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دعوى لإعطاء املواطنة ل�شمبانزي 
مدينة  يف  ملحكمة  بطلب  احليوان  حلقوق  اأمريكية  منظمة  تقدمت 
نيويورك العتبار �صامبانزي حمتجز يف ظروف غري مالئمة �صخ�صا 

اعتباريا يتمتع بكافة حقوق املواطنة.
تومي  ال�صمبانزي  مبعاملة  راي��ت�����س  ه��ي��وم��ان  َن��ن  منظمة  وط��ال��ب��ت 

كمواطن يتمتع باحلق يف احلرية اجل�صدية و تقرير امل�صري .
ونقلت وكالة االأنباء الفرن�صية عن �صتيف واي�س موؤ�ص�س املنظمة قوله 
نحن نطالب بح�صول ال�صمبانزي على حق تقرير امل�صري واالختيار 
رفع  اعتزامها  اىل  املنظمة  وا���ص��ارت   . حياته  بطريقة  يتعلق  فيما 
دعاوى ق�صائية مماثلة عن ثالثة قرود اآخرين يف حماولة الطالق 

�صراح القردة االربعة.
وتقول املنظمة اإن القرد يعي�س يف مقطورة يقول �صاحبها اإنه انقذه 

من مكان �صابق كان ي�صاء معاملته فيه.
احليوانات  بها  تعامل  التي  القوانني  تغيري  يف  رغبتها  اإىل  واأ���ص��ارت 

والكائنات التي ترى املنظمة اأنها ميكن ان تتمتع باال�صتقالل.
وقالت اإنه قد ينتهي االأمر بها اإىل رفع دعاوى ق�صائية بالنيابة عن 

الدالفني واحليتان واالأفيال وبع�س اأنواع القردة.

متهمة باختطاف ابنتيها لختالف الكنية
اُتهمت اأم بريطانية باختطاف ابنتيها بعد رف�س م�صوؤويل الهجرة يف 
الواليات املتحدة ت�صديقها باأنهم عائلة واحدة، ب�صبب اختالف الكنية 

يف جوازات �صفرهن.
و�صقيقتها  عاماً   13 بري�صيفال  كيتي  اإن  ميل  ديلي  �صحيفة  وقالت 
والتي  املطلقة  ت��رين��ر،  فيكتوريا  وال��دت��ه��ن  راف��ق��ت��ا  ع��ام��اً   12 اإي���ال 

ت�صتخدم كنية خمتلفة، يف زيارة اإىل نيويورك.
كينيدي  ج���ون  م��ط��ار  يف  ال��ه��ج��رة  م��وظ��ف��ي  زودت  االأم  اأن  وا���ص��اف��ت 
واإيال  كيتي  ابنتيها  م��ي��الد  و���ص��ه��ادات  ط��الق��ه��ا  ب�����اأوراق  ب��ن��ي��وي��ورك 
لكنهم  زواج��ه��ا،  ووث��ي��ق��ة  بري�صيفال  بكنية  ال�صابق  �صفرها  وج���واز 
باأخذهن  لها  ت�صمح  الفتاتني  وال��د  من  بر�صالة  بتزويدهم  طالبوها 
خارج بريطانيا، وهددوا باعادتها اإىل هناك قبل اأن ُيذعنوا يف نهاية 

املطاف.
وا�صارت اإىل اأن فيكتوريا هي الراعي الرئي�صي لكيتي و�صقيقتها اإيال 
احتفظتا  الفتاتني  لكن  ع��ام��اً،   11 قبل  والدهما  م��ن  طالقها  بعد 

بكنية والدهما )بري�صيفال( وعلى النقي�س من والدتهما.
ون�صبت ال�صحيفة اإىل كيتي قولها اإنها اطلقت االآن حملة على االإنرتنت 
على  الوالدين  كال  ا�صماء  لو�صع  الربيطانية  الداخلية  وزارة  تدعو 
جوازات �صفر االأ�صخا�س دون �صن 18 عاماً، يف اعقاب احلادث الذي 
وا�صافت   . املتحدة  ال��والي��ات  يف  ووالدتها  �صقيقتها  مع  له  تعر�صت 
اأُ�صيبت ب�صدمة حني رف�س موظف الهجرة مبطار جون  اإنها  كيتي 
كينيدي يف نيويورك قبول الوثائق التي قدمتها والدتها، واأ�صّر على 
طلب تزويده بر�صالة من والدها تاأذن لوالدتها باأخذها مع �صقيقتها 
اإىل اخلارج، حتى اأنه هدد باعادتهن اإىل بريطانيا قبل اأن ي�صمح لهم 

يف نهاية املطاف بالدخول اإىل الواليات املتحدة .

م�شا�شة تزن 3.6 اأطنان
متكنت بلدة يونانية من �صنع م�صا�صة تزن 3.6 اأطنان ما اأتاح لها 

حتطيم الرقم القيا�صي العاملي الأكرب م�صا�صة يف العامل.
التي  امل�صا�صة  اأن  القيا�صية  ل��الأرق��ام  العاملية  االأك��ادمي��ي��ة  واأع��ل��ن��ت 
بلدة  امل��ي��الد يف  بعيد  االإح��ت��ف��ال  اإط����ار  ي��وم��ني، يف  ا���ص��ت��غ��رق �صنعها 
تريكاال، كانت تزن 3.6 اأطنان، حمطمة بالتايل رقماً قيا�صياً جديداً 

الأكرب م�صا�صة يف العامل.
ويذكر اأن الرقم القيا�صي ال�صابق كان ذهب مل�صا�صة تزن 3.2 اأطنان 

�صنعت يف كاليفورنيا يف العام 2012.

عراك يف الربملان ب�شبب ن�شاء
�صهد جمل�س النواب الرو�صي ، م�صاجرة 
بني نائبني ميثالن حزب رو�صيا املوحدة 
احلاكم ، وذلك ب�صبب طلب اأحد النائبني 
للن�صاء  اإقامة متثال  �صرعية  التاأكد من 
م�صرعهن  لقني  ال��ل��وات��ي  ال�صي�صانيات 
عندما قاومن اجلي�س الرو�صي يف القرن 

التا�صع ع�صر.
ون����ق����ل����ت وك�����ال�����ة االأن�������ب�������اء ال���رو����ص���ي���ة 
النواب  جمل�س  رئي�س  عن  )نوفو�صتي(، 
اأمام  ناري�صكني، قوله  الرو�صي، �صريغي 
اأع�����ص��اء ال��دوم��ا )جم��ل�����س ال���ن���واب(، اأن 
بينهما  م�صادة  وق��ع��ت  اللذين  النائبني 
ا�صتباك  اإىل  ت��ط��ورت  ال��ث��الث��اء،  م�����ص��اء 
ل��ه��م��ا حت����ت قبة  ب������االأي������دي، ال م���ك���ان 

الربملان .
اأن  ق��������ال ج������وراف������ل������وف  م������ن ج����ه����ت����ه، 
باالعتداء  بال�صجار  ت�صبب  دليمخانوف 
ع��ل��ي��ه ح��ي��ن��م��ا جت������ادال ح�����ول ع�����دد من 
غ�صب  دليمخانوف  اأن  االأم��ور.واأ���ص��اف 
اإقامة  �صرعية  من  التاأكد  طلب  عندما 
قرية  م��ن  ال�صي�صانيات  للن�صاء  مت��ث��ال 
م�صرعهن  ل��ق��ني  ال��ل��وات��ي  ي����ورت  دادي 
حينما قاومن اجلي�س الرو�صي يف القرن 

التا�صع ع�صر .

ما �أهميته؟
ُيبقي التمطط على الع�صالت 
ونحن  و�صحية،  وق��وي��ة  مرنة 
امل�����رون�����ة  ت����ل����ك  اإىل  ن����ح����ت����اج 
للحفاظ على حركة مفا�صلنا. 
َتْق�صر  ال��ت��م��ط��ط،  دون  م���ن 
مت�صلبة.  وت�صبح  الع�صالت 
ت�صغيل  يف  ن���رغ���ب  وع���ن���دم���ا 
باأنها  ن�صعر  ال��ع�����ص��الت،  ت��ل��ك 
متديدها  ع��ن  ونعجز  �صعيفة 
يعّر�صنا  ما  ه��ذا  كامل.  ب�صكل 
املفا�صل  الأمل 

وااللتواءات وت�صرر الع�صالت. 
ع���ل���ى ����ص���ب���ي���ل امل������ث������ال، ي������وؤدي 
اجل��ل��و���س ع��ل��ى ك��ر���ص��ي طوال 
اأوت��ار املاأب�س  اليوم اإىل ت�صلب 
خ��ل��ف ال��ف��خ��ذ. ق��د ي��ع��ن��ي ذلك 
اإيجاد �صعوبة يف متديد ال�صاق 
م�صتقيم،  ب�صكل  الركبة  مد  اأو 
ما يعيق امل�صي ال�صليم. كذلك، 
عند ت�صغيل الع�صالت املت�صلبة 
فجاأًة للقيام بن�صاط 
مثل  ُم����ت����ِع����ب، 
ل��������ع��������ب ك��������رة 

امل�صرب، 
تت�صرر  ق�����د 
ت�������������������ل�������������������ك 
ال����ع���������ص����الت 
ب���������������ص�������ب�������ب 
ال�����ت�����م�����ط�����ط 
امل��������ف��������اج��������ئ. 
تكون  ال  ق�����د 
ال������ع�������������ص������الت 
قوية  املت�صررة 
لدعم  يكفي  مبا 
ما  امل�����ف�����ا������ص�����ل، 
اإ�صابة  اإىل  ي���وؤدي 

معينة يف املفا�صل.
يبقي  امل����ن����ت����ظ����م  ال����ت����م����ط����ط 
الع�صالت طويلة ولينة ومرنة، 
اأن االإج���ه���اد )ال  وي��ع��ن��ي ذل���ك 
مفرطاً  �صغطاً  ي��ف��ر���س  ي��ع��ود 
ن��ف�����ص��ه( بح�صب  ال��ع�����ص��ل  ع��ل��ى 
ت�صاهم  ك���ذل���ك  ن������والن.  ق����ول 
الع�صالت ال�صحية يف تخفيف 
م�صاكل التوازن لتجنب حوادث 

ال�صقوط.

نقطة �النطالق
اأن اجل�صم  مبا 
م�����������ل�����������يء 

بالع�صالت، 
التمطط  ف����ك����رة  ت����ب����دو  ق�����د 
اليومي مبالغاً فيها. لكن يقول 
لي�س م�صطراً  الفرد  اإن  نوالن 
لتمطيط كل ع�صلة: )املناطق 
تقع  اجل�صم  حلركة  االأ�صا�صية 
ربلة  ال�����ص��ف��ل��ى:  االأط�������راف  يف 
املاأب�س، ع�صالت  اأوت��ار  ال�صاق، 
احلو�س،  يف  القاب�صة  ال���ورك 
اجلهة  يف  ال��ف��خ��ذ  وع�������ص���الت 
كذلك،  الفخذ(.  من  االأمامية 
الكتفني  امل��ف��ي��د مت��ط��ي��ط  م���ن 
حاول  الظهر.  واأ�صفل  والعنق 
متارين  م����ن  ب���رن���ام���ج  ات����ب����اع 

بني  اأو  ال���ي���وم���ي���ة،  ال��ت��م��ط��ط 
ثالث واأرب��ع م��رات يف االأ�صبوع 

على االأقل.
مبعالج  اال����ص���ت���ع���ان���ة  مي��ك��ن��ك 
قوة  تقييم  ي�صتطيع  فيزيائي 
برنامج  وحت���دي���د  ع�����ص��الت��ك 
اإذا  ح��اج��ات��ك.  ينا�صب  متطط 
كنت تعاين حاالت مزمنة مثل 
التهاب  اأو  الباركن�صون  مر�س 
املفا�صل، فيجب اأن حتدد خطة 
الطبيب  م���ع  ج���دي���دة  مت��ط��ط 

قبل اأن تبداأ.
اليوم  التمطط مرة يف  ي�صاهم 
ب�صكل  امل������رون������ة  حت�������ص���ني  يف 
ذلك  تطبق  اأن  يجب  �صحري. 
تلتزم  واأن  ال��وق��ت  م��ن  ل��ف��رتة 
املعالج  ي��ق��ول  اخل���ط���ة.  ب��ه��ذه 
ال��ف��ي��زي��ائ��ي دي��ف��ي��د ن����والن من 
ما�صات�صو�صت�س  م�����ص��ت�����ص��ف��ى 
اأ�صهر  اإىل  )ق��د حت��ت��اج  ال��ع��ام: 
ع��دة ل�صد ال��ع�����ص��الت، ل��ذا لن 
ت��ك��ت�����ص��ب م���رون���ة م��ث��ال��ي��ة بعد 
يتطلب  ح�����ص��ت��ني.  اأو  ح�����ص��ة 
اك��ت�����ص��اب امل����رون����ة اأ���ص��اب��ي��ع اأو 
اأ�صهراً عدة، وال بد من متابعة 
التمارين للحفاظ على النتائج 

املكت�صبة(.

تطبيق �صحيح

ال���ت���م���ط���ط  اأن  ن�����ظ�����ن  ك�����ن�����ا 
الع�صالت  لتحمية  ����ص���روري 
ن�صاط،  اأي  ق��ب��ل  وحت�����ص��ريه��ا 
متزايدة  اأب���ح���اث  ت�����ص��ري  ل��ك��ن 
الع�صالت  مت��ط��ي��ط  اأن  اإىل 
نهجاً  يكون  ق��د  حتميتها  قبل 
م�����ص��راً. ي��ق��ول ن����والن: )حني 
ت���ب���ق���ى ال���ع�������ص���الت ب���������اردة، ال 
وقد  م�صتعدة  االأل���ي���اف  ت��ك��ون 
الريا�صة  مار�صَت  اإذا  تت�صرر. 
اأواًل، يتدفق الدم نحو املنطقة 
االأن�صجة  ي��ج��ع��ل  م���ا  امل��ع��ن��ي��ة 
للتغري(.  وقابلة  م��رون��ة  اأك��ر 
قبل  الع�صالت  تقت�صر حتمية 
ال��ت��م��ط��ط ع��ل��ى ن�����ص��اط خفيف 
دقائق،  ع�صر  اأو  خم�س  خ��الل 
ال�����ص��ري��ع. كذلك  امل�����ص��ي  م��ث��ل 
ميكنك اأن تتمطط بعد متارين 
االأيروبيك اأو متارين االأثقال.

التمطط  و�صعية  على  حافظ 
تتحرك  ث��ان��ي��ة. ال   30 ط���وال 
ب��ط��ري��ق��ة م��ف��اج��ئ��ة الأن�����ك قد 
ق���د ت�صعر  ت��ت��ع��ر���س الإ����ص���اب���ة. 
التمطط لكن  بال�صغط خالل 
ب�����االأمل.  ت�����ص��ع��ر  اأال  ُي���ف���رت����س 
تكون  ف��ق��د  ب�����اأمل،  ���ص��ع��رَت  اإذا 
ت��ع��ّر���ص��َت الإ���ص��اب��ة اأو ���ص��رر يف 
االأن�������ص���ج���ة. يف ه�����ذه احل���ال���ة، 
الع�صل  ذل���ك  اأوق����ف مت��ط��ي��ط 
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العرب �شمن اأكرث ال�شعوب اكتئابا 
�صكان منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا ياأتون �صمن ال�صعوب االأكر 

اكتئابا بني �صعوب العامل ! 
ه���ذا م���ا اأك���دت���ة اأح�����دث درا����ص���ة اأج���راه���ا ب��اح��ث��ون يف ج��ام��ع��ة كوينزالند 
يكلف  االكتئاب  معدالت  ارتفاع  اأن  اإىل  الدرا�صة  اأ���ص��ارت  كما  االأ�صرتالية، 

�صكان املنطقة �صنوات من اأعمارهم. 
اأفغان�صتان ت�صدرت  اأن  الدرا�صة  اأف��ادت  ، فقد  العربية نت  وبح�صب موقع  

الدول التي يعاين �صكانها من االكتئاب، فيما تذيلت اليابان الالئحة. 
 PLoS Medicine جملة  يف  موؤخراً  ن�صرت  التي  الدرا�صة،  واأ�صارت 
النف�صية،  �صكانها  تعنى ب�صحة  التي  ال��دول  االكتئاب يف  ن�صبة  اإىل تدين   ،
بتقدم اخلدمات  االكتئاب  ت�صخي�س  ارتباط  االأمر تف�صريه يف  واإمنا يجد 
من  كواحدة  العراق  تربز  العاملية  االكتئاب  خريطة  تاأمل  فعند  ال�صحية، 
اأن اخلدمات  رغم  على  الكاآبة،  م�صتوى  على  املنخف�س  املعدل  ذات  ال��دول 
اال�صت�صفائية التي تقدمها الدولة متدنية جداً، دون اإغفال الو�صع االأمني 

امل�صطرب الذي يواجهه العراقيون. 
وقد اعتمدت الدرا�صة على عدة موؤ�صرات يف قيا�صها لن�صبة االكتئاب لدى 
على  تداعياته  حتديد  يف  ومدته  املر�س  ا�صتفحال  كدرجة  العامل،  �صكان 
يف  مت�صبب  ثاين  االكتئاب  اأن  الدرا�صة  وج��دت  حيث  االجتماعية،  ال�صحة 
% من �صكان العامل يعانون  االإعاقة بعد تطوره اإىل مر�س ع�صوي، واأن 4 

منه ح�صب معطيات الت�صخي�س. 
اأو اإح�صاءات وا�صحة  واأكدت الدرا�صة اأن ثمة بلداناً ال تتوفر فيها بحوث 
حول االكتئاب، كما ظهر من خالل نتائجها اأن اأفغان�صتان ت�صدرت الدول 
واح��داً من كل خم�صة  اإن مواطناً  االكتئاب، حيث  �صكانها من  التي يعاين 
يف  العامل  يف  دول��ة  اأق��ل  اليابان  فيما  املر�س،  من  يعاين  تقريباً  مواطنني 

% فقط من �صكانها، م�صابون باملر�س.  االكتئاب، اإذ اإن 2.5 

يقومون  وحدهم  �لريا�صيني  �أو  �لعد�ئني  �أن  نظن  قد 

�لتمطط  �إىل  �أننا نحتاج جميعًا  �إال  �لتمطط.  بتمارين 

نقوي  �أن  يكفي  ال   .. و��صتقالليتنا  حركتنا  حلماية 

�أي�صًا.  �أن نفكر باملرونة  لياقتنا، يجب  ع�صالتنا ونعزز 

م�صت�صفى  يف  فيزيائي  معالج  ن���والن،  ديفيد  ي��ق��ول 

ما�صات�صو�صت�س �لعام �لتابع جلامعة هارفارد: )ال يفهم 

كثريون �صرورة �لتمطط ب�صكل منتظم. يجب �أن يكون 

�لتمرين يوميًا(.

