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طفل بـ 12 �إ�صبعًا يف كل 
من يديه وقدميه

متكن طفل بريطاين ميتلك 12 �إ�صبعاً يف كل من يديه وقدميه من 
�ل�صري للمرة �لأوىل قبل �أيام قليلة من بلوغه عامه �لثاين، متحدياً 
توقعات �لأطباء �لذين رجحو� عدم قدرته على �مل�صي طو�ل حياته، 

بح�صب ما �أوردت �صحيفة د�يلي ميل �لربيطانية.
فان  �إلي�س  مبتالزمة  �إدو�ردز  ري��ان  �إ�صابة  �صخ�صو�  �لط��ب��اء  وك��ان 
يز�ل  وه��و ل  �لعظم  ��صطر�ب من��و  م��ن  ن���ادرة  وه��ي حالة  كريفيلد، 
و�لدته  ون�صحو�  �حل��م��ل،  م��ن  فقط  �أ�صبوعاً   20 بعد  �أم���ه،  رح��م  يف 

بالتفكري جدياً باإجها�س �حلمل.
عاماً(   26( وليامز  ناتا�صا  �لطفل  و�ل��دة  ق��ررت  تفكري طويل  وبعد 
منح جنينها فر�صة �حلياة وحماولة �لتغلب على مر�صه، و��صتمرت 
باحلمل �إىل �أن و�صعت حملها بالتز�من مع �أعياد �مليالد عام 2011 
وكانت �ملفاجاأة �أن �لطفل �ملنتظر ميتلك 12 �إ�صبعاً يف كل من يديه 

وقدميه.
للخ�صوع  و�ح��ت��اج  ولدت����ه،  منذ  �ل��رع��اي��ة  م��ن  �لكثري  ري���ان  وتطلب 
قلبه،  يف  خلقي  عيب  لت�صحيح  �جلر�حية  �لعمليات  من  �لعديد  �إىل 
بالإ�صافة �إىل تعر�صه مل�صاكل يف �لتنف�س و�له�صم ��صطر �لأطباء على 

�إثرها �إىل �إخ�صاعه للتنف�س �ل�صناعي لوقت طويل.
ويف �لأ�صبوع �ملا�صي متكن ريان من �ل�صري على قدميه للمرة �لأوىل 
و�صط فرحة و�لديه �للذين مل يتوقعا يوماً حدوث ذلك، بعد �أن �أكد 
�لأطباء �أن من غري �ملرجح �أن يكون قادر�ً على �ل�صري ب�صبب مر�صه 

�لذي �صبب �صعف يف عظام ج�صمه.
ويذكر �أن متالزمة �إلي�س فان كريفيلد هي مر�س ور�ثي نادر ي�صبب 
عظام  تبقى  حيث  �لعظام،  منو  �صعف  نتيجة  �لتقزم  به  للم�صابني 
�ليدين و�ل�صاقني ق�صرية لديهم، وي�صاب بهذ� �ملر�س و�حد من بني 

200 �ألف من �لطفال حديثي �لولدة.

روبوتات ذكية لت�صهيل مهام �لغو��صني
�أطلق �لحت��اد �لأوروب��ي م�صروعا يحمل ��صم ك��ادي من �أج��ل تطوير 
روبوتات ذكية تر�فق �لغو��صني وت�صهل مهامهم من خالل مر�فقتهم 
حتت �ملاء وتقدم لهم خر�ئط و�صور� ثالثية �لأبعاد عن مكان �لغو�س 

وتر�قب �صلوكهم وحتذرهم.
ويهدف �مل�صروع كادي -�لذي يدعمه �لحتاد �لأوروبي ب�3.7 ماليني 
يورو حتى �لعام 2017- �إىل كيفية جعل �لروبوتات ت�صاعد �لغو��صني 
على �صبيل �ملثال يف �لبعثات �لعلمية �ملعقدة، من �أجل تقليل �حتمالية 

وقوع �حلو�دث ب�صكل كبري.
�لريا�صيني  وحتى  و�لإن��ق��اذ  �لعلمية  �لبعثات  غو��صي  مهام  وتت�صم 
لفرتة  �ل��رتك��ي��ز  ع��دم  �أو  ب�صيط  فني  خلل  يكفي  �إذ  ع���دة،  مبخاطر 
�أثناء  �ملخاطر  ه��ذه  وت���زد�د  حياتهم.  ت��ه��دد  ح���و�دث  ل��وق��وع  ق�صرية 
يعمل  �ل�صبب  ول��ه��ذ�  �مل�صتك�صفة.  وغ��ري  �ل��وع��رة  �ملناطق  يف  �لغو�س 
ي�صهل  نوعه  تقني جديد من  نظام  على  ك��ادي  م�صروع  �لباحثون يف 

مهمة �لغو��صني.
ويركز �لباحثون يف ذلك على تطوير نوع من �لتعاون �لتكافلي بني 
�ملاء  �صطح  م�صتوى  ف��وق  تعمل  �لتحكم،  ذ�ت��ي��ة  وروب��وت��ات  �ل��غ��و����س 
وحتته. ويطمح �مل�صروع �إىل جتهيز هذه �لروبوتات باإمكانيات حتليل 
�لبدين  �لو�صع  ومر�قبة  �لغو�س  منطقة  وك�صف  �لغو��س،  �صلوك 
ح�صب  كادي  م�صروع  وي�صتند  �ملعلومات.  هذه  وفق  و�لعمل  للغو��س 
�صطح  يعمل فوق  و�آخ��ر  روب��وت غو��س  �لأملانية على  جامعة برمين 
�ل��ذي يعدل  �مل��اء،  �ل��روب��وت حتت �صطح  �لغو��س مع  �مل��اء. ويتفاعل 
حركته �أثناء �لغو�س كي يبقى د�ئما على مقربة من �لغو��س ملر�قبة 
�صلوكه. كما ميكن له �أن يتوىل مهام تفاعلية كنقل �لأ�صياء مثال �أو 
�لأ�صياء  لأحد  �لأبعاد  �أو �صورة ثالثية  �لغو�س  ملكان  تكوين خارطة 
�ملوجودة حتت �ملاء. �أما �لروبوت �لعائم فيعمل بالتن�صيق مع �لغو��س 
و�لروبوت �لآخر حتت �صطح �ملاء، ليكون بذلك حلقة و�صل بينهما من 
جانب وبني غرفة �لعمليات من جانب �آخر، ويوؤدي مهام عدة �أبرزها 

�مل�صاعدة يف تقدمي �لإحد�ثيات للغو��س.

حّددي م�شدر امل�شكلة
عادة ما يكون �لتدليل ب�صببنا نحن، �أولياء �لأمور. فعادة ما 
نحاول �عطاء ما مل يكن لدينا ونحن �طفال، وذلك حتى 
يكون  وق��د  يحبوننا.  و�طفالنا  �طفالنا  نحب  باننا  ن�صعر 
�أو  بالذنب  ل�صعورنا  �لطفل  بتعوي�س  رغبتنا  هو  �مل�صدر 
�صمن  تربيت  كنت  )�إن  ديانا:  �لدكتورة  وتقول  �لتق�صري. 
�مل��الب�����س، فقد جت��دي��ن نف�صك  ت��وف��ر ل��ك �ف�صل  �أ���ص��رة مل 
تندفعني �ىل �صر�ء �ف�صل و�حدث �ملالب�س لطفلتك. لكن 
عليك معرفة �ن �لمر يتعلق بحاجتك �نت ولي�س طفلتك. 
كما �ن �عطاءها ما تريده هي طريقة لإظهار مدى جناحك 

كاأم حنونة وكرمية و�ي�صا من �جلانب �ملايل(. 
�أطفالك. و��صاأيل  لذ�، تعريف على م�صدر حاجتك لتدليل 
نف�صك عدة �أ�صئلة، مثل: هل �أنت متوترة ومتعبة وحتاولني 
�ن تتبعي حال �صريعا و�صهال؟ هل ت�صعرين بالذنب، لأنك 
ل تق�صني وقتا كافيا مع �لأطفال؟ هل ت�صعرين باحلما�صة 
و�ل�صعادة �ن ��صرتيت �لأغر��س لطفلك �أكرث منه؟ فمتى 
�صتكونني  لتدليل طفلك،  يدفعك  �لذي  �ل�صبب  ما حددت 

�أكرث حتكماً يف ت�صرفاتك وعاد�تك معه. 

�شعي قانونًا وعقوبة
�لكثري يجد نف�صه ينحدر ويتحول من قول )�إذ� ت�صرفت 
جيد�، ف�صاأ�صرتي لك هدية �ىل خذ هذه �لهدية، و�متني �ن 
حت�صن ت�صرفاتك م�صتقبال . وحتى تبطلي مفعول �رتباط 
�تباع �لطفل لأي �صلوك مع ح�صوله على هدية، عليك بو�صع 
قو�نني �صارمة.  �أول، لحظي طفلك لعدة �أيام لتحديد ما 
)ل(،  كلمة  �و  �لرف�س  قبول  وع��دم  �لهد�يا  لطلب  يدفعه 
�لع�صاء  ت��ن��اول  �و  �ل��ن��وم  �ىل  �ل��ذه��اب  منه  تطلبني  عندما 
بهدوء �و �خلروج للمدر�صة. وعلى �صبيل �ملثال، �ن لحظت 
�ن طفلك يرف�س �جللو�س بهدوء �إىل مائدة �لطعام، �ل �ذ� 
وعدته بتناول حلوى �و كعك، فاخلطوة �لتالية هي و�صع 
قانون له عو�قب و�قعية، مثل �خذ ميزة م�صاهدة �لتلفاز �و 

لعب �ليباد نتيجة لعدم �لتز�مه بالقانون. 
ثم �جل�صي و��صرحي له �لقانون: )يف بيتنا، �صتح�صل على 
�لغد�ء.  وق��ت  ب�صكل جيد خ��الل  �إن ت�صرفت  ك��رمي  �لآي�س 

و�إذ� ت�صرفت ب�صكل �صيئ ف�صتفقد فر�صة ح�صولك عليه(.
و��صمعي طفلك وهو يعيد قول هذه �لقاعدة حتى تتاأكدي 

�لقاعدة  لهذه  زوج��ك  وت��اأك��دي من تطبيق  لها،  من فهمه 
فالأطفال  �جل��دي��دة.  �ل��ق��و�ن��ني  �ث��ر  يف�صد  ل  حتى  �ي�صا، 
�ولياء �لم��ور لإبطال قانون  ��صتغالل �حد  �أذكياء جد� يف 

�لآخر. 

ال تربري قراراتك 
 4 تبلغ  �لتي  لبنتي  قلت  )عندما  دي��ان��ا:  �ل��دك��ت��ورة  تقول 
�إنه ل ميكنها تناول �لب�صكويت قبل �لع�صاء، حتّول  �صنو�ت 
�لمر �ىل نقا�س و�صرح د�م ربع �صاعة. وعرفت وقتها، �نها 
ل تهتم مبعرفة �ل�صبب �و معلومة �حتو�ء �لب�صكويت على 
حتى  عندها  م��ا  باأف�صل  تقوم  كانت  ولكنها  وده���ون،  �صكر 
�ذ� �عطو�  بانهم  �أولياء �لمور وهم  تك�صر قاعدتي. فلدى 
�لطفل �صرحا وتف�صري� لقر�ر�تهم، فان �لطفل �صيكون �كرث 
�لتز�ما بها. لكن بح�صب خربتي، فهذ� ل يحدث �بد�. لذ�، 
بقر�ر�تك  �لتز�م  �لطفل �ىل  ��صباب تدفع  �عطاء  بدل من 
�لنقا�س(، و�ذ� رد عليك  قويل له ل جتادلني، وهذه نهاية 
�لقو�نني  ه��ي  ه��ذه  )لأن  بب�صاطة  ق��ويل  )مل����اذ�؟(،  ب�����ص��وؤ�ل 
ذ�تها  �لإجابة  �أعيدي  )مل��اذ�؟(،  �ل�صوؤ�ل  كرر  و�ن  بيتنا(.  يف 

وبهدوء. 

اربطي جاأ�شك اأثناء نوبات الهياج
�ول مرة تلتزمني فيها بقانون معار�صة طلب لطفلك،  يف 
من  حولكما.  هم  من  ولكل  ول��ه  لك  موؤملا  �لأم��ر  ف�صيكون 
�لو�رد �ن حتدث نوبة غ�صب وهياج وبكاء من قبل �لطفل، 
ف��ال ت��ف��ق��دي �ع�����ص��اب��ك، ب��ل ح��اف��ظ��ي ع��ل��ى ث��ب��ات �نفعالك 
�نفعال.  دون  من  هادئة  بطريقة  معه  وت�صّريف  وعو�طفك 
طريقته  ب���اأن  �صيعلمه  �ي���ام،  ل��ع��دة  ذل��ك  على  فا�صتمر�رك 
�لنهاية  ويف  ي��ري��ده.  م��ا  على  يح�صل  جتعله  �أو  تنفعه  ل��ن 

�صيتوقف عنها ويتقبل كلمة ل.

قاومي ال�شغط النف�شي 
عندما تف�صل كل ��صرت�تيجيات وتكتيكات طفلك، �صي�صتعني 
�لطفال  كل  )لكن  وه��ي:  بالذنب،  ت�صعرك  �لتي  باجلملة 
�جابة �صحرية تنهي هذ�  لديهم مثله(. ورغ��م عدم وج��ود 
�تباعها  ميكنك  ��صرت�تيجيات  ع��دة  ه��ن��اك  لكن  �جل����د�ل، 
مناق�صته  وعلينا  �م��ر مثري،  )ه��ذ�  ق��ويل لطفلك:  بنجاح. 

ومعرفة �ل�صبب(، فقد يكون هناك �صبب جيد ووجيه ور�ء 
يف  �جل��م��ي��ع  ميلكها  لعبة  م��ث��ل  �لخ���ري���ن،  ميلكه  مل��ا  طلبه 
طفلك  و�خربي  �ل�صر�ء.  وت�صتحق  مفيدة  وتكون  مدر�صته 
�ن  ت��ري��دي��ن  ك��ان��ت  �ن  وت��ق��رري  ب���الأم���ر،  �صتفكرين  ب��ان��ك 
ت�صرتيها له �و ميكنه ��صافتها �ىل قائمة هد�يا عيد ميالده 

�و كجائزة لنيله عالمة مرتفعة يف �ملدر�صة مثال. 

�شاركيه متعة االنتظار وال�شرب 
لأن  و�ل��ف��رح  باحلما�صة  ت�صعرين  كنت  كيف  ت��ت��ذك��ري  �أل 
�لتلفاز قام �خري� بعر�س فيلم حتبينه. �أما �ليوم فاإن �أر�د 
�إل ت�صغيل قر�س �لفيلم.  �لطفل م�صاهدة فيلم، فما عليه 
ورغم �ن حت�صن و�صعنا �ملايل �صهل �لكثري من �لأم��ور، �ل 
�نه خفف �صعورنا باملتعة بالأ�صياء �لب�صيطة و�أفقدنا متعة 
�لنتظار و�لرتقب لالأ�صياء �خلا�صة. فبعد �أن يتعود �لطفل 
على �حل�صول على كل ما يريده من دون �نتظار، لن يعود 
�ملزيد  يف  للرغبة  ي��دف��ع��ه  م��ا  حما�صته،  ي��ث��ري  ���ص��يء  ه��ن��اك 
وتعليم  باملتعة.  بال�صعور  رغبته  بد�فع  �ث��ارة  �كرث  وباأمور 
�لطفل �لقدرة على �لنتظار للمتعة و�ملكافاأة ي�صاعده على 
تطوير م��ه��ار�ت �لن��ت��ب��اه و�ل��رتك��ي��ز، وه��ي م��ه��ار�ت مهمة 
للدر��صة و�حلياة.  وميكن تعليمه ذلك من خالل �عطائه 
م�صروفا يوميا، وحثه على �لتوفري حتى ي�صرتي ما يرغب 
به. وخالل هذه �ليام �صيلحظ حما�صته وحتدثه عن �ملبلغ 
يكمل  �لن��ت��ظ��ار حتى  عليه  وك��م  ينق�صه  وم��ا  �ل��ذي جمعه 

جتميع كلفة ما يرغب يف �صر�ئه. 

متعة غري مادية 
�لقو�نني وتغري �صلوكه لي�صبح مطيعا  �تبع طفلك كل  �ذ� 
)�إىل حد ما(، فقد ت�صعرين بالرغبة يف تدليله و�صر�ء كل 
�ملادية  غري  �لم��ور  ��صتخد�م  ميكنك  ولكن  ب��ه.  يرغب  ما 
)�أحبك(،  ل��ه  �ل��ق��ول  ق�صة،  وق���ر�ءة  ح�صنه  مثل  لتدليله، 
م�صاركته م�صاهدة ما يحبه يف �لتلفاز، �للعب معه، �مل�صاعدة 
يعترب  حبك  على  ي��دل  فعل  ف��اأي  يحبها،  كعكة  طبخ  على 
��صا�س  و�ن ج��ئ��ت �ىل  ل��ل��ط��ف��ل.  ع��اط��ف��ي��ة مم��ت��ازة  م��ك��اف��اأة 
�لعالقة ما بني �لطفال و�ولياء �مورهم، فاغلب �لطفال 
لن يرغبو� يف �صر�ء لعبة يف مقابل ق�صاء وقت حميم وممتع 

مع �لأم و�لأب.
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�عتماد عالج لـل�صكري �صبق رف�صه
�عتمد خرب�ء �أمريكيون يف جمال �ل�صحة عقار� جديد� لعالج د�ء �ل�صكري 
تنتجه �صركت �بري�صتول-مايرز �صكويب و ��صرت�زينيكا وذلك بعد عامني 
من رف�صه من جانب جهات رقابية على �لأدوية ب�صبب خماوف على �صحة 
�ملر�صى. وباأغلبية كا�صحة بو�قع 13 �صوتا مقابل �صوت و�حد و�فقت جلنة 
��صت�صارية تابعة لإد�رة �لأغذية و�لأدوية �لأمريكية )�إف.دي.�إيه( �خلمي�س 
�إن فو�ئده تفوق  على �لتو�صية باملو�فقة على عقار د�باغليفلوزين وقالت 

م�صاره.
جلانها  بن�صيحة  �لأم��ريك��ي��ة  و�لعقاقري  �لأغ��ذي��ة  �إد�رة  تلتزم  م��ا  وع���ادة 

�ل�صت�صارية �إل �أنها غري ملزمة بذلك.
�أ���ص��و�ت تو�صلت   4 �أ���ص��و�ت ومعار�صة   10 باأغلبية  �أخ��ر ج��اء  �ق��رت�ع  ويف 
�ل�صالمة  و�حتياطات  يتو�فق  �أنه  يبدو  �لعقار  �أن  �إىل  �ل�صت�صارية  �للجنة 

�خلا�صة باأمر��س �لقلب و�لأوعية.
وكانت �د�رة �لغذية و�لعقاقري قد رف�صت هذ� �لعقار يف يناير عام 2012 
مل  �لإكلينيكية  �لبيانات  �أن  �صابقة  طبية  ��صت�صارية  جلنة  قالت  �أن  بعد 
�أثره يف �لإ�صابة بال�صرطان و�أمر��س  تت�صمن تاأكيد�ت كافية ب�صاأن مدى 

�لقلب.
ويثبط �لعقار �جلديد -�لذي يباع يف �أوروبا بالفعل حتت ��صم فورك�صيجا 
عن  م�صتقلة  ب�����ص��ورة  يعمل  �ل���ذي  )�إ�س.جي.�إل.تي2(  ب��روت��ني  ع��م��ل   -
�لإن�صولني خلف�س �صكر �لدم، ومن خالل منع �لكلى من �إعادة �مت�صا�س 

�صكر �لدم ين�صط �لعقار عملية �لتخل�س من �جللوكوز من خالل �لبول.
ويتوقع �ملحللون �أن يبلغ متو�صط مبيعات عقار د�باجليفلوزين عامليا 806 
ماليني دولر عام 2019 وفقا لتقدير�ت قامت بجمعها �صركة توم�صون 

رويرتز فارما .

طفله.  بتدليل  والراحة  الهدوء  من  حلظات  ي�شرت  مل  منا  من 
ت�شكته  حلوى  �شراء  اأو  دقائق،  عدة  عنك  تلهيه  لعبة  ف�شراء 
اأثناء الت�شوق، من االمور التي ال ي�شتطيع البع�ض مقاومتها يف 

�شبيل راحة باله و�شعادة طفله. لكن هذه الت�شرفات ال�شغرية 
الوقت  ويف  يريده  ما  كل  على  �شيح�شل  اأنه  للطفل  �شتوؤكد 

القدرات  وتطوير  االنتظار  مهارة  يفقده  مما  يريده،  الذي 
كبالغ.  وناجحا  �شعيدا  لي�شبح  يحتاجها  التي  العاطفية 

تعطني  )كيف  كتاب  موؤلفة  ارين�شافت،  ديانا  د.  وتقول 
الأي  رف�شك  )ع��دم  يريد(:  ما  ولي�ض  يحتاج  ما  الطفل 
مع  التعامل  على  قدرته  بناء  يلغي  طفلك،  طلبات  من 

اإحباطاته ال�شغرية. فاأنت بذلك تهملني تدريبه على 
وال�شغرية  الكبرية  وامل�شاكل  االإحباطات  مع  التعامل 

التي �شيواجهها مع تقدمه يف العمر(.
لكن ميكنك اأن توقفي �شلوكيات طفلك املدلل، وتبني 

�شخ�شيته من خالل اتباع النقاط التالية: 

الدلع الزائد ي�شر طفلك 

كيف تعطني �لطفل ما يحتاج ولي�س ما يريد

�صغط �لعمل ي�صر �ل�صحة
تو�جهه  �لتي  �لعمل  �صغوط  على  ي�صيطر  �أن  موظف  لكل  �ملهم  من 
يومياً لكي ي�صتطيع �ل�صتمر�ر و�أد�ء مهّماته بطريقة جيدة، ف�صغط 

�لعمل �لكبري قد يوؤدي �إىل تقليل �إنتاجيته. 
�أظ��ه��رت در����ص��ة ن�صرت على �لإن��رتن��ت يف دوري���ة لن�صيت 

 200 ح��و�يل  على  �أج��ري��ت   ،The Lancet �لطبية 
% من   3.4 �أن  �أوروب��ي��ة  دول  �صبع  م��ن  �أل��ف �صخ�س 
�لعمل  ب�صغط  مرتبطة  ت��ك��ون  ق��د  �لقلبية  �ل��ن��وب��ات 
وهي ن�صبة كبرية لكنها �أقل كثري�ً من �لن�صبة �ملرتبطة 

�لتمارين  ممار�صة  وع��دم   %  36 بن�صبة  بالتدخني 
�أن  �ل��در����ص��ة  بينت  كما   12% وه��ي  �لريا�صية 

ول  �صغوط  حت��ت  يعملون  �ل��ذي��ن  �لأ���ص��خ��ا���س 
�تخاذ  يذكر من �حلرية يف  لديهم قدر  يكون 
�أك��رث عر�صة  �ل��ق��ر�ر�ت يكونون على �لأرج��ح 

�لقلبية  بالنوبات  % لالإ�صابة   23 بن�صبة 
من زمالئهم �لأقل عر�صة لل�صغوط لكن 
�جللو�س  �أو  �لتدخني  �ن  ق��ال��و�  �لباحثني 

خ��ل��ف �مل��ك��ات��ب ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة دون �ج���ر�ء 
�ل�صلوكيات  �أك��رث  �لريا�صية  �لتمارين  بع�س 

تدمري�ً لل�صحة.

