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جراحة القلب عند اكتمال 
القمر تقلل الوفاة 

القمر  اكتمال  القلب عند  اإج��راء جراحة  اأن  اأمريكية  درا�سة  وج��دت 
يخّف�ض خطر الوفاة، واملدة التي مي�سيها املري�ض يف امل�ست�سفى.

الأمريكي  اآي��ان��د  رود  م�ست�سفى  م��ن  باحثني  اأن  ال��درا���س��ة  وذك���رت 
وجدوا اأن الوفيات جراء اجلراحة، وبخا�سة جراحة ترميم ال�سريان 
الأورطي )متزق ي�سيب جدار ال�سريان الأبهر ما يوؤدي اإىل تدفق الدم 
بني الطبقات املكونة جلدار ال�سريان الأبهر ويجرب هذه الطبقات على 

التباعد عن بع�سها البع�ض، تنخف�ض عندما يكون القمر مكتمًا.
واأج�����رى ال��ب��اح��ث��ون درا����س���ة ع��ل��ى ع���دد م��ن امل��ر���س��ى، ق�سموهم اإىل 
الأورطي  ال�سريان  يف  جراحة  الأوىل  املجموعة  اأج��رت  جمموعتني، 
ال�ساعد، وجمموعة اأخرى بينها مر�سى اأجروا جراحة تبديل �سمام 
ال�سريان الأورطي، اأو جمازة ال�سريان التاجي، اأو اأجروا اجلراحتني 

الأخريتني.
وا�ستنتج الباحثون اأن املر�سى الذين اأجروا جراحة لرتميم ال�سريان 
الأورطي عند اكتمال القمر اأم�سوا يف امل�ست�سفى فرتة 10 اأيام، وهي 
اأقل من الفرتة التي اأم�ساها نظراوؤهم الذين اأجروا اجلراحة خال 

مراحل اأخرى من الدورة القمرية )14 يوماً(.
على  الطق�ض  ت��غ��ريات  اأث��ر  فهم  بهدف  ال��درا���س��ة  الباحثون  واأج���رى 
امل�ست�سفى،  يف  املر�سى  مي�سيه  ال��ذي  الوقت  وعلى  النجاة،  معدلت 
الدرا�سة،  يف  الأ�سا�سي  الكاتب  وق��ال  القلب  يف  جراحة  اإجرائهم  بعد 
الطبيب فرانك �سيلك اإن درا�سات �سابقة اأجريت حول اأثر املوا�سم على 
الأمرا�ض القلبية الوعائية، غري اأن اأي درا�سات �سابقة مل تتحدث عن 

اأثر الدورات القمرية على هذه الأمرا�ض .
واأ�ساف رّكزنا يف الدرا�سة على املر�سى الذين يجرون جراحة ترميم 
اجلراحة  هذه  ج��راء  الوفاة  احتمال  اأن  ووجدنا  الأورط���ي،  ال�سريان 

انخف�ض عند اكتمال القمر .

�شوربة العد�س الأكرث 
ح�شورًا يف رم�شان

رم�سان،  �سهر  يف  الإف��ط��ار  م��ائ��دة  على  رئي�سياً  طبقاً  ال�سوربة  ُت��ع��ُدّ 
وي��ف�����س��ل ب���دء الإف���ط���ار ب��ه��ا، خ�����س��و���س��اً اأن���ه���ا ت��ه��ي��ئ امل���ع���دة للطبق 
الرئي�سي، لحتوائها على فوائد �سحية عدة وتتعدد اأ�سناف ال�سوربة 
املوائد  على  ح�سوراً  الأك��ر  العد�ض  �سوربة  تبقى  لكن  الرم�سانية، 
على  حتتوي  بحيث  الغذائية،  باملواد  غني  م�سدر  فهي  الرم�سانية، 
ت�ساعد  اأن��ه��ا  كما  )ب(.  وفيتامني  والكال�سيوم  واحل��دي��د  ال��ربوت��ني 
الإ�سابة  خطر  من  والتقليل  الكولي�سرتول  م�ستوى  تخفي�ض  على 

باأمرا�ض القلب.
وتعد �سوربة العد�ض م�سدراً غنياً بالألياف، وتفيد املر�سى امل�سابني 
ب��ال�����س��ك��ري، وي��ح��ت��وي ط��ب��ق م��ن ���س��ورب��ة ال��ع��د���ض ع��ل��ى 160 �سعرة 

حرارية.
فيما تعترب �سوربة الدجاج هي الأخرى من اأ�سهر الأطباق الرم�سانية 

التي حتتوي الربوتني واحلديد والن�سويات.
وتعد دواء للمر�سى امل�سابني بالر�سح، اإذ يحتوي الدجاج ومرقه على 

اأحما�ض اأمينية من �ساأنها اأن تخفف من اأعرا�ض الزكام وال�سعال.
وين�سح خرباء التغذية باإ�سافة بع�ض اخل�سراوات على �سوربة الدجاج، 
فذلك يزيد من قيمتها الغذائية ويحتوي �سحن من �سوربة الدجاج 
على 50 �سعرة حرارية اأما �سحن من �سوربة اخل�سار فيحتوي على 
80 �سعرة، وهي غنية بالألياف واملعادن والفيتامينات، وحتافظ على 

�سحة اجلهاز اله�سمي، ومتنع نفخة البطن والإم�ساك.

البدانة خطر 
على العظام

البدانة  اأن  حديثة  درا���س��ة  اأو�سحت 
زيادة  ع��ام��ا يف  ت�سكل  ق��د  امل��ف��رط��ة 
خماطر الإ�سابة مبر�ض لني العظام. 
وق��ال��ت ال��درا���س��ة التى اأج��راه��ا عدد 
الأمريكيني  والباحثني  العلماء  من 
ي��ع��ان��ون من  ال���ذي���ن  اأن ع�����ددا م���ن 
البدانة قد قامت اأج�سادهم بتخزين 
وهو  العظام  يف  الدهون  من  كميات 
ما اأدي اإىل اأن ي�سبحوا اأكر عر�سة 

لاإ�سابة بك�سور العظام.
جلامعة  ال����ت����اب����ع  ال����ف����ري����ق  وق��������ام 
بدرا�سة  بو�سطن  ولي��ة  يف  ه��ارف��ارد 
م�������س���ح���ي���ة ع����ل����ى م������ا ي�����ق�����رب من 
البدناء  م���ن  و���س��ي��دة  رج����ا   106
الأ����س���ح���اء. وك�����س��ف��ت ال���درا����س���ة اأن 
اأج�سادهم  قامت  الأ�سخا�ض  ه��وؤلء 
اأماكن متفرقة  الدهون يف  بتخزين 
والأرداف  والأفخاد  الع�سات  منها 
وال���ب���ط���ن ع������اوة ع���ل���ى ال���ع���ظ���ام يف 
د. مريام  وق���ال���ت  احل�����الت.  ب��ع�����ض 
اإن  البحثي  الفريق  ع�سو  برينديا 
اأج�سادهم  تقوم  ال��ذي��ن  الأ�سخا�ض 
البطن  الدهون يف منطقة  بتخزين 
مل�ساكل  عر�سة  الأك��ر  هم  والو�سط 
عندما  اإنه  برينديا  وقالت  العظام 
اخلايا  منطقة  اإىل  الدهون  ت�سل 
العظام  خايا  ت�سنيع  عن  امل�سوؤولة 

اجلديدة فاإنها تعطلها عن العمل.
ال�سابق  يف  نظن  كنا  لقد  واأو�سحت 
اأن ال��ب��دان��ة متثل ع��ام��ا واق��ي��ا من 
اأم���را����ض ال��ع��ظ��ام ل��ك��ن ذل���ك الأم���ر 
الدرا�سة  واأو���س��ح��ت   . �سحيح  غ��ري 
اأنه ل ي�ستطيع اأحد اأن يختار مكان 
وبذلك  ج�سده  يف  ال��ده��ون  تخزين 
ف��اإن الأم��ر الأف�سل والأك���ر �سحة 

هو اأن نحافظ على النحافة.

كمبيوتر بـ 4 
ماليني دولر

مناق�سة  ط����رح  ع���ن  رو����س���ي���ا،  يف  اأع���ل���ن 
تقارب  بقيمة  كمبيوتر  ج��ه��از  لت�سنيع 
4 مايني دولر لرئي�ض �سركة غازبروم 

عماق الطاقة الرو�سي.
الرو�سية  )ن��وف��و���س��ت��ي(  وك��ال��ة  وذك����رت 
لاأنباء اأن �سركة غازبروم دعت م�سّنعي 
اأجهزة الكمبيوتر لتقدمي عرو�ض لعقد 
بقيمة 119.7 مليون روبل )حوايل 4 
جهاز  لت�سنيع  اأم��ريك��ي(  دولر  مايني 
اإدارة  جم��ل�����ض  ل��رئ��ي�����ض  ن��ّق��ال  كمبيوتر 

ال�سركة األيك�سي ميلر.
وتريد غازبروم احل�سول على الكمبيوتر 
اليومي  ال��ع��م��ل  ي��دي��ر  اأن  ي��ج��ب  ال����ذي 
بدء  اأي��ام من   206 بعد  ال�سركة  لإدارة 

العمل على ت�سنيعه.
النّقال  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر  ي���ق���وم  اأن  وي���ج���ب 
املطلوب مبهام الكمبيوتر الثابت نف�سها 
ي��ع��م��ل على  واأن  ج�����داً،  ���س��ري��ع��اً  وي���ك���ون 
اأي���ام ال�سنة  24 �ساعة يف ك��ل م��ن  م��دار 

ال�365.
ل�سبب  ال��ع��م��ل  ع��ن  اجل��ه��از  ت��وق��ف  واإذا 
ي�ستاأنف عمله خال مدة  اأن  ما فيجب 

اأق�ساها 4 �ساعات بعد اإ�ساح العطل.

ويقول الدكتور ارنود كوكول، �ساحب كتاب )هل تعرفون 
وحمطمني  مهزومني  اأنا�سا  ا�ستقبل  اأن��ا  احل��م��ي��ات؟(: 
ب�سبب الف�سل، واأ�سمن خدمات ما بعد البيع. اأنا اأعيب 
الغذائية  احل��م��ي��ات  ه���ذه  اع��ت��م��اد  ال��ط��ب��ي  ال�سلك  ع��ل��ى 
ال�سريعة، هذه الفئة من الأطباء متار�ض اإرهابا غذائيا، 
لأن بع�ض املر�سى يعانون ب�سببهم من البدانة و�سحتهم 

تتدهور يوما بعد يوم(.
بهدف  الأغذية  اإىل احلرمان من  الف�سل  �سبب  ويعود   
تخفيف الوزن يف البداية، ما يوؤدي اإىل ارتفاع رهيب يف 

الوزن ،اإذا ما بداأ الفرد بتناول الغذاء ب�سكل طبيعي.
بذاته،  م��ا  امل��وج��ه��ة ل�سخ�ض  ال��ع��ام��ة، غ��ري  واحل��م��ي��ات 
اأب���رز اأ�سباب زي���ادة ال���وزن مبرور  ب��دوره��ا تعد م��ن ب��ني 
يف  باحث  طبيب  وه��و  بن�سرتيت  دافيد  ويقول  ال��وق��ت. 
بطريقة  وزين  )خف�ست  ك��ت��اب  و�ساحب  دوب���وا  ع��ي��ادة 
توؤدي  التي  الغذائية  ال�سلوكيات  يف  نتحكم  خمتلفة(: 
اأن ناأخذ  20 عاما ،لكننا ن�سينا  ال��وزن منذ  اإىل فقدان 
ب�سمة  ف��رد  لكل  لأن  ال�سخ�ض،  ه��وي��ة  الع��ت��ب��ار  بعني 

غذائية خا�سة به.
وين�سح هوؤلء الأطباء بفقدان الوزن ببطء للمحافظة 
كلما  بن�سرتيت:  الطبيب  يقول  ال�ساأن  ه��ذا  ويف  عليه 
ح�سلنا  واح���د،  ك��ل  واأذواق  الغذائية  ال��ع��ادات  احرتمنا 
على نتائج جيدة، علينا اأن )نخدع( الدماغ الذي يطور 

مقاومة للحمية.
الوزن  خلف�ض  غذائيا  نظاما  الطبيب  ه��ذا  ط��ور  وق��د 
 5 ي��ق��وم ع��ل��ى اح����رتام الإن�����س��ان وح��اج��ات��ه، ويت�سمن 

خطوات، جندها يف الإطار.

الت�صالح مع الأكل 
اجللو�ض  اأن  التغذية  يف  املخت�سني  م��ن  العديد  وي��رى 
الأغذية،  م��ع  ال��ف��رد  ت�سالح  يف  ي�ساهم  ال��ط��اول��ة  اإىل 
مثل الدكتورة ليليان لوغوف التي اأ�سدرت مع ال�سيفة 
اأخريا حتت عنوان )هذا لي�ض  لوران�ض �سالومون كتابا 
100 و���س��ف��ة، واأم���ا نظريتها  ح��م��ي��ة(، ق��دم��ت خ��ال��ه 
التي �سمتها )الثالوث الغذائي( فتقوم على تناول وجبة 
تت�سمن بروتينات و�سعرات حرارية وفيتامينات ومعادن 

وعلى احرتام توازن الريجيم.
تلقني  ه��و  كتابها  وراء  م��ن  ال��ه��دف  ان  ليليان  وت��ق��ول 

ثقافة  ال������ق������ارئ 
غ�����ذائ�����ي�����ة 

اأن  )ب����دل 
ط  ينخر

ل�سخ�ض  ا
ح����م����ي����ات  يف 

منه  وع��ي  دون  غذائية 
من  ح��اول��ت  مل��خ��اط��ره��ا،  اإدراك  او 

فوائد  ع��ل��ى  اأط��ل��ع��ه  اأن  ال��ك��ت��اب  خ���ال 
طبيب  واأم���ا  عليه(.  اقرتحها  التي  الوجبة 

ال���ق���راء جتربته  م���ع  ي��ت��ق��ا���س��م  اأن  ف���ح���اول  اآخ�����ر 
اخل��ا���س��ة يف ك��ت��اب ع��ن��ون��ه )م���غ���ام���رات بدين 

جان  الدكتور  ي�سرح  الكتاب  هذا  يف  �سابق(. 
فران�سوا لوموان كيف متكن من خ�سارة 25 

طريقته  ميلك  منا  واح���د  )ك��ل  كيلوغراما 
دوما  نتجه  ل  لكننا  ال���وزن،  خلف�ض  اخلا�سة 

اأن يجد احلل  نحو املفتاح ال�سحيح، على كل بدين 
اخلا�ض به(.

و�سمن الدكتور جان فران�سوا لوموان كتابه العديد من 
اأمرا�ض  اأطباء خمت�سني يف  اأجراها مع  التي  املقابات 
النف�سيني، ل�سرح  القلب والتغذية وعدد من املخت�سني 
امل�سائل الطبية املرتبطة باحلمية، وبالطبع كل واحد يف 

جمال اخت�سا�سه.
طريقة  واب�سط  اأف�سل  ان  القول  اإىل  ل��وم��وان  وينتهي 
لفقدان الوزن تتلخ�ض يف تخفيف كمية الغذاء وممار�سة 

الريا�سة ب�سكل دائم.

5 ن�صائح حكيمة 
1- ابحث عن املتعة 

من اأكرب الأخطاء التي ترتكب اأثناء احلميات الغذائية 
ال��ت��ي يحبها،  ال��ف��رد نف�سه م��ن الأك����ات  ي��ح��رم  اأن  ه��و 
اأن تتناول م��ا حتبه م��ن الأغ��ذي��ة ولكن  والأف�����س��ل ه��و 

ب�سكل متوازن.

2- اإر�ساء ال�سهية بطريقة اأخرى 
ال�سعرات  اأن نرفع عدد  الأك��ل، دون  م��ذاق  حتى نح�سن 

احلرارية علينا اأن ن�سيف بع�ض التوابل والأع�ساب 

الطازجة بالإ�سافة اإىل تنويع الألوان على ال�سحن.

3- كل دون اأن تدين نف�سك
يتعنينَّ  قاعدتان  هناك  لاأكل  ا�ست�سلمت  اإذا  ما  حال  يف 
وتتمتع  تتذوق  اأن  عليك  نف�سك،  اإدان���ة  ب��دل  اتباعهما، 
الوجبة  مقدار  بتخفيف  الأم��ر  وت�ستدرك  تناولته  مبا 

التالية.

4– �سبط احلمية 
لي�ض عليكم اأن تتكيفوا او ت�سبطوا اأنف�سكم مع احلمية 
ان تتكيف مع طريقة حياتكم  العك�ض، على احلمية  بل 
واإل �سيكون الف�سل هو م�سريكم، لأن العملية لن تثمر 

على مدى طويل.

5- ا�ستمعوا اإىل اإ�سارات اجلوع وال�سبع 
وهذا  ن��اأك��ل  وم���اذا  ن��اأك��ل  اأن  علينا  متى  اجل�سد  ي��ع��رف 
ب��ط��ب��ي��ع��ة احل����ال ل��ا���س��ت��ج��اب��ة حل��اج��ي��ات��ه، ل��ذل��ك من 
اإىل  ن�سل  حتى  وال�سبع  ب��اجل��وع  ن�سعر  اأن  ال�����س��روري 

الوزن الذي نرغب فيه.
- عن لوجورنال دودميان�ض

اإذا �سعرِت اأن منزلك بحاجة للم�سات تعيد اإليه احلياة لكنك ل ترغبني باجراء تغيري �سامل ومرهق يف الديكور واملفرو�سات.
اأ�سماك الزينة هي اخليار الأمثل وما اأن ت�سعينها يف اأحد زوايا املنزل حتى ت�سفي على املكان الإح�سا�ض باحلياة  واإذا كنت من ع�ساق البحر واحلياة املائية فاأحوا�ض 
ناب�ض  اإىل ج�سد  اإىل منزلك حتوله  الب�سيطة  الإ�سافة  فهذه  النف�سية.  واحلالة  بنا  املحيطة  البيئة  بني  تربط  التي  الدرا�سات  اأثبتته  ما  وهذا  والطماأنينة  والهدوء 
باحليوية يحت�سن بني زواياه �سورة م�سغرة للحياة البحرية بجمالها واألوانها واأع�سابها واأ�سماكها وعلى عك�ض العتقاد ال�سائد باأن الأحوا�ض ال�سغرية تكون عملية 
و�سهلة فيما يتعلق بال�سيانة والعناية فالواقع ان احلو�ض كلما كان حجمه اأكرب يكون التعامل معه بعد الإعداد الأول اأ�سهل من الأحوا�ض ال�سغرية التي ما ان ترتكب 
فيها خطاأ ب�سيط حتى تتلوث املياه ب�سكل �سريع وتوؤدي اإىل وفاة الأ�سماك ب�سبب عدم وجود م�ساحة كافية لابتعاد عن حيز التلوث اأو زمن كايف لتفريغه من الأ�سماك 
اأن يكون حجم احلو�ض منا�سب  اأن ت�ساب ولكن الأهم بالطبع هو  قبل 

للم�ساحة التي �سيو�سع فيها.
ابعاد احلو�ض عن الأدوات الكهربائية  ويجب 
مثل التلفاز والفيديو وغريها كذلك 
النوافذ  ب��ج��ان��ب  و���س��ع��ه  لي��ج��ب 
ال�سم�ض  �سوء  عليه  ت�سلط  التي 
اأو تعر�سه للرطوبة فهذا يوؤدي 
ال��ت��وازن احلراري  اإىل خلل يف 
مل���ي���اه احل����و�����ض وي��ت�����س��ب��ب يف 
اأما  الأ�سماك  م��وت  اأو  مر�ض 
فيف�سل  ال��ك��ب��رية  الأح���وا����ض 
قاعدة مثبتة يف  لها  تكون  اأن 
الأر�ض اأو مرتكزة على اجلدار 
موقعها  اختيار  من  بد  ول   ..
تغيريه  ل�������س���ع���وب���ة  ب�����دق�����ة 

لحقاً.

