
اإذا راأيت يوماً �سديقاً اأو اأحد اأفراد العائلة ي�سقط ويعاين 
ك�سراً كبرياً )ال �سيما يف الورك اأو العمود الفقري(، يجب 
اأن تدرك فوراً اأن االإ�سابة بالغة. لكن ميكن جتنب حوادث 
والتمارين  العامة  اجل�سدية  الر�ساقة  بف�سل  ال�سقوط 
عرب  اأي�ساً  ذلك  فعل  ميكن  التوازن.  لتح�سني  امل�ستهدفة 
معرفية.  ر�ساقة  على  للحفاظ  العقلي  الن�ساط  حتفيز 
ي�����س��اه��م ال��ع��ق��ل احل����ذق يف احل���ف���اظ ع��ل��ى ت�����وازن الفكر 

والقدمني.
يقول براد مانور، اأ�ستاذ طب حائز �سهادة دكتوراه يف كلية 
وال�سقوط(  احل��رك��ة  )ب��رن��ام��ج  وم��دي��ر  الطبية  ه��ارف��ارد 
نخطط  اأن  )يجب  بو�سطن:  يف  ال�سن(  كبار  )منظمة  يف 
ومعدل  اأف��ع��ال��ن��ا  ردود  وت��وق��ي��ت  وق���رارات���ن���ا  ل��ت��ح��رك��ات��ن��ا 
جداً  مهم  عامل  العقلي  الن�ساط  على  احلفاظ  انتباهنا. 

لتجنب حوادث ال�سقوط(.

احلفاظ على التوازن
و�سعيتنا.  ا�ستقامة  على  للحفاظ  نظام معقد  على  نتكل 
دوراً  ال��راأ���س  حركات  تر�سد  التي  الداخلية  االأذن  ت��وؤدي 

النظام  على  نف�سه  االأم���ر  ينطبق  امل��ج��ال.  ه��ذا  يف  مهماً 
احل�����س��ي اجل�������س���دي ال�����ذي ي��ن��ق��ل ط��ب��ي��ع��ة االأر��������س حتت 
من  العوائق  جتنب  يف  طبعاً  الب�سر  وي�ساهم  القدمني. 
ويخطط  كلها  املعلومات  ه��ذه  ال��دم��اغ  ي�ستوعب  حولنا. 
للتحركات وينفذها. يقول مانور: )التوازن نظام معقد. 
منه(.  اأ�سا�سياً  االإدراك ج��زءاً  ال�سن، ي�سبح  التقدم يف  مع 
ي�ساهم احلفاظ على ر�ساقة العقل يف حماية يقظة الفكر 

وي�ساعدنا على جتاوز العقبات يف هذا العامل املتبدل.

متارين
مانور  ي���ق���وم 

وزم����������������اوؤه 
بف�سل  التوازن  حت�ّسن  مدى  لتقييم  بدرا�سات  الباحثون 
ت�سمل  التي  التمارين  من  �سكل  وهو  ت�سي،  التاي  مترين 
حت�سن  الو�سعيات.  م��ن  �سل�سلة  ع��رب  ب�سا�سة  التحرك 
واجل�سم  العقل  ت�سّغل  الأنها  التوازن  ت�سي  التاي  متارين 

معاً.
يو�سح مانور: )ت�سمل ريا�سة التاي ت�سي حركات مدرو�سة. 

ت�سدد على اإدراك احلركات وال�سعور الذي تنتجه(.
تتوافر �سفوف التاي ت�سي ونظام متارين ذات �سلة، مثل 

الكيغونغ، على نطاق وا�سع.
كذلك، ميكنك ممار�سة متارين يومية لتح�سني توازنك. 
على  الوقوف  مثل  متكررة  حركات  التمارين  تلك  ت�سمل 
�ساق واحدة تزامناً مع رفع االأخرى. ميكن اإيجاد م�سدر 
تقرير  وه��و  اأف�سل(،  )ت���وازن  تقرير  يف  للمعلومات  جيد 
�سحي خا�س اأ�سدرته كلية هارفارد الطبية ويتوافر على 
موقع health.harvard.edu. ميكن اأن ي�ساعدك 

اأي مدرب �سخ�سي على تعّلم مترين يح�سن التوازن.

اأهمية الع�سات
اجل�سدية  والن�ساطات  العقلية  الر�ساقة  ت�ساهم  اأن  ميكن 
مترين  اأي  اأو  واليوغا،  والكيغونغ  ت�سي  التاي  وممار�سة 
اآخ���ر ي�����س��ّغ��ل ال��ع��ق��ل واجل�����س��م، يف احل��ف��اظ ع��ل��ى التوازن 
وجت��ن��ب ال��ت��ع��ر. ل��ك��ن يف ح���ال ف��ق��دَت ت���وازن���ك، يتطلب 
التعايف قوة ع�سلية، اأي القدرة على ممار�سة القوة �سريعاً 
اأي راق�سة على خطوة الدفع خال  ت��دّرب  )ي�سبه االأم��ر 
متارين  ع��رب  ال��ق��وة  ب��ن��اء  ميكن  �ستيب(.  )ك��وي��ك  رق�سة 
بالن�سبة  اجلانبية.  واخلطوات  القفز  مثل  وقوية  �سريعة 
الريا�سة  ح�س�س  يح�سروا  اأن  املفيد  من  املبتدئني،  اإىل 
ممار�سة  طريقة  لتعلم  حمرتفني  مبدربني  ي�ستعينوا  اأو 

التمارين الكت�ساب القوة بطريقة اآمنة. 
اأم����ر م��وؤك��د واح����د: ال مي��ك��ن اال���س��ت��خ��ف��اف باأهمية  ث��م��ة 
التوازن بعد عمر معني. ال بد من احلفاظ عليه يف العقل 

واجل�سم معاً.

اخلوف من ال�سقوط اأمر مربر بالن�سبة اإىل كل من ي�سعر 
اأن ت�سمح لذلك اخلوف  بثقل يف القدمني. لكن ال ميكن 
رئي�سة  �ساالمون،  �سوزان  د.  تقول  ن�ساطاتك.  من  باحلد 
ق�سم ال�سيخوخة يف مركز ديكوني�س الطبي التابع جلامعة 
اأف�سل(:  ه��ارف��ارد وواح����دة م��ن حم���رري تقرير )ت����وازن 
فعًا  ال�سقوط  يخ�سون  باأنهم  ويخربونني  النا�س  )ياأتي 
ما  يعلمون  وه��م  ي�سقطون  اأ���س��دق��اءه��م  ���س��اه��دوا  الأن��ه��م 

يحدث بعد ذلك(.
امل��خ��اوف عرب  تلك  النا�س على  ي��رد  اأن  لكن من اخلطري 
توؤدي  اجل�����س��دي��ة.  ال��ن�����س��اط��ات  وتقلي�س  امل��ن��زل  م��ازم��ة 
ال�سقوط.  ح��ال  يف  الك�سور  خطر  زي���ادة  اإىل  احل��رك��ة  قلة 
قد  ال�سقوط  ح���وادث  ي�ستبقون  ال��ذي��ن  االأ���س��خ��ا���س  ل��ك��ّن 
نهاية  يف  االإ���س��اب��ة  خطر  ويخّف�سون  �سحتهم  يح�سنون 
ت�ستعمل اخلوف  اأن  )يجب  �ساالمون:  د.  تو�سح  املطاف. 
اأن يحثك هذا االأم��ر على  من ال�سقوط مل�سلحتك. يجب 

اتخاذ خطوات وقائية(.
العظام  تقوية  يف  ج�سدي  ن�ساط  على  احل��ف��اظ  ي�ساهم 
تتابع  اأن  )يجب  ���س��االم��ون:  د.  تقول  ال��ت��وازن.  وحت�سني 
الن�ساطات اليومية بغ�س النظر عن االأنواع التي تف�سلها(. 

امل�سي اليومي طريقة ممتازة لبدء تطبيق هذه املقاربة.
الطبيب  م��ع  حت��دث  القدمني،  يف  ت���وازن  بقلة  �سعرَت  اإذا 
اأن  اأو اخل�سوع لعاج فيزيائي، فقد ثبت  لتقييم حالتك 
االأبحاث  ت�سري  ال�سقوط.  ح���وادث  متنع  الطريقة  ه��ذه 
 D الفيتامني  من  منا�سبة  ن�سبة  ا�ستهاك  اأن  اإىل  اأي�ساً 
800 واأل���ف وح���دة دول��ي��ة يف ال��ي��وم م��ن املاأكوالت  )ب��ني 
دعم  ع��رب  والك�سور  ال�سقوط  خطر  يخّف�س  وامل��ك��م��ات( 

وظيفة الع�سات وقوة العظام معاً.
على رغم هذه التدابري كلها، ميكن اأن يتعر اأي �سخ�س 
ويقع. لذا من ال�سروري اأن يتابع الفرد ن�ساطه اجل�سدي 
د.  تقول   .D والفيتامني  بالكال�سيوم  عظامه  يقوي  واأن 
�ساالمون: )اإذا جنحت يف احلفاظ على قوة عظامك، فهي 

لن تنك�سر ب�سهولة على االأقل(.
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�شباب بريطانيا عانوا من نق�ص الغذاء
من  الربيطانيني  ال�سبان  من   44% اإن  ام�س  جديدة  درا�سة  ك�سفت 
نق�س  م��ن  املا�سي  ال��ع��ام  يف  ع��ان��وا  ع��ام��اً   24 اإىل   18 العمرية  الفئة 
الغذاء، وعدم امتاك ما يكفي من املال الإطعام انف�سهم ب�سكل جيد..
الن�سبة  اأن هذه  ن�سرتها �سحيفة �سندي �سن  التي  الدرا�سة،  ووج��دت 
من ال�سبان الربيطانيني ا�سطرت اإىل تخطي وجبات الطعام اليومية، 
وامل��ع��ان��اة م��ن اجل���وع اأو االع��ت��م��اد على االأ���س��دق��اء وال��ع��ائ��ات لتاأمني 
احتياجاتها من الطعام..وقالت اإن ما يقرب من مليون �ساب بريطاين 
حني  يف  العمل،  ع��ن  عاطلون  ع��ام��اً   24 اإىل   16 العمرية  الفئة  م��ن 
اأطفال من النق�س  %5 من العائات الربيطانية التي لديها  تعاين 
لاأطعمة  تي�سكو  خم��ازن  اأجرتها  التي  ال��دار���س��ة،  الغذائي..واأ�سافت 
ترو�سل  للفقراء  الطعام  لتاأمني  اخل��ريي��ة  اجلمعية  م��ع  ب��اال���س��رتاك 
واجلمعية اخلريية املناه�سة الإهدار الطعام فري�سري ، اأن قرابة 350 
املا�سي على معونات غذائية طارئة  العام  �ساب بريطاين ح�سلوا  األف 
من اجلمعيات اخلريية، وبزيادة مقدارها %170 عن عام 2011..
وقال رئي�س منظمة ترو�سل اخلريية، كري�س مولد، اإن نتائج الدرا�سة 
مثرية للقلق وُتظهر اأن ال�سباب والعائات التي تربي اأطفااًل هم االأكر 
ت�سرراً من الفقر الغذائي ..واأ�ساف مولد اأن العائات الفقرية ام�ست 
اأيام طويلة من دون غذاء من اأجل اطعام اأطفالها وهذا لي�س مقبواًل يف 
القرن احلادي والع�سرين يف بريطانيا، ونحن بحاجة ل�سمان ح�سول 
من  واأطفالها  لتمكينها  املطلوبة  امل�ساعدات  على  الفقرية  العائات 

تناول الطعام ب�سكل جيد .

فرق الإطفاء و�شرطة لإنقاذ 3 طيور 
اإطفاء على متنها  اأر�سلت فرق خدمات الطوارئ يف بريطانيا �سيارتي 
طاقمني من ت�سعة اإطفائيني و�سيارة �سرطة، الإنقاذ ثاثة طيور حمام 
ال�سامل  ا�ستخدموا  امل��درب��ني  االإط��ف��اء  ب��ن��اء..رج��ال  �سطح  يف  علقت 
يف  وا���س��ط��روا  جن��اح،  دون  العالقة  الطيور  اإىل  للو�سول  الكهربائية 
النهاية اإىل ا�ستعمال اأيديهم العارية وبع�س اأكيا�س القما�س الإنقاذها.

�سبنيمور يف  ببلدة  الرئي�سي  ال�سارع  املرور يف  ال�سرطة حركة  واأوقفت 
و�سط  ال�سامة،  بر  اإىل  الطيور  اخ��راج  عملية  اثناء  دوره��ام  مقاطعة 
ده�سة ال�سكان املحليني الذين ت�ساءلوا عن اأ�سباب قطع حركة املرور اإذا 

كانت العملية االأمنية تهدف اإىل انقاذ طيور.
وكانت اجلمعية امللكية حلماية احليوان اأول من و�سل اإىل املكان بعد 
اأرجلها ب�سباك على �سطح  تلقيها باغاً عن ثاثة طيور حمام علقت 
اإىل  الو�سول  يتمكنوا من  لكن موظفيها مل  �سبنيمور،  بلدة  مبنى يف 
املحلية  االط��ف��اء  خدمة  من  امل�ساعدة  بطلب  وق��ام��وا  العالقة  الطيور 

والتي قامت باإر�سال �سيارة اطفاء.
املعدات  ا�ستخدموا  اإذا  اأم��ان��اً  اأك��ر  �سيكون  اأن��ه  االإط��ف��اء  رج��ال  وق��رر 
اخلا�سة بالو�سول اإىل االأماكن املرتفعة الإنقاذ الطيور وطلبوا �سيارة 
اإطفاء اأخرى مزودة بها، لكنها �سدت ال�سارع ب�سبب حجمها الكبري، ما 
على  ال�سيطرة  يف  مل�ساعدتهم  ال�سرطة  ال�ستدعاء  االإطفاء  رج��ال  دفع 

حركة املرور.

كلب يفرت�ص طفلة
اثر  اجل���روح،  ببع�س  بال�سني  عمرها  م��ن  الثامنة  يف  طفلة  اأ�سيبت 
اأحد  تدخل  لوال  يفرت�سها،  اأن  كاد  عليها،  �سال  كلب  لتعدي  تعر�سها 
املارة بالطريق الإنقاذها، بح�سب �سحيفة اليوم ال�سابع امل�سرية..وقالت 

ال�سحيفة اإن الطفلة تتلقى عاجها باأحدى امل�ست�سفيات بال�سني. 

قر�شنة معلومات الألياف ال�شوئية 
على  البلدان  ح��دود  �سبكاتها  تتخطى  التي  االت�ساالت  �سركات  جترب 
وكيبات  اأ�ساك  التقاء  مفا�سل  على  لع  لتطَّ لل�سلطات  املجال  اإتاحة 
قانونيا  االأمر  يعد  وبينما  ال�سركات،  بهذه  ال�سوئية اخلا�سة  االألياف 
هذه  م��ن  انطاقا  املعلومات  قر�سنة  اأي�سا  ميكن  الناحية  ه��ذه  م��ن 

اخلطوط بطريقة �سرية ودون علم �سركات االت�ساالت املالكة لها.
علمية  معرفة  اإجنازها  ويتطلب  هينا  اأم��را  القر�سنة  عملية  تعد  وال 

باالألياف ال�سوئية وكيفية انتقال املعلومات عربها.
االألياف ال�سوئية اأو الب�سرية هي اأ�ساك رقيقة وطويلة من الزجاج 
النقي والتي ترتب يف حزم، ولذلك ت�سمى اأحيانا بالكيبات الزجاجية، 
اأرا�سي دولة  الذي ميتد عرب  العادي  ال�سوئية  االألياف  ويتكون كيبل 
اأم��ا كيبل االألياف ال�سوئية الذي  األ��ف ليف زجاجي ع��ادة،   144 من 

ميد يف قاع البحار فيتكون من ثمانية األياف زجاجية بحد اأق�سى.
ويتم من خال اأ�سعة الليزر حتويل املعلومات االإلكرتونية اإىل وم�سات 
�سوئية -ولذلك �سميت باالألياف ال�سوئية- ومتر عرب الليف الزجاجي 
الواحد نحو ع�سرة مليارات وم�سة �سوئية يف الثانية الواحدة، وباإمكان 
الليف الزجاجي الواحد مترير كم من املعلومات يقدر حجمه بني 1.2 

غيغابايت وخم�سة غيغابايت يف الثانية الواحدة.
وحتتاج االإ�سارة ال�سوئية، التي ت�سبح بطيئة جدا بعد م�سافة معينة، 
اإىل تقويتها كل ثمانني كيلومرتا من خال اأجهزة خا�سة، وهنا تكمن 
الأن  ب�سهولة،  قر�سنتها  ميكن  حيث  الكيبات  تلك  يف  ال�سعف  نقاط 
االألياف موجودة ب�سكل مفرد ولي�ست جمتمعة، ويتعني تقوية كل ليف 
�سهلة-  القر�سنة -واإن مل تكن  ت�سكل عملية  زجاجي على حدة، وهنا 
كاو�س  الربوفي�سور  تو�سيح  ح�سب  جت��اوزه��ا،  ميكن  تقنية  �سعوبة 
فراونهوفر  ملوؤ�س�سة  التابع  هايرني�س-هريت�س  معهد  من  النغر  ديرت 

املتخ�س�سة يف البحث العلمي.