التمطط يبقي الع�شالت مرنة وقوية و�شحية 

امل�شاج عملية مهمة ولي�شت ترفيهية
باالأمل  اأح�س  لو  للج�صم  التدليك  حركات  لبع�س  اللجوء  دائما  يحاول  منا  الكثري 

مهم  هو  فامل�صاج  ي�صعر،  دون  امل�صاج  بعملية  يقوم  وهو  بال�صداع،  اأو 
ج���دا جل�صم االإن�����ص��ان وي�����ص��اع��ده ع��ل��ى اال���ص��رتخ��اء وه��ن��اك اأي�صا 

ما  وكثريا  اال�صتفاقة  على  ت�صاعد  منه  االأن���واع  من  الكثري 
هو  امل��ب��اراة.  وبعد  واأثناء  قبل  الريا�صيني  ي�صتخدمه 

تدليك االن�صجه املرنه يف ج�صم االن�صان مثل اجللد 
والع�صالت باالخ�س وي�صاعد على تخفيف حده 

التوتر واالمل ويح�صن من تدفق الدم م�صجعا 
ل��ال���ص��رتخ��اء ال��ك��ام��ل ل��ل��ع�����ص��الت ال��ت��ي تقو 
ممار�صة  على  كثريا  ي�صاعدك  مما  بتدليكها 
ي�صتخدم  ج����دا.  ط��ب��ي��ع��ي��ة  ب��ط��ري��ق��ة  احل���ي���اة 

�صاعديه  ا�صتخدام  اي�صا  وميكن  يديه  املعالج 
او مرفقيه او حتى قدميه .. يوجد ما ال يقل عن 

80 نوع من امل�صاج .. مثال لذلك التدليك ال�صويدي وهو نوع 
لطيف جدا وي�صتخدم لال�صرتخاء وحت�صني تدفق الدم وتخفيف 

انقبا�س الع�صالت . واي�صا حتريك املفا�صل لتح�صني مدي احلركه 
لديها .. ويوجد طريقه اخرى للم�صاج .. تكون اأكر قوة وهي خا�صه باالن�صجة العميقة وال�صد الع�صلي 

املزمن وي�صتخدم فيها املعالج يديه بطريقه اكر قوه وتركيز عن الطريقة ال�صويدي . وي�صتطيع االن�صان ان يقوم بامل�صاج لنف�صه بعد العودة من يوم �صاق 
يف العمل او املدر�صة او لكي ي�صتعيد ن�صاطه يف ال�صباح منها �صد ع�صالت اليد والقدم ولف الرقبة ميينا و�صماال … ت�صتطيع ب�صهولة ان تدلك قدميك او يديك او عنقك 

. ويكون مريحا اكر اذا كنت تلب�س مالب�س مريحة وتكون م�صتلقيا على مكان مريح ت�صتطيع ان ت�صتخدم الزيوت الطبيعية واالف�صل زيت ال�صم�صم او كرميات امل�صاج.

مليار دولر   75
للربيطانيني على القمار

ك�صف تقرير جديد، اأن الربيطانيني 
مليار   46 امل���ا����ص���ي  ال���ع���ام  ���ص��خ��وا 
نحو  يعادل  ما  اأي  ا�صرتليني،  جنيه 
على  ال���ره���ان  يف  دوالر،  م��ل��ي��ار   75
 50 م��ق��داره��ا  وب��زي��ادة  القمار  اآالت 
 .2009 ع��ن م��راه��ن��ات��ه��م ع���ام   %
والذي  القمار،  جلنة  تقرير  واظهر 
اأن اآالت   ، ن�صرته �صحيفة ديلي ميل 
 100 اإىل  ي�صل  م��ا  حت�صد  ال��ق��م��ار 
من  ثانية   20 كل  ا�صرتليني  جنيه 
املراهنات  مكاتب  ومّكنت  املراهنني، 
من حتقيق اأرباح بلغت 1.55 مليار 
الفرتة  خ�����الل  ا����ص���رتل���ي���ن���ي  ج��ن��ي��ه 
واآذار/  ،2012 ني�صان/ابريل  ب��ني 

نحو  اأن  ووج������د   .2013 م����ار�����س 
اأو  منعهم  ج���رى  ط��ف��ل  األ����ف   600
الرهان  مكاتب  اإىل  الدخول  حاولوا 
خالل  بريطانيا  اأن��ح��اء  خمتلف  يف 
ال��ع��ام امل��ا���ص��ي وب���زي���ادة م��ق��داره��ا 6 
دفع  2009، مم��ا  ع��ام  ع��ن  ا�صعاف 
لفر�س  ال�صعي  اإىل  املحلية  املجال�س 
ت�صبيهها  ب��ع��د  عليها  م�����ص��ددة  ق��ي��ود 
املخدرات.  اأم����وال  تنظيف  بعمليات 
الرهان يف  مكاتب  اإن  التقرير  وق��ال 
من  طائلة  اأرب��اح��اً  جتني  بريطانيا 
 1.55 اإىل  اآالت القمار و�صلت  وراء 
مليار جنيه ا�صرتليني خالل االأ�صهر 
ال� 12 املنتهية باآذار/مار�س املا�صي، 
عن الفرتة   %  7 وبزيادة مقدارها 
و47   ،2012/2011 بني  نف�صها 

% عن اأرباحها يف عام 2009.

تقنية ليزر جديدة �شتغري 
م�شتقبل �شا�شات العر�ض

كوهريينت  �صركة  يف  باحثون  بتكر 
تقنية  االأمل��ان��ي��ة  غوتنغن  مدينة  يف 
�صا�صات  �صناعة  يف  ت�صتخدم  ل��ي��زر 
عر�س الهواتف الذكية، حيث متكِّن 
وا�صعة  م�����ص��ط��ح��ات  م���ع���اجل���ة  م����ن 
م��ن م����ادة ال��ب��ويل ���ص��ي��ل��ي��ك��ون، التي 
اأ�صا�صا الإنتاج �صا�صات العر�س  متثل 

العالية الدقة.
ويتمثل اجلهاز بوحدة معاجلة ليزر 
اأطنان  ن��ح��و خ��م�����ص��ة  ت����زن  ���ص��خ��م��ة 
ت�صمى فايرب ، تتكون ب�صكل رئي�صي 
ع��ال، يطلق  اأداء  اأن��ب��وب��ني ذوي  م��ن 
كل اأنبوب منهما �صعاعا من االأ�صعة 
باحثو  ومت��ك��ن  البنف�صجية.  ف���وق 
ال�����ص��رك��ة م���ن خ���الل ن��ظ��ام ب�صري 
مطور حديثا دمج الطاقة ال�صادرة 
من االأنبوبني داخ��ل عد�صة يف خط 
 75 واح��د، لينتج �صعاع ليزر طوله 
�صنتيمرتا، ي�صلط على لوح زجاجي 
ع��ل��ي��ه ط��ب��ق��ة م��ن ال�����ص��ي��ل��ي��ك��ون غري 
املتبلور، ومن خالل احلرارة املنبعثة 

تتكون طبقة من البويل �صيليكون.
وي�����و������ص�����ح م�����دي�����ر ال����ت���������ص����وي����ق يف 
ك��وه��ريي��ن��ت ، رال����ف دي���ل���م���دال، اأن 
اأ�صعة  ب�����ص��دة  مي��ت�����س  ال�����ص��ي��ل��ي��ك��ون 

الليزر فوق البنف�صجية.
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اخلطاب الإعالمي بني طالب املدار�ض الثانوية �شمن م�شابقة نظمها فرع جامعة اأبوظبي بالعني
••  العني	-	الفجر:	

بجامعة  وال���ع���ل���وم  االأداب  ك��ل��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
للخطاب  االأوىل  امل�������ص���اب���ق���ة  اأب����وظ����ب����ي 
امل��دار���س الثانوية  االإع��الم��ي ب��ني ط��الب 
امل�����ص��اب��ق��ة بفندق  مب��دي��ن��ة ال��ع��ني ع��ق��دت 
الربوفي�صور  واف��ت��ت��ح��ه  ال���ع���ني،  روت����ان����ا 
ر�صوان اجلراح، عميد كلية االأداب والعلوم 
ب��ج��ام��ع��ة اأب��وظ��ب��ي، وح�����ص��ره د. ع��ب��د اهلل 
والعلوم  االآداب  كلية  عميد  م�صاعد  عمار 
اأحمد  العظيم  عبد  د.ع��زة  و  العني،  بفرع 
برنامج  ومن�صق  امل�����ص��ارك  االإع����الم  اأ���ص��ت��اذ 
العام  وامل��ن�����ص��ق  اجل���م���اه���ريي،  االت�������ص���ال 
االت�صال  اأ���ص��ات��ذة  م��ن  وع���دد  للم�صابقة، 

واللغات باجلامعة.
امل�����ص��اب��ق��ة خم�س م��دار���س هى  ا���ص��رتك يف 
الظفرة  مدر�صة  للغات،  ال�صنوبر  مدر�صة 
مدر�صتنا  االإم�����������ارات،  م���در����ص���ة  ل���ل���غ���ات، 
الهندية  وامل��در���ص��ة  االإجن��ل��ي��زي��ة،  الثانوية 
احل��دي��ث��ة، و����ص���ارك ف��ي��ه��ا 13 ف��ري��ق��ا من 
لكل  متحدثني  ب��واق��ع  خمتلفة  جن�صيات 
ف��ري��ق ب��اإج��م��ايل 26 ط��ال��ب وط��ال��ب��ة من 

ال�صفوف العا�صر وحتى احلادي ع�صر.
لالأ�صتاذ  افتتاحية  بكلمة  امل�صابقة  ب���داأت 
الدكتور ر�صوان اجلراح عميد كلية االآداب 
واأ�صاد بدور  والعلوم رحب فيها باحل�صور 
املهارات  ت��ط��وي��ر  امل�����ص��اب��ق��ات يف  م��ث��ل ه���ذه 

تاأتي  وق���ال:   امل��دار���س  االإعالمية لطالب 
دولة  احتفال  م��ع  متزامنة  امل�صابقة  ه��ذه 
االإمارات بالعيد الوطني الثاين واالأربعني 
الإن�صاء دول��ة االإم���ارات، وف��وز دبي بتنظيم 
اأبوظبي  جامعة  واحتفال   ،2020 اأك�صبو 

بالعيد العا�صر الإن�صائها .
���ص��اع��ات، قدم  ث��الث  مل��دة  امل�صابقة  ام��ت��دت 
اإعالميا يف مدة  خاللها كل فريق خطابا 
تراوحت من 8-10 دقائق حول مو�صوعات 
االإعالم  و�صائل  تاأثري  اإعالمية تركز على 

الثانوي  طالب  وا�صتخدام  اجلمهور،  على 
�صلبياته  االجتماعي:  التوا�صل  لو�صائل 
ال���ط���الب مقاطع  ا���ص��ت��خ��دم  واإي��ج��اب��ي��ات��ه 
لتقدمي  ب��وي��ن��ت،  ال��ب��اور  وع��رو���س  فيديو 
اأعمالهم. تراأ�س جلنة التحكيم اأ.د.�صيوجن 
بنج رئي�س ق�صم االت�صال واللغات، و�صمت 

عدد من اأ�صاتذة الق�صم.
تنظيم  جلنة  رئي�س  اأح��م��د  ع��زة  د.  اأك���دت 
اإىل  تهدف  امل�صابقة  هذه  اأن  على  امل�صابقة 
اإم����داد ط���الب امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة بتجرية 

جديدة توؤهلهم للحياة اجلامعية، وت�صقل 
موهبتهم ومهاراتهم يف الكتابة واخلطابة 
و التعبري عن النف�س واالآخرين، باالإ�صافة 
والقراءة  البحث  تنمية قدراتهم على  اإىل 
بتاأثريات  مرتبطة  متعددة  مو�صوعات  يف 
تلعبه  ال��ذي  الهام  ال��دور  واإدراك  االإع���الم 
االأفراد،  االإع��الم احلديثة يف حياة  و�صائل 
ال��ف��ر���ص��ة للطالب  امل�����ص��اب��ق��ة  ت��ت��ي��ح ه����ذه 
يف  معا  يلتقوا  اأن  يف  واملبدعني  املوهوبني 

اإطار علمي وترفيهي يف اآن واحد.
يف نهاية امل�صابقة مت توزيع هدايا تذكارية 
باالإ�صافة  ل��ل��ط��الب،  م�����ص��ارك��ة  و���ص��ه��ادات 
ل�صهادات تكرمي للمدر�صني امل�صرفني على 
الطالب وح�صل الفائزون باملراكز الثالثة 
االأول على جوائز نقدية قدمتها اجلامعة 
كما  االإع���الم���ي،  اخل��ط��اب  يف  للمتميزين 
قيمتها  ن��ق��دي��ة  ق�صيمة  اجل��ام��ع��ة  ق��دم��ت 
اخلطاب  يف  ل��ل��م��ت��م��ي��زي��ن  دره���م���اً،   500

االإعالمي. 
املرتبة االوىل لفريق من مدر�صة ال�صنوبر 
املرتبة  اإبراهيم،  الذي �صم لني وائل ورنا 
ومثلتها  الظفرة  مدر�صة  لفريق  الثانية 
املرتبة  ت���راب���غ���ي،  وا�����ص����راء  م����رمي حم��م��د 
اجنلي�س  اون  اور  مدر�صة  لفريق  الثالثة 
الفريق  وم���ث���ل  االجن��ل��ي��زي��ة  وم��در���ص��ت��ن��ا 

يا�صفني �صاجد وبينزار نويل برايت.
كما فاز عدد من امل�صاركني ب��االداء املتميز 

وه���م ه��ن��د ط���ارق ال��غ��زايل وحم��م��د طارق 
ال���ظ���ف���رة و�صيف  م���در����ص���ة  م���ن  ال����غ����زايل 
ورانيا  ال�صنوبر  م��در���ص��ة  م��ن  ال�����ص��ري��اين 
ب���وت���ي���ل���دج���ا م����ن م���در����ص���ة ال�������ص���ن���وب���ر .. 
وع���ربت هند ط���ارق م��ن م��در���ص��ة الظفرة 
املتميز  االأداء  عن  امل�صابقة  كرمتها  والتي 
امل�صابقة  ه��ذه  يف  بامل�صاركة  �صعادتها  ع��ن 
خاللها  م��ن  م��ار���ص��ت  فر�صة  �صكلت  ال��ت��ي 
مو�صوع  يف  وال��ك��ت��اب��ة  وال��ب��ح��ث  ال���ق���راءة 
وتاأثرياته  االإج��ت��م��اع��ي  التوا�صل  �صبكات 
الغزايل  حممد  اأم��ا  الثانوي،  ط��الب  على 
بريطاين  منهج  ع�صر  ال��ث��اين  ال�����ص��ف  يف 
مب��در���ص��ة ال���ظ���ف���رة، وال�����ذي ع����ربت جلنة 
وتقديرها  امل��ت��م��ي��ز  اأدائ������ه  ع���ن  ال��ت��ح��ك��ي��م 
اإع������داد اخلطاب  ب���ذل���ه يف  ال�����ذي  ل��ل��ج��ه��د 
االإعالمي م�صريا اىل انه بذل اأق�صى جهد 
اإىل  باالإ�صافة  التي عر�صها،  امل��ادة  الإع��داد 
قيامه بت�صوير واإخراج فيديو ق�صري يعرب 
عن وجهة نظر طالب املرحلة الثانوية يف 
االجتماعي،  التوا�صل  ب�صبكات  عالقتهم 
االأثار  لتجنب  االأ���ص��رة  دور  اىل  ا���ص��ار  كما 
ال�����ص��ل��ب��ي��ة ل��ال���ص��ت��خ��دام��ات امل���ت���داول���ة من 
ال��دائ��م مع االب��ن��اء .. هذا  خ��الل التفاعل 
وتاأتي هذه امل�صابقة يف اإطار اهتمام جامعة 
اأب���وظ���ب���ي ب��ال��ت��وا���ص��ل ال���دائ���م م���ع طالب 
املدار�س الثانوية وحتفيزهم على االإندماج 

يف املجتمع املحلي واالإقليمي.

