نثثثثث�ت مثثنثثتثثجثثع جبل 

�لظنة وفندق �ش�ندز ب�أبوظبي .        
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دانات منتجع العني ي�صتقبل زواره بحلته اجلديدة

 وهيئة ابوظبي لل�صياحة متنحه ت�صنيف اخلم�ض جنوم
•• العني-الفجر:

ي�ستعد دانات منتجع العني ل�ستقبال �سي�فه وزواره من المارات ودول جمل�س التعاون اخلليجي وغرها بحلته اجلديدة حيث 
مت حتديث كافة اجنحته وغرفه والفيات املحيطة به ل�سفاء رونق علي هذا املنتجع الفاخر و�سط واحات النخيل اخل�سراء 
يف قلب مدينة العني. ومت ت�سنيف دانات منتجع العني من فئة اخلم�س جن�م ، بعد اكتمال عملية التحديث ال�ساملة يف املنتجع 

وذلك بقرار هيئة اب�ظبي لل�سياحة والثقافة. بهدف الرتويج للفندق يف اأ�س�اق مهمة وجديدة

تالل ليوا تعلن م�صاركتها يف 
 2013 ITB برلني

فثثنثثدق تثثثالل لثثيثثو�، و�لثثثثذي يقع 
على كتف �شحر�ء �لربع �خل�يل 
للع��شمة  �لثثغثثربثثيثثة  �ملنطقة  يف 
برلني  يف  يثثث�ثثثشثثث�رك  �أبثثثثوظثثثثبثثثثي، 
�ملعر�ض  �لثثثعثثث�م،  لثثثهثثثذ�   ITB
�شن�عة  جمثثثثثثثث�ل  يف  �لثثثثثثثر�ئثثثثثثثد 
�ل�شي�حة و�ل�شفر، و�لذي ي�شتمر 
حيث  مثثثثث�ر�ثثثثثض.   8 �ىل   6 مثثثثن 
لق�ء وكالء  �لفندق  �إد�رة  تعتزم 
�ثثشثثفثثر ومثثنثثظثثمثثي رحثثثثالت جدد، 
على  �لثثثتثثثعثثثرف  �ىل  بثثث�لإ�ثثثشثثث�فثثثة 
�لإلكرتوين  �لثثتثثو��ثثشثثل  و�ثثشثث�ئثثل 

�جلديدة لهذ� �ملج�ل.
�ل�شفر،  �شن�عة  يف  د�فثثعثثة  كقوة 
�إم�رة  عر�ض  يف  ي�شهم   ITB
�أبوظبي كوجهة �شي�حية �أ�ش��شية 

يف �ل�شوق �لأمل�نية، و�جلهة �لرئي�شية لتغذية وجذب �لزو�ر �ىل فندق تالل 
ليو�. فمنذ �لع�م �مل��شي ي�شهد �لفندق منو كبري يف �لطلب على �لغرف من 

هذه �ملنطقة.
»ك�ل�شحر�ء  �خلثث��ثثشثثة  بثث�لأنثث�ثثشثثطثثة  �لأملثث�نثثيثثة  �لثث�ثثشثثوق  مثثن  �لثث�ثثشثثيثثوف  يهتم 
�أحد  مع  ب�لتن�شيق  �شي�حية  رحثثالت  �لفندق  ينظم  حيث  بيت�ض«،  وكومبي 
فن�دق �أبوظبي للبق�ء 3 لي�ل، مع فر�شة لزي�رة وم�ش�هدة �ملع�مل �ل�شي�حية 
�لدفع  ب�شي�ر�ت  �لرملية  �لكثب�ن  وت�شلق  �ل�شف�ري  برحالت  و�لإ�شتمت�ع 
وركوب  وركثثوب �خليل  �لرمل  على  و�لتزلج  �لرب�عية  و�لدر�ج�ت  �لرب�عي 
ب�لإ�ش�فة  �ل�شب�ق،  وم�شم�ر  �جلثثمثث�ل  مثثثز�رع  وزيثثث�رة  �لهو�ئية  �لثثدر�جثث�ت 
جلل�ش�ت �ل�شو�ء و�ملو�شيقى �حلية و�لكثري من �لأن�شطة �مل�شلية لالأطف�ل، 

