
الآن  ع��ام��ا   30 العمر  م��ن  يبلغن  ال��ل��وات��ي  الن�ساء 
اإىل  اق��رب  اأم��ا اجل��دات فيظهرن  ل يبدون كذلك، 
الأمهات منهن اإىل اجل��دات.. فهل هذا يعترب اأمرا 
اعتناء  ال�سحيحة  الأم��ور  �سيئا؟ وهل من  اأم  جيدا 
املراأة بنف�سها وانتقاء الطعام املنا�سب لها وممار�ستها 

للريا�سة؟ 
امل�سكلة ح�سب املخت�سني تكمن يف اأن �سغط �سناعة 
بال�سباب يجعل  امل�ستمر لالحتفاظ  والتوق  املو�سة 
الكثري من الن�ساء عبدات لأج�سادهن. وكان يعتقد 
حتى وقت قريب ان ال�سابات اللواتي لي�ست لديهن 
مع  التاأقلم  ي�ستطعن  ل  فقط  هن  حياتية  جتربة 
تقدم العمر، اأما الآن فتظهر امل�ساكل يف هذا املجال 

لدى الأمهات، بل حتى لدى اجلدات.
جزءا  اأن  العملية  امل��م��ار���س��ة  يف  ي��ع��ن��ي  الأم����ر  ه���ذا 
م��ن ال��ن�����س��اء ي����زددن ب��دان��ة وي��اأك��ل��ن ك��ل ���س��يء من 
حني  يف  و����س���ح���ت���ه���ن،  ب�����س��ك��ل��ه��ن  اله����ت����م����ام  دون 
يعاين اجل��زء ال��ث��اين م��ن اجل��وع وك��رة التمارين 
التجميل  على  طائلة  اأم���وال  وي�سرف  الريا�سية، 
ال��ذي يعترب �سيئا لدى  وال��ث��ي��اب وامل��اك��ي��اج، الأم���ر 

املجموعتني.
طول  ي��ك��ون  عندما  ان��ه  على  ي�����س��ددون  املخت�سون 
املراأة مثال 175 �سنتم ووزنها 50 كغ، فان الأمر 
تكون  تكون احلال عندما  يعترب طبيعيا، فكيف  ل 
الأزي��اء ويزيد طولها عن  الفتاة من نوع عار�سات 

ذلك مبقدار 5 �سنتم اأو اأكر. 

الوزن املثايل
املراأة التي يبلغ طولها 175 �سنتم يجب اأن يكون 
وزنها 56 كغ على القل، وميكن اأن ت�سل اأي�سا اإىل 
76 كغ لن ذلك يعترب اأمرا �سحيا وعاديا، ل�سيما 
عندما تكون يف الع�سرينات من العمر، وبالتايل ففي 
الأربعينات ميكن للمراأة اأن تبدو ا�سغر من عمرها، 

لكن بالتاأكيد لي�س كما كانت يف الع�سرينات.
مع  التاأقلم  يف  الف�سل  ان  اأي�سا  يقولون  اخل���رباء 
الن�ساء  ل��دى  ملحوظ  ب�سكل  يتنامى  امليالد  تاريخ 
يف ال��ف��رة الأخ����رية ح���ول ال��ع��امل، اأم���ا �سبب ذلك 
يوميا  الن�ساء  على  املمار�سة  ال�سغوط  اإىل  فيعود 
من قبل و�سائل الإعالم والدعايات التجارية التي 

من  بالذات  والهتمام  النحافة  تعترب 
الأمور الطبيعية اأو بالحرى قاعدة، 

�سعيفة  تعترب  ب��ذل��ك  تقم  ل  وم��ن 
التحكم  على  ق���ادرة  وغ��ري  الإرادة 

يف نف�سها.
الدكتورة النف�سية ماركيتا روكيتوفا 

قبول  ا����س���ط���راب���ات  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة 
الطعام، توؤكد تنامي عدد الن�ساء اللواتي 

اجلمال،  اإىل  ويتقن  عيادتها  اإىل  ي��رددن 
فقدان  م��ن  يعانني  ال��ل��وات��ي  الفتيات  مثل 
على  وان��ه  امل��ر���س��ي،  ال�سره  م��ن  اأو  ال�سهية 
خالف الن�ساء الأك��رب �سنا فانه ل يكفيهن 
الأربعينات  اأو  الثالثينات  الأكل، ففي  عدم 
اأج�سام  على  احل�سول  ميكن  ل  العمر  من 
جميلة فقط من خالل احلمية واإمنا ل بد 

من ممار�سة الريا�سة اأي�سا.
اإن الن�ساء اللواتي ل يتقن التاأقلم مع تقدم 

العمر ل يكن قادرات على القبول باأج�سادهن 
م��ع ال��ع��ي��وب ال��ت��ي فيها، الأم���ر ال���ذي يظهر 
ل����دى ب��ع�����س��ه��ن م���ن خ����الل الإدم��������ان على 

عمليات التجميل.
املهتمني  اأن عدد  التجميل  ويوؤكد جراحو 
ارتفاع  يف  ال��ت��ج��م��ي��ل  ع��م��ل��ي��ات  ب����اإج����راء 
بالن�ساء  يتعلق  ل  الأم���ر  وان  م��ل��ح��وظ، 
فقط اإمنا بالرجال اأي�سا. اأما �سبب ذلك 
اأجزاء  على  العمر  بتقدم  ال�سعور  فهو 

يرغبون  وب��ال��ت��ايل  اجل�����س��م،  م��ن  خمتلفة 
اأو  يف الظهور يف عمر اقل لر�ساء زوجاتهم، 

�سعورا  ميتلكوا  كي  اأو  اأعمالهم،  طبيعة  ب�سبب 
جيدا بال�سباب.

جميلة يف الأربعني 
تعتقد الطبيبة روكيتوفا ان الن�ساء اخلم�سينيات من 
ال�سرائح الأكر عر�سة للتهديدات ال�سحية، وعلى 
اغلبهن  ل��دى  الطعام  قبول  م�ساكل  اأن  من  الرغم 
يعقدها.  انه  للحياة غري  ي�سكل تهديدا مبا�سرا  ل 
خطرية  الطمث  ان��ق��ط��اع  ف��رة  ان  ت��وؤك��د  الطبيبة 
بالن�سبة  حتى  يبقى  ل  اجلميل  ال��ق��وام  لن  ج���دا، 

ل���ل���ن�������س���اء ال���ل���وات���ي 
ن��ح��ي��ف��ات طوال  ك���ن 
ب������دون بذل  ال���ع���م���ر، 
للمحافظة  جهد  اأي 
ذلك  �سبب  اأم��ا  عليه. 
الهرمونات  اإىل  فيعود 
بالحرى  اأو  الن�سائية 
الأم���ر  ت��راج��ع��ه��ا،  اإىل 
له عالقة بركز  ال��ذي 
امل����زي����د م����ن ال�����ده�����ون يف 
اجل�سم، ل�سيما حول اخل�سر 
والأرداف، يف تناق�س الدهون يف 
اأكر جفافا  الوجه وي�سبح اجللد 

وترهال.
الدورية  التمارين  حتى  وت�سيف: 
امل��راأة من  الب�سرة ل متنع  واقنعة 
بداأت  اإذا  ل��ذل��ك  ج���دة،  ت�سبح  اأن 
بال�سعور برهل اجللد على  امل��راأة 
اللحم  م��ن  كتلة  متو�سع  يزعجها  واأ�سبح  يديها، 
بطاقة  يف  تنظر  اأن  فعليها  ال��رك��ب��ة،  ح��ول  ال��زائ��د 
عمري  ل��ن��ف�����س��ه��ا:  ت��ق��ول  وان  ال�سخ�سية  ه��وي��ت��ه��ا 

اأربعني �سنة ورغم ذلك اأبدو ب�سكل ممتاز.
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عدد نطف �لرجل �لريا�ضي �أكرث
اأفادت درا�سة جديدة باأن الرجال املفعمني باحليوية لديهم تعداد نطف 

اأعلى من اأولئك الك�ساىل الذين يق�سون ال�ساعات الطوال اأمام التلفاز.
�ساعة  م��ن ع�سرين  اأك���ر  يق�سون  ال��ذي��ن  ال��رج��ال  اإن  ال��درا���س��ة  وق��ال��ت 
الذي لدى  النطف  التلفاز لديهم نحو ن�سف عدد  اأ�سبوعيا يف م�ساهدة 

اأولئك الذين نادرا ما ي�ساهدون اأي تلفاز.
اأن ممار�سة الريا�سة حت�سن تعداد نطف الرجل،  من ناحية ثانية يبدو 
لل�سحة  الأم��ريك��ي��ة  ه��ارف��ارد  كلية  اأج��رت��ه  ال��ذي  البحث  م��ن  فقد تبني 
العامة اأن الأ�سخا�س الذين كانوا يق�سون 15 �ساعة اأو اأكر يف ممار�سة 
من  اأعلى  نطف  اأع��داد  لديهم  ك��ان  اأ�سبوعيا  ن�سطة  اإىل  معتدلة  ريا�سة 
وانخفا�س  ن�سبيا  الدرا�سة �سغرية  اإن  الباحثون  ويقول  ن�ساطا.  الأدن��ني 
عدد النطف ل يعني اأن الرجل لن يكون قادرا على الإجناب، لكن ميكن 

حت�سني جودة النطف بجعل منط احلياة اأكر ن�ساطا.
النطف يف  ج��ودة  كانت  اإذا  ما  ب�ساأن  النقا�س  اإىل كرة  الباحثون  وي�سري 
اأغلبية  توؤيد  املت�ساربة  النتائج  رغم  وقالوا  الأخ��رية.  بالعقود  انخفا�س 
واأ�سباب هذا  الغربية  ال��دول  النطف يف معظم  انخفا�س تركيز  البيانات 
اأن  ميكن  التف�سريات  واأح��د  النقا�س.  قيد  زال��ت  ما  امللحوظ  النخفا�س 
يكون التناق�س املتزامن يف الن�ساط البدين والزيادة يف ال�سلوك اخلايل 
من الن�ساط على مدى نف�س الإطار الزمني . وقد اأ�سارت بع�س الدرا�سات 
على  بناء  الرجل،  بخ�سوبة  ت�سر  قد  ال�ساقة  التمارين  اأن  اإىل  ال�سابقة 
نتائج درا�سات �سملت دراجني وعدائي م�سافات طويلة. ويقول الباحثون 
اإنه رغم وجود اأدلة وافرة على خماطر متالزمة مدمني التلفاز -الإفراط 
يف الأكل والتفريط يف احلركة املوؤدية للبدانة- فاإنه مل يتم التحقق قط 

من وجود ارتباط بني م�ساهدة التلفاز وانخفا�س جودة النطف.

�لقريبات من �مهاتهن يحملن �أ�ضرع
وجدت درا�سة جديدة اأن الن�ساء اللواتي يع�سن بالقرب من اأمهاتهن تزيد 
اأرجحية حملهن. وذكرت �سحيفة ديلي ميل الربيطانية اأن الباحثني يف 
اأمهاتهن  من  قريبات  يع�سن  اللواتي  الن�ساء  اأن  وج��دوا  اإي�سك�س  جامعة 
اإن  العلماء  وق��ال  اأمهات.  اأنف�سهن  ي�سبحن  اأن  لديهن  الأرجحية  تزيد 
مولودها،  رعاية  يف  للمراأة  الأق��ارب  م�ساعدة  اإمكانية  هو  الأ�سباب  اأح��د 
لالإجناب.  امل��راأة  على  مهماً  �سغطاً  ي�سكل  الأم  تاأثري  اأن  اأي�ساً  ووج��دوا 
ونظر الباحثون يف �سل�سلة من الدرا�سات التي اأجريت على قرابة 2000 
و�سحتهن  حياتهن  واأ�سلوب  باخل�سوبة  املتعلقة  حالتهن  �سّجلت  ام��راأة 
الن�ساء  ع��الق��ة  ع��ن  اأ���س��ئ��ل��ة  ال��ب��ي��ان��ات  وح��ال��ت��ه��ن الج��ت��م��اع��ي��ة. و�سملت 
ويحملن  لالإجناب،  ي�سعني  اللواتي  اأن  وتبنّي  واأ�سدقائهن،  بعائالتهن 
ماتيو�س  ب��ول  الباحث  وق��ال  عائالتهن.  م��ن  قريبات  ه��ن  اأ���س��رع  ب�سكل 
تفاجاأنا باأننا وجدنا يف الواقع تاأثرياً ملحوظاً . ولفت اإىل اأنه من خالل 
نف�سه،  والعرق  والدين  والتعليم  الدخل  لديهن  �سابات  ن�ساء  مقارنتهم 

تبنّي اأن الأكر قرباً من عائالتهن ي�سهل عليهن الإجناب.

ف�ضيلة �لدم لها عالقة باجللطات 
AB وزي��ادة خطر  ال��دم  اأثبتت درا�سة جديدة وج��ود عالقة بني ف�سيلة 
الوراثية تلعب دورا كبريا يف  العوامل  اأن  ال��دم، وذك��رت  الإ�سابة بتجلط 
تامي  جملة  ون�سرت  ال�سخ�س.  ل��دى  اجللطات  بها  تتكون  التي  الكيفية 
لالإ�سابة  الأف���راد  قابلية  يف  امل��وؤث��رة  العوامل  يتناول  تقريرا  الأمريكية 
هريليف  م�ست�سفى  جامعة  اأج��رت��ه��ا  اإح�����س��ائ��ي��ات  على  ب��ن��اء  ب��اجل��ل��ط��ات، 
بكوبنهاغن بالدامنارك، والتي قامت بتحليل معلومات عن ف�سائل الدم 
والتجلط ل�66 األف �سخ�س متت متابعتهم من عام 1977 اإىل 2010. 
وذكر التقرير اأن العوامل الوراثية تلعب دورا كبريا يف الكيفية التي تتكون 
بها اجللطات. واأ�سارت اإىل اأن الطفرات الأكر �سهرة ت�سمل تلك املوجودة 
يف جينات العامل اخلام�س )V ليدن( وعامال اآخر من عوامل التجلط 
اأ�سفل  اأوردة  يف  تت�سكل  التي  اجللطات  ومتثل  بروثرومنب.  با�سم  ُيعرف 
هناك  من  انطالقها  لإمكانية  نظرا  ال�سحة  على  جديا  خطرا  ال�ساقني 
باإغالق جمرى  تقوم  بالرئتني، حيث  الدقيقة  ال�سرايني  والنحبا�س يف 
الدم وتت�سبب يف اآلم مربحة و�سعوبة يف التنف�س وحتى املوت املفاجئ اإذا 
مل يتمكن الدم من احل�سول على الأك�سجني املطلوب بكميات كافية من 
الرئتني. وقال التقرير اإن اجللو�س يف مكان واحد فرات طويلة، مثلما يف 
رحالت الطريان، اأو فرة ما بعد العمليات اجلراحية عندما يكون املري�س 
م�ستقرا على ال�سرير متاما لأيام، اأو يف حالت جفاف اجل�سم وفقدانه املاء 

)الأمر الذي يزيد من كثافة الدم( تزيد احتمالت جتلط الدم.

