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تنفق 100 األف جنيه ال�ستعادة خامت زواج 
�أل����ف جنيه   100 �ل��ع��م��ر  م���ن  �ل�66  ب��ري��ط��ان��ي��ة يف  �إم������ر�أة  �ن��ف��ق��ت 
��ضرتليني، �أي ما يعادل 164 �ألف دوالر، يف معركة ق�ضائية �متدت 
5 �ضنو�ت ال�ضتعادة خامت زو�ج من �ضريك حياتها �ل�ضابق بعد طالقها 

منه.
وقالت �ضحيفة ديلي تليغر�ف �إن �ملدّر�ضة �ملتقاعدة، جوديث �ضوندرز، 
كانت �هدت خامت �لزو�ج �إىل زوجها حني �قرتنا قبل 4 عقود، وتريد 
��ضتعادته منه على �لرغم من �أن حمكمة �أمرت زوجها �ل�ضابق مبنحها 

500 �ألف جنيه ��ضرتليني كت�ضوية �لطالق.
�ال�ضتئناف  �أم��ام حمكمة  باحلكم  �لطعن  قررت  �أن جوديث  و��ضافت 
كان  �أونوين،  تريفور  �ل�ضابق،  زوجها  ب��اأن  ��ضتماع  جل�ضة  يف  و�بلغتها 
عاطاًل عن �لعمل ومفل�ضاً حني وقعت يف غر�مه، وقامت مب�ضاعدته 

مادياً مبا يف دفع تكاليف زفافهما وخامتي �لزو�ج.
و��ضارت �ل�ضحيفة �إىل �أن تريفور )66 عاماً( متكن من بناء م�ضتقبل 
مليون جنيه  5ر1  ث��روة مقد�رها  �أعمال وجمع  ناجح كرجل  مهني 
��ضرتليني حني قرر �النف�ضال عن جوديث بعد 40 عاماً من �لزو�ج، 
و�ل��ت��ي �دع��ت ب��اأن��ه رف�ض �ع���ادة خ��امت �ل���زو�ج �ل��ذي �ه��دت��ه ل��ه و لّفق 

��ضابته ب�ضكتة دماغية الإحباط جهودها .
��ضرتليني  جنيه  �أل��ف   100 �نفقت  �إنها  قولها  جوديث  �إىل  ون�ضبت 
زوجها  من  �ل��زو�ج  خامت  ال�ضتعادة  �لق�ضائية  معركتها  يف  �الآن  حتى 

. �ل�ضابق بعد �نف�ضالهما عام 2004 وطالقهما �ضنة 2007 
و��ضافت �أن �خلامت م�ضنوع من �لذهب عيار 22 قري�طاً ودفعت ثمنه 
حني تزوجت تريفور الأنه كان عاطاًل عن �لعمل، وتريد ��ضتعادته بعد 

�لطالق .

الربيطانيون االأكرث اإدمانًا على التلفاز 
�أظهرت در��ضة جديدة �أن �لربيطانيني هم �الأكرث �إدماناً على م�ضاهدة 

�لتلفزيون يف �أوروبا بعد نظر�ئهم �لبلغار.
من   %  32 �أن  ووجدت �لدر��ضة، �لتي ن�ضرتها �ضحيفة ديلي ميل، 
�لربيطانيني ي�ضاهدون �لتلفزيون ملدة �أكرث من ثالث �ضاعات يف �أيام 

% من �لبلغار. �الأ�ضبوع �لعادية، باملقارنة مع 43 
وقالت �إن �اليرلنديني جاوؤو� يف �ملرتبة �لثالثة ب� %28 تالهم �الأملان 
ملدة  �لتلفزيون  مل�ضاهدة  �الأوروب���ي  �ملعدل  �أن  �إىل  م�ضرية   ،%  13 ب� 

.% ثالث �ضاعة يف �أيام �الأ�ضبوع هو 21 
و��ضافت �لدر��ضة �أن �لربيطانيني هم �الأقل �حتمااًل مل�ضاهدة �الأخبار 

و�ضوؤون �ل�ضاعة على �ضا�ضات �لتلفزيونية خالل �أيام �الأ�ضبوع.
�الأخبار،  ي�ضاهدون  ال  �لربيطانيني  م��ن   %  13 �أن  �إىل  و����ض��ارت 

% فقط مع نظر�ئهم يف �أملانيا و�لدمنارك وفنلند�. باملقارنة مع 4 

علق مبقب�ض التواليت فا�ستدعى االإطفاء 
مبقب�ض  علق  �أن  بعد  �الإطفاء  رج��ال  ال�ضتدعاء  ويلزي  رجل  ��ضطر 

ورق �لتو�ليت بدورة مياه منزله .
�الإط��ف��اء متكنو� من حترير  رج��ال  �إن  م��ريور  ديلي  وقالت �ضحيفة 

�لرجل من �ملقب�ض، لكنه �حتاج �إىل م�ضاعدة طبية من �مل�ضعفني.
و��ضافت �أن �لرجل �لويلزي، �لذي مل يتم �لك�ضف عن هويته الأ�ضباب 
�أن ع��ل��ق مبقب�ض ورق  ب��ع��د  ع��ل��ى �حل��رك��ة  ي��ك��ن ق�����ادر�ً  م��ع��روف��ة، مل 
�لتو�ليت ، لكن وحل�ضن حظه كان هاتفه �ملحمول بحوزته فقام على 

�لفور باالت�ضال بفوج �الإطفاء.
�ملقيم  �ل��رج��ل،  ن�ضحو�  �الإط��ف��اء  رج���ال  �أن  �إىل  �ل�ضحيفة  و����ض��ارت 
مبدينة نيوبورت يف جنوب ويلز، ب�تجنب �قحام نف�ضه يف ماأزق مماثل 

مرة �أخرى.
�إطفاء ويلز قوله نتعامل مع �لكثري  �إىل متحدث با�ضم فوج  ون�ضبت 
�إىل درجة تثري �ل�ضحك و�ال�ضتغر�ب، مثل هذ�  من �الأم��ور �لغريبة 
�حلادث، وال نعتقد �أن �أي �ضخ�ض عاقل ير�ضى باأن ياأتي طاقم كامل 

من رجال �الإطفاء لروؤيته يف ذلك �لو�ضع .

اآبل ت�ستحوذ على اأكرب 
�سريك لتويرت

�لتكنولوجية  �ل��ع��م��الق��ة  �����ض���ت���ح���وذت 
�الأمريكية �آبل على �ضركة متخ�ض�ضة يف 
تقدمي حتليالت و�أح�ضائيات لتغريد�ت 
تويرت، بقيمة مالية قدرها 200 مليون 
دوالر، وفقاً لتقرير ن�ضرته �ضحيفة وول 

�ضرتيت جورنال �الأمريكية.
وت�ضتمر �آبل يف عمليات ��ضتحو�ذها على 
�ضركات نا�ضئة كانت �أم كبرية بني �لفينة 
و�الأخ��رى �ضمن م�ضاع مل يعرف مد�ها 
�إل��ي��ه، فبعد  ت�ضبو  �أن  وم���ا حت���اول  ب��ع��د 
�ل�ضركات  من  �لعديد  على  ��ضتحو�ذها 
�الآون���ة �الأخ����رية، ه��ا ه��ي ����ض��رتت �ضركة 
�ضركاء  �أك��رب  من  و�ح��دة  الب�ض،  توب�ضي 

تويرت يف حتليل �لتغريد�ت على �ملوقع.
�ل�ضركة  باأن  �آبل  با�ضم  و�أ�ضارت متحدثة 
�ضركات �ضغرية من حني  على  ت�ضتحوذ 
�إىل �آخر دون �الف�ضاح عن نو�يا �أو خطط 
�ل�ضركة �مل�ضتقبلية عقب عمليات �ل�ضر�ء 
�الأخرية و�لتي كانت �آخرها �ضر�ء �ضركة 
يف  �ملخت�ضة  �الإ�ضر�ئيلية  �ضين�ض  ب��ر�مي 
جمال تقنيات �مل�ضت�ضعر�ت ثالثة �الأبعاد 
بقيمة مالية قدرها 360 مليون دوالر.
نية  ع�����ن  ت���ف�������ض���ح  مل  �آب���������ل  �أن  وم�������ع 

�ال�ضتحو�ذ.

�ح�ضلي على �لطاقة من دون �الإكثار من �لكافيني
- تناويل �ضت وجبات �ضغرية يوميًّا يعترب بع�ض �خلرب�ء 
تلتهمي ثالث  �أن  ف��ب��دل  �الأف�����ض��ل  �ل�����ض��ت  �ل��وج��ب��ات  ح��ل 
�ل�ضغرية  �لوجبات  من  جمموعة  تناويل  كبرية،  وجبات 
�ل�ضحية خالل �ليوم كي حتويل دون �رتفاع ن�ضبة �ل�ضكر 
يف �لدم و�نخفا�ضها �ضريًعا. هكذ� تتفادين تر�جع م�ضتوى 
ط��اق��ت��ك. �ل��وج��ه �الإي��ج��اب��ي: ت��ذك��ر ر�ي���ل���ي: �أن���ت حامل، 
وُيفرت�ض �أن ت�ضعري بالتعب.. بكلمات �أخرى، ال ترتددي 
يف �أخذ قيلولة ويف �حلد من �ملجهود �لذي تبذلينه عادة ال 
ت�ضعري بالذنب.. و�حر�ضي على �أن حت�ضلي كل ليلة على 

ق�ضط و�ٍف من �لنوم.

 حاويل اأن تهدئي من دون اللجوء اإىل التدخني
بر�مج  تعّلمك  للتنف�ض..  �ل��ي��وغ��ا  مت��اري��ن  �إىل  �جل��ئ��ي   -
وتقنيات  �لتمطط،  بعمق،  �لتنف�ض  �لتدخني  عن  �الإق��الع 
�ال���ض��رتخ��اء �ل��ت��ي ت�����ض��اع��دك يف �ل��ت��اأق��ل��م م��ع �ل��رغ��ب��ة يف 
�لتدخني. وُتعترب �ليوغا مزيًجا مميًز� من هذه �خلطو�ت 
�لتوتر.  للتاأقلم مع  فاعلة  ت�ضّكل طريقة  �لثالث. كذلك 
ل��ذل��ك ال ت����رتددي يف �مل�����ض��ارك��ة يف ���ض��ف ي��وغ��ا خم�ض�ض 

للحو�مل بغية تعّلم بع�ض �حلركات.
�لوجه �الإيجابي: �إذ� حاولت �الإقالع عن �لتدخني عبًثا يف 
�ملا�ضي، متلكني هذه �ملرة �ضبًبا بالغ �الأهمية للتخلي عن 
�مل�ضاألة  فكري يف هذه  وهو �ضحة طفلك.  �أال  �ل�ضيجارة، 
طو�ل  �لتدخني  عن  تتوقفني  عندما  �لناحية:  ه��ذه  من 
ت�ضعة �أ�ضهر، ي�ضهل عليك �الإقالع عن هذه �لعادة نهائيًّا.

تناويل الطعام متفاديًة اللحوم املعلبة
- حاويل �إعد�د �للحوم �لتي تودين تناولها بنف�ضك.. ال 

�ضك يف �أن عجزك عن تناول �للحوم �جلاهزة �لتي حتبينها 
ت�ضببها  )�ل��ت��ي  �للي�ضرتيا  ت�ضمم  �أن  �إال  ��ضتياءك،  يثري 
يوؤذي  ق��د  �جل��اه��زة(  �للحوم  يف  تعي�ض  �أن  ميكن  بكترييا 
�لبكترييا  �لق�ضوى، قد توؤدي هذه  �جلنني. ويف �حلاالت 
ميًتا.  �لطفل  والدة  �أو  �مل��ب��ك��رة،  �ل����والدة  �الإج��ه��ا���ض،  �إىل 
و�لنتيجة  �للي�ضرتيا،  حاالت  بع�ض  عاينت  ر�يلي:  تو�ضح 
ا. ت�ضعر �ملر�أة بذنب كبري لكن �إعد�دك طعامك  حمزنة حقًّ
و�الأدو�ت  �مل��ك��ون��ات  ك��ل  غ�ضل  م��ن  وت��اأك��دك  بنف�ضك  �أن���ت 
كذلك  �خلطر.  هذ�  تفادي  يف  ي�ضاعد�نك  جيًد�،  �ملنزلية 
ميكن لت�ضخني �للحم �إىل �أن يت�ضاعد منه �لبخار �أن يقتل 

هذه �لبكترييا.
تناول  �ضتتفادين  الأنك  �ملال  �ضتوفرين  �الإيجابي:  �لوجه 

�لطعام خارًجا.

حاربي ال�صداع من دون الإيبوبروفني
تتبعني  دم��ت  م��ا  �الأ�ضيتامينوفني،  ت��ن��اول  يف  ���ض��رر  ال   -

�جلرعات �ملو�ضى بها على �لعلبة، وفق ر�يلي.
�لوجه �الإيجابي: ال يعني �حلمل �أنك ال ت�ضتطيعني تناول 

�أي دو�ء.

متتعي بطلة مميزة من دون الكعب العايل
 7 )�أق��ل من  �أو منخف�ض  �أحذية كعبها عري�ض  �نتعلي   -
ب�ضبب  ج�ضمك  يف  �جل��اذب��ي��ة  م��رك��ز  يتبّدل  �ضنتمرت�ت(. 
�حلمل وال تريدين بالتاأكيد �ملخاطرة بالتعر�ض للتمايل 

�أو �ل�ضقوط.
�ل��وج��ه �الإي��ج��اب��ي: ت��ت��و�ف��ر يف �الأ����ض���و�ق �أح��ذي��ة منا�ضبة 

متا�ضي �آخر �ضيحات �ملو�ضة.
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اعتقل لت�سليطه الليزر 
على مروحية

لقيامه  �لعمر،  من  �ل�46  يف  رجاًل  �لربيطانية  �لعا�ضمة  �ضرطة  �عتقلت 
بت�ضليط �أ�ضعة �لليزر ب�ضكل مبا�ضر �إىل مروحية تابعة لها.

معد�ت  ��ضتخدم  �ل�ضرطة  مروحية  طاقم  �إن  ن��ي��وز،  �ضكاي  �ضبكة  وق��ال��ت 
قيام  �ث��ن��اء  ��ضتخد�مها  ج��رى  ح��ني  �لليزر،  �أ�ضعة  م�ضدر  لتتبع  �لفيديو 

�ملروحية مبهمة يف منطقة �أوبرينتون يف جنوب �ضرق لندن.
�إىل م�ضدر  �الأر���ض  �ل�ضرطة على  �ملروحية وّجه رجال  �أن طاقم  و��ضافت 
ي�ضدر  قلم  على  بحوزته  وع���رثو�  �ل��رج��ل  باعتقال  وق��ام��و�  �لليزر،  �أ�ضعة 
�عرتف  حيث  لندن  بجنوب  لل�ضرطة  مركز  �إىل  و�ق��ت��ادوه  �الأ���ض��ع��ة،  ه��ذه 

باجلرمية.
و��ضارت �ضكاي �إىل �أن �ضرطة لندن وجهت تهمة تهديد �ضالمة طائرة �إىل 

�لرجل و�أخلت �ضبيله بكفالة على ذمة �لتحقيق.
وقوع  �مل��ا���ض��ي  �ل��ع��ام  �ضّجلت  بريطانيا  يف  �مل���دين  �ل��ط��ري�ن  هيئة  وك��ان��ت 
1570 هجوماً باأ�ضعة �لليزر ��ضتهدف طائر�ت قبل هبوطها يف مطار�ت، 
وغاتويك،  وه��ي��رثو،  وب��ري�����ض��ت��ول،  ول��ي��ف��رب��ول،  ومان�ض�ضرت،  بريمنغهام، 

ومقاطعة مدالندز �ل�ضرقية.
يف  م��ر�ت   5 مبعدل  �لليزر  باأ�ضعة  لهجمات  تتعر�ض  �لطائر�ت  �إن  وقالت 
�ليوم ت�ضدرها �أقالم خا�ضة ميكن �ضر�وؤها عن طريق �الإنرتنت بقيمة 12 
�أ�ضعة  �أكرث قوة ُت�ضدر  �أجهزة  للقلم �لو�حد، لكن هناك  ��ضرتلينياً  جنيهاً 
ليزر خ�ضر�ء ز�هية كلفة �لو�حد منها 400 جنيه ��ضرتليني وي�ضل مد�ها 

�إىل م�ضافات بعيدة.

تدركني اأنك حامل، فت�صطرين فجاأة اإىل التخلي عن )اأو احلد من( الكثري مما اعتدِت تناوله خالل يومك، مثل القهوة، ال�صجائر، 
و�صطرية حلم احلب�ش اجلاهزة. اإًذا، ماذا ميكنك اأن تفعلي بدًل من ذلك؟

خالل احلمل، ل متعني التفكري يف ما عليك التخلي عنه. تذكر لورا رايلي، طبيبة توليد واأمرا�ش ن�صائية ومديرة ق�صم املخا�ش 
والتوليد يف م�صت�صفى ما�صات�صو�صت�ش العام وموؤلفة كتاب You & Your Baby: Pregnancy )اأنت وطفلك: احلمل(: 
بدل تبني موقف �صلبي، ا�صتغلي هذه الفر�صة لتباع منط حياة �صحي ندرك جميعنا اأن علينا تبنيه ف�صاًل عن ذلك، عندما 
ترتيثني قلياًل وتفكرين ملّيا يف هذه امل�صاألة، تدركني اأنك لن ت�صطري اإىل التخلي عن اأمور ذات قيمة اإليك بع�ش ال�صرتاتيجيات 

التي ت�صاعدك يف التاأقلم، فيما تتخل�صني من روتينك القدمي.

حتتاجني اإىل منط حياة �سحي خالل احلمل

احذروا كرثة التفكري باملا�سي
�أو  تفكريهم  يف  منه  �لتخل�ض  ي�ضتطيعون  ال  فنجدهم  �ملا�ضي  �أ�ضرى  منا  كثري  يعي�ض 

�ضلوكهم مع �لعلم باأنه من �مل�ضتحيل تغيري ما حدث يف �ملا�ضي فلو �أن �ضخ�ضا متنى 
�أن غ�ضل �ضيارته باالأم�ض فانه مهما �أطال �لتمني لن يجعل �ضيارته نظيفة.

مي��ك��ن ل��الإن�����ض��ان �أن ي��خ��ت��ار ب��ني �ال���ض��ت�����ض��الم ل��ل��م��ا���ض��ي وب���ني �ل��ت��ع��ل��م منه 
فاال�ضت�ضالم للما�ضي يثري �مل�ضاعر �ل�ضلبية عند تذكر �أي حادثة �أو جتربة 
غري مر�ضية ولكن �لتعلم من �ملا�ضي يعني قبول �الإن�ضان نف�ضه كما هو 
�الآن دون �لتعلق باأوهام ما حدث يف �ملا�ضي من حيث كونها عو�ئق نف�ضية 
عن حتقيق �الأهد�ف �حلالية عندما ي�ضرتجع �الإن�ضان ذكريات موؤملة فانه 
لل�ضمري  تاأنيب  �أو  بالذنب  �ضعور  م��ن  �ل�ضلبية  للم�ضاعر  �لعنان  يطلق 

وغريها .
ورمبا وجه �الإن�ضان �للوم للنا�ض �أو �ضوء �حلظ مما قد ينتهي به 

�إىل �ل�ضعور بالغ�ضب �أو �لرغبة يف �النتقام مما حدث يف �ملا�ضي 
من ق�ضوة �لو�لدين �أو فقد عزيز �و وقوع حادث �أليم وغريها 
�لناجحون  وخ�ضو�ضا  �ل��ن��ا���ض  م��ن  كثري  منها  ع��ان��ى  جت���ارب 
حلظتهم  على  ورك����زو�  منها  �لتخل�ض  يف  جن��ح��و�  ولكنهم   ،
�حل��ا���ض��ره و وج��ه��و� �ل���ق���در�ت و�ل��ط��اق��ات ن��ح��وه��ا ب���دال من 

ت�ضييعها يف دو�مة �لهروب �ىل �ملا�ضي.

اأ�سرة تربي جماًل 
كحيوان األيف

�أندر�ضون  �أ�����ض����رة  جت��ل�����ض  �إن  م���ا 
لتناول  �ل���ربي���ط���ان���ي���ة  دي���ك�������ض���ون 
حتى  �لباكر،  �ل�ضباح  يف  �الإف��ط��ار 
�ضنو�ت،   6 ج�����و،  �جل����م����ل،  ي���ع���رب 
حديقة منزل �الأ�ضرة وميد رقبته 

من �لباب لي�ضاركهم �لطعام. 
�الأ�ضرة  م���ع  ج���و  وي��ع��ي�����ض �جل��م��ل 
مبدينة  مزرعتهم  يف  �لربيطانية 
�إذ  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة،  ���ض��ت��ف��ورد���ض��اي��ر 
تخ�ض�ض له �الأ�ضرة ملحقاً يق�ضي 
�ضحيفة  ذك���رت  ح�ضبما  ي��وم��ه  ب��ه 

مريور �لربيطانية.
�أن  ع����ل����ى  �الأ���������ض��������رة  وحت������ر�������ض 
يومياً  �الإف����ط����ار  وج��ب��ة  ت��ت�����ض��م��ن 
���ض��ه��ي��ة ومفيدة  غ��ذ�ئ��ي��ة  ع��ن��ا���ض��ر 
كاخل�ضر�و�ت و�لفو�كه و�لن�ضويات 
ل� جو ، �لذي يتناول �إفطاره يومياً 
ن����اف����ذة غرفة  �أ�����ض����رت����ه ع����رب  م����ع 
�ل��ط��ع��ام، �ل��ت��ي ت��ط��ل ع��ل��ى حديقة 

�ملنزل.
ناثان  �الأب  عن  �ل�ضحيفة  وتنقل 
مت  جو  �جلمل  �إن  قوله  عاماً   34
جلبه من رو�ضيا، ويعي�ض يف مزرعة 
حيو�نات  جمموعة  �ضمن  �الأ�ضرة 
ي��ت��م ت��دري��ب��ه��ا ل��ل��ع��م��ل يف �الأف����الم 
�لتجارية،  و�الإع��الن��ات  و�ل��رب�م��ج 
لكن جو هو �حليو�ن �لوحيد �لذي 
بد�أ يتطفل على �الأ�ضرة وي�ضاركها 

طعامها.