كم� يوؤمن و�شيلة نقل جلميع �ل�شيوف من مط�ر �أبوظبي �ىل �لفندق.
هثثذ� �حلدث  �شوف يح�شر  ليو�  تثثالل  لفندق  �لثثعثث�م  �ملثثديثثر  ع��شور،  �أميثثن 
�أول  هثثو   ITB �لثثفثثنثثدق.  �ملبيع�ت يف  ق�شم  مثثن  فثثريثثق  مثثع  �إىل جنب  جنب� 
�شن�ع  يح�شره  حيث  �لثثعثث�م،  بثثد�يثثة  مثثع  يح�شل  �ل�شفر  لثثتثثجثث�رة  معر�ض 
�لقر�ر �لرئي�شيني يف هذه �ل�شن�عة. لكونه مك�ن� ي�شم جميع �لع�ملني يف 
�ل�شي�حية  �لرحالت  منظمي  �إن  و�حثثد،  �شقف  حتت   B2Bلأعم�ل� قط�ع 
جديدة.  عمل  فر�ض  عن  �لبحث  حيث  من  �ملعر�ض  يف  �أهمية  �لأكثثرث  هم 
وعليه ف�إن م�ش�ركتن� هذ� �لع�م ت�أتي بهدف �إطالع �شرك�ئن� على عرو�شن� 
ملو�شم ف�شل �ل�شيف و�لذي ي�شتمر من ني�ش�ن �ىل �يلول وكذلك عرو�ض 
مو�شم �ل�شت�ء �لق�دم. و�شوف نن�ق�ض �أي�ش� �لو�شع �حل�يل ل�شوق �لرتفيه 
يف  �لآن  �مل�شتقبل!  يف  �أ�ش��شيني  م�شغلني  مع  نتع�ون  �أن  ونثث�أمثثل  و�لت�شلية 
دورته ITB ،10 ي�شتعد لي�شتقبل �أكرث من 170،000.00 ز�ئر، ومن 
بني هوؤلء �لزو�ر 113،000.00 ت�جر و 11،000.00 �شركة ممثلة لث 
180 بلد�. برن�مج هذ� �لع�م يت�شمن من�ق�شة �أحدث �لق�ش�ي� و�ملو��شيع 

�ل�شي�حة حول �شن�عة �ل�شفر، �شو�ء �لآن �أو يف �ل�شنو�ت �ملقبلة.
D يف ق�شم   210  ،22 لثثيثثو� يف قثث�عثثة  و�شيكون جثثنثث�ح فثثريثثق فثثنثثدق تثثالل 
هيئة �أبوظبي لل�شي�حة. زو�ر �جلن�ح �شوف يح�شلون على �شجل �لأحد�ث 
و�لن�ش�ط�ت يف �لفندق مع عر�ض لأد�ئه، كم� و�شيقوم فريق �لعمل ب�لإج�بة 

على �أية �أ�شئلة لديهم عن �أبوظبي و�لإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة. 



علي احلجار مع )ال�صواي�صة(
�نتهى �لفن�ن علي �حلج�ر يف مدينة �ل�شوي�ض �مل�شرية، من ت�شوير كليب 
�أحدث �أغني�ته )�ل�شو�ي�شة( �لتي كتبه� �ل�ش�عر �لكبري �شيد حج�ب، وحلنه� 
�أن يتم  �إخر�ج �لكليب ح�مت �شيد، ويتوقع  ي��شر عبد�لرحمن، فيم� توىل 
عر�شه على �لف�ش�ئي�ت خالل �لأي�م �ملقبلة. كليب )�ل�شو�ي�شة( ج�ء عقب 
�نته�ء �حلج�ر من ت�شوير كليب �آخر بعنو�ن )بور �شعيد(، و�لذي �أهد�ه 
لأرو�ح �شهد�ء مدينة �ل�شوي�ض، حيث حر�ض �حلج�ر على ت�شجيل �لو�قع 

يف �أغ�نيه �لوطنية �لتي �أرخت للثورة �مل�شرية، وم� تاله� من �أحد�ث.

رامي �صربي وتاأجيل
�أنه  �إىل  �ل�شبب  عثث�زيثث�ً  )بثثرتثث�ح(  �ألبومه  طثثرح  ر�مثثي �شربي  �لفن�ن  �أجثثل 
�مل�شحونة  و�لأجثثثو�ء  �مل�أ�ش�وية  �لثثظثثروف  �لألثثبثثوم يف ظل  طثثرح  )ي�شتحيل 

ب�لغ�شب �لتي ت�شيطر على �ل�شعب �مل�شري �ليوم(.