حميات اأم اإرهاب غذائي؟

الأ�شماك امللونة تزين املنزل وتريح الأع�شاب
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الفيتامينات الزائدة تق�شر العمر
ان تناول كمية من فيتاميني C وE اكرب من التي يحتاجها اجل�سم، يوؤدي 

اىل تق�سري عمر الن�سان.
من املعلوم اأن ج�سم الن�سان ل ينتج فيتامني C ول يخزنه، ولرفع ن�سبته 

يف اجل�سم يتناول النا�ض م�سافات ا�سطناعية.
على  حتتوي  بانها  للعلماء،  ات�سح  فيها،  املفيدة  امل��واد  تركيز  درا�سة  وبعد 

ن�سبة من الفيتامني تفوق 100مرة الكمية اليومية املطلوبة.
C التي يحتاجها اجل�سم يوميا تعادل  وجتدر ال�سارة اىل كمية فيتامني 
الذي   E التي يحتاجها اجل�سم يوميا من فيتامني  الكمية  اأم��ا  40 ملغ، 

يحافظ على بنية اخلايا فتعادل للن�ساء 3 ملغ وللرجال 4 ملغ.
اعاه،  امل��ذك��ورة  من  اك��رب  بكميات  الفيتامينات  تناول  خطورة  ولتحديد 
اعطيت  الفئران، حيث  على  اختبارات  علماء من جامعة جا�سكو  اج��رى 
ملجموعة من الفئران كمية من فيتاميني C وE املوجودة يف الفيتامينات 

ال�سطناعية.
بنتيجة هذه الختبارات ات�سح اأن عمر هذه الفئران اق�سر من املجموعة 

التي مل حت�سل على الفيتامينات ال�سطناعية.
ال�سطناعية  الفيتامينات  ب��اأن  الخ��ت��ب��ارات،  ه��ذه  م��ن  الباحثون  ا�ستنتج 

حتتوي على كميات خطرة من الفيتامينات، مما يوؤدي اىل ق�سر العمر.
من  املطلوبة  الكمية  على  للح�سول  طريقة  اف�سل  اإن  الباحثون،  ويقول 
يف  موجود   E فيتامني  ان  ويذكر  �سحية  اغذية  تناول  هي  الفيتامينات، 
احلبوب واجلوز والزبدة والبي�ض واحلليب واخل�سروات والكبد واللحوم 

اأما فيتامني C فموجود يف اغلب اخل�سروات والفواكه.

حذرت العديد من الكتب احلديثة من احلميات ال�صريعة التي يلجاأ اإليها 
البع�ض للتخفيف من اأوزانهم، دون اإدراك عواقبها. واأمام ف�صل 

وخطر هذه الطرق التي بات الكثريون يتبعونها، جند عدد من 
احلميات  هذه  خماطر  لك�صف  اأقالمهم  الفرن�صيني  الأطباء 
اأطول،  ملدة  الوزن  فقدان  على  ت�صاعد  ل  انها  يقولون،  التي 
احلكم  هذا  ال��وزن.  زي��ادة  خطر  بها  يلزم  من  يواجه  واإمن��ا 

التغذية،  يف  املخت�صني  الأطباء  مالحظة  نتيجة  هو  القا�صي 
الذين يتوافد على عياداتهم يوميا اأفراد اأ�صيبوا بخيبة اأمل �صديدة 

نتيجة اّتباع حميات خا�صة. 

حتتال على �شخ�شني 
مبليوين دينار 

اجلنائي  البحث  اإدارة  عنا�سر  األقى 
التابعة ملديرية الأمن العام الأردنية، 
احتالت  مواطنة  على  القب�ض  ام�ض 
���س��ع��ودي��ني مبلبغ  ���س��خ�����س��ني  ع��ل��ى 
اأن  املديرية  وذك��رت  دي��ن��ار.  مليوين 
عنا�سرها األقوا القب�ض على اأردنية 
�سعوديني  �سخ�سني  اأوهمت  اأن  بعد 
حكومية  موؤ�س�سة  يف  موظفة  باأنها 
قطع  ���س��راء  وبا�ستطاعتها  م��ه��م��ة، 
خمّف�سة  باأ�سعار  وع��ق��ارات  اأرا���س��ي 
بحكم عملها املزعوم، وبيعها بعد ذلك 
 . اأرب��اح طائلة  ال�سوق وجني  باأ�سعار 
واأو�سح البيان اأن ال�سعودينَّني تقّدما 
والبحث  التحقيق  وبو�سر  ب�سكوى 
التي  عليها،  امل�ستكى  عن  والتحري 
متكن املحققون من حتديد هويتها 
واإل���ق���اء ال��ق��ب�����ض ع��ل��ي��ه��ا ول��ف��ت اىل 
خال  اع��رتف��ت  عليها  امل�ستكى  اأن 
التحقيق معها با�ستام مبالغ مالية 
وجرى  لت�سغيلها،  ال�سخ�سني  م��ن 

توديعها للق�ساء.
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موؤ�ش�شة اجلليلة تتربع بـ 300,000 األف درهم مل�شت�شفى توام لعالج مر�شى ال�شرطان وال�شطرابات الوراثية
•• العني - الفجر:

مل�ست�سفى  دره��م  األ��ف   300 وق��دره  مببلغ   ، اجلليلة  موؤ�س�سة  تربعت 
توام لتغطية م�ساريف العاج للمر�سى املحتاجني الذين يعانون اأنواع 
م�ست�سفى  ويعترب  الوراثية.  والإ�سطرابات  ال�سرطانات  من  خمتلفة 
اأبوظبي  توام بالإ�سرتاك مع جونز هوبكنز الطبية ، جزءاً من �سركة 
وعاج  الأبحاث  يف  الرائدة  املراكز  من  )�سحة(،  ال�سحية  للخدمات 
الأورام والإ�سطرابات الوراثية. حيث �ستتيح هذه التربعات للمر�سى 
ال�سينية،  الأ���س��ع��ة  ال���دم،  فحو�سات  ال��ع��اج��ات،  اأف�سل  اإىل  ال��و���س��ول 

املعدات الطبية والعاج الكيميائي املطلوب.
مل�ست�سفى  التنفيذي  املدير  �سافري  جريجوري  ال�سيد  قال  جانبه،  من 
توام قائًا:  نود اأن نتقدم بال�سكر اجلزيل ملوؤ�س�سة اجلليلة التي اأطلقها 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة 
يف  للمر�سى  ال�سخي  التربع  لهذا  دب��ي،  حاكم  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض 
موؤ�س�سة  ت�سعى  التي  فالأهداف  م�ستغرباً  لي�ض  وهذا   ، توام  م�ست�سفى 
اجلليلة اإىل حتقيقها تتقاطع مع اأهدافنا يف تقدمي اإ�سهامات م�ستدامة 
ومميزة يف جمال الرعاية ال�سحية لتغيري م�سار حياة الأفراد. ول �سك 
واأ�سرهم،  املر�سى  من  العديد  حياة  بتغيري  �ستقوم  التربعات  هذه  اأن 
و�ست�سمح لطواقمنا الطبية بتح�سني م�ستوى الرعاية ال�سحية لعاج 

اأمرا�ض الأورام ال�سرطانية والوراثية .
واإىل  اجلليلة  ملوؤ�س�سة  للغاية  ممتنون  نحن  �سافري:  ال�سيد  واأ���س��اف 
بو�سعنا  ما  كل  و�سنقدم  �سخائهم،  على  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

لتوفري اأف�سل عاج ورعاية ممكنة للمنتفعني من هذا التربع .
التنفيذي  امل��دي��ر  العلماء،  �سلطان  ال��ك��رمي  عبد  الدكتور  علق  ب���دوره 
والإ�سطرابات  ال�سرطان  امل�ستع�سية مثل  الأمرا�ض  اجلليلة:  ملوؤ�س�سة 
الوراثية ل توؤثر فقط على املر�سى اأنف�سهم، فهي يف كثري من الأحيان 

توؤثر �سلبا على القائمني على رعايتهم واأ�سرهم. 
اأن يتيح  ونحن كموؤ�س�سة تهدف اإىل تغيري م�سار حياة الأف��راد وناأمل 
اإ�سافة  اإليها،  التي ن�ستند  الثاث  املحاور  اأحد  العاج الطبي بو�سفه 
الطبية  التدخات  ت�سهيل  يف  العلمية،  والأبحاث  الطبي  التعليم  اإىل 

لعاج املئات من ذوي احلالت اخلطرية من جميع اجلن�سيات. لذلك 
فاإن م�ست�سفى توام هي ال�سريك املثايل يف هذا امل�سعى، نظراً ل�سمعتها 
يف توفري اأعلى املعايري العاملية يف عاج الأورام والإ�سطرابات الوراثية 
عندما يرتكز  اأف�سل  بحالة  �سيكونون  املر�سى  اأن  نعتقد  ومن جانبنا 
تفكريهم يف طريقة العاج والتخل�ض من حمل عبء تكاليف العاج 
قبل  م��ن  ربحية  غ��ري  كمنظمة  ر�سمياً  اجلليلة  موؤ�س�سة  انطلقت   .
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم يف 1 اأبريل 2013. 
هذه املوؤ�س�سة هي مبادرة حملية مع تطلعات عاملية تهدف اإىل تقدمي 

حياة  لتغيري  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  جم��ال  يف  وك��ب��رية  دائ��م��ة  م�ساهمات 
والبحث من  والتعليم  الطبي  العاج  اإىل تعزيز  الأف��راد. كما وت�سعى 
اإمكانات العاج الطبي يف دولة الإم��ارات، كما وت�سعى  ا�ستثمار  خال 
اإىل توفري املنح الدرا�سية لرعاية جيل من الكوادر الطبية، بالإ�سافة 
ال�سحية  التحديات  تتناول  التي  ال��رائ��دة  للبحوث  املنح  تقدمي  اإىل 
املنت�سرة يف املنطقة ومتا�سياً مع روؤيتها لتكون اأ�سا�ض الرعاية ال�سحية 
العاملية، موؤ�س�سة اجلليلة تتعاون مع املنظمات اخلريية الأخرى حملياً 

ودولياً لتحقيق املنفعة العامة اإقليمياً وعاملياً.

م�شت�شفى العني يوا�شل فعاليات 
حملة دوائي يف رم�شان

•• العني- الفجر: 

توا�سلت فعاليات حملة دوائي يف م�ست�سفى العني، عن كيفية ال�ستخدام الآمن 
امل�سابني  املر�سى  عند  خا�سة  املبارك  رم�سان  �سهر  خ��ال  ل��اأدوي��ة  والفعال 

باأمرا�ض مزمنة مثل ال�سكري و�سغط الدم والقلب والربو وغريها.
قال الدكتور حممود اأبو منديل �سوف يتواجد فريق من ال�سيادلة يف خمتلف 
للتوا�سل مع اجلمهور  العني  داخل مدينة  الت�سوق  وم��ولت  امل�ست�سفى  اأق�سام 
خا�سة املر�سى والجابة على ت�ساوؤلتهم وا�ستف�ساراتهم وتعريفهم بالأ�سلوب 
اأوقات  تن�سيق  املبارك وكيفية  �سهر رم�سان  لتناولهم لأدويتهم خال  الأمثل 
تناول الأدوية خال فرتة ال�سيام . وتابع  تركز حملة دوائي يف رم�سان على 
للم�سابني  املنا�سبة  ال�سيام  �سبل  اأبرزها  اأ�سا�سية ومهمة من  موا�سيع �سحية 
�سغط  وارت��ف��اع  القلب،  اأم��را���ض  من  يعانون  للذين  وكذلك  ال�سكري  مبر�ض 
اإىل  الن�ساء احلوامل واملر�سعات، هذا  الربو، وال�سرع، وكذلك  الدم، ومر�سى 
الغدة  وا�سطرابات  ال�سوائل،  وفقدان  اجل�سم  بجفاف  اجلمهور  توعية  جانب 
الدرقية، وغريها من املو�سوعات ال�سحية التي حتتاج اإىل عناية وانتباه خال 
تت�سمن  �سركة �سحة  تتبناها  والتي  اأن هذه احلملة  واأو���س��ح   ال�سوم.   فرتة 
للجمهور من  ر�سائل  اي�سال  ت�سهم يف  التي  والفعاليات  الأن�سطة  العديد من 
خال توزيع كتيبات توعوية، وبث اأفام م�سورة عرب �سا�سات يف جميع �سالت 
بع�ض  وتوزيع  وتثقيفية  ترفيهية  فعاليات  اإىل جانب   ، امل�ست�سفى  النتظار يف 
وتعريفهم  توعية اجلمهور  التي ت�سب جميعها يف  امل�سابقات  وتنظيم  الهدايا 
باأهداف هذه احلمات والغر�ض منها كذلك �ستم توزيع وعلى هام�ض احلملة 
مع  يتنا�سب  مب��ا  ال����دواء  اأخ���ذ  عملية  لتنظيم  ب���الأدوي���ة  خا�سة  علب  ت��وزي��ع 
كل  ا�ستعداد ل�ستقبال  على  و�ستكون هذه احلملة  للمري�ض،  ال�سحي  الو�سع 
ال�ستف�سارات خال �سهر رم�سان الكرمي من اأجل توعية اجلمهور حول كيفية 
اأق�سام ال�سيدلة اخلارجية حوايل  ال�سهر الف�سيل. وك�سف يراجع  ق�ساء هذا 
13000 مري�ض �سهريا ويتم �سرف ما يقارب 42000 جرعة دوائية. حيث 
تخدم اأق�سام مر�سى العيادات اخلارجية والطوارئ �سواء من م�ست�سفى العني 

او غريها من امل�ست�سفيات .
ثقة  بطاقة  حاملي  من  للمراجعني  خدماتها  ال�سيدلة  اأق�سام  تقدم  واأو�سح  
من  والعديد  )�سمان(  ال�سحي  للتامني  الوطنية  ال�سركة  وكذلك  للتاأمني 

�سركات التاأمني الأخرى واملر�سى الذين يتعاجلون على ح�سابهم اخلا�ض.
حتتوي ال�سيدلية على ما يقرب من 800 �سنف دواء يتم ترتيبهم وت�سنيفهم 
يف ال�سيدلية ح�سب ال�سكل ال�سيدلين واملجموعة الدوائية التي ينتمي اليها 
الدواء. وتابع : اأحد التغيريات التقنية الهائلة التي اأ�سبحنا منتلكها يف اأق�سام 
ال�سيدلة مب�ست�سفى العني هي اإدخال نظام الإدارة الطبية الإلكرتونية ملفي  
وتاريخه  للمري�ض،  الطبية  احل��ال��ة  ملف  ح��ول  قيمة  معلومات  تعطي  التي 
املعنيني  ال�سحية  الرعاية  خل��رباء  املعلومات  من  وغريها  الدقيق،  العاجي 

ب�سرعة وكفاءة عالية من خال نظام املعلومات ال�سحية .
وتابع : حالياً مت اإن�ساء ملف �سخ�سي فعال ومتكامل للجرعات الدوائية التي 
يتلقاها املري�ض، وبال�سافة اىل توثيق الأن�سطة ال�سيدلية ب�سكل دقيق، كما 
ا�سبح هناك دعم للقرار الطبي اإبان مرحلة التدقيق العاجي، وتاريخ عاجي 
ك��ل ج��رع��ة دوائ��ي��ة وفقا  ، كما مت ت�سنيف  ودوائ���ي دق��ي��ق حم��ف��وظ للمري�ض 
امل�سرتكة  العاملية  اللجنة  معايري  بذلك  تق�سي  كما  املري�ض  حالة  لتفا�سيل 
للجرعات  املركزي  التوزيع  نظام  تطبيق  ف��اإن  وبالتايل   ، امل�ست�سفيات  لعتماد 
العاجية يف جمال رعاية املر�سى الداخليني والتغيريات التقنية التي حققناها 

�ساهمت يف التطوير النوعي للخدمات ال�سيدلنية يف م�ست�سفى العني .
وقال : فمن تغيريات ب�سيطة كا�ستبدال املل�سقات اليدوية التي ت�سف اجلرعات 
امل�سبق  والتغليف  التعبئة  وح��دة  واإدخ����ال   ، الكرتونياً  املل�سقات  طباعة  اإىل 
للجرعات الدوائية ، و�سول لتغريات اأكر تطوراً كالأداة الإلكرتونية لاإعام 
عن دقة العاج، نكون قد قدمنا جمموعة متنوعة من التغيريات التي عملت 

على حتديث وتب�سيط النظام والعمليات ب�سكل متكامل . 
واختتم قائا  نحن نراجع ونتابع با�ستمرار التحديات املقبلة التي تواجهنا، 
وخ�سو�سا يف ظل التو�سع ال�سريع الذي ي�سهده م�ست�سفى العني ليكون مرفقا 
للرعاية ال�سحية ذات امل�ستوى العاملي، واأي�سا العمل الدءوب لإجراء التغيريات 
املنا�سبة والازمة ل�سمان اأن تكون وحدة ال�سيدلة متطورة كوحدة دعم هامة 
تاأثريا ب�سكل ملمو�ض هو  التغيريات  اأكر  اأحد  . وكان  وقوية مل�ست�سفى العني 
اإدخال نظام ملفي ، وهو النظام الإلكرتوين لإدارة امللف الدوائي للمري�ض وقد 
واملحفوظ  للمري�ض  الدوائية  الو�سفة  حمل  ليحل  كثريا  النظام  هذا  �ساعد 
بال�سيدلية.  وكان من بني املبادرات الرائعة التي مت اتخاذها موؤخرا املراجعة 
ت�سنف  الأدوي����ة  جميع  ف���اإن  ل��ذل��ك،  ونتيجة  ال��دوائ��ي��ة،  للرتكيبات  ال�ساملة 
ل�سيادلة  الأمريكية  للجمعية  وال�سيديل  العاجي  للت�سنيف  وفقا  حاليا 
فاإن  امل�ست�سفى،  يف  جديدة  وتخ�س�سات  وح��دات  اإ�سافة  مع  ال�سحي.   النظام 
ق�سم ال�سيدلة متكن من توظيف �سيادلة وخرباء �سيادلة متخ�س�سني ذوي 
اأجل حت�سني  العامل من  اأنحاء  الطبية من خمتلف  م�ستوى عال من اخلربة 
نوعية وجودة التدقيق الطبي لتعليمات الأطباء فيما يتعلق بالأدوية. وميكن 
القول اإن الأمر كان يتعلق بعملية تغيري للثقافة من النهج التقليدي لرتكيب 
مري�ض  فكل  للمري�ض  الفردية  اجل��رع��ة  يف  والتدقيق  التحقق  اإىل  الأدوي���ة 
والإر�ساد  الن�سح  يتلقى  اأ�سبح  اخلارجية  العيادة  �سيدلية  من  اأدوي��ة  يتلقى 
من اأجل ا�ستخدام اآمن لاأدوية.  الو�سفات ال�سادرة من م�ست�سفى العني هي 
و�سفات الكرتونية حيث يتم و�سف الدواء من قبل الطبيب املعالج و�سرفه من 
قبل ال�سيديل عرب نظام الكرتوين – والذي يربط بني م�ست�سفيات وعيادات 
�سحة كلها – ومن خال هذا النظام يتمكن ال�سيديل من معرفة ومراجعة 
امللف الدوائي للمري�ض مما ي�ساعد على اكت�ساف اي ازدواج او تكرار لادوية 
املو�سوفة وامل�سروفة �سابقا ولها نف�ض املفعول او مت�سادة مما يكون له تاأثري 

�سلبي على �سحة املري�ض. 
ومقارنتها  املو�سوفة  الأدوي���ة  مبراجعة  ال���دواء  �سرف  قبل  ال�سيديل  يقوم 
بالأدوية امل�سروفة �سابفا ومطابقتها مع الت�سخي�ض وكذلك مبراجعة جرعات 
الدواء املو�سوفة والتاأكد من عدم وجود ت�سارب فيما بينها وكذلك من عدم 
وجود ح�سا�سية لدى املري�ض جتاه ايا منها كما يقوم بالت�سال واملناق�سة مع 

الطبيب املعالج يف حالة وجود اي ا�ستف�سار.