فيتامني »د« يحمي �لأ�ضنان 
ما  هذا  الأ�سنان،  ت�سو�س  من  الوقاية  يف  فعال  ب��دور  د  فيتامني  ي�سطلع 
ك�سفته درا�سة ن�سرت يف جملة الدرا�سات الغذائية مطلع ال�سهر اجلاري. 
بعمل  وا�سنطن  جلامعة  التابعة  الأ���س��ن��ان  ط��ب  كلية  يف  باحث  ق��ام  حيث 
مراجعة اإح�سائية لكل التجارب التي در�ست تاأثريات ودور فيتامني د يف 
ي�ساعد على  قد  املاأخوذ منه  زي��ادة  اأن  اإىل  وتو�سل  والأ�سنان  الفم  �سحة 
مر�سا  الأ�سنان  ت�سو�س  ويعد  الأ�سنان.  بت�سو�س  الإ�سابة  معدلت  تقليل 
معديا تت�سبب به عدة اأنواع من البكترييا التي تتغذى على الكربوهيدرات 
املوجودة يف بقايا الطعام على �سطح ال�سن، وكناجت ثانوي عن هذه العملية 
ال�سن  بنيان  اأحما�سا قوية تت�سبب يف حتلل  الدقيقة  الكائنات  تنتج هذه 
عرب نزع اأمالح الكال�سيوم منه مما يوؤدي اإىل تدمريه وحدوث الفراغات 
املر�س  يتطور  معاجلته  ع��دم  حالة  ويف  الأ���س��ن��ان.  بت�سو�س  ي�سمى  ما  اأو 
فتزيد  ح��ادة  اآلم  وح���دوث  التهابه  اإىل  ي���وؤدي  ال�سن مم��ا  ل��ب  اإىل  لي�سل 
التي  الفيتامينات  عائلة  اإىل  د  فيتامني  وينتمي  وكلفته.  العالج  �سعوبة 
تذوب يف الدهن مما يجعل اجل�سم قادرا على تخزينها، وت�سمل فيتامينات 
اأ و ج و د و ك ، فيما تذوب جمموعة فيتامينات ب يف املاء فقط، وبالتايل 

يحتاج اجل�سم اإىل م�سدر يومي منها.

تطبيقات  لت�شغيل  تقنية 
وي���ن���دوز ع��ل��ى اأن���دروي���د 
ك�سفت �سركة كود ويفرز الأمريكية 
اأمام  املجال  عن تقنية جديدة تفتح 
ت�����س��غ��ي��ل ت��ط��ب��ي��ق��ات نظام  اإم��ك��ان��ي��ة 
اللوحية  احل���وا����س���ب  ع��ل��ى  وي���ن���دوز 
اأن���دروي���د. وتعتمد  ب��ن��ظ��ام  ال��ع��ام��ل��ة 
ال�سركة  عنها  ك�سفت  التي  التقنية 
امل�سادر  م����ط����وري  م��ل��ت��ق��ى  خ�����الل 
اختتم  ال������ذي  ب�����اأوروب�����ا  امل���ف���ت���وح���ة 
بروك�سل  ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي��ة  ب��ال��ع��ا���س��م��ة 
واين  تطبيق  ع��ل��ى  امل��ا���س��ي،  الأح����د 
ال����ذي  امل�������س���در  م���ف���ت���وح   Wine
ويندوز  تطبيقات  بت�سغيل  ي�سمح 
باأنظمة  ال���ع���ام���ل���ة  الأج�����ه�����زة  ع���ل���ى 
ويونيك�س.  لينوك�س  اأخ��رى  ت�سغيل 
وتعمل كود ويفرز حاليا على تعديل 
ت�سغيل  ي���دع���م  ب��ح��ي��ث  ال��ت��ط��ب��ي��ق 
ت��ط��ب��ي��ق��ات وي�����ن�����دوز ع���ل���ى اأج���ه���زة 
مبعاجلات  ت��ع��م��ل  ال���ت���ي  اأن�����دروي�����د 
وقد   .ARM اآرم  م��ع��م��اري��ة  م���ن 
عر�ست خالل امللتقى ن�سخة مبكرة 
ال��ت��ط��ب��ي��ق مت��ك��ن��ت م���ن ت�سغيل  م���ن 
نظام  ع��ل��ى  وي��ن��دوز  تطبيقات  اأح���د 
اأندرويد.  ونظرا لأن الن�سخة كانت 
ب��ط��ي��ئ��ة ج����دا وت���ع���اين ال��ك��ث��ري من 
الأخ���ط���اء، ف��ق��د اأك����دت ال�����س��رك��ة اأن 
التطبيق ما يزال يف مراحل تطويره 
ن�سخة  طرح  اأن  اإىل  م�سرية  الأوىل، 
لهذا  وقتا،  �سي�ستغرق  منه  م�ستقرة 
لتوفر  ويفرز موعدا  ك��ود  مل حت��دد 
ال��ت��ط��ب��ي��ق. واأو����س���ح���ت ال�����س��رك��ة اأن 
اللوحية  احل��وا���س��ي��ب  ح�سة  ازدي����اد 
العاملة مبعاجلات اإنتل x86 -وهي 
لدعمها  واي��ن  �سمم  التي  املعمارية 
ب�سب  تهتم  �سيجعلها  الأ���س��ا���س-  يف 
املزيد من اجلهود يف عملية التطوير 
التي �ستكون اأ�سهل، يف اإ�سارة �سمنية 
يكون  ق��د  احل����ايل  امل�����س��روع  اأن  اإىل 
جتريبيا لي�س اأكر ب�سبب الطاقات 
الكبرية املطلوبة لت�سغيل واين على 

معاجلات اآرم بال�سكل ال�سحيح.

عاملية  جولة  تبداأ  بيون�شي 
بيون�سي  الأمريكية  النجمة  اأعلنت 
مو�سيقية  ج����ول����ة  ����س���ت���ب���داأ  اأن����ه����ا 
اأبريل  ن��ي�����س��ان  منت�سف  يف  ع��امل��ي��ة 
اأغ�سط�س  اآب  حتى  وت�ستمر  املقبل 
على  ب��ي��ون�����س��ي  ون�����س��رت   .2013
الإنرنت  ع��ل��ى  ال��ر���س��م��ي  م��وق��ع��ه��ا 
م��واع��ي��د ح��ف��الت��ه��ا يف اإط����ار جولة 
 the mrs carter show
التي تنطلق من بلغراد يف �سربيا يف 
2013. وذكرت  اأبريل  15 ني�سان 
ان احلفالت �ست�سمل اأوروبا و�سمال 
احلفلة  ت���ك���ون  ان  ع���ل���ى  اأم�����ريك�����ا، 
الأخرية يف مركز باركليز بربوكلني 

يف 3 اآب اأغ�سط�س 2013.

متنزه مبكان منزل ابن لدن 
متنزه  اإق����ام����ة  ب��اك�����س��ت��ان  ت��ع��ت��زم 
مفتوحا  اأن�سطة  وم��رك��ز  ترفيهي 
على  دولر  مليون  ثالثني  بتكلفة 
اأط��راف بلدة اأب��وت اأب��اد حيث قتل 
اأ���س��ام��ة بن  زع��ي��م تنظيم ال��ق��اع��دة 
لدن على يد قوات اأمريكية خا�سة 

يف العام 2011.
ال�سياحة  وزارة  وك����ي����ل  وق��������ال 
ب��امل��ن��ط��ق��ة ج��م��ال ال���دي���ن خ���ان اإن 
امل�سروع اخلا�س الذي �سيقام على 
�سي�ستمل  الهيماليا  جبال  �سفوح 
واألعاب مائية  على حديقة حيوان 
ومنطقة  ���س��غ��ري  غ��ول��ف  وم��ل��ع��ب 
ل���ت�������س���ل���ق ال�������س���خ���ور وال�����ط�����ريان 
امل�سروع  اأن  اإىل  واأ���س��ار  ال�سراعي. 
���س��ي�����س��ت��غ��رق خ��م�����س��ة اأع�������وام حتى 

يكتمل.
اأن  م��ن  ال�سلطات  تتخوف  وبينما 
املوقع  ع��ل��ى  امل��ن��ط��ق��ة  زوار  ي��ط��ل��ق 
لإزالة  اأ���س��ام��ة، جل���اأت  ا���س��م متنزه 
املنزل الكبري الذي كان يعي�س فيه 
بناء منازل  بن لدن، حيث ينتظر 

للم�سوؤولني املحليني.

مكمالت �لكال�ضيوم تزيد خطر
وفاة �لرجال من �لأمر��ض �لقلبية 
اكت�سف باحثون ا�سكتلنديون انه خالفاً للن�ساء فاإن مكمالت الكال�سيوم لي�ست مفيدة 

للرجال بل قد تزيد خطر وفاتهم نتيجة املعاناة من اأمرا�س القلب بن�سبة 20%.
اأج���روا درا���س��ة بينت ان  اأم��ريك��ا  واأف���اد موقع هيلث دي نيوز الأم��ريك��ي ان باحثني يف 
خطر وفاة الرجال جراء مر�س يف القلب يرتفع بن�سبة %20 عند تناولهم مكمالت 

الكال�سيوم التي تو�سف لهم عادة لتقوية العظام.
من  ال��وف��اة  خطر  ب��زي��ادة  الكال�سيوم  مكمالت  ارت��ب��اط  اكت�ساف  بغية  ان��ه  اإىل  واأ���س��ار 
اأمرا�س القلب، عمد فريق من العلماء بقيادة كيان �سياو يف معهد ال�سرطان الوطني 
الأمريكي اإىل جمع بيانات اأكر من 388 األف رجل وامراأة تراوح اأعمارهم بني 50 

و71 �سنة.
وتبني انه خالل 12 �سنة تويف 7900 رجل ب�سبب اأمرا�س القلب مقارنة مع حوايل 
%51 م��ن ال��رج��ال و%70 م��ن الن�ساء كانوا  وب��ني ال��ذي��ن ت��وف��وا  ام���راأة،  اآلف   4

يتناولون مكمالت الكال�سيوم.
خطر  يزيد  الكال�سيوم  مكمالت  من  يومياً  ملغرام  األ��ف  تناول  ان  الباحثون  واأو�سح 

الوفاة من اأمرا�س القلب بن�سبة 20%.
بزيادة خطر وفاتهن من  ارتباطاً  الكال�سيوم  ان ملكمالت  الن�ساء، فلم يتبني  اأما عند 

اأمرا�س القلب.

�لن�ضاء يرف�ضن �لقبول بتقدم �لعمر 

باأن  القبول  يرف�شن  اأنهن  الن�شاء  من  للكثري  اأحيانا  يحدث 
يتقدم بهن العمر، ويحاولن يف اخلم�شينات اأن يظهرن كاأنهن 
يف الع�شرينات، الأمر الذي ل يعترب �شيئا على الدوام، غري 
ب�شكل  باجل�شم  الهتمام  بني  التفريق  ال�شروري  من  انه 

دوري وبني حتول املراأة اإىل عبدة جل�شدها. 



•• العني-الفجر:
•• ت�صوير-حممد معني:

ال�سيخة  ع��ل��ي��ه  حت���ر����س  ���س��ن��وي  ت��ق��ل��ي��د 
اآل  خالد  ب��ن  بنت حممد  �سما  ال��دك��ت��ورة 
نهيان يف ه��ذا ال��وق��ت م��ن ك��ل ع��ام حيث 
من  ال�سفراء  زوج��ات  اإىل  الدعوة  وجهت 
بالدولة  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي  ال�����س��ل��ك  اأع�����س��اء 
لزيارة مدينة العني والإطالع على املعامل 
العني  متيز  ال��ت��ي  وال��راث��ي��ة  ال�سياحية 
ع��ن ب��اق��ي م��دن ال��دول��ة وك��ان��ت ال�سيخة 
اآل  خالد  ب��ن  بنت حممد  �سما  ال��دك��ت��ورة 
باأع�ساء  ترحيبها  ع��ن  اأعلنت  ق��د  نهيان 
ال�سيخة  ال��ذي ح�سرته  اللقاء  الوفد  يف 
اآل نهيان  ب���ن خ��ال��د  ب��ن��ت حم��م��د  م����وزة 
الثقافية  اجل��وان��ب  كلمتها  يف  وت��ن��اول��ت 
العني  مدينة  بها  تنفرد  التي  والراثية 
لتكون املدينة املحببة اإىل موؤ�س�س الدولة 
وهي  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ 
ك��ذل��ك ل�����س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خليفة 
ال��دول��ة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
اللقاء الذي  ال�سيخة �سما يف  واأك��دت  اهلل 
ال�سلك  اأع�����س��اء  زوج���ات  ج��ان��ب  اإىل  �سم 
الدبلوما�سي عددا من القيادات الن�سائية 
ع�سوات  بينهن  م��ن  ل��ي��ك��ون  الإم���ارات���ي���ة 
وطبيبات  ب���اجل���ام���ع���ات  ت���دري�������س  ه��ي��ئ��ة 
اأهمية مثل  اأك���دت على  اأع��م��ال  و���س��ي��دات 
ت�����س��ه��م يف توطيد  ال��ت��ي  ال���ل���ق���اءات  ه����ذه 

العالقة بني الإمارات ودول العامل.
ال�سلك  ال��وف��د م��ن زوج���ات  اأع�ساء  وك��ان 
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي ب��ال��دول��ة ق���د و���س��ل��ن اإىل 
مدينة العني يف احلادية ع�سرة والن�سف 
واحة  يف  ج��ولت��ه��ن  اأوىل  لتكون  �سباحا 
ال��ق��ط��ارة وع��ل��ى وج���ه ال��ت��ح��دي��د يف �سوق 
ال���ق���ط���ارة ال����ق����دمي ح���ي���ث ت���ع���رف���ن على 

الراثية  ال�سعبية  ال��ن��م��اذج  م��ن  العديد 
ليكون من بينها م�ساهدة اإعداد الأكالت 
ال�سعبية الإماراتية اإ�سافة اإىل تذوق هذه 
احلرف  بع�س  عن  �ساهدن  كما  الأطعمة 
اإىل  بالبع�س  دف��ع  ال��ذي  الأم��ر  الراثية 
امل�ساركة يف عمليات غزل ون�سج اخليوط 

التقليدية  ال��ط��رق  ذل��ك  يف  م�ستخدمني 
دولة  يف  ق��دمي��ا  احل��ي��اة  اإىل  ت�سري  ال��ت��ي 
اأع�ساء الوفد املكون  اأبدى  الإم ارات وقد 
من ثمانية وثالثني من زوجات ال�سفراء 
اإعجابهن مبا �ساهدنه من حرف واأدوات 
تراثية كما قام اأع�ساء الوفد بزيارة ملركز 

ال�سياحة  لهيئة  التابع  للفنون  القطارة 
والثقافة باأبوظبي حيث تعرفن عن قرب 
بها  امتالأت  التي  الفنية  الإب��داع��ات  على 
���س��اه��دوا من���اذج من  العر�س كما  ق��اع��ات 
احلفريات القدمية التي ي�سمها املعر�س 
اأع�ساء  وا���س��ت��م��ع  ال��ف��ن��ون  امل��ق��ام مب��رك��ز 

الوفد اإىل �سرح حول الآثار التي �سمتها 
منطقة القطارة على وجه التحديد .