�أحمد  �لفن�ن  �ن دورهثث� يف فيلم )على جثتي( مع  �آيثثن ع�مر  �لفن�نة  �أكثثدت 
حلمي خمتلف عم� قدمته من قبل وهو حمطة مهمة يف حي�ته�. 

وق�لت �نه� حري�شة على �لتنوع يف �ختي�ر �لأدو�ر �شو�ء يف �ل�شينم� �أو �لتلفزيون 
كم� �نه� ل تقبل �أي دور ل ي�شيف �ليه� ومن ذلك دور ر�ق�شة عر�ض عليه� 
موؤخر� لأنني قدمته من قبل يف فيلمي )بن�ت �لعم( و)�ش�رع �لهرم( وحتى ل 
�أكرر نف�شي و�أبحث د�ئم� عن �لختالف يف كل دور �أقدمه و�نني حققت لنف�شي 
خطوط� حمر�ء لن �أتخط�ه� يف م�شريتي �لفنية ولن �أقدم �أدو�ر �غر�ء خ��شة 

�نني من خالل �لأدو�ر �لتي �أقدمه� موؤخر� �أعيد �كت�ش�ف نف�شي كممثلة.
�أحمد حلمي هو �شخ�شية فت�ة ب�شيطة  عن دورهثث� يف فيلم )على جثتي( مع 
من  �لكثري  وتق�بله�  حلمي  �أحثثمثثد  ميتلكه  ديثثكثثور  معر�ض  يف  موظفة  تعمل 
�مل�ش�كل و�مل�ش�عب وهو عب�رة عن رحلة كف�ح يف حي�ته� وهي يف نف�ض �لوقت 
�بر�هيم  ت�مر  للك�تب  و�لفيلم  �دو�ر  �لفن�ن  �لذي يج�شد دوره  ت�ش�ند زوجه� 
و�خر�ج حممد بكري وبطولة �أحمد حلمي وغ�دة ع�دل و�دو�ر. من ج�نب �آخر 
�آيثثن ع�مر عر�ض فيلمه� �جلديد )هثثرج ومثثرج( �لثثذي تلعب  تنتظر �لفن�نة 
و��ش�مة  لينزة  ورمثثثزي  فثثر�ج  حممد  هثثم  �ل�شب�ب  مثثن  جمموعة  مثثع  بطولته 
ن�دين  �لكبري �شربي عبد�ملنعم وهو من �خر�ج  �لفن�ن  �أبو�لعط� ��ش�فة �ىل 
خ�ن و�لفيلم ح��شل على دعم �لنت�ج من وز�رة �لثق�فة وقد ف�ز بج�ئزة جلنة 

�لتحكيم �خل��شة من مهرج�ن دبي �ل�شينم�ئي �لدويل �لأخري. 
وتقول �آين �ن جتربته� يف هذ� �لفيلم خمتلفة ومتنوعة وفكرته تدور حول 
ع�مل �ل�شب�ب �لذي له هو�ي�ته مثل �للعب على �أجهزة �لبالي �شتي�شن لدرجة 
�ن �ش�بني يتن�ف�ش�ن على حب فت�ة ويقرر�ن خو�ض مب�ر�ة يف كرة �لقدم على 
يك�شف  و�لفيلم  �ملثثبثث�ر�ة  بهذه  �لف�ئز  ن�شيب  مثثن  �لفت�ة  وتثثكثثون  �جلثثهثث�ز  هثثذ� 
�لنظرة �ل�شطحية �لتي يتع�مل به� �لآب�ء مع هذه �لأجهزة و�أهميته� يف حي�ة 

�لأبن�ء.

اآينت عامر: اأرف�ض اأدوار الإغراء واأنتظر عر�ض )هرج ومرج(

فــن عــربـــي
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الكثر  �ست�سيف  النج�م(  )حرب  م�سل�سل  خال  من  ال�سغرة  لل�سا�سة  ع�دتها  اأن  �ساهني  دوللي  اللبنانية  الفنانة  اأكدت 
لر�سيدها الفني، لأن العمل خمتلف من كل ج�انبه عن التي يتم تقدميها يف جمال الدراما التلفزي�نية خا�سة على م�ست�ى 

ال�سكل، م��سحة اأنها رف�ست يف الفرتات ال�سابقة العديد من الأعمال الدرامية لأنها مل تكن على امل�ست�ى الذي تتمناه.