�سرطي يعرث على 10 
اآالف يورو 

�أك��رث من  �أمل��اين على  عرث �ضرطي 
�أحد  مدخل  يف  ي��ورو  �آالف  ع�ضرة 
مبدينة  �حل���ك���وم���ي���ة  �مل���وؤ����ض�������ض���ات 
فايبلينجن بوالية بادن فورمتربج 

جنوب �أملانيا. 
�ل�ضرطي  ب����اأن  �ل�����ض��رط��ة  و�أف������ادت 
�ملا�ضية وجود  يوم �جلمعة  الحظ 
ك���وم���ة م���ن �ل������ورق �مل��ت��ن��اث��ر على 
و�أنه  �الإد�رة،  مدخل  �أم��ام  �الأر����ض 
�ل����ورق  ه����ذ�  �أن  �ل���ب���د�ي���ة  ظ���ن يف 
عبارة عن من�ضور�ت وذلك قبل �أن 
�أنها  منها  �الق���رت�ب  عند  يكت�ضف 

�أور�ق نقدية من �ليورو. 
�لتقط �ل�ضرطي �لنقود ثم حملها 
�إىل �أقرب بنك وطلب من موظفيه 
�لنقود  ه��ذه  ك��ان��ت  �إذ�  م��ا  معرفة 
بعد  حملها  ثم  مزيفة  �أم  حقيقية 
مركز  �إىل  �أ�ضلية  �أنها  من  �لتاأكد 
�ل�����ض��رط��ة ح��ي��ث ظ��ل��ت ه��ن��اك على 
يف  �أم���اًل  �ملا�ضيني  �ليومني  م��دى 
ما  وه��و  �ضاحبها  عنها  ي�����ض��األ  �أن 
مل يحدث. لذلك �أودعت �ل�ضرطة 
�ملفقود�ت  مكتب  ل���دى  �مل���ال  ه���ذ� 

باملدينة. 
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احتفالت العيد الوطني تتوا�صل مبدينة العني

عي�سة املنهايل وفايز ال�سعيد وديانا حداد وعبد املنعم العامري يتوا�سلون 
مع اجلمهور حتى �ساعة متاأخرة من الليل

•• العني-الفجر:
ت�صوير –حممد معني:

بالعيد  �لعني  مدينة  �حتفاالت  تو��ضلت 
حيث  �الأول  �أم�����ض  �ل��ث��اين  لليوم  �لوطني 
���ض��ه��د �حل��ف��ل �ل����ذي ����ض��ت�����ض��اف��ت��ه مدينة 
�ألعاب �لهيلي �إقباال يفوق �لتوقعات وكان 
�مل�����ض��رح �لكبري  �م���ت���الء  ه���ذ� و����ض��ح��ا يف 
ع�ضاق  م���ن  �ل������زو�ر  الآالف  ي��ت�����ض��ع  �ل�����ذي 
�لفنان  ����ض���د�  ح���ي���ث  �خل��ل��ي��ج��ي  �ل����ط����رب 
ع��ي�����ض��ة �مل��ن��ه��ايل ب��ال��ع��دي��د م���ن �الأغ����اين 
كبريين  و��ضتح�ضانا  جت��اوب��ا  الق��ت  �ل��ت��ي 
و��ضحا  ه��ذ�  وك��ان  �مل�ضاهدين  جموع  من 
يف �الأع������د�د �ل��ت��ي مت��اي��ل��ت ع��ل��ى �الأحل����ان 
ترديد  على  �لكثريون  حر�ض  بل  �ملقدمة 
بع�ض �ملقاطع �للحنية �لتي جعلت �ملطرب 
ي��ك��ون �أك����رث جت���اوب���ا م���ع ج��م��ه��وره �لذي 

�ل�ضعيد  ف��اي��ز  �ل��ف��ن��ان  ��ضتطاع  كما  �أح��ب��ه 
على  ي�ضتحوذ  �أن  �مل��ب��دع  �لفنان  ومب��ه��ارة 
�الأحلان  خ��الل  من  �حل�ضور  كل  م�ضاعر 
وجتاوبا  ��ضتح�ضانا  والق���ت  قدمها  �ل��ت��ي 
حاول  وق��د  �خلليجية  �الأغنية  ع�ضاق  من 
�ملطالبة  �لكبري  �مل�ضرح  جمهور  من  ع��دد 
ب���اإع���ادة ب��ع�����ض �مل��ق��اط��ع �ل��غ��ن��ائ��ي��ة لتلقى 
��ضتح�ضان  بل  �ملطالبة جتاوبا كبري�  هذه 
م���ن ق��ب��ل �ل��ف��ن��ان وج�����اءت �ل��ف��ق��رة �لتي 
�لفنانة  لتقدمها  جماهريية  �أك��رث  كانت 
����ض��ت��ط��اع��ت ومبهارة  دي���ان���ا ح�����د�د ح��ي��ث 
�ل��ف��ن��ان �أن ت�����ض��ت��ح��وذ ع��ل��ى ر���ض��ا ك���ل من 
�لعديد  بتقدمي  لتبادر  �الحتفالية  ح�ضر 
بناء على طلب  �لتي ج��اءت  �الأغ���اين  م��ن 

�جلمهور.
�ل���ف���ن���ان ع���ب���د �ملنعم  ف���ق���رة  ك���م���ا ج������اءت 
�أل��ع��ام��ري �ل��ت��ي ����ض��ت��ط��اع م��ن خ��الل��ه��ا �أن 

ميتلك م�ضاعر وقلوب �حل�ضور من خالل 
�أغان ع�ضقها جمهوره.

�ألعاب  ����ض��ت��ط��اع ج��م��ه��ور م��دي��ن��ة  وه���ك���ذ� 
�لهيلي �أن يتو��ضل مع فعاليات �حتفاالت 
�ل��ع��ي��د �ل��وط��ن��ي و�ل��ت��ي �م��ت��دت �إىل خارج 
�لهيلي حيث  �أ���ض��و�ر  �إىل خ��ارج  بل  �مل�ضارح 
د�خل  �الأول  �أم�����ض  �الح��ت��ف��االت  تو��ضلت 
�لتي  �ل�ضيار�ت  خ��الل  من  �ملدينة  ���ض��و�رع 
حتمل �أعالم �لدولة و�ضورة موؤ�ض�ض دولة 
�آل نهيان  �الحت��اد �ل�ضيخ ز�يد بن �ضلطان 
�ل�����ض��م��و رئ��ي�����ض �لدولة  و����ض���ورة ���ض��اح��ب 

و�إخ���و�ن���ه ح��ك��ام �الإم������ار�ت و���ض��م��و �ل�ضيخ 
�أبو  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد 
ظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�ضلحة 

.
ومنها  �ل��ع��ني  مدينة  ح��د�ئ��ق  �ضهدت  كما 
ح����دي����ق����ة �جل����اه����ل����ي وم���ن���ت���ج���ع م����ب����زرة 
فرحة  تعك�ض  متعددة  فعاليات  �خل�ضر�ء 
�أب���ن���اء �الإم��������ار�ت ب��ال��ع��ي��د �ل��وط��ن��ي حيث 
بينها  م��ن  ل��ي��ك��ون  م�ضابقات  ع���دة  ع��ق��دت 
عليها  تناف�ض  �ل��ت��ي  �ل��رت�ث��ي��ة  �مل�ضابقات 
للهوية  تاأكيد�  �مل��د�ر���ض  وطالبات  ط��الب 

�لوطنية .
ه���ذ� وق���د ���ض��ه��دت ���ض��م��اء �مل��دي��ن��ة �إطالقاً 
�أ�ضكاال  �أخ�����ذت  �ل���ت���ي  �ل���ن���اري���ة  ل���الأل���ع���اب 
�لنخلة  �ضكل  بينها  م��ن  ل��ي��ك��ون  خمتلفة 
�إح���دى رو�ف���د �ل���رت�ث الأبناء  �ل��ت��ي متثل 
�الإم�����ار�ت ح��ي��ث �أط��ل��ق��ت ه���ذه �الأل���ع���اب يف 
�ل�����ض��اح��ة �مل��ق��اب��ل��ة ل��ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �لعني 
�أ�ضو�ر  من  �خلارجية  �ل�ضاحة  �إىل  �إ�ضافة 

مدينة �ألعاب �لهيلي.
لفريق  عرو�ضاً  �ملدينة  �ضماء  �ضهدت  كما 

�الإمار�ت للعرو�ض �جلوية . 

االأكالت ال�سعبية 
والعودة للرتاث

•• العني-الفجر:

�لهيلي  �أل��ع��اب  مبدينة  �ل��وط��ن��ي  �لعيد  فعاليات  يف  ح��ا���ض��ر�  ك��ان  �ل���رت�ث 
خبز  بينها  من  ليكون  �ل�ضعبية  �لوجبات  الإع��د�د  م�ضاحة  خ�ض�ضت  حيث 
رقاق و�للقيمات وغريها من �الأكالت �لتي كانت تقدم للز�ئرين رغبة يف 
�لقائمني على هذه �لفعالية بتعريف كل ز�ئر برت�ث �الإمار�ت و�حلث على 

�لتم�ضك به . 

•• العني - الفجر:

�لدولة  وزي���ر  بريتو  ف��ي��ري�  ن��ون��و  �ل��دك��ت��ور  �ضعادة  بحث 
لل�ضوؤون �لزر�عية و�البحاث �لغذ�ئية �لربتغايل و�لوفد 
�ملر�فق له جماالت �لتعاون �مل�ضرتك مع جامعة �الإمار�ت 
�لتعاون  �آف��اق  �لز�ئر  �لوفد  �ملتحدة حيث بحث  �لعربية 
يف �ملجاالت �لعلمية و�لبحثية �إ�ضافة �إىل تعزيز �لتعاون 
يف جماالت �لتعاون �لغذ�ئي و�لزر�عي وتبادل �خلرب�ت 

يف هذ� �ملجال.
�لربتغايل حلرم  �لزر�عي  �لوفد  زي��ارة  ذلك خالل  جاء 
ر��ضد  علي  �ل��دك��ت��ور  ب�ضعادة  ول��ق��ائ��ه  �الإم�����ار�ت  جامعة 
�ل��ن��ع��ي��م��ي م��دي��ر �جل��ام��ع��ة ب��ح�����ض��ور �الأ���ض��ت��اذ �لدكتور 
�لعلمية  لل�ضوؤون  �جلامعة  مدير  نائب  �لبيلي  حممد 
نائب  �ملهيدب  �للطيف  عبد  ري��ا���ض  �ل��دك��ت��ور  و�الأ���ض��ت��اذ 
مدير �جلامعة ل�ضوؤون �لدر��ضات �لعليا و�لبحث �لعلمي 
و�الأ�ضتاذ �لدكتور غالب �حل�ضرمي عميد كلية �الأغذية 
و�لزر�عة بجامعة �الإم��ار�ت حيث عر�ض �لدكتور بريتو 
�آف��اق �لتعاون  خ��الل �الجتماع ع��دة حم��اور و�أط��ر لفتح 
وجامعة  �لربتغالية  �لزر�عية  �ملوؤ�ض�ضات  بني  �مل�ضرتك 
�الإمار�ت حيث قال �إن دولة �الإمار�ت ت�ضهد طفرة نوعية 
�هتمام  وهنالك  و�لغذ�ئي  �ل��زر�ع��ي  �لتطوير  جم��ال  يف 
كبري وو��ضح يف دعم وتنمية جمال �لزر�عة و�لغذ�ء يف 
دول��ة �الإم���ار�ت وه��و بحد ذ�ت��ه يعترب حت��دي كبري الأننا 
ت�ضتلزم  �ضحر�وية  بيئة  فهي  هنا  �لبيئة  طبيعة  نعلم 
جهود� حثيثة وم�ضنية لزر�عتها و�لنجاح و�ال�ضتمر�ر يف 
�لكبرية  و�لعناية  �لرعاية  �ىل  باالإ�ضافة  هذ�   ، �لزر�عة 
�لتي توليها �الإمار�ت جلانب �لرثوة �حليو�نية و�الهتمام 

�لكبري �لتي يحظى به هذ� �جلانب �لغذ�ئي �ملهم. 
وبني وزير �لدولة لل�ضوؤون �لزر�عية و�الأبحاث �لغذ�ئية 
�أن�����ه م��ه��ت��م وب�����ض��ك��ل ك��ب��ري ب��اال���ض��ت��ف��ادة م���ن �خل����رب�ت 
�أهمية  �إىل  �إ���ض��اف��ة  �لطرفني  ب��ني  وتبادلها  �الإم��ار�ت��ي��ة 
�الأكادميي و�لبحثي و�لعلمي وحتى على  �لتبادل  تعزيز 
م�ضتوى تبادل �لطلبة وتاأطري ذلك كله باتفاقية تعاون 

بني �لوز�رة و�جلامعة. 
زيارة  �لنعيمي  ر����ض��د  ع��ل��ي  �ل��دك��ت��ور  �ضكر  ج��ان��ب��ه  م��ن 
جمال  يف  �لتعاون  بتطوير  و�هتمامه  �لربتغايل  �لوفد 
�الأكادميي  �لتبادل  وجم��االت  و�لزر�عة  �الأغذية  �بحاث 
و�ل��ط��الب��ي وق���دم م��دي��ر �جل��ام��ع��ة ل��ل��وف��د �ل���ز�ئ���ر ملحة 
�ضريعة عن تطور جامعة �الإمار�ت ومر�كزها �لبحثية ، 
خا�ضة فيما يتعلق بجانب �الأغذية و�لزر�عة و�ملخترب�ت 

�لتي ��ضتحدثتها �جلامعة يف هذ� �ملجال. 
وقال �لدكتور �لنعيمي �إن جامعة �الإمار�ت ترحب بفتح 
ت�ضعى  و�جلامعة  �لربتغال  م��ع  �لعلمي  للتعاون  �أب���و�ب 

و�لعلمي  �لبحثي  �لتبادل  من  جديدة  مرحلة  لتد�ضني 
لتطوير �ملهار�ت و�ضقلها �إ�ضافة �إىل �أن �جلامعة ترحب 
با�ضتقبال طلبة برتغاليني للدر��ضة و�لتدريب يف جامعة 
�الإمار�ت �ضمن برنامج �لطلبة �لدوليني �لذي تعتمده 

�جلامعة .
كلية  عميد  �حل�ضرمي  غالب  �لدكتور  ق��ال  جانبه  من 
للجامعة  �لربتغايل  �لوفد  زي��ارة  �أن  و�ل��زر�ع��ة  �الأغذية 
�لكلية  يف  �لتدري�ض  هيئة  باأع�ضاء  ولقائه  وخمترب�تها 
و�لطلبة وزيارة �ملخترب�ت يعترب موؤ�ضر مهم على �ملكانة 
�جليدة �لتي تتمتع بها كلية �الأغذية و�لزر�عة بجامعة 
�الإمار�ت �إ�ضافة �إىل �ل�ضمعة �لدولية �لتي يحتلها قطاع 
�ل��زر�ع��ة و�الأغ��ذي��ة بدولة �الإم���ار�ت �الأم��ر �ل��ذي ��ضبح 
ي��دف��ع ب����دول ل��ه��ا ب���اع ط��وي��ل يف ه���ذ� �مل��ج��ال �أن تطلب 
�الط��الع على جتربتنا وتبادل �خل��رب�ت مع خرب�ئنا يف 
جمال �لتنمية و�لتطوير �لغذ�ئي و�لزر�عي ومت �التفاق 
للتعاون  م�ضرتكة  التفاقية  مبدئي  ت�ضور  و���ض��ع  على 

�مل�ضرتك. 

وفد وزاري من الربتغال يبحث التعاون الزراعي مع جامعة االإمارات

الطفلة املبدعة حال ترك 
•• العني-الفجر:

ومعهم  �الأطفال  جتذب  �أن  ومبهارة  ��ضتطاعت  ترك  حال  �ملوهبة  �لطفلة 
�الأمهات �إىل م�ضرح �لطفل �لذي �متالأ عن �أخره رغبة يف م�ضاهدة �لفقر�ت 

�الإبد�عية �لتي قدمتها �لفنانة حال ترك .
هذ� وقد حر�ضت �لفنانة �لطفلة حال �أن تقدم �جلديد �إىل جانب قدميها 

�لذي ال ميله �الأطفال و�الأمهات معا.



اتباع حمية غذائية حتمي القلب اأمر اأ�صهل مما نظن. كل ما يتطلبه الأمر اإحداث بع�ش التغريات 
الب�صيطة يف اخليارات الغذائية. ميكن اأن يقدم بع�ش البدائل الب�صيطة منافع �صحية كبرية.

�شحة وتغذية

على  ف��ات  �الأو�ن  �أن  �لنا�ض  معظم  يعترب 
بح�ضب  �ل�����ض��ح��ي��ة  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �ل���ت���غ���ري�ت 
كاثي ماكمانو�ض، مديرة ق�ضم �لتغذية يف 
�لتابع جلامعة  للن�ضاء  م�ضت�ضفى بريغهام 

هارفارد.
 ت����ق����ول: )ت�����ض��م��ل �حل���م���ي���ة �الأم���ريك���ي���ة 
ك��ب��رية م���ن �لدهون  �ل��ن��م��وذج��ي��ة ح�����ض��ة 
�لفاكهة  من  قليلة  وكمية  �ل�ضحية،  غري 
�ل�ضكر  و�خل�������ض���ار، وك��م��ي��ة م��ف��رط��ة م���ن 
�الألياف.  من  قليلة  ون�ضبة  و�ل�ضوديوم، 
�الإ�ضابة  زي���ادة خطر  �إىل  ي���وؤدي  م��ا  ه��ذ� 

باأمر��ض �لقلب و�ل�ضكري و�لبد�نة(.
حتى لو كنا نعرف هذه �ملعلومات، �ضنرتدد 
ع��ل��ى �الأرج����ح يف �إح����د�ث ت��غ��ري�ت �ضاملة 
ال  �حل���ظ،  حل�ضن  لكن  �أك��ل��ن��ا.  طريقة  يف 
تفر�ض علينا �حلمية �ل�ضحية �لتي حتمي 

�لقلب �الختيار بني �أمرين.
تعديالت �ضغرية يف  ت��وؤدي  �أن  بل ميكن   

طريقة �أكلنا �لر�هنة �إىل �آثار مهمة.
هاوزر،  مي�ضيل  ود.  ماكمانو�ض  د.  �ضاألنا 
رئ��ي�����ض��ة ط��ه��اة م��رخ�����ض��ة و�أ���ض��ت��اذة تغذية 
وزم���ي���ل���ة يف ق�����ض��م �ل���ط���ب �ل���ب���اط���ن���ي يف 
�لتابع  �ل�������ض���ح���ي(  ك�����ام�����ربدج  )حت����ال����ف 
جل��ام��ع��ة ه����ارف����ارد، ع���ن ط��ري��ق��ة حتويل 
نظام  �إىل  �لنموذجية  �الأمريكية  �حلمية 

�ضحي للقلب.
ن�ضبة  تخفي�ض  يف  �قرت�حاتهما  ت�ضاهم   
�ملتحولة  و�ل����ده����ون  �مل�����ض��ب��ع��ة  �ل����ده����ون 
�حلر�رية  و�ل�ضعر�ت  و�ل�ضوديوم  و�ل�ضكر 

وزيادة كمية �الألياف و�ملغذيات.
يف  �لب�ضيطة  �ل��ت��ع��دي��الت  ت��ل��ك  �ضت�ضاهم 
�حلمية �لغذ�ئية يف �إبقاء �ل�ضر�يني مرنة 
وتخفي�ض خطر تر�كم �ل�ضفائح �لدهنية 
�لتي ميكن �أن توؤدي �إىل نوبة قلبية. يكفي 
�أن نتذّكر �أن �العتد�ل مفتاح �لنجاح، حتى 

عند �لقيام بهذه �خليار�ت �ل�ضحية.

• �لفطور:
بالزبدة: مدهون  حمم�ض  • خبز 

- خ���ي���ار�ت ب��دي��ل��ة: خ��ب��ز ح��ب��ة كاملة 
بزبدة  مدهون  �لقمح  برعم  خبز  �أو 

�للوز �أو زيت �لزيتون �أو �للنب.
��ضتهالك  زي���������ادة  �ل�������ض���ب���ب:   -  
وتخفي�ض  و�ل��ربوت��ي��ن��ات  �الأل��ي��اف 
و�ل�ضعر�ت  �ل�ضحية  غري  �ل��ده��ون 

�حلر�رية.

