
تكفي  ال  وحدها  ال�صراحة  اأن  جتد  وفئة 
املطلوب  ال��ق��در  للأ�صرة  يحقق  ج��ّو  لبناء 
من اال�صتقرار العاطفي والنف�صي، اإذ هناك 
وجميعها  مراعاتها  يجب  ومعايري  ركائز 
الزوجني  ث��ق��اف��ة ووع����ي  م���دى  ت�����ص��ب يف 

وقدرة كل منهما يف احتواء للآخر.

لل�صراحة حدود
بني  ال�صراحة  اأن  اإىل  ع��ب��داهلل  اأم  اأ���ص��ارت 
ال���زوج���ني ه���ي ف���ع���ًل ج�����دار ول���ك���ن لي�س 
ف���ا����ص���ًل، ب���ل ل���ه زواي�����ا حم�����دودة عندما 

نتجاوزها �صن�صرب راأ�صنا بذلك اجلدار.
واأ�صافت: لل�صراحة حدود ال نخد�س فيها 
اأراد  قلب من  نك�صر  وال  كرامة من نحب 
اأن يعي�س معنا بقية حياته، واملا�صي يبقى 
الأنه  خ��ا���ص��ره  فتح ملفات  ن��ري��د  م��ا���س ال 
وبكل ب�صاطة احلديث فيه �صيكون عقيما.

ال��رغ��م من  ق��ال��ت على  ح�صة )م��ع��ل��م��ة(: 
لكن  االأم����ور..  م��ن  اأين �صريحة يف كثري 
تهدم  ال  حتى  ح��دود  لها  تكون  اأن  اأف�صل 
حياتنا واأنا مع ال�صراحة يف النقا�س الذي 
لعلقتنا  وب��ن��اء  ق��ومي  اأ���ص��ا���س  على  يبنى 
امل�صتقبلية لتوطيد التفاهم والود وح�صن 

التوا�صل.
اأن املا�صي هو اخلط االأحمر  واأك��دت على 
واحلد الفا�صل بكل جوانبه واأ�صافت: الأن 
و  وتنافراً  خلًل  يحدث  قد  فيه  احلديث 
البع�س  لبع�صنا  نظرتنا  وتختلف  هدماً، 
ويبداأ ال�صك يت�صلل يف اأدق تفا�صيل حياتنا 
امل�صتقبل وما فات  فلنع�س للحا�صر وبناء 

فقد مات.

عهود ومواثيق
ران���ي���ة )ط��ال��ب��ة ج��ام��ع��ي��ة( ت�����ص��اءل��ت: ال 
معرفة  يف  الرغبة  يل  فعًل  ك��ان  اإن  اأعلم 
اأبداأ  اأن  اأف�صل  اأم  احلياة  �صريك  تفا�صيل 
معه كتاب �صفحاته بي�صاء يف هذه احلياة 

جميع اأوراقها )عهود ومواثيق( جديدة.
وقالت: اأنا بطبعي غيورة جداً لي�س لعدم 
اأن  اأرغ���ب  �صريك احل��ي��اة ولكن ال  ثقة يف 
وال�صراحة  باالأحا�صي�س  اأح���د  ي�صاركني 
جدار  ك��ان  اإن  الزوجية  احلياة  لغز  تبقى 
ف�صل اأو وهم يحددها مدى ثقافة ووعي 

كلهما بامل�صوؤليات املناطة به.

احلوار مب�صداقية
اأن  اإىل  اأ������ص�����ارت  ����ص���ل���ط���ان:  اأم 
تعتمد  الزوجني  بني  ال�صراحة 
كل  فلي�س  احلديث  نوعية  على 

ما�صي  ع����ام  اأو  ���ص��خ�����ص��ي  ����ص���يء 
فيه  احل���������وار  ي����ك����ون  ح���ا����ص���ر  اأو 

مب�صداقية.
الزوجني  ب��ني  ال�صراحة  اأن  على  واأك���دت 
لي�صت جدارا اأو حدودا وهمية لكن الوقت 
فحديثي  لن�صوجه  اأ���ص��ا���ص��ي��اً  دوراً  يلعب 
التكتم  على حياتهم  تغلب  بالزواج  العهد 
العك�س  ي��ك��ون  بينما  االأم���ور  م��ن  يف كثري 
ل���زوج���ني م����رت ع��ل��ى زواج���ه���ا ف����رة من 
الزمن ن�صاأ بينها الكثري من الود والتفاهم 
ال�صراحة  فيه  يكون  باالآخر  واالإح�صا�س 
وقفات �صادقة ونربا�س ال�صتمرار احلياة 

وثبات دعائمه.

الأ�صلوب الأمثل
رن��ي��م )ط��ال��ب��ة ج��ام��ع��ي��ة( ق��ال��ت: مل تعد 
االأ�صلوب االأمثل  االأي��ام  ال�صراحة يف هذه 
ل��لآخ��ري��ن مبحبة  اإي�����ص��ال احل��ق��ي��ق��ة  يف 
العلقة  يف  مهمة  اأن��ه��ا  اأعتقد  ذل��ك  وم��ع 
م�صتوى  على  ال��زوج��ان  ك��ان  اإذا  الزوجية 
وهي  واالأدب  والتفهم  التح�صر  من  جيد 
املتبادلة  ال��ث��ق��ة  ت��ع��زي��ز  يف  االأوىل  اللبنة 

بينهما.
من  لها  الب��د  ال�صراحة  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 
����ص���روط وح�����دود وذل����ك ي��ت��ج��ل��ى يف عدم 
ت�صليل احلقيقة الأجل م�صلحة �صخ�صية 
االآخر  الطرف  تعرية  ع��دم  وثانياً  بحتة، 
اأمام اجلميع بحجة اأننا نقول احلقيقة مع 
مراعاة كيفية التحدث بها واختيار الوقت 
امللئم.. واالأهم هو طبيعة االإن�صان نف�صه 

هل يوؤمن بال�صراحة؟!
اأب����و خ��ال��د: ق����ال: ال�����ص��راح��ة اأح��ي��ان��اً قد 
حدود  ل��ه��ا  ي��ك��ن  مل  اإن  ت��ه��دم  اأو  ت���زع���زع 
اأمر �صحي لدميومة العلقة  اأي�صاً  وهي 
نتوخى  اأن  علينا  ي��ج��ب  ل��ذل��ك  ال��زوج��ي��ة 
احلذر يف كيفية ومتى نكون �صريحني مع 

احلفاظ على التوازن واأ�صلوب النقا�س.
غري  ال�صراحة  تكون  قد  قائًل:  واأ���ص��اف 
الطرف  تفهم  من  نتيقن  مل  اأن  مرغوبة 
االآخ�����ر ح��ي��ن��ه��ا الب����د م���ن و���ص��ع خطوط 

اأن  و����ص���ع���رت  ح����م����راء 
ال���ع���اط���ف���ة ال���ق���وي���ة ال 
ت�صفع يف اإذابة احلواجز 
اأحياناً �صواء يف احلديث عن املا�صي اأو ما 

نواجهه معاً يف احلياة الزوجية.

لل�صراحة فن
امل�صارحة من  اأن  اأك��د على  ع��ب��داهلل:  اأب��و 
اأ�صا�صيات احلياة الزوجية الناجحة وكتمان 
تراكمات  ي�صبب  احل��ي��اة  منغ�صات  بع�س 
حينها  تنفجر  الوقت  م��رور  ومع  امل�صاكل 
ال ي�صتطيعان حل اخللفات ال�صائكة التي 
جمال  ال  م��ت��اأزم��ة  واأ���ص��ب��ح��ت  ا�صتفحلت 
باب  يفتحان  عندما  لكن  فيها..  للنقا�س 
ويغلقانه  م�صاكلهما  ك��ل  ب��ادئ  يف  احل���وار 
علقتهما  �صتكون  منهما  ور���ص��ا  ب��ات��ف��اق 
يتقنا  اأن  واالأه���م  حميمية  واأك���ر  �صليمة 

فن امل�صارحة دون جتريح اأو تعنيف.

راأي الدين
من  ال�صراحة  جانب  بيَّنوا  الدين  علماء 
خلل القراآن الكرمي، وقالوا: و�صف اهلل 
اآيتني  الزوجني يف  العلقة بني  عز وج��ل 
َلُكم  َخلََق  اأَْن  اآَياِتِه  )َوِم��ْن  فقال  كرميتني 
َوَجَعَل  َلْيَها  اإِ َت�ْصُكُنوا  لِّ اأَْزَواج��اً  اأَنُف�ِصُكْم  ْن  مِّ
َوَرْح��َم��ًة(، وقال تعاىل: )ُهنَّ  ًة  ��َودَّ َبْيَنُكم مَّ
ُكْم(، من هنا فاإن االإ�صلم يف هذه  ِلَبا�ٌس لَّ
االآي����ات ي��وج��ب ال�����ص��راح��ة ب��ني الزوجني 

لدواع عدة وهي: 
و�صف  وت���ع���اىل  ���ص��ب��ح��ان��ه  اهلل  اإن  اأواًل: 
واالإن�صان  واح��دة،  نف�س  باأنهما  الزوجني 
اأ����ص���رح م���ا ي��ك��ون م���ع ن��ف�����ص��ه. ث��ان��ي��اً: اإن 
النف�صي  ال�����ص��ك��ن  ال������زواج حت��ق��ي��ق  م��ه��م��ة 
من  ن��وع��اً  يقت�صى  ال����ذي  واالج��ت��م��اع��ي، 
كما  والتلقائية،  وال�صراحة  التكلف  عدم 
اأن املودة والرحمة جاء و�صفها يف القراآن 
ورحمة(؛  م����ودة  بينكم  )وج��ع��ل  ال��ك��رمي 
وانفعايل  وج���داين  ج��ان��ب  ه��ي  فالرحمة 

يف االإن�����ص��ان، وامل����ودة ه��ي ج��ان��ب وجداين 
ذل���ك على  اأن يظهر  ول��ك��ن الب���د  ك��ذل��ك؛ 
�صكل ممار�صة يف حياة االإن�صان توحي بهذا 
امل��وج��ودة يف  الرحمة  على  وت��دل��ل  ال�صيء 

النف�س.

علم النف�س والجتماع 
للم�صارحة  اإن  النف�س  علماء  ق��ال  فيما 
اإخ������راج مكنونات  م��ن��ه��ا:  ع���دي���دة  ف���وائ���د 
وال��ت��ق��ري��ب بني  ت��راك��م��ه��ا،  وع���دم  النف�س 
وجهات النظر واأمناط ال�صلوك، وال�صعور 
من  كثري  من  والوقاية  املتبادلة،  بالثقة 
تفاقمها،  امل�صكلت وحلها يف مهدها قبل 
لكل طرف  اإ�صعاراً  فيها  اأن  اإىل  باالإ�صافة 

باأهميته عند الطرف االآخر.
وعن اآداب امل�صارحة الزوجية اأو�صحوا اأن 
للم�صارحة اآداباً منها: اأن تكون امل�صارحة 
���ص��ري��ك احلياة؛  ت�����وؤذي  رق��ي��ق��ة، ال  ل��ي��ن��ة 
الزوجني  اأح�����د  ح���ب  ب���ع���دم  ك��امل�����ص��ارح��ة 
للآخر، فهذه م�صارحة من النوع املوؤذي، 
م�صارحة  اإىل  ال��زوج  يحولها  كيف  ولكن 
ي��ق��ول مثًل:  اأن  امل��م��ك��ن  م���ن  اإي��ج��اب��ي��ة؟ 
التي من  الو�صائل  بع�س  نذكر  اأن  )نريد 
بيننا(،  احل���ب  ي�����زداد  اأن  مي��ك��ن  خ��لل��ه��ا 
مبعنى اأنه يقول اإن احلب موجود ولكننا 

نريد اأن نزيده.
ويجب اختيار الظرف املنا�صب للم�صارحة، 
فلي�س من املعقول اأن تتم امل�صارحة يف حال 
الغ�صب اأو بعد م�صكلة معينة، واأن حتمل 
ال  ال�����ص��ادق��ة  الن�صيحة  معنى  امل�����ص��ارح��ة 
التعيري اأو الت�صنيع اأو التوبيخ اأو الت�صفي، 
اإىل  تتحول  وال  هادئاً  اأ�صلوبها  يكون  واأن 
اأن ه��ن��اك جملة  اإىل  واأ����ص���اروا  جم���ادالت. 
من ال�صوابط واحلدود للم�صارحة وهي، 
تداركه  مي��ك��ن  فيما  امل�����ص��ارح��ة  ت��ك��ون  اأن 
م��ث��ل ال��ط��ع��ام وال�����ص��راب، ول��ي�����س يف م��ا ال 
ميكن تداركه مثل االأمور التي جبل عليها 
اأو غري ذلك، واأال تتناول  املرء مثل �صكله 
�صرها  التي  واملعا�صي  الذنوب  امل�صارحة 
اهلل على اأحد الزوجني، واأال تتناول اأ�صرار 

الزوج مع اأ�صدقائه اأو العك�س.
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ن�صائح لرمو�ش �أطول وحاجبني �أجمل
العني،  برمو�س  للعناية  الطبيعّية  امل���واد  اأف�صل  م��ن  اخل���روع  زي��ت  ُي��ع��ّد 
وميكن و�صع القليل منه يومياً قبل النوم، للح�صول على نتائج مذهلة 

بزيادة �صماكة الرمو�س وتطويلها.
الزيتون خ�صائ�س مفيدة ميكن االعتماد عليها الإطالة  كما يحمل زيت 
اإزالة  اأي�صاً. ولتجّنب ت�صاقط الرمو�س، يجب  �صعر الرمو�س واحلواجب 
املكياج كامًل، وحتديداً املا�صكارا، ومن ثّم م�صح الرمو�س بوا�صطة قطعة 
من القطن املبّلل بزيت اللوز احللو الأّنه غنّي بالفيتامينات التي حتافظ 
على �صحة اجللد وال�صعر، وُين�صط الدورة الدموّية، ويوؤخر ال�صيخوخة. 
وال تن�صي التخلل�س من املا�صكارا القدمية، الأّن فتح وغلق املا�صكرا يوؤّدي 

اإىل دخول امليكروبات اإليها وف�صادها.
واإعادة  �صكلهما  وتعديل  العيَنني،  جمال  اإب���راز  على  ق���ادران  واحلاجَبني 
تنظيف  ينبغي  املعتمد،  املكياج  ك��ان  ومهما  الوجه.  ق�صمات  اإىل  ال��ت��وازن 

احلاجبني دوماً ور�صمهما ب�صكل ملئم.
الزاوية  يف  كثافة  اأك��ر  واجعليه  للحاجب  الطبيعي  االجت��اه  مع  ام�صي 
نحو  ام��ت��داده  عند  ت��دري��ج��ّي��اً  احل��اج��ب  ينحف  بحيث  للعني،  ال��داخ��ل��ّي��ة 

ال�صدغ.
منه  اأف��ت��ح  اأو  احلاجَبني  للون  مماثل  ل��ون  ل��ه  للحاجَبني  قلم  ُي�صتخدم 
اأن  بقليل، وُتر�صم خطوط احلاجَبني. واإذا كان وجه املراأة طويًل، يجب 

يّتجه ارتفاع احلاجَبني نحو الق�صم اخلارجّي للح�صول على �صكل اأفقّي.
و�صط  االإرت��ف��اع نحو  نقطة  تّتجه  اأن  الوجه ق�صرياً، فيجب  ك��ان  اإذا  اأم��ا 

الوجه واأن يكون اجّتاهها عامودياً.

فتاتان تقتالن �صتينيًا
اإىل  نف�صيهما  العمر  ع�صرة من  اخلام�صة  اإيطاليتان يف  فتاتان  �صلّمت 

ال�صرطة، واعرفتا بقتل رجل �صتيني زعمتا اأنه حاول اغت�صابهما.
اليوم  مطلعة،  م�صادر  عن  للأنباء  االإيطالية  )اأن�صت(  وكالة  ونقلت 
نف�صيهما  �صلمتا  العمر  م��ن  ع�صر  اخلام�صة  يف  طفلتني  اأن  االث��ن��ني، 
رجل  بقتل  واعرفتا  االأول،  اأم�س  ليل  من  متاأخر  وق��ت  يف  لل�صرطة، 

زعمتا باأنه حاول اغت�صابهما.
واأ�صارت امل�صادر اإىل اأنه مت العثور على جثة رجل يناهز عمره ال�صتني 
فينيت�صيا  ف��ري��ويل  اإقليم  يف  اأودي���ن  مدينة  ب�صواحي  ح��ق��ل،  يف  ع��ام��اً 

جوليا، �صمال �صرق البلد.
واأّكدت الفتاتان اأنهما قتلتا الرجل كردة فعل على حماولته اغت�صابهما، 

م�صيفتني اأنهما فّرتا من مكان احلادثة بوا�صطة �صيارة الرجل.
اإىل  نف�صيهما  و�صّلمتا  ال�����ص��ي��ارة،  ب��ع��دئ��ٍذ،  ت��رك��ت��ا،  اأن��ه��م��ا  اإىل  واأ���ص��ارت��ا 

ال�صرطة.

مايكل جاك�صون كان يخ�صى مقتله 
ك�صف اأحد اأ�صدقاء ملك البوب االأمريكي الراحل مايكل جاك�صون انه 
كان يخ�صى قبل فرة ق�صرية من وفاته من اأن يتعر�س الإط��لق نار 

ويقتل خلل اإحيائه حفلت يف العا�صمة الربيطانية لندن.
وقال جاي�صون فايفر، الذي كان يعمل عند طبيب اجللد الذي يعالج 
جاك�صون وكان من االأ�صخا�س الذين يثق بهم النجم الراحل، يف مقابلة 
البوب كان يتنباأ بوفاته قبل  مع �صحيفة ال�صن الربيطانية ان ملك 
اأ�صابيع معدودة من موته اإثر تعاطيه جرعة مفرطة من عقار خمدر.

وقال فايفر يف اآخر مرة راأيته اأخذ مايكل يودع اجلميع .
واأ�صاف كان ي�صعر انه لن يعود اأبداً وغالباً ما كان يفكر يف انه �صيتعر�س 

الإطلق نار على امل�صرح .
له  انتظارها  طال  حفلت  الإحياء  بريطانيا  اختار  جاك�صون  ان  وذك��ر 
يقلل  ما  االأ�صلحة  بامتلك  يتعلق  ما  تتبعها يف  التي  القوانني  ب�صبب 
فر�س تعر�صه الإطلق نار على امل�صرح، مو�صحاً انه مل يحيي احلفلت 
واإطلق  امل�صد�صات  على  احل�صول  على  ق��ادرون  النا�س  الأن  اأمريكا  يف 
النار عليه، وكان يعتقد ان اأمريكا خطرية جداً . لكنه كرر ان الراحل 

كان بالرغم من اختياره بريطانيا يخ�صى من قتله على امل�صرح .
عائلة  رفعتها  دع��وى  انطلق  قلقلة من  اأي��ام  قبل  فايفر  ك��لم  وياأتي 
كان  التي  ل�صل�صلة احلفلت  املروجة  اإي جي  اآي  �صركة  �صد  جاك�صون 
يفر�س اأن يحييها ملك البوب الراحل لوال وفاته املفاجئة يف حزيرن 

يونيو 2009.