ف����������رن ي�����ق�����ت�����ل ط���ف���ا 
اإثر  م�سرعه،  ���س��ع��ودي  طفل  لقي 
اأثناء  امل��ط��ب��خ ع��ل��ي��ه  ���س��ق��وط ف���رن 
قيامه باللعب واللهو جواره خال 
نوم والديه اللذين فوجئا مب�سرع 
بح�سب  ا�ستيقظا،  اأن  بعد  طفلهما 
ال�سعودية..وقالت  عكاظ  �سحيفة 
الطفل  نقل  ج��رى  اإن���ه  ال�سحيفة 
اأن  اإال  االأرط���اوي���ة،  م�ست�سفى  اإىل 
اأن الطفل تويف  اأثبتت  الفحو�سات 

قبل و�سوله باأربع �ساعات.
خافات  ب�����س��ب��ب  ع���ائ���ل���ة  اإح��������راق 

االأطفال

ت������ط������وي������ق ق������اع������دة 
ك�����ي�����م�����ري�����دج دوق 
الربيطانية  ال�������س���رط���ة  ط����ّوق����ت 
امل�����س��ّل��ح��ة ال���ق���اع���دة اجل���وي���ة التي 
يعمل فيها دوق كيمربيدج، االأمري 
وليام، يف ويلز بعد تلقيها حتذيراً 
ي��رت��دي زي���اً ع�سكرياً  اإره���اب���ي  م��ن 
ب��ط��ري��ق��ة مريبة  ي��ت��ج��ول  مم���وه���اً 
�سحيفة  م��ن��ه��ا..وق��ال��ت  ب��ال��ق��رب 
االإره�����اب�����ي  اإن  م��������ريور  ����س���ن���دي 
امل��زع��وم ك��ان جم���ّرد ���س��ّي��اد �سمك، 
واأث�������ار امل����خ����اوف ب�����س��ب��ب ارت���دائ���ه 
زي����اً ع�����س��ك��ري��اً مم���وه���اً ب��ي��ن��م��ا كان 
بواجبه كطيار  يقوم  وليام  االأم��ري 
واالإنقاذ  البحث  لعمليات  مروحية 

يف القاعدة اجلوية.
ال��ع�����س��رات م��ن رجال  اأن  واأ���س��اف��ت 
املنطقة  امل�سّلحني طوقوا  ال�سرطة 
واأغلقوا الطرق املوؤدية اإىل القاعدة 
احلّرا�س  اأح����د  دق  ح���ني  اجل���وي���ة، 
م�ساهدته  ب��ع��د  اخل���ط���ر  ن��اق��و���س 
مقربة  على  �سجريات  بني  الرجل 
بالقاعدة  امل���ح���ي���ط  ال�������س���ي���اج  م����ن 
اجلوية بجزيرة اإينغيل�سي الواقعة 
الغربي  ال�����س��م��ايل  ال�����س��اح��ل  ع��ل��ى 

لويلز.
وقامت ال�سرطة امل�سّلحة وال�سرطة 
ال��ع�����س��ك��ري��ة ال��ت��اب��ع��ة ل�����س��اح اجلو 
امللكي الربيطاين باإغاق القاعدة 
اأثناء  ف��وراً،  بها  املحيطة  واملناطق 
ع��م��ل��ي��ات ال���ب���ح���ث ع����ن االإره����اب����ي 
عليه  العثور  من  ومتكنت  املزعوم، 
�سّياد  ب��اأن��ه  واكت�سفت  ���س��اع��ة  ب��ع��د 
ب���ف���رز �سيده  ي���ق���وم  ك�����ان  ���س��م��ك 
مل  لكنها  ال�سجريات  غ��ط��اء  حت��ت 

تعتقله.
متحدث  اإىل  ال�سحيفة  ون�����س��ب��ت 
الربيطانية،  ال��دف��اع  وزارة  با�سم 
ويلز  ����س���م���ال  ����س���رط���ة  اإن  ق����ول����ه 
تعاملت مع التحذير االأمني لكون 
احلادث وقع خارج حميط القاعدة 

اجلوية.

احراق عائلة ب�سبب 
خافات الأطفال

���س��ب��ط��ت ال�������س���ل���ط���ات امل�������س���ري���ة 5 
ربة  علي  بالتعدي  ق��ام��وا  اأ�سخا�س 

منزل وزوجها.
ال�سقة  النار يف  باإ�سعال  قاموا  حيث 
حمتوياتها  ك���ل  ع��ل��ي  اأت�����ت  وال���ت���ي 
باإ�سابات  واأبنائها  الزوجة  واإ�سابة 
خ����ط����رية ن��ت��ي��ج��ة اإط��������اق اأع������رية 
من  تبني  م�سد�س.  من  اأي�سا  نارية 
اأنه  اليوم  اأخبار  ح�سب  التحقيقات 
كان هناك خافات بني املجني عليها 
واحدي جارتها ب�سبب لعب االأطفال 
بينهما  ك��ام��ي��ة  م�������س���ادة  وح���دث���ت 
ا�ستدعت  م�����س��اج��رة  اإيل  ت���ط���ورت 
علي اأثرها اأحدهم اأقاربها..والذين 
ح�����س��روا وق���ام���وا ب���اإط���اق اأع����رية 
نارية من م�سد�س بينما حمل االآخر 
اأ���س��ط��وان��ة ال���غ���از واأ����س���ع���ل ال���ن���ار يف 
اإ�سابة االأ�سرة  ال�سقة مما ت�سبب يف 
بالوجه  ب��ح��روق وج����روح  ب��اأك��م��ل��ه��ا 
ب�����س��ب��ب االأع�������رية ال���ن���اري���ة، واأث���ن���اء 
التهم  احل���ري���ق  اأن  ت��ب��ني  امل��ع��اي��ن��ة 
عر�س  تقرر  ال�سقة.  حمتويات  كل 
االأ�سرة املنكوبة علي الطب ال�سرعي 

لبيان مابهم من اإ�سابات. 

الر�شاقة اجل�شدية والعقلية
مهمة لتح�شني توازنك

ميكن جتنب حوادث ال�سقوط بف�سل الن�ساط اجل�سدي اليومي 
ومتارين التوازن امل�ستهَدفة وبع�ض اخلطوات الرامية اإىل احلفاظ 

على �سامة الدماغ.

للأن�شولني دور هام
 يف اإنتاج حليب الأم

وجدت درا�سة جديدة اأن هرمون االأن�سولني امل�سوؤول عن �سبط م�ستوى ال�سكر يف الدم، يلعب دوراً 
اأن باحثني يف مركز  �سين�سيناتي  مهماً يف �سنع حليب االأم. وذكر موقع هلث دي نيوز االأمريكي 
الطبي لاأطفال يف والية اأوهايو ك�سفوا من خال تقنية ت�سل�سل احلم�س الريبي النووي )رنا( 
بالتفا�سيل املتقنة خمطط انتاج احلليب يف غدد الثدييات وا�ستطاعوا و�سف كيف اأن هذه الغدد 
تعمل  فيها  اجلينات  بع�س  اأن  وكيف  االإر�ساع  االأن�سولني خال فرتة  اأك��ر جتاه  ت�سبح ح�سا�سة 

خال هذه املرحلة.
وقالت الباحثة امل�سوؤولة عن الدرا�سة لورين نوم�سني ريفرز اإن هذه الدرا�سة اجلديدة تظهر عمًا 
دراماتيكياً مل�ستقبل االن�سولني خال فرتة انتقال الثدي اإىل م�سنع بيولوجي الإنتاج كميات عالية 

من الربوتينات والدهون والكاربوهيدرات لتغذية املولود اجلديد .
ووجد العلماء اأن لاأن�سولني دوراً هاماً يف انتاج حليب االأم، و�سيكون لهذه النتائج تاأثرياتها على 
االأمهات امل�سابات بال�سكري. وذكرت الباحثة اأن التوّجه املثايل حالياً هو الوقاية، فاإن التغيريات 
يف النظام الغذائي والتمارين عند الن�ساء اأقوى من االأدوية، وقالت بعد هذه التجارب االكلينيكية 

ناأمل بدرا�سة هذه التدخات .



•• العني-الفجر:
•• ت�صوير- عبد القادر الزيني :

اأكر من مائتني وخم�سني من طالبات مدار�س العني 
مميز  ل�سيفنا  احل�سون  مركز  فعاليات  يف  ي�ساركن 
الذي يقع يف منطقة مزيد حيث ي�سم طالبات قدمن 

من اأم غافة والظاهر وال�ساع اإ�سافة اإىل مزيد.
ح��اول��ت ال��ط��ال��ب��ات وم��ن خ��ال م��دي��رة امل��رك��ز مرمي 
اأن يكون تراث االإم��ارات حا�سرا يف معظم  ال�سام�سي 
اخلطوة  مع  ال��رتاث  هذا  مامح  لن�ساهد  الفعاليات 
يبدو  حتى  امل��رك��ز  داخ���ل  اإىل  تخطوها  ال��ت��ي  االأوىل 
للقادم اأن جميع حمتويات املركز تتحدث عن الرتاث 
م��ت��ع��ددة �سمها برنامج  اأخ����رى  اأن�����س��ط��ة  رغ���م وج���ود 

ال��ع��ام. ح��ر���س القائمون ع��ل��ى  فعاليات  ل��ه��ذا  امل��رك��ز 
���س��ي��ف��ن��ا مم��ي��ز مب��دي��ن��ة ال��ع��ني ويف م��ق��دم��ت��ه��م عبد 
يف  ي��ت��واج��دا  اأن  ال�ساطري  وح�سني  اجلنيبي  العزيز 
فعاليات بداأت يف الرابعة ع�سرا وت�ستمر حتى الثامنة 
م�ساء وكاأنهما اأرادا ومن خال هذه الزيارة الوقوف 
مع  جميعها  وتتوافق  م�سبقا  لها  اأع��د  فعاليات  على 

احتياجات الطالبات يف املراحل العمرية املختلفة.
حاولت مديرة املركز ومعها االخت�سا�سيات وامل�سرفات 
اأن ينقلن �سورة واقعية عن هذه االأن�سطة خا�سة بعد 
االأمهات  م��ن  االأم����ور  اأول��ي��اء  م��ن  ال��ع��دي��د  ا�ستقطاب 
اإىل  اإ�سافة  قرب  عن  بناتهن  مل�ساهدة  قدمن  الاتي 
مقدمتها  ويف  املختلفة  املجاالت  يف  خرباتهن  تقدمي 
املجاالت الرتاثية وكاأنهن اأردن بهذا اأن يقف بناتهن 

على جميع العنا�سر الرتاثية التي متيز االإمارات عن 
غريها من املناطق االأخرى.

اأهمية  اإىل  االأم���ور  اأول��ي��اء  االأم��ه��ات م��ن  ت�سري بع�س 
تنظيم مثل هذه االأن�سطة التي حتظى باهتمام كبري 
تعرف  اإن  وق��ل��ن  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  قبل  م��ن 
االأن�سطة  بينها  ومن  املختلفة  االأن�سطة  على  بناتهن 
م�ساحة  وزي���ادة  ثقافاتهن  �سقل  يف  ي�سهم  الرتاثية 
اخلربة لديهن وبالتايل ت�سبح كل واحدة منهن قادرة 

على امل�ساركة يف فعاليات املجتمع الذي يتطلع اإليها.
اأن�سطة متعددة �سمها برنامج �سيفنا مميز لهذا العام 
ليكون من بينها اإىل جانب االأن�سطة الرتاثية اأن�سطة 
م�سلحة  يف  ت�سب  جميعها  ثقافية  واأخ���رى  ريا�سية 
حمدة  الطالبة  اأم���ر  ول��ي��ة  اأك��دت��ه  م��ا  وه���ذا  الطالبة 

اأن ت�سجيع االأبناء على امل�ساركة  ال�سام�سي التي ترى 
اأمر مهم و�سروري وهذا ما دفعها على ت�سجيع بناتها 

االأربع على امل�ساركة يف مثل هذه الفعاليات.
هذا وقد اأكد عبد العزيز اجلنيبي امل�سرف العام على 
�سيفنا مميز بالعني على اأهمية ا�ستثمار وقت الفراغ 
اأبنائهم  اإىل حث  اأولياء االأمور  بالن�سبة للطلبة ودعا 
ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة يف ه���ذه ال��ن��وع��ي��ة م��ن االأن�����س��ط��ة التي 
اأعدت باأ�سلوب تربوي يعود بالنفع على جميع الطاب 
اأن هذه املراكز ال�سيفية ت�سكل  والطالبات واأ�سار اإىل 
اإحدى الروافد املهمة الكت�ساف املواهب والعمل على 
�سقلها اإ�سافة اإىل توجيه ال�سلوكيات وحماولة غر�س 
قيمة العمل التطوعي لدى امل�ساركني واملحافظة على 

البيئة.

بلدية العني حت�شد الذهبية بجائزة 
درع احلكومة الإلكرتونية العربية

•• العني – الفجر:

العربية  االلكرتونية  احلكومة  ل��درع  بالذهبية  العني  مدينة  بلدية  ف��ازت 
البلديات  – فئة  االلكرتونية  التعامات  جائزة  فئة  عن  الرابعة  دورتها  يف 
على  و�سفحاتها  االإل��ك��رتون��ي��ة  احلكومات  م��واق��ع  دور  بتعزيز  تعنى  التي  و 
مواقع التوا�سل االجتماعي ، وت�سجيع االإبداع يف ت�سميم املواقع وال�سفحات 
بفندق  اأق��ي��م  حفل  يف  ال���درع  ت�سليم  ك��ان  العربية.  للحكومات  االلكرتونية 
برج العرب يف دبي حيث ت�سلم عمر ثامر ال�سام�سي املدير التنفيذي لقطاع 
خدمات البلدية باالإنابة اجلائزة من قبل �سامل ال�ساعر نائب مدير عام قطاع 
حيدر  وح�سور  االت�ساالت  تنظيم  بهيئة  االلكرتونية  احلكومة  و  املعلومات 
لاأمم  التابع  ا�سيا  غرب  ل��دول  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  مدير  فريحات 
املتحدة ) االإ�سكوا ( وعدد من مديري االدارات و ممثلي اجلهات املعنية.  وجاء 
فوز بلدية مدينة العني بهذه اجلائزة تتويجا للجهود التي تبذلها البلدية 
 ، تطويرها  و  للعماء  اخل��دم��ات  حت�سني  يف  العماء  خدمة  ب����اإدارة  ممثلة 
مدينة  لبلدية  االلكرتونية  اخلدمات  عن  املتعاملني  ر�سا  ن�سبة  بلغت  حيث 
العني خال العام املن�سرم )89(%، من اإجمايل عدد الطلبات االلكرتونية 
على نظام اخلدمات االلكرتونية والبالغ 4275، وهو رقم مرتفع جدا مبا 
طلب   200 2009 و الذي مل يتجاوز عدد الطلبات فيه  كان عليه يف عام 
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مائتان وخم�شون طالبة ي�شاركن يف مركز احل�شون ال�شيفي بالعني

•• العني-الفجر:

تراث االإمارات كان حا�سرا يف فعاليات مركز احل�سون 

من  االأم��ه��ات  بع�س  ���س��ارك��ت  حيث  بالعني  ال�سيفي 
ليكون  الرتاثية  ب��االأدوات  التعريف  االأم��ور يف  اأولياء 
ال�سوف  غ��زل  اإىل  اإ���س��اف��ة  التلي  �سناعة  بينها  م��ن 

با�ستخدام املغزل اخل�سبي.

هذا وقد �ساركت الطالبات يف م�سابقة تناف�سية كانت 
االأمهات هي املحرك الرئي�سي لها لاإجابة على بع�س 

االأ�سئلة التي تطرح والتي ت�سب جميعا يف الرتاث.
الفعاليات التي تبداأ يوميا من الرابعة ع�سرا وحتى 

اإقباال  ت�سهد  اخلمي�س  اإىل  االأح��د  من  م�ساء  الثامنة 
مديرة  ال�سام�سي  م��رمي  اأك��دت��ه  م��ا  وه���ذا  متوا�سا 
املركز حيث مازالت االأعداد تفد اإىل املركز من اأجل اأن 
يكون لهن مكان يف فعاليات خ�س�ست لهن لتتوا�سل 

الرتاث واحلرف اليدوية واإقبال متزايد من الطالبات

الزهرات والإبداع 
•• العني-الفجر:

االإب��داع الذي �سكل واحدة  املدار�س كان لهن دور يف  الزهرات من طالبات 
من اأهداف املركز الهامة حيث حر�س املركز على توفري االأدوات واالألوان 
التي ميكن من خالها الوقوف على مناذج من االإبداعات التي ميكن تبني 

اأ�سحابها واالأخذ باأيديهن . 

نق�ص احلناء �شمن ور�شة عمل
العني-الفجر:

�ساركت العديد من طالبات مركز احل�سون ال�سيفي يف ور�سة عمل خ�س�ست 
لنق�س احلناء حيث حتلقن حول احدى املتخ�س�سات يف هذا املجال ليتعرفن 

عن قرب على طريقة اإعداد احلناء ونق�سها.
اليومية  الفقرات  اإح��دى  ال��ذي جعلها  االأم��ر  اإقباال كبريا  �سهدت  الور�سة 

داخل املركز.