القطاع ال�شمايل ببلدية مدينة العني ينظم معر�س الت�شوق الرم�شاين الثاين
•• العني - الفجر:

انطلقت ببلدية مدينة العني م�ساء اأم�ض الأول فعاليات معر�ض الت�سوق 
الرم�ساين الثاين الذي ينظمه قطاع خدمات املناطق – القطاع ال�سمايل 
و  تراثية  فعاليات  تت�سمن  اي���ام  خلم�سة  ي�ستمر  و  ال��ه��ري  اف���راح  بقاعة 
لعيد  ا�ستعدادا  و  الكرمي  رم�سان  ل�سهر  احياء  تاأتي  ترفيهية  و  توعوية 

الفطر املبارك.
لل�سوؤون  ال��ع��ام��ة  الهيئة  منها  اجل��ه��ات  م��ن  ع���دد  امل��ع��ر���ض  يف  ي�����س��ارك  و 
الإ�سامية والأوقاف وهيئة الهال الأحمر و نادي تراث الإمارات و التي 
�سرائح  جميع  ت�ستهدف  توعوية  و  تثقيفية  بفعاليات  م�ساركتها  تتمثل 
املجتمع بالإ�سافة اىل 15 جهة خا�سة تقدم جميعها منتجات تتنوع بني 

واأواين منزلية ومفار�ض و�سجاد واك�س�سوارات  ن�سائية و رجالية  ماب�ض 
التي  املنتجات  من  وغريها  وحلويات  ون�سائية  رجالية  واحذية  وعباءات 

تلبي احتياجات ال�سكان على اختاف اهتماماتهم .
الربامج منها  ي�سهد �سحوبات يومية عددا من  الذي  املعر�ض  وي�ساحب 
اقيمت  التي  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  حفظ  م�سابقة  يف  الفائزين  لتكرمي  حفل 
الدينية  و  التوعوية  منها  متنوعة  يومية  حما�سرات  و   ، �سابق  وق��ت  يف 
الطفال  ف��ق��رات  وك��ذل��ك  اخل��ريي��ة  ال��ت��ربع��ات  الثقافية وحملة جلمع  و 
الرتفيهية. وذكر را�سد مغري العميمي املدير التنفيذي للقطاع ال�سمايل 
اثناء افتتاحه للمعر�ض ان معر�ض الت�سوق الرم�ساين الثاين ياأتي �سمن 
و  لل�سكان  حت�سينها  و  اخلدمات  توفري  يف  العني  مدينة  بلدية  توجهات 
الفعاليات  ا�سراكهم يف  و  اف��راد املجتمع  التوا�سل مع  افاق  املدينة و فتح 

املختلفة التي تنظمها البلدية بهدف الرتقاء مب�ستوى اخلدمات البلدية 
من  تعمل  و  البلدية  تتبناه  ال��ذي  الجتماعية  امل�سوؤولية  مبداأ  تعزيز  و 
جلميع  اخلدمات  م�ستوى  ورف��ع  الأف���راد  احتياجات  تغطية  على  خاله 
اأفراد املجتمع يف القطاع ال�سمايل ، وت�سجيع خمتلف الفئات على التجاوب 

مع اخلدمات املقدمة وال�ستفادة من الفعاليات والأن�سطة املقامة.
بالقطاع  املجتمع  خدمة  ادارة  مدير  الكتبي  حمد  عبيد  اك��د  جانبه  من 
وا�ستمراره  ال��ت��وايل  على  الثاين  للعام  املعر�ض  اقامة  ان  على  ال�سمايل 
خلم�سة ايام بدل من ثاثة ايام كما كان يف العام املا�سي امنا جاء نتيجة 
لاإقبال الكبري الذي حظي به املعر�ض يف العام املا�سي ما دعانا لإتاحة 
الفعاليات واملنتجات ن�سمن  فر�سة اكرب لاأفراد يف ال�ستفادة من هذه 

من خالها و�سولنا جلميع �سرائح املجتمع .



اأو قد تتعر�ض  ي��زداد مر�سك �سوءاً   يف كلتا احلالتني، 
يف  مميت  انتظام  ع��دم  اأو  قلبية  بنوبة  الإ�سابة  خلطر 

نب�ض القلب. 
من  م��ا  ولكن  قليلة،  ه��ذه  التفاعل  ح��الت  اأن  �سحيح 
يتاأثر  لن  وَم��ن  �سيعاين م�سكلة  َمن  اإىل حتديد  �سبيل 
اأحد  ري��ت�����س��ارد يل،  ال��دك��ت��ور  القلب  ي��ذك��ر طبيب  ب��ه��ا. 
جلامعة  التابعة   Heart Letter حترير  روؤ���س��اء 
هارفارد: )تفادياً لأي خماطر، نن�سح اجلميع بتجنب 

منتجات قد تتفاعل مع اأدويتهم(.

ن�صائح الأمن
ال��ت��ال��ي��ة ل��ت��ح��دد الأدوي�����ة التي  ال��ائ��ح��ة  • ا���س��ت��خ��دم 
جتنبها.  عليك  التي  املنتجات  من  حتقق  ثم  تاأخذها، 

احفظ هذه الائحة يف مكان اآمن. عليك اأي�ساً:
مكمات  اأو  فيتامينات  اأي  ع��ن  طبيبك  ت��خ��رب  اأن   •

غذائية تتناولها.
• اأن ت�ساأل طبيبك عندما ي�سف لك دواء جديداً لأي 
�سبب من الأ�سباب عما اإذا كان عليك تفادي اأي اأطعمة، 
م�سروبات، فيتامينات، مكمات غذائية، اأو اأدوية اأخرى 

تتفاعل معه. دّونها واأل�سقها على باب الرباد.
واحدة. �سيدلية  من  اأدويتك  كل  ت�سرتي  • اأن 

ف�سًا  كلها،  بالأدوية  ُترفق  التي  املعلومات  تقراأ  • اأن 
عن التفا�سيل التي ُتذكر على القارورة.

يو�سح الدكتور يل: )ما من �سوؤال �سخيف عندما تتعلق 
امل�ساألة بالأدوية. واإن �ساورك �سك ب�ساأن دواء ما، مهما 
كان �سئيًا، فا ترتدد يف �سوؤال طبيبك اأو ال�سيديل(.

1- مثبطات الإنزمي املحول لالأجنيوتن�صني 
)ACE inhibitor(، مثل ليزنوبريل 

Prinivil(
اأو   ،)Vasotec( اإي����ن����الب����ري����ل   ،)Zestrilو

.)Altace( الراميربيل
البوتا�سيوم  ن�سبة  ترفع  املثبطات  ه��ذه  اأن  مب��ا  ت��ف��اَد: 
هذه  م��ن  طبيبك  يتحقق  اأن  على  ف��اح��ر���ض  ال���دم،  يف 
الن�سبة دورياً اإن كنت تتناول بدائل للملح ل حتتاج اإىل 
كنت  اإن  اأو  البوتا�سيوم(،  على  )حتتوي  طبيب  و�سفة 
)املوز،  بالبوتا�سيوم  الغنية  الأطعمة  من  الكثري  تاأكل 

الربتقال، واخل�سر اخل�سراء املورقة(.
الدم  يف  البوتا�سيوم  ن�سبة  ارت��ف��اع  ي�سبب  ق��د  ال�سبب: 

نظماً قلبية خطرية.

.)Aldactone( 2- �صبريونولكتون
ت���ف���اَد: الأط���ع���م���ة ال��غ��ن��ي��ة ب��ال��ب��وت��ا���س��ي��وم، م��ث��ل امل����وز، 
ال��ربت��ق��ال، اخل�����س��ر اخل�����س��راء امل���ورق���ة، ب��دائ��ل امللح، 

مكمات البوتا�سيوم، ومدرات البول.

ال�سبب: قد يرفع ن�سبة البوتا�سيوم يف الدم، ما ي�سبب 
نظماً قلبية خطرية.

3- دواء عدم انتظام نب�ض القلب )اأميودارون( 
.)Paceroneو Cordarone(

 ،)Lipitor( ”تفاَد: اأدوية ال�ستاتني “اأتورفا�ستاتني
و�سيمفا�ستاتني   ،)Crestor( رو���س��وف��ا���س��ت��ات��ني 

.)Zocor(
ال�سبب: تزيد هذه ال�ستاتينات خطر التعر�ض لإ�سابة 

بالغة يف الع�سات قد توؤدي اإىل ق�سور كلوي اأو املوت.

4- الأ�صربين
E، اجل��ن��ك��و، الثوم،  ت���ف���اَد: زي���ت ال�����س��م��ك، ال��ف��ي��ت��ام��ني 
اجلن�سنغ،  ال�����ذه�����ب،  زه�������رة  اأق������ح������وان  ال���زجن���ب���ي���ل، 

البوليكوزانول، والتمر الهندي.
ال�سبب: تزيد هذه من خطر التعر�ض لنزيف.

5- ال�صتاتينات، مثل )اأتورفا�صتاتني( 
.)Zocor( و�صيمفا�صتاتني )Lipitor(

احلام�ض  الليمون  وع�سريه،  الهندي  الليمون  ت��ف��اَد: 
الأخ�سر، برتقال �سيفيل، والبوميلو )اأو البومايل(.

ال�سبب: يزيد قوة ال�ستاتني، ما يرفع خماطر التعر�ض 
لتاأثرياته اجلانبية.

تفاَد: نبات العرن اأو �سانت جونز.
ال�سبب: جتعل ال�ستاتينات اأقل فاعلية.

6- حا�صرات بيتا، مثل الأتينولول 
،)Toprol( ميتوبرولول ،)Tenormin(

.)Inderal( اأو بروبرانولول
تفاَد: العرق�سو�ض الأ�سود.

ال�سبب: قد ي�سببان انخفا�ساً حاّداً وخطرياً يف �سغط 
الدم.

تفاَد: الزعرور الربي.
ارت��ف��اع �سغط الدم  اإىل  ال��ت��ف��اع��ل  ي����وؤدي  ال�����س��ب��ب: ق��د 

ونب�ض القلب.

Coumadin( 7- الوارفارين
.)Jantovenو

الغنية  الأطعمة  ا�ستهاكك  يف  الكبري  التفاوت  تفاَد: 
املفلوف،  )ال��ربوك��ل��ي،  واآخ���ر  ي��وم  ب��ني   K بالفيتامني 
ال�سبانخ، الكايل، اأوراق اللفت، اأوراق ال�سمندر، ملفوف 
بروك�سل، زيت الكانول، وزيت ال�سويا(. من ال�سروري 
وقد  ي��وم،  ك��ل   K الفيتامني  م��ن  كمية  على  احل�سول 

يكون من الأف�سل اأن تكون ذاتها.
فاعلية  اأق��ل  الوارفارين   K الفيتامني  يجعل  ال�سبب: 

ويزيد خطر تخر الدم.
ت��ف��اَد: ن��ق��وع الأع�����س��اب، ال�����س��اي الأخ�����س��ر، الكثري من 
جونز(،  �سانت  اأو  العران  نبات  )مثل  الطبية  الأع�ساب 
زيت  الذهب،  زه��رة  اأقحوان   ،Q10 امل�ساعد  الإن��زمي 
الأخدرية )evening primrose(، دونغ كواي، 

والدان�سن.
ال�سبب: قد جتعل الوارفارين اأكر اأو اأقل فاعلية.

.)cranberry( تفاَد: العنبية
ال�سبب: تزيد خطر التعر�ض لنزيف.

تفاَد: اجلن�سنغ.
ال�سبب: يحّد من فاعلية الوارفارين.
.E تفاَد: الثوم، اجلنكو، والفيتامني

ال�سبب: تزيد خطر التعر�ض لنزيف.
تفاَد: مكمات الزجنبيل، الغلوكو�سامني.

ال�سبب: يحّدان من فاعلية الوارفارين.
تناول  اإىل  احتجت  اإذا  امل�سادات احليوية.  بع�ض  تفاَد: 
باأنك  طبيبك  ت��ذّك��ر  اأن  على  فاحر�ض  ح��ي��وي،  م�ساد 
ت��ت��ن��اول ال��وارف��اري��ن ك��ي يختار ل��ك م�����س��اداً ح��ي��وّي��اً ل 
يتفاعل مع الوارفارين. اأما اإذا ا�سطررت اإىل تناول نوع 
الوارفارين،  مع  يتفاعل  احليوية  امل�سادات  من  حمدد 

فقد يعّدل الطبيب جرعات هذا الأخري.
ال�سبب: يزيد خطر التعر�ض لنزيف داخلي.

calcium-( 8- حم�صرات قنوات الكال�صيوم
اأملوديبني  مثل   ،)channel blocker

.)Plendil( اأو الفيلوديبني )Norvasc(
تفاَد: الليمون الهندي وع�سريه.

ال�سبب: يزيد من قوة الدواء.
تفاَد: الزعرور الربي.

ال�سبب: قد يخف�ض �سغط الدم.

)Plavix( 9- كلوبيدوغريل
E، اجل��ن��ك��و، الثوم،  ت���ف���اَد: زي���ت ال�����س��م��ك، ال��ف��ي��ت��ام��ني 
اجلن�سنغ،  ال�����ذه�����ب،  زه�������رة  اأق������ح������وان  ال���زجن���ب���ي���ل، 

البوليكوزانول، والتمر الهندي.
ال�سبب: تزيد من خطر التعر�ض لنزيف.

تفاَد: نبات العران اأو �سانت جونز.

ال�سبب: جتعل الدواء اأقل فاعلية.

)Lanoxin( 10- الديغوك�صني
تفاَد: الأطعمة الغنية بالألياف، مثل النخالة.

ال�سبب: قد ُت�سعف تاأثري الدواء.
تفاَد: نبات العران اأو �سانت جونز، وال�سنا.

ال�سبب: جتعان الدواء اأقل فاعلية.
التي  الأخ����رى  والأط��ع��م��ة  الأ���س��ود  العرق�سو�ض  ت��ف��اَد: 

حتتوي على الغلي�سرييزين.
نوبة  اأو  منتظم  غ��ري  قلب  نب�ض  ت�سبب  ق��د  ال�سبب: 

قلبية.
تفاَد: الزعرور الربي.

ال�سبب: قد يرفع �سغط الدم ونب�ض القلب.

احلل  مده�سة،  خا�سية  ذات  دفاعية  كيميائية  م��ادة  ت�سنع  بكترييا  توفر  قد 
لإطالة عمر الب�سرية. حيث بينت عدة ابحاث اأن مادة تنتجها بكترييا ت�سمى 
راب��ام��ي�����س��ني ت��زي��د امل���دى الق�����س��ى لعمر ف��ئ��ران ال��ت��ج��ارب. وي��اأم��ل ع��ل��م طب 
ال�سيخوخة يف اأن ي�سل اىل ت�سنيع عقار م�ستق من هذه املادة لي�سبب تدخا 
ال�سيخوخة  فكبح  اي�سا.  ال�سيخوخة  عملية  وابطاء  العمر  اطالة  على  يعمل 
�سيوؤجل من اآلية تدهور اجل�سد و�سعفه اللذين يحدثان مع تقدمنا يف العمر، 

والتي ترتاوح اعرا�سه بدءا من �سعف الب�سر واىل ال�سرطان. 
وقد اكت�سف العلماء خ�سائ�ض مادة الرابامي�سني املعيقة لتكاثر اخلايا املناعية 

والكابحة لرف�ض املناعة لاع�ساء املزروعة منذ الت�سعينات. 
ويف عام 1999 ح�سل عقار م�ستق من الرابامي�سني على موافقة ادارة الغذاء 
الكلى.  الذين خ�سعوا لزرع  املر�سى  وال��دواء المريكية حتى ي�ستخدم لعاج 
 2007 ع��ام  و�سرح يف  الورام،  تثبيط منو  الفعال يف  اأث��ره  الب��ح��اث  واثبتت 
وايفريوليمو�ض  تيم�سريوليميو�ض  هما  العقار  ه��ذا  م��ن  م�ستقني  ا�ستخدام 
لدرا�سة  العلماء  ابحاث  تتالت  وبعدها  ال�سرطان.  من  خمتلفة  ان��واع  لعاج 

خوا�ض الرابامي�سني يف تثبيط اعمال اجلني املنظم للنمو واملطيل للعمر. 

درا�صات ال�صيخوخة 
يف عام 2006، بدا ان املركب ريفرياترول، وهو املكون ال�سا�سي للعنب الداكن 
قد يتمكن من تثبيط عملية ال�سيخوخة، وذلك عندما تبني اأنه يحد من �سرر 
العوامل التي تق�سر العمر والناجتة عن اتباع حمية عالية الدهون. ولكن هذه 
املادة التي توؤثر يف انزميات تعرف بال�سريتوينات ف�سلت يف اطالة عمر الفئران 
يف  مفيد  الريفرياترول  مركب  ان  على  ي��دل  مما  �سحية،  حمية  تتناول  التي 
ذلك  بعد  و�سدر  العمر.  يطيل  ل  لكنه  الدهنية،  للوجبات  ال�سار  الث��ر  منع 
ي�سري  خم��ت��ربات   3 م��ن  رابامي�سني  ع��ن  تقرير   )2009 )يف  �سنوات  ب��ع��دة 

اىل قدرة هذه املادة يف تثبيط التدهور اخللوي واطالة عمر الفئران بنحو 
%. فقد خل�ست درا�سات اخرى اىل ان تناول هذه املادة يطيل عمر   12

الفئران امل�سنة )عمرها 20 �سهرا، اأي مبكانة 60 �سنة يف الن�سان( 
التي كان يعتقد بانها مت�سررة بفعل كرب ال�سن لدرجة متنعها من 

ال�ستجابة، مبقدار الثلث. كما لوحظ الختاف بني اجلن�سني، 
حيث زاد عمر الذكور امل�سنة بن�سبة 28 % وزاد عمر الناث 

التحكم  جم��م��وع��ة  م��ع  ب��امل��ق��ارن��ة   ،%  38 بن�سبة  امل�سنة 
ال�سابة فقد  القوار�ض  اما عمر  العقار.  التي مل تعط 
الذكور.  % يف  الن��اث و9  % يف   14 ارتفع مبعدل 

بعد  فائدة  اك��ر  ي�سبح  الرابامي�سني  ب��ان  يقرتح  مما 
منت�سف العمر وان الن�ساء اكر ا�ستفادة.  وف�سر العلماء فائدة هذه املادة ن�سبة 
الربوتني.  لهذا  اجلينية  وال�سيفرة   TOR ي�سمى  بروتني  يف  تاأثريها  اىل 
حيث اثبتت درا�سات �سابقة اأن تثبيط ن�سخة هذا الربوتني يف الثديات والذي 
mTOR يقلل من خطر ال�سابة بالأمرا�ض املرتبطه بالعمر  يرمز له ب 
وه�سا�سة  القلب  ع�سلة  وتنك�ض  والباركن�سون  والزهامير  وال�سكر  كال�سرطان 
ان  ميكنها  م���ادة  اي  اأن  درا���س��ات  ع��دة  اظ��ه��رت  كما  الب�سر.  و�سعف  ال��ع��ظ��ام 
العمر،  تقدم  ي�سبح �سارا مع  الذي  الربوتني  ن�ساط هذا  وتثبط من  تتحكم 
البحاث على  ب��داأت  اخ��رى،  وم��ن جهة  �سنوات احلياة.  ان تطيل من  ميكنها 
عقار امليتوفورمني الذي يعترب من اكر الدوية املو�سوفة لعاج داء ال�سكر 
TOR. فاملايني يتناولونه  ويعرف بانه يعمل على تثبيط م�سار الربوتني 
حتى يخف�سوا غلوكوز الدم، وقد مت ا�ستخدامه لفرتات طويلة ومن دون اآثار 

جانبية خطرة. وقد ا�سارات درا�سة مبدئية اىل انه قد يطيل عمر القوار�ض. 