خاليا �جل�صم تلتقط �لرو�ئح 
اأظهرت درا�صة جديدة ان الدم قد يكون قادراً على �صم الروائح مبا ان 

اخلليا يف خمتلف اأنحاء اجل�صم ميكن اأن تلتقط الروائح.
واأفاد موقع هيلث داي نيوز االأمريكي ان جمموعة من العلماء قدموا 
اأجروها خلل اجتماع اجلمعية الكيميائية االأمريكية  نتائج درا�صة 
كما  الروائح متاماً  تت�صتقبل  ال��دم  ان خليا  واأو�صحوا من خللها 

يفعل االأنف، امل�صوؤول ب�صكل رئي�صي عن حا�صة ال�صم.
وذكر العلماء انهم وجدوا اأدلة متزايدة على ان م�صتقبلت الروائح 
م���وج���ودة يف خ��لي��ا ال���دم وال��ق��ل��ب وال��رئ��ت��ني وغ��ريه��ا م��ن اأع�صاء 
اأكرب مما  اجل�صم. و�صددوا على ان الروائح تلعب على ما يبدو دوراً 

هو معتقد.
ميونيخ  بجامعة  االأغ��ذي��ة  كيمياء  يف  اخلبري  �صيبريل،  بير  وذك��ر 
باأملانيا، ان فريقنا اكت�صف ان يف خليا الدم، ولي�س تلك املوجودة يف 
االأنف، م�صتقبلت روائح . لكنه لفت اإىل انه مل يحدد بعد اإن كانت 
عنا�صر الروائح تعمل يف اجل�صم متاماً كما تفعل يف االأنف، وهذا ما 

ي�صتدعي درا�صات اإ�صافية.

الرئي�س اجلورجي يك�صر يده 
امل�صوؤولني  اأن لعنة ما ترافق  يبدو 
ال������دول������ي������ني ال�������ذي�������ن ي�����������زورون 
اخلارجية  وزي��ر  فبعد  ا�صطنبول، 
واأمني  الف��روف،  �صريغي  الرو�صي 
عام حلف �صمال االأطل�صي اأندري�س 
الرئي�س  اأ�صيب  را�صمو�صني،  ف��وغ 
�صاكا�صفيلي  ميخائيل  اجل��ورج��ي 
عن  ���ص��ق��ط  اأن  ب��ع��د  ي���ده  يف  بك�صر 

دراجة هوائية يف املدينة الركية.
االإلكروين ل�صحيفة  املوقع  وذكر 
�صاكا�صفيلي  اأن  ال��رك��ي��ة  )زم����ان( 
ا�صطنبول  يف  دراج���ت���ه  ع��ن  ���ص��ق��ط 
واأ�صيب بك�صر يف ذراعه، وُنقل اإىل 

م�صت�صفى للعلج.
وا�صطر �صاكا�صفيلي الذي يتواجد 
تاأجيل  اإىل  االأ�صبوع،  يف تركيا هذا 
لقاءاته مع م�صوؤولني اأتراك كانت 

مقررة ام�س االثنني.
اأندري�س  )الناتو(  ع��ام  اأم��ني  وك��ان 
فوغ را�صمو�صني �صقط عن دراجته 
يف ت�صرين الثاين نوفمرب 2011 
يف  بك�صر  واأ���ص��ي��ب  ا���ص��ط��ن��ب��ول،  يف 
اخلارجية  وزي�����ر  واأ����ص���ي���ب  ي�����ده. 
الرو�صي �صريغي الفروف، بك�صر يف 
ر�صمية  زي��ارة  خلل  االأي�صر  ر�صغه 
اىل ا�صطنبول العام املا�صي برفقة 

الرئي�س فلدميري بوتني.

 40 تكلفه  م��اي��ك��ل  �صحة 
اأ���ص��ب��وع��ي��ًا  دولر  األ�����ف 
اخ��ت��ار ال��ن��ج��م ال��ربي��ط��اين جورج 
م���اي���ك���ل ع�����ي�����ادة م��ت��خ�����ص�����ص��ة يف 
�صهرين  ف��ي��ه��ا  ل��ي��ق��ب��ع  اأ����ص���رال���ي���ا 
األف   40 اأك��ر من  ودف��ع  كاملني، 
دوالر اأ�صبوعياً، بغية احل�صول على 
وامل�صاكل  للقلق  امل��ن��ا���ص��ب  ال��ع��لج 
التي  االأخ��رى  وال�صحية  النف�صية 
النم�صا  يف  ال�����ص��دي��د  م��ر���ص��ه  ت��ل��ت 
�صحيفة  واأف����ادت   .2011 بالعام 
 42 مايكل  ان  الربيطانية  ال�صن 
���ص��ن��ة دخ����ل اإىل ع���ي���ادة ف��خ��م��ة يف 
ب���اي، يف والي���ة نيو �صاوث  ب��اي��رون 
وايلز، والتحق بربنامج ملدة �صهران 

ابتداء من �صباط فرباير املا�صي.
 41 اإىل ان م��اي��ك��ل دف���ع  واأ����ص���ارت 
العلج  مقابل  اأ�صبوعياً  دوالر  األف 
االأن�����ص��ب ملعاناته  ان���ه  ال����ذي وج���د 
م����ن ال���ق���ل���ق ال���ع���اط���ف���ي وغ���ريه���ا 
وال�صحية  النف�صية  امل�����ص��اك��ل  م��ن 
م�صارفته  م��ن��ذ  م��ن��ه��ا  ي�صكو  ال��ت��ي 
اإ���ص��اب��ت��ه بالتهاب  اإث����ر  امل����وت  ع��ل��ى 
العام  النم�صا خ��لل  رئ��وي ح��اد يف 
2011. ولفتت اإىل ان فادي فواز، 
حبيب مايكل، قبع معه طوال فرة 

العلج، قبل اأن يعودا اإىل لندن.

ب��ن��دق��ي��ة م��ن ���ص��ت��ار ترك 
دولر  ال�������ف  ب������������231 
ب��ي��ع��ت ب��ن��دق��ي��ة ا���ص��ت��خ��دم��ت يف 
ترك  ���ص��ت��ار  م�صل�صل  م��ن  حلقة 
ال�صهري ب�صعر فاق كل التوقعات 

بلغ 231 االأف دوالر.
واأف���اد م��وق��ع ه��ول��ي��وود ريبورتر 
الليزر،  ب��ن��دق��ي��ة  ان  االأم���ريك���ي 
�صاترن  ول��ي��ام  ا�صتخدمها  ال��ت��ي 
اخليال  م�صل�صل  م��ن  حلقلة  يف 
 22 ت������رك يف  ����ص���ت���ار  ال���ع���ل���م���ي 
بيعت   ،1966 �صبتمرب  اأي��ل��ول 
جوليان  دار  اق���ام���ت���ه  م�����زاد  يف 
ب�231 الف دوالر. وكان م�صمم 
االألعاب روبن كلمر ابتكر هذه 
امل�صل�صل،  لت�صتخدم يف  البندقية 
واحدة  حلقة  يف  اإال  تظهر  ومل 
االألومينيوم  وهي م�صنوعة من 

ومطلية باالأزرق.
ي�صار اإىل انه كان من املتوقع اأن 
تباع البندقية مبا بني 50 و70 

األف دوالر فقط.

مليار �صخ�ش ُم�صاب بارتفاع �صغط �لدم
ال�صنوية  ال��ذك��رى  يف  العاملي  ال�صحة  بيوم  ع��ام  كل  اأب��ري��ل  �صهر  ال�صابع من  يف  ُيحتفل 
1948. ويتم يف كل عام اختيار مو�صوع ي�صّلط  لتاأ�صي�س منظمة ال�صحة العاملية عام 
ارتفاع �صغط  العام كان  العامل، ومو�صوع  للقلق يف  املثرية  االأمرا�س  اأحد  ال�صوء على 
الدم. وت�صري التقديرات على ال�صعيد العاملي اإىل اأن واحداً من كل ثلثة من البالغني 

الذين تتجاوز اأعمارهم اخلام�صة والع�صرين ُم�صاب بارتفاع �صغط الدم، 
اأي نحو مليار �صخ�س يف العامل م�صابون بهذا املر�س، وتتزايد هذه 

الن�صبة مع التقدم يف العمر، ودعت منظمة ال�صحة العاملية اإىل 
تكثيف اجلهود للوقاية من ارتفاع �صغط الدم ومكافحته. 

ارتفاع  لديهم  م��ن  ن�صبة  تبلغ  حت��دي��داً  ال�صعودية  ويف 
ل���وزارة  ال�����ص��ك��ان وف��ق��اً  %21 م��ن  ال���دم  يف �صغط 

الدم  ارت���ف���اع �صغط  وُي��ع��د  ال�����ص��ع��ودي��ة  ال�����ص��ح��ة 
اأمرا�س  اإىل  ت���وؤدي  التي  االأ���ص��ب��اب  اأه��م  اأح��د 

ت�صكل  التي  الدماغية  وال�صكتات  القلب 
املبكرة  الوفيات  يف  االأول  ال�صبب  معاً 

واالإعاقة يف العامل. وت�صري تقديرات 
�صغط  ارت��ف��اع  اأن  اإىل  الباحثني 
مليني   9 نحو  يف  �صبب  ال���دم 
و400 األف وفاة �صنوياً ناجمة 
يوؤدي  كما  القلب.  اأمرا�س  عن 

اإىل خماطر االإ�صابة بالف�صل 
اإذا  الب�صر  وفقدان  الكلوي 

ُترك من دون علج. وُيعد الك�صف املبّكر عن ارتفاع �صغط الدم اخلطوة االأوىل للوقاية 
منه ومكافحته، وميكن احلد من خماطره بتقليل ا�صتهلك امللح، واملحافظة على وزن 

ب���دين متوا�صل،  ن�����ص��اط  م��ث��ايل، ومم��ار���ص��ة 
وجتنب التدخني.

�ل�صر�حة بني �لزوجني لها حدود
واأ�صلوب  النفي�صة،  كالدرر  مفرداتها  �صل�صة،  لغة  ال�صراحة 
ح�صاري يعمق ال�صالت يف العالقة الزوجية، فهناك من يراها 

وح�صول  التفاهم  لإيجاد  وا�صتمرارها  ال�صليمة  احلياة  قوام 
على  اإليها  ينظر  الآخر  والبع�س  الثقة،  وتعزيز  املودة 

التي  وامل�صاحنات  الت�صادم  من  املزيد  لتتابع  نواة  اأنها 
تهدد كيان الأ�صرة بالنهيار.



•• العني – الفجر:

قامت بلدية مدينة العني موؤخرا بتكرمي ال�صركات امل�صاهمة يف م�صابقة 
تقديرا جلهودهم   ) ) حديقتي مدينتي   2013 منزلية  اجمل حديقة 
الزراعة  جم��ال  يف  خدماتهم  و  خ��ربات��ه��م  ت��ق��دمي  و  امل�صابقة  اجن���اح  يف 
التجميلية املنزلية للبلديات و امل�صاركني ، حيث كرم الدكتور مطر حممد 
النعيمي مدير عام بلدية مدينة العني بت�صليمهم �صهادات التكرمي ل�صت 

من ال�صركات الرائدة يف جمال التخ�صري و الزراعة التجميلية .
ال�صركات من  واثنى مدير عام بلدية مدينة العني على ما قدمته هذه 
اجمل  م�صابقة  اه���داف  و  ان�صطة  و  ب��رام��ج  اجن���اح  يف  فاعلة  م�صاهمات 
بلديات  �صملت  التي  و  ال��زراع��ي��ة  خدماتهم  خ��لل  م��ن  منزلية  حديقة 
و  العني  مدينة  بلدية  و  ابوظبي  مدينة  بلدية   ، الثلث  ابوظبي  ام��ارة 
بلدية املنطقة الغربية ،موؤكدا على دور التعاون بني بلدية مدينة العني 
و ال�صركات املعنية يف تطوير اخلدمات و فتح افاق التعاون امل�صرك ما 
يحقق اولويات بلدية مدينة العني ال�صتمرارية التميز يف ب�صط امل�صاحات 
موارد  ا�صتهلك  تر�صيد  و  البيئية  اال�صتدامة  معايري  وف��ق  اخل�صراء 

الطاقة .
هذا و متثلت خدمات ال�صركات املتعهدة يف م�صابقة اجمل حديقة بتقدمي 
الن�صائح الزراعية و خيارات ت�صاميم احلدائق املنزلية و كيفية العناية 
ار�صادية  م��ط��ب��وع��ات  و  م��ط��وي��ات  ت��وزي��ع  و   ، موا�صمها  وف���ق  ب��االأ���ص��ج��ار 
املنازل  ا�صحاب  م��ن  امل�صاركني  توجيه  و  ال��زراع��ي��ة  لل�صتلت  باالإ�صافة 
تر�صيد  يف  امل�صاهمة  �صانها  م��ن  ال��ت��ي  املحلية  ال��ن��ب��ات��ات  زراع���ة  باأهمية 

ا�صتهلك املياه و حتمل املاحلة منها .
ال�صركات  م��ع  التوا�صل  اب���واب  فتحت  ق��د  ال��ع��ني  مدينة  بلدية  ك��ان��ت  و 

الزراعة عموما  اال�صتفادة من خرباتها يف جمال  العمل على  و  املتعهدة 
و الزراعة التجميلية املنزلية على وجه اخل�صو�س ، مع اطلع ال�صركات 
احلدائق  ت��واف��ره��ا يف  املفر�س  م��ن  ال��ت��ي  املعايري  و  اال���ص��راط��ات  على 
املنزلية مل�صاعدة ال�صركات يف العمل وفق الية و اهداف امل�صابقة مبا يخدم 
م�صلحة االطراف امل�صركة يف امل�صابقة . من جانبهم ا�صاد ممثلو ال�صركات 
املتعهدة باأهمية التعاون بني القطاعني العام و اخلا�س ملا له من اهمية 

يف تطوير العمل امل�صرك ، معربني عن �صكرهم لهذا التكرمي و موؤكدين 
حر�صهم يف بذل املزيد من اجلهد و العطاء يف تقدمي و تطوير خدماتهم 
الدرمكي  املكرمة كل من  ال�صركات  �صملت  و   ، ال�صراكة  التي تدعم هذه 
�صركة  و  املتطورة  الزراعة  ا�صاليب  �صركة  و  الزراعية  امل��واد  و  للتعهدات 
التجارية )النابودة( و �صركة عقار خلدمات تن�صيق احلدائق و  �صويدان 

الزراعة ، و �صركة دربكو ملقاوالت الري و �صركة �صيتي �صكيب .

•• العني-الفجر:
•• ت�صوير-حممد معني:

معر�س  اأح��������دث  ع����ن����وان  ك������ان  ال��������راث 
ل��ل��ت�����ص��وي��ر ال���ف���وت���وغ���رايف ����ص���ارك���ت فيه 
ث���لث���ون م���ن ط��ال��ب��ات ج��ام��ع��ة االإم�����ارات 
ليقدموا خلل  االإب���داع���ات  اأ���ص��ح��اب  م��ن 
بينها  من  �صورة  وع�صرين  مائة  املعر�س 
االإمارات  ت��راث  اإىل  ت�صري  �صورة  اأرب��ع��ون 
ومن  الطالبات  ا�صتطاعت  اخلليج  ودول 
خلل امل�صابقة التى طرحتها اإدارة احلياة 
الطلبية )طالبات( اأن يقدمن اأف�صل ما 
عندهن يف جمال ال��راث م�صتخدمات يف 
ذلك ملكاتهن يف جمال الت�صوير واالإبداع 
اجل��م��ايل ل���رنى يف امل��ع��ر���س ال���ذي اتخذ 
مكانا  املعلومات  تقنية  كلية  م�صاحة  من 
اإىل  ت�صري  التي  اللقطات  م��ن  العديد  ل��ه 
االأ�صواق  اإىل  اإ���ص��اف��ة  واحل�����ص��ون  ال��ق��لع 
ال�صعبية والعلج باالإع�صاب وهو من عادات 
التداوي التي كان يعتد بها �صكان االإمارات 
كما   .. العربي  اخلليج  اأبناء  وغريهم من 
جانب  اإىل  وال��ل��وؤل��وؤ  ال�صمك  ل�صيد  ك���ان 
املعر�س  ه��ذا  يف  م�صاحة  النخيل  واح���ات 
ال����ذي ���ص��م م��ائ��ة وع�����ص��ري��ن ل��ق��ط��ة فنية 
اأن  الطالبات من خللها  جمالية حاولت 
ليتوقف  املجال  هذا  يف  موهبتهن  يوؤكدن 
عند هذه االإبداعات الكثري من الطالبات 
ومن قبلهن القيادات االأكادميية واالإدارية 

احلياة  اإدارة  م���دي���ر  ه�������وؤالء  ب����ني  وم�����ن 
ال�صام�صي  ع��م��ري  ب���ن  را����ص���د  ال��ط��لب��ي��ة 
امل��ع��ر���س وت��ف��ق��د حمتوياته  اف��ت��ت��ح  ال���ذي 
م��دي��رة وحدة  ال��ع��ام��ري  ت�����ص��ارك��ه جميلة 
ال��ط��لب��ي��ة طالبات  وال����ري����ادة  االأن�����ص��ط��ة 
وحم��م��د ���ص��ام�����س ال��ن��ع��ي��م��ي م��دي��ر وحدة 
االأن�����ص��ط��ة وال���ري���ادة ال��ط��لب��ي��ة )طلب( 

الذي  ال�����ص��رح  اإىل  اجل��م��ي��ع  ا�صتمع  ح��ي��ث 
املنظمني  اإىل  اإ�صافة  الطالبات  م��ن  ق��دم 
وهن  اإع����داده  على  وامل�����ص��رف��ات  للمعر�س 
م���رمي اجل���راح���ي وخ��ل��ود ال��دو���ص��ري من 

�صعبة الن�صاط الثقايف والراثي.
والتي  املعر�س  ت�صمنها  التي  االإب��داع��ات 
مادة  �صكلت  للت�صوير  م�صابقة  نتاج  كانت 

ث���ري���ة ل��ع��ق��د ال���ع���دي���د م���ن ور������س العمل 
امل�صاحبة حيث قدمت الطالبات املبدعات 
وم���ن خ���لل ه���ذه ال��ور���س ال��و���ص��ائ��ل التي 
واأ�صكالها  ال�صور  التقاط هذه  اتبعوها يف 
اأخريات  لطالبات  بداية  لت�صكل  اجلمالية 
رمبا لديهن املوهبة ولكن يحتجن اإىل من 
يقدمن لهن الو�صيلة من اأجل اإظهار هذه 

املوهبة .
الطابع  عليه  غ��ل��ب  ال���ذي  امل��ع��ر���س  �صكل 
خلطوات  ب���داي���ة  واالإب�����داع�����ي  اجل���م���ايل 
االإعداد  امل�صاركات  بداأت  اأخرى م�صتقبلية 
منهن  احتلت  م��ن  امل�صتقبل  يف  لنجد  لها 
تتجاوز  رمب��ا  فنية  ملتقيات  يف  ال�����ص��دارة 

حدود الوطن.

