
بل  بريئة،  احلقيقية  ال�شوكوالتة  ان  املتخ�ش�شون  يقول 
للعقل واجل�شم،  ج��داً  باأنها مفيدة  االع���راف  م��ن  ب��د  ال 
وللقلب على وجه اخل�شو�ص. فقد اأثبتت اأبحاث اأجريت 
يف ال��ع��دي��د م���ن اجل��ام��ع��ات وامل���خ���ت���رات االأم���رك���ي���ة اأن 
بال�شوداء غنية مبركبات  املعروفة  ال�شوكوالتة احلقيقية 
النباتات  اأن��واع  بع�ص  يف  طبيعية  ب�شورة  توجد  كيماوية 
م��ث��ل ال�����ش��اي االأخ�����ش��ر وال��ع��ن��ب االأح��م��ر امل��ج��ف��ف، وهذه 

املركبات معروفة بفوائدها للج�شم والعقل معاً.
االأك�شدة  ال�شوكوالتة غنية مب�شادات  اأن  االأبحاث  وتوؤكد 
تفاعل عمليات  بقدرتها على احلد من خماطر  املعروفة 

االأك�شدة على االأوعية الدموية.
با�شم  تعرف  كيماوية  م��واد  هذه  االأك�شدة  م�شادات  ومن 
ويقول  االأخ�شر.  ال�شاي  يف  اأي�شاً  وتوجد  )بوليفينول(، 
غرب  ج��ن��وب  جلامعة  التابع  الطبي  امل��رك��ز  م��ن  باحثون 
منع  يف  ت�شاعد  امل���واد  ه��ذه  ان  داال����ص  مدينة  يف  تك�شا�ص 

النوبات القلبية.

مفيدة للقلب
هي  ال�شيئ  الكولي�شرول  اأك�شدة  اأن  طبياً  املعروف  فمن 
اأك�شدة  ال�شبب الرئي�شي الأمرا�ص ال�شرايني والقلب، الأن 
االأوعية  ب��ج��دران  تلت�شق  جتعلها  ال��ده��ن��ي��ة  امل����واد  ه���ذه 
الدموية من الداخل، فت�شبب لها ال�شيق ورمبا االن�شداد 
الدماغية.  اجللطة  اأو  القلبية  النوبة  فتحدث  الكامل 
لكن )البوليفينول( يف ال�شوكوالتة وغرها متنع اأك�شدة 

الكولي�شرول.
ومن املعروف اأي�شاً اأن اأحد اأ�شباب مر�ص ت�شلب ال�شرايني 
هو تال�شق �شفائح الدم مع بع�شها. وقد اأظهرت االأبحاث 
الت�شاق  متنع  ال�شوكوالتة  يف  )البوليفينول(  م���ادة  اأن 
مر�ص  متنع  وب��ال��ت��ايل  بع�ص،  م��ع  بع�شها  ال���دم  �شفائح 

ت�شلب ال�شرايني.

تقلل �ضغط الدم
الدم  �شغط  ارتفاع  اأن  املعروف  فمن  اآخ��ر..  �شبب 

عالقة  ل��ه  كما  ال��ق��ل��ب،  الأم��را���ص  رئي�شي  �شبب 
وث��ي��ق��ة ب��ال��ف�����ش��ل ال���ك���ل���وي، وي�����ش��اه��م ب����دور يف 
الت�شبيب بالعديد من اأ�شكال االختالل العقلي 

تناول  ان  املتخ�ش�شون  التفكر. ويقول  وعجز 
�شاأنه  من  يومياً  ال�شوداء  ال�شوكوالتة  من  �شغرة  قطعة 

اأن يقلل �شغط الدم. 
اأخ��رى.. فاالأطباء ين�شحون معظم مر�شى القلب  فائدة 
اأو ال�شرايني بتناول حبة اأ�شرين اأطفال يومياً للم�شاعدة 
لباحثني من  ت��ب��ني  وق���د  ال���دم وم��ن��ع جت��ل��ط��ه.  يف متييع 
جامعة جنوب كاليفورنيا يف مدينة ديفي�ص اأن ال�شوكوالتة 
الدم  متييع  على  تعمل  فهي  ذاتها،  باملهمة  تقوم  ال�شوداء 
اأي�شاً. ويقول الدكتور كارل كني من فريق البحث يف هذه 
اأن  اأك��دت مبا ال ي��دع جم��ااًل لل�شك  اجلامعة اأن االأب��ح��اث 
اأي ال�شوكوالتة ال�شوداء، ت�شاعد بدور كبر  نبتة الكوكو، 

يف �شيانة االأوعية الدموية.

�ضمعة �ضيئة
اأين  فمن  ال�شحية،  الفوائد  ه��ذه  كل  لل�شوكوالتة  م��ادام 
جاءت االتهامات التي تكال لها باجلملة منذ �شنوات؟ وما 

�شبب ال�شمعة ال�شيئة التي حتيط بها؟
اجلواب كما يقول املتخ�ش�شون ب�شيط للغاية.. االإ�شافات 
ال��ك��ي��م��اوي��ة ه��ي ال�����ش��ب��ب، ف��ه��ذه االإ���ش��اف��ات وه���ي دهنيات 
احلرارية  ال�����ش��ع��رات  ك��ل  جنباتها  ب��ني  حت��م��ل  و���ش��ك��ري��ات 

)الكالوري( املوؤذية وال�شارة.
ثمة مالحظة مهمة يبديها اخلراء يف هذا ال�شاأن.. فقد 
تبني اأن ال�شوكوالتة احلقيقية حتتوي دهوناً طبيعية هي 
دهون م�شبعة. وامل�شكلة هي اأن االأمر يختلط على البع�ص 
الأن الدهون امل�شبعة �شارة وموؤذية، ويتجاهل هوؤالء حقيقة 
اأن الدهون املوجودة يف ال�شوكوالتة ال�شوداء  علمية توؤكد 
هي دهون طبيعية ال ترفع الكولي�شرول وتعمل 
اأحادية  ده��ون��ا  ك��ان��ت  ل��و  كما  اجل�شم  يف 
غر م�شبعة متاماً كالدهون املوجودة يف 
اأما الدهون غر امل�شبعة  زيت الزيتون. 
ال�����ش��ن��اع��ي��ة ف��ه��ي اأ����ش���ل امل�����ش��ك��ل��ة، وهي 
ال�شرر بعينه. ويف اجلانب االآخر فال�شوكوالتة 
الدهون  م��ن  كبرة  ن�شبة  على  حتتوي  باحلليب 
ال�شناعية التي ترفع الكولي�شرول، كما حتتوي 
وغرها  االأك�شدة  م�شادات  من  قليلة  ن�شبة  على 

من املواد املفيدة وال�شحية.

تعدل املزاج
)تعدل  باأنها  م�شهورة  وال�شوكوالتة  ال�شنني  ع�شرات  منذ 
املزاج(.. مل يكن اأحد يعرف ال�شبب لكن باحثني اأمركيني 
ال�شوداء غنية  ال�شوكوالت(  اأن  اأخراً  اكت�شفوا  واأوروبيني 
)ثيوبرومني(  ت�شمى  جمهولة  �شبه  كيماوية  مب��واد  ج��داً 
وهي قريبة من حيث تاأثرها بالكافايني وكالهما يح�شن 

احلالة النف�شية.
مواد  على  اأي�����ش��اً  حت��ت��وي  ال�����ش��وداء  فال�شوكوالتة  ك��ذل��ك 
الغدة  حتفز  )فينيثيالمني(  ت�شمى  امل��زاج  تعدل  كيماوية 
يتناولها  من  جتعل  كيماوية  م��واد  اإف���راز  على  النخامية 
هذه  تفرز  الغدة  ه��ذه  اأن  املعروف  وم��ن  بال�شعادة.  ي�شعر 

املواد حني يقع املرء يف احلب على �شبيل املثال.

حتفز الدماغ
اأنها  تبني  التي  ال�شوداء  ال�شوكوالتة  لفوائد  اآخ��ر  جانب 
حتفز الدماغ على اإفراز مادة )�شروتونني(، فمن املعروف 
امل���راأة  ل���دى  ال��ه��رم��ون��ي��ة ينخف�ص  امل����ادة  اأن م��ع��دل ه���ذه 
املراأة  ا�شتهاء  �شبب  يف�شر  وه��ذا  ال�شهرية،  ال��دورة  خ��الل 

لل�شوكوالتة خالل هذه الفرة اأكرث من بقية االأيام.
ومن املعروف اأي�شاً اأن النا�ص الذين يعانون من االكتئاب 
م��ث��اًل ي��ك��ون م��ع��دل ه���رم���ون )����ش���روت���ون���ني( ل��دي��ه��م يف 
العقاقر  اأن���واع  ك��ل  اأن  يف�شر  م��ا  وه��ذا  م�شتوياته.  اأدن���ى 
امل�شتخدمة ملعاجلة االكتئاب حتتوي على �شكل ا�شطناعي 

لهذا الهرمون.

اأ�ضناف قاتلة
�شبكة  ع��ل��ى  م��وق��ع متخ�ش�ص  ن�����ش��ر  ال��ع��ن��وان  ه���ذا  حت��ت 
�شنفاً  وع�شرين  اثنني  ع��ن  م�����ش��وراً  مو�شوعاً  االإن��رن��ت 
من ال�شوكوالتة االأكرث �شرراً من الناحية ال�شحية والتي 
ينطبق عليها و�شف القاتلة الأنها حتتوي على قدر هائل 
امل�شبعة  وال��ده��ون  )ال��ك��ال��وري(  احل��راري��ة  ال�شعرات  م��ن 
�شغرة  فقطعة  وبالتايل  والكاربوهيدرات،  وال�شوديوم 
�شهر  ط��وال  الريجيم  بتخريب  كفيلة  االأ�شناف  هذه  من 
لقطعة  بالفعل  املخيفة  االأرق��ام  بع�ص  يلي  ما  كامل. ويف 

متو�شطة احلجم من بع�ص اأ�شناف ال�شوكوالتة.
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دعوة حلظر م�سكن يت�سبب بال�سكتات 
اإىل �شرورة حظر م�شكن لالأمل ي�شتخدمه ما  اأ�شار باحثون بريطانيون 
ال يقل عن مليون �شخ�ص يف بريطانيا �شنويا الأنه يزيد خطر االإ�شابة 

بالنوبة القلبية وال�شكتة الدماغية بنحو الن�شف.
االأ�شنان  وط��ب  للطب  لندن  وكلية  بارت�ص  م�شت�شفى  من  العلماء  وق��ال 
جميع  يف  منعه  اإىل  ودع���وا  ديكلوفيناك  للم�شكن  اآم��ن  ب��دائ��ل  هناك  اإن 
عقار  هو  اأيبوبروفني-  -مثل  ديكلوفيناك  اأن  اإىل  وي�شار  العامل.  اأنحاء 
العمليات  بعد  يو�شف  وغالبا  الال�شترودية.  االلتهابات  م�شادات  من 
اجلراحية وملقاومة اأمل املفا�شل عندما ال يكون اإيبوبروفني قويا مبا فيه 
الكفاية. وميكن اأي�شا �شراء هذا امل�شكن من اأي �شيدلية دون و�شفة طبية 

معتمدة يف �شكله التجاري املعروف با�شم حبوب فولتارول باين اإيز .
ومن اجلدير بالذكر اأن الباحثني مب�شت�شفى بارت�ص وجدوا اأن هذا امل�شكن 
بن�شبة  الدماغية  وال�شكتة  القلبية  بالنوبة  االإ�شابة  كان مرتبطا بخطر 
التحليل ف�شر خماوف كثر من االأطباء الذين عروا عن  %40. وهذا 

قلقهم من هذا العقار ل�شنوات.
وهناك درا�شة اأخرى ن�شرت اأي�شا عام 2011 اأ�شارت اإىل اأن ديكلوفيناك 

زاد خطر الوفاة بالنوبة القلبية وال�شكتة الدماغية اأربعة اأ�شعاف.
وقالت الدكتورة باتري�شيا ماغيتيغان التي قادت درا�شة 2011 اإن جهات 
تنظيم العقاقر بحاجة اإىل التحرك ال�شريع، خا�شة اأن هناك بدائل اآمن 
بنحو  بريطانيا  يف  لديكلوفيناك  الطبية  الو�شفات  عدد  ويقدر  متاحة. 
بانتظام  يتناولونه  الكثرين  اأن  ورغ��م  �شنويا.  و�شفة  ماليني  خم�شة 
هناك اأعداد غفرة من النا�ص يتناولونه مرة واحدة، ومعنى هذا اأنه من 
املحتمل اأن اأكرث من مليون �شخ�ص يتناولونه كل �شنة. واملخاطر اأعلى ما 

تكون يف اأولئك الذين يتناولونه بانتظام.

�أبوظبي ت�سهد تفقي�س �أول 
طائر حبارى ملو�سم 2013 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلن ال�شندوق الدويل للحفاظ على احلبارى عن تفقي�ص اأول فرخ حبارى 
 6 يف  التفقي�ص  ال��ع��ام. ومت��ت عملية  ه��ذا  ملو�شم  االأ���ش��ر  مكاثر يف  اآ�شيوي 
فراير اجلاري باملركز الوطني لبحوث الطيور الواقع يف منطقة �شويحان 
باأبوظبي. وت�شكل العملية خطوة اأوىل على طريق اإنتاج حوايل 12000 
حبارى اآ�شيوية يف اأبوظبي لهذا العام؛ �شمن برنامج ال�شيخ خليفة الإعادة 
توطني احلبارى ، والذي يهدف اإىل اأكثار واإطالق احلبارى االآ�شيوية يف 

بيئتها الطبيعية ال�شتعادة جمموعاتها الرية يف دولة االإمارات.

ع�سري �لبندورة النتعا�س �أ�سرع 
من  اأف�شل  يكون  اأن  ميكن  البندورة  ع�شر  اأن  جديدة  درا���ش��ة  وج��دت 
ممار�شة  بعد  االن��ت��ع��ا���ص  على  اجل�شم  م�شاعدة  يف  ال��ط��اق��ة  م�����ش��روب��ات 
الريا�شة. وذكرت �شحيفة ديلي ميل الريطانية اأن الباحثني يف خمتر 
الكيمياء العامة يف اليونان وجدوا اأن ع�شر البندورة يحتوي على مواد 
كيميائية ا�شا�شية ت�شاعد الع�شالت يف عملية االنتعا�ص وم�شتويات الدم 
للعودة اإىل طبيعتها بعد التمّدد واالإجهاد. واأجرى الباحثون اختبارات 
على 15 ريا�شياً على مدى �شهرين، ونظروا يف املوؤ�شرات احليوية قبل 
وخالل وبعد التمارين الريا�شية. وقد �شرب 9 من الريا�شيني ع�شر 
اعتادوا تناوله.  الذي  البندورة بعد التمارين و�شرب 6 م�شروب الطاقة 
وتبنّي اأن الذين تناولوا ع�شر البندورة �شّجلت لديهم م�شتويات اأ�شرع 
طبيعتها  اإىل  الغلوكوز  م�شتويات  وع��ادت  الع�شالت  النتعا�ص  بالن�شبة 
ب�شكل اأ�شرع بعد التمارين املجهدة. وحتتوي البندورة على مرّكب يدعى 
ليكوبني الذي يعطيها لونها االأحمر الداكن، كما تعرف باحتوائها على 

م�شادات لالأك�شدة تكافح ال�شرطان واأمرا�ص القلب واأمرا�ص اأخرى.

�الأ�سيتامينوفني يوؤذي �لكبد 
تو�شي منظمة الغذاء والدواء االأمركية باأخذ احلذر عند تناول االأدوية 
العديد من  تركيب  الأن��ه يدخل يف  وذل��ك  االأ�شيتامينوفني،  التي حتتوي 
االأدوية التي ت�شمل قاتالت االأمل واأدوية ال�شعال وخاف�شات احلرارة، وعند 
تناول كمية كبرة قد يوؤدي ذلك اإىل اإحلاق �شرر بالكبد. واالأ�شيتامينوفني 
اأو البارا�شيتامول هو مادة دوائية تتميز بتاأثرها امل�شكن لالأمل واخلاف�ص 
للحرارة، وطرحت اأول مرة يف االأ�شواق عام 1953 كبديل عن االأ�شرين 
ال��ذي ل��ه ت��اأث��ر ق��وي على امل��ع��دة، وال ينا�شب م��ن يعانون م��ن م�شكل يف 
لطيف  كم�شكن  االأ�شيتامينوفني  تقدمي  ومت  واالأمعاء.  اله�شمي  اجلهاز 
توؤكد  املا�شية  ال�شنوات  خالل  توافرت  التي  املعطيات  ولكن  املعدة،  على 
اأن  تبني  فقد  الكبد.  على  ثقيل  فاإنه  املعدة  على  خفته  من  بالرغم  اأن��ه 
تناوله  اإذا مت  الكبد، وميكن  تاأثرا مدمرا على  االأ�شيتامينوفني ميتلك 
ولذلك فقد  اإح��داث �شرر يف خالياه،  اإىل  ي��وؤدي  اأن  يف جرعات مرتفعة 
2009 احل��د االأق�شى  ال��غ��ذاء وال����دواء االأم��رك��ي��ة ع��ام  خف�شت وك��ال��ة 
عام  ويف  مليغراما،   650 اإىل  مليغرام   1000 م��ن  ال��واح��دة  للجرعة 
تزيد حمتويات القر�ص الواحد منه  باأال  االأدوية  اأو�شت م�شانع   2011
عن 325 مليغراما، باالإ�شافة اإىل كتابة جملة حتذيرية على علبة الدواء 

تنبه اإىل ال�شرر املحتمل لالأ�شيتامينوفني على الكبد.

������ض�����وري�����ون ي����ح����ارب����ون 
غ��رب��ة ال��ل��ج��وء ب��الأك��ات 
ال�شوريني  اآالف  م�����ش��ر  ت�����ش��ت��ق��ب��ل 
ال����ف����اري����ن م����ن ج���ح���ي���م ال���ع���ن���ف يف 
ب������الده������م م����ن����ذ ان������������دالع ال�����ث�����ورة 
الآخر  2011، وطبقا  عام  ال�شورية 
يوجد  امل��ت��ح��دة،  االأمم  اإح�����ش��ائ��ي��ات 
�شوري  الج�����ئ  اآالف  ���ش��ت��ة  ق����راب����ة 
بخالف اأكرث من 150 األفا اآخرين 
غر مقيدين يف خمتلف املحافظات 
امل�شرية. وفى ظل توقعات بت�شاعف 
منت�شف  ح���ل���ول  م����ع  ال����ع����دد  ه�����ذا 
من  ال��ع��دي��د  ي�����ش��ع��ى   ،2013 ع����ام 
هوؤالء الالجئني للبحث عن فر�ص 
تغنيهم عن  ل��ل��رزق  وم�����ش��ادر  ع��م��ل 
واملعونات  امل�شاعدات  على  االعتماد 
االأهلية  اجلمعيات  تخ�ش�شها  التي 
واملوؤ�ش�شات اخلرية يف م�شر. وتعد 
الو�شائل  اإح��دى  ال�شورية  امل��اأك��والت 
الإيجاد  ال�����ش��وري��ون  اب��ت��ك��ره��ا  ال��ت��ي 
فر�ص عمل واحلفاظ على هويتهم 
امل�شرية،  امل��ح��اف��ظ��ات  خم��ت��ل��ف  يف 
لالأطعمة  امل��ح��ال  ع�����ش��رات  فظهرت 
�شورية،  الأ�شر  ال�شعبية  وامل�شروعات 
يقومون ب�شناعة االأكالت والتجارة 
للدخل،  م�����ش��درا  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ب���ه���ا، 
ال�شوري يف رحلة  ال�شباب  وم�شاعدة 
ب��ل��د م��ث��ل م�شر  بحثه ع��ن ع��م��ل يف 
البطالة.   ن�شبة  ارت��ف��اع  م��ن  ي��ع��اين 
املحمرة و�شي�ص  و  ال�شاورما  و  الكبة 
ط�������اووق وامل���ح���ا����ش���ي وغ����ره����ا من 
االأك�����الت ال��ت��ي ا���ش��ت��ه��ر ب��ه��ا ال�شعب 
واإقباال كبرا  ال�شوري، القت رواجا 
�شوريني  اأو  امل�شريني،  الزبائن  من 
اللجوء  الجئني، تهّون عليهم غربة 
التي  االألفة  اأج��واء  لنف�ص  وتعيدهم 
تركوها يف بالدهم. اللقمة ال�شامية، 
ملطعمه  ب���رازي  م�شلم  اخ��ت��اره  ا���ش��م 
ال���ذي ي��ق��دم االأك����الت ال�����ش��وري��ة، يف 
اأح���د امل��ن��اط��ق احل��ي��وي��ة ع��ل��ى طريق 
االإ�شكندرية  حمافظة  يف  الكورني�ص 
����ش���م���ايل م�������ش���ر، وي�����ق�����ول ب������رازي 
اأ�شبوعني  م��ن��ذ  م��ط��ع��م��ي  اف��ت��ت��ح��ت 
وعائلتي  اأن���ا  ه��رب��ت  اأن  بعد  تقريبا 
منذ  دم�شق  مطار  طريق  عن  مل�شر 
االأو�شاع  ت��ده��ور  بعد  اأ���ش��ه��ر،  اأرب��ع��ة 

االأمنية يف �شوريا . 