بجولة يف منتجع  الوفد  اأع�ساء  قام  كما 
م��ب��زرة اخل�����س��راء ت��ع��رف��وا خ��الل��ه��ا على 
تدعيم  يف  ت�سهم  التي  ال�سياحية  املعامل 

ال�سياحة باملدينة. 

�لقهوة �لعربية للرتحيب
•• العني-الفجر:

زوجات  م��ن  ال��وف��د  اأع�����س��اء  م�ستقبلي  مقدمة  يف  ك��ان��ت  العربية  ال��ق��ه��وة 
عليها  امل��ت��ع��ارف  بالطرق  ا�ست�سافتهن  مت  حيث  ب��ال��دول��ة  الدبلوما�سيني 
التي  العربية  التقاليد  وفق  القهوة  لهن  لتقدم  ال�سعر  بيت من  قدميا يف 

ل تخطئها العني. 
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بدعوة من ال�شيخة �شما بنت حممد بن خالد اآل نهيان

وفد زوجات �أع�ضاء �ل�ضلك �لدبلوما�ضي بالدولة يزرن مدينة 
�لعني ويتعرفن على �ملعامل �ل�ضياحية و�لرت�ثية للمدينة

•• العني-الفجر:

حر�ست  حيث  الدبلوما�سي  ال�سلك  اأع�ساء  زوج��ات  من  الكثري  عندها  توقف  التي  احلرفة  كانت  الفخاريات 
الكثريات منهن التعرف على طريقة �سنع هذه الفخاريات والتي قدمها اأحد املتخ�س�سني يف هذه احلرفة كما 

حر�س البع�س منهن على اقتناء مناذج من هذه الفخاريات ومل تكتف زوجات الدبلوما�سيني بهذا بل حر�سن 
على زيارة املتحف املقام مبركز الفنون والذي ي�سم من بني مقتنياته جرار وقطع من الفخار تعود اإىل اآلف 
ال�سنني ليعقدن مقارنة بني ما �ساهدنه من هذه اجلرار وقطع الفخار و�سناعة الفخار التي �ساهدنها من قبل 

وما زالت حتظى باهتمام وثقافة اأبناء الإمارات.

�ضناعة �لفخاريات ت�ضتقطب �لع�ضر�ت من زوجات �لدبلوما�ضيني

�لكامري� وتوثيق �لزيارة
•• العني-الفجر:

ملدينة  ال��زي��ارة  فعاليات  ر�سد  والأ���س��رع يف  الأه��م  الو�سيلة  كانت  الكامريا 
واحلرف  ال�سناعات  توثيق  على  ال��زوج��ات  اإح���دى  حر�ست  حيث  ال��ع��ني 
اليدوية اإ�سافة اإىل املعامل التي متيز واحة القطارة عن غريها من املناطق 
وذلك من خالل الكامريا التي ا�سطحبتها معها لت�سجل بذلك حدثا رمبا 

يكون فريدا بالن�سبة لها. 

لوحات فنية تعرب عن �لرت�ث
•• العني-الفجر:

اللوحات الراثية التي �سمها مركز الفنون بالقطارة كانت حمل اهتمام 
باجلوانب  لفتا  اإعجابا  اأب��دي��ن  حيث  الدبلوما�سيني  زوج���ات  م��ن  الكثري 
الفنية التي متيزت بها اللوحات ودقة الفنان يف جت�سيد الراث الإ ماراتي 
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ك�شفت خبرية مخ واأع�شاب عن اأن هناك اأنواعا من الأطعمة جتلب ال�شعور 
اإفراز  على  املخ  م�شاعدة  يف  دورها  خالل  من  لالإن�شان  والبتهاج  بال�شعادة 
من  وتخل�شه  لل�شخ�ص  والنف�شية  املزاجية  احلالة  حت�شن  ومواد  هرمونات 
التوتر والكاآبة. وقالت د. نرمني عادل ك�شك -اأ�شتاذ م�شاعد املخ والأع�شاب 

بجامعة القاهرة -:

بها  الإ�سابة  املحتمل  الأم��را���س  طبيعة  حت��دد  ال��دم  ف�سيلة  اأن  حديثة،  درا���س��ات  اأو�سحت 
فى امل�ستقبل، لو ف�سيلة دمك A فاأنت معر�س حلدوث اأمرا�س القلب وال�سرطان خا�سة 
ال�سرطان املعدة وكذلك اأمرا�س الرئة وال�سعب الهوائية والكبد - لذلك يجب اأن حتر�س 
على تناول فيتامني ه� اأو E ويكون غذاوؤك غنياً بالزنك والكروميوم ليقل ال�ستعداد ملر�س 
ال�ساى  القمح( والذى يعمل كم�ساد لالأك�سدة - وتناول  ال�سكر وال�سيلينوم )املتواجد فى 
الأخ�سر وجرعات كبرية من فيتامني ج اأو �س )c( ملنع ال�سرطان واأوميجا 3 للتقليل من 
حدة اللتهابات وتكر من الطعام النباتى - والتقليل من منتجات الألبان - والإكثار من 

اخل�سروات والأرز والبقدون�س والربقوق والفراولة والزجنبيل والتوابل والثوم. 
لو اأن ف�سيلة دمك هى ب )B( فاأنت معر�س لالإ�سابة لأمرا�س اجلهاز الع�سبى واأمرا�س 
الكلى - واأمرا�س خلل اجلهاز املناعى واأهمها مر�س الت�سحر الدماغى وحتب الفريو�سات 
من  ت��زي��د  اأن  وع��ل��ي��ك  ال��ف��ريو���س��ات  مب�����س��ادات  ال���س��ت��ع��داد  فعليك  اإذن  م��ع��ك  تتعاي�س  اأن 
املاغني�سيوم فى طعامك وعي�س الغراب ملقاومه الفريو�سات ويجب الإقالل من الن�سويات 

واللوز والبذور - والأطعمة املعاجلة )ذات امللوثات ومك�سبات الطعم والرائحة. 
لديك  يكون  ل��ذا  ب  اأ،  انتيجانات  لديك  وهنا   )AB( ب  اأ  ه��ى  دم��ك  ف�سيلة  اأن  ل��و  م��اذا 
القولون  و�سرطان  القلب  واأمرا�س  والع�سبية  النف�سية  ال�سطرابات  حلدوث  ال�ستعداد 
واملعدة واأمرا�س الفريو�سات - وهنا يكون العن�سر ال�سيلينوم كم�ساد لالأك�سدة واحلماية 
لنب  �سر�س  )ف��ى  اجللوتاثيون  وكذلك  املناعة  جهاز  لدعم  الزنك  وعن�سر  ال�سرطان  من 
على  ولحتوائه  لالأك�سدة  كم�ساد  الأح��م��ر  ف��روت  واجل��ري��ب  لالأك�سدة  كم�ساد  ال��زب��ادى( 
الليكوبني الذى يقلل من حدوث �سرطان الربو�ستاتا - ال�ساى الأخ�سر كم�ساد لل�سرطان 
والربوكلى  الدموية  والأوع��ي��ة  القلب  وحماية  لالأك�سدة  كم�ساد  والبقدون�س  والأك�سدة 
يكون  اأن  يجب  اأي�سا  وكذلك  والفريو�سات  للبكريا  كم�ساد  الكلوروفيل  على  لحتوائه 
غذاوؤك نباتيا كما هو احلال فى ف�سيلة الدم A اأو اأ- وتناول الثوم بكرة يحمى ال�سرايني 

من التاجية وكم�ساد حيوى ويحمى من ال�سرطان. 
لو اأن ف�سيلة دمك هى الف�سيلة )O( فاأنت لديك ا�ستعداد لالإ�سابة بنق�س وظيفة الغدة 
الدرقية، ولديك ا�ستعداد لزيادة الوزن وال�سمنة ولديك زيادة حمو�سة املعدة، مما يوؤدى 
اإىل حدوث تقرحات باملعدة ولديك ا�ستعداد التهاب املفا�سل والتهاب القولون والبنكريا�س 
ولديك ا�ستعداد حلدوث النزيف - لذا عليك اأن تتناول من العرق�سو�س ملنع قرحة املعدة 
حدوث  لتجنب  والأل��ب��ان  القمح  تناول  من  والإق���الل  ال��وزن  تزيد  التى  الأطعمة  وجتنب 

مر�س ال�سكر والفجل ليح�سن من اله�سم.

ف�ضيلة دمك حتدد طبيعة �ملر�ض

10 �أطعمـــــة..
 متنحــك �ل�ضعادة وتطـرد عنـك �لكاآبة

�لبوتا�ضيوم يتغلب على �ضغط �لدم
4.7 غرامات  اإىل  اأن زيادة تناول البوتا�سيوم  وفقاً لدرا�سة جديدة، تبني 
ي�ساوي  م��ا  زئ��ب��ق،  ملم   3.2 حتى  النقبا�سي  ال���دم  �سغط  يقلل  ي��وم��ي��اً 
نظامك  تعزيز  يف  اإذاً  ت��ردد  ل  يومياً.  امللح  من  غرامات  اأربعة  انخفا�س 

الغذائي باأطعمة غنية بالبوتا�سيوم كالأنانا�س والأفوكادو وال�سبانخ.

در��ضة توؤكد �همية �لدعم 
�لنف�ضى ملر�ضى �ل�ضرطان

اأظهرت نتائج درا�سة اأمريكية ان تنبيهات بالربيد الليكروين رمبا ت�سجع 
من  امليوؤو�س  مر�ساهم  اىل  احلديث  على  ال�سرطان  مر�سى  ع��الج  اأطباء 
�سجالتهم  الرغبات يف  تلك  وت�سجيل  الوفاة  ب�ساأن رغباتهم قبل  �سفائهم 

الطبية.
وقال باحثون يف تقرير ن�سر يف دورية العالج الكلينيكي لالورام )جورنال 
الذين يجري تذكريهم كل  الورام  اأطباء  ان  اونكولوجي(  كلينيكال  اوف 
الكيماوي ه��م على الرجح  ال��ع��الج  ب��داأ يف تلقي  اأح��د مر�ساهم  ب��اأن  م��رة 
الذين �سيلتفتون بدرجة اأكرب بن�سبة املثلني اىل رغبات مر�ساهم قبل ان 

تتفاقم �سدة املر�س.
عالج  مركز  يف  اأج��ري��ت  التي  الدرا�سة  ق��ادت  التي  تيميل  جينيفر  وقالت 
عمر  انتهى  اذا  بو�سطن  يف  العام  ما�سات�سو�سيت�س  مب�ست�سفى  ال�سرطان 
املري�س.. ل قدر اهلل.. اثر حالة طبية طارئة قبل ان تت�سح رغباته الطبية 

فانه ي�سبح دائما موقفا �سعبا بالن�سبة لالطباء وال�سرة على حد �سواء.
واأ�سافت ان الطباء مييلون عادة لنتظار ان ت�سوء حالة مر�ساهم للغاية 
�سبيل  على  ال��وف��اة..  قبل  برغباتهم  البوح  فكرة  عليهم  يطرحوا  ان  قبل 
املثال ما اذا كانوا يريدون من اأطقم الرعاية الطبية اللجوء اىل ا�ستخدام 
لكن  اعمارهم.  لطالة  حماولة  يف  الخ��رى  والو�سائل  ال�سناعي  التنف�س 

التنبهات رمبا توؤدي اىل بدء هذه املناق�سات مبكرا.
�سملت الدرا�سة 100 �سخ�س من امل�سابني بحالت متقدمة من �سرطان 
يزيد  ما  عرب  الليكروين  بالربيد  التنبيهات  بدء  من  عام  وبعد  الرئة. 
ال�سحية  �سجالتهم  يف  توثيقها  مت  رغ��ب��ات  ع��ن  املر�سى  ثلث  على  قليال 
الليكرونية. وقال الباحثون انه باملقارنة فانه خالل الفرة التي �سبقت 
ت�سخي�س  مت  ال��ذي��ن  ال�سخا�س  م��ن  امل��ئ��ة  يف   15 م��ن  اأق���ل  كتب  التنبيه 
حالتهم على انها ا�سابة ب�سرطان الرئة من امليئو�س من �سفائهم رغباتهم 

قبل دخول امل�ست�سفى.

املعنوية  ال����روح  رف���ع  ع��ل��ى  ت�����س��اع��د  اأط��ع��م��ة  “هناك 
وحت�سني احلالة النف�سية لل�سخ�س من خالل دورها 
يف توجيه املخ لإف��راز هرمونات ومواد معينة ت�ساعد 
�سعورا  ومنحه  لل�سخ�س  املزاجية  احلالة  حت�سني  يف 

بال�سعادة والبتهاج”.
من  اأن��������واع   10 ي���ل���ي  م����ا  ويف 
الأط���ع���م���ة ال���ت���ي ت�����س��اع��د يف 
ج������ل������ب ال�����������س�����ع�����ادة 
وال�����������س�����ع�����ور 

بالبتهاج:

 1-

ال�شكولتا: 
تعترب  التي  الكافيني  م��ادة  على  ال�سكولتا  وحتتوي 
من�سطا فعال للجهاز الع�سبي وعامال مهما يخل�سه 
اإح�سا�س  ال��ف��ور  ع��ل��ى  فيتولد  والإج���ه���اد  ال��ت��ع��ب  م��ن 
اأن��ه��ا حتتوي على  ب��ال��راح��ة وال��ه��دوء وال�����س��ع��ادة. كما 
هرمون  م�ستويات  رف��ع  يف  ت�ساعد  ال�سكر  م��ن  ن�سبة 

ال�سريوتونني املنظم ملزاج الإن�سان.