مبادر�ت جديدة تطرحها م�صت�صفى 
تو�م خلدمة ذوي �الحتياجات �خلا�صة

•• العني - الفجر:

عن  الطبية  هوبكنز  ج��ون��ز  م��ع  ب��اال���ص��راك  ت���وام  م�صت�صفى  اأع��ل��ن 
توفري خدمات جديدة ملر�صى ذوي االحتياجات اخلا�صة. فقد افتتح 
على  حتتوي  داون  متلزمة  ملر�صى  متكاملة  عيادة  ت��وام  م�صت�صفى 
اأحدث االأجهزة و االإج��راءات ال�صرورية لرعاية املر�صى، ومت ت�صليم 
باالإ�صافة  ملر�صى ذوي االحتياجات اخلا�صة.  )اأب�صر(  بطاقة   185
اإىل اإط�����لق خ���ط ���ص��اخ��ن مل�����ص��اع��دة ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة يف 
ت�صجيل املواعيد و ت�صهيل االإجراءات ب�صكل اأ�صرع. كما مت زيادة عدد 
مواقف ال�صيارات اخلا�صة باملر�صى من ذوي االحتياجات اخلا�صة يف 

امل�صت�صفى. 
�صممت �صحة بطاقات )اأب�صر( لت�صهيل زيارات ومتابعة مر�صى ذوي 
االأولوية  الرعاية ال�صحية، وتقدمي  االحتياجات اخلا�صة يف مرافق 
لهم يف احل�صول على العلج الطبيعي، وت�صهيل �صرف االأدوي��ة من 
اخلدمات.  من  وغريها  ال�صعاعية  الفحو�صات  واإج���راء  ال�صيدلية، 
هذه املبادرة تدل على االهتمام والرعاية التي تقدمها �صركة �صحة 

والتزامها برعاية ذوي االحتياجات اخلا�صة. 
االحتياجات  لذوي  خم�ص�صاً  �صاخناً  خطاً  توام  م�صت�صفى  اأطلق  كما 
ي�صاعدهم يف  �صوف  والذي   ،7074774-03 الرقم  اخلا�صة على 
ت�صجيل املواعيد اخلا�صة بهم وت�صهيل االجراءات ب�صكل اأ�صرع واأكر 

كفاءة .
وجاءت هذه الت�صريحات خلل االجتماع الثالث ل� )مبادرة م�صوؤول( 
للتوعية املجتمعية لذوي االحتياجات اخلا�صة الذي عقد حتت رعاية 
العني. ومت تنظيم هذا االجتماع ب�صكل  اأي��ل،  �صركة �صحة يف فندق 
م�صرك من قبل م�صت�صفى توام و م�صت�صفى العني للمر�صى واأ�صرهم 
ذوي  ع��ر���س  ك��م��ا  ودي.  ب�صكل  معهم  وال��ت��ح��دث  امل�����ص��وؤول��ني  ملقابلة 
املرافق  يف  تواجههم  التي  امل�صاكل  اأولياءهم  و  اخلا�صة  االحتياجات 

ال�صحية، وقدموا اإقراحاتهم و اأراآءهم حول املبادرات اجلديدة.
وتعليقاً على ختام اجتماع م�صوؤول الثالث بنجاح، قال حميد املن�صوري، 
نائب املدير التنفيذي مل�صت�صفى توام : باالإ�صافة اإىل جميع امللحظات 
التي تلقينها من عملئنا الذين �صاركوا فاالجتماع، الذي يعد بادرة 
ا�صتفتاء  اأي�صا  اأجرينا  فلقد   ، �صحة  �صركة  قبل  من  مهمة  و  رائعة 
حول ر�صا املر�صى و ذلك يف الربع االأخري من عام 2012. كما و مت 
اأخذ التو�صيات بعني االإعتبار و العمل على تطبيقها و التي �صاهمت 
بتقدمي مبادرات جديدة من �صانها اأن ترفع معدل م�صتوى اخلدمات 
التي نقدمها يف توام، نحن االآن نعمل على معاجلة متطلبات املر�صى 
من فئة ذوي االحتياجات اخلا�صة ب�صكل اأف�صل، و نعمل على البحث 
�صركة �صحة  م��ع  نعمل  و���ص��وف  نهجنا.  اب��ت��ك��ارا يف  اأك���ر  ط��رق  ع��ن 
واملوؤ�ص�صات ال�صريكة لها القامة املزيد من هذه االجتماعات واإعلن 
مبادرات جديدة من �صاأنها اأن جتعل م�صتويات اخلدمة التي نقدمها 

معيارا يف جميع اأنحاء العامل .
ا�صراف  و�صتعقد اجتماعات مبادرة م�صوؤول يف مقرات خمتلفة حتت 
من �صركة �صحة و تنفيذ من مقدمي الرعاية ال�صحية كل ربع �صنة.

قال خليفة ال�صغري الكتبي، نائب املدير العمليات يف �صركة �صحة : اإن 
اجتماعات مبادرة م�صوؤول هي جزء من حملة جديدة تقوم بها �صحة 
لتوفري اأف�صل خدمات الرعاية ال�صحية لذوي االحتياجات اخلا�صة. 
للمر�صى  اجتماعات  و  لقاءات  �صركاءها  مع  بالتعاون  �صحة  وتنظم 

�صاعية لك�صب ر�صا وثقة ووالء املر�صى. 
واأ�صاف قائًل: تعمل �صركة �صحة على تطوير نظامها للو�صول اإىل 
م�صتوى عاملي يف الرعاية ال�صحية. و تدرك �صحة باأن التميز يتطلب 
النظام والتعاون وال�صفافية يف تلقي امللحظات و ال�صكاوي. وت�صاهم 
مع  للتوا�صل  وفاعلة  جديدة  اأ�صاليب  خلق  يف  للتوعية  �صحة  حملة 
العملء ب�صكل مبا�صر وفق اأف�صل معايري اخلدمات ال�صحية و�صمان 

اأخذ اآراء و مقرحات اجلمهور امل�صتهدف . 
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ال ميلك اجلي�س االأمريكي ما ُيقارب اخلم�صة اآالف 
باملهارات  يتحلون  ال��ذي��ن  امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة  خ���رباء  م��ن 
قيادة  اإىل  املتوافرة  االأع��داد  نقل  و�صيوؤدي  اللزمة. 
يف  وف��راغ��ات  كبري  نق�س  اإىل  االف��را���ص��ي  الف�صاء 
الوحدات التي يعملون فيها راهناً. اأما برامج التعليم 
 Cyber وال���ت���دري���ب ال��ك��ث��رية، مب���ا ف��ي��ه��ا م���واق���ع
لتوؤّمن العدد املطلوب  اإىل عقود  Corps، فتحتاج 
من حماربي االإنرنت، حتى لو كانت تعمل بطاقتها 
الق�صوى. باخت�صار، يبدو اأن ال�صبل اإىل �صد احلاجة 
امللحة اإىل عدد اأكرب من اجلنود الرقميني حمدودة، 
توظيف  لتجربة طرق  م�صتعدة  االإدارة  كانت  اإذا  اإال 

مبتكرة بهدف جذب َمن ميلكون املهارات اللزمة.
من هذه الطرق املبتكرة اإقناع تقنيي قطاع املعلوماتية 
ل�صالح  والعمل  القيادة  ه��ذه  اإىل  باالن�صمام  املهرة 
تقليدية،  توظيف  طريقة  الت��ب��اع  داع���ي  ال  بلدهم. 
���ص��ن��وات من  ي��ت��ق��ّدم تخ�صي�س  َم���ن  ف��ار���ص��ني ع��ل��ى 
اخلدمة الفعلية. فيمكن مثًل �صم الرجال والن�صاء 
اأو  واحل���ر����س،  االح��ت��ي��اط  ت�صكيلت  اإىل  امل��وه��وب��ني 
حتى ابتكار وحدات جديدة تَعّد خ�صو�صاً لهم. ومن 
قرب  اإ�صراتيجية  بطريقة  مواقعها  اإق��ام��ة  املمكن 

حماور عامل املعلوماتية.
يف موفيت  راه��ن��اً  م�صاحة  تتوافر  امل��ث��ال،  �صبيل  على 
وحدات  راه��ن��اً  تقع  حيث  ال�صليكون،  وادي  يف  فيلد 
واالحتياط  الوطني  النف�صيات يف احلر�س  العمليات 
التابعني ل�صلح اجلو. واأعرف الكثري من التقنيني 
خلدمة  مماثلة  فر�صة  اقتنا�س  يف  يرغبون  الذين 
مت هذه الوحدات اإىل وحدات اأخرى  بلدهم. واإذا �صُ
البلد،  اأنحاء  املعلوماتية يف خمتلف  يف حماور عامل 
ف�صننجح يف �صّد هذه احلاجة ب�صرعة. يقبل اجلميع 
بتقدمي فرات ق�صرية متكررة من اخلدمة الفعلية. 
من  متوا�صًل  تدفقاً  �صي�صمن  الكبري  عددهم  لكن 

املحاربني الرقميني اإىل النظام.
الكبري من  العدد  ه��ذا  لتاأمني  االأخ��رى  الطرق  من 
امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة ت��وظ��ي��ف ك��ب��ار قرا�صنة  خ����رباء ع���امل 
كان  واإن  اليوم،  معتَمدة  الطريقة  هذه  الكمبيوتر. 
نطاقها اأ�صيق بكثري. لكنني اأق�صد هنا العثور )لي�صت 
العامل،  حول  القرا�صنة  اأب��رز  على  ال�صهلة(  باملهمة 

اأ�صخا�س ي�صتطيعون بكل �صهولة اخراق اأي و�صائل 
ح��م��اي��ة اإل��ك��رون��ي��ة، وت��وظ��ي��ف��ه��م. ح��ت��ى ال��ي��وم، بعد 
مرور نحو 25 �صنة على اإحلاق دودة موري�س ال�صرر 
باالإنرنت  املت�صلة  الكمبيوترات  من   10% بنحو 
انت�صار مبتكرة )اأول عملية قر�صنة  اآلية  من خلل 
ال��ق��را���ص��ن��ة احلقيقيني  ع���دد  ي��ت��خ��ط��ى  ك�����ربى(، ال 
البارعني ب�صع مئات )فكروا يف مورفيو�س وترينيتي 
ونيو يف �صل�صلة اأفلم The Matrix(. ت�صعى دول 
و�صبكات اإجرامية كثرية اإىل التعامل مع هوؤالء. لكن 
االإرهابيني مل يحاولوا �صلوك هذا الدرب الأنهم رمبا 
يخ�صون اأن يكون القر�صان الذي يلجاأون اإليه عميًل 
مزدوجاً، فيف�صح اأمر ال�صبكة باأ�صرها، التي �صرعان 

ما ُيق�صى عليها.

ترحيب الأبطال
ال�صواريخ  علماء  االفرا�صي  الف�صاء  اأ�صياد  ي�صبه 
االأملان بعد احلرب العاملية الثانية. فقد �صعى طرفا 
احلرب الباردة اإىل توظيفهم لبناء �صواريخ للحرب 
اأحدهم،  اأ�صبح  وق��د  الف�صاء.  ال�صتك�صاف  واأخ���رى 
فرينر فون براون، بطًل اأمريكّياً نتيجة م�صاهماته 
الكبرية يف برنامج الف�صاء االأمريكي. وما زلت اأذكر 
اأنني كنت اأجل�س يف اإحدى دور العر�س، عندما كنت 
�صغرياً، وال�صعادة بادية على وجهي، فيما رحت اأتابع 

ق�صة حياة فون براون
اأحد بواقع  I Aim at the Stars. مل يكرث 
اإىل  �صيحملنا  كان  َمن  لندن، فهو  اأحياناً  اأنه ق�صف 

الف�صاء اخلارجي.
ا�صتك�صافاتنا  قيادة  ي�صتطيعون  َمن  اأن  املفارقة  لكن 
يف الف�صاء االفرا�صي مل يحظوا برحيب االأبطال 
الرقمي  العامل  قرا�صنة  يلقى  املتحدة.  الواليات  يف 
ال�����ص��ني ورو���ص��ي��ا وغ��ريه��م��ا من  م��ع��ام��ل��ة ح�صنة يف 
ما  غالباً  حيث  املتحدة،  ال��والي��ات  با�صتثناء  ال���دول، 
يتعامل اجلهاز  ك��ذل��ك  ال��ق��ان��ون.  رج���ال  ي��ط��ارده��م 
املثال،  �صبيل  على  ك��ب��رية.  بق�صوة  معهم  الق�صائي 
واجه اآرون �صوارتز، القر�صان الذي اأراد ن�صر مقاالت 
جم����لت اأك���ادمي���ي���ة ع��ل��ى ���ص��ب��ك��ة االإن����رن����ت )فكرة 
اإىل  ت�صل  قد  �صجن  عقوبة  االأك��ادمي��ي��ون(  يحبذها 

35 �صنة لولوجه هذه املقاالت )الكثري منها(. ولكن 
اأم��ام املحكمة، انتحر  اأو ميثل  اأن يقبل ب�صفقة  بدل 
القر�صان  ���ص��وارت��ز  ُيعترب  وال  اأ���ص��اب��ي��ع.  ث��لث��ة  قبل 

الوحيد الذي قتل نف�صه.
الذي متّكن  ماكينون،  حاالت مثل غاري  اأي�صاً  ثمة 
من  الكثري  اخ���راق  بريطانيا  يف  اإق��ام��ت��ه  مقر  م��ن 
اأنظمة املعلومات الدفاعية احل�صا�صة قبل نحو عقد 
املبدئية  ال�صر  كلمات  ب��ني  دخ��ول  نقاط  ع��ن  ببحثه 
التوحد،  يعاين  ال��ذي  ماكينون،  كان   . ُتغريَّ التي مل 
)وَم����ن ال  ال��ط��ائ��رة  ال�����ص��ح��ون  ع��ن حقيقية  يبحث 
من  بكثري  ت�صبب  لكنه  حقيقتها؟(.  معرفة  ي��ري��د 

اال�صطراب يف اأنظمة اجلي�س والبحرية.
اأم�صت احلكومة االأمريكية �صنوات حماولًة ترحيله 
القومي  االأم��ن  مكتب  اأن  غري  املتحدة،  اململكة  من 
ال��ربي��ط��اين رف�����س ال��ط��ل��ب االأم���ريك���ي يف اخلريف 
اأن  نف�صي  تقييم  )اأظ��ه��ر  اإن�صانية  الأ���ص��ب��اب  امل��ا���ص��ي 
ماكينون قد ينتحر اإن ُرّحل(. رغم ذلك، مل ُت�صَقط 
هذه  مبتابعة  وا�صنطن  وتهدد  �صده،  مة  املقدَّ التهم 
القرا�صنة  ك��ب��ار  اج��ت��ذاب  اأردن����ا  اإن  ول��ك��ن  الق�صية. 
يجب  التي  االأه��م  الق�صية  هذه  ُت�صّكل  معنا،  للعمل 
اأوباما �صلحياته ومينح  اأن ي�صتخدم فيها الرئي�س 

ماكينون العفو.
ال �صك يف اأن عمل رحمة واحداً يقِدم عليه الرئي�س، 
ل��ن ي�صلح مت��ام��اً علقات  ك��م��ا يف ح��ال��ة م��اك��ي��ن��ون، 
اأنه  اإال  بينهما.  الثقة  ويعزز  باحلكومة  القرا�صنة 
االإداري  ال��ن��ظ��ام  اإدراك  اإىل  ق��وي��ة  اإ����ص���ارة  �صي�صّكل 
وتوظيف  االفرا�صي  العامل  اأ�صياد  اجتذاب  حكمة 
لقاء  فر�صة  يل  ت�صنت  ال�صنني،  مر  على  مهاراتهم. 
عدد من اأف�صل القرا�صنة يف العامل والتعرف اإليهم، 
عن  )ف�صًل  بينهم  امل�صرك  القا�صم  اأن  والح��ظ��ت 
الف�صاء  اإىل جمال  عميق  اجن���ذاب  امل��ذه��ل(  ال��ذك��اء 
ن�صر  يف  الرغبة  تتملكهم  ال  وتعقيده.  االفرا�صي 
اخل�����راب. ع��ل��ى ال��ع��ك�����س، ي��وؤم��ن��ون ب�����ص��رورة تدفق 
اأن احلرية  م��ع��ت��ق��دي��ن  واأم������ان،  ب��ح��ري��ة  امل��ع��ل��وم��ات 
للحرية يف )العامل  ت�صّكل غالباً منرباً  االفرا�صية 
العربي  الربيع  اأحداث  نتاأمل  اأن  احلقيقي(. ويكفي 

لندرك كم واقعية نظرتهم هذه!

املعلوماتية  ع��امل  يف  التقنيني  توظيف  ع��ن  ف�صًل 
من  ف��ئ��ة  اأي  ت�صد  )ال  الكمبيوتر  ق��را���ص��ن��ة  وك��ب��ار 
هاتني وحدها حاجات القيادة الع�صكرية االأمريكية 
ث��ال��ث مللء  ي��ت��واف��ر اح��ت��م��ال  للف�صاء االف��را���ص��ي(، 
هذه ال�صواغر: زيادة ا�صتخدام الذكاء اال�صطناعي. 
الربامج  )ف���ك���روا يف  اال���ص��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء  مي��ت��از 
الذكية، ال الرجال االآليني( يف �صرعته  االإلكرونية 
كبرياً  دوراً  اليوم  اال�صطناعي  الذكاء  ي��وؤدي  ودقته. 
الدفاعي  )اأجي�س(  نظام  مثًل،  نذكر،  البحرية.  يف 
وال��ت��وج��ي��ه يف  التحكم  وب��رام��ج  احل��رب��ي��ة  ال�صفن  يف 
�صواريخ الهجمات الربية توماهوك. ويكمن اخلطر 
ب�صري يف  توجيه  دون  ال��ذك��اء من  ه��ذا  ا�صتخدام  يف 
املعايري  )وف��ق  الذكاء احلكم  ي�صيء هذا  اأن  احتمال 
ال��ب�����ص��ري��ة(. ل��ذل��ك اأق���رح دم��ج ق���درات اجل��ن��ود مع 
القوة  الذكاء اال�صطناعي، ما ي�صاعف هذه  فاعلية 
يف احلال. هكذا جنمع بني اجلنود االأذكياء والربامج 
الذكية. علوة على ذلك، ت�صتطيع ردود فعل الذكاء 
الدفاع  وزي��ر  دع��وة  اأن حت��ّول  ال�صريعة  اال�صطناعي 
االأمريكي ليون بانيتا اإىل قدرات وقائية افرا�صية 
اإىل حقيقة، مبا اأن �صد هجوم يتطلب غالباً رّد فعل 
الهجوم  الثانية. لكن  اأج��زاء �صغرية من  يف غ�صون 
ال يتطلب هذه ال�صرعة، مبا اأنه يتمتع عادًة بعن�صر 
املفاجاأة. يف هذه احلالة، ي�صتطيع اجلندي اأن يتحكم 

اإىل حّد ما بكمبيوتره.
على  مبتكرة  ط��رق  ث��لث  ت��ت��واف��ر  ال��ق��ول،  خل�صة 
االأقل للبدء بتحقيق روؤية تو�صيع القيادة الع�صكرية 
االأم���ريك���ي���ة ل��ل��ف�����ص��اء االف���را����ص���ي، ال��ت��ي ُطرحت 
اأخرياً. لكن املوؤ�صف اأن اأّياً منها ال ُيعتمد باحلما�صة 
الكافية. ويف وقت ي�صن فيه كثريون حروباً يف العامل 
االفرا�صي )تاأملوا التقارير االأخرية عن العمليات 
القدرات  تنمو  وال�صينية(،  االإي��ران��ي��ة  االفرا�صية 
االأمريكية ببطء �صديد. ولكن اإن كان �صباق الت�صلح 
احلرب  خلل  االأول  الهدف  نووية  اأ�صلحة  لتطوير 
الباردة، ي�صّكل �صباق املوؤ�ص�صات لبناء �صبكات قر�صنة 
االفرا�صية(  )احل����رب  ع�����ص��ر  يف  ال��رئ��ي�����ص��ة  ال��ق��وة 
حذائنا  �صريط  لرنبط  نتخبط  زلنا  ما  لكننا  ه��ذا. 

الريا�صي يف هذا ال�صباق.

خل�صت درا�صة اأمريكية اأعدها باحثون مبركز الدرا�صات النف�صية بنيويورك اإىل اأنه با�صتئ�صال جزء موجود مبقدمة 
الراأ�س بالق�صرة اخلارجية للمخ ميكن زرع جزء خا�س للتحكم باأفكار ال�صخ�س مبا يتوافق مع روح الع�صر.

متعلقة  عدوانية  ميول  لديهم  من  مخ  على  دقيق  م�صح  وعمل  البحث  اأثناء  باأنه  النتائج  هذه  الباحثون  ويعلل 
تغيري  اإىل  االإن�صان  يدفع  ما  وهو  اجلبهة،  مبقدمة  الواقعة  املنطقة  بهذه  تلف  وج��ود  تبني  الدينية  باملعتقدات 
�صلوكه نحو العنف والدمار والتطرف الفكري، ويرى الباحثون اأن تلف الف�س ال�صدغي ملن لديهم ميول عدوانية 
يعوق اإر�صال املخ ملوجات التحكم يف ال�صلوك العدواين مما يحتم �صرورة علج هذا التلف وا�صتبداله بخليا اأخرى 

�صاحلة.
الدرا�صة غري منطقي ويجب  اإليه  اأن ما تو�صلت  القاهرة،  املخ واالأع�صاب بجامعة  اأ�صتاذ  راأي د. �صمري املل  ويف 
اأ�صبابه والت�صدي له، فالعلم بكيفية عمل املخ يف مناطق كثرية بالدماغ فقري جًدا مهما تطورت و�صائل  معرفة 

البحث والت�صخي�س، فهناك خطوط حمراء للمعرفة ال ي�صتطيع االأمريكيون ك�صف ال�صتار عنها.