مطار �لأ�صباح للبيع 
طرح مطار �صيود�د رويال بالقرب 
مدريد  �لإ���ص��ب��ان��ي��ة  �لعا�صمة  م��ن 
ل��ل��ب��ي��ع يف �مل�����ز�د �ل��ع��ل��ن��ي، ب��ع��د �أن 
�لقت�صادية  �لأزم����������ة  ت�����ص��ب��ب��ت 
�ل���ب���الد يف تر�جع  ب��ه��ا  �ل��ت��ي مت���ر 
كبري،  ب�صكل  فيه  �ل��ط��ري�ن  حركة 
�إن  �إن  �أوردت �صبكة �صي  بح�صب ما 
�أو  رويال  �صيود�د  �لإخبارية. وكان 
مطار �لأ�صباح كما ي�صميه �لبع�س 
يف  �فتتاحه  يتم  خا�س  مطار  �أول 
قدرت  بتكلفة   2008 عام  �لبالد 
دولر،  مليار   1.5 بحو�يل  وقتها 
�أ�صعاف  ع�صرة  ي��ع��ادل  مبلغ  وه��و 
�مل���ب���ل���غ �ل������ذي ���ص��ي��ف��ت��ت��ح ب����ه �مل�����ز�د 

و�لبالغ 150 مليون دولر فقط.
وي��ع��ت��رب م���درج �مل��ط��ار �لأط����ول يف 
 4400 ط��ول��ه  يبلغ  حيث  �أوروب����ا 
�أ�صخم  ����ص��ت��ي��ع��اب  ومي��ك��ن��ه  م����رت، 
�ل���ع���امل، وه���و قادر  �ل���ط���ائ���ر�ت يف 
�ل��رك��اب ي�صل  م��ن  ع��دد  على نقل 
�صنوياً،  م�صافر  م��الي��ني   10 �إىل 
كيلو   200 بعد  على  �ملطار  ويقع 

مرت �إىل �جلنوب من مدريد.
خلدمة  ت���اأ����ص�������س  �مل�����ط�����ار  وك��������ان 
و�ل�صاحل  �لإ���ص��ب��ان��ي��ة  �ل��ع��ا���ص��م��ة 
�لأندل�صي لكن �فتتاحه تز�من مع 
ع�صفت  �لتي  �لقت�صادية  �لأزم���ة 
 2012 ب���ال���ب���الد، وب���ح���ل���ول ع����ام 
�قت�صر ��صتخد�مه على عدد قليل 
وقت  ويف  �خلا�صة،  �لطائر�ت  من 
�مل�صاهمني  �أح�����د  ت��ع��ر���س  لح����ق 
باإغالق  ت�����ص��ب��ب  مم���ا  ل���الإف���ال����س 

قليل من �لريا�صة يقي 
من ح�صى �لكلى

�لقليل  �أن  وج���دت در����ص��ة ج��دي��دة 
كل  �خلفيفة  �ل��ري��ا���ص��ة  م��ن  فقط 
�أن يخفف من خطر  �أ�صبوع ميكن 
�لإ�صابة بح�صى �لكلى بن�صبة ت�صل 
هيلث  م��وق��ع  وذك����ر   .31% �إىل 
�أن باحثني يف  �لأم��ريك��ي  نيوز  دي 
ل��ل��ط��ب نظرو�  ج��ام��ع��ة و����ص��ن��ط��ن 
يف ب��ي��ان��ات ت��ع��ود مل��ا ي��زي��د ع��ن 84 
�أل��ف �م��ر�أة يف �صن ما بعد �نقطاع 
�لطمث، وجدو� �أن �لقيام باأي نوع 
م��ن �لأن�����ص��ط��ة �ل��ب��دن��ي��ة مي��ك��ن �أن 

مينع من �لإ�صابة بح�صى �لكلى.
�أكرب  ب�صكل  توجد  �لكلى  وح�صى 
�لدر��صة  ووج����دت  �ل��ن�����ص��اء.  ل���دى 
هذه  �أن  ع��ام��اً،   15 تو��صلت  �لتي 
�مل�صكلة قد تكون جهازية تت�صمن 
�ل���ك���ل���ى. وق�����د ربطت  �أك������رث م����ن 
بال�صمنة  �حل�����ص��ى  ه���ذه  �ل��در����ص��ة 
و�ل�������ص���ك���ري وم���ت���الزم���ة �لأي�������س 

و�أمر��س �لقلب.
وتبنّي �أي�صاً �أن �لتمارين �خلفيفة 
ك��ذل��ك مي��ك��ن �أن مت��ن��ع م��ن تكون 
و�أو�صح  �ل��ك��ل��ى.  �حل�����ص��ى يف  ه���ذه 
�لدر��صة  ع���ن  �مل�������ص���وؤول  �ل��ب��اح��ث 
يحتاج  ل  �أن�����ه  ���ص��ورن�����ص��ن  م��اث��ي��و 
�لأمر ملار�ثون، �إذ ل يبدو �أن ل�صّدة 

�لتمارين �أهمية .

جوجل تطلق موقع 
Google Tips لن�صائح�

�أط��ل��ق��ت ���ص��رك��ة ج��وج��ل، م��وق��ع��اً جديد�ً 
�أط��ل��ق��ت ع��ل��ي��ه ����ص��م ن�����ص��ائ��ح ج��وج��ل �أو 
 ،)Google Tips( تيب�س  ج��وج��ل 
حيث �صيكون من �صاأن �ملوقع توفري مبادئ 
�مل�صتخدمني  ت�صاعد  م��ف��ي��دة  توجيهية 
ع��ل��ى ����ص��ت��غ��الل م��ن��ت��ج��ات �ل�����ص��رك��ة على 
بتق�صيم  �ل�صركة  وق��ام��ت  وج���ه.  �أف�����ص��ل 
�مل��وق��ع ع��ل��ى �صكل ب��ط��اق��ات، حت��ت��وي كل 
�إىل  ت�صري  و�أي��ق��ون��ة  ن�صيحة  على  منها 
خدمة  مثل  بعينها،  خدمة  م�صتخدمي 
�أو خدمة  ي��وت��ي��وب،  �ل��ف��ي��دي��و  م�����ص��ارك��ة 
وتوفر  ج��ي��م��ي��ل.  �لإل����ك����رتوين  �ل���ربي���د 
جوجل من خالل �ملوقع �جلديد �إمكانية 
�صبكات  خمتلف  على  �لن�صائح  م�صاركة 
في�صبوك  م��ث��ل  �لج��ت��م��اع��ي،  �ل��ت��و����ص��ل 
وتويرت، و جوجل بل�س �لتابعة ل� جوجل 
، �أو حتى عرب �لربيد �لإلكرتوين. يذكر 
 13 �أن م��وق��ع ن�����ص��ائ��ح ج��وج��ل ي�����ص��م��ل 
خدمة من خدمات جوجل، وهي جيميل، 
�لإنرتنت  ومت�صفح  �ل��ب��ح��ث،  وحم���رك 
ك��������روم، ون����ظ����ام �ل��ت�����ص��غ��ي��ل �أن�����دروي�����د، 
وي���وت���ي���وب، وخ���دم���ة �خل���ر�ئ���ط جوجل 
ماب�س، وخدمة �مل�صتند�ت جوجل دوك�س، 

وخدمة �لتقومي.
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ا�شت�شافته حديقة احليوانات بالعني وناق�ض و�شع خطط اإقليمية للحفاظ على االأنواع املهددة والتعليم

�ختتام فعاليات �أول �جتماع للر�بطة �لعربية حلد�ئق �حليو�نات و�لأحياء �ملائية بالعني
•• العني - الفجر:

للر�بطة  �ج��ت��م��اع  �أول  فعاليات  �ختتمت 
و�لأحياء  �حل���ي���و�ن���ات  حل���د�ئ���ق  �ل��ع��رب��ي��ة 
�ملائية �لذي ��صت�صافته حديقة �حليو�نات 
ن�����ص��اط��ات متنوعة  ���ص��ه��دت  �ل��ت��ي  ب��ال��ع��ني 
ه��دف��ت �إىل ت��ب��ادل �خل����رب�ت و�مل���ع���ارف يف 
جمال �إد�رة جمموعات �حليو�نات وحماية 

�لأنو�ع �ملهددة بالنقر��س وغريها. 
وق���ام �مل�����ص��ارك��ون م��ن ع��دة دول م��ن بينها 
و�ململكة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة 
ومملكة  قطر  ودول���ة  �ل�صعودية  �لعربية 
عمان  و�صلطنة  �لكويت  ودول���ة  �لبحرين 
عمل  وور�����س  ج��ل�����ص��ات  ب��ح�����ص��ور  و�لأردن 
ود�صتور  �صلوكية  ق��و�ع��د  لإن�����ص��اء  ت��ه��دف 
م��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه م��ن ق��ب��ل ج��م��ي��ع �مل�صاهمني 
ومناق�صة خطط ومبادر�ت للر�بطة يف عام 
2014. وبهذه �ملنا�صبة، قال �صعادة غامن 
للحديقة:  �لعام  �ملدير  �لهاجري  مبارك 
عهد  مبثابة  �لتاريخي  �حل���دث  ه��ذ�  يعد 
ج���دي���د حل���د�ئ���ق �حل���ي���و�ن���ات و�لأح����ي����اء 
�ملائية يف منطقة �ل�صرق �لأو�صط، ولطاملا 
م�صاهماً  بالعني  ح��ي��و�ن��ات  حديقة  ك��ان��ت 
�لربية  و�حلياة  �لبيئة  يف جمالت  حيوياً 
لإمارة   2030 روؤي���ة  م��ع  متا�صياً  وذل���ك 
�لدور  �ملنا�صبة  ه��ذه  ع��ززت  كما  �أب��وظ��ب��ي، 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  �لقيادي لدولة 
�إق��ل��ي��م��ي��اً ودول���ي���اً يف ج��ه��ود �حل��ف��اظ على 
�حلياة �لربية ، مو�صحاً �أن �أهمية �حلدث 
�خلرب�ت  لتبادل  �ملجال  �تاحته  من  تنبع 
و�ملعارف عرب هذه �لر�بطة ونحن و�ثقون 

�لق�صايا  ل��ه��ذه  ك��ب��ري  ت��ق��دم  �ح�����ر�ز  م���ن 
�مل�صرتكة من خالل �لتعاون �مل�صتمر . 

�لرئي�س  نيوباي،  ج��ون  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
ل�������ص���ن���دوق �حل�����ف�����اظ على  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
�لجتماع  يف  �مل�صاركني  و�أح���د  �ل�صحر�ء 
�إنه ل�صرف كبري �ن ن�صارك يف �أول �جتماع 
�حليو�نات  حل���د�ئ���ق  �ل��ع��رب��ي��ة  ل��ل��ر�ب��ط��ة 
ت�صت�صيفه حديقة  �لذي  �ملائية،  و�لأحياء 
�حليو�نات بالعني. �إن �إن�صاء هذه �لر�بطة 
متهد �لطريق لكي نبذل �ملزيد من �جلهود 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �حل���ي���اة �ل���ربي���ة و�مل������و�رد 
�أن  ، موؤكد�ً  �لطبيعية �لأخرى يف �ملنطقة 
ذ�ت  �مل�صاركة  �لبلد�ن  م��ن  �لعديد  هناك 
�لرغبة  ل��دي��ه  و�جل��م��ي��ع  متماثلة،  بيئات 
يف �حلفاظ عليها. هذه �لر�بطة �صتمكننا 
�لرو�بط  من  �ملمار�صات  �أف�صل  تبني  من 

�لقائمة �إقليميا يف جميع �أنحاء �لعامل. 
�ملدير  �لظاهري،  قالت منى  ومن جانبها 
�لتنفيذي ل�صوؤون حماية �لبيئة و�لتعليم: 
تفتقر  �ل���ع���رب���ي���ة  �مل���ن���ط���ق���ة  ك����ان����ت  ل���ق���د 
حد�ئق  بني  جتمع  ر�صمية  ر�بطة  لوجود 
�حل��ي��و�ن��ات و�لأح���ي���اء �مل��ائ��ي��ة مب��ا يف ذلك 
�صهدت  ولقد  �ي�صاً،  �خلا�صة  �ملجموعات 
�لر�بطة ور�س عمل متعددة تتمركز  هذه 
تو�جهنا  �لتي  �لرئي�صية  �لتحديات  حول 
و�إد�رة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �حل���ف���اظ  ذل����ك  يف  مب���ا 

�حليو�نات و�لتدريب. 
جهودنا  ب������اأن  ن����وؤم����ن  ن���ح���ن  و�أ�����ص����اف����ت: 
هذه  مو�جهة  على  �صت�صاعدنا  �مل�صرتكة 
�أن�صاأنا  �ن  وبعد  �لأن  بفعالية.  �لتحديات 
على  �صنعمل  للر�بطة  �لإد�ري����ة  �ل��وث��ائ��ق 

لي�صبح  للر�بطة  �لن�صمام  ��ص�س  و�صع 
لدينا عملية ر�صمية ت�صمح للموؤ�ص�صات �أن 

ي�صبحو� �أع�صاء ر�صميني . 
�صعادة  �فتتحه  �ل���ذي  �لج��ت��م��اع  ومت��ح��ور 
غامن مبارك �لهاجري، بح�صور �أكرث من 
حلد�ئق  �أ���ص�����س  و���ص��ع  ح��ول  م�صاركا   60
وح�صور  �مل���ائ���ي���ة  و�لأح����ي����اء  �حل���ي���و�ن���ات 
لنقا�س  �لعمل  ور�س  من  و�صل�صلة  جل�صات 
�ملائية  و�لأح���ي���اء  �حل��ي��و�ن��ات  دور ح��د�ئ��ق 
�ي�صا  مت  �ل���ع���رب���ي���ة.  �جل����زي����رة  ���ص��ب��ه  يف 
للتجول مب��ر�ف��ق �حلديقة  �ل��وف��ود  دع��وة 
و�لط����الع ع��ل��ى �مل�����ص��اري��ع �جل��دي��دة �لتي 
ل ت���ز�ل يف ق��ي��د �لإن�����ص��اء وك��ذ�ل��ك تناول 

�ل���ع�������ص���اء ب���ج���ان���ب م���ع���ر����س �حل���ي���و�ن���ات 
حديقة  و��صت�صافت  �ملتنوعة.  �لأفريقية 
�حل���ي���و�ن���ات ب��ال��ع��ني �ل���ع���ام �مل���ا����ص���ي �أول 
�حليو�نات  حل���د�ئ���ق  ن��وع��ه  م���ن  �ج��ت��م��اع 
�لعربية.  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  �مل��ائ��ي��ة  و�لأح����ي����اء 
وح��ي��ث ح�����ص��ر �لج��ت��م��اع وف����ود م���ن دول 
�لإم���ار�ت وقطر  عربية ع��دة يف مقدمتها 
و���ص��ل��ط��ن��ة عمان،  و�ل��ك��وي��ت  و�ل�����ص��ع��ودي��ة 
مل��ن��اق�����ص��ة ���ص��ب��ل ت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون يف جمال 
وحماية  �لتعليمية  و�ل���رب�م���ج  �لأب���ح���اث 
وتطوير  ب���الن���ق���ر�����س  �مل����ه����ددة  �لأن��������و�ع 
معايري رعاية �حليو�نات وفر�س �لتمويل 
�إىل  ي�صار  �ملنطقة.  �ملجال يف  لهذ�  �ملتاحة 

�أن ح��دي��ق��ة �حل��ي��و�ن��ات ب��ال��ع��ني ع�����ص��ٌو يف 
�لحتاد �لعاملي حلد�ئق �حليو�ن و�لأحياء 
�صمن  �أي�صا  وتعمل   ،  WAZA �ملائية 
يف  �لر�ئدة  �ملجموعات  بع�س  مع  �صر�كات 
م�صتوى  على  �لبيئة  على  �حلفاظ  جمال 
و�لتعليمية،  �ل�صياحية  و�ملوؤ�ص�صات  �لعامل 
لل�صياحة  ظ��ب��ي  �أب�����و  ه��ي��ئ��ة  ذل����ك  يف  مب���ا 
و�ل��رت�ث و�مل��د�ر���س و�جلامعات و �لحتاد 
�لعاملي ل�صون �لطبيعة ، جلنة بقاء �لأنو�ع 
حيو�ن  حديقة   ، �لبيئة-�أبوظبي  هيئة   ،
تر�صت  ري��ن��ج��الن��د  جمعية   ، دي��ي��غ��و  ���ص��ان 
�ل�صمالية يف كينيا و �صندوق �حلفاظ على 

�ل�صحر�ء .

جامعة �لإمار�ت تطلق مبادرة 
)��صتقطاب( لطلبة �ملد�ر�س �لثانوية

•• العني - الفجر:

��صتقطاب  مبادرة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  بجامعة  �لعلوم  كلية  �أطلقت 
�لعلوم  بكلية  لاللتحاق  �لثانوية  طلبة  وت�صجيع  حتفيز  �إىل  ت�صعى  و�لتي 
وذلك بالتعاون مع عدد من �ل�صركاء �ل�صرت�تيجيني للجامعة وهم �صركة 

توتال وموؤ�ص�صة �لإمار�ت للطاقة �لنووية وجمل�س �أبوظبي للتعليم. 
و�أثنى �صعادة �لدكتور علي ر��صد �لنعيمي مدير جامعة �لإمار�ت بتبني كلية 
�لعلوم مثل هذه �ملبادر�ت �ملهمة و�لتي ي�صل �أثرها �ىل خارج نطاق �جلامعة 
ما  غالبا  قال  حيث  �لثانوية  �ملد�ر�س  يف  �ملنتهية  �ملرحلة  طلبة  م�صتهدفة 
يحتاج طلبة �ملد�ر�س �لثانوية �إىل نوع من �لتوجيه و�لإر�صاد قبل دخولهم 
�ملرحلة �جلامعية وهذه �ملرحلة �لنتقالية بني �لثانوية و�جلامعة هي �لأهم 
يف حياة �لطالب لأنها حتدد م�صري م�صتقبله وتخ�ص�صه وتاأثريها يف حياته 
�لوقت لذلك حني تدخل �جلامعة وبال�صر�كة  �لعملية و�خلا�صة يف نف�س 
ما  �ىل  �لطلبة  توجيه  يف  �لعمل  �صوق  متثل  و�لتي  �لكربى  �ملوؤ�ص�صات  مع 
هو �ف�صل لهم ويتنا�صب مع موؤهالتهم فهذ� ي�صاهم دعم م�صرية �لتعليم 
�لعايل ويجنبنا م�صاكل �نخفا�س �مل�صتوى �لعلمي �إ�صافة �ىل �مل�صاهمة يف 
مثنيا  باحتياجاته  �لوطني  �لعمل  �صوق  ترفد  تعليمية  خمرجات  �صناعة 
مدير جامعة �لإم��ار�ت على �لدور �لكبري �لذي �صاهمت به كل من �صركة 
توتال و �دنوك يف دعم هذه �ملبادرة و�مل�صاهمة برفدها بكل ما حتتاجه كي 

ت�صل �ىل �أهد�فها �ملرجوة.
ت��وت��ال يف  و�لن��ت��اج ممثل  ت��وت��ال لال�صتك�صاف  رئي�س   ، ن�صيبه  وه��ن��اأ ح��امت 
�لإم��ار�ت ، جامعة �لإم��ار�ت على �إط��الق مبادرة ��صتقطاب  و�لتي �صيكون 
لها �أثر�ً �إيجابياً د�ئماً وبعيد �ملدى على دفع �ل�صباب �لإمار�تي نحو �لتعليم 
على م�صتوى عاملي يف جمال �لعلوم و�لتكنولوجيا ، بالإ�صافة �إىل �أن �صركة 
�لرحلة  هذه  يف  �لإم���ار�ت  جامعة  مع  �ل�صر�كة  بهذه  للغاية  �صعيدة  توتال 
�أجل  2030 وذل��ك من  �أبوظبي  �مل��دى و�لتي تتما�صى مع روؤي��ة  �لطويلة 

تنمية وتطوير جمتمعاً قائماً على �لعلم و�ملعرفة.
و��صاف ن�صيبة �أن لدى توتال �إرثاً حقيقياً ذو دللة على �مل�صاهمة يف بناء 
قدر�ت وكفاءة �لإمار�تيني ويو�صح هذ� �لتعاون �لتز�منا �لر��صخ لأولويات 

دولة متطورة وت�صهد نه�صة متنامية يف خمتلف �ملجالت كالإمار�ت .
ووفق �لربوفي�صور بيرت فرينر عميد كلية �لعلوم فاإن هذه �ملبادرة تكت�صب 
�أهميتها ،من خالل �عتبار �أن �لعلوم من �لأ�صا�صيات �لهامة يف تقدم �ملجتمع 
و�لدولة ، و�أن مبادرة ��صتقطاب تندرج �صمن �خلطة �ل�صرت�تيجية لكلية 
تطوير  على  تقوم  �ملبادرة  و�أن   ،  2014-2013 �لأكادميي  للعام  �لعلوم 
ع��دة ب��ر�م��ج م��ن خ��الل �ل��ق��ي��ام ب��زي��ار�ت ميد�نية ل��ل��م��د�ر���س �ل��ث��ان��وي��ة يف 
وجمل�س  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  م��ع  بالتن�صيق  �ل��دول��ة  �إم���ار�ت  خمتلف 
يف  �مل�����ص��ارك��ة  �إىل  �إ���ص��اف��ة  وب��ر�جم��ه��ا  بالكلية  للتعريف  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي 
�ملعار�س و�ملنا�صبات �لتي ت�صهم يف تعريف طالب �ملد�ر�س بالكلية وبر�جمها 
لطلبة  در��صية  منح  برنامج  لإيجاد  و�ل�صعي  فيها  للدر��صة  ل�صتقطابهم 

�لثانوية �لعامة وتنظيم �أن�صطة علمية وور�س تفاعلية د�خل �جلامعة.
من جانبه �أ�صار وكيل كلية �لعلوم و�مل�صرف على �ملبادرة �لدكتور �أحمد علي 
مر�د ، �أن مبادرة ��صتقطاب �صينبثق عنها برنامج َعامل �مل�صتقبل �لإمار�تي 
�لثانوي- )�لثاين  �لثانوية  �ملرحلة  يف  �ملو�طنني  �لطالب  ي�صتهدف  حيث 

�صركة توتال  ياأتي بدعم من  �لربنامج  �أن هذ�  �لثانوي(، مو�صحا  �لثالث 
�لطالب  ت�صجيع  �إىل  �ل��ربن��ام��ج  وي��ه��دف  �صنو�ت  خم�صة  ومل��دة  �لفرن�صية 
يف  �جلامعية  باحلياة  و�لتفكري  �لإم���ار�ت  بجامعة  �لرتباط  على  �ملو�طن 
�لتخ�ص�س  �لطالب فكرة عملية عن  �إعطاء  �إىل  وقت مبكر كذلك يهدف 
�لذي قد يرغب باللتحاق به بعد �إنهاء �ملرحلة �لثانوية �إ�صافة �إىل حتفيز 

�لطالب على �لكت�صاف وحب �لبحث �لعلمي. 
ولفت �لدكتور مر�د �أن �آليه عمل �لربنامج تقوم على قيام �ملدر�صة باختيار 
�أحد  بت�صمية  بالكلية  �لعلمي  �لق�صم  وي��ق��وم   ، للطالب  �ملنا�صب  �مل�صروع 
�أع�صاء �لهيئة �لتدري�صية كم�صرف على هذ� �لطالب و برناجمه �لتدريبي. 
و�لإد�ري  �لفني  و�لدعم  و�لتقييم  �لتدريب  تفا�صيل  على  �لق�صم  وي�صرف 
�لف�صلني  �أ�صهر  كما يقوم �لطالب بزيارة م�صرفه مرتني يف كل �صهر من 

�لدر��صيني )�لول و�لثاين( لغر�س �ملتابعة و�لتوجيه.