الأ�شماك:  2-
واأظهرت اأبحاث اأن الأ�سخا�س الذين يعي�سون بالقرب 
من البحار يبدون اأكر �سعادة من غريهم، ويعود ذلك 
اأوميجا  على  املحتوية  الأ�سماك  تناولهم  لكرة  رمبا 
كما  الأع�����س��اب.  تهدئة  ب��دوره��ا على  ت�ساعد  التي   3
ميكن  ال�سمك  بزيت  الكاآبة  من  املعاجلة  اأن  اأظهرت 
اأن تكون فعالة بقدر عقار Prozac، وهو اأحد 
 –  3 الكاآبة.  اأمرا�س  ال�سائعة لعالج  الأدوي��ة 
الفوليك  حام�س  على  وحت��ت��وي  ال�سبانخ: 
بالتوتر  الإ�سابة  انخفا�س  اإىل  ي��وؤدي  ال��ذي 

والقلق.

الطماطم:  4-
الاليكوبني،  م��رك��ب  ع��ل��ى  ال��ط��م��اط��م  وحت��ت��وي 
عالجا  ويعد  ال��الم��ع،  الأح��م��ر  لونها  مينحها  ال��ذي 
امل����زاج، كما مينع  ال��ك��اآب��ة وحت�سني  ف��ع��ال يف حم��ارب��ة 
ترتبط  التي  ال��دم��اغ  يف  اللتهابية  املركبات  ت�سكيل 

ب����ال����ك����اآب����ة. وحت����ت����وي 
على  ال�����ط�����م�����اط�����م 

ل��ل��م��زاج، م��ث��ل ح��ام�����س الفوليك  اأخ�����رى  حم�����س��ن��ات 
واملغني�سيوم واحلديد.

الأحمر:  -5البنجر 
ويعترب البنجر م�سدرا جيدا لفيتامني ب�، ال�سروري 

والقدرة  الفكاهة،  وح�س  ال��ذاك��رة،  على لعمل 
ومعاجلتها.  ب�سرعة  املعلومات  اإي��ج��اد 
وي�����ح�����ت�����وي ال����ب����ن����ج����ر ع�����ل�����ى م����رك����ب 

ي�ستعمله  مركب  وهو  اأي�سا   betaine
الدماغ يف حماربة الكاآبة طبيعيا.

احلار: الفلفل   -  6
وي����اأت����ي ال���ط���ع���م ال�������الذع ل��ل��ف��ل��ف��ل احل������ار م����ن م����ادة 
يف  الدهون  اإذاب��ة  يف  ت�ساعد  والتي   ،capsaicin
 -  endorphins مركبات  ال��دم��اغ  واإن��ت��اج  ال���دم، 

التي تعمل على تهدئة الأع�ساب.

– الثوم:  7
يوؤثر  الذي  الكروم،  ويحتوي كمية كبرية من معدن 
املادة  ب��اأن��ه  امل��ع��روف��ة   ،serotonin ه��رم��ون  على 

الكيميائية “ال�سعيدة”.

– الع�شل:  8 
الفائدة،  ع��دمي��ة  ال�����س��ارة  ال�����س��ك��ري��ات  عك�س  وع��ل��ى   
للمزاج  املح�سنة  امل��واد  من  كثري  على  الع�سل  يحتوي 
ك��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات ب�����، وح���ام�������س ال���ف���ول���ي���ك، واحل���دي���د، 

واملنجنيز و181 مركبا حيويا خمتلفا، مثل 
 .quercetin

9– الكرز:
ويطلق عليه الأطباء يف الغرب الأ�سربين الطبيعي؛ 

حيث مينح من يتناوله �سعوراً عارماً بال�سعادة.

– املوز:   10
الثقة  مينح  طبيعي  كيميائي  مركب  على  ويحتوي 

بالنف�س.
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مذكرة  اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/612  ا�ستئناف عقاري
اىل امل�ستاأنف �سده/1 -بنج�س ديفلومبنت�س ليمتد جمهول حمل 
�سيف  احمد  وميثله:  للعقارت  /بنج�س  امل�ستاأنف  ان  مبا  القامة 
ال�سادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  قد  املطرو�سي   �سامل  بن  ماجد 
بالدعوى رقم 2011/644 عقاري كلي بتاريخ 2012/10/24 وحددت 
لها جل�سه يوم الثالثاء املوافق 2013/3/19 ال�ساعة 10.00 �سباحا 
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1B.10 بالقاعة  

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�ستئناف

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
مذكرة  اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1081  ا�ستئناف  مدين
اىل امل�ستاأنف �سده/1 -اميان جلو علي زاهد جمهول حمل القامة 
�سالمة    للتاأمني-  العربية  ال�سالمية  /ال�سركة  امل�ستاأنف  ان  مبا 
رق��م 2011/804  ب��ال��دع��وى  ال�����س��ادر  ال��ق��رار/ احل��ك��م  ا�ستاأنف  ق��د 
الثنني  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت   2012/12/9 بتاريخ  كلي  م��دين 
 ch2E.23 بالقاعة   ال�ساعة 10.00 �سباحا  املوافق 2013/2/11 
وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا.
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�ستئناف

العدد  10709 بتاريخ   2013/2/6     
       اعال ن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية رقم 2013/9 )االحوال ال�سخ�سية(

املنفذ �سده: منري �سريان �سريان/باك�ستان عنوانه: بالن�سر حيث انه بتاريخ 2013/12/12 قد �سدر 
ان  ا�سماء مراد بخ�س حممد ومبا  لها:  املنفذ  ل�سالح  رقم 2012/53  ال�سخ�سية  الحوال  احلكم يف 
املنفذ لها قد تقدمت بتنفيذ احلكم املذكور، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي: تطليق املدعية 
لل�سرر  بينونة �سغرى  بائنة  اوىل  �سريان طلقة  عليه منري  املدعي  زوجها  ا�سماء مراد من ع�سمه 
يوؤدي  بان  عليه  املدعي  الزام   - باتا.  احلكم  هذا  �سريورة  تاريخ  من  عدتها  اح�ساء  املدعية  وعلى 
للمدعية نفقة لها قدرها 1000 درهم �سهريا �ساملة للماأكل وامللب�س اعتبارا من تاريخ 2010/10/10 
اىل ان ت�سقط عنه النفقة �سرعا. الزامه مببلغ 3000 درهم كنفقة عدة بواقع 1000 درهم �سهريا مدة 
ثالثة ا�سهر من تاريخ �سريورة هذا احلكم باتا.  بعدم قبول طلب الزام املدعي عليه مبوؤخر ال�سداق 
لرفعه قبل الوان.- رف�س ما عدا ذلك من طلبات والزام املدعي عليه بامل�سروفات. لذا فانت مكلف 
باحل�سور امام هذه املحكمة للجل�سة املحددة يف ال�ساعة 10.30 �سباحا بتاريخ 2013/2/7 لتنفيذ ما 
ذكر اعاله ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك الجراءات القانونية املنا�سبة.  �سدر 

بتوقيعي وختم املحكمة  بتاريخ 2013/2/3

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة اليحر االبتدائية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة: لكي كارير للتجارة العامة )�ص.ذ.م.م(.
ال��ع��ن��وان: مكتب رق���م 504 م��ل��ك ح��م��د ال���ع���ارف- ب��ر دب���ي- ال�����س��وق ال��ك��ب��ري ال�سكل 
بال�سجل  القيد  رق��م   649660 الرخ�سة:  رق��م  حم���دودة.  م�سوؤولية  ذات  القانوين: 
قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1070984 التجاري: 
وذلك  اأع���اله،  امل��ذك��ورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت 
حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2013/1/23 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
دبي بتاريخ 2013/1/23 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
ملك   1001 مكتب  ال��ع��ن��وان:  قانونيون    حما�شبون  وم�شاركوه  الكتبي  املعني 
مركز  مزايا- بر دبي هاتف: 3215355 04 فاك�س/3215356 04 م�سطحباً معه كافة 

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي:  الكتبي وم�شاركوه حما�شبون قانونيون 
  ال���ع���ن���وان: م��ك��ت��ب 1001 م��ل��ك م���رك���ز  م���زاي���ا- ب���ر دب�����ي    ه���ات���ف: 3215355 04 
بدبي  الق��ت�����س��ادي��ة  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  ف���اك�������س/3215356 04   مب��وج��ب 
للتجارة  كارير  لكي  لت�سفية   اأع����اله  امل���ذك���ور  امل�����س��ف��ي  ت��ع��ي��ني  مت  ق��د  ب��اأن��ه 
 2013/1/23 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  العامة)�ص.ذ.م.م( 
لديه  م��ن  بتاريخ 2013/1/23  وعلى  دب��ي  ال��ع��دل حماكم  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق 
اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6   
 اعـــــــالن       

 تقدم اىل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان:ال�سيد/  
با�سم حممد عبداهلل �سليمان اجلن�سية: المارات  وطلب الت�سديق على التوقيع 
)مطعم  التجاري  ال�سم  يف   %100 البالغة  ح�سته  يف  :تنازل  يت�سمن  حمرر  يف 
ليايل خورفكان  ( واملرخ�س من دائرة التنمية القت�سادية يف مدينة خورفكان، 
التنمية  دائ���رة  يف   2007/3/19 ب��ت��اري��خ  ال�����س��ادر   550850 رق��م  جت��اري��ة  رخ�سة 
اجلن�سية:  ادري�����س  حممد  يو�سف  ال�سيد/حممد  اىل  بخورفكان.  القت�سادية 
بنغالدي�س  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان  �سيقوم 
تاريخ  ا�سبوعني من  انق�ساء  بعد  املذكور  املحرر  ال�ساأن يف  بالت�سديق على ذوي 

ن�سر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/1044  عقاري كلي               
اىل املدعى عليه/1- دى جيه ايه 414 انف�ستمنت ليمتد جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /  فاهاجن خميتاريان وميثله: حممد �سيف عبيد علي احلفيتي    
الزام  املطالبة بندب خبري متخ�س�س مع  الدعوى ومو�سوعها  اقام عليك  قد 
يوم  جل�سة  لها  وح���ددت   . املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  امل��دع��ي 
فانت  لذا   ch1A.1 بالقاعة  �س   9:30 ال�ساعة   2013/2/13 املوافق  الربعاء 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل .ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
مذكرة  اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/798  ا�ستئناف   مدين
جمهول  لال�ست�سارات   ك��وف��ال  ادوارد  -�سركة   1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
القدرة  عبدالعال  حممد  الدين  /بهاء  امل�ستاأنف  ان  مبا  القامة  حمل 
القرار/  ا�ستاأنف  ق��د  املطرو�سي  �سامل  ب��ن  ماجد  �سيف  وميثله:احمد 
بتاريخ 2012/8/8  بالدعوى رقم 2011/661م��دين كلي  ال�سادر  احلكم 
وحددت لها جل�سه يوم الحد املوافق 2013/2/10 ال�ساعة 10.00 �سباحا 
بالقاعة  ch2D.17  وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا  .
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�ستئناف

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
مذكرة  اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/597  ا�ستئناف   عقاري
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1 -ايلينا بور جورلبا  جمهول حمل القامة 
ح�سن  �سالح  وميثله:  م��ورج��ون��وف  /الك�ساندر  امل�ستاأنف  ان  مب��ا 
حممد مبا�سري  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 
2011/710     بتاريخ 2012/10/26 وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�س 
  ch1C.11 املوافق 2013/2/14 ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة  
وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا  .
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�ستئناف

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
مذكرة  اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/612  ا�ستئناف عقاري
اىل امل�ستاأنف �سده/1 -بنج�س ديفلومبنت�س ليمتد جمهول حمل 
�سيف  احمد  وميثله:  للعقارت  /بنج�س  امل�ستاأنف  ان  مبا  القامة 
ال�سادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  قد  املطرو�سي   �سامل  بن  ماجد 
بالدعوى رقم 2011/644 عقاري كلي بتاريخ 2012/10/24 وحددت 
لها جل�سه يوم الثالثاء املوافق 2013/3/19 ال�ساعة 10.00 �سباحا 
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1B.10 بالقاعة  

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�ستئناف

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
مذكرة  اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1081  ا�ستئناف  مدين
اىل امل�ستاأنف �سده/1 -اميان جلو علي زاهد جمهول حمل القامة 
�سالمة    للتاأمني-  العربية  ال�سالمية  /ال�سركة  امل�ستاأنف  ان  مبا 
رق��م 2011/804  ب��ال��دع��وى  ال�����س��ادر  ال��ق��رار/ احل��ك��م  ا�ستاأنف  ق��د 
الثنني  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت   2012/12/9 بتاريخ  كلي  م��دين 
 ch2E.23 بالقاعة   ال�ساعة 10.00 �سباحا  املوافق 2013/2/11 
وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا.
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�ستئناف

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/1060  جتاري كلي                   
 / املدعي  ان  القامة مبا  اعجاز  جمهول حمل  املدعي عليه /1-  جوهار  اىل 
ماجد حممد ابراهيم عبيداهلل وميثله: ريا�س عبداملجيد حممود الكبان  قد 
الزام  مع  ال��دع��وى  ال��ق��راريف  بالغاء  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام 
املدعى عليها بالر�سوم  وامل�ساريف واتعاب املحاماة.    .وحددت لها جل�سة يوم 
الثالثاء املوافق 2013/2/12 ال�ساعة 9:30 �س بالقاعة ch1C.15 لذا فانت 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
. )نعلمكم برك  الق��ل  اي��ام على  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�سة  او م�ستندات 

اخل�سومة(.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

         يف الدعوى رقم 2012/4757  عمايل جزئي
الق��ام��ة مبا  ال��زف��اف جمهول حمل  لتنظيم حفالت  ب��ون  ب��ون   -1 املدعى عليه/  اىل 
اع��اله وعليه  املذكورة  الدعوى  اق��ام  املدعي  / حممود عبدالوهاب �سيخمو�س قد  ان 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/2/5 احلكم التمهيدي التايل: حكمت املحكمة 
ب�سهادة   املدعي  التحقيق لكي يثبت  باحالتها اىل  الدعوى،  الف�سل يف  ح�سوريا وقبل 
ال�سهود ان املدعى عليها كلفته بالقيام باعمال ا�سافية بواقع 4 �ساعات يوميا و�سرحت 
التحقيق على  لبدء   2013/2/19 وح��ددت جل�سة  الطرق  بذات  بالنفي  عليها  للمدعي 
ان ينتهي بذات اجلل�سة و�سرحت للخ�سوم باح�سار �سهودهم لتلك اجلل�سة.. وحددت 
مكتب  يف  �سباحا   8.30 ال�ساعة   2013/2/19 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  املحكمة  لها 