عل�م وتكن�ل�جيا
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ت�صّكل الدعوة، التي حتدثت عنها و�صائل الإعالم، لزيادة حجم القيادة الع�صكرية الأمريكية للف�صاء الفرتا�صي )اإىل نحو 
5 اآلف من قرا�صنة الكمبيوتر وغريهم من خرباء عامل املعلوماتية( بنحو خم�صة اأ�صعاف حتدّيًا كبريًا، اإن كان من ال�صروري 

�صغل هذه الوظائف ال�صاغرة كافة. التفا�صيل من )فوراين بولي�صي(.

جر�حة خمية للتحكم باالأفكار
 مبا يتو�فق مع روح �لع�صر

بحاجة ل�5 اآلف من حماربي الإنرتنت وغريهم من خرباء عامل املعلوماتية

�لف�صاء �الفرت��صي... �أمريكا ُتنِّد �لقر��صنة!

ميكروبات للتنقيب عن �لذهب 
اإىل ا�صتخراج الذهب اخلفي من املناجم  اأولئك ال�صاعني  اإن  ميكن القول 
اأ�صافوا البكترييا اإىل �صندوق العدة اخلا�س بهم،  اإذا  قد ُيح�صنون �صنعاً 
يرتبط  جزيئاً  يفرز  اأ�صيدوفوران�س(  )دي  اجلرثوم  اأن  العلماء  اكت�صف  اإذ 

له اإىل ذهب �صلب م�صع والمع. بالذهب املحلول ويحوِّ
الباحث يف جامعة  ري��ث  املجهرية فرانك  االأح��ي��اء  اخت�صا�صي علم  وق��ال   
اأديليد االأ�صرالية: قد يعالج هذا اجلرثوم -ورمبا جراثيم اأخرى مثله- 
الذهب  م��ن  دقيقة  ذرات  ن  ي��ك��وِّ اأو  التعدين،  م��واق��ع  يف  ال��ذه��َب  ي���وم،  ذات 

مبكونات مرغوبة.
وذكر ريث وزملوؤه يف �صنة 2006 اأنهم عروا على طبقات حيوية رقيقة 
اإىل  اإ�صافًة  الربة،  يف  ال�صلبة  الذهب  حبيبات  على  تنمو  البكترييا  من 
من  الذهب  ير�صب  اجلرثومية  االأن���واع  ه��ذه  بع�س  اأن  واآخ��ري��ن  اكت�صافه 

املحلول.
اأ���ص��ي��دوف��وران�����س بهذه  ق��ي��ام ج��رث��وم دي  اآخ���ر كيفية  ف��ري��ق  االآن  وي�����ص��رح 
لت�صكل  املحلول  الذهب  تلتقط  اإنه يفرز ق�صا�صة بروتني  العملية فيقول 
ناثان ماغاريف وزم��لوؤه يف جامعة ماك ما�صر  ن�صر  الذهب، وقد  معدن 
الكندية هذه احل�صيلة اأون الين يف 3 فرباير اجلاري على نيت�صر كيميكال 

بيولوجي.
خمترب  من  فريدريك�صون  جيم  املجهرية  االأح��ي��اء  علم  اخت�صا�صي  واأك��د 
با�صيفيك نورث و�صت الوطني يف ريت�صلند بوا�صنطن، اأن اأ�صلوب اجلرثوم 
بالن�صبة  �صاماً  املحلول  الذهب  ويعترب  ع��ادي.  غري  الذهب  ا�صتخراج  يف 
اإىل العديد من البكترييا، غري اأن نقل االإلكرونات اإىل العن�صر املحلول 
يغري  اآخر  ويقوم جرثوم  ال�صار،  املعدين احلميد وغري  �صكله  اإىل  له  يحوِّ
داخل  التحويل  بعملية  ميتاليديوران�س(  )كابرييافيد�س  يدعى  الذهب 
الذهب  على  اأ�صيدوفوران�س(  )دي  يفرزه  الذي  وي�صفي اجلزيء  خلياه، 

ال�صلبة واجلمود.
وق���ال ف��ري��دري��ك�����ص��ون، ال���ذي مل ي�����ص��ارك يف ه��ذه ال��درا���ص��ة: ب�صكل م��ا هو 

ي�صت�صعر الذهب ويحمي نف�صه.
اأطلق ماغاريف وزملوؤه على املركب الذي ُيفَرز ا�صم )دلفتيباكتني(،  وقد 
وتبني لهم اأنه مماثل للمركبات التي ت�صتخدمها البكترييا والفطر وبع�س 

النباتات ال�صتخراج احلديد واملعادن االأخرى من املحاليل.
 واأو�صح ماغاريف اأن دي اأ�صيدوفوران�س رمبا اختار خلل تطوره هذا املركب 

ومّكنه من العي�س برفقة الذهب. 
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العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/1101  جتاري كلي    
اىل املدعى عليه/1- �صركة فيكتوريا للمقاوالت ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا ان 
ابراهيم لوتاه    الوطنية للخر�صانة اجلاهزة وميثله: من�صور عي�صى  ال�صركة  املدعي/ 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2013/1/30 يف الدعوى املذكورة 
توؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  اجلاهزة  للخر�صانة  الوطنية  ال�صركة  ل�صالح/  اع��له 
درهما  ع�صر  واربعة  وثلثمائة  الفا  وثلثون  و�صتة  مائتان   236.314 مبلغ  للمدعية 
والفائدة عنه بواقع 9% �صنويا من تاريخ ا�صتحقاق مبلغ كل �صيك وحتى ال�صداد التام 
والزمتها بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة 
احل�صوري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا 
االعلن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                            

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1272 مدين جزئي                    
اىل املدعى عليه /1- اجلنة للنقل الربي العام- �س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / �صركة التامني االيرانية وميثله: ابراهيم حممد احمد حممد 
عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  القا�صم  
بالت�صامن والت�صامم مببلغ وقدره )9450 درهم( والر�صوم  وامل�صاريف واتعاب 
ال�صداد  وحتى  اال�صتحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  التاخريية  والفائدة  املحاماة 
8:30 �س  ال�صاعة   2013/4/17 املوافق  االربعاء  يوم  لها جل�صة  وح��ددت  التام. 
بالقاعة ch2D.17 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة ايام 

على االقل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/2112 جتاري كلي                      
)�������س.ذ.م.م(    جمهول  وامل��ق��اوالت  للهند�صة  �صولنكي  امل��دع��ى عليه /1-  اىل 
����س.ذ.م.م( وميثله:   ( البناء  ملقاوالت  االدي��ب   / املدعي  ان  االقامة مبا  حمل 
الزام  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  املطوع  حممد  ح�صن  عبدالرحمن 
القانونية  والفائدة  دره��م(   578.000( مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعى 
9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد والزامه بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم االثنني املوافق 2013/4/22 ال�صاعة 9:30 �س 
بالقاعة ch2E.22 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة ايام 

على االقل . )علما بان اخلبري قد اودع التقرير يف ملف الدعوى(.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/907 عقاري كلي                      
اىل املدعى عليه /1- تاون �صنر ماجنمنت ليمتد جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / بيتري جوزيف هاثرييل جرين وميثله: ريا�س عبداملجيد حممود 
الكبان  قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها بف�صخ العقد بني املدعي واملدعي 
 235678( وق��دره  مببلغ  والت�صامن  بالتكافل  عليهما  املدعي  وال���زام  عليهما 
واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  اال�صتلم  تاريخ  من   %9 بواقع  والفائدة  دره��م( 
املحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 2013/4/25 ال�صاعة 11:00 
قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�صور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا   ch1B.8 بالقاعة  ���س 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثلثة ايام على االقل . 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/907 عقاري كلي                      
اىل املدعى عليه /1- �صركة الديوان لل�صيانة العامة-ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / بيتري جوزيف هاثرييل جرين وميثله: ريا�س عبداملجيد حممود الكبان  
والزام  عليهما  واملدعي  املدعي  بني  العقد  بف�صخ  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اقام  قد 
بواقع  والفائدة  دره��م(   235678( وق��دره  مببلغ  والت�صامن  بالتكافل  عليهما  املدعي 
9% من تاريخ اال�صتلم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم 
اخلمي�س املوافق 2013/4/25 ال�صاعة 11:00 �س بالقاعة ch1B.8 لذا فانت مكلف 
او م�صتندات  او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�صور 
للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة ايام على االقل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون 

مبثابة ح�صوري. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1228 جتاري كلي                      
ان  االقامة مبا  للمقاوالت جمهول حمل  ا�صيكو  �صركة   -1/ عليه  املدعى  اىل 
وميثلها  )ذ.م.م(  ال��داخ��ل��ي  للت�صميم  ال��داخ��ل��ي��ة  اخل��ط��وط  �صركة   / امل��دع��ي 
باقر  ال�صيد وميثله: هبه علي غلوم حممد  �صينمار عبداهلل  ال�صيد/  مديرها 
اهلي  قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم   ) دره��م   442449.10( وق��دره 
القانونية 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم 
فانت  ل��ذا   ch1B.8 بالقاعة  �س   9:30 ال�صاعة   2013/4/14 امل��واف��ق  االح��د 
مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة ايام على االقل . 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2010/1756 جتاري كلي                      
اله عبدى فرد جمهول حمل االقامة  اىل املدعى عليه /1- غل مر�صا �صكر 
حممد  ابراهيم  وميثله:  املكتوم  ف��رع  اي���ران-  ���ص��ادرات  بنك   / املدعي  ان  مبا 
بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د  القا�صم   حممد  احمد 
املدعي عليهم بالتكافل والت�صامن مببلغ وقدره )740415.42 درهم( والر�صوم 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 15% من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى 
ال�صداد التام.   وحددت لها جل�صة يوم االثنني املوافق 2013/4/29 ال�صاعة 9:30 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2E.21 بالقاعة  �س 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثلثة ايام على االقل . 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/22 مدين كلي                      
واملقاوالت-  العامة  للتجارة  ال�صرق  �صي  ام  ت��ي  �صركة   -1/ عليه  امل��دع��ى  اىل 
ال�صيدة/ كيه اوماثيو  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /  ذ.م.م وميثلها 
تريوفينجادارامانوجام فينوجوبال وميثله: حمده ح�صني احمد جا�صم مكي   
قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بندب خبري متخ�ص�س مع الزام 
يوم  جل�صة  لها  وح���ددت  امل��ح��ام��اة.  وات��ع��اب  وامل�صاريف  بالر�صوم  عليه  امل��دع��ي 
اخلمي�س املوافق 2013/4/11 ال�صاعة 9:30 �س بالقاعة ch2D.18 لذا فانت 
مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة ايام على االقل .ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/487 عقاري كلي                      
اىل املدعى عليه /1- جمموعة فورت�صن لل�صتثمار جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / حممد زكريا �صهاب وميثله: را�صد عبداهلل علي بن عرب قد اقام 
عليها  واملدعى  املدعي  بني  العقد  بف�صخ  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك 
والزام املدعى عليها مببلغ وقدره )857144 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
املحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 2013/4/18 ال�صاعة 11:00 
�س بالقاعة ch1B.8 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة ايام 

على االقل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/141 تنفيذ ايجارات
املنفذ ���ص��ده/1- علي م��اح��ي علي جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان طالب  اىل 
الفا�صل  ومي��ث��ل��ه:  )ح��ال��ي��ا(  اخل��اج��ه  عبدالرحمن  ال��ع��اب��دي��ن  زي��ن  التنفيذ/ 
مع�صتم عبدالرحمن املقبول   ومبوجب القرار ال�صادر من اللجنة الق�صائية 
اخلا�صة بالف�صل بني املوؤجرين وامل�صتاأجرين ببلدية دبي فانك مكلف باالتي: 
1- �صداد املبلغ املنفذ به وق��دره )138411 دره��م( دره��م اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة وذلك خلل 15 يوم من تاريخ ن�صر هذا االعلن.  وعليه فان 
بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعلن. 
رئي�ض الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/873 تنفيذ ايجارات
مديرها/  ذ.م.م  ���س  الغذائية  امل���واد  لتجارة  غلوم  وليد  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
�صيد ا�صف اخر ها�صمي  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ مي 
اخلا�صة  الق�صائية  اللجنة  من  ال�صادر  القرار  ومبوجب  ذ.م.م  �س  للعقارات 
بالف�صل بني املوؤجرين وامل�صتاأجرين ببلدية دبي فانك مكلف باالتي: 1- �صداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )35124 درهم( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وذلك خلل 15 يوم من تاريخ ن�صر هذا االعلن.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15  االج��راءات 

يوما من تاريخ ن�صر هذا االعلن. 
رئي�ض الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/139 تنفيذ ايجارات
مديرها/يونك  ����س.ذ.م.م(   ( للتجارة  احلو�صني  عبداهلل  �صده/1-  املنفذ  اىل 
�صي جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ اخلاجه للعقارات وميثله: 
اللجنة  من  ال�صادر  القرار  ومبوجب  املقبول  عبدالرحمن  معت�صم  الفا�صل 
فانك  دب��ي  ببلدية  وامل�صتاأجرين  املوؤجرين  بني  بالف�صل  اخلا�صة  الق�صائية 
مكلف باالتي: 1- �صداد املبلغ املنفذ به وقدره )29372 درهم( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة وذلك خلل 15 يوم من تاريخ ن�صر هذا االعلن.  
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعلن. 
رئي�ض الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/270 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �صده/1- خالد حممد ابراهيم عبا�س جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ نيوز �صريفي�صيز جروب وميثله: حكمت حممود 
فيا�س  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع 
خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )14295( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ 
ومبلغ  املحكمة  خلزينة  ر�صوم  دره��م   143 مبلغ  اىل  .باال�صافة  املحكمة 
�صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  االب��ت��دائ��ي��ة.   ال��دع��وى  ر���ص��وم  دره���م   360
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعلن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/50 تنفيذ مدين
ان  االقامة مبا  الك�صندر كيم  جمهول حمل  املنفذ �صده/1-  اىل 
طالب التنفيذ/ الفراد بو �صو وميثله: حكمت حممود فيا�س  قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )1471505.74( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة . وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر 

هذا االعلن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10762 بتاريخ   2013/4/9     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1201 /2012   عم  جز- م ر-ب-ع ن

افاميا  عليه:  مدعي  بنغلدي�س  اجلن�صية:  االمني  روح  مدعي/عبداملنان 
للبواب واملطابخ ذ.م.م اجلن�صية: االمارات مو�صوع الدعوى: مطالبة عمالية  
املطلوب اعلنه/ عبداملنعم حممود حممد ال�صيد اجلن�صية: م�صر  عنوانه: 
يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر 
الثلثاء املوافق 2013/4/9 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور 
ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة العني االبتدائية - الكائنة 
املركز االداري �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثلثة 

ايام على االقل. �صدر بتاريخ  2013/4/08
قلم املحكمة العمالية                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/483  جتاري كلي                
اىل املدعى عليه/1- كلوديو ايليازار او�صوريو- ب�صفته �صريكا ومدير �صركة 
انوفيتف كميونيتي للمقاوالت- �س.ذ.م.م   جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / حممد م�صهور حامت مقدم نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�صتها 
املنعقدة  بتاريخ 2013/3/26 يف الدعوى املذكورة اعله. اخطاركم بورود 
تقرير ال�صيد اخلبري املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�صة يوم الثلثاء 
املوافق 2013/4/23 ال�صاعة 9.30 �صباحا بالقاعة ch1C.15 للتعقيب 

على التقرير.)علما بانه مت تعديل الطلبات(
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�صم ال�صركة: يونك كرافت للتجارة )�س.ذ.م.م(  
اال�صم التجاري:يونك كرافت للتجارة  )�س.ذ.م.م(

ال�صكل القانوين:�صركة ذات م�صئولية حمدودة رقم القيد بال�صجل التجاري: 
مت  ق��د  بانه  بدبي  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1032406
وذلك  اع��له  املذكورة  ال�صركة  باإنحلل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التا�صري 
واملوثق   2013/4/2 بتاريخ  العمومية  اجلمعية  عن  ال�صادر  القرار  مبوجب 
. وعلى من  بتاريخ 2013/4/2  العدل حتت رقم 2013/1/60613  لدى كاتب 
لديه اي اعرا�س او مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني يف مكاتبه الكائنة يف  
رقم 213 ملك موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لتنمية امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة 
امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحبا  �����س.ب:181127   2501521: هاتف   - دي��رة   ،

واالوراق الثبوتية وذالك خلل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعلن .

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�صم ال�صركة: ايفولو�صن لتاأجري احلافالت )�س.ذ.م.م(  
اال�صم التجاري:: ايفولو�صن لتاأجري احلافالت   )�س.ذ.م.م(

ال�صكل القانوين:�صركة ذات م�صئولية حمدودة رقم القيد بال�صجل التجاري: 
مت  ق��د  بانه  بدبي  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1010672
وذلك  اع��له  املذكورة  ال�صركة  باإنحلل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التا�صري 
واملوثق   2013/3/25 بتاريخ  العمومية  اجلمعية  عن  ال�صادر  القرار  مبوجب 
لدى كاتب العدل حتت رقم 2013/1/54982 بتاريخ 2013/3/25 . وعلى من 
لديه اي اعرا�س او مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني يف مكاتبه الكائنة يف  
رقم 213 ملك موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لتنمية امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة 
امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحبا  �����س.ب:181127   2501521: هاتف   - دي��رة   ،

واالوراق الثبوتية وذالك خلل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعلن .

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�صم ال�صركة: ايدل لتجارة مواد البناء )�س.ذ.م.م(  
اال�صم التجاري: ايدل لتجارة مواد البناء )�س.ذ.م.م(

ال�صكل القانوين:�صركة ذات م�صئولية حمدودة رقم القيد بال�صجل التجاري: 
81397 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي بانه قد مت التا�صري 
مبوجب  وذل��ك  اع��له  املذكورة  ال�صركة  باإنحلل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف 
القرار ال�صادر عن اجلمعية العمومية بتاريخ 2013/4/1 واملوثق لدى كاتب 
اي  لديه  م��ن  وعلى   .  2013/4/1 بتاريخ   2013/1/59250 رق��م  حت��ت  ال��ع��دل 
اعرا�س او مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني يف مكاتبه الكائنة يف  رقم 213 
ديرة   ، واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  لتنمية  را�صد  بن  حممد  موؤ�ص�صة  ملك 
- هاتف :2501521 ���س.ب:181127 م�صطحبا معه كافة امل�صتندات واالوراق 

الثبوتية وذالك خلل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعلن .

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بتعيني م�سفي    

ا�صم امل�صفي: املركز الدويل لال�صت�صارات وتدقيق احل�صابات
ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  قد  بانه  بدبي  االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  ت�صهد  ه��ذا  مبوجب 
كرافت  �صركة:يونك  بت�صفية  للقيام  اعله  املذكور  امل�صفي  بتعيني  لديها  التجاري 
للتجارة  كرافت  �صركة/يونك   : جت���اري  ا���ص��م  حت��ت  )����س.ذ.م.م(  للتجارة 
)�س.ذ.م.م(  وذلك مبوجب القرار ال�صادر عن اجلمعية العمومية بتاريخ  2013/4/2 
من  وعلى   2013/4/2 بتاريخ   )2013/1/60613( رق��م  حتت  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق 
لديه اي اعرا�س او مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني يف مكاتبه الكائنة يف مكتب رقم 
213 ملك موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لتنمية امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة ، ديرة - هاتف 
وذالك  الثبوتية  واالوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحبا  �����س.ب:181127   2501521:

خلل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعلن

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بتعيني م�سفي    

ا�صم امل�صفي: املركز الدويل لال�صت�صارات وتدقيق احل�صابات
ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  قد  بانه  بدبي  االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  ت�صهد  ه��ذا  مبوجب 
ايفولو�صن  �صركة  بت�صفية  للقيام  اع���له  امل��ذك��ور  امل�صفي  بتعيني  لديها  ال��ت��ج��اري 
لتاأجري  : �صركة ايفولو�صن  ا�صم جتاري  حتت  لتاأجري احلافالت )�س.ذ.م.م( 
العمومية  اجلمعية  ع��ن  ال�صادر  ال��ق��رار  مبوجب  وذل��ك  )����س.ذ.م.م(   احلافالت  
بتاريخ   )2013/1/54982( رق��م  حتت  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2013/3/25 بتاريخ  
2013/3/25 وعلى من لديه اي اعرا�س او مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني يف مكاتبه 
ال�صغرية  امل�صاريع  لتنمية  را�صد  بن  حممد  موؤ�ص�صة  ملك   213 رق��م  مكتب  يف  الكائنة 
امل�صتندات  كافة  معه  ����س.ب:181127 م�صطحبا   2501521: هاتف   - دي��رة   ، واملتو�صطة 

واالوراق الثبوتية وذالك خلل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعلن

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بتعيني م�سفي    

ا�صم امل�صفي: املركز الدويل لال�صت�صارات وتدقيق احل�صابات
ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  قد  بانه  بدبي  االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  ت�صهد  ه��ذا  مبوجب 
لتجارة  ايدل  �صركة  بت�صفية  للقيام  اع��له  املذكور  امل�صفي  بتعيني  لديها  التجاري 
مواد البناء  )�س.ذ.م.م( حتت ا�صم جتاري : �صركة  ايدل لتجارة مواد البناء  
)�س.ذ.م.م(  وذلك مبوجب القرار ال�صادر عن اجلمعية العمومية بتاريخ  2013/4/1 
من  وعلى   2013/4/1 بتاريخ   )2013/1/59250( رق��م  حتت  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق 
لديه اي اعرا�س او مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني يف مكاتبه الكائنة يف مكتب رقم 
213 ملك موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لتنمية امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة ، ديرة - هاتف 
وذالك  الثبوتية  واالوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحبا  �����س.ب:181127   2501521:

خلل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعلن

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9   
اعالن حكم بالن�سر

فى الدعوى رقم 2011/4652 جتاري- جزئي    
املرفوعة من املدعية/ �صركة ابت لتجارة معدات املقاوالت - اىل املدعى عليها/ الثنايا 
الأعمال احلدادة ذ.م.م نعلمك بانه قد �صدر بحقك يف الدعوى امل�صار اليها احلكم املبني 
ادناه. حكمت املحكمة ح�صوريا للمدعى عليه الثاين وح�صوريا اعتباريا للمدعى عليها 
درهم   44.000 وقدره  مبلغ  للمدعية  يوؤدي  بان  عليهما  املدعى  بالزام  اوال:  االوىل: 
 %4 بواقع  به  املق�صي  للمبلغ  الب�صيطة  القانونية  والفائدة  درهم  الف  اربعةواربعون 
ا�صل  يجاوز  التام ومبا ال  ال�صداد  نهائيا وحتى  احلكم  تاريخ �صريورة هذا  �صنويا من 
املبلغ املق�صي به والزمتهما امل�صروفات ومبلغ مائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة. ثانيا: 
ب�صحة وتثبيت احلجز التحفظي ال�صادر مبوجب االمر على عري�صة رقم 2011/4532 

ورف�صت ماعدا ذلك من طلبات. حكما قابل لل�صتئناف .
قلم الكتاب  

وزار العدل 
حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9   
 اعالن للم�ستاأنف �سده

ا�ستئناف رقم 71 ل�سنة 2011 )عمايل كلي)
امل�صتاأنف : همام �صلح اللحام

ال�صادر  اال�صتئنافية  االحتادية  عجمان  حمكمة  امر(  )حكم-  ا�صتئناف   
بتاريخ /  / يف الق�صية رقم 1515 ل�صنة 2010 )عمايل كلي( اىل ) العجر 
ان  اع��ل��م  بالن�صر-  وع��ن��وان��ه:  )ذ.م.م(  العامة  ال�صيانة  مل��ق��اوالت  امللكي 
اال�صتئناف يف الدعوى اعله �صتنظهر املحكمة يف ال�صاعة  10.00 من يوم 
14 �صهر 4 �صنة 2013 فان مل حت�صر ب�صخ�صك او بوا�صطة وكيلك املعتمد 
فان اال�صتئناف �صي�صمع ويف�صل فيه يف غيبتك. طريقة االعلن : يعلن 

ن�صراً.  
قلم اال�ستئناف

وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية اال�ستئنافية
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العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/33 تنفيذ ايجارات
انيل  مديرها/  .ذ.م.م  �س  الكمبيوتر  لتجارة  نقاط  ت�صع  �صده/1-  املنفذ  اىل 
راجلدا�س ماكهيجا جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ احمد عدنان 
ال�صادر  القرار  ومبوجب  ال�صايغ   نا�صر  ح�صن  مع�صومة  وميثله:  للعقارات 
ببلدية  وامل�صتاأجرين  املوؤجرين  بني  بالف�صل  اخلا�صة  الق�صائية  اللجنة  من 
دبي فانك مكلف باالتي: 1- �صداد املبلغ املنفذ به وقدره )36805 درهم( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وذلك خلل 15 يوم من تاريخ ن�صر هذا 
االع��لن.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعلن. 
رئي�ض الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9     

  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/813 مدين كلي                      

اىل املدعى عليهما/1- خالد فرج الكندي 2-- ريا�س فرج الكندي جمهويل حمل 
االقامة مبا ان املدعي / غالب م�صطفى ال�صراج وميثله: عبدالرحمن حممد 
املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  النعيمي  ال�صرهان  عبدالرحمن 
االقرار  التوقيع على �صورة  ب�صحة  يقرا  بان  والزامهما  املدعى عليهما  بالزام 
وامل�صاريف.        والر�صوم  الثاين  عليه  واملدعى  االول  عليه  املدعى  �صهادة  و�صماع 
وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 2013/4/11 ال�صاعة 9:30 �س بالقاعة 
ch2D.18 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثلثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما 

االقل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/1183  جتاري كلي    
املدعي/  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  بيتا  وايلد  �صركة  عليه/1-  املدعى  اىل 
�صركة هايتك اوفي�ص�س ذ.م.م وميثله: احمد �صيف ماجد بن �صامل املطرو�صي نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2012/12/25 يف الدعوى املذكورة اعله 
للمدعية مبلغ  توؤدي  بان  عليها  املدعى  بالزام  ذ.م.م  اوفي�ص�س  �صركة هايتك  ل�صالح/ 
وقدره 216.101.75 درهم مائتان و�صتة الف ومائة وواحد درهم وخم�صة و�صبعون فل�صا 
ف�صل عن امل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س ما عدا ذلك من 
من  اعتبارا  يوما  ثلثني  خلل  لل�صتئناف  قابل  احل�صوري  مبثابة  حكما  طلبات. 
اليوم التايل لن�صر هذا االعلن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

�صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                            

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2010/1979  جتاري كلي    
اىل املحكوم عليها  /1- �صركة باك �صن للتجارة العامة ذ.م.م 2- ايلجار مامادوف جمهويل حمل 
االقامة  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2012/12/24 يف الدعوى املذكورة 
اعله ل�صالح/ بنك �صادرات ايران فرع �صوق مر�صد- بالزام املدعىعليهم بالت�صامن بان يوؤدوا 
للبنك املدعى مبلغ  5.004.458.38 )خم�صة مليني واربعة االف واربعمائة وثمانية وخم�صون 
درهما وثمانية وثلثون فل�صا( على ان يكون ت�صامن املدعى عليه الرابع يف حدود مبلغ ثلثة 
امللزم  املبلغ  بح�صب  كل  بالت�صامن  �صنويا   %9 بواقع  بالفائدة  جميعا  والزمتهم  درهم  مليني 
به وذلك من تاريخ املطالبة الق�صائية احلا�صل يف 2010/12/19 وحتى متام ال�صداد والزمتهم 
بامل�صروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابل لل�صتئناف 
خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعلن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                            

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10762 بتاريخ   2013/4/9     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/817 جتاري كلي  

الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  دف��اع  مل�صروع  القانوين  املمثل  ب�صفته  اندر�صون  اآرث��ر  عليهم/  املحكوم  اىل 
جروب  جولد  انرنا�صيونال  �صركة   -3 الدولية  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  دف��اع  م�صروع   -2 الدولية 
ابوظبي العنوان بالن�صر نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/2/27م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف 
الدعوى املذكورة بالرقم اعله ل�صالح / خليفة حممد خليفة النعيمي بالتايل: حكمت املحكمة: 
بالزام املدعى عليهما االول والثانية بان يوؤديا للمدعي مبلغ )200.000 درهم( مائتي الف دوالر 
رفع  تاريخ  منذ   %5 قدرها  تاخريية  فائدة  مع  االم��ارات��ي  بالدرهم  ذل��ك  يعادل  ما  او  امريكي 
الدعوى وحتى متام ال�صداد مبا ال يجاوز ا�صل الدين والزمتهما بامل�صاريف ومبلغ مائتي درهم 
بتاريخ  املحكمة  وختم  بتوقيعي  .�صدر  ذلك من طلبات.  ماعدا  ورف�صت  املحاماة  اتعاب  مقابل 
املوافق 2013/3/4 حكما قابل لل�صتئناف خلل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�صلمك هذا 

امل�صتند.  
القا�سي/حممد حممود حممد ال�سيد    

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
املحكمة التجارية        

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/820   

 املنذرة/�صركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �صركة انرنا�صيونال �صيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�صكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

ال�صريف  ر�صا  ال�س حممد  العقد(  العمراين )ح�صب  ر�صا  اي حممد  ا�س  اليها:  املنذر   - �صد  
االقامة(     )ح�����ص��ب   SIMOHAMMED REDA CHEREF LAMARANI ال��ع��م��راين 
حتى  بذمتها  املر�صدة  االيجار  قيمة  ب�صداد  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر  االقامة(  حمل  )جمهول 
تاريخه وما ي�صتجد من ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�صاها )7(  
ايام من تاريخ ا�صتلم االنذار العديل وكذلك اخلء  العني املوؤجرة خلل )30 يوم( علما بان 
املنذرة �صوف تلجا برفع دعوى ايجارية لدى جلنة االيجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها 
�صوف ن�صطر ا�صفا اىل اللجوء  اىل الق�صاء باتخاذ كافة االجراءات القانونية املرتبة على ذلك 
العطل  وب��دل   بالتعوي�س  واملطالبة  املدنية  الدعوى  اقامة  فيها  لها حقوقها مبا  التي حتفظ 

وال�صرر  باال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة واية م�صاريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/819   

 املنذرة/�صركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �صركة انرنا�صيونال �صيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�صكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�صد  - املنذر اليه: احمد عطيه )ح�صب العقد(
احمد ح�صن ال�صيد عطيه ) ح�صب االقامة(  )جمهول حمل االقامة(

ي�صتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  املر�صدة  االيجار  ب�صداد قيمة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر   
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�صاها )7(  ايام من تاريخ ا�صتلم 
االنذار العديل وكذلك اخلء  العني املوؤجرة خلل )30 يوم( علما بان املنذرة �صوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة االيجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �صوف ن�صطر ا�صفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتبة  القانونية  االج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�صاء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�صرر  باال�صافة 

اىل الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة واية م�صاريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/817   

 املنذرة/�صركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �صركة انرنا�صيونال �صيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�صكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�صد  - املنذر اليه: يوجن ياجن ) ح�صب العقد(
يوجن ياجن   ) ح�صب االقامة(  )جمهول حمل االقامة(

ي�صتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  املر�صدة  االيجار  ب�صداد قيمة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر   
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�صاها )7(  ايام من تاريخ ا�صتلم 
االنذار العديل وكذلك اخلء  العني املوؤجرة خلل )30 يوم( علما بان املنذرة �صوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة االيجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �صوف ن�صطر ا�صفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتبة  القانونية  االج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�صاء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�صرر  باال�صافة 

اىل الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة واية م�صاريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/813   

 املنذرة/�صركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �صركة انرنا�صيونال �صيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�صكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�صد  - املنذر اليها: يانقياجن ما )ح�صب العقد(
يانقياجن ما   ) ح�صب االقامة(  )جمهول حمل االقامة(

 تنذر املنذرة املنذر اليها ب�صداد قيمة االيجار املر�صدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�صتجد من 
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�صاها )7(  ايام من تاريخ ا�صتلم 
االنذار العديل وكذلك اخلء  العني املوؤجرة خلل )30 يوم( علما بان املنذرة �صوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة االيجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �صوف ن�صطر ا�صفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتبة  القانونية  االج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�صاء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�صرر  باال�صافة 

اىل الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة واية م�صاريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/815   

 املنذرة/�صركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �صركة انرنا�صيونال �صيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�صكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�صد  - املنذر اليها: زيفا هواجن )ح�صب العقد(
زيفا هواجن   ) ح�صب االقامة(  )جمهول حمل االقامة(

 تنذر املنذرة املنذر اليها ب�صداد قيمة االيجار املر�صدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�صتجد من 
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�صاها )7(  ايام من تاريخ ا�صتلم 
االنذار العديل وكذلك اخلء  العني املوؤجرة خلل )30 يوم( علما بان املنذرة �صوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة االيجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �صوف ن�صطر ا�صفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتبة  القانونية  االج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�صاء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�صرر  باال�صافة 

اىل الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة واية م�صاريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/822   

 املنذرة/�صركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �صركة انرنا�صيونال �صيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�صكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�صد  - املنذر اليها: بوناي تريدينغ اف زد كو   )ح�صب العقد(
بوناي تريدينغ �س م ح  ) ح�صب االقامة(  )جمهول حمل االقامة(

 تنذر املنذرة املنذر اليها ب�صداد قيمة االيجار املر�صدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�صتجد من 
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�صاها )7(  ايام من تاريخ ا�صتلم 
االنذار العديل وكذلك اخلء  العني املوؤجرة خلل )30 يوم( علما بان املنذرة �صوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة االيجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �صوف ن�صطر ا�صفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتبة  القانونية  االج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�صاء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�صرر  باال�صافة 

اىل الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة واية م�صاريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/818   

 املنذرة/�صركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �صركة انرنا�صيونال �صيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�صكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�صد  - املنذر اليها: ويبينج زهاجن )ح�صب العقد(
ويبينج زهاجن )ح�صب اجلواز(   )جمهول حمل االقامة(

ي�صتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  املر�صدة  االيجار  ب�صداد قيمة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر   
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�صاها )7(  ايام من تاريخ ا�صتلم 
االنذار العديل وكذلك اخلء  العني املوؤجرة خلل )30 يوم( علما بان املنذرة �صوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة االيجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �صوف ن�صطر ا�صفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتبة  القانونية  االج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�صاء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�صرر  باال�صافة 

اىل الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة واية م�صاريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/816   

 املنذرة/�صركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �صركة انرنا�صيونال �صيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�صكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�صد  - املنذر اليها: ين يولني   )ح�صب العقد(
ين يولني   ) ح�صب االقامة(  )جمهول حمل االقامة(

ي�صتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  املر�صدة  االيجار  ب�صداد قيمة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر   
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�صاها )7(  ايام من تاريخ ا�صتلم 
االنذار العديل وكذلك اخلء  العني املوؤجرة خلل )30 يوم( علما بان املنذرة �صوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة االيجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �صوف ن�صطر ا�صفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتبة  القانونية  االج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�صاء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�صرر  باال�صافة 

اىل الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة واية م�صاريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/812   

 املنذرة/�صركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �صركة انرنا�صيونال �صيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�صكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�صد  - املنذر اليه: عبدالرازق جمال   )ح�صب العقد(
عبدالرازق ف�صل جمال  ) ح�صب االقامة(  )جمهول حمل االقامة(

ي�صتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  املر�صدة  االيجار  ب�صداد قيمة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر   
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�صاها )7(  ايام من تاريخ ا�صتلم 
االنذار العديل وكذلك اخلء  العني املوؤجرة خلل )30 يوم( علما بان املنذرة �صوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة االيجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �صوف ن�صطر ا�صفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتبة  القانونية  االج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�صاء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�صرر  باال�صافة 

اىل الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة واية م�صاريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/814   

 املنذرة/�صركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �صركة انرنا�صيونال �صيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�صكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�صد  - املنذر اليها: الن�صاجن رين   )ح�صب العقد(
الن�صاجن رين ) ح�صب االقامة(  )جمهول حمل االقامة(

 تنذر املنذرة املنذر اليها ب�صداد قيمة االيجار املر�صدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�صتجد من 
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�صاها )7(  ايام من تاريخ ا�صتلم 
االنذار العديل وكذلك اخلء  العني املوؤجرة خلل )30 يوم( علما بان املنذرة �صوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة االيجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �صوف ن�صطر ا�صفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتبة  القانونية  االج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�صاء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�صرر  باال�صافة 

اىل الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة واية م�صاريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/821   

 املنذرة/�صركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �صركة انرنا�صيونال �صيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�صكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�صد  - املنذر اليها: كيان هو يل    )ح�صب العقد(
كيان هو يل ) ح�صب االقامة(  )جمهول حمل االقامة(

 تنذر املنذرة املنذر اليها ب�صداد قيمة االيجار املر�صدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�صتجد من 
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�صاها )7(  ايام من تاريخ ا�صتلم 
االنذار العديل وكذلك اخلء  العني املوؤجرة خلل )30 يوم( علما بان املنذرة �صوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة االيجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �صوف ن�صطر ا�صفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتبة  القانونية  االج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�صاء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�صرر  باال�صافة 

اىل الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة واية م�صاريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10762 بتاريخ   2013/4/9     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2312 ت   جتر- م ر- ت  - اأظ)
املنفذ �صده : احمد  التنفيذ/ بنك اخلليج االول اجلن�صية: االمارات  طالب 
عبداهلل علي اجل�صا�صي اجلن�صية: االمارات املطلوب اعلنه:  احمد عبداهلل 
التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�صر  عنوانه:  االمارات  اجلن�صية:  اجل�صا�صي  علي 
 2012/1082 رقم  الدعوى  يف  ال�صادر  التنفيذ  ال�صند  تنفيذ  بطلب  تقدم 
 2013/5/9 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�صة  لنظره  وحدد  اأظ  ب-  ت-  كل-م  جت 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�صور امام الدائرة الثانية بادارة 
معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  الرئي�صي  باملقر  الكائنة  التنفيذ-ابوظبي 

لتنفيذ ال�صند اعله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم التجاري                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10762 بتاريخ   2013/4/9     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 699 /2013   عم  جز- م ع-ب-اأظ

مدعي/من�صور علي حممد حممد ال�صنواين اجلن�صية: م�صر   مدعي عليه: 
عمالية  م�صتحقات  الدعوى:  مو�صوع  االمارات  اجلن�صية:  للحذية  ا�صيلة 
املطلوب اعلنه/ا�صيلة للحذية اجلن�صية: االمارات   عنوانه: بالن�صر حيث 
املوافق  الثلثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
 8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/30
املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �صباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية 
بثلثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا 