ينطلق 18 دي�صمرب

دار زايد للثقافة الإ�شالمية تنظم موؤمتر 
اأبوظبي لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها

•• العني	-	الفجر:

وا�صت�صعاراً  ور���ص��ال��ت��ه��ا،  االإ���ص��الم��ي��ة  للثقافة  زاي���د  دار  ل��روؤي��ة  ت��اأك��ي��دا 
بامل�صوؤولية جتاه ن�صر اللغة العربية 
تنظم  بغريها،  للناطقني  وتعليمها 
اللغة  لتعليم  اأبوظبي  الدار موؤمتر 
العربية للناطقني بغريها يف دورته 
االأوىل، وذلك بفندق ريتز كارلتون 
دي�صمرب  ع�صر  الثامن  يف  اأب��وظ��ب��ي 

اجلاري.
تعزيز  اإىل  امل�������وؤمت�������ر  وي������ه������دف 
لكونها  ال���ع���رب���ي���ة  ال���ل���غ���ة  م���ك���ان���ة 
الوطنية  ال��ه��وي��ة  م��ن  مهما  ج����زءاً 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  ل��دول��ة االم�����ارات 
والتجارب  اجل��ه��ود  ا�صتعرا�س  و   ،

العربية  اللغة  تعليم  يف  املطبقة  واالأ�صاليب  املناهج  تطوير  يف  املختلفة 
لرفع  الدولية  واملعايري  العلمية  املتطلبات  للناطقني بغريها ومناق�صة 

كفاءة تعليمها.
العربية  اللغة  تعليم  اأ�صاليب  تطوير  متطلبات  حتديد  اإىل  باالإ�صافة 
واالت�صال  التعليم  تكنولوجيا  يف  ال��ت��ط��ورات  وف��ق  بغريها  للناطقني 
ال�صبكي وتقنيات التعلم االلكرتوين وي�صارك يف املوؤمتر اأكر من خم�صة 
ع�صرين م�صاركاً من الباحثني واملخت�صني يف املجال ذاته، وذلك من اأكر 
من 15 دولة، حيث �صيناق�صون عدة حماور تتعلق بعملية تعلم وتعليم 
وثقافتها،  اللغة  املختلفة:  مبكوناتها  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة 
والو�صائل  واالأ���ص��ال��ي��ب  املختلفة،  االأط���ر  ���ص��وء  يف  وامل���ق���ررات  وامل��ن��اه��ج 
واالجت��اه��ات احل��دي��ث��ة، وال��ت��ج��ارب واالأب��ح��اث وج��ه��ود امل��راك��ز واملعاهد 
باللغة  متخ�ص�صة  �صخ�صيات  بح�صور  امل��وؤمت��ر  و�صيحظى  واجلامعات 
واإعالميني  متحدثني  اإىل  باالإ�صافة  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  وب���ارزة  العربية 

و�صخ�صيات اجتماعية معروفة.
املوؤمتر �صيقام معر�س اخلط العربي وذلك بالتعاون مع  وعلى هام�س 
وزارة الثقافة وال�صباب وتنمية املجتمع، والذي �صيربز فن اخلط العربي 
ال  ال��ذي  اجلمايل  الفني  تعبريه  جانب  اإىل  املميّزة  الرفيعة  مبن�زلته 

ميتلكه اأي حرف يف اأية لغة من لغات العامل.
االلكرتوين  املوقع  االإ�صالمية  للثقافة  زايد  دار  اأطلقت  املنا�صبة  وبهذه 
www.adfta.com لتتيح للمهتمني متابعة اأخبار موؤمتر اأبوظبي 
لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، والتعرف على اآخر امل�صتجدات 

واالأن�صطة.
وجدير بالذكر اأن دار زايد للثقافة االإ�صالمية تنظم على مدار العام يف 
املركز الرئي�صي للدار بالعني وافرعها باأبوظبي وعجمان دورات برنامج 
تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ي�صمن االلتزام مبعايري الكفاءة 

اللغوية ويخدم املهتدين اجلدد و املهتمني.

تت�صمن عرو�صًا �إ�صبوعية منوعة طيلة �صهر دي�صمرب 

حديقة احليوانات بالعني حتتفي باحليوانات العربية 

العني للتاأهيل يحتفل 
باليوم الوطني

•• العني	-	الفجر:

الوطني  اليوم  مبنا�صبة  احتفالية  والتاهيل  للرعاية  العني  مركز  نظم 
اأجهزة  مب�صاركة  املتحدة  العربية  االإم����ارات  ل��دول��ة  واالأرب��ع��ني  ال��ث��اين 
وطالبات  طالب  تقدمي  االحتفالية  وميزت  العني  يف  واالأم��ن  ال�صرطة 
املركز العديد من العرو�س الثقافية والرتاثية واللوحات اال�صتعرا�صية 
واإلقاء ال�صوء على العادات والتقاليد االإماراتية ابتهاجها بهذه املنا�صبة 
الوطنية الغالية وقدمت وحدة الكالب البولي�صية يف العني ا�صتعرا�صا 
باآليتها  ا�صتعرا�صا  ال��ع��ني  �صرطة  ق��دم��ت  فيما   ، البولي�صية  بالكالب 

و�صياراتها و�صط اإعجاب وت�صفيق احل�صور .
ر�صدت  جماهريية  م�صابقات  بتنظيم  املجتمعية  ال�صرطة  اأف���راد  وق��ام 
ويف  املنا�صبة  بهذه  رمزية  هدايا  بتوزيع  قامت  كما   ، قيمة  جوائز  لها 
مركز  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�صريفي  عزيز  بن  نا�صر  ق��ال  ال�صياق  ه��ذا 
للوطن  تاريخيا  الوطني ميثل يوما  اليوم  اأن  والتاأهيل  للرعاية  العني 
وذكرى خالدة يف قلوب اأبناء الوطن ، حيث �صهد تاأ�صي�س دولة االإمارات 
العربية املتحدة بعزمية واإرادة موؤ�ص�صها وباين نه�صتها املغفور له باإذن 
اأع�صاء  واإخ��وان��ه  ث��راه  اآل نهيان طيب اهلل  زاي��د بن �صلطان  ال�صيخ  اهلل 
املجل�س االأعلى حكام االإمارات واأعرب ال�صريفي عن فخر واعتزاز �صعب 
دولة االإمارات باالإجنازات الكبرية التي حتققت يف ظل قيادتها الر�صيدة 
واملتقدمة  املتطورة  ال��دول��ة  م�صاف  يف  االإم���ارات  دول��ة  اأ�صبحت  حتى   ،

واالأكر اأمنا وا�صتقرارا يف العامل .

•• العني	-	الفجر:

بالعني  احل�����ي�����وان�����ات  ح����دي����ق����ة  حت���ت���ف���ي 
والثقافة  ال���ربي���ة  ب��احل��ي��اة  امل��و���ص��م  ه����ذا 
ن�صاطات  خ������الل  م����ن  وذل�������ك  ال���ع���رب���ي���ة 
ملعرفة  ل��ل��زوار  الفر�صة  واإت��اح��ة  تفاعلية 
العرو�س  ع��رب  للمنطقة  ال��غ��ن��ي  ال��ت��اري��خ 
الفنية  واالأع���م���ال  وامل���اأك���والت  التقليدية 
اأنواع  التعرف على  باالإ�صافة اىل  املتنوعة 
احل���ي���وان���ات ال���ربي���ة ال��ع��رب��ي��ة ك��م��ا �صيتم 
جمموعة  على  اأ�صبوعيا  ال�����ص��وء  ت�صليط 
خمتلقة من البلدان العربية بهدف تعزيز 

جهود احلفاظ على احلياة الربية فيها. 
هذا  بالعني  احل��ي��وان��ات  حديقة  وحتتفل 
ت�صت�صيف  حيث  العربي  باخلليج  االأ�صبوع 
من  ومتنوعة  ك��ب��رية  جمموعة  احل��دي��ق��ة 
مثل  العربية  التقليدية  الرق�س  عرو�س 
ال�صلوقية،  ال���ك���الب  وع���رو����س  احل��رب��ي��ة 
وابتداء من 8 دي�صمرب �صيتمكن الزوار من 

اال�صتمتاع بعرو�س متنوعة م�صتوحاة من 
للرتكيز  وذل��ك  وال�����ص��وادان  ثقافتي م�صر 
واالإ�صكندرية.  ال���ن���وب���ة  م��ن��ط��ق��ت��ي  ع��ل��ى 
املغرب  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  ت�صليط  �صيتم  فيما 
واجل���زائ���ر وت��ون�����س اب���ت���داًء م���ن 15 من 
وفل�صطني  ولبنان  �صوريا  وعلى  دي�صمرب 
ال�صهر  م��ن  االأخ����ري  االأ���ص��ب��وع  يف  واالأردن 
هذا  خالل  الن�صاطات  و�صتت�صمن  العربي 
ال�صهر اي�صاً تقدمي جمموعة متنوعة من 
والفنون  والفولكلور  التقليدية  امل��اأك��والت 
واحلرف اليدوية يف كل اأ�صبوع، كما �صيتم 
تربط  التي  القوية  العالقة  على  الرتكيز 

بني الثقافة واحلياة الربية العربية.
وتعد حديقة حيوان بالعني موطناً الأكرب 
العربية  الربية  احليوانات  من  جمموعة 
يف العامل، وتهدف هذه املبادرات اإىل اإبراز 
هذه  اإليها  تنتمي  التي  للبلدان  التقدير 
االأن����واع م��ن احل��ي��وان��ات مم��ا يتيح للزوار 
ف��ر���ص��ة مل��ع��رف��ة امل��زي��د ع��ن ت��اري��خ وثقافة 

املنطقة ، حيث ي�صكل التعليم حموراً اأ�صا�صياً 
بالعني حيث  احل��ي��وان��ات  روؤي���ة حديقة  يف 
توفر احلديقة �صل�صلة وا�صعة من االأن�صطة 
ال���ع���دي���د من  اإىل  ب���االإ����ص���اف���ة  وال����ربام����ج 
اإع��داد اجليل  ت�صاهم يف  التعليمية  املرافق 
املجال  يف  والنا�صطون  العلماء  من  القادم 
البيئي. وحتتفل حديقة احليوانات بالعني 
دي�صمرب   31 اىل   1 م��ن  العربي  بال�صهر 
احل���ي���وان���ات  ح���دي���ق���ة  ت�����ص��ت��ق��ب��ل   2013
التا�صعة  ال�صاعة  بالعني زوارها يومياً من 
�صباحاً ولغاية الثامنة م�صاًء، وهي تقع يف 
موقع مميز بالقرب من احلدود االإماراتية 
بال�صيارة  �صاعة  ح��وايل  وتبعد  العمانية، 
اأب��وظ��ب��ي، وم��ع وجود  م��ن دب��ي والعا�صمة 
يف  اخل�صراء  املبزرة  وحديقة  حفيت  جبل 
حديقة  باتت  للحديقة،  اخللفية  الواجهة 
احليوانات بالعني تعد اأكر معامل املدينة 
التعرف  زواره�����ا  ب��اإم��ك��ان  اأن  ك��م��ا  اإق���ب���ااًل، 
الق�صر  زاي����د،  ال�صيخ  ق�صر  متحف  ع��ل��ى 

زايد  ال�صيخ  اهلل  ب��اإذن  له  للمغفور  ال�صابق 
بن �صلطان اآل نهيان، والذي يروي الق�صة 

املتحدة  العربية  االإم��ارات  الثقافية لدولة 
قبل نه�صتها احلالية.



�أكدت �الح�صائيات على �ن �عد�د �مل�صابني ب�صرطان �للوزتني ت�صاعفت ما بني �صنة 1990 مقارنة ب�صنة 
2010، وعزى ذلك ب�صكل رئي�صي �ىل �نت�صار عادة �لتدخني.
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ال�شتاتني مرتبط
 بالإ�شابات الع�شلية

االأف���راد  اأن  تبني  الباطني،  للطب  )ج��ام��ا(  جملة  يف  ُن�صرت  درا���ص��ة  وف��ق 
�صة للكول�صرتول يكونون اأكر مياًل  الذين ياأخذون اأدوية ال�صتاتني املخفِّ
 46 اإىل  الباحثون �صجالت �صحية تعود  الع�صالت. راجع  لت�صنج والتواء 
اأن  ف��وج��دوا  واح��د،  ع�صكري  تاأمني  برنامج  �صمن  م�صجلني  �صخ�س  األ��ف 
م�صتخدمي ال�صتاتني يتعاجلون من ت�صنج والتواء الع�صالت يف منا�صبات 
باإ�صابات  التي تربط االأدوي��ة  الدرا�صة اجلديدة هي االأوىل  اإ�صافية. هذه 

ع�صلية، لكن ال بد من فهم حدود الدرا�صة.
ياأخذون  ال��ذي��ن  االأف����راد  اأّن  م��ف��اده��ا  م��الح��ظ��ات  على  تقت�صر  ه��ي  اأواًل،   
اإ�صافية،  اإ�صابات ع�صلية يف منا�صبات  ال�صتاتني يف هذه املجموعة يعانون 
اأدوي��ة ال�صتاتني هي �صبب امل�صكلة. ثانياً،  اأن  لكّن تلك املالحظات ال تثبت 
التي  املعلومات  اإىل  تفتقر  املقارنة  امل�صتعملة يف  ال�صحية  ال�صجالت  كانت 
ي�صتخدمونه.  ال  ومن  ال�صتاتني  م�صتخدمي  بني  الفرق  حُت��دث  اأن  ميكن 
مرتبطة  ج��دي��دة  ب��اأوج��اع  اأو  بال�صعف  وت�صعر  ال�صتاتني  ت��اأخ��ذ  كنت  اإذا 
بالع�صالت اأو تواجه اأي م�صاكل اأخرى، من االأف�صل ا�صت�صارة الطبيب بدل 

التوقف فجاأًة عن اأخذ الدواء.

ل���ل���زرع الب�صر  ال��ق��اب��ل��ة  ال��ال���ص��ق��ة  ال��ع��د���ص��ات  ت�����ص��ح��ح 
اإال  اخلارجية،  الال�صقة  العد�صات  كما  ذاتها  بالطريقة 
وحت�ّصن  العني  داخ��ل  تو�صع  للزرع  القابلة  العد�صات  اأن 
الرقيقة  ال��ع��د���ص��ات  ه��ذه  ُت��دخ��ل  دائ��م��ة.  ب�����ص��ورة  الب�صر 

وتو�صع  القرنية  يف  �صغري  �صق  خالل  من  للطي  القابلة 
العد�صة  تبقى  الطبيعية.  العد�صات  واأم��ام  القزحية  وراء 
الطبيعية يف العني وتعمل مع العد�صة القابلة للزرع على 
ت�صحيح الب�صر. عالوة على ذلك، ال ت�صبب هذه اجلراحة 

االأمل وت�صل ن�صبة جناحها اإىل 95%.
ب�صفتي جراحاً رائداً يف جراحة زراعة العد�صات الال�صقة 
فيها  ت�صحح  التي  املذهلة  الطريقة  الحظت  ه��ذه، 
العد�صات  االأط��ب��اء  زرع  الب�صر.  اجلراحة  ه��ذه 
عام  ل���ل���زراع���ة  ال��ق��اب��ل��ة  االأوىل  ال��ال���ص��ق��ة 
1993. لكنني تعّرفت اإىل هذه اجلراحة 
درا�صة  يف  ���ص��ارك��ت  ح��ني   ،1998 ع��ام 
االأغ���ذي���ة  الإدارة  ت��اب��ع��ة  ���ص��ري��ري��ة 

واالأدوية االأمريكية.
خ�����الل ال�������ص���ن���وات ال���ت���ال���ي���ة، قام 
���ص��ارك��وا يف هذه  ال��ذي��ن  املر�صى 
اإىل  متابعة  ب��زي��ارات  ال��درا���ص��ة 
عيادة الطبيب. وقد �صمعناهم 
ب�صرهم  ي�������ص���ف���ون  غ����ال����ب����اً 
ب������)امل�����م�����ت�����از( و)امل�������ذه�������ل( 
�صفات  م�����ن  وغ����ريه����م����ا 

جيدة.
ل���ك���ن 

مر�صحني  يكونوا  مل  املر�صى  ه��وؤالء  غالبية  اأن  الغريب 
جلراحات ت�صحيح الب�صر االأخرى، مثل الليزك )تعديل 
�صكل القرنية با�صتعمال الليزر( وجراحة اقتطاع القرنية 
منها  عدة،  الأ�صباب  وذلك   ،)PRK( االنك�صار  لت�صحيح 
الدرجات العالية جّداً اأو القرنية الرقيقة اأو غري العادية 
تخطت  االأح��ي��ان،  معظم  ويف  اجلافة.  العني  متالزمة  اأو 
احلاالت  هذه  يف  التوقعات  للزرع  القابلة  العد�صات  نتائج 
ال�صعبة. ويف عام 2005، وافقت اإدارة االأغذية واالأدوية 
Visian ICL من  ا�صتخدام عد�صات  االأمريكية على 
الب�صر.  ق�صر  لعالج   STAAR Surgical �صركة 
واالأدوي�������ة على  االأغ���ذي���ة  اإدارة  م��واف��ق��ة  ن��ت��وق��ع  ك��ذل��ك 
النظر  ق�صر  ت�صحح  ال  ال��ت��ي   ،Toric ICL عد�صات 
 )astigmatism( ال��الب��وؤري��ة  ت�صحح  ب��ل  فح�صب، 

اأي�صاً وتعطي نتائج مذهلة.
الال�صقة  العد�صات  جراحة  لهم  اأجريت  الذين  املر�صى 
ال��ق��اب��ل��ة ل��ل��زرع ي��ت��ن��وع��ون ب��ني ط��ي��اري��ن، ق��ن��ا���ص��ة، رجال 
ون�����ص��اء ي��خ��دم��ون يف اجل��ي�����س، رج�����ال ���ص��رط��ة حمليني 
غطا�صني،  ج��راح��ني،  حم��رتف��ني،  م�صورين  وف��درال��ي��ني، 
علم  يف  متخ�ص�صني  اأط��ب��اء  ال�����ص��ي��ارات،  �صباقات  اأب��ط��ال 
االأف�صل لب�صره  االأ�صعة، وربات منزل. كل مري�س يريد 
القابلة للزرع، متاماً  مر�صح جلراحة العد�صات الال�صقة 
الذين ال ميكنهم اخل�صوع لليزك وجراحة  املر�صى  مثل 
اقتطاع القرنية لت�صحيح االنك�صار وغريهما من تقنيات 

متوافرة.
اأجريت لهم هذه اجلراحة  الذين  اآخ��ر مر�صاي  من بني 
ب�صبب  عملّياً  اأع��م��ى  ُيعترب  عمره  م��ن  الثالثني  يف  رج��ل 
اأنه  درج���ة  اإىل  ال�صعف  �صديد  ن��ظ��ره  ك��ان  النظر.  ق�صر 
اأينما   -18.0 ب��درج��ة  طبية  ن��ظ��رات  و���ص��ع  اإىل  ا�صطر 
اأنه يرى بو�صوح على بعد 5  ذهب )تعني درجة 18.0- 
�صنتمرتات ون�صف ال�صنتمرت. اأما ما يتخطى هذه امل�صافة 
فرياه مبهماً(. وكلما رفع نظاراته وو�صعها جانباً، يعجز 

ذل��ك، مل يكن   ع��الوة على  لي�صعها جم���دداً.  روؤيتها  ع��ن 
اأنه  ي�صتطيع و�صع عد�صات ال�صقة عادية. ويبدو وا�صحاً 
الب�صر بالليزر.  اأنواع جراحات ت�صحيح  غري مر�صح الأي 
كذلك كانت عد�صات نظراته بالغة ال�صمك، حتى اإنه واجه 
�صعوبة يف العثور على متجر نظارات يعّدها له. ومع اأنه 
يقيم  يف اأال�صكا، اأدركت عائلته اأن عليه ال�صفر اإىل والية 

اأخرى الإجراء جراحة العد�صات الال�صقة القابلة للزرع.
)في�صبوك(،  موقع  على  ح�صاب  اليوم  ال�صاب  لهذا  �صار 
وميكنك مالحظة التغيري اجل��ذري يف حياته من خالل 

�صورته، كان ينظر مبا�صرة اإىل الكامريا، وبدت ابت�صامته 
اإىل  يحتاج  فلن  داون،  يعاين متالزمة  اأن��ه  مذهلة. ومب��ا 
البحث جمدداً عن نظاراتيه، و�صي�صتيقظ كل يوم لريى 

عاملاً م�صرقاً وا�صح املعامل.
املر�صى  م��ن  ال��ك��ّم  ه��ذا  عاجلت  الأن��ن��ي  كبري  بر�صا  اأ�صعر 
وراأي�����ت ال��ف��رح ع��ل��ى حم��ي��اه��م ب��ع��د اجل���راح���ة. وب�صفتي 
تتملكني  التي  وال�صعادة  االكتفاء  م�صاعر  اأعترب  جراحاً، 
على  االأف�صل  م��ا،  اإن�صان  حياة  ب��ّدل��ت  اأن��ن��ي  اأدرك  عندما 

االإطالق.