القا�سي
ق�سم الق�سايا العمالية  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                      اىل املدعي عليه/خمزن بان دورى �س.ذ.م.م   جمهول حمل 
القامة نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة 
 2013/2/19 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�سة  لها  املحكمة  وح���ددت  اأدن���اه 

ال�ساعة 8:30  

لذا فانتم مكلفون باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
القل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من 

بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واحلكم م�سمول املعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�سية
4955/2012/13
4957/2012/13

م
1
2

ا�سم املدعي
حممد�سبان عبداملعني

�ساتي�س بازام �سيدار مولو

مبلغ املطالبة
31186 درهم �سامل تذكرة العودة
31186 درهم �سامل تذكرة العودة

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/2194  جتاري كلي                
اىل املدعى عليه/1- كيواج كوك يل  جمهول حمل القامة مبا ان 
و�سحب  ال�سحي  ال�سرف  خلدمات  القوية  املعدات  �سركة   / املدعي 
املياه �س.ذ.م.م وميثله: جمال علي ال�سيد حممد ال�سنقيطي نعلنكم 
بان املحكمة قررت بجل�ستها املنعقدة  بتاريخ 2013/1/29 يف الدعوى 
املنتدب  اخل��ب��ري  ال�سيد  تقرير  ب���ورود  اخ��ط��ارك��م  اع���اله.  امل��ذك��ورة 
امل��واف��ق 2013/2/26  ي��وم الثالثاء  ال��دع��وى وق��د حت��ددت جل�سة  يف 

ال�ساعة 9.30 �سباحا بالقاعة ch1B.8 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1209  مدين  جزئي                      
القامة  النعيمي جمهول حمل  �سيف  �سالم  را�سد  املدعى عليه/1-  علي  اىل 
مبا ان املدعي / �سركة المارات لالت�سالت املتكاملة �س م ع   وميثله/حممود 
بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اقام عليك  ابوجريدة   قد  حجاج  عزب 
واتعاب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  )12607.12دره������م(  وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي 
ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة 
�س   8:30 ال�ساعة   2013/3/4 املوافق  الثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   . التام 
بالقاعة  ch2D.17 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على القل . 
 ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1205  مدين  جزئي                      
اىل املدعى عليه/1-  احمد عبدالر�سول خدير  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / �سركة الم��ارات لالت�سالت املتكاملة �س م ع   وميثله/حممود حجاج  
عزب ابوجريدة   قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
مببلغ وقدره )4518.76 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
لها  ال�سداد.وحددت  متام  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية 
 ch2D.17  جل�سة يوم الثنني املوافق 2013/3/4 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل . 
 ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1201  مدين  جزئي                      
البلو�سي     اب��راه��ي��م  �سلطان  م���راد  عبدالرحمن  اح��م��د  ع��ل��ي��ه/1-   امل��دع��ى  اىل 
املتكاملة  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �سركة الم��ارات لالت�سالت 
���س م ع   وميثله/حممود ح��ج��اج  ع��زب اب��وج��ري��دة   ق��د اق��ام عليك الدعوى 
درهم(   3823.90( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
ب��واق��ع 12% من  وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة القانونية 
املوافق  الثنني  يوم  لها جل�سة  ال�سداد.وحددت  ال�ستحقاق وحتى متام  تاريخ 
2013/3/4 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة  ch2D.17 لذا فانت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل . 
 ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1193  مدين  جزئي                      
اىل املدعى عليه/1-  اكرم غالم ر�سا دبور   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ �سركة الم��ارات لالت�سالت املتكاملة �س م ع   وميثله/حممود حجاج  عزب 
عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اقام  قد  ابوجريدة   
مببلغ وقدره )5491.40 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
لها  ال�سداد.وحددت  متام  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية 
 ch2D.17  جل�سة يوم الثنني املوافق 2013/3/4 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل . 
 ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/737  مدين  جزئي                      
حمل  جمهول  البو�سي  مبارك  عيد  ح�سن  عبداهلل  ادم  عليه/1-   املدعى  اىل 
القامة مبا ان املدعي / �سركة المارات لالت�سالت املتكاملة �س م ع   وميثله/
حممود حجاج  عزب ابوجريدة   قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )7355.54 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
متام  وحتى  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة 
�س   8:30 ال�ساعة   2013/3/4 املوافق  الثنني  يوم  جل�سة  لها  ال�سداد.وحددت 
بالقاعة  ch2D.17 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على القل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/733  مدين  جزئي                      
اىل املدعى عليه/1-  علي احمد حممد علي املرزوقي جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / �سركة المارات لالت�سالت املتكاملة �س م ع   وميثله/حممود 
بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اقام عليك  ابوجريدة   قد  حجاج  عزب 
واتعاب  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره���م(   6475.59( وق���دره  عليه مببلغ  امل��دع��ي 
متام  وحتى  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة 
�س   8:30 ال�ساعة   2013/3/4 املوافق  الثنني  يوم  جل�سة  لها  ال�سداد.وحددت 
بالقاعة  ch2D.17 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على القل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/657  مدين  جزئي                      
ان  الق��ام��ة مبا  �سريف ح�سني �سديق   جمهول حمل  عليه/1-   املدعى  اىل 
املدعي / �سركة المارات لالت�سالت املتكاملة �س م ع   وميثله/حممود حجاج  
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اق��ام عليك  ابوجريدة   قد  عزب 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   4559.52( وق��دره  مببلغ  عليه 
ال�سداد. مت��ام  وحتى  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة 

بالقاعة   ال�ساعة 8:30 �س  املوافق 2013/3/4  لها جل�سة يوم الثنني  وح��ددت 
ch2D.17 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما 

القل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/673  مدين  جزئي                      
اىل املدعى عليه/1-  احمد ح�سني علي البحراوي جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / �سركة المارات لالت�سالت املتكاملة �س م ع  وميثله/ حممود حجاج  
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اق��ام عليك  ابوجريدة   قد  عزب 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   5728.10( وق��دره  مببلغ  عليها 
التام. ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة 
بالقاعة   ال�ساعة 8:30 �س  املوافق 2013/3/4  لها جل�سة يوم الثنني  وح��ددت 
ch2D.17 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما 

القل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10709 بتاريخ   2013/2/6     
   اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1177  عم جز- م ر- ب- ع ن

افاميا  عليه:  مدعى  الهند   اجلن�سية:  ا�ساري  �سوكوماران  راجو  مدعي/  
املطالبة  الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  ذ.م.م  واملطابخ  لالبواب 
مب�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه: افاميا لالبواب واملطابخ ذ.م.م اجلن�سية: 
المارات  عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/2/12 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة 
العني  ب� حمكمة  الثانية  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف 
البتدائية - الكائنة املركز الداري �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة  ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2013/2/03
قلم املحكمة العمالية                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10709 بتاريخ   2013/2/6     
       اعال ن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية رقم 2013/9 )االحوال ال�سخ�سية(

املنفذ �سده: منري �سريان �سريان/باك�ستان عنوانه: بالن�سر حيث انه بتاريخ 2013/12/12 قد �سدر 
ان  ا�سماء مراد بخ�س حممد ومبا  لها:  املنفذ  ل�سالح  رقم 2012/53  ال�سخ�سية  الحوال  احلكم يف 
املنفذ لها قد تقدمت بتنفيذ احلكم املذكور، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي: تطليق املدعية 
لل�سرر  بينونة �سغرى  بائنة  اوىل  �سريان طلقة  عليه منري  املدعي  زوجها  ا�سماء مراد من ع�سمه 
يوؤدي  بان  عليه  املدعي  الزام   - باتا.  احلكم  هذا  �سريورة  تاريخ  من  عدتها  اح�ساء  املدعية  وعلى 
للمدعية نفقة لها قدرها 1000 درهم �سهريا �ساملة للماأكل وامللب�س اعتبارا من تاريخ 2010/10/10 
اىل ان ت�سقط عنه النفقة �سرعا. الزامه مببلغ 3000 درهم كنفقة عدة بواقع 1000 درهم �سهريا مدة 
ثالثة ا�سهر من تاريخ �سريورة هذا احلكم باتا.  بعدم قبول طلب الزام املدعي عليه مبوؤخر ال�سداق 
لرفعه قبل الوان.- رف�س ما عدا ذلك من طلبات والزام املدعي عليه بامل�سروفات. لذا فانت مكلف 
باحل�سور امام هذه املحكمة للجل�سة املحددة يف ال�ساعة 10.30 �سباحا بتاريخ 2013/2/7 لتنفيذ ما 
ذكر اعاله ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك الجراءات القانونية املنا�سبة.  �سدر 

بتوقيعي وختم املحكمة  بتاريخ 2013/2/3

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة اليحر االبتدائية

العدد  10709 بتاريخ   2013/2/6     
اعالن احلكم يف الدعوى عمايل جزئي رقم 2012/928م

-الم���ارات  ال��ق��ان��وين  ممثلها  �سخ�س  يف  الهند�سية  ال��دي��ار  �سركة  عليه:  امل��دع��ي  اىل 
العنوان: بالن�سر- نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/1/8م  قد حكمت عليك هذه املحكمة 
يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�سالح/ حممد اف�سر �ساحب جان اجلن�سية: افغاين  
لحكام  وفقا  احل�سوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  احل�سوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت 
ال�سريعة ال�سالمية الغراء والقانون: بالزام املدعى عيها)�سركة الديار الهند�سية يف 
�سخ�س ممثلها القانوين( بان توؤدي للمدعي) حممد اف�سر �ساحب جان( مبلغ �ستمائة 
درهما 600 درهما( عن الجرة ومبلغ ثالثة اآلف وت�سعمائة )3900 درهم( عن مكافاآة 
الدعوى  مب�ساريف  عليها  املدعى  والزمت  �سفره  تذكرة  ت�سليمه  مع  اخلدمة  نهاية 
ورف�س  ال�ستجابة لطلب الغاء القامة. حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا 

من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند. �سدر بتوقيعي وختم املحكمة 2013/1/13.

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة العني االبتدائية          

العدد  10709 بتاريخ   2013/2/6     
  يف الدعوى رقم 2012/716 مدين جزئي مبحكمة ابوظبي االبتدائية        

 ال�سيد/ را�سد حارب حممد احمد الفالحي
املذكورة عليه يرجى ح�سور جل�سة  الق�سية  لقد مت ندبنا كخبري هند�سي يف 
العامرية  عقدة  اجليمي/  مبنطقة  بالعني  مبكتبنا  تعقد  �سوف  التي  اخل��ربة 
خلف مركز ال�سفا التجاري �سارع رقم 13 بناية رقم 35 �سقة رقم 1 وذلك يوم 
يف  طلباتكم  ل�سماع  �سباحا  العا�سرة  ال�ساعة  2013/2/14م  امل��واف��ق  اخلمي�س 
ال�سيد عبدالرحيم )وكيال عنهم  ورث��ة  فاطمة  املرفوعة من  اع��اله  الدعوى 
عبدالعزيز خليل �سميع املطوع( واخلا�سة بتق�سيم قطعة الر�س رقم 50 بحي 