�حلليب  م��ع  �مل���ك���ررة  �ل��ف��ط��ور  • ح��ب��وب 
و�ل�ضكر:

ب��دي��ل��ة: ح��ب��وب ف��ط��ور قليلة  - خ���ي���ار�ت 
�ل�ضكر )حبة كاملة( مع لنب يوناين خاٍل 

من �لد�ضم وتوت طازج �أو جمّلد.
�ل�ضكر  ����ض��ت��ه��الك  تخفي�ض  �ل�����ض��ب��ب:   -
�الأك�ضدة.  وم�����ض��اد�ت  �الأل���ي���اف  و�إ���ض��اف��ة 
�حلبوب  ه���ذه  ت�ضبب  �أن  خ��ط��ر  ي��رت�ج��ع 

�رتفاعاً مفاجئاً يف �ضكر �لدم.
• �لبي�ض:

- خ����ي����ار�ت ب���دي���ل���ة: خ���ل���ط �ل��ب��ي�����ض مع 
خ�ضرو�ت متبقية من ع�ضاء �لليلة �ل�ضابقة 

�أو طماطم طازجة مفرومة و�أفوكادو.
- �ل�ضبب: �إ�ضافة كمية �ملغذيات و�الألياف؛ 
م�ضاد�ت  �����ض���ت���ه���الك  �ل���ط���م���اط���م  ت���زي���د 
�الأك�ضدة �لتي ت�ضاعد على جتنب �ل�ضفائح 
�لدهنية؛ �الأفوكادو ي�ضيف كمية �لدهون 
�الأحادية عدم �الإ�ضباع �لتي ت�ضاعد �جل�ضم 

على �مت�ضا�ض �ملغذيات.

�لغد�ء:
�جلبنة  �أو  �لر�ن�ض  �ضل�ضة  مع  �ضلطة   •

�لزرقاء:
- خيار�ت بديلة: �ضل�ضة �خلل �مل�ضنوعة 
�ل���ث���وم، وخ������ردل، و�أع�������ض���اب طازجة،  م���ن 
وثلث كوب من �خلل، وثلثي كوب من زيت 
خلط  يجب  ملح.  ور�ضة  وفلفل،  �لزيتون، 

�ملقادير معاً يف مرطبان.
��ضتهالك  ت���خ���ف���ي�������ض  �ل�������ض���ب���ب:   -

�ل�����������ض�����ودي�����وم و�ل��������ده��������ون غري 
�ل�ضحية.

����ض���ن���دوي���ت�������ض   •
ب�ضلطة �لتونا:
خ��������ي��������ار�ت   -

 : يلة بد
بقايا 

خفيفة  معلبة  ت��ون��ا  �أو  �مل�ضوي  �ل�ضلمون 
ُتخلط  بي�ضاء(  )غ��ري  �مل���اء  يف  ومنقوعة 
مع كرف�ض مفروم، وع�ضري ليمون، وب�ضل 
تو�ضع  ور�ضة ملح.  وفلفل،  و�ضبت،  �أحمر، 
�حل�ضوة د�خل رغيف من خبز بيتا قمحة 

كاملة.
�حلر�رية  �ل�ضعر�ت  تخفي�ض  �ل�ضبب:   -

و�لدهون غري �ل�ضحية.
�لطماطم: بكرميا  • ح�ضاء 

ب����ارد م�ضنوع  ب��دي��ل��ة: ح�����ض��اء  - خ���ي���ار�ت 
�ل�ضوديوم  �ل��ق��ل��ي��ل  �خل�����ض��ار  م����رق  م���ن 
وخ�������ض���رو�ت ط���ازج���ة وب�����ض��ل وك��م��ي��ة من 
�ضل�ضة ور�ض�ضرت�ضاير. ُتهَر�ض �ملقادير يف 

�خلالط.
�حلر�رية  �ل�ضعر�ت  تخفي�ض  �ل�ضبب:   -
��ضتهالك  �ل�ضحية وزي��ادة  و�لدهون غري 

�ملغذيات و�الألياف.

�لع�ضاء:
ليلة: كل  • �للحوم 

�للحوم  خ��اٍل من  بديلة: ع�ضاء  - خيار�ت 
�ملخبوز  �أو  �مل�ضوي  �ل�ضمك  من  ووجبتان 

للع�ضاء يف �الأ�ضبوع.
�مل�ضبعة  �ل���ده���ون  ت��خ��ف��ي�����ض  �ل�����ض��ب��ب:   -
�ل�����ض��م��ك ي�ضيف  و�ل�����ض��ع��ر�ت �حل���ر�ري���ة. 
كمية �أحما�ض �الأوميغا 3 �لدهنية، ما قد 
و�جللطة  �لقلبية  �لنوبة  خطر  يخّف�ض 

�لدماغية وعدم �نتظام �ضربات �لقلب.
و�جلبنة: �للحم  مع  • �لبا�ضتا 

خ������ي������ار�ت   -

بديلة: �ضباغيتي قمحة كاملة مع خليط 
�أو زيت  م���ن ط��م��اط��م و�أع�������ض���اب ط���ازج���ة 
�لزيتون، و�لروبيان �مل�ضوي، وكمية �ضغرية 

من بر�ض جبنة �لبارميز�ن �لطازجة.
�لدهون  ����ض��ت��ه��الك  ت��خ��ف��ي�����ض  �ل�����ض��ب��ب: 
و�ملغذيات  �الأل����ي����اف  و�إ����ض���اف���ة  �مل�����ض��ب��ع��ة، 
�لنباتية �ل�ضحية. �لروبيان ي�ضيف كمية 
�أحما�ض �الأوميغا 3 �لدهنية �مل�ضتهلكة، ما 
قد يخف�ض خطر �لنوبة �لقلبية و�جللطة 

�لدماغية وعدم �نتظام �ضربات �لقلب.
�لبطاطا: �أو  �الأبي�ض  • �لرز 

كاملة،  قمحة  ك�ضك�ض  بديلة:  خ��ي��ار�ت   -
مقلي  ب�����ض��ل  م��ع  �أ���ض��م��ر  رز  �أو  ك��ي��ن��و�،  �أو 

وخ�ضرو�ت م�ضوية �أو حمّم�ضة.
������ض����ت����ه����الك  ت���خ���ف���ي�������ض  �ل�����������ض�����ب�����ب:   -
�ل��ك��رب��وه��ي��در�ت �مل���ك���ررة و�إ����ض���اف���ة كمية 

�الألياف و�ملغذيات.

م�ضروبات:
بال�ضكر: حمالة  • م�ضروبات 

مياه  مع  فاكهة  ع�ضري  بديلة:  خيار�ت   -
بنكهة �حلم�ضيات،  ف��و�رة  مياه  �أو  ف��و�رة، 
�أو  برتقال  �ضر�ئح  م��ع  �ل�ضنبور  م��ي��اه  �أو 

ليمون �أو خيار.
�حلر�رية  �ل�ضعر�ت  تخفي�ض  �ل�ضبب:   -

و�ل�ضكر.
�لربتقال: • ع�ضري 

- خيار�ت بديلة:  برتقالة كاملة.

- �ل�ضبب: �إ�ضافة كمية �الألياف �مل�ضتهلكة. 
�أق��ل وط��اأة على زي��ادة م�ضتوى  له مفعول 

�ضكر �لدم.

وجبات خفيفة وحتليات:
�لبطاطا: • رقائق 

مقرم�ضات  �أو  مك�ضر�ت  بديلة:  خيار�ت   -
قمحة كاملة.

على  �مل����ك���������ض����ر�ت  حت����ت����وي  �ل�������ض���ب���ب:   -
�ل�ضحية  و�لدهون  و�الألياف  �لربوتينات 
و�مل��غ��ذي��ات �ل��ن��ب��ات��ي��ة �ل�����ض��ح��ي��ة. وحتتوي 

�ملقرم�ضات )قمحة كاملة( على �الألياف.
�ملتجر: من  جاهز  • ب�ضكويت 

- خيار�ت بديلة: 28 غر�ماً من �ل�ضوكوال 
�لد�كنة.

- �ل�ضبب: �حتمال تخفي�ض �ضغط �لدم.
• �ملثلجات:

ي����ون����اين قليل  ل����نب  ب���دي���ل���ة:  خ����ي����ار�ت   -
�لد�ضم.

نف�ضه مع كمية  �لكرميا  �ل�ضبب: مذ�ق   -
ب�ضيطة  ون�ضبة  �مل�ضبعة  �لدهون  من  �أق��ل 

من �ل�ضعر�ت �حلر�رية.
بالفاكهة: • فطرية 

ُي�ضَكب  ط��ازج��ة  فاكهة  بديلة:  خ��ي��ار�ت   -
عليها لنب قليل �لد�ضم.

�لدهون  ��ضتهالك  تخفي�ض  �ل�ضبب:   -
غري �ل�ضحية و�ل�ضكر و�ل�ضعر�ت �حلر�رية 

وتعزيز ��ضتهالك �الألياف.

احذروا اأمالح احلمام
 bath salts �حلمام(  )�أم��الح  ت�ضمى  عقاقري  �ل�ضود�ء  �ل�ضوق  يف  تباع 
�رتبطت مع 23 �ألف زيارة �إىل غرف �لطو�رئ يف �لواليات �الأمريكية. وهذه 
�لعقاقري �لتي �أ�ضبحت ر�ئجة يف �ل�ضنو�ت �الأخرية م�ضابهة لالأمفيتامينات 
لها  لي�ضت  �ل�ضناعية  �لعقاقري  فهذه  �ال�ضم،  عن  �لنظر  وبغ�ض  �ملن�ضطة. 
عالقة ب�ضابون �أو بودرة �حلمام �لتي تو�ضع يف ماء �حلمام، بل هي عقاقري 
لبيعها  ن��ظ��ر�  ق��ان��ون��ي��ا،  يعترب  ت��د�ول��ه��ا  �ن  ورغ���م  ف��ق��ط.  ����ض��م م�ضابه  لها 
مب�ضميات مغايرة ل�ضبب ��ضتخد�مها، فان ��ضتعمالها قد يكون خطر� جد�. 
بن�ضر  �الأمريكية  �لعقلية  و�ل�ضحة  �لعقاقري  �إدم���ان  موؤ�ض�ضة  قامت  وق��د 
متناوليها  دخ��ول  مع  �لعقاقري  هذه  ��ضتخد�م  عالقة  قيمت  در��ضة  نتائج 
�لق�ضم �لطبي يف  �ألينور ماكان�ضي رئي�ض  د.  �ىل غرف �لطو�رئ. وبح�ضب 
�ملوؤ�ض�ضة: )يرتبط تناول هذه �لعقاقري مع خطر �رتفاع �ضغط �لدم، نوبة 
�ضرع، �فكار �نتحارية، �عتالالت قلبية، تدهور �ي �عتالل نف�ضي ويف بع�ض 

�حلاالت قد توؤدي �ىل �لوفاة �ن تناولت مع عقاقري �أخرى(.

اأغذية القلب.. للرتكيز
وجد �خلرب�ء �ن تناول �الغذية �ل�ضديقة للقلب يفيد يف حت�ضني �لذ�كرة 
�لغنية  �الغ��ذي��ة  بتناول  �خل���رب�ء  ين�ضحك  ل��ذ�،  �ي�ضا.  �لذهنية  و�ل��ق��وى 
باالوميغا )مثل �ل�ضلمون و�للوز و�جلوز وبذر �لكتان( و�لدهون �الحادية 
�الأك�ضدة  وم�ضاد�ت  و�الف��وك��ادو(  �لزيتون  وزي��ت  )�ملك�ضر�ت  �مل�ضبعة  غري 
دورها  �قرتح  �لتي  �الأغذية  من  وهي  و�لفا�ضوليا(.  و�لتفاح  �لتوت  )مثل 

�مل�ضاعد يف تعزيز ن�ضاط �لقوى �لذهنية ملر�ضى �لزهامير.
كما وجدت در��ضات �ن بع�ض �لبهار�ت لها �ثر من�ضط للذ�كرة �ي�ضا، مثل 

�لد�ر�ضني )�لقرفة( و�لزعرت �لربي وجوزة �لطيب و�لكركم.

تعديالت �صغرية يف طريقة اأكلنا توؤدي اإىل اآثار مهمة

لتح�سني �سحة القلب.. خيارات غذائية اأف�سل 

يوؤدي اىل خ�صارة كمية كبرية من العظم!

فقدان االأ�سنان... م�سكلة �سحية اأكرث من جمالية 
لي�ض  �الأ�ضنان  �إح��دى  فقد�ن  �أن  كثريون  يظن 
�لتاأثري�ت  م��ع��رف��ة  ل��ك��ن  �ل���ك���ب���رية.  ب��امل�����ض��ك��ل��ة 

�لطويلة �الأمد قد جتعل �لنا�ض يبّدلون ر�أيهم 
ب�ضرعة ويدركون �أنها م�ضكلة بالفعل.

فقدتها خطر  �لتي  �ل�ضن  ��ضتبد�ل  يزيد عدم 
خ�ضارة �ل�ضن �ملال�ضقة. كذلك توؤدي �لفجوة 
خ��ل��ل يف  �إىل  �مل��ف��ق��ودة  �ل�����ض��ن  �ل��ت��ي تخلفها 
��ضتقر�ر �الأ�ضنان وتزيد �حتمال �أن تتخلخل 

�ل�ضن �ملال�ضقة وت�ضقط.
�ل�ضرر عند هذ� �حلد. يتعر�ض  وال يقت�ضر 
�لعظم  �إىل خ�ضارة كمية كبرية من  �الإن�ضان 
نتيجة خ�ضارة �ل�ضن. ومن �ملمكن �أن تتفاقم 
هذه �خل�ضارة تدريجّياً مبرور �لوقت. فتوؤثر 
خ�ضارة �لعظم يف �ضكل �لفك، �لع�ضة، وم�ضتقبل 
تو�جه  ق��د  ك��ذل��ك  �ملتبقية.  �الأ���ض��ن��ان 
�ضعوبة يف م�ضغ �لطعام جّيد�ً. وقد 
�ضحتك  على  �ضلباً  ذل��ك  ينعك�ض 
تتمكن من  ل��ن  الأن����ك  وغ���ذ�ئ���ك 
تناول �الأطعمة كافة. يف �ملقابل، 
تتدهور �ضحتك وتعاين �ل�ضمنة 
)ب�ضبب  �ل�ضكري  �لد�ء  �أو رمبا 
نتيجة  �ل�ضليم(  غ��ري  غ��ذ�ئ��ك 

فقد�ن عدد من �أ�ضنانك.
كنت  �إن  ذل�����ك،  ع��ل��ى  ع�����الوة 
فقد  �أ���ض��ن��ان،  ط��ق��م  ت�ضتعمل 
ت��ع��ج��ز ع����ن �����ض���ت���ع���م���ال طقم 

باأنه  ت�ضعر  قد  �أو  �جلزئي،  �أو  �لكامل  �الأ�ضنان 
م����وؤمل ب�ضبب ت��غ��رّي ب��ن��ي��ة �ل��ع��ظ��م �ل��ن��اج��م عن 

فقد�ن �إحدى �الأ�ضنان.
�لتي  �ل��وج��ه  ع�ضالت  م�ضكلة  ذل��ك  �إىل  �أ���ض��ف 
وفكك  �أ�ضنانك  ت�ضّكل  وتت�ضّوه.  �ضكلها  يتبّدل 
�أ�ضا�ض ع�ضالت وجهك وعظامه، وعندما يبد�أ 
من  تبقى  ما  �ضكل  يتبّدل  بالتد�عي،  �الأ�ضا�ض 
�حلاالت،  بع�ض  ويف  وع��ظ��م.  وع�ضالت  �أ�ضنان 
ي�ضبب هذ� �لتبّدل �إحر�جاً يف �ملجتمع الأن �ضّكل 

�لوجه يبدو م�ضوهاً و�أكرب �ضّناً.
 �أخ��ري�ً، قد توؤدي خ�ضارة �لعظم حتت �جل�ضور 
�لتقليدية �إىل تر�كم �لطعام، ما ي�ضبب �أمر��ضاً 
�إىل  �الأ�ضنان  �للثة. كذلك، قد يوؤدي فقد�ن  يف 
�أو  �رت��ف��اع �ح��ت��م��ال �ل��ت��ع��ّر���ض الأم��ر����ض قلبية 

�ضكتة دماغية.

خ�صارة بالغة الأهمية
ميكن ��ضتبد�ل �ل�ضن �ملفقودة بطرق عدة، منها 
جزئي  �أ�ضنان  طقم  �الأ�ضنان،  على  ُيرّكب  ج�ضر 
ميكن نزعه، �أو زر�عة �ضن.القت زر�عة �الأ�ضنان 
رو�ج�����اً ب��ني ج��ر�ح��ي �الأ���ض��ن��ان و�مل��ر���ض��ى على 
�الأمد.  �لطويلة  فو�ئدها  �إىل  نظر�ً  �ضو�ء  حد 
�ملزروعة  �ل�ضن  �أن  �إال  �أك��رب،  كلفتها  �أن  �ضحيح 
تعود على �ملري�ض بفو�ئد جمة مبرور �لوقت. 
فهي ال تتطلب عناية خا�ضة، وقد تدوم ل�ضنو�ت 

تخلخلها.  �أو  ���ض��ق��وط��ه��ا  ب�����ض��اأن  ق��ل��ق  دون  م��ن 
�ل�ضن من  زرع  �ملمكن  ذل��ك، من  �إىل  باالإ�ضافة 
دون �لت�ضحية باالأ�ضنان �ملجاورة �أو �إحلاق �ضرر 
�مل��ق��اب��ل تتطلب �ل��ط��رق �الأخ����رى خلع  ب��ه��ا. يف 
كنت  و���ض��و�ء  ج�ضر.  لرتكيب  �ملال�ضقة  �ل�ضن 
�أ�ضنان عدة، تبقى  �أو  تعاين فقد�ن �ضن و�ح��دة 
زر�عة �الأ�ضنان �لطريقة �لف�ضلى ال�ضتبد�ل ما 

خ�ضرته.

ما هي زراعة الأ�صنان؟
ت�ضّكل �الأ�ضنان �ملزروعة نظاماً ال�ضتعادة �الأ�ضنان 
من  ب��رٍغ  من  �مل��زروع��ة  �ل�ضن  وتتاألف  �ملفقودة. 
�الأ�ضنان  زر�ع���ة  عملية  تقوم  وت���اج.  �لتيتانيوم 
ع��ل��ى �إح�����د�ث ث��ق��ب ���ض��غ��ري الإدخ�����ال �لربغي. 
�لتيتانيوم  من  �مل�ضنوع  �لربغي  يو�ضع  عندما 

يف مو�ضعه، يثّبت �ل�ضن يف مكانها.
جر�حية  و���ض��ائ��ل  ع���ادة  �جل��ر�ح��ون  وي�ضتخدم   
�إحد�ث  �الأ�ضنان.بعد  زر�ع��ة  خ��الل  لتوجيههم 
�ل��ث��ق��ب، ي��و���ض��ع �ل��ربغ��ي يف م��ك��ان��ه. ث��م ُتدفع 
�أن�ضجة �للثة �ملحيطة فوق �لربغي، �لذي ُيو�ضع 
يف �أعاله غطاء و�ٍق، وترتك �للثة لت�ضفى. بعد 
بالربغي  �جل��ر�ح  ي�ضل  �ل�ضفاء،  عملية  �نتهاء 
ُي���زرع. بعد  �ل��ذي  بالتاج  ب��دوره��ا  دعامة تت�ضل 

و�ضع �لدعامة، يعّد �جلر�ح تاجاً موؤقتاً.
�لتاج  ُي�ضتبدل  عندما  �ل���زرع  عملية  وتنتهي   

�ملوؤقت بتاج د�ئم.

عناية بالأ�صنان املزروعة
�ل�ضروري  من  �ل�ضن،  زر�ع��ة  من  �النتهاء  بعد 
با�ضتمر�ر  و�الأ�ضنان  �لفم  نظافة  على  �حلفاظ 
�ملزروع و�لبنية �لعظمية  �ل�ضن  �لتحام  ل�ضمان 
بنظافة  �مل��ري�����ض  �ع��ت��ن��ى  و�إذ�  م��الئ��م.  ب�ضكل 
�أ�ضنانه وحافظ عليها، فقد تبقى �ل�ضن �ملزروعة 
40 �ضنة.ت�ضتغرق عملية  يف مكانها الأكرث من 
�ل�ضفاء م��ن ج��ر�ح��ة زر�ع���ة �الأ���ض��ن��ان نحو �ضتة 

عملية  ت�ضتغرق  حني  يف  �أ�ضهر، 
وتركيبه  �ملنا�ضب  �لتاج  حتديد 
نحو �ضهرين. لكن هذه �لفرتة 
بتبّدل  ت���ت���ب���دل  ق����د  �ل���زم���ن���ي���ة 
�حل����االت و�ل���ع���الج���ات. وال بد 
م��ن زي����ارة �ل��ط��ب��ي��ب ب��ع��د ذلك 
�لتقّدم  ملر�قبة  منتظم  ب�ضكل 

�لذي يحرزه �ملري�ض.