العدد  10838 بتاريخ   2013/7/8     
   اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1778   عم جز   - م ع- ب- اأظ

�سيكرت  نيلز  �سالون  عليه:  مدعي  املغرب  اجلن�سية:  عاط  مدعى/بو�سرة 
املطلوب  عمالية  م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  االمارات   اجلن�سية:  لل�سيدات 
اعانه / �سالون نيلز �سيكرت لل�سيدات اجلن�سية: االمارات  عنوانه: بالن�سر 
الثاثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/7/23 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 
الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة 
بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثاثة 

ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/6/30
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10838 بتاريخ   2013/7/8     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/785   جت جز   - م  ت ب- اأظ

مدعى/كنانة لتاجري ال�سيارات ميثلها/ م�سطفى علي مهدي اجلن�سية:االمارات 
الدعوى:  مو�سوع  �سوريا  اجلن�سية:  ال�سليمان  رم�سان  احمد  عليه:  مدعي 
مطالبة مالية باجمايل وقدره 38640 درهم املطلوب اعانه /  احمد رم�سان 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  �سوريا  اجلن�سية:  ال�سليمان 
املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/7/10 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية ب� 
حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثاثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/6/26
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10838 بتاريخ   2013/7/8     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1207   عم جز   - م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  م�سر   اجلن�سية:  عبدال�سام  احمد  ح�سن  فرج  مدعى/ح�سن 
الدعوى:  مو�سوع  االمارات   اجلن�سية:  ذ.م.م  املعدنية  لل�سناعات  ايبا 
م�ستحقات عمالية املطلوب اعانه / ايبا لل�سناعات املعدنية ذ.م.م اجلن�سية: 
االمارات عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/17 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثاثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/6/25
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10838 بتاريخ   2013/7/8     
     اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/766   جت جز   - م ت- ب- اأظ

مدعى/ال�سايع لتاأجري ال�سيارات بوكالة ب�سار ريا�س بركة اجلن�سية: االمارات    
باك�ستان  اجلن�سية:  خان  �سرفرا�س  حممد  خان  �سريار  حممد  عليه:  مدعي 
مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 96080 درهم املطلوب اعانه /  حممد 
حيث  بالن�سر  عنوانه:  باك�ستان  اجلن�سية:  خان  �سرفرا�س  حممد  خان  �سريار 
املوافق  املحكمة يوم اخلمي�س  املذكورة اعاه وحددت  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
 8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/18
الكائنة �سخ�سيا   - االبتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة  الثانية  الدائرة  امام  �سباحاً 
موقعا  امل�ستنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او 
عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  

2013/7/7

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10838 بتاريخ   2013/7/8     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1648   عم  جز   - م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  الهند  اجلن�سية:  الدين  �سرف  بن  خان  الدين  مدعى/�سراج 
ان�ساتي لازياء ذ.م.م اجلن�سية: االمارات مو�سوع الدعوى: م�ستحقات عمالية 
املطلوب اعانه /  ان�ساتي لازياء ذ.م.م اجلن�سية: االمارات    عنوانه: بالن�سر 
االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/7/17 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 
الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة 
بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثاثة 

ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/6/25
قلم املحكمة                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

الرف�ض تعّلم  على  �سمم   1-
عن  للتعبري  )ال(  بكلمة  التلفظ  ال��ن��ا���س  ي��ح��ّب  ك��م 
رف�سهم! ال �سّك يف اأنك رغبت ذات يوم يف رف�س دعوة 
على الغداء لدى بع�س االأقارب، اأو انزعجت من زيارة 
متطفلة، اأو من مديرك يطلب منك القيام بعمٍل يف 
حلظات الدوام االأخرية، اأو من بائعة ت�ستميت لتبعيك 
توافق على  وانزعاجك،  من ب�ساعتها، ورغم �سيقك 

العر�س!
�سبب  ال�سخ�سية  رغباتك  اإىل  اال�ستماع  عن  عجزك 
اإىل  تتطور  ما  �سرعان  التي  بالكاآبة  الإ�سابتك  رئي�س 
اكتئاب. ابداأ بالتفكري يف االأمر منطقياً: ملاذا تخ�سى 

الرف�س؟ على ماذا يقوم هذا اخلوف؟
جت��ّن��ب ال��ه��روب وال��ك��ذب ال���دائ���م، ع���رّب ع��ن رغباتك 
و�سع حقوقك على راأ�س اأولوياتك. تعّلم كيف حتّجم 
يوؤدي  اأن  دون  �سيقاً، من  لك  ي�سبب  ال��ذي  ال�سخ�س 
التي  الدائم  اإىل الوقوع يف دائ��رة الرف�س  بك االأم��ر 
لن جتدي نفعاً وت��دّل على م�سكلة نف�سية. ال بّد هنا 
من اأن تواجه اخلوف الذي ياأ�سرك وتعرّب عن اآرائك 
ت�سعر  اأن  دون  م��ن  ال�����س��ع��ب��ة،  امل���واق���ف  ورغ��ب��ات��ك يف 
بالذنب لتتمكن من الرف�س ومن العثور على ذاتك. 

الغذائي نظامك  راقب   2-
للنظام الغذائي باٌع يف كّل �سيء، تتحدث عنه يف حياتك 
اليومية وتقراأ عنه يف املجات �سواٌء يف اإطار احلميات 
اأو ال�سحة اأو الطّب. اليوم، يتفق اجلميع على نقطٍة 
منطقية: يتاأثر ال�سخ�س بكّل ما يتناوله من الناحية 

اجل�سدية يف املقام االأول.
اأو ال، من  اأ�ساليب الطّب االآ�سيوي  �سواٌء وافقت على 
واحدة.  لعملٍة  وج��ه��ان  واجل�سد  ال��راأ���س  اأن  الوا�سح 
لل�سغط، وال  ل��ذل��ك، خفف م��ن ه��ول االأم���ور، جتنباً 
ت�سع اأهدافاً لن تتمكن من حتقيقها، واعتمد، عو�ساً 
عن ذلك، حلواًل تقوم على تغذية ب�سيطة ومتوازنة، 

غنية بالفاكهة واخل�سار املجمدة اأو الطازجة.
 اأياً كان وزنك، من ال�سروري اأن تتبع تغذية منتظمة، 
اأن  وتذّكر  ال�سريعة  الع�سوائية  الوجبات  اأم��ر  فان�َس 
ت�سوء  ال�����س��ع��ادة، فحني  اأ���س��ا���س  ه��ي  اجل��ي��دة  ال�سحة 
ال�����س��ح��ة ت�����س��وء احل���ي���اة. ق��د ال ت��ك��ون ه���ذه القاعدة 
جزءاً  طياتها  يف  حتمل  اأن��ه��ا  اإال   100% �سحيحة 

كبرياً من احلقيقة.
ا�ست�سارة  يف  ت���ردد  ال  ب��ت��ع��ب،  اأو  ب�سعف  ���س��ع��رت  اإذا   
طبيبك اأو اخت�سا�سي املعاجلة املثلية لتعرف اأياً من 
املتممات الغذائية ميكنك تناولها اأو اأياً من العاجات 

ميكنك اعتمادها لتعزيز �سحتك.
اأخرياً، غرّي مزاجك وعاداتك، اإذا كنت ممن ي�سعرون 
ب��احل��زن وال��ن��ع��ا���س دائ���م���اً، ���س��ارك يف ج��ل�����س��ات عاج 
بال�سوء لت�ستعيد �سعادة ال�سيف، فال�سم�س على غرار 

الفرحة ت�سكن القلب والعقل!

الك�سل حارب   3-
ن�ساط  ممار�سة  عليك  يتعني  الك�سل  م��ن  للتخل�س 
اإذا  اإال  ريا�سي،  اإىل  تتحّول  اأن  بال�سرورة  ولي�س  ما، 
اأع��ج��ب��ك االأم����ر ورغ��ب��ت يف ذل���ك. اب��ح��ث ع��ن ن�ساط 
تغرّي  اأن  دون  م��ن  مم��ار���س��ت��ه  ميكنك  و���س��ه��ل  ب�سيط 
اإىل  االأق���دام  على  �سرياً  بالذهاب  فّكر مثًا  ع��ادات��ك، 
الوقت  لبع�س  اأو  االأ�سبوع  نهاية  يف  امل�سي  اأو  عملك 
التمدد  اأو ممار�سة متارين  الدراجة  اأو ركوب  يومياً، 

اأو كرة امل�سرب.
ال تنتظر طويًا بل �سارع اإىل تنظيم وقتك وا�ستف�سر 
ترغم  اأال  �سرط  ملمار�ستها،  ه��ذه  الريا�سة  اأن��واع  عن 
نف�سك على ممار�ستها على املدى الطويل، فقد تعجز 
الريا�سة  �ستح�سّن  االأح���وال،  مطلق  يف  املتابعة.  عن 
والن�ساطات اجل�سدية، اأياً كان نوعها، من حالك، بعد 
بذل جمهود على مدى ب�سعة اأيام، ومتنحك �سعادة، 

فا �سرر اإذاً من اعتمادها حًا ينفعك.
على  وواظ���ب  و���س��ّن��ك  ج�سدك  ينا�سب  ن�ساطاً  اخ��رت 
مم��ار���س��ت��ه م����رًة ك���ّل اأ���س��ب��وع ع��ل��ى االأق�����ل. �ستاحظ 
اأنها  �سيما  ال  ق�سرية،  ف��رتٍة  يف  الريا�سة  اإيجابيات 
تزيد  وال  اجل��ي��د،  امل����زاج  ج��زي��ئ��ي��ات  اإن��ت��اج  يف  ت�ساهم 
الوزن، خافاً لل�سوكوال، بل تبقيك ر�سيقاً نحيفاً مع 

مرور االأيام.

نومك اإىل  انتبه   4-
اأن  اإال  ال��ن��وم،  على  والنف�سي  العقلي  ال��ت��وازن  يرتكز 
ا�ستعادة القدرة على النوم تبدو اأمراً �سعباً حني ي�سّل 
طريقه اإىل جفنيك، ال �سيما يف اأوقات ال�سغط. تخلد 
اإىل النوم اإال اأنك تفاجاأ به يقاطع عينيك بعد ثاث 
�ساعات، فتتدفق اإليك املخاوف والهموم من كّل حدٍب 

و�سوب لتتعاظم اأكر فاأكر يف الظام.
ا�ستعد �سيطرتك عرب تقنيات ب�سيطة بدءاً باال�سرتخاء 
والتنف�س و�سواًل اإىل �سرب ال�ساي؛ ويف حال مل جتد 
ا�ست�سر  ب��ل  االأم���ر  تهمل  ال  ف��رتة،  بعد  �سبيًا  للنوم 
حتى  فاعلة،  طريقٍة  اإىل  ي��دّل��ك  عّله  العائلة  طبيب 

اأما  املنومة.  االأدوي���ة  جت��اه  ح�سا�سية  تعاين  كنت  واإن 
م�سكلًة  النوم  قلة  ت�سكل  فا  اجل�سدية،  الناحية  من 
ا�ستمرت  اإذا  اإال  اعتبارها،  للنا�س  يحلو  كما  عظيمة، 
طويًا وب�سكٍل غري ع��ادي، ففي ح��االت م�سابهة، قد 
وتعب  �سغط  م��ن  مغلقة  دائ���رة  حبي�س  نف�سك  جت��د 

يوؤديان يف نهاية االأمر اإىل اإرهاق �سديد.

اأنانيتك على  -حافظ   5
ال  االأن��ان��ي��ة  اأن  �سيما  ال  االأم���ر منطقياً  ي��ب��دو  ال  ق��د 
لكن يف عامل حيث  املزايا احلميدة،  من  ت�سكل ج��زءاً 
يحيط اجلنون بالب�سر، لن جتد الر�سى واالأم��ان اإال 
حني تعر على ذاتك وحتقق ما ترغب منه مهما كان 
يتوقف  ال�سغط  ع��ّل  مثًا،  عالياً  كال�سراخ  ب�سيطاً، 
بك  وحت��ي��ط  القلق  يجتاحك  ح��ني  ب�سام  وي��رتك��ك 
اأطفالك  من  وت�ساأم  اأعمالك  تتعرقل  وحني  الهموم، 
وجتد يف االبتعاد اأف�سل حّل متنا�سياً كّل �سيء، فتغتنم 
ينقلك  فيلم  وم�ساهدة  ال�سينما  اإىل  للذهاب  العطلة 
اإىل عامل اآخر، اأو اإىل حو�س ال�سباحة اأو الت�سكع مع 
ال�سغرية  الراحة  ف��رتة  نتائج  اأن  �ستاحظ  �سديق. 
الغ�سب  ك��ب��ت  اأو  االن��ف��ج��ار غ�سباً  م��ن  اأف�����س��ل  ه���ذه 

اللذين يوؤديان اإىل املر�س.
لت�سرتيح،  وقتاً  نف�سك  وامنح  بالذنب  ال�سعور  تنا�َس 
ودللها بجل�سة جتميل اأو تدليك قّلما فّكرت فيها الأن 
تفكريك من�سٌب على العائلة، علماً اأن االأوالد وبع�س 
االنتظار. كذلك  املرتاكمة ميكنهما  املنزلية  االأعمال 
كافح عادة التدخني التي ُتعترب بحّد ذاتها هماً ثقيًا، 

الع�سبية، فتجنبها  كرد فعل على  تاأتي  اأنها  �سيما  ال 
خمافة اأن تفقد ال�سيطرة عليها، اإذا ا�ستمرت الظروف 
املحيطة على ما هي عليه، وتعجز عن االإق��اع عنها 

حني يزول ال�سغط.

واأ�سدقائك اأحبائك  على  -حافظ   6
ال ي��خ��ت��رب االإن�����س��ان اأ����س���واأ م��ن ال���وح���دة واالن���ع���زال، 
لذلك حافظ على عاقات الود واملحبة مع ال�سريك 
اأو  االأ�سدقاء  اأو  العائلة  اأف��راد  اأو  واالأحفاد  واالأطفال 

احليوانات االأليفة التي تعي�س معك.
للحفاظ على توازنك من ال�سروري اأن حتّب �سخ�ساً 
اأم��ٌر ال غنى عنه. حني  واأن يبادلك هو احل��ّب، وه��و 
اإىل  �ستحتاج  اأن��ك  تاأكد  امل�ساعب،  �سغط  حتت  تنوء 
�سخ�ٍس  واإن �سدر عن  ال��ذي يحيط بك حتى  احل��ّب 
حياتك  ت��ك��ون  ح��ني  راح���ة  �ستجد  وك��م  �سخ�سني.  اأو 
العاطفية يف اأوجها، واإن افتقدت اإىل األق احلّب ابحث 
لها وحتبها لتق�سي من خالها  عن هواية تتحم�س 

على ال�سغط والياأ�س.
دون  م��ن  التذمر،  اأو  ال�ساحرة  االأم���رية  انتظار  ب��دل 
ع��اق��ات متاأ  اب����ِن  االأوالد،  زي�����ارات  ل��ق��ل��ة  ان��ق��ط��اع، 
هاتفياً  بهم  ات�سل  اأو  االآخرين  وزر  اليومية،  حياتك 
اأو �سلِّ طالباً من اهلل اأن يحقق لك اأمانيك يف احلياة، 
فا �سيء اأف�سل من ال�ساة للحفاظ على معنويات 

عالية.
وعليك  هادئاً،  طويًا  نهراً  ت�سبه  ال  احلياة  اأن  تذّكر 
اأال تطلب امل�ستحيل. يكفيك اأن تتمتع بدعٍم �سديق اأو 

�سديقني، واأن تلغي من بالك فكرة اأن لاآخرين حّظاً 
يف احلياة اأكر منك.

امل�ساكل من  ان�سحب   7-
االأ�سخا�س الذين يثريون غ�سبك وغيظك في�سببون 
لك �سغطاً ال ميكنك جتاهله، من �سمن العوامل التي 
ُت�سعرك بتلّوث االأجواء من حولك وبعدم قدرتك على 

التحّمل.
اأن  اإال  اأحياناً،  اأن من حتب قد يثري غ�سبك  �سحيح 
اأي م�سكلة.  االأم��ر يف هذه احلالة خمتلف وال ي�سبب 
يف العمل اأي�ساً تختلف االأمور، اإذ ال ت�سمح لك اأجواوؤه 
ب��اأن تقوم دائماً مبا تريد. تعّلم ملا فيه خريك وخري 
االآخرين، وارف�س من وقٍت اإىل اآخر. فاإ�سافة التزامات 
خيالية اإىل التزاماتك الكثرية اأ�سًا لن جتدي نفعاً، 
ما فائدة اأن تنام متاأخراً الأنك لّبيَت دعوات ال ترغب 
بها وال تعني لك؟ ومن قال اإن العمل ب�سمري يرغمك 

على حتّمل غرية االآخرين وتعليقاتهم املزعجة؟

بعملك قم   8-
اإليك، لكّل عمٍل نقطة معينة  املوكلة  املهمة  كانت  اأياً 
تر�سى عن اأدائك فيها، حني تبلغها، حتى لو مل يكن 
العمل الذي تقوم به مثرياً لاهتمام. فالن�ساء مثًا 
القيام  اأو  ال��غ��ب��ار  م�سح  حم��ب��ات  م��ن  جميعهن  ل�سن 
واإن  بالعمل، حتى  اإن يبداأن  باأعمال منزلية، لكن ما 
كن ملزمات على ذلك، �سينتظرن بفارغ ال�سرب روؤية 
اأنهن يدركن اأن النتيجة هذه  نتيجة جهودهن، علماً 

لن تدوم طويًا.
ت��ت��اأرج��ح االأم����ور ب��ني اجل��ي��دة واحل�سنة،  ال��ع��م��ل،  يف 
اأك��م��ل وجه  اإل��ي��ك ع��ل��ى  اأن اإمت����ام امل��ه��م��ة امل��وك��ل��ة  اإال 
تلقى  واالأف�سل طبعاً حني  بالر�سى،  �سعوراً  مينحك 
اأم��ٌر نادر  املديح وح��ني يعرتف االآخ��ر بجهودك وه��و 
احل�سول. لكن ال بّد من االعرتاف باأن العمل ي�سكل 
مهمتك  على  ال��رتك��ي��ز  اإىل  وي��دف��ع��ك  �سغط  م�سدر 
الذين  االأ�سخا�س  ك��ٌر هم  االأخ���رى.  االأم��ور  لتن�سى 
بعد  مرتاحني  املنزل  يف  البقاء  على  العمل  يف�سلون 
وف���اة ع��زي��ز على �سبيل امل��ث��ال. خم��ط��ٌئ م��ن ي��ظ��ّن اأن 
العمل،  اإىل  ماأ�ساتهم  من  يهربون  االأ�سخا�س  ه��وؤالء 
اإمنا هم يدركون اأنه عليهم التم�سك باأمٍر ي�ساعدهم 

على تخطي امل�ساعب.