�إذ� كنت تكرهها، فثمة بديل للعد�صات �لال�صقة ُيدعى �لعد�صات �لال�صقة �لقابلة للزرع )ICL(. �صبق �أن ��صُتخدمت هذه �لعد�صات لت�صحيح 
ب�صر �أكرث من 200 �ألف عني حول �لعامل.

�أمر��س �للوزتني
�للوزتني: ح�صى   -  1

اللوزتني.  امل��واد يف  بع�س  وت��رتاك��م  تتكد�س  ان  ميكن 
وت�����رتاوح اح��ج��ام احل�����ص��ى امل��ت��ك��ون��ة، لكنها ع����ادة ما 
كرميي.  او  ابي�س  ل��ون  وذات  احل��ج��م  �صغرية  ت��ك��ون 
الكال�صيوم.  ه��ي  منها  تتكون  التي  الرئي�صية  وامل���ادة 
وت��راف��ق ه���ذه احل��ال��ة ان��ب��ع��اث رائ��ح��ة ك��ري��ه��ة نتيجة 
مريكابتان.  وامليثايل  �صولفايد  الهيدروجني  لغازات 

االعرا�س: 
- رائحة فم كريهة. 

- التهاب وامل يف البلعوم.
- �صعوبة البلع.

- ظهور بقع او مواد بي�صاء على اللوزتني.
الذي ت�صرتك  الع�صب  - امل يف االذن )نتيجة لتهيج 

فيه(. 

�لنوم: �ختناق   -  2
ممر  ي�صد  بحيث  ال��ل��وزت��ني  حجم  يت�صخم  ان  ميكن 
ال���ن���وم، م��ا ي�صبب توقف  ال��ت��ن��ف�����س، وب��خ��ا���ص��ة خ���الل 
ال��ن��وم، وقد  االخ��ت��ن��اق( موؤقتا خ��الل  )ن��وب��ة  التنف�س 
ثانية.   20-10 ب��ني  م��ا  ال��ن��وب��ة  ه��ذه  م��دة  ت�صتغرق 

ي�صعر  ان  دون  وم��ن  الارادي����ا  امل�����ص��اب  وي�صتيقظ 
ل��ي��ع��دل و���ص��ع ن��وم��ه. وق���د ت��ت��ك��رر نوبات 

اثناء  امل��رات  االختناق ع�صرات 
النوم. 

االأعرا�س: 

- ال�صخري. 
- ال�صداع خالل النهار.

- جفاف الفم عند اال�صتيقاظ.
اثناء  ال�صخ�س  وغفو  واالره���اق،  بالنعا�س  ال�صعور   -

النهار، رغم انه نام لعدد �صاعات كاف.

�للوزتني: �لتهاب   -  3
انتان  ب�صبب  ال��ل��وزت��ني  ان�����ص��ج��ة  ي�صيب  ال��ت��ه��اب  ه��و 

بكتريي او فريو�صي. 
االأعرا�س: 

- التهاب البلعوم 
- احلمى 

- امل و�صعوبة البلع 
- ت�صخم غدد الرقبة الليمفاوية

اللوزتني الوا�صح، وقد يغطيها قيح  - تورم واحمرار 
ابي�س/ا�صفر. 

ق��وي��ة حتى ال  احل��ال��ة مب�����ص��ادات حيوية  ه��ذه  تعالج 
االذن  يف  م�صاكل  وي�صبب  االذن  اىل  االلتهاب  ينتقل 

الو�صطى او يف البلعوم.

�للوزتني: �صرطان   -  4
غ��ال��ب��ا م��ا ت��رت��ب��ط اال���ص��اب��ة ب�����ص��رط��ان ال��ل��وزت��ني مع 
ب��ف��ريو���س ي�صمى  اال���ص��اب��ة 
ال���ب���اب���ي���ل���وم���ا ف����ريو�����س 

)HPV(
االأعرا�س 

يف  وت��������ق��������رح  امل   -
اخللفية  اجلهة 
البلعوم  م���ن 
ي�������ص���ت���م���ر 
مل������دة 

طويلة دون ان يلتئم
- ت�صخم حجم لوزة دون االخرى 

- احيانا يكون الورم حم�صو�صا 
- ميكن ان ي�صبب نزفا، رائحة كريهة، تغريا يف حا�صة 

التذوق. 
ا�صتئ�صالها جراحيا  الذين خ�صعوا لعملية  فيما عدا 
الكثري ال  ول��ك��ن  اف���واه معظمنا.  ال��ل��وزت��ان يف  ت��وج��د 
وجودهما  �صبب  ي��درك  او  بال�صبط،  مكانهما  يعرف 

واالمرا�س التي قد ت�صيبهما. 

ما �للوزتان؟ 
هما جتمع من االن�صجة الليمفاوية )ميكن ت�صميتهما 
بعقد ليمفاوية( توجد واحدة منهما على كل جانب 
جزء  وال��ل��وزة  احل��ل��ق(.  )فتحة  البلعوم  من 
م������ن اجل������ه������از امل����ن����اع����ي 

للج�صم وم�صوؤولة عن حماربة االنتانات ومنع اال�صابة 
بااللتهابات. فهي خط الدفاع االوىل �صد امليكروبات 

التي تدخل اىل الفم لوقفها عن دخول البلعوم. 

عالج �للوزتني 
امرا�س  معظم  ل��ع��الج  احل��ي��وي��ة  امل�����ص��ادات  ت�صتخدم 
كبري يف  ت�صخم  ح��دوث  ويف حالة  ال��ل��وزت��ني.  التهاب 
حجمهما او تكرر ا�صابتهما بااللتهابات احلادة )اكر 
جراحيا  ازالتهما  يقرتح  ال�صنة(،  يف  م��رات  �صبع  من 

كعالج فعال ونهائي. 
�صمن  من  اللوزتني  ا�صتئ�صال  جراحة  تتم  ما  وع��ادة 
العام،  التخدير  تاأثري  وحت��ت  ال��واح��د  اليوم  عمليات 
للعملية  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  يف  امل�صت�صفى  املري�س  وي��غ��ادر 
بعد التاأكد من عدم حدوث اي م�صاعفات وبدء تعايف 
املري�س ب�صكل جيد. وهناك عدة طرق الإزالة اللحمية، 
بالكي.  او  بامل�صرط  القطع اجلراحي  فاإما من خالل 
ا�صبوع  املري�س خالل  وع��ادة ما يتعافى 

اىل ع�صرة ايام. 
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العدد  10962 بتاريخ 2013/12/5     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/1352 جتاري كلي             
اىل املدعى عليهما/1-�صايلندر �صينغ �صاتيانارايان �صينغ- ب�صفته �صريك ومدير �صركة ) مطعم 
اوزبيجم (�صركة اعمال مدنية 2- حممد حاجي حممد ع�صكر- ب�صفته وكيل خدمات يف �صركة 
) مطعم اوزبيجم( �صركة اعمال مدنية   جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي /فرييندراناده 
ماكاباتى باالكري�صنان- ب�صفته �صريك ومدير يف �صركة مطعم ) اوزبيجم( �صركة اعمال مدنية 
باخراج  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اق��ام عليك  قد  احل��م��ادي    ابراهيم حممد  وميثله: علي 
املدعى عليه االول من ال�صركة وجتنيب ح�صته فيها، والر�صوم وامل�صاريف واالتعاب. وحددت لها 
جل�صة يوم االحد املوافق 2013/12/22 ال�صاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.C.15 لذا فانت مكلف 
باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10962 بتاريخ 2013/12/5     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/3575 عمايل جزئي               
�صحته  ف��ار���س  وميثلها/عادل  للتجارة  الت�صميم  تقنيات  عليه/1-�صركة  امل��دع��ى  اىل 
حممد  عبدالرحيم  حممد  /عبدال�صليم  املدعي  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  فار�س 
وميثله: �صفيع حممد ابراهيم قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات 
بواقع  القانونية  والفائدة  ال�صفر  تذاكر   �صاملة  دره��م( غري   85500( وقدرها  عمالية 
والر�صوم  بالكفالة  املعجل  بالنفاذ  م�صمول  حكم  التام  لل�صداد  املطالبة  تاريخ  من   %9
االحد  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت   .)2013/151970( رق��م  �صكوى  واالت��ع��اب-  وامل�صاريف 
املوافق 2013/12/15 ال�صاعة 8:30 �س بالقاعة ch1.A.5 لذا فانت مكلف باحل�صور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة ايام على االقل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
ق�سم الق�سايا  العمالية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10962 بتاريخ 2013/12/5     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/66 احوال نف�س م�سلمني               
امل��دع��ي / امل��دع��ى عليه/1-احمد اعري�س جم��ه��ول  حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان  اىل 

امال فتواطي وميثله: علي ابراهيم حممد احلمادي   قد اقام عليك الدعوى 
�صامله  اوالد  ونفقة  عدة  ونفقة  هجران  الطالق  باثبات  املطالبة  ومو�صوعها 
وموؤخر ال�صداق وم�صكن �صرعي وتقرير احل�صانة واجرة حا�صنة واجرة خادمة 
 2013/12/11 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  وامل�صاريف.  والر�صوم 
من  او  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.C.14 بالقاعة  ���س   8:30 ال�صاعة 
للمحكمة  او م�صتندات  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  قانونيا وعليك  ميثلك 
قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة 

ح�صوري.
رئي�س ال�سعبة                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10962 بتاريخ 2013/12/5     
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/123 بيع عقار مرهون
رقم  �صكنية  �صقة  ع��ن  ع��ب��ارة  م��ره��ون  م��ال  بيع  اذن  طلب  الق�صية:  مو�صوع 
5205- ط52 - باملبني رقم 3- خليفة تاور زون 3 املطلوب اعالنه املنفذ �صده 
/1- ادموند ديفيد ميت�صل 2- بريندا ايفيلني ميت�صل جمهويل حمل االقامة- 
مو�صوع االعالن: نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن 
�صقة �صكنية- املنطقة: برج خليفة-رقم االر�س 155 رقم املبنى 3- ا�صم املبنى-

خليفة تاور زون 3- رقم العقار: 5205 - رقم الطابق: 52- امل�صاحة : 1378 قدم 
مربع  وفاء للمبلغ املطالبة به وقدره ) 6273403.38( درهم وذلك للعلم مبا 

جاء فيه ونفاذ معفوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10962 بتاريخ 2013/12/5     

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2013/115 بيع عقار مرهون

مو�صوع الق�صية: طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن عقار
املطلوب اعالنه املنفذ �صده /1- ارا�س م�صكور جمهول حمل االقامة

مو�صوع االعالن:
ار�س-  عبارة عن قطعة  وهي  اخلا�صة  اموالكم  على  بانه مت احلجز  نعلنكم   
نوع   331  : العقار  رق��م   -905 االر����س:  الثالثة-رقم  االم���ارات  املنطقة:تالل 
العقار: فيال - امل�صاحة 1.856.68 قدم مربع   وفاء للمبلغ املطالبة به وقدره ) 

1876023.22( درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ معفوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10962 بتاريخ 2013/12/5     
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/85 بيع عقار مرهون
مو�صوع الق�صية: طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن احلجز على الوحده-

فيال- امل�صار اليها اعاله متهيدا لبيعها باملزاد العلني وفقا لالجراءات املقررة 
لدى دائرة االرا�صي واالمالك . املطلوب اعالنه املنفذ �صده /1- �صيخ عاطف 

ريا�س �صيخ احمد ريا�س    جمهول حمل االقامة مو�صوع االعالن:
 نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن فيال- املنطقة: 
وادي ال�صفا 6- رقم االر���س: 2654 رقم املبني: 170- امل�صاحة : 368.08 قدم 
مربع وفاءا للمبلغ املطالبة به وقدره ) 3.567.381/22( درهم وذلك للعلم مبا 

جاء فيه ونفاذ معفوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10962 بتاريخ 2013/12/5     
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/102 بيع عقار مرهون
اىل املنفذ �صده/1- جاري جون وادي

 جمهول حمل االقامة  مبا ان طالب التنفيذ/بنك ا�س. ا�س .بي. �صي. ال�صرق 
االو�صط املحدود  وميثله: احمد  ح�صن رم�صان اآل علي

ل�صداد قيمة  بتاريخ 2013/11/18 خماطبتكم  االبتدائية  دبي   قررت حمكمة 
نوع  الرهن   حمل  العقار  بيع  واال  دره��م   )9.829.595/40( وقدرها  املطالبة 
املنطقة: تالل االم��ارات االوىل- رقم االر�س-785-  العقار: قطعة االر���س - 
امل�����ص��اح��ة- 14.025/58 دره���م( ق��دم م��رب��ع- وذل���ك خ��الل 30 ي��وم م��ن تاريخ  

االعالن.
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10962 بتاريخ 2013/12/5     
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/90 بيع عقار مرهون
اىل املنفذ �صده/1- علي �صابور قرباين دره زنكى  

 جمهول حمل االقامة  مبا ان طالب التنفيذ/باركليز بنك بي ال �صي
وميثله: ع�صام عبداالمري حمادي الفا�صلي التميمي

ل�صداد قيمة  بتاريخ 2013/11/28 خماطبتكم  االبتدائية  دبي   قررت حمكمة 
نوع  الرهن   حمل  العقار  بيع  واال  دره��م   )3.727.665/37( وقدرها  املطالبة 
املبنى:  ا�صم   -198 االر���س:  رقم  خليفة-  برج  املنطقة:  �صكنية-  �صقة  العقار: 
ين�صون 6- رقم املبنى - 6- رقم العقار: 105- رقم الطابق : 1- امل�صاحة: 1875 

قدم مربع- وذلك خالل 30 يوم من تاريخ االعالن.
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10962 بتاريخ 2013/12/5    
  اعالن مدعى عليه بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2013/4298 مدين جزئي  
اىل املدعى عليه/جمدي حممد كمال �صدقي ط�صطو�س- اردين اجلن�صية  حيث 
ان املدعي: هيثم عبداهلل حممد ابو حمادة- اردين اجلن�صية اقامت عليك لدى 
هذه املحكمة الدعوى املذكورة اعاله تطالبك فيها مببلغ وقدره 67.000 درهما 
وامل�صاريف  للر�صوم  باال�صافة  القانونية %12  والفائدة  درهم  الف  و�صتون  �صبعة 
اجلزئية  املحكمة)الدائرة  هذه  امام  ح�صورك  يقت�صي  وعليه  املحاماة.  واتعاب 
وذلك لالجابة   2013/12/9 يوم  والن�صف من  الثامنة  ال�صاعة  الثانية( يف متام 
على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن احل�صور او عدم 
ار�صال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى يف غيابك.

حرر يف 2013/11/6م
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10962 بتاريخ 2013/12/5    
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2013/4226 جتاري جزئي  
اىل املدعى عليها/�صركة الرافة ملقاوالت التك�صية واال�صباغ والعزل ميثلها/�صاهد 
م�صعود بن حممد  حيث ان املدعية: �صركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة )�س م 
ع(  اقامت عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة اعاله تطالبك فيها مببلغ 
الدعوى  رفع  تاريخ  12% من  القانونية  للفائدة  باال�صافة   )12.436.20( وقدره 
حتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.   وعليه يقت�صي ح�صورك 
امام هذه املحكمة)الدائرة اجلزئية االوىل( يف متام ال�صاعة الثامنة والن�صف من 
يوم 2013/12/22 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف 
حال تخلفك عن احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة 

�صتبا�صر نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/11/24م
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10962 بتاريخ 2013/12/5     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/547  جتاري كلي                   
اىل املدعى عليه /1- يونيفر�صال ا�صتوديو�س -دبي الند   جمهول  حمل 
خالد  ل�صاحبها-  للم�صاحة  العا�صمة  موؤ�ص�صة   / املدعي  ان  مبا  االقامة 
املنعقدة   بجل�صتها  ق���ررت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  امل��ري��خ��ي     خ��ال��د  خليل 
تقرير  ب��ورود  اخطاركم  اع��اله.  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2013/11/7 يف 
ال�صيد اخلبري املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�صة يوم الثالثاء املوافق 
على  للتعقيب   ch2E.22 بالقاعة  �صباحا   9.30 ال�صاعة   2013/12/10

التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10962 بتاريخ 2013/12/5     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2013/258   عقاري كلي                  

احمد  ع��ق��ارات  موؤ�ص�صة  م��ال��ك  ال��ع��ط��ار  ع��ب��دال��رح��ي��م  اح��م��د   -1/ عليه  امل��ح��ك��وم  اىل 
عبدالرحيم العطار جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة 
بتاريخ 2013/10/23 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ �صركة امالك للتمويل )�س م 
ع( ببطالن عقد التنازل مو�صوع الدعوى وبالزام املدعى عليه بان يرد اىل املدعية مبلغ 
528.108 درهم ) خم�صمائة وثمانية وع�صرون الفا ومائة وثمانية درهم( كما الزمته 
بامل�صروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة، ورف�صت ماعدا ذلك من طلبات.  حكما 
مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر 
اآل مكتوم  ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد  ال�صمو  با�صم �صاحب  هذا االع��الن �صدر 

حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10962 بتاريخ 2013/12/5     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/69  ا�ستئناف تظلم جتاري