تع�د لل�سا�سة ال�سغرة مع )حرب النج�م(

دوللي �صاهني: خطواتي الفنية حم�صوبة بدقة

وق�لت دوللي �ش�هني: منذ �أن بد�أت م�شو�ري �لفني، وخطو�تي 
لتقدمي  �أ�شعى  ف�أن�  �أو كممثلة،  �شو�ء كمطربة  بدقة  حم�شوبة 
�لأعم�ل �لتي ت�شيف لر�شيدي عند �جلمهور، و�أعتز ب�لعديد 
من �لأعم�ل �لتي قدمته� على �ش��شة �ل�شينم�، خ�شو�ش� فيلمي 
)ويج�( مع �ملخرج خ�لد يو�شف و�لنجم ه�ين �شالمة و)من�ض 

بوند( مع �لنجم ه�ين رمزي.
قر�أت  �أن  مبجرد  �لنجوم(  )حثثرب  مل�شل�شل  حتم�شت  و�أ�ش�فت: 
�ل�شين�ريو �لذي كتبه �لدكتور ع�ش�م �ل�شم�ع وهو �أي�ش� خمرج 
�مل�شرية  �حلثث�رة  يف  �حل�لية  �لأو�ش�ع  ير�شد  و�مل�شل�شل  �لعمل، 
ثورة  بعد  م�  فثثرتة  يف  �مل�شري  ب�ملو�طن  حتيط  �لتي  و�مل�ش�كل 
25 ين�ير، و�أحالم �لب�شط�ء يف حي�ة خ�لية من �لفقر و�لقهر، 
كبري  وعثثدد  ق�بيل  حممود  �لكبري  �لفن�ن  �لبطولة  وي�ش�ركني 
�لقليلة  �لأيثثث�م  خثثالل  �لت�شوير  و�شنبد�أ  �ل�ش�بة،  �لثثوجثثوه  مثثن 

�ملقبلة.
�مل�شل�شل  حلق�ت  خثثالل  مثثن  جت�شد  �أنثثهثث�  �إىل  دولثثلثثي  و�أ�ثثثشثثث�رت 
�شخ�شية فت�ة من �أ�شرة ب�شيطة لكن لديه� طموح�ً يف �أن ت�شبح 
�أن  مثثوؤكثثدة  �مل�ش�كل،  مثثن  ب�لعديد  فت�شطدم  مهمة،  �شخ�شية 
�أن ير�ه� فيه  �أعت�د  �لثثذي  �لثثدور يقدمه� يف �شكل خمتلف عن 

�جلمهور.
�أن  �مل��شية  �لفرتة  طثثو�ل  تتمنى  ك�نت  ب�أنه�  دوللي  و�عرتفت 
جيله�  بن�ت  من  �لكثري  مثل  ن�جح�ً  تلفزيوني�ً  م�شل�شاًل  تقدم 
لكنه� ك�نت تنتظر �ل�شين�ريو �لذي ين�ل �عج�به�، مو�شحة �أن 
�لعمل يف �لدر�م� �لتلفزيونية مينح �لفن�ن �لقدرة على دخول 
ماليني �لبيوت عك�ض �ل�شينم� �لتي ي�ش�هده� عدد حمدود من 

�جلمهور.
وق�لت دوللي : بعد جتربتي �لتلفزيونية �لوحيدة يف م�شل�شل 
)�أدهم �ل�شرق�وي( مع �لفن�ن حممد رجب، �نتظرت �أن ي�أتيني 
عمل على نف�ض �مل�شتوى، لكن هذ� مل يحدث، فقررت �لبتع�د 
يحققن  �لالتي  زميالتي  �أح�شد  وكنت  �ل�شغرية،  �ل�ش��شة  عن 
�لنج�ح يف �أعم�ل تلفزيونية، لأن �لفن�ن لبد �أن ي�شعر ب�لغرية 
مثثن جنثثث�ح �لآخثثثريثثثن، بثث�ثثشثثرط �أن تثثكثثون هثثثذه �لثثغثثرية �إيج�بية 
�لنوع  مثثن  ولي�شت  ومتميزة  ن�جحة  �أعثثمثث�ل  لتقدمي  وتدفعه 
�ل�شلبي �لتي جتعله يقف حملك �شر. و�أكدت دوللي �أن جتربته� 
�أحالمه�  تن�شى  جتعله�  لن  �لتلفزيونية  �لثثدر�مثث�  يف  �جلديدة 
على �ش��شة �ل�شينم�، لأن �ل�شينم� له� �شحر خ��ض، م�شرية �إىل 
�لتي  �لأعثثمثث�ل  لأن  �مل��شية  �لفرتة  يف  �ل�شينم�  عن  غ�بت  �أنه� 
�أقل من حيث �مل�شتوى من �لأعم�ل  عر�شت عليه� لأنه� ك�نت 