م�ساريعك يف  -فكّر   9
مبعثاً  اأو  �سغط  ع��ام��ل  امل�ستقبل  يف  التفكري  ي�سبب 
االأمور،  روؤي��ة  معينة يف  �سخ�س طريقة  لكّل  لاأمل. 
لكن ال بّد من اأن تدرك �سعوبة العي�س كّل يوم بيومه 

من دون اأن ت�سغل بالك بالغد.
اأغلب  يف  يرغبون،  اأفريقيا  يق�سدون  الذين  ال�سياح   
البعيدة  الامباالة،  اال�ستفادة من حالة  االأحيان، يف 
ال�سكان  على  ت�سيطر  ال��ت��ي  ال�سغط  ع��ن  البعد  ك��ّل 
قوتهم  ت���اأم���ني  اإىل  ف��ق��ره��م،  اإىل  ن���ظ���راً  ال�����س��اع��ني، 
اليومي، تاركني كّل �سيء للغد با�ستثناء حلمهم الدائم 
اأال تثق بالا�سغط  واالأب��دي بالهجرة. لذلك ينبغي 

فهو ال يعني دائماً ال�سعادة.
اإىل  متفائلة  ن��ظ��رة  لتنمي  خ��ا���س��ة  مل�����س��اري��ع  خ��ط��ط 
تعاك�سك  حني  التقّدم  على  نف�سك  ولت�ساعد  احلياة 
اأن تغريها  اأو  اأن تهمل م�ساريعك  داعي  الظروف. ال 
خري  العمل  على  والقدرة  احللم  يبقى  ت�ستبدلها.  اأو 
دواء للخروج من م�ستنقع احلياة اليومية ال�ساغطة. 
ا�سرت بطاقة يان�سيب ع�سوائية وفّكر يف كّل ما يبعث 

املتعة يف حياتك.

اأزمتك من  -اخرج   10
فا  عليك  ال�سغط  وي�سيطر  الكاأ�س  تفي�س  عندما 
تبدو  ال  قد  البداية!  نقطة  اإىل  عد  ب�سام،  يرتكك 
حم���اوالت���ك ل��ل�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى االأم������ور وح���ده���ا احلّل 
املخارج وال ترتدد  فّت�س عن  اأنظر حولك،  ال�سحيح. 
�سخ�س  اإىل  رمب���ا  ب���ه،  ت��ث��ق  �سخ�س  اإىل  ال��ت��ح��دث  يف 
عانى االأعرا�س عينها وميكنك اأن تناق�س االأمر معه 
بثقة، اأو اإىل اأحد اأفراد العائلة اأو اإىل طبيب، اأو معالج 
نف�سي. خذ ما حتتاج اإليه من وقت، اأما يف ما يتعلق ب� 
)احلّل املعجزة( فا م�سكلة اإن تاأخرت قليًا قبل اأن 

تعر عليه.
اأع�����اه، حاول  يف ح���ال مل ت��ك��ف��ك امل���خ���ارج امل���ذك���ورة 
اخلروج بب�ساطة، هرباً من ال�سغط ورفعاً ملعنوياتك. 
يف حال مل جتِد هذه الن�سائح نفعاً، فّكر يف الن�سيحة 
االأحوال:  اأي ح��ال م��ن  ل��ن ت�سرك يف  التي  االأخ���رية 
ال  مب��ا���ٍس  تلت�سق  اأال  ُي�ستح�سن  اإذ  املقبلة،  العطلة 
ي�سعك حياله �سيئاً، واأال تتطلع اإىل امل�ستقبل بت�ساوؤم 
بينما يرف�س امل�ستقبل اأن يف�سح لك عن اأ�سراره قبل 

حلول موعدها املنا�سب.
اأف�سل ن�سيحة للتخّل�س من الكاآبة هي يف اال�ستفادة 
االإيجابية  وزرع  حياتك  حلظات  م��ن  حلظة  ك��ّل  م��ن 

فيها قدر امل�ستطاع.

مــنــ�عــــات

23
هل ت�سيطر الكاآبة عليك؟ حان الوقت لتتخذ قرارات 

�سارمة وتعمل على مواجهة الإحباط، كيف؟
 يف ما يلي ع�سر ن�سائح من �ساأنها، يف حال تطبيقها، اأن 

حت�ّسن و�سعك ج�سديًا ومعنويًا. 

واجه احباطاتك و�سيطر على كاآبتك

و�شعك لتح�شني  ن�شائح   10
 ج�شديًا ومعنويًا

الرُجل... �شبب �شّن الياأ�ص؟ 
ت�ستطيع الن�ساء اأن تلوم الرجال على عدد من املظامل التي ارُتكبت بحقهن. 
�سن  ال��ائ��ح��ة:  ه��ذه  اإىل  ت�سيف مظلمة  اأن  ال��ي��وم  امل���راأة  ت�ستطيع  ورمب��ا 

الياأ�س.
�سليمة،  بطريقة  العمل  عن  املبي�سني  توقف  مع  يبداأ  ال��ذي  الياأ�س،  �سن 
عملية حمتمة تواجهها كل امراأة. ومع اأن التبدالت اجل�سدية الناجمة عنه 
وا�سحة ومفهومة، تبقى اأ�سبابه لغزاً. هدف احلياة من وجهة نظر التطور 
التكاثر ونقل اجلينات، اإذاً، مَل متّر الن�ساء كلهن بعملية جتعلهن عقيمات؟
ب�ساطة  الياأ�س يعود بكل  اأن �سن  ُطرحت نظريات عدة. يعتقد علماء كر 
اإىل حت�ّسن متو�سط عمر االإن�سان. ويظن اآخرون اأنه ين�ساأ كي يتيح للمراأة 
واأحفادها.  اأوالده����ا  اأي  ذري��ت��ه��ا،  ا�ستمرار  احتمال  حت�سني  على  الرتكيز 
الياأ�س تاأثري طبيعي من تاأثريات  اأن �سن  ويوؤيد عدد من الباحثني فكرة 
اإثباتها  ميكن  وال  و�سعف،  قوة  نقاط  التخمينات  هذه  ولكل  ال�سيخوخة. 

ب�سكل حا�سم.
نظرية جديدة  اأخ���رياً  كندا  ماكما�سرت يف  االأح��ي��اء يف جامعة  علماء  ق��ّدم 
 PLoS Computational جملة  يف  اأّك����دوا  فقد  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف 
الرجل  تف�سيات  اإىل  االأرج���ح  على  يعود  الياأ�س  �سن  اأن   Biology
�سعوا  كافة  االأعمار  الرجال من  اأن  فكرة  اإىل  النظرية  ترتكز  التزاوج.  يف 
اأ�سغر �سّناً، ما حّد من قدرة الن�ساء االأكرب  اإىل التزاوج مع ن�ساء  تاريخّياً 
�سناً على التزاوج. ومع انخفا�س وترية التزاوج، تراكمت الطفرات امل�سيئة 
اإىل خ�سوبة املراأة و�سارت �سائعة. يبدو هذا منطقّياً. فاإن مل تتكاثر الن�ساء 
تكاثر مكلفة  ق��درات  الفائدة من احلفاظ على  اإذاً، ما  كثرياً،  �سّناً  االأك��رب 

ج�سدّياً؟

طفرات موؤذية
الكمبيوتر.  جهاز  بوا�سطة  حماكاة  الباحثون  ط��ّور  الطرح،  هذا  لتو�سيح 
الب�سر،  من  افرتا�سية  جمموعة  اإىل  امل��وؤذي��ة  الطفرات  من  ع��دداً  اأدخ��ل��وا 
توؤدي  قد  للتزاوج،  �سّناً  االأ�سغر  الن�ساء  ال��رج��ال  اختيار  مع  اأن��ه  وبرهنوا 
الطفرات اإىل تاأثريات �سن الياأ�س الثابتة من دون خف�س عمر املراأة. كذلك 
اأظهرت املحاكاة اأنه لوال اختيار الرجال الن�ساء االأ�سغر �سّناً، لكانت الن�ساء 

االأكرب �سّناً قد احتفظن بقدراتهن على االإجناب طوال حياتهن.
بالكامل.  لي�ست مقنعة  اأنها  اإال  النظرية مثرية لاهتمام،  تكون هذه  قد 
ي�سري الباحثون اإىل اأنها متتاز بعدم اعتمادها على تراجع م�سبق يف خ�سوبة 
دوماً  يف�سلون  الرجال  اأن  القاطع  افرتا�سها  ت�سمل  �سلبياتها  لكن  امل��راأة. 
ال�سابات، ف�سًا عن اأن املحاكاة بوا�سطة الكمبيوتر ال ُتعترب من االأ�ساليب 

الدقيقة الإثبات نظرية ما.
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العدد  10838 بتاريخ 2013/7/8     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/173 تنفيذ عقاري
ان طالب  االقامة مبا  �سامر حميد جمهول حمل  ج��واد  املنفذ �سده/1-  اىل 
�سعيد  احمد  حممد  وميثله:  ا�سماعيل  �سيد  فتحي  ال��دي��ن  ح�سام  التنفيذ/ 
ال�سعدي  نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/1007 عقاري كلي يوم 
بالزامكم   -1  : وذل��ك  تنفيذيا  �سندا  باعتباره   2012/12/27 بتاريخ  اخلمي�س 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  وت�سليمه  دره���م(   60929( وق���دره  مبلغ  ب�سداد 
املحكمة خال 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا االعان. 3- رف�س ما عدا ذلك من 
طلبات.   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10838 بتاريخ 2013/7/8     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1414 تنفيذ جتاري
ذ.م.م    وامل��ج��وه��رات  ال��ذه��ب  ل��ت��ج��ارة  ملي�س  �سركة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
�س.ذ.م.م  الكويت  ذهب  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول 
وميثله: عماد جمعة ح�سني علي اأهلي  قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2944890( درهم 
رقم  التحفظي  .وبتثبيت احلجز  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
2010/128 وب�سحته.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعان. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10838 بتاريخ 2013/7/8     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/3018 تنفيذ عمايل
حمل  جمهول  لل�سقاالت-�س.ذ.م.م  مالك  روي��ال  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ اعظم خان خان بهادر   قد اأقام عليكم 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)5000( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .باال�سافة اىل مبلغ 
وقدره )310( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان. 
ق�سم التنفيذ العمايل والر�سوم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10838 بتاريخ 2013/7/8     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/801 تنفيذ جتاري
اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- ج����واجن ���س��ام��ي��دل اي�����س��ت ل��ل��م��ق��اوالت ������س.ذ.م.م 
لاعمال  وجي�س  جيف  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول 
الكبان     حممود  عبداملجيد  ريا�س  وميثله:  ���س.ذ.م.م  الكهروميكانيكية 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )1172345( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان. 
رئي�س ال�سعبة             

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10838 بتاريخ 2013/7/8     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/810   جتاري كلي 
ان  االقامة مبا  االغذية جمهول حمل  /1-�سركة م�سنع   عليه    املدعي  اىل 
املدعي / اك�سربي�سن منطقة حرة- ذ.م.م وميثله: حكمت حممود  فيا�س     قد 
وقدره  مببلغ  عليها  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام 
170.795 درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة بواقع 12% من 
تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء املوافق 
2013/7/23 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch2E.22 لذا فانت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 
االق��ل.ويف حالة تخلفك فان احلكم  اي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10838 بتاريخ 2013/7/8     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/325   عقاري كلي 
اىل املدعي عليهما /1-�سركة جمموعة الواحة املحدودة 2- جمموعة الواحة 
للم�سروعات املحدودة  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي / روهيت كورديب 
عليك  اق��ام  قد  ال�سام�سي  الغبار  را�سد  �سعيد  �سيف  وميثله:  جو�سهى  ت�ساند 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالت�سديق على حكم املحكم ال�سادر يف الدعوى 
والزام  ال��دوىل،  للتحكيم  دبي  وال�سادر من مركز  التحكيمية رقم 2010/118 
املدعى عليهما  بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة 
لذا   ch1B.8 بالقاعة  �س   11.00 ال�ساعة   2013/8/14 املوافق  االربعاء  يوم 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على االقل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10838 بتاريخ 2013/7/8     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/230   جتاري كلي   
ب�سركة  و�سريك  مدير  ب�سفته  ب�سارة-  قلته  حلمي  عليه/1-فوؤاد  املدعي  اىل 
املجموعة ال�سبعه  ملعدات االمن ) ذ.م.م( جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ با�سكال بيريا جريارد جينينا�سكا وميثله: ريا�س عبداملجيد حممود الكبان    
قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب خبري حما�سبي متخ�س�س 
مع الزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة 
لذا   ch1C.15 بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة   2013/7/28 املوافق  االح��د  ي��وم 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على االقل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10838 بتاريخ 2013/7/8     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/388   جتاري كلي   
اىل املدعي عليه/1-خليفة �سيف خليفة �سيف املهريي  جمهول حمل االقامة 
)����س.ذ.م.م( وميثله: حممد  املتقنة  للمعادن  اخلليج  / م�سنع  املدعي  ان  مبا 
حممد امني غياث قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى 
وقدره  مبلغ  للمدعية  ي��دف��ع��وا  ب��ان  والت�سامن  التكافل  �سبيل  على  عليهم 
تاريخ  �سنويا من  )923.607 درهم( وامل�سروفات واالتعاب والفائدة بواقع %9 
املوافق  االربعاء  لها جل�سة يوم  ال��وف��اء.  وح��ددت  ا�ستحقاق احلق وحتى متام 
2013/7/17 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch2E.22 لذا فانت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على االقل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10838 بتاريخ 2013/7/8     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/225   جتاري كلي   
ام��ريي جمهول حمل  املدعي عليه/1- منريه حممد ر�سا زوج��ة حممد  اىل 
االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / �ساجني ك��وم��ار وار اج��ال ده��ن��اك  ق��د اق��ام عليك 
����س.ذ.م.م  امل��ا���س  مني�س  �سركة  وت�سفية  بحل  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
ون��دب خبري ح�سابي  لل�سركة  وتعيني م�سفي  امل��ال  را���س  ه��اك  على  تاأ�سي�سا 
ور�سوم   وامل�ساريف  امل�سفي  اتعاب  وا�سافة  ال�سركة  م��ال  را���س  ه��اك  الثبات 
الدعوى  واتعاب املحاماه على عاتق الت�سفية.  وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء 
لذا فانت مكلف   ch1C.15 بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �س  املوافق 2013/7/16 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على االقل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10838 بتاريخ 2013/7/8     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/656   جتاري كلي   

اىل املدعي عليه/1- زوم االمارات لاعمال االلكرتوميكانيكية ذ.م.م  جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي / �سركة ايرو�س للمعدات الهند�سية وميثله: احمد 
علي عبداحلميد القاري   قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب 
خبري متخ�س�س مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   
وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2013/7/24 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
ch2E.22 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثاثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما 

االقل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10838 بتاريخ 2013/7/8     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/205   عقاري كلي   

اىل املدعي عليه/1-بارامونت ريل �ستيت )���س.ذ.م.م(  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / نرج�س رحمن وميثله:  ريا�س عبداملجيد حممود الكبان قد 
واملدعي  املدعي  بني  العقد  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام 
بواقع  والفائدة  دره��م(   261.905( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  وال���زام  عليها 
9% من تاريخ ا�ستام املبلغ والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها 
 ch1B.8 جل�سة يوم االربعاء املوافق 2013/8/14 ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على االقل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10838 بتاريخ 2013/7/8     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/361   جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه   /1-داين وليد ديب جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ ب�سام عبداهلل ديب  وميثله: احمد �سيف ماجد بن �سامل املطرو�سي  قد 
اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليه ب�سداد مبلغ  
50.000 درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة 
 ch1A.1 يوم الثاثاء املوافق 2013/7/30 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على 

االقل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                              

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10838 بتاريخ 2013/7/8     
   مذكرة اعالن  متظلم �سده بالن�سر    

   يف  الدعوى 2013/152   تظلم جتاري   
الويز  ميتال   -2 ح  م  ���س  تكنولوجيز  ميتال  يونيك  �سدهما/1-  املتظلم  اىل 
اند�سرتي �س م ح  جمهويل حمل االقامة مبا ان املتظلم / بي ام اي اي �سي 
احمد عبداهلل عبدالرحيم      يو�سف  ���س.ذ.م.م وميثله:  العامة  للتجارة  العاملية 
ال�سادر يف  القرار  املذكور اعاه ومو�سوعه تظلم من  التظلم  اقام عليكم  قد 
التحفظي )جت��اري( رقم 2013/23 والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها  احلجز 
 ch1B.6 بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة   2013/7/14 املوافق  االح��د  يوم  جل�سة 
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على االقل. ويف  حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 رئي�س الق�سم                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10838 بتاريخ 2013/7/8     
   مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر    