يرق�ضان و�ضط قنابل الغاز
اظ��ه��ر ���ش��ري��ط ف��ي��دي��و ع��ل��ى موقع 
يوؤديان  تون�شيان  �شابان  اليوتيوب 

حركات راق�شة و�شط قنابل الغاز.
وكانت ا�شتباكات جرت يف اأحد املدن 
التون�شية بني االمن واملتظاهرين، 
املعار�ص  ال�شيا�شي  اغ��ت��ي��ال  ع��ق��ب 
�شكري بلعيد، حيث ادى �شاب وفتاة 

رق�شة و�شط هذه املواجهات. 

فون اآي  ت�ضبه  لأب��ل  �ضاعة 
تعكف �شركة اأبل االأمركية على اإنتاج 
�شاعة تنفذ بع�ص املهام التي تقوم بها 
اأجهزتها املحمولة احلالية يف حماولة 
التكنولوجيا  عامل  يف  قدراتها  لتعزيز 
ال�شر�شة من مناف�شني  املاف�شة  يف ظل 
وتراجع  الكرونيك�ص  �شام�شوجن  مثل 
منذ   30% م��ن  ب��اأك��رث  �شهمها  �شعر 
اأي��ل��ول. ذك���رت وك��ال��ة اأن��ب��اء بلومبرج 
االقت�شادية االأمريكية ام�ص نقال عن 
�شخ�شني مطلعني على خطط ال�شركة 
اأبل لديها فريق موؤلف من حوايل  اأن 
يعمل  امل��ن��ت��ج��ات  م�شممي  م��ن   100
ع��ل��ى اإن���ت���اج ج��ه��از ي�����ش��ب��ه ���ش��اع��ة اليد 
املوجودة  امل��ه��ام  بع�ص  بت�شغيل  وي��ق��وم 
باد.  واآي  ف����ون  اآي  اأج���ه���زة  يف  ح��ال��ي��ا 
م�شت�شار  وه��و  توجنازيني  برو�ص  ق��ال 
تكنولوجي وموظف �شابق يف اأبل اإن اآي 
النظام  يف  كبرة  فجوة  �شت�شد  ووت�ص 
البيئي الأبل . واأ�شاف اأنه مثل منتجات 
ال��ت��ي ح��ق��ق��ت اخراقا،  االأخ�����رى  اأب����ل 
�شيكون اأرخ�ص من قيمته عند طرحه، 
على  كبر  تاأثر  له  ليكون  يتزايد  ثم 

حياتنا وعلى فر�ص اأبل .

غياب �لبهجة يزيد خطر �ملوت �ملبكر!
فقد قال باحثون يابانيون اإن غياب ال�شعادة يزيد من اأمرا�ص القلب واالأوعية الدموية ويدفع اإىل االنتحار ويف االأيام املا�شية اأظهر بحث من اليابان اأن 
الذين يعتقدون اأن احلياة ال ت�شتحق اأن ُتعا�ص هم اأكرث عر�شة للموت خالل االأعوام القليلة القادمة. واالحتمال املتزايد للموت مرده اإىل اأمرا�ص القلب 

واالأوعية الدموية واالأ�شباب اخلارجية واأكرثها �شيوعاً االنتحار.  يقول الدكتور تو�شيما�شا �شوين وزمالوؤه من 
كلية الطب يف جامعة توهوكو اإن البحث هو االأكر من نوعه حتى اليوم الذي يحقق يف كيفية تاأثر البهجة 

وال�شعور بالرغبة يف احلياة على احتماالت املوت، وهو البحث الثاين فقط الذي يبحث املوت نتيجة اأ�شباب 
معينة.  ودر�ص الباحثون 43390 رجاًل وامراأة تراوح اأعمارهم بني 40 و 79 عاماً يعي�شون يف اإقليم 
اأو�شاكي ومتت متابعتهم ملدة �شبع �شنوات توفى خاللها 3048 منهم. ومت توجيه �شوؤال اإليهم جميعاً: هل 
ت�شعر بالبهجة يف حياتك؟ فاأجاب 59 يف املئة بنعم و36.4 يف املئة قالوا ال ندري و4.6 يف املئة قالوا ال. 
وهوؤالء الذين مل يكن لديهم اإح�شا�ص بالبهجة مل يكونوا يف االأغلب متزوجني اأو لديهم عمل وكانوا اأقل 
تعليماً ويعانون من اأحوال �شحية اأ�شواأ واأكرث ا�شطراباً على امل�شتوى العقلي واأكرث �شعوراً باالأمل اجل�شدي 
وكانوا على االأرجح ذوي اأن�شطة بدنية حمدودة ومن بني 186 حالة وفاة نتيجة اأ�شباب خارجية من بني 

امل�شاركني يف الدرا�شة الذين توفوا كانت هناك 90 حالة انتحار!!!
ولكن حتى بعد ا�شتخدام الباحثني للتقنيات االإح�شائية ملعادلة هذه العوامل فان النا�ص الذين مل يكن 

لديهم �شيء من البهجة كانوا مع ذلك عر�شة خلطر املوت خالل فرة املتابعة مقارنة باالأ�شخا�ص 
وتناول  امل��ر���ش��ي  ال��ت��اري��خ  ع��ن  اأي�����ش��اً  م�شتقلة  ال��ع��الق��ة  وك��ان��ت  بالبهجة.  �شعور  لديهم  ال��ذي��ن 
الكحوليات.  وب�شكل عام فاإن االأ�شخا�ص الذين لي�ص لديهم �شعور بالبهجة كانوا اأكرث عر�شة 

الذين لديهم  ه��وؤالء  املتابعة مقارنة مع  �شبب خالل فرة  اأي  نتيجة  للموت  املئة  50 يف  بن�شبة 
نتيجة  للموت  املئة  يف  �شعور باأن احلياة ت�شتحق اأن ُتعا�ص. هوؤالء كان لديهم خطر اأكر بن�شبة 60 

للموت  املئة  90 يف  بن�شبة  اأك��ر  ال�شائعة، وخطر  واأب��رزه��ا اجللطة  الدموية  واالأوع��ي��ة  القلب  اأمرا�ص 
نتيجة اأ�شباب خارجية. 

�ل�سوكوالتة.. متهم بريء 
�ضنوات  فمنذ  واأوروب��ا،  املتحدة  الوليات  يف  املتخ�ض�ضني  من  عدد  يوؤكده  ما  هذا 

وال�ضوكولتة يف قف�ص التهام.. مرة هي ال�ضبب يف زيادة ن�ضبة الكولي�ضرتول 
اأمرا�ص  م�ضوؤولية  يحملونها  ومرة  والقلب،  ال�ضرايني  اأمرا�ص  وبالتايل 

اأولئك الذين يوجهون  احل�ضا�ضية واحلبوب التي ت�ضوه الب�ضرة.. لكن 
اأ�ضابع التهام يخلطون بني ال�ضوكولتة احلقيقية واأ�ضباهها من مئات 

ال�ضم  غري  ال�ضوكولتة  من  حتمل  ول  الأ�ضواق  تغرق  التي  الأ�ضناف 
ون�ضبة قليلة مع مزيج من ع�ضرات الإ�ضافات الكيماوية ال�ضارة.



•• العني -الفجر:

مبارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  معايل  لتوجيهات  ترجمة 
العلمي  وال��ب��ح��ث  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  ن��ه��ي��ان وزي����ر  ال 
الدكتور  و�شعادة  االم���ارات  جلامعة  االع��ل��ى  الرئي�ص 
اط��ار حر�ص  النعيمي مدير اجلامعة ويف  را�شد  علي 
كلية القانون يف جامعة االم��ارات على حتقيق اأف�شل 
نوعية مل�شتويات التعليم والتدريب القانوين لطالبها 
ت�����ش��ت�����ش��ي��ف دول�����ة االم�������ارات وب���ال���ت���ع���اون م���ع غرفة 
االأو�شط  ال�شرق  ملتقى  املنازعات  لت�شوية  البحرين 
م�شابقة  خ���الل  م���ن  ال��ط��الب��ي  ال��ق��ان��وين  للتحكيم 
ال�شرق  ملنطقة  الثالثة  لتمهيدية  القانوين  التحكيم 
االأو�شط وذلك حت�شراً للم�شاركة يف فعالية م�شابقة 
وليام �شي للتحكيم التجاري الدويل يف فندقر روتانا 

بي�ص اأبوظبي .
�شامل  علي  جا�شم  الروفي�شور  ���ش��ع��ادة  ب��ذل��ك  ���ش��رح 
ال�شام�شي عميد الكلية ع�شو الرابطة العاملية لكليات 
القانون الذي رحب بامل�شاركني يف الفعالية القانونية 
االو�شط  ال�شرق  جامعات  من  والتعليمية  التدريبية 
امل�شركة يف  االم��ارات  وموؤكدا حر�ص واهتمام جامعة 
اإطار  يف  الطالبية  القانونية  الدولية  الفعالية  ه��ذه 
لت�شوية  البديلة  الو�شائل  ثقافة  تنمية  ا�شراتيجية 
ثمينة  ف��ر���ش��ة  امل�شابقة  ه���ذه  تتيح  ح��ي��ث  امل��ن��ازع��ات، 
لالطالع  واحل��ق��وق  القانون  كليات  وطالبات  لطلبة 
التي  التحكيم  ملهارات  املمار�شة  وخ��رات  على جتارب 
تت�شمن الرافع ال�شفهي وكتابة املذكرات، وامل�شاركة 
الطالبية يف تدريبات فعالة حتت اإ�شراف واإدارة خراء 
تعزيز  ذل��ك يف  ي�شهم  املجال مما  ه��ذا  وخمت�شني يف 

تنمية املعارف واكت�شاف املواهب و�شقل الطاقات.
فريق  ع��ام  م�شرف  اخلطيب  ال��دك��ت��ورع��ب��داهلل  وق���ال 
عقدت   ، امل�شابقة  ب��داأ  قبل  ان��ه  امل�شابقة  يف  االم����ارات 

رعاية جامعة  امل�شاركني حتت  للطلبة  تدريبية  ور�ص 
الرنامج  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  املتحدة  العربية  االم����ارات 
االمريكي لتطوير القانون التجاري ومركز الدرا�شات 

القانونية الدولية بجامعة بيت�شرغ االمريكية.
اأك�����رث م���ن خم�ص  وي�������ش���ارك يف ال���ور����ش���ة وامل�����ش��اب��ق��ة 
وثالثني طالبا وطالبة من طالب احلقوق والقانون 
من �شبع كليات وجامعات يف ال�شرق االأو�شط ، اإ�شافة 
اإىل ح�شور وفدين من جامعتني اأخريني كمراقبني.
والتدريبات  النظرية  امل��ح��ا���ش��رات  خ��الل  جمموعة 
العملية ب�����اإدارة ع���دد م��ن االأك��ادمي��ي��ني وامل��ه��ن��ي��ني يف 

جمال التحكيم . 
وم�شاعد  العام  امل�شجل  ح�شني  احمد  اال�شتاذ  واو�شح 
البحرين  غ��رف��ة  يف  للتحكيم  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص 
اليومني  م���دار  ع��ل��ى  اق��ي��م��ت  ان���ه  امل��ن��ازع��ات  لت�شوية 
حتاكي  والتي  الور�ص  تنظيم  بعد  امل�شابقة  املا�شيني 

التحكيم  جل�شات  يف  ومناق�شة  ت��راف��ع  م��ن  يجري  م��ا 
اأمام هيئة من ثالثة حمكمني. وتعمل امل�شابقة يف حد 
ذاتها على اإمداد و�شقل مهارات الطلبة امل�شاركني يف 
جماالت البحث والكتابة والرافع واملدافعة القانونية 
يف جمال التحكيم التجاري الدويل. ومن جانب اآخر ، 
تعد امل�شابقة حت�شرا وتدريبا منا�شبني للوقوف على 
الدولية  امل�شابقة  يف  امل�شاركة  ال��ف��رق  ا�شتعداد  م��دي 

التي تنعقد ب�شكل �شنوي يف مدينة فيينا.
وت�شم اجلامعات امل�شاركة:جامعة البحرين - جامعة 
كلية   - االأردن  جامعة   - امل��ت��ح��دة  العربية  االإم����ارات 
احلكمة لالأعمال والقانون بكلية دار احلكمة باململكة 
العربية ال�شعودية - جامعة بغداد - جامعة ال�شلطان 
قابو�ص وكلية العلوم القانونية وال�شيا�شية واالجتماعية 
بتون�ص. وح�شر الور�شة عدد من املحكمني و املحامني 
اإ�شافة  ال��ت��ج��اري  التحكيم  جم��ال  يف  واملتخ�ش�شني 

احلقوق  درا�شات  واأ�شاتذة  اأق�شام  وروؤ���ش��اء  عمداء  اإىل 
وا�شاف  امل�شاركة.  اجلامعات  خمتلف  م��ن  وال��ق��ان��ون 
املنازعات  لت�شوية  البحرين  اأن غرفة   : احمد ح�شني 
ت�شارك يف رعاية وتنظيم هذه الفعالية للمرة الثالثة 
على التوايل، وذلك يف اإطار ا�شراتيجية تنمية ثقافة 
هذه  تتيح  حيث  املنازعات،  لت�شوية  البديلة  الو�شائل 
امل�شابقة فر�شة ثمينة لالطالع على جتارب وخرات 
الرافع  تت�شمن  ال��ت��ي  التحكيم  مل���ه���ارات  امل��م��ار���ش��ة 
ال�شفهي وكتابة املذكرات، وامل�شاركة يف تدريبات فعالة 
اإ�شراف واإدارة خراء وخمت�شني يف هذا املجال  حتت 
واكت�شاف  امل��ع��ارف  تنمية  تعزيز  يف  ذل��ك  ي�شهم  مم��ا 

املواهب و�شقل الطاقات.
 هذا ويقام يف الثامنة من م�شاء اخلمي�ص 14 فراير 
الفائزين  ابوظبي حفل تتويج  يف فندق روتانا بيت�ص 

وتكرمي امل�شاركني يف الفعالية .

اإجناز جديد لطلبة جمل�ص اأبوظبي للتعليم
�ملركز �الأول يف م�سابقة بر�يل للمكفوفني على م�ستوى 
�لوطن �لعربي يحققه طالب من مكتب �لعني �لتعليمي

•• العني - الفجر:

الغفلي  ���ش��امل  حممد  غيث  ال��ط��ال��ب  ح�شل 
م��در���ش��ة ���ش��الح ال��دي��ن ب��ال��ع��ني ع��ل��ى املركز 
على  االب��ت��دائ��ي  ال��ث��ال��ث  م�����ش��ت��واه  يف  االأول 
م�شتوى الوطن العربي وح�شل الطالب عمر 
فايز العمري مدر�شة التميز باملركز الثاين يف 
م�شتواه وذلك يف اإعالن موؤ�ّش�شة زايد العليا 
للرعاية االإن�شانّية وذوي االحتياجات اخلا�شة 
ة املقروءة بطريقة برايل  نتائج مل�شروع الق�شّ
وهي  يقراأ  اجلميع  �شعار   حتت  للمكفوفني 
تعتر االأوىل من نوعها على م�شتوى الوطن 

العربي. و طريقة برايل التي تتبناها موؤ�ش�شة زايد العليا تعتر من اأهم 
التعليم  على  ح�شوله  يف  �شيما  ال  الكفيف،  يحتاجها  التي  التوا�شل  طرق 
اأنها الو�شيلة التي تدعم تطوره الثقايف ومنوه اللغوي  اإىل  اإ�شافة  وعمله 
م��ع جمتمعهم  املكفوفني  فئة  دم��ج  واالأجن���ح يف  االأ���ش��رع  الطريقة  وه��ي   ،
املدر�شي وجمتمعهم املحلي ، لذا وجدت امل�شابقة طريقها اإىل اجلهات التي 
ت�شعى اإىل حتقيق نف�ص الهدف . وبهذه املنا�شبة ذكرت فاطمه اأحمد الكعبي 
امل�شابقة متكني  اأن هدف  العني  الربية اخلا�شة يف  رئي�ص فريق خدمات 
املكفوفني من القراءة بطريقة برايل واإثراء احل�شيلة اللغوية للم�شاركني 
وتنمية مهاراتهم والك�شف عن مواهبهم االإبداعية يف جمال االأدب ، وهي 
لذا  الفئة  تلك  م��ع  عملنا  جم��ال  يف  حتقيقها  اإىل  ن�شعى  ال��ت��ي  االأه����داف 
مع  االإيجابي  التفاعل  يف  للتعليم  اأبوظبي  ملجل�ص  امل�شتمرة  وبالتوجيهات 
االأن�شطة املجتمعية واأن�شطة وفعاليات موؤ�ش�شات املجتمع املحلي التي تدعم 
على  طالبنا  وت�شجيع  امل�شابقة  عن  االإع���الن  اإىل  �شعينا   ، االأه���داف  نف�ص 
اال�شراك ، من خالل تزويد اجلهة املنظمة بقاعدة بيانات خا�شة بالطلبة 

ل�شهولة التوا�شل معهم وتعزيز م�شاركاتهم . 
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تنفيذًا لتوجيهات نهيان بن مبارك22

�الإمار�ت ت�ست�سيف ملتقى �ل�سرق �الأو�سط �لطالبي للتحكيم �لقانوين

•• العني-الفجر:

الهالل  م��ع  وبالتعاون  نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  ذي��اب  ال�شيخ  رع��اي��ة  حت��ت 
الثالث  روتانا  العني  �شباق  العني  روتانا  فندق  ينظم  االإم��ارات��ي  االأحمر 
من اأجل االأطفال امل�شابني بال�شرطان والذي تنطلق فعالياته يف الثاين 

والع�شرين من ال�شهر احلايل.
اأعلن عن ذلك اأم�ص يف موؤمتر �شحفي عقد بفندق روتانا العني بح�شور 

بالعني  االأحمر  الهالل  اأمين غريب ومدير عام فرع  الفندق  مدير عام 
�شامل العامري. وقد وجه امل�شاركون يف املوؤمتر ال�شحفي الدعوة للجميع 
حيث  بال�شرطان  امل�شابني  االأطفال  اإنقاذ  اأجل  من  وامل�شاهمة  بامل�شاركة 
اأق��ي��م يف عام  ال��ذي  االأول  ال�شباق  اأن  اإىل  روت��ان��ا  ع��ام فندق  اأ���ش��ار مدير 
2011 متكن من جمع ما يزيد عن �شبعني األف درهم خ�ش�شت لالأطفال 
العام  اأقيم  ال��ذي  الثاين  ال�شباق  ح�شيلة  لرتفع  بال�شرطان  امل�شابني 
املا�شي اإىل 180 األف درهم وقال اإن ال�شباق الثالث يتطلع اجلميع اإىل 

م�شاعفة هذه الترعات م�شرا اإىل اأن جميع الترعات �شوف ت�شلم اإىل 
هيئة الهالل االأحمر للقيام بامل�شاهمة يف عالج املر�شى من االأطفال.

ومن جانبه اأكد مدير عام هيئة الهالل االأحمر بالعني �شامل العامري اإىل 
اأن جناح هذه الفعاليات من �شاأنه اأن يخفف الكثر من معاناة االأطفال 

امل�شابني واأ�شرهم .
اجلدير بالذكر اأن املوؤمتر حر�ص على توجيه الدعوة الأحد اأولياء االأمور 

ممن اأ�شيبت اأحدى بناته بهذا املر�ص الذي اأدى يف النهاية اإىل وفاتها.