�لتي قدمته� من قبل.
و�أ�ش�فت: رف�شت عدد�ً من �لأفالم لأنني مل �أجد نف�شي فيه�، 
ووجدت �أنه� لن ت�شيف لر�شيدي، منه� فيلم بعنو�ن )روليت(، 
من  بثثدل  �لف�شية  �ل�ش��شة  عن  مت�م�  �أغيب  �أن  �لأف�شل  فمن 

�أقدم عمال حمكوم�ً عليه ب�لف�شل.
و�أو�شحت دوللي �أن �لتمثيل لن يوؤثر على م�شو�ره� كمطربة، 
لأنه� بد�أت م�شو�ره� �لفني من خالل �لغن�ء، موؤكدة �أن كال من 

�لتمثيل و�لغن�ء يكمالن بع�شهم� بع�ش� وي�شيف له� كفن�نة.
�أنثثهثث� حت�شر لعدد مثثن �لأغثثنثثيثث�ت �جلثثديثثدة، �لتي  و�أ�ثثشثث�رت �إىل 
تتع�ون فيه� مع عدد كبري من �ل�شعر�ء و�مللحنني �ل�شب�ب حتى 
�أنه�  مو�شحة  �ملقبلة،  �لثثفثثرتة  خثثالل  �جلثثديثثد  �ألبومه�  تطرح 
طرحت موؤخر� فيديو كليب لأغنية بعنو�ن )�أطف�ل �ل�شو�رع( 
حقوق  حم�ية  و�أهمية  �لثث�ثثشثثو�رع  �أطثثفثث�ل  لق�شية  فيه  تتعر�ض 

�لطفل �لعربي.
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حتذير من اللحوم امل�صوية!!
�أن �لإفثثر�ط يف �شي �للحوم حلد �لحرت�ق  �أمريكية جديدة  �أكثثدت در��شة 
يوؤدي �إىل �لإ�ش�بة ب�شرط�ن �لبنكري��ض بن�شبة 60 % و�أن خف�ض درجة 
ب�شرط�ن  �لإ�ش�بة  يقل�ض  �ل�شو�ء  �أو  ب�لقلي  �لطع�م  طهو  �أثثثنثث�ء  �حلثثثر�رة 

�لبنكري��ض لدى بع�ض �لأ�شخ��ض. 
و�لتي  �أندر�شون  كر�شيتني  �لأمريكية  ميني�شوت�  بج�معة  �لب�حثة  وق�لت 
�أ�شرفت على �لدر��شة �إن �للحوم �ملطهوة على حر�رة ع�لية خ��شة �للحوم 
�حلمر�ء تت�شبب يف تكوين مو�د م�شرطنة بينم� ل تنتج �للحوم �مل�شلوقة �أو 

�ملطهوة بدرجة حر�رة معتدلة �أي مو�د من هذ� �لنوع. 
�خل��شة  �لغذ�ئية  �لع�د�ت  �لدر��شة  خالل  ر�شدو�  �لب�حثني  �أن  و�أ�ش�فت 
�أعثثو�م من  ت�شعة  وبعد  ب�شحة جيدة  يتمتعون  �شخ�ش�  و581  �ألف�  ب62 
�ملت�بعة مت �كت�ش�ف �إ�ش�بة 208 منهم ب�شرط�ن يف �لبنكري��ض وتبني �أنهم 
ب�أولئك �لذين  �إىل درجة �لحرت�ق مق�رنة  يتن�ولو� حلوم� �شديدة �ل�شي 
يف�شلون تن�ول �للحوم �ملطهوة ب�شكل معتدل �أو�لنب�تيني �لذين ل ي�أكلون 

�للحوم على �لإطالق. 