ايام على االقل. �صدر بتاريخ  2013/4/03
قلم املحكمة                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10762 بتاريخ   2013/4/9     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 903 /2013   عم  جز- م ع-ب-اأظ

مدعي/حممد مو�صروف ح�صني كازي بيليت ح�صني اجلن�صية: بنغلدي�س      مدعي 
عليه: اجلزيرة احلديثة للمقاوالت والنقليات العامة ذ.م.م اجلن�صية: االمارات مو�صوع 
الدعوى: م�صتحقات عمالية املطلوب اعلنه/ اجلزيرة احلديثة للمقاوالت والنقليات 
العامة ذ.م.م اجلن�صية: االمارات عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/17 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعله 
ابوظبي  ب� حمكمة  الرابعة  الدائرة  امام  8.30 �صباحاً  ال�صاعة  باحل�صور  فانت مكلف 
معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  مول  مزيد  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
املحددة  اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

لنظر الدعوى بثلثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ  2013/3/28
قلم املحكمة                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10762 بتاريخ   2013/4/9     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 843 /2013   عم  جز- م ع-ب-اأظ

مدعي  بنغلدي�س  اجلن�صية:  العظيم  نور  حممد  الدين  نظام  مدعي/حممد 
مو�صوع  االمارات  اجلن�صية:  ذ.م.م  املعدنية  للن�صاءات  اخلليج  يولند  عليه: 
للن�صاءات  اخلليج  اعلنه/يولند  املطلوب  عمالية  م�صتحقات  الدعوى: 
املعدنية ذ.م.م اجلن�صية: االمارات  عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/4/17 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الرابعة 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة 
عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل 
بتاريخ   �صدر  االقل.  على  ايام  بثلثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�صة  قبل 

2013/3/25

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10762 بتاريخ   2013/4/9     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 64 /2013   مد  جز- م ر-ب-اأظ

جرين  موؤ�ص�صة  عليه:  مدعي  الهند  اجلن�صية:  كوتاياي  عبداهلل  كونها  مدعي/باالي 
االمارات   اجلن�صية:  �صادي  عوف  ابو  بهجت  احمد  ملالكها/  التجارية  للو�صاطة  وي 
وي  جرين  موؤ�ص�صة  اعلنه/  املطلوب  درهم   2000 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�صوع 
للو�صاطة التجارية ملالكها/ احمد بهجت ابو عوف �صادي اجلن�صية: االمارات عنوانه: 
بالن�صر)اعلن املدعى عليها بالدعوى وبالت�صحيح يف اال�صم االول من ) موؤ�ص�صة قرين 
وي للو�صاطة التجارية اىل موؤ�ص�صة جرين وي للو�صاطة التجارية(  حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم الثلثاء املوافق 2013/4/16 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثانية ب� 
حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة بدائرة الق�صاء �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد 
املحددة  اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

لنظر الدعوى بثلثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ  2013/4/08
قلم املحكمة املدنية                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10762 بتاريخ   2013/4/9     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 203 /2013   عم  جز- م ع-ب-اأظ

االميان  عليه:  مدعي  بنغلدي�س  اجلن�صية:  عبداخلالق  ابيل  مدعي/حممد 
عمالية  م�صتحقات  الدعوى:  مو�صوع  االمارات  اجلن�صية:  البل�صر  العمال 
عنوانه:  االمارات  اجلن�صية:  البل�صر  العمال  االميان  اعلنه/  املطلوب 
يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر 
االربعاء املوافق 2013/4/17 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور 
 - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة 
الكائنة املحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى 

بثلثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ  2013/3/27
قلم املحكمة                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10762 بتاريخ   2013/4/9     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 183 /2013   عم  جز- م ع-ب-اأظ

مدعي/ح�صن ا�صلم ابو احل�صني اجلن�صية: بنغلدي�س مدعي عليه: موؤ�ص�صة 
ال�صلل للمقاوالت العامة فرع ابوظبي اجلن�صية: االمارات   مو�صوع الدعوى: 
فرع  العامة  للمقاوالت  ال�صلل  موؤ�ص�صة  اعلنه/  املطلوب  عمالية  م�صتحقات 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه:  االمارات  اجلن�صية:  ابوظبي 
املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/4/17 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الرابعة 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة 
عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل 
بتاريخ   �صدر  االقل.  على  ايام  بثلثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�صة  قبل 

2013/3/27

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10762 بتاريخ   2013/4/9     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 519و537و527 /2013   عم  جز- م ع-ب-اأظ

مدعيني/1-حممد نور الدين ليت مون�صي ليا 2-را�صيل ميا نور نور نبي نور 
3-ح�صني علي عمر علي اجلن�صية: بنغلدي�س مدعي عليه: �صركة اخل�صراء 
اجلديدة للمقاوالت العامة اجلن�صية: االمارات مو�صوع الدعوى: م�صتحقات 
عمالية املطلوب اعلنه �صركة اخل�صراء اجلديدة للمقاوالت العامة اجلن�صية: 
االمارات عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/17 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة 

املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ  2013/3/20

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية



•• ال�صارقة ـ حممد بدير 

برعاية كرمية من �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�صو  ال��ق��ا���ص��م��ي 
حاكم ال�صارقة، وبدعم وتوجيهات 
حممد  بنت  جواهر  ال�صيخة  �صمو 
االأعلى  املجل�س  رئي�س  القا�صمي 
اأط���ل���ق معر�س  االأ�����ص����رة،  ل�����ص��وؤون 
ال���دورة  للكتاب  ال����دويل  ال�����ص��ارق��ة 
مهرجان  ل��ف��ع��ال��ي��ات  اخل���ام�������ص���ة 
وذلك  للطفل  ال��ق��رائ��ي  ال�����ص��ارق��ة 
العديد  قبل  من  وا�صعة  مب�صاركة 
واملوؤ�ص�صات  واجلهات  الهيئات  من 
23 من  ب����ني  ل���ل���ف���رة  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
اب���ري���ل وح���ت���ى 4 م���ن م���اي���و عبى 

فرتني �صباحبة وم�صائية.
وجاء االإعلن عن اإطلق فعاليات 
مهرجان ال�صارقة القرائي للطفل 
املهرجانات  اأب����رز  اأح���د  ي��ع��د  ال���ذي 
يف  للطفولة  املخ�ص�صة  الثقافية 
معر�س  فعاليات  بجانب  املنطقة 
االأطفال  ك��ت��ب  ل��ر���ص��وم  ال�����ص��ارق��ة 
عقدته  ���ص��ح��ف��ي  م����وؤمت����ر  خ�����لل 
ال���دويل  ال�����ص��ارق��ة  م��ع��ر���س  اإدارة 
ل���ل���ك���ت���اب -اجل����ه����ة امل���ن���ظ���م���ة على 
الثقافة  دائ���رة  امل��ه��رج��ان- يف مقر 
واالإعلم باإمارة ال�صارقة، بح�صور 
رئي�س  ال��ع��وي�����س  اهلل  ع��ب��د  ���ص��ع��ادة 
بال�صارقة،  الثقافة واالعلم  دائرة 
و�صعادة اأحمد بن ركا�س العامري 
م��دي��ر م��ع��ر���س ال�����ص��ارق��ة ال���دويل 
العام  املن�صق  لينيد  وهند  للكتاب 
للطفل  القرائي  ال�صارقة  ملهرجان 
، وعدد من ممثلي اجلهات الراعية 
وممثلي و�صائل االعلم املختلفة. 

العوي�س،  ع���ب���داهلل  ���ص��ع��ادة  وق�����ال 
رئ��ي�����س دائ����رة ال��ث��ق��اف��ة و االإع����لم 
ب��ال�����ص��ارق��ة: اإن ه���ذا امل��ه��رج��ان يف 
�صل�صلة  يرجم  اخلام�صة  ن�صخته 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  توجيهات 
ب�����ن حممد  ����ص���ل���ط���ان  ال�����دك�����ت�����ور 

االأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�صو  ال��ق��ا���ص��م��ي 
على  داأب  ال����ذي  ال�����ص��ارق��ة  ح��اك��م 
ثقافة  جت��اه  ال�صارقة  روؤي��ة  تعزيز 
موجهاً  اأ�صكالها،  مبختلف  الطفل 
م�����ن خ���لل  ت���ت���ج���ل���ى  اىل ح���ك���م���ة 
االإب�����ح�����ار يف ال���ث���ق���اف���ة وامل����ع����ارف 

واالإبداع .
الدورة  ه��ذه  اإن  معاليه:  واأ���ص��اف 
اجلديدة ملهرجان ال�صارقة القرائي 
للطفل، التي تنعقد كذلك بدعم و 
ال�صيخة  �صمو  ومتابعة  توجيهات 
القا�صمي  حم���م���د  ب���ن���ت  ج����واه����ر 
للأ�صرة  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
تطوير  يف  ج���دي���دة  ع��ت��ب��ة  َت��ع��ن��ي 
احلا�صنة  االأوع��ي��ة  وتاأمني  االأداء، 
بيئة  ت��ن��م��ي��ة  وت���ع���زي���ز  امل���ن���ا����ص���ب���ة، 
ومرموقة  راقية  تفاعلية  اإبداعية 
قادرة على التوا�صل والبناء، ونقل 

الر�صالة بني االأجيال .
ب��ن ركا�س  اأح��م��د  م��ن جانبه ق��ال 
ال�صارقة  معر�س  مدير  العامري 
يف  الطفل  يتمتع  للكتاب:  ال��دويل 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول����ة 
باأعلى درجات الدعم على امل�صتويات 
ك��اف��ة، وي��ح��ظ��ى مب��ا ال يحظى به 
م�صتوى  ع��ل��ى  االأط����ف����ال  م��لي��ني 
الت�صريعي  ال����دع����م  م����ن  ال����ع����امل 
واالأ�صري  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي  وال�����ص��ح��ي 
واملجتمعي والنف�صي وكل ما يكفل 
له حياة م�صتقرة اآمنة، وم�صتقبًل 

زاهراً من�صوداً .
واأ����ص���اف ال���ع���ام���ري: وال����ص���ك، اأن 
ومنها  املختلفة،  املوؤ�ص�صات  جميع 
للكتاب  ال���دويل  ال�صارقة  معر�س 
قيادتنا  توجيهات  لتحقيق  ت�صعى 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  وروؤى  احل��ك��ي��م��ة، 
ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد 
تتم  التي  ال�صارقة  القا�صمي حاكم 
من  دعمها  و  تنفيذها  و  متابعتها 
قبل �صمو ال�صيخة جواهر القا�صمي 
جهداً  ���ص��م��وه  ي���دخ���ر  مل  ح��ي��ث   ،
امل�صتقبل،  ع��م��ود  ال��ط��ف��ل  ج��ع��ل  يف 

ح�صارة  عليه  تقوم  ال��ذي  والبناء 
املهم  املال احلقيقي  البلد، وراأ���س 
لنه�صة البلد وتفوقها يف امليادين 

املختلفة .

اأكرث من 5 اآلف عنوان جديد 
باملهرجان

ياأتي  ال���ذي  امل��ه��رج��ان  اأن  وا���ص��اف 
حت����ت ����ص���ع���ار اإك���ت�������ص���ف اأ����ص���دق���اء 
80 دار  ي��ن��ظ��م مب�����ص��ارك��ة  ال��ع��م��ر 
 250 ب��ني  م��ن  اإختيارها  مت  ن�صر 
 25 م��ن  اأك���ر  ل��ت��ع��ر���س  ن�صر  دار 
اأك���ر من  األ���ف ع��ن��وان م��ن بينهم 
على  وذلك  جديد  عنوان   5000
م���رب���ع.  م�����ر   1674 م�������ص���اح���ة 
ك��م��ا ن���وه اىل اأه��م��ي��ة اأخ��ت��ي��ار هذا 
يوافق  والذي  للمهرجان  التوقيت 
اليوم العاملي للكتاب، كما اأ�صار اىل 
اأن الفعاليات رغم تعددها وكرتها 
باليوم الواحد اال انها نظمت بناء 
على عدد من الفئات العمرية حتى 
والن�صئ  االط��ف��ال  جلميع  يت�صنى 
املوؤمتر  وخ���لل  منها.  اال���ص��ت��ف��ادة 
ال�����ص��ح��ف��ي ط��ال��ب م��دي��ر معر�س 
ال�صارقة الدويل للكتاب دور الن�صر 
العربية باالهتمام بالكتاب الرقمي 
ومواكبة التطورات العاملية يف هذا 
االرتقاء  يكون  اأن  متوقعا  ال�صدد 
القادمة  ال�������ص���ن���وات  خ����لل  اأك�����رب 
،ك����م����ا اأك�������د خ������لل ح���دي���ث���ة على 
�صهده  ال��ذي  الكبري  التطور  مدى 
باال�صدارات  ت��ن��وع  م��ن  امل��ه��رج��ان 
اختيارها  وك��ي��ف��ي��ة  ال��ن�����ص��ر  ودور 
امل�صاحبة  الفعاليات  تنوع  وكذلك 
وت���ط���وره���ا وال������ذي ت��ت��م��ا���ص��ى مع 
ج��م��ي��ع ال���ف���ئ���ات ال���ع���م���ري���ة، وق���ال 
اخلام�صة  الن�صخة  خ���لل  ك��ذل��ك 
فعاليات  تنظم  ���ص��وف  للمهرجان 
خا�صة لذوي االحتياجات اخلا�صة 
ويف  لهم،  اجل��وائ��ز  تقدمي  بجانب 
املهرجان  ث��ق��ل  ع��ل��ى  اك����د  اخل���ت���ام 
ك��ون��ه ي��اأت��ي ال��ث��اين ع��ل��ى م�صتوى 

ال����وط����ن ال���ع���رب���ي وال���ث���ال���ث على 
م�صتوى العامل.

اجلهات  ق��ائ��م��ة  اأن  اىل  واأ�����ص����ار   
الفعاليات  ت��ن��ظ��ي��م  يف  امل�������ص���ارك���ة 
الثقافة  دائ������رة  م���ن  ك����ًل  ���ص��م��ت 
واالإع����������������لم، امل����ج����ل���������س االأع�����ل�����ى 
والتعليم  الربية  وزارة  للأ�صرة، 
اإدارة  الطبيعية،  املحميات  هيئة   ،
ال�صارقة  مدينة  ال�����ص��ارق��ة،  م���رور 
للخدمات االإن�صانية، هيئة ال�صحة 
البحري،  ال�صارقة  متحف  ب��دب��ي، 
م�صت�صفى لطيفة، وجمعية حماية 
ومن  ال�����ص��ارق��ة،  يف  العربية  اللغة 
جهة اأخرى ثمن �صعادته دور رعاة 
ك��ل م��ن :موؤ�ص�صة  امل��ه��رج��ان وه��م 
ال�صارقة  ،مركز  للإعلم  ال�صارقة 
التجاري  االإمن��اء  االإعلمي، هيئة 
موا�صلت  بال�صارقة،  وال�صياحي 

االإمارات، و موا�صلت ال�صارقة.

اأكرث من 450 فعالية خمتلفة 
خالل املهرجان

العام  امل��ن�����ص��ق  لينيد  ه��ن��د  وق��ال��ت 
ملهرجان ال�صارقة القرائي للطفل: 
ب��ج��د واجتهاد  ع��م��ل اجل��م��ي��ع  ق���د 
املا�صية  االأ���ص��ه��ر  خ���لل  وم��ث��اب��رة 
لتكون فعاليات املهرجان مب�صتوى 
امل�����ص��وؤول��ي��ة وال��ث��ق��ة امل��م��ن��وح��ة لنا 
م���ن ق��ادت��ن��ا ال����ك����رام، وت��ل��ت��ق��ي مع 
اختلف  على  االأط��ف��ال  طموحات 
اأعمارهم وجن�صياتهم وم�صتوياتهم 
الدرا�صية،  وم��راح��ل��ه��م  ال��ع��م��ري��ة 
واأ����ص���ف���رت ع���ن جت��ه��ي��ز اأك�����ر من 

�صاأنها  من  خمتلفة  فعالية   450
العلمية  الطفل  اأن تدعم توجهات 
وال����ت����وع����وي����ة يف ظل  وامل���ع���رف���ي���ة 
تقدمي  ي���ب���ا����ص���رون  م��ت��خ�����ص�����ص��ني 
وناجح،  متميز  ب�صكل  الور�س  هذه 
تقدمي  ع���ل���ى  ال����رك����ي����ز  مت  ك���م���ا 
اأن�������ص���ط���ة ت���دع���م م��ت��ط��ل��ب��ات ذوي 
وي�صارك   . اخل��ا���ص��ة  االح��ت��ي��اج��ات 
دار   80 م���ن  اأك�����ر  امل���ه���رج���ان  يف 
اأجدد  تعر�س  وعاملية  حملية  ن�صر 
الطفل،  اأدب  جم��ال  يف  اإ�صداراتها 
املهرجان  اأن�������ص���ط���ة  و���ص��ت��ت�����ص��م��ن 
العديد من الفقرات املهمة، بينها: 
املعرفة،  و���ص��ف��ي��ن��ة  امل�������رح،  ق���ري���ة 
و���ص��خ�����ص��ي��ات ك���رت���ون���ي���ة، وور����ص���اً 
�صحية،  وور���ص��اً  غنائية،  تفاعلية 
والور�صة  ال�صا�صة،  �صفينة  وور�صة 
الفنية، وور�س �صنع الكتب -ومنها 
الب�صرية-،  االإع�����اق�����ة  ذو  ك���ت���ب 
وور�����س ال��ر���ص��م ع��ل��ى امل����اء، وور�س 
وعرو�س  ب��ال�����ص��ل�����ص��ال،  ال��ت��ل��وي��ن 
بهجة  وفقرة  وم�صرحية،  �صوئية 
االأرق��ام واحل�صاب،  االأرق��ام لتعليم 
وامل�صابقات املختلفة ومنها م�صابقة 
و�صل�صلة  االإل���ك���رون���ي���ة،  االأل���ع���اب 
الرجمة  ع��ن  للحديث  التوا�صل 
ال���ع�������ص���ب���ي���ة ال����ل����غ����وي����ة وج�������والت 

ا�صتعرا�صية خمتلفة.
كما �صيتم تقدمي فقرة تفانني التي 
تعلم فنون التعبري االأدبي والق�صة 
وتقام  االأدب��ي��ة،  والكتابة  وال��وراي��ة 
املختلفة  الق�ص�س  رواي��ة  فعاليات 
وفقرات  متخ�ص�صني،  ب��اإ���ص��راف 

التعرف  تتيح  ال��ت��ي  ورم����وز  ف��ن��ون 
وحما�صرات  ال��ف��ن��ون،  اأن�����واع  اىل 
عن اللغة العربية، وتعليم مهارات 
خمتلفة،  وكرنفاالت  االإ�صارة،  لغة 
وع���رو����س ال��ع��رائ�����س، وف���ن اخلط 
ال���ع���رب���ي وال����زخ����رف����ة م����ن خلل 
، وور���ص��ة معرفية،  م���داد ون��ق��و���س 
وحما�صرات عن ال�صلمة املرورية، 

وغريها من الفعاليات املتنوعة.

انطالق معر�س ال�صارقة 
لر�صوم كتب الأطفال

هام�س  وع���ل���ى  ذات������ه،  ال�����ص��ي��اق  يف 
ان�����ط�����لق م����ه����رج����ان ال�������ص���ارق���ة 
معر�س  �صيطلق  للطفل،  القرائي 
فعاليات  للكتاب  ال��دويل  ال�صارقة 
ال�صارقة  مل��ع��ر���س  ال��ث��ان��ي��ة  ال����دورة 
 2013 ك��ت��ب االأط����ف����ال  ل���ر����ص���وم 
وا�صعة  واإقليمية  حملية  مب�صاركة 
���ص��ه��دت ارت���ف���اع���اً الف���ت���اً يف اأع����داد 
الر�صامني واالأعمال امل�صاركة التي 
75 ف��ن��ان��اً من  ���ص��ج��ل��ت م�����ص��ارك��ة 
بني  م��ن  اختيارهم  مت  ب��ل��داً   28
عمًل   260 قّدموا  فنانني   210
االأطفال،  كتب  لر�صوم  اح��راف��ي��اً 
���ص��ي��ت��م االإع������لن ع���ن جوائز  ك��م��ا 
االأوىل  الثلث  باملراكز  الفائزين 
وهي: 8 اآالف دوالر للفائز االأول، 
و6 اآالف دوالر للفائز الثاين، و4 
اإىل   ، ال��ث��ال��ث  للفائز  دوالر  اآالف 
قيمة  ت�صجيعية  ج��وائ��ز   3 ج��ان��ب 
اأمريكي متنح  األف دوالر  كل منها 

للأعمال الفنية املتميزة.