حتت رعاية ذياب بن طحنون اآل نهيان

دعوة للم�ساركة يف �سباق روتانا من �أجل �الأطفال �مل�سابني بال�سرطان

لأول مرة
بر�ءة �خرت�ع بريطانية الأ�ستاذ بجامعة 
�الإمار�ت يف جمال تقنيات �حلا�سب �الآيل

•• العني - الفجر:

ح�شل الدكتور عزام بيج وهو ا�شتاذ م�شارك بكلية تقنية املعلومات بجامعة 
االم�����ارات ع��ل��ى ب����راءة اخ����راع م��ن مكتب ب����راءات االخ����راع الريطاين 
مهم  اجن��از  يف   Intellectual Property Office of Uk
االم��ارات على مدى  التي حتققها جامعة  ي�شاف اىل ح�شيلة االجن��ازات 
�شنوات عمرها منذ تاأ�شي�شها ، ويقوم االخراع الذي حققه الدكتور بيك 
ذاكرته  بني  وم��ا  االيل  احلا�شب  بني  ما  املعلومات  نقل  تاأهل  طريقة  على 
احلا�شب حيث ت�شاعد هذه الطريقة املبتكرة على ت�شريع نقل املعلومات اىل 
داخل احلا�شب وكذلك تقليل اجلهد والطاقة التي يحتاجها اجلهاز اثناء 
عملية التحميل او النقل. من جانبه قال الدكتور بيج عن هذا االخراع  
الفكرة الرئي�شية يف هذه االخ��راع تقوم على ابتكار الية ، تب�شط وت�شهل 
نقل املعلومات والبيانات من ذاكرة اجلهاز اىل اجلهاز نف�شه ب�شورة ا�شرع 
واقل جهد وطاقة وهذا هو املهم ، فمن املعلوم اأن اجلهاز يعتمد يف �شرعة 
تنفيذ الرامج على نقل املعلومات من الذاكرة اإىل احلا�شب، ولت�شريع هذه 
احلا�شب  من  القريبة  ال��ذاك��رة  يف  املعلومات  من  بجزء  فنحتفظ  العملية 
والتي ت�شمى )كا�ص( ولكن ذاكرة الكا�ص �شغرة يف حجمها وال ميكن حفظ 
كثر من املعلومات فيها وحتتاج حمتويتها اإىل تبديل يف كل فرة وعملية 
تبديل املعلومات ف�شاًل على اأنها ت�شتهلك طاقة فهي اأي�شاً تبطيء تنفيذ 
بطريقة  للكا�ص  املعلومات  نقل  على  تقوم  املخرعة  والطريقة  ال��رام��ج 
ذكية بحيث نقلل من احلاجة لتبديل املعلومات يف الكا�ص مما ي�شاعد على 

توفر الطاقة وزيادة فاعلية احلا�شب و�شرعة تنفيذ الرامج.



��ل ����ش���رط���ان ال���رئ���ة ���ش��ب��ب ال����وف����اة ال��رئ��ي�����ص يف  ي�����ش��كَّ
الواليات املتحدة، وبلغ عدد �شحاياه اأكرث من 160 
اأك��رث من الوفيات  األ��ف �شخ�ص يف العام اجل��اري، اأي 
الناجمة عن �شرطان القولون والرو�شتات و�شرطان 

الثدي.
اإىل  بالن�شبة  اأن����ه،  اأخ����رة  ���ش��ري��ري��ة  اأظ��ه��رت جت��رب��ة 
اخل�شوع  يقلل  قد  ال�شابقني،  اأو  احلاليني  املدخنني 
ال��ن��اجت��ة من  ال��وف��ي��ات  امل��ق��ط��ع��ي��ة  ب��االأ���ش��ع��ة  للم�شح 

�شرطان الرئة القاتل.
اجلراحة  ق�شم  يف  اأ���ش��ت��اذ  جاكليت�ص  مايكل  ال��دك��ت��ور 
للن�شاء،  بريغهام  مل�شت�شفى  التابعة  يف جامعة هارفرد 
ال��ك�����ش��ف عن  االآن  امل����ج����ال: )مي���ك���ن  ه����ذا  ي���ق���ول يف 
اإمكان عالجه  الرئة يف وقت مبكر، ما يعزز  �شرطان 
باجلراحة(، لكن قد يرافق الك�شف املبكر مع بع�ص 

املخاطر اأي�شاً، فهل هو منا�شب لك؟

الفح�ص
ا�شت�شر طبيبك يف �شاأن الفح�ص واطلب منه اأن يدلك 
مل�شح  اخ�شع  ثم  منطقتك،  يف  م�شت�شفى  اأف�شل  على 
�شدرك باالأ�شعة. يتمثل فح�ص �شرطان الرئة املتقدم 
يف م�����ش��ح م��ق��ط��ع��ي ح���ل���زوين، ���ش��ُي��ط��ل��ب م��ن��ك حب�ص 
اأنفا�شك فيما مي�شح اجلهاز �شدرك لنحو 20 ثانية.

يراجع طبيب االأ�شعة �شور امل�شح بحثاً عن موؤ�شرات 
قد تدّل اإىل �شرطان الرئة يف وقت مبكر. يف حال كانت 
النتائج مثرة للقلق �شيطلب الطبيب خزعة، لكن اإذا 
كانت نتيجة امل�شح غر وا�شحة، ف�شتحتاج اإىل تكرار 
امل�شح للمتابعة. يتوقف تاريخ معاودة امل�شح على حجم 

املوؤ�شر و�شكله ومظهره يف امل�شح املقطعي االأول.
ك�����ش��ف امل�����ش��ح ب��االأ���ش��ع��ة امل��ق��ط��ع��ي��ة ل�����ش��در م��دخ��ن يف 
ال�����ش��ب��ع��ني م��ن ال��ع��م��ر ع��ق��ي��دات م�����ش��ب��وه��ة يف اإح���دى 
بتف�شيل  نف�شها  العقيدات  اخلزعة  وتبني  الرئتني، 
اأج��ري بعد عام  اأظهر م�شح املتابعة الذي  اأك��ر. وقد 
اأن العقيدات منت اإىل حد كبر، واأكدت اخلزعة وجود 

�شرطان الرئة املبكر.

تخفي�ص ن�ضبة الوفيات
اأج���ري���ت درا����ش���ة، ه��ي االأك����ر حتى   ،2011 يف ع���ام 
األف مدخن حايل و�شابق   53 اأكرث من  االآن، �شملت 
خ�شعوا  ال��رئ��ة،  ب�شرطان  االإ���ش��اب��ة  خطر  ي��واج��ه��ون 
جلرعة منخف�شة من االأ�شعة املقطعية لل�شدر ثالث 
مرات على االأقل على مدى ثالث �شنوات، وتبنّي اأنهم 

يواجهون )خماطر عالية( يف حال:
اأو  عاماً،   30 ملدة  يومياً  �شجائر  علبة  • دخنوا 

علبتني يف اليوم ملدة 15 عاماً.
وفعلوا ذلك يف  التدخني،  عن  اأقلعوا  اإذا   •

ال�شنوات ال�15 ال�شابقة.

ب��ع��د خ��م�����ص اإىل ���ش��ت ���ش��ن��وات م��ن امل��ت��اب��ع��ة، الحظت 
33 حالة م��ن �شرطان  اأن��ه مت جتنب وف��اة  ال��درا���ش��ة 
اآالف �شخ�ص خ�شعوا للفح�ص )بني   10 الرئة لكل 
اإال  اأن هذا املك�شب �شغر  55 و74 من العمر(. مع 

اأنه قد يرجم بانخفا�ص اآالف الوفيات كل عام.

مبادئ توجيهية
االأمركية  )اجل��م��ع��ي��ة  اأ����ش���درت   ،2012 ي��ول��ي��و  يف 
الدرا�شة  اإىل  ا���ش��ت��ن��اداً  ت��و���ش��ي��ات  ال�����ش��در(  جل��راح��ة 

الوا�شعة النطاق التي اأجريت من بينها:
االأ�شخا�ص بني 55 و79 عاماً الذين دخنوا  • على 
ب��االأ���ش��ع��ة املقطعية  اإج�����راء م�����ش��ح  ع��ل��ب��ة  ���ش��ن��ة/   30

�شنوياً.
اخل�شوع للم�شح  الرئة  �شرطان  من  الناجني  • على 

�شّن 79 عاماً.ال�شنوي باالأ�شعة املقطعية حتى 
الذين  االأ���ش��خ��ا���ص  ع��ل��ى   •

علبة  ���ش��ن��ة/   20 دخ���ن���وا 

اأن��ه��م م��ع��ر���ش��ون خل��ط��ر االإ���ش��اب��ة ب�شرطان  وظ��ه��ر 
ال�شنوات اخلم�ص  اأعلى يف  اأو  املئة  5 يف  بن�شبة  الرئة 
املقبلة، اأن يخ�شعوا مل�شح باالأ�شعة املقطعية منذ �شن 

اخلم�شني عاماً.
االخت�شا�شيني  م���ن  ف���ري���ق  ي���ج���ري  اأن  ي��ج��ب   •

الفح�ص.

خماطر حمتملة
يرافق الفح�ص مع جوانب �شلبية حمتملة اأي�شاً.

تختلف  طبعاً  مرتفعة،  الفح�ص  تكاليف  التكلفة:   -
من بلد اإىل اآخر.

اإن��ذارات كاذبة: يف املتو�شط، يحدد الفح�ص بامل�شح   -
املئة،  يف   20 بن�شبة  م�����ش��ب��وه��ة  م��وؤ���ش��رات  امل��ق��ط��ع��ي 
ويتبني بناء على درا�شة اأخرى اأن حواىل 90 يف املئة 
وهي  ك��اذب��ة(،  )اإيجابيات  ب�  وتعرف  �شارة  غر  منها 
اإ�شابات  خلفته  ن�شيج  م��ن  �شغرة  عقد  ع��ن  ع��ب��ارة 
�شيرد،  اآن  ج���و  ال���دك���ت���ورة  ت��ق��ول  م��ا���ش��ي��ة. 
مديرة الت�شوير ال�شدري يف م�شت�شفى 
هذه  اأن  )امل�شكلة  العام:  ما�شا�شو�شت�ص 

العقيدات ال�شغرة كلها م�شابهة(.
ت�شخي�ص  يتطلب  العاطفي:  ال��ت��اأث��ر   -
عقيدة باأنها غر �شارة تكرار امل�شح باالأ�شعة 
ما  حجمها،  اأو  �شكلها  تغر  اإذا  م��ا  ملعرفة 
اإىل خ��وف وق��ل��ق. تقول الدكتورة  ي���وؤدي  ق��د 
لعدم  بالقلق  املر�شى  بع�ص  )ي�شاب  �شيرد: 
اأن  تقبل  الآخ��ري��ن  وميكن  يعانونه،  م��ا  و���ش��وح 
من هذه النتائج حميدة واأن عليهم  املئة  يف   90

االنتظار(.
- اإجراءات با�شعة/ واخزة: قد يكون من ال�شروري 
اأح��ي��ان��اً اإج����راء خ��زع��ة ب��وا���ش��ط��ة االإب����رة اأو اإج���راء 
با�شع/ وخز اآخر للتاأكد من العقدة امل�شبوهة التي 
خالل  ممكنة  اخلطرة  امل�شاعفات  امل�شح.  يف  ظهرت 
هذه االإجراءات، لكنها غر �شائعة ن�شبياً. يف الدرا�شة 
اأو  ل��دى مري�ص  ظ��ه��رت م�شاعفات  اأج��ري��ت،  ال��ت��ي 

اثنني لكل ع�شرة اآالف �شخ�ص.
املا�شحات  اأح��دث  ا�شتخدام  لالإ�شعاع:  التعر�ص   -

التي  ال�شينية(  )االأ�شعة  االإ�شعاع  وجرعة  ال�شوئية، 
تتلقاها يف فح�ص امل�شح �شئيلة وتبلغ ن�شف ما تتعر�ص 
له كل عام من م�شادر احلياة اليومية، لكن قد ي�شهم 
اأو  لل�شدر  قطري  م�شح  اأي  اأو  االأويل  امل�شح  فح�ص 
ت�شخي�شات اأخرى خطر االإ�شابة بال�شرطان يف وقت 

الحق.

هل يجب اخل�ضوع للفح�ص؟
ما من مبادئ توجيهية مقبولة عاملياً لغاية االآن حتدد 
باالأ�شعة  م�شحاً  ي��ج��روا  اأن  يجب  ال��ذي��ن  االأ�شخا�ص 
ت�شر  لكن  املخفي.  الرئة  �شرطان  لفح�ص  املقطعية 
املدخنني  ي�شاعد  قد  الفح�ص  اأن  اإىل  الدرا�شة  نتائج 
بني  اأعمارهم  ت��راوح  الذين  ال�شابقني  اأو  احلاليني 
جمموعه 30 �شنة/علبة من  ما  مع  عاماً  و74   55
ال�15  ال�شنوات  يف  التدخني  ع��ن  واأق��ل��ع��وا  التدخني 

املا�شية.
يف الدرا�شة اأي�شاً، خ�شع امل�شاركون لثالث جوالت من 
الفح�ص ال�شنوي ومتت متابعتهم من خم�ص اإىل �شت 
�شنوات. ال نعرف على وجه اليقني ما اإذا كان الفح�ص 
امل�شتمّر يقلل من وفيات �شرطان الرئة، اأو اأن الفائدة 

�شت�شتمر يف التفوق على املخاطر مع مرور الوقت.
اأخراً، من املهم اأن نالحظ اأن امل�شاركني يف الدرا�شة 
فرق  يد  على  اأكادميية  طبية  مراكز  يف  فح�شهم  مت 
امل�شح  تكنولوجيا  با�شتخدام  ذل��ك  املتخ�ش�شني،  من 

املقطعي املتقدمة.
يف هذه االأثناء، اإذا كنت ما زلت تدخن، اأف�شل حماية 
الرئة هي االإقالع  االإ�شابة ب�شرطان  لك يف مواجهة 
املبكرة   على  ال��وف��اة  خطر  فينخف�ص  ال��ت��دخ��ني،  ع��ن 
مرور  م��ع  ال��رئ��ة  �شرطان  خطر  و�شينخف�ص  ال��ف��ور، 
الوقت. يف املقابل، قد يرافق اال�شتمرار يف التدخني 
مع خماطر االإ�شابة باأمرا�ص القلب وال�شرايني التي 
الك�شف عن  ل��ك بعد  ت��ت��واف��ر  ف��ائ��دة  اأي  ت��ت��ج��اوز  ق��د 

�شرطان الرئة.
وقرروا،  الطبيب  اإىل  حتدثوا  ال�شابقني،  للمدخنني 
ال�شكوك  لقبول  ا�شتعداد  على  كنتم  اإذا  مب�شاعدته، 

واملخاطر املحتملة من الك�شف عن �شرطان الرئة.

م�شغته  اإذا  حياتك  ينقذ  اأن  االأ���ش��ري��ن  م��ن  لقر�ص  ميكن 
خالل اأول اأعرا�ص ما ميكن اأن ي�شكل نوبة قلبية. لكن بهدف 
احل�شول على الفاعلية الق�شوى، يجب اأن نفهم اأي نوع من 

االأ�شرين يجب تناوله، وكيف.
حت�شل النوبة القلبية نتيجة لتجلط الدم  ما  عادة  • ملاذا؟ 
يف ال�شريان التاجي الذي يعيق تدفق الدم. االأ�شرين مينع 

ت�شكيل اجللطة وي�شاعد على ا�شتعادة تدفق الدم.
 325( ل��ل��ب��ال��غ��ني  االأ����ش���ري���ن  م���ن  ح��ب��ة  م�����ش��غ  • م�����اذا؟ 
االأ�شرين  جتنب  كافياً.  يكون  اأن  يجب  وبلعها،  مليغراماً( 
املغلف، فهو يتم امت�شا�شه ببطء. اإذا كنت يف العادة تتناول 
العالج  من  كجزء  االأط��ف��ال(  )اأ�شرين  ملغ   81 االأ�شرين 
باالأ�شرين يومياً لتجنب م�شاكل القلب، ال تزال حتتاج اإىل 

تناول حبة 325 ملغ اأثناء النوبة القلبية.
تعاين  وبالتاأكيد  عاماً،  ال�50  عمرك  تعدى  اإذا  كيف؟   •
دائماً  وحتمل  القلب  ملر�ص  خطر  عوامل  اأو  القلب  اأمرا�ص 
من  اأو حمفظتك. م�شغ حبة  االأ�شرين يف جيبك  اأقرا�ص 
االأ�شرين غر املغلف وبلعها ب�شرعة �شي�شرع اإي�شال الدواء 
اإذا كنت على خطاأ، ول�شت تتعر�ص  من خالل جمرى الدم. 
اأ�شاًل  اإذا كنت  اأم��ا  واح��دة.  قلبية، لن ت�شر بك حبة  لنوبة 
اأن  فيجب  يومياً،  االأ�شرين  من  منخف�شة  جرعة  تتناول 
املمكنة  القلبية  االأزم��ة  ب��وادر  االأ�شرين يف  مت�شغ حبة من 

االأوىل.
ت�شاب  اأن��ك  ت��درك  ما  �شرعان  االأ�شرين  ام�شغ  متى؟   •
اأن تقود  اأبداً  بنوبة قلبية وات�شل برقم االإ�شعاف. ال حتاول 
م�شاب  اأنك  تعتقد  كنت  اإذا  امل�شت�شفى  اإىل  بنف�شك  �شيارتك 
لالأطباء  بقائمة  احتفظ  ممكناً،  ذلك  كان  اإذا  قلبية.  بنوبة 
يف حاالت الطوارئ تف�شل فيها جميع االأدوية التي تتناولها 

وغرها من معلومات �شحية.

�شـحـــة وطــب
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ع�ضرون ثانية من امل�ضح بالأ�ضعة املقطعية تخف�ص وفيات �ضرطان الرئة، لكن هل هذه الطريقة منا�ضبة لك؟ 
قد ي�ضتفيد منها املدخنون احلاليون وال�ضابقون املعر�ضون خلطر كبري، لكن قبل اخل�ضوع للم�ضح، يجب اأخذ 

اإيجابياته و�ضلبياته يف العتبار.