العا�سمة 4 باأبوظبي. 
ح�سني حممد نور
اخلبري الهند�سي املنتدب

اعالن اجتماع خربة
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العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1070  مدين  جزئي                      
اىل املدعى عليه/1- حمد مبارك حممد عنوده الكليلي  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / �سركة المارات لالت�سالت املتكاملة �س م ع وميثله:  حممود 
حجاج  عزب ابوجريدة  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املتنازع 
يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )4383.17 درهم( والر�سوم وامل�ساريف  بان  �سده 
وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
متام ال�سداد. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/2/27 ال�ساعة 8:30 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا   ch2D.17 بالقاعة   �س 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على القل . 
ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1082  مدين  جزئي                      
اىل املدعى عليه/1- تاجنا ها�سلر  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �سركة 
المارات لالت�سالت املتكاملة �س م ع  وميثله:  حممود حجاج  عزب ابوجريدة قد 
اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املتنازع �سده بان يوؤدي للمتنازع 
املحاماة والفائدة  مبلغ وقدره )4038.85 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
لها  ال�سداد. وحددت  ال�ستحقاق وحتى متام  تاريخ  بواقع 12% من  القانونية 
 ch2D.17  جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/2/27 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل . 
ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/771  مدين  جزئي                      
اىل املدعى عليه/1- عمران اكوب  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �سركة 
المارات لالت�سالت املتكاملة �س م ع وميثله:  حممود حجاج  عزب ابوجريدة قد 
اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املتنازع �سده بان يوؤدي للمتنازع 
املحاماة والفائدة  مبلغ وقدره )6447.03 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
لها  ال�سداد. وحددت  ال�ستحقاق وحتى متام  تاريخ  بواقع 12% من  القانونية 
 ch2D.17  جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/2/27 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل . 
ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/832  مدين  جزئي                      
اىل املدعى عليه/1- نايف بدر المريي    جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ �سركة الم��ارات لالت�سالت املتكاملة �س م ع وميثله:  حممود حجاج  عزب 
ابوجريدة  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املتنازع �سده بان 
يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )9.258.07 درهم( والفائدة القانونية بواقع %12 
من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب 
املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/2/27 ال�ساعة 8:30 �س 
بالقاعة  ch2D.17 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على القل . 
ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/680  مدين  جزئي                      
اىل املدعى عليه/1- �ساجيف رادا كري�سنا بيالي  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / �سركة الم��ارات لالت�سالت املتكاملة �س م ع وميثله:  حممود حجاج  
عزب ابوجريدة  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
مببلغ وقدره )4088.44 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
لها  ال�سداد. وحددت  ال�ستحقاق وحتى متام  تاريخ  بواقع 12% من  القانونية 
 ch2D.17  جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/2/27 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل .ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/450  مدين  جزئي                      
اىل املدعى عليه/1- حمد علي ح�سني علي العمريه جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / �سركة المارات لالت�سالت املتكاملة �س م ع وميثله:  حممود حجاج  
عزب ابوجريدة  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )5601.09 درهم(  والفائدة القانونية بواقع 
12% من تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�سداد التا والزامه الر�سوم وامل�ساريف 
ال�ساعة  املوافق 2013/2/27  املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  واتعاب 
ميثلك  م��ن  او  باحل�سور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا   ch2D.17 بالقاعة   ���س   8:30
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�سة بثالثة ايام على القل
   ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/716  مدين  جزئي                      
اىل املدعى عليه/1- يو�سف طارق حفني �سامل  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / �سركة الم��ارات لالت�سالت املتكاملة �س م ع وميثله:  حممود حجاج  
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
مببلغ وقدره )3133.43 درهم(   والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة 
ch2D.17 لذا  يوم الربعاء املوافق 2013/2/27 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة  
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل
   ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1224  مدين  جزئي                      
اىل املدعى عليه/1- احمد فوؤاد حممود عبداملنعم البدر�سيني  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / �سركة المارات لالت�سالت املتكاملة �س م ع  وميثله:  
ال��دع��وى ومو�سوعها املطالبة  اق��ام عليك  اب��وج��ري��دة  قد  حممود ح��ج��اج  ع��زب 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   4050.51( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد 
ال�ساعة 8:30 �س  املوافق 2013/2/27  التام.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء 
بالقاعة  ch2D.17 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على القل
   ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1192  مدين  جزئي                      
اىل املدعى عليه/1- حممد ا�سالم لودهى جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
ع وميثله:  حممود حجاج  عزب  م  �س  املتكاملة  الم���ارات لالت�سالت  �سركة   /
امل��دع��ي عليه  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  اق��ام عليك  ق��د  اب��وج��ري��دة 
مببلغ وقدره )5002.26 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة 
ch2D.17 لذا  يوم الربعاء املوافق 2013/2/27 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة  
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل
   ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1188  مدين  جزئي                      
امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- م��وج��ان �ساناين جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان املدعي  اىل 
املتكاملة �س م ع  وميثله:  حممود حجاج  عزب  / �سركة الم��ارات لالت�سالت 
املدعي عليه  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  اق��ام عليك  اب��وج��ري��دة  قد 
مببلغ وقدره )4607.03 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة 
ch2D.17 لذا  يوم الربعاء املوافق 2013/2/27 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة  
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل
   ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1184  مدين  جزئي                      
اىل املدعى عليه/1- �سلطان بن �سعد بن حممد ابوخالد جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / �سركة المارات لالت�سالت املتكاملة �س م ع وميثله:  حممود 
حجاج  عزب ابوجريدة  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   4635.14( وق��دره  مببلغ  عليه 
والفائدة القانونية 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها 
 ch2D.17  جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/2/27 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل
   ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1098  مدين  جزئي                      
املدعي  ان  املدعى عليه/1- �سني علي �سديق  جمهول حمل القامة مبا  اىل 
ع   وميثله/حممود حجاج  عزب  م  �س  املتكاملة  الم���ارات لالت�سالت  �سركة   /
عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اق��ام  قد  اب��وج��ري��دة   
مببلغ وقدره )12061.04 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام  ال�سداد .  وحددت لها جل�سة 
ch2D.17 لذا  يوم الربعاء املوافق 2013/2/27 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة  
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل
   ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1223  مدين  جزئي                      
امل��دع��ي / �سركة  امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- وي�سوجن �سني جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  اىل 
المارات لالت�سالت املتكاملة �س م ع  وميثله:  حممود حجاج  عزب ابوجريدة قد اقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )3208.16 درهم( 
ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
وحتى متام  ال�سداد .  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/2/19 ال�ساعة 8:30 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا   ch2D.17 بالقاعة   �س 
ايام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

القل  .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري
   ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/760  مدين  جزئي                      
اىل املدعى عليه/1- مارجريتا مودجا نوفا جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
ع وميثله:  حممود حجاج  عزب  م  �س  املتكاملة  الم���ارات لالت�سالت  �سركة   /
عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة   
مببلغ وقدره )3028.96 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام .  وحددت لها جل�سة 
ch2D.17 لذا  يوم الربعاء املوافق 2013/2/27 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة  
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل.ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
   ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1086  مدين  جزئي                      
اىل املدعى عليه/1- ه�سام ابراهيم علي امل�ساوي  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / �سركة الم��ارات لالت�سالت املتكاملة �س م ع وميثله:  حممود حجاج  
عزب ابوجريدة  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
مببلغ وقدره )11724.72 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة 
ch2D.17 لذا  يوم الربعاء املوافق 2013/2/27 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة  
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل
   ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/880  مدين  جزئي                      
ان  القامة مبا  عبيد خمي�س حمد خمي�س حمد جمهول حمل  عليه/1-  املدعى  اىل 
املدعي / �سركة الم��ارات لالت�سالت املتكاملة �س م ع وميثله:  حممود حجاج  عزب 
ابوجريدة  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املتنازع �سده بان يوؤدي 
تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(   9.978.19( وق��دره  مبلغ  للمتنازع 
ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. . وحددت 
لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/2/27 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة  ch2D.17 لذا 
فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل ..ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1101  مدين  جزئي                      
اىل املدعى عليه/1- ابراهيم احمد ابرهيم غوامنة جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / �سركة المارات لالت�سالت املتكاملة �س م ع   وميثله/حممود حجاج  
عزب ابوجريدة   قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
مببلغ وقدره )3580.84 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام  ال�سداد .  وحددت لها جل�سة 
يوم الثالثاء املوافق 2013/2/19 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة  ch2D.17 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل .ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
   ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/886  مدين  جزئي                      
اىل املدعى عليه/1- عادل ملحم حريق   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
ع   وميثله/حممود حجاج  عزب  م  �س  املتكاملة  الم���ارات لالت�سالت  �سركة   /
عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اق��ام  قد  اب��وج��ري��دة   
مببلغ وقدره )4587.78 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام  ال�سداد .  وحددت لها جل�سة 
يوم الحد املوافق 2013/2/17 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة  ch1A.1 لذا فانت 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل .ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
   ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1081  مدين  جزئي                      
اىل املدعى عليه/1- جو�ستافو جورج  �سيجورا  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / �سركة الم��ارات لالت�سالت املتكاملة �س م ع   وميثله/حممود حجاج  
عزب ابوجريدة   قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املتنازع �سده 
بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )4678.21 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
متام  وحتى  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة 
ال�سداد   . وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/2/19 ال�ساعة 8:30 �س 
بالقاعة  ch2D.17 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على القل ..ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/850  مدين  جزئي                      
اىل املدعى عليه/1- �سامل را�سد �سامل حمدان الكعبي   جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / �سركة المارات لالت�سالت املتكاملة �س م ع   وميثله/حممود 
حجاج  عزب ابوجريدة   قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املتنازع 
�سده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )10.207.20 درهم( والفائدة القانونية 
وامل�ساريف  والر�سوم  ال�سداد  مت��ام  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع 
املوافق 2013/2/17  . وح��ددت لها جل�سة يوم الحد  املحاماة.   اتعاب  ومقابل 
ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة  ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�سة بثالثة ايام على القل .. 
 ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/650  مدين  جزئي                      
املدعي  ان  الق��ام��ة مب��ا  الفاتوفا جم��ه��ول حم��ل  ني�سو  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ى  اىل 
عزب  ح��ج��اج   حم��م��ود  وميثله  ع  م  ���س  املتكاملة  لالت�سالت  الم����ارات  �سركة   /
عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اق��ام  قد  اب��وج��ري��دة   
مببلغ وقدره )7014.35دره��م( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد.  . وحددت لها 
 ch1A.1 بالقاعة   8:30 �س  ال�ساعة   2013/2/17 املوافق  الحد  يوم  جل�سة 
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل .. ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/766  مدين  جزئي                      
اىل املدعى عليه/1- حممود احمد علي عبدالرحمن بني يا�س جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / �سركة الم��ارات لالت�سالت املتكاملة �س م ع وميثله حممود حجاج  
عزب ابوجريدة   قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   5080.56( وق��دره 
بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام . وحددت لها جل�سة يوم الحد 
املوافق 2013/2/17 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة  ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور او 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة ايام على القل . 
 ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1151  مدين  جزئي                      
اىل امل��دع��ى عليه/1- ج��اوي��د اهلل ركها اق��ب��ال  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي / �سركة الم��ارات لالت�سالت املتكاملة �س م ع وميثله/  حممود حجاج  
عزب ابوجريدة  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(   12460 ( وقدره  مببلغ 
القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد   . وحددت لها 
 ch2D.17  جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/2/19 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل . 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1241  مدين  جزئي                      
ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  عبدالكرمي  احمد  �سمر  عليه/1-   املدعى  اىل 
املدعي / �سركة الم��ارات لالت�سالت املتكاملة �س م ع  وميثله/ حممود حجاج  
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
مببلغ وقدره ) 3577.87 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام . وحددت لها 
 ch2D.17  جل�سة يوم الثنني املوافق 2013/3/4 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل . 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



قعر  م��ن  يخرج  مرعب  هدير  تخيل  ميكنك  فهل   
املاء الأ�سود  الأر���س ليهاجمك من بعده جدار من 
الهائج؟ ذلك لي�س خياًل وامنا هو �سكل من اأ�سكال 
اع�سار ت�سونامي الذي ما ان يطل على اأي بقعة من 
الأر���س حتى يحتل عناوين الأخبار، ملا يخلفه من 
البلدان  يف  ع��دة  كيلومرات  يتوغل  ودم���ار  خ��راب 
مادة  يعد  مل  ت�سونامي  ان  وي��ب��دو  ي�سربها،  ال��ت��ي 
اع��الم��ي��ة ف��ق��ط، وامن���ا حت��ول اىل م���ادة �سينمائية 
يف  لنا  قدمتها  التي  هوليوود  منها  ا�ستفادت  غنية 
فيلم )امل�ستحيل( الذي يتحدث بركيز �سديد عن 
الآ�سيوية  ال�سواطئ  اجتاحت  التي  ت�سونامي  كارثة 
األ��ف قتيل   150 اأك��ر من  �سنوات وخلفت   8 قبل 
قلب  يف  م��ت��وغ��اًل  الفيلم  ليبدو  امل��الي��ني،  و���س��ردت 
قادرة  �ساقة  ان�سانية  رحلة  يف  لياأخذنا  ت�سونامي، 

على ا�ستدعاء الدموع.
امل�ساهد يجد نف�سه يف حلظة ما اأنه اأمام فيلم واقعي 
جداً، حمماًل مب�ساعر ان�سانية خال�سة، قادرة على 
خلق تعاطف معنوي بني اجلمهور والأبطال، وقد 
ترتفع وترية هذا التعاطف عندما نعلم ان �سيناريو 
الفيلم ي�ستند اأ�ساًل اىل ق�سة حقيقية حول عائلة 
لديها قوة مثابرة على جمع �سمل اأفرادها يف واحدة 
اأ���س��واأ ال��ك��وارث الطبيعية يف ال��ع��امل، وه��و من  م��ن 
اخ����راج ال���س��ب��اين اأن��ط��ون��ي��و ب��اي��ون��ا ال���ذي �سبق له 
بطولته  يلعب  فيما  اورف��ن��ت��و(،  )ال  فيلم  ت��ق��دمي 
وات�س.  ناعومي  واملمثلة  ماكجريجور  ايوان  املمثل 
ال�سينمائي  تورنتو  مهرجان  دورة  يف  عر�س  وق��د 
ا���س��ت��ح�����س��ان النقاد  ال�����دويل الأخ������رية وح�����از ع��ل��ى 

واجلمهور على حد �سواء.
 60 ال���ذي ج��م��ع  ب��اي��ون��ا ب��ني يف الفيلم  ال���س��ب��اين 
اأظهر  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ذاك��ر  ���س��ب��اك  م��ل��ي��ون دولر ع��ل��ى 
ا�ستثارة  ع��ل��ى  وق���درت���ه  الخ�����راج،  اأدوات  ام��ت��الك��ه 
تبني  التي  امل�ساهد  تلك  خ��الل  من  �سواء  امل�ساعر، 
يف  تايلندا  لها  تعر�ست  التي  الكارثة  حجم  م��دى 
ب�سدة يف  غ��ارق��ة  ب��دت  التي  تلك  اأو   ،2004 ال��ع��ام 
من�سباً  فيها  تركيزه  بدا  والتي  الن�سانية  امل�ساعر 

على اظهار التفا�سيل وتعابري الوجوه املنكوبة.
اأدواره��م ب�سورة واقعية  اأداء  اأبطال الفيلم يف  جنح 
جداً، فمن جهة متكنت ناعومي وات�س من جت�سيد 
اأق�سى احلالت العاطفية واملادية يف الفيلم، لتثبت 
الأدوار  اأ�سعب  واح��د من  اأخ��رى موهبتها يف  م��رة 
ماكريجور  املمثل  جنح  اأخ���رى،  جهة  وم��ن  الفنية، 
يف حتويل مكاملة منزلية ب�سيطة اىل م�سهد مفطر 
اأدواره  اأف�سل  من  واح��د  يف  للعني  ومدمع  للقلوب 
الفيلم بدا  ب��اأن هذا  القول  الفنية، ومن هنا ميكن 

تتناول  التي  الواقعية  الأف���الم  اأف�سل  م��ن  واح���داً 
الأف��الم رعباً  اأكر  اأحد  اأي�ساً  كارثة حقيقية، وهو 

يف اعادة ت�سويره لكارثة ت�سونامي.
والعالقات  ال��ع��واط��ف  ت�ستح�سر  �سينمائية  رحلة 
الن�سانية واي�سا املقدرة على مواجهة جبال المواج 
التي راحت تزحف �سوب الياب�سة لتدمر كل �سيء. 

التي  املتعة  ت��ق��در  م��ا  ب��ق��در  الوثيقة  حتمل  �سينما 
حب�س النفا�س عرب �سياقات درامية و�سخو�س لكل 

منها حكايتها وطبيعتها يف مواجهة املوت.
امل�ساهد  ت�سعر  عالية اجلودة  �سينمائية  لغة  واي�سا 
بانه حقيقة امام )الت�سونامي( بينما جميع امل�ساهد 
ال�سخمة  الح��وا���س  اح��د  يف  �سممت  قدمت  التي 
واي�سا التعامل مع الكمبيوتر بقيادة خمرج يعرف 

مفردات حرفته الفنية.