�شمن فعاليات احتفالها مبرور عقد على تاأ�شي�شها

جامعة �أبوظبي تطلق موقعها �لإلكرتوين �جلديد �ليوم
•• اأبوظبي - الفجر:

�ل���ي���وم موقعها  �أب��وظ��ب��ي  ت��د���ص��ن ج��ام��ع��ة 
�لإلكرتوين �جلديد و�لذي يتيح للطالب 
و�لطالبات و�أولياء �أمورهم �صرعة �لو�صول 
و�خلدمات  �ل��رب�م��ج  ح��ول  �ملعلومات  �إىل 
�لتي تقدمها �جلامعة يف �لتعليم و�لبحث 
�ل��ع��ل��م��ي وخ���دم���ة �مل��ج��ت��م��ع، وي���وف���ر لهم 
ول��غ��ريه��م م��ن زو�ر �مل��وق��ع جت��رب��ة فريدة 
�لبحث  و�ن�����ص��ي��اب��ي��ة  �ل��ت�����ص��ف��ح  ���ص��ه��ول��ة  يف 
و�مل�صاركة �لتفاعلية من خالل دمج �ملوقع 
لعنا�صر جديدة ت�صمل تو�جد �جلامعة على 
و�أجندة  �لج��ت��م��اع��ي،  �لتو��صل  �صفحات 
و�لفعاليات  �لأح���د�ث  خمتلف  من  �صاملة 
�لتي تنظمها �جلامعة يف فرعيها باأبوظبي 
و�لعني، بالإ�صافة �إىل �لتقومي �لأكادميي 
و�لتو�ريخ �لهامة �لتي يجب �أن ينتبه �إليها 

طلبة �جلامعة.
و�أو����ص���ح �ل��دك��ت��ور ن��ب��ي��ل �إب���ر�ه���ي���م مدير 
وت�صميم  هيكلة  �إع��ادة  �أن  �أبوظبي  جامعة 
م��وق��ع �جل��ام��ع��ة �جل��دي��د ي��ن��درج يف �إطار 
�صعيها �لد�ئم لتحقيق �لتميز يف �خلدمات 
و�لريادة يف �لأد�ء �لأكادميي وحر�صها على 
�لتطوير �مل�صتمر يف خمتلف جو�نب عملها 
ك��م��ا ي��ع��رب ع���ن �ل���ت���ز�م �جل��ام��ع��ة بتوفري 
�ملجتمع  وبني  بينها  �أف�صل  تو��صل  قنو�ت 
�ل�����ذي ت���خ���دم���ه، ك��م��ا ي���اأت���ي ���ص��م��ن �إط����ار 
�صنو�ت   10 مب����رور  �جل��ام��ع��ة  �ح��ت��ف��الت 
م�صري�ً   ،2003 ع��ام  منذ  تاأ�صي�صها  على 
�إىل �أن �ملوقع �لإلكرتوين �جلديد يرتبط 

من�صات  عرب  �جلامعة  ب�صفحات  مبا�صرة 
�لتو��صل �لجتماعي و�لتي كانت �جلامعة 
قد ت�صدرت من خاللها �ملرتبة �لأوىل بني 
�جل��ام��ع��ات �ل��ع��ام��ل��ة يف �ل��دول��ة م��ن حيث 
طالبها،  مع  و�ل�صتجابة  �لتو��صل  �صرعة 
و���ص��ج��ل��ت م��ع��دل ت��ف��اع��ل جت����اوز ���ص��ق��ف �ل� 
 Facebook %80 وفقا لإح�صائيات 
مقارنة باجلامعات �لأخرى، حيث تخطى 
عدد �مل�صاركني حاجز 2.8 مليوناً م�صاركاً 
ع���رب �ل���ع���امل ب��ي��ن��م��ا ت����وزع م��ت��اب��ع��ي��ه��ا عرب 
م��وق��ع �ل��ت��و����ص��ل �لج��ت��م��اع��ي ت��وي��رت ما 
�آ�صيا،  �أفريقيا، جنوب  �لإم��ار�ت،  بني دولة 

�أوروبا و�أ�صرت�ليا.
�ملوقع  عنا�صر  �أن  �إبر�هيم  �لدكتور  و�أك��د 

من  فكرتها  ت�صتمد  �جل��دي��د  �لإل��ك��رتوين 
�أمورهم  و�أول��ي��اء  �لطلبة  ومقرتحات  �أر�ء 
و�لإد�ري����ة  �لتدري�صية  �لهيئتني  و�أع�����ص��اء 
�أ�صبح �ملوقع �جلديد  باجلامعة، ومن هنا 
�لطالبية  �لأن�صطة  عن  معلومات  ي�صمل 
�حلالية و�مل�صتقبلية، و�آخر �أخبار �جلامعة 
باأبوظبي و�لعني، وق�صم �صمم  يف فرعيها 
ت�صاوؤلت  جميع  ع��ن  ل��الإج��اب��ة  خ�صي�صاً 
�أمور �لطلبة مبا يف ذلك �ملعلومات  �أولياء 

حول �ل�صكن �لد�خلي باجلامعة، ومعلومات 
�ل��ت��ي تطرحها  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �ل���رب�م���ج  ح����ول 
�إىل  بالإ�صافة  �لبكالوريو�س  يف  �جلامعة 
�لذين  و�لأ�صاتذة  معلومات حول �خلرب�ء 
هيئتها  �أع�����ص��اء  �صمن  �جل��ام��ع��ة  ت�صمهم 
�جلامعة  موقع  �أن  �إىل  لفتاً  �لتدري�صية، 
ي�صمل  �جل����دي����دة  ح��ل��ت��ه  يف  �لإل����ك����رتوين 
�لتعاون  عالقات  خمتلف  ح��ول  معلومات 
�ل��ت��ي جتمع �جل��ام��ع��ة مبختلف  �مل�����ص��رتك 

�لبحثية  و�مل����ر�ك����ز  �ل��ع��امل��ي��ة  �جل���ام���ع���ات 
و�لإقليمية  �ملحلية  �ملجتمعية  و�ملوؤ�ص�صات 
حول  كاملة  قائمة  عن  ف�صاًل  و�ل��دول��ي��ة، 
�لنو�دي �لطالبية و�لأن�صطة �لتي تقدمها 
�جلامعة يف حرميها، بينما �صي�صهد �ملوقع 
ومنها  نوعية  �إ���ص��اف��ات  �ملقبلة  �ملرحلة  يف 
�لعربية،  �لن�صخة  لإنتاج  �ملحتوى  حتديث 
ل��ل��ت��و����ص��ل م���ع خريجي  وق�����ص��م خ��ا���ص��ة 

وخريجات �جلامعة. 



كيف ميكن ممار�شة الريا�شة بطريقة اآمنة لال�شتفادة 
من املنافع ال�شحية كافة من دون اأمل وجهد مفرط؟

ب��داأَت  اأو  �شنوات  منذ  الريا�شة  متار�ض  ب��داأَت  �شواء 
االإ�شابات  جتنب  ال�شروري  من  للتو،  لياقة  برنامج 
حددتها.  التي  الر�شاقة  اأه��داف  حتقيق  من  لتقرتب 
الأن  ال�شن  يف  التقدم  مع  لالإ�شابات  عر�شة  اأكرث  ن�شبح 
م�شتوى الر�شاقة يرتاجع لدينا ونخ�شر جزءًا من كتلة 

العظام والع�شالت.

�شحة وتغذية

لأن  �أي�����ص��اً  بالكلى  �لع��ت��ن��اء  يعني  بالقلب  �لع��ت��ن��اء 
خ��ط��ري�ً على �صحة  ت��ه��دي��د�ً  ت��ط��رح  �لكلى  �أم��ر����س 

�لقلب.
باأمر��س  �خ��ت�����ص��ا���ص��ي  ���ص��اري��ت��ان،  دي��ف��ي��د  د.  ي��ق��ول 
�لطبية  هارفارد  كلية  يف  م�صاعد  طب  و�أ�صتاذ  �لكلى 
بني  ق��وي  ر�ب��ط  )ثمة  للن�صاء:  بريغهام  وم�صت�صفى 

�أمر��س �لكلى و�أمر��س �لقلب(.
عو�مل  م��ن  ع���دد�ً  و�ل��ك��ل��ى  �لقلب  �أم��ر����س  تتقا�صم 
�خلطر نف�صها وغالباً ما يوؤدي �أي خلل يف �أحد هذين 
�لع�صو  يف  م�صكلة  ن�صوء  �إىل  �لأ�صا�صيني  �لع�صوين 

�لآخر.
ب�صبب  �لدم  �رتفاع �صغط  ينعك�س  �ملثال،  �صبيل  على 
م�صاكل يف �لقلب و�لأوعية �لدموية �صلباً على �لكلى. 
بالجتاه  و�لنتيجة(  )�ل�صبب  معادلة  تطبيق  ميكن 
مرحلة  يف  �لكلى  �أمر��س  ت�صبب  قد  �أي�صاً:  �ملعاك�س 
مبكرة �رتفاع �صغط �لدم وتوؤدي �إىل ن�صوء �أمر��س 

�لقلب �أو حتى �لتعر�س لنوبة قلبية.

 �شبب رئي�ض ملوت القلب
باأمر��س  �لإ���ص��اب��ة  �لكلى خطر  �أم��ر����س  ت��ع��زز  ق��د   
�ل��ق��ل��ب، ول ي��ح�����ص��ل ذل���ك ع���رب زي�����ادة ���ص��غ��ط �لدم 
�ل�صيء،  �لكول�صرتول  م�صتوى  رفع  عرب  بل  فح�صب 
 D �لفيتامني  معدل  وتخفي�س  �للتهابات،  وزي��ادة 
جمموعة  و�إر���ص��ال  �جل��ي��د،  �لكول�صرتول  وم�صتوى 
من �ملوؤ�صر�ت �لكيماوية �لتي ت�صبب خلاًل يف وظيفة 

�لأوعية �لدموية.
�أمر��س  �أ���ص��ا���ص��ي��ت��ان ل��ق��ي��ا���س ح���دة  ث��م��ة ط��ري��ق��ت��ان 

�لكلى:
ت�صفي  كي  �لالزم  �ملعدل  �إنه  �لكبيبي:  • �لرت�صيح 
وظيفة  ت��ر�ج��ع  �إىل  ن�صبًة  ُيقا�س  وه��و  �ل���دم،  �لكلى 
و4  ب(  و)3  �أ(  و)3  و2   1 درج�����ات  ع��ل��ى  �ل��ك��ل��ى 

و5.
 • �لبول �لزليل: ر�صد �لكميات غري �لطبيعية من 
�لربوتينات �لتي تت�صرب من �لكلى �إىل �لبول. ُيقا�س 
زيادة كميات �لربوتينات على درجات من  �إىل  ن�صبًة 

.3 �إىل   1
 • �أثر تر�جع معدل �لرت�صيح �لكبيبي �أو زيادة 

م�صتوى �لبول �لزليل يكون هائاًل:
 30 عمره  ل�صخ�س  �ملتوقع  �لعمر  متو�صط   -
�لرت�صيح  م��ن  )3ب(  ب��درج��ة  وم�����ص��اب  �صنة 
م�صاباً  ك��ان  �إذ�  �صنة.  ب�17  يرت�جع  �لكبيبي 
�لعمر  ي��رت�ج��ع متو�صط  �ل��ر�ب��ع��ة،  ب��ال��درج��ة 

ب�25 �صنة.
�لعمر  م���ت���و����ص���ط   -  
ل�صخ�س  �مل�����ت�����وق�����ع 
�صنة   30 ع�����م�����ره 
بالدرجة  وم�����ص��اب 
�لزلل  �لثانية من 
يرت�جع  �ل����ب����ويل 
ب���ع�������ص���ر �����ص����ن����و�ت. 
م�صاباً  ك�����ان  �إذ� 
�لثالثة،  ب��ال��درج��ة 

يرت�جع متو�صط �لعمر ب�18 �صنة.
باأمر��س  �مل�صابني  �لنا�س  �إ���ص��ايف من  ع��دد  - مي��وت 
�لقلب  �أم��ر����س  ب�صبب  �ملعتدلة  �أو  �خلفيفة  �لكلى 

ولي�س �لف�صل �لكلوي.
 

كيف نتجنب اأمرا�ض الكلى؟
عو�مل  م��ن  ع���دد�ً  و�لكلى  �لقلب  �أم��ر����س  تتقا�صم   
�رت��ف��اع �صغط  �ل��ب��د�ن��ة،  �ل��ت��دخ��ني،  �خل��ط��ر نف�صها: 
د�ء  �ل�����ص��يء،  �ل��ك��ول�����ص��رتول  �رت��ف��اع م�صتويات  �ل���دم، 
هذه  ح���دود  �لكلى  �أم��ر����س  ت��ت��ج��اوز  لكن  �ل�صكري. 
بطرق  �لقلب  �أم��ر����س  تفاقم  �إىل  وت���وؤدي  �ل��ع��و�م��ل 

غري مفهومة بالكامل بعد.
�لذين  �لأ���ص��خ��ا���س  يتنبه  �أن  ي��ج��ب  �ل�����ص��ب��ب،  ل��ه��ذ� 
ي�صعرون بالقلق من �أمر��س �لقلب �إىل �صحة �لكلى. 

يف ما يلي �لطرق �ملنا�صبة:
�ل��رع��اي��ة �ل�صحية �لأول��ي��ة لإجر�ء  • زي���ارة م��ق��دم   

فحو�صات دورية.
 • �لق���رت�ب ق��در �لإم��ك��ان م��ن �ل���وزن �مل��ث��ايل )وفق 
ق��ي��ا���س م��وؤ���ص��ر ك��ت��ل��ة �جل�����ص��م( ع��رب �لأك����ل �ل�صحي 

وممار�صة �لتمارين �جل�صدية �ملنتظمة. 
)مي��ك��ن �ح��ت�����ص��اب م��وؤ���ص��ر كتلة �جل�����ص��م ع��ل��ى موقع 

.)www.health.harvard.edu/BMI
 • تخفي�س ��صتهالك �مللح وح�صر كمية �ل�صوديوم 

باأقل من 2300 ملغ يومياً.
 • عدم �لإفر�ط يف �أكل �لربوتينات. �لتفكري باتباع 
حمية نباتية خالل يومني من �لأ�صبوع �أو كل يوم يف 

وقت �لع�صاء.
 • عدم �أخذ جرعات كبرية من م�صكنات �لأمل �لتي ل 
تتطلب و�صفة طبية مثل �لإيبوبروفني، وعدم خلط 
وحتتوي  طبية  و�صفة  �إىل  حتتاج  ل  �لتي  �ملنتجات 

على هذه �لأنو�ع من �لأدوية.
 • ع��دم �لإف���ر�ط يف تناول �لأدوي���ة �لتي ل تتطلب 
�أو  و���ص��ف��ة ط��ب��ي��ة. م��ن �لأف�����ص��ل ����ص��ت�����ص��ارة �لطبيب 

�ل�صيديل ب�صاأن �ل�صتعمال �ملنا�صب لتلك �لأدوية.

لئحة  ع��ل��ى  �لطبيب  يح�صل  �أن  ع��ل��ى  • �حل��ر���س   
و�ملكمالت  و�ل��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات  �لأدوي������ة  بجميع  ك��ام��ل��ة 

�لع�صبية �لتي يتناولها �ملري�س.
�صغط  �رت��ف��اع  �أو  �ل�صكري  ب��د�ء  م�صاباً  كنت  • �إذ�   
�أن تاأخذ �لأدوي��ة وتبذل ق�صارى  �لدم، من �لأف�صل 
جهدك لل�صيطرة على هذه �ملعدلت عرب �أ�صلوب حياة 
�صحي.قد يوؤدي �رتفاع �صغط �لدم �إىل ظهور �صقوق 
�صغرية يف بطانة �ل�صر�يني. توفر هذه �ل�صقوق بيئة 

خ�صبة للرو��صب �لدهنية. 
فيما ترت�كم �لرو��صب على طول جدر�ن �ل�صر�يني، 
�إذ� تاأثرت �ل�صر�يني �لتي تغذي  يتوقف تدفق �لدم. 
�لكلى بالدم، يرد �جل�صم عرب �إنتاج �لرينني، هرمون 
�إ�صافية.  بن�صبة  تت�صيق  �ل�صغرية  �ل�صر�يني  يجعل 
هذ� ما ُيدخل �لفرد يف دو�مة �رتفاع �صغط �لدم، ما 

ينعك�س �صلباً على �لكلى و�لقلب معاً.

مرّكب كيماوي
 يعرقل �لبكترييا

يعالج �لباحثون يف جامعة ماكما�صرت م�صكلة مقاومة �لدو�ء باعتمادهم 
مقاربة مبتكرة للعثور على م�صاد�ت حيوية جديدة.

يذكر �إريك بر�ون، بروف�صور يف ق�صم �لكيمياء �حليوية و�لعلوم �لطبية 
حيوية  م�صاد�ت  �إىل  �لتو�صل  لنا  تتيح  تكنولوجيا  )طورنا  �حليوية: 
�لعدوى يف  �إليه  ت��وؤدي  ما  ظ��روف خمربية حتاكي  با�صتخد�م  جديدة 

ج�صم �لإن�صان(.
 Nature Chemical م��وق��ع  ُن�����ص��رت يف  در�����ص���ة  ب����ر�ون  ي���ر�أ����س 
Biology  على �صبكة �لإنرتنت. وينتمي هذ� �لربوف�صور �أي�صاً �إىل 

معهد مايكل ج. ديغروت لأبحاث �لأمر��س �ملعدية.
على  �لبكترييا  ق��درة  تعيق  كيماوية  مركبات  �كت�صاف  �لنتائج  تتناول 
�صعف  نقطة  ُتعترب  عمليات  �لأمينية،  و�لأحما�س  �لفيتامينات  �إنتاج 

�لبكترييا �لتي ت�صيب ج�صم �لإن�صان.
ب�صاأن  �لتقليدي  �لتفكري  م��ع  �ملقاربة  ه��ذه  )تتناق�س  ب���ر�ون:  يو�صح 
�لعلماء  �أبحاث �مل�صاد�ت �حليوية وتطويرها. ففي هذ� �ملجال، يبحث 
عادة عن مو�د كيماوية تعيق �لنمو يف �ملخترب يف ظل ظروف غنية باملو�د 
�ملغذية، حيث تكرث �لفيتامينات و�لأحما�س �لأمينية. لكن �ملفاجئ �أن 
�إنتاج هذه  هذه �ملو�د قليلة يف ج�صم �لإن�صان، ما ُيرغم �لبكترييا على 

وغريها من كتل �لبناء من �ل�صفر(.
��صتهدف فريق �أبحاث بر�ون هذه �لعمليات بالبحث عن مو�د كيماوية 

تعرقل منو �لبكترييا يف ظروف تكون فيها �ملو�د �ملغذية حمدودة.
يف  �لنمو  تعيق  �ل��ت��ي  �لكيماوية  �مل���و�د  م��ن  )تخل�صنا  ب����ر�ون:  يو�صح 
�لظروف �لتقليدية �لغنية باملو�د �ملغذية ورّكزنا بدًل من ذلك على �ملو�د 
�لكيماوية �لنا�صطة يف �لظروف �لتي تكون فيها �ملو�د �ملغذية حمدودة. 
�لفيتامينات،  �لبكترييا،  �إن��ت��اج  يف   ج��دي��دة  م��ق��ارب��ة  �عتمدنا  وه��ك��ذ� 
�إىل مركبات م�صادة للبكترييا جديدة  و�لأحما�س �لأمينية، وتو�صلنا 

بالكامل(.
�إليها  �ل��ت��ي تو�صل  �مل��ق��ارب��ة �جل��دي��دة و�لك��ت�����ص��اف��ات  ل��ه��ذه  م��ن �ملمكن 
خمترب بر�ون، �أن تقّدم عالجات �صرورية حتّد من خطر عاملي متناٍم، 

خطر مقاومة �مل�صاد�ت �حليوية.
ي�صري �لربوف�صور غريي ر�يت، مدير معهد مايكل ج. ديغروت لأبحاث 
�لأمر��س �ملعدية: )يخو�س فريق بر�ون غمار بحار جديدة باعتماده 
تقنية �كت�صاف �لأدوية �جلديدة هذه. وقد توؤدي هذه �لكت�صافات �إىل 

نوع جديد بالكامل من �لعالجات �مل�صادة للبكترييا(.

احر�ض على اأخذ الو�شعية ال�شحيحة اأثناء التمارين

�لريا�صة  ممار�صة   �أثناء  �لإ�صابات  لتجنب  ن�صائح   10

حماية �لقلب تبد�أ بحماية �لكلى! 

يقول د. �إيريك بريك�صون، �أ�صتاذ يف جر�حة �لعظام يف 
كلية هارفارد �لطبية ومدير )مركز �لأد�ء �لريا�صي( 
�أي  من  )�لتعايف  �لعام:  ما�صات�صو�صت�س  م�صت�صفى  يف 
�أي�����ص��اً. قد  �ل�صن  �ل��ت��ق��دم يف  م��ع  يتابطاأ  ق��د  �إ���ص��اب��ة 
�أط��ول وتبقى  وقتاً  �أ�صغر  �إ�صابة  �لتعايف من  يتطلب 

مناطق �لإ�صابة ه�صة خالل فرتة �لتعايف(.
�لإ�صابات  �أب��رز  ت�صمل  د. بريك�صون،  وفق مالحظات 

�ملرتبطة بالريا�صة:
�لتي  �لأن�صجة  �أي  �لأربطة،  �إ�صابة تطاول  • �لتو�ء: 

تربط بني �لعظام.
ت�صنجات ع�صلية: �إ�صابات يف �لع�صالت �أو �لأوتار، �أي 

�لأن�صجة �لتي تربط �لع�صالت بالعظام.
• �لتهاب �لأوتار: �لتهاب �أحد �لأوتار ب�صبب �لإجهاد 

�ملفرط عموماً.
متزق �لرباط �ل�صليبي �لأمامي و�لغ�صروف �ملف�صلي 
يف �لركبة: متّزق يف �أحد �لأربطة �لتي ت�صاهم يف ثبات 

�لركبة �أو �لغ�صروف �لذي يحمي مف�صل �لركبة.
• متزق �لكفة �ملدورة: متزق جمموعة من �لع�صالت 

و�أوتارها �لتي ت�صل �لذر�ع مبف�صل �لكتف.
حتى  )�أو  �أي��ام  ط��و�ل  �ل�صتلقاء  �إىل  �حلاجة  لتجنب 
�لوقائية  �خل��ط��و�ت  �تبع  �لإ���ص��اب��ة،  ب�صبب  �أ�صابيع( 

�لع�صر �لتالية عند ممار�صة �لريا�صة.