�الأ�سربين و�الأزمة �لقلبية

�سرطان �لرئة... �سرورة �مل�سح باالأ�سعة �ملقطعية 

��ستبدل دو�ء �الكتئاب
عندما ال يفيد اأول دواء تتناوله لعالج االكتئاب، هل يجب على طبيبك اأن 
اأن ي�شف لك دواء خمتلفاً؟ وجدت درا�شة يف جملة علم  اأو  يرفع اجلرعة 
االأدوية النف�شية ال�شريرية اأن ا�شتبدال الدواء يف وقت مبكر ن�شبياً ال يفاقم 

االأعرا�ص، ورمبا يوؤدي اإىل نتائج اأف�شل قلياًل على املدى الطويل.
�شارك يف الدرا�شة 840 �شخ�شاً يتعاجلون من االكتئاب. بداأوا بتناول اأحد 
االأدوية امل�شاد لالكتئاب، فلم يعط لدى 70 يف املئة من امل�شاركني نتيجة، 

حتى بعد مرور عدة اأ�شهر.
جرعة  يف  ال���دواء  ت��ن��اول  ملوا�شلة  ع�شوائياً  املتجاوبني(  )غ��ر  اختيار  مت 
به.  لالكتئاب  م�شادات  م��ن  خمتلف  ن��وع  ال�شتبدال  اأو  اأع��ل��ى  اأو  م�شاوية 
عندما مل ي�شعر امل�شاركون باأي حت�شن يف غ�شون �شهرين، انتقل الباحثون 

اأي�شاً اإىل دواء اآخر.
خالل اأربعة اأ�شهر من الدرا�شة، كان امل�شاركون الذين ا�شتبدلوا الدواء يف 

وقت مبكر اأكرث مياًل للتخل�ص من االكتئاب متاماً.
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العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14    
       اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1614  جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�ض�ضة: املقاولت والنزاعات الن�ضائية    
�شريك  ب�شفته  جر�ص  لوز  جرج�ص  ميثلها/ا�شحاق  اال�شباغ  ملقاوالت  لوز  مدعي/ابراهيم 
اجلن�شية: االمارات  مدعى عليه: �شركة الطوب الذهبي للمقاوالت وال�شيانة العامة ميثلها/
ن�شر بن عثمان حيدو�شي ب�شفته �شريك اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى:مطالبة مالية 
العامة  وال�شيانة  للمقاوالت  الذهبي  الطوب  �شركة  اعالنه/  املطلوب  درهم(   6000( بقيمة 
حيث  بالن�شر   عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  �شريك  ب�شفته  حيدو�شي  عثمان  بن  ميثلها/ن�شر 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/3/11 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/2/11
قلم املحكمة التجارية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14    
       اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/550  مد كل- م ر- ب- اأظ

بن  يو�شف  عليه:  مدعى  فل�شطني  اجلن�شية:  عجاوي  حممود  مدعي/منى 
جمعة بن عبيد الوح�شي اجلن�شية: �شلطنة عمان مو�شوع الدعوى:مطالبة 
الوح�شي  عبيد  بن  جمعة  بن  يو�شف  اعالنه/  املطلوب  درهم   101380 مالية 
الدعوى  �شحيفة  باأ�شل  بالن�شر)اعالن  عنوانه:  عمان   �شلطنة  اجلن�شية: 
للجل�شة امل�شائية ال�شاعة ال�شاد�شة م�شاء(  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/3/4 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 6.00 م�شاًء امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة بدائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
اجلل�شة  قبل  عليها  امل�شتنداتك موقعا  و�شورا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/2/11
قلم املحكمة املدنية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14    
       اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/2329  جت كل- م ت- ب- اأظ

االمارات   اجلن�شية:  واخرون  ذ.م.م  للعقارات  ابوظبي  داماك  مدعي/�شركة 
مو�شوع  م�شر  اجلن�شية:  ح�شني  احمد  ح�شنني  حممد  عليه:  مدعى 
الدعوى:ندب خبر املطلوب اعالنه/ حممد ح�شنني احمد ح�شني اجلن�شية: 
اعاله وحددت  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�شر حيث  عنوانه:  م�شر 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/2/25 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة اخلام�شة ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
اجلل�شة  قبل  عليها  امل�شتنداتك موقعا  و�شورا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/2/12
قلم املحكمة التجارية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14    
       اعالن باحلكم يف ا لدعوى
رقم 2012/662 مدين جزئي

اىل املحكوم عليه: زاكر ح�شني عبدالغافور العنوان:  ن�شراً
نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/2/6 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف 
بالتايل:  حممد  نور  فروز  ل�شالح/  اعاله  بالرقم  املذكورة  الدعوى 
يوؤدي  بان  عليه  املدعى  بالزام  احل�شوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  
وثمانني  وت�شعمائة  االف  �شتة   ( درهم   6.980 وقدره  مبلغ  للمدعي 
درهم( والزمته بامل�شاريف.�شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 

2013/2/6
القا�ضي/ حممد عبداهلل احلمريي

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14    
       اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/188  مد جز- ب �س- ب- اأظ

مدعي/احمد حممد عبداملوجود جوده اجلن�شية: م�شر مدعى عليه: مريد 
الدعوى:بيع  مو�شوع  باك�شتان  اجلن�شية:  يو�شف  حممد  �شودري  عبا�ص 
وت�شجيل �شيارة املطلوب اعالنه/مريد عبا�ص �شودري حممد يو�شف اجلن�شية: 
باك�شتان عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/2/18 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحا امام الدائرة االوىل ب� حمكمة بني يا�ص 
االبتدائية - الكائنة بني يا�ص �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/2/11
قلم املحكمة املدنية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة بني يا�س البتدائية

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14    
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3324ت عمل-م ع- ت- اأظ)
طالب التنفيذ/ مق�شود الرحمن ابو الب�شر اجلن�شية: بنغالدي�ص   املنفذ �شده 
: �شرق الدلتا للمقاوالت وال�شيانة العامة ذ.م.م اجلن�شية: االمارات  املطلوب 
االمارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  وال�شيانة  للمقاوالت  الدلتا  اعالنه:�شرق 
التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه: 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/1597 عم جز- م ع -ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة 
مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/2/21 املوافق  اخلمي�ص  يوم 
العمالية    باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�شور 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلري.
القلم العمايل                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14    
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1120ت جتر-م ر- ت- ع ن)
طالب التنفيذ/ موؤ�ش�شة ال�شباح للمقاوالت الكهربائية وامليكانيكية اجلن�شية: االمارات 
املنفذ �شده : �شركة النجاح للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات      املطلوب اعالنه:  
طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  النجاح  �شركة 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/390 جت كل-م 
لنظر طلب  2013/3/12 موعدا  املوافق  الثالثاء  يوم  لنظره جل�شة  ن وحدد  ع  ر-ب- 
التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ- العني الكائنة باملر 
الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند ب�شداد مبلغ 503933 درهم+ 
500 درهم اتعاب حماماة + 20000 درهم ر�شوم الدعوى + 3000 درهم ر�شوم التنفيذ+ 

800 درهم م�شاريف االعالن بالن�شر  تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
القلم التجاري                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10716 بتاريخ   2013/2/14     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2144ت جتر-م ر- ت- اأظ)
االمارات   اجلن�شية:  اخلر�شانية  لالعمال  احلديثة  املوؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
املنفذ �شده : كرين كر ال�شالح املعدات الثقيلة اجلن�شية: االمارات   املطلوب 
عنوانه:  االمارات   اجلن�شية:  الثقيلة  املعدات  ال�شالح  كر  كرين  اعالنه:  
يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر 
الدعوى رقم 2011/385 جت جز- م ر-ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم االحد 
امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/4/7 املوافق 
او  �شخ�شيا  الرئي�ص  باملقر  الكائنة  التنفيذ-ابوظبي  بادارة  الثانية  الدائرة 
التنفيذ  اجراءات  التخاذ  تفاديا  اعاله  ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة 

اجلري.
القلم التجاري                                  

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء
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العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14    
    اعادة  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/2678  جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�ض�ضة: التاأمني والتعوي�س التجاري
خليفة  عليه:  مدعى  اليمن  اجلن�شية:  عبداهلل  احمد  عبداهلل  مدعي/�شم�ص 
الدعوى:تعوي�ص  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  واخرون  عتيق  �شعيد  حممد 
اجلن�شية:  عتيق  �شعيد  حممد  خليفة  اعالنه/  املطلوب  درهم   250.000
االمارات عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/2/20 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية   املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
اجلل�شة  قبل  عليها  امل�شتنداتك موقعا  و�شورا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/2/06
قلم املحكمة التجارية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14    
       اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1614  جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�ض�ضة: املقاولت والنزاعات الن�ضائية    
�شريك  ب�شفته  جر�ص  لوز  جرج�ص  ميثلها/ا�شحاق  اال�شباغ  ملقاوالت  لوز  مدعي/ابراهيم 
اجلن�شية: االمارات  مدعى عليه: �شركة الطوب الذهبي للمقاوالت وال�شيانة العامة ميثلها/
ن�شر بن عثمان حيدو�شي ب�شفته �شريك اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى:مطالبة مالية 
العامة  وال�شيانة  للمقاوالت  الذهبي  الطوب  �شركة  اعالنه/  املطلوب  درهم(   6000( بقيمة 
حيث  بالن�شر   عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  �شريك  ب�شفته  حيدو�شي  عثمان  بن  ميثلها/ن�شر 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/3/11 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/2/11
قلم املحكمة التجارية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14    
       اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/550  مد كل- م ر- ب- اأظ

بن  يو�شف  عليه:  مدعى  فل�شطني  اجلن�شية:  عجاوي  حممود  مدعي/منى 
جمعة بن عبيد الوح�شي اجلن�شية: �شلطنة عمان مو�شوع الدعوى:مطالبة 
الوح�شي  عبيد  بن  جمعة  بن  يو�شف  اعالنه/  املطلوب  درهم   101380 مالية 
الدعوى  �شحيفة  باأ�شل  بالن�شر)اعالن  عنوانه:  عمان   �شلطنة  اجلن�شية: 
للجل�شة امل�شائية ال�شاعة ال�شاد�شة م�شاء(  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/3/4 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 6.00 م�شاًء امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة بدائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
اجلل�شة  قبل  عليها  امل�شتنداتك موقعا  و�شورا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/2/11
قلم املحكمة املدنية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14    
       اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/2329  جت كل- م ت- ب- اأظ

االمارات   اجلن�شية:  واخرون  ذ.م.م  للعقارات  ابوظبي  داماك  مدعي/�شركة 
مو�شوع  م�شر  اجلن�شية:  ح�شني  احمد  ح�شنني  حممد  عليه:  مدعى 
الدعوى:ندب خبر املطلوب اعالنه/ حممد ح�شنني احمد ح�شني اجلن�شية: 
اعاله وحددت  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�شر حيث  عنوانه:  م�شر 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/2/25 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة اخلام�شة ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
اجلل�شة  قبل  عليها  امل�شتنداتك موقعا  و�شورا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/2/12
قلم املحكمة التجارية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14    
       اعالن باحلكم يف ا لدعوى
رقم 2012/662 مدين جزئي

اىل املحكوم عليه: زاكر ح�شني عبدالغافور العنوان:  ن�شراً
نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/2/6 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف 
بالتايل:  حممد  نور  فروز  ل�شالح/  اعاله  بالرقم  املذكورة  الدعوى 
يوؤدي  بان  عليه  املدعى  بالزام  احل�شوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  
وثمانني  وت�شعمائة  االف  �شتة   ( درهم   6.980 وقدره  مبلغ  للمدعي 
درهم( والزمته بامل�شاريف.�شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 

2013/2/6
القا�ضي/ حممد عبداهلل احلمريي

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14    
       اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/188  مد جز- ب �س- ب- اأظ

مدعي/احمد حممد عبداملوجود جوده اجلن�شية: م�شر مدعى عليه: مريد 
الدعوى:بيع  مو�شوع  باك�شتان  اجلن�شية:  يو�شف  حممد  �شودري  عبا�ص 
وت�شجيل �شيارة املطلوب اعالنه/مريد عبا�ص �شودري حممد يو�شف اجلن�شية: 
باك�شتان عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/2/18 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحا امام الدائرة االوىل ب� حمكمة بني يا�ص 
االبتدائية - الكائنة بني يا�ص �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/2/11
قلم املحكمة املدنية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة بني يا�س البتدائية

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14    
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3324ت عمل-م ع- ت- اأظ)
طالب التنفيذ/ مق�شود الرحمن ابو الب�شر اجلن�شية: بنغالدي�ص   املنفذ �شده 
: �شرق الدلتا للمقاوالت وال�شيانة العامة ذ.م.م اجلن�شية: االمارات  املطلوب 
االمارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  وال�شيانة  للمقاوالت  الدلتا  اعالنه:�شرق 
التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه: 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/1597 عم جز- م ع -ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة 
مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/2/21 املوافق  اخلمي�ص  يوم 
العمالية    باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�شور 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلري.
القلم العمايل                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14    
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2490ت عمل-م ع- ت- اأظ)
بنغالدي�ص     نور احلق خان اجلن�شية:  التنفيذ/ حممد جومان حممد  طالب 
االمارات     اجلن�شية:  العامة  وال�شيانة  للمقاوالت  اجل�شر  را�ص   : �شده  املنفذ 
اجلن�شية:  العامة  وال�شيانة  للمقاوالت  اجل�شر  را�ص  اعالنه:  املطلوب 
ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  ان طالب  بالن�شر مبا  عنوانه:  االمارات   
التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/980 عم جز- م ع -ب- اأظ وحدد لنظره 
جل�شة يوم االحد املوافق 2013/2/24 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف 
العمالية    باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�شور 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلري.
القلم العمايل                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14    
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1120ت جتر-م ر- ت- ع ن)
طالب التنفيذ/ موؤ�ش�شة ال�شباح للمقاوالت الكهربائية وامليكانيكية اجلن�شية: االمارات 
املنفذ �شده : �شركة النجاح للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات      املطلوب اعالنه:  
طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  النجاح  �شركة 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/390 جت كل-م 
لنظر طلب  2013/3/12 موعدا  املوافق  الثالثاء  يوم  لنظره جل�شة  ن وحدد  ع  ر-ب- 
التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ- العني الكائنة باملر 
الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند ب�شداد مبلغ 503933 درهم+ 
500 درهم اتعاب حماماة + 20000 درهم ر�شوم الدعوى + 3000 درهم ر�شوم التنفيذ+ 

800 درهم م�شاريف االعالن بالن�شر  تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
القلم التجاري                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14    
 اعالن ق�ضائي بالن�ضر

دائرة الق�ضاء ال�ضرعي )ابوظبي) حمكمة النق�س
اىل / 1- م�شنع ايكون كونكريت للخر�شانة اجلاهزة ذ.م.م 2- �شركة ايكون 
لال�شتثمار ذ.م.م 3- �شركة ايكون لال�شمنت ذ.م.م 4- �شركة ايكون للرجمة 
ذ.م.م 5-�شركة ايكون للدعاية واالعالن ذ.م.م ليكن معلوما لديك ان الطعن 
التجاري رقم 2012/339 املقام �شدك من قبل/ حممد بن �شهيل بن مبارك 
احل�شور  وعليكم  الطعن.  لنظر   2013/2/21 جل�شة  حتديد  مت  قد  الكتبي 
ب�شخ�شكم او بوكيل عنكم يف املوعد املذكور مع امكان تقدمي اية م�شتندات او 

مذكرات ترى �شرورة تقدميها.
كبري كتاب املحكمة النق�س

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
         حمكمة النق�س

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14    
  اخطار يف الق�ضية التنفيذية - رقم   2012/1235   تنفيذ عام

اىل املحكوم عليه /موؤ�ش�شة احلجر الذهبي الأعمال االملونيوم     عنوانه 
رقم  حكم  االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  م��ن  �شدك  �شدر  ق��د  بالن�شر   :
2012/48 ل�شالح/ م�شنع البلجيكية الأعمال االملونيوم والزجاج مطالبة 
الذكر  �شالف  تنفيذ احلكم  تقدم بطلب  قد  له  املحكوم  ان  مالية  ومبا 
ودفع ر�شوم املحدد لذلك، لذا عليك القيام بتنفيذ احلكم خالل خم�شة 
ب��ان��ه ق��د مت  ت��اري��خ ن�شر ه��ذا االع���الن. كما نخطركم  ع�شرة ي��وم��ا م��ن 
حتديد جل�شة 2013/3/04 حل�شورك بادارة التنفيذ ال�شاعة )8.30( �ص 
ويف حالة تخلفك عن احل�شور ف�شتتخذ يف حقك االج��راءات القانونية 

املنا�شبة. . �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/2/6.
 القا�ضي/ ه�ضام حممود ابو  عوف           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية- ادارة التنفيذ

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14    
  �ضهادة بالتاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

ا�شم ال�شركة: �ضركة م�ضعود �ضيدي التجارية  ) ذ.م.م(  
رقم الرخ�شة: 519844 العنوان: مكتب رقم )205( ملك دائرة العقارات- بر 
دبي- اجلمرا ال�شكل القانوين: ذات م�شئولية حمدودة رقم القيد بال�شجل 
التجاري: 55357 تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي بانهاب�شدد الغاء 
الرخي�ص اخلا�ص بال�شركة الواردة اعاله وذلك مبوجب االجراءات 
التقدم اىل  الدائرة .وعلى من لديه اي اعرا�ص  املتبعة يف  والنظم 

دائرة التنمية االقت�شادية بدبي من خالل الريد االلكروين
معه  مرفقا   Suggest_compalin@dubaided.gov.ae  
كافة امل�شتندات واالوراق الثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا 

االعالن.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14    
  �ضهادة بالتاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

ا�شم ال�شركة: ايه زد ام ايه للتجارة العامة )�ص. ذ.م.م(  
علي  في�شل  م��ل��ك   )506( رق���م  مكتب  ال��ع��ن��وان:   610084 ال��رخ�����ش��ة:  رق���م 
رقم  م�شئولية حم��دودة  ذات  القانوين:  ال�شكل  الر�شاء  دب��ي-  بر   - خمتار 
بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن   1027731 التجاري:  بال�شجل  القيد 
بانهاب�شدد الغاء الرخي�ص اخلا�ص بال�شركة الواردة اعاله وذلك مبوجب 
االجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرا�ص التقدم 

اىل دائرة التنمية االقت�شادية بدبي من خالل الريد االلكروين
معه  مرفقا   Suggest_compalin@dubaided.gov.ae  
كافة امل�شتندات واالوراق الثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا 

االعالن.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14    
  �ضهادة بالتاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

ا�شم ال�شركة: ايقني لتجارة ال�ضفن  )�ص. ذ.م.م(  
اآل  ال�شيخ حممد بن حمدان  العنوان: مكتب ملك  الرخ�شة: 511093  رقم 
نهيان- ديرة- بور�شعيد  ال�شكل القانوين: ذات م�شئولية حمدودة رقم القيد 
بال�شجل التجاري: 52626 تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي بانهاب�شدد 
الغاء الرخي�ص اخلا�ص بال�شركة الواردة اعاله وذلك مبوجب االجراءات 
اىل  التقدم  اع��را���ص  اي  لديه  من  .وعلى  ال��دائ��رة  يف  املتبعة  والنظم 

دائرة التنمية االقت�شادية بدبي من خالل الريد االلكروين
معه  مرفقا   Suggest_compalin@dubaided.gov.ae  
كافة امل�شتندات واالوراق الثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا 

االعالن.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/118 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيدة/
حليمة بي علي عبدالرحيم اجلن�شية: االمارات  وطلب الت�شديق على التوقيع 
يف حمرر يت�شمن : تنازل يف اال�شم التجاري )اك�ضل للكمبيوتر ( واملرخ�شة 
وامل�شجل   )33649( امللف  رق��م  حتت  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  من 
لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل/يو�شف ح�شن علي حممد ال علي 
�شيقوم  بعجمان  العدل  الكاتب  بان  للجميع  ليكن معلوما  االم��ارات  اجلن�شية: 
بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ 

ن�شر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                         

  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2012/1203 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/

حميد خليفة �شامل خليفة  ال�شويدي اجلن�شية: االمارات وطلب الت�شديق على 
التوقيع يف حمرر يت�شمن : تنازل يف اال�شم التجاري )الغبي انرتنت كافيه  
( واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )55667( 
علي  عمر  نا�شر  اىل/ع��م��ر  بعجمان  وال�شناعة  التجارة  غرفة  ل��دى  وامل�شجل 
الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن  االم����ارات   اجلن�شية:  ال�شمري  ال�شعيدي 
العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء 

ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                         

  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14     
اعالن حكم متهيدي بالن�ضر

         يف الدعوى رقم 2012/438  ا�ضتئناف مدين
اىل امل�����ش��ت��ان��ف ����ش���ده/1- ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف ط��اه��ر حم��م��د اح��م��د الهزمي  
حممد  رم�شان  بابكر  امل�شتاأنف/�شمر  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول 
)�ص.ذ.م.م(  العلن  للمزاد  نوح  �شفينة  �شركة  مدير  وب�شفته  نف�شه  عن 
املحكمة  ب��ان حكمت  نعلنكم  وعليه  اع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  اق���ام  ق��د 
بتاريخ 2012/11/19 بندب اخلبر احل�شابي وحددت لها املحكمة جل�شة 
رقم  القاعة  يف  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2013/3/6 املوافق  االربعاء  يوم 

ch2D.18
رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

   حمكمة ال�ضتئناف

العدد  10716 بتاريخ   2013/2/14     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1090ت جتر-م ر- ت- ع ن)
املنفذ �شده  التنفيذ/ زيد خليل جا�شم اجلبوري اجلن�شية: االمارات   طالب 
: عالء الدين حممد ح�شن عجالن اجلن�شية: م�شر املطلوب اعالنه: عالء 
ان طالب  بالن�شر مبا  الدين حممد ح�شن عجالن اجلن�شية: م�شر عنوانه: 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/1049 
 2013/3/11 املوافق  االثنني  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ن  ع   - ر-ب  م  جز-  جت 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االوىل بادارة 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�ص  باملقر  الكائنة  التنفيذ-العني 
لتنفيذ ال�شند ب�شداد مبلغ 17000 درهم +680 درهم ر�شوم الدعوى+ 354 درهم 
ر�شوم التنفيذ +200 درهم م�شاريف االعالن بالن�شر ، تفاديا التخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلري.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10716 بتاريخ   2013/2/14     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2144ت جتر-م ر- ت- اأظ)
االمارات   اجلن�شية:  اخلر�شانية  لالعمال  احلديثة  املوؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
املنفذ �شده : كرين كر ال�شالح املعدات الثقيلة اجلن�شية: االمارات   املطلوب 
عنوانه:  االمارات   اجلن�شية:  الثقيلة  املعدات  ال�شالح  كر  كرين  اعالنه:  
يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر 
الدعوى رقم 2011/385 جت جز- م ر-ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم االحد 
امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/4/7 املوافق 
او  �شخ�شيا  الرئي�ص  باملقر  الكائنة  التنفيذ-ابوظبي  بادارة  الثانية  الدائرة 
التنفيذ  اجراءات  التخاذ  تفاديا  اعاله  ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة 