اخليار 

ك�شفت در��شة �أجرته� خبرية �لتغذية �لفرن�شية م�رتني �آزولى �أن �خلي�ر 
بطل �خل�شرو�ت حيث �نه ل يحتوى فقط على 10 �شعر�ت حر�رية فى كل 
م�ئة جر�م �إل �أنه يحتوى على %96 من �مل�ء وكذلك �لبوت��شيوم وبع�ض 
�لفيت�مين�ت. كم� �ن ق�شر �خلي�ر يحتوى على مركب �لفينول وهو ح�م�ض 
كربوليك م�ش�د لالك�شدة و�لفو�ك�شيد �لذى يحتوى على ن�شبة ع�لية من 
�لوك�شجني وهو �نزمي يعمل على وق�ية �لقلب ولديه �لقدرة على �ل�شب�ع 
كم� �نه ي�ش�عد فى عملية �له�شم لحتو�ئه على م�دة �لبيب�شني وهى خمرية 

�له�شم فى ع�ش�رة �ملعدة
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املطربة املكسيكية غلوريا تريفي تغني خالل املهرجان الدولي لألغنية في شيلي. )ا ف ب(

والتبيني؟  البيان  �ساحب  • من 
هو �بو عثم�ن عمرو بن بحر �جل�حظ وهو من �ئمة �لدب �لعب��شي 
و�ملعرفة يف  �لعلوم  �طلع على جميع  ب�لب�شرة،  �لعربي ولد وتويف  بل 
ع�شره، ك�ن ث�قب �لب�شرية - متزن �لعقل - دقيق �لتعليل - حر �لفكر، 
�لبي�ن و�لتبيني  ��شهر موؤلف�ته  �لعلم و�لدب ومن  فج�ءة كتبه تلقن 

و�لبخالء.  
؟ �سقط  ومتى  الفرن�سية  ال�سج�ن  ا�سهر  ه�  • ما 

�أ�شهر �شجون فرن�ش� هو �شجن �لب��شتيل وقد �شقط يف �لر�بع ع�شر من 
يوليو ع�م 1880 وهذ� �ليوم يعترب عيد� قومي� يف فرن�ش�. 

الليزر؟ خمرتع  ه�  • من 
خمرتع �لليزر هو �لدكتور يثودوره م�مي�ن

• �أن م�ش�مري �حلديد ل ت�شلح يف تثبيت خ�شب �لبلوط وذلك ب�شبب �مل�دة �لكيم�وية �ملوجودة يف �خل�شب و�لتي 
تت�شبب يف �شد�أ �مل�ش�مري.

 • �أن كلمة )مل�ذ�( يف �لإجنليزية لي�شت فقط �أد�ة ��شتفه�م بل هي ��شم لنوع من �أنو�ع �لبقر.
ب�لك�شالن وهو حيو�ن يقيم يف �أ�شج�ر �لغ�ب�ت . يختبئ يف غط�ء ثخني من �لنب�ت�ت حتى  �مل�شمى  • �أن �حليو�ن 

ل يظهر منه �شوى ر�أ�شه.
�لعظيم هو و�حد من �لأ�شي�ء �لقليلة �لتي �شنعه� �لإن�ش�ن و�لتي ميكن روؤيته� من على �شطح  �ل�شني  �شور  • �ن 

�لقمر.
و�أنت يف �لنه�ر   ، �نظر �إىل ق�ع بئر يف و�شح �لنه�ر و�شوف ترى �لنجوم �ملتالألئة. �لنجوم  روؤية  ب�إمك�نك  • �أنه 

 • هل تعلم �أن �أول معركة بحرية �إ�شالمية هي )ذ�ت �ل�شو�ري ( �لتي وقعت يف �لبحر �ملتو�شط بني �مل�شلمني و 
�لبيزنطيني يف عهد عثم�ن بن عف�ن �شنة 34هث و �نت�شر فيه� �مل�شلمون. 

�شبتمرب  ذلثثك يف  وكثث�ن   )  2 ث  لون�   ( �لرو�شية  �ملركبة  هثثي  �لقمر  �شطح  �إىل  ت�شل  �أول مركبة  �أن  تعلم  • هثثل   
1959م. 

�ملركبة )  �لثثرو�ثثشثثي على مثثن   ) يثثوري جثث�جثث�ريثثن  �إىل �لف�ش�ء �خلثث�رجثثي هثثو )  �أول مثثن �شعد  �أن  • هثثل تعلم   
�فو�شتيك(. 