هيو جاكمان يرغب يف جت�ضيد 
جيم�ض بوند
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من اإخراج الإ�شباين اأنطونيو بايونا

)�مل�ضتحيل( �لأمل من قلب ت�ضونامي!

فان ديزل ينقل �لتحّري 
كوجاك �إىل �ل�ضينما

التلفزيوين  ال��ت��ح��ّري  نقل  اإىل  دي���زل  ف��ان  املمثل  احل��رك��ة  جن��م  ي�سعى 
املحبوب )كوجاك( اإىل ال�سا�سة الكربى.

بورفي�س  نيل  ف���ول(  )���س��ك��اي  فيلم  ك��ات��َب��ي  اأن  )داد لي���ن(  م��وق��ع  وذك���ر 
فان  �سيتوىل  الذي  الفيلم  �سيناريو  تاأليف  �سي�ساركان يف  وايد  وروب��رت 

ديزل اإنتاجه بالتعاون مع �سركة )يونيفر�سال(.
وا�سعاً يف جت�سيده  وكان املمثل الراحل تيلي �سافال�س قد لقى جناحاً 

�سخ�سية �سرطي نيويورك التحّري )كوجاك( يف ال�سبعينيات.

العميل  �سخ�سية  جت�سيد  يف  رغبته  ع��ن  ج��اك��م��ان،  هيو  امل��م��ث��ل،  ك�سف 
بهذا  ك��ري��غ،  دان��ي��ال  زميله،  ت��األ��ق  م�ساهدة  بعد  ب��ون��د،  جيم�س  ال�سري، 
الدور. ونقلت �سحيفة )ال�سن( الربيطانية عن جاكمان، قوله انه كان 
 ،2006 روي��ال( عام  اأداء �سخ�سية بوند يف فيلم )كازينو  عر�س عليه 
ولكنه كان من�سغاًل يف اأداء �سخ�سية )وولفورين(، فرف�س وذهب الدور 

اىل كريغ.
وق��ال جاكمان )يف ذلك الوقت مل يكن الأم��ر منا�سباً يل.. ولكن حني 

راأيت دانيال يف الفيلم، �سعرت باهتمام اأكرب لأنه كان رائعاً(. 
واأثنى على اأداء كريغ قائاًل )ل اأحد ميكنه تاأدية دور بوند ب�سكل اأف�سل(. 
وقال جاكمان ممازحاً انه ينتظر تخلي كريغ عن �سخ�سية )بوند( لأنه 
اأ�سبح متقدماً يف ال�سّن، مع العلم ان كليهما يبلغان ال� 44 من العمر. 
وعلى الرغم ان جاكمان ا�سرايل، ال ان والديه بريطانيان وهو يحمل 
جواز �سفر بريطانياً. ويطّل جاكمان حالياً يف فليم )البوؤ�ساء( اىل جانب 

را�سل كرو، واآن هاثواي.

ا�شتقبلت �شالت العر�ص هذه اليام فيلم )الذي يذهب بعيدا يف ر�شد التفا�شيل الدقيقة لق�شة واقعية عا�شتها عائلة 
وهي تواجه حادث الت�شونامي الذي كاد يع�شف بحياتها بعد ان ع�شف بحياة الكثريين خملفا الكثري من الدمار.
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قالت الفنانة ال�شورية اأ�شالة اإن برناجمها )�شول( يحافظ على اأ�شلوبه الب�شيط لت�شتقبل جنوم الربنامج الذين ي�شاركونها احلديث يف الفن 

وجمالت احلياة، وت�شاركهم الغناء يف عدد من اأغنياتهم اخلا�شة واأغنيات قدمية خالدة يف ذاكرة اجلمهور ب�شحبة الفرقة املو�شيقية.

الربنامج من اأهم م�شاريع حياتها الفنية

�أ�ضالة : �لب�ضاطة �ضّر جناحي يف )�ضول(
�أرف�ض �لتجّمل، و�أحب �أن �أظهر على طبيعتي

نان�ضي عجرم: ل �فّكر 
بالتمثيل من باب �خلوف 

جتربة  تخ�سى  كانت  اإذا  عما  ���س��وؤال  على  رداً  عجرم  نا�سي  الفنانة  قالت 
التمثيل: امل�ساألة لي�ست خوفاً من التمثيل بقدر ما هي خوف على غنائي، 
جمال  يف  ناجحة  اأظ��ل  اأن  ويهمني  ممثلة،  ول�ست  مغنية  ال�سا�س  يف  فاأنا 

واحد على ان اأكون ن�سف ناجحة يف جمالني.
ب��الأداء التمثيلي يف الكليبات  اأغنياتي  اأخدم  اأميل لن  انا  وتابعت نان�سي: 
اإىل كل النا�س  فقط فهي مثل ال�سينما و�سيلة للرويج ولو�سول املطرب 

وبقائه يف حياتهم.

حل الفنان وائل ج�سار �سيفا على ال�سحافية والإذاعية ن�سرين 
ظواهرة عرب اأثري �سوت لبنان  يف لقاء ح�سري و�سامل خالل 

برنامج )متل احللم(.
ب��داي��ة اإع��ت��رب وائ���ل اأن ال��ف��ن ك��ان حلمه ال��وح��ي��د وك���ان هدفه 
تطوير  يف  اأهله  ودعمه  وبيوتهم.  النا�س  قلوب  اىل  الو�سول 
و�سقل موهبته الغنائية التي ظهرت منذ الطفولة، وخ�سو�ساً 
�سقيقه اأحمد الذي يعتربه مبثابة ظّله. واأنه ن�ساأ يف عائلة فنية 
بامتياز ذاكراً اأن والده، والدته، جّده وخاله يتمتعون باأ�سوات 
املعجزة(  )الطفل  بلقب  ج��دا  فخور  اأن��ه  وائ��ل  وت��اب��ع  جميلة. 
الذي يعتربه �سهادة له من كبار الفنانني اأمثال: زكي نا�سيف 

و�سيد مكاوي وجورج جرداق والعالمي ريا�س �سرارة.
واجه  بل  اأب���داً  �سهلة  تكن  مل  م�سريته  اأن  ج�سار  واأ���س��اف  كما 
الكثري من العقبات حتى ا�ستطاع اإثبات نف�سه. ذاكراً انه تخطى 

كل ال�سعاب من خالل ال�سالة واملثابرة على العمل.
ف الأول يف م�سر، وهو  واأو�سح وائل اأنه ُيعترب من جنوم ال�سّ
يتمتع ب�سهرة كبرية واملهرجانات التي يحييها خري دليل على 
واأن  اللبناين حمرمة يف م�سر  الفّن  اأن �سورة  ذل��ك، موؤكداً 
الي�سا، عا�سي احلالين،  نان�سي عجرم،  امل�سري يحب  ال�سعب 
راغ���ب ع��الم��ة، رام���ي عيا�س … وه��و على ع��الق��ة ج��ي��دة مع 

اجلميع ولكن �سمن حدود معينة.
اأن��ه يدر�س  اأم��ا ع��ن �سبب ظ��ه��وره الإع��الم��ي اخل��ج��ول اعترب 

احلقيقي  النجم   : واأ�ساف  عنه.  تتكلم  اأعماله  واأن  اإطاللته 
هو جنم �سباك التذاكر وجنم املهرجانات التي تنظمها وزارات 
ال�����س��ائ��ع��ات ليظهر على  ي��ل��ج��اأ اىل ���س��ّخ  ال��ث��ق��اف��ة ول��ي�����س م��ن 

�سفحات املجالت.
اأن  وائ���ل  ���س��ّرح  اللبنانية  احل��ف��الت  ع��ن  �سبب غيابه  ع��ن  اأم���ا 
الفرة  يف  �سي�سعى  لذلك  مافيا  ي�سكلون  احلفالت  متعهدي 

القادمة اإىل تنظيم حفالت خا�سة به.
اإعجابه به، كما  اأب��دى ج�سار  اأما عن البوم نان�سي عجرم فقد 
البوم اإلي�سا وكذلك ماجدة الرومي، كما و و�سكر وائل املو�سيقار 
ملحم بركات الذي اأثنى على �سوته كا�سفاً عن اإمكانية التعاون 

مع املو�سيقار.
و�سّرح وائل اأنه ل يرغب بدخول اأحد اأولده اإىل عامل الفّن لأنه 

طريقه متعبة، كما اأعرب عن �سعادته ب�سماع بكلمة )بابا(.
�سهرين  بعد  اجلديد  األبومه  �سي�سدر  اأن��ه  اأعلن  جديده  وعن 
تقريباً، لفتاً اىل اأنه ا�ستطاع اأن يحقق هدفه بادخال العديد 

من اأغنياته اىل املكتبة املو�سيقية.
واأ�سار وائل يف نهاية اللقاء اىل اأنه مل يتاأخر يف اثبات جنوميته 
تاأخر ليتعامل مع املو�سيقار ملحم  اأُّخ��ر يف ذلك واأي�ساً  ولكنه 
بركات كما تاأخر يف قرار زواجه م�سرياً اىل اأن عالقته بزوجته 
اأنه تاأخر من التخل�س من  15 عاماً، واأ�ساف  متتد اإىل نحو 

طيبة قلبه ولكنه مل يتاأخر يف فهم احلياة وعي�سها.

و�ئل ج�ضار:
 �ضعبيتي ت�ضاهي �ضعبية �أكرب فنان

واأو�سحت اأ�سالة اأن املو�سم اجلديد ي�سهد تطورات اإيجابية يف ال�سكل، 
)ا�ستوديو  ت�����س��وي��ره يف  ي��ت��م  ال���ذي  ل��ل��ربن��ام��ج  متمّيز  دي��ك��ور  اأه��م��ه��ا 
العزبة(، حيث زاد ات�ساع املكان واأ�سيفت م�ساحة اأكرب اإىل املطبخ ت�سمح 
لل�سيوف التنقل بحرية، اإ�سافة اإىل من�سة خا�سة للعازفني، واإحدى 

ع�سرة كامريا خمفية لت�سوير كل ما يحدث من حولها.
وعرّبت عن �سعادتها الكبرية بالنجاح الذي حققه برناجمها يف احللقات 
الأوىل التي عر�ست على عدد من الف�سائيات العربية، م�سرية اإىل اأن 
نف�سها  فيه  اكت�سفت  فقد  الفنية،  حياتها  م�ساريع  اأهم  من  الربنامج 
اأ���س��دق��اء ج��دد ك��ان يجب اأن جتمعهم معها  م��ن ج��دي��د، واأ���س��ب��ح لها 
�سداقة منذ فرة طويلة، متمنية اأن تنال احللقات اجلديدة اإعجاب 
راأت  الذي  اأبوظبي(  بالتعاون مع )تلفزيون  جمهورها، وهي متفائلة 

اأنه يحظى بثقة اجلمهور العربي.
وقالت اأ�سالة: )فكرة تقدميي لربنامج تلفزيوين جاءت خالل جل�سة 
رام��ي �سربي،  املطرب  الوهاب يف منزل  ب�سريين عبد  ودي��ة جمعتني 
حيث جل�سنا نغني ونتحدث، وهو ما دفعني اإىل التفكري بكيفية تنفيذ 
الطابع  يغيب  اأن  دون  من  تلفزيوين  برنامج  يف  الودية  اجلل�سة  هذه 
اإخفاء  املنزل، مع  ديكور  ي�سبه  ديكور  اختيار  وبالفعل مت  الجتماعي، 
تكون  حتى  تقريباً  وقفات  اأي  دون  من  احللقات  وتنفيذ  الكامريات، 
طبيعية، حتى يف الأغاين مل يتم اإيقاف الت�سجيل من اأجل ال�ستعداد 

لها، وكان يتم الت�سوير ملا يقرب من خم�س �ساعات متوا�سلة(.
الربنامج  م��ن  املا�سية  احللقات  يف  كمذيعة  لتجربتها  روؤي��ت��ه��ا  وع��ن 
قالت: )تعاملت بطبيعتي لأنني اأرف�س اأن اأكون مت�سّنعة والكثري من 
الربامج التلفزيونية تفقد بريقها لأن مقدميها يتجملون ويحاولون 
اأن يظهروا ب�سكل معنّي، لكنني اأرف�س التجّمل، واأحب اأن اأظهر على 

طبيعتي(.
واأكدت اأنه لي�س لديها اأي حتفظات �سد اأي فنان لكي ترف�س ا�ست�سافته 
يف الربنامج، خ�سو�ساً اأنه فني ول عالقة له بال�سيا�سة، وهي ل حتمل 
نف�سها  م��ع  مت�ساحلة  ه��ي  ب��ل  الفني،  الو�سط  يف  لزمالئها  كراهية 
وتتمنى التوفيق للجميع كما اأن عدم حديثها بال�سيا�سة يف الربنامج 
مرتبط برغبة ال�سيوف اأي�ساً، )فهم �سئموا الكالم يف ال�سيا�سة بعد اأن 

اأ�سبح الكل يحلل ويتحدث يف برامج التوك �سو ون�سرات الأخبار(.
ونفت اأ�سالة اأن يكون هناك ت�سابه بني ما تقدمه يف برنامج )�سول( 
وب���ني م��ا ي��ع��ر���س م��ن ب��رام��ج غ��ن��ائ��ي��ة يف ال��ف�����س��ائ��ي��ات ال��ع��رب��ي��ة مثل 
)ت��ارات��ات��ا( و)دي���و امل�ساهري( وغ��ريه��م��ا، )لأن اجل��ان��ب الإن�����س��اين يف 
الفنان ج��زء ل  ك��ب��رية، وه��ذا اجل��ان��ب يف حياة  ل��ه م�ساحة  برناجمي 
يتجزاأ من حياته، وهو ما حاولت اإخراجه من الفنانني يف الربنامج، 
خ�سو�ساً اأن معظمهم مرتبط مع اجلمهور بال�سوت فح�سب، كما اأنني 

مرتبطة مع اجلمهور كاإن�سانة قبل اأن اأكون فنانة(.
الفنانني  بع�س  وطبيعة  ب�سلوكيات  فوجئت  اأنها  اإىل  اأ�سالة  واأ���س��ارت 
)فقد  بهم،  ال�سابقة  معرفتها  رغ��م  الربنامج  حلقات  ت�سجيل  اأث��ن��اء 
اكت�سفت فيهم تفا�سيل جديدة يف مالمح �سخ�سيتهم الإن�سانية خالل 