ثقافة وفن�ن
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حتت �صعار اكت�صف اأ�صدقاء العمر 

�نطالق �لدورة �خلام�صة لفعاليات مهرجان �ل�صارقة �لقر�ئي للطفل
املهرجان ي�شم اأكرث من 80 دار ن�رش عربية وعاملية تعر�ض اأكرث من 25 األف عن�ان 

�مل�صرحية �الإمار�تية هو�ء بحري تفوز 
بجائزة مهرجان �لبقعة بال�صود�ن

كرامة  �صالح  االم��ارات��ي  امل�صرحي  للكاتب  ب��ح��ري  ه���واء  م�صرحية  ف���ازت 
العامري بجائزة مهرجان البقعة امل�صرحي الدويل يف دورته الثالثة ع�صرة 

التي اختتمت اخلمي�س املا�صي يف اأم درمان.
وقدمت امل�صرحية يف املهرجان الذي بداأ يف 27 مار�س املا�صي فرقة ق�صور 
العربية وهي من اخراج  الثقافة بجمهورية م�صر  التابعة لوزارة  الثقافة 
ال�صميع  امل�صري خليل متام و متثيل عبدالنا�صر ربيع ووفاء عبد  املخرج 
و�صبق اأن مثلت هذه امل�صرحية م�صر يف مهرجان االورومتو�صط بتون�س يف 

�صهر اأكتوبر من العام املا�صي.
الذي  امل�صرحي  التاأليف  ج��ائ��زة  يف  اأي�صا  االول  باملركز  ف��ازت  واأن  و�صبق 
تنظمها دائرة الثقافة واالعلم بال�صارقة وهي من امل�صرحيات التي تعتمد 
وت��دور احداثها  واإميائية  ملا حتمله من دالالت نف�صية  املمثل  على ح�صور 
يف  ويعي�صون  منهم  ال�صائعة  مدينتهم  عن  يبحثون  ا�صخا�س  اربعة  حول 

حميط التوهان الذاتي بغية العثور عليها.
ويف االثناء ي�صرد كل منهم ق�صته التي يرغب يف البوح بها ويتنقل ابطالها 
ديكورات  فيها  يوؤ�ص�صون  الفلني  م��ن  م�صنوعة  خ�صبية  ق��وال��ب  بوا�صطة 
انقاذ  النهاية من  امل�صرحية بحيث تتطابق مع �صري احلدث ويتمكنون يف 

انف�صهم من هذا التوهان باأن يجدوا كل �صيء حقيقيا وملمو�صا.
وقال املخرج خليل متام اإن الن�س اجليد هو الذي ياأ�صره واإن ن�صا مثل ن�س 

هواء بحري هو الذي يحقق لك االولوية يف ترتيب نف�صك لتفوز .
�صيظل  الذي  ال��دويل  البقعة  فازت بجائزة مهرجان  امل�صرحية  اإن  واأ�صاف 
من املهرجانات املهمة يف خارطة املهرجانات العربية لوعي القائمني عليه.

ع�صرة  الثالثة  دورت���ه  يف  امل�صرحي  ال���دويل  البقعة  مهرجان  ت��زام��ن  وق��د 
الكاتب  كتبها  التي  العاملي  امل�صرح  كلمة  فيه  وتليت  العاملي  امل�صرح  يوم  مع 
العاملي دريافوا الذي �صبق واأن فاز بجائزة نوبل و�صاركت يف املهرجان فرق 
من امريكا واجلزائر وم�صر ونيجرييا باالإ�صافة اإىل العرو�س ال�صودانية 

امل�صاركة.
املوروث  تناولت  امل�صرحي  بالعمل  خا�صة  عمل  وور���س  ن��دوات  اأقيمت  كما 
الدكتور عبدالرحمن بن زيدان  امل�صرحية و�صارك فيها  ال�صعبي والفرجة 

من املغرب ومن االمارات املوؤلف �صالح كرامة العامري.
ومت تكرمي �صيوف �صرف املهرجان ومن �صمنهم الناقد املغربي عبدالرحمن 
وتوما�س اجنل من  العامري  كرامة  االم��ارات��ي �صالح  والكاتب  زي��دان  بن 

املانيا وفوزي تدروث من امريكا.
وقد تناف�صت العرو�س امل�صاركة ب�صدة وفاز العر�س ال�صوداين فورة التنور 
بجائزة التمثيل واالخراج وهي م�صرحية تتحدث عن كينونة االن�صان االزلية 
وعن ا�صل اخلليقة كما ح�صلت امل�صرحية اجلزائرية اجلدار على جائزتني 
ملا متتعت به من عمق يف التناول وهي تتحدث عن جدار الف�صل العن�صري 
التي اأقامته ا�صرائيل وحدت من العلقات القائمة بني اال�صرة الفل�صطينية 
الواحدة وفتت اأو�صال الوطن الواحد وبذلك جاء العر�س اكر ان�صانية. 
وح�صل العر�س النيجريي �صخ�صان غري متحدثني على جائزة التمثيل ملا 
يتمتع به ممثل العر�س من ح�صور على اخل�صبة وهو يتحدث عن ال�صراع 
القائم بني �صخ�صني يحاوالن اأن يحققا اخلروج من غرفتهما التي و�صعا 
وي��ظ��لن يف  ه���ذا اخل����روج  اأج���ل حتقيق  م��ن  ك��ل حماولتهما  وت��ظ��ل  فيها 
م�صروعية حتقيق رغبة اخلروج املتوا�صل لكنهما يف�صلن يف الو�صول لكل 
�صيء. اأما امل�صرحية ال�صودانية االجتماعية اأوالد الليل التي اأعيد عر�صها 
يف ختام املهرجان ملا حتمله من دالالت اجتماعية فقد ح�صلت على جائزة 
وهي  امل�صارك  الفريق  لطاقم  املبذولة  للجهود  تقديرا  التعبريي  الرق�س 

م�صرحية ان�صانية تركز على العمل االجتماعي والرابط اال�صري.

جل�صة  يخ�ص�ش  �لعربي  �العللالم  منتدى 
رئي�صية ملناق�صة �صعار دورته �لثانية ع�صرة 
جل�صة  تفا�صيل  ع��ن  العربي  االإع���لم  ملنتدى  التنظيمية  اللجنة  ك�صفت   
 14 رئي�صية �صتعقد �صمن فعاليات الدورة الثانية ع�صرة للمنتدى يومي 
ممثلي  من  نخبة  مب�صاركة  دب��ي  حياة  جراند  فندق  يف  املقبل  مايو  و15 
ال��ق��رار والطلبة من  و���ص��ائ��ل االإع����لم وق���ادة الفكر واالأك���ادمي���ني و���ص��ن��اع 

الوطن العربي والعامل.
�صعار  ال��ت��ط��وي��ر  متطلبات   : االن��ت��ق��ال��ي��ة  امل��راح��ل  اإع����لم  جل�صة  وتعك�س 
الدورة الثانية ع�صرة ملنتدى االإعلم العربي و�صت�صلط ال�صوء على فر�س 
تطوير امل�صهد االإعلمي الراهن من وجهة نظر القائمني عليه واخلرباء 

املتابعني.
احلراك  ا�صطحب  ال��ذي  االإع��لم��ي  امل�صهد  يف  التغيري  اجلل�صة  وتناق�س 
ال�صيا�صي واالجتماعي يف عدد من الدول العربية والذي كان من جتلياته 
انفلت و�صائل اإعلمية عن قواعد املهنة وتقاليدها و�صياع هويات و�صائل 
م�صالح  خدمة  يعنيها  م��ا  ج��ل  دعائية  اأب���واق  اإىل  بع�صها  وحت��ول  اأخ���رى 

مالكيها واأهدافهم .
وتبحث اجلل�صة اأي�صا اأ�صباب ان�صراف اجلمهور يف بع�س الدول عن اإعلمه 
املحلي املقيد واملوجه وااللتفات للإعلم الف�صائي العابر للحدود واالأكر 
الف�صائيات  تنا�صل  اأم��ام  اليوم  حائرا  اجلمهور  ب��ات  حيث  ومهنية  حت��ررا 
اأو  حكومات  من  املمولة  والعابرة  املحلية  االلكرونية  واملواقع  وال�صحف 

اأحزاب اأو رجال اأعمال وغريهم.
ويتحدث   24 فران�س  ق��ن��اة  م��ن  جميد  توفيق  االإع��لم��ي  اجلل�صة  ي��دي��ر 
اأ�صتاذ االإعلم ال�صيا�صي بجامعة االإمام  فيها كل من الدكتور خالد الفرم 
باململكة العربية ال�صعودية وكمال العبيدي رئي�س الهيئة الوطنية الإ�صلح 
االإعلم واالإت�صال يف تون�س والكاتب واخلبري االإعلمي يا�صر عبد العزيز 
من م�صر وراكان املجايل وزير الدولة ل�صوؤون االت�صال واالعلم االأ�صبق 
باململكة االأردنية الها�صمية والكاتبة واالإعلمية حاملينها الربع�صي من 

ليبيا.
االإعلميني  اأب��رز  من  كوكبة  م�صاركة  املنتدى  من  ال��دورة  ه��ذه  و�صت�صهد 
واالكادميني و�صناع القرار من الوطن العربي والعامل. جدير بالذكر اأنه 

مت فتح باب الت�صجيل للراغبني باحل�صور على البوابة االإلكرونية. 

46 عماًل فنيًا مميزً� يف معر�ش 
ذ�كرة مبركز �لذيد للفنون

•• ال�صارقة ـ الفجر 

 7 امل��واف��ق  االح��د  م�صاء  بال�صارقة  واالع���لم  الثقافة  دائ��رة  رئي�س  العوي�س  عبداهلل  االأ�صتاذ  �صعادة  افتتح 
اأول معر�س ت�صكيلي يقام يف مركز الذيد للفنون، بعد  ، معر�س ذاك��رة مبركز الذيد للفنون، وهو  ابريل 
�صل�صلة من الربامج والفعاليات الفنية التي ينظمها املركز، وور�س ودورات وحما�صرات فنية اأخرى، تاأتي 
ترجمًة لتوجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�س االأعلى حاكم 
ال�صارقة، باأهمية ن�صر الثقافة الفنية املجتمعية واإبراز دور الربامج الفنية يف تثقيف وبناء املجتمع واالرتقاء 

بذائقته.
حيث �صم املعر�س 46 عمًل فنياً لفنانني اإماراتيني متميزين يف جمال الفن الت�صكيلي، بلغ عدهم 14 فنان 
وهم: منى اخلاجة، عبدالرحيم �صامل، د.جناة مكي، خليل عبدالواحد، كرمية ال�صوملي، نا�صر ن�صراهلل، 
حممد اأبوحليه، حممد الق�صاب، حممد املن�صوري، خالد البنا، د. حممد يو�صف، اأحمد االأن�صاري، عبيد 

�صرور، جا�صم ربيع .
ويد�صن هذا املعر�س مركز الذيد للفنون ليكون مبثابة انطلقة برامج ومعار�س وور�س فنية، ومت اختيار 
امللهمة  املهمة  اأعمالهم  قوية من خلل  االنطلقة  لتكون  االإم��ارات،  دولة  البارزين يف  املحليني  الفنانني 

وامل�صتلهمة من ق�صايا متنوعهة وان�صغاالت ذاتية وحياتية متنوعة.
ح�صر االفتتاح اال�صتاذ ه�صام املظلوم مدير اإدارة الفنون، اال�صتاذ حممد �صلطان بن هويدن رئي�س املجل�س 
البلدي مبدينة الذيد، اال�صتاذ علي م�صبح الطنيجي مدير بلدية الذيد را�صد عبداهلل حميان رئي�س جمل�س 
اأمور الطلبة– جمل�س اأولياء االأمور، االأ�صتاذ �صامل بن الحج مدير مركز النا�صئة – مدينة الذيد، االأ�صتاذ 
خليفة را�صد حمود الطنيجي مدير مركز الطب الوقائي – ع�صو املجل�س اال�صت�صاري بال�صارقة، االأ�صتاذ 

�صعيد بن ليث املدير التنفيذي مبجل�س اأمور الطلبة و الطالبات يف املنطقة الو�صطى.

مركز جامع �ل�صيخ ز�يد �لكبري ينظم 
ور�صة فنون وجماليات �لعمارة 

بعنوان فنون  اأبوظبي..ور�صة عمل  االإم��ارات يف  اأم�س يف فندق ق�صر  الكبري م�صاء  زايد  ال�صيخ  نظم مركز جامع 
وجماليات العمارة ..وذلك �صمن فعاليات م�صابقة ف�صاءات من نور للت�صوير الفوتوغرايف التي انطلقت دورتها 
الثالثة يف الثالث من مار�س املا�صي وت�صتمر حتى ال�صاد�س ع�صر من مايو املقبل. تهدف الور�صة التي قدمها خبري 
الت�صوير الدكتور جا�صم العو�صي بح�صور عدد من امل�صورين املحرفني والهواة من خمتلف اإمارات الدولة..اإىل 
تعريف امل�صاركني بجوانب امل�صابقة املختلفة وتعزيز مهاراتهم واإك�صابهم خربات جديدة يف جمال الت�صوير. وقدم 
املحا�صر خلل الور�صة �صرحا مو�صعا حول جماليات التكوين والزخارف واالإ�صاءة اال�صطناعية والديكور الداخلي 
وتوزيع الكتل اللونية يف جامع ال�صيخ زايد الكبري وكيف ميكن للم�صور اأن يقارن بني تلك اجلماليات من خلل 
الور�صة  و�صلطت  بامل�صابقة.  اخلا�صة  الت�صوير  و�صروط  ال�صحيحة  ال�صورة  �صروط  تراعي  ناجحة  �صور  التقاط 
الطابع  عليها  يغلب  والتي  االإم���ارات  ق�صر  بناء  يف  ا�صتخدمت  التي  والزخرفية  املعمارية  االأ�صاليب  على  ال�صوء 
احلداثي..بجانب توزيع قائمة على امل�صاركني ت�صم اأ�صماء م�صورين عامليني متخ�ص�صني يف ت�صوير املباين..وذلك 
خرباتهم  من  لل�صتفادة  االإنرنت  �صبكة  عرب  املختلفة  واأعمالهم  �صورهم  عن  البحث  على  للم�صاركني  ت�صجيعا 
يف هذا املجال. وا�صطحب الدكتور جا�صم العو�صي امل�صاركني من امل�صورين الهواة واملحرفني يف جولة يف ق�صر 
ال�صور ومزاياها  ال�صور من خلل عد�صاتهم..ثم مناق�صة هذه  بع�س  والتقاط  املختلفة  زواي��اه  ملعرفة  االإم��ارات 
وعيوبها حيث مت تعريف احل�صور باملعايري املطلوبة للح�صول على �صورة متميزة. يذكر اأن م�صابقة ف�صاءات من 
نور التي انطلقت دورتها الثالثة حتت �صعار فنون وجماليات العمارة يف اأبوظبي ..تنق�صم هذا العام اإىل فئتني وهما 
: الفئة العامة والتي تخت�س بجماليات العمارة االإ�صلمية يف جامع ال�صيخ زايد الكبري و الفئة اخلا�صة والتي تدور 
حول اجلماليات املعمارية يف ق�صر االإمارات .. وذلك من اأجل اإبراز ال�صرحني الكبريين بو�صفهما من اأهم املعامل 

ال�صياحية واحل�صارية يف اأبوظبي. 
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ك�صف الفنان امل�صري يحيى الفخراين عن اأنه مل يتفق اىل الآن على العمل اجلديد الذي �صيخو�س به �صباق دراما �صهر رم�صان املقبل، 
لفتًا اىل اأن هناك �صيناريو يتابع تفا�صيل كتابته مع موؤلفه. واأ�صار الفخراين، اىل اأنه كان يفكر بتقدمي م�صل�صل عن )حممد علي( 
لكنه تراجع ب�صبب التكلفة النتاجية املرتفعة للعمل، والتي �صتلزم جهة النتاج ببناء ديكورات خا�صة بامل�صل�صل ومالب�س تاريخية، 

بينما مير النتاج حاليًا باأزمة نتيجة الظروف القت�صادية والأحداث ال�صيا�صية.

خائف على زوجته بعد انتقادها لالإخوان

يحيى �لفخر�ين: ال جديد لرم�صان حتى �الآن

اع���ت���ربت ال��ف��ن��ان��ة امل�����ص��ري��ة اإمي�����ي ���ص��م��ري غ����امن اأن 
ال��ب��ط��ول��ة امل��ط��ل��ق��ة ل��ي�����ص��ت امل��ع��ي��ار احل��ق��ي��ق��ي لنجاح 
الفنان، بل موهبته وحقيقة ما يقدمه وهو ما ي�صدقه 

اجلمهور.
اأدوار مميزة  تقدمي  على  اإىل حر�صها  واأ���ص��ارت غامن 
مب�صاعدة  ال��ف��ن��ي��ة  م�صريتها  اإىل  ت�صيف  وخم��ت��ل��ف��ة 
اجلن�صي  التحر�س  ظ��اه��رة  تنامي  اأن  وراأت  وال��دي��ه��ا، 

هدفه اإبادة دور املراأة.
هذا  فهل  ال�صينمائية،  اأدوارك  يف  كبري  تنّوع  • هناك 

عن ق�صد؟
ترك  التي  )املجنونة(  االأدوار  ع�صاق  من  اأن��ا  نعم،   -
ب�صمة وعلمة وا�صحة عند امل�صاهد. فعلى �صبيل املثال 
جلل  رام��ز  مع  الزوجية(  )غ�س  فيلم  ق��راأت  عندما 
وكانت بطلة العمل تتمتع بجانب ذكوري وقوة لكونها 
بال�صخ�صية  ج���داً  اأع��ج��ب��ت  ن�صائية،  ق��دم  ك��رة  الع��ب��ة 
امراأة  فكرة  وهي  التي حتملها،  العري�صة  واخلطوط 
ب�صفات رجل. واأي�صاً فيلم )�صيما علي بابا( مع الفنان 
اأحمد مكي كانت فكرة جديدة و�صعدت بها لتقدميي 
�صيئاً ي�صعد االأطفال، بينما كانت جتربة )تيتة رهيبة( 
فريدة من نوعها للتعامل مع قيمة كبرية مثل حممد 
فكان  اأي���وب  �صميحة  ال��ع��رب��ي  امل�����ص��رح  و���ص��ي��دة  هنيدي 

مقدار النجاح بالن�صبة اإيّل 100 يف املئة.
البطولة املطلقة  فكرة  يت�صدرن  الفنانات  غالبية   •

وي�صعني اإليها ب�صغف، هل هذا ي�صغل بالك؟
- على االطلق، خ�صو�صاً انني اأ�صري على خطى ثابتة، 
البع�س،  يظن  كما  مثمر  بنجاح  ت��اأت��ي  ال  فالقفزات 
والهدف  املعنى  ب��ل  ال��ف��ن��ان  تقّيم  ال  ال���دور  وم�صاحة 
وجودة ال�صيناريو هي ما يجذبني للعمل اأياً كان عدد 

امل�صاهد يف العمل.
وبني �صقيقتك دنيا؟ بينك  مناف�صة  هناك  • هل 

- ال، كل منا تقدم منطاً خمتلفاً عن االأخرى واإن كنت 
اأرى اأن دنيا فنانة رهيبة يف الكوميديا.