ك�ن لدى �حدى �لأ�شر �شبي طيب �لقلب وحلو �لكالم وح�شن �لوجه لكنه كذ�ب ك�ن �لكذب ك�أمن� ولد معه 
�بيه و�مه ود�ئم� ك�نت ن�شيحتهم له ل تكذب  لذ� ك�نت هذه �ل�شفه غري �حلميدة �شيئ� موؤمل� وق��شي� على 
فيق�شم �نه لن يكذب ثم ين�شى م� �ق�شم به ويعود للكذب مرة ث�نية وهكذ� ك�نت حي�ته ت�شري على �لكذب فقط 
حتى ج�ء يوم من �ي�م �خلريف خرجت �لم مع ولده� حمد�ن ليلتقطو� بع�ض �خل�شر من �حلقل �ل�شغري 
�لذي ميلكونه فر�أى حمد�ن جمموعة كبرية من �لطيور حتلق يف �ل�شم�ء مل يكن ر�آه� قبال ف�ش�أل �مه م� هذه 
�لطيور ي��مي فكرت �لم ب�شرعه وهي تنظر �ليه� وق�لت هذه �لطيور �حلقيقة د�ئم� تنزل لقريتن� كل ع�م 
تبقى ب�شع ��ش�بيع ثم ترحل ولكن ل ترحل كله� بل يبقى �حده� وهو ط�ئر �حلقيقة يختفي ويظهر وقتم� 
ي�ش�ء وبدون �ن ن�شعر به ويق�ل �نه �حي�ن� ينقلب �إىل �شفدع و�حي�ن� �إىل ع�شفور وديع ول نعرفه و�شط كل 
هذ� وعندم� ي�شمع �حدهم يكذب يعود حل�لته كم� ك�ن ط�ئر� كبري� ليق�شى على �لكذ�ب مبنق�ره �لذي ي�شق 
�لر�أ�ض ويخرج �لل�ش�ن من مك�نه� ليمزقه� جز�ء كذبه� وهكذ� �شرتى �ن كل �لذين يعرفونه ل يكذبون حتى 

ل يتعر�شون لعق�به فم� �أق�شى عق�به.
�ش�مت�  وبقى  ور�ءهثث�  لكنه جرى  �شيفعل  مثث�ذ�  تعرف  قليال حتى  و�فك�ره  لترتكه  بعيد�  وذهبت  �لم  تركته 
�ش�أله� وهل تعرفني �شكل ط�ئر �حلقيقة بينهم فق�لت ل و�خذته وذهب� للبيت ومل ينطق بكلمة طو�ل  ثم 
ف�أ�شرع  تكذب  وق�لت ل  �لم  بج�ئع ف�شرخت  ل�شت  وقثث�ل  ي�أكل  لكنه مل  لي�أكل  �لغذ�ء  �لم  �لطريق. جهزت 
وجل�ض للطع�م لكنه مل يكن ي�شتطع �ن ي�أكل ب�شهية بل ب�شع لقيم�ت وق�م ذ�هب� لغرفته وعلى ب�به� �ش�أل �مه: 
م�م� متى يذهب ط�ئر �حلقيقة �إىل بلده فق�لت رمب� نه�ية مو�شم �خلريف و�حي�ن� يبقى ملو�شم �خر �هلل �علم 
.. �شهور مرت وحمد�ن ل يكذب خوف� من ط�ئر �حلقيقة بعد ذلك �عت�د قول �ل�شدق دون �أن ي�شعر وعندم� 

�أخربته �مه يوم� �أنه� �شمعت �ن ط�ئر �حلقيقة رحل ق�ل ب�شع�دة ل يهم ف�أن� ل �أخ�ف منه �أن� ل �أكذب �بد�ً.

حمدان ال يكذب

ممار�صة التمارين للموظفني حتمى من الم الظهر

اجلزر يعد منجمًا للفيتامينات 
املفيدة لالن�صان

 
ُيثثعثثد مبثثثثث�بثثة منجم�ً  �ن �جلثثثثزر  مثثثوؤخثثثر�  �جثثريثثت  �ملثث�نثثيثثة  در��ثثثشثثثة  ن�شحت 

للفيت�مين�ت �ملفيدة لالإن�ش�ن وميت�ض �جل�شم جميع هذه �لفيت�مين�ت.
تتيح  �لدهون  �أن  �لأملثث�ن  و�لف�كهة  �حتثث�د مز�رعي �خل�شرو�ت  �أو�شح   كم� 
�إطالق م�دة �لبيت� ك�روتني �ملوجودة يف �جلزر و�ملعروفة ب��شم )بروفيت�مني 
�أ( و�لتي متد �جل�شم ب�لط�قة وتهدئ �لأع�ش�ب. ولتقوية �لنكهة �مل�شكرة 
�أو�شى �لحتثث�د �لأملثث�ين ب�إ�ش�فة بع�ض من �لفلفل  �لتي يتمتع به� �جلثثزر، 

�حل�ر �أو �لك�ري �أو �لزجنبيل �إىل �جلزر عند �إعد�ده.