ت�سجيل احللقات، والربنامج زاد من خرباتي الفنية والإن�سانية(.
وحول روؤيتها لتجارب جنوم الفن يف اجللو�س على كر�سي املذيع والتي 
ا�ستهوت الكثريين، قالت: )لكل فنان حرية الختيار يف حتديد املجال 
تلفزيوين، حر�ست  برنامج  بتقدمي  فكرت  وعندما  فيه،  ينجح  الذي 
على اأن يكون غنائياً ويتنا�سب مع املجال الذي اأعمل فيه لأنني اأوؤمن 

بالتخ�س�س(.
املناف�سة  ح��دة  م��ن  زاد  العربية  الف�سائيات  ع��دد  زي���ادة  اأن  واع��ت��ربت 
واأ�سبح تواجد النجوم كمذيعني اأمراً اإيجابياً لأن الف�سائيات ت�ستثمر 
مهنة  يف  ف��ن��ان  ك��ل  جن��اح  حت��دي��د  يف  الفي�سل  ه��و  وامل�ساهد  �سهرتهم 

املذيع(.
وعن راأيها ببحث جنوم الفن عن حتقيق مكا�سب مادية نظري عملهم 
يف تقدمي الربامج قالت: )اأ�ستطيع فقط احلديث عن نف�سي يف هذا 
الأمر، واأوؤكد لك اأن املال �سهل حتقيقه ولكن الأ�سعب اأن حتقق ذاتك 
وتقدم عماًل هادفاً تر�سي به ذاتك و�سمريك وكذلك جمهورك الذي 

منحك ال�سهرة والنجومية واملال ومن حقه اأن يجد اأعماًل متميزة(.
اجلمهور  لأن  الربنامج  من  جديدة  دورات  تنتج  اأن  اأ�سالة  وتوقعت 
العربي توا�سل معه وهي تتفرغ حالياً للربنامج ولكن يف الوقت نف�سه 

ل تن�سى اختيار اأغنيات جديدة لألبومها املقبل الذي تتمنى اأن يكون 
مبيعات  وحقق  اأخ��رياً  طرح  ال��ذي  عنيدة(  )�سخ�سية  األبوم  مب�ستوى 

كبرية رغم قر�سنته على �سبكة الإنرنت.
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�رتفاع �ضغط �لدم خالل �حلمل 
قد يهّدد �ضّحة قلب �ملو�ليد 

وج���دت درا���س��ة ج��دي��دة اأن ارت��ف��اع �سغط ال���دم خ���الل ف���رة احلمل 
املعروف مبقدمات الإرتعاج، قد يعّر�س املواليد خالل فرة الطفولة 
اإىل ارتفاع يف ال�سغط، ويزيد لديهم بالتايل خطر الإ�سابة  والبلوغ 

مب�سكالت قلبية.
اأن باحثني يف جامعة  وذكر موقع (هلث دي نيوز) العلمي الأمريكي 
من  يعانني  اللواتي  الن�ساء  مواليد  اأن  وج��دوا  الربيطانية  اأك�سفورد 
لعوامل  اأك���ر  معر�سون  احل��م��ل،  خ��الل  الإرت���ع���اج  م��ق��دم��ات  م�سكلة 
اخلطر املتعلقة مبر�س القلب وال�سرايني، ما قد ي�سعهم اأمام خطر 

زائد لالإ�سابة مب�سكالت القلب لحقاً.
اإن »احل��م��ل الذي  ب��ول لي�سون  ال��درا���س��ة  امل�����س��وؤول ع��ن  وق��ال الباحث 
يتعر�س مل�ساعفات مقدمات الإرتعاج هو موؤ�سر حتذيري مبكر على 
اأن الأم ومواليدها �سيكونون حتت خطر زائد لالإ�سابة بارتفاع �سغط 

الدم خالل احلياة«.
هوؤلء  مراقبة  ���س��رورة  اإىل  ت�سري  النتائج  ه��ذه  اأن  لي�سون  واأ���س��اف 

الأطفال.
وميكن اأن يوؤدي ارتفاع �سغط الدم لالإ�سابة ب�سكتات دماغية، واأزمات 

قلبية، وف�سل كلوي.

الو�شق 

يتفاوت حجم الو�سق فيظهر احلجم الكبري منه يف �سال�سل اجلبال ال�سمالية 
باأمريكا، بينما يظهر احلجم الأ�سغر منها يف املك�سيك يعي�س الو�سق على 
..فري�سته  م��اأواه يف حالة مطاردته  الأر���س ولكنه يت�سلق ال�سجار وتكون 
ال�سا�سية هي الثديات ال�سغرية مثل : الرانب والفئران وال�سناجب ويقوم 
من  الو�سق  انثى  تلد  الر����س.  على  تعي�س  التي  الطيور  با�سطياد  اي�ساً 
يرك  يوماً.   50 مدتها  حمل  فرة  بعد  مولود اإىل 6 وغالباً ما يكون 3 
يف  اأمهم  م�ساحبة  يف  وي��ب��داأون  ا�سابيع   5 �سن  بلوغ  عند  اجلحر  ال�سغار 

رحالت ال�سيد عند بلوغهم من 3 اإىل 5 ا�سهر. 
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حديقة حيوان هوجن كوجن تشهد والدة أول فرخ من ساللة البطريق امللك وعمره اآلن 20 يوماً. )أ ف ب(

؟ التاريخ  يف  حكم  مدة  اأق�شر  • ماهي 
اق�سر مدة حكم يف التاريخ كانت حني نودي بلوي�س التا�سع ع�سر ملكا 

على فرن�سا عام 1829 ثم تنازل عن احلكم بعد ذلك ربع �ساعة .
؟ الربيد  مبتكر�شناديق  • من 

اول من ابتكر �سنادق الربيد هي فرن�سا وذلك عام 1653 عندما منح 
لوي�س الرابع ع�سر رئي�س ديوانه امتيازا لن�ساء �سناديق بريد تو�سع 

يف باري�س مقابل اجر متفق عليه. 
للتزلج على اجلليد ؟ بطولة  اول  اقيمت  • متى 

اقيمت اول بطولة للتزلج على اجلليد يف فرن�سا عام 1924 
؟ املك�شيك  يف  المرباطورية  انتهت  • متى 

اع��ل��ن��ت اجل��م��ه��وري��ة عام  ع��ن��دم��ا  املك�سيك  ان��ت��ه��ت الم���رباط���وري���ة يف 
1824

تعلم اأن اأول طيار عربي كان يف املهاجر الأمريكية هو جربائيل يافث اللبناين املولود يف بلدة �سهور  • هل 
عام  بالربازيل  باولو  �سان  اإىل  هاجر  ثم  ب��ريوت  يف  الأمريكية  اجلامعة  يف  الثانوية  درا�سته  تلقى  ال�سوير. 
امتلك طائرة كان يقودها يف رحالته اجلوية. ا�سرك عام  ثم  الطريان،  والتحق هناك مبدر�سة  م.   1919
مع قائد اجلو الربازيلي يف اقتناء طائرتني وافتتح مدر�سة لتعليم الطريان، ثم كان اأحد موؤ�س�سي   1930
الطريان  لنادي  رئي�ساً   1932 عام  وانتخب  الربازيل.  انحاء  للنقليات اجلوية يف خمتلف   Vasp �سركة 

الربازيلي.
• هل تعلم اأن الفقيه احلنبلي زين الدين الآمدي هو اأول من �سنع احلروف البارزة. والآمدي يعترب من 
اأكابر فقهاء احلنابلة فقهاً و�سالحاً و�سدقاً ومهابة عارفاً بلغات كثرية منها الفار�سية والركية واملغولية 
والرومية وقد َعِمَي يف �سغره. احرف جتارة الكتب وجمع كثرياً منها. وكان كلما ا�سرى كتاباً اأخذ ورقة 
وفتلها ف�سنفها حرفاً اأو اأكر من حروف الهجاء، لعدد ثمن الكتاب بعدد جمله. ثم يل�سقها على طرف جلد 
الكتاب ويجعل فوقها ورقة تثبتها فاإذا غاب عنه ثمنه م�س احلروف الورقية فوقه. وعلى ذلك فاإن الآمدي 
يكون قد �سبق الفرن�سي لوي�س برايل اإىل اخراعه طريقة الكتابة باحلروف النافرة بنحو 600 �سنة لأن 

برايل تو�سل اإىل اخراعه �سنة 1850 م.
العرب والغرب حاول الطريان بطريقة علمية. فقد  تاريخ  اأول رجل يف  اأن عبا�س بن فرنا�س  تعلم  هل   •
اأراد تطيري ج�سمه، فك�ساه بالري�س ومد له جناحني طار بهما يف اجلو م�سافة بعيدة ثم �سقط فتاأذى ظهره 

وبذلك يعترب اأول طيار اخرق الف�ساء.

على احدى ال�سجار كانت تعي�س عائلة لطائر احلناء الحمر اجلميل ترعى الم �سغارها وتنتظر عودة الب 
بالطعام فيجتمع �سمل عائلتها ال�سغرية اجلميلة وتزداد فرحتها ولكن كان هناك ما يخيفها وهو ثعبان كبري 
كان يعي�س يف تلك املنطقة يلف ويدور حول ال�سجار ليبحث عن اع�سا�س الطيور ويفر�س منها ما ي�ساء ومل 
يبتعد عنهم  الطيور حتى  يخافه ومينحه طائرا من �سغار  كان اجلميع  لذلك  عليه  يتغلب  ان  احد  ي�ستطع 
ال�سجرة وت�سادق  ولكن ذلك كان ي�سبب لهم احل��زن والهم ويف احد الي��ام جاء طائر نقار اخل�سب و�سكن يف 
وعائلة طائر احلناء لكنه مل�س فيهم احلزن والهم ف�ساأل عما بهم وعرف ما يفعله الثعبان فاأخذ يفكر يف طريقة 
لنقاذ ال�سدقاء ومن حولهم من هذا الثعبان ال�سرير وبالفعل قرر ان يجعل اجلميع يت�ساركون يف حل تلك 
الق�سية الهامه واجتمع بهم واتفقوا معا على ان يت�سدوا للثعبان ويجعلوا ايامه هذه اخر عهده يف التعدي 
على حقوقهم.. يف �سباح اليوم الثاين جاء الثعبان ي�ستعر�س ع�سالته وقوته يزحف على الر�س تاركا اثاره 
عليها وكاأنها ت�سهد على وجوده ثم اقرب من �سجرة طائر احلناء ونادي بانه جوعان وليلقوا له باأحد الطيور 
قبل ان ي�سعد اليهم فقالت له انثى طائر احلناء اذن ا�سعد لو كنت ت�ستطيع ذلك فهاج الثعبان وغ�سب وت�سلق 
ال�سجرة واخذ يزحف عليها وقد رفع راأ�سه واخذ ينظر اليهم يف احتقار وغ�سب وفجاأة انق�س طائر نقار اخل�سب 
مبنقاره احلاد على راأ�س الثعبان ونقره نقرة �سديدة يف احدى عينيه فاختل توازن الثعبان ووقع على الر�س 
وهو يتلوى اأملا لكن نقار اخل�سب ا�سرع بالنق�ساء عليه مرة اخرى وهو وكل الطيور التي تاأذت منه قبل ذلك 

واخذوا ينقرونه ويو�سعونه نقرا يف ج�سده حتى همد وا�سبح عربة لكل من يفكر يف ان مي�سى يف طريق ال�سر.

النقار والثعبان

�لغ�ضب ي�ضاعد �لن�ضان �لعثور على �فكار خالقة

عقاقري عالج �لرق قد ت�ضبب 
خف�ض �ضغط �لدم عند �لرجال

 
ما�سي.كوم - اكت�سف باحثون اأمريكيون اأن احد انواع عالج الرق قد 

توؤدى اىل خف�س �سغط الدم اىل حد كبري لدى الرجال.
اأجريت على  اأن درا�سة  اأفاد موقع هيلث دي نيوز الأمريكي  هذا وقد 
221 رجاًل �سخ�ست حديثاً اإ�سابتهم بالأرق الناجم عن ان�سداد جهاز 
من  ال�سكر  اأو  ال��دم  �سغط  ارتفاع  من  اإم��ا  ويعانون  العلوي،  التنف�س 

النوع الثاين.
ل  العالج  ه��ذا  اأن  اإىل  ت�سري  النتائج  ه��ذه  ان  الباحثون  اعترب  حيث 
يفيد يف م�ساعدة الرجال على النوم، واإمنا معاجلة ارتفاع �سغط الدم 

عندهم.

عفر�ء �شعيد �لظاهري 
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

�شارة م�شفر �الحبابي
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

عفر�ء عبد�هلل �لكعبي
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
اأطفال يف  ت�سبح طبيبة  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

ك�سفت درا�سة علمية حديثة ان الغ�سب ميكن اأن يكون له تاأثري اإيجابي على الإن�سان، ورمبا ُي�ساعد الإن�سان 
العثور على اأفكار خالقة؛ حيث ُي�سهم يف اإيجاد حلول للم�سكلة، التي اأثارت غ�سبه من الأ�سا�س.

ُي�سهم يف  لالإن�سان؛ حيث  اأحياناً مبثابة حمفز  يكون  الغ�سب  ان  اإىل  هايدينربغر  النم�ساوي  واأ�سار اخلبري 
حترير قوى كامنة بداخله، ومن ثم ال�سروع يف تغيري طريقة التفكري.

اأم�سردام  بجامعة  ال��دك��ت��وراة  لر�سالة  حت�سريها  اأث��ن��اء  م��ارغ��وك  يانينا  الجتماع  علم  باحثة  تّو�سلت  كما 
�سخ�سية  وخلق  حتفيزه  على  حياته  يف  الإن�سان  يواجهها  التي  العوائق  ُت�ساعد  ما  ع��ادًة  اأن��ه  اإىل  الهولندية 
مبدعة منه؛ حيث ُت�سهم هذه العوائق يف اتخاذ الإن�سان ملنظور اأكر حيادية جتاه الأ�سياء املحيطة به وامل�سكلة 
التي يواجهها. واأرجعت مارغوك �سبب ذلك اإىل اأنه غالباً ما يهتم الإن�سان خالل مثل هذه املواقف بالنظرة 
ال�سمولية للم�سكلة ولي�س لتفا�سيلها؛ ومن ثّم فرمبا مُيكنه اإيجاد �سبل جديدة لتحقيق هدفه، موؤكدًة على 
ا�ستثارة غ�سبه يف  اإىل  الأ�سا�س  اأدى يف  وال��ذي  الإن�سان  يواجهه  ال��ذي  العائق  ُي�سهم  اأن  : يجب  بقولها  ذلك 

م�ساعدته على اإيجاد حلول جديدة.

عائ�شة خالد �ل�شام�شي
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.