• هل اإميي تع�صق فن التقليد مثل �صقيقتها؟

- جميعنا نع�صق فن التقليد، اأنا ووالدي �صمري غامن 
نت�صابه يف  دن��ي��ا...  واأي�صاً  العزيز  عبد  دالل  ووال��دت��ي 

هذا واأحياناً منار�صه يف املنزل ونت�صابق فيه.
• ومن هم اأ�صهر من قمت بتقليدهم؟

�صمري  اأقلد  ولكن  حم��ددون،  اأ�صخا�س  هناك  لي�س   -
غامن، دنيا �صمري غامن، اإ�صماعيل يا�صني، اأحمد مكي 
وذلك ملحبتي لهم واأخ�صى تقليد والدتي دالل ل�صعوبة 

ا�صتح�صار الكاريزما اخلا�صة بها.
يف  ووالدتك  وال��دك  جانب  من  تدخل  هناك  هل   •

اأعمالك الفنية؟
- بالطبع، فاأنا حري�صة على اأخذ اآرائهما واال�صتفادة 
بالن�صائح  وميدانني  ي�صاعدانني  ما  فكثرياً  منهما، 

التي تفيدين يف عملي.
• هناك نظرة باأن ابن اأو ابنة الفنانة له اأو لها معاملة 

خا�صة؟
- يف اعتقادي ال�صخ�صي اأن هذا الفكر قدمي وقد انتهى 
بعد اأن ثبت اأن اأبناء الفنانني لديهم موهبة حقيقية 
واال�صتمرار،  ال��ن��ج��اح  ع��ل��ى  ال���ق���درة  اأي�����ص��اً  ول��دي��ه��م 
حممد  تركها  التي  الب�صمات  ذل��ك  على  دليل  وخ��ري 
اأحمد �صلح  العزيز،  اإم��ام، ك��رمي حممود عبد  ع��ادل 

ال�صعدين وغريهم من الوجوه املميزة.
التي  اجلن�صي  التحر�س  ظاهرة  على  تعليقك  ما   •
انت�صرت ب�صورة ملحوظة خلل الفرة املا�صية وهل 

تعتقدين اأن الفتاة هي ال�صبب؟
- يف بداية االأمر ظاهرة التحّر�س اجلن�صي هي جر�س 
املراأة،  الإ�صقاط  االحتكارية  االأنظمة  ت�صتخدمه  اإنذار 
وه���ذا م��ا ي��ق��وم ب��ه ال��ن��ظ��ام احل���ايل الإب����ادة دور امل���راأة 
�صريح  ق��ان��ون  ت��واج��د  اإذا  ولكن  ج�صدها،  با�صتغلل 
يفعل  م��ن  على  �صارمة  عقوبة  ويفر�س  ذل��ك  يجرم 
واإن كنت  الظاهرة  ردع هذه  وقتها  املمكن  ذل��ك، فمن 
اأرى اأن الفتيات اأ�صبح لديهن تعند وموقف �صارم لكل 
من يقرب من اأج�صداهن اأو يفكر جمرد التفكري يف 

النظر اإليهن.

اأع�صق الأدوار )املجنونة( التي ترتك ب�صمة وعالمة وا�صحة عند امل�صاهد

�إميي �صمري غامن: �لبطولة �ملطلقة لي�صت �ملعيار �حلقيقي لنجاح �لفنان

واأو�صح اأنه يفكر جدياً بتحويل امل�صل�صل الذي قامت بكتابته زوجته ملي�س جابر اىل فيلم �صينمائي لتخفي�س ميزانية االنتاج، موؤكداً 
اأن )حممد علي( حلمه منذ فرة طويلة الأنه رجل �صاحب فكر و�صيكون العمل تاريخياً.

واأكد اأنه ال ي�صتطيع تقدمي اال العمل الذي ي�صتمتع به، واأنه ال يتدخل يف الكتابة بل يتابعها، وكثرياً ما تكون لديه فكرة يقدمها 
للكاتب ويبني عليها ال�صيناريو، وذلك ما حدث يف م�صل�صل )يربى يف عزو(.

وعن تناوله لق�صايا الدين، قال: )تناولتها يف عملني؛ يف م�صل�صل )الريان( وكان ذلك منذ �صنوات، وكان هديف اأن اأقول انه ا�صتغل 
ال�صعف الب�صري يف اطار الدين من اأجل حتقيق النجاح، وقدمت اأي�صاً )اخلواجة عبد القادر( الذي دخل اال�صلم وكان امل�صل�صل 

يحكي رحلة ا�صلمه وت�صوفه وهوجمه من امل�صيحيني الأنه اأ�صلم ومن ال�صلفيني عندما حتدثنا عن ال�صوفيني(.
وعن اختياره البنه �صادي الخراج اأعماله، راأى الفخراين اأنه يتمتع مبوهبة وهو مقتنع بها واأثناء درا�صته للخراج جعله يعتمد على 

موهبته، ومل ي�صانده ل�صنوات طويلة منذ العام 1992 اىل اأن �صقلت موهبته وازدادت خرباته.
وعن ح�صار مدينة االنتاج االعلمي، قال الفخراين: )االأخلق تغريت واأ�صبح التطاول هو طريقة التعامل املعتادة بيننا، لكنني 
اأتوقع اأننا �صنعود مرة ثانية الأخلقنا التي تربينا عليها، اأنا ع�صت 65 عاماً من عمري يف م�صر ولن اأتركها اأبداً وطوال الوقت كنت 
اأتعامل مع االأقباط كاأنهم اأ�صقائي، منذ اأن كنت طفًل يف احل�صانة وما يحدث االآن دخيل علينا ووراءه اأهداف، ولذلك اأطالب ال�صعب 

امل�صري اأن يكون قوياً باأخلقه(.
الفنان م�صهداً خارجاً  الرقابة، )ولو قدم  اأنف�صهم ميثلون دور  النا�س  تيار بعينه، الأن  تاأثري  الفن حتت  اأال يقع  الفخراين  وتوقع 
�صريف�صه امل�صاهد من دون تدخل يف اأحد، ولذلك اأعترب اأن النا�س هم الرقابة على الفن منذ �صنوات ولي�س من االآن، والفنان يخاطب 
النا�س وهدفه ار�صاوؤهم(. وعن انتقاد زوجته للخوان قال: )زوجتي الكاتبة ملي�س جابر تتحدث ب�صكل تلقائي واندفاعي وال تخاف 
وال تهدف ل�صيء، واأنا اأوقفتها عن التحدث لفرة، لكنها مل ت�صتطع ال�صمت كثرياً، وقالت: )م�س قادرة(، واأعتقد اأن ذلك ينبع من 

وطنيتها وب�صراحة اأنا خايف عليها(.
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�لفول ي�صاعد على تخفيف 
�لتوتر و�الجهاد

ك�صفت درا�صة علمية حديثة ان الفول يقاوم التوتر واالإجهاد الذي ي�صيب 
اجل�صم، ويعتقد الباحثون باأنه يحتوي على مركبات كيماوية معقدة تقاوم 

اأمرا�س ال�صرطان التي ت�صيب الفم.
اجلّيد  الكول�صرول  مل�صتوى  زيادته  حيث  من  للقلب  مفيداً  الفول  ويعد 
�صن  الن�صاء يف مرحلة  ل��دى  ال��دم  يعمل على خف�س �صغط  ال��دم، كما  يف 

الياأ�س.
تقّوي  م��واد  على  ويحتوي  ال��ّدم،  يف  ال�صكر  م�صتوى  على  الفول  ويحافظ 

د االأمرا�س املختلفة. مناعة اجل�صم �صّ

املوز

ي��ح��ت��وي امل��ائ��ة غ���رام من 
من   70% ع���ل���ى  امل�������وز 
وزنه ماء و حوايل 25% 
 20% و  ن�صاء  وزن��ة  من 
عنب  �صكر  مائة  وزن  من 
و���ص��ك��ر ق�����ص��ب و ده����ون و 
ومن  ب����روت����ني  و  ال����ي����اف 
االم�������لح امل���ع���دن���ي���ة 60 
حوايل  و  حديد  مليغرام 
كال�صيوم  و  مليغرام   40
 C وفيتامني  وبوتا�صيوم 

و فيتامني ب2
املوز غني بااللياف التي حتمي اجل�صم من اال�صابة باالورام ال�صرطانية- 
كما انه يحمي اجل�صم من فقر الدم وي�صاعد اجل�صم على افراز امللح نظرا 
تهدئة  يف  ي�صاعد  احلليب  مع  امل��وز  ع�صري  م��زج  فية-  البوتا�صيوم  لوجود 
الكال�صيوم  من  اج��ود  امل��وز  يف  امل��وج��ود  االلكال�صيوم  يعترب  و  املعدة  قرحة 
املوجود يف اجلنب و احلليب- ق�صر املوز يحنوي على مادة الي�صراتونني و 
هي مادة تعترب من مكونات الدماغ و ت�صاعد على تهدئة االع�صاب وال�صعور 
باالرتياح، مينع تناول املوز على امل�صابني مبر�س ال�صكر وبامرا�س الكبد .
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الرئيس األمريكي السابق بيل كلينتون يوقع على لوحة للطاقة الشمسية بعد مشاركته في يوم خدمة مبدرسة ثانوية في 
سانت لويس حيث مت تركيب 100 من األلواح الشمسية على السطح جلعل املدرسة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. )يو بي أي(

احلقيقي لالأديبة مي زيدان؟  الإ�صم  • ما 
- ماري اليا�س 

بوذا؟  كلمة  تعني  • ماذا 
- العامل. 

قراقو�س؟  كلمة  تعني  • ماذا 
- الن�صر االأ�صود 

الذي وحد اهلل تعاىل يف ع�صره؟  اجلاهلي  احلكيم  • من 
- ق�س بن �صاعده االأيادي 

• ما هو الفرق بني كلمتي الرايه واللواء يف احلرب؟ 
- الراية للقائد والراية للأمري. 

اأبابا؟  اأدي�س  ا�صم  يعني  • ماذا 
- الزهرة اجلديدة 

• ماذا تعني كلمة الف�صطاط؟ 
- اخليمة 

معدن ثقيل جداً ذو لون رمادي �صارب اإىل الزرقة. وهو معدن طري جداً لدرجة  هو  الر�صا�س  اأن  تعلم  • هل 
ميكنك جرحه بالظفر. ونظراً اإىل مقاومة الر�صا�س للتاآكل ي�صتعمل هذا املعدن يف �صكل �صفائح للتك�صية ويف 

�صنع االأنابيب، كما ي�صتخدم يف الوقاية من االأ�صعة ال�صينية واأ�صعة جاما. 
اأبي�س رمادي يتميز بطروقيته ومتا�صكه. ي�صتعمل البلتني  لون  ذو  البلتني هو معدن ثمني  اأن  تعلم  •  هل 

النقي يف �صناعة لوازم ومعدات ت�صتخدم يف املخترب ويف ال�صناعة الكيميائية.
هل تعلم اأن الزرافة هي اأطول حيوان يف العامل. فقد ي�صل ارتفاع الذكر الكبري اإىل حوايل خم�صة اأمتار ون�صف، 
وكونها قادرة على اأن ترعى عالياً من روؤو�س االأ�صجار فهذه فائدة عظيمة لها، فلن تكون هناك اأي مناف�صة لها. 
اإال اأن هناك �صلبية واحدة لطول الزرافة الزائد، ذلك اأنها عندما تريد اأن ت�صرب عليها اأن تتمدد، وهي ت�صتطيع 

ذلك جيداً عن طريق فر�صخة �صاقيها االأماميتني واجللو�س على بطنها حتى ترتوي جيداً من املاء. 

يد  وقبل  حقيبته  وحمل  ملب�صه  اإرت��دى  ثم  لينع�صه  ب��اردا  حماما  فاأخذ  ن�صطا  نومه  من  ال�صاب  اأ�صتيقظ 
القطارات فاليوم هو موعد مناق�صته يف  اإىل حمطة  ذاهبا  ب�صرعة  اأمه وهو ي�صمع دعواتها اجلميلة وخرج 
يتاأخر  اأن  �صاغرة واليريد  نيل درجة وظيفة عالية  اأمل يف  الكبرية  ال�صركات  اإىل احدى  بها  درا�صته تقدم 
عن موعده فيرك اإنطباعا �صيئا.. كان م�صطربا بع�س ال�صيء لكنه متما�صك ويف غمرة انهماكه يف االنتقال 
داخل حمطة القطارات وجد �صيدة عجوز �صقطت حقيبتها فانفتحت ومل يتقدم اأحد مل�صاعدتها ورغم �صيق 
الوقت اقرب منها ب�صرعة و�صاعدها يف مللمة ا�صيائها ثم اغلق احلقيبة وحملها الأقرب كر�صي وتركها وذهب 
لقطع تذكرته. اقرب القطار من املحطة وا�صتعد اجلميع للنزول حني الحظ مرة اخرى ال�صيدة العجوز 
التي تظهر عليها علمات الوقار واالحرام والراء وهي حتاول حمل حقيبتها للنزول من القطار فاأ�صرع 
اأن و�صع حقيبتها على العربة  مب�صاعدتها رغم خوفه من التاأخري على موعد املناق�صة ف�صكرته ب�صدة بعد 
ال�صغرية واأ�صرع اإىل خارج املحطة و�صط انهمار املطر.. وقف كثريا للبحث عن �صيارة اأجرة حني ملح ال�صيدة 
العجوز تخرج من املحطة وحقيبتها الكبرية يف يدها للبحث عن �صيارة اأجرة فالتقت نظراتهما وكانت نظرة 
جميلة كاأنها ت�صكره فيها على كل �صئ فتقدم منها وحمل عنها احلقيبة فقالت له: يل حفيد يف مثل عمرك 
لكنه اليوم مري�س اأ�صكرك كثريا على طيبتك.. �صكرها بحياء حني جاءت �صيارة االأجرة فاأ�صرع وفتح بابها 
وتناول بعد ذلك حقيبة ال�صيدة ودعاها للركوب على اأن ينتظر هو غريها.. ورغم �صيق الوقت مل يعرف ملاذا 
فعل ذلك رمبا الأنها ت�صبه جدته الراحلة.. رمبا ذهبت �صيارة االجرة واأكرمه اهلل ب�صيارة جاءت مبا�صرة خلفها 
مبا�صرة فجل�س يدعو اهلل اأن اليتاأخر رغم معرفته باأنه باق من الوقت دقائق. و�صل ال�صاب اإىل موعد املناق�صة 
متاأخرا ع�صر دقائق ودخل اإىل احلجرة ليقدم اعتذاره لكنه فوجئ باأن موعد املناق�صة قد تاأجل ملدة ن�صف 
�صاعة نظرا لعدم وجود رئي�صة اللجنة ف�صكرها يف اأعماقه وارتاح وتناول كوبا من ال�صاي وعندما اأعلن املوظف 
اليها  العجوز جتل�س مت�صدرة اجلل�صة فنظر  ال�صيدة  به يرى  واإذ  ليلقي حتيته  املناق�صة دخل  بدء  امل�صوؤول 
املناق�صة  اأعلنت بدء  ابت�صامة جميلة حنونة على �صفتيها وكاأنها تطمئنه وت�صجعه ثم  منده�صا وقد ظهرت 
التي مل تاأخذ وقتا طويل لتنتهي ل�صالح ال�صاب الطيب ويحوز على الوظيفة �صفق اجلميع له فاقرب من 
رئي�صة اللجنة التي ربتت على �صعره وهي تقول اإنك طيب مثل حفيدي هل ت�صافر يف القطار كثريا فقال.. 

اإنها املرة االأوىل ،لكنها لي�صت االأخرية. 

جزاء املعروف

زيادة �لوزن م�صرة بالقلب

م�صاد�ت �لكولي�صرتول
 قد حتمى من فقد�ن �لب�صر

 
م�صادات  ت��ن��اول  ف��ى  االنتظام  اأن  اإىل  حديثة  امريكية  درا���ص��ة  ك�صفت 
الكول�صرول قد يقى من فر�س فقدان الب�صر، والذى ي�صببه ال�صمور 

البقى، والذى ينجم عن االإ�صابة باجللطات.
كانت االأبحاث االأولية التى تو�صل اليها فريق من الباحثني االأمريكيني 
ملعرفة  التجارب،  فئران  من  وماأخوذة  ب�صرية،  خليا  على  اأجريت  قد 
تاأثري  وقف  فى  الكول�صرول  ت�صهم من خللها م�صادات  التى  االآلية 
الب�صر  فقدان  فى  ال�صلبية  واآث��اره  العني،  فى  البقى  ال�صمور  وانت�صار 

بني كبار ال�صن.
ويرى الباحثون اأن هذه االآلية قد تكون امل�صئولة عن منو اأوعية دموية 

جديدة، م�صئولة عن االإ�صابة بعدد من اأنواع ال�صرطان.
يتم  م��ا  غ��ال��ب��ا  ال�����ص��راي��ني  ت�صلب  م��ر���ص��ى  اأن  اإىل  ال��ب��اح��ث��ون  واأ����ص���ار 
اإعطاءهم م�صادات الكول�صرول، ل�صمان عدم تر�صب وتراكم الدهون 
والكول�صرول على جدار ال�صرايني فى الوقت الذى يرون فيه احتواء 
هذه العقاقري على خوا�س هامة تعمل على وقف انت�صار ال�صمور البقى 

فى العني.
التجارب  بفئران  واخلا�صة  الب�صرية  اخلليا  اأن  االأب��ح��اث،  واأو�صحت 
قد ا�صتجابت عند حقنها مب�صادات الكول�صرول، ومت اإعادة زرعها مرة 
االأ�صخا�س، وظهرت فاعليتها فى وقف  الفئران وع��دد من  اأخ��رى فى 
فر�س  تراجعت  وبالتاىل  منه،  يعانون  ال��ذى  البقى  ال�صمور  ح��االت 

االإ�صابة بفقدان الب�صر.

عبداهلل �شعيد الكعبي 
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.

اأحمد عبداهلل الظاهري
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.

�شارة داوود النيادي
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.

ذكرت درا�صة بريطانية اأن زيادة الوزن م�صرة بالقلب، حتى لدى الن�صاء النحيفات. 
واأفادت الدرا�صة التي ن�صرت يف دورية "بي اإم �صي ميدي�صن" الطبية باأنه مع كل زيادة 5 وحدات يف موؤ�صر كتلة اجل�صم، يزداد 

خطر اإ�صابة الن�صاء باأمرا�س القلب بن�صبة %23، اأي ما يعادل التقدم بال�صن عامني ون�صف. 
وتابع باحثون من جامعة اأوك�صفورد حاالت مليون و200 األف امراأة يف اإنكلرا وا�صكتلندا على مدى 10 �صنوات. 

ووجدوا اأن خطر اإ�صابتهّن بداء �صريان القلب التاجي ال يزداد مع تقدمهّن يف ال�صن فح�صب، بل اأي�صاً مع ارتفاع، ولو طفيف، 
يف موؤ�صر كتلة اجل�صم. 

ي�صار اإىل اأن موؤ�صر كتلة اجل�صم هو املقيا�س املتعارف عليه عاملياً لتمييز الوزن الزائد عن ال�صمنة وعن النحافة، وهو عبارة 
عن العلقة بني وزن ال�صخ�س وطوله، وقد حددت منظمة ال�صحة العاملية املوؤ�صر الطبيعي بني 18.5 و25.  واأ�صاروا اإىل 
داء  �صتتوفى جراء  اأو  امل�صت�صفى  اإىل  اإدخالها  �صيتم  اأن واحدة من بني كل 11 امراأة من اللواتي يبلغ موؤ�صر كتلة ج�صمها 21، 

�صريان القلب التاجي بني عمر ال�55 وال�74.

اليازية �شلطان اأحمد
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.