امل�صتقبل 
تر�سيحه  للرابامي�سني  اجلانبية  الآث���ار  متنع  ق��د 

كعقار م�ساد لل�سيخوخة يف الب�سر، فيعرف بانه يرفع 
التئام  وي��ع��وق  ال����دم  ف��ق��ر  وي�����س��ب��ب  ال��ك��ول��ي�����س��رتول  ن�سبة 

اجلروح. ومبا ان هذا املركب يعمل على كبح املناعة، يعتقد اأن 
تناوله لفرتة طويلة قد يكون م�سرا و�ساما.

طـــــــــــــــب
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ميكن لتفاعل الأدوية مع الأطعمة، وامل�صروبات، والفيتامينات، واملكمالت الغذائية اأن يبّدل طريقة عملها. 
اإليك تفا�صيل حول بع�ض الأدوية املهمة. اإن كنت تعاين داء القلب اأو تواجه احتمال الإ�صابة به، فاأنت 
تتناول على الأرجح دوائني اأو اأكرث. ومن ال�صروري اأن حتر�ض على عمل هذه الأدوية بفاعلية. لذلك عليك 

الغذائية،  املكمالت  الفيتامينات،  امل�صروبات،  الأطعمة،  معرفة 
والأدوية الأخرى التي قد تتفاعل معها. فقد يوؤدي التفاعل 

اإىل زيادة تاأثري الأدوية اأو يبطل مفعولها.

تناولها قد يكون احلل لعمر مديد

عقاقري تطيل العمر وتوؤخر املر�س! 

ما عليك تفاديه عند تناول اأدوية القلب

عالج جتريبي واعد
 �شد الت�شلب اللويحي 

اأظهر اختبار �سريري متهيدي ن�سرت نتائجه يف الوليات املتحدة فعالية 
عاج جتريبي �سد الت�سلب اللويحي املتعدد.

املناعة  اإع��ادة برجمة جهاز  يتيح  ال��ذي  الأول  العاج  اإن��ه  الباحثون  وق��ال 
لدى املري�ض للحد من تفاعله مع امليالني، علماً باأن فعاليته يف هذا املجال 

ترتاوح بني 50 و75 يف املئة.
ويتمثل الت�سلب اللويحي يف التدهور التدريجي لغ�ساء امليالني )الغاف 
دوراً  ويلعب  ال�سوكي،  والنخاع  ال��دم��اغ  اأع�ساب  يحمي  ال��ذي  النخاعي(، 

اأ�سا�سياً يف تنقل النب�سات الكهربائية يف الدماغ.
وعندما يتدمر هذا العازل الواقي، تعجز النب�سات الكهربائية عن التنقل 

بفعالية، ما يوؤدي اإىل اأعرا�ض قد ت�سل اإىل ال�سلل اأو العمى.
وي�سرح الربوف�سور �ستيفن ميلر من كلية الطب يف جامعة )نورث و�سرتن( 
يف �سيكاغو اأن )هذا العاج يحول دون تن�سيط خايا جديدة لديها مناعة 

ذاتية، من دون اأن يوؤثر يف عمل جهاز املناعة(.
9 مر�سى يف املانيا، ا�ستعمل الباحثون  ولإج��راء هذا الختبار الذي �سمل 
خايا دم بي�ساء كي يحقنوا مليارات مولدات م�سادات امليالني يف اأج�سام 

املر�سى، ليتعرف جهاز املناعة اإليها على اأنها غري خطرة ول يحاربها.
املر�سى  يعر�ض  ما  املناعة،  توقف عمل جهاز  العاجات احلالية  اأن  يذكر 

اأكر لالتهابات وخلطر الإ�سابة ب�سرطان.
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العدد  10847 بتاريخ   2013/7/18     
         اعادة  اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2013/1719   عم جز- م ع- ب-اأظ

عليه:  بنغادي�ض مدعي  اجلن�سية:  علي  عبداملالك  الدين عامل  مدعي/ معني 
مطعم اجرا وخدمات متوين ميثلها/ علي خليفة علي را�سد الدرمكي اجلن�سية: 
المارات  مو�سوع الدعوى: م�ستحقات عمالية  املطلوب اعانه /  مطعم اجرا 
المارات     اجلن�سية:  الدرمكي  را�سد  علي  علي خليفة  وخدمات متوين ميثلها/ 
عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم 
باحل�سور  فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/7/22 موعدا  املوافق  الثنني 
ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة 
املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
على  ايام  بثاثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  امل�ستنداتك موقعا 

القل. �سدر بتاريخ  2013/7/2

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة اب�ظبي االبتدائية

العدد  10847 بتاريخ   2013/7/18     
            اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2013/763   مد جز- م ر- ب-ع ن

يحيى  امني  حممد  عنها/  وكيا  ال�سيارات  لتاجري  ال�سيارة  موؤ�س�سة  مدعي/ 
العبيدي اجلن�سية: المارات مدعي عليه: عمر عادل القباين اجلن�سية: �سوريا    
مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية مبلغ 2050درهم املطلوب اعانه /   عمر عادل 
القباين اجلن�سية: �سوريا عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاه وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/7/24 موعدا لنظر الدعوى، 
امام الدائرة الثانية ب� حمكمة  لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً 
العني البتدائية - الكائنة �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بثاثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  بدفاعك 

ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/7/16
قلم املحكمة  املدنية                                                                                                                                  

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10847 بتاريخ   2013/7/18     
            اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2013/705   مد جز- م ر- ب-ع ن

عبداهلل  ح�سن  ه�سام  عنه/  وكيا  ال�سيارات  لتاجري  الطال  موؤ�س�سة  مدعي/ 
عليان  علي  حممد  �سامل  �سيف  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�سية:  العربي 
درهم      300 مببلغ  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  المارات   اجلن�سية:  الظاهري 
املطلوب اعانه / �سيف �سامل حممد علي عليان الظاهري اجلن�سية: المارات      
عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم 
باحل�سور  فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/7/29 موعدا  املوافق  الثنني 
ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة   
امل�ستنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا 
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �سدر 

بتاريخ  2013/7/16

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني االبتدائية
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          اعالن للح�س�ر امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/206 ت  عمل -م ر- ت- ع ن )
طالب التنفيذ/حممد منان حممد ح�سني اجلن�سية: بنغادي�ض  املنفذ �سده 
: �سركة النجاج للمقاولت العامة اجلن�سية: المارات  املطلوب اعانه: �سركة 
النجاج للمقاولت العامة اجلن�سية: المارات  عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/398  
طلب  لنظر  موعدا   2013/7/30 املوافق  الثاثاء  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد 
-العني  التنفيذ  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�سور  مكلف  فانت  التنفيذ 
الكائنة باملقر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاه. 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.

 امـــــــارة ابـــــ�ظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10847 بتاريخ   2013/7/18     
          اعالن للح�س�ر امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/484 ت  جتر -م ر- ت- ع ن )
طالب التنفيذ/موؤ�س�سة الفحم الطبيعي لتجارة الفحم اجلن�سية: المارات     املنفذ 
�سده : عو�ض العبد علي العامري اجلن�سية: المارات املطلوب اعانه: عو�ض العبد 
علي العامري اجلن�سية: المارات عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب 
تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/1645   جت جز-م ر-ب- ع ن وحدد 
لنظره جل�سة يوم الثنني املوافق 2013/9/16 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف 
باحل�سور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ -العني الكائنة باملقر الرئي�سي �سخ�سيا 
او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند ب�سداد مبلغ 6150 درهم +  1000 درهم  اتعاب 
حماماة + 246 درهم ر�سوم الدعوى + 200 درهم ر�سوم التنفيذ +400 درهم م�ساريف 

العان بالن�سر. تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                                                                                                                     

 امـــــــارة ابـــــ�ظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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          اعالن للح�س�ر امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/491 ت  جتر -م ر- ت- ع ن )
المارات    اجلن�سية:  البلو�سي  عبداهلل  ابراهيم  التنفيذ/عبدالكرمي  طالب 
اعانه:  املطلوب  هندي    اجلن�سية:  تومبات  الرحمن  جميب   : �سده  املنفذ 
طالب  ان  مبا  بالن�سر  عنوانه:  هندي     اجلن�سية:  تومبات  الرحمن  جميب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2013/236  
وحدد لنظره جل�سة يوم الحد املوافق 2013/9/22 موعدا لنظر طلب التنفيذ 
فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ -العني الكائنة باملقر 
الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند ب�سداد مبلغ 15700 
درهم + 628 درهم ر�سوم الدعوى+ 800 درهم م�ساريف العان بالن�سر +339 

درهم ر�سوم التنفيذ. تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                                                                                                                     

 امـــــــارة ابـــــ�ظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10847 بتاريخ   2013/7/18     
          اعالن للح�س�ر امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/7 ت  جتر -م ر- ت- اأظ )
اتوبا   : �سده  املنفذ  الهند   اجلن�سية:  لورين�ض   التنفيذ/بنيديكت  طالب 
اتوبا  اعانه:  املطلوب  الهند  اجلن�سية:  عبدالنزار  عبدالرحمن  رامباث 
رامباث عبدالرحمن عبدالنزار اجلن�سية: الهند عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/557 
 2013/7/22 املوافق  الثنني  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد  اأظ  ت-ب-  كل-م  جت 
موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة الوىل بادارة 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الرئي�سي  باملقر  الكائنة  -ابوظبي  التنفيذ 

لتنفيذ ال�سند اعاه. تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.

 امـــــــارة ابـــــ�ظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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          اعالن للح�س�ر امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/127 ت  �سلح -م ر- ت- اأظ )
املنفذ  المارات   اجلن�سية:  الهرمودي  ر�سول  التنفيذ/عبداهلل حممد  طالب 
املطلوب  ال�سعودية  اجلن�سية  ال�سائغ  عبدالرحمن  فايز  عبداهلل   : �سده 
فايز  2-عبدالعزيز  ال�سائغ  عبدالرحمن  فايز  عبداهلل  اعانهما:1- 
طالب  ان  مبا  بالن�سر  عنوانه:  ال�سعودية  اجلن�سية:  ال�سائغ  عبدالرحمن 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم -  وحدد 
التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/7/30 املوافق  الثاثاء  يوم  جل�سة  لنظره 
الكائنة  -ابوظبي  التنفيذ  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�سور  مكلف  فانت 
باملقر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاه. تفاديا 

لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 قلم الت�فيق وامل�ساحلة                                                                                                                                 

 امـــــــارة ابـــــ�ظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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العدد  10847 بتاريخ 2013/7/18     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدع�ى 2013/387   جتاري جزئي             
حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م   �ساليو�سني  بروفا�سينل  /1-�سركة  عليه  املدعى  اىل 
������ض.ذ.م.م ومي��ث��ل��ه: علي  امل��دي��ن��ة للتغليف  ���س��رك��ة  امل��دع��ي /  الق��ام��ة مب��ا ان 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د  اجل��رم��ن    ابراهيم  ا�سماعيل 
بالزام املدعى عليها مببلغ وقدره )19174 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.  
وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء املوافق 2013/8/13 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على القل.

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10847 بتاريخ 2013/7/18     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدع�ى 2013/454   جتاري جزئي             

اىل املدعى عليه /1-�سركة اآرت �سوب للديكور �ض.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / �سركة الدانوب  لتجارة مواد البناء ذ.م.م وميثله: علي ا�سماعيل 
ابراهيم اجلرمن      قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )57.856.41 درهم( والفائدة القانونية 
عن هذا املبلغ  9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد، والر�سوم وامل�ساريف 
والتعاب. وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء املوافق 2013/8/20 ال�ساعة 8.30 �ض 
بالقاعة ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام 

على القل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10847 بتاريخ 2013/7/18     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدع�ى 2013/241   مدين جزئي             
اىل املدعى عليه /1-ب�سار عبدالرازق �سيد اجلمال  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / �سركة النور�ض خلدمات التاأمني ذ.م.م     قد اقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره )8640 درهم( والر�سوم 
املطالبة  تاريخ  9% من  بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
املوافق  ال��ث��اث��اء  ي��وم  لها جل�سة  ال�����س��داد.   وح���ددت  الق�سائية وح��ت��ى مت��ام 
2013/7/23 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة ch2D.17 لذا فانت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10847 بتاريخ 2013/7/18     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدع�ى رقم 2011/458   جتاري جزئي                     
الن�سور وخالد للمقاولت   - �سوقات 2  �سيخ حامد بن  املحكوم عليه عليهما /1-  اىل 
املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم  القامة  ذ.م.م    جمهويل حمل  البناء 
بالزام  ايرو�ض  املذكورة اعاه ل�سالح  / كهربائيات  الدعوى  بتاريخ 2012/12/26 يف 
درهم   50.800 مبلغ  املدعية  اىل  يوؤديا  ب��ان  بينهما  فيما  بالت�سامن    عليهما  املدعى 
الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %9 والفائدة  دره��م(  وثمامنائة  الف  خم�سون   (
ومبلغ  ور�سومها  الدعوى  مب�سروفات  والزمتها  التام  ال�سداد  وحتى   2011/5/26 يف 
خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.     حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف 
با�سم �ساحب  لن�سر هذا الع��ان �سدر  التايل  اليوم  اعتبارا من  خال ثاثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10847 بتاريخ 2013/7/18     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدع�ى رقم 2012/722   جتاري كلي                     
اىل املحكوم عليه عليه/1- طلحة عبا�ض غام عبا�ض   جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2013/5/14 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�سالح  
املدخل  واخل�سم  عليه  املدعى  ب��ال��زام  احل�سوري  مبثابة  علي  عبداهلل  احمد  م��وزة   /
بالت�سامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره  270500 مائتني و�سبعون الف 
وخم�سمائة درهم ف�سا عن فائدة تاخريية تعوي�سية بواقع 9% �سنويا تبدا من تاريخ 
 500 و  امل�سروفات  والزمتهما  ال�سداد  متام  وحتى   2010/12/10 يف  ال�سيك  ا�ستحقاق 
درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني 
ال�سيخ  ال�سمو  با�سم �ساحب  الع��ان �سدر  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10847 بتاريخ 2013/7/18     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدع�ى رقم 2013/1265   عمايل كلي                     
������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  الفنية  للخدمات  لن��د  م���وذر  ع��ل��ي��ه/1-  عليه  امل��ح��ك��وم  اىل 
الدعوى  2013/6/5 يف  بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  القامة 
امل��ذك��ورة اع��اه ل�سالح  / حممد ان��ور ح�سن ب��ودورو زم��ان بحكمت املحكمة- مبثابة 
احل�سوري- بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعي مبلغا وقدره 7.765 درهما )�سبع 
الف و�سبعمائة وخم�ض و�ستون درهما( وتذكرة عوده ملوطنه عينا او قيمتها نقدا مامل 
يلتحق بخدمة رب عمل اآخر، والزامها باملنا�سب من الر�سوم وامل�ساريف واعفت املدعي 
قابا  احل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.   من  ذل��ك  ماعدا  ورف�ست  منها،  ن�سيبه  من 
لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10847 بتاريخ 2013/7/18     
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم 2011/232 تنفيذ عمايل
ان��رتن��ا���س��ي��ون��ال - م��ن��ط��ق��ة حرة  ام  اي���ه ف  اي���ه  امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1-  اىل 
التنفيذ/ مايكال ويلك�ض    ذ.م.م    جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
عليك  اأق��ام  قد  القري�سي    حممد  ال�سيد  عقيل  حممد  وميثله:جمال 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  .بال�سافة  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )115206(
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   1153 مبلغ 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10847 بتاريخ 2013/7/18     
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم 2011/284 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �سده/1- �سعيد احمد يحيى علي جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
يف  ال�سادر  باحلكم  نعلنكم  كنعان  حليم  �سمري  وميثله:  �سديق  حممد  التنفيذ/ 
باعتباره   2011/6/16 بتاريخ  اخلمي�ض  يوم  كلي  عقاري   2009/426 رقم  الدعوى 
�سندا تنفيذيا وذلك: 1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )210472 درهم( والفائدة 
القانونية بواقع 5% وت�سليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خال 15 يوم 
من تاريخ ن�سر هذا العان. 2- بطان عقد البيع �سند الدعوى املربم بني املدعي 
واملدعى عليهما الوىل والثاين. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا 

العان. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10847 بتاريخ   2013/7/18     
         اعادة  اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2013/1787   عم جز- م ع- ب-اأظ

اخلط  حمل  عليه:  مدعي  الفلبني    اجلن�سية:  جو�ض  ربارتر  فاني�سا  مدعي/ 
عمالية   م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  للخياطة  الرفيع 
الرفيع للخياطة اجلن�سية: المارات  عنوانه:  املطلوب اعانه /  حمل اخلط 
بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الحد 
ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/28 املوافق 
8.30 �سباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة مبدنية 
حممد بن زايد �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
ايام على  بثاثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  امل�ستنداتك موقعا 

القل. �سدر بتاريخ  2013/7/14
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة اب�ظبي االبتدائية

العدد  10847 بتاريخ   2013/7/18     
         اعادة  اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2013/1719   عم جز- م ع- ب-اأظ

عليه:  بنغادي�ض مدعي  اجلن�سية:  علي  عبداملالك  الدين عامل  مدعي/ معني 
مطعم اجرا وخدمات متوين ميثلها/ علي خليفة علي را�سد الدرمكي اجلن�سية: 
المارات  مو�سوع الدعوى: م�ستحقات عمالية  املطلوب اعانه /  مطعم اجرا 
المارات     اجلن�سية:  الدرمكي  را�سد  علي  علي خليفة  وخدمات متوين ميثلها/ 
عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم 
باحل�سور  فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/7/22 موعدا  املوافق  الثنني 
ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة 
املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
على  ايام  بثاثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  امل�ستنداتك موقعا 

القل. �سدر بتاريخ  2013/7/2

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة اب�ظبي االبتدائية

العدد  10847 بتاريخ   2013/7/18     
            اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2013/763   مد جز- م ر- ب-ع ن

يحيى  امني  حممد  عنها/  وكيا  ال�سيارات  لتاجري  ال�سيارة  موؤ�س�سة  مدعي/ 
العبيدي اجلن�سية: المارات مدعي عليه: عمر عادل القباين اجلن�سية: �سوريا    
مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية مبلغ 2050درهم املطلوب اعانه /   عمر عادل 
القباين اجلن�سية: �سوريا عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاه وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/7/24 موعدا لنظر الدعوى، 
امام الدائرة الثانية ب� حمكمة  لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً 
العني البتدائية - الكائنة �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بثاثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  بدفاعك 

ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/7/16
قلم املحكمة  املدنية                                                                                                                                  

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10847 بتاريخ   2013/7/18     
            اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2013/559   جت جز- م ر- ب-ع ن

كري�سنا  عليه:  المارات مدعي  اجلن�سية:  الظاهري  �سامل  عبيد  �سامل  مدعي/ 
�ساجار النوار �سيثو ماده اجلن�سية:  هندي  مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية 
مببلغ 7500 درهم  املطلوب اعانه / كري�سنا �ساجار النوار �سيثو ماده اجلن�سية:  
وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  هندي  
املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/7/22 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة العني البتدائية 
- الكائنة املركز الداري �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بثاثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  بدفاعك 

ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/7/17
قلم املحكمة  التجارية                                                                                                                                  

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10847 بتاريخ   2013/7/18     
            اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2013/705   مد جز- م ر- ب-ع ن

عبداهلل  ح�سن  ه�سام  عنه/  وكيا  ال�سيارات  لتاجري  الطال  موؤ�س�سة  مدعي/ 
عليان  علي  حممد  �سامل  �سيف  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�سية:  العربي 
درهم      300 مببلغ  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  المارات   اجلن�سية:  الظاهري 
املطلوب اعانه / �سيف �سامل حممد علي عليان الظاهري اجلن�سية: المارات      
عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم 
باحل�سور  فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/7/29 موعدا  املوافق  الثنني 
ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة   
امل�ستنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا 
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �سدر 

بتاريخ  2013/7/16

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10847 بتاريخ   2013/7/18     
          اعالن للح�س�ر امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/206 ت  عمل -م ر- ت- ع ن )
طالب التنفيذ/حممد منان حممد ح�سني اجلن�سية: بنغادي�ض  املنفذ �سده 
: �سركة النجاج للمقاولت العامة اجلن�سية: المارات  املطلوب اعانه: �سركة 
النجاج للمقاولت العامة اجلن�سية: المارات  عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/398  
طلب  لنظر  موعدا   2013/7/30 املوافق  الثاثاء  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد 
-العني  التنفيذ  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�سور  مكلف  فانت  التنفيذ 
الكائنة باملقر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاه. 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.