   يف  الدعوى 2013/93   نزاع عقاري   
اىل املتنازع �سده: �سركة رويف ووتر فرونت ري�سيدني�سي ليمتد  جمهول 
ب��در حممد  �سيمون وميثله:  نيلوفر   / امل��ت��ن��ازع  ان  االق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
املطالبة بندب اخلبري  الدعوى ومو�سوعها  اقام عليك  القرق قد  علي 
لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  الدعوى  يف 
جل�سة يوم االثنني املوافق 2013/7/22 ال�ساعة 8.30 �س مبكتب امل�سلح 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على 

االقل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                              

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10838 بتاريخ 2013/7/8     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/651   جتاري كلي 
اىل املدعي عليه /1-حميد ر�سا  علي اكرب �سادقي ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته مدير 
�سركة اف اند ا�س انرتنا�سيونال �س م ح  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / نقي 
الدعوى  عليك  اق��ام  قد  فيا�س     حممود  حكمت  وميثله:  ذ.م.م  لالكرتونيات  ب��ور 
للمدعية  يوؤديا  بان  والت�سامن  بالتكافل  عليهما  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   700.000( وق��دره  مببلغ  ال�سيك  قيمة 
والفائدة القانونية 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام واثبات �سحة احلجز 
التحفظي ال�سادر بامللف رقم 2013/130 حجز حتفظي جتاري وتثبيته.  وحددت لها 
لذا   ch1C.15 بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة   2013/7/14 امل��واف��ق  االح��د  ي��وم  جل�سة 
فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على االقل.    
 ق�سم الق�سايا التجارية                              

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10838 بتاريخ 2013/7/8     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/244  ا�ستئناف مدين
اىل امل�ستاأنف �سده   / 1 -ليلى علي حممد �سعيد جمهول حمل االقامة 
: ها�سم  امل�ستاأنف /مهدي غلوم حممد جعفر اجل�سمى وميثله  ان  مبا 
بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  قد  اجلمل   حمدان  حممد 
جل�سه  لها  وح���ددت   2013/3/17 ب��ت��اري��خ  كلي  م��دين   2012/846 رق��م 
رقم  بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2013/7/17 املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم 
ch2D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابياً    
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�ستئناف

العدد  10838 بتاريخ   2013/7/8     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1403   عم جز   - م ع- ب- اأظ

الركن  عليه:  مدعي  بنغادي�س  اجلن�سية:  بويا  ادري�س  ح�سن  مدعى/نعيم 
الدعوى:  مو�سوع  االمارات  اجلن�سية:  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  القاري 
ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  القاري  الركن   / اعانه  املطلوب  عمالية  م�ستحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  االمارات  اجلن�سية: 
اعاه وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/7/17 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة 
وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي 
اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/6/24
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10838 بتاريخ   2013/7/8     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1520   عم جز   - م ع- ب- اأظ

مدعي/ر�سوان احمد حممد نثار اجلن�سية: باك�ستان مدعي عليه: عرب بي�سيج 
للمقاوالت وال�سيانة العامة اجلن�سية: االمارات مو�سوع الدعوى: م�ستحقات 
عمالية   املطلوب اعانه / عرب بي�سيج للمقاوالت وال�سيانة العامة اجلن�سية: 
االمارات عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/17 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثاثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/6/19
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10838 بتاريخ   2013/7/8     
   اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1778   عم جز   - م ع- ب- اأظ

�سيكرت  نيلز  �سالون  عليه:  مدعي  املغرب  اجلن�سية:  عاط  مدعى/بو�سرة 
املطلوب  عمالية  م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  االمارات   اجلن�سية:  لل�سيدات 
اعانه / �سالون نيلز �سيكرت لل�سيدات اجلن�سية: االمارات  عنوانه: بالن�سر 
الثاثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/7/23 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 
الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة 
بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثاثة 

ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/6/30
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10838 بتاريخ   2013/7/8     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/785   جت جز   - م  ت ب- اأظ

مدعى/كنانة لتاجري ال�سيارات ميثلها/ م�سطفى علي مهدي اجلن�سية:االمارات 
الدعوى:  مو�سوع  �سوريا  اجلن�سية:  ال�سليمان  رم�سان  احمد  عليه:  مدعي 
مطالبة مالية باجمايل وقدره 38640 درهم املطلوب اعانه /  احمد رم�سان 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  �سوريا  اجلن�سية:  ال�سليمان 
املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/7/10 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية ب� 
حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثاثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/6/26
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10838 بتاريخ   2013/7/8     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1207   عم جز   - م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  م�سر   اجلن�سية:  عبدال�سام  احمد  ح�سن  فرج  مدعى/ح�سن 
الدعوى:  مو�سوع  االمارات   اجلن�سية:  ذ.م.م  املعدنية  لل�سناعات  ايبا 
م�ستحقات عمالية املطلوب اعانه / ايبا لل�سناعات املعدنية ذ.م.م اجلن�سية: 
االمارات عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/17 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثاثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/6/25
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10838 بتاريخ   2013/7/8     
     اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/766   جت جز   - م ت- ب- اأظ

مدعى/ال�سايع لتاأجري ال�سيارات بوكالة ب�سار ريا�س بركة اجلن�سية: االمارات    
باك�ستان  اجلن�سية:  خان  �سرفرا�س  حممد  خان  �سريار  حممد  عليه:  مدعي 
مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 96080 درهم املطلوب اعانه /  حممد 
حيث  بالن�سر  عنوانه:  باك�ستان  اجلن�سية:  خان  �سرفرا�س  حممد  خان  �سريار 
املوافق  املحكمة يوم اخلمي�س  املذكورة اعاه وحددت  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
 8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/18
الكائنة �سخ�سيا   - االبتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة  الثانية  الدائرة  امام  �سباحاً 
موقعا  امل�ستنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او 
عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  

2013/7/7

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10838 بتاريخ   2013/7/8     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1648   عم  جز   - م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  الهند  اجلن�سية:  الدين  �سرف  بن  خان  الدين  مدعى/�سراج 
ان�ساتي لازياء ذ.م.م اجلن�سية: االمارات مو�سوع الدعوى: م�ستحقات عمالية 
املطلوب اعانه /  ان�ساتي لازياء ذ.م.م اجلن�سية: االمارات    عنوانه: بالن�سر 
االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/7/17 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 
الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة 
بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثاثة 

ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/6/25
قلم املحكمة                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10838 بتاريخ   2013/7/8     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف اال�ستئناف رقم  289/ 2013 -جتاري   - م ت- �س- اأظ

نهيان  اآل  زايد  بن  نا�سر  بن  احمد  ال�سيخ  العاملية ميثلها   النا�سر  امل�ستاأنف : جمموعة 
اجلن�سية: االمارات امل�ستاأنف عليه:خلف حممد علي النكا�س واخرون اجلن�سية: االمارات 
ومبلغ  درهم   5240647 مببلغ  ق�سى  الذي  امل�ستاأنف  احلكم  الغاء   : اال�ستئناف  مو�سوع 
100.000 درهم تعوي�س والق�ساء جمددا باعادة الق�سية اىل حمكمة اول درجة املطلوب 
اعانه/�سركة الرواد اخلم�سة للتطوير العقاري ذ.م.م ميثلها قانونا املدير العام اجلن�سية: 
االمارات  العنوان: بالن�سر)اعان بورود التقرير(  مبا ان امل�ستاأنف قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر 
يف الدعوى رقم 2012/888 جت كل-م ت-ب- اأظ وحدد لنظره جل�سة يوم الثاثاء املوافق 
2013/7/9 لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 9.30 �سباحا امام الدائرة الثالثة حمكمة 
وميكنك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  نهيان  اآل  الكائنة-مع�سكر  ابوظبي  ا�ستئناف 

التقدم مبذكرة بدفاعك و�سوار مل�ستنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�سة املحددة.
                                                                            قلم اال�ستئناف التجاري

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي
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العدد  10838 بتاريخ 2013/7/8     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1984    عمايل جزئي     
اىل املدعي عليه/1- النقطة ال�سحيحة للخدمات الفنية  جمهول حمل االقامة 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  احل�سني  اب��و  جهانغري   / املدعي  ان  مبا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )3338 درهم( والر�سوم وامل�ساريف . رقم 
ال�سكوى )2013/141319( وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2013/7/17 
او من ميثلك  باحل�سور  فانت مكلف  لذا  القا�سي   ال�ساعة 8.30 �س مبكتب 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
ايام على االقل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة  اجلل�سة بثاثة 

ح�سوري.  
 ق�سم الق�سايا العمالية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10838 بتاريخ 2013/7/8     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/754   جتاري كلي                        
اىل املحكوم عليه  /1- انرتنا�سيونال تريدارز للتجارة العامة �س.ذ.م.م   جمهول حمل 
االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2013/3/31 يف الدعوى 
املذكورة اعاه ل�سالح  / ال�سركة العمانية للزيوت النباتية وم�ستقاتها ذ.م.م- )فرع 
املدعى  بالزام  اجهام  بن  احمد  بن  امل�سئول/حممد  مديرها  وميثلها  خليجية(  �سركة 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 1.448.000.000 درهم)مليون واربعمائة واربعون الف 
الدعوى احلا�سل  تاريخ رفع  اعتبارا من  �سنويا  بواقع %9  القانونية  والفائدة  درهم( 
يف 2012/4/18 وحتى تاريخ ال�سداد والزمت املدعى عليها امل�ساريف ومبلغ الف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10838 بتاريخ 2013/7/8     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2009/915   مدين جزئي                          

حمل  جمهول  ال�سارقة  ح��رة-  منطقة  جلف(  اوتيك   ( �سركة   -1/ عليه  املدعى  اىل 
االقامة مبا ان املدعى / �سركة جموهرات ا�سماعيل م د م �س وميثله: �سمرية عبداهلل 
يف   2010/7/7 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  ق��رق��ا���س   علي 
الدعوى املذكورة اعاه ل�سالح  / �سركة جموهرات ا�سماعيل م د م �س بالزام املدعى 
االم��ارات��ي مبلغ  بالدرهم  يعادله  ما  او  ي��ورو  للمدعية مبلغ 16000  ت��وؤدي  ب��ان  عليها 
اتعاب  بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل  املدعي عليها  والزمت  درهم   80.000
املحاماة.   حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا االعان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا املدنية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10838 بتاريخ 2013/7/8     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/200  ا�ستئناف عمايل
اىل امل�ستاأنف �سده   / 1 -نظام خان لاعمال الفنية �س.ذ.م.م  جمهول 
ا�ستاأنف  قد  احمد   اخل��ري مقبول  /اب��و  امل�ستاأنف  ان  االقامة مبا  حمل 
القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2012/3856 عمايل جزئي   بتاريخ 
ال�ساعة   2013/7/8 املوافق  االثنني  يوم  جل�سه  لها  وح��ددت   2013/2/5
او  ch2D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم  بالقاعة رقم  10.00 �سباحا 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابياً   
 

ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�ستئناف

العدد  10838 بتاريخ 2013/7/8     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/136  ا�ستئناف عقاري
ا���س �سركة منطقة ح��رة ذات  امل�ستاأنف ���س��ده   / 1 -�سركة �سي اي  اىل 
م�سوؤولية حمدودة  جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف /االن فوؤاد 
اخلويري وميثله: �سمري حليم كنعان  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر 
لها  بتاريخ 2013/2/26 وحددت  كلي  رقم 2010/415 عقاري  بالدعوى 
جل�سه يوم اخلمي�س املوافق 2013/7/18 ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة 
رقم ch1C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابياً   
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�ستئناف

العدد  10838 بتاريخ 2013/7/8     
  انذار عديل بالن�سر
   رقم  2013/1/1666 

 املنذر/عقارات الفردان )فردان  علي الفردان( 
املنذر اليها: اخلط ال�سريع لل�سحن البحري )�س.ذ.م.م(

  )جمهول حمل االقامة(
امل��ن��ذر ي��ط��ل��ب م��ن امل��ن��ذر ال��ي��ه��ا ���س��دد  م��ت��اخ��رات ق��ي��م��ة االي���ج���ار م��ن الفرتة 
2013/1/1 اىل 2013/7/30 والبالغ قدرها )34.443( درهم زائدا ت�سديد مبلغ 
�سنة  من  متاخر  ايجار  باقي  عن  دره��م   )22.641.34( بقيمة  املرجتع  ال�سيك 
2012 فعلى املنذر اليها �سداد املبالغ املذكورة يف خال )30( يوم ثاثني يوم من 
تاريخ ن�سر االنذار واالخاء لعدم التزامكم بدفع مقابل االيجار �سنويا وانتهاء 

عقد االيجار مع ت�سديد كافة االلتزمات املرتتبة على الكهرباء واملياه.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10838 بتاريخ   2013/7/8     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/35م بالن�سر

اىل املدعي عليه: ن�سات فايد ابراهيم ابو العا  العنوان: العني - املعرت�س- 
حي اجلزعة- ال�سارع رقم 4- القطعة رقم 22- �سقة رقم 504- رقم الق�سيمة 
022-004-11-15   نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/6/24 قد حكمت عليك هذه 
املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاه ل�سالح/ حممد انور مفي مكل�س 
الرحمن - لهذه االأ�سباب: حكمت اللجنة غيابيا باخاء املدعى عليه من العني 
املوؤجرة وت�سليمها للمدعي خالية من ال�سواغل واال�سخا�س- كما الزمته ب�سداد 
االجرة املرت�سدة بذمته عن املدة من  2012/5/1 وحتى االخاء الفعلي بواقع 
الف واربعمائة درهم �سهريا والزامه بتقدمي براءة عن ا�ستهاك املاء والكهرباء 

وامل�ساريف. 

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
      حمكمة العني االبتدائية

العدد  10838 بتاريخ   2013/7/8     
 اعالن  باحلكم يف املدنية اجلزئية رقم 2013/451     

اىل املدعي عليه: احمد ع�سام الدين العنوان: بالن�سر نعلمك انه 
الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  2013/6/30م  بتاريخ 
املذكورة بالرقم اعاه ل�سالح/ موؤ�س�سة غنتوت لتاأجري ال�سيارات 
بالزام  احل�سوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  االمارات    اجلن�سية: 
املدعي عليه بان ي�سدد للمدعية مبلغ وقدره 9.965 درهم ) ت�سعة 
مب�ساريف  الزمته  كما  درهما(  و�ستون  خم�سة  وت�سعمائة  الف 

الدعوى.  

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
      حمكمة العني االبتدائية

العدد  10838 بتاريخ   2013/7/8     
 اعالن  باحلكم يف املدنية اجلزئية رقم 2013/549     

اىل املدعي عليه: �سلطان بطي حمد بطي البلو�سي العنوان: بالن�سر 
نعلمك انه بتاريخ 2013/6/30م قد حكمت عليك هذه املحكمة يف 
الدعوى املذكورة بالرقم اعاه ل�سالح/ موؤ�س�سة موف كار  لتاأجري 
ال�سيارات اجلن�سية: االمارات   حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري: 
بالزام املدعي عليه بان ي�سدد للمدعي مبلغ وقدره  53.950 درهم ) 
ثاثة وخم�سون الف وت�سعمائة وخم�سون درهما ( على النحو املبني 

باأ�سباب هذا احلكم  كما الزمته بالر�سوم وامل�ساريف  .  