عناية ما بعد اجلراحة
ب���ع���د �جل����ر�ح����ة ب��خ��م�����ض��ة �إىل 
يقت�ضر  �أن  ي��ج��ب  �أي����ام،  �ضبعة 
م��اأك��والت طرية.  على  طعامك 
و�إذ� ��ضطر �لطبيب �إىل �إجر�ء 
بع�ض �لقطب، يلزم نزعها، مع 

تزول  قطباً  �ليوم  يعتمدون  باتو�  �الأط��ب��اء  �أن 
من تلقاء ذ�تها.ُيعترب جتاهل تنظيف �الأ�ضنان 
ب��اخل��ي��ط و�ل��ف��ر���ض��اة م���ن �أ����ض���ب���اب ت��ل��ف �ل�ضن 
�مل���زروع���ة. ك��ذل��ك ق��د ُي�����ض��اب �مل��ري�����ض بعدوى 
�ملحيطة  و�ملنطقة  �ل�ضن  هذه  تنّظف  مل  �إن  ما 
�أن �لتدخني  بها بطريقة منا�ضبة. كذلك تبنّي 
�إىل ف�ضل جر�حة زر�ع��ة �الأ���ض��ن��ان، ومن  ي��وؤدي 
�لتوقف عنه بعد �خل�ضوع جلر�حة  �ل�ضروري 
مماثلة. و�إذ� رغبت يف �حل�ضول على معلومات 

�إ�ضافية، فات�ضل بطبيب �أ�ضنانك.
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     اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   733 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

حممد  حممود  ميثلها/  ذ.م.م  �ملالحية  للوكاالت  �لعرب  حميط  مدعي/   
عو�ض  عبد�للطيف  م�ضطفى  عليه:  مدعى  �المار�ت  �جلن�ضية:  و�جنيلو 
درهم     18.999 �ملطالبة  �لدعوى:  مو�ضوع  م�ضر  �جلن�ضية:  ��ضماعيل 
م�ضر     �جلن�ضية:  ��ضماعيل  عو�ض  عبد�للطيف  م�ضطفى  �عالنه/  �ملطلوب 
عنو�نه:بالن�ضر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/12/22 �ملو�فق  �الحد  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �ضباحاً   8.30 �ل�ضاعة  باحل�ضور 
�البتد�ئية - �لكائنة  �ضخ�ضيا �و بو��ضطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
بدفاعك و�ضور� �مل�ضتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�ضة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �القل. �ضدر بتاريخ  2013/11/26  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10961 بتاريخ   2013/12/4     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2523و2463 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

�بو �حل�ضني  مدعيان/1- حممد روح �المني روب�ضان مياه 2-فرهاد ح�ضني حممد   
�جلن�ضية: بنغالدي�ض مدعي عليه: �حللم �لذهبي للمقاوالت �لعامة ذ.م.م �جلن�ضية: 
�لذهبي  �حللم  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�ضتحقات  �لدعوى:  مو�ضوع  �المار�ت  
�قام  �ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�ضر  �المار�ت  �جلن�ضية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاوالت 
�ملو�فق 2013/12/10 موعد�  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  �عاله وحددت  �ملذكورة  �لدعوى 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�ضور �ل�ضاعة 8.30 �ضباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� 
حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية مزيد مول �ضخ�ضيا �و بو��ضطة 
قبل  عليها  موقعا  �مل�ضتند�تك  و�ضور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل 

�جلل�ضة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �ضدر بتاريخ  2013/11/18  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10961 بتاريخ   2013/12/4     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2155 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ باو�ن كومار بهاري �جلن�ضية: �لهند   مدعي عليه: تقنية �النابيب 
م�ضتحقات  �لدعوى:  مو�ضوع  �المار�ت   �جلن�ضية:  �ملياه  �ضبكات  ملقاوالت 
�جلن�ضية:  �ملياه  �ضبكات  ملقاوالت  �النابيب  تقنية  �عالنه/   �ملطلوب  عمالية 
�المار�ت عنو�نه:بالن�ضر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
�ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/12/10 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت 
مكلف باحل�ضور �ل�ضاعة 8.30 �ضباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي 
معتمد  وكيل  بو��ضطة  �و  �ضخ�ضيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�ضور� �مل�ضتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�ضة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �ضدر بتاريخ  2013/11/12  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10961 بتاريخ   2013/12/4     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2343 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي  بنغالدي�ض  �جلن�ضية:  موجومدر  �بر�هيم  حق  موجول  مدعي/   
�لتك�ضية و�الر�ضيات و�ال�ضباغ �جلن�ضية: �المار�ت   �لرزيقات ملقاوالت  عليه: 
ملقاوالت  �لرزيقات  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�ضتحقات  �لدعوى:  مو�ضوع 
�لتك�ضية و�الر�ضيات و�ال�ضباغ �جلن�ضية: �المار�ت  عنو�نه:بالن�ضر حيث �ن 
�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي 
2013/12/10 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�ضور �ل�ضاعة 8.30 
�ضباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة 
�لعمالية مزيد مول �ضخ�ضيا �و بو��ضطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
بدفاعك و�ضور� �مل�ضتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�ضة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �القل. �ضدر بتاريخ  2013/11/18  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10961 بتاريخ   2013/12/4     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1919 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ فورمان كرمي �مدود �هلل �جلن�ضية: بنغالدي�ض  مدعي عليه: �لكوخ 
�لذهبي للمقاوالت �لعامة �جلن�ضية: �المار�ت    مو�ضوع �لدعوى: م�ضتحقات 
عمالية �ملطلوب �عالنه/ �لكوخ �لذهبي للمقاوالت �لعامة �جلن�ضية: �المار�ت      
عنو�نه:بالن�ضر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�  �ملو�فق2013/12/10  �لثالثاء  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �ضباحاً   8.30 �ل�ضاعة  باحل�ضور 
معتمد  وكيل  بو��ضطة  �و  �ضخ�ضيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�ضور� �مل�ضتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�ضة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �ضدر بتاريخ  2013/11/19  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10961 بتاريخ   2013/12/4     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2920 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

بنغالدي�ض     �جلن�ضية:  علي  رحيم  حممد  بن  مياه  لطيف  حممد  مدعي/   
�المار�ت   �جلن�ضية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاوالت  �لعيجه  �ضركة  عليه:  مدعي 
�لعيجه  �ضركة  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�ضتحقات  �لدعوى:  مو�ضوع 
�ن  حيث  عنو�نه:بالن�ضر  �المار�ت     �جلن�ضية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاوالت 
�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي 
2013/12/10 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�ضور �ل�ضاعة 8.30 
�ضباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة 
�لعمالية مزيد مول �ضخ�ضيا �و بو��ضطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
بدفاعك و�ضور� �مل�ضتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�ضة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �القل. �ضدر بتاريخ  2013/11/18  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10961 بتاريخ   2013/12/4     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1348 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
 : �ضده  �ملنفذ  �ليمن  �جلن�ضية:  عبد�هلل  ميني  �ضعيد  غامن  �لتنفيذ/  طالب 
�لعتيبة لتوزيع معد�ت حقول �لنفط و�لهند�ضة �جلن�ضية: �المار�ت   �ملطلوب 
�المار�ت   �جلن�ضية:  و�لهند�ضة  �لنفط  حقول  معد�ت  لتوزيع  �لعتيبة  �عالنه: 
عنو�نه: بالن�ضر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�ضند �لتنفيذ �ل�ضادر 
يف �لدعوى رقم 2013/700 عم جز- م ع-ب- �أظ وحدد لنظره جل�ضة يوم �لثالثاء 
�مام  باحل�ضور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2013/12/10 �ملو�فق 
�لد�ئرة �لثانية باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة باملحكمة �لعمالية   �ضخ�ضيا �و بو��ضطة 

وكيل معتمد لتنفيذ �ل�ضند �عاله، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء
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حممد  حممود  ميثلها/  ذ.م.م  �ملالحية  للوكاالت  �لعرب  حميط  مدعي/   
عو�ض  عبد�للطيف  م�ضطفى  عليه:  مدعى  �المار�ت  �جلن�ضية:  و�جنيلو 
درهم     18.999 �ملطالبة  �لدعوى:  مو�ضوع  م�ضر  �جلن�ضية:  ��ضماعيل 
م�ضر     �جلن�ضية:  ��ضماعيل  عو�ض  عبد�للطيف  م�ضطفى  �عالنه/  �ملطلوب 
عنو�نه:بالن�ضر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/12/22 �ملو�فق  �الحد  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �ضباحاً   8.30 �ل�ضاعة  باحل�ضور 
�البتد�ئية - �لكائنة  �ضخ�ضيا �و بو��ضطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
بدفاعك و�ضور� �مل�ضتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�ضة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �القل. �ضدر بتاريخ  2013/11/26  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/797   مدين جزئي            
حمل  جمهول  �ملهري   عثمان  �ضليمان  حديد  جمعان   -  1 عليه/  �ملدعى  �ىل 
����ض.م.ع(   ( �ملتكاملة  �الم����ار�ت لالت�ضاالت  /���ض��رك��ة  �مل��دع��ي  �ن  �الق��ام��ة مب��ا 
�لدعوى ومو�ضوعها  �قام عليك  قد  �بوجريدة  وميثله: حممود حجاج عزب 
�ملطالبة بالز�م �ملتنازع �ضده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )7803.97 درهم 
من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ضاريف  (و�ل��ر���ض��وم 
تاريخ �ال�ضتحقاق وحتى متام �ل�ضد�د. وحددت لها جل�ضة يوم �الثنني �ملو�فق 
مكلف  ف��ان��ت  ل��ذ�    ch2.D.17 بالقاعة   ���ض    8:30 �ل�ضاعة   2013/12/16
�و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�ضور 

م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �يام على �القل. 
ق�صم الق�صايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/471   مدين جزئي            
حمل  جمهول  ذ.م.م  ح-  م  بكت�ضرز-  ديجيتال  �وبتك�ض  �ضركة   -  1 عليه/  �ملدعى  �ىل 
وميثله:  ����ض.م.ع(   ( �ملتكاملة  لالت�ضاالت  �الم���ار�ت  /�ضركة  �ملدعي  �ن  مبا  �الق��ام��ة 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�ضوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  عزب  حجاج  حممود 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  دره��م(   3432.68( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعى 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ال�ضتحقاق وحتى متام �ل�ضد�د. وحددت لها 
جل�ضة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/12/16 �ل�ضاعة 8:30 �ض  بالقاعة ch2.D.17 لذ� 
فانت مكلف باحل�ضور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �يام على �القل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�ضيكون مبثابة ح�ضوري.
ق�صم الق�صايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/755   مدين جزئي            
�القامة مبا  - جابر عيد �حمد عبد�هلل مهر�ب  جمهول حمل   1 �ملدعى عليه/  �ىل 
�ن �ملدعي /�ضركة �الم��ار�ت لالت�ضاالت �ملتكاملة ) ���ض.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه مببلغ 
�لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  دره��م(   3936.06( وق��دره 
بو�قع 12% من تاريخ �ال�ضتحقاق وحتى متام �ل�ضد�د. وحددت لها جل�ضة يوم �لثالثاء 
مكلف  ف��ان��ت  ل��ذ�   ch2.D.17 بالقاعة  ���ض    8:30 �ل�ضاعة   2013/12/10 �مل��و�ف��ق 
باحل�ضور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت 
�يام على �الق��ل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �ضيكون  للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة 

مبثابة ح�ضوري.
ق�صم الق�صايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/453   مدين جزئي            

�ىل �ملدعى عليه/ 1 - وليد ح�ضني �حمد حممد �ل علي جمهول حمل �القامة 
وميثله:  �����ض.م.ع(   ( �ملتكاملة  لالت�ضاالت  �الم����ار�ت  /�ضركة  �مل��دع��ي  �ن  مب��ا 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�ضوعها  عليك  �قام  قد  �بوجريدة  حممود حجاج عزب 
و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  )36.559.49دره�����م(  وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعى  ب��ال��ز�م 
�ال�ضتحقاق وحتى  تاريخ  بو�قع 12% من  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
�ل�ضاعة   2013/12/17 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت  �ل�ضد�د.  متام 
�و من ميثلك  باحل�ضور  فانت مكلف  ل��ذ�   ch2.D.17 بالقاعة  ���ض    8:30
قبل  للمحكمة  م�ضتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�ضة بثالثة �يام على �القل. 
ق�صم الق�صايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4    
 اعادة اإعالن مدعى عليه بالن�صر

يف الدعوى رقم 2013/4159 جتاري جزئي  
�ملدعية:  �ن  حيث  �جلن�ضية   -�مار�تي  مطر  ر��ضد  �ضليمان  عليه:لوؤى  �ملدعى  �ىل 
�ضركة �المار�ت لالت�ضاالت �ملتكاملة �ض م ع  �قامت عليك لدى هذه �ملحكمة �لدعوى 
ومائة  �الف  ثمانية  درهم(   8.196.83( وقدره  مببلغ  فيها  تطالبك  �عاله،  �ملذكورة 
و�ضتة وت�ضعون درهما وثالثة وثمانون فل�ضا و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ رفع 
�لدعوى وحتى �ل�ضد�د �لتام باال�ضافة للر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة.    لذلك 
يقت�ضى ح�ضورك �مام هذه �ملحكمة)�لد�ئرة �جلزئية �لثانية( يف متام �ل�ضاعة �لثامنة 
و�لن�ضف من يوم 2013/12/11   وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك من 
بينات. ويف حالة تخلفك عن �حل�ضور �و عدم �ر�ضال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان 

�ملحكمة �ضتبا�ضر نظر �لدعوى يف غيابك.حرر يف  2013/11/20
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة

االحتادية االبتدائية

العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4    
 اعادة اإعالن مدعى عليه بالن�صر

يف الدعوى رقم 2013/4158 جتاري جزئي  
�ىل �ملدعى عليه:�حمد ح�ضن حممد عبد�جلليل- �مار�تي �جلن�ضية     حيث �ن �ملدعية: 
�ضركة �المار�ت لالت�ضاالت �ملتكاملة �ض م ع  �قامت عليك لدى هذه �ملحكمة �لدعوى 
ومائة  �الف  ثمانية  درهم(   8.196.83( وقدره  مببلغ  فيها  تطالبك  �عاله،  �ملذكورة 
و�ضتة وت�ضعون درهما وثالثة وثمانون فل�ضا و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ رفع 
�لدعوى وحتى �ل�ضد�د �لتام باال�ضافة للر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة.    لذلك 
يقت�ضى ح�ضورك �مام هذه �ملحكمة)�لد�ئرة �جلزئية �لثانية( يف متام �ل�ضاعة �لثامنة 
و�لن�ضف من يوم 2013/12/11   وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك من 
بينات. ويف حالة تخلفك عن �حل�ضور �و عدم �ر�ضال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان 

�ملحكمة �ضتبا�ضر نظر �لدعوى يف غيابك.حرر يف  2013/11/20
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة

االحتادية االبتدائية

العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4    
 اعادة اإعالن مدعى عليه بالن�صر

يف الدعوى رقم 2013/4228 جتاري جزئي  
�ن  حيث  �جلن�ضية   �مار�تي  �ملازم-  حممد  عبد�هلل  ��ضحاق  عليه:حممد  �ملدعى  �ىل 
�ملدعية: �ضركة �المار�ت لالت�ضاالت �ملتكاملة �ض م ع  �قامت عليك لدى هذه �ملحكمة 
�الف  �ضبعة  درهم(   7.685.43( وقدره  مببلغ  فيها  تطالبك  �عاله،  �ملذكورة  �لدعوى 
و�ضتمائة وخم�ضة وثمانون درهما وثالثة و�ربعون فل�ضا و�لفائدة �لقانونية 12% من 
تاريخ رفع �لدعوى وحتى  �ل�ضد�د �لتام باال�ضافة للر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة.   
لذلك يقت�ضى ح�ضورك �مام هذه �ملحكمة)�لد�ئرة �جلزئية �لثانية( يف متام �ل�ضاعة 
ما  وتقدمي  �لدعوى  على  لالجابة  وذلك     2013/12/11 يوم  من  و�لن�ضف  �لثامنة 
لديك من بينات. ويف حالة تخلفك عن �حل�ضور �و عدم �ر�ضال وكيل عنك يف �لوقت 

�ملحدد فان �ملحكمة �ضتبا�ضر نظر �لدعوى يف غيابك.حرر يف  2013/11/20
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة

االحتادية االبتدائية

العدد  10916 بتاريخ   2013/10/8     
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2012/1007 

�مل��ح��ك��وم ���ض��ده: ع��ب��د�جل��ب��ار ن��ي��ازى  �ل��ع��ن��و�ن: بالن�ضر ن��ود �ف��ادت��ك��م ب��ان��ه يف تاريخ 
2012/6/25 �ضدر حكم من قبل �د�رة جلان ف�ض �ملنازعات �اليجارية ) �بوظبي( يف 
�لدعوى �ملذكورة �عاله ل�ضالح �ملحكوم لهم: ورثة �ضعيد على �ضاعد �ملحريبي بوكالة 
م�ضاعد �ضعيد على �ضاعد �ملحريبي    حكمت �للجنة : �وال: بالز�م �ملدعى عليه باخالء 
باحلالة  �ل�ضو�غل  للمدعني خالية من  وت�ضليمها  باأ�ضباب �حلكم  �ملبينة  �لنز�ع  عني 
�لتي كانت عليها وقت �لتعاقد. ثانيا: �لز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعني مبلغ 45 
�لف درهم قيمة �الجرة �ملطالب بها. ثالثا: �لز�م �ملدعى عليه بتقدمي بر�ءة ذمة عن 
��ضتهالك �ملاء و�لكهرباء �خلا�ض بعني �لنز�ع حتى تاريخ �الخالء و�لت�ضليم �لفعلي. 
ر�بعا: �لز�م �ملدعى عليه �لر�ضوم و�مل�ضروفات.  حكما قابال لال�ضتئناف خالل )15( 

يوم  �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �مل�ضتند.
جلان ف�ض املنازعات االيجارية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
 جلنة ف�ض املنازعات االيجارية

العدد  10961 بتاريخ   2013/12/4     
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2012/799 

 11 غ��رب  �خلالدية-  �بوظبي-  �لعنو�ن:  جمدوبي  م�ضطفى  ناديا  �ضدها:  �ملحكوم 
�فادتكم  ن��ود  �خلالدية.   حديقة  مقابل  �لفيحاء  رو�ضه  بجانب   2 رق��م  فيال   100 ق 
بانه يف تاريخ 2013/1/14 �ضدر حكم من قبل �د�رة جلان ف�ض �ملنازعات �اليجارية 
�ملحريبي  �ضعيد  م�ضاعد  له:  �ملحكوم  ل�ضالح  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �بوظبي( يف   (
بان  عليها  �ملدعى  ب��ال��ز�م  غيابيا:  �للجنة  حكمت  �ملحريبي    �ضعيد  ورث��ة  عن  وكيال 
توؤدي للمدعي �لقيمة �اليجارية للفرتة �عتبار� من 2011/12/1 ولغاية 2012/3/1 
بو�قع �الجرة �ملقدرة �ضلفا مببلغ 35000 درهم �ضنويا، و�لز�مها بالر�ضوم و�مل�ضاريف، 
بحالته.  2011/6/1 �مل�����وؤرخ   000002 رق���م  �ل�����ض��ي��ك  بقيمة  �الل�����ز�م  ط��ل��ب   وب��رف�����ض 
حكما قابال لال�ضتئناف خالل )15( يوم  �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �مل�ضتند.

جلان ف�ض املنازعات االيجارية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
 جلنة ف�ض املنازعات االيجارية

العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف الدعوى  2013/773  جتاري جزئي 
�ىل �ملدعى عليه /1-فريناندو تولينتينو ��ضمانا  جمهول  حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي /بنك �م �لقيوين �لوطني �ض م ع وميثله: خالد كلندر عبد�هلل ح�ضني    
�ملدعي عليه مببلغ وقدره  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�ضوعها  �قام عليك  قد 
 %2.49 و�ل��ف��ائ��دة  �مل��ح��ام��اة  و�ت��ع��اب  و�مل�ضاريف  و�ل��ر���ض��وم   ) دره��م   33091.23(
�لثالثاء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت  �ل��ت��ام.  �ل�ضد�د  وحتى  �ال�ضتحقاق  تاريخ  من 
�ملو�فق 2013/12/17 �ل�ضاعة 8:30 �ض بالقاعة ch2.D.19 لذ� فانت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�ضور 

م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �يام على �القل.
رئي�ض الق�صم                                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف الدعوى  2013/551  عقاري كلي   
ت��اور ليمتد جم��ه��ول  حم��ل �الق��ام��ة مبا  �ضنت�ضري  �مل��دع��ى عليه /1-رويف  �ىل 
�ن �ملدعي /�حمد مبارك عبد�هلل مبارك �لع�ضم وميثله: �بر�هيم علي �ملو�ضى 
�لعقد بني �ملدعي و�ملدعي  �قام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بف�ضخ  قد 
عليهما و�لز�م �لدعي عليهما بالت�ضامن و�لتكافل ب�ضد�د مبلغ وقدره )351215 
�لتام  �ل�ضد�د  حتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م( 
و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�ضة يوم �الثنني �ملو�فق 
2013/12/9 �ل�ضاعة 9:30 �ض بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�ضور 
م�ضتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و 

للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �يام على �القل.
رئي�ض الق�صم                                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف الدعوى  2013/383  جتاري جزئي     

�ىل �مل��دع��ى عليه /1-ع���ب���د�هلل ���ض��امل حممد ع��ب��د�هلل �ل��ع��اج��ل جم��ه��ول  حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /�ضركة رويال �ند �ضن �لين�ض للتاأمني  �ل�ضرق �الو�ضط 
�ملحدودة )�ض م ب( معفاه -  فرع دبي وميثله: حبيب حممد �ضريف عبد�هلل �ملال    
�ملدعي عليه مببلغ وقدره  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�ضوعها  �قام عليك  قد 
تاريخ  و�لفائدة 12% من  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  درهم(   16500(
�الربعاء  يوم  لها جل�ضة  �لتام.   وح��ددت  �ل�ضد�د  نهائيا وحتى  �ضريورة �حلكم 
�ملو�فق 2013/12/11 �ل�ضاعة 8:30 �ض بالقاعة ch2.D.19 لذ� فانت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�ضور 

م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �يام على �القل.
رئي�ض الق�صم                                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف الدعوى  2013/1331  جتاري كلي     
حمل  جمهويل  قفيل   بو  علي  ر��ضد   -2 �حمد  خليفه  /1-�ضيخه  عليهما  �ملدعى  �ىل 
�ضيد  .ذ.م.م( وميثله: عامر  �ض   ( للمقاوالت  �لع�ضرى  /�لبيت  �ملدعي  �ن  �القامة مبا 
حممد �ضيد حمي رو�ضن �ملرزوقي قد �قام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م 
�ملدعي عليهما مببلغ وقدره )471.410 درهم( عن باقي �لثمن �ملتفق عليه طبقا للعقد 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ضاريف  و�ل��ر���ض��وم   2004/10/13 بتاريخ  بينهما  �مل��ربم 
لها  �لتام.  وح��ددت  �ل�ضد�د  �لق�ضائية وحتى  �ملطالبة  تاريخ  بو�قع 12% من  �لقانونية 
ch2.E.22 لذ�  جل�ضة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/12/11 �ل�ضاعة 9:30 �ض بالقاعة 
فانت مكلف باحل�ضور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �يام على �القل.
رئي�ض الق�صم                                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف الدعوى  2013/1323  جتاري كلي     
�ىل �ملدعى عليهما /1-�ضركة �ملهلل للتجارة )ذ.م.م ( 2- �ضونيل كومار بارباين   
جمهويل  حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /خالد عي�ضى حممد علي �هلى      قد �قام 
عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بحل وت�ضفية �ضركة �ملهلل �مل�ضرق للتجارية 
وتعيني م�ضف ق�ضائي ليقوم بجرد موجود�ت �ل�ضركة و��ضتيفاء حقوقها وفاء 
ديونها وتق�ضيم �مو�لها �لناجتة عن �لت�ضفية بني �ل�ضركاء �ن وجدت و�د�ء ما 
على �ل�ضركة من ديون و�ل��ز�م �ملدعى عليهما بالر�ضوم و�التعاب.  وحددت لها 
 ch1.C.15 جل�ضة يوم �الحد �ملو�فق 2013/12/15 �ل�ضاعة 9:30 �ض بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�ضور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
�الق��ل.ويف حالة  �يام على  �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة  مذكر�ت 

تخلفك فان �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض الق�صم                                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10961 بتاريخ   2013/12/4     
       اعادة اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1999 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ �كر�م �هلل عبد�ملناف �جلن�ضية: باك�ضتان  مدعي عليه: �ل�ضهم �الخ�ضر 
للخياطة �لن�ضائية �جلن�ضية: �المار�ت مو�ضوع �لدعوى: م�ضتحقات عمالية 
�المار�ت      �جلن�ضية:  �لن�ضائية  للخياطة  �الخ�ضر  �ل�ضهم  �عالنه/  �ملطلوب 
عنو�نه:بالن�ضر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/12/10 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �ضباحاً   8.30 �ل�ضاعة  باحل�ضور 
معتمد  وكيل  بو��ضطة  �و  �ضخ�ضيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�ضور� �مل�ضتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�ضة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �ضدر بتاريخ  2013/11/05  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10961 بتاريخ   2013/12/4     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   440 /2013 عم كل- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ هويدوجن �ضني �جلن�ضية: �ل�ضني مدعي عليه: �ضركة كوريا �ل�ضني 
جيلني ملقاوالت �لبناء ذ.م.م �جلن�ضية: �المار�ت   مو�ضوع �لدعوى: م�ضتحقات 
ذ.م.م  �لبناء  ملقاوالت  جيلني  �ل�ضني  كوريا  �ضركة  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية 
�جلن�ضية: �المار�ت    عنو�نه:بالن�ضر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
لنظر  موعد�   2013/12/10 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�ضور �ل�ضاعة 8.30 �ضباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل 
�ضخ�ضيا  ز�يد    بن  حممد  مبدينة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب� 
�مل�ضتند�تك  و�ضور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��ضطة  �و 
موقعا عليها قبل �جلل�ضة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �ضدر 

بتاريخ  2013/11/17  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10961 بتاريخ   2013/12/4     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2523و2463 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

�بو �حل�ضني  مدعيان/1- حممد روح �المني روب�ضان مياه 2-فرهاد ح�ضني حممد   
�جلن�ضية: بنغالدي�ض مدعي عليه: �حللم �لذهبي للمقاوالت �لعامة ذ.م.م �جلن�ضية: 
�لذهبي  �حللم  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�ضتحقات  �لدعوى:  مو�ضوع  �المار�ت  
�قام  �ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�ضر  �المار�ت  �جلن�ضية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاوالت 
�ملو�فق 2013/12/10 موعد�  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  �عاله وحددت  �ملذكورة  �لدعوى 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�ضور �ل�ضاعة 8.30 �ضباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� 
حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية مزيد مول �ضخ�ضيا �و بو��ضطة 
قبل  عليها  موقعا  �مل�ضتند�تك  و�ضور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل 

�جلل�ضة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �ضدر بتاريخ  2013/11/18  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10961 بتاريخ   2013/12/4     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2155 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ باو�ن كومار بهاري �جلن�ضية: �لهند   مدعي عليه: تقنية �النابيب 
م�ضتحقات  �لدعوى:  مو�ضوع  �المار�ت   �جلن�ضية:  �ملياه  �ضبكات  ملقاوالت 
�جلن�ضية:  �ملياه  �ضبكات  ملقاوالت  �النابيب  تقنية  �عالنه/   �ملطلوب  عمالية 
�المار�ت عنو�نه:بالن�ضر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
�ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/12/10 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت 
مكلف باحل�ضور �ل�ضاعة 8.30 �ضباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي 
معتمد  وكيل  بو��ضطة  �و  �ضخ�ضيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�ضور� �مل�ضتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�ضة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �ضدر بتاريخ  2013/11/12  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10961 بتاريخ   2013/12/4     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2343 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي  بنغالدي�ض  �جلن�ضية:  موجومدر  �بر�هيم  حق  موجول  مدعي/   
�لتك�ضية و�الر�ضيات و�ال�ضباغ �جلن�ضية: �المار�ت   �لرزيقات ملقاوالت  عليه: 
ملقاوالت  �لرزيقات  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�ضتحقات  �لدعوى:  مو�ضوع 
�لتك�ضية و�الر�ضيات و�ال�ضباغ �جلن�ضية: �المار�ت  عنو�نه:بالن�ضر حيث �ن 
�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي 
2013/12/10 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�ضور �ل�ضاعة 8.30 
�ضباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة 
�لعمالية مزيد مول �ضخ�ضيا �و بو��ضطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
بدفاعك و�ضور� �مل�ضتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�ضة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �القل. �ضدر بتاريخ  2013/11/18  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10961 بتاريخ   2013/12/4     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1919 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ فورمان كرمي �مدود �هلل �جلن�ضية: بنغالدي�ض  مدعي عليه: �لكوخ 
�لذهبي للمقاوالت �لعامة �جلن�ضية: �المار�ت    مو�ضوع �لدعوى: م�ضتحقات 
عمالية �ملطلوب �عالنه/ �لكوخ �لذهبي للمقاوالت �لعامة �جلن�ضية: �المار�ت      
عنو�نه:بالن�ضر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�  �ملو�فق2013/12/10  �لثالثاء  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �ضباحاً   8.30 �ل�ضاعة  باحل�ضور 
معتمد  وكيل  بو��ضطة  �و  �ضخ�ضيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�ضور� �مل�ضتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�ضة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �ضدر بتاريخ  2013/11/19  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10961 بتاريخ   2013/12/4     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2920 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

بنغالدي�ض     �جلن�ضية:  علي  رحيم  حممد  بن  مياه  لطيف  حممد  مدعي/   
�المار�ت   �جلن�ضية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاوالت  �لعيجه  �ضركة  عليه:  مدعي 
�لعيجه  �ضركة  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�ضتحقات  �لدعوى:  مو�ضوع 
�ن  حيث  عنو�نه:بالن�ضر  �المار�ت     �جلن�ضية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاوالت 
�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي 
2013/12/10 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�ضور �ل�ضاعة 8.30 
�ضباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة 
�لعمالية مزيد مول �ضخ�ضيا �و بو��ضطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
بدفاعك و�ضور� �مل�ضتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�ضة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �القل. �ضدر بتاريخ  2013/11/18  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10961 بتاريخ   2013/12/4     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1348 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
 : �ضده  �ملنفذ  �ليمن  �جلن�ضية:  عبد�هلل  ميني  �ضعيد  غامن  �لتنفيذ/  طالب 
�لعتيبة لتوزيع معد�ت حقول �لنفط و�لهند�ضة �جلن�ضية: �المار�ت   �ملطلوب 
�المار�ت   �جلن�ضية:  و�لهند�ضة  �لنفط  حقول  معد�ت  لتوزيع  �لعتيبة  �عالنه: 
عنو�نه: بالن�ضر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�ضند �لتنفيذ �ل�ضادر 
يف �لدعوى رقم 2013/700 عم جز- م ع-ب- �أظ وحدد لنظره جل�ضة يوم �لثالثاء 
�مام  باحل�ضور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2013/12/10 �ملو�فق 
�لد�ئرة �لثانية باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة باملحكمة �لعمالية   �ضخ�ضيا �و بو��ضطة 

وكيل معتمد لتنفيذ �ل�ضند �عاله، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     
  اعالن بورود التقرير بالن�صر

   يف  الدعوى 2011/772  جتاري كلي                   
)جري�ضي(  للفنادق  ريفاد   -2 للعقار�ت  �دمي  �ضركة   -1/ �مل��دخ��ل   �خل�ضم  �ىل 
�مل��ح��دودة ( جمهويل حمل �الق��ام��ة مبا �ن �ملدعي / �ضني ف��وة ج��اجن- ب�ضفته 
�ملمثل �لقانوين ) موؤ�ض�ضة �لوقت �جلديد لتجهيز�ت �لفنادق- موؤ�ض�ضة فو �ضني 
للتجارة( وميثله: �ضعد�لدين جعفر عبد�هلل �لنوخذ�. نعلنكم بان �ملحكمة قررت 
�خطاركم  �ع��اله.  �ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ 2013/11/21 يف  �ملنعقدة   بجل�ضتها 
بورود تقرير �ل�ضيد �خلبري �ملنتدب يف �لدعوى وقد حتددت جل�ضة يوم �خلمي�ض 
�ملو�فق 2013/12/19 �ل�ضاعة 9.30 �ضباحا بالقاعة ch2E.22 للتعقيب على 

�لتقرير. 
ق�صم  الق�صايا التجارية                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/1623  ا�صتئناف عمايل
�ىل �مل�ضتاأنف �ضدهما / 1 -�ملهجة لتعهد�ت �الفر�ح جمهول  حمل 
�القامة مبا �ن �مل�ضتاأنف/�ضريف نور�ض مزوق  قد ��ضتاأنف �لقر�ر/ 
بتاريخ  جزئي   عمايل   2013/1378 رقم  بالدعوى  �ل�ضادر  �حلكم 
�ملو�فق 2013/12/15  2013/11/10 وحددت لها جل�ضه يوم �الحد 
يقت�ضي  وعليه   ch2.D.18 بالقاعة  �ضباحا   10.00 �ل�ضاعة 
�ضتجري  تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�����ض��ورك��م 

حماكمتكم غيابيا  . 
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�صتئناف

العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2013/274   جتاري جزئي                      
�ىل �ملحكوم عليه /1- رب�ض ديرج جي يف    جمهول  حمل �القامة  نعلنكم بان 
�ملحكمة حكمت بجل�ضتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/9/10 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
�ملحكمة مبثابة �حل�ضوري  )���ض.ذ.م.م( بحكمت  للكهربائيات  �ل��رو�د  ل�ضالح/ 
�ثنان وخم�ضون �لف و�ضبعمائة  �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ  بالز�م 
وخم�ضة وخم�ضون درهما و�لفائدة عنه بو�قع 9% �ضنويا من تاريخ 2013/4/16 
مقابل  دره��م  وخم�ضمائة  و�مل�ضاريف  بالر�ضوم  و�لزمتها  �لتام  �ل�ضد�د  وحتى 
�تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �العالن �ضدر با�ضم �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ 

حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�ض الق�صم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف الدعوى  2013/939  جتاري جزئي       

�ىل �ملدعى عليه/1-برو باينت�ض �لعاملية  جمهول   حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
/�ضركة توب �ضوليو�ضنز ذ.م.م وميثله: عبد�لرحمن حممد مر�د عبد�لرحمن 
ب��ان توؤدي  �مل��دع��ي عليها  �ل���ز�م  �ل��دع��وى ومو�ضوعها  �ق���ام عليك  ق��د  �مل��ازم��ي  
�ملطالبة وحتى  تاريخ  12% من  بو�قع  و�لفائدة  دره��م   99.265 مبلغ   للمدعية 
�ل�ضد�د �لتام و�لز�مها بالر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�ضة 
ch1.A.1 لذ�  يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/12/17 �ل�ضاعة 8:30 �ض بالقاعة 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�ضور  مكلف  فانت 
مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �يام على �القل. )علما بان 

مت �حالة �لدعوى من حمكمة �لكلية �ىل �ملحكمة �جلزئية(
رئي�ض الق�صم                                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف الدعوى  2013/486  مدين كلي         

�القامة  حمل  جمهول    هايجونت   موري�ض  لوي�ض  عليه/1-جني  �ملدعى  �ىل 
مبا �ن �ملدعي /ه�ضام حممد فوؤ�د �ل�ضيد وميثله: �حمد �ضيف ماجد بن �ضامل 
�ملدعي عليها  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�ضوعها  �قام عليك  �ملطرو�ضي   قد 
مببلغ )36.000 دوالر( �و ما يعادلها مببلغ)131.400 درهم( و�لر�ضوم و�مل�ضاريف 
يوم  جل�ضة  لها  وح���ددت  بالكفالة.   �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�ضمول  و�الت��ع��اب 
�الثنني �ملو�فق 2013/12/23 �ل�ضاعة 9:30 �ض بالقاعة ch1.C.15 لذ� فانت 
مكلف باحل�ضور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �يام على �القل. 
رئي�ض الق�صم                                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف الدعوى  2013/4062 عمايل جزئي           

�ىل �ملدعى عليه/1-ح�ضن حممد �ضفر للخدمات �لفنية  جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /حممد نعيم حممد حنيف  قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�ضوعها �ملطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )9667 درهم( و�لر�ضوم 
و�مل�ضاريف يف �ل�ضكوى �لعمالية رقم )2013/156286( . وحددت لها جل�ضة 
يوم �الحد �ملو�فق 2013/12/8 �ل�ضاعة 8:30 �ض بالقاعة ch1.A.5 لذ� 
فانت مكلف باحل�ضور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �يام على �القل. 
رئي�ض الق�صم                                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف الدعوى  2013/4410 عمايل جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1-�ضن ر�يز للتجارة �لعامة )�ض.ذ.م.م(    جمهول حمل 
�ق��ام عليك  �ن �ملدعي /حممد رم�ضان حممد ���ض��ادق   قد  �القامة مبا 
�لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )5133 درهم( 
و�لر�ضوم و�مل�ضاريف رقم �ل�ضكوى  )2013/158286( . وحددت لها جل�ضة 
 ch1.A.5 يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/12/4 �ل�ضاعة 8:30 �ض بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�ضور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �يام على �القل. 
رئي�ض الق�صم                                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف الدعوى  2013/4395 عمايل جزئي           

�ىل �مل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1-ب��ل��و ج��ر����ض للخدمات �������ض.ذ.م.م   جم��ه��ول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /جامر �ال�ضالم �ف�ضل �حل�ضني    قد �قام عليك 
�لز�مها بان توؤدي للمدعي مبلغ )13230  �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة 
و�لر�ضوم  دره��م(   2000( مببلغ  بالطائرة  �ل��ع��ودة  تذكرة  وقيمة  دره��م( 
و�مل�ضاريف �ضكوى رقم 2013/155352.    وحددت لها جل�ضة يوم �الربعاء 
فانت  ل��ذ�   ch1.A.5 بالقاعة  �ض   8:30 �ل�ضاعة   2013/12/4 �مل��و�ف��ق 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�ضور  مكلف 

مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �يام على �القل. 
رئي�ض الق�صم                                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/2348 تنفيذ عمايل
�ملنفذ ���ض��ده/1- ال بونيتا لت�ضميم �الزي���اء  جمهول  حمل �القامة  �ىل 
�أق��ام عليك �لدعوى  مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �ميا ديال ك��روز فرييدو قد 
به وقدره )7730(  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية 
 )455( مبلغ  �ىل  �ملحكمة.باال�ضافة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م 
�الجر�ء�ت  �ضتبا�ضر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر�ضوم  دره��م 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�ضر هذ� �العالن. 
رئي�ض ال�صعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/552 تنفيذ عقاري
�ن طالب  �ملنفذ �ضده/1- رويف ووت��ر فرونت ليمتد   جمهول حمل �القامة مبا  �ىل 
�ل�ضام�ضي  �لغبار  ر����ض��د  �ضعيد  �ضيف  وميثله:  �ملناعي  علي  يو�ضف  ���ض��روق  �لتنفيذ/ 
بتاريخ  �الرب��ع��اء  ي��وم  كلي  عقاري   2013/70 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�ضادر  باحلكم  نعلنك 
�حلجز(  ��ضتمارة   ( �لتعاقد  ببطالن   -1 وذل��ك:  تنفيذيا  �ضند�  باعتباره   2013/6/19
�ملربم بني �ملدعية و�ملدعي عليها بتاريخ 2009/11/12 2- بالز�مكم ب�ضد�د مبلغ وقدره 
)4549074.50 درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �ضنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�ضائية 
يف 2013/1/30 وحتى متام �ل�ضد�د على �ال جتاوز ��ضل �ملبلغ �ملق�ضي به وت�ضليمه �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�ضر هذ� �الع��الن.  وعليه 
فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن. 
رئي�ض الق�صم          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/577 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �ضدهم/1- �ضركة �ملهد �لتجارية- ذ.م.م 2- �ضيد حممد تقي �ضيد عبد 
علي ها�ضمي 3- �ضركة نور �لبيان للتجارة �لعامة ذ.م.م 4- موؤ�ض�ضة المرد للتجارة 
�لعامة ذ.م.م 5- نا�ضر جمعة �بر�هيم �خلل�ضان    جمهويل حمل �القامة مبا �ن 
طالب �لتنفيذ/ بنك �ضادر�ت �ير�ن )فرع �ضوق مر�ضد( وميثله:�بر�هيم حممد 
�حمد حممد �لقا�ضم  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )25887068( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع 
�ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن. 
رئي�ض ال�صعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف الدعوى  2013/788  عقاري كلي     
�ىل �ملدعى عليهما /1-تاون �ضنرت ماجنمنت ليمتد 2- �ضركة �لديو�ن العمال �ل�ضيانة 
�لعامة ذ.م.م 2   جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /عبد�لكرمي بن �حمد بن ر�ضدى 
�ملدعي عليها �الوىل  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�ضوعها  �قام عليك  مالنيازى    قد 
و�لفائدة  دره���م(   235.994.50( وق���دره  مبلغ  ب�ضد�د  و�لت�ضامم  بالت�ضامن  و�لثانية 
�لقانونية بن�ضبة 12%  من تاريخ �ال�ضتحقاق يف 2006/2/25 وحتى �ل�ضد�د �لتام و�لر�ضوم 
و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�ضة يوم �الحد �ملو�فق 2013/12/22 �ل�ضاعة 
9:30 �ض بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�ضور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي 

�القل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض الق�صم                                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف الدعوى  2013/435  عقاري كلي     
علي(    جبل  ح���رة-  )منطقة  �مل��ح��دودة  �لقاب�ضة  �ف��ان��ت��ي  /1-���ض��رك��ة  عليه  �مل��دع��ى  �ىل 
ر��ضد  �ضعيد  �ضيف  �ن��درى وميثله:  �ون��ا  �ملدعي /باركر  �ن  جمهول  حمل �القامة مبا 
�لغبار �ل�ضام�ضي قد �قام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة باحلكم ببطالن �تفاقية 
�حلجز  �ملوقعة بني �ملدعيان و�ملدعى عليها و�ملطالبة بالز�م �ملدعى ب�ضد�د مبلغ وقدره 
 2008/3/25 يف  �ل�ضد�د  تاريخ  من   %12 بن�ضبة  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م   344405.00
�الربعاء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت  و�الت��ع��اب.  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  �لتام  �ل�ضد�د  وحتى 
�ملو�فق 2013/12/18 �ل�ضاعة 9:30 �ض بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�ضور 
�و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�ضة بثالثة �يام على �القل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض الق�صم                                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف الدعوى  2012/737  عقاري كلي     
�ىل �ملدعى عليه /1-رويف د�ون تاون ر�ضيدن�ضي ليمتد جمهول  حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي /ر�مني ماهر كوالباو�ال وميثله: �ضيف �ضعيد ر��ضد �لغبار �ل�ضام�ضي 
قد �قام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة ببطالن ��ضتمارة �حلجز �ملوؤرخة يف 
2008/5/5 �و ف�ضخها و�لز�م �ملدعى عليهما �الوىل و�لثانية بالت�ضامن ب�ضد�د 
�ملحاماة   �ت��ع��اب  ومقابل  و�مل�ضاريف  و�ل��ر���ض��وم  دره���م(   191400( وق���دره  مبلغ 
وحددت لها جل�ضة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/12/18 �ل�ضاعة 9:30 �ض بالقاعة 
ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�ضور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �يام على �القل.

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
 ق�صم الدعاوي العقارية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف الدعوى  2013/826  عقاري كلي     
�ىل �ملدعى عليه /1-�رماد� للتجارة �لعامة ذ.م.م  جمهول  حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي /ماكوروكوتو ليميتد )�ضركة �ف�ضور ذ.م.م( وميثله: �ضيف �ضعيد ر��ضد 
بالت�ضديق على  �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة  �قام عليك  �ل�ضام�ضي قد  �لغبار 
حكم �ملحكم �ل�ضادر يف �لدعوى �لتحكيمية رقم 2011/343 و�ل�ضادر من مركز 
دبي للتحكيم �لدويل، و�لز�م �ملدعى عليها بالر�ضوم  و�مل�ضاريف ومقابل �تعاب 
�ملحاماة.   وحددت لها جل�ضة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/12/30 �ل�ضاعة 11:00 
�ض بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�ضور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �يام 

على �القل. 
 ق�صم الدعاوي العقارية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف الدعوى  2013/638  عقاري كلي     
�ملدعي  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول   �لعقارية  �ضيتي  /1-الك�ضرى  عليه  �ملدعى  �ىل 
�قام  �ل�ضام�ضي قد  �لغبار  ر��ضد  �ضعيد  �ضيف  �ليزبث بيري مانهود�ت وميثله:  /جوهان 
عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بف�ضخ حجز عقار يف 2008/1/9 وف�ضخ �تفاقية بيع 
و�ضر�ء �لوحدة يف 2008/11/18 و�لز�م �ملدعى عليهم مببلغ )275.089 درهم( و�لفائدة 
بالوفاء  عليهم  �ملدعي  �خ��الل  نتيجة   2008/1/9 يف  �ل�ضد�د  تاريخ  من   %12 �لقانونية 
�ملو�فق  �الرب��ع��اء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت  و�الت��ع��اب.  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  بالتز�ماتهم 
�و  باحل�ضور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1.A.1 بالقاعة  �ض   9:30 �ل�ضاعة   2013/12/11
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل 
�جلل�ضة بثالثة �يام على �القل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري. 

 ق�صم الدعاوي العقارية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف الدعوى  2012/1081  عقاري كلي     

�ىل �ملدعى عليهم /1-كلندين�ضت �ند بارترن ليمتد- وميثلها مالكها/ جوزيف كليندين�ضت 
2- كليندين�ضت للو�ضاطة �لعقارية 3- جوزيف كليندين�ضت  جمهويل  حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي /ريرب وكرينج ليمتيد-وميثلها مديرها/ ريرن مايكل فيجار وميثله: �ضيف �ضعيد 
ر��ضد �لغبار �ل�ضام�ضي   قد �قام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها 
و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  بالت�ضامن مببلغ وقدره )2377564( درهم  و�لثالثة  و�لثانية  �وىل 
وحتى   2007/1/17 يف  �ال�ضتحقاق  تاريخ  من   %12 �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
�ض   9:30 �ل�ضاعة   2013/12/26 �ملو�فق  �خلمي�ض  يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت  �لتام.  �ل�ضد�د 
بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�ضور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �يام على �القل. 
 ق�صم الدعاوي العقارية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10961 بتاريخ   2013/12/4     
       اعادة اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   695 /2013 مد جز- م ر-ب- اأظ

 مدعي/ مبارك �ضيف مبارك حفيظ �ملزروعي بوكالة/ حممد عبد�لرحمن 
�يبوردي  فلوري�ض  فلورديليز�  عليه:  مدعي  �المار�ت  �جلن�ضية:  حممد 
�جلن�ضية: �لفلبني مو�ضوع �لدعوى: مطالبة مالية 20000 درهم   �ملطلوب 
�عالنه/ فلورديليز� فلوري�ض �يبوردي �جلن�ضية: �لفلبني عنو�نه:بالن�ضر حيث 
�ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
2013/12/17 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�ضور �ل�ضاعة 8.30 
بد�ئرة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  ب� حمكمة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �ضباحاً 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��ضطة  �و  �ضخ�ضيا  �لق�ضاء 
و�ضور� �مل�ضتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�ضة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �القل. �ضدر بتاريخ  2013/11/24  
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10961 بتاريخ   2013/12/4     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/711 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
�ملنفذ  بنغالدي�ض    �جلن�ضية:  عبد�مللك  �ضو�ج  ح�ضني  جالل  �لتنفيذ/  طالب 
�المار�ت  �جلن�ضية:  ذ.م.م  �لعامة  و�ل�ضيانة  للمقاوالت  ميز�ن  حممد   : �ضده 
ذ.م.م �جلن�ضية:  �لعامة  و�ل�ضيانة  للمقاوالت  �عالنه:  حممد ميز�ن  �ملطلوب 
�ل�ضند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�ضر  عنو�نه:  �المار�ت    
�لتنفيذ �ل�ضادر يف �لدعوى رقم 2012/3624 عم جز- م ع-ب- �أظ وحدد لنظره 
فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2013/12/12 �ملو�فق  �خلمي�ض  يوم  جل�ضة 
مكلف باحل�ضور �مام �لد�ئرة �الوىل باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة باملحكمة �لعمالية   
�ضخ�ضيا �و بو��ضطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�ضند �عاله، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10961 بتاريخ   2013/12/4     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1097 ت جتر- م ر-ت- اأظ(
ركاء  �ضركة   : �ضده  �ملنفذ  رو�ضيا   �جلن�ضية:  يو�ضف   �ضعيد  �لتنفيذ/  طالب 
�لعقارية  ركاء  �ضركة   -1/ �عالنه  �ملطلوب  �المار�ت  �جلن�ضية:  ذ.م.م  �لعقارية 
ذ.م.م 2- �ضركة ركاء �لقاب�ضة �جلن�ضية: �المار�ت  عنو�نه: بالن�ضر مبا �ن طالب 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�ضند �لتنفيذ �ل�ضادر يف �لدعوى رقم 2013/663 
جتاري- م ت-�ض - �أظ   وحدد لنظره جل�ضة يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2013/12/19 
باد�رة  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�ضور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد� 
معتمد  وكيل  بو��ضطة  �و  �ضخ�ضيا  �لرئي�ضي  باملقر  �لكائنة  �لتنفيذ-�بوظبي 

لتنفيذ �ل�ضند �عاله، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم التجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10961 بتاريخ   2013/12/4     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1536 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
�ملنفذ  بنغالدي�ض   �جلن�ضية:  عبد�لرحمن  دين  �ضيف  حممد  �لتنفيذ/  طالب 
�ضده : �ملهريا للمقاوالت و�ل�ضيانة �لعامة �جلن�ضية: �المار�ت �ملطلوب �عالنه:  
مبا  بالن�ضر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�ضية:  �لعامة  و�ل�ضيانة  للمقاوالت  �ملهريا 
رقم  �لدعوى  يف  �ل�ضادر  �لتنفيذ  �ل�ضند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن 
�ملو�فق  �خلمي�ض  يوم  جل�ضة  لنظره  وحدد  �أظ  ع-ب-  م  جز-  عم   2013/747
�لد�ئرة  �مام  باحل�ضور  فانت مكلف  �لتنفيذ  لنظر طلب  2013/12/12 موعد� 
وكيل  بو��ضطة  �و  �ضخ�ضيا  �لعمالية  باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ-  باد�رة  �لثانية 

معتمد لتنفيذ �ل�ضند �عاله، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10961 بتاريخ   2013/12/4     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1731 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/ خالد علي ح�ضن ��ضماعيل �جلن�ضية: �ل�ضومال �ملنفذ �ضده : 
جرين د�مين�ضن لتن�ضيق �حلد�ئق �جلن�ضية: �المار�ت �ملطلوب �عالنه: جرين 
د�مين�ضن لتن�ضيق �حلد�ئق �جلن�ضية: �المار�ت  عنو�نه: بالن�ضر مبا �ن طالب 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�ضند �لتنفيذ �ل�ضادر يف �لدعوى رقم 2013/808 
 2013/12/10 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�ضة  لنظره  وحدد  �أظ  ع-ب-  م  جز-  عم 
باد�رة  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�ضور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد� 
�لتنفيذ- �لكائنة باملحكمة �لعمالية   �ضخ�ضيا �و بو��ضطة وكيل معتمد لتنفيذ 

�ل�ضند �عاله، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10961 بتاريخ   2013/12/4     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1623 ت اجر- م ر-ت- اأظ(
 : �ضده  �ملنفذ  �لهند   �جلن�ضية:  نخي  �ضالو  باندور�ن  هاري�ض  �لتنفيذ/  طالب 
مزنة دوت كوم لال�ضتثمار �لعقاري �جلن�ضية: �المار�ت �ملطلوب �عالنه: مزنة 
دوت كوم لال�ضتثمار �لعقاري �جلن�ضية: �المار�ت   عنو�نه: بالن�ضر مبا �ن طالب 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�ضند �لتنفيذ �ل�ضادر يف �لدعوى رقم وحدد لنظره 
فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2013/12/26 �ملو�فق  �خلمي�ض  يوم  جل�ضة 
مكلف باحل�ضور �مام �لد�ئرة �الوىل باد�رة �لتنفيذ-�بو �لكائنة باملقر �لرئي�ضي     
�ضخ�ضيا �و بو��ضطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�ضند �عاله، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلربي.
 القلم االيجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10961 بتاريخ   2013/12/4     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )1917و2013/1906 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
�ضودري  عامل  �ضودري  2-يو�ضف  علي  عمرب  �لدين  معني  �لتنفيذ/1-  طالب 
�جلن�ضية: بنغالدي�ض  �ملنفذ �ضده : رينوم�ض للمقاوالت �لعامة ذ.م.م �جلن�ضية: 
�المار�ت �ملطلوب �عالنه:  رينوم�ض للمقاوالت �لعامة ذ.م.م �جلن�ضية: �المار�ت     
عنو�نه: بالن�ضر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�ضند �لتنفيذ �ل�ضادر 
�أظ وحدد لنظره جل�ضة  م ع-ب-  �لدعوى رقم 1431و2013/1432 عم جز-  يف 
مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2013/12/12 �ملو�فق  �خلمي�ض  يوم 
�لعمالية    باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ-  باد�رة  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�ضور 
�ضخ�ضيا �و بو��ضطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�ضند �عاله، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10961 بتاريخ   2013/12/4     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1243 ت جتر- م ر-ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/ جلني حممد عمر �خل�ضر �جلن�ضية: �ل�ضود�ن   �ملنفذ �ضده : 
حممد عبا�ض عثمان ح�ضن �جلن�ضية: �ل�ضود�ن �ملطلوب �عالنه: حممد عبا�ض 
�لتنفيذ تقدم  �ن طالب  بالن�ضر مبا  �ل�ضود�ن عنو�نه:  عثمان ح�ضن �جلن�ضية: 
بطلب تنفيذ �ل�ضند �لتنفيذ �ل�ضادر يف �لدعوى رقم 2013/84 جت كل- م ت-ب- 
�أظ  وحدد لنظره جل�ضة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/12/23 موعد� لنظر طلب 
�لتنفيذ-�بوظبي  باد�رة  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�ضور  مكلف  فانت  �لتنفيذ 
�لكائنة باملقر �لرئي�ضي �ضخ�ضيا �و بو��ضطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�ضند �عاله، 

تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم التجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء



�صوي�صرا مكان رائع لتم�صية عطلة عائلية. مع جبالها ال�صاهقة وبحرياتها اجلميلة وجولت القطار 
التي تتنقل بني املناظر اخلالبة اأثناء التجول يف اأنحاء البلد و�صوًل اإىل الوجهة املن�صودة، �صت�صتمتع 

اأنت وعائلتك حتمًا باأجمل اللحظات فور الو�صول اإىل هذا البلد اجلميل.
�لعائلة  تنا�ضب  خ��ي��ار�ت  تتو�فر 
مثل )بطاقة �ل�ضفر �ل�ضوي�ضرية( 
�لتي ت�ضمح بتوفري �ملال ب�ضهولة 
�خليار  ه��ذ�  يقدم  �لتنقل.  �أث��ن��اء 
رح���������الت غ������ري حم�����������دودة عرب 
)نظام �ل�ضفر �ل�ضوي�ضري( �لذي 
ي�ضمل قطار�ت وقو�رب وحافالت 
و�أن��ظ��م��ة ن��ق��ل حم��ل��ي��ة يف �مل���دن، 
ف�ضاًل عن �إمكان �لدخول جماناً 
متحفاً.   450 م���ن  �أك�����رث  �إىل 
ميكن �حل�ضول �أي�ضاً على خدمة 
جماناً  �ل��ال���ض��ل��ك��ي��ة  �الإن����رتن����ت 
)�الأمتعة  خدمة  من  و�ال�ضتفادة 
ت�ضليم  ت�ضمن  �ل��ت��ي  �ل�ضريعة( 
 46 نف�ضه بني  �ليوم  �الأمتعة يف 
وز�رة  وف��ق  �ضوي�ضر�،  يف  مدينة 

�ل�ضياحة �ل�ضوي�ضرية.
روؤيتها  يجب  �لتي  �ملو�قع  ت�ضمل 
بيالتو�ض(:  )جبل  �لبلد  هذ�  يف 
�ضبعة  علو  على  �جلبل  قمة  تقع 
�إليها  �آالف قدم وميكن �لو�ضول 
عرب �لقطار �أو �لتلفريك �جلوي 
�حلديد  ���ض��ك��ك  �أو  �جل���ن���دول  �أو 
�إذ�  �ل���ع���امل.  �ن���ح���د�ر�ً يف  �الأ����ض���د 
�لذهبية(،  )�ل���رح���ل���ة  �خ�������رتَت 
�أف�ضل  م��ن  ع��دد  م�ضاهدة  ميكن 
يوم  خ���الل  �ضوي�ضر�  يف  �مل��ن��اظ��ر 
و�حد. �نطالقاً من جولة �لقارب 
تبد�أ يف بحرية )لو�ضرين(،  �لتي 
ميكن خو�ض جتربة مريحة من 
�أو خ��ارج��ه و�ضط  �ل��ق��ارب  د�خ���ل 
�جلبال.  حتيطها  �ضافية  م��ي��اه 
�لنزول  �لرّكاب  بع�ض  يختار  قد 
يف و�حدة من حمطات عدة مثل 
�ل�ضوي�ضري  )�ملتحف  �أو  �ملطاعم 
للنقل( )�أ�ضهر متحف يف �لبلد(.

و�لتوجه  �ل���ق���ارب  رك����وب  مي��ك��ن 
)�ل�ضكة  )�أ���ض��ب��ن��ا���ض�����ض��ت��اد(  ن��ح��و 
�الأ����ض���د �ن���ح���د�ر�ً يف �ل���ع���امل( ثم 
)بيالتو�ض  ق��م��ة  �إىل  �ل����ذه����اب 

كلوم(، على علو �ضبعة �آالف قدم 
مع  �لبحر،  م�ضتوى  فوق  تقريباً 
روؤي��ة مناظر مده�ضة على طول 
�لطريق. تكون �ل�ضكة �لتي ت�ضل 
يف  ومرعبة  مده�ضة  �لقمة  نحو 
وقد  �الن��ح��د�ر  �ضديدة  فهي  �آن، 
�لتم�ضك  �إىل  �ل��ب��ع�����ض  ي�����ض��ط��ر 
مب���ق���اع���ده���م �أث����ن����اء �مل�������رور بني 
ذلك  من  �جلميلة.  �ملناظر  تلك 
�مل�ضتوى �لعايل، ميكن روؤية �أكرث 
بحري�ت.  وخم�ض  قمة   70 م��ن 
مطاعم  زي�������ارة  مي���ك���ن  ك����ذل����ك، 
يف  �ل��وق��ت  بع�ض  ومت�ضية  ع���دة 
�إح��دى حد�ئق )جبل بيالتو�ض( 
�لتوجه  �أو  ل��ل��ت��زل��ج  و�ل����ذه����اب 
تتو�فر  �حل��ب��ال(.  )حديقة  نحو 
مايو  �ضهَري  بني  �خلدمات  هذه 
ونوفمرب، بح�ضب حالة �لطق�ض.

ج�صر ت�صابل
يجب  لو�ضرين،  �إىل  �ل��ع��ودة  عند 
�لتوقف على )ج�ضر ت�ضابل(. �إنه 
�لت�ضوير يف  ي�ضتحق  �أك��رث مكان 
ر. ميتد  �أم��ر م��ربَّ �ضوي�ضر�، وه��و 
�لقدمي  و�ل�������ربج  �جل�������ض���ر  ه�����ذ� 
لوحات  وي�ضمل  �لنهر  على طول 
�أ�ضبح   .1300 ع���ام  �إىل  ت��ع��ود 
برمز  �أ����ض���ب���ه  ت�������ض���اب���ل(  )ج�������ض���ر 
يرغب  وال  ل���و����ض���رين  مل��ن��ط��ق��ة 
�مل��ك��ان. لكل  �أح���د يف تفويت ه��ذ� 
بوجبة  �ال�ضتمتاع  يف  يرغب  من 
مطعم  يقع  تقليدية،  �ضوي�ضرية 
ُبعد ب�ضعة  )فوندو هاو�ض( على 
�لزو�ر  ي�ضتمتع  �أن  ميكن  �أحياء. 
بطبق تقليدي من فوندو �جلبنة 
مع �أ�ضناف متنوعة من �لغمو�ض، 
مع  �ل�ضوكوال  فوندو  عن  ف�ضاًل 
�لفاكهة للتحلية. �إنه موقع د�فئ 
وح��م��ي��م وي��ق��ع يف م��ك��ان منا�ضب 

لتجربة طبق حملي م�ضهور.

ب��ع��د �ل���ن���زول م��ن �جل��ب��ل، ميكن 
ممتعة  ب��ط��ري��ق��ة  �ل��ي��وم  مت�ضية 
ومثرية لالهتمام مع �الأطفال يف 
حيث   Agrovision مزرعة 
ن��ك��ت�����ض��ف ك��ي��ف ي��رب��ي �مل���ز�رع���ون 
�حل����ي����و�ن����ات وي���ن���ت���ج���ون �مل������و�د 
�أن  �الأط��ف��ال  ي�ضتطيع  �لغذ�ئية. 
يلعبو� مع �حليو�نات، كما ميكن 
�مل�������ض���ارك���ة ���ض��خ�����ض��ي��اً يف جت���ارب 
�حليو�نات،  �إىل  باالإ�ضافة  ع��دة. 
خم�ض�ضة  ومنطقة  ملعب  ثمة 
�لكربى  �جل���م���اع���ات  الج���ت���م���اع 
وهو  ج��ائ��زة،  على  حائز  ومطعم 
وع�ضوية  حملية  ماأكوالت  يقدم 
ذلك  ُي�ضَنع يف  )معظمها  ح�ضر�ً 

�ملوقع(.
من �ملده�ض �أن ن�ضاهد كيف ُي�ضَنع 
وتقليدي.  �ضخم  ف��رن  يف  �خلبز 
جد�ً  متحّم�ض  م����ز�رع  ل��ن��ا  ���ض��رح 
�أّن زرع و�أكل �الأنو�ع �لع�ضوية ال 
و�لنا�ض ح�ضر�ً،  يفيد �حليو�نات 
تخّف�ض  �ل��ط��ري��ق��ة  ه���ذه  �إن  ب���ل 
�لكلفة وحتمي �لبيئة. كان لديه 
ممار�ضات  ب�ضاأن  ليقوله  �لكثري 
�لزر�عة ومنط �الأكل من �ملزرعة 
�لكثري هناك  �ملائدة. تعّلمُت  �إىل 
 5 يبلغ  �ل��ذي  �بني  فعل  وكذلك 
�ضنو�ت، فقد �أحب معر�ض �لنحل 
و�كت�ضب معلومات  �لعمل  وخلية 
كذلك،  يفعله.  وم���ا  �ل��ن��ح��ل  ع��ن 
�حليو�نات،  مع  باللعب  ��ضتمتع 
وكان ذلك �مللعب �ل�ضخم طريقة 

ر�ئعة لتفريغ فائ�ض طاقته.
لن تكتمل �أي رحلة �إىل �ضوي�ضر� 
م���ن دون زي�����ارة )�أع���ل���ى ق��م��ة يف 
با�ضم  م��ع��روف��ة  وه����ي  �أوروب���������ا(، 
�أعلى  ت�ضمل  ه��ي  )ي��ون��غ��ف��ر�و(. 
حم��ط��ة ���ض��ك��ة ح��دي��د يف �أوروب�����ا، 
)ي��ون��غ��ف��ر�ي��وت�����ض(، ف�����ض��اًل عن 
ون�ضاطات  ل���ل���ت���زل���ج،  م�����ض��اع��د 

مفعمة بح�ض �ملغامرة، وم�ضاحات 
م�����ض��اف��ات طويلة،  ل��ق��ط��ع  م��ع��ّدة 
�لثلج،  على  متنوعة  وم��غ��ام��ر�ت 

وال نن�ضى )ق�ضر �لثلج(.