 امـــــــارة ابـــــ�ظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10847 بتاريخ   2013/7/18     
          اعالن للح�س�ر امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/484 ت  جتر -م ر- ت- ع ن )
طالب التنفيذ/موؤ�س�سة الفحم الطبيعي لتجارة الفحم اجلن�سية: المارات     املنفذ 
�سده : عو�ض العبد علي العامري اجلن�سية: المارات املطلوب اعانه: عو�ض العبد 
علي العامري اجلن�سية: المارات عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب 
تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/1645   جت جز-م ر-ب- ع ن وحدد 
لنظره جل�سة يوم الثنني املوافق 2013/9/16 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف 
باحل�سور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ -العني الكائنة باملقر الرئي�سي �سخ�سيا 
او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند ب�سداد مبلغ 6150 درهم +  1000 درهم  اتعاب 
حماماة + 246 درهم ر�سوم الدعوى + 200 درهم ر�سوم التنفيذ +400 درهم م�ساريف 

العان بالن�سر. تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                                                                                                                     

 امـــــــارة ابـــــ�ظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10847 بتاريخ   2013/7/18     
          اعالن للح�س�ر امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/491 ت  جتر -م ر- ت- ع ن )
المارات    اجلن�سية:  البلو�سي  عبداهلل  ابراهيم  التنفيذ/عبدالكرمي  طالب 
اعانه:  املطلوب  هندي    اجلن�سية:  تومبات  الرحمن  جميب   : �سده  املنفذ 
طالب  ان  مبا  بالن�سر  عنوانه:  هندي     اجلن�سية:  تومبات  الرحمن  جميب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2013/236  
وحدد لنظره جل�سة يوم الحد املوافق 2013/9/22 موعدا لنظر طلب التنفيذ 
فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ -العني الكائنة باملقر 
الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند ب�سداد مبلغ 15700 
درهم + 628 درهم ر�سوم الدعوى+ 800 درهم م�ساريف العان بالن�سر +339 

درهم ر�سوم التنفيذ. تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                                                                                                                     

 امـــــــارة ابـــــ�ظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10847 بتاريخ  2013/7/18      
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدع�ى رقم 2012/1115   جتاري كلي                     
بان  نعلنكم  القامة  لنكراين مهاجر جمهول حمل  ها�سم  /1- حممد  عليه  عليه  املحكوم  اىل 
 / ل�سالح   اع��اه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2013/3/28 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
املدعى مبلغ  للبنك  ي���وؤدوا  ب��ان  املدعي عليهم  ب��ال��زام  �سوق مر�سد(  اي��ران )ف��رع  ���س��ادرات  بنك 
الف و�سبعمائة و�ستة  واربعون  وقدره 5.248.786.89 درهم ) خم�ض مايني ومائتان وثمانية 
وثمانون درهم وت�سعة وثمانون فل�ض( بالت�سامن والتكافل فيما بينهم على ان يكون بالن�سبة 
املبلغ  3.250.000 درهم ) ثاث مايني ومائتان  الرابع واخلام�ض يف حدود  للمدعي عليهما 
وخم�سون الف درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا اعتبارا من 2012/5/15 وحتى ال�سداد 
التام ف�سا عن الر�سوم وامل�ساريف والف درهم اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابا 
لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10847 بتاريخ   2013/7/18     
 اعالن للح�س�ر امام املحكمة يف اال�ستئناف رقم  1059/ 2013 -جتاري  - م ت- �س- اأظ

امل�ستاأنف : �سركة تعمري القاب�سة لا�ستثمار ذ.م.م اجلن�سية: المارات امل�ستاأنف 
مو�سوع  المارات   اجلن�سية:  واخرون  خ  م  �ض  للتمويل  الوفاق  عليه:�سركة 
ال�ستئناف : الغاء حكم يف �سق �سرط التحكيم  املطلوب اعانه/ديفيد جون 
برامياكومبي اجلن�سية: بريطانيا العنوان: بالن�سر مبا ان امل�ستاأنف قد ا�ستاأنف 
احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2013/163 جت كل- م ت-ب- اأظ وحدد لنظره 
جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/9/11 لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 9.30 
�سباحا امام الدائرة الثالثة حمكمة ا�ستئناف ابوظبي الكائنة-مع�سكر اآل نهيان 
التقدم مبذكرة بدفاعك و�سوار  بوا�سطة وكيل معتمد وميكنك  او  �سخ�سيا 

مل�ستنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�سة املحددة.

   امارة اب�ظبي) دائرة الق�ساء)
    حمكمة ا�ستئناف اب�ظبي

العدد  10847 بتاريخ   2013/7/18     
          اعالن للح�س�ر امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/7 ت  جتر -م ر- ت- اأظ )
اتوبا   : �سده  املنفذ  الهند   اجلن�سية:  لورين�ض   التنفيذ/بنيديكت  طالب 
اتوبا  اعانه:  املطلوب  الهند  اجلن�سية:  عبدالنزار  عبدالرحمن  رامباث 
رامباث عبدالرحمن عبدالنزار اجلن�سية: الهند عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/557 
 2013/7/22 املوافق  الثنني  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد  اأظ  ت-ب-  كل-م  جت 
موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة الوىل بادارة 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الرئي�سي  باملقر  الكائنة  -ابوظبي  التنفيذ 

لتنفيذ ال�سند اعاه. تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.

 امـــــــارة ابـــــ�ظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10847 بتاريخ   2013/7/18     
          اعالن للح�س�ر امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/127 ت  �سلح -م ر- ت- اأظ )
املنفذ  المارات   اجلن�سية:  الهرمودي  ر�سول  التنفيذ/عبداهلل حممد  طالب 
املطلوب  ال�سعودية  اجلن�سية  ال�سائغ  عبدالرحمن  فايز  عبداهلل   : �سده 
فايز  2-عبدالعزيز  ال�سائغ  عبدالرحمن  فايز  عبداهلل  اعانهما:1- 
طالب  ان  مبا  بالن�سر  عنوانه:  ال�سعودية  اجلن�سية:  ال�سائغ  عبدالرحمن 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم -  وحدد 
التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/7/30 املوافق  الثاثاء  يوم  جل�سة  لنظره 
الكائنة  -ابوظبي  التنفيذ  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�سور  مكلف  فانت 
باملقر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاه. تفاديا 

لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 قلم الت�فيق وامل�ساحلة                                                                                                                                 

 امـــــــارة ابـــــ�ظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10847 بتاريخ   2013/7/18     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/634 جتاري جزئي  

اىل املحكوم عليهما/ 1- جورج �سحود 2- رزيق عفاكي    العنوان بالن�سر 
2013/7/15م قد حكمت عليك هذه احلكمة  املوافق  بتاريخ  انه  نعلمك 
لقوارب  انتاليا  موؤ�س�سة   / ل�سالح  اع��اه  بالرقم  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف 
النزهة  بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري: بالزام املدعى عليها 
والر�سوم  دره��م  الف  ت�سعة   )9.000( وق��دره  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  ب��ان 
وامل�ساريف.  .�سدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/7/16 
حكما قابا لا�ستئناف خال 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك 

هذا امل�ستند.  
القا�سي/حممد عمر مقن�سة                  

 امارة اب�ظبي  )دائرة الق�ساء )      
املحكمة التجارية        

العدد  10847 بتاريخ   2013/7/18     
    اعالن بالن�سر 

املدعي: ع�سام �سبحي ح�سن قا�سم  
املدعى عليها: موؤ�س�سة اجلزيرة للمطابخ املعدنية 

لقد تقرر يف الق�سية رقم )2013/023 ( منازعات ايجارية املنظورة  امام جلنة 
�سبحي  ع�سام   / من  واملرفوعة  الثالثة(  اليجارية)اللجنة  املنازعات  ف�ض 
 - املعدنية  للمطابخ  اجلزيرة  موؤ�س�سة  عليها/  املدعى  لعان  قا�سم-  ح�سن 
املوافق  الح��د  ي��وم  ن�سرا-  حل�سور جل�سة  خ��ادم-  ابراهيم عبداهلل  ميثلها/ 
2013/7/21 يف ال�ساعة 01.00 ظهرا يف مقر اللجنة الكائن يف ابوظبي- �سارع 
 -2 رق��م  فيا  ال���زواج  �سندوق  بجانب  نهيان-  اآل  مع�سكر  منطقة   - ال��دف��اع 

الطابق الر�سي- وذلك على نفقة املدعي.
عائ�سة املرزوقي/رئي�سة ق�سم قلم الق�سايا                

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�س املنازعات االيجارية

العدد  10847 بتاريخ   2013/7/18     
 اعالن �سحيفة الطعن بالن�سر

اىل / موؤ�س�سة عرب احلقول للطاقة والن�ساءات    
بتاريخ  اب��وظ��ب��ي  ا�ستئناف  حمكمة  ع��ن  ال�����س��ادر  احل��ك��م  ب��ان  لديكم  معلوما  ليكن 
بالنق�ض �سدك من طرف  الطعن  فيه  2013/5/8 برقمي 398+2013/581  قد مت 
معت�سم  الفا�سل  املحامي/  بوكالة  العامة  لان�ساءات  القنطرة  �سركة  الطاعنة/ 
النق�ض  حمكمة  ل��دى  جت��اري،  نق�ض   2013/393 رق��م  الطعن  لها  وقيد   - املقبول  
بدفاعك  م��ذك��رة  النق�ض  مبحكمة  الكتاب  قلم  اي���داع  عليك  ل��ذا  اب��وظ��ب��ي.  ب��ام��ارة 
م�سفوعة ب�سند توكيل املحامي املوكل عنك وبامل�ستندات التي ترون تقدميها يف ميعاد 
امل��ادة 180 من  خم�سة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الع��ان وذل��ك تطبيقا لن�ض 

القانون الحتادي رقم 11 ل�سنة 92 يف �ساأن الجراءات املدنية.
رائدة حمم�د القي�سية

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء)
         حمكمة النق�س

العدد  10847 بتاريخ  2013/7/18      
   مذكرة اعالن  متظلم �سده   بالن�سر

   يف  الدع�ى 2012/323   تظلم جتاري               
القامة مبا  خ��ان جمهول حمل  /1-بخت منري جل جنان  �سده  املتظلم  اىل 
ان املتظلم / بنك ام القيوين الوطني- �ض م ع  قد اقام عليكم التظلم املذكور 
امر  رقم 2012/438  الدعوى  ال�سادر يف  القرار   اع��اه ومو�سوعه تظلم من 
على عري�سة جتاري والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 
2013/7/28 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة ch1B.6 لذا فانت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 
الق��ل.ويف حالة تخلفك فان احلكم  اي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
 رئي�س الق�سم                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد  10847 بتاريخ   2013/7/18     
       اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2013/975  جت  جز- م ت-ب- اأظ

مدعى/كافترييا �سباي�سي جاردن ميثلها/ مهند امني الوهاب اجلن�سية: المارات 
المارات    اجلن�سية:  والديكور  العامة  لل�سيانة  امللونة  النجوم  عليه:  مدعي 
مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية 7000 درهم املطلوب اعانه / النجوم امللونة 
لل�سيانة العامة والديكور اجلن�سية: المارات  عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم اخلمي�ض املوافق 2013/7/25 
امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/7/17
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                  

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة اب�ظبي االبتدائية

العدد  10847 بتاريخ   2013/7/18     
       اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2013/658  جت  جز- م ت-ب- اأظ

مدعى/فاطمة حممد عبده عبداهلل بوكالة ملكه علي عبداهلل امل�ستكاء اجلن�سية: 
المارات مدعي عليه: ان�ض مروان م�ساطي اجلن�سية: �سوريا  مو�سوع الدعوى: 
مطالبة مالية مببلغ وقدره 40000 درهم املطلوب اعانه / ان�ض مروان م�ساطي 
اجلن�سية: �سوريا  عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/22 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت 
فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 9.30 م�ساًء امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي 
بوا�سطة  او  �سخ�سيا  نهيان  اآل  مبع�سكر  التجارية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/7/11
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                  

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة اب�ظبي االبتدائية

العدد  10847 بتاريخ   2013/7/18     
       اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2013/571  جت  كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف وامل�ؤ�س�سات املالية
مدعى/بنك ام القيوين الوطني �ض م ع اجلن�سية: المارات مدعي عليه: عبداهلل حمد 
�سليم احلرتو�سي اجلنيبي اجلن�سية : المارات مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 
�سليم  حمد  عبداهلل   / اعانه  املطلوب  تاخريية   وغرامة  درهم   589425.53 وقدره 
احلرتو�سي اجلنيبي اجلن�سية : المارات  عنوانه: بالن�سر )نرفق لكم ن�سخة من تقرير 
اخلربة املودع للرد والعقيب ان اردمت ذلك( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه 
وحددت املحكمة يوم الثاثاء املوافق 2013/7/30 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور 
بوا�سطة وكيل معتمد وعليك  او  نهيان �سخ�سيا  اآل  التجارية مبع�سكر  املحكمة  الكائنة 
الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

بثاثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/7/15

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة اب�ظبي االبتدائية

العدد  10847 بتاريخ   2013/7/18     
       اعادة اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2013/840   عم جز- م ع- ب- اأظ

مو�سوع  م�سر  اجلن�سية:  عبدال�سمد  عبدالرحمن  حممود  مدعى/امين 
الدعوى: ايه ام ال�سرق الو�سط للمقاولت وال�سيانة العامة اجلن�سية: المارات 
ال�سرق الو�سط  ام  ايه  الدعوى: م�ستحقات عمالية املطلوب اعانه /  مو�سوع 
للمقاولت وال�سيانة العامة اجلن�سية: المارات عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي 
 2013/7/29 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام 
امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة حممد بن زايد - مزيد 
مول �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�ستنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �سدر 

بتاريخ  2013/7/15

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة اب�ظبي االبتدائية

العدد  10847 بتاريخ 2013/7/18     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدع�ى 2013/308   مدين جزئي               
اىل املدعى عليه /1-البراج الثاثة للتجارة العامة �ض.ذ.م.م- وميثلها قانونا/ 
حممد رايف ماباروال  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �سركة المارات 
لات�سالت املتكاملة �ض م ع  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  )90706.60دره�����م(   وق��دره  مببلغ  عليها  املدعى 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها 
 ch2D.17 جل�سة يوم الثاثاء املوافق 2013/7/23 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10847 بتاريخ  2013/7/18      
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدع�ى 2013/524   عقاري كلي                 
اىل امل��دع��ى عليه /1-���س��رك��ة ت�سابل ورل���د )�������ض.ذ.م.م(   جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مبا 
اقام  اهلي   قد  باقر  املدعي / مهناز فردقا�سمي وميثله: هبه علي غلوم  حممد  ان 
وال�سركة  املدعية  بني  املحرر  البيع  عقد  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
املدعى عليها وال��زام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )248.433 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد 
التام.   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/8/28 ال�ساعة 11.00 �ض بالقاعة 
ch1B.8 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
حالة  ويف  الق��ل،  على  اي��ام  بثاثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.  
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10847 بتاريخ  2013/7/18      
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدع�ى 2013/30   عقاري كلي                 
اىل املدعى عليه /1-زينب للتطوير العقاري �ض .ذ.م.م- وميثلها كارم جاهد 
زينل ح�سني  املدعي / من�سور عبداهلل  ان  القامة مبا  ب��اري   جمهول حمل 
يو�سف علي وميثله: هبه علي غلوم حممد باقر اهلي  قد اقام عليك الدعوى 
بالر�سوم  عليه  املدعى  ال��زام  مع  متخ�س�ض  خبري  بندب  املطالبة  ومو�سوعها 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2013/8/25 
ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�سة بثاثة ايام على القل، 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10847 بتاريخ   2013/7/18     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدم /)جعفر �صادق حامد ح�صن احلامد( بطلب 
اىل ق�صم التوثيق/حمكمة بني يا�ض البتدائية/

بتغيري ا�صمه من )جعفر ( اىل) حمد(  
 فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور باملحكمة 

خال 15 يوما من تاريخ ن�سر العان .
امل�ست�سار/ �سالح القا�سمي     
قا�سي حمكمة بني يا�س االبتدائية

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء)
اإدارة الكاتب العدل والت�ثيق

العدد  10847 بتاريخ   2013/7/18     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/250 جتاري جزئي  

العنوان  التفاعل ملقاولت الكرتوميكانيكال    اىل املحكوم عليه/ �سركة 
هذه  عليك  حكمت  قد  2013/7/15م  املوافق  بتاريخ  انه  نعلمك  بالن�سر 
ابوطالب لأعمال   / ل�سالح  اعاه  بالرقم  املذكورة  الدعوى  احلكمة يف 
الأ�سباغ والبا�سرت  بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري: بالزام 
املدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 5.250 خم�سة الف ومائتني 
وخم�سني درهما وت�سمينها ر�سوم وم�ساريف الدعوى. .�سدر بتوقيعي 
وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/7/16  حكما قابا لا�ستئناف خال 

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

 امارة اب�ظبي  )دائرة الق�ساء )      
املحكمة التجارية        

العدد  10847 بتاريخ   2013/7/18     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/814 جتاري جزئي  

اىل املحكوم عليه/ �سركة ال�سراج املنري للمقاولت العامة  العنوان بالن�سر 
2013/7/15م قد حكمت عليك هذه احلكمة  املوافق  بتاريخ  انه  نعلمك 
الربج�ض لعمال  �سركة   / ل�سالح  اع��اه  بالرقم  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف 
النجارة واحلدادة امل�سلحة بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري: 
 )20.000.00( وق���دره  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام 
ع�سرون الف درهم وت�سمينها الر�سوم وامل�ساريف  .�سدر بتوقيعي وختم 
 30 خال  لا�ستئناف  قابا  حكما   2013/7/16 املوافق  بتاريخ  املحكمة 

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

 امارة اب�ظبي  )دائرة الق�ساء )      
املحكمة التجارية        

العدد  10847 بتاريخ 2013/7/18    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة: �صروحي للبالط والرخام    )�ض.ذ.م.م(  
احمد  ال�سيخ  ملك   )903( رق��م  مكتب  ال��ع��ن��وان:   511913 الرخ�سة:  رق��م 
ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�سكل  زاي���د  ال�سيخ  ���س��ارع  دب���ي-  ب��ر  مكتوم-  اآل  �سعيد  ب��ن 
م�سئولية حمدودة رقم القيد بال�سجل التجاري: 52769 تعلن دائرة التنمية 
الواردة  بال�سركة  اخلا�ض  الرتخي�ض  الغاء  بانهاب�سدد  بدبي  القت�سادية 
اعاه وذلك مبوجب الجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه 
اي اعرتا�ض التقدم اىل دائرة التنمية القت�سادية بدبي من خال الربيد 
Suggest_compalin@dubaided.gov.ae مرفقا معه  اللكرتوين  
ن�سر  تاريخ  يوما من   )15( وذلك خال  الثبوتية  والوراق  امل�ستندات  كافة 

هذا العان.

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد  10847 بتاريخ 2013/7/18    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة: ملتي مود للتجارة   )�ض.ذ.م.م(  
ح�سن  عبدالواحد  ملك   10 رق��م  حم��ل  ال��ع��ن��وان:   597108 الرخ�سة:  رق��م 
الر�ستماين- بر دبي احلمرية ال�سكل القانوين: ذات م�سئولية حمدودة رقم 
بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن   1012154 التجاري:  بال�سجل  القيد 
بانهاب�سدد الغاء الرتخي�ض اخلا�ض بال�سركة الواردة اعاه وذلك مبوجب 
الج��راءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�ض التقدم 

اىل دائرة التنمية القت�سادية بدبي من خال الربيد اللكرتوين
كافة  م��ع��ه  م��رف��ق��ا   Suggest_compalin@dubaided.gov.ae  
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��ال  وذل��ك  الثبوتية  والوراق  امل�ستندات 

العان.