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
      حمكمة العني االبتدائية

العدد  10838 بتاريخ   2013/7/8     
 اعالن  باحلكم يف املدنية اجلزئية رقم 2013/505     

اىل املدعي عليه: خالد عيد را�سد حممد العزيزي   العنوان: بالن�سر 
نعلمك انه بتاريخ 2013/6/30م قد حكمت عليك هذه املحكمة يف 
الدعوى املذكورة بالرقم اعاه ل�سالح/ موؤ�س�سة غنتوت لتاأجري 
ال�سيارات اجلن�سية: االمارات   حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري: 
بالزام املدعي عليه بان ي�سدد للمدعية مبلغ وقدره 400 درهم ) 
اربعمائة درهما   ( على النحو املبني باأ�سباب هذا احلكم  كما الزمته 

مب�ساريف الدعوى.  
القا�سي 

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
      حمكمة العني االبتدائية

العدد  10838 بتاريخ   2013/7/8     
 اعالن  باحلكم يف املدنية اجلزئية رقم 2013/559     

اىل املدعي عليه: غامن علي �سعيد علي ال�سام�سي   العنوان: بالن�سر 
نعلمك انه بتاريخ 2013/6/30م قد حكمت عليك هذه املحكمة يف 
الدعوى املذكورة بالرقم اعاه ل�سالح/ موؤ�س�سة موف كار لتاأجري 
ال�سيارات   اجلن�سية: االمارات   حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري: 
بالزام املدعي عليه بان ي�سدد للمدعية مبلغ وقدره 300 ) ثاثمائة 
درهما ( على النحو املبني باأ�سباب هذا احلكم، كما الزمته مب�ساريف 

الدعوى.  
القا�سي 

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
      حمكمة العني االبتدائية

العدد  10838 بتاريخ   2013/7/8     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/175 ت  اجر-م ر- ت-ع ن)
طالب التنفيذ/ �سري علي خان حممد مري اجلن�سية: باك�ستان  املنفذ �سده : 
معمل البناء الرتابي العمال اجلب�س اجلن�سية: االمارات   املطلوب اعانه:معمل 
ان  مبا  بالن�سر  عنوانه:  االمارات    اجلن�سية:  اجلب�س  العمال  الرتابي  البناء 
طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم   وحدد 
التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/7/22 املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  لنظره 
فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ- العني الكائنة باملقر 
الرئي�سي   �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاه، تفاديا التخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلربي.
    القلم االيجاري                                                                      

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10838 بتاريخ   2013/7/8     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/768   جت جز   - م ر- ب- ع ن

مدعي/ �سركة املباين الع�سرية لتجارة مواد البناء اجلن�سية: االمارات  مدعي 
عليه: فاح �سامل جوهر �سامل اجلن�سية: االمارات مو�سوع الدعوى: مطالبة 
مالية مببلغ 7000 درهم املطلوب اعانه / فاح �سامل جوهر �سامل اجلن�سية: 
االمارات  عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت 
املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/7/10 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة العني االبتدائية 
- الكائنة املركز االداري �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثاثة 

ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/7/3
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10838 بتاريخ   2013/7/8     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/295   عم جز   - م ر- ب- ع ن

مدعي/ جان ني�سار نور ا�سلم اجلن�سية: باك�ستان مدعي عليه: رحات لل�سفر 
وال�سياحة اجلن�سية: االمارات مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية املطلوب اعانه 
/ رحات لل�سفر وال�سياحة اجلن�سية: االمارات   عنوانه: بالن�سر)العادة اعان 
املدعى عليه/ميثلها ماجد �سلطان حممد عبداهلل املهريي ( حيث ان املدعي اقام 
الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/7/15 موعدا 
الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر 
االوىل ب� حمكمة العني االبتدائية - الكائنة املركز االداري �سخ�سيا او بوا�سطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/7/7
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10838 بتاريخ   2013/7/8     
    اعالن ب�سحيفة  يف الدعوى  رقم 2013/407  

ابو العا اجلن�سية: باك�ستان  املدعى : �سري علي خان بوكالة طارق تقي 
ت: 050815747  املدعى عليه: ور�سة ربيع االمل للحدادة وميثلها عبداهلل 
الدعوى  رف��ع  املدعي  ان  مبا  بالن�سر  العنوان:  ال�سام�سي   �سعيد  خلفان 
امل��واف��ق 2013/7/29 موعدا لنظرها  ي��وم االثنني  اع��اه وح��دد  امل��ذك��ورة 
املنازعات  ف�س  جلنة  ام��ام  ظهرا   12 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا 
وعليك   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العني  يف  الكائنة  االيجارية 
ايداع مذكرة بالرد و�سورا منها بعدد اخل�سوم لدى ق�سم التح�سري وذلك 

خال خم�سة ايام من تاريخ ت�سلم االعان. 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�س املنازعات االيجارية

العدد  10838 بتاريخ   2013/7/8     

          اعالن احلكم يف الدعوى املدنية اجلزئية رقم 2013/499
املدعي عليه: طاهر ح�سني جاويد نظر ح�سني اجلن�سية: باك�ستان 
العنوان: بالن�سر نعلمكم انه بتاريخ 2013/6/30 قد �سدر �سدكم 
لتاأجري  لندن  مكتب  املدعي:  اعاه  املذكورة  الدعوى  يف  حكم 
ال�سيارات اجلن�سية: االمارات   حكمت املحكمة  مبثابة احل�سوري: 
بالزام املدعي عليه بان ي�سدد للمدعي مبلغ وقدره 4.685 درهم ) 
امل�سار  النحو  اربعون الف و�ستمائة خم�سة وثمانون درهما( على 

اليه باال�سباب ، كما الزمته بالر�سوم وامل�ساريف.  
القا�سي                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10838 بتاريخ   2013/7/8     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1430و2013/1433   عم جز   - م ع- ب- اأظ

مياه   جمال  مياه  الدين  عاء  2-حممد  عبداحلى  مدعيان/1-جيويل  
اجلن�سية: بنغادي�س مدعي عليه: رينو�س للمقاوالت العامة ذ.م.م اجلن�سية: 
رينو�س   / اعانه  املطلوب  عمالية  م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  االمارات 
للمقاوالت العامة ذ.م.م اجلن�سية: االمارات  عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/7/17 
امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة 
امل�ستنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا 
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �سدر 

بتاريخ  2013/6/24

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10838 بتاريخ   2013/7/8     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1848   عم جز   - م ع- ب- اأظ

ارواد  عليه:  مدعي  بنغادي�س  اجلن�سية:  احمد  �سيد  احمد  مدعى/�سفيق 
م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  االمارات  اجلن�سية:  وال�ستائر  الديكور  العمال 
عمالية املطلوب اعانه /  ارواد العمال الديكور وال�ستائر اجلن�سية: االمارات    
عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/23 املوافق  الثاثاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور 
االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثاثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/6/30
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10838 بتاريخ   2013/7/8     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1284   عم جز   - م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغادي�س  اجلن�سية:  بهويان  اهلل  جينوت  بهويان  مدعى/رفيق 
�سركة املنارة الكبرية للمقاوالت لالكرتوميكانيكية ذ.م.م اجلن�سية: االمارات   
املنارة الكبرية  مو�سوع الدعوى: م�ستحقات عمالية املطلوب اعانه / �سركة 
للمقاوالت لالكرتوميكانيكية ذ.م.م اجلن�سية: االمارات عنوانه: بالن�سر حيث 
املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
 8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/17
املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �سباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على 

االقل. �سدر بتاريخ  2013/6/24

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10838 بتاريخ   2013/7/8     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1638   عم جز   - م ع- ب- اأظ

مدعى/طاهر حممود حمفوظ ح�سني اجلن�سية: باك�ستان مدعي عليه: �سركة 
مو�سوع  االمارات  اجلن�سية:  ذ.م.م  العامة  وال�سيانة  للمقاوالت  عرب  باك 
للمقاوالت  عرب  باك  �سركة   / اعانه  املطلوب  عمالية  م�ستحقات  الدعوى: 
وال�سيانة العامة ذ.م.م اجلن�سية: االمارات   عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/7/17 
امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة 
امل�ستنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا 
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �سدر 

بتاريخ  2013/6/25

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10838 بتاريخ   2013/7/8     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1639   عم جز   - م ع- ب- اأظ

مدعى/ماجد خالد مو�سى عاونة اجلن�سية: االردن مدعي عليه: ور�سة الريف 
عمالية  م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  االمارات  اجلن�سية:  ال�سيارات  لت�سليح 
املطلوب اعانه / ور�سة الريف لت�سليح ال�سيارات اجلن�سية: االمارات  عنوانه: 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر 
االربعاء املوافق 2013/7/17 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
 - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة 
الكائنة املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثاثة 

ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/6/25
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10838 بتاريخ   2013/7/8     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1637   عم جز   - م ع- ب- اأظ

الربج  �سركة  باك�ستان مدعي عليه:  مدعى/جول زمان نور حممد اجلن�سية: 
عمالية  م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  االمارات   اجلن�سية:  للتجارة  الوطنية 
املطلوب اعانه / �سركة الربج الوطنية للتجارة اجلن�سية: االمارات عنوانه: 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر 
االربعاء املوافق 2013/7/17 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
 - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة 
الكائنة املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثاثة 

ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/6/25
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10838 بتاريخ   2013/7/8     
     اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1340   عم  جز   - م ع- ب- اأظ

مر�سي  عليه:  مدعي  بنغادي�س  اجلن�سية:  احمد  نذير  احمد  مدعى/ذاكر 
الدعوى:  مو�سوع  اجلن�سية:االمارات  والديكور  العقارات  الدارة  القرم  
والديكور  العقارات  القرم  الدارة  اعانه /مر�سي  املطلوب  م�ستحقات عمالية 
اجلن�سية:االمارات عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه 
لذا  الدعوى،  لنظر  املوافق 2013/7/17 موعدا  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت 
حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت 
وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي 
اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/6/24
قلم املحكمة                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية
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اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/568 جتاري جزئي  

بالن�سر  العنوان  ذ.م.م    الداخلي  للديكور  ب�ست وي  املحكوم عليه/  اىل 
2013/6/26م قد حكمت عليك هذه احلكمة  املوافق  بتاريخ  انه  نعلمك 
يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاه ل�سالح / عبدالاه فايز والبا�سرت   
امل��دع��ى عليها  ب��ال��زام  احل�����س��وري:  املحكمة مب��ث��اب��ة  ب��ال��ت��ايل:  حكمت 
الفا  و�ستون  �سبعة   ( دره��م   67.899 وق���دره  مبلغا  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان 
وثمامنائة وت�سعة وت�سعون درهم( والزمتها بامل�ساريف.  .�سدر بتوقيعي 
وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/7/7  حكما قابا لا�ستئناف خال 

30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.  
القا�سي/علي را�سد احل�ساين                              
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثالثة  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
املحكمة التجارية        



•• اأبوظبي-الفجر: 

الهادف،  املتحركة  الر�سوم  م�سل�سل   ، من�سور  ي�سارك 
اأح���ام كبرية  ل��دي��ه  وال���ذي يحكي ق�سة فتى ط��م��وح 
ي�����س��ارك بها اأ���س��دق��اوؤه وع��ائ��ل��ت��ه، يف م��ه��رج��ان �سيف 
�سخ�سية  وم�سجعي  متابعيه  م��ع  للتوا�سل  اأبوظبي 
من�سور  املحببة لاأطفال. وتاأتي هذه امل�ساركة تزامناً 
مع عر�س امل�سل�سل على قناتي اأبوظبي االإمارات و�سما 

دبي خال �سهر رم�سان املبارك.
ال��ت��ف��اع��ل م���ع جيل  اإىل  ي���ه���دف م�����س��ل�����س��ل م��ن�����س��ور 
االأ�سري  حميطهم  م��ع  عاقتهم  وت��وط��ي��د  ال�����س��ب��اب 
الق�سايا  اأهم  يتناول  حيث  الوطني،  انتماءهم  ويعزز 
مثل  املنطقة،  يف  امل�ستقبلي  ال�سباب  جيل  تواجه  التي 
م�ستوى التعليم، ومنط احلياة ال�سحي واالهتمامات 
جتذبهم  ممتعة  ق�س�س  ���س��ي��اق  يف  وذل���ك  ال��ث��ق��اف��ي��ة، 

�سخ�سياتها وتاأ�سر خميلتهم اأحداثها.
و�سوف يكون ملن�سور جناح تفاعلي مميز يف مهرجان 
اأبوظبي الوطني  اأبوظبي، الذي يقام يف مركز  �سيف 
و17  يونيو   27 بني  الفرتة  يف  )اأدن��ي��ك(  للمعار�س 
من�سور  ج��ن��اح  زوار  و�سيحظى   .2013 اأغ�����س��ط�����س 
وم�ساهدة  واأ����س���دق���ائ���ه،  م��ن�����س��ور  ل��ل��ق��اء  ب��ال��ف��ر���س��ة 
طاقاتهم  واإط�������اق  اجل����دي����دة  م��ن�����س��ور  م���غ���ام���رات 

االإبداعية.
زوار جناح من�سور من مطالعة عدد كبري  و�سيتمكن 

الذين  ل��اأط��ف��ال،  املخ�س�سة  الق�س�سية  الكتب  م��ن 
ترتاوح اأعمالهم من 5 – 12 عاماً، والتي �سيعر�سها 
ج���دُّ م��ن�����س��ور يف ال��رك��ن اخل��ا���س ب��ه يف اجل���ن���اح، كما 
من  الهند�سية  االأل���ع���اب  ب��رك��ن  االأط���ف���ال  �سي�ستمتع 
عند  �سيكت�سبونها  ج��دي��دة  م���ه���ارات  اك��ت�����س��اب  خ���ال 

التي �سممت  االألعاب  ت�سميمهم وتركيبهم لعدد من 
خ�سي�ساً ل�سحذ التفكري االإبداعي لديهم كالطائرات 

الكرتونية التي 
لاأطفال  ويقدمها  اجلناح  يف  من�سور  وال��د  يعر�سها 
مما  ق��ط��ع��ه��ا،  ت��رك��ي��ب  ع��ل��ى  وي��ت��ن��اف�����س��وا  لي�ستمتعوا 

ي�ساعدهم على �سقل قدراتهم الذهنية. 
كما �سي�ستمتع الزوار مب�ساهدة حلقات م�سل�سل من�سور 
�ستعر�س  التي  ال�سخمة  العر�س  �سا�سات  خ��ال  من 
التي  الفائدة واملتعة  امل�سل�سل يف اجلناح، ولن تقت�سر 
امل�سل�سل  م�ساهدة  على  الزائرون  االأطفال  �سيكت�سبها 
كعمل تلفزيوين كرتوين يهدف اإىل الت�سلية والرتفيه 
فقط، واإمنا اإىل جانب كل ذلك �سي�ستمتعون بامل�ساركة 
كالر�سم  ترفيهي  بطابع  �ستقدم  تعليمية  فعاليات  يف 

وجتميع �سور االأُحجيات وغريها.    
من�سور  م�سل�سل  حققه  ال���ذي  الكبري  ال��ن��ج��اح  وب��ع��د 
بعد اإطاقه على �سبكات التلفزيون يف دولة االإمارات 
العربية املتحدة يف يناير 2013، �ستعر�س 13 حلقة 
االإمارات  اأبوظبي  قناتي  �سا�سة  على  متميزة  جديدة 
املبارك، حيث  �سهر رم�سان  وذل��ك خال  دب��ي،  و�سما 

�ستبث احللقات اجلديدة.
ويف معر�س تعليقه على اخلرب، قال را�سد الهرمودي، 
�ساحب فكرة م�سل�سل من�سور : يتيح مهرجان �سيف 
اأبوظبي فر�سة رائعة ملتابعي امل�سل�سل ملعرفة املزيد عن 
�سخ�سية من�سور  واملعاين القيمة التي تنطوي عليها 
مغامراته. ونحن �سعداء بهذا االهتمام الذي اأحاط به 
االأطفال وال�سباب ال�سغار �سخ�سية من�سور يف جميع 
اأنحاء دولة االإمارات العربية املتحدة، ونتطلع اإىل بث 
احللقات الثاث ع�سرة اجلديدة واملميزة خال �سهر 

رم�سان املبارك .

دبي للثقافة تدعم ملف الإمارات 
ل�شت�شافة معر�ص اإك�شبو الدويل 2020 

املراأة يف حياة نابليون اإ�شدار جديد مل�شروع كلمة 
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م�سل�سل الأطفال الكرتوين الهادف من�سور  ي�سارك يف مهرجان �سيف اأبوظبي

الإمارات اأبوظبي  قناتي  على  جديدة  حلقة   13
 و�شما دبي خلل �شهر رم�شان املبارك

مهرجان ال�شارقة ال�شينمائي الدويل للطفل 
ي�شلط ال�شوء على املواهب ال�شينمائية الواعدة

ير�سد مهرجان ال�سارقة ال�سينمائي الدويل للطفل االأول من نوعه يف 
املنطقة ق�سايا االأطفال من وجهة نظرهم و�سط ا�ستقطابه مل�ساركني 
من اأمريكا اجلنوبية واأوروبا واآ�سيا وال�سرق االأو�سط. وقد اأتاح التطور 
اإمكانية ت�سوير بع�س  التكنولوجي املت�سارع لبع�س االأطفال املهتمني 
بجودة  وحتميلها  �سغرية  مونتاج  بعملية  والقيام  الق�سرية  االأف���ام 
ودقة عاليتني با�ستخدام هواتفهم املتحركة فقط يف حني يحاول اأطفال 
وجودها  اإىل  يتنبهوا  مل  التي  ال�سينمائية  مواهبهم  اكت�ساف  اآخ��رون 
يف  �سيقام  لذي  ال��دويل  ال�سينمائي  ال�سارقة  مهرجان  وي�سكل  اأ�سا. 
توقيع  يحمل  لاأطفال  ال�سينمائية  للروؤية  ا�ستقراء  ال��ق��ادم  اكتوبر 
باإمارة  موؤ�س�سة فن التي تدعم الفنون االإعامية لاأطفال والنا�سئة 
برعاية كرمية من  املتحدة وحتظى  العرية  االإم���ارات  ودول��ة  ال�سارقة 
�سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي قرينة �ساحب ال�سمو حاكم 
ال�سارقة رئي�سة املجل�س االأعلى ل�سوؤون االأ�سرة. ويهدف املهرجان اإىل 
اكت�ساف ورعاية وت�سجيع املواهب االإبداعية على ال�ساحة العاملية من 
خال عر�س االأفام املتقنة االإبداعية والتجريبية . ي�سار اإىل اأن هذه 
االأهداف تتقاطع مع اأهم املهرجات الدولية لاأطفال يف اإنتاج االأفام 
االإبداعية مثل الر�سوم املتحركة ثاثية االأبعاد و اأفام احلركة و اأفام 
الكرتون الفكاهية و االأفام الغنائية امل�ستقاة من وحي الثقافة املحلية 
اإ�سافة اإىل االأ�سكال االإعامية املتعددة االأخرى. وينتظر اأن ت�سهم هذه 
على  قدراتهم  وتنمية  املنطقة-  -يف  الواعدة  املواهب  اإلهام  يف  الروؤية 
مراآة  لتكون مبثابة  االأدوات  الفكاهة وغريها من  و  االأ�سالة  توظيف 
اأنف�سهم  روؤي��ة  فر�سة  الكبار  وتعطي  واقع جمتمعهم وظروفه  تعك�س 