الطبيب ا�شت�شارة   1
ل تبد�أ �أي برنامج متارين من دون ��صت�صارة �لطبيب. 
�إذ� كنت �صليماً مبا يكفي  �أن يحدد طبيبك ما  ميكن 
مل��م��ار���ص��ة �ل��ري��ا���ص��ة، ف�����ص��اًل ع��ن زي����ادة �أي تعديالت 
د.  يو�صي  �لق��ت�����ص��اء.  عند  �ل��ربن��ام��ج  على  حمتملة 
بريك�صون: )يجب تكييف بر�مج �لريا�صة وفق حالة 
�لفرد عند �لإمكان لتتما�صى مع �أي حدود �أو م�صاكل 

طبية م�صتمرة(.

بحذر التمارين  اختيار   2
ل��ي�����ص��ت م��ث��ال��ي��ة للن�صاء  �مل��ك��ث��ف��ة  �ل��ت��م��اري��ن  ب���ر�م���ج 
ه�صا�صة  �أو  �ملفا�صل  �لتهاب  مثل  مب�صاكل  �مل�صابات 
�لعظام. ت�صاهم �لتمارين �لأقل حدة مثل �ل�صباحة �أو 
��صتعمال �لآلت �لريا�صية يف تكييف قدرة �جل�صم من 

دون �ل�صغط على �ملفا�صل.

املنا�شبة التقنية  تعلم   3
�لو�صعية  تعّلم  دون  من  جديدة  متارين  �أي  تبد�أ  ل 
مبدّرب  �ل�صتعانة  �لأف�صل  من  لذ�  �أوًل،  �ل�صحيحة 
معالج  ��صت�صارة  �أو  �لريا�صي،  �لنادي  يف  �أو  �ملنزل  يف 
ف��ي��زي��ائ��ي مل�����ص��اع��دت��ك ع��ل��ى حت��دي��د ب��رن��ام��ج ينا�صب 

و�صعك �ل�صحي و�إمكاناتك �جل�صدية.

منا�شبة معدات  ا�شتعمال   4
ي��ج��ب ����ص���ر�ء ح�����ذ�ء ري��ا���ص��ي م���ري���ح وم���ت���ني ليوفر 
لتحّمل  للكعب  و���ص��ادة  مع  �لقدم  لقو�س  جيد�ً  دعماً 
ب����ارت����د�ء م��الب�����س مريحة  ن��ن�����ص��ح��ك  �ل�������ص���دم���ات. 
و�لتنف�س  ب��ال��ت��ح��رك  ل��ك  ت�صمح  وف�صفا�صة 

ب�صهولة.

تدريجًا البدء   5
ل ت��ب��د�أ ب��رن��اجم��اً ري��ا���ص��ي��اً ج��دي��د�ً ف���ج���اأًة. ي��ق��ول د. 
�أكرب خطر لالإ�صابات عن تغيري  بريك�صون: )ينجم 
يجب  ج��دي��د(.  مترين  �إ�صافة  �أو  �لتمارين  برنامج 
مثاًل،  هو�ئية  در�ج��ة  تركب  كنت  �إذ�  ببطء.  تبد�أ  �أن 
����ص��ب��ط��ه��ا ع��ل��ى �أق����ل ���ص��رع��ة و�ك���ت���ِف ب��ال�����ص��غ��ط على 
زد  ثم  �لأوىل،  �لتمارين  يف  دقائق  لب�صع  �لدو��صات 
باأنك  ت�صعر  ح��ني  ت��دري��ج��اً  وح��ّدت��ه  �لتمرين  �صرعة 

م�صتعد لذلك.

التحمية متارين   6
لالإ�صابات.  عر�صة  �أك���رث  �ل��ب��اردة  �لع�صالت  ت��ك��ون 
ت�����ص��اه��م متارين  �أن  ب��ريك�����ص��ون: )مي��ك��ن  د.  ي��و���ص��ح 
�ل��ت��ح��م��ي��ة �مل��ن��ا���ص��ب��ة يف حت�����ص��ني ت���دف���ق �ل�����دم نحو 
ما  �جل�����ص��م،  ت�صّلب  وتخفيف  �لنا�صطة  �ل��ع�����ص��الت 
�لإ�صابات(.  �إىل تخفيف خطر  �لأرج��ح،  ي��وؤدي، على 
يعني  م��ا  نا�صطة،  �لتحمية  مرحلة  ت��ك��ون  �أن  يجب 
�صرورة �مل�صي �أو �لقيام بتمارين متطط حيوية مثل 

رفع �لذر�عني �أو �ل�صاقني بني 5 و10 دقائق.
 جتنب حركات �لتمطط �جلامدة �لتي جتعلك تتخذ 
�إىل  ت��وؤدي  قد  لأنها  عليها  وحتافظ  و�ح��دة  و�صعية 

متزق �لع�صالت.
�حر�س على �أخذ �لو�صعية �ل�صحيحة �أثناء �لتمارين 
�لتي  �ل�صائعة  �لأخ��ط��اء  جتنب  �لإ���ص��اب��ات.  ل��ت��ف��ادي 
يرتكبها �لنا�س حني يقومون بحركة �لقرف�صاء مثل 
�أو توجيه  �أو مد �لركبة ب�صكل مفرط  تقّو�س �لظهر 
�لركبة  تكون  �أن  يجب  �ل��د�خ��ل.  نحو  �ل��ق��دم  �أ�صابع 
�ل�صدر  رف��ع  مع  �لأم��ام  نحو  موجهة  �لقدم  و�أ�صابع 

و�إبقاء �لظهر بو�صعية م�صتقيمة.

اجل�شم ترطيب  على  احلفاظ   7
�أثناء �لتمارين �لريا�صية، يتعرق �جل�صم ما يعني �أنك 
تخ�صر جزء�ً من �ل�صو�ئل �لأ�صا�صية �لتي يحتاج �إليها 
�جل�صم خالل برنامج �لتمارين. حاول �صرب كوب من 
�ملاء قبل بدء �لتمارين ثم خذ ب�صع ر�صفات من �ملاء 

كل 15 دقيقة طو�ل فرتة �لتمارين.
�لهدوء ��صتعادة   8

�أو  ببطء  مت�صي  �أن  �ملفيد  م��ن  �لتمارين،  نهاية  يف 
دقائق  و10   5 بني  خفيفة  متطط  بتمارين  تقوم 

ل�صتعادة �لهدوء و�حلفاظ على �ملرونة.

التمارين تنويع   9
�أحياناً  ��صتبدلها  م��ث��اًل،  �ليوغا  حت��ب  كنت  �إذ�  حتى 
ب���رب�م���ج �أخ�����رى م��ث��ل �ل��رق�����س �أو ك���رة �مل�����ص��رب �أو 
�ملتنوعة  �لتمارين  تفيد  �ملائية.  �لريا�صية  �لتمارين 
�مللل  وجتنب  خمتلفة  ع�صلية  جمموعات  ت�صغيل  يف 
وم��ن��ح �جل�����ص��م ف��ر���ص��ة جت��دي��د ط��اق��ت��ه ب��ني ح�ص�س 

�لتمارين �ملختلفة.

التمارين لوقف  املنا�شب  الوقت  حتديد   10
�إذ�  ب�����الأمل.  ت�صعر  �ل��ت��م��اري��ن ح��ني  ت��ت��اب��ع  �أل  ي��ج��ب 
د.  يقول  ف��ور�ً.  �أوقفه  �لأمل،  معني  ن�صاط  لك  �صبب 
م��ع �صعور  ت��ز�م��ن��اً  �لتمرين  ي���وؤدي  ب��ريك�����ص��ون: )ق��د 
�إط��ال��ة م��دة �ل�صفاء و�إب��ع��ادك ع��ن �للعبة  �إىل  ب���الأمل 
ت�صت�صري  �أن  ت��ذّك��ر  ب��ه��ا.  ت�صتمتع  �ل��ت��ي  �لتمارين  �أو 
�لطبيب �إذ� �أ�صبح �لأمل غري طبيعي �أو �زد�د �صوء�ً(. 
�طلب م�صاعدة �أهل �لخت�صا�س فور�ً �إذ� �صعرت فجاأًة 

بدو�ر �أو �صيق يف �لتنف�س �أو �أمل يف �ل�صدر.

معاجلة االإ�شابات الريا�شية
من خالل �تباع �خلطو�ت �لع�صر �لو�ردة يف هذه �ملقالة، 
ُيفرت�س �أن ترت�جع ن�صبة �لتعر�س لالإ�صابات. لكن 
ما من ��صرت�تيجية وقائية خارقة. �إذ� �أ�صبَت بالتو�ء 
�أو ت�صنج ع�صلي، �إليك بع�س �لن�صائح ملعاجلة �مل�صكلة 

يف �ملنزل:

و�شع كمادات ثلج
بعد �لتعر�س لالإ�صابة مبا�صرًة، �صع كمادة ثلج عليها 
�لثلج  غ��ِط  تقريباً.  �صاعة  كل  دقيقة،  و20   15 بني 
مبن�صفة حلماية �لب�صرة من �لربد. �صع �لثلج جمدد�ً 
ح��و�ىل �أرب���ع م��ر�ت يف �ل��ي��وم. بعد م��رور 48 �صاعة، 
�صعرت  �إذ�  �لإ�صابة  على  �صاخنة  كمادة  و�صع  ميكنك 

باأن �لدفء يريحك.

تغليف االإ�شابة
ربط  يجب  م��رن��ة.  ب�صمادة  �لإ���ص��اب��ة  منطقة  غ��ّل��ف 

�ل�صمادة باإحكام لكن من دون �صدها ب�صكل مفرط.

الراحة
جتنب ��صتعمال �ملنطقة �مل�صابة �إىل �أن ُت�صفى.

تخفيف االأمل
خذ دو�ء من نوع م�صاد�ت �للتهاب غري �ل�صتريويدية 
�لإيبوبروفني  مثل  طبية  و�صفة  �أي  تتطلب  ل  �لتي 
بعدم  �لطبيب  ن�صحك  �إذ�  و�لأمل.  �ل���ورم  لتخفيف 
�أن  �أخذ م�صاد�ت �للتهاب غري �ل�صتريويدية، ميكن 

ي�صاهم �لأ�صيتامينوفني يف تخفيف �لأوجاع.
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العدد  10970 بتاريخ   2013/12/15     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1496 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/ �يوب علي ليت بديع �لرحمن �جلن�صية: بنغالدي�س  �ملنفذ �صده 
: �بو ب�صائر للمقاولت و�ل�صيانة �لعامة �جلن�صية: �لمار�ت �ملطلوب �عالنه: 
بالن�صر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�صية:  �لعامة  و�ل�صيانة  للمقاولت  ب�صائر  �بو 
�لدعوى  يف  �ل�صادر  �لتنفيذ  �ل�صند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا 
رقم  2013/506 عم جز- م ع-ب - �أظ وحدد لنظره جل�صة يوم �لثنني �ملو�فق 
�لد�ئرة  �مام  باحل�صور  فانت مكلف  �لتنفيذ  لنظر طلب  2013/12/23 موعد� 
�لثانية باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة باملحكمة �لعمالية   �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل 

معتمد لتنفيذ �ل�صند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10970 بتاريخ   2013/12/15     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1730 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
 : �صده  �ملنفذ  بنغالدي�س   �جلن�صية:  خان  عبد�ل�صالم  علم  �لتنفيذ/  طالب 
�عالنه:   �ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�صية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت  �لكا�صف  توفيق 
بالن�صر  �لعامة ذ.م.م �جلن�صية: �لمار�ت   عنو�نه:  �لكا�صف للمقاولت  توفيق 
�لدعوى  يف  �ل�صادر  �لتنفيذ  �ل�صند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا 
رقم  2013/228 عم جز- م ع-ب - �أظ وحدد لنظره جل�صة يوم �لثنني �ملو�فق 
�لد�ئرة  �مام  باحل�صور  فانت مكلف  �لتنفيذ  لنظر طلب  2013/12/23 موعد� 
�لثانية باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة باملحكمة �لعمالية   �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل 

معتمد لتنفيذ �ل�صند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10970 بتاريخ   2013/12/15     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/644 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/ �حمد ح�صني جافور مياه �جلن�صية: بنغالدي�س  �ملنفذ �صده : 
�لنق�س �جلميل لعمال �لبالط و�لبال�صرت �جلن�صية: �لمار�ت �ملطلوب �عالنه: 
�لنق�س �جلميل لعمال �لبالط و�لبال�صرت �جلن�صية: �لمار�ت   عنو�نه: بالن�صر 
مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�صند �لتنفيذ �ل�صادر يف �لدعوى رقم  
�ملو�فق  �لثنني  يوم  جل�صة  لنظره  وحدد  �أظ   - ع-ب  م  جز-  عم   2013/3180
�لد�ئرة  �مام  باحل�صور  فانت مكلف  �لتنفيذ  لنظر طلب  2013/12/23 موعد� 
�لثانية باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة باملحكمة �لعمالية   �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل 

معتمد لتنفيذ �ل�صند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10970 بتاريخ   2013/12/15     
       اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2233 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

�لكا�س  عليه:  مدعي  باك�صتان   �جلن�صية:  ح�صني  فقري  قادر  غالم  مدعي/   
�لعامة �جلن�صية: �لمار�ت  مو�صوع �لدعوى: م�صتحقات  �لبي�س لل�صيانة 
عمالية �ملطلوب �عالنه/  �لكا�س �لبي�س لل�صيانة �لعامة �جلن�صية: �لمار�ت    
عنو�نه:بالن�صر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/12/23 �ملو�فق  �لثنني  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �صباحاً   8.30 �ل�صاعة  باحل�صور 
بو��صطة  �و  �صخ�صيا  مول   مزيد  ز�يد-  بن  حممد  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�صور� �مل�صتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �صدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�صة  قبل 

  2013/11/27
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10970 بتاريخ   2013/12/15     
       اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2343 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي  بنغالدي�س    �جلن�صية:  موجومدر  �بر�هيم  حق  موجول  مدعي/   
�لتك�صية و�لر�صيات و�ل�صباغ �جلن�صية: �لمار�ت     �لرزيقات ملقاولت  عليه: 
ملقاولت  �لرزيقات  �عالنه/   �ملطلوب  عمالية  م�صتحقات  �لدعوى:  مو�صوع 
�ن  حيث  عنو�نه:بالن�صر  �لمار�ت  �جلن�صية:  و�ل�صباغ  و�لر�صيات  �لتك�صية 
�ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي 
2013/12/23 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 
�صباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة مبدينة 
حممد بن ز�يد - مزيد مول �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك و�صور� �مل�صتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�صة �ملحددة لنظر 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �صدر بتاريخ  2013/12/10  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10970 بتاريخ   2013/12/15     
       اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2504 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ جولم م�صطفى لتي عبد�ملوؤمن �جلن�صية: بنغالدي�س مدعي عليه: 
�رن �لمار�ت للمقاولت �لعامة ذ.م.م �جلن�صية: �لمار�ت  مو�صوع �لدعوى: 
ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت  �لمار�ت  �رن  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�صتحقات 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�صر  �لمار�ت  �جلن�صية: 
لنظر  موعد�   2013/12/18 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 �صباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية   �صخ�صيا �و بو��صطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�صور� �مل�صتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �صدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�صة  قبل 

  2013/11/25
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10970 بتاريخ   2013/12/15     
       اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   3123 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ حممد مب�صار ز�هيد حممد ز �هيد �خرت �جلن�صية: باك�صتان  مدعي 
عليه: فن �صتاره للمفرو�صات و�لديكور �جلن�صية: �لمار�ت مو�صوع �لدعوى: 
و�لديكور  للمفرو�صات  �صتاره  فن  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�صتحقات 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�صر  �لمار�ت  �جلن�صية: 
لنظر  موعد�   2013/12/23 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 �صباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة حممد بن ز�يد- مزيد مول �صخ�صيا 
�مل�صتند�تك  و�صور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��صطة  �و 
موقعا عليها قبل �جلل�صة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �صدر 

بتاريخ  2013/12/09  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10970 بتاريخ   2013/12/15     
       اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2244 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ حممد �ف�صار علي لتي نيفو حممد �جلن�صية: بنغالدي�س  مدعي   
مو�صوع  �لمار�ت    �جلن�صية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت  �لمار�ت  �رن  عليه: 
للمقاولت  �لمار�ت  �رن  �عالنه/   �ملطلوب  عمالية  م�صتحقات  �لدعوى: 
�لعامة ذ.م.م �جلن�صية: �لمار�  عنو�نه:بالن�صر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
موعد�   2013/12/23 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 �صباحاً �مام �لد�ئرة 
�صخ�صيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية 
�مل�صتند�تك  و�صور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��صطة  �و 
موقعا عليها قبل �جلل�صة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �صدر 

بتاريخ  2013/11/19  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10970 بتاريخ   2013/12/15     
       اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2064 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي  بنغالدي�س    �جلن�صية:  بهويان  نانو  بهويان  كمال  نور  مدعي/   
�لدعوى:  �لمار�ت  مو�صوع  �لعامة �جلن�صية:  للمقاولت  زووم لين  عليه: 
م�صتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/  زووم لين للمقاولت �لعامة �جلن�صية: 
�لمار�ت    عنو�نه:بالن�صر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  2013/12/23 موعد�  �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 �صباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي 
معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�صور� �مل�صتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�صة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �صدر بتاريخ  2013/11/19  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10970 بتاريخ   2013/12/15     
       اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1795 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

بحر  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  �جلن�صية:  �لكالم  �بو  جامان  قمرو  مدعي/   
�لزر�ف للمقاولت �لعامة �جلن�صية: �لمار�ت مو�صوع �لدعوى: م�صتحقات 
عمالية �ملطلوب �عالنه/  بحر �لزر�ف للمقاولت �لعامة �جلن�صية: �لمار�ت    
عنو�نه:بالن�صر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/12/23 �ملو�فق  �لثنني  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �صباحاً   8.30 �ل�صاعة  باحل�صور 
معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�صور� �مل�صتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�صة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �صدر بتاريخ  2013/11/19  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10970 بتاريخ   2013/12/15     
    اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2473 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ م�صعود ر�نا حممد عثمان خان �جلن�صية: بنغالدي�س  مدعي عليه: 
�لدعوى:  مو�صوع  �لمار�ت  �جلن�صية:  �لعامة  لل�صيانة  �لتعارف  موؤ�ص�صة 
�لعامة  لل�صيانة  �لتعارف  �عالنه/موؤ�ص�صة  �ملطلوب  عمالية  م�صتحقات 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�صر  �لمار�ت  �جلن�صية: 
لنظر  موعد�   2013/12/23 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 �صباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة حممد بن ز�يد- مزيد مول   �صخ�صيا 
�مل�صتند�تك  و�صور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��صطة  �و 
موقعا عليها قبل �جلل�صة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �صدر 

بتاريخ  2013/12/10  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10970 بتاريخ   2013/12/15     
   اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1823 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ حممد �صادق ح�صني هازي نذير �جلن�صية: بنغالدي�س  مدعي عليه: 
�ل�صا�صات �حلديثة للمقاولت ذ.م.م �جلن�صية: �لمار�ت   مو�صوع �لدعوى: 
ذ.م.م  للمقاولت  �حلديثة  �ل�صا�صات  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�صتحقات 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�صر  �لمار�ت  �جلن�صية: 
لنظر  موعد�   2013/12/23 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 �صباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �صخ�صيا �و بو��صطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�صور� �مل�صتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �صدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�صة  قبل 

  2013/11/27
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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العدد  10970 بتاريخ   2013/12/15     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1870 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/ �ورون بارون باجال �صان باروي �جلن�صية: بنغالدي�س     �ملنفذ 
تيك  �كزو  �عالنه:  �ملطلوب  �لمار�ت   �جلن�صية:  للديكور  تيك  �كزو   : �صده 
للديكور �جلن�صية: �لمار�ت   عنو�نه: بالن�صر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب 
 - ع-ب  م  جز-  عم   2013/805 رقم   �لدعوى  يف  �ل�صادر  �لتنفيذ  �ل�صند  تنفيذ 
لنظر طلب  �ملو�فق 2013/12/23 موعد�  �لثنني  يوم  لنظره جل�صة  �أظ وحدد 
�لكائنة  �لتنفيذ-  باد�رة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  باحل�صور  مكلف  فانت  �لتنفيذ 
باملحكمة �لعمالية �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�صند �عاله، تفاديا 

لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10970 بتاريخ   2013/12/15     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1496 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/ �يوب علي ليت بديع �لرحمن �جلن�صية: بنغالدي�س  �ملنفذ �صده 
: �بو ب�صائر للمقاولت و�ل�صيانة �لعامة �جلن�صية: �لمار�ت �ملطلوب �عالنه: 
بالن�صر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�صية:  �لعامة  و�ل�صيانة  للمقاولت  ب�صائر  �بو 
�لدعوى  يف  �ل�صادر  �لتنفيذ  �ل�صند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا 
رقم  2013/506 عم جز- م ع-ب - �أظ وحدد لنظره جل�صة يوم �لثنني �ملو�فق 
�لد�ئرة  �مام  باحل�صور  فانت مكلف  �لتنفيذ  لنظر طلب  2013/12/23 موعد� 
�لثانية باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة باملحكمة �لعمالية   �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل 

معتمد لتنفيذ �ل�صند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10970 بتاريخ   2013/12/15     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1730 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
 : �صده  �ملنفذ  بنغالدي�س   �جلن�صية:  خان  عبد�ل�صالم  علم  �لتنفيذ/  طالب 
�عالنه:   �ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�صية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت  �لكا�صف  توفيق 
بالن�صر  �لعامة ذ.م.م �جلن�صية: �لمار�ت   عنو�نه:  �لكا�صف للمقاولت  توفيق 
�لدعوى  يف  �ل�صادر  �لتنفيذ  �ل�صند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا 
رقم  2013/228 عم جز- م ع-ب - �أظ وحدد لنظره جل�صة يوم �لثنني �ملو�فق 
�لد�ئرة  �مام  باحل�صور  فانت مكلف  �لتنفيذ  لنظر طلب  2013/12/23 موعد� 
�لثانية باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة باملحكمة �لعمالية   �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل 

معتمد لتنفيذ �ل�صند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10970 بتاريخ   2013/12/15     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/644 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/ �حمد ح�صني جافور مياه �جلن�صية: بنغالدي�س  �ملنفذ �صده : 
�لنق�س �جلميل لعمال �لبالط و�لبال�صرت �جلن�صية: �لمار�ت �ملطلوب �عالنه: 
�لنق�س �جلميل لعمال �لبالط و�لبال�صرت �جلن�صية: �لمار�ت   عنو�نه: بالن�صر 
مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�صند �لتنفيذ �ل�صادر يف �لدعوى رقم  
�ملو�فق  �لثنني  يوم  جل�صة  لنظره  وحدد  �أظ   - ع-ب  م  جز-  عم   2013/3180
�لد�ئرة  �مام  باحل�صور  فانت مكلف  �لتنفيذ  لنظر طلب  2013/12/23 موعد� 
�لثانية باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة باملحكمة �لعمالية   �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل 

معتمد لتنفيذ �ل�صند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10970 بتاريخ   2013/12/15     
     اعادة  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2000 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