حيوانات ونباتات
يونغفر�و  �أعلى  �إىل  �لتوجه  عند 
)يف و�ضائل نقل متنوعة(، ال مفر 
من �الندها�ض باملناظر �خلالبة، 
من حيو�نات ونباتات، وقد ن�ضعر 
�لناعم  �ل��ث��ل��ج  ب��ت�����ض��اق��ط  �أي�������ض���اً 
)حتى خالل �ل�ضيف(. متّكنا من 
�ضنع كر�ت ثلج �أثناء زيارة �لبلد 
لنا  قيل  لكن  �ملا�ضي،  �ل�ضيف  يف 
�إن هذ� �جلو غري ماألوف يف تلك 
�لفرتة من �ل�ضنة. تتعدد م�ضار�ت 
�مل�ضي وهي توفر مناظر مده�ضة 
�لثالثة  �جل��ب��ال  على  تقت�ضر  ال 
ويونغفر�و(  وم���ون�������ض  )�إي����ج����ر 
ب���ل ت�����ض��م��ل �أي�������ض���اً ب���ح���رية ثون 
وب��ح��رية ب��ري��ن��ز. �أ���ض��م��اء �جلبال 
م�ضتوحاة من �أ�ضطورة عن �ضابة 
يحميها  ك�����ان  ))ي����ون����غ����ف����ر�و(( 

�لغول  ر�هب )�أي )مون�ض(( من 
�ملتوح�ض )�أي )�إيجر(( �لذي كان 

يريد �العتد�ء عليها.
�أثناء �لتجول حول �لقمة، ميكن 
روؤي����ة وف��ع��ل ن�����ض��اط��ات ك��ث��رية يف 
م�����ض��اح��ات د�خ���ل���ي���ة. ث��م��ة مركز 
خ��الب ت��اب��ع جل��ب��ال �الأل���ب حيث 
�لعي�ض  طريقة  )�خ��ت��ب��ار(  ميكن 
�ل�ضنني. ثم  م��ر  يف �جل��ب��ال على 
ميكن �خلروج من هناك )بحذر 
زل����ق����ة!(  �الأر�����������ض  الأن  ����ض���دي���د 
ي�ضمل  �ل����ذي  )���ض��ف��ن��ك�����ض(  ن��ح��و 
�أي  يف  �أوروب���ا:  يف  �ملناظر  �أف�ضل 
ي���وم ����ض���ايف، مي��ك��ن روؤي�����ة �أج����ز�ء 
و�أملانيا  فرن�ضا  حتى  ت�ضل  بعيدة 
و�إيطاليا. �حر�ض على تخ�ضي�ض 
“ق�ضر  ل����زي����ارة  �ل���وق���ت  ب��ع�����ض 
متعّرج  ب��ك��ه��ف  )�أ����ض���ب���ه  �لثلج” 
وتكون  جليدية،  متاثيل  ي�ضمل 
و�الأر�ضيات  و�ل�ضقوف  �جل��در�ن 
�جلليد(.  م��ن  �أي�����ض��اً  م�ضنوعة 
قيل يل �إن حر�رة �أج�ضام �ل�ضياح 
لذ� تتغري معامل  ت��ذّوب �جلليد، 

���ض��ن��ة ويحتاج  ك���ل  ق��ل��ي��اًل  �مل���ك���ان 
�ملوقع �إىل �ضيانة د�ئمة.

�إذ� مل تكتِف بهذه �ملناظر، ميكن 
�ملعّلق  �ضيغري�ضويل  ج�ضر  زي��ارة 
ر�ئعة  م��ن��ط��ق��ة  ث�����ون  ث������ون.  يف 
�ل���وق���ت وف��ي��ه��ا طعام  ل��ت��م�����ض��ي��ة 
بعد  ت��اري��خ��ي��ة.  وم��ع��امل  مده�ض 
مت�����ض��ي��ة �ل���ن���ه���ار ب��ال��ت��ج��ول بني 
�حلزمة  )�ط����ل����ب  ث�����ون  ق�������ض���ور 
دور  ب����اأد�ء  ل����الأوالد  ت�ضمح  �ل��ت��ي 
�ل��ف��ر���ض��ان(، مي��ك��ن زي����ارة ثالثة 
لكم  �ملوكلة  �ملهام  و�إمت���ام  ق�ضور 
م��ن على ح�ضان  )�مل��ب��ارزة(  مثل 
فخمة  دروع  و����ض��ت��ع��م��ال  خ�ضبي 
ثم  حقيقيني!  فر�ضان  دور  الأد�ء 
من  ف��ري��دة  بنزهة  �لقيام  ميكن 
معّلقني  ن��ك��ون  ع��ن��دم��ا  ن��وع��ه��ا. 
يف �ل��ه��و�ء، ن�ضعر ب��اأن ك��ل خطوة 
ن��خ��ط��وه��ا حت���رك �جل�����ض��ر �لذي 
يتاأرجح بفعل �لرياح. �إذ� مل تكن 
�ل���ق���ل���وب، ميكنك  م���ن ���ض��ع��ي��ف��ي 
�ال�ضتمتاع باملناظر �خلالبة �لتي 

تخطف �الأنفا�ض حرفياً!.

فيال دي ليفا
 جوهرة كولومبيا

على بعد ب�ضع �ضاعات من �لعا�ضمة بوغوتا، تقع هذه �ملدينة �لكولونيالية 
�إجازة  يف  �لعا�ضمة، خا�ضة  و�ضكان  لل�ضياح  �أ�ضبحت مالذ�  �لتي  �ل�ضاحرة، 
نهاية �الأ�ضبوع، حيث تكتظ مقاهيها ومطاعمها وحمالتها �لتي تبيع كل ما 
تزخر به كولومبيا من �ضناعات تقليدية.ت�ضري بك �حلافلة من بوغوتا �ىل 
فيال دي ليفا يف طريق حتيطه �لربى �خل�ضر�ء وحقول �لذرة �لتي تطل 
�لتي  بوياكا،  حمافظة  يف  �ملدينة  هذه  وتقع  �الوكاليبتو�ض،  �أ�ضجار  عليها 
تعد من �ملحافظات �لتاريخية يف كولومبيا لدورها يف حرب �ال�ضتقالل. ويف 
�أغ�ضط�ض  �ملكان �مل�ضمى ج�ضر بوياكا، حقق �ضيمون بوليفار يف �لتا�ضع من 

�ال�ضبانية. �لقو�ت  �ضد  �ملوؤزر  �لن�ضر   1819
ويذكر ن�ضب تذكاري يف �ملكان ذ�ته مبعركة �ال�ضتقالل هذه، �لتي �ضمحت 
بتحرير خم�ض دول، هي: كولومبيا وفنزويال و�الكو�دور و�لبريو وبوليفيا، 
من قب�ضة �ال�ضبان فيما ترفرف عاليا، �عالم هذه �لدول فوق هذ� �لن�ضب.
وعلى بعد 40 كيلو مرت� من �لن�ضب �لتذكاري و3 �ضاعات ون�ضف �ل�ضاعة 
عن �لعا�ضمة بوغوتا وغري بعيد عن و�دي جفت مياهه، تظهر فيال دي ليفا 
�لتي تعد من �أقدم �ملدن �لكولونيالية يف كولومبيا، حماطة بال�ضخور.. �إنها 
مدينة كبرية بو�جهات فخمة، و�أما منازلها فاأبو�بها ونو�فذها من �خل�ضب، 
يف ما تعلوها �ضرفات جميلة ذ�ت طابع موري�ضكي، ذي خ�ضو�ضية �أندل�ضية 
حم�ضة.ورغم حر�رة جو �ملدينة مقارنة باأ�ضبانيا، فاإن �ل�ضائح ي�ضعر وكاأنه 
يف قلب �الأندل�ض ب�ضبب هند�ضة �ملدينة �لتي تتو�ضطها �ضاحة كبرية ت�ضل 
بها  بينما حتيط  ن��اف��ورة،  وتتو�ضطها  �ل��ف مرت مربع،   14 �ىل  م�ضاحتها 
بيوت جميلة �لت�ضميم مت طالوؤها باللون �الأبي�ض، فيما زين �لبع�ض منها 
باأقو��ض.ومتثل �ل�ضاحة مركز �الحتفاالت و�ملهرجانات �لتي تقام يف �ملدينة 
كمهرجان �لطائر�ت �لورقية، �لذي يقام يف �غ�ضط�ض، وم�ضابقة �جلمال يف 

�كتوبر، ومهرجان �الأنو�ر يف دي�ضمرب.
�لذي  �لطريق  �ل�ضو�رع، فمر�ضوفة من كل �جلو�نب باحل�ضى حتى  و�أم��ا 
يقود �ىل متحف �لفن �لكولونيايل. ومهما كانت وجهتك فلن ت�ضيع �أبد� 
يف هذه �ملدينة �لتي تتميز مبحاّلها �ملخت�ضة ببيع �لتحف �لفنية و�لتذكر�ت 

ومطاعمها وور�ضاتها �ملخت�ضة بال�ضناعات �لتقليدية.
ت�ضت�ضيف  �أن��ه��ا  ه��ي  ب��ه،  وتفخر  ليفا  دي  فيال  فيه  تتفوق  م��ا  �أب���رز  وم��ن 
فنانوها  و�أم��ا  كولومبيا،  يف  �ملوجودين  �الأج��ان��ب  �ملقيمني  من  ع��دد  �أك��رب 
�ي�ضا  ت�ضتهر  لذلك  كلها،  �لالتينية  �أمريكا  يف  �الأ�ضهر  فهم  �لت�ضكيليون 
بقاعات �لعر�ض �لتي تت�ضابق لتقدمي جديد فناين �ملدينة وغريهم ممن 
�ملتو��ضع،  �ضكانها  عدد  ليفا.ورغم  دي  فيال  يف  لوحاتهم  عر�ض  ي�ضرفهم 
�لذي ال يزيد على 12 �ألف �ضخ�ض )وقد ت�ضاعف �لعدد يف ب�ضعة �أعو�م(، 
ت�ضل  �ضنويا  ت�ضهد منو�  ليفا  دي  �إن فيال  للمدينة  �لبلدي  �ملجل�ض  يقول 
منو�  �لكولومبية  �مل���دن  �ك��رث  م��ن  �مل��دي��ن��ة  ه��ذه  و�ن   %7.5 �إىل  ن�ضبته 
فيما  ي���وم،  ك��ل  �لبيت  ون�ضف  بيت  �أ���ض��ا���ض  و���ض��ع  ت�ضهد  دمي��غ��ر�ف��ي��ا، حيث 
�ليوم  �أ�ضبحت  �ملدينة  �ضهر.هذه  كل  �ضياحية جديدة  موؤ�ض�ضة  �فتتاح  يتم 
مالذ �ملتقاعدين و�لعائالت، حيث ينتقل �ليها �لعديد من �لعائالت �لتي 
و�ال�ضتفادة  �ضعيدة،  �أي��ام  ق�ضاء  �ج��ل  من  �أ�ضبوع  كل  نهاية  بوغوتا  ت�ضكن 
�لطبيعة  بجمال  و�لتمتع  مطاعمها،  تقدمها  �لتي  �ل�ضحية  �الطباق  من 

و�لتحف �لنفي�ضة و�ملالب�ض، خا�ضة �لقبعات �لكولومبية.

متتع باأجمل اللحظات فور و�صولك اىل هذا البلد اجلميل

�سوي�سرا..مناظر خالبة وجبال �ساهقة وبحريات جميلة
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فــن عــربـــي

27 قراءة جديدة يقدمها الفيلم لتحفة �صك�صبري اخلالدة

)روميو وجولييت( ق�سة احلب اخلالدة تعود لل�سينما

يعيد بيرت لند�صمان جمددا اإىل ال�صينما

)باركالند(.. حينما تتورط الرباءة باغتيال الرئي�ض كينيدي!

جم�������دد� ي���ت���م ������ض����ت����ع����ادة �ح�����دى 
�خلالدة  و�ل��ق�����ض�����ض  �مل�����ض��رح��ي��ات 
)وليم  �لب�ضرية  لرت�ضانة �حلكمة 
�ضك�ضبري( حيث ت�ضتعيد هوليوود، 
يف  وجولييت(  )روم��ي��و  م�ضرحية 
باالأحا�ضي�ض  عامر  �ضينمائي  �طار 
و�لنب�ض يف حتفة �عتقد �ضخ�ضيا 
ب���اأن���ه���ا ���ض��ت��ب��ك��ي �مل���ر�ه���ق���ني حول 

�ل����ع����امل، �مل��ت��ع��ط�����ض��ني �ىل 
هكذ� �بد�ع �ن�ضاين عامر 

ب����ال����ع����ذوب����ة و�حل������ب 
ق���������ر�ءة  و�الأمل. 
يقدمها  ج����دي����دة 

�لفيلم لهذه �لتحفة �ل�ضك�ضبريية 
�خل������ال������دة م�����ن خ�������الل �الن�����ت�����اج 
يتز�من  �جل��ودة  عايل  �ل�ضينمائي 
ع��ر���ض��ه م���ع ب���د�ي���ة ع��ر���ض بذ�ت 
�لربيطاين  �لنجم  يقدمه  �ال�ضم 
�ور�ن������دو ب��ل��وم يف ب������رودو�ي هذه 
�ال�ضتعد�د�ت  ت��ل��ك  وك����اأن  �الأي�����ام، 
ت�����ر������ض�����خ وت���ع���ي���د 
�ك����ت���������ض����اف 
ول�����ي�����م 

كاأحد  �جل��دي��د  للجيل  �ضك�ضبري 
�أه�����م ���ض��ن��اع �مل�������ض���رح و�ل�����ض��ع��ر يف 

�لتاريخ.
تاأتي هذه �لتجربة بعد �ضبعة ع�ضر 
ذ�ت  حمل  �ل��ذي  �لفيلم  من  عاما 
�ال���ض��م و�ل���ذي �خ��رج��ه ب��از لرمان 

ومن بطولة ليوناردو ديكابرييو.
حب  ق�ضة  ��ضهر  �ىل  يذهب  عمل 
�ل��ع��امل ع��رب ك��ل �لع�ضور حيث  يف 

�حلب و�الأمل و�ملاأ�ضاة.
�ملخرج  ي���ذه���ب  �ل��ع��م��ل  ه����ذ�  ويف 
كارلو كاريلي �ىل �لتقليدية يف �أدق 
 ، �ضيلها تفا
وك�����اأن�����ه�����ا 
ت�����ع�����ود 
ب����ن����ا 

�حد�ث  ذ�تها حيث  �لفرتة  �ىل 
مدينة  يف  جت��������ري  �ل����ف����ي����ل����م 

)فريونا( �اليطالية.
�لكثري  �����ض����اه����دت  ���ض��خ�����ض��ي��ا 
م���ن �ل�����ق�����ر�ء�ت �مل�����اأخ�����وذة عن 
�أعمال  ع���رب  �مل�����ض��رح��ي��ة،  ه����ذه 
وبلغات  و�ضينمائية  م�ضرحية 
وجن�ضيات متعددة، ولكن نحن 
�أم��ام جتربة تذهب �ىل حتليل 
على  يقع  �ل��ذي  �لنف�ضي  �الأمل 
ع���ا����ض���ق���ني ج�������ر�ء �ل����رف���������ض.. 
للخالفات  ح�ضادهما  وج���ر�ء 

�لتي تربط �لعائلتني.
ما  ولكن  �لثنائي  �أد�ء  يده�ضنا 
�الح����د�ث  ور�ء  ن��ل��ه��ث  يجعلنا 
ق�ضوتها..  ن��ع��ل��م  ون��ح��ن  ح��ت��ى 
�لروؤية  و�أملها.. تلك  ونهايتها.. 
�الخ���ر�ج���ي���ة، �ل��ت��ي جت��ت��ه��د يف 
ت��ق��دمي ق����ر�ءة ع��ال��ي��ة �جل���ودة، 
���ض��ي��ك��ون ل��ه��ا �أب��ع��د �الأث�����ر، �أوال 
يف م���د ج�����ض��ور �ل��ت��و����ض��ل بني 
�ضباب �ليوم وقامة �ضاخمة من 
)وليم  �ل��ع��امل��ي  �الأدب  ق��ام��ات 
�كت�ضاف  و�ي�����ض��ا  �ضك�ضبري( 
�ضيكون  �ضينمائية  م��و�ه��ب 
�ملدخل  مبنزلة  ح�ضورها 

�ىل �لنجومية.
�لدر�مية  �ملعاجلة  �ضاغ 
�ل�ضيناري�ضت  �جلديدة 
ج���ول���ي���ان ف��ي��ل��وز وهو 
م���������ن ك�����������ض�����ف ع������دة 
ومنها  مهمة  �أع��م��ال 
�يبي(  ت������اون  )د�ون 
و)�ل�ضائح( وفيكتوريا 
كما  وه�����و  �ل�������ض���اب���ة( 
����ض��ل��ف��ن��ا ي��ع��ت��م��د على 
ن���������������ض م���������ض����رح����ي����ة 
وجولييت(  )روم���ي���و 

لوليم �ضك�ضبري.
�ل���������ض����خ���������ض����ي����ات  يف 
�ل��رئ��ي�����ض��ة ن�����ض��ري �ىل 
�الأمريكية  �ل��ن��ج��م��ة 
�لتي  �ضتنفيلد  ه���ايل 
ت�������وؤك�������د خ���ط���وط���ه���ا 
�ل����ب����ي����ان����ي����ة ق���ف���زه���ا 

ومن  �لنجومية،  ���ض��وب  �ل�ضريع 
�أع��م��ال��ه��ا )ج����ر�ن����د ك�����رو( و)ه���ي 
�ل���ذئ���ب( و)ت������رو غ���ري���ت(. معها 
�لربيطاين  �ملمثل  )روميو(  بدور 
دوغال�ض بوث، �لذي �ضتكون هذه 
ف�ضاء  يف  �لقفز  مبثابة  �لتجربة 

�لنجومية و�ل�ضهرة.
�لعو�ئل  م��ن  عائلتني  ب��ني  ���ض��ر�ع 
�الر�ضتقر�طية يف مدينة )فريونا( 
�الي���ط���ال���ي���ة وع���ل���ى خ��ل��ف��ي��ة ذلك 
�لتي  �حل���ب  ت��اأت��ي ق�ضة  �ل�����ض��ر�ع 
�لعو�ئل  ت��ل��ك  �ح����دى  �ب���ن  جت��م��ع 
م��ع �ب��ن��ة �ل��ع��ائ��ل��ة �الأخ�����رى، هكذ� 
كبرية..  ب��ب�����ض��اط��ة  �حل��ك��اي��ة  ه���ي 
ي��ك��ون �حلب  �أن  ب���دال م���ن  ول��ك��ن 
�ل�ضر..  ي��ت��ف��ج��ر  �حل���ا����ض���ر..  ه���ي 
و�لرف�ض.. و�الأمل و�ملاأ�ضاة يف وجه 

تلك �لعاطفة.
�ضممها  ر�ئ���ع���ة  �زي�����اء  �ل��ف��ي��ل��م  يف 

وم��و�ضيقى  بيجي���ويل،  ك��ارل��������������و 
كروزن�ض���كي  �ي��ب��ل  كتبه����ا  ع��ذب��ة 
وت�ض���وير ين�ضاب بعذوبة لد�يفيد 
�ضل�ضلة  ����ض���ور  �ل������ذي  ت���ات���ر����ض���ال 
�ل��ك��و�ك��ب( و)�مليل  �أف����الم )ح���رب 

�الأخ�ضر(.
ونعود �ملخرج كارلو كارويل �لذي 
)�ال�ضطورة  �ف�����الم  ل���ه  ���ض��اه��دن��ا 
و)رح����ل����ة   ،2007 �الأخ������������رية( 
هنا  وه�������و   1992 �ل��������������رب�ءة( 
�الحا�ضي�ض  ع��ل��ى  ��ضتغاله  ورغ���م 
يظل  �ن��ه  �ال  �جليا�ضة  و�لعو�طف 
ي��ق��دم حت��ل��ي��ال م��ع��م��ق��ا، ع���ن �آث����ار 
�ل�ضر�عات على �لعو�طف.. وكاأنه 

يقوم �حلب يف زمن �ل�ضر�عات.
خلود  ����ض���ر  ن�����ق�����ول..  �ن  وي���ب���ق���ى 
)���ض��ك�����ض��ب��ري( يف ت��ل��ك �ل����ق����ر�ء�ت 
منذ  �ضاغها  الب��د�ع��ات  �مل��ت��ج��ددة 

�ربعة قرون من �لزمان.

كايتي هوملز... تغّرد اأي�سًا 
 

و�ضارت  تويرت،  �إىل موقع  �أخ��ري�ً  كايتي هوملز  �الأمريكية  �لنجمة  �ن�ضمت 
على خطى �آالف �مل�ضاهري �لذين يتو��ضلون مع معجبيهم عرب �لتغريد.

 ،holmeskatie و�أطلقت هوملز ح�ضابها �خلا�ض على )تويرت( حتت ��ضم
»�أنا  تقول:  تغريدة  �أول  يف  وكتبت  لالأمر،  �ل�ضديدة  حما�ضتها  عن  معربة 

�ضعيدة جد�ً الأنني على تويرت!«.
و�أحلقتها بتغريدة �أخرى هي )�أر�ضل �أول تغريد�ت يل من جنوب �إفريقيا(، 
كما ن�ضرت �ضورة لها مع �ملغنية تايلور �ضويفت �لتي تعمل معها على ت�ضوير 

فيلم The Giver من �إنتاج نيكي �ضيلفر.