ذ.م.م 2- فيجي�صل  رابيا  م��ارك  1 -�صركة ميد   / امل�صتاأنف �صدهما  اىل 
امل�صتاأنف/بنك  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  ك���وم���اران   كوتيكاميل 
ابوظبي التجاري وميثله: عبداهلل خمي�س غريب الناخي اآل علي    قد 
ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2012/375 تظلم جتاري 
بتاريخ 2013/5/6 وحددت لها جل�صه يوم االثنني املوافق 2013/12/23 
ال�صاعة 10.00 �صباحا بالقاعة ch2.D.16 وعليه يقت�صي ح�صوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10962 بتاريخ 2013/12/5     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/856 احوال نف�س م�سلمني               
امل��دع��ي / ان  امل��دع��ى عليه/1-بهمان ح�صني جم��ه��ول  حم��ل االق��ام��ة مب��ا  اىل 
ال�صويهي  قد  الفقار مريزائي  وميثله: ماجد �صعيد حمد اجل��الف  �صهال ذو 
ونفقة  عدة  ونفقة  لل�صرر  بالطالق  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اقام 
متعة ونفقة زوجية  ونفقة اوالد �صامله وموؤخر ال�صداق وم�صكن �صرعي وتقرير 
احل�صانة واجرة حا�صنة واجرة خادمة والر�صوم وامل�صاريف . وحددت لها جل�صة 
يوم الثالثاء املوافق 2013/12/10 ال�صاعة 8:30 �س بالقاعة ch1.C.13 لذا 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�صور  مكلف  فانت 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل. ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10962 بتاريخ 2013/12/5     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
         يف الدعوى رقم 2013/30  دعاوي م�ستعجلة مدنية

اىل املدعى عليه/1- اوا�صي ال�صرق االو�صط م م ح  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / �صركة ال�صم�س للهند�صة 
بتاريخ 2013/11/12 بندب  املحكمة حكمت  بان  املذكورة اعاله وعليه نعلنكم  الدعوى  اقام  ذ.م.م   قد  واملقاوالت 
النافورة  ملعاينة   ال�صارقة  تو�صيع �صحارى مول  الدور باجلدول لالنتقال اىل م�صروع  الهند�صي �صاحب  اخلبري 
الكائنة بامل�صروع واثبات حالتها-وبيان ما اذا كان ان�صائها مت باملطابقة للموا�صفات املتفق عليها وفيديو الت�صغيل 
من عدمه، وبيان ما اذا كانت النافورة تعمل ام ال ويف احلالة الثانية بيان �صبب ذلك واملت�صبب يف عدم ت�صغيلها وثبات 
جميع االخطاء الفنية والهند�صية يف تركيب او ت�صميم او تنفيذ او ت�صغيل النافورة ان وجدت وللخبري يف �صبيل اداء 
ماموريته �صماع مالحظات الطرفني واخذ اقوال �صهودهما ومن يري لزوما الأخذ اقواله دون حلف ميني واالنتقال 
اىل اي جهة حكومية او غري حكومية يري لزوما االنتقال اليها وقدرت للخبري امانة قدرها خم�صة ع�صر الف درهم 
الزمت املدعية بايداعها خزينة املحكمة على ذمة اتعاب اخلبري وحددت جل�صة 2013/11/26 لنظر الدعوى بحالتها 
   .2013/12/24 جل�صة  قبل  ما  اىل  تقريره  يقدم  ان  اخلبري  فعلى  �صدادها  حالة  ويف  االمانة  �صداد   عدم  حالة  يف 

وحددت لها املحكمة جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2013/12/24 
   رئي�س الق�سم                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10962 بتاريخ 2013/12/5    

اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2013/277 )مدين كلي( بوا�سطة الن�سر

ب��ن��اء ع��ل��ى ط��ل��ب حمكمة ع��ج��م��ان االحت���اي���ة االب��ت��دائ��ي��ة اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/ 2- �صفن 
�صين�صري للو�صاطة العقارية ذ.م.م اقام املدعي/2-اجني�س جوبيالن رو�صريو 1، اليزاتي 
للتجميل  الفلبني  -�صالون  ابوظبي  عنوانه:  جن�صيته/الفلبني  اي�صرتال  جتالناجيت 
الفلبني  �صالون  ابوظبي-   050-6121475  -   02-6442428 رق��م   هاتف  الكرتا  �صارع 
للتجميل �صارع الكرتا هاتف   6442428-02- 6121475-050 الدعوى برقم 2013/277 
-مدين - كلي- عجمان-ندب خبري ح�صابي   فانت مكلف باحل�صور امام حمكمة عجمان 
االحتادية االبتدائية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وذلك يف ال�صاعة 11.00 املوافق 
الق�صية بو�صفك مدعى عليه.  يوم 15 من �صهر دي�صمرب ل�صنة 2013 وذلك للنظر يف 

حتريرا يف 2013/12/3
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10962 بتاريخ   2013/12/5     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1518 ت جتر- م ر-ت- اأظ(
: حممد  املنفذ �صده  االمارات  اجلن�صية:  ر�صى  احمد ح�صني  التنفيذ/  طالب 
جابر حممد ابراهيم ابوزرقة اجلن�صية: االردن   املطلوب اعالنهما:1-حممد 
ال�صحنه  امني  2-عبدالعظيم  االردن  اجلن�صية:  ابوزرقة  ابراهيم  حممد  جابر 
تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�صر  عنوانه:  �صوريا  اجلن�صية: 
ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2013/725 جتاري - م ت-�س- اأظ وحدد 
لنظره جل�صة يوم االحد املوافق 2013/12/15 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت 
باملقر  الكائنة  ابوظبي  التنفيذ-  بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�صور  مكلف 
الرئي�صي �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند اعاله، تفاديا التخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10962 بتاريخ   2013/12/5     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/954 ت جتر- م ر-ت- اأظ(
للمقاوالت  االمارات  دوجي�صتيون  اي  دانرتيريز  �صو�صيتيه  التنفيذ/  طالب 
الظاهري اجلن�صية:  را�صد  را�صد علي  : مطر  املنفذ �صده  االمارات  اجلن�صية: 
االمارات    املطلوب اعالنه/ مطر را�صد علي را�صد الظاهري اجلن�صية: االمارات  
التنفيذ  ال�صند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�صر  عنوانه: 
ال�صادر يف الدعوى رقم 2012/2639 جت كل- م ت-ب- اأظ وحدد لنظره جل�صة 
مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/12/19 املوافق  اخلمي�س  يوم 
باحل�صور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ- ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�صي 
�صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10962 بتاريخ   2013/12/5     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1606 ت جتر- م ر-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ بنك اخلليج االول اجلن�صية: االمارات   املنفذ �صده : روالند 
بريطانيا   اجلن�صية:  هيل  اعالنه:روالند  املطلوب  بريطانيا  اجلن�صية:  هيل 
عنوانه: بالن�صر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر 
يوم  جل�صة  لنظره  وحدد  اأظ  ت-ب-  م  كل-  جت   2013/109 رقم  الدعوى  يف 
االثنني املوافق 2013/12/23 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�صور 
الرئي�صي �صخ�صيا  باملقر  الكائنة  ابوظبي  التنفيذ-  بادارة  الثانية  الدائرة  امام 
او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ 

اجلربي.
 القلم التجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10962 بتاريخ   2013/12/5     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1152 ت جتر- م ر-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ موؤ�ص�صة �صلطاكو اجلن�صية: االمارات  املنفذ �صده : �صركة الركن 
الركن  اعالنه:�صركة  املطلوب  االمارات   اجلن�صية:  العامة  للمقاوالت  القارى 
طالب  ان  مبا  بالن�صر  عنوانه:  االمارات  اجلن�صية:  العامة  للمقاوالت  القارى 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2013/229 
جت جز- م ت-ب- اأظ وحدد لنظره جل�صة يوم االحد املوافق 2013/12/22 موعدا 
لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�صور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ- 
ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�صي �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند 

اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10962 بتاريخ   2013/12/5     
    اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   793 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
حممد  ل�صاحبها/   - واملوزاييك  لل�صرياميك  بوتا  حممد  اعجاز  حممد  مدعي/   
اعجاز حممد بوتا اجلن�صية: االمارات  مدعي عليه: عثمان احمد خالد اجلن�صية: 
عثمان  اعالنه/  املطلوب  درهم      17000 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�صوع  �صوريا 
احمد خالد اجلن�صية: �صوريا  عنوانه:بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
لذا  الدعوى،  املوافق 2013/12/9 موعدا لنظر  االثنني  يوم  املحكمة  اعاله وحددت 
امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي  فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً 
االبتدائية - الكائنة   �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �صدر بتاريخ  2013/10/30  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10962 بتاريخ   2013/12/5     
    اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   783 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
حممد  ل�صاحبها/   - واملوزاييك  لل�صرياميك  بوتا  حممد  اعجاز  حممد  مدعي/   
اعجاز حممد بوتا اجلن�صية: االمارات  مدعي عليه: ال�صهم اال�صود لرتكيب احلجر    
املطلوب  درهم      15.000 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�صوع  االمارات   اجلن�صية: 
اعالنه/  ال�صهم اال�صود لرتكيب احلجر اجلن�صية: االمارات  عنوانه:بالن�صر حيث ان 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/12/8 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة 
معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ  2013/11/12  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10962 بتاريخ   2013/12/5     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2399 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

عليه:  مدعي  اجلن�صية:بنغالدي�س   مياه  دودهو  علم  خور�صيد  مدعي/   
الدعوى:  مو�صوع  االمارات  اجلن�صية:  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  النيل  ا�صود 
ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  النيل  ا�صود  اعالنه/   املطلوب  عمالية  م�صتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  اجلن�صية: االمارات   عنوانه:بالن�صر حيث 
اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/12/08 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية مدينة حممد بن زايد �صخ�صيا 
امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �صدر 

بتاريخ  2013/10/29  
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10962 بتاريخ   2013/12/5     
     اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   300 /2012 عم كل- م ع-ب- اأظ

كلينزجن  جنز  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�صية:  الهالل  م�صرف  مدعي/   
اعالنه/   املطلوب  عمالية  م�صتحقات  الدعوى:  مو�صوع  اجلن�صية:املانيا 
جنز كلينزجن اجلن�صية: املانيا عنوانه:بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
موعدا   2013/12/17 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة 
زايد   بن  حممد  مبدينة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل 
و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا 
امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �صدر بتاريخ  2013/11/12  
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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العدد  10962 بتاريخ 2013/12/5     
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/57 بيع عقار مرهون
وي�صت  مبنى   -3002 عقار  عن  عبارة  مرهون  م��ال  بيع  اذن  طلب  الق�صية:  مو�صوع 
م�صاحتها  والبالغ   )412( رق��م  االر���س  قطعة  على  الواقعة   )8( املبنى  رق��م   1 هايت�س 
)1578( قدم مربع منطقة برج خليفة دبي- وخماطبة االمارات للمزادات بخ�صو�س 
املنفذ �صده/ فيناي بوجارا جمهول حمل  العلني. املطلوب اعالنه  باملزاد  العقار  بيع 
االقامة. مو�صوع االعالن: نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة 
من �صقة �صكنية- املنطقة: برج خليفة- رقم االر�س : 412 رقم املبنى: 8- ا�صم املبنى 
امل�صاحة: 1578 قدم مربع  : وي�صت هايت�س 1- رقم العقار : 3002 رقم الطابق- 30- 
وف��اء للمبلغ املطالبة به وق��دره )  1537500 ( دره��م وذل��ك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ 

معفوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10962 بتاريخ 2013/12/5     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/403  جتاري كلي                   

اىل املدعى عليه /1- فريالند لالن�صاءات والديكور ���س.ذ.م.م    جمهول  
ات�س كي فورم وورك �صي�صتم�س  ان املدعي / ميفا كي  حمل االقامة مبا 
املحكمة  بان  نعلنكم  املطوع   عبدالرحمن ح�صن حممد  ح وميثله:  م  �س 
قررت بجل�صتها املنعقدة  بتاريخ 2013/11/26 يف الدعوى املذكورة اعاله. 
حتددت  وقد  الدعوى  يف  املنتدب  اخلبري  ال�صيد  تقرير  ب��ورود  اخطاركم 
بالقاعة  �صباحا   9.30 ال�صاعة   2014/1/7 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  جل�صة 

ch2E.22 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10962 بتاريخ 2013/12/5     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/535 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ ���ص��ده/1- ام��ري ح�صني �صاه ع��ل��ي    جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان طالب 
ع  وميثله: عبدالرحمن حممد عي�صى جمعة   م  �س  للتمويل  �صركة امالك  التنفيذ/ 
بتاريخ  االح��د  ي��وم  ع��ق��اري  كلي  رق��م 2012/889  ال��دع��وى  ال�صادر يف  نعلنك باحلكم 
املو�صوفة يف  اتفاقية االج��ارة  2013/6/16 باعتباره �صندا تنفيذيا وذلك : 1- بف�صخ  
الذمة واملربمة بني املدعية واملدعي عليه . 2- بالزامكم ب�صداد مبلغ وقدره )5940740 
درهم( وت�صليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�صر هذا 
االعالن. 3- الغاء التاأ�صرية ب�صك االجارة املنتهية بالتملك الواردة يف ال�صجل العقاري.  
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�س الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10962 بتاريخ 2013/12/5     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف الدعوى  2013/435 جتاري جزئي             

ادري�س  ���س.ذ.م.م 2- احمد �صليمان  البناء  اىل املدعى عليهما/1-احد ملقاوالت 
امل��دع��ي /ب���اور ما�صين�س - �صركة ذات  ع��و���س  جمهويل حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
م�صئولية حمدودة  وميثله: عبدالرحمن ح�صن حممد املطوع    قد اقام عليك 
مبلغ  ب�صداد  عليه  املدعى  بالزام  االم��ر  با�صدار  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى 
49000 درهم والر�صوم وامل�صاريف واالتعاب.    وحددت لها جل�صة يوم االثنني 
مكلف  فانت  لذا   ch1.A.1 بالقاعة  8:30 �س  ال�صاعة   2013/12/16 املوافق 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�صور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10962 بتاريخ 2013/12/5     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                    اىل املدعي عليها/املعيني للمقاوالت العامة  �س. ذ.م.م   جمهول حمل 
االقامة نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت 

املحكمة لها جل�صة يوم االربعاء املوافق 2013/12/25 ال�صاعة 8:30  

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�صور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
اىل  باال�صافة  االق��ل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات 

الر�صوم وامل�صاريف واحلكم م�صمول املعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
4235/2013/13
4230/2013/13
4231/2013/13
4233/2013/13

م
1
2
3
4

ا�صم املدعي
طهور اال�صالم علي اكرب
عبداجلاهر عبداحلكيم

عبداالحد حممد عبداحلكيم
خالق عبداللطيف

مبلغ املطالبة
13414 درهم �صامل تذكرة العودة
14562 درهم �صامل تذكرة العودة
13327 درهم �صامل تذكرة العودة
14562 درهم �صامل تذكرة العودة

العدد  10962 بتاريخ 2013/12/5     
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                     اىل املدعي عليها/�صن راي��ز للتجارة العامة  �س. ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت 

املحكمة لها جل�صة يوم االربعاء املوافق 2013/12/18 ال�صاعة 8:30  

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�صور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
اىل  باال�صافة  االق��ل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات 

الر�صوم وامل�صاريف واحلكم م�صمول املعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
4412/2013/13
4413/2013/13
4409/2013/13

م
1
2
3

ا�صم املدعي
عرفان علي بروهي علي حممد بورهي

ذو الفقار علي �صروار علي
�صدام ح�صني بلوك بهرام

مبلغ املطالبة
3722 درهم �صامل تذكرة العودة
4000 درهم �صامل تذكرة العودة
4000 درهم �صامل تذكرة العودة

العدد  10962 بتاريخ 2013/12/5    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/445 ك.ع.ح
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- عجمان:ال�صيد/
حممد يو�صف حممد عبداهلل اجلن�صية: االمارات   وطلب الت�صديق على حمرر 
من  واملرخ�صة   ) �لطبي  �لركن  )مركز  التجاري  اال�صم  يف  :ت��ن��ازل  يت�صمن 
امللف )62444( وامل�صجل لدى  البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم  دائ��رة 
غرفة التجارة وال�صناعة بعجمان ال�صيد:ا�صحاق �صافعي عبدالرحمن الكمايل 
اجلن�صية: االم��ارات  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �صيقوم 
بالت�صديق على ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ 

ن�صر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   

بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية                                      

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10962 بتاريخ 2013/12/5    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/995 ك.ع.غ

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- عجمان:ال�صيد/
حم��م��د ع��ب��دال��رح��م��ن اح��م��د ال��ك��م��ايل امل���رزوق���ي اجل��ن�����ص��ي��ة: االم�����ارات وطلب 
)�لتقى  التجاري  اال�صم  يف  :تنازل  يت�صمن  حمرر  يف  التوقيع  على  الت�صديق 
يف  والتخطيط  البلدية  دائ���رة  م��ن  واملرخ�صة   ) �جلاهزة  �ملالب�س  لتجارة 
وال�صناعة  ال��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  ل��دى  وامل�صجل   )31359( امل��ل��ف  رق��م  حت��ت  عجمان 
االمارات      اجلن�صية:  ال�صاوري  م�صعود  ا�صماعيل  �صعيد  ال�صيد:خالد  بعجمان 
ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �صيقوم بالت�صديق على ذوي 

ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10962 بتاريخ 2013/12/5     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/1093  جتاري كلي     
مهر/  كيوان  اقا  امري  ر�صا  حممد   -2 ذ.م.م  للتجارة  مهر  كيوان  عليهما/1-�صركة  املدعى  اىل 
ذ.م.م   جمهويل  حمل  للتجارة  كيوان مهر  �صركة   / ومدير  ال�صيكات/ وممثل  ب�صفته حم��رر 
خادمي  ابراهيم  �صامل  مديرها/  وميثلها  �����س.ذ.م.م(   ( للتجارة  /دارا  امل��دع��ي  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ل��وت��اه   علي  �صلطان  فهد  وميثله: 
والفائدة  ال��دع��وى  �صند  ال�صيك  قيمة  دره���م(   1.000.000( وق���دره  مببلغ  بالت�صامن  عليهما 
القانونية بواقع 12% من تاريخ ا�صتحقاق املبلغ حتى ال�صداد التام الر�صوم وامل�صاريف واالتعاب 
+ �صم ملف احلجز التحفظي رقم 2013/200 جت��اري وتثبيته و�صحة اج��راءات��ه.  وح��ددت لها 
جل�صة يوم االحد املوافق 2013/12/22 ال�صاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.C.15  لذا فانت مكلف 
باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة ايام على االقل.  
رئي�س الق�سم                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10962 بتاريخ 2013/12/5     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/1424  جتاري كلي     
اىل املدعى عليه    /1-�صركة دوت�صان اليكرتوميكانيكال اند ان�صرتومينتا�صني 
�صيكيور    ان��د  �صيف  املدعي /موؤ�ص�صة  ان  االق��ام��ة مبا  ذ.م.م      جمهول حمل 
توؤدي  ب��ان  عليها  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد 
لها مبلغ وقدره )231.613 درهم( قيمة الب�صائع املباعة والر�صوم وامل�صاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة الق�صائية. وحددت لها جل�صة 
يوم الثالثاء املوافق 2013/12/24 ال�صاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.B.8 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�صور  مكلف  فانت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10962 بتاريخ 2013/12/5     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2011/1121  جتاري كلي     
اىل املدعى عليه /1-خليفة �صعيد حممد خليفة املري جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /فلورا بارك لل�صقق الفندقية قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
درهم(   117089.12( وق��دره  مببلغ  بالت�صامن  عليهما  املدعى  بالزام  املطالبة 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة علما بان املدعية تقدمت بالئحة تعديل 
طلباتها.   وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2013/12/24 ال�صاعة 9:30 
قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.B.8 بالقاعة  ���س 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10962 بتاريخ 2013/12/5     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/608  جتاري جزئي     
اىل املدعى عليه/1-ح�صني احمد نبوه جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /
�صركة الي�س لتاأجري ال�صيارات وميثله: فهد �صلطان علي لوتاه     قد اقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )24230 درهم( 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ 
 2013/12/16 املوافق  االثنني  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  الق�صائية.     املطالبة 
من  او  باحل�صور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا   ch1.A.1 بالقاعة  ���س   8:30 ال�صاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل.
رئي�س الق�سم                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10962 بتاريخ 2013/12/5     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف الدعوى  2013/881  جتاري جزئي     

اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1-ع��ب��دال��ع��زي��ز ع��ب��داهلل جعفر ال���زرع���وين  جم��ه��ول حمل 
االقامة مبا ان املدعي /جبل الزيتون لهدم املباين )�س.ذ.م.م( وميثلها قانونا/ 
غ�صان جرب عبدالقادر ح�صن وميثله: فهد �صلطان علي لوتاه      قد اقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )30000 درهم( 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ 
املطالبة  .    وحددت لها جل�صة يوم االثنني املوافق 2013/12/16 ال�صاعة 8:30 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.A.1 بالقاعة  �س 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على االقل.
رئي�س الق�سم                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10962 بتاريخ 2013/12/5     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/149  جتاري كلي                   

وامليكانيكية  الكهربائية  لالعمال  الفانور  �صركة   -1/ عليه  املدعى  اىل 
�س.ذ.م.م   جمهول  حمل االقامة مبا ان املدعي / �صركة اترنيت اخلليج 
التجارية املحدودة �س ذ.م.م  نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�صتها املنعقدة  
بتاريخ 2013/11/19 يف الدعوى املذكورة اعاله. اخطاركم بورود تقرير 
ال�صيد اخلبري املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�صة يوم الثالثاء املوافق 
على  للتعقيب   ch2E.22 بالقاعة  �صباحا   9.30 ال�صاعة   2013/12/10

التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10962 بتاريخ 2013/12/5     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/561  ا�ستئناف عقاري
ذ.م.( جمهول   �س   ( احل��رة  املنطقة  -بروفايل   1  / املدخل  اىل اخل�صم 
وميثله:  ليمتد  انف�صتمنت  امل�����ص��ت��اأن��ف/���ص��م��ارت  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل 
حيدر �صامل علي بن حيدر قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى 
املوافق  االثنني  ي��وم  جل�صه  لها  وح��ددت  كلي  عقاري   2009/1181 رق��م 
2014/1/27 ال�صاعة 10.00 �صباحا بالقاعة ch1.C.11 وعليه يقت�صي 
ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم 

غيابيا .علما ان تقرير اخلبري قد ورد. 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10962 بتاريخ 2013/12/5     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/392 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �صده/1- �صركة املا انرتنا�صيونال للتجارة   جمهول حمل االقامة مبا ان 
نعلنك باحلكم  �صامل علي بن حيدر   نا�صر كي�صاين  وميثله: حيدر  التنفيذ/  طالب 
بتاريخ 2012/4/25  االرب��ع��اء  ي��وم  كلي  ع��ق��اري   2009/980 رق��م  ال��دع��وى  ال�����ص��ادر يف 
املوؤرختني  الدعوى  �صند  البيع  اتفاقيتي  ببطالن   -1 وذل��ك:  تنفيذيا  �صندا  باعتباره 
وقدره  مبلغ  ب�صداد  بالزامكم   -2 ال��دع��وى.  مو�صوع   2004/10/23 و   2004/10/19
)2714473( درهم والفائدة القانونية 9% من تاريخ املطالبة الق�صائية يف 2009/7/23 
وحتى متام ال�صداد وت�صليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 يوم من 
تاريخ ن�صر هذا االعالن. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�س الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10962 بتاريخ   2013/12/5     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/383 جتاري جزئي  

العنوان  �صاوي�س   اب��و  حممود  عبدالرحمن  غالب  عليه/  املحكوم  اىل 
هذه  عليك  حكمت  قد  2013/9/17م  املوافق  بتاريخ  انه  نعلمك  بالن�صر 
احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�صالح / جو�صف جورج روث  
بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري: بالزام املدعى عليه بان يوؤدي 
للمدعي مبلغ وقدره )29.000 درهم( ت�صعة وع�صرين الف درهم والر�صوم 
بتوقيعي  �صدر  املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م  مائتي  ومبلغ  وامل�صاريف 
وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/9/23  حكما قابال لال�صتئناف خالل 

30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�صلمك هذا امل�صتند.  
القا�سي/حممد عمر مقن�سة                                      
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثانية        

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10962 بتاريخ   2013/12/5     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/410 جتاري كلي  

اىل املحكوم عليه/ �صلطان حممد احمد خليفة العتيبة  العنوان بالن�صر نعلمك 
الدعوى  يف  احلكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  2013/11/25م  املوافق  بتاريخ  انه 
بالتايل: حكمت املحكمة  ال��ه��الل     اع��اله ل�صالح / م�صرف  بالرقم  املذكورة 
مبثابة احل�صوري: بالزام املدعى عليه ان يوؤدي للم�صرف  املدعي مبلغا وقدره 
و�صتة  وخم�صمائة  الفا  واربعون  مليونا  ع�صر  )اح��دى  دره��م   11.040.596.49
وت�صعون درهما وت�صعة واربعون فل�صا( وامل�صاريف ومائتي درهم اتعاب حماماة 
ورف�صت ماعدا ذلك من طلبات.  �صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 
2013/12/03  حكما قابال لال�صتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل 

لت�صلمك هذا امل�صتند.  
القا�سي/علي را�سد احل�ساين                                    
رئي�س الدائرةالتجارية الكلية اخلام�سة      

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10962 بتاريخ   2013/12/5     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   329 /2013 عم كل- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ نيكوالي ايهلري�س اجلن�صية: النم�صا  مدعى عليه: اد�صاك ا�صت�صارات 
ومركز امن ذ.م.م اجلن�صية: االمارات   مو�صوع الدعوى: م�صتحقات عمالية    
االمارات       اجلن�صية:  ذ.م.م  امن  ومركز  ا�صت�صارات  اد�صاك  اعالنه/  املطلوب 
عنوانه:بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/10 املوافق  الثالثاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة  باحل�صور 
االبتدائية - الكائنة مبدينة حممد بن زايد  �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ  2013/10/29  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10962 بتاريخ   2013/12/5     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2285 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ حممد ا�صد اهلل نظري اجلن�صية: بنغالدي�س   مدعى عليه: احلجر 
اال�صود خلدمات التنظيف اجلن�صية: االمارات مو�صوع الدعوى: م�صتحقات 
اجلن�صية:  التنظيف  خلدمات  اال�صود  احلجر  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
االمارات عنوانه:بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/12/10 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت 
مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ  2013/11/12  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10962 بتاريخ   2013/12/5     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2459 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ وحيد انوار حممد انوار اجلن�صية: باك�صتان مدعى عليه: جانكوفيك 
املطلوب  الدعوى: م�صتحقات عمالية  انترييرز اجلن�صية: االمارات مو�صوع 
ان  حيث  عنوانه:بالن�صر  االمارات  اجلن�صية:  انترييرز  جانكوفيك  اعالنه/ 
املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
2013/12/10 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 
�صباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية 
و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �صدر بتاريخ  2013/11/05  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10962 بتاريخ   2013/12/5     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2449 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ �صيدول ا�صالم جيويل حممد الل �صان موندول اجلن�صية: بنغالدي�س   
مدعى عليه: احلياة الذهبية للمقاوالت العامة اجلن�صية: االمارات مو�صوع 
للمقاوالت  الذهبية  احلياة  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�صتحقات  الدعوى: 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�صر  االمارات  اجلن�صية:  العامة 
موعدا   2013/12/10 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة 
�صخ�صيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة 
امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �صدر 

بتاريخ  2013/11/05  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10962 بتاريخ   2013/12/5     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1243 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

جمل�س  واع�صاء  م�صرتكني  ق�صائني  حرا�س  ب�صفتهم  اوتن  جريميي  مدعي/   
ادارة يف كي بي ام جي ال ال بي واخرون اجلن�صية: بريطانيا   مدعي عليه: خمتار 
املطلوب  خبري   ندب  الدعوى:  مو�صوع  كازاخ�صتان  اجلن�صية:  واخرون  ابليازوف 
اماجنيلدييف  2-ع�صكر  كازاخ�صتان  اجلن�صية:  ابليازوف  1-خمتار  اعالنهما/   
اقام  املدعي  ان  حيث  اال�صتجواب(  عنوانه:بالن�صر)باحلكم  كازاخ�صتان   اجلن�صية: 
موعدا   2013/12/18 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثانية 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية  �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ  2013/12/03  
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10962 بتاريخ   2013/12/5     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2431 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

مدعي  االمارات  اجلن�صية:  املنهايل  �صاملني  حممد  حمد  حممد  مدعي/   
عليه: ا�صماعيل مريغني ابراهيم علي اجلن�صية: ال�صودان مو�صوع الدعوى: 
مريغني  اعالنه/ا�صماعيل  املطلوب  درهم   1530000 وقدرها  مالية  مطالبة 
ابراهيم علي اجلن�صية: ال�صودان عنوانه:بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
موعدا   2013/12/10 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة 
االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�صكر اآل 
نهيان  �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا 
امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �صدر بتاريخ  2013/11/27  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية



يعد  املختلفة  ال�صينمائية  املهرجانات  فى  امل�صاركة  على  الفنانني  اأن حر�س  مادلني طرب  النجمة  اأك��دت 
اخلربات  تبادل  فى  ال��ب��ارز  ل��دوره��ا  نظرا  اإيجابيا  تفاعال  امل�صاركات  تلك  تعترب  حيث  حتمية،  ���ص��رورة 
فى  ت�صاهم  التى  احل��وار  اأدوات  اأهم  باعتبارها  البع�س،  بع�صها  مع  وال�صعوب  العاملية  الثقافات  وتقريب 

توطيد العالقات املختلفة، وخا�صة الثقافية بني الدول.
التى  املهرجانات  جميع  فعاليات  فى  وامل�صاركة  التواجد  على  الدائم  حر�صها  اإىل  طرب  مادلني  واأ�صارت 
تتلقى دعوة للم�صاركة فيها، وخا�صة املهرجانات العربية التى فر�صت تواجدها بقوة حتى اأ�صبحت حاليا 

كيانات كربى لها �صخ�صيتها الفريدة واملتميزة.
وعرو�س  فعالياتها  خالل  تنظمها  التى  وامل��وؤمت��رات  الندوات  خالل  من  العربية  املهرجانات  اإن  وقالت 
االأفالم الطويلة القادمة اإليها من الغرب وال�صرق، ت�صاهم فى تو�صيع اآفاق وروؤى رواد االأفالم وامل�صاركني 

وتعطى موؤ�صرا على مدى تقدم �صناعة ال�صينما فى خمتلف البلدان وتطورها.
وكانت النجمة مادلني طرب، قد عادت اإىل القاهرة قبل اأيام بعد م�صاركتها فى فعاليات مهرجان اأبو ظبى 
ال�صينمائى الدوىل، الفتة اإىل اإح�صا�صها باالنتماء اإىل دولة االإمارات العربية املتحدة، خا�صة بعد ح�صولها 

على االإقامة الدائمة هناك.

مادلني طرب: م�شاركة النجوم 
فى املهرجانات ال�شينمائية �شرورة لتبادل اخلربات

حامت على: 
لي�ض ىل �شفحات على الفي�ض بوك

على  �صخ�صى  ح�صاب  اأى  امتالكه  ع��دم  على،  ح��امت  ال�صورى  امل��خ��رج  اأك��د 
مواقع التوا�صل االجتماعى )الفي�س بوك(، مو�صحا اأن جميع ال�صفحات 
املتواجدة با�صمه على مواقع النت املختلفة مزورة وال تربطه بها اأى عالقة 

من قريب اأو بعيد.
وكان اأحد املجهولني قد �صمم ح�صابا �صخ�صيا على الفي�س بوك، يحمل ا�صم 
املخرج ال�صورى واأ�صبح من خالله يخاطب العديد من الفنانني ويحدثهم 

عن اأدوارا للعمل معه، االأمر الذى �صبب له اإحراجا كبريا.
وكانت اآخر اأعمال املخرج حامت على م�صل�صل )حتت االأر���س(، من بطولة 
اأدن، واأمل ب�صو�صة، ويا�صر امل�صرى، ودينا  اأمري كرارة والرتكية �صوجنول 
ب��در، من  املقدم، وجن��الء  واإجن��ى  عي�صى،  ونبيل  املهدى،  ور�صا  ال�صربينى، 

تاأليف ه�صام هالل، واإنتاج دينا كرمي

مك�شيم خليل:
 ال�شك زاد م�شوؤوليتي !

املمثل  اأك��د  املا�صي،  رم�صان  ال��ذي عر�س يف  )ال�صك(  م�صل�صله  بعد جن��اح 
قبل،  من  اأك��ر  عاتقه  على  ازدادت  امل�صوؤولية  اأن   خليل  مك�صيم  ال�صوري 
م�����ص��دداً ع��ل��ى ح��ر���ص��ه ب����اأن  ي��ك��ون عمله امل��ق��ب��ل يف م�صر اأك���ر مت��ي��زاً من 
)ال�صك(، وم�صرياً اإىل اأنه  تلقى اأكر من عر�س يف الفرتة املا�صية، لكنه مل 

يقرر بعد طبيعة امل�صل�صل الذي �صي�صارك فيه.

)هاتويل ر�جل( يناق�س ق�صية فانتازية من خالل ق�صة خيالية

�شريف رمزي: كل خطوة اأقوم بها هي نقلة يف حياتي الفنية

فــن عــربـــي

حتدٍّ جديد يو�جهه �لفنان �صريف رمزي عرب جتربة �صينمائية خمتلفة خا�صها يف فيلم )هاتويل ر�جل(، 
بطولة جماعية لنجوم �صباب، �أثارت جدال بعر�صها �لو�قع �الجتماعي للرجل و�ملر�أة بعد تبادل �الأدو�ر 

بينهما وذلك باأ�صلوب فانتازي.
عن دوره و�النتقاد�ت �لتي تعّر�س لها �لفيلم كان معه هذ� �حلو�ر:

ال�صينما؟ عن  غيابك  �صبب  • ما 
بالعودة  ج��دي��راً  م�صروعاً  اأج��د  مل 
ق���دم���ت فيلمي  م���ن خ���الل���ه م��ن��ذ 
و�صهري  و)�����ص����م����ري  )امل���������ص����اف����ر( 
وب����ه����ري(، وم����ع ق���ي���ام ث�����ورة )25 
فنانني  غ���رار  على  تغيبت  ي��ن��اي��ر( 
يف  ك��ر، فمنهم من حقق ح�صوراً 
من  ومنهم  التلفزيونية،  ال��درام��ا 

انتظر فر�صة �صينمائية قوية.
لفيلم  ت���ر����ص���ي���ح���ك  مت  ك���ي���ف   •

)هاتويل راجل(؟
اأتر�صح للدور بل عرت على  - مل 
)�صمري  فيلم  جن��اح  بعد  ال��ف��ك��رة؛ 
املمثل  م��ن  طلبت  وب��ه��ري(  و�صهري 
واملوؤلف اأحمد فهمي فكرة جديدة 
جمموعة  ع��ل��ّي  ف��ع��ر���س  خمتلفة، 
من االأفكار منها )هاتويل راجل(، 
�صقيقه  تاأليف  من  اأنها  واأخ���ربين 
ك����رمي ف��ه��م��ي، ف��ت��ق��اب��ل��ن��ا وب���داأن���ا 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى امل��و���ص��وع م���ن خالل 
املخرج  فيها  �صاركنا  كتابة،  ور�صة 
يف  دخلنا  ثم  خ�صري  �صاكر  حممد 

مرحلة تر�صيح االأبطال.
وقتاً  ا�صتغرقتم  اأنكم  ت��رى  اأال   •

طويال يف العمل على الفيلم؟
- ه���ذه امل����دة م��ن��ط��ق��ي��ة، ف��ف��ي ظل 
التي  ال�صينمائية  املوؤ�ص�صات  انعدام 
تنفيذها،  حتى  الفكرة  وراء  تقف 
يقع املجهود على االأفراد املقتنعني 
على  حم���رتم  فيلم  ل�صناعة  ب��ه��ا، 

م�صتوى عاٍل من اجلودة.
للم�صاركة  حّم�صك  ال��ذي  وم��ا    •

فيه واالإ�صرار على تقدميه؟
بطبعي  التقليدية،  غ��ري  فكرته   -
اأبحث عن هذه النوعية من االأفكار، 
ال�صينمائية  االأع���م���ال  ع��ن  ب��ع��ي��داً 
املعتادة  احلب  كق�ص�س  امل�صتهلكة، 
بالزواج  يحلمان  و���ص��اب  ف��ت��اة  ب��ني 
ارتباطهما،  دون  ظ���روف  وحت���ول 

وه������������ذا 

ما وجدته يف )هاتويل راجل( فهو 
والديكور  الفكرة  نواحي  جيد من 
والتمثيل،  واالإخ�����راج  وال��ت�����ص��وي��ر 
ويناق�س ق�صية فانتازية من خالل 
ق�صة خيالية، حول �صيطرة الن�صاء 
االأربعينيات  م��ن��ذ  امل��ج��ت��م��ع  ع��ل��ى 
اأن��ه��ن �صغلن  ل��درج��ة  ال��ي��وم،  لغاية 
ف��ي��ه��ا رئا�صة  ك��اف��ة مب���ا  امل��ن��ا���ص��ب 
الرجال  يكتفي  فيما  اجلمهورية، 
واالأوالد.  املنزل  ب�صوؤون  باالهتمام 
ت�صكل  ال���ف���ك���رة  ه����ذه  اأن  اأت�������ص���ور 
وجُتربه  للم�صاهد  ج���ذب  عن�صر 

على ارتياد دور العر�س.
• اأمل تخ�َس من جت�صيد �صخ�صية 

رجل يعمل  يف )الدعارة(؟
اأق��ل��ق��ن��ي ال�����دور الأن����ه �صعب  - ب���ل 
وغ����ري����ب، ل����ذا ح��ر���ص��ت ع��ل��ى اأال 
اإ�صفاف،  يخرج ب�صكل مبتذل وفيه 
ف��ا���ص��ت��ع��ن��ت ب���ال���ك���وم���ي���دي���ا ك����ي ال 
وال  ف��ج��اً  العربي  امل�صاهد  يعتربه 
ميكنه م�صاهدته مع اأهله. ال �صك 
اأقدم  مل  اأنني  يلم�س  املتابع  اأن  يف 

اأي م�صاهد خارجة.
تطّلب  •  وه��ل 

ذل�����������������ك 

تغيرياً يف ال�صكل؟
ب���اخ���ت���الف  ال�������ص���ك���ل  ي���خ���ت���ل���ف   -
وقد  اأج�صدها،  التي  ال�صخ�صيات 
ب�صيط  تغيري  اإج��راء  فعاًل  حاولت 
�صبط  مع  اخلارجية  مالحمي  يف 

وزين.
احلركة؟ م�صاهد  عن  • ماذا 

- ت��ط��ل��ب��ت درام��������ا ال���ف���ي���ل���م ه���ذه 
امل�������ص���اه���د، وم���ن���ه���ا ال�������ص���ع���ود اإىل 
املنازل،  �صطوح  على  القفز  اجلبل، 
تك�صري الزجاج، مطاردات ال�صيارات 
بالن�صبة  امل�صد�صات...  با�صتخدام 
الأنني  فيها  �صعوبة  اأج���د  مل  اإيل 
من  )عجمي�صتا(  فيلم  يف  قدمتها 

دون اال�صتعانة بدوبلري.
اإح����دى  اع����ت����داء  م�����ص��ه��د  • اأث������ار 
الفتيات عليك �صحك اجلمهور... 