عليه:  مدعي  باك�صتان   �جلن�صية:  خان  يو�صف  حممد  خان  فهيم  مدعي/   
�ل�صهم �لخ�صر للخياطة �لن�صائية �جلن�صية: �لمار� ت   مو�صوع �لدعوى: 
�لن�صائية  للخياطة  �لخ�صر  �ل�صهم  �عالنه/   �ملطلوب  عمالية  م�صتحقات 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�صر  �لمار�ت   �جلن�صية: 
لنظر  موعد�   2013/12/23 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 �صباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة حممد بن ز�يد - مزيد مول   �صخ�صيا 
�مل�صتند�تك  و�صور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��صطة  �و 
موقعا عليها قبل �جلل�صة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �صدر 

بتاريخ  2013/11/27  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10970 بتاريخ   2013/12/15     
       اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2883 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

بنغالدي�س    �جلن�صية:  عبد�لباطن  دي  �م  ح�صني  بياليت  دي  �م  مدعي/   
مدعي عليه: موؤ�ص�صة عرو�س �ل�صمال للكهرباء �جلن�صية: �لمار�ت    مو�صوع 
�ل�صمال  عرو�س  �عالنه/موؤ�ص�صة  �ملطلوب  عمالية  م�صتحقات  �لدعوى: 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�صر  �لمار�ت  �جلن�صية:  للكهرباء 
موعد�   2013/12/23 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 �صباحاً �مام �لد�ئرة 
�لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة حممد بن ز�يد- مزيد مول   
و�صور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا 
�مل�صتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�صة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �صدر بتاريخ  2013/12/10  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10970 بتاريخ   2013/12/15     
 اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2680 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

بنغالدي�س  مدعي عليه:  �روب علي �جلن�صية:  �حمد  لياق  مدعي/ حممد   
�لدعوى: م�صتحقات  �ملندي �جلن�صية: �لمار�ت مو�صوع  مطعم خيمة ملك 
�لمار�ت      �جلن�صية:  �ملندي  ملك  خيمة  مطعم  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية 
عنو�نه:بالن�صر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/12/23 �ملو�فق  �لثنني  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �صباحاً   8.30 �ل�صاعة  باحل�صور 
بو��صطة  �و  �صخ�صيا  مول  مزيد   - ز�يد  بن  حممد  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�صور� �مل�صتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �صدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�صة  قبل 

  2013/11/27
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10970 بتاريخ   2013/12/15     
       اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2233 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

�لكا�س  عليه:  مدعي  باك�صتان   �جلن�صية:  ح�صني  فقري  قادر  غالم  مدعي/   
�لعامة �جلن�صية: �لمار�ت  مو�صوع �لدعوى: م�صتحقات  �لبي�س لل�صيانة 
عمالية �ملطلوب �عالنه/  �لكا�س �لبي�س لل�صيانة �لعامة �جلن�صية: �لمار�ت    
عنو�نه:بالن�صر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/12/23 �ملو�فق  �لثنني  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �صباحاً   8.30 �ل�صاعة  باحل�صور 
بو��صطة  �و  �صخ�صيا  مول   مزيد  ز�يد-  بن  حممد  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�صور� �مل�صتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �صدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�صة  قبل 

  2013/11/27
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10970 بتاريخ   2013/12/15     
       اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2343 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي  بنغالدي�س    �جلن�صية:  موجومدر  �بر�هيم  حق  موجول  مدعي/   
�لتك�صية و�لر�صيات و�ل�صباغ �جلن�صية: �لمار�ت     �لرزيقات ملقاولت  عليه: 
ملقاولت  �لرزيقات  �عالنه/   �ملطلوب  عمالية  م�صتحقات  �لدعوى:  مو�صوع 
�ن  حيث  عنو�نه:بالن�صر  �لمار�ت  �جلن�صية:  و�ل�صباغ  و�لر�صيات  �لتك�صية 
�ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي 
2013/12/23 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 
�صباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة مبدينة 
حممد بن ز�يد - مزيد مول �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك و�صور� �مل�صتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�صة �ملحددة لنظر 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �صدر بتاريخ  2013/12/10  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10970 بتاريخ   2013/12/15     
       اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2504 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ جولم م�صطفى لتي عبد�ملوؤمن �جلن�صية: بنغالدي�س مدعي عليه: 
�رن �لمار�ت للمقاولت �لعامة ذ.م.م �جلن�صية: �لمار�ت  مو�صوع �لدعوى: 
ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت  �لمار�ت  �رن  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�صتحقات 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�صر  �لمار�ت  �جلن�صية: 
لنظر  موعد�   2013/12/18 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 �صباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية   �صخ�صيا �و بو��صطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�صور� �مل�صتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �صدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�صة  قبل 

  2013/11/25
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10970 بتاريخ   2013/12/15     
       اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   3123 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ حممد مب�صار ز�هيد حممد ز �هيد �خرت �جلن�صية: باك�صتان  مدعي 
عليه: فن �صتاره للمفرو�صات و�لديكور �جلن�صية: �لمار�ت مو�صوع �لدعوى: 
و�لديكور  للمفرو�صات  �صتاره  فن  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�صتحقات 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�صر  �لمار�ت  �جلن�صية: 
لنظر  موعد�   2013/12/23 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 �صباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة حممد بن ز�يد- مزيد مول �صخ�صيا 
�مل�صتند�تك  و�صور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��صطة  �و 
موقعا عليها قبل �جلل�صة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �صدر 

بتاريخ  2013/12/09  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10970 بتاريخ   2013/12/15     
       اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2244 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ حممد �ف�صار علي لتي نيفو حممد �جلن�صية: بنغالدي�س  مدعي   
مو�صوع  �لمار�ت    �جلن�صية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت  �لمار�ت  �رن  عليه: 
للمقاولت  �لمار�ت  �رن  �عالنه/   �ملطلوب  عمالية  م�صتحقات  �لدعوى: 
�لعامة ذ.م.م �جلن�صية: �لمار�  عنو�نه:بالن�صر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
موعد�   2013/12/23 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 �صباحاً �مام �لد�ئرة 
�صخ�صيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية 
�مل�صتند�تك  و�صور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��صطة  �و 
موقعا عليها قبل �جلل�صة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �صدر 

بتاريخ  2013/11/19  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10970 بتاريخ   2013/12/15     
       اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2064 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي  بنغالدي�س    �جلن�صية:  بهويان  نانو  بهويان  كمال  نور  مدعي/   
�لدعوى:  �لمار�ت  مو�صوع  �لعامة �جلن�صية:  للمقاولت  زووم لين  عليه: 
م�صتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/  زووم لين للمقاولت �لعامة �جلن�صية: 
�لمار�ت    عنو�نه:بالن�صر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  2013/12/23 موعد�  �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 �صباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي 
معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�صور� �مل�صتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�صة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �صدر بتاريخ  2013/11/19  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10970 بتاريخ   2013/12/15     
       اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1795 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

بحر  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  �جلن�صية:  �لكالم  �بو  جامان  قمرو  مدعي/   
�لزر�ف للمقاولت �لعامة �جلن�صية: �لمار�ت مو�صوع �لدعوى: م�صتحقات 
عمالية �ملطلوب �عالنه/  بحر �لزر�ف للمقاولت �لعامة �جلن�صية: �لمار�ت    
عنو�نه:بالن�صر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/12/23 �ملو�فق  �لثنني  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �صباحاً   8.30 �ل�صاعة  باحل�صور 
معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�صور� �مل�صتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�صة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �صدر بتاريخ  2013/11/19  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10970 بتاريخ   2013/12/15     
    اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2473 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ م�صعود ر�نا حممد عثمان خان �جلن�صية: بنغالدي�س  مدعي عليه: 
�لدعوى:  مو�صوع  �لمار�ت  �جلن�صية:  �لعامة  لل�صيانة  �لتعارف  موؤ�ص�صة 
�لعامة  لل�صيانة  �لتعارف  �عالنه/موؤ�ص�صة  �ملطلوب  عمالية  م�صتحقات 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�صر  �لمار�ت  �جلن�صية: 
لنظر  موعد�   2013/12/23 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 �صباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة حممد بن ز�يد- مزيد مول   �صخ�صيا 
�مل�صتند�تك  و�صور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��صطة  �و 
موقعا عليها قبل �جلل�صة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �صدر 

بتاريخ  2013/12/10  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10970 بتاريخ   2013/12/15     
   اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1823 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ حممد �صادق ح�صني هازي نذير �جلن�صية: بنغالدي�س  مدعي عليه: 
�ل�صا�صات �حلديثة للمقاولت ذ.م.م �جلن�صية: �لمار�ت   مو�صوع �لدعوى: 
ذ.م.م  للمقاولت  �حلديثة  �ل�صا�صات  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�صتحقات 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�صر  �لمار�ت  �جلن�صية: 
لنظر  موعد�   2013/12/23 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 �صباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �صخ�صيا �و بو��صطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�صور� �مل�صتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �صدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�صة  قبل 

  2013/11/27
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10970 بتاريخ 2013/12/15     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/1462   جتاري كلي                
�ىل �ملدعى عليهم/ 1 - قافلة �ل�صحر�ء لتجارة �لط��ار�ت ���س.ذ.م.م 2- �مر �هلل عبد�لرحمن 
فا�صلي 3- علري�صا كر�مى ر�صائي  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /بنك �صادر�ت �ير�ن 
وميثله: �بر�هيم حممد �حمد حممد �لقا�صم    قد �قام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملدعي عليهم )1، 2، 3( بالتكافل و�لت�صامن فيما بينهم بان يوؤدو� للمدعي مبلغا �جماليا 
قدره )1.162.245.66 درهم( و�لفائدة �لتاخريية �لتفاقية بو�قع 13% من تاريخ �ل�صتحقاق 
�حلا�صل يف 2013/7/4 وحتى متام �ل�صد�د و�لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت 
لها جل�صة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/12/30 �ل�صاعة 9:30 �س  بالقاعة ch2.E.21 لذ� فانت 
م�صتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�صور  مكلف 
مبثابة  �صيكون  �حلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  �لق���ل.ويف  على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�صة  قبل  للمحكمة 

ح�صوري. 

ق�ضم الق�ضايا التجارية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10970 بتاريخ 2013/12/15     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/1575   جتاري كلي                
�ىل �مل��دع��ى عليه/ 1 - ع��زي��زة حم��ي �ل��دي��ن عبد�لقادر ب��ن ه��ن��دي   جمهول  
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /�صركة �لرو�د لالور�ق �ملالية �س.ذ.م.م وميثله: 
�لدعوى ومو�صوعها  �ق��ام عليك  قد  ��صتيتيه      ج��ودت عبد�هلل  عبد�لكرمي 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )2.693.966.66 درهم( 
�صوم  و�لر  �لتام  لل�صد�د  �ل�صتحقاق  تاريخ  من   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة 
�ملو�فق 2013/12/30  لها جل�صة يوم �لثنني  .  وحددت  و�مل�صاريف و�لتعاب 
�و من  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2.E.21 بالقاعة  ���س    9:30 �ل�صاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�صة بثالثة �يام على �لقل. 
ق�ضم الق�ضايا التجارية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10970 بتاريخ 2013/12/15     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/1510   جتاري كلي                
هرنور    �ل��ه  �صكر  حممد   -2 ����س.ذ.م.م  �نرتنا�صيونال   بيرتوبال�صت   -  1 عليهما/  �ملدعى  �ىل 
�حمد  �بر�هيم حممد  �ي��ر�ن وميثله:  ���ص��ادر�ت  /بنك  �ملدعي  �ن  �لق��ام��ة مبا  جمهويل حمل 
بالز�م �ملدعي عليهما )1، 2  (  �قام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة  �لقا�صم    قد  حممد 
�لز�م  دره��م(  وق��دره )697.777.87  للمدعي مبلغا  ي��وؤد�  بان  بينهما  و�لت�صامن فيما  بالتكافل 
و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  بينهما  و�لت�صامن فيما  بالتكافل  2( عليهما   ،1  ( �ملدعي عليهما 
�ملحاماة و�لفائدة �لتاخريية �لتفاقية بو�قع 15% من تاريخ �ل�صتحقاق �حلا�صل 2013/7/24 
�س    9:30 �ل�صاعة   2013/12/30 �ملو�فق  �لثنني  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت  �لتام.  �ل�صد�د  وحتى 
بالقاعة ch2.E.21 لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �يام على �لقل.ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 

ق�ضم الق�ضايا التجارية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10970 بتاريخ 2013/12/15     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/1442   جتاري كلي                
حمل  جمهول   خ��وري  عبد�هلل  عبد�خلالق  عبد�لغفار  �صعيد   -  1 عليه/  �ملدعى  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /�صركة �ل��رو�د ل��الور�ق �ملالية ���س.ذ.م.م وميثله: عبد�لكرمي 
جودت عبد�هلل ��صتيتيه    قد �قام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
عليه مبلغ )569.402.34 درهم( مع �لفائدة �لقانونية �لقانونية بن�صبة 9% من تاريخ 
�ل�صتحقاق يف 2012/12/27 وحتى �ل�صد�د �لتام  و�لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب 
�س    9:30 �ل�صاعة   2013/12/30 �مل��و�ف��ق  �لث��ن��ني  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت  �مل��ح��ام��اة. 
بالقاعة ch2.E.21 لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �يام على �لقل.ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
ق�ضم الق�ضايا التجارية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10970 بتاريخ 2013/12/15     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/1488   جتاري كلي                
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - من�صور عبد�هلل حممد �حمد �لزرعوين  جمهول  حمل �لقامة 
����س.ذ.م.م وميثله: عبد�لكرمي جودت  �ملالية  ل��الور�ق  �ل��رو�د  /�صركة  �ملدعي  �ن  مبا 
عبد�هلل ��صتيتيه قد �قام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مبلغ 
)973.475.32 درهم( مع �لفائدة �لقانونية �لقانونية بن�صبة 9% من تاريخ �ل�صتحقاق 
�ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  �لتام   �ل�صد�د  وحتى   2012/12/27 يف 
بالقاعة  ���س    9:30 �ل�صاعة   2013/12/30 �مل��و�ف��ق  �لث��ن��ني  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2.E.21
�لقل.ويف  �يام على  بثالثة  �جلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت 

حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
ق�ضم الق�ضايا التجارية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10970 بتاريخ 2013/12/15     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/1489   جتاري كلي                
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - عبد�لرحمن حممد ح�صني �ل�صيباين    جمهول  حمل �لقامة 
����س.ذ.م.م وميثله: عبد�لكرمي جودت  �ملالية  ل��الور�ق  �ل��رو�د  /�صركة  �ملدعي  �ن  مبا 
عليه   �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  قد  ��صتيتيه  عبد�هلل 
�لقانونية  �لقانونية  �لفائدة  مع  دره��م(    1.024.138.73( مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  بان 
ومقابل  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  �لتام   �ل�صد�د  وحتى  �ل�صتحقاق  تاريخ  من   %9 بن�صبة 
�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�صة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/12/30 �ل�صاعة 9:30 �س  
بالقاعة ch2.E.21 لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �يام على �لقل.ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
ق�ضم الق�ضايا التجارية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10970 بتاريخ 2013/12/15     
  اعالن بورود التقرير بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/1176  جتاري كلي                
�له  ب��ر�ت   -2 ذ.م.م  �لعاملية-  �لغيار  قطع  �صركة  عليهم/1-  �مل��دع��ى  �ىل 
رم�صان �بر�هيمي 3- فدر�ل للتجارة �لعامة- ���س.ذ.م.م  جمهويل حمل 
�ل �قامة مبا �ن �ملدعي / بنك �صادر�ت �ير�ن- فرع �صوق مر�صد وميثله: 
�بر�هيم حممد �حمد حممد �لقا�صم  نعلنكم بان �ملحكمة قررت بجل�صتها 
�ملنعقدة بتاريخ 2013/12/9 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله. �خطاركم بورود 
تقرير �ل�صيد �خلبري �ملنتدب يف �لدعوى وقد حتددت جل�صة يوم �لثنني 
�ملو�فق 2013/12/30 �ل�صاعة 9.30 �صباحا بالقاعة ch2.E.21 للتعقيب 

على �لتقرير. 
ق�ضم  الق�ضايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10970 بتاريخ 2013/12/15     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2013/551 تنفيذ   عقاري
مبا  �لقامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  لال�صتثمار  فورت�صن  جمموعة  �صده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لبحر        حممد  ح�صن  حممد  يو�صف  وميثله:  موت�صالوف  �يجور  �لتنفيذ/  طالب  �ن 
نعلنكم باحلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2012/1008 عقاري كلي يوم �خلمي�س بتاريخ 
2013/6/27 باعتباره �صند� تنفيذيا وذلك: 1- بف�صخ عقود �لبيع �ملوؤرخة 2006/4/23 
ع��ن �ل��وح��د�ت �رق���ام ) F1. D2. E2( يف �ل��ط��اب��ق 32 مب�����ص��روع ب��رج �ل��ع��امل  . 2- 
�صنويا   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهم   )6115220( وقدره  مبلغ  ب�صد�د  بالز�مكم 
من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية يف 2012/11/20 وحتى متام �ل�صد�د على �ل جتاوز ��صل 
�ملبلغ �ملق�صي به وت�صليمه �ىل  طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة خالل 15 يوم من تاريخ 
ن�صر هذ� �لعالن..   وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 

عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�س الق�ضم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد  10970 بتاريخ 2013/12/15     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2013/841 تنفيذ مدين
�ىل �ملنفذ �صده/1- بو�صتان �لكهروميكانيكية و�لعمال �لكهربائية �س.ذ.م.م    
�ل�صري�وي �صركة ذ�ت  �لتنفيذ/ م�صاريع  جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب 
م�صئولية حمدودة وميثله: علي ��صماعيل حممد عبد�هلل �لزرعوين   قد �أقام 
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  ه  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك 
)123836( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.وب�صحة وتثبيت �حلجز 
�لتحفظي رقم 2012/177 حجز حتفظي جتاري.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15  �لج��ر�ء�ت 

يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�ضعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10970 بتاريخ   2013/12/15     
       اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   891 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

كابري  بريو  ميثلها  ذ.م.م  �لبال�صتيك  لتجارة  ماجد  �صركة  مدعي/   
بوفالبار�مبيل هندي �جلن�صية - �جلن�صية: �لمار�ت مدعي عليه: جنافيلي 
بار�مبيل حممد علي �جلن�صية: �لهند  مو�صوع �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 
�جلن�صية:  علي  حممد  بار�مبيل  جنافيلي  �عالنه/   �ملطلوب  درهم   30.959
�لهند   عنو�نه:بالن�صر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/12/29 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 �صباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية - �لكائنة �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
بدفاعك و�صور� �مل�صتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�صة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �لقل. �صدر بتاريخ  2013/12/10  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10970 بتاريخ   2013/12/15     
       اعالن باحلكم يف الدعوى
رقم  2013/413 مدين جزئي

�ىل �ملحكوم عليها: مرتا خليل طربيه زوجة بيار بجاين �لعنو�ن: ن�صر� 
نعلمك �نه بتاريخ  �ملو�فق 2013/11/24 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة 
يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله ل�صالح/ ح�صانة بيت �للعاب- بالي 
هاو�س، بالتايل: حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�صوري: بالز�م �ملدعى عليها 
بامل�صاريف  و�لزمتها  درهم   5000 وقدره  مبلغ  �ملدعية  �ىل  توؤدي  بان 
طلبات.    من  ذلك  ماعد�  ورف�صت  حماماة  �تعاب  درهم  مائتي  ومبلغ 

�صدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/12/05م.
القا�ضي/عادل حممود ا�ضماعيل

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10970 بتاريخ   2013/12/15     
       اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1919 /2013 ح نف�س- م ر-ب- اأظ

عليه:  مدعي  باك�صتان   �جلن�صية:  لطيف  في�صل  في�صل  مليحه  مدعي/   
طالق  �لدعوى:  مو�صوع  باك�صتان  �جلن�صية:  عبد�للطيف  لطيف  في�صل 
لل�صرر- �ثبات ح�صانة- ��صرتجاع �لذهب- مهر - و��صرتجاع �لثاث - نقل 
�جلن�صية:  عبد�للطيف  لطيف  في�صل  �عالنه/  �ملطلوب  �لزوجية  كفالة 
باك�صتان عنو�نه:بالن�صر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
�ملحكمة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/12/26 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت 
مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 �صباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملقر �لرئي�صي �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد وعليك 
�يد�ع مذكرة بدفاعك و�صور� �مل�صتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�صة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �صدر بتاريخ  2013/12/12  
الحوال ال�ضخ�ضية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10970 بتاريخ   2013/12/15     
       اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   313 /2013 ح نف�س- م ر-ب- اأظ

هينوك  عليه:  مدعي  �ثيوبيا   �جلن�صية:  زيودو  عماري  ر�هيل  مدعي/   
�يبتيجيور جي�س تافا �جلن�صية: �ثيوبيا  مو�صوع �لدعوى: �ثبات ن�صب �ملطلوب 
عنو�نه:بالن�صر   �ثيوبيا    �جلن�صية:  تافا  جي�س  �يبتيجيور  هينوك  �عالنه/ 
�لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�ملو�فق 2014/1/06 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 
�لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �صباحاً   8.30
د�ئرة �لق�صاء �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
و�صور� �مل�صتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�صة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �صدر بتاريخ  2013/12/09  
الحوال ال�ضخ�ضية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10970 بتاريخ   2013/12/15     
    اعالن بالن�ضر 

�مام  �ملنظورة  (�ي��ج��ار�ت   2013/3208( رق��م  �ل��دع��وى  يف  تقرر  لقد 
جلنة ف�س �ملنازعات �ليجارية)�بوظبي( �للجنة �لثانية و�ملرفوعة 
من �ملدعى: ورثة/ حممد علي �لنوي�س، وذلك لعالن �ملدعى عليه: 
ن�صر�  غايل  جرب�ن  �دو�رد  ر�أف��ت  وميثلها/  للميكانيكا  �لن�صر  ور�صة 
وقد حتدد لنظر �لدعوى جل�صة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/12/24 
منطقة  �ل��دف��اع-  ���ص��ارع   ( �للجنة  مقر  يف  م�صاء   06.00 �ل�صاعة  يف 
مع�صكر �آل نهيان خلف �صندوق �لزو�ج و�ل�صوؤون �لجتماعية( وذلك 

على نفقة �صاحب �لعالقة.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10970 بتاريخ   2013/12/15     
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2013/1791 

�ل��ن��ي��ادي  �ل��ع��ن��و�ن: بالن�صر نود  �مل��ح��ك��وم ���ص��ده��ا: ���ص��امل ر����ص��د �صعيد 
جلان  �د�رة  قبل  من  حكم  �صدر   2013/11/20 تاريخ  يف  بانه  �فادتكم 
ف�����س �مل��ن��ازع��ات �لي��ج��اري��ة ) �ب��وظ��ب��ي( يف �ل��دع��وى �مل���ذك���ورة �عاله 
ل�صالح �ملحكوم له: �صركة �لد�نة لد�رة �ملطاعم   حكمت �للجنة مبثابة 
�حل�صوري: بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 30000 درهم 
وبرف�س  �ملحاماة  �ت��ع��اب  مقابل  دره��م  ومائتي  بامل�صروفات  و�لزمته 
يوم    )15( خ��الل  لال�صتئناف  قابال  حكما   . طلبات.  م��ن  ذل��ك  م��اع��د� 

�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �مل�صتند.
جلان ف�س املنازعات اليجارية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10970 بتاريخ   2013/12/15     
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2013/2259 

�ملحكوم �صده: و�صام حممود عبد�لقادر   �لعنو�ن: بالن�صر نود �فادتكم 
�د�رة جل���ان ف�س  ق��ب��ل  م��ن  ح��ك��م  ���ص��در  ت��اري��خ 2013/10/30  ب��ان��ه يف 
�مل��ن��ازع��ات �لي��ج��اري��ة ) �بوظبي( يف �ل��دع��وى �مل��ذك��ورة �ع��اله ل�صالح 
�ملحكوم له: فينود �صاد��صيو�ن ناير حكمت �للجنة مبثابة �حل�صوري: 
�ل��ف ) 30.000   ث��الث��ون  ي��رد للمدعي مبلغ  ب��ان  �مل��دع��ى عليه  ب��ال��ز�م 
 )15( لال�صتئناف خالل  قابال  و�مل�صروفات.  حكما  وبالر�صوم  دره��م( 

يوم  �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �مل�صتند.
جلان ف�س املنازعات اليجارية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10970 بتاريخ 2013/12/15     
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2013/26   احوال نف�س غري م�ضلمني                  
�ىل �ملدعى عليه: هاريتا كريتي جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي: �صريدهار �و�ري نار�صينغا 
ر�وو �و�ي  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/7/4 يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله ل�صالح/ �صريدهار �و�ري نار�صينغا ر�وو �و�ي بحكمت �ملحكمة مبثابة �حل�صوري للمدعى 
�صريدهار �و�ري نار �صينغا ر�وو �و�ي على �ملدعى عليها هاريتا كريتي بالتي: 1- ف�صخ زو�ج �ملدعى 
عليها من �ملدعى و�مرتها باح�صاء عدتها �صرعا وفق حالها �عتبار� من تاريخ �صريورة �حلكم 
بالتطليق باتا. 2- �ثبات ح�صانة �ملح�صون ��صاريا لبيه �ملدعى. 3- �لزمت �ملدعى عليها بالر�صوم 
لال�صتئناف  قابال  �تعاب حماماة. حكما مبثابة �حل�صوري  درهم  ومبلغ خم�صمائة  و�مل�صاريف 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن. حكما مبثابة �حل�صوري قابال 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب 

�ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
خدمات الحوال ال�ضخ�ضية                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10970 بتاريخ 2013/12/15     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2013/933   جتاري جزئي                

�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �صالح  بن عبد�لرز�ق بن �صالح �ل�صباح ب�صفته �ملدير �لتنفيذي �ر . تي 
/ �ملدعي  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول   �صريك  ����س.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  �نرتنا�صيونال  دي 
عارف عبد�هلل حممد �حمد �لزرعوين ب�صفته �صريك يف �صركة �ر تي دي �نرتنا�صيونال للتجارة 
�لعامة �س.ذ.م.م قد �قام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة ثبوت �حلق و�صحة �حلجز على 
و�لبالغ  24 حبة  �لو�حدة حتتوي على  �يزن عدد 1693 كرتونة-  �لوجودة يف خمزن  �لب�صاعة 
قيمتها تقدير�  500000 درهم على �ن يقوم طالب �حلجز باحت�صاب قيمتها ح�صب �ل�صعر �ل�صوق 
وتعديل �ملبلغ �ملطالب يف حال هالك �لب�صاعة �و �نتهاء �صالحيتها مع �حت�صاب �لرباح و�لر�صوم 
و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/12/30 �ل�صاعة 8:30 
�س  بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �يام على �لقل. 

ق�ضم الق�ضايا التجارية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10970 بتاريخ 2013/12/15     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/818   جتاري جزئي                
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - خليل �حمد قا�صم جمهول  حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /�صركة 
�لرو�د لالور�ق �ملالية ���س.ذ.م.م وميثله: عبد�لكرمي جودت عبد�هلل ��صتيتيه قد �قام 
مبلغ  للمدعية   ي��وؤدي  ب��ان  عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى  عليك 
�ل�صتحقاق  تاريخ  من   %9 بن�صبة  �لقانونية  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م(   64.542.39(
�لتام  و�لر�صوم و�مل�صاريف و�لتعاب. وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء �ملو�فق  لل�صد�د 
2013/12/24 �ل�صاعة 8:30 �س  بالقاعة ch2.D.19 لذ� فانت مكلف باحل�صور �و 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل 
�جلل�صة بثالثة �يام على �لقل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
ق�ضم الق�ضايا التجارية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10970 بتاريخ 2013/12/15     

اعالن ب�ضحيفة ا�ضكال بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2013/229 ا�ضكالت جتاري

�لجر�ء�ت  لوقف  جتاري   2009/451 رقم  �لتنفيذ  يف  ��صكال  �لق�صية:  مو�صوع 
ح�صني  عبد�هلل  علي  جا�صم  �صدهم/1-  �مل�صت�صكل  �عالنه  -�ملطلوب  �لتنفيذية 
 -4 �حلو�صني  عبد�هلل  خلفان  علي   -3 �ل�صباغ  للمقاولت  �لبانو�س   -2 �لبناي 
كاروليل في�صفامربن   �صوجيل كومار  �حمد �حلمادي 5-  ��صماعيل حممد علي 
يوم  بانه قد حت��ددت جل�صة  نعلنكم  �لع��الن:  �لقامة. مو�صوع  جمهول حمل 
ch1B.6للنظر يف  �لحد �ملو�فق 2013/12/29 �ل�صاعة 8.30 �صباحا بالقاعة 
�ل�صكال �عاله و�لتي يتوجب عليكم ح�صورها ويف حالة تخلفكم عن �حل�صور 

�صي�صدر قر�ر يف غيابكم مع نفاذ �ثره �لقانوين بحقكم.
رئي�س الق�ضم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10970 بتاريخ 2013/12/15     
اعالن حم�ضر حجز بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2013/32 بيع عقار مرهون  
مو�صوع �لق�صية: طالب �ذن بيع مال مرهونر عبارة عن قطعة �لر���س رقم 
1199 مبنطقة تالل �لمار�ت وتعرف مبنطقة �لثنية �لر�بعة حاليا     �ملطلوب 
�ع��الن��ه �ملنفذ ���ص��ده /1- ح�صن ف��ري��د ف��ري��د �لرحمن خ���ان    جم��ه��ول حمل 
�لقامة- مو�صوع �لعالن: نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�صة وهي 
�لر�س  رق��م   - �لر�بعة  �لثنية  �ملنطقة-  �ر���س-  �لعقار: قطعة  ن��وع  عبارة عن 
1199- �مل�صاحة 6503 قدم مربع حتت يد د�ئرة �لر��صي و�لمالك وفاء للمبلغ 
ونفاذ  فيه  ج��اء  مبا  للعلم  وذل��ك  دره��م(   3.297.182.18( وق��دره  به  �ملطالب 

مفعلولة قانونا.
رئي�س ال�ضعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10970 بتاريخ   2013/12/15     
    اعالن بالن�ضر 

�ملنظورة  �يجارية  (منازعات   2013/3237( رق��م  �لق�صية  يف  تقرر   
و�ملرفوعة  �ل�صابعة(  �ليجارية)�للجنة  �ملنازعات  ف�س  جلنة  �م��ام 
عليها/  �ملدعى  �ملن�صوري، لع��الن  ر��صد  ورث��ة حممد  �ملدعي/  من 
موؤ�ص�صة �لليث لتجارة �لملنيوم و�لنحا�س �مل�صتعمل ميثلها/ حممد 
�ل�صاعة  يف   2013/12/23 �مل��و�ف��ق  �لث��ن��ني  ي��وم  جل�صة  حممد  �ك��رب 
�لدفاع-  ���ص��ارع  �ب��وظ��ب��ي-  يف  �لكائن  �للجنة  مقر  يف  م�صاًء   12.00

منطقة مع�صكر �آل نهيان- بجانب �صندوق �لزو�ج فيال رقم 2.
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10970 بتاريخ   2013/12/15     
    يف الدعوى رقم 2013/499 جتاري جزئي

�ملدعى عليه: فار�س علي حممد حممود- �ملحرتم  
)دبي- بر دبي( منطقة �لرب�صاء �لثانية �صارع B36 - جانب �لقن�صلية �لوزبك�صتانية يف 
دبي- مركز �لعمل: مدينة دبي لالنرتنت- هاتف مكتب 3632340-04 فاك�س 3632099-

04 متحرك 2491149-050(. يرجى �حل�صور �ىل �جتماع �خلربة �ملقرر مبكتب �خلبري 
�ملو�فق 2013/12/18  �لعا�صرة �صباحا  �ل�صاعة  �لربعاء  يوم  �دن��اه وذلك  �مل��دون  �مل�صريف 

وذلك لبيان دفوعكم يف �لدعوى �ملرفوعة عليكم من قبل د�ر �لتمويل �س م ع.
بيت �ملعرفة لتدقيق �حل�صابات- �لقرهود- بناية �ل�صم�س �مل�صيئة- مقابل كر�ج �لطاير 
 042833622 فاك�س   042830100 رق��م  هاتف   -112 رق��م  مكتب  �لول  �ل��دور  لل�صيار�ت- 

هاتف متحرك 0506516092 دبي.
 اخلبري امل�ضريف /حممد كامل عريان

قيد رقم 64
معتمد لدى حماكم دولة/ المارات العربية املتحدة  

اعالن اجتماع خربة
العدد  10970 بتاريخ 2013/12/15    

 تبليغ حكم بالن�ضر
يف الدعوى : عمايل )جزئي( رقم 2012/248    

 �ىل �ملحكوم عليه: �صم�س �ملدينة ملقاولت ذ.م.م/ عجمان- منطقة �مل�صريف نحطيكم 
علما بنه بتاريخ 2013/1/30 قد حكمت عليكم هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم 
�عاله. ل�صالح : ر��صد مياه حممد يل بو�صا مياه بالتايل:  حكمت �ملحكمة: بالز�م �ملدعى 
عليها �ن توؤدي للمدعى مبلغ  7787 درهم ) فقط �صبعة �لف و�صبعمائة و�صبعةو�صبعون 
درهما( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة �حلا�صل يف 2012/2/20 وحتى 
�ل�صد�د �لتام، و�لزمت �ملدعي عليها ت�صليم �ملدعى  تذكرة �صفر ملوطنه عينا �و قيمتها 
عند �لتنفيذ مامل يلتحق بخدمة رب عمل �آخر وت�صليم �ملدعى  جو�ز �صفره مع �لر�صوم 
و�مل�صاريف ورف�صت ماعد� ذلك من طلبات.   حكما قابال لال�صتئناف خالل 30 يوما 

�عتبار� من �ليوم �لتايل لعالنك بهذ� �لتبليغ. حرر بتاريخ 2013/5/29.
قلم كتاب املحكمة

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

العدد  10970 بتاريخ   2013/12/15     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2018 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
�ملنفذ �صده  �لتنفيذ/ موكد�س مياه فرقان مياه �جلن�صية: بنغالدي�س   طالب 
�لناعم  �عالنه:   �ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�صية:  �لعامة  للمقاولت  �لناعم   :
للمقاولت �لعامة �جلن�صية: �لمار�ت   عنو�نه: بالن�صر مبا �ن طالب �لتنفيذ 
عم   2013/1013 رقم   �لدعوى  يف  �ل�صادر  �لتنفيذ  �ل�صند  تنفيذ  بطلب  تقدم 
جز- م ع-ب - �أظ وحدد لنظره جل�صة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/12/23 موعد� 
لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�صور �مام �لد�ئرة �لثانية باد�رة �لتنفيذ-   
�ل�صند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا  �لعمالية    باملحكمة  �لكائنة 

�عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10970 بتاريخ   2013/12/15     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/995 ت جتر- م ر-ت- اأظ(
�لمار�ت     �جلن�صية:  ذ.م.م  للتجارة  �ل�صماوي  �لطريق  �صركة  �لتنفيذ/  طالب 
�لمار�ت   �جلن�صية:  ذ.م.م  �ملحدودة  �لهند�صية  بنجوين  �صركة   : �صده  �ملنفذ 
�ملطلوب �عالنه:  �صركة بنجوين �لهند�صية �ملحدودة ذ.م.م �جلن�صية: �لمار�ت      
عنو�نه: بالن�صر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�صند �لتنفيذ �ل�صادر 
يوم  لنظره جل�صة  �أظ وحدد   - م ت-ب  كل-  2012/1696 جت  رقم   �لدعوى  يف 
�لحد �ملو�فق 2013/12/29 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�صور 
�لرئي�صي    باملقر  باملحكمة  �لكائنة  �بوظبي  �لتنفيذ-  باد�رة  �لد�ئرة �لوىل  �مام 
�صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�صند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلربي.
 القلم التجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10970 بتاريخ   2013/12/15     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1077 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
�ملنفذ �صده  بنغالدي�س  �صم�س �حلق �جلن�صية:  بوكول ح�صني  �لتنفيذ/  طالب 
�ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�صية:  �لعامة  و�ل�صيانة  للمقاولت  �لعاملية  جالك�صي   :
�لمار�ت     �جلن�صية:  �لعامة  و�ل�صيانة  للمقاولت  �لعاملية  جالك�صي  �عالنه: 
عنو�نه: بالن�صر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�صند �لتنفيذ �ل�صادر 
يوم  جل�صة  لنظره  وحدد  �أظ   - ع-ب  م  جز-  عم   2013/569 رقم   �لدعوى  يف 
�لثنني �ملو�فق 2013/12/23 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�صور 
�و  �صخ�صيا  �لعمالية  باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ-  باد�رة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام 
�لتنفيذ  �جر�ء�ت  لتخاذ  تفاديا  �عاله،  �ل�صند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��صطة 

�جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10970 بتاريخ   2013/12/15     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1376 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
 : �صده  �ملنفذ  باك�صتان  �جلن�صية:  عبد�حلق  ح�صني  �صد�قت  �لتنفيذ/  طالب 
عجيبكو لعمال �ل�صر�ميك ذ.م.م �جلن�صية: �لمار�ت �ملطلوب �عالنه:عجيبكو 
طالب  �ن  مبا  بالن�صر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�صية:  ذ.م.م  �ل�صر�ميك  لعمال 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�صند �لتنفيذ �ل�صادر يف �لدعوى رقم  2013/1446 
 2013/12/23 �ملو�فق  �لثنني  يوم  جل�صة  لنظره  وحدد  �أظ   - ع-ب  م  جز-  عم 
باد�رة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  باحل�صور  فانت مكلف  �لتنفيذ  لنظر طلب  موعد� 
لتنفيذ  بو��صطة وكيل معتمد  �و  �صخ�صيا  �لعمالية  باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ- 

�ل�صند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10970 بتاريخ   2013/12/15     
       اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   27 /2013 اداري- م ر-ب- اأظ

 مدعي/ مطعم وكافترييا �لرو�صة �جلن�صية: �لمار�ت  مدعي عليه: �بر�هيم 
وقدره  تعوي�س  �لدعوى:  مو�صوع  كند�  �جلن�صية:  و�خرون  طه  حممد 
�لقحطاين  �صمره  ح�صن  خالد  حممد  �عالنه/  �ملطلوب  درهم   1500000
�جلن�صية: غري حمدد عنو�نه:بالن�صر) �عالن بورود �لتقرير( حيث �ن �ملدعي 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2014/1/08 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 �صباحاً �مام 
�لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة د�ئرة �لق�صاء   �صخ�صيا 
�مل�صتند�تك  و�صور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��صطة  �و 
موقعا عليها قبل �جلل�صة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �صدر 

بتاريخ  2013/12/12  
قلم املحكمة الدارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10970 بتاريخ   2013/12/15     
       اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1091 /2013 جت جز- م ت-ب- اظ

املتخ�ض�ضة: املقاولت والنزاعات الن�ضائية
�لدبا�س  �كثم  �صمري  ميثلها/  ذ.م.م  للمقاولت  �لمار�ت  حديد  �صركة  مدعي/   
�لعاملية للمقاولت ذ.م.م ميثلها  �جلن�صية: �لمار�ت  مدعي عليه: �صركة جالك�صي 
بقيمة  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�صوع  �لمار�ت  �جلن�صية:  و�خرون  �لعام  �ملدير 
75000درهم �ملطلوب �عالنه/ �صركة جالك�صي �لعاملية للمقاولت ذ.م.م ميثلها �ملدير 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�صر  �لمار�ت  �جلن�صية:  �لعام 
لذ�  �لدعوى،  لنظر  �ملو�فق 2013/12/22 موعد�  �لحد  يوم  �ملحكمة  �عاله وحددت 
�مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي  فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 �صباحاً 
�لبتد�ئية - �لكائنة  �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
و�صور� �مل�صتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�صة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �صدر بتاريخ  2013/11/25  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10970 بتاريخ   2013/12/15     
 اعالن للح�ضور امام املحكمة يف ال�ضتئناف رقم  1228/ 2013 -عمايل - م ع-  �س- اأظ

�لتكاتف  عليه:  �مل�صتاأنف  �لفلبني  �جلن�صية:  جو�ن  �صانو  ريكو   : �مل�صتاأنف 
للعقار�ت وللمقاولت و�ل�صيانة �لعامة �جلن�صية: �لمار�ت  مو�صوع �ل�صتئناف 
: تعديل �حلكم يف �مل�صتحقات �لعمالية �ملطلوب �عالنه/  �لتكاتف للعقار�ت 
�ن  مبا  بالن�صر  �لعنو�ن:  �لمار�ت   �جلن�صية:  �لعامة  و�ل�صيانة  وللمقاولت 
�مل�صتاأنف قد ��صتاأنف �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم  2013/971 عم جز- م ع - 
ب- �أظ  وحدد لنظره جل�صة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/12/23 لذ� فانت مكلف 
باحل�صور �ل�صاعة 9.30 �صباحا �مام �لد�ئرة �لثانية حمكمة ��صتئناف �بوظبي 
�لكائنة-   �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك 

و�صو�ر مل�صتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�صة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ضتئناف العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ا�ضتئناف ابوظبي

العدد  10970 بتاريخ   2013/12/15     
 اعالن للح�ضور امام املحكمة يف ال�ضتئناف رقم  876/ 2013 -عمايل - م ع-  �س- اأظ

�لمار�ت     �جلن�صية:  و�لبال�صرت  �لطابوق  لعمال  �ل�صرقية  �صقر   : �مل�صتاأنف 
�مل�صتاأنف عليه: �صوفار �لدين رياج �هلل �جلن�صية: بنغالدي�س  مو�صوع �ل�صتئناف 
: �لغاء �حلكم �مل�صتاأنف 8650+تذكرة �صفر ما عد� جو�ز �صفر  �ملطلوب �عالنه/  
�صوفار �لدين رياج �هلل �جلن�صية: بنغالدي�س   �لعنو�ن: بالن�صر مبا �ن �مل�صتاأنف 
ب-   - ع  م  جز-  عم   2013/692 رقم   �لدعوى  يف  �ل�صادر  �حلكم  ��صتاأنف  قد 
فانت مكلف  لذ�  �ملو�فق 2013/12/23  �لثنني  يوم  لنظره جل�صة  �أظ  وحدد 
باحل�صور �ل�صاعة 9.30 �صباحا �مام �لد�ئرة �لثانية حمكمة ��صتئناف �بوظبي 
�لكائنة- �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك 

و�صو�ر مل�صتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�صة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ضتئناف العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ا�ضتئناف ابوظبي



نرى �شور عار�شات االأزياء اجلميالت وهي تزين ال�شفحات االأوىل الكرب جمالت االأزياء واأ�شهرها، كما 
مناطق  اإىل  وا�شفارهن  ون�شمع عن حياتهن  الكبرية.  ال�شوارع  �شورهن اجلميلة من الفتات  تطل علينا 
نحلم بزيارتها، لكي تلتقط لهن �شورا فيها مثل جزر هاوا�ض وجبال االأطل�ض واآثار املك�شيك وغريها.كما 
نقراأ عن تنقالتهن بني عوا�شم املو�شة من باري�ض اإىل ميالنو ونيويورك ولو�ض اجنلو�ض وطوكيو. ونرى 

�شورهن ونطالع اأخبارهن يف �شفحة الفنانني وامل�شاهري.
تتحرك  �ل����ت����ي  �لأج�����������و�ء  ه������ذه  ت���ث���ري 
�لفتيات  �صغف  �لأزي�����اء  ع��ار���ص��ات  فيها 
و�هتمامهن بذلك �لعامل �ل�صاحر �لذي 
تعي�س فيه �لعار�صات �لفاتنات ويتمنني 
�لدخول �إىل ذلك �لعامل وتلك �لأجو�ء 

�خلالبة.
ب���ي���د �ن�����ه ب�������د�أت ت��ظ��ه��ر �أخ�������ري� بع�س 
خمتلفة  جو�نب  تك�صف  �لتي  �ل�صهاد�ت 
�لأزي��اء. ومن  لعامل عار�صات  ومزعجة 
�لربيطانية  �لعار�صة  �صهادة  تلك  ب��ني 
و�لعار�صة  وي��ل��ك��ني  ج��ورج��ي��ن��ا  �ل�����ص��اب��ة 

�لرو�صية كاتيا �يليز�روفا.

جورجينا: كدت اأموت ب�شبب 
امل�شممني

بد�أت جورجينا ويلكني حياتها كعار�صة 
ع�صرة  �خلام�صة  يف  كانت  عندما  �أزي���اء 
يقتلها متاما.  ذل��ك  وك���اد  ع��م��ره��ا،  م��ن 
كافحت مر�س فقد�ن �ل�صهية ملدة �صبعة 

من  �لرغم  وعلى  متتالية،  �أع��و�م 
توقفت  حتى  وزنها  فقدت  �نها 
ب��ع�����س �أع�������ص���اء ج�����ص��ده��ا عن 

كانو�  �مل�صممني  ف��اإن  �لعمل، 
يطلبونها لهذ� �ل�صبب.

�صيء  �أي  ت����اأك����ل  ل  ك���ان���ت 
ت��ق��ري��ب��ا ق��ب��ل ب�����ص��ع��ة �أي����ام 
�لوكالة  �إىل  �ل���ذه���اب  م���ن 

�ملتخ�ص�صة، وكادت ل تتمكن 
قدميها.  على  �لوقوف  من 

ل���ك���ن ع���ن���دم���ا ك�����ان رب 
ي�صاهدها  �ل���ع���م���ل 

كان يقول: 

)جورجينا �أنت ر�ئعة، ��صتمري بفعل ما 
تفعلينه(.