اجلري.
القلم التجاري                                  

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14    
  اعالن بالن�ضر

رقم املرجع :2013/208    
هندي  ن��ادوف��ان  م��وف��ال  ال�شيد/عبداحلكيم  م��ن  ك��ل  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
النباعة  يف/   %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�شية 
لتجارة البال�شتيك مبوجب رخ�شة برقم )509094( وذلك اىل ال�شيد/ عبدالرحمن 
�شينامادات هندي اجلن�شية. تعديالت اخرى.  .وعمال لن�ص املادة )16( فقره 3 من 
القانون االحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر 
هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني 
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�ص حيال ذلك تقدمي طلب اعرا�ص 

لدى الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية.
 مكتب الكاتب العدل  

دار الق�ضاء ال�ضارقة 

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14     
مذكرة اعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/482  ا�ضتئناف  عقاري
اىل امل�شتاأنف �شدهم/ 1 -ال�شيد انيل ادينات با�شتاوادي 2- النجم اجلديد 
لال�شتثمار والتطوير 3- �شبيكا هولدينغ اند انف�شتمنت ليمتد جمهويل 
وميثله:عوين  بونتيفرا�شت  /جيوفري  امل�شتاأنف  ان  مبا  االقامة  حمل 
عبدالهادي ح�شني حممد  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى 
رقم 2012/164 عقاري كلي  بتاريخ 2012/7/24 وحددت لها جل�شه يوم 
  ch1B.10  اخلمي�ص املوافق 2013/4/4 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة
تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلكم  م��ن  او  ح�����ش��ورك��م  يقت�شي  وع��ل��ي��ه 

�شتجري حماكمتكم غيابيا  .
ق�ضم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ضتئناف

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2012/1673 تنفيذ جتاري
ذ.م.م  جم��ه��ول حمل  ل��الن�����ش��اءات  رو���ش��ن  �شركة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
التجارية  وامل��زروع��ي  البحري  �شركة  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
وميثله: احمد �شيف ماجد بن �شامل املطرو�شي   قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ) 78219( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة . وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
ق�ضم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/727  جتاري جزئي                               
ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  تيوجن�شون  بريرا  الاليني  عيه/1-  املدعي  اىل 
املدعي /بنك ام القيوين الوطني )�ص.م.ع(  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره )23263.84 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة االتفاقية 2.49% �شهريا من تاريخ اال�شتحقاق احلا�شل 
املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  ال��ت��ام.  ال�شداد  وحتى   2012/4/20 يف 
2013/3/5 ال�شاعة 8:30 �ص بالقاعة ch2.D.19 لذا فانت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 
احلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  .ويف  االق��ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة 

�شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�ضم الق�ضايا التجارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14    
اعادة اعالن  للح�ضور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2012/1124 )مدين جزئي) بوا�ضطة الن�ضر
بناء على طلب حمكمة عجمان االحتاية االبتدائية اىل املدعى عليه/ موؤ�ش�شة 
املظهر لتجارة زينة ال�شيارات والهواتف املتحركة وميثلها مالكها مظهر فريد 
نت �شودري اقام املدعي/موؤ�ش�شة االمارات لالت�شاالت- عنوانه/ دبي- �شارع بني 
يا�ص- برج االت�شاالت ديرة- مقابل �شراتون خور- الطابق الرابع هاتف رقم 
042025657 الدعوى برقم 2012/1124 -مدين - جزئي- عجمان- ومو�شوعها 
عجمان  حمكمة  ام��ام  باحل�شور  مكلف  فانت  دره��م   3088.85 مببلغ  املطالبة 
ال�شاعة 8.30  او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف  االحتادية االبتدائية �شخ�شيا 
املوافق يوم 17 من �شهر فراير ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف الق�شية بو�شفك 

مدعى عليه. حتريرا يف 2013/2/13
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
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العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14     
 مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/1645  احوال نف�س م�ضلمني                         
اىل املدعي عيه/1- اجنم �شعيد �شعيد احمد خان  جمهول حمل االقامة 
عبداهلل  عبدالرحمن  وميثله:  ا�شماعيل  حنيد  /ت�شنيم  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
بالتفريق  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  امل�شرب  ح�شني 
لل�شرر ونفقة زوجية ومهر موؤجل واثبات ح�شانة ونفقة اوالد والر�شوم 
املوافق  ي��وم اخلمي�ص  لها جل�شة  امل��ح��ام��اة.   وح��ددت  واتعاب  وامل�شاريف 
مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.C.12 بالقاعة  �ص   8:30 ال�شاعة   2013/2/21
باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل .  
 ق�ضم ق�ضايا ال�ضرة                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/846  مدين كلي                             
اىل املدعي عيه/1- ليلى علي حممد �شعيد جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/مهدي غلوم حممد جعفر اجل�شمي وميثله: ها�شم حممد حمدان اجلمل قد 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها ف�شخ الهبة والرجوع فيها والزام املدعي عليها 
بان ترد وت�شلم االر���ص رقم 1009 ند احلمر اىل املدعي ويف حالة الت�شرف يف 
لها  وح��ددت  املحاماة.  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  االر���ص  قيمة  ت��رد  االر���ص 
 ch2.E.21 ال�شاعة 9:30 �ص بالقاعة  جل�شة يوم االحد املوافق 2013/2/17 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل .ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�ضم الق�ضايا املدنية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/1821  جتاري كلي                             
بان  بي�شه  نوح  ابراهيم  2- حممد  ���ص.ذ.م.م  العامة-  للتجارة  عليهم/1- مد�ص  املدعي  اىل 
3- حممد ر�شا حممد ابراهيم بي�شه بان جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي /بنك ملي 
ايران- الفرع الرئي�شي وميثله: ريا�ص عبداملجيد حممود الكبان   قد اقام عليك الدعوى 
الدعوى  اىل  جت��اري   2012/322 رق��م  التحفظي  احلجز  ملف  ب�شم  املطالبة  ومو�شوعها 
الراهنة وبالنتيجة الق�شاء ب�شحة وتثبيتة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�شامن مببلغ 
 %12 القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(   1291367.06( وقدره 
�شنويا من تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق 
2013/3/4 ال�شاعة 9:30 �ص بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على االقل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�ضم الق�ضايا التجارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/1094  مدين جزئي                               
اىل املدعي عليه/1- اجنيديكا اجييوما انتو جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/مور ذان للتجارة العامة- �ص.ذ.م.م- وميثله: �شوق حم�شن بدر الكثري قد اقام 
والتكافل  بالت�شامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  عليك 
فيما بينهم مببلغ وقدره )54470 درهم( والر�شوم  وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.   وحددت لها 
 ch2.D.17 جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/2/20 ال�شاعة 8:30 �ص بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل.
 ق�ضم الق�ضايا املدنية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/5228  عمايل جزئي                                 
حمل  جمهول  لل�شيدات   اجلميالت  ق�شر  �شالون  عليه/1-  املدعي  اىل 
االق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /ف��ت��ي��ح��ة ال����ع����زراوي   ق��د اق���ام عليك الدعوى 
وم��و���ش��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )23875 دره���م( 
والر�شوم وامل�شاريف والفائدة القانونية من تاريخ املطالبة رقم ال�شكوى 
املوافق 2013/2/24  )2012/132708(.     وح��ددت لها جل�شة يوم االحد 
ال�شاعة 8:30 �ص مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة ايام على االقل.
 ق�ضم الق�ضايا العمالية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14     
 مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/924  جتاري كلي                             
/ ممثلة  ح��رة(  منطقة  )�شركة  �شي�شيف  جمموعة  �شركة  عليه/1-  املدعي  اىل 

دومنيكو فوماريل(   جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /اوتي�ص ذ.م.م  قد اقام 
رقم 2010/288  التحفظي  بتثبيت احلجز  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  عليك 
بالر�شوم  عليها  امل��دع��ى  وال�����زام   2012/60 ال��ت��ظ��ل��م  مب��وج��ب  ال�����ش��ادر  جت����اري 
املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�شة  امل��ح��ام��اة.  وح���ددت  ات��ع��اب  وامل�شاريف ومقابل 
2013/2/27 ال�شاعة 9:30 �ص بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور او 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 
قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل . )علما بانه مت احالة الدعوى اىل الدائرة 

التجارية الكلية الثانية ع�شر(
 ق�ضم الق�ضايا التجارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/971  جتاري كلي                             
اىل املدعي عليه/1- �شركة جاتو جروب موؤ�ش�شة منطقة حرة وميثلها مديرها 
توموفودور  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /في�شلني بارافانوف دينكوف    
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة با�شدار االمر بالزام املدعى عليه 
ب�شداد مبلغ 901000 درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة مع �شمول االمر 
بالنفاذ املعجل بالكفالة.   وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/2/18 
من  او  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا   ch2.E.22 بالقاعة  ���ص   9:30 ال�شاعة 
للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 
قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة 

ح�شوري.   
 ق�ضم الق�ضايا التجارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2011/1831  جتاري كلي                             
اىل اخل�شم املدخل  /1- �شركة احد ملقاوالت البناء ) ذ.م.م(   جمهول حمل االقامة مبا 
)�ص.ذ.م.م(  املياة  و�شحب  ال�شحي  ال�شرف  خلدمات  القوية  املعدات  /�شركة  املدعي  ان 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د  ال�شنقيطي   حممد  ال�شيد  علي  جمال  وميثله: 
املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ )1.262.727.32 درهم( مليون ومئتان واثنان و�شتون 
الف و�شبعمائة و�شبعة وع�شرونة درهم واثنان وثالثون فل�شا والفائدة القانونية بواقع 
12% �شنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف واالتعاب و�شمول 
 2013/3/4 امل��واف��ق  االث��ن��ني  ي��وم  جل�شة  لها  .وح���ددت  بالكفالة  املعجل  بالنفاذ  احلكم 
ال�شاعة 9:30 �ص بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على االقل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.   
 ق�ضم الق�ضايا التجارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/678  جتاري جزئي                               
اىل املدعي عيه/1- احمد را�شد غيث الغيث جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
عبدالهادي  عوين  وميثله:  ذ.م.م  الرخام  واملوزاييك  للبالط  ال�شعفار  /م�شنع 
الثبوت واملحاكمة على  الدعوى ومو�شوعها عند  اقام عليك  ح�شني حممد قد 
املدعي عليه مببلغ وقدره )88003دره��م( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
لها جل�شة  وح��ددت  التام.   ال�شداد  االدع��اء وحتى  تاريخ  القانونية من  الفوائد 
يوم االحد املوافق 2013/3/3 ال�شاعة 8:30 �ص بالقاعة ch2.D.19 لذا فانت 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل .ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�ضم الق�ضايا التجارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/1770  جتاري كلي                               
اىل املدعي عيه/1- علي ح�شني كرد احمدي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /بنك 
�شادرات ايران- فرع املكتوم وميثله: ابراهيم حممد احمد حممد القا�شم  قد اقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�شامن فيما بينهم بان 
يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره )40278522.76 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة االتفاقية بواقع 15% من تاريخ اال�شتحقاق احلا�شل يف 2012/9/20 وحتى متام 
ال�شداد. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق 2013/3/14 ال�شاعة 9:30 �ص بالقاعة 
ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
حالة  .ويف  االق��ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�ضم الق�ضايا التجارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/4776   عمايل جزئي                                 
اىل املدعي عيه/1-  مراج ميديا اند افرتايزجن   جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /اندريو رامي�ص مي�شرا قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
والفائدة  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   37795( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
القانونية املرتبة عليها من تاريخ املطالبة وحتى تاريخ ا�شدار احلكم. وحددت 
القا�شي  8:30 �ص مبكتب  ال�شاعة   2013/2/27 املوافق  االربعاء  يوم  لها جل�شة 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل .ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�ضم الق�ضايا العمالية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14     
مذكرة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/18  ا�ضتئناف  عمايل
وب�شفته  نف�شه  عن  ح�شن  علي  احمد  -جمال   1  / �شده  امل�شتاأنف  اىل 
جمهول  ذ.م.م   العامة  للمقاوالت  وب��در  الفقية  ل�شركة  وممثل  �شريك 
ا�شتاأنف  قد  ب��در   �شليم  بدر  امل�شتاأنف /م�شطفى  ان  االقامة مبا  حمل 
بتاريخ  كلي   عمايل   2012/950 رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  القرار/ 
2013/1/6 وحددت لها جل�شه يوم اخلمي�ص املوافق 2013/2/21 ال�شاعة 
ch2D.19  وعليه يقت�شي ح�شوركم او من  10.00 �شباحا بالقاعة  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  .
ق�ضم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ضتئناف

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14     
مذكرة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/744  ا�ضتئناف  جتاري
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1 -راجي�ص كومار ديباك  جمهول حمل االقامة مبا 
ان امل�شتاأنف �شدها /�شركة ال�شميطي التجارية )ذ.م.م( وميثلها: طالل 
ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى  حممد ح�شن التميمي    قد 
رقم 2011/1153 جتاري كلي  بتاريخ 2012/6/18 وحددت لها جل�شه يوم 
  ch2E.23  االحد املوافق 2013/2/24 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة
تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلكم  م��ن  او  ح�����ش��ورك��م  يقت�شي  وع��ل��ي��ه 

�شتجري حماكمتكم غيابيا  .
ق�ضم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ضتئناف

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14     
مذكرة اعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/1081  ا�ضتئناف  مدين
اىل امل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده/ 1 -امي����ان ج��ل��و ع��ل��ي زاه���د جم��ه��ول حمل 
العربية  اال�شالمية  /ال�شركة  �شدها  امل�شتاأنف  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
للتاأمني - �شالمة     قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى 
رقم 2011/804 مدين كلي  بتاريخ 2012/12/9 وحددت لها جل�شه 
بالقاعة   10.00 �شباحا  ال�شاعة  املوافق 2013/2/21  يوم اخلمي�ص 
ch2E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  .
ق�ضم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ضتئناف

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2012/2937 تنفيذ عمايل
)������ص.ذ.م.م(    �شوليو�شن  ميتل  م���ودرن  ا���ص  ام  ام  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ خليل فتحي خليل �شحاده 
وميثله: مروان حممد احمد نور املازم قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )  125220( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .باال�شافة اىل مبلغ )1253 درهم (
ر�شوم خلزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية 
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا االعالن. 
ق�ضم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2011/322 تنفيذ عقاري
اىل امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- ���ش��رك��ة دي.ا����ص.اي.����ش���ي ك��ورب��وري�����ش��ني �����ص.م.ح 
نيلكمال  جت��ارة  �شركة  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
االبتدائية  دب���ي  حمكمة  ق���ررت  ك��ن��ع��ان  حليم  ومي��ث��ل��ه:���ش��م��ر  ال��ع��امل��ي��ة 
وقدرها  الق�شائية  املطالبة  قيمة  ب�شداد  اعالنكم   2013/1/27 بتاريخ 
)8469434( درهم يف ملف التنفيذ اعاله، واال �شيتم بيع العقار )االر�ص  
رقم 228 الواقعة مبنطقة برج خليفة ب�شارع ال�شيخ زايد( العائد اليكم 

خالل )30( يوم من تاريخ االعالن.   
ق�ضم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14     
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2012/780  جتاري كلي                       
نعلنكم  االق��ام��ة   اقبال منها�ص  جمهول حمل  �شاهد  املحكوم عليه /1-   اىل 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2012/12/25 يف الدعوى املذكورة 
يوؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ى  ب��ال��زام  ام���ر:  اح��م��د حممد  م�شتاق  ل�شالح/  اع���اله 
للمدعي مبلغ وقدره 100.000 درهم( )مائة الف درهم ( والفائدة القانونية 
الزامه  م��ع  ال��ت��ام  ال�����ش��داد  وح��ت��ى   2010/10/30 ت��اري��خ  م��ن  �شنويا   %9 ب��واق��ع 
املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك  من  اتعاب  الف درهم مقابل  بامل�شاريف ومبلغ 
طلبات.   حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�ضم الق�ضايا التجارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14     
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2012/249  جتاري جزئي                       
دب��ي- ذ.م.م   جمهول حمل  ال�شحن  ا�شيكيب خلدمات  اىل املحكوم عليه /1-  �شركة 
االقامة  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2013/1/16 يف الدعوى 
حكمت   - اليوم  جلل�شة  باحلكم  ����ص.ذ.م.م  للتجارة  تو�شكانا  ل�شالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة 
ثالثة  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام  احل�����ش��وري:  مبثابة  املحكمة 
املطالبة  تاريخ  �شنويا من   %9 بواقع  التاخرية عنه  الفائدة  درهما مع  الف  واربعون 
الق�شائية يف 2012/3/27 وحتى ال�شداد التام مع الزام املدعى عليها بر�شوم الدعوى 
وم�شروفاتها ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر 
با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�ضم الق�ضايا التجارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/1833  جتاري كلي                                 
اىل املدعي عليه/1- الوحدة ريل ا�شتيت انف�شتمنت�ص ليمتد ذ.م.م  جمهول حمل 
حمدان  وميثله:  ����ص.ذ.م.م  العقارية  للو�شاطة   1 /�شكا  املدعي  ان  مبا  االق��ام��ة 
عبداهلل عبدالرحمن علي الهرمي   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
واتعاب  وامل�����ش��اري��ف  ب��ال��ر���ش��وم  امل��دع��ى عليه  ال���زام  م��ع  ب��ن��دب خبر متخ�ش�ص 
املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق 2013/3/7 ال�شاعة 9:30 �ص 
بالقاعة ch2.E.22 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�ضم الق�ضايا التجارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/1793  جتاري كلي                                 
اىل املدعي عليه/1- �شامح �شمر عزيز حنا   جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /

�شركة ليفيتون ال�شرق االو�شط   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليهما مببلغ وقدره )779.012 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شم ملف احلجز التحفظي 
رقم 2012/352 جتاري. وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/3/4 ال�شاعة 
9:30 �ص بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

ايام على االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�ضم الق�ضايا التجارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/1859  جتاري كلي                                 
اىل املدعي عليه/1- �شونيل �شاهني جاجدي�ص �شاهنى  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /بنك ات�ص ا�ص بي �شي ال�شرق االو�شط وميثله: حبيب حممد �شريف عبداهلل 
بالت�شامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  امل��ال 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   10135350.43( وق��دره  مببلغ  بينهما  والتكافل 
ال�شداد  املطالبة وحتى  تاريخ  �شنويا من  القانونية %12  التاخرية  والفائدة  املحاماة 
اخلمي�ص  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت   . بالكفالة.   املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  ال��ت��ام 
املوافق 2013/3/7 ال�شاعة 9:30 �ص بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور 
او م�شتندات للمحكمة  بتقدمي ما لديك من مذكرات  او من ميثلك قانونيا وعليك 
�شيكون مبثابة  ف��ان احلكم  االق���ل.ويف حالة تخلفك  اي��ام على  بثالثة  قبل اجلل�شة 

ح�شوري.
 ق�ضم الق�ضايا التجارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/1420  جتاري كلي                                 
اىل املدعي عليهما/1- ثاين �شامل مو�شى احلليان 2- جون رالف �شكوت  جمهويل حمل 
االقامة مبا ان املدعي /بنك دبي التجاري �ص م ع وميثله: را�شد حممد �شعيد بوج�شيم    
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والتكافل 
مببلغ وقدره )8063321.75 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة %12 
. وح��ددت لها جل�شة يوم  التام.  ال�شداد  من تاريخ اال�شتحقاق يف 2012/6/19 وحتى  
اخلمي�ص املوافق 2013/2/28 ال�شاعة 9:30 �ص بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف 
او م�شتندات  او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 
�شيكون  االق��ل.ويف حالة تخلفك فان احلكم  اي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