مبنظور االأطفال. 
م��دي��رة مهرجان  ال��ق��ا���س��م��ي  ع��ب��داهلل  ب��ن��ت  ج��واه��ر  ال�سيخه  ق��ال��ت  و 
التقليل  عدم  الكبار  على  ينبغي  للطفل  ال��دويل  ال�سينمائي  ال�سارقة 
من اأهمية املواهب ال�سابة القادرة على االإبداع واالإنتاج فقد �سهدنا يف 
ال�سينمائي  التجمع  االأو�سكار  توزيع جوائز  ال��دورة احلالية من حفل 
انطاق  االإط��اق منذ  اأ�سغر مر�سحة على  تر�سيح  العامل  االأ�سهر يف 
هذه اجلوائز عن فئة اأف�سل ممثلة وهي كوفينزانيه والي�س عن دورها 
اآن��ذاك خم�س �سنوات  يف فيلم وحو�س الرب اجلنوبي حيث كان عمرها 
واأنا على يقني تام اأننا يف اإماراتنا وبلدنا ومنطقتنا لدينا من القدرات 
اإب��داع��ات��ن��ا ف�سبابنا  م��ن  اأف���ام ناجحة  يوؤهلنا الإن��ت��اج  م��ا  واالإم��ك��ان��ات 
ال�سينمائي  ال�سارقة  ومهرجان  اجلديدة  االأفكار  من  الكثري  ميتلكون 
واالأفكار.  امل��واه��ب  تلك  الحت�سان  االأن�سب  املكان  هو  للطفل  ال��دويل 
العديد  مع  للتوا�سل  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  املنظمون  ويتعاون 
وال��دع��م للمهرجان ليخرج  االن��ت��ب��اه  امل��زي��د م��ن  امل��دار���س وح�سد  م��ن 
املعلومات  جمع  اإىل  اإ�سافة  ال�سامية  اأهدافه  ترتجم  م�سرفة  ب�سورة 
املتعة والفائدة جلمهور  اأن تقدم  عن العديد من االأف��ام التي ميكن 
املهرجان  لربنامج  اخلا�س  التح�سري  مع  ويرتافق  العاملي.  املهرجان 
و�سع الت�ساميم الرتويجية لاأعمال الفنية امل�ساركة. ومن املتوقع اأن 
ي�سهد املهرجان ح�سورا كبريا نظرا الإعتباره املن�سة االأن�سب والف�ساء 
االإجتماعي االأمثل لعر�س االأفام املحفزة لاإبتكار واإطاق املخرجات 
اإر�سادا رائعا من خال التعلم  االإبداعية كما �سيوفر املهرجان لرواده 
مهارات  م��ن  امل��زي��د  تعلم  اإم��ك��ان��ي��ة  ل��اأط��ف��ال  يتيح  وال���ذي  باملمار�سة 

الو�سائط االإعامية املتعددة. 
ويف معر�س تلخي�سها لنقاط اجلذب املقبلة يف املهرجان قالت ال�سيخة 
من  للهروب  رائ��ع��ة  فر�سة  االأف���ام  ت�سكل  القا�سمي  ع��ب��داهلل  ج��واه��ر 
الواقع ويف الوقت نف�سه منح االأطفال فر�سة فهم واقع احلياة ب�سورة 
اأف�سل لذا فاإن املهرجان يف هذا االإطار هو مبثابة عملية حتويل احلياة 
الواقعية اإىل حياة �سينمائية تتواتر ف�سولها على ال�سا�سة الكبرية. و 
اأ�سافت اأنه يف وقت �سابق دارت نقا�سات عاملية حول نوع االأفام املوؤثرة 
مهرجان  وك���ان  ال�سغار  امل�ساهدين  ل��دى  انطباعاتها  �سترتك  ال��ت��ي 
ال�سارقة ال�سينمائي الدويل للطفل هو احلل االأمثل ملا له من انطباع 
اإي��ج��اب��ي يف ن�سر ال��ف��ن االإع��ام��ي وزي���ادة ال��ق��درة االإب��داع��ي��ة وبدورنا 
واإبداعاتهم  قدراتهم  لتعزيز  املعايري  م�ستوى  رفع  م�سرية  �سنوا�سل 

فمواهبنا ال�سابة ت�ستحق دائما االأف�سل.

اأطلقت هيئة دبي للثقافة والفنون دبي للثقافة م�سابقة ادعموا ملف االإمارات ال�ست�سافة معر�س اإك�سبو 
2020 للت�سوير الفوتوغرايف. وتتيح الهيئة فر�سة امل�ساركة اأمام جميع املواطنني واملقيمني يف الدولة 

على خمتلف مواقع التوا�سل االجتماعي التابعة للهيئة. 
دولة  �سعار ملف  وت�سم  يلتقطونها  التي  ال�سور  اإر�سال  امل�سابقة  بامل�ساركة يف  الراغبني  ويتوجب على 
2020 يف دبي عرب ان�ستغرام دبي للثقافة و تويرت دبي  اإك�سبو الدويل  االإم��ارات ال�ست�سافة معر�س 
للثقافة اأو من خال الربيد االإلكرتوين. و�سيتم االإعان عن الفائز باآخر جوائز امل�سابقة يف 11 يوليو 

احلايل. 
وا�ستقطبت امل�سابقة التي تعترب اإحدى املبادرات الرامية لدعم ملف الدولة ال�ست�سافة احلدث الدويل 
الكبري حتى اليوم اأكر من 160 �سورة ملت�سابقني يحملون �سعار ملف االإم��ارات ال�ست�سافة معر�س 
اإك�سبو الدويل 2020 اأمام اأحد اأبرز املعامل العمرانية والوجهات ال�سهرية يف ماليزيا واإيطاليا وفرن�سا 

والدمنارك واململكة املتحدة..اإ�سافة اإىل �سور من خمتلف اأرجاء االإمارات.

امل��راأة يف حياة  لل�سياحة والثقافة كتابا جديدا بعنوان  اأبوظبي  التابع لهيئة  اأ�سدر م�سروع كلمة للرتجمة 
نابليون للكاتب الربيطاين كري�ستوفر هيربت فيما نقله اإىل اللغة العربية املرتجم عمر االأيوبي. ويتناول 
الكتاب حياة نابليون ال�سخ�سية واالأحداث الكربى التي �سهدتها م�سريته املهنية من ارتقائه �سلم ال�سلطة 
ب�سرعة اإىل تتويجه اإمرباطورا وتغري حتالفاته وغزو رو�سيا وان�سحابه منها ومعركة واترلو ومنفييه ويورد 

الكتاب هذه االأحداث يف اإطار احلياة ال�سخ�سية لنابليون ال التاريخ الع�سكري اأو ال�سيا�سي.
 وتعرف الرواية ب�سخ�سية نابليون املزاجية واهتماماته واأذواقه و عاقاته واالنطباعات التي تركها لدى 

معا�سريه بعيدا عن ميدان القتال وتتداخل يف هذه ال�سرية العداوات وعاقاته مع اأفراد عائلته. 
وي�سلط ال�سوء على حياته اخلا�سة يف اأثناء املعارك ويف زمن ال�سلم ويف املنفى ويبحث الغمو�س الذي يكتنف 
وفاته م�سموما على االأرجح يف جزيرة القدي�سة هيانة. ي�سم الكتاب 50 ف�سا اإ�سافة اإىل خامتة عن اإعادة 

جثمان نابليون اإىل فرن�سا خال عام 1830 وملحق عن اأ�سباب وفاته.
 ويفرد ق�سما خا�سا يورد فيه م�سري ال�سخ�سيات التي مل ترد نهايتها يف منت الكتاب ويليه �سل�سلة من التواريخ 
واالأحداث بدءا من مولد جوزفني يف عام1763 وانتهاء بوفاة ابن نابليون غري ال�سرعي �سارل ليون دينويل 

1881..وي�سم جمموعتني من ال�سور لنابليون وال�سخ�سيات الرئي�سية قائمة ببليوغرافية طويلة.  عام 
يذكر اأن املوؤلف كر�ستوفر هيربت 1924 2008 موؤرخ وكاتب �سري بريطاين در�س يف كلية راديل وجامعة 
اأك�سفورد خدم يف اإيطاليا خال احلرب العاملية الثانية ونال و�سام ال�سليب الع�سكري يف �سنة 1945 .. واألف 
حوايل 40 كتابا منها �سعود اآل ميدت�سي و�سقوطهم وا�ستيقاظ التنني : ال�سني والغرب والتمرد العظيم 

..الهند 1857 والفر�سان وحليقو الروؤو�س: احلرب االأهلية االإجنليزية 1649-1642 .
 وكتب �سريا عن لندن وروما والبندقية وفلورن�سا ف�سا عن �سموئيل جون�سون واإليزابيث االأوىل ونل�سون 

وولنغتون وامللكة فيكتوريا.
املرتجم عمر االأيوبي يعمل يف الرتجمة والتحرير منذ حوايل 25 عاما ترجم عددا من الكتب منها من 
من�سورات م�سروع كلمة .. االإ�سرتاتيجية التناف�سية .. اأ�ساليب حتليل ال�سناعات واملناف�سني ملايكل بورتر و 
خرافة التنمية: االقت�سادات غري القابلة للحياة يف القرن احلادي والع�سرين الأزوالدو دي ريفريو و ملفات 
الإميا  االإ�سامية  احلدائق  فن  و  واط�سون  لرت�سارد  املقبلة  اخلم�سني  ال�سنوات  تاريخ  يف  موجز  امل�ستقبل: 

كارك. 
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 Jay and Seth Versus the فيلم  اإىل   Sony Pictures اأنتجته  الذي   ،This Is the End فكرة  تعود 
الق�سري الذي �سوره �سيث روغن وجاي بارو�سيل عام 2007. فيه يعي�ض املمثلون حياتهم الواقعية.  Apocalypse

This Is the End ...
 �شيث روغن يقّدم نهاية عامل مليئة بامل�شاهري

�شارابوفا تخطف حبيب وليامز
 

وجهت العبة التن�س امل�سنفة االأوىل عامليا �سريينا وليامز انتقادات الذعة 
البلغاري ال�ساعد غريغور  التن�س  ال�سابق العب  اىل خاطفة قلب حبيبها 
رولينغ  م��ع جملة  مقابلة  وليامز يف  وق��ال��ت  ا�سمها.  ذك��ر  دون  دمي���رتوف 
�ستونز حول واحدة من اأول خم�س العبات بريا�سة التن�س يف العامل: )كل 
مقابلة لها تبداأ بعبارة: اأنا �سعيدة اأنا حمظوظة، انه اأمر ممل، اأعتقد اأنه 
بالكاد ان يدعوها اأحد الأم�سية االآن(، واأ�سافت: )اإن كانت ترغب بالبقاء 
مع �ساب ذي قلب اأ�سود، فلها ما تريد(. وافرت�س ال�سحايف �ستيفن رودريك 
وهي  ب��ال��ذات،  �سارابوفا  ماريا  الرو�سية  التن�س  العبة  ق�سدت  �سريينا  اأن 
امل�سنفة ثالثاً عاملياً، والتي اأكدت عاقتها مع العب العب التن�س البلغاري 
ال�ساعد غريغور دميرتوف، بعد ن�سر �سور لهما وهما يتبادالن القبات 
خال �سهر مايو املا�سي لوجود اأخبار �سابقاً عن عاقته ب�سريينا وليامز. 

�شلمى حايك: من يخ�َص 
ال�شيخوخة يكرب ب�شرعة 

ذكرت املمثلة املك�سيكية - االأمريكية �سلمى حايك اأنها تتعامل مع مو�سوع 
)اإن  ملجلة  ت�سريح  يف  ع��ام��ا(،   46( حايك  وق��ال��ت  ب��ه��دوء.  ال�سيخوخة 
�ستايل( االأمريكية: )اأعتقد اأنك اإذا �سعرت باخلوف من ال�سيخوخة فاإنك 
�ستكرب اأ�سرع يف ال�سن(، م�سيفة اأنها عندما بلغت �سن االأربعني كانت تتخيل 

اأنه يجب اأن تتوقف يف امل�ستقبل عن ارتداء ماب�س عارية الكتفني.
اأنه لن يكون من املمكن ارت��داء هذه املاب�س  اأعتقد دائما  وذك��رت: )كنت 
عند �سن معينة، لكني مازلت اأبدو جيدة فيها(، متابعة اأنه ميكنها اأن ت�سبح 
املزيد،  فعل  )اأ�ستطيع  وزادت:  ذل��ك.  اأرادت  اإذا  االآن  عليه  هي  مما  اأجمل 
ميكنني ممار�سة الريا�سة والتخلي عن تناول احللوى اأو �سرب الكحول... 
لكني ال اأعتقد اأن اجلمال كان اأهم �سيء يف حياتي على االإطاق، بل احلالة 

املتمردة التي بداخلي(.

ك�سفت املغنية ال�سهرية كاتي بريي اأن زوجها ال�سابق املمثل واالعامي را�سل براند مل يحادثها منذ اأن 
اأر�سل لها ر�سالة ن�سية يطلب فيها الطاق.

وقالت بريي )28 عاما( يف حوارها مع جملة )فوج( االمريكية اإن العاقة بينها وبني زوجها ال�سابق 
انقطعت منذ اأن بعث لها ر�سالة ن�سية يطلب فيها الطاق ع�سية العام اجلديد منذ عامني.

وانتهى زواج النجمني يف دي�سمرب 2011 بعد زواج دام 14 �سهرا. واأ�سبح طاق كاتي ورا�سل ر�سميا 
يف يوليو 2012.

اأح��ادث��ه منذ  اإنني مل  تزوجته...  اأحبه عندما  و�ساحر فقد كنت  للغاية  ذك��ي  رج��ل  )اإن��ه  ب��ريي  وقالت 
انف�سالنا يف دي�سمرب 2011(.

ف�سل  �ساهمت يف  الغنائية  املزدحم وجوالتها  اأعمالها  وج��دول  العمل  التزاماتهما يف  اأن  وذك��رت بريي 
الزواج.

ومع ذلك، اأ�سارت بريي اإىل اأن هناك اأ�سبابا اأخرى وراء االنف�سال، واأملحت اإىل اأن را�سل )38عاما( رمبا 
مل ي�ستطع التعامل باعتباره زوجا المراأة قوية مثلها.

واأ�سافت )اأعلن م�سوؤوليتي عن بع�س االأمور التي اأدت النف�سالنا فاإنني كنت دائمة ال�سفر على 
بقدر  للمنزل  العودة  حاولت  اإنني  كما  معي  لل�سفر  مرة  من  اأك��ر  دعوته  اإنني  من  الرغم 

ا�ستطاعتي(.
وارتبطت بريي بعاقة مع املغني جون ماير ولكنها انتهت يف مار�س املا�سي.

واأكدت بريي انتهاء عاقتها املتذبذبة مع جون على الرغم من اأنها مازالت حتبه. 
وقالت اإن )العاقة انتهت... اإننى كنت اأحبه ومازلت. وكل ما اأ�ستطيع اأن اأقوله 
�سوف  باأنني  )اأوؤم��ن  واأ�سافت  اأن لديه عقا جميا(.  العاقة هو  ب�ساأن هذه 

اأحب جمددا بالطريقة ال�سحيحة، فاإنني اأ�ستحق ذلك(. 

كاتي بريي: را�شل براند مل 
يحادثني منذ اأن طلب الطلق 

املخدرات يف كل  املو�سيقى داخل منزل جيم�س فرانكو وترى  ت�سدح 
الكوكايني،  من  خطوط  ب�سعة  �سريا  مايكل  املمثل  فيتن�سق  مكان. 
ريهانا  من  التقّرب  االأن�ساري  عزيز  الكوميدي  املمثل  يحاول  فيما 
ن�ساء كثريات يرتدين ماب�س فا�سحة يف منزل  )ويف�سل(. وتتنقل 

فرانكو ال�سخم املزين باأعمال فنية اأعّدها هذا املمثل بنف�سه.
لو مل تكن هذه امل�ساهد ُتعر�س على �سا�سة �سينما يف لويزيانا، لظننت 
اأنك يف حفلة حقيقية من حفات تال هوليوود. لكن منزل فرانكو 
هذا واحلفلة التي ُتقام فيه ي�سكان جزءاً من اأحداث فيلمه اجلديد

This Is the End، الذي يوؤدي فيه مع جمموعة من امل�ساهري 
ن�سخة مبالغ  بالتاأكيد  اأن هذه  اإال  الواقع.  االآخرين �سخ�سياتهم يف 
فيها من احلياة احلقيقية. فا يت�سرف النجوم عادًة بهذه الطريقة 

البغي�سة، اأو لعلهم يفعلون.
بارز لدعابة خرجت عن ال�سيطرة اأو  This Is the End مثال 
حبكة غري ماألوفة لفيلم ي�سم عدداً من امل�ساهري االأ�سدقاء. يدمج 
الفيلم بني فكرتني اأ�سا�سيتني: تدور االأوىل حول �ستة ممثلني بارزين 
داين ماكربايد،  بارو�سيل،  روغن، جوناه هيل، جاي  �سيث  )فرانكو، 
يف  �سخ�سياتهم  م��ن  فيها  مبالغاً  ن�سخاً  ي���وؤدون  روب��ن�����س��ون(  وك��ري��غ 
اأنانيني يحاولون  اأ�سخا�س  الثانية، فتتمحور حول �ستة  اأما  احلياة. 

النجاة يف نهاية العامل.