حدثنا عنه.
- الفتاة هي جيهان، بطلة العامل يف 
�صاهدتها  الن�صائية،  القوى  األعاب 
واتفقت  ب��ه��ا  ف��ات�����ص��ل��ت  اإع�����الن  يف 
معها على امل�صاركة يف فيلم، وبعدما 
ب��داأن��ا ال��ع��م��ل يف )ه��ات��ويل راجل( 
ف���رح���ب بها،  ل��ل��م��خ��رج  ر���ص��ح��ت��ه��ا 
وك����ان ي���وم ت�����ص��وي��ر هذا 
اأحلى  اأح���د  امل�صهد 
االأي������������ام، ورغ�����م 
مظهرها  اأن 
كفيل  وح����ده 
ب����������اإق����������ن����������اع 
امل�������������ص������اه������د 
ب���������واق���������ع���������ة 
االغ���ت�������ص���اب، 
اأ�صرينا  لكننا 
تقدميه  ع���ل���ى 
حقيقي  ب�����ص��ك��ل 
اجلمهور  ي�����ص��دم 
وي�������ص���ح���ك���ه، يف 
ال����وق����ت 

جتيد  ال  اأن����ه����ا  ���ص��ي��م��ا  ال  ن��ف�����ص��ه، 
التمثيل.

باأبطال  ع��الق��ت��ك  ت��ق��ّي��م  ك��ي��ف   •
العمل اخلم�صة؟

ح�����ول عامل  ال��ف��ي��ل��م  ي��ت��م��ح��ور   -
افرتا�صي من خالل ثالث ق�ص�س 
امل�صاهد  ي�صعر  ال  وح��ت��ى  ح���ب، 
باأن كل ق�صة فيلم منف�صل 
ع���ن ال��ع��م��ل، ك���ان ال بد 
من تفعيل التناغم يف 
حر�صت  ل��ذا  االأداء، 
ع��ل��ى احل�������ص���ور يف 
اأيام الت�صوير حتى 
م�صاهدي  غ��ري  يف 
ل���ي���ظ���ه���ر اأداوؤن������������ا 

واحداً.
اأع�صاء  وببقية   •

فريق العمل؟
بهم  ع����الق����ت����ي   -
حديثة  ل���ي�������ص���ت 
ال�����ع�����ه�����د، م����ث����اًل 
الفي�صاوي  اأحمد 
ك������ان زم���ي���ل���ي يف 
واإميي  الدرا�صة، 
������ص�����م�����ري غ�����امن 
������ص�����دي�����ق�����ت�����ي، 
ف�صادت املناف�صة 
بع�صنا  ب�������ني 
ولي�س  البع�س 
بع�صنا  ����ص���د 
ياأتي  البع�س. 
ذل������ك ك���ل���ه يف 
جناح  ���ص��ال��ح 
ففي  الفيلم، 
االأع��������م��������ال 

ل��ن ي�صحك  ال��ك��وم��ي��دي��ة حت��دي��داً 
اجلمهور اإال اإذا �صعر باأن مقدميها 

�صيتعاونون مع بع�صهم البع�س.
التي  • كيف تعلق على االنتقادات 
ب��اع��ت��ب��اره جريئاً  ال��ف��ي��ل��م  ط��اول��ت 

وال ينا�صب االأ�صرة العربية؟
الفيلم  ه��اج��م��ت  الأن��ه��ا  غ��ري��ب��ة،   -
به  اخلا�س  الربومو  طرح  مبجرد 
ومن دون م�صاهدته، فهو ال يحتوي 
وتكمن  مبتذل،  واح��د  م�صهد  على 
اأننا  عن  ف�صاًل  فكرته،  يف  اجل���راأة 
فيلم  تقدمي  على  نحر�س  ك�صّناع 
اإفيهات  اإدراج  رف�صنا  لذا  حم��رتم، 
مع اأنها مالئمة لالأحداث، حفاظاً 
على م�صاعر االأ�صرة العربية الأنها 

قد تخد�س حياءها.
اأن���ك  ك���الم���ك  م���ن  ن��ف��ه��م  • ه���ل 

ترف�س تقدمي اأفالم جريئة؟
قدمت  اأن  ���ص��ب��ق  ال��ع��ك�����س،  ع��ل��ى   -
فيلم )اأ�صرار البنات( الذي يناق�س 
ولد  ب��ني  ح�صا�صة  جن�صية  ع��الق��ة 
وبنت يف �صن املراهقة، اإمنا اأحر�س 
خُملة  غري  اأفالمي  تكون  اأن  على 
باالآداب العامة وتقاليد جمتمعاتنا 
ا�صمي �صامناً  يكون  واأن  ال�صرقية، 
يف  امل�صمون  ج��ودة  على  للجمهور 

اأي عمل �صينمائي.
فيلم  يف  العمل  م��ن  تقلق  اأمل   •
يخو�س  خم��رج  م��ع  غريبة  فكرته 
للمرة  ال�������ص���ي���ن���م���ائ���ي���ة  جت����رب����ت����ه 

االأوىل؟
امل���خ���رج���ني هي  اأف��������الم  اأجن�������ح   -
عملت  اأن  ����ص���ب���ق  ل����ه����م.  االأوىل 
اأوىل  ي���خ���و����ص���ون  م����ع خم���رج���ني 
بينهم:  من  ال�صينمائية،  جتاربهم 

���ص��ع��د ه���ن���داوي يف )ح���ال���ة ح���ب(، 
طارق عبد املعطي يف )عجمي�صتا(، 
حممد  )امل�صافر(،  يف  ماهر  اأحمد 
ممتازة  ب��روؤي��ة  يتمّتع  ال��ذي  �صاكر 

للم�صاهد وطريقة اإخراجها.
الفيلم  م��ن��اف�����ص��ة  ت��ق��ّي��م  ك��ي��ف    •
االأف������الم ال�����ص��ع��ب��ي��ة امل��ع��رو���ص��ة يف 

املو�صم نف�صه؟
احلق  امل�صاهد  التنوع  ه��ذا  مينح   -
يريد  ال������ذي  ال��ف��ي��ل��م  اخ���ت���ي���ار  يف 
اختالف  اأن  ع��ن  ف�صاًل  متابعته، 
ت�صمح  امل�����ص��ري  اجل��م��ه��ور  اأذواق 
�صينمائي،  عمل  لكل  �صوق  بوجود 
االإيرادات  عر�س  على  تربعنا  وق��د 
لعيد  االوىل  ال���ث���الث���ة  االأي�������ام  يف 
اأننا  واأت����وق����ع  امل���ا����ص���ي،  االأ����ص���ح���ى 

�صنعود اإىل هذه املكانة قريباً.
)هاتويل  ح���ول  ال��ف��ع��ل  وردود   •

راجل(؟
- رائعة. اأعجب امل�صاهدون باحلالة 
الفيلم  ت�����ص��م��ن��ه��ا  ال��ت��ي  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
فقط  وواح��د  نظرهم،  يف  املتكامل 
20 م�����ص��اه��داً لديه  ب���ني ك���ل  م���ن 

بع�س التحفظات عليه.
• هل تعترب )هاتويل راجل( نقلة 

يف م�صوارك ال�صينمائي؟
اأق��وم بها هي نقلة يف  - كل خطوة 
)لكل  ُي��ق��ال  وك��م��ا  الفنية،  حياتي 
الأح�صد  اأجتهد  ن�صيب(.  جمتهد 
ذاكرته  واأظ��ل يف  اإعجاب اجلمهور 
عقله،  حت�����رتم  ق���ّي���م���ة  اأع����م����ال  يف 
االنت�صار  مرحلة  تخطيت  وبعدما 
اأدوار،  ق��ب��ول  اإىل  م�����ص��ط��راً  ل�صت 
اإث��ب��ات ح�����ص��وري، الأن ربنا  مل��ج��رد 

�صيحا�صبني على خطواتي كافة.
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فيلم يوؤكد ح�صور �ل�صينما �لكندية

 )امل�شتعمرة( رحلة مطاردة من اأجل املحافظة على احلياة

فيلم رعب
 جلني�شي�ض رودريغيز

اأديل يف دور
 دا�شتي �شربينغفيلد

الكندية  ال�صينما  ت��وؤك��د  اآخ����ر،  ب��ع��د  ع��ام��ا 
ح�صورها ومقدرتها على التفرد والتناف�س 
�صينمائية  نتاجات  االأ���ص��واق، عرب  اأك��رب  يف 
عالية اجلودة، ومن جديد ال�صينما الكندية 
العلمي  اخل��ي��ال  فيلم  ي��اأت��ي   2013 ل��ع��ام 
اجل��دي��د )امل�����ص��ت��ع��م��رة( م��ن ت��وق��ي��ع جيف 
ري��ن��ف��رد وب��ط��ول��ة ع���دد ب���ارز م��ن اال�صماء 

بينهم لورن�س في�صبورن وبيل باك�صتون.
يعتمد  ال���ذي  الفيلم  ه���ذا  اأح����داث  جت���ري 
اخل���ي���ال ال��ع��ل��م��ي وال���رع���ب، ع��ل��ى اأح����داث 
القريب،  امل�صتقبل  يف  جت���ري  م�صتقبلية 
ال���ع���امل، ويتحول  ال��ث��ل��وج  ح��ي��ن��م��ا جت��ت��اح 
�صغرية  م�����ص��ت��ع��م��رات  جم����رد  اىل  ال���ع���امل 
حت����اول ال��ب��ق��اء واحل��ي��اة.م�����ص��ت��ع��م��رات مت 
يحاول  اجلليد،  حت��ت  وت�صميمها  بناوؤها 
اه���ل���ه���ا ال���ب���ق���اء ع���ل���ى ق���ي���د احل����ي����اة، رغم 
االمدادات املتبقية القليلة وظروف املر�س 

وال�صراع الداخلي.
امل�صتعمرة،  ت��ف��ق��د 

االت���������������ص�������ال م���ع 
ة  مل�صتعمر ا

برئا�صة  ب��ع��ث��ة  ت��ق��وم  وع��ن��ده��ا   ،)5( رق���م 
حدث  م��ا  الكت�صاف  في�صبورن(  )ل��ورن�����س 
باك�صتون(  )بيل  الرحلة  يرافقه يف  هناك، 
يف م���غ���ام���رة حت��ب�����س االأن����ف����ا�����س ب����ال����ذات، 
ي��ك��ت�����ص��ف��ون جم��م��وع��ة م���ن الب�صر  ح��ي��ن��م��ا 
حتولت اإىل اآكلة حلوم الب�صر وتعي�س على 
)لورن�س  الثالثي  املتبقني.رحلة  االأح��ي��اء 
زيغرز(  وكيفني  باك�صتون  وبيل  في�صبورن 
الثلوج  امل��دف��ون��ة حت��ت  االأن���ح���اء  ت��ل��ك  اىل 
التي  الب�صرية  ال�صخ�صيات  تلك  ومواجهة 
تلو  الواحد  الب�صر  اأك��ل حلوم  تعتا�س على 
االأنفا�س..  االآخ��ر.. عرب مواجهات حتب�س 

ومغامرات الواحدة تو�صل اىل الثانية.
���ص��م��ن ت���داع���ي���ات االح���ت���ب���ا����س احل������راري، 
البقاء  يتحول  اجلليدي،  الع�صر  وطغيان 
على احلياة مهمة �صعبة، يف ظل النق�س يف 

املواد الغذائية وال�صراع من اأجل البقاء.
رح��ل��ة م���ط���اردة م���ن اأج����ل امل��ح��اف��ظ��ة على 
اأكلة  م��ن  �صخ�صيات  اأم����ام  احل��ي��اة، 
�صيء  ك��ل  تلتهم  الب�صر  حل���وم 
يف طريقها.يده�صنا الفيلم يف 

حيث  االأوىل،  الدقائق 
جمموعة  اجتماع 

من الناجني 
ح�����������������ول 

القاعدة يف حماولة للحفاظ على 
بعدها  لتبداأ  املتبقية..  االم��دادات 
التي  باأحداثها  واملواجهة  الرحلة 
تكاد تكون مت�صابهة يف �صقيع تلك 

االنحاء املتجمدة من العامل.
�صيء  ال  ولكن  ال�صفة،  جيد  فيلم 

يبقيك على حافة املقعد.
اإن����ه ف��ي��ل��م ع��ن ال�����ص��ت��اء االأخ����ري يف 
ب���ني اخليال  امل�����زج  اأوت��������اوا ح��ي��ث 
العلمي تارة والرعب تارات اأخرى، 
اأجل البقاء على  حيث البحث عن 
ياأكل  م��ت��ج��م��د..  ع���امل  احل��ي��اة يف 

الب�صر بع�صهم البع�س االآخر.
�صقيع  يف  ���ص��ي��ن��م��ائ��ي��ة  م���غ���ام���رات 
ك��ن��دا.. ت��ذك��رن��ا م��غ��ام��رات الفيلم 
ال��ك��ن��دي )ال��ي��وم ال��ت��ايل( وغريها 
ت�صتدعي  ال����ت����ي  االأف�����������الم  م�����ن 
العلمي..  واخل�����ي�����ال  اجل����ل����ي����د.. 
تخرج  حينما  والرعب.باملنا�صبة، 
م���ن ال�����ص��ال��ة ي��ظ��ل ���ص��ق��ي��ع الربد 

يحا�صرك..

يف  وم��وؤد  كاتب  هيلمز  اإي��د 
)اجلزيرة الغام�شة(

 
بعد اأن جنح يف دوره ب�صل�صلة اأفالم )اآث��ار الثمالة( يطل املمثل االأمريكي 
اإيد هيلمز يف فيلم ر�صوم متحركة بعنوان )اجلزيرة الغام�صة(، الذي توىل 
كتابة ن�صه و�صي�صارك ب�صوته فيه.وذكرت و�صائل اإعالم اأمريكية، اأن هيلمز 
تعاون مع املنتج والكاتب غراهام واغرن، لكتابة ن�س )اجلزيرة الغام�صة( 
الذي اأعطت �صبكة اإن بي �صي االأمريكية ال�صوء االأخ�صر له.وتدور اأحداث 
الفيلم حول م�صطافني يجدون اأنف�صهم عالقني على جزيرة، جراء عطل 
يف  �صتو  االأ�صنان  طبيب  دور  ب��اأدائ��ه  ا�صتهر  هيلمز  اأن  �صفينتهم.ويذكر  يف 
ال�صيقة  املغامرات  اأحداثها حول  ت��دور  التي  الثمالة(  )اآث��ار  اأف��الم  �صل�صلة 

التي تعي�صها جمموعة من االأ�صدقاء.

را�شل  ابنة  �شيفريد  اأماندا 
كرو يف )اآباء وبنات( 

ال�صهري  هوليوود  جنم  �صيفريد  اأماندا  ال�صابة  االأمريكية  املمثلة  ت�صارك 
را�صل كرو بطولة الفيلم الدرامي اجلديد )اآباء وبنات(.

الفيلم  ابنة كرو يف  �صتقوم بدور  اأماندا  اأن  اأمريكية  اإعالم  وذكرت و�صائل 
الذي تدور اأحداثه حول عالقة اأب بابنته خالل ثمانينيات القرن املا�صي، 

وحتكي االبنة هذه العالقة مبنظورها بعد 25 عاما.
نف�صية،  م�صكالت  يعاين  م�صهور  كاتب  �صخ�صية  الفيلم  يف  ك��رو  ويج�صد 
وقام برتبية ابنته )5 اأعوام( مبفرده بعد وفاة زوجته. والفيلم من اإخراج 
االإيطايل جابريل موكينو، و�صيناريو براد دي�س، ويبداأ ت�صويره يف دي�صمرب 

املقبل.