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد  10847 بتاريخ  2013/7/18      
 اعادة اعالن بالن�سر

2013/106 مدين جزئي
ا�سم املدعى عليه /بادام �سوجن دهامي

حيث ان املدعي/ مهدي فرج اهلل �سلجوقي نزاد
قد اقام املدعي الدعوى احلقوقية رقم 2013/106م مدين جزئي يقت�سى 
املوافق  يوم اخلمي�ض  �سباح  برا�ض اخليمة  املدنية  املحكمة  اىل  ح�سورك 
الدعوى  على  ولاجابة  �سباحا  والن�سف  العا�سرة  ال�ساعة  2013/7/25م 
او  احل�سور  ع��ن  تخلفك  حالة  ويف  ودف���وع  بيانات  م��ن  مالديك  وت��ق��دمي 
الدعوى  نظر  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  املحدد  الوقت  يف  عنك  وكيل  ار�سال 

غيابيا بحقك. حرر بتاريخ  2013/6/30.
           امني ال�سر

      حك�مة  را�س اخليمة االبتدائية
دائرة املحاكم           اعالن للح�س�ر امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/228ت ت�سل-م ر- ت- اأظ)
طالب التنفيذ/ موؤ�س�سة المارات لات�سالت اجلن�سية: المارات 

المارات    اجلن�سية:  حممد  عبداهلل  حممد  جا�سم   : �سده  املنفذ 
المارات  اجلن�سية:  حممد  عبداهلل  حممد  جا�سم  اعانه:  املطلوب 
ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�سر   عنوانه: 
التنفيذ ال�سادر يف الدعوى   وحدد لنظره جل�سة يوم الثاثاء املوافق 
امام  باحل�سور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/9/03
الدائرة الثالثة بادارة التنفيذ- ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�سي �سخ�سيا 
او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاه، تفاديا لتخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلربي.
قلم التنفيذ العام                              

 امارة اب�ظبي   - دائرة الق�ساء

 اخلمي�ض 18 يوليو 2013 العدد 10847      

          اعالن للح�س�ر امام ادارة التنفيذ
 يف التنفيذ رقم )2012/226ت ت�سل-م ر- ت- اأظ)
طالب التنفيذ/ موؤ�س�سة المارات لات�سالت اجلن�سية: المارات 

املنفذ �سده : حممد حليم الدين ار�سد اجلن�سية: المارات   املطلوب 
اعانه: حممد حليم الدين ار�سد اجلن�سية: المارات   عنوانه: بالن�سر  
يف  ال�سادر  التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
الدعوى   وحدد لنظره جل�سة يوم الثاثاء املوافق 2013/9/03 موعدا 
الثالثة  الدائرة  امام  باحل�سور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر 
او بوا�سطة  الكائنة باملقر الرئي�سي �سخ�سيا  التنفيذ- ابوظبي  بادارة 
التنفيذ  اجراءات  لتخاذ  تفاديا  اعاه،  ال�سند  لتنفيذ  معتمد  وكيل 

اجلربي.
قلم التنفيذ العام                              

 امارة اب�ظبي   - دائرة الق�ساء

 اخلمي�ض 18 يوليو 2013 العدد 10847      

اعالن باحل�س�ر  يف الق�سية التنفيذية
 رقم   2012/80 ات�ساالت

اىل املنفذ �سده: بداية المارات للمقاولت وال�سيانة العامة 
ذ.م.م    عنوانه: ن�سرا

الق�ساء  ب��دائ��رة  التنفيذ  ادارة  ام���ام  ب��احل�����س��ور  ن��خ��ط��رك   
�سباح  م��ن   )8.30( ال�ساعة  يف  امل��ح��ددة  للجل�سة  باأبوظبي 
يوم 2013/9/3 ويف حال عدم احل�سور فاإن املحكمة �ستتخذ 
الجراءات القانونية املنا�سبة. �سدر بتوقيعي وختم املحكمة 

بتاريخ  2013/7/15م
 القا�سي/ ه�سام الرتيكي    

دائرة الق�ساء- ادارة التنفيذ 

 اخلمي�ض 18 يوليو 2013 العدد 10847      

العدد  10847 بتاريخ 2013/7/18     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدع�ى 2013/464   جتاري جزئي             
اىل املدعى عليه  /1-وليد زهري ترعاين   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ بنك ام القيوين الوطني )�ض م ع( وميثله: خالد كلندر عبداهلل ح�سني  قد 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام 
التفاقية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   37061.12(
وحتى   2011/12/20 يف  احلا�سل  ال�ستحاق  تاريخ  من  �سهريا   %2.49 بواقع 
ال�ساعة   2013/8/19 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت  ال��ت��ام.  ال�سداد 
8.30 �ض بالقاعة ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثاثة ايام على القل.  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10847 بتاريخ 2013/7/18     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدع�ى 2013/385   جتاري كلي             
املايا  امل��دع��ي /  امل��دع��ى عليه  /1-اري��ن��ا انتونوفا  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  اىل 
انرتنا�سيونال ليمتد- �ض م ح وميثله: فهد �سلطان علي لوتاه   قد اقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ وقدره )200.000 درهم( قيمة ال�سيك و 
)1000درهم( تعوي�ض عن ال�سرار التي ا�سابتها والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ا�ستحاقق املبلغ وحتى ال�سداد التام. وحددت 
لها جل�سة يوم الحد املوافق 2013/7/28 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة ch1C.15 لذا 
فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10847 بتاريخ 2013/7/18     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدع�ى 2013/195   عقاري كلي             
اىل املدعى عليه  /1-اري�ستوكرات �ستار انف�ستمنت ذ.م.م   جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / حممد نا�سر عبدالرحيم وميثله: علي ابراهيم 
بندب  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اق��ام عليك  حممد احل��م��ادي   قد 
واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  امل��دع��ى  ال���زام  م��ع  متخ�س�ض  خبري 
ال�ساعة   2013/8/5 املوافق  الثنني  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   . املحاماة. 
11.00 �ض بالقاعة ch1B.8 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك 
للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

قبل اجلل�سة بثاثة ايام على القل.  
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10847 بتاريخ 2013/7/18     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدع�ى 2013/607   جتاري كلي                 
الدين  عاء  وميثلها/  ذ.م.م-  فانك�سن  اند  فيت  /1-�سركة  عليه   املدعى  اىل 
اخلطيب    جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �سركة جورميه جلف ذ.م.م- 
مبا�سري   حممد  ح�سن  �ساح  وميثله:  داوود  حممد  كمال  �سامي  وميثلها/ 
قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب خبري متخ�س�ض مع الزام 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  امل��ح��ام��اة.   وات��ع��اب  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  املدعى 
اخلمي�ض املوافق 2013/7/25 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة ch2E.22 لذا فانت 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10847 بتاريخ 2013/7/18     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدع�ى 2013/430   اح�ال نف�س م�سلمني                   
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه  /1-ران������دا اب��راه��ي��م ح��ج��ازي جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مبا 
قد  كنعان  حليم  �سمري  وميثله:  �ست�سليدر  ان��ت��ون  بيكا�ض  ك��اي   / امل��دع��ي  ان 
الق�سية   يف  ال�سادر  احلكم  بتنفيذ  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام 
99394 اف ال عن حمكمة مقاطعة مونتجومري بولية- مريياند بامريكا 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 
2013/7/29 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة ch1C.14 لذا فانت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على القل. 
 ق�سم ق�سايا اال�سرة                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10847 بتاريخ 2013/7/18     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدع�ى 2013/306   مدين جزئي             
مديرها/خالد  وميثلها  ذ.م.م  ال�سيارات  لتاجري  حنني  /1-�سركة  عليه  املدعى  اىل 
ابراهيم اجل��راد  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / ا�سامة احمد فروخ وميثله: 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د  العو�سي  ع��ب��داهلل  عبدالرحمن  ع��ب��داهلل  فريد 
املطالبة بالزام املدعى عليها بان توؤدي مبلغ وقدره )75000درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
التام.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2013/7/22 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2D.17
القل.ويف  على  اي��ام  بثاثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10847 بتاريخ 2013/7/18     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدع�ى 2013/33  ا�ستئناف عقاري
العقاري-  والتطوير  -تنميات لا�ستثمار   1  / امل�ستاأنف �سده  اىل 
جم��م��وع��ة ت��ن��م��ي��ات    جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل�����س��ت��اأن��ف /

ال�سادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  ق��د  ب�سار   مو�سى  عبدالرحمن 
بالدعوى رقم 2012/174 عقاري كلي بتاريخ 2012/12/31 وحددت 
لها جل�سه يوم الثنني املوافق 2013/7/22 ال�ساعة 10.00 �سباحا 
ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1C.11 بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطع�ن                           

حماكم دبي

حماكم اال�ستئناف

العدد  10847 بتاريخ   2013/7/18     
    اعالن حكم يف الدع�ى 2013/629 

تاريخ 2013/6/25  انه يف  نعلمكم  بالن�سر   العنوان:  ذ.م.م    اجل��ودة  �سدمي ل�ست�سارات  �سركة  عليه:  املحكوم 
املذكورة  ال��دع��وى  يف  احل�سوري  مبثابة  حكما  ابوظبي  الي��ج��اري��ة/  املنازعات  ف�ض  جلنة  عليكم  حكمت  قد 
باخاء   -1 اللجنة مبثابة ح�سوري:  ذ.م.م حكمت  العقارية  الول  �سركة اخلليج   : له  املحكوم  ل�سالح  اعاه 
الزام    -2 لا�ستعمال.  �ساحلة  للمدعية  وت�سليمها  اليجار،  يعقد  املبينة  لها  املوؤجر  العني  من  عليها  املدعى 
املدعى عليها بالقيمة اليجارية ال�سنوية امل�ستحقة واملتبقية من قيمة اليجار ال�سابقة التي تبداأ من تاريخ 
2011/12/12 حتى تاريخ 2012/12/11 مببلغ  40.968 درهم . 3- الزام املدعى عليها بدفع القيمة اليجارية 
امل�ستحقة من تاريخ انتهاء العقد يف 2012/12/12 وحتى تاريخ الخاء الفعلي بواقع )61.452 درهم( �سنويا 
نهائيا  احلكم  �سريورة  تاريخ  من   %4 التاخريية  والفائدة  التاريخ،  ذات  من   %5 القانونية  للزيادة  بال�سافة 
ولغاية متام ال�سداد مبا ل يجاوز املبلغ املحكوم به. 4- بالزام املدعى عليها بتقدمي براءة ذمة عن ا�ستهاك املاء 
والكهرباء حتى تاريخ ت�سليم العني املوؤجرة للمدعية. 5- الزام املدعى عليها الر�سوم وامل�سروفات. 6- برف�ض 
ما عدا ذلك من طلبات  حكما قابا لا�ستئناف خال )15يوما( اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا امل�ستند. 

�سدر بتوقيع وختم اللجنة.

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�س املنازعات االيجارية



راأ�ض  بعيد  ال��ع��امل كله يحتفل  ك��ان  ال���زوج زوج��ت��ه وه��و يبكي  حمل 
ال�سنة اأمام هو فيودع حبيبة العمر اإىل مثواها الأخري .. تركها الزوج 
وعاد يحمل هموم الدنيا كان عليه اإباغ اأولده الكبار الذي تزوجوا 
و�سديق  اأهله  اإب��اغ  عليه  ك��ان  كما  اأ�سرهم  مع  عنه  بعيدا  واأق��ام��وا 
عمره جون ميجور رئي�ض وزراء بريطانيا الأ�سبق لكن مكاملة مثرية 
و�سلته من امل�ست�سفى يف اخلام�سة �سباحا قال له الطبيب عليك اأن 

تعود ..زوجتك الآن حّية وتريد روؤيتك .

احلكاية مثرية .. واملفاجاآت كثرية !
لكن البداية كانت ليلة راأ�ض ال�صنة!

يف  بيته  اإىل  و�سل  عندما  بانك�ض  كلود  انده�ض  الليلة  ه��ذه  يف 
الق�سر  اأن��وار  فكل  بالقرب من كمربيدج يف اجنلرتا  �ستونلي 
م�ساءة لكن الوقت متاأخر حيث انت�سف الليل منذ وقت طويل 
وكلود كان واثقا اأنه �سيجد زوجته نائمة منذ وقت طويل يف 
هذه ال�ساعة املتاأخرة وعندما دخل املنزل وجد الدور الأر�سي 
خاليا ف�سعد اإىل الدور العلوي لكنه مل يجد اأي �سوت واأخريا 

اأجته اإىل غرفة نوم زوجته وجدها ممدة على فرا�سها ولكنها 
ل ترتدي ماب�ض النوم كان الزوج ي�سعر اأن هذا الو�سع لي�ض 

طبيعيا فاقرتب منها واأم�سك بيدها كانت يدها باردة اأنه ل 
ي�سدق اأن تكون زوجته قد فارقت احلياة ..

يجري اإىل الهاتف لات�سال بطبيب العائلة قائا 
دايف ماتت لكن كيف حدث ذلك؟ يف هذه الليلة 

اإىل  ليلة راأ���ض ال�سنة اجلديدة ذهب كلود 
ابنته ليقول لها ولأبنائها كل عام واأنتم 

بخري وقد رف�ست دايف الذهاب معه 
لأنها كانت ت�سعر ببع�ض التعب 
وف�سلت اأن تنام مبكرا وها هي 
الآن قد ترقد با حياة يف ليلة 

راأ�ض ال�سنة .

مفاجاأة الطبيب
و�سل ب�سرعة الدكتور وي�سون 
وبعد  بانك�ض  عائلة  بيت  اإىل 
ك�سف �سريع قال للزوج كلود 
اأن تكون قد  اإن��ه من املرجح 
اأزم��ة �سرع لكن  اأث��ر  توفيت 
هذا  اأن  جيدا  يعلم  الطبيب 
امل���ر����ض ن�����ادرا م���ا ي�����وؤدي اإىل 

م��ن ده�سته  زاد  ال��وف��اة ومم��ا 
 61 ع��ن  ي��زي��د  اأن عمر دايف ل 

عاما وتتمتع ب�سحة جيدة وقلب 
يف  يكتب  اأن  يعر�ض  ل��ذل��ك  ق��وي 

�سهادة لوفاة اإنها حدثت لأ�سباب غري وا�سحة وطالب بت�سريح اجلثة 
فورا!!

وق������ال الطبيب: اأنني يف غاية الأ�س����ف ولك����ن الق������انون يحتم علّى 
�سيارة  لرت�سل  بامل�ست�سفى  �ساأت�س����ل  اجلث���ة  بت�س��ريح  اأط����ال���ب  اأن 

اإ�سعاف .
ورغم رف�ض الزوج اأن يقوم الطبيب ال�سرعي بت�سريح جثة زوجته اإل 
اأن الطبيب اأ�سر على قراره القانون هو القانون ويطلب الطبيب من 
كلود اأن يخلع املجوهرات التي ترتديها زوجته بعد 
اأقل من �ساعة خرج ج�سد دايف من املنزل وبهذا 
امل�سه�����د الأليم اأدرك الزوج اأن اأربعني عاما 
انتهت  قد  ال�سعيدة  الزوجية  احلياة  من 
انتهت فجاأة يف الوقت نف�سه الذي يحتفل 

فيه العامل بقدوم عام جديد.

اإبالغ الأهل والأ�صدقاء بخرب 
الوفاة

املنزل  تغادر  الإ�سعاف  �سيارة  كانت  وبينما 
ليبلغ  الهاتف  �سماعة  كلود يرفع  ال��زوج  كان 
اأب��ن��ائ��ه ال��ث��اث��ة اأن��ه��م ف��ق��دوا وال��دت��ه��م عليه 
اإب��اغ الأه��ل والأ�سدقاء مبا فيهم رئي�ض وزراء 
بريطانيا الأ�سبق جون ميجور باعتباره �سديق 
حميم للعائل ة ويف الرابعة من �سباح اأول 
دايف  ج�سد  و�سل  اجلديد  العام  اأي��ام 
يدعي  �سخ�ض  وقام  امل�ست�سفى  اإىل 
اجل�سد  ب��ت��و���س��ي��ل  ����س���ون  داف���ي���د 
بنف�سه اإىل امل�سرحة اإنه يكر هذا 
املكان الكئيب لكنه يعرف دايف 
منذ زمن بعيد منذ كانا معا 
يف املدر�سة ثم فرقتهما الأيام 
م���ن ج��دي��د عندما  وال��ت��ق��ي��ا 
للنادي  رئي�سا  زوجها  اأ�سبح 
اأثناء  بها  يلتقي  وكان  املحلي 

املباريات 
اإنه ي�سعر اأن من واجبه 

األ يرتك ج�سد �سديقة الطفولة يف ليلة راأ�ض ال�سنة وحيدا فق�سي 
بجانبها بقية الليلة.

دايف حية ومل متت
اأثناء  فجاأة  لكن  دافيد�سون  كني  النوم  غالب  �سباحا  اخلام�سة  ويف 
ال�ساق تنب�ض و�سع  اأحد �سرايني  راأى  الق�سرية  يقظته من غفوته 
ال�ساق  يف  ي�سري  وال���دفء  النب�ض  ف�سعر  ال�سريان  مكان  على  ي��ده 
اإل �سيئا واح��دا دايف بانك�ض لي�ست ميتة بل  واجل�سد وه��ذا ل يعني 

حية .
دافئ  و�سع  ما مت  و�سريعا  الطبيب  دافيد�سون لإح�سار  نه�ض كني 
يف غرفة النعا�ض واأمام ده�سة اجلميع عادت احلياة �سيئا ف�سيئا اإىل 

ج�سم دافئ.
ويف ال�ساعة ال�سابعة �سباحا رن جر�ض الهاتف يف منزل عائلة بانك�ض 
فرفع كلود ال�سماعة و�سمع املتحدث يقول له: اأنا الدكتور جام�سون 
اأقول  كيف  اأع��رف  ل  حقا  اآ�سف  اأن��ا  ب��روك  هين�سينج  م�ست�سفي  من 
لك هذا اخلرب فزوجتك حية وهي الآن ب�سحة جيدة لكن كلود مل 
ي�ستطع ا�ستيعاب منا يقوله له الطبيب فرد عليه الطبيب ما قاله 
اإنها تنتظره  اأن دافئ ما زالت على قيد احلياة  ا�ستوعب كلود  حتى 
بجانبها  زوجها  ك��ان  �ساعة حتى  ن�سف  امل�ست�سفي ومل متر غري  يف 
ال�سامل  الفح�ض  اأي��ام من  امل�ست�سفى بعد ثاثة  وخرجت دافئ من 
اآثار  اأي  من  ت�سك����و  ل  وحتى  اأم����را�ض  اأي  من  تع�����اين  ل  اإنها  لها 
املم�����ر�سة  وجه  تتذكر  عندم�����ا  الآن  تبت�سم  وهي  املثرية  ملغامرتها 
التي ردت على ات�س�����ال جون ميجور الذي ك�����ان يطمئن على نف�سه 

على �سحتها.
�سع����روا  ما  بع�ض  ي�سف�����ون  الذين  املر�س����ي  بع��ض  خ������اف  وعلى 
اأي  تتذكر  دافئ ل  لها فان  التي تعر�س���وا  الغيبوبة  اأثناء  اأورواه  به 
�سيء عن اأي �سيء عن ال�ساعات القليلة التي عا�ستها يف حالة فقدان 

الوعي.
كان اجلو  واح��د  ب�سيء  اإل  اأ�سعر  ا�ستيق��ظت مل  قالت عندم���ا  فقط 
ف��ورا يف  ول��و و�سعوها  ال�سقيع  يقتلها  اأن  وك��ان ميكن  للغاية  ب��اردا 

ثاجة املوتى.