مبثابة ح�شوري.
 ق�ضم الق�ضايا التجارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/1004  جتاري كلي                                 
اىل املدعي عليه/1- فاتن فاروق ابراهيم   جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
املالية وميثله: را�شد حممد �شعيد بوج�شيم قد اقام  ل��الوراق  ال��رواد  /�شركة 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والتكافل 
مببلغ وقدره )1100000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
التام.   وحددت لها  القانونية بواقع 9% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد 
 ch2.E.22 جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/2/18 ال�شاعة 9:30 �ص بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل.ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�ضم الق�ضايا التجارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14     
 مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/1420  جتاري كلي                                 
اىل املدعي عليه/1- �شركة ا�شيل النظمة البناء ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /بنك دبي التجاري �ص م ع وميثله: را�شد حممد �شعيد بوج�شيم    
بالت�شامن  املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك  قد 
واتعاب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   8063321.75( وق���دره  مببلغ  والتكافل 
ال�شداد  وحتى   2012/6/19 يف  اال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة 
التام.   وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق 2013/2/28 ال�شاعة 9:30 �ص 
بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على االقل. 
 ق�ضم الق�ضايا التجارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



خالل  م��ن  اإي�شالها  ت��ودي��ن  التي  الر�شالة  ه��ي  م��ا   •
لوحاتك؟

- مل اأر�شم يوماً لتغير املجتمع اأو الإي�شال ر�شالة. هذا 
اإن�شانة منعزلة عن جمتمعي ويف حالة  اأنني  ال يعني 
حياد عما يجري من حويل، لكني لطاملا ر�شمت الأنني 
اأعرف اأن فعل الر�شم يغريني وهذا اأق�شى ما ميكن اأن 
اأطمح اإليه. وهذه الق�شوة املوجودة يف اأعمايل ال ف�شل 
انعكا�ص لكّم من  اأو ق�شية فيها بقدر ما هي  لر�شالة 
ال�شا�شات ويف  على  ن�شهده يومياً  الذي  الهائل  العنف 

منازلنا و�شوارعنا ومدننا وقرانا.
لوحاتك؟ تعرفني  • كيف 

اعتقادي،  يف  بنف�شه  نف�ِشه  عن  الفني  العمل  ف  يعرِّ  -
خالل  من  لكن  قا�شرة.  تبقى  ل�شرحه  حماولة  واأي 
الب�شري  التاأثر  اأح���اول حتقيق  ف��اإين  االأع��م��ال  ه��ذه 
ذلك  متنوعة،  وتقنيات  م���واد  ا�شتك�شاف  خ��الل  م��ن 
عموماً،  االإن�شانية.  بالتجربة  اهتمامي  من  نابع  كله 
تغنيني  الفني  العمل  بناء  خ��الل  االإبداعية  التجربة 
اأكرث من النتيجة يف حد ذاتها. ن�شوة البدء بالالموؤكد 
ا�شتك�شاف  امل����راح����ل،  خ����الل  ال��ت��ج��ري��ب  ب��امل��ج��ه��ول، 
باحلد�ص  اال�شتعانة  املختلفة،  واملقاربات  االحتماالت 
كاللون  ب�شرية  مع�شالت  ���ش��اأن  يف  ق����رارات  الت��خ��اذ 
وامل��ل��م�����ص... ال ت��ك��ون ح��ل��ول��ه��ا وا���ش��ح��ة دائ���م���اً. هذه 
اآخر،  اإىل  العملية هي يف حالة حتّول دائمة من عمل 

حتى خالل العمل الفني الواحد.
اأما بالن�شبة اإىل بناء اللوحة الت�شكيلي فاإين اأحاول اأن 
اأركز على ما هو اأ�شا�شي من الطبقات اللونية ال�شابقة. 
االإن�شان  االنتباه عن  ي�شتت  ما  كل  اللوحة من  اأج��رد 
دائماً.  ح��ا���ش��رة  ال�شفافية  ت��األ��ي��ف��ي.  ن���واة  ه��و  ال���ذي 
اخللفيات ولو كانت من طبقات متعددة فاإنها حمايدة 
يف اأغلبها. ي�شفي هذا التق�شف يف ال�شرد الب�شري على 
االأ�شخا�ص جواً من ال�شكون والالنتماء. عندما جنرد 

الكائن عن حميطه فاإنه ي�شبح اأزلياً.
الركيز على ر�شم امل��راأة والوجوه االأنثوية يف  ملاذا   •

لوحاتك؟
- مل اأف��ك��ر يف امل��و���ش��وع ك��ث��راً، رمب��ا الأن��ن��ي اأن��ث��ى مما 

ي�شمح يل بالتماهي مع غري من الن�شاء، اأو بب�شاطة 
االأوىل  ال���)م��ودي��ل(  الدرا�شة كنت  ف��رة  الأنني خ��الل 

للوحاتي.
اأما ملاذا البورتريه فالأنني من خالل الوجه اأ�شتطيع 
اختزال احلالة االإن�شانية وتعزيز العالقة التل�ش�شية 
الوجوه  كانت  �شواء  واللوحة.  امل�شاهد  بني  احلميمة 
ف��اإن هذه  ال��ن��وم،  اأو مغم�شة كما يف  املتلقي  حت��ّدق يف 
القيام  ل��ن��ا  م��ب��اح��اً  م�����ش��اع��اً ومي�����ش��ي  ال��ك��ائ��ن��ات ت�شبح 

بتكهنات النهائية عما يدور يف راأ�شها.

• ما �شر جلوء اجليل اجلديد من الفنانني والفنانات 
اإىل ر�شم الذات اأكرث من الق�شايا االأخرى؟

البورتريه الذاتي موجوداً يف الفن منذ  - لطاملا كان 
االأعمال  يف  حتى  ه���ذا.  يومنا  وح��ت��ى  النه�شة  ع�شر 
ع�شر  ف��ن��ان  ك���ان  م��ا  غ��ال��ب��اً  امليثولوجية  اأو  ال��دي��ن��ي��ة 
يف  ير�شمها  التي  ال�شخ�شيات  ب��ني  م��وج��وداً  النه�شة 
التخلي  اإىل  بالن�شبة  اللوحة. ولكن معك حق  خلفية 
عن املوا�شيع االأخ��رى. اأعتقد اأن ثمة اأكرث من �شبب 
اكت�شفنا عبث حماولة االن�شحاب  وكلها ممكنة. رمبا 
وهي  املمكنة  التالية  باخلطوة  فقمنا  نر�شم  مما  كلياً 
ت�شليم ذواتنا ب�شكل كامل للوحة. رمبا الأننا نريد اأن 
والأننا  امل��وت  نخاف  الأننا  رمبا  مالعني.  اأطفااًل  نعود 
نحب احلياة. رمبا هي ذات احلاجة االن�شانية البدائية 
على  اأياديهم  ب�شمات  يطبعون  اأ�شالفنا  جعلت  التي 
بالطريقة  الفنان ير�شم نف�شه  الكهوف. رمبا  جدران 

التي يريد اأن ُيرى فيها، كما اأنها اأي�شاً الطريقة التي 
مييز فيها نف�شه كي ال يبتلعه التاريخ النهم وي�شمه 

اإىل الغر.
• لديك لوحة فيها اأنوثة مع �شرا�شة، وتت�شمن امراأة 
موقف  نتاج  هي  هل  النف�ص،  عن  دفاعاً  �شكيناً  حتمل 

ح�شل معك اأم هي للدفاع عن املراأة؟
- ال�شرا�شة موجودة يف غالبية لوحات املعر�ص، اأحياناً 
اأخرى من خالل  واأحياناً  اللونية  املعاجلة  يف طريقة 
ق�����ش��وة امل��الم��ح. واإن��ن��ي ع��ن��دم��ا اأر���ش��م ح��ت��ى ول���و كان 
بورتريهاً ذاتياً فاإنني اأغرف من حياتي با�شتمرار، لكني 
بالتاأكيد اأنهب من احلياة التي تدور حويل الأ�شكل عاملاً 
غر موجود. فاحلياة وفعل الر�شم متالزمان حتماً. 
وكما ذكرت �شابقاً، فاإن تفا�شيل احلياة اليومية جتد 

طريقها دائماً اإىل لوحاتي وتطبعها بقوة.
خا�ص  موقف  نتيجة  تتحقق  مل  بالذات  اللوحة  هذه 
اأن  امل���راأة  امل���راأة. ك��ان ميكن لهذه  اأو دف��اع��اً عن  بعينه 
التبولة،  لتح�شر  اخل�شار  تقطيع  و�شك  على  تكون 
اأمام  املجال  تفتح  املعرو�شة  االأع��م��ال  ج��وار  يف  لكنها 
ال��ت�����ش��اوؤالت والتاأويالت  اأك���رث ع��ن��ف��اً. ه���ذه  ت���اأوي���الت 

املختلفة يف حد ذاتها هي ما يعنيني كفنانة.
غالري  يف  معر�شك  يف  حقك  النقد  اأعطاك  • هل 

)رجاء �شرتان( يف كفرحباب )�شمال بروت(؟
- لي�ص متاماً. زار املعر�ص الكثر من النقاد الت�شكيليني 
اإيجابية  جتربة  وكانت  لبنان  يف  قيمتهم  لهم  الذين 
ال�شحافة  اإىل  بالن�شبة  ول��ك��ن  اإيل.  بالن�شبة  وغنية 
با�شتثناء  كافية،  تغطية  املعر�ص  ي�شهد  مل  املكتوبة، 
باللغة  االإلكرونية  اللبنانية واملواقع  ال�شحف  بع�ص 

االأجنبية.
بروت  خ��ارج  مكان  يف  لوحاتك  عر�ص  يوؤثر  هل   •

على و�شولها اإىل املتلقي؟
- على العك�ص متاماً، فمن خالل هذا املعر�ص تعرفت 
يف  مقابلتهم  اإم���ك���اين  يف  ي��ك��ن  مل  ج���دد  متلقني  اإىل 
النا�ص  م��ن  الكثر  ��ن  مت��كَّ نف�شه  ال��وق��ت  ويف  ب���روت، 
املتابعني ملا يجري على ال�شاحة الفنية يف بروت من 

زيارة املعر�ص.
وقعاً  حت��م��ل  �شخ�شياً  ال��ف��ن��ي  ال��ع��م��ل  روؤي����ة  اأن  ورغ���م 
خمتلفاً عما تظهره الكتب اأو �شا�شة الكومبيوتر، غر 
اأنه يف ع�شر التوا�شل االجتماعي بات �شرباً من العبث 
املتلقني  على  اإيجاباً  اأو  �شلباً  يوؤثر  املكان  ب��اأن  القول 
اأخ��رى ونت�شارك  اأن يكونوا يف قارة  الذين ميكن لهم 

معهم االهتمامات ذاتها.

حتت رعاية �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد 
فراير   18 يف  ينطلق  الفجرة  عهد  ويل  ال�شرقي 
اجلاري )ملتقى الفجرة للربابة( يف دورته الثالثة 
ال����ذي ت��ن��ظ��م��ه ه��ي��ئ��ة ال��ف��ج��رة ل��ل��ث��ق��اف��ة واالإع�����الم 
دول عربية   10 م��ن  وع���ازف���ني  ب��اح��ث��ني  مب�����ش��ارك��ة 
واأجنبية. وقال �شعادة حممد �شعيد ال�شنحاين نائب 
الدورة  اإن  واالإع���الم  للثقافة  الفجرة  هيئة  رئي�ص 
على  ت��وؤك��د  للربابة  الفجرة  ملتقى  م��ن  اجل��دي��دة 
توا�شل م�شرة العمل الثقايف يف االإم��ارة بتوجيهات 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��د ب��ن حم��م��د ال�شرقي 
ع�شو املجل�ص االأعلى حاكم الفجرة وعلى ا�شتمرار 
االإبداع والتجديد برعاية �شمو ويل عهد الفجرة. 
عالمة  ا�شبح  للربابة  الفجرة  ملتقى  ان  واأ���ش��اف 
بهذه  املتخ�ش�شة  الفنية  امللتقيات  م�شرة  يف  فارقة 
اليوم  ويعد  وال���دويل  العربي  امل�شتويني  على  االآل��ة 
الفنية  واجلهات  واملهتمني  للباحثني  مهما  مرجعا 

ال�شيخ  م��ن  امل�شتمرة  املتابعة  ان  واك��د  االأك��ادمي��ي��ة. 
را����ش���د ب���ن ح��م��د ال�����ش��رق��ي رئ��ي�����ص ه��ي��ئ��ة الفجرة 
االأكر  ال��دور  لها  كان  وتعليماته  واالإع��الم  للثقافة 
وتت�شمن  اأخ�����رى.  ب��ع��د  دورة  ال��ت��م��ي��ز  م��وا���ش��ل��ة  يف 
لفرقة  عر�شا  الفجرة  قلعة  يف  االف��ت��ت��اح  فعاليات 
تخت االإم��ارات بعنوان " رحلة ربابة" بقيادة الفنان 
االإماراتي علي عبيد احلفيتي والقاء ق�شيدة بعنوان 
عليها  يعزف  الربابة  اآل��ة  مب�شاركة  القوايف(  )عيون 
اآلة  لعازف  ا�شافة اىل و�شلة  ا�شماعيل  الفنان جر 
اأب���و دراغ. ويت�شمن  اأن���ور  ال��ع��راق��ي  ال��ف��ن��ان  اجل���وزة 
اليوم الثاين جل�شتي عمل ت�شارك يف اجلل�شة االأوىل 
املو�شيقي  املتحف  م��دي��رة  بايروموفا  اال  ال��دك��ت��ورة 
اأذرب��ي��ج��ان يف بحث  وال��ث��ق��ايف احل��ك��وم��ي جلمهورية 
بعنوان " اإحياء اآلة الربابة يف اأذربيجان " واالإعالمي 
ح�شام عبد الهادي من م�شر رئي�ص املنظمة العربية 
للراث ال�شعبي ببحث بعنوان )الربابة بني البهجة 

وال�شجن ( والباحث فهد حماد من االأردن يف بحث 
بعنوان )الربابة العربية.. من بالط ال�شالطني اإىل 
بيوت الب�شطاء ( . وتتناول اجلل�شة الثانية جمموعة 
من االأبحاث يقدمها اأنور اأبو دراغ من العراق بعنوان 
)اجلوزة العراقية واملقامات( والباحث بلقا�شم عبد 
يف  ال��ف��ج��رة  قلعة  وت�شهد  ت��ون�����ص...  م��ن  اللطيف 
الفرة امل�شائية معزوفات متنوعة يقدمها جمموعة 
ال�شعودية  م��ن  ال��ع��ط��وي  �شعد   / ه��م  الفنانني  م��ن 
من  ا�شماعيل  و�شاكر  فل�شطني  م��ن  م��روك  وف��رج 
م�شر- ا�شافة اىل عر�ص لفرقة حوران للربابة من 
 20 يوم  وي�شهد  فار�ص.  بيان  الفنان  بقيادة  االأردن 
فراير يف الفرة ال�شباحية عر�شا لدرا�شة توثيقية 
يقدمها ال�شاعر را�شد بن جعثني من اململكة العربية 
ال�����ش��ع��ودي��ة ب��ع��ن��وان )اأن���رثوب���ول���وج���ي���ا رب���اب���ة عرب 
امللتقى  اخ��ت��ت��ام  امل�����ش��ائ��ي��ة  ال��ف��رة  (.. ويف  اجل��زي��رة 
دراغ  اأب��و  اأن��ور  الفنانون  يقدمها  متنوعة  مبعزوفات 

من العراق وحماد ال�شليمانيني من البحرين ورا�شد 
امل�شيخي من �شلطنة عمان وداوود عبدالالييف من 
البا�شلي  �شامي  ال�شاعر  اأك��د  جانبه  من  اأذرب��ي��ج��ان. 
اأهمية هذه الدورة  م�شرف ملتقى الفجرة للربابة 
التي ت�شهد الأول مرة م�شاركة باحثني وعازفني من 
اأذريبجان والبحرين وفل�شطني ا�شافة اإىل م�شاركة 
فرقتني يف عر�ص االفتتاح وتواجد ثالثة اأنواع من 
واأ�شار  والبدوية.  والعراقية  امل�شرية  وهي  الربابات 
بن  را���ش��د  ال�شعودي  ال�شاعر  م�شاركة  اإىل  البا�شلي 
عرب  عند  الربابة  اآل��ة  عن  متميزة  بدرا�شة  جعثني 
�شتكون من  وال��ت��ي  امل���وروث  اجل��زي��رة وح�شورها يف 
ملتقى  اأن  يذكر  امللتقى.  يف  املقدمة  البحوث  اأب���رز 
مكثفا  اإعالميا  ح�شورا  �شي�شهد  للربابة  الفجرة 
اجلماهري  احل�شور  اإىل  اإ�شافة  فعالياته  لتغطية 
املميز الذي �شيتابع العازفني مبا�شرة والأول مرة من 

داخل قلعة الفجرة ذات البعد التاريخي. 
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ف العمل الفني عن نف�ِضه بنف�ضه يعرِّ

�لت�سكيلية �إميا حركة: ال �أر�سم لتغيري �ملجتمع �أو الإي�سال ر�سالة

مب�ضاركة عربية ودولية

�نطالق ملتقى �لفجرية للربابة يف  18 فرب�ير �جلاري 

لبنان.  �ضمال  �ضرتان(، يف كفرحباب يف  اإميا حركة لوحات بعنوان )خرم�ضة( يف غالريي )رجاء  ال�ضابة  اللبنانية  الفنانة  عر�ضت 
وت�ضمن املعر�ص 13 لوحة واأربعة اأعمال بتقنيات خمتلفة )ر�ضم على خ�ضب مع اإ�ضاءة نيون(، وفيه حماولة جدية للتكلم من خال 

الر�ضم والألوان واللحظة. معها هذا احلوار:

�ل��ك��ث��ب��ان..�ل��رم��ال  ق�سة   
�ملتحركة ي�سدرها م�سروع كلمة 

كلمة  م���������ش����روع  اأ�������ش������در 
للرجمة يف هيئة اأبوظبي 
كتابا  وال��ث��ق��اف��ة  لل�شياحة 
ق�شة  ب����ع����ن����وان  ج�����دي�����دا 
املتحركة  الكثبان..الرمال 
جاالنت  اأ.  روي  ل��ل��م��وؤل��ف 
ونقله اإىل العربية املرجم 
يتحدث  اخل���ط���ي���ب.  ف��ه��د 
الكثبان  ماهية  عن  الكتاب 
تغطي  ال�����ت�����ي  ال����رم����ل����ي����ة 
اأماكن عديدة على الياب�شة 
حديثه  ال��ك��ات��ب  وي�����ش��ت��ه��ل 
التي  ال����رم����ال  اأ�����ش����ل  ع����ن 
وم�شدرها  الكثبان  ت�شكل 
وي�شرح باأ�شلوب اأدبي اأقرب 
هو  الق�شة مم��ا  رواي���ة  اإىل 

اإىل  اجلبلية  ال�شخور  من  الرمال  رحلة  تفا�شيل  العلمية  الن�شو�ص  اإىل 
طولية  كثبان  من  املختلفة  الكثبان  اأن���واع  الكتاب  وي�شرد   . املحيطات  ق��اع 
وم�شتعر�شة مو�شحا كيف ت�شكل الرياح باجتاهاتها املختلفة اأ�شكاال متنوعة 
اأنواع  بني  ال�شبه  واأوج��ه  الفروق  الكتاب  يو�شح  الرملية..كما  الكثبان  من 
من  املتعددة  احلياة  مبظاهر  تعج  الكثبان  هذه  اأن  وكيف  املختلفة  الكثبان 
نباتات وحيوانات . ويتحدث كذلك عن ظاهرة زحف الكثبان وكيف اأن هذه 
احلركة امل�شتمرة هي واحدة من اأ�شباب ظاهرة الت�شحر والتي ي�شاهم فيها 
املحيطة  والبيئة  الكائنات احلية  التفاعل بني  اإىل  ويتطرق   . اأي�شا  الب�شر 
بها وكيف يوؤثر االإن�شان على الطبيعة �شلبا يف كثر من االأحيان . ويزخر 
الكتاب باملعلومات ال�شائقة عن احليوانات والنباتات التي تعي�ص يف الكثبان 
اأن  والتي طورت العديد من املزايا لتتكيف مع البيئة املحيطة . ومعروف 
ال�شحاري ت�شكل اأحد اأهم العوامل التي توؤثر يف اأمناط حياة العرب ولي�ص 
بال�شرورة اأن يقت�شر تاأثرها على قاطنيها ب�شكل مبا�شر بل ميتد ليطول 
اأن  فبالرغم من  �شواء  وال�شاحلية على حد  الزراعية  واملناطق  املدن  �شكان 
اأطراف  وحت��دد  ال�شحارى  وتفا�شيل  معامل  تر�شم  التي  الرملية  الكثبان 
ال�شواحل توحي بال�شكون اإال اأنها مليئة ومفعمة باحلياة . يذكر اأن موؤلف 
الكتاب روي اأ. جاالنت ولد يف العقد الثالث من القرن املا�شي..وعمل حمررا 
ون�شر العديد من املقاالت العلمية كما األف اأكرث عن ثمانني كتابا لالأطفال 
تناق�ص مو�شوعات عدة منها علم الفلك وعلوم االأر�ص اجليولوجيا ونظرية 
يف  ع�شوا  وك��ان  الطبيعي  للتاريخ  االأمريكي  املتحف  يف  عمل  التطور..كما 
جمل�ص اإدارة هيئة هيدين يف نيويورك ويعمل حاليا يف هيئة م�شابهة مديرا 
اجلامعة  يف  م�شاعد  اأ�شتاذ  وه��و  اجلنوبية  مني  جامعة  يف  �شاوثورث  ملركز 
وع�شو يف اجلمعية امللكية لعلوم الف�شاء يف بريطانيا . اأما مرجم الكتاب 
فهد حممود اخلطيب ولد يف اأكتوبر عام 1980..تخرج من كلية الهند�شة 
بجامعة ليدز عام 2001 واأكمل دبلوم الدرا�شات العليا يف علوم احلا�شوب 

وال�شبكات بجامعة برادفورد ويقيم حاليا يف بريطانيا . 