ت������ت������ف������او�������س امل����م����ث����ل����ة 
ج��ن��ي�����ص��ي�����س رودري���غ���ي���ز 
البطولة  دور  لعب  على 
فيلم  يف  ال����ن���������ص����ائ����ي����ة 
ح�صبما  ج����دي����د،  رع�����ب 
)فاريتي(  جم��ل��ة  ذك���رت 

االأمريكية موؤخرا.
واإخراج  كتابة  و�صيتوىل 
يحمل  ال������ذي  ال���ف���ي���ل���م، 
)ناب(،  اأو  )تا�صك(  ا�صم 
كيفني �صميث. و�صي�صارك 
يف البطولة اأي�صا كل من 
ومايكل  ل����وجن  ج��ا���ص��ن 
بارك�س وعدد من االأ�صماء 

البارزة يف هوليوود.
ومن املقرر اأن يبداأ انتاج 

الفيلم قريبا.
وج�������ص���دت رودري����غ����ي����ز ) 
�صخ�صية  ع����ام����ا(   26
الفيلم  يف  م���اري�������ص���ول 
)اآيدنتيتي  ال��ك��وم��ي��دي 
ثيف( الذي عر�س العام 
اجل�����اري، و���ص��ب��ق ل��ه��ا اأن 
من  ع�������دد  يف  �����ص����ارك����ت 

االأفالم ال�صينمائية.

جت���������������ري ال�����ن�����ج�����م�����ة 
ال����ربي����ط����ان����ي����ة اأدي�������ل 
لتج�صد  حم������ادث������ات 
مغنية  �����ص����خ���������ص����ي����ة 
ال�صول الراحلة دا�صتي 
فيلم  يف  �صربينغفيلد 
جديد.وذكرت �صحيفة 
ديلي �صتار الربيطانية 
مرتبطة  اأدي����������ل  اأن 
بامل�صروع ولكنه ال يزال 
االأوىل،  امل�����راح�����ل  يف 
يبدا  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 

تنفيذه يف وقت الحق.
م���ط���رب���ة  اأن  ي�����ذك�����ر 
ال�����������ص�����ول ال���������ص����ه����رية 
توفيت  �صربينغفيلد 
1999 ع��ن عمر  ع��ام 
اإ�صابتها  بعد  �صنة   59

ب�صرطان الثدي.
اأديل  اأن  اإىل  ي�صار  كما 
اقتحمت عامل ال�صينما 
تاأديتها  خ������الل  م�����ن 
جيم�س  ف��ي��ل��م  اأغ���ن���ي���ة 
)�صكاي  االأخ����ري  ب��ون��د 
ف���ول( وح�����ص��دت عنها 
اأف�صل  او���ص��ك��ار  ج��ائ��زة 

اأغنية.
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الفتيات لديهن القدرة على 
اإخفاء اأعرا�ض التوحد

اأن الفتيات لديهن قدرة على اإخفاء عوار�س مر�س  ك�صفت درا�صة حديثة 
التوحد ما ي�صّعب عملية ت�صخي�صهن، و ذلك ح�صب ما جاء مبوقع العربية 
تزيد  بالتوحد  الذكور  اإ�صابة  اأن فر�س  الربيطانية  الدرا�صة  واأك��دت  نت. 
9 مرات مقارنة باالإناث، واأن التغريات اجلينية بني اجلن�صني هي اإحدى 
القدرة على  اأن عدم  اأكدت  الدرا�صات اجلديدة  املفارقة، ولكن  اأ�صباب هذه 

ت�صخي�س مر�س التوحد عند االإناث تزيد اأي�صا من هذه الن�صبة.
واأ�صاف الباحثون اأن قدرة الفتيات على اإخفاء عوار�س التوحد قد ي�صبب 

لّهن �صغوطا نف�صية، ما قد يوؤدي بهّن اإىل االإ�صابة بالكاآبة.

قدرات طفلك احلركية 
موؤ�شر على جناحه املدر�شي

قال علماء من اأوروبا اإن حتفيز الن�صاط احلركي االأطفال ميكن اأن يكون 
له تاأثري بعيد املدى ال ينعك�س فقط على �صحتهم البدنية ور�صاقتهم، بل 

على اأدائهم املدر�صي. 
اإ�صراف ماركو تي. كانتوما من املركز الفنلندي لعلوم  واأكد العلماء حتت 
الذين  االأ�صخا�س  اأن  موؤخرا  تن�صر  التي  درا�صتهم  يف  والريا�صة  ال�صحة 
الوزن  زي��ادة  ال يتحركون ب�صكل كاف يف طفولتهم يعانون يف �صبابهم من 
وقلة احلركة و�صعف يف حتويل الدهون اإىل طاقة و�صعف يف جهاز القلب 
ينتج عنها من  البدانة وم��ا  ذل��ك من  الدموية وم��ا يرتتب على  وال���دورة 

�صعف يف القدرات املدر�صية. 
وتو�صل الباحثون اإىل هذه النتائج من خالل حتليل بيانات 8061 �صخ�صا 

ولدوا يف الفرتة بني عامي 1985 و 1986. 
واعترب الباحثون القدرات احلركية لالأطفال �صعيفة عندما كان االأطفال 
يتعرون، على �صبيل املثال، اأو ي�صقطون عند احتكاكهم ب�صيء ما اأو عندما 
مل ي�صتطع تلقف الكرة ب�صكل جيد اأو عندما كان مي�صك القلم ب�صكل غري 

ماهر اأو عندما مل يح�صنوا رباط اأحذيتهم. 
الدرا�صة وجود فوارق ب�صيطة بني اجلن�صني  الباحثون خالل  اكت�صف  كما 

واأن الذكور كانوا اأقل ن�صاطا حركيا عن االناث يف �صن ثمان �صنوات.
اأجراه الباحثون لنف�س ال�صباب من اجلن�صني عندما  واأكد الفح�س الذي 
بلغوا �صن 16 عاما وتبني لهم اأن عدد الفتيان امل�صابني بالبدانة كان اأكر 

من عدد الفتيات، كما ح�صل الفتيان على معدل درجات مدر�صية اأ�صواأ. 
اأن احلركة  اإىل  ذهبت  �صابقة  نتائج  توؤكد  النتائج  اإن هذه  الباحثون  وقال 
النموذجية كانت ت�صب ب�صكل اإيجابي يف حت�صني القدرة االإدراكية لالأطفال 
واأدائهم االأكادميي فيما بعد. وت�صري بع�س التقديرات اإىل اأن واحدا فقط 
الكايف وهو ما جعل  بال�صكل  العامل يتحرك  اأطفال يف  من بني كل ثالثة 
الباحثني يحذرون من اأن قلة الن�صاط احلركي يف ال�صنوات املدر�صية االأوىل 

ميكن اأن ي�صاهم يف ي�صع الطفل يف م�صار منو �صلبي. ليند�صي لينج�صون على �ل�صجادة �حلمر�ء خالل �الحتفال �ل�صنوي �لتا�صع لليوني�صيف يف مدينة نيويورك. )يو بي �آي(

�ل�صاي �الأخ�صر و�صحة �لعظام 
اإىل  باحثون  تو�صل 
توؤكد  ج��دي��دة  اأدل����ة 
ال�صاي  �����ص����رب  اأن 
يحمي  االأخ�����������ص�����ر 
الك�صور  من  العظام 
ب�صبب احتوائه على 
كيميائية  م��رك��ب��ات 
ت�������ص���اع���د ع���ل���ى منو 
وجعلها  ال����ع����ظ����ام 

اأكر �صالبة. 
وذك����������������������ر م�������وق�������ع 

)�صاين�س �صنرتيك( اأن الباحثني يف هونغ كونغ اكت�صفوا اأن ال�صاي االأخ�صر 
ت�صاعد على  كيميائية  م��واد  العامل يحتوي على  املاليني يف  ي�صربه  ال��ذي 

ت�صّكل العظام ومنوها وحمايها من الك�صور. 
واأ�صاف املوقع اأن هذه الدرا�صة ن�صرت يف العدد االأخري من اأ�صبوعية )جملة 
كيمياء الزراعة واالغذية( االأمريكية.  وقال الباحثون اإن ال�صاي االأخ�صر 
ميكن اأن يكون دواء ملعاجلة ترقق العظام وبع�س اأمرا�س العظام االأخرى 
التي يعاين منها الكثريون يف العامل.  ولفت الباحث بنغ ت�صنغ وزمالوؤه اإىل 
اأن الكثري من الدرا�صات احلديثة ركزت على فوائد ال�صاي االأخ�صر يف عالج 

اأمرا�س مثل ال�صرطان والقلب وغري ذلك. 

• ما هو �لربكان �لذي �صبب �كرب �الأ�صر�ر؟ 
اأن اكرب �صرر ت�صبب به بركان يف العامل هو ال�صرر الناجم عن ثورة 
بركان )كراكاتاوا( يف اإندوني�صيا الذي ثار عام 1883 مت�صببا مبقتل 
ما يزيد على 36000 ن�صمة مات معظم هوؤالء ب�صبب املوجة املدية 
املدية هي موجة  املوجة  اأن  ث��وران الربكان واملعروف  التي ت�صببت يف 
مدية �صديدة االرتفاع تعقب الزالزل وانفجار الرباكني بلغ ارتفاع تلك 

املوجة118 قدما �صمع دوي الربكان على م�صافة 3100 
ق��وت��ه خم�صة  تبلغ  ان��ف��ج��ارا بركانيا  اأن  اإىل  االإ���ص��ارة  م��ن  ب��د  وه��ن��ا ال 
اأ�صعاف االنفجار امل�صار اإليه وقع يف اليونان حوايل �صنة 1645 قبل 
�صانتوريني  للعيان يف جزيرة  بادية  االنفجار  اأث��ار هذا  الإن��زال  امليالد 
وتريا ال اأحد يعرف مقدار الدمار الذي ت�صبب به هذا االنفجار ولكنه 
زعموا  اطلنتي�س وهي جزيرة خرافية  اأ�صطورة  ال�صبب يف ظهور  كان 

اأنها غارقة يف اأعماق املحيط 

• هل تعلم اأن املاء البارد هو اأخف من املاء ال�صاخن
• هل تعلم اأن الغاز يف طبيعته غاز ال رائحة له ، ولكن ت�صاف اإليه هذه الرائحة لدى ت�صفيته وتخزينه من 

اأجل عامل االأمان واحلماية لالنتباه اإليه
• هل تعلم اأن �صور ال�صني العظيم هو واحد من االأ�صياء القليلة التي �صنعها االإن�صان والتي ميكن روؤيتها 

من على �صطح القمر
• هل تعلم اأن �صوء ال�صم�س ال يتخلل مياه البحر اأكر من 400 م

• هل تعلم اأن كثافة كوكب زحل قليلة جدا بحيث انك لو جعلت هذا الكوكب ي�صقط يف بحر و�صيع لطفا 
على �صطحه

• هل تعلم اأن قلم الر�صا�س م�صنوع من اجلرافيت 
• هل تعلم اأن الك�صوف ال ي�صتمر اأكر من 7 دقائق و8 ثانية وذلك ب�صبب ال�صرعة التي تدور بها االأر�س 

حول ال�صم�س 
• هل تعلم اأن زجاجة احلليب تفقد ما يعادل ثلثي حمتواها من فيتامني )ب( اإذا ما و�صعت حوايل �صاعتني 

يف �صوء النهار

قرر االأ�صد ان يتخل�س من اأي حيوان غبي يف الغابة حتى ت�صبح غابته غابة احليوانات الذكية فقط، لذلك 
مت االعالن عن اختبار ذكاء لكل حيوانات الغابة لالأجابة على �صوؤال واحد فقط وهو هل ي�صتطيع الكلب ان 
يتزوج قطة وان حدث ذلك فماذا يكون املولود.. كان ال�صوؤال مفاجاأه كبرية لكل احليوانات فثارت جميعها 
ات��زوج من قرد مثاًل فثار القرد وقال ومن يريد ان يتزوجك يا �صاحبة  وقالت الزرافه هل معنى ذلك ان 
الرقبة الطويلة هل تريدين ان يكون املولود طويل الرقبة والزيل، �صحك اجلميع ثم قال الدب وهل من 
املمكن ان اتزوج انا من ابنة الفيل، يا الهي �صيكون املولود م�صحكا جداً و�صيكون من ال�صخامة بحيث ياأخذ 
ثلث الغابه.. فرد الفيل وهو ي�صحك، ح�صناً �صيكون فيل جميل تك�صو زلومته فراء غايل ويتبخرت يف م�صيته 
وكاأنه دبدوب.. امتالأت ال�صاحة بال�صحك واالأ�صد يف غيظ �صديد ف�صاحت الغزالة انا برقتي وحالوتي هل 
اتزوج من ال�صبع مثاًل.. اآه كم هذا خميف، فقال ال�صبع ليت ذلك يتحقق.. هنا �صاح قرد ظريف ان الفهد 
من املمكن ان يتزوج من احلمار املخطط و�صيكون املولود اآخر مو�صة جلده خمطط باالأ�صود وعنقه وقدماه 
وذيله مرقط بالبني واالأ�صود او يكون جلده مرقط مع رقبة خمططه واآذنان �صوداوان بنقطه كبرية وذيل 
خمطط بالعر�س ويف اخره نقطة.. �صاح اجلميع �صاحكني منكفئني على ظهورهم حتى االأ�صد مل يتمالك 
نف�صه وفقد كيا�صته وهدوءه ووقاره و�صحك كثرياً جداً وهو يت�صور ذلك.. ثم �صاح فلي�صكت اجلميع واالن 
التفكري هناك من  ان�صغل اجلميع يف  ان يتزوج كلب من قطة..  املمكن  �صوؤايل هل من  اري��د اجابة على  انا 
يفكرون مع بع�س كجماعه او كل اثنني معاً ومنهم من جل�س وحيداً حتت ظل �صجرة يفكر ويفكر، حتى الكلب 
نف�صه فقد ان�صغل بهذا ال�صوؤال وقال لنف�صه هى بالفعل رقيقة جميلة هادئة ولكن هل ا�صتطيع ان اتزوجها 
وال اجري ورائها ليل ونهار.. ياأ�س اجلميع من االأجابة على ذلك ال�صوؤال فقرر امللك لالأ�صف ان كل من يف 
غابته اغبياء ولكن عندما اعلن ذلك �صاح احلمار: فالينتظر موالي عندي االأجابة ف�صحك االأ�صد وقال ان 
كانت االأجابة عندك ايها احلمار ف�صاأترك الغابة واأرحل.. �صكت اجلميع منتظرين فقال احلمار من املمكن 
ان يتزوج الكلب والقطة ان �صاءوا ذلك و�صيكون املولود كلب جميل مقطقط او قطة قوية بنت كلب.. هذه 
االأجابة الغريبة كانت هى ال�صحيحة ف�صج اجلميع بال�صحك والت�صفيق ال�صديد والفرحة العارمة وحملوا 
احلمار وطافوا به الغابة كلها والب�صوه طوقاً من االأزهار اجلميلة، اما االأ�صد فقد كان يعرف ان فرحتهم هذه 
مل تكن ب�صبب االأجابة ولكن الأنه �صيرتك الغابه ويرحل، وحمافظًة على كرامته حمل االأ�صد متاعه ورحل 

تاركاً الغابه يحكمها اذكى من فيها وهو احلمار.

م�سابقة الأغبياء

طارق عبد�هلل حمف�ظ
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوف 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه.. 
يف  طبيب  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

ي��شف عبد�هلل حمف�ظ
مع  ومتعاونه  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى   .. زمالئه 
يف  مهند�ص  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

مرمي مطر علي �ل�شام�شي
متفوقة يف درا�ستها.. ومتعاونه مع 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

اخلميس  -  5  ديسمبر    2013 م   -   العـدد    10962
Thursday   5   December   2013  -  Issue No   10962

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

جميع الأهل والأ�سدقاء.

العايل الكعب  عن  جتهلينها  اأمور   3
هناك مئات االآالف من االأع�صاب يف قدمك 
ال�����ص��ب��اح حّتى  م���ن  ع��ظ��م��ة حت��م��ل��ك  و28 
املتكرر  االإج��ه��اد  عاتقها  على  وحتمل  امل�صاء 
يومياً.  بها  تقومني  خ��ط��وة   10000 م��ن 
وكيف تكافئينها؟ تقومني بانتعال االأحذية 
غ��ري امل��ري��ح��ة ال��ت��ي ت��زي��د م��ن ح��دة توترها 
من   90% م��ن  اأك��ر  اإّن  عليها.  وال�صغط 
الن�صاء اللواتي ينتعلن الكعب العايل يعانني 
اللواتي  الن�صاء  اإن كنت من  اأمل وتعب!  من 
يع�صقن انتعال الكعب العايل فال بد من اأن 
تقراأي احلقائق التالية التي قد جتهلينها: 

اإن�صاً  تنتعلينه  ال���ذي  الكعب  ارت��ف��ع  كّلما   -
من  اإ�صافية   25% ن�صبة  ت�صعني  واح���داً، 
وزنك على مقدمة قدميك. وهذا يعني، اأّنه 
اإن كنت تنتعلني كعباً بارتفاع 4 اإن�صات فاأنت 
اأّنك ت�صريين على  تعاملني قدميك كما لو 

اأ�صابعها طوال النهار.
اإّن احل���رق���ان ال����ذي ق���د ت�����ص��ع��ري��ن ب���ه يف   -
م��ق��دم��ة ال��ق��دم ب��ال��ق��رب م��ن االأ���ص��اب��ع من 
اجلهة ال�صفلى هو ارتفاع فعلي لدرجة حرارة 
قدمك ولي�صت جمّرد �صعور باالإزعاج.عندما 
تنزلق قدميك اإىل االأمام يف الكعب العايل، 

القدمني  اأ���ص��اب��ع  ع��ل��ى  بال�صغط  ت��ق��وم��ني 
يوؤدي  م��ا  مكانك،  يف  ثابتة  البقاء  ملحاولة 
ب��اط��ن احلذاء  اإىل  اإىل دف��ع ه��ذه االأ���ص��اب��ع 
ترتفع  وبالتايل  واالإحتكاك  ال�صغط  فيزيد 
االإزعاج  ي�صّبب  ق��د  م��ا  ال��ق��دم  اأ�صفل  ح���رارة 

وااللتهابات.
 - الرك�س اأو احلركة ال�صريعة اأثناء انتعال 
مفا�صل  ال��ت��ه��اب  اإىل  ي���وؤدي  ال��ع��ايل  الكعب 
اأظهرته درا�صة حديثة. لذا  الركبة، هذا ما 
اأم��رك ح��اويل قدر  اإن كنت على عجلة من 

امل�صتطاع التخلي عن الكعب العايل.