�صبهة حول الطبيب 
يرى الكثريون اأن الدكتور وي�سون الذي فرط يف هذه الليلة يف تناول 
ال�سراب ت�سرع يف اإ�سدار �سهادة الوفاة لكن عائلة بانك�ض ترف�ض حتى 
الآن اأن توج له اأي اتهام لكن الق�ساء املحلي فتح حتقيقا ب�ساأن هذه 

الق�سية.
يقول كلود بانك�ض اإذا تبيناأن الدكتور وي�سون ارتكب خطاأ فلن نرتدد 
يف رفع ق�سية �سده لكن حتى الآن ل ن�ستطيع اأن نوجه له اأي اتهام 
اأ مام ال�سديق كني الذي كان ال�سب يف اكت�ساف املعجزة فاإنه يبت�سم 
اأن��ه لول وج��وده اإىل داف��ئ ما حتققت هذه  يف توا�سع عندما ي�سمع 

املعجزة . 

الطبيب اأ�شدر �شهادة وفاتها ثم ا�شتيقظت من موتها يف امل�شرحة

ال�شائق تزوج �شرًا 
وعندما طالبته باإ�شهار الزواج خنقها ودفنها

الزمان: ال�ساد�سة �سباحا
املكان: منطقة نائية بالقرب من 

مدينة حلوان
ه���ذه  يف  مي���ي���زه���ا  ل  امل���ن���ط���ق���ة 
الهدوء  ���س��وى  امل��ب��ك��رة  ال�����س��اع��ة 

الذي يلف املكان.
هاين  �سوى  اأح��د  هناك  يكن  مل 
تفرغا  �سديقان  وه��م��ا  و�سمري 
للعمل مع والداهما اعتادا املرور 
ذهابهما  اأثناء  املنطقة  هذه  من 
اأمم م�سهد  توقفا  للعمل وفجاأة 
غريب كف ليد اآدمية تخرج من 
تاأكد  ومل���ا  منها  اق��رتب��ا  ال��رم��ال 
اأ���س��رع��ا ه��رب��ا م��ن امل��ك��ان ليبلغا 
رجال املباحث مبا �ساهداه وبعد 
دق���ائ���ق و���س��ل��ت ق����وة م���ن رجال 
ا�ستخراج  بعد  واأت�����س��ح  امل��ب��اح��ث 
نحو  يف  ل�������س���ي���دة  اإن����ه����ا  اجل����ث����ة 
عمرها  م��ن  والع�سرين  الثالثة 
اجللد  م�����ن  ج���اك���ي���ت  ت�����رت�����دي 
مامح  ا���س��رتي��ت�����ض  وب��ن��ط��ل��ون 
معلومة  غري  تكون  تكاد  وجهها 
طعنات  اأي  ب��اجل��ث��ة  ت��وج��د  ول 
يوجد  ك��ان  واإن  نارية  طلقات  اأو 
حول رقبتها بقايا اي�سارب ي�سري 
ب��ه كما ل  م��ات��ت خنقا  اأن��ه��ا  اإىل 
يوجد يف ماب�سها ما يدل على 

�سخ�سيتها.
وب��داأ رج��ال املباحث اخليط من 
باغات  ب��ف��ح�����ض  وذل������ك  اأول 
موا�سفات  اأن  واكت�سفوا  الغياب 
كبري  ح��د  اإىل  تتطابق  القتيلة 
م��ع م��وا���س��ف��ات ك��واف��رية ا�سمها 
عزة كان اأهلها قد ح��رروا باغا 
العثور  قبل  امل��ن��زل  ع��ن  بغيابها 
على جثتها بنحو 20 يوما وعلى 
التي  اأ�سرتها  ا�ستدعاء  مت  الفور 
تعرفت عليها واأر�سلت اجلثة اإىل 
وبداأ  لت�سريحها  ال�سرعي  الطب 

البحث عن  املباحث رحلة  رجال 
اجلاين اأو اجلناة.

حتريات املباحث
تبني اأن املجني عليها كانت تعمل 
يف حمل كوافري قريب من بيتها 
�سنة تعرفت على  اأقل من  ومنذ 
�سائق تاك�سي يدعى عديل وذلك 
يوم  ذات  بتو�سيلها  ق��ام  عندما 
ب��ع��د ذلك  ب����داأ  ث���م  اإىل م��ن��زل��ه��ا 
اإل��ي��ه��ا يف م��واع��ي��د ذهابها  ي��اأت��ي 
العاقة  توطدت  حتى  وعودتها 
ال����زواج  ع��ل��ي��ه��ا  وع���ر����ض  بينهما 
يكون  اأن  عليها  ا���س��رتط  ولكنه 
الزمن  زواجهما �سرا لفرتة من 
اأهله  عند  للمو�سوع  حتى ميهد 
ال���زواج من  الذين ي��ري��دون منه 

ابنة عمه.
وب��ع��د ت���ردد واف��ق��ت ال��ف��ت��اة على 
طلبه ودخ��ل��ت ع�����ض ال��زوج��ي يف 
�سقة مفرو�سة كان  داخ��ل  �سمت 
عملها  ان��ت��ه��اء  بعد  بها  يلتقيان 
اأو قبل ذهابها اإىل العمل ومرت 
ع�سرة اأ�سهر على هذا الزواج اإىل 
هذا  م��ن  تتململ  ع��زة  ب���داأت  اأن 
باملهانة  ي�سعرها  ال���ذي  ال��و���س��ع 
الزوجية  ح��ي��ات��ه��ا  ت��ع��ي�����ض  وه���ي 
كزوجة  ح��ق��ه��ا  مت��ار���ض  اأن  دون 
م��ث��ل ك���ل ال���زوج���ات ���س��اق��ت بها 
التي  ال�سرية  ال��زن��زان��ة  ج���دران 
ف��ر���س��ه��ا ع��ل��ي��ه��ا زوج���ه���ا وب����داأت 
لهذا  ح�����د  و�����س����ع  يف  ت���ف���احت���ه 
املوقف املهني لها واأن��ه لبد من 
اإع���ان زواج��ه��م��ا على امل��اأ لكن 
اأن  اأفهمها  نهرها  ع��ديل  ال���زوج 
بداأت  مثلما  �ست�ستمر  حياتهما 
واأن���ه���ا ك��ان��ت م��واف��ق��ة ع��ل��ى هذا 
الو�سع وعندما اأخربته اأن وعده 
اأن يكون ذلك لفرتة موؤقتة  لها 

ليحول  الغ�سب  ب��رك��ان  ان��ف��ج��ر 
ويهرب  ج��ح��ي��م  اإىل  ال�������س���ع���ادة 
بني  امل�ساجرات  واأ�سبحت  احلب 
الزوجني برناجما يوميا عندما 

يتقابا.
الزوجة  م��ن  ���س��دي��دة  وب��ن��ع��وم��ة 
ا�ستطاعت احل�سول على توقيعه 
األف  خم�سني  مببلغ  �سيك  على 
ج��ن��ي��ه ���س��م��ان��ا حل��ق��وق��ه��ا وحتى 
لكن  بها  يغدر  لن  اأن��ه  لها  يثبت 
الزوج بعد اأيام فطن اإىل اأنه ورط 
واأنها  ب��ه  ل��ه  قبل  ل  فيما  نف�سه 
ال�سيك  ب��ه��ذا  ت��ه��دده  اأن  مي��ك��ن 
اأن  وي��ب��دو  زواج����ه  ي�سهر  مل  اإذا 
قربها  ف���ت���ح���ت  غ������زة  ال�����زوج�����ة 
ال�سيطان من  فقد متكن  بيدها 
اإىل جمرم  ال��زوج ع��ديل وحوله 
وم��زور حيث �سرق هوية زوجته 
بجارته  وا���س��ت��ع��ان  ال�����س��خ�����س��ي��ة 
اأن تقوم  التي حتبه وطلب منها 
دقائق  مل��دة خم�ض  الزوجة  ب��دور 

ا�سطحبها اإىل اأقرب ماأذون وقام 
عزة  زوجته  اأنها  على  بتطليقها 
بعد اأن زور يف هويتها ال�سخ�سية 
مكان  ج����ارت����ه  �����س����ورة  وو�����س����ع 
���س��ورت��ه��ا وق���ام���ت ب��ت��ربئ��ت��ه من 
كافة حقوقها واأي ديون لها عليه 
مبا فيها ال�سيك الذي حرره لها 

باعتباره موؤخر �سداقها.
وه���و  امل�����ن�����زل  اإىل  ع������ديل  ع������اد 
خطته  ت��ن��ك�����س��ف  األ  ح���ري�������ض 
وعندما قابل عزة زوجته كما هو 
متفق ابدى لها اعتذاره عما بدر 
باإعان  منه ووعدها من جديد 
اأ���س��ب��وع ولكي  زواج��ه��م��ا خ���ال 
ي���وؤك���د م�����س��ل��ح��ة ل��ه��ا دع���ه���ا اإىل 
بعد  املنطقة  يف  ب�سيارته  ن��زه��ة 
اأح���د مطاعم  ت��ن��اول ال��ع�����س��اء يف 
امل��دي��ن��ة يف ال��ط��ري��ق ت��ظ��اه��ر اأن 
اأ�سابها عطل نزل منها  ال�سيارة 
العطل حلقت  �سبب  للبحث عن 
ت�����س��األ��ه عن  اأن  ع����زة وق���ب���ل  ب���ه 

اخللف  من  بادرها  العطل  �سبب 
ب�سرعه  ل��ف��ه  ب��اي�����س��ارب  بخنقها 
مقاومته  ح��اول��ت  رقبتها  ح���ول 
لكنه متكن منها واأجهز عليها ثم 
جردها من م�سوغاتها وحفر لها 
حفرة وو�سعها فيها واأهال عليها 

الرمال واختفى من املكان.

التو�صل اإىل اجلاين
بعد اأن جتمع كل هذه املعلومات 
التي اأفرزتها جهود البحث القي 
وبتفتي�ض  ال����زوج  ع��ل��ى  ال��ق��ب�����ض 
عروا  اأ���س��رت��ه  م��ع  �سكنه  حم��ل 
على البطاقة املزورة التي حتمل 
بيانات القتيلة و�سورة �سديقته 
تطليقها  يف  ا���س��ت��خ��دم��ه��ا  ال��ت��ي 
بجرميته  اع���رتف  ومب��واج��ه��ت��ه 
فاأمرت النيابة بحب�سه على ذمة 
للمحاكمة  ت��ق��دمي��ه  ال��ت��ح��ق��ي��ق 
املحكمة  وح���ك���م���ت  اجل���ن���ائ���ي���ة 

بال�سجن املوؤبد. 

ليلة م�شرع زوج الأم 
بداأت الق�ض بعد وفاة الزوج ب�سهور قيلة عندما فكرت اأرملته يف الزواج ومل 
تفكر حلظة واحدة يف م�سري ابنتها الأوىل يف الع�سرين من عمرها والثانية يف 
احلادية ع�سرة ظلت فكرة الزواج ت�سيطر على عقلها حتى وجدت من يقنعها 
اإح��دى �سديقات الأم الأرم��ل��ة على  ال��زوج كانت  اإىل ق��رار  اأك��ر ويدفعها  بها 
معرفة بنواياها فظلت هي الأخرى تلح عليها حتى جاء ا ليوم الذي هم�ست 
لها فيه عندي لك عري�ض منا�سب جدا. اأما العري�ض الذي عر�سته ال�سديقة 
على الأم فهو رجل يف الأربعني من عمره ومل ي�سبق له الزوج من قبل ووجدت 
فيه الأرملة كل ال�سروط التي ترغبها يف زوجها الثاين وبعد قليل من الرتدد 

وافقت الأم بالرغم من اعرتا�ض ابنتها.
 مل يكن اأبا ول حنونا تزوجت الأرملة واأقام الزوج يف �سقتها مع ابنتيها وكانت 
ابنتيها  اأبا حنونا و�سوف يغدق من رعايته على  �سيكون  اأن زوجها  الأم تظن 
ليعو�سهما عن والدهما.مل تكن الزم قريبة من تفا�سيل احلياة اليومية داخل 
ال�سقة مبعنى اأن زوجها الربعيني بداأ اأثناء غيابها يتحدث اإى ابنتيها وخا�سة 
البنة الكربى بطريقة غري مهذبة كان يوجه اإليها الغزال يف مفاتها بطريقة 
جارحة للم�ساعر وغالبا ما كان يراقبها يف �سريها وجلو�سها ويتل�س�ض عليها 
يف غرفتها ويف نف�ض الوقت بداأ الزوج بغري معاملته لزوجته وبداأ ي�سخر منها 
اأمام ابنتيها واأ�سبح ي�سربها دون حرج.البنة الكربى �ساقت بكام وت�سرفات 
ا�ستقرار  م��ن  تبقى  م��ا  على  اأم��ه��ا حفاظا  اب��اغ  يف  تفكر  ولكنها مل  الأم  زوج 
ابتلعت البنة  الأم لذلك  ال��زوج من ق�سوته على  البيت وحتى ل يزيد  داخ��ل 
اإ لى وعيه و�سمريه.لكنه مل  اأمها ولذت بال�سمت لعله يعود  كل م�ساوئ زوج 
الأم يف  بالغ زوج  الأم للت�سوق  اأو �سمريه ويف يوم خرجت فيه  اإىل وعيه  يعد 
م�سايقات لابنة وحتت التهديد بال�سرب والطرد طلب منها اأن ترق�ض له 
رف�ست الفتاة يف بادئ الأ مر ولكنه مل يرتاجع عن �سلوكه واإ�سرار على طلبه 
ابنة زوجته  اأن يعتدي على  التجريح والإهانة  �سيل من كلمات  وح��اول حتت 
فلم جتد الفتاة اأمامها �سوى ال�سراخ باأعلى �سوتها وهي ترتع�ض من اخلوف 
والرعب وحاول الزوج اأن مي�سك بها ولكنها اأفلتت من بني يديه واندفعت اإىل 
املطبخ.ويف ثوان كان بيدها �سكني حاول اأن ينتزعه منها ولكن الفتاة اأفلتت ثم 
اأختها وراح��ت ت�سرخ  ا�ستدارت لتطعنه يف ظهره ثاث طعنات ثم احت�سنت 
الزواج  املجنونة يف  رغبتها  ب�سبب  ما حدث  لتكت�سف  الأم  ع��ادت  فزع حتى  يف 
زوج  من  له  تعر�ست  ما  تفا�سيل  الفتاة  روت  املحكمة  ابنتها.واأمام  واإه��م��ال 
اأ�سدرت  الأم وق�سة اليوم الأخري وكيف قتلته دفاعا عن �سرفها ويف النهاية 

املحكمة حكمها بالرباءة. 

ح�ادث وق�شايا
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مياهه  تتدفق  و�سال  و���س��ي��ارات،  وم���زارع  وق�سور  ط��ائ��رات 
ت��ودع يف امل�سارف.. ورحلة  العام، واأم��وال نقدية  على م��دار 
مع  امل�ساهري  عجائب  بع�ض  اإن��ه��ا  اخل��ارج��ي..  الف�ساء  اإىل 
ال�سن  يف  وف���ارق  دولر،  م��اي��ني  بخم�سة  ه��دي��ة  ه��اري�����ض.. 
قدره �ستون عاماً فقط! فقد قدم نا�سر جملة الباي بوي 
)87 عاماً( هدية غري عادية لعرو�سه، التي ت�سغره ب�ستني 
ع��ام��اً، ع��ب��ارة ع��ن م��ن��زل فخم على ت��ال ه��ول��ي��وود، و�سدد 
ثمنه خم�سة مايني دولر نقداً. املفاجاأة كانت حني �سجل 
العري�ض املنزل، الذي تبلغ م�ساحته خم�سة اآلف وت�سعمائة 
قدم مربعة، با�سم يل لوفيت اأم العرو�ض، فما كان من احلماة 
اإل اأن �سرحت باأن هيو هافرن اإن�سان رائع، ومتنت للعرو�سني 
حياة �سعيدة. مل تقت�سر هدايا العري�ض على املنزل الفخم، 
فقد اأتبعه بخامت ثمنه ت�سعمائة األف دولر، و�سيارة ريا�سية 

من طراز بينتلي، يقدر ثمنها بن�سف مليون دولر.

توم كروز 
ك����روز خلطيبته ك��ات��ي ه��ومل��ز ط���ائ���رة م���ن طراز  ت���وم  ق���دم 
قبل  وذل���ك  دولر،  مليون  ع�سرون  ثمنها  )غ��ال��ف�����س��رتمي(، 
يف�سل  اإن��ه  يومها  وق��ال   ،2005 ع��ام  زواجهما  م��ن  اأ�سهر 
من  ب���دًل  ل��ه��ا،  حبه  على  كدليل  عالياً  حتلق  اأن  خلطيبته 
اإ�سبعها، حتى لو كان اخلامت  ت�سعه يف  اأن يقدم لها خامتاً 

مبايني الدولرات.
الت�سميم  بنف�سها  خطيبته  ت��خ��ت��ار  اأن  ع��ل��ى  ك���روز  واأ���س��ر 
وال���دي���ك���ور ال��داخ��ل��ي ل��ل��ط��ائ��رة، وب��ال��ط��ب��ع ه���و ال����ذي �سدد 

الفاتورة.
يف عام 2012 تقدمت كاتي هوملز بطلب الطاق، وبالفعل 
الطائرة  وم��ع  لنف�سها،  بالطائرة  واحتفظت  عليه  ح�سلت 
ب��ع��دة م��ن��ازل و�سقق ك��ان ت��وم ا���س��رتاه��ا يف  اأي�����س��اً  احتفظت 

العديد من مدن ودول العامل.
مايك تاي�صون

مايك تاي�سون حقق ثروة مبئات مايني ال��دولرات، واأنفق 
حتت  اإفا�سه  لإع��ان  ا�سطر  اأن  اإىل  اأي�ساً،  املايني  مئات 

وطاأة ديون بع�سرات املايني.
املاكمة،  حلبة  على  هوليفيلد  اإيفاندر  خ�سمه  ع�ض  حني 
اأم��ام عد�سات التلفزيون، التي نقلت  اأذن��ه  وق�سم ج��زءاً من 
اأن��ح��اء ال��ع��امل، و���س��ف��ه ك��ث��ريون بالوح�ض  احل���دث اإىل ك��ل 
الثقيل  للوزن  املاكمة  يف  العامل  بطل  يكتف  ومل  الهائج. 
اأبطال  م��ن  ك��ث��ريي��ن  ع��ل��ى  تهجم  ب��ل  خ�����س��م��ه،  اأذن  بق�سم 
املاكمة، وعلى مذيع كان يجري مقابلة معه، وعلى بع�ض 

الن�ساء اأي�ساً.. وقد اأودع ال�سجن بعد اإدانته بالغت�ساب.
ل��ك��ن م���اذا ع��ن اإ���س��راف��ه ال��ره��ي��ب وت��ب��ذي��ره ال���ذي ل يعرف 

احلدود؟
�سيارات،  وع�سر  مائة  قليلة  �سنوات  خ��ال  الرجل  ا�سرتى 
ومنرين اأحدهما من الهند والآخر من افريقيا.. وا�سرتى 
لزوجته حينذاك، روبني كيفن، حو�ض ا�ستحمام )بانيو( من 

قطعة واحدة من الرخام الأ�سود مبليونني من الدولرات.

ديفيد بيكهام
ل يتوانى قائد املنتخب الإنكليزي لكرة القدم، وجنم منتخب 
غالك�سي لو�ض اأجنلو�ض، عن تقدمي الهدايا الثمينة لزوجته 

فيكتوريا، جنمة فرقة )�سباي�ض غريلز( ال�سابقة.
لها قادة )بولغاري(  ففي عيد ميادها �سنة 2006، قدم 
والياقوت  باملا�ض  بالكامل  مغطاة  دولر  م��اي��ني  بثمانية 

الأحمر والياقوت الأزرق.
يقال اإن فيكتوريا �ساهدت املمثلة كريا نايتلي تتحلى بقادة 
يف غاية اجلمال اأثناء ح�سورها حفل توزيع جوائز الأو�سكار، 
فوقعت يف حبها، وحني اأبدت اإعجابها بهذه القادة لزوجها 
�سارع لات�سال بال�سركة امل�سنعة على الفور، وطلب ت�سنيع 
قادة اأحلى وتزيينها بثاثة اأ�سعاف قطع املا�ض والياقوت.