�العالمي  �مللتقى  ت�ست�سيف  �ل�سحفيني  جمعية 
�لكويتي �الإمار�تي يومي 17 و18 فرب�ير �حلايل

حت��ت رع��اي��ة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ك��ت��وم ب��ن حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم نائب 
جمعية  ت�شت�شيف  ل��الإع��الم  دب��ى  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  دب��ي  حاكم 
الذي  االم��ارات��ي  الكويتي  االإع��الم��ي  امللتقى  اأع��م��ال  ب��ال��دول��ة  ال�شحفيني 
تنظمه بالتعاون جمعية ال�شحفيني الكويتية ونادي دبى لل�شحافة يومي 
العيد  مبنا�شبة  وذلك  بدبي  ات�ص  ذي  بفندق  اجلاري  فراير   18 و   17
الوطني الثاين واخلم�شني وعيد التحرير الثاين والع�شرين لدولة الكويت 
ال�شحفيني  جمعية  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  يو�شف  حممد  واك���د  ال�شقيقة. 
بالدولة اأن وجود هذه النخبة من القيادات ال�شحفية واالإعالمية واأ�شحاب 
ومناق�شة  االأفكار  لتبادل  فر�شة  الكويت مينحنا  الثاين  وطننا  ال��راأى من 
اأبناء جمل�ص التعاون  الق�شايا االأكرث �شموال واإت�شاعا بني ال�شحفيني من 
والتكامل  التعاون  اإط��ار  تاأتي يف  امللتقى  اإ�شت�شافة هذا  اأن  اخلليجي. وقال 
بني جمعيات ال�شحفيني فى دول جمل�ص التعاون وثمرة الإجتماعي روؤ�شاء 
املا�شي.  ال�شيف  خ��الل  والبحرين  اأب��وظ��ب��ي  يف  ع��ق��دا  ال��ل��ذي��ن  اجلمعيات 
امللتقى  اأن  ال�شحفيني  جمعية  �شر  اأمينة  بو�شمرة  منى  قالت  جانبها  من 
ال�شقيقني ا�شافة اىل  البلدين  يت�شمن معر�شا يحكي تاريخ العالقة بني 
ثالث جل�شات حوارية االأوىل هي ندوة اإعالمية عن املمار�شة ال�شحفية بني 
املهنية وامل�شوؤولية الوطنية ويديرها حممد احلمادي رئي�ص حترير جملة 
نا�شيونال جيوغرافيك العربية.. ويتحدث فيها وليد الن�شف رئي�ص حترير 
الكويتية  ال�شحفيني  جمعية  �شر  اأم��ني  القناعي  وفي�شل  القب�ص  جريدة 
الكاتب  املن�شوري  واأح��م��د  الريا�شية  لل�شحافة  االأ���ش��ي��وي  االحت���اد  رئي�ص 
ال�شحفي بجريدة االإحتاد. واجلل�شة الثانية هي ندوة �شيا�شية بعنوان االآثار 
حممد  ويديرها  اخلليج  دول  على  واأث��ره��ا  احلزبية  للممار�شات  ال�شلبية 
الكاتب  النامي  م�شعل  فيها  ويتحدث  ال�شحفي..  الكاتب  ال�شوايف  خلفان 
والدكتور  الكويتي  االأم��ة  جمل�ص  ع�شو  الفزيع  ون��واف  الكويتي  ال�شحفي 
عبد العو�شي الكاتب ال�شحفي بجريدة االإحتاد . واجلل�شة الثالثة هي ندوة 
اإقت�شادية بعنوان اأ�شكال التعاون بني دول اخلليج لتحقيق تنمية اإقت�شادية 
ويتحدث  اخلليج  ج��ري��دة  حت��ري��ر  رئي�ص  ب��رق��اوي  رائ���د  وي��دي��ره��ا  �شاملة 
الع�شومي.  حممد  والدكتور  كويتي  اقت�شادي  باحث  التميمي  عامر  فيها 
البلدين  ل�شعراء من  �شعرية  اأم�شية  امللتقى يت�شمن  اأن  ابو�شمرة  واأ�شافت 
ال�شقيقني منهم خالد املح�شن وعطا اهلل فرحان من الكويت و ح�شني بن 
�شوده وعو�ص بن جا�شوم من االإمارات ويدير االأم�شية االعالمي الكويتى 
اإه��داء من  بعنوان  اأوبريت  الرنامج عر�ص  ال�شيهلي... كما يت�شمن  بداح 
اأعمال  من�شق  العجمى  من�شور  وق��ال   . ب��االإم��ارات  لالأ�شقاء  كويتية  قلوب 
امللتقى اأن هذا امللتقى ياأتي يف دورته اخلام�شة حيث �شبق واأن عقدته جمعية 
ال�شحفيني الكويتية باالأردن وال�شعودية و�شوريا... وي�شارك فيه اأكرث من 
االإعالمية  املوؤ�ش�شات  من  والعديد  والكويت  االإم��ارات  من  اإعالميا   60
التن�شيق  اط��ار  يف  ياتي  امللتقى  ان  وا���ش��اف  الكويتية.  احلكومية  واجل��ه��ات 
والتعاون والت�شاور بني االأ�شقاء من خالل منظومتنا اخلليجية خا�شة يف 
ظل التحوالت التي ي�شهدها العامل العربي موؤكدا �شرورة عقد مثل هذه 
تعزز منظومة  اأن  �شانها  ب��روؤى م�شركة من  االإعالمية للخروج  امللتقيات 

العمل اخلليجي واخلروج بتو�شيات ت�شب مب�شلحة بلداننا و�شعوبنا. 



واأ����ش���اف���ت: )م���ع���ي م��ذي��ع��ت��ان ودك���ت���ورة، 
واأفكاراً  روؤي���ة  منهن  لكل  اأن  امل��وؤك��د  وم��ن 
�شي�شتفيد منها امل�شاهد، واأعتقد اأن وجود 
اأك����رث م��ن م��ق��دم ل��ل��رن��ام��ج ���ش��ي��ك��ون من 

م�شلحة امل�شاهدين لتعدد اخلرات(.
وت��اب��ع��ت: )ه���ن���اك اأه������داف ع���دي���دة اأري���د 
حتقيقها من خالل الرنامج و�شنحر�ص 
ع��ل��ى االل���ت���زام ب��امل��ه��ن��ي��ة وامل��و���ش��وع��ي��ة يف 
اأي�شاً  و�شنلتزم  �شيوفنا  مع  احل��وار  اإدارة 
ب��احل��ي��ادي��ة وه���ذه االأم�����ور م��ن الطبيعي 
بالرغم  اأن���ه  معترة  ال��ن��ج��اح(،  حتقق  اأن 
م���ن ���ش��ي��ط��رة ال��ط��اب��ع االج��ت��م��اع��ي على 
تناق�ص  اأن  املمكن  من  اأنها  اإال  الرنامج، 
املو�شوعات االأخرى، و�شت�شرك امل�شاهدين 
اأن تطرحها  ال��ت��ي مي��ك��ن  امل��و���ش��وع��ات  يف 
اأن ي�شارك  على ال�شا�شة الأن امل�شاهد البد 
التي تنتج  التلفزيونية  اإع��داد الرامج  يف 

اأ�شاًل من اأجله.
الفنانني يف تقدمي  وعن جتارب زمالئها 
اأن )معظم الفنانني الذين  الرامج، راأت 
قدموا برامج كانوا يركزون على ا�شت�شافة 
جنوم الفن، ومل ي�شتغلوا التجربة ب�شكل 
الأكر قطاع  ر�شالتهم  تو�شيل  �شحيح يف 
كانت  ال��رام��ج  تلك  اأن  كما  املجتمع،  من 
برناجمي  بينما  واح��د،  مذيع  على  تركز 
4 م��ذي��ع��ات، وك���ل واح����دة م��ن��ا من  ي�شم 
وهذا  معّينة،  �شريحة  تخاطب  اأن  املمكن 
الرنامج  اأن  ك��م��ا  اأك���ر  رواج�����اً  �شيحقق 
العمل  حتب  وه��ي  اجلماعة،  ب��روح  يتمّيز 

اجلماعي(.
و�شددت �شدقي على اأن )الفنان يتميز باأن 
تو�شيل  وي�شتطيع  كبرة  جماهرية  له 
اأ���ش��رع م��ن امل��ذي��ع الذي  ر�شالة ال��رن��ام��ج 
اإذا كان غر  قد يف�شل يف ذلك، خ�شو�شاً 
موؤهل للعمل باملهنة كما نرى اأن البع�ص 
على  واحل�����ش��ور  للكاريزما  يفتقد  ال���ذي 
وبني  بينه  التوا�شل  مليزة  يفتقد  ال�شا�شة 
م�شاهديه(. وحول تعار�ص ا�شم برناجمها 
م��ع ب��رن��ام��ج )ك���الم ن��واع��م(، ال���ذي يقدم 
اأي�����ش��اً، قالت:   mbc ق��ن��اة  ���ش��ا���ش��ة  ع��ل��ى 
جناح  ي�شتغلوا  اأن  القناة  م�شوؤولو  )اأراد 
اال�شم  يكون  واأن  ن��واع��م(  )ك��الم  برنامج 

ماركة م�شجلة لهم، ويف النهاية م�شمون 
الرنامج هو الذي �شيفر�ص نف�شه ولي�ص 
اأن احلكم �شيكون للجمهور(.  اال�شم، كما 
له  التلفزيوين  االإع���الم  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
الوقت  ك��ب��رة يف احل���ي���اة خ����الل  اأه��م��ي��ة 
احلا�شر خا�شة واأنه مرتبط بكل ما يدور 
من حولنا من اأحداث وهو ال بد اأن يقدم 
اإي��ج��اب��ي ي��خ��دم ال��ن��ا���ص ب��ع��ي��داً عن  ب�شكل 
هذه  �شد  فهي  االأزم���ات  وافتعال  االإث���ارة 

ال�شيا�شة االإعالمية.
اأم��ره��ا م��ن تكرار  اأن��ه��ا مل حت�شم  واأك���دت 
جت���رب���ة ال���ع���م���ل ك��م��ذي��ع��ة م�����رة اأخ������رى، 
ولي�شت  ممثلة  االأ�شا�ص  يف  اأنها  خ�شو�شاً 
للو�شول  ت�شعى  ه���دف  ول��دي��ه��ا  م��ذي��ع��ة، 
اإليه من خالل الرنامج، ويتمثل يف طرح 

الق�شايا االجتماعية للنقا�ص.
وك�شفت �شدقي اأنها ت�شتعد حالياً لتقدمي 
النخيل(  )���ش��رق  بعنوان  ج��دي��د  م�شل�شل 

م���اأخ���وذ ع���ن رواي�����ة حت��م��ل اال����ش���م نف�شه 
ب��ه��اء ط��اه��ر و�شيناريو  امل�����ش��ري  ل��الأدي��ب 
اإبراهيم واإخ��راج حممد  وح��وار م�شطفى 
ال�شعدين، وجت�شد  را�شي وبطولة �شالح 
م����ن خ�����الل اأح�����داث�����ه ���ش��خ�����ش��ي��ة ام������راأة 
�شعيدية تواجه حتديات �شعبة يف حياتها 
وجراأتها  �شخ�شيتها  ب�����ش��الب��ة  وت��ت��م��ي��ز 
املواقف  العديد من  ال�شديدة يف مواجهة 

التي متر بها.

�أمام �لكامري� وخلفها... َمن �لنجم؟
والفنان  باملخرج  تتحّكم  التي  العالقة  م��ا 
ل��ب��ل��وغ ال��ن��ج��اح يف ال��ع��م��ل ال��ف��ن��ي ���ش��واء كان 
نوع  اأي  من  برناجماً  اأو  م�شل�شال  اأو  كليباً 
اأن االن�شجام والتفاهم هما  كان. ال �شك يف 
نتائج  لتحقيق  عليه  يبنى  ال���ذي  االأ���ش��ا���ص 
العمل واجلمهور على  مبهرة تر�شي فريق 
كل  على  النجومية  ت��ت��وّزع  بالتايل  ال�شواء، 
من ي�شاهم يف العمل ولي�ص على عن�شر من 

دون غره. 
تعتر املخرجة رندا العلم اأن املخرج والفنان 
هما جنمان الأن اأي عمل ال ميكن اأن يتميز 
)يف  وت��ق��ول:  عنا�شره،  اكتملت  ح��ال  يف  اإال 
ح���ال اأردن�����ا ا���ش��ت��خ��دام ك��ل��م��ة جن��وم��ي��ة فاإن 
كليب  ي�شارك يف  الذي  باأكمله  العمل  فريق 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  تلفزيوين  برنامج  يف  اأو  مثال 
املغني وامل��ق��دم وامل��خ��رج ه��م جن��وم الأن لكل 

العمل(.  ب�شمته يف  الفريق  ه��ذا  واح��د من 
ت�����ش��ي��ف: )ح����ني اأق�������ّدم ع���م���اًل ال اأف���ك���ر يف 
اأو بال�شهرة التي  االأ�شداء التي �شيح�شدها 
اأزي��ده��ا على ر�شيدي م��ن خ��الل��ه، فاأنا  ق��د 
ما  ب��ق��در  النجومية  وراء  األ��ه��ث  ال  بطبعي 
اأح��ب مهنتي واأع��م��ل على حتقيق ذات��ي من 
ل��دي ليكون الفنان  اأب���ذل ك��ل م��ا  خ��الل��ه��ا. 
ال����ذي اأت��ع��ام��ل م��ع��ه م��رت��اح��اً ع��ل��ى ال�شعد 
والأكون  جيداً  العمل  يف  اأداوؤه  وليكون  كاّفة 
ع��ل��ى ق���در ال��ث��ق��ة ال��ت��ي منحني اإّي����اه����ا(. يف 
االإطار نف�شه، تو�شح املخرجة مرنا خياط 
خمرج  دون  من  ناجح  فّني  عمل  من  ما  اأن 
اأفكاره  تنفيذ  املخرج  ي�شتطيع  وال  متميز، 
قدرات  ميلك  فنان  م��ع  يتعاون  مل  ح��ال  يف 
الفنان جنم  بالتايل  االأفكار،  هذه  لرجمة 
)اأركز  ت�شيف:  كذلك.   واملخرج  جماله  يف 
يف عملي على م�شاركة الفنان اأفكاره واأجتهد 
اأعماقه، لياأتي  اإليه والغو�ص يف  يف التعرف 
لذلك  عنه،  و�شادقة  واقعية  �شورة  الكليب 
اأع��رف��ه الأين  مل��غ��نٍّ ال  اإخ����راج كليب  اأرف�����ص 
اأهتم ب�شخ�شية الفنان وت�شرفاته يف حياته 
واملاكياج(.  وال�����ش��ع��ر  ب��ال�����ش��ك��ل  ال  ال��ي��وم��ي��ة 
باأجمل  الفنان  تقدمي  على  خياط  حتر�ص 

���ش��ورة واإظ��ه��ار م��ا ميلك يف �شخ�شيته من 
�شحر خا�ص به، تو�شح يف هذا ال�شاأن: )لي�ص 
كما  خارجياً  ومظهراً  ماكياجاً  هنا  اجلمال 
ي��ظ��ن ال��ب��ع�����ص، ه���ذا م��ف��ه��وم غ��ل��ط. يكون 
الفنان جمياًل عندما يظهر اإح�شا�شاً جمياًل 
اأم������ام ال���ك���ام���را(. ع���ن جت��رب��ت��ه��ا يف عامل 
االإخراج تقول: )عندما خ�شت هذه املغامرة 
ج��ع��ل��ت م���ن جت��رب��ت��ي وم��وه��ب��ت��ي جناحني 
عمل  البتكار  اأف��ك��اري  ف�شاء  يف  بهما  اأح��ّل��ق 
دف��ع��ن��ي اإىل مزيد  مم��ّي��ز، وح��ق��ق��ت جن��اح��اً 
من العطاء. مل ت�شكرين ال�شهرة ومل اأ�شعر 
اإمياناً مني باأن هذا االأخر يوؤدي  بالغرور، 

اإىل اال�شتهتار(.

املخرج اأوًل
ي�شر امل��خ��رج ف��ادي ح��داد اإىل اأن جن��اح اأي 
تقدميه  وط��ري��ق��ة  امل��خ��رج  اإىل  ي��ع��ود  كليب 
اأي  اأن  اإىل  م�����ش��راً  منا�شب،  ب�شكل  ال��ف��ن��ان 
ي��ت��وق��ف على  اأن  م��ت��ك��ام��ل ال مي��ك��ن  ع��م��ل 
يعمل  بل على فريق عمل متكامل،  �شخ�ص 
اأفراده  بني  التن�شيق  ويتم  املخرج  باإ�شراف 
الختيار املنا�شب. يقول يف حديث له: )حني 
للجميع  ي��ك��ون م�����ش��رك��اً  ال��ن��ج��اح  ي��ت��ح��ق��ق 

امل�شاهم  ه���و  ال���ف���ري���ق  وح������دي،  يل  ول��ي�����ص 
جنم  الفنان  اأن  ي�شيف  جناحي(.  يف  االأول 
ويجب  جماله،  يف  جنم  واملخرج  ميدانه  يف 
ت���واف���ر االن�����ش��ج��ام ب��ي��ن��ه��م��ا ل��ي��ح��ق��ق العمل 
يوماً  يواجه  مل  اأن��ه  يوؤّكد  اإيجابية.  نتيجة 
م�شكلة مع اأي فنان اأو حتى �شوء تفاهم، الأن 
وعلى  عليه  ت�شّهل  يعتمدها  التي  ال�شيا�شة 
والت�شوير،  بالكليب  يتعلق  ما  كل  فنان  اأي 
اإذ يدر�شان االأغنية معاً ثم يناق�شان الفكرة 
ذلك  بعد  الت�شوير،  اأم��اك��ن  وي�شتعر�شان 
قرارات  التخاذ  عمل  كفريق  معاً  يجتمعان 

منا�شبة، ما يوفر عليهما اأي اإ�شكال الحقاَ.
اأن  نا�شيف  ول��ي��د  امل��خ��رج  ي��رى  م��ن جهته، 
عن  النظر  بغ�ص  النجم  ه��و  اجليد  العمل 
العمل  الأن  الفنان،  �شهرة  اأو  املخرج  مهارة 
املتكامل ال بد من اأن يثبت نف�شه حتى لو مل 

يكن الفنان من الدرجة االأوىل.
من  نوعني  م��ع  التعامل  يرف�ص  اأن��ه  ي��وؤك��د 
دون  اأغنية  له  يقّدم  ال��ذي  االأول  الفنانني، 
العام،  ب��ال��ذوق  تليق  وال  امل��ط��ل��وب  امل�شتوى 
�شابقاً  معه  تعامل  ق��د  ي��ك��ون  ال���ذي  ال��ث��اين 
ت�شريحات  اأط��ل��ق  ب��ل  تعبه  ي��ق��ّدر  ولكنه مل 
م�شوؤولية  وح��ّم��ل��ه  ال�����ش��ر  ويف  ع��ل��ن��اً  ���ش��ده 

خياراته اخلاطئة.