هزة عنيفة
اأر�سية عنيفة منزل فرانكو.  الفيلم، ت�سرب هزة  اأح��داث  بدء  بعيد 
اإال اأن املمثل و�سيوفه منت�سون اأكر من اأن يقلقوا ب�ساأن ما يحدث. 
اإال متهيد  م��ا يف  االه��ت��زازات  ه��ذه  اأن  لهم  يت�سح  م��ا  �سرعان  ولكن 
لكارثة اأعظم. فتبتلع ثقوب كبرية يف االأر�س النا�س اأحياء، يف حني 
ي�سحب �سعاع اأزرق اآخرين اإىل ال�سماء. اإذاً، قد ي�سّكل التجمع يف منزل 

فرانكو احلفلة التي �ستنهي احلفات كافة. فقد اأتى يوم الدينونة.
و  Superbad( غ��ول��دب��رغ  اإي��ف��ان  ال��ق��دمي  و�سريكه  روغ���ن  اأراد 
تتجاوز  ال  ال��ذي  الفيلم،  حتويل   )Pineapple Express
م��دت��ه ال��ث��م��اين دق��ائ��ق ون�����س��ف ال��دق��ي��ق��ة، اإىل ف��ي��ل��م ط��وي��ل ي�سّكل 
�سنوات يف حماولة  اأم�سيا  اأنهما  اإال  االإخ��راج.  انطاقتهما يف عامل 

التو�سل اإىل تتمة له.
كان  لذلك  املطلقة.  النهاية  العامل  نهاية  )ُتعترب  غولدبرغ:  يذكر 

علينا التفكري يف نهاية للنهاية(. ي�سيف روغن: )فكرنا: حول ماذا 
يف  ال�سهوانية  وميوله  بال�سيطان  دخ��ل  وللجواب  الفيلم؟(.  ي��دور 

جهنم.
املمثلني  اأداء  ال��ف��ي��ل��م:  م��ي��زة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  وغ��ول��دب��رغ  روغ���ن  اأراد 
�سخ�سياتهم يف الواقع. يقول بجدية: )لطاملا راودتنا فكرة اأن يوؤدي 
املمثلون اأدواراً عن اأنف�سهم الأن املجتمع يرغب يف ذلك ويهواه. بدت 
لنا هذه احلبكة ممتعة جّداً الأننا اأدركنا اأننا نقرتب من التفاعل مع 

.)Being John Malkovich امل�ساهد، بخاف فيلم
اأن  اإال  ك��ب��رياً،  ت��اأث��رياً  ه��ذا  اخليايل  �سبايك جونز  لفيلم  اأن  �سحيح 
 The Green فيلم  نقي�س  ي�سّكل   This Is the End

و�سارك غولدبرغ  روغن  فيه  مّثل  الذي  ا)2011(،   ،Hornet
The Green Hornet 120 مليون  اإنتاج  يف كتابته. تطلب 
اأحد  )ذك��ر  والنقدي  التجاري  ال�سعيدين  على  اأخفق  اأن��ه  اإال  دوالر، 
يكون  ال  )ق��د  ت��امي��ز:  اأجنلي�س  لو�س  �سحيفة  يف  النقدية  امل��ق��االت 
ملًا،  االأبطال اخلارقني  اأفام  اأكر   The Green Hornet

علماً اأن املناف�سة يف هذا املجال قوية، اإال اأنه ملل بالتاأكيد(.

حرية الإبداع
اإىل نوع من حرية االإب��داع يرتافق مع االأف��ام االأقل  الثنائي  �سعى 
فرتة  )تخطت   :Green Hornet عن  غولدبرغ  يذكر  كلفة. 
ومل  �سنوات.  ث��اث  بنحو  اآخ��ر  فيلم  اأي  ي�ستغرقه  ق��د  م��ا  ت�سويره 
ن�ستمتع باإعداده كثرياً. فقد ان�سغلنا طوال الوقت باحلديث عن اأننا 
منلك ن�سف املال وعن اأن الفيلم قد ي�َسنَّف للبالغني، واأننا ن�ستطيع 

اإعداد فيلم اأكر مرحاً ومتعة(.
ي�سيف روغن: )مع كرة املال، تاأتي امل�ساكل. اأردنا اأن ن�سوغ املحتوى 
اأن نقلق ب�ساأن  كما يحلوا لنا. رغبنا يف جت��اوز كل احل��دود من دون 
 ،Green Hornet جني االأرب��اح وما �سابه. ولكن يف عمل مثل 
نحن ملزمون بتقدمي فيلم ملن يبلغ �سنهم الثالثة ع�سرة وما فوق. 
ناجحة، ال ميكنك  للبالغني،  ُتعترب  التي  النكات،  كانت  لذلك مهما 

ا�ستخدامها(.
 This Is حتى مع تخفي�س امليزانية اإىل 45 مليون دوالر، مل يلَق
اأننا منلك  املتوقع. يخرب غولدبرغ: )ظننا  the End الرتحيب 
اال�ستوديوهات  واأن  نختار  َم��ن  يف  �سنحتار  اأن��ن��ا  خلنا  راب��ح��ة.  ورق��ة 
اأعربت  ب��ن��ا(.  االت�����س��ال  ي��ع��اودوا  مل  بع�سهم  لكن  �ستجن.  ال��ث��اث��ة 
الفيلم  م��ع��دو  يخف�س  اأن  ���س��رط  ب��ه،  حقيقي  اهتمام  ع��ن   Sony
امليزانية بنحو الثلث. ي�سيف غولدبرغ: )طلبنا 45 مليوناً، فقّدمت 

لنا ال�سركة 30 مليوناً. فوافقنا(.
ل�سمان م�ساركة القدر االأكرب من امل�ساهري يف الفيلم، تقرر ت�سوير 
اإىل  الفريق  ا�سطر  عندما  ولكن  اأجنلي�س.  لو�س  يف  احلفلة  م�سهد 
بارزاً:  ا�سماً   This Is the End االنتقال اإىل نيو اأورليانز، خ�سر
كامريون دياز. �سافر بول رود اإىل لويزيانا ليلة واحدة، ثم عاد اإىل 
لو�س اأجنلي�س يف ال�سباح التايل. يقول املنتج جيم�س ويفر: )�سمنا 

م�ساركة كل َمن رغبنا فيهم(.
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الدهون وال�شكريات ت�شبب الغباء
 

هل االإفراط يف تناول االأ�سناف الدهنية ي�سبب الغباء.. وهل البدانة ميكن 
اأن ت�سعف الذاكرة واملهارات التعليمية؟

�سوؤاالن وجواب واحد: نعم.
هذا ما توؤكده درا�سة حديثة لباحثني من اجلامعة االأمريكية يف وا�سنطن 
بعد اختبارات على املئات من فئران التجارب اأعطيت طعاماً غنياً بالدهون 
اأو  وال�سعرات احلرارية، فراحت تتحرك على غري عادتها كاأنها يف متاهة 

دائرة مغلقة.
زاد معها  الفئران  الدهون يف طعام  ن�سبة  زادت  كلما  اأنه  التجارب  واأثبتت 
دافيد�سون  ت��ريي  د.  تقول  كما  ال��ده��ون  الأن  الفئران  ه��ذه  غباء  م�ستوى 
اإىل الدماغ، مما يوؤثر على  امل�سرفة على هذه التجارب تعيق و�سول الدم 

عمل جزء من الدماغ م�سوؤول عن التعلم والذاكرة.
امل�سبعة يعطي  ال�سكريات والدهون  تناول  االإف��راط يف  اإن  الباحثون  وقال 

النتيجة ذاتها، اأي�ساً.
واأو�سحوا يف درا�ستهم املن�سورة يف جملة )علم وظائف االأع�ساء وال�سلوك(، 
الفئران  درا���س��ات وجت��ارب على  �سل�سلة  اأج��روا  اأنهم  اأكتوبر،  �سهر  ع��دد  يف 
هذه  تق�سيم  مت  الثانية  املرحلة  ويف  والفهم،  التعلم  على  قدراتها  ملعرفة 
اأما  الفئران اإىل جمموعتني متت تغذية االأوىل باأ�سناف غنية بالدهون. 

فئران املجموعة الثانية فتمت تغذيتها باأ�سناف عادية.
اأ�سيبت بالبدانة ب�سبب  اإن فئران املجموعة االأوىل التي  تقول دافيد�سون 
خمتلفة  بطريقة  تت�سرف  �سارت  احل��راري��ة  بال�سعرات  الغنية  الدهنيات 
متاماً ومتدنية عن م�ستوى ت�سرفات فئران املجموعة الثانية يف ما يتعلق 

بالقدرة على التعلم والفهم واملهارات التي تعتمد على الذاكرة.

احل�سان الري 

 .Perissodactyla ورتبة   Equidae عائلة  من  عا�سٌب  حيوان 
يعي�س يف االأرا�سي املع�سبة ويف ال�سهول، ويكر وجوده على جانبي مرتفعات 
التاي يف منغوليا، ويعترب احل�سان الربي الوحيد الباقي على قيد احلياة، 
وقد  فقط،  باالأع�ساب  ويقتات  م��اء  دون  طويلة  لفرتة  يبقى  اأن  فباإمكانه 
جرى تهجنيه مع احل�سان امل�ستاأن�س يف بع�س املناطق من العامل، ويعترب 
كل من الذئب واالإن�سان عدوين رئي�سني له، وقد يعي�س هذا احل�سان 30 
مهراً  االنثى  ت�سع  التنا�سل  مو�سم  حلول  وعند  االأح��ي��ان.  بع�س  يف  عاماً 
�سغرياً بعد فرتة حمل تدوم بني 11 و 12 �سهراً. لهذا احل�سان معطف 
بني حممر، �ساحٌب على الكتفني وي�سبح اأكر �سحوباً يف االأجزاء ال�سفلى. 
وله عرٌف بني قامت منت�سب اإىل االأعلى وله �سيقان قوية واأظاف كبرية. 
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شرق  قازان  في  اجلامعات  لطالب  والعشرين  السابع  االحتفال  افتتاح  خالل  عرضاً  تؤدين  فنانات 
موسكو. )أ ف ب(

الكتب التالية : �سقط الزند ، لزوم ما ل يلزم ،  �ساحب  • من 
ر�سالة الغفران؟ 

- اأبو العاء املعري. 
اللغة؟  يف  زينب  ا�سم  يعني  • ماذا 
- �سجرة ح�سنة املنظر طيبة الرائحة. 

الباغة؟  موؤ�س�ض  هو  • من 
- عبد القاهر اجلرجاين 

احلديث؟  الع�سر  يف  العربي  ال�سعر  اإحياء  رائد  • من 
- حممود �سامي البارودي 

الأندل�ض؟  يف  ا�ستحداثه  مت  الذي  الفن  هو  • ما 
- املو�سحات. 

- هل تعلم اأن االإ�سبع الداح�س يعالج باأن يو�سع راأ�س االإ�سبع يف حبة ليمون مفتوحة.
-هل تعلم اأن عدد �ساعات النوم ترتاوح عند االإن�سان البالغ ما بني 7 : 8 �ساعات يومياً اأي اأننا نق�سي اأكر 

من ثلث العمر يف النوم فاالإن�سان الذي عا�س �ستني عام .. نام منها حوايل ع�سرين عام.
، و جلد االإن�سان  25 ملم  ، و �سمك جلد الفيل يبلغ  2ملم  اأن �سمك جلد االإن�سان ال يزيد عن  -هل تعلم 
با�ستثناء جفون  الغدد  الفيل خال من هذه  العرق بينما جلد  التي تفرز  الغدد  اآالف من  يحتوي على عدة 

العينني.
.. اأي يف خال 80 �سنة يكون قد طاف  -هل تعلم اأن الرجل العادي مي�سي مبعدل 20 األف خطوة يومياً 

حول العامل �ستة مرات.
يف  �سربة  ثمانني  العادي  االإن�سان  قلب  �سربات  فعدد   ، اجل�سم  بحجم  تتاأثر  القلب  نب�سات  اأن  تعلم  -ه��ل 
فعدد  الع�سفور  قلب  اأم��ا  الدقيقة،  يف  �سربة   700 ال��ف��اأر  ويف  الدقيقة  يف  �سربة   25 الفيل  ويف  الدقيقة 

�سرباته 1000 �سربة يف الدقيقة.
-هل تعلم اأن الطفل حديث الوالدة يبكي يف املتو�سط مدة 113 دقيقة يومياً .. و الدموع التي يفرزها ت�ساعد 

كثرياً على رعاية �سحته العامة.
-هل تعلم اأن ياقوت احلموي هو عامل عربي قدمي من علماء اللغة و االأدب.

�سماعه  لعدم  منه  م��ا غ�سبت  كثريا  وال��ت��ي  احل��ن��ون  الطيبة  م��ع جدته  خ��اف  على  دائ��م��ا  احمد  ك��ان 
يا  اإلب�س ح��ذاءك قبل اخل��روج   .. ب��دون حذائك  يا احمد ال تلعب  الغالية وه��ي:  الب�سيطة  لن�سيحتها 
احمد ..ال تخلع حذاءك اثناء اللعب بالدراجة يااحمد ..كام كان يرتدد على اذنه كثريا لكنه ال يبايل 

به ويقذف به من اذن الأذن ومي�سي م�سرعا للعب بدون حذائه .
جاء يوم ح�سر فيه اأ�سدقاوؤه طالبني منه اخلروج للعب بالدراجة فنادت عليه جدته للب�س احلذاء فقال 
)حا�سر جدتي حا�سر ( ودخلت اجلدة حجرتها وذهب هو ..بدون حذاء راكبا دراجته م�سرعا واأ�سدقائه 
يف الطريق يقفزون ويتنقلون من مكان ايل مكان حتى حدث ما عكر على احمد بهجته ..ثقب االطار 
ثقبا كبريا فنزل احمد من على الدراجة لريى لهذه امل�سكلة حا وهنا جاءت امل�سكلة الثانية ا�سد اياما 
فقد كانت االر�س مليئة بالزجاج املك�سور والذي ب�سببه جرحت قدمه جرحا عميقا ومل ي�ستطع اخراج 
دما من  ينزف  دراج��ة احدهم وهو  ا�سحابه عليه وحملوه على  االأمل وجتمع  بيده من  الزجاج  قطعة 
قدمه املجروحة ويتاأمل لي�س منها فح�سب بل من الكام والتاأنيب الذي �سي�سمعه من جدته و�ستكون 
حمقة يف ذلك .اأمره الطبيب اأن يرقد يف الفرا�س ا�سبوعا بعد اأن خاط قدمه بغرز عديدة وا�سبوعا اخر 
�سيق�سيه يف البيت ال يرى ا�سدقاءه ودراجته وال�سارع واحلديقة عقابا على عدم �سماعه لكام جدته 
مع حرمانه من احللوى وامل�سروف ..كل هذه اخل�سائر منيت بها يا احمد ..كل هذه اخل�سائر ..ونظر 

حلذائه وهو حزين .

ن�صيحة اجلدة 

العلج باحلوار اأحد الو�شائل العلجية 
لتخفيف حدة الكتئاب

مر�شى احلمو�شة معر�شون 
للإ�شابة ب�شرطان احللق

الذين  امل���رىء  وارجت����اع  احلمو�سة  مر�سى  اأن  م��ن  طبية  درا���س��ة  ح���ذرت 
 78% بن�سبة  معر�سون  م�ستمرة  ب�سورة  احل��االت  ه��ذه  ملثل  يتعر�سون 

لفر�س االإ�سابة ب�سرطان احللق.
ت��ن��اول م�سادات  ي��ن��ت��ظ��م��ون ف��ى  ال��ذي��ن  امل��ر���س��ى  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  واأو����س���ح 
احلمو�سة تقل خماطر اإ�سابتهم ب�سرطان احلنجرة بن�سبة %41، حيث 
توؤذى احلرقة امل�ستمرة فى هذه املنطقة احل�سا�سة خايا املرىء املختلفة 

لتحولها اإىل خايا غري طبيعية وبالتاىل تزيد خماطر ال�سرطان.
طريق  عن  احلرقان  بهذا  االإح�سا�س  تقليل  اأهمية  على  الباحثون  و�سدد 
واالأطعمة  الكافيني  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  والكحوليات  التدخني  ع��ن  االإق���اع 

احلريفة.

فى  كبرية  ب�سورة  ي�ساعد  االكتئاب  مر�سى  بني  احل��وار  اإىل  اللجوء  اأن  اىل  حديثة  طبية  درا�سة  ك�سفت 
تخفيف حدة هذة النوبات بينهم ب�سورة ملمو�سة .

يخ�سع  التى  النف�سى  العاج  ونوعية  طبيعةاحلوار  اأن  ب��رن  بجامعة  ال�سوي�سريون  الباحثون  واأو���س��ح 
لهااملري�س تعتمد على طبيعية ونوعيةاالكتئاب الذى يعانى منه .

يذكر ان الباحثني عكفوا على درا�سة وحتليل نحو �سبعة اأنواع خمتلفة من العاجات والتحاليل النف�سية 
املر�سى حيث وج��دوا فاعلية  االكتئاب بني  نوبات  للوقوف على مدى فاعليته ودوره��ا فى تخفيف حدة 

جميع اإجتاهات العاجات النف�سية ال توجد اأف�سلية لاجتاه على اآخر
مايعنى  وه��و  اآخ��ر  مري�س  عن  تختلف  قد  خا�سة  حالة  املر�سية  وحالته  مري�س  طبيعة  لكل  اأن  اإال 
اآخر فكل حالة  بال�سرورة جناحه مع مري�س  اأ�سلوب عاجى مع مري�س ال يحتم  اأن فاعلية وجناح 

مر�سية قائمة بذاتها.

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

الأهل والأ�سدقاء.

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

الأهل والأ�سدقاء.

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

الأهل والأ�سدقاء.

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

الأهل والأ�سدقاء.