بالن�ضبة  �لكر�م  مرور  الند�ضمان  بيرت  و�ل�ضيناري�ضت  �ملخرج  ��ضم  مير  قد 
لكثري من جمهور �ل�ضينما، �لذي يعرف من �ل�ضينما جنومها من �جلن�ضني 
فقط، ولكنهم ال يكلفون �أنف�ضهم �لبحث عن �الأ�ضماء �لتي ت�ضنع �البد�ع... 
الند�ضمان  بيرت  يعود  �جل��دي��د  فيلمه  �ل��ك��ربى.يف  �ل�ضينمائية  و�لق�ضايا 
من   )2007 )�ل��ت��ج��ارة  ومنها  باأعماله،  �ملقل  وه��و  �ل�ضينما،  �ىل  جم��دد� 

�ملتحدة خالل حدث تاريخي لعله �الأهم يف  �ل��والي��ات  تاريخ 
حيث  �الأم������ريك������ي������ة، 

مبنظور  ولكن  كينيدي،  ج��ون  �الأ�ضبق  �الأم��ريك��ي  �لرئي�ض  �غتيال  ح��ادث 
يوم  تك�ضا�ض،   - د�ال���ض  �لفيلم يف  �أح��د�ث  وز�وي��ة خمتلفة ومعمقة.جتري 
يذهب  �لفيلم ال  كينيدي  �لرئي�ض  �غتيال  يوم  وهو   ،1963 نوفمرب   22
�ىل ��ضتعادة وتكر�ر ذلك �حلادث، بل �ىل ر�ضد وحتليل و�أمل ومعاناة عدد 
من �ل�ضخ�ضيات )�لربيئة( �لتي تورطت يف ذلك �حلدث �جللل، وتكاد تكون 
ذلك  �لتحقيق.على خلفيات  نتيجة  و�لتهديد  للخطر  تعر�ضت  حياتها قد 
�لذي  �لفيلم  وه��و  �الغتيال،  م�ضهد  �لتقط  م�ضور  حكاية  نتابع  �حل��دث، 
جميع  على  يومي  �ضبه  وب�ضكل  عقود  �ربعة  من  �أك��رث  ومنذ  يوميا  ي�ضتعاد 

�ملحطات �لتلفزيونية...
كما نتابع حلظات �الأمل و�لتعب و�ملو�جهة مع �مل�ضري، لعدد من عنا�ضر 
�الأ�ضرة �لطبية من �أطباء وممر�ضات حينما و�ضلهم �لرئي�ض �المريكي 

كينيدي غارقا بدمه... 
�مل�ضور  ذل��ك  ب��ات  ب��ارك��الن��د.ف��ج��اأة  م�ضت�ضفى  يف  �مل���وت  �ضكر�ت  يعي�ض 
�الأمر  �الع��الم...وه��ك��ذ�  و�أج��ه��زة  �ملحققني،  مرمى  يف  �لطبي  و�لفريق 
�أ�ضرته �أ�ضال،  �أ�ضرة �لقاتل )يل هاريف �وزو�ل��د( �لذي مل يكن يعرف  مع 

�لتحقيق  ع���ذ�ب���ات  ت��ت��ح��م��ل  ب��ه��ا  ف����اذ� 
و�مل��ح��ا���ض��رة ب��االأ���ض��ئ��ل��ة...وك��اأن ذلك 
ب�����ض��ط��وت��ه لتدمري  �حل�����ادث، ذه���ب 
وت�������ض���وي���ه ب���������ر�ءة �ل���ك���ث���ري من 
تعي�ض  �لتي كانت  �ل�ضخ�ضيات، 
و�لتز�م...يف  بعفوية  حياتها 
حلظة �ملوت ي�ضبح �جلميع 
ع��ل��ى ق����دم �مل���������ض����او�ة... 
ول����ك����ن ح���ي���ن���م���ا ت���ب���د�أ 
�لتحقيقات  م���ع���ادل���ة 
و�الأمن، عندها تنتهي 
�ل����������������������رب�ءة... �ل����ك����ل 
لل�ضغط...  ي��ت��ع��ر���ض 
و�ل����ك����ل ي���ت���ع���ر����ض �ىل 
ذنب  �مل���ح���ا����ض���رة.ف���م���ا 
�أ�ضرة يل هاريف �وزو�لد، 

�ذ� ك���ان ه��و جم��رم��ا، وم���ا ذن���ب �ل��ف��ري��ق �لطبي 
تفلح  �لرئي�ض ومل  �نقاذ  �أج��ل  �جتهد من  �ل��ذي 
ت��ر�ف��ق �الأح���د�ث  �ل��ت��ي  ج��ه��وده...�ن��ه��ا �لفو�ضى 
كل  وتدمر  ���ض��يء...  كل  و�لتي تطحن  �ل��ك��ربى، 
مل  �ضيئا  لنا  ي��ق��ول  ال  �لنهاية  يف  �ضيء.�لفيلم 
�لرئي�ض  �غتيال  مو�ضوع  يف  بالفعل  نعرفه  نكن 
�المريكي كينيدي، ولكنه قال �لكثري مما مل يرو 
ومل ي�ضرد عن �ال�ضخا�ض �البرياء... �لب�ضطاء... 
بالكامل. تدمرت  قد  حياتهم  تكون  تكاد  �لذين 
بدور �لطبيب �لذي يحاول �نقاذ �لرئي�ض، يتاألق 
�ل��ط��ب��ي��ب ذو �حلظ  ذل���ك  �ي���ف���رون،  �ل��ن��ج��م ز�ن 
�لعاثر �لذي جعله يناوب يف ذلك �ليوم، ويتحمل 
و�مل�ضوؤولية... ويبذل ق�ضارى جهده  �للحظة... 
�لتمري�ضي،  �لفريق  �لرئي�ض مع  �نقاذ  �أجل  من 

ولكن جهودهم ال تكلل بالنجاح.
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العلكة جتعل املخ اكرث تركيزا
يفيد فى حتفيز  �للبان  �لعلكة  �أن م�ضغ  بريطانية حديثة  در��ضة  ك�ضفت   
�أثناء  �لعلكة  تاأثري م�ضغ  على  �لباحثون  ورك��ز  �لرتكيز،  على  �مل��خ  ق��در�ت 

�ختبار ذ�كرة يعتمد على �ل�ضمع.
�الأرقام  ترتيب  ر�ضد  فى  و�ضرعتهم  دقتهم  وفق  �مل�ضاركني  نتائج  و�ضجلت 
�أثناء  �لعلكة  مب�ضغ  تقوم  جمموعة  �لباحثون  وجعل  و�لزوجية.  �لفردية 

�لعملية و�الأخرى ال تفعل ذلك.
�لفعل  رد  ف��ى  �أ���ض��رع  �لعلكة  �ل��ذي��ن مي�ضغون  �مل�����ض��ارك��ون  ك��ان  ع��ام  ب�ضكل 
�أثناء  �لعلكة  مي�ضغو�  مل  عمن  �لنتائج  �إع��ط��اء  فى  دق��ة  و�أك��رث  و�لتوقيت 

�الختبار.
وقد كان ذلك و��ضحاً ب�ضكل خا�ض مع نهاية �ملهمة كما ذكرت �لدر��ضة �لتى 

ن�ضرت موؤخر�ً فى �جلريدة �لربيطانية لعلم �لنف�ض.

اأف�سل 4 متارين �سباحية لتنظيم ال�سهية
ما جتهلينه عن �لتمارين �لريا�ضية �ل�ضباحية �أّن 10 دقائق فقط كافية 
بتزّود ج�ضمك بالطاقة طيلة �ليوم، كما �أنها تنّظم �ل�ضهية يف تناول �لطعام 
فال ت�ضعرين باجلوع �ل�ضديد. ومن �جلدير ذكره �أنها ت�ضاعدك على خ�ضارة 
�لريا�ضة  �لكايف ملمار�ضة  �لوقت  �إذ� كنت ال متلكني  �لدهون.  �لوزن وحرق 
خالل يومك ما عليك �ضوى بدء نهارك ببع�ض �لتمارين �لتي تنع�ض يومك 

وتبقيك يف حيوية مطلقة.
�إليك بع�ض �لتمارين �لريا�ضية �ل�ضباحية من �أجل حتقيق �لوزن �ملثايل 

و�لتمتع باحليوية طيلة �ليوم:
 -�لتمرين �الأول:

�الأر�ض،  ذر�عيك على  بثني ركبتيك، ومّدي  �إ�ضتلقي على ظهرك، وقومي 
حيث يكون ر�أ�ضك مرتكز�ً على �الأر�ض. بعدها �إرفعي ر�أ�ضك حتى مالم�ضة 
ثم  �لبطن،  لع�ضالت  �إر�دي  قب�ض  مع  بالتز�من  �ل�ضدر،  ملنطقة  �لذقن 

عاودي �إنز�ل ر�أ�ضك بهدوء �إىل و�ضعيته �الأوىل على �الأر�ض.
 -�لتمرين �لثاين:

ممدودتني  ذر�ع��اك  تكون  بحيث  �ملتباعدتني،  �ل�ضاقني  و�ضعية  مع  قفي   
�إىل  بال�ضدر  دور�ن  بحركة  قومي  �الأع��ل��ى،  �إىل  مفتوحتني  يديك  ور�حتا 

�ليمني، ثم �إىل �لي�ضار.
 -�لتمرين �لثالث:

�أي�����ض��اً ك��م��ا يف �ل��ت��م��ري��ن �ل�����ض��اب��ق ق��ف��ي و�أح��ر���ض��ي ع��ل��ى �أن ت��ك��ون �ضاقاك 
باأعلى  �إحني  �أو  �أميلي  ثم  من  جانبياً.  مم��دودت��ني  وذر�ع���اك  متباعدتني 
خلف  ي��دك  و�ضعي  �لي�ضرى،  للجهة  ث��م  �ليمنى  للجهة  جانبياً  ج�ضمك 

ردفيك و�أخرى خلف ر�أ�ضك.
 -�لتمرين �لر�بع:

�أميلي �ضدرك �إىل �الأمام بحيث تكون �ضاقاك متباعدتني ويد�ك ممدودتني 
�ليد  توجيه  �لي�ضار مع  �إىل  ثم  �ليمني  �إىل  �إىل �جلانبني، حّركي �ضدرك 
�لي�ضرى  �ل��ق��دم  نحو  �ليمنى  �ليد  �ملعاك�ضة.  �ل��ق��دم  �أ�ضابع  �أط���ر�ف  نحو 

و�لعك�ض �ضحيح، مع �إبقاء �لظهر جال�ضاً. لفيل خالل معر�ش �صحر الفن يف بكني. )اأ ف ب(  3D امراأة جتل�ش بجوار لوحة

النحلة 
الت�������ع�������ي���������������ض 
�ل��������ن��������ح��������ل��������ة 
�أكرث  �لعاملة 
ب�ضعة  م�������ن 
،بينما  �أ�ضابيع 
ي���ع���ي�������ض ذك����ر 
ب�ضعة  �لنحل 
�أ�ضهر ،وتعي�ض 
�مل�����ل�����ك�����ة ع�����دة 
�ضنو�ت للنحل 
ع�������دة ف����و�ئ����ذ 
ف������ب������ج������ان������ب 
�����ض���ت���خ���د�م���ه 
ل������ت������ل������ق������ي������ح 

�ملح�ضول و�نتاج �لع�ضل و�ل�ضمع ،�إن تربية �لنحل متثل منودجا لل�ضناعة 
�لنظيفة غري �ملكلفة �أو �مللوثة للجو و�لرتبة معظم �لنحل �ضلمي �إال �ذ� مت 
�زعاجه ،ولكن يوجد بع�ض �النو�ع �لعدو�نية .قد تكون لدغة و�حدة من 
�لنحل مميتة لل�ضخ�ض �ل�ضديد �حل�ضا�ضية من �لنحل ،ولكن هذه �حلاالت 
نادرة وي�ضتطيع معظم �ال�ضخا�ض �لبالغني حتمل من 300-500 لدغة 

دون �ي عالج .

• ما هي اللعبة الأغرب يف الريا�صة؟
يف  م��رة  الأول  ظهرة  �لتاريخ  �ضهدها  لعبة  �غ��رب  �ليدين  على  �مل�ضي 
�لنم�ضا عام 1318)1900(�ذ قطع �حد �لنم�ضاويني م�ضافة 1400 

كيلو� م�ضيا على يديه يوم �ضار من فيينا �ىل باري�ض يف 55 يوم  
العامل؟ يف  رجل  اخف  هو  • من 

�أخف رجل يف �لعامل هو �الإجنليزي جونى بول ماكر ثارى فقد بلغ   
وزنه عندما كان يف �ل�ضابعة ع�ضرة من عمره 5 كيلو جر�م 

• ما هي اكرب مكتبة خا�صة ؟
ون�ضف  مليون  وتبلغ  بنهام  جل��ون  ملك  ه��ي  �ل��ع��امل  يف  مكتبة  �ك��رب 
يف  �خلا�ضة  مكتبته  يف  �ل�ضخم  �لعدد  ه��ذ�  �ضم  و�ل��ذي  كتاب  �ملليون 

والية �نديانا �الأمريكية  ولكن مل يتمكن من قر�ءتها  

• هل تعلم �أن خمرتع �الآلة �حلا�ضبة هو بليز با�ضكال �لفرن�ضي �ضنة 1785 م 
ك��غ من   0.45 م��ا يحدثه وزن  ي��ع��ادل  �ن��ف��ج��ار  �ل��ب��رتول م��ن  0.47 ليرت م��ن  م��ا يحدثه  �أن  ه��ل تعلم   •

�لديناميت
• هل تعلم �أن وزن �لطن من �حلديد بعد �أن ي�ضد�أ متاما ي�ضبح ثالثة �أطنان 

• هل تعلم �أن �ملياه ميكن �أن ت�ضتخدم كاأد�ة قطع و تكون �أف�ضل من �أي �ضالح حاد 
• هل تعلم �أن �لعامل �لريا�ضي �إ�ضحاق نيوتن قد �بتكر �ملتو�لتة�لعددية وهو يف �ل�ضف �لثالث �الإبتد�ئي

• هل تعلم �أن �ضوء �ل�ضم�ض ي�ضل �إىل �الأر�ض يف 8 دقائق0
• هل تعلم �أن �ل�ضخ�ض �ملوهوب يتجاوز حا�ضل ذكائه 130 درجة و�أن 95 باملائة من �لنا�ض يرت�وح حا�ضل 
ذكائهم بني 70 - 130درجة �أما �ملغّفلني فيرت�وح ذكائهم ما بني 50 -70 درجة و�لبله ما بني 20 - 50 

درجة و�أخري� �ملعتوه �لذي تقل درجة ذكائه عن 20 درجة
• هل تعلم �أن �لكاأ�ض �ل�ضميك معر�ض للك�ضر �أكرث من �لكاأ�ض �لرقيق فيما �إذ� و�ضع به م�ضروب �ضاخن

هناك يف غرفة �ضيقة وعلى فر��ض ب�ضيط كان ينام ح�ضان وهو يتقلب يف فر��ضه، مل ي�ضتطع �ن ينام، مل 
تغم�ض له عني ملاذ� ..�آه �نه �ضبب عظيم نعم فقد �رتكب ح�ضان خطاأ بل جرما كبري� �متدت يده و�خذ 
بع�ض �ملال من درج �ضاحب �لعمل.. مبلغ ب�ضيط كان يريد �ن ي�ضرتي به الأوالده ك�ضوة تقيهم من برد 
�ل�ضتاء لكن هذ� �ملبلغ كان مثل �لنار يتقلب عليها ح�ضان فتلهب ج�ضده وال ينام وعندما �ضنحت له فر�ضة 
ليغفو قليال �ضاهد هذه �ملالب�ض على �ج�ضاد �والده ت�ضتعل.. يا �لهى �حميهم يل.. هكذ� �ضرخ �مل�ضكني فزعا 
.وقف بجانب �لفر��ض ثم جل�ض ي�ضتغفر ربه ويبكي يف �ل�ضباح وقبل �ن يح�ضر �ي �ضخ�ض �إىل �لعمل رد 
ح�ضان �ملبلغ �إىل �لدرج نعم رده وقال: �حلمد هلل مل يك�ضف �حد �ضيئ و�ضاأظل ح�ضان �لنظيف �لذي يثق 
فيه �جلميع و�لذي مل يخن �المانة �بد� و��ضتعاذ باهلل من �ل�ضيطان �لرجيم. عند �لظهر وبعد �نتهاء فرتة 
�لعمل �الوىل جل�ض �ضاحب �لعمل لي�ضوى �حل�ضابات وجمع �ملال من �لدرج ثم قال ب�ضوت عال �حلمد هلل 
كله متام وكانت لتلك �لكلمة وقع جميل على �ذن ح�ضان فحمد �هلل.. عندها نادى عليه �ضاحب �لعمل 
وقال هيا ياح�ضان �ن �م �والدي تريدك �ليوم المر هام لنذهب معا. ذهب ح�ضان مع �ضاحب �لعمل وجل�ض 
ي�ضرتيح فجاءت زوجة �لرجل لتقول: �هال عم ح�ضان، �أريدك الأمر هام.. �وال لتذهب �إىل �ملطبخ وحتمل 
ما جهزته لك من حلم و�ضمك وحبوب لبيتك. ثانيا خذ هذه �الكيا�ض لتحملها �إىل �والدك �نها مالب�ض 
جديدة جميلة �ضتعجبهم كثري� فقد جاء �ل�ضتاء �ضريعا وهم �ضيحتاجون لها. وثالثا فاأ�ضرع �ضاحب �لعمل 
وقال ثالثا هذه عندى �نا.. خذ �ملال فانت ت�ضتحق مكافاأة تعمل معي زمنا ومل �عطك مكافاآت.. كما �نى 
�مرت لك بزيادة يف ر�تبك لت�ضتطيع �ن تكفي طلبات بيتك و�والدك فانا �حبك ياعم ح�ضان منذ �ن كنت 

تعمل مع و�لدي.
 حمل ح�ضان �خلري بني يديه ودموعه تكاد تنهمر وعاد لبيته ونادى زوجته و�عطاها كل ما يحمله و�ضط 
فرحة �ل�ضغار �لكبرية �لتي جعلت قلبه يزغرد، ونادى زوجته ومنحها �ملال لتحتفظ به وعندما �ح�ضته 
قالت له �حلمد هلل مائه دينار مل �حلم بها �بد� و��ضتمع لتلك �لكلمة وقال لنف�ضه كان معي يف �ل�ضباح 
ع�ضرين دينار� كانت �ثقل على قلبى من جبال �الر�ض وذهب لفر��ضه و�غم�ض عينيه ونام نوما عميقا مل 

يحلم به �بد�.

�ضوت ال�ضمري 

عليا مفتاح النعيمي
متفوفة يف درا�ستها.. ومتعاونه مع 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  طبيبة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

هناء عبداملاجد
متفوقة يف درا�ستها.. ومتعاونه مع 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

فاطمة العريان
متفوقة يف درا�ستها.. ومتعاونه مع 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.
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ميثة عبداهلل الظاهري
متفوقة يف درا�ستها.. ومتعاونه مع 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

الذاكرة تقوي  اطعمة   8
�ملحاولة حلفظ جمموعة  �أو  �لدر��ضة  �أثناء 
من �ملعلومات لي�ض عليك �ضوى تناول طبقاً 
�إذ  �لزيت  من  �لقليل  مع  �جل��زر  �ضلطة  من 
و�لذ�كرة  �مل��خ  تن�ضيط  على  �جل���زر  ي�ضاعد 

الحتو�ئه على فيتامني )c( و�ملنغانيز.
ي�ضاعد  فهو  �لليمون  ع�ضري  �أو  �لليمون   -
على مد �جل�ضم بالطاقة وزيادة �لقدرة على 
�الإ�ضتيعاب و�النتباه كما �أن ع�ضري �لليمون 

يعمل على تهدئة �الأع�ضاب.
 - ت���ن���اول جم��م��وع��ة م���ن �مل��ك�����ض��ر�ت فطبق 
و�لفول  و�لف�ضتق  و�للوز  �جل��وز  من  �ضغري 
كما  �ل��ذ�ك��رة  تقوية  على  ي�ضاعد  �ل�ضود�ين 

�أ�ضا�ضيا  ج��زء�  يعد  ف��اجل��وز  �مل��خ  ين�ضط  �أن��ه 
ومقويا خلاليا �لدماغ.

 - كوب من �لزجنبيل بالع�ضل له قدرة قوية 
�لدماغ على  على تن�ضيط �جل�ضم وم�ضاعدة 
جديدة  الأف��ك��ار  و�لو�ضول  �ملعلومات  حفظ 
�ل��دم وي�ضمح له  �أن��ه ي�ضاعد على تدفق  كما 
كمية  دخ��ول  وبالتايل  للمخ  ب�ضهولة  �مل��رور 

كبرية من �الأوك�ضجني للدماغ. 
للذ�كرة  �ملن�ضطة  �الأط��ع��م��ة  م��ن  �لبي�ض   -
�لكولني  م��ادة  على  يحتوي  �لبي�ض  ف�ضفار 

�لتي تقلل من خماطر �لزهامير.
 - قطعة من �ل�ضوكوالته ت�ضاعد على تدفق 

�لدم �إىل �لدماغ وحتتوي على مادة �لكافيني 
وت�ضاعد على �إيقاظ �لدماغ.

 - �ل�����ض��ب��ان��خ ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ك��ل م��ن حم�ض 
�لتي تبطىء   K و   E �لفوليك وفيتامينات 
م��ن ���ض��ع��ف �ل���ذ�ك���رة م��ع ت��ق��دم �ل��ع��م��ر �إىل 
جانب �لكرنب و�مللفوف فله قدرة عظيمة يف 

تقوية �لذ�كرة لدى �لدماغ.
�ل�����تي  �لف�����و�كه  �أك��رث  م����������ن  �لتف����اح   -  
�لدماغ الحتو�ئه على  �لتهاب خاليا  حتمي 
�الأك�����ض��دة و�أه���م م��ا فيها ق�ضرتها  م�����ض��اد�ت 
ف��ه��ي �ل���ت���ي حت���ت���وي ع��ل��ى �أك�����رب ك��م��ي��ة من 

كري�ضيتني.