قيمة وجنومية
ي��رت��ك��ز ع��م��ل امل��خ��رج كميل ط��ان��ي��و���ص على 
جنوميته  زي��ادة  اأو  جنم  اإىل  املقدم  حتويل 
اأن  ب��اع��ت��ب��ار  ال���ه���واء،  واإع��ط��ائ��ه قيمة ع��ل��ى 
التقنيات  على  يتوقف  ال  الرنامج  اإخ���راج 
ع���م���ل متكامل  ف���ري���ق  ع���ل���ى  ب����ل  ف��ح�����ش��ب، 
وتن�شيق  ال���ك���ام���رات  وت���وزي���ع  االإع������داد  يف 
اأن��ه عمل مع  اإىل  ي�شر  وال�شوت.  االإ�شاءة 
مقدمني كرث يف برامج خمتلفة، )اإال اأنني 
ان�����ش��ج��م��ت يف ال��ع��م��ل م���ع ج��م��ان��ة ب���و عيد، 
ب��ري��دي على �شعيد  و���ش��ام  الكيالين،  وف��اء 
ال��رام��ج احل��واري��ة، وك��ان يل �شرف العمل 
اإعالمياً  اأع��ت��ره  ال���ذي  خليفة  ط��وين  م��ع 

�شريع البديهة وذكياً(.

يتم  الذي  برنامج )نواعم وب�ص(  التلفزيوين من خال  التقدمي  �ضعادتها بتجربة  امل�ضرية هالة �ضدقي عن  الفنانة  اأعربت 
اأكرث من  اأكرث من برنامج يف  لها: )ُعر�ص علّي تقدمي  عر�ضه حاليًا على قناة )mbc م�ضر(. وقالت �ضدقي، يف ت�ضريحات 
حمطة ف�ضائية خال الأعوام املا�ضية، ولكنني كنت اأخ�ضى التجربة ب�ضبب �ضعف الإعداد لهذه الربامج، ولكن هذه املرة وافقت 
لأن ا�ضم )mbc( كبري يف العامل العربي وهم يتميزون بالحرتاف الإعامي العايل اجلودة، واأظن اأنني اأقدم نوعًا اآخر من 
الربامج، خ�ضو�ضًا مع اجتاه معظم القنوات لل�ضيا�ضة والأخبار متجاهلني امل�ضكلة احلقيقية التي يعاين منها النا�ص يف م�ضر(. 

فــن عــربــي
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�خطر �نو�ع �لبكترييا �لتى توؤدى �ىل �لوفاة
ك�شفت درا�شة املانية النقاب عن بكتريا ت�شمى ير�شينيا تعد من اأخطر اأنواع 
عدوى  من  خطرة  بنوعيات  االإ�شابة  يف  تت�شبب  حيث  املعوية،  البكتريا 

اجلهاز اله�شمي، التي مُيكن اأن توؤدي اإىل الوفاة اإذا مل يتم عالجها.
اأو�شح الطبيب االأملاين كار�شنت نوكلر من املعهد االحتادي لتقييم املخاطر 
قائاًل : تنتقل العدوى ببكتريا ير�شينيا لدى اأغلب االأ�شخا�ص عن طريق 
االأطعمة امللّوثة، ال�شيما اللحوم النيئة اأو التي مل تن�شج ب�شكل كاف. كما 
االألبان  منتجات  اأو  امللّوثة  املياه  طريق  عن  بها  االإ�شابة  تنتقل  اأن  مُيكن 
مُيكن  اأن��ه  االأمل��اين  الطبيب  واأو���ش��ح   . امللّوثة  ال�شالطة  اأو  اأو اخل�شروات 
التحقق من االإ�شابة بداء الر�شينيات خالل املرحلة االأوىل من املر�ص عن 
طريق حتليل عّينة براز، اأو عن طريق التحقق من وجود اأج�شام م�شادة يف 
عينة الدم يف مرحلة الحقة من املر�ص. واأ�شاف نوكلر اأن اأعرا�ص االإ�شابة 
بهذا املر�ص تقت�شر عادًة على متاعب املعدة واالأمعاء، علماً باأن هذه املتاعب 
ن��ادرة للغاية يت�شبب هذا املر�ص  اأي��ام. ولكن يف حاالت  تختفي بعد ب�شعة 
اأع�شاء  االأمرا�ص يف  ببع�ص  االإ�شابة  اإىل  ي��وؤدي  اأو  اآالم مزمنة  يف ح��دوث 
اأخرى من اجل�شم. ويلتقط الروفي�شور يورغن هي�شيمان من ق�شم علم 
اجلراثيم مبعهد )ما�ص فون بيتينكوفر( التابع جلامعة ميونيخ االأملانية 
طرف احلديث ويقول اإنه عادًة ما ُي�شاب االإن�شان باملر�ص املعروف با�شم داء 
الر�شينيات بعد ثالثة اإىل �شبعة اأيام من انتقال البكتريا اإليه. واأ�شاف 
هي�شيمان اأن االإ�شابة بداء الر�شينيات عادًة ما تت�شبب يف التهاب اجلدار 
املعوي والغ�شاء املخاطي املبطن لالأمعاء الدقيقة والغليظة، كما مُيكن اأن 
الليمفاوية املوجودة يف االأمعاء الدقيقة والتهابها،  العقد  اإىل تورم  توؤدي 
االإ�شهال  من  �شديدة  نوبات  �شورة  يف  االإ�شابة  اأعرا�ص  تظهر   : مو�شحاً 
والقيء والغثيان وكذلك تقل�شات يف البطن وارتفاع درجة حرارة اجل�شم .

الباندا

ي��راوح طوله بني 2 اإىل 3 اأقدام 
اأق���دام، والذكور   6 اإىل  وق��د ي�شل 
اأك���ر حجماً م��ن االإن���اث وت���زن ما 
كيلوجرامات،   110 م���ن  ي��ق��رب 
بينما تزن االإناث ما يقرب من 95 
طعامه  م��ن   99% ك��ي��ل��وج��رام��ا. 
هو البامبو، ف�شاًل عن احل�شائ�ص 

احليوان  حدائق  اأ�ْشر  يف  اأما  اأحياًنا،  والزهور  وال�شمك  ال�شغرة  والقوار�ص 
فيزيد على البامبو ق�شب ال�شكر واجلزر والتفاح والبطاط�ص. وحيوان الباندا 
»العمالق« Giant Panda كما ا�شتهر عنه دببة لها فرو �شميك يحميها 
واأ�شود، ورمب��ا كان ذلك مل�شاعدته يف االختفاء من  اأبي�ص  ال��رد، ذو لون  من 
االإن�شان  ويعتر  فيها.  يعي�ص  التي  ال�شخرية  اجلليدية  املنطقة  يف  اأع��دائ��ه 
من  تخل�ص  فقد  ال��ب��ان��دا؛  ان��ق��را���ص  يف  الرئي�شي  وال�شبب  االأول  املتهم  ه��و 
م�شاحات �شا�شعة من الغابات خالل القرن املا�شي، �شواء ال�شتخدام اأخ�شابها 
اأو ال�شتغاللها كاأرا�ص زراعية، وقد اأدى هذا اال�شطراب البيئي يف الغابات اإىل 
التي  العاتية  والعوا�شف  الفي�شانات  واأ�شد؛ حيث جلب معه  اأ�شعب  خماطر 
اأن  فرغم  الباندا..  راأ�شها  وعلى  واحليوانات  الب�شر  املاليني من  يومًيا  تهدد 
حيوان الباندا عا�ص يف االأماكن املنخف�شة قدمياً فاإنه بفعل تلك اال�شطرابات 
وبفعل زحف االإن�شان اإىل بيئته ا�شطر اإىل الفرار للغابات اجلبلية الباردة عند 

ارتفاعات تقدر ب�5 اآالف اإىل 10 األف قدم.
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فتاة تؤدي عرضاً مع دمية على هيئة رأس أسد في حديقة ببكني ضمن االحتفاالت بقدوم السنة القمرية 
اجلديدة التي تسمى عام األفعى. )ا ف ب(

الل��وان  يف  عجيب  وبتنا�ضق  الخ��اذه  برائحتها  متتاز    •
غريها  على  الفرا�ضات  تف�ضلها  التي  الوحيدة  الزهرة  وهي 
الأحمر  األ��وان  بعدة  وتوجد  ؛  اأعماقها  يف  خمبا  رحيقها  لن 

والأبي�ص والأزرق والأ�ضفر والزهري فما هي؟
 القرنفل

؟  ال�ضاي  ورائحة  طعم  اختاف  �ضبب  هو  • ما 
عمر الورقة املقطوفة 

ملاذا ل ي�ضاب  احلركي  الدوار  من  يعانون  الأ�ضخا�ص  • بع�ص 
الإن�ضان بالدوار من تاأثري دوران الكرة الأر�ضية؟

الن حركة دوران االأر�ص منتظمة
 wax قد يحدث اأحيانا ان�ضداد لاأذن اخلارجية مبا ي�ضمى •

فكيف يكون ؟
افرازات طبيعية لالأذن

مرة يف الثانية الواحدة  )32( حوايل  جناحها  تهز  الذبابة  اأن  تعلم  • هل 
و لكنها تنتحر ب�شبب املر�ص متوت  ال  الن�شور  اأن  تعلم  • هل 

اأذكى احليوانات الثديية هو   - الدلفني   - اأن  تعلم  • هل 
اأنواع الفيتامينات يوؤدي اىل الت�شمم بع�ص  اأخذ  يف  االفراط  اأن  تعلم  • هل 

عندما يكون حزين  يبكي  الفيل  اأن  تعلم  • هل 
قطع ذيله  اذا  ميوت  احل�شان  اأن  تعلم  • هل 

عظمه يف حلمه  يحفظ  التي  احليوان  هي  ال�شلحفاة  اأن  تعلم  • هل 
واحدة عندما ينام عني  يغلق  الدلفني  اأن  تعلم  • هل 

يف ق�ش�ص ال�شني القدمية يحكى ان �شبياً �شغراً كان يتمنى ان ي�شبح تاجراً كبراً وكثراً ما �شخر ا�شدقاءه 
منه لكنه مل يياأ�ص من ان يحقق فكرته يوماً ما، هنا بداأ ينظر حوله كيف يبداأ ومن اين يبداأ .. مل يكن والده 
بالرجل الغني بل كان مزارعاً فقراً وامه ربة بيت ال تعرف عن هذه الدنيا غر �شئون بيتها وعائلتها فقط..  
يف االأيام التاليه كان ال�شبي ياجن �شان ينزل اإىل ال�شوق ليعمل اجراً ملن يطلبه وكلما ح�شل على بع�ص املال 
احتفظ بن�شفه ومنح امه الن�شف االآخر حتى م�شى عليه يف عمله هذا عاماً كاماًل در�ص فيه احوال ال�شوق 
وعرف كل �شغرة وكبرة كيف يبيع التجار وكيف يك�شبون، كيف يروجون لب�شائعهم وما هو ال�شئ الذي 
ياأتي باملك�شب الكبر �شريعاً واخ��راً كيف مير اليوم هنا داخل ال�شوق .. وجد ان معظم التجار ال يذهبون 
والعمال اي�شاً، وان حمال الطعام هنا لي�شت بال�شكل اجليد الذي ين�شده اجلميع فقرر  اإىل بيوتهم ع�شراً 
وب��دون تاأخر .. جمع ما معه من نقود ثم ذهب بها اإىل عمه وكان جناراً  ان يبداأ م�شروعه ال�شغر ف��وراً 
جيداً وطلب منه ان ي�شنع له عربة قوية ي�شتطيع ان يجرها ب�شهوله وقد جل�ص معه لر�شم له عربته التى 
يريدها وكيف �شيكون �شكلها .. ثالثة ايام مرت قبل ان ميد يده لي�شعها على عربته اخلا�شة وقد عم الفرح 
كل ج�شده ال�شغر ووقف يح�شى ما تبقى من نقود ثم ذهب ل�شراء ما يحتاجه لي�شتكمل مطبخه ودكانه 
ال�شغر .. كانت امه عونه الرئي�شي يف هذا امل�شروع الب�شيط، �شرح لها هدفه ومل تتاأخر عليه فهى حت�شن 
بحق امور الطبخ ومبهارة عجيبة ..  مل متر ايام حتى كان ياجن �شان ينزل بعربته ال�شغرة اإىل ال�شوق الكبر 
يعر�ص ب�شاعته من الطعام اجليد ال�شهي النظيف املغطى ..وال�شاخن، فقد تعلم كيف يحافظ على املوقد 
م�شتعاًل بهدوء، مل يخجل من املرور على املحال والدكاكني، مل يخجل من ان يقف وينادي على طعامه ملن 
ال ي�شتطيع ان يذهب اإىل بيته وقد وجد �شدى وا�شع خا�شة ان طعام امه فاق بلذته ما ت�شنع حمال كثرة، 
اباه ان  كانت ا�شعاره معتدله ويف متناول جميع االأي��دي فوجد اقبااًل منقطع النظر لذلك ا�شطر  واي�شاً 
يكون همزة الو�شل بينه وبني امه فقد كان يحمل ما تنتهى من طبخه لي�شرع به اإىل ابنه ويوماً وراء يوم 
توقف والده عن العمل يف املزارع ليمد ابنه بالطعام الذي ياأتي اليهم بربح اكرث بكثر مما ياأتي به عمل االأب 
.. االن يا ا�شدقائي فاإن ياجن �شان مل يعد يف حاجة اإىل ان يجر عربته بني اال�شواق فقد ا�شبح عنده الكثر 
من حمال الطعام اجلاهز والوجبات ال�شريعه لكنه يجل�ص وراء مكتب فخم يف مبنى رائع يدير من خالله 
اعماله ثم يعود اإىل الق�شر الكبر الذي تعي�ص فيه ا�شرته الكبرة امه ووالده وزوجته واطفاله وكثراً ما 

يحكى الأطفاله حكايته منذ ان كان يحلم بالرثاء حتى حتقق ذلك احللم. 

التاجر ال�صغري

�لر�ساعة �لطبيعية .. منافع لالأم ومولودها 

فيتامني )د( يقلل مغ�س �حلي�س 
 

احلي�ص  اآالم  من  ع��ادة  يعانني  اللواتي  الن�شاء  اأن  جديدة،  درا�شة  وج��دت 
احل��ادة تنخف�ص لديهن هذه االأوج��اع ب�شكل ملحوظ، لدى تناول جرعة 

عالية من الفيتامني )د( قبل فرة احلي�ص املتوقعة ب�5 اأيام.
التي  درا�شتهم  خالل  ومن  االإيطالية،  م�شينا  جامعة  يف  الباحثون  ووج��د 
�شملت 20 امراأة تناولن جرعة تتاألف من ميليغراماً واحداً من الفيتامني 
)د( قبل موعد احلي�ص ب�5 اأيام، اأن 15 منهن �شجلت ن�شبة تقل بنقطتني 

تقريباً بالن�شبة الآمل احلي�ص على مدى 4 دورات �شهرية.
مل  امل��ذك��ور  الفيتامني  ت��ن��اول��ت  ال��ت��ي  املجموعة  يف  الن�شاء  ك��ل  اأن  وظ��ه��ر 
ت�شتخدم م�شكنات االآالم خالل احلي�ص، يف حني اأن 8 من املجموعة التي 

مل تاأخذه تناولت هذه امل�شكنات على االأقل مرة واحدة.
 واأ�شار العلماء يف الدرا�شة، اإىل اأن ال وجود الأية اختالفات بني املجموعات 
الفيتامني  بالن�شبة لال�شتفادة من منافع  اأو موؤ�شر كتلة اجل�شم  العمرية 

)د( املتعلقة بتخفيف ت�شنجات احلي�ص.

�شارة �شعيد اليماحي
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
وتتمنى ان ت�سبح مهند�سة معمارية 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل..  يف 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

خليفه را�شد خليفه الدرمكي
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
الكمبيوتر.. ويتمنى ان ي�سبح مهند�ص 
معماري يف امل�ستقبل.. ويهدي �سورته 

اإىل جميع الأهل والأ�سدقاء.

�شما احمد �شعيد الكتبي
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
وتتمنى ان ت�سبح مهند�سة كمبيوتر 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل..  يف 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

من املعروف اأن الر�شاعة الطبيعية ال تعود باملنفعة فقط على املولود بل على 
الوالدة اأي�شاً، لكن درا�شة جديدة اأظهرت وجود منافع طويلة االأمد لها اإ�شافة 
الباحثني  ع��ن  االأم��رك��ي  �شاين�ص(  )الي��ف  موقع  ونقل  منها.  الق�شرة  اإىل 
باالأكادميية االأمركية لطب االأطفال تاأكيدهم على اأهمية الر�شاعة الطبيعية 
الطويلة  وكذلك  الق�شرة  ال�شحية  املنافع  اإن  العلماء  وق��ال  ل��الأم،  بالن�شبة 

االأمد تراكم لدى االأمهات املر�شعات.
وتبداأ املنافع بعيد الوالدة، حيث اأن االأمهات املر�شعات يخ�شرن دماً اأقل ما بعد 

الوالدة وتتقل�ص اأرحامهن لتعود اإىل حجمها الطبيعي ب�شكل اأ�شرع. 
كما تنتفع �شحة االأم العقلية من الر�شاعة اأي�شاً، اإذ اأن درا�شة اأ�شرالية كانت 
اأظهرت اأن اكتئاب ما بعد الوالدة يزداد لدى االأمهات غر املر�شعات واللواتي 
للر�شاعة منافع طويلة  االأم��د،  الق�شرة  للمنافع  واإ�شافة  االأوان.  يلدن قبل 
التي  االأم ال�شتعادة وزنها  ق��درات  لها على  تاأثرات  البحث  اأظهر  االأم��د، فقد 

اللواتي  اأن  اأم جديدة  األ��ف   14 �شملت  درا�شة  وبّينت  قبل احلمل.  عليه  كانت 
الباقيات. وبني  اأق��ل من  وزنهن  ك��ان معدل  اأ�شهر   6 تقل عن  مل��دة ال  اأر�شعن 
الن�شاء اللواتي اأ�شنب ب�شكري احلمل تبنّي انخفا�ص بن�شبة بني4 اإىل 12% 
يف خطر االإ�شابة الحقاً بالنوع الثاين من ال�شكري لكل �شنة ر�شاعة. وظهر اأن 
12 �شهراً يف حياتهم يراجع لديهن  اأر�شعن ملدة ال تقل عن  الن�شاء اللواتي 
خطر االإ�شابة بالتهاب املفا�شل الرثياين بن�شبة %20، واللواتي اأر�شعن ملدة 
ال تقل عن 24 �شهراً يراجع لديهن اخلطر اإىل الن�شف. وبّينت درا�شة اأخرى 
�شملت 139 األف امراأة، نظرت يف كيفية انتفاع قلوبهن لدى اإر�شاع مواليدهن 
طبيعياً، انخفا�شاً بن�شبة %11 بخطر االإ�شابة بارتفاع �شغط الدم، وبن�شبة 
معدالت الدهون يف الدم، و%10 يف خطر االإ�شابة  ارتفاع  خطر  يف   19%
بن�شبة  واملبي�ص  الثدي  ب�شرطان  االإ�شابة  خطر  وي��راج��ع  القلب.  باأمرا�ص 

اللواتي ير�شعن الأكرث من �شنة . الن�شاء  لدى   28%

زايد خمي�س حممد احل�شاين
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
الكمبيوتر.. ويتمنى ان ي�سبح �سابط 
�سورته  ويهدي  امل�ستقبل..  يف  حربي 

اإىل جميع الأهل والأ�سدقاء.