هذ� ما كانت ت�صتمع �إليه فعال. منذ تلك 
�لفرتة بد�أت تكافح مر�س فقد�ن �ل�صهية 
�لذي كاد يقتلها. بد�أ قلبها يتوقف عن 
�تناول  �ك��ن  )مل  �لكلى  وكذلك  �لعمل، 
�ل��ف��ط��ور، وب���دل م��ن �ل��ذه��اب �إىل قاعة 
�ل��غ��د�ء، كنت  �أث��ن��اء  �مل��در���ص��ة  �لطعام يف 
�ذهب �إىل قاعة �ملطالعة، ثم كنت �أكذب 
ع��ل��ى �أه��ل��ي و�أق����ول �ن��ن��ي ت��ن��اول��ت طعام 
�لوحيد  �ل�صيء  �صديقتي.  عند  �لع�صاء 
ما  وغالبا  �ل�صلطة،  �آكله هو  كنت  �لذي 
�بقى يومني بدون �ي طعام(، كما  كنت 
ميل(.  )ديلي  ل�صحيفة  حالتها  و�صفت 
كانت حتظى باإعجاب دور عر�س �لأزياء 
�لوزن  فقد�ن  عليها  تفر�س  ب��د�أت  �لتي 
ك��ان وزن��ه��ا ل  وت�صغري حجم �خل�����ص��ر، 

يتجاوز 53 كلغ، وطولها 177 �صم.
)ك��ان��و� ي��ق��ول��ون يل �نه 
ت�صوير  مي��ك��ن��ن��ي  ل 
�ع���������������������������الن ع������ن 
مثال،  �ملجوهر�ت 
������ص����اب����ع����ي  لن 
���ص��م��ي��ن��ة ج�����د�(. 
ح�صلت  ل��ك��ن��ه��ا 
ع����ل����ى ع����م����ل يف 
حيث  �ل����ي����اب����ان 
ت�صور  ك����ان����ت 

للن�صاء  �ملخ�ص�صة  للمالب�س  �ع��الن��ات 
�حلو�مل وت�صع بطنا ��صطناعيا )كنت 
طفلة تعاين من �صوء �لتغذية، تلعب دور 
عمرها.  م��ن  �لثالثني  يف  حامل  �م���ر�أة 
تبعات مدمرة  ملثل هذه  �ن يكون  ميكن 

بالن�صبة للمر�أة(.
كانت تعي�س على �صر�ب �لطاقة، وعندما 
عادت �إىل لندن، �صعر �هلها بالذعر مما 

�صاهدوه.
�لعمل  يف  �����ص���ت���م���رت  ج���ورج���ي���ن���ا  ل���ك���ن 
ب��امل��ه��ن��ة وح��اف��ظ��ت ع��ل��ى ف���ق���د�ن �ل���وزن 
د�ئما  يدعونني  )ك��ان��و�  م�صتمر  ب�صكل 
�لأزي����اء،  ع��ر���س  ح��ف��الت  يف  للم�صاركة 
يدل  ك��ان  �ن مظهري  م��ن  �ل��رغ��م  على 
�ل�صهية.  ف��ق��د�ن  مب��ر���س  م�صابة  �ن��ن��ي 
�للون،  زرق����اء  و����ص��اب��ع��ي  �صفتاي  ك��ان��ت 
لنني كنت �صعيفة جد� ومل يكن قلبي 
قادر� على �صخ �لدماء بال�صكل �ملطلوب 
�إىل �نحاء ج�صدي. �إل �أن خرب�ء �ملاكياج 
مب�صاحيق  ذل�����ك  ك����ل  مي����وه����ون  ك����ان����و� 

�لتجميل(، كما ت�صف �لعار�صة.
��صطرت �ىل �لبقاء يف �مل�صت�صفى خم�صة 
قلقهم من  �لأط���ب���اء  ي��خ��ف  �أ���ص��ه��ر. مل 
خطر وفاتها، فقررو� منحها �لغذ�ء عرب 

�لأنابيب و�لأم�صال، و�نقذو� حياتها.
�إىل عر�س  ع��ادت جورجينا  ذل��ك  برغم 
�لأزياء، وبد�أت �لأمور تتكرر من جديد. 
كانو� يلمحون لها با�صتمر�ر ب�صرورة �ن 
تفقد �ملزيد من وزنها. يف �لعام 2009 
مكثف  لعالج  �خ�صاعها  و�لدتها  ق��ررت 
�أط��ول، ومل تعد جورجينا  ��صتمر فرتة 

بعد ذلك ملمار�صة �ملهنة �ملحببة لديها.
من  و�لع�صرين  �لثالثة  يف  �ل��ي��وم  ه��ي 
عمرها، وحتذر من �ملمار�صات �ملتبعة 
�لأزي���اء و�لعرو�س، حيث  يف ع��امل 
معتاد  ب�صكل  �لعار�صات  تعاين 
م����ن م�������ص���اك���ل ت��ل��ق��ي �ل���غ���ذ�ء 

�ملطلوب و�ل�صروري.
وح�صب ر�أيها، فان �لزبائن 
تغيري هذه  فقط ميكنهم 
يبد�أون  ع��ن��دم��ا  �حل���ال���ة، 
�لتي  �مل������ارك������ات  مب���ق���اط���ع���ة 
ت�صتغل عار�صات �لأزياء �للو�تي 

يعانني من �صوء �لتغذية.

كاتيا: يخلعن اأ�شنانهن ليبدون 
اأكرث نحافة

 27( �يليز�روفا  كاتيا  �لرو�صية  تعترب 
عاماً( من �لعار�صات �ملخ�صرمات حيث 
12�صنة،  �ملجال منذ  تعمل يف هذ�  �نها 
خمتلفة  �أزي����اء  دور  ت�صاميم  وت��ع��ر���س 
منها )�صانيل(. وهي �لآن وجه للعالمة 

�لتجارية �لأمريكية ماك�س ��صتديو.
وت��ن�����ص��ط ك��ات��ي��ا ح��ال��ي��اً يف جم����ال لفت 
عار�صات  تعي�صه  �ل��ذي  للو�قع  �لأن��ظ��ار 
�مام  حتدثت  فقد  �ل�صغري�ت،  �لأزي����اء 
�جتماع لحتاد طالب جامعة �وك�صفورد 
بني  تنت�صر  �لتي  �لبالغة  �لنحافة  حول 
عار�صات �لأزي��اء، كما �صتديل ب�صهادتها 
عمليات  حول  �لربيطاين  �لربملان  �مام 

��صتغالل �لعار�صات �صغري�ت �ل�صن.
ب����د�أت ك��ات��ي��ا �ل��ع��م��ل يف جم���ال عرو�س 
�لأزياء عندما �لتقتها �إحدى مكت�صفات 
ر�أ�صها  م�����ص��ق��ط  يف  �جل����دد  �ل��ع��ار���ص��ات 
مدينة �صار�توف يف رو�صيا، وكانت حينها 
يف �لر�بعة ع�صرة من عمرها، وقالت لها 
)هل ترغبني يف �لعمل كعار�صة؟( وكانت 
كاتيا تعتقد وقتها �ن �صور �لعار�صات يف 
ر�صومات. وتقول  �أغلفة �ملجالت جمرد 
يف  ���ص��ارم��ة  �ن�صباط  ح��ي��اة  عا�صت  �ن��ه��ا 
بانها  وت�صفها  ربتها  �لتي  جدتها  بيت 

)�صتالني(.
وبعد �صهر و�حد على �كت�صافها، وجدت 
نف�صها تعمل يف باري�س، وكانت تعي�س مع 
فتاتني مر�هقتني �أي�صاً يف �صقة حمامها 
�أ�صّرة. وقالت �ن  معطل ول توجد فيها 
�صر�مة تربيتها �صاعدتها على �ل�صمود 
و�ل����ص���ت���م���ر�ر يف �حل���ي���اة )ت��ع��ل��م��ت �ل 
�أ���ص��رب �خلمر  �لغرباء، ول  �حت��دث �ىل 
و�ن �تناول �ل�صوربة. ومل �أكن �أو�جه �أي 
وبالتايل  �أ���ص��رب �خلمر  ل  لأن��ن��ي  خطر 

�أكون دوماً م�صيطرة على نف�صي(.
فتيات  مفزعة..  �أم���ور�ً  ر�أت  �نها  وقالت 

ي��ق��وم بع�س  16 و17 ع��ام��اً  �ع��م��اره��ن 
ي��ك��ن يف حالة  �أو  ب��ت��خ��دي��ره��ن  �ل���رج���ال 
ل�صغوط  تعر�صت  �نها  كما  بالغ.  �صكر 
�أم���ر م�صحك  وه��و  وزن��ه��ا،  تنق�س  لكي 
ن��ح��ي��ف��ة م�����ص��ب��ق��اً، ترتدي  لن���ه���ا ك���ان���ت 
�لقيا�س ثمانية، وقالت )عندما كنت يف 
�ليابان كانو� ي�صجلون وزين كل يوم بعد 

�لغد�ء، وكان ينتابني �صعور فظيع(.
وهي توؤكد �ن معظم �لعار�صات نحيالت 
�طعمة  ي���ت���ن���اول���ن  و�ن����ه����ن  ب��ط��ب��ع��ه��ن، 
���ص��ح��ي��ة، ول��ك��ن��ه��ا ت�����ص��ي��ف ق��ائ��ل��ة )لكن 
��صطر�ب  يعانني من  فتيات كن  �ع��رف 
يتعاطني  ك��ن  ومنهن  �لع�صبي،  �ل�صره 
غائرة،  خ����دوده����ن  ل��ت��ب��دو  �ل��ك��وك��اي��ني 
لكي  ��صنانهن  خلعن  �ل��ف��ت��ي��ات  وب��ع�����س 

يبدون �كرث نحافة(.
�ل���ت���ي تطرقت  وم����ن �لم������ور �لخ������رى 
�ل����ي����ه����ا ك����ات����ي����ا م���ع���ام���ل���ة �ل����ع����ار�����ص����ات 
تدفع  ل  ما  )غالبا  وتقول  �ل�صغري�ت، 
بالن�صبة  و�حل�����ص��اب��ات  �ج��وره��ن  �ل��ي��ه��ن 
�عرف  و�ن��ا  و��صحة،  غري  مل�صتحقاتهن 
مل�صلحتها.  فيها  تتالعب  �ل��وك��الت  �ن 
و�لفتيات ل يعرفن �جلزء �خلا�س بهن 
�لقانونية  �للغة  يفهمن  ول  �لعقود  يف 
�لتي ت�صاغ بها تلك �لعقود و�لتي يجب 

�ن تكون و��صحة للغاية مل�صلحتهن(.
�لجنبيات  �ل���ع���ار����ص���ات  �ن  وت�����ص��ي��ف 
�للغة  �لقليل من  �صوى  يعرفن  ممن ل 

�لنكليزية ي�صبحن عر�صة لال�صتغالل 
�ل�صاعة  ح��ت��ى  ت��ع��م��ل  ق���د  )ف��ال��ع��ار���ص��ة 
�ل��ث��ال��ث��ة �و �ل��ر�ب��ع��ة ف��ج��ر� م��ن دون �ي 
�ج��ر ����ص��ايف، ول ي��ق��دم لها �ل��ط��ع��ام ول 
�لبع�س  �ي�����ص��ا  ب��ه��ا. وه��ن��اك  �ح���د يهتم 
�لليلة،  لنديتهم  �ح�صارهن  ي��ود  ممن 
وذل������ك جل�����ذب �ل����رج����ال لرت����ي����اد تلك 
�لن���دي���ة. وه����ذ� ج��ان��ب ���ص��ي��ئ يف جمال 
تتلق  �لعار�صة مل  تكون  و�حيانا  عملنا. 
تعمل  �لتي  �لوكالة  �جر ل�صهر من  �ي 
تاأكله..  �صيء  �ي  لديها  يكون  ول  بها، 
ل��ه��ا �ن هنالك  وي���اأت���ي �ح��ده��م وي��ق��ول 
دعوة للع�صاء جمانية يف �لنادي، ويطلب 
منها دعوة �صديقاتها، وبالطبع جتدها 
تذهب �ىل ذلك �لنادي، حيث جتد عدد� 
من �لرجال يحدقون فيها ولكنها تكون 

جائعة ول تهتم بذلك(.
وت�����ص��ع��ى ك��ات��ي��ا �ىل ت��وف��ري درج����ة �كرب 
للعار�صات  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  �حل���م���اي���ة  م���ن 
�لجنبيات �ل�صغري�ت وت�صري كذلك �ىل 
�لعار�صات  وك���الت  تعيني  �ىل  �حل��اج��ة 
مل�صرفات يتحدثن لغتهن لال�صر�ف على 

�حو�لهن.
�لقانونية  �لق�صايا  بهذه  كاتيا  و�هتمام 
�لقانون  ب��ك��ل��ي��ة  �ل��ت��ح��اق��ه��ا  ور�ء  ك����ان 
وتقول  ل��ن��دن.  يف  م��اري  كوين  بجامعة 
)لقد جعلتني جتربتي �عتقد �ن �لقانون 

يقود �ىل حتقيق �لعدل(.

�أغنى 5 ن�صاء يف �أمريكا
 تن�صر جملة فورب�س يف كل عام جمموعة من �لقو�ئم باأغنى �لرجال و�لن�صاء 
�ل�صيا�صيني  و�أغنى  �لريا�صيني  و�أغنى  �ملمثلني  باأغنى  وقو�ئم  �لعامل،  يف 

و�لزعماء، وقو�ئم بالأغنى يف �لكثري من �ملجالت �لأخرى �أي�صاً.
يف قائمة هذ� �لعام عن �أغنى �لن�صاء يف �لوليات �ملتحدة ل يوجد �أي تغيري 
رئي�صي عن قائمة �لعام �ملا�صي، لكن �لتغيري هو يف قيمة ثروة كل منهن. 
ويالحظ �أن جميعهن مل يجهدن يف ما هن عليه �لآن لأن �لرثوة و�صلت 

�إليهن بالور�ثة عن طريق �لأب �أو �لزوج.
تاأتي على ر�أ�س قائمة هذ� �لعام كري�صتي و�لتون، وهي �أرملة جون و�لتون 
�ب��ن موؤ�ص�س �إم��رب�ط��وري��ة )وومل����ارت( �صام و�ل��ت��ون. وك��ان زوج��ه��ا ق��د لقي 
م�صرعه يف حادث حتطم طائرة عام 2006. وتقدر ثروة �ل�صيدة بخم�صة 

وع�صرين مليار�ً وثالثمائة مليون دولر.
�ألي�س و�لتون �بنة موؤ�ص�س )وومل��ارت( وتقدر ثروتها  يف �ملركز �لثاين تاأتي 
يف  ج��د�ً  ن�صيطة  وه��ي  دولر،  مليون  وثالثمائة  مليار�ً  وع�صرين  بثالثة 
ي�صم جمموعة كبرية من  متحفاً  �أخ��ري�ً  �فتتحت  وقد  �ملجالت �خلريية 
�لتحف و�للوحات �لفنية لكن �لقب�س عليها عدة مر�ت بتهمة �لقيادة حتت 

تاأثري �خلمر ترك لطخة �صود�ء حول ��صمها.
�ملركز �لثالث حتتله جاكلني مار�س �لتي تقدر ثروتها بثالثة ع�صر مليار�ً 
ل�صناعة  �صركة  لأك���رب  �ل��وح��ي��دة  �مل��ال��ك��ة  وه��ي  دولر،  مليون  وث��م��امن��ائ��ة 

�حللويات يف �لعامل تقدر مبيعاتها �ل�صنوية بثالثني مليار دولر.
جاكلني هي �لوحيدة �لتي ل تز�ل على قيد �حلياة من �جليل �لثالث من 

ورثة فر�نك مار�س �لذي �أ�ص�س �ل�صركة �لتي حتمل ��صمه عام 1911.
يف �ملركز �لر�بع تاأتي �آن كوك�س �صامربز �لتي تقدر ثروتها باثني ع�صر مليار�ً 
�إمرب�طورية  موؤ�ص�س  كوك�س  جيم�س  �بنة  وهي  دولر،  مليون  وخم�صمائة 

كوك�س �لإعالمية.
كان �لرجل يعمل �أ�صتاذ�ً يف �إحدى �ملد�ر�س حني ��صرتى �صحيفة حملية عام 
1898 وما لبث �أن �أ�صبح مالكاً لإمرب�طورية )كوك�س( �لإعالمية �لتي 
متتلك �لآن �صبع ع�صرة �صحيفة يومية وخم�س ع�صرة حمطة تلفزيونية 

و�صتاً وثمانني حمطة �إذ�عية.
يف �ملركز �خلام�س و�لأخري للقائمة حتل �أبيغال جون�صون �لتي تقدر ثروتها 

بع�صرة مليار�ت وثالثمائة مليون دولر.
هي �بنة �إدو�رد كرو�صبي جون�صون موؤ�ص�س �صركة )فيديالتي( �لتي تعترب 

�أكرب �صركة لال�صتثمار يف �لوليات �ملتحدة.
1988 فهي حتمل �إجازة  بد�أت �لعمل يف �ل�صركة كمحللة �قت�صادية عام 
�أ�صبحت  �أن  �إىل  �أن ترقت  ب��اإد�رة �لأعمال من هارفارد، وما لبثت  جامعية 
�أن و�لدها  �أنباء عن  �أبرز مديري �ل�صركة �لعمالقة وترتدد  �لآن من بني 

�صوف يتنازل لها عن رئا�صة �ل�صركة قريباً.

�شهادات تك�شف جوانب خمتلفة ومزعجة يف حياتهن

�جلانب �لآخر لعامل عار�صات �لأزياء
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تاج حيدر يف
 )طوق �لبنات(

)طوق  يف  �لن�صائية  �لبطولة  لأد�ء  حيدر  تاج  �ل�صورية  �لفنانة  ت�صتعد 
�أحمد  للكاتب  ن�س  عن  رج��ب،  زه��ري  حممد  �ل�صوري  �إخ���ر�ج  �لبنات(، 

حامد، و�إنتاج �صركة )قبن�س لالإنتاج و�لتوزيع �لفني(. 
و��صف،  منى  �لدين،  �صوز�ن جنم  ع�صاف،  ر�صيد  بطولة:  �مل�صل�صل من 
�ل�صيخ  قي�س  ���ص��رف،  و�ئ��ل  �صبيعي،  رفيق  ج��رب،  م��رح  �ل��ن��ه��ار،  معت�صم 
و�أندريه  نادين خ��وري، فايز قزق، زهري رم�صان،  �صامي،  جنيب، �صمر 

�صكاف...

خالد �أبو �لنجا 
يوقع عقد )ديكور(

وقع �لفنان خالد �أبو �لنجا تعاقده مع �صركة )نيو �صين�صري( لتقدمي 
�ملخرج  �لعام �جلديد مع  بد�ية  ت�صويره  يبد�أ  �ل��ذي  )دي��ك��ور(،  فيلم 
�أن يعر�س يف دور �لعر�س بالأبي�س و�لأ�صود يف  �أحمد عبد�هلل، على 
حورية  �لفيلم  لبطولة  ر�صحت  �ل�صركة  ج��دي��دة.  �صينمائية  جتربة 
فرغلي، �ملتعاقدة مع �ل�صركة �أ�صال لتقدمي �أفالم عدة خالل �لفرتة 

�ملقبلة.

• ماذ� عن �ألبومك �لغنائي �جلديد ؟
�ل�صعر�ء و�مللحنني، منهم  ع��دد كبري م��ن  م��ع  �لأل��ب��وم  ه��ذ�  �أت��ع��اون يف   -
حممد رفاعي �لذي ي�صتاأثر بن�صيب �لأ�صد يف �لألبوم، فقد كتب 5 �أغنيات 
من �إجمايل 14 �أغنية. كما �أتعاون للمرة �لأوىل مع �ل�صاعر مالك عادل 
�ل�صعبي،  �لغنائي  بلونهما  ��صتهر�  �للذين  �ملنعم،  عبد  حممد  و�مللحن 

ومعظم �أغنياته مبهجة وبعيدة عن �لأفكار �لكئيبة، وذلك لأن �جلمهور 
كانت  و�ل�صيا�صة  �ملا�صية،  �لفرتة  خ��الل  و�لأمل  �حل��زن  من  كثري�ً  عانى 

حمور حياتهم و�أثرت على حالتهم �ملز�جية ب�صكل �صلبي.
�لذي �صتقدمينه يف  �ل�صعبي  �للون  �لغنائي مع  �أ�صلوبك  وهل يتنا�صب   •

�لألبوم؟

- �أحر�س د�ئماً على جتربة كل �لألو�ن �لغنائية، وعندما كتب مالك عادل 
�ملنعم،  عبد  حممد  �مللحن  يل  و�أ�صمعها  فَيّا(  حاجة  )�أحلى  �أغنية  كلمات 
جناحها  متوقعة  و�أن��ا  لالألبوم،  �صمها  على  و�أ���ص��ررت  كثري�ً  بها  �أعجبت 

لأنها قريبة من �لنا�س.
• كيف تختارين �أغنياتك؟

مر�ت  �لكلمات  �إىل  و�أ�صتمع  عمل،  �أي  على  �ملو�فقة  قبل  طوياًل  �أت��ردد   -
عديدة و�أتناق�س مع �مللحن يف كل �لتفا�صيل، لكنني �أعترب نف�صي متو�زنة 
�أت��رك قلقي يعطلني، بل هو عادة د�فع لتح�صني �لأد�ء وتقدمي  لأنني ل 

�لأف�صل جلمهوري �لذي منحني ثقته وجعلني جنمة.
• ملاذ� تاأخر موعد �إ�صد�ر �ألبومك؟

5 �صنو�ت، فقد  - ��صتقت كثري�ً جلمهوري �لذي غبت عنه ما يقرب من 
�لعام  �لغنائي خ��الل مو�صم عيد �حل��ب  �ألبومي  �ملفرت�س ط��رح  ك��ان من 
2011، لكن مت تاأجيله ب�صبب �لثور�ت �لتي حدثت يف �لوطن �لعربي من 
وقتها حتى �لآن. و�أمتنى �أن ينعم �لوطن �لعربي بال�صتقر�ر خالل �لفرتة 
�ملقبلة حتى يعود �لفن �إىل �صابق عهده من جديد، فهو �صناعة ر�قية يجب 
�أن نحافظ عليها وندعمها ب�صتى �لطرق، و�أنا �صاأطرح �لألبوم مهما كانت 
�لظروف لأنني ��صتقت جلمهوري كثري�ً. كما �أنني �أّجلت �لألبوم �أكرث من 
مد�ر  على  �ألبوماتهم  طرحو�  �لذين  �ملطربني  من  �لعديد  وهناك  م��رة، 
ما،  نوعاً  م�صتقر  �حل��ايل  �لوقت  �أن  �أرى  كما  �ملا�صية،  �لثالث  �ل�صنو�ت 

لذلك لن �أوؤجله جمدد�ً لأنني ل �أعلم ماذ� �صيحدث م�صتقباًل.
• وما �صبب توقيعك لعقد توزيع فقط مع �صركة )مزيكا( و�ملنتج حم�صن 

جابر؟
�أي  �أثقل على  �أن  �أري��د  �لفنية، ول  �ختيار�تي  �أك��ون ح��رة يف  �أن  �عتدت   -
ب�صبب خ�صائر  �لكثري حالياً  باتو� يتحّملون  �ملنتجني  �أن  منتج، خ�صو�صاً 
�لقر�صنة. و�أ�صكر �ملنتج حم�صن جابر �لذي �أعتربه د�عماً للفن و�صامد�ً 
�أي عر�س  على  و�أن��ا مو�فقة  �لنهيار،  �لغناء من  على �صناعة  وحمافظاً 
يريده حم�صن جابر �صو�ء �إنتاج وتوزيع �أو توزيع فقط لثقتي به وبقدر�ته 
�لإنتاجية وجتمعنا ِع�صرة طويلة، كما �أنني ح�صلت على جائزة )ميوزك 