را�شد مطر ال�شام�شي 
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
كابنت  ي�سبح  ان  ويتمنى  الكمبيوتر.. 
طيار يف امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

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

الأهل والأ�سدقاء.

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

الأهل والأ�سدقاء.

ك�شفت در��شة �مل�نية �جريت موؤخر� �ن �ملوظفون �لذين يجل�شون ل�ش�ع�ت طويلة �أم�م 
�ش��ش�ت �لكمبيوتر يع�نون دوم� من �آلم ب�لظهر، وللتغلب على هذه �لآلم ميكن من 
خالل بع�ض �لتم�رين �لب�شيطة تقوية �لظهر وجتنب حدوث ��شطر�ب�ت ع�شلية �أو 

�أمر��ض يف �لهيكل �لعظمي.
و�مل�ش�نع  �ل�شرك�ت  لأطب�ء  �لأمل�نية  �لر�بطة  من  ب�نتري،  فولفغ�نغ  �خلبري  وين�شح 
ب�أد�ء خم�شة مت�رين �أثن�ء �لقي�م ب�مله�م �ليومية يف �ملكتب، حيث ميكن للموظف من 
وقت �إىل �آخر حتريك ذر�عيه يف حرك�ت د�ئرية ب�لتن�وب، وي�ش�عد هذ� �لتمرين على 
�لبع�ض،  بع�شهم�  عن  بعيدين  �ل�ش�ق�ن  يكون  �أن  ويجب  �لرقبة.  �آلم  من  �لتخل�ض 
�إىل ذلك ي�ش�عد مترين تقو�ض �لظهر  مع عدم �ل�شغط على �لركبتني. وب�لإ�ش�فة 
مثل �لقطط يف تقوية ع�شالت �لظهر وتخفيف �حلمل �لو�قع عليه، وين�شح �خلبري 
�إىل  ذر�عيه  بخف�ض  ويقوم  �لعمل  يف  �له�دئة  �لدق�ئق  ي�شتغل  بثث�أن  �ملوظف  �لأملثث�ين 

�لأر�ض مع تقو�ض �لظهر، ويجب �أن تت�أرجح �لر�أ�ض بحرية �أثن�ء �أد�ء هذ� �لتمرين.

�لأملثثثث�ين مب�شك  �لثثرقثثبثثة ين�شح �خلثثبثثري  �إطثث�لثثة  ولأد�ء متثث�ريثثن 
�لكتف  �شحب  ثم  �ليمني،  �ليد  بو��شطة  �لأي�شر  �لع�شد 

على  وينبغي  �جل�شم.  منت�شف  ب�جت�ه  �مل�شتط�ع  قثثدر 
�ملثثوظثثف �حلثثفثث�ظ عثثلثثى هثثثذ� �لثثو�ثثشثثع عثثثدة ثثثثثو�ن، ثم 

يقوم بتغيري �لجتثث�ه. ويف تلك �لأثن�ء يجب �أن يكون 
�ل�ش�ق�ن بعيدين عن بع�شهم� �لبع�ض مع عدم �ل�شغط 

على �لركبة.
وهن�ك مترين �آخر يتمثل يف و�شع �ليد �لي�شرى على �لر�أ�ض 

من �جل�نب و�ل�شغط ب�جت�ه �جل�نب �لأمين من �لر�أ�ض. ويعمل 
هذ� �لتمرين على �شد ع�شالت �لرقبة، وبعد ذلك ينبغي على �ملوظف 

�أثن�ء  تغيري ج�نب �لر�أ�ض �لذي يتم �ل�شغط عليه. ومن �لأمثثور �ملهمة 
�لقي�م بهذ� �لتمرين �أن يكون �لر�أ�ض متجه�ً لأعلى.

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

الأهل والأ�سدقاء.