�أورد( و�أنا معه.
• وماذ� عن جديدك يف �لفيديو كليب؟

- �نتهيت من ت�صوير 3 كليبات غنائية من �لألبوم �جلديد، �أولها كليب 
ا( �لذي �صيعر�س قبل طرح �لألبوم باأيام قليلة، و�صاأطرح  )�أحلى حاجة فَيّ
�لكليبني �لآخرين تباعاً، كما �صاأقوم بت�صوير كليب ر�بع من �لألبوم قريباً 

و�صيكون بناء على رغبة جمهوري.
• هل �صتو�كبون �لثورة �لتكنولوجية يف �لرتويج لالألبوم؟

- بكل تاأكيد، فذوق �جلمهور تغرّي حالياً عن �ملا�صي ب�صكل كبري و�أ�صبح 
فانتهت  �لأغ��ن��ي��ات،  �إىل  �ل�صتماع  يف  )�لديجيتال(  �إىل  يتجه  �جلمهور 
وغريهما  و)يوتيوب(  ث��ري(  بي  )�إم  منها  ب��دًل  وح��ّل  �لألبومات  �صناعة 
�أ�صبح ��صتخد�مه قلياًل، لذلك  من �لو�صائل �لرقمية. حتى )�ل�صي دي( 
�صندرك تلك �لثورة �لرقمية �جلديدة و�صنقوم بطرح �أغنيات �لألبوم على 
للرتويج  و�لرقمية  �لإعالمية  �لو�صائل  وجميع  و)في�صبوك(  )يوتيوب( 

لالألبوم ب�صكل �إيجابي.
• ملاذ� و�فقت على خو�س جتربة تقدمي �لرب�مج يف )يال نغني(؟

و�لحتفاء  باجلديد،  �ل��ق��دمي  ورب��ط  �لأج��ي��ال،  تو��صل  فكرة  جذبتني   -
بالفن �لقدمي. ففكرة �لربنامج د�رت حول غناء مطربي �جليل �حلايل 
ف��ريوز، عبد �حلليم حافظ،  كلثوم،  �أم  �أم��ث��ال  �لعمالقة  زم��ن  لأغ��ان من 
ن�صبة  �لفن �جلميل، و�لربنامج حقق  ف��وزي، وغريهم من جنوم  حممد 

م�صاهدة عالية، وهذ� �لأمر �أ�صعدين كثري�ً.
• بر�أيك ما �لذي ميزك كمذيعة يف هذ� �لربنامج؟

�لفئات  �ل�صباب، وكل  ن�صمعه ويتعلم منه  �أن  ن�صتحق  �ل��ذي  �لفن  �أق��دم   -
�لعمرية لُبد �أن يتعرفو� على �لأجيال وعلى تاريخ �لفنانني �لذين �أثرو� 
جيدة  وفنية  �إعالمية  جتربة  قدمت  �أنني  و�أرى  تربيتنا،  ويف  حياتنا  يف 

ب�صهادة �جلمهور و�لنقاد.
• ما حقيقة ��صتعد�دك خلو�س جتربة �لتمثيل مرة �أخرى؟

�أكرث من عر�س، لكنني ما زلت م��رتددة يف �تخاذ �لقر�ر  - تلقيت �أخ��ري�ً 
لأنني �أود �أن �أقدم عماًل جيد�ً ي�صيف �إىل م�صو�ري �لغنائي، و�جلودة هي 
�صرطي �لأول لقبول �أي عر�س متثيلي، فاأنا ل �أبحث عن جمرد �لتو�جد، 

ولكنني مهتمة باإ�صافة ب�صمة مميزة �إىل �أي عمل متثيلي �أ�صارك فيه.
• هل تغالني يف �أجرك؟

- بالطبع ل، لأنني �أح�صل على ما يتنا�صب مع قدر�تي وموهبتي و�أترك 
�ل��ت��ق��دي��ر جل��ه��ة �لإن���ت���اج، وم���ن �مل���وؤك���د �أن��ه��ا ل��ن جت��ام��ل��ن��ي وتعطيني ما 

�أ�صتحق.

تعود لل�شاحة الغنائية بعد غياب طويل 

لطيفة: �أتردد طوياًل قبل �ملو�فقة على �أي عمل
تعود الفنانة التون�شية لطيفة اإىل ال�شاحة الغنائية بعد غياب طويل عن جمهورها من خالل األبوم 

نال ح�شة  الذي  وامللحنني، منهم حممد رفاعي  ال�شعراء  جديد تعاونت فيه مع عدد كبري من 

االأ�شد يف االألبوم، فقد كتب 5 اأغنيات من اأ�شل 14 اأغنية. واعرتفت لطيفة اأنها ترتدد طوياًل 

انتهت من  اأنها  اإىل  الكلمات مرات عديدة، الفتة  اإىل  اإذ ت�شتمع  اأي عمل،  املوافقة على  قبل 

ا(. كما اأكدت اأن دخولها ملجال  ت�شوير 3 كليبات غنائية من االألبوم، اأولها )اأحلى حاجة فَيّ

التمثيل م�شروط بجودة العمل:

غادة �إبر�هيم...
 بني )خلبطة( و)5 دقائق(

و�أنها  ونادية �جلندي،  نبيلة عبيد  للفنانتني  �إهانتها  تردد حول  ما  �إبر�هيم،  �مل�صرية غادة  �لفنانة  نفت 
�لفنية  خرب�تهما  من  وتتعلم  �لفني  م�صو�رهما  حترتم  �أنها  موؤكدة  )وىّل(،  باأنه  �لفني  عهدهما  و�صفت 

�لكبرية، وت�صعى للو�صول ملكانتهما �لفنية لدى �جلمهور. 
�إن )نادية ونبيلة لهما ق�صة كفاح كبرية د�خل �لو�صط �لفني للو�صول للمكانة �لتي هما عليها  وقالت: 
�أي من  �لإط��الق ول حتب �حلديث عن  �أي من زمالئها على  لي�صت عد�ئية جت��اه  �أنها  و�أو�صحت  �لآن، 
زمالئها د�خل �لو�صط �لفني حتى لو كان �أ�صاء �إليها(. وعن جديدها �لفني؛ ك�صفت �أنها ت�صتعد لبطولة 
فيلم جديد بعنو�ن ) 5 دقائق( من �إنتاج و�إخر�ج �صعيد �لبيطار وتدور �أحد�ث �لعمل يف نقطة حدود بني 
خان يون�س ومنطقة �لرز�ق، حيث تتقابل �صخ�صيات �لفيلم وحتكي كل منها ق�صتها و�ملعاناة �لتي و�جهتها 
ليحمل �لعمل �إ�صقاطا على حال �لدول �لعربية �لآن. و�أ�صارت �إىل �أنها ت�صور حاليا �لفيلم �لرو�ئي �لق�صري 
)خلبطة( بامل�صاركة مع نهال عنرب وحممد متويل وخالد حممود وميار �لغيطي وتاأليف خالد فرحات، 

و�إخر�ج عبد�هلل ف�صل.

األحد  -  15  ديسمبر    2013 م   -   العـدد    10970
Sunday   15   December   2013  -  Issue No   10970



األحد  -  15  ديسمبر    2013 م   -   العـدد    10970هم�س
Sunday   15   December   2013  -  Issue No   10970

بيت الق�صيد

ال�شاعرة الهام�س

م�سافات يعطي  ما  الّطرد  يف 

بـات ــا   م راعــيــه  ــا  اخل يف   يل 

م�سابـات طـرده  مـع  لـه  يل 

مـيـات امثالـهـم  واربوعـنـا 

مـزيّـات معـهـم  للخـوي  لـي 

قـويّـه �سـربـه  لــه  و  يلحـق 

خـويّـه و  الّربـع  �سـّوع  وال 

طــريّـــه ثـنـادوهــا  يـ�سـلــع 

�سـّبــان وانـفـ�سـهـم زكــّيــه

حمـّيـه و  ومــدراة  ح�سـمـه 

ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان ) طيب اهلل ثراه (  

يا عيال زايد غري داري فا دار

                      والكل رهن ال�سارة كبري و�سغري

ما ترخ�ص االأرواح اإال لاأخيار

                        متوارثينه بكل فخر/ن وتقدير 

حكمــــــــة

للتواصل:
E-mail:xhms@hotmail.com

فاكس: 4488436   

موزة بنت جمعة املهريي رحمها اهلل�شعر: �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم )فزاع(

كلنا خليفة

 م�شاهره عيني وال تنام

ا�������ش������ب������ه   ع�����ق�����ال�����ه  حل�������ر حل����ال����ه

م������ن ك������رث ع��������زة ن���ف�������ش���ه اجل����ف����ال����ه

ت����ن����ام وال  ع�����ي�����ن�����ي  م�������������ش������اه������ره 

ب����ت����ن���������ش����دج ع�������ن ن������ا�������ض اأح�����������ش�����ام

ن�������ش���ي���ب ورب������ع������ه ����ش���ب���ع���ة اأن�����ع�����ام

ق����������اد ال���������ذل���������ول وت�������������اح خل����ط����ام

ق����ل����ب����ي جت���������ش����م ����ش���ب���ع���ة اأج���������ش����ام

ل�������ك ال�������ع�������ذر ي�������ا ح����ل����ي����و ل����و�����ش����ام

ع����ل����ن����ي اأف�������������ارج ������ش�����وف االإ�������ش������الم

غ������ال������ني ع������ن������دي ول������ك������م اأر��������ش�������ام

م�������رت��������ش�������ف ع�������������ام ع�������ل�������ى ع�������ام

االأوالم يف  ي�������ت  ك��������واك��������ب   اإال 

ي����ع����ل����ه م�����ط�����ره�����ا �����ش����ب����ع����ة اأي����������ام

م�����ا������ش�����دت�����ه م����������ن����������ازل   م�����ن�����زول�����ه

ال�����دول�����ه را����������ض  ف�������وق  اال  م����اي����ن����زل 

ال�������ش���ل���ي���ب���ي ال���������ش����رت����ا  ه����ب����ت  واإن 

ن���������ش����ي����ب����ي ف������ي������ه������م  يل  ال����������ب����������دو 

وال������������������ذم ف�����ي�����ه�����م م���������ا ي�������ش���ي���ب���ي

واأب�����������رح�����������ت م������ن������ه م�������ش���ت�������ش���ي���ب���ي

وا������������ش�����������وف ف�������رق�������اه�������م ت���ع���ي���ب���ي

ي��������ا ال�������غ�������ر ب��������و خ�����������ش�����ر ج���ب���ي���ب���ي

غ�������ش���ي���ب���ي م�����ن�����ك�����م  ج������������اين  اإن 

ج����ري����ب����ي ������ش�����ن�����ني  م  ه������������وب  م���������ا 

م���������ن���������دام ح���������ي وق�������ب�������ل اأغ�����ي�����ب�����ي

وال������������ي������������وم ب�����ج�����ع�����ل�����ه�����ا ت����غ����ي����ب����ي

اجل����ل����ي����ب����ي ذاك  ع������ل������ى  ي�������اخ�������ذ 

رعد ال�شالل

ريت�يت
 

جمعت التغريدات : غاية 
مبارك املن�شوري

 mubarak7797@  
�شربت  بغيابك   وال  به  فايده 
غري  التمني  واجلروح  الكايده
 اخاف طول  ال�شرب ما  ينفعني

واموت من �شوقي بجرعه  زايده
**

 فهد بن غراب
 FAGALMARRI@  

اأحيان : �شدري من نظر عيني ي�شيق 
و اأحيان : ال و اهلل .. من اللي اآ�شمعه
مدري اأنا اللي غري و اأح�شا�شي رقيق 

واأال / �شدور النا�ض ماآ فيها �شعه 
**

 بن قالله العامري
 BinQalala@  

ما تعرف ان ال�ش�وق والبعدغالب 
ما تع�رف املع�شوق �شوق�ه ي�شده 

وقلبي ترى ي�ازين من غري اأبواب 
اإقبل ت�رى �شوق�ي و�شل حيل حده  

مقامات زايد وعيون املها “�شرية �شعرية”

كتاب يو�كب عظمة �لإجناز�ت
�لتابعة  �ل�صعر  �أكادميية  �أ�صدرت 
للجنة �إد�رة �ملهرجانات و�لرب�مج 
�أبوظبي  يف  و�ل��رت�ث��ي��ة  �لثقافية 
ل��ل�����ص��اع��ر حممد  ���ص��ع��ري��اً  ك���ت���اب���اً 
»مقامات  ب��ع��ن��و�ن  ق����دورة  جن��ي��ب 

ز�يد وعيون �ملها ».
 �لكتاب يقع يف 135 �صفحة من 
عن  وه��وع��ب��ارة  �ملتو�صط،  �لقطع 
م�صرية  ت��و�ك��ب  �صعرية  م��ق��ام��ات 
ز�يد  �ل�صيخ  �هلل  ب���اإذن  ل��ه  �ملغفور 
حيث  ن���ه���ي���ان،  �آل  ����ص���ل���ط���ان  ب����ن 
ع��رب �مل��وؤل��ف ع��ن �إع��ج��اب��ه بعظمة 
�لإجن�������از�ت ق���ائ���اًل: »���ص��ك��ب��ت من 
روحي روحاً و�عية للمعجزة �لتي 
حتققت ع��ل��ى �أر�����س �لإم�����ار�ت يف 
�آل نهيان  �صلطان  ز�ي��د بن  رعاية 

لها،  �إط���ار�ً  �لفنية  �حلكاية  – عددها وجعلت  مقامات  �صكل  على  فجاءت 
93 مقامة - يكمل بع�صها �لآخر، كما �أنني ��صتلهمت �أ�صعاري من �أقو�ل �ل�صيخ 
و�لتكوين  �ل��ن�����ص��اأة  ف��اأب��رزت  وم��و�ق��ف��ه  وت�صريحاته   - ث���ر�ه  �هلل  – ط��ّي��ب  ز�ي���د 
و�لعطاء«.  ومل يكتف �ل�صاعر بال�صرد �لرو�ئي بل �ختار ورتب �لأحد�ث ترتيبا 
فنيا توخى فيه �لإقناع و�لتاأثري، و��صتقى �حلو�دث من �لو�قع، ونظر�ً ل�صرورة 
»لعيون  كو�صفه  فنياً  ت�صوير�ً  و�مل�صاهد  �للقطات  بع�س  �صّور  �ل�صعري  �لعمل 
�ملها و�لظباء و�أعمال �لبحر و�ل�صيد بال�صقور »، لكن وحدة �لبناء ظلت توؤلف 
�ملقامات، كما �عتمد �حلو�ر و�ملناجاة يف تو�صيع �لأحد�ث  �مل�صاهد يف ن�صيج  بني 
حبك  �لذي  �لرفيع  �خليط  هو  �لق�ص�صي  �لطابع  وكان  �ل�صخ�صيات،  وحتريك 
�لتي متثلت يف  �لعربية  �لعبقرية  تو�صح ف�صل  و�ملقامات    . �ملقامات يف حبكته 
حكمة ز�يد وعمق نظرته وت�صميمه على �لقيم �خلالدة وت�صطري �ملعجز�ت، وهي 
كما يعتقد �ل�صاعر م�صباح للوعي �لعربي �ملوؤمن بالقدرة على تخطي �لعقبات 
من �أجل بناء �لعقل �ل�صليم يف �جل�صم �ل�صليم ك�صعار كان �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 
ز�يد علماً من �أعالم �لدعوة له، بل كان عاماًل على حتقيقه باعتبار �أن �ل�صباب 
هم �لرثوة �حلقيقية وهم �أمل �مل�صتقبل.  و�لكتاب يقدم عماًل �أدبياً ذو م�صمون 
له  �ملغفور  بطلها  كان  فريدة  يتحدث عن جتربة  كونه  بالأهمية  تربوي جدير 
باإذن �هلل �ل�صيخ ز�يد بن �صلطان �آل نهيان.  و��صتخدم �ل�صاعر من بحور �ل�صعر 
�لبحر �لطويل �لذي ير�ه باأنه له ف�صائل عند �لعرب يف �ل�صياغة و�ل�صتيعاب 
مع حماولته �ل�صيطرة على �لتفعيالت قدر �مل�صتطاع وح�صب �ل�صرورة، ف�صكن 
�أو�خر �لقو�يف تارة ، وتارة ��صتخدم �حلذف بالتفعيلة �لر�بعة »مفاعيلن » فكانت 
بالت�صرف  ق��ام  كذلك  معا،  �ل�صطرين  �أو  �لأول  �ل�صطر  يف  »مفا«  �أو   « »مفاعي 
يعترب  مل  حيث  »مفاعلن«،  بدل  »مفاعالن«  فجعلها  �أحيانا  �لأخ��رية  بالتفعيلة 
يدعي  ول  �ل��ف��ر�ه��ي��دي  �أح��م��د  ب��ن  �خلليل  تفعيالت  ق��ان��ون  على  خ��ارج��اً  نف�صه 
�ل�صعرية  �ل�صياغة  لتي�صري  �إيقاعيا  ت�صرفا  عمله  ك��ان  ما  بقدر  فيه،  �لجتهاد 

و�إجر�ئها يف �ملجرى �ل�صمعي �ملتناغم.
 �ل�صاعر  حممد جنيب قدورة 

ولد حممد جنيب قدورة عام 1952 يف حلب خميم �لنريب من �أ�صرة فل�صطينية 
تعود �أ�صولها �إىل بني خمزوم ، مقيم يف �لإمار�ت، عمل يف �لتدري�س وي�صارك يف 
�ل�صحف  يف  ين�صر  و�لنقد،  و�مل�صرحية  �لق�صة  يكتب  �صاعر  �لثقافية،  �لأن�صطة 
و�ملجالت و�لدوريات.  يحمل �إجازة يف �للغة �لعربية وكتبه �ملطبوعة هي : �صقر 
�لقو��صم – ملحمة نامو�س جلفار- جتليات �ل�صهيد �صامل �صهيل خمي�س- �إ�صر�قة 

�ل�صارقة عا�صق �ليا�صمني – ذلك �لإن�صان �صيف بن علي �جلرو�ن.
�أما �ملخطوطات فهي : دبي زمان �لو�صل – �لوعي �لرتبوي عند �أحمد بن ماجد 
�لقو��صم – �ل�صرية �ملاجدية – �صناعة �لل�صان  �صلطان  ظاهر-  �بن  – تغريبة 

�لعربي- فتى �خللجان �صلطان بن علي �لعوي�س .

وال�شعار للجمهور  ال��ع��ز  ي���وم  ف  حت��ي��ات��ي 
االأنظار يلفت  مبتداها  ق�شيدة  منه  لكم 
الدار ي�شكنون  واللي  ال��دار  حب  ف  معانيها 
ومن يع�شق �شوات ال�شبق ويتظمر �شوات اعمار
املظمار داخ��ل  يف  الهجن  تيمات  كل  ي�شخر 
بتار ���ش��ارٍم  داره  دون  و���ش��ع��ره  ي�شخرها 
تغطر�ض يا وطنا غ�شنك اأخ�شر وال�شما مدرار
بار اب���ٍن  ول���الأب  االأب���و  مثل  للولد  خليفة 
اجلار نعم  واجل���ار  معزب  لل�شيوف  خليفة 
النار ت�شب  الفتنة  هل  قامت  ما  كل  خليفة 
االأعمار دون��ك  كلمة  ال��روح  بدم  لك  ن�شطر 
حتتار ال  اأع���داك  ب��دم  ن�شطرها  تبغي  ول��و 
واالإبهار الفكر  زعيم  الدولة  ري�ض  ونايب 
االأفكار معظم  حتدى  اهلل  خلقه  من  �شعاره 
ا�شعار ن��ع��ت��ربه  ل��ل��ت��ق��دم  ���ش��ع��اره  ه���ذا  وم���ن 
امل�شوار كمل  امل��ع��زة  رك��ب  على  خالد  واأب���و 
الغفار يالواحد  لنا  منك  نعمة/ن   وج��وده 
�شار ومهما  حكامك  ظل  يف  وطن  يا  تفاخر 
ويغار حبها  جت��دد  ع�شاقك  ق��ل��وب  عليك 
ثار لعينك  �شعبك  املعركة  رحاة  دارت  واإذا 
نختار ن��ب��ي  غ���ريه  وال  االأول  امل��رك��ز  ن��ح��ب 
���ش��دق م���ا ق��ال��ه امل��ت��ن��ب��ي امل��ت��ف��رد امل��غ��وار
كبار عني  يف  ت�شغر  دائما  الكبرية  اإن  يقول 
اأقول ف عيون �شيوخنا كل الكبار �شغار وانا 
ل��ن��ا ث���ورة ب��ن��اه��ا زاي���د اخل��ال��د وح���ن ث��وار
واأنا ال جيت اأ�شافر ما خذيت من البلد تذكار
وبا�شتمرار حمبتها  جت��ري  دم��ي  جم��رى  مع 
وال�شعار للجمهور  ال��ع��ز  ي���وم  يف  حت��ي��ات��ي 

مفاخرها داره  اأعلنت  يوم  �شاعر/ن  يقوله 
اآخرها ف  تقدير  ال�شعر  جماهري  له  وتاقف 
ب�شاعرها م��اين  ت��رى  معانيها  عا�شت  واإذا 
نادرها ويجيب  تطاوعه  البحور  جزيالت 
ي�شخرها م��ا  ال��ق��وايف  �شعيبات  يعقل  فهل 
بذاخرها ه��و  م��ا  ترابها  ح��د  دون  وروح���ه 
وتقدرها ت��ق��درك  اللي  ال�شيوخ  ظ��ل  حت��ت 
واأك��ربه��ا دول��ت��ن��ا  ل�شعاف  ف��زع��ٍة  خليفة 
مذاخرها �شحت  ال  ذخ��ر  خليفة  ول��الأم��ة 
يدحرها بالعزم  الفنت  واأه��ل  نارها  يطفي 
تغريها م��ا  وامل��ن��اي��ا  غ���ايل  واأن����ت  رخي�شة 
ن�شطرها ل��ك  حنا  حت��ت��ار  ال  اأع����داك  ب��دم 
يفكرها ان��ه��ا  الأج����ل  االأف���ك���ار  وده  ت����دور 
يخو�ض امبعركة االأفكار واأهل الفكر ين�شرها
ناظرها ال��ع��ني  ي�شر  ال��ل��ي  دب��ي  ل��ه  وت�شهد 
مبحاجرها تن�شاف  النا�ض  بقلوب  حمبته 
مقدرها النعمة  لنا  ياللي  ق��درت��ك  جتلت 
ناخرها اللي كثري احل�شد  القلوب  ال ترهبك 
بع�شها من بع�ض وا�شمك تغنى به حناجرها
مقابرها حتفر  للوغى  رج��ال��ك  تقدم  قبل 
نك�شرها م��ه��م��ت��ن��ا  ال��ق��ي��ا���ش��ي��ة  االأرق�������ام 
واك��رره��ا معانيها  اأ�شتن�شخ  ودي  ب��ف��ك��ره 
اكربها ما  ا�شغار  عيون  يف  ال�شغرية  ولكن 
م�شغرها اهلل  االأم����ور  ك��ب��ريات  بحنكتهم 
ل��ث��ورة زاي���د اهلل وح���د ال���دول���ة وط��وره��ا
اأتذكرها ���ش��ان  على  اأت��ذك��ره��ا  ���ش��ان  على 
م�شاعرها مع  تبقى  وال��روح  باجل�شد  اأ�شافر 
مفاخرها داره  اأعلنت  يوم  �شاعر/ن  يقوله 

ي�م العز