ويف عيد ميادها �سنة 2007، اأقام لها حفًا قدرت تكاليفه 

باملايني يف ق�سرهما املطل على العا�سمة ال�سبانية مدريد، 
يف  يعملون  طباخني  ث��اث��ة  ل��ن��دن  م��ن  لها  اأح�سر  ويومها 
واحد من اأ�سهر املطاعم اليابانية يف العا�سمة الربيطانية، 
وذلك على منت طائرة خا�سة، لتح�سري الأ�سناف اليابانية 

التي حتبها.
الإعام،  و�سائل  واأذه��ل��ت  لزوجته  قدمها  التي  الهدية  اأم��ا 
وت�سنيع  العنب  ل��زراع��ة  �سا�سعة  م��زرع��ة  ع��ن  ع��ب��ارة  فكانت 
النبيذ يف كاليفورنيا. لي�ض هذا فقط بل قرر اإطاق ا�سمها 
على النبيذ، الذي �سيخ�س�ض للعائلة والأ�سدقاء فقط كما 

قال.

بيون�صيه
املغنية  اأه����دت  والأرب���ع���ني،  ال��واح��د  م��ي��اده  ع��ي��د  مبنا�سبة 
ريا�سية  �سيارة  زي(   - )جيه  ال��راب  مغني  زوجها  بيون�سيه 

مبليونني من الدولرات من طراز بوغاتي فريون.
ال�����س��ي��ارة ه��ي الأغ��ل��ى والأ�سرع  اأن ه���ذه  ال��ع��ارف��ون  وي��وؤك��د 
يف  كيلومرتات   408 �سرعتها  تبلغ  اإذ  العامل،  �سيارات  بني 
ال�ساعة، وميكن اأن ت�سل اإىل �سرعة 96 كيلومرتاً يف ال�ساعة 

خال ثانيتني ون�سف الثانية فقط عقب انطاقها.
اأحد املقربني من املغنية )29 عاماً( قال اإنها اأو�ست ال�سركة 
امل�سنعة بتجهيز ال�سيارة، وهي عملية ا�ستغرقت �سنة كاملة، 
فاجاأته  مياده  عيد  ويف  لنف�سها،  بال�سر  خالها  احتفظت 

بال�سيارة املتوقفة اأمام منزلهما.
باأ�ض  ل  اقتناوؤه جمموعة  – زي(  املعروف عن )جيه  وم��ن 
واألوانها  بزخرفاتها  ل��اإع��ج��اب  امل��ث��رية  ال�����س��ي��ارات  م��ن  بها 

ال�سارخة.

اأجنلينا جويل
ق�سراً  بيت  ب��راد  و�سديقها  ج��ويل  اأجنلينا  ا���س��رتت  عندما 
الثنان  لحظ  املا�سية،  ال�سنة  الفرن�سي  اجلنوب  يف  منيفاً 

وجود مهبط لطائرة هليكوبرت داخل اأ�سوار الق�سر، فما كان 
هليكوبرت  طائرة  على  اأو�ست  اأن  اإل  الأمريكية  املمثلة  من 
وحني  ال�سر،  على  تطلعه  مل  دولر..  مليون  ع�سر  ب�سبعة 
عيد  تنتظر  اأن  دون  م��ن  بالهدية  فاجاأته  الطائرة  جهزت 

مياده اأو اأي منا�سبة اأخرى.
�سيتلقاها  ال��ط��ريان  ع��ل��ى  وت��دري��ب��اً  درو����س���اً  ال��ه��دي��ة  ت�سمل 
اإج��ازة ر�سمية تخوله  اأن��ه يحمل  ب��راد بيت، على الرغم من 
قيادة  على  للتدريب  اإن��ه يف حاجة  ق��ال  لكنه  ط��ائ��رة،  قيادة 
لي�ست  الهليكوبرت  اأن  اإىل  الإ����س���ارة  وجت���در  الهليكوبرت.  
�سديقها  اأه���دت  اأن  لأجنلينا  �سبق  فقد  ال��وح��ي��دة،  الهدية 
اأر�ساً جبلية يف كاليفورنيا حتتوي على �سال تتدفق مياهه 

الغزيرة طوال العام.
فوق  الأح��ام  بناء منزل  بيت  ب��راد  باإمكان  اإن  يومها  قالت 
�سيناترا فوق  بناه فرانك  الذي  البيت  �ساكلة  ال�سال، على 

�سال، وظهر يف فيلم )املياه املت�ساقطة - فولينغ ووتر(.
الزيتون،  لأ���س��ج��ار  م��زرع��ة  �سديقها  اأجنلينا  اأه���دت  كذلك 

كدليل على حبها الكبري كما قالت.

ماريا كاري
اأن  املغنية ماريا كاري تريد من العامل كله  اأن  من الوا�سح 
يعرف كم هي �سعيدة بالهدية التي قدمها لها زوجها نيك 
ثمنها  )ال�سبح(  روي�ض  رول��ز  �سيارة  عن  عبارة  وهي  كانون، 
األف دولر، وعليها لوحة حتمل احلرفني الأولني  اأربعمائة 

من ا�سمها.
اخليارات  ك��ل  املت�سمنة  ال�سيارة  م��ع  �سورتها  و�سعت  فقد 

والإ�سافات على �سفحتها على في�سبوك وتويرت.
وكان الزوج الكوميدي واملذيع امل�سهور، قد �سرح باأنه يخطط 

لتقدمي هدية غري عادية لزوجته. 
اأما ماريا فكتبت على �سفحتها تقول: )نيك اإن�سان عظيم.. 
يفرقنا..  مم��ا  اأك��ر  بيننا  يجمع  م��ا  لدينا  رائ��ع  اإن�سان  اإن��ه 

اأن  م��ن  متاأكدة  لكني  عاقتنا،  ي�ستغربون  كثريين  اأع���رف 
ويقدرون  ي��ف��ه��ون  حقيقتنا  ع��ل��ى  يعرفوننا  ال��ذي��ن  ال��ن��ا���ض 

عاقتنا املتينة جداً(.

كيل�صي غرامر 
كيل�سي غرامر، جنم امل�سل�سل التلفزيوين )فريزير(، اأهدى 
زوجته الرابعة الربيطانية كايت وول�ض يوم خطوبتهما يف 
ح�سابها  يف  با�سمها  اأودعها  دولر،  مليون   2011 فرباير 
مع  خ��اف  ت�سوية  على  قليلة  اأ���س��ه��ر  بعد  وذل���ك  امل�����س��ريف، 
لها مبوجبه خم�سة وخم�سني مليون  دفع  كاميلي،  طليقته 
دولر باأمر من املحكمة. ويقال اإن الرجل )56 عاماً(، الذي 
تعلم من درو�ض املا�سي، ا�سرتط على زوجته الرابعة )29 
عاماً( عدم ت�سمني عقد الزواج بنداً يتيح لها احل�سول على 

اأي جزء من ثروته يف حال الطاق.

هدايا متفرقة
يف  اأفليك،  بن  باملمثل  لوبيز  جينيفر  ارتبطت  عندما   •
م��ن طراز  �سيارة  اأه��دت��ه  ع��ام��ني،  م��ن  اأق��ل  ا�ستمرت  عاقة 

بينتلي، فاأهداها بدوره خامت اأملا�ض عيار 6 قرياطات.
زوجها را�سيل براند تذكرة �سفر اإىل  بريي  كاتي  اأه��دت   •
الف�ساء ثمنها 200 األف دولر، لكن طاقهما جعل الهدية 

غري العادية �سيئاً من املا�سي.
اأه��دى نف�سه طائرة نفاثة من  ال��راب  �سوجلا بوي مغني   •
دولر،  مليون  وث��اث��ون  خم�سة  ثمنها  غالف�سرتمي  ط���راز 
واأنفق ع�سرين مليوناً اأخرى لتطويرها وحت�سينها وتاأثيثها 

مبا يتنا�سب مع ذوقه كما قال.
الكوميدي اآدم �ساندلر.. بعد جناح فيلمه الأخري،  • املمثل 
اأهدى اأربعة من زمائه الذين �ساركوه البطولة مائتي األف 

دولر لكل منهم.
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من الطبيعي جدًا اأن يقدم الرجل الهدايا لزوجته بني وقت واآخر ويف املنا�صبات، ومن الطبيعي اأي�صًا اأن تتوىل الزوجة 
املهمة، حني يكون يف مقدورها اأن تفعل. لكن ماذا عن الهدايا التي يتبادلها امل�صاهري، التي اأقل ما ميكن اأن يقال عنها 
اإنها غريبة عجيبة؟ هل هو نوع من الدعاية وحب الظهور يف و�صائل الإعالم، التي �صتت�صابق لن�صر اأخبار البذخ، اأم اأن 

اأ�صحاب املاليني من الدولرات ل يعرفون كيف واأين ينفقونها؟

طائرات وق�صور ومزارع و�صيارات

هدايا امل�شاهري.. بذخ باملاليني

هيو هافرن وكري�صتال هاري�ض

بيون�صيه و)جيه – زي(

مايك تاي�صون 

ماريا كاري ونيك كانون

توم كروز و كاتي هوملز

اأجنلينا جويل وبراد بيت

ديفيد بيكهام فيكتوريا

كيل�صي غرامرو كايت وول�ض



الأنانا�س ين�شط وظائف 
الكبد ويقوي العظام

 ك�سفت درا�سة اأمريكية اأن الأنانا�ض ين�سط وظائف الكبد ويقوي العظام 
ويعالج اللتهابات كما اأنه يفيد يف عاج ت�سلب ال�سرايني والنقر�ض.

و)ج(  و)ب(  )اأ(  بفيتامينات  غني  الأن��ان��ا���ض  اأن  اأي�سا  ال��درا���س��ة  واأك���دت 
املنجنيز وال��ب��وت��ا���س��ي��وم واليود  امل���ع���ادن، م��ث��ل  وي��ح��ت��وي ع��ل��ى ع���دد م��ن 

والكال�سيوم والف�سفور والكربيت واحلديد واملاغن�سيوم.
واأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن الأنانا�ض غذاء جيد وي�ساعد اأي�سا يف عاج بع�ض 
والبلغم  ال�سعال  من  له  امل�ساحبة  والأعرا�ض  ال��ربد،  كنزلت  الأمرا�ض 
ويكافح  اله�سم،  ي�سهل  اأن��ه  كما  جفافاً،  اأق��ل  ويجعله  ي�ساحبها  ال��ذي 

ال�سموم.
اأن لب الأنانا�ض املهرو�ض ي�ستخدم لعاج اجلروح وورقه  واأكد اخلرباء 

لتغطية اجلرح مثل الكمادات.
الأن��ان��ا���ض مناطق خ��ط ال���س��ت��واء واأم��ري��ك��ا الو�سطى  اأن م��وط��ن  ُي��ذك��ر 
 Ananas الأن���ان���ا����ض  ان  امل���ع���روف  وت��اي��ل��ن��د.  وه������اواي  واجل��ن��وب��ي��ة 
comosus( فاكهة ا�ستوائية نبات من الف�سيلة الربوميلية ل تنبت 
اإل يف املناطق ال�ستوائية.ولاأنانا�ض �سكل هرمي ومميز وملفت للنظر، 
لذيذ الطعم وميكن حتويل حمتواه اإىل ع�سري. وميلك اللون الأ�سفر 
الأمريكية  ال��ق��ارة  يف  م��رة  لأول  اكت�سافها  ))ال��ل��ي��م��وين((.ومت  اخلفيف 
لكنها كانت جمهوله بالرغم من انهم كانوا متعجبني منها لعدة �سنني.

تناول الفيتامينات املركبة تقلل ال�شرطان
 اكدت درا�سة امريكية ان تناول الفيتامينات املركبة يوميا على امتداد فرتة 
طويلة اأدى اإىل انخفا�ض متوا�سع، ولكن مهم من الناحية الإح�سائية، يف 

معدلت الإ�سابة بال�سرطان بعد اأكر من عقد من العاج واملتابعة.
تعد  الباحثون:  ق��ال  ج��ام��ا،  دوري���ة  يف  نتائجها  ن�سرت  التي  ال��درا���س��ة  ويف 
الفيتامينات املركبة املكمل الغذائي الأكر �سيوعا، ويتناولها بانتظام ما ل 

يقل عن ثلث البالغني يف اأمريكا.
ملزيج  وميكن  التغذية.  نق�ض  دون  احليلولة  يف  التقليدي  دوره��ا  ويتمثل 
اأن  املركبة  الفيتامينات  حتتويه  ال���ذي  الأ�سا�سية  وامل��ع��ادن  الفيتامينات 
ي�ساهي يف تاأثريه اتباع اأمناط غذائية �سحية، كتناول الفواكه واخل�سروات 
بع�ض  يف  بال�سرطان  الإ�سابة  ملخاطر  التعر�ض  عدم  مع  ربطها  يتم  التي 

الدرا�سات الوبائية. قرد يلعب حماط بالأ�صماك امللونة يف حو�ض بحديقة احلياة الربية مبقاطعة اأنهوي ال�صينية. )رويرتز(

البطة الربية 
البطّيات   عائلة  م��ن  ط��ائ��ر   
الإوز  Anatidaeورتبة 
 A n s e r i f o r m e s
ا����������س���������م���������ه���������ا ال��������ع��������امل��������ي 
 platyrhynchos
وج����وده����ا  ي���ك���ر   Anas
الأر�سية  ال���ك���رة  ن�����س��ف  يف 
ال�����س��م��ايل. وه����ي م���ن اكر 

الداجن،  ال��ب��ط  ي��ت��ح��در معظم  وم��ن��ه��ا  ال��ع��امل  يف  ان��ت�����س��اراً  الإوز  ان����واع 
رمادي  بني  لون  البالغة  للبطة  �سنتيمرتاً،   )60( ح��وايل  طولها  يبلغ 
اأ�سودان  وال��راأ���ض  واحللق  اأبي�ض،  وبطن  ك�ستنائي،  و�سدر  العلى  من 
خم�سران مع خطوط بي�ساء تطوق رقبتها، والري�ض اخللفي يف النثى 
اأ�سفر  منقار  للذكر  يكون  وبينما  اللون،  غامقة  بنية  باطراف  ينتهي 
وللذكر  بال�سواد.  مرق�ض  برتقايل،  اأ�سفر  منقار  لانثى  ف��اإن  خم�سر، 

والنثى �سيقان برتقالية اللون.
 تقتات هذه الطيور بالافقاريات والنباتات وتعترب مفيدة اأحياناً لأنها 
ال�سجريات  خلف  الأر���ض  على  اأع�سا�سها  وتتخذ  البعو�ض،  على  تق�سي 
تعتني  اخ��رى،  لطيور  تعود  اأع�سا�ض  يف  اأو  الأ�سجار  على  واأحياناً  ع��ادة 

الأنثى بال�سغار لوحدها. 

• ما املق�صود بالدرفل يف اللغة العربية؟ 
- العلم الذي يرفع يف احلرب. 

لري  امللك  البندقية،  تاجر  التالية:  امل�صرحيات  موؤلف  • من 
، ماكبث؟ 

- وليم �سك�سبري. 
�صك�صبري؟  وليم  م�صرحيات  عدد  يبلغ  • كم 

- 37  م�سرحية. 
• ما هو ال�صمهري يف اللغه العربية؟ 

- الرمح ال�سلب. 
اللغه؟  يف  عنرتة  ا�صم  يعني  •  ماذا 

- الذباب الأزرق؟ 

• اأن الأطفال البدينني يف �سن املدر�سة ياأكلون اأقل من اأقرانهم النحيلني.
 • اأن �سكان العامل يزدادون مبعدل مليون ون�سف املليون كل اأ�سبوع

 • اأن النمل العامل والن�سيط هو من الإناث . اأن البومة لترى يف الظام الدام�ض.
 • اأن منو ظفر اإ�سبعك الو�سطى هو اأ�سرع بينما منو ظفر اإبهامك هو الأبطاأ.

 • اأن احليوان الوحيد الذي ي�ستطيع اأن يخرج معدته اإىل اخلارج هو جنم البحر.
 • اأن ملكة النحل تغادر اخللية فقط من اأجل قيادة جماعات النحل ومن ثم الذهاب اإىل رحلة الزفاف.

 • اأننا منوت ب�سكل اأ�سرع من قلة النوم عن قلة الطعام
 • اأن هنالك نوعا من الأ�سماك يدعى بال�سمك ال�سديف باإمكانه ابتاع اإن�سان كامل

 • اأن �سغط املاء داخل كل خلية يف الب�سلة كاف لت�سغيل حمرك بخاري.
 • اأن الإن�سان هو احليوان الوحيد الذي ينام على ظهره.

 • اأن الأفعى ت�سمع الأ�سوات عن طريق التقاط ذبذبات موجات ال�سوت بل�سانها.
 • هل تعلم اأن اجل�سم الب�سري يتكون من 206 قطعة عظم . 

 • هل تعلم اأن الزرافة لطول رقبتها فهي ل تنام يف اليوم الواحد اإل ت�سع دقائق و لي�ست على مرة واحدة اإمنا 
على ثاث مراحل كل مرة ثاث دقائق .

العاثر الذي  ال�سهية وينعتان حظهما  اقرتب ثعلب وابن اوى من دكان خباز وهما يت�سممان رائحة اخلبز 
جعلهما ل يح�سنان �سنع اخلبز والكعك فقال الثعلب اآه اإبكي وحدك يا ابن اأوى فانا با�ستطاعتي ان اأ�سحك 
على اخلباز واتناول ما ا�ستهي من كعك وخبز فقال ابن اوى ح�سنا لو حدث ذلك فلك عندي كل الحرتام 

و�ستكون زعيما و�سطنا فهيا كي ارى مامل اأره قبا .
اختباأ ابن اوى ووقف الثعلب ينادي على اخلباز وعندما خرج له قال ماذا تريد فقال الثعلب .. اآه ..اآه ايها 
اخلباز كنت م�سافرا و�سديقي ابن اوى فو�سلت اإىل انفي رائحة جميلة ت�ساءلنا ماهذه الرائحة فقلت اإنها 
كعك وقال ابن اوى انه اخلبز وت�ساجرنا فرتكني و�سار والآن اريد ان اتاأكد من ح�سن ظني وفطتني وهو ان 
ما ا�سمه هو الكعك ف�سحك اخلباز الذكي وقال نعم انه الكعك ال�سهي اخرجته نار الفرن منذ �ساعة ورائحته 
ال�سهية هي التي و�سلت لأنفك ايها الذكي لذا �ساأطعمك اجمل كعك لن تن�ساه لكن ل تعود علينا كثريا فانت 

لتدفع مال ،انتظرين هنا و�ساأح�سره اليك .
غاب اخلباز قليا ثم خرج وقال هاهو الكعك لك اثنان ن�سيبك ون�سيب ابن اوى الذي ذهب ،فاأ�سرع الثعلب 
والتهم الكعكة الوىل م�سرعا لكنه مل يكد يقرتب من الثانية حتى قفز �سارخا من �سدة ما احرقته البهار 
التي ح�سي بها اخلباز الكعكة واأخذ يلهت ويلف ويدور حول نف�سه ف�سحك اخلباز وقال له لتن�سى اأن تاأكل 
تاأكل  اأن  اأوى وقال له ت�ستطيع  ن�سيب ابن اوى وتركه وان�سرف والثعلب يتلوى من �سدة الأمل فجاء ابن 

ن�سيبي وهنيئا مريئا ما ا�ستهيته ..من ي�سحك على اخلباز يحرتق بناره .

اخلبز واخلباز

يقني �شربي ح�شن
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.  مع 
يف  طبيبة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

اليازي ي��شف احلمادي
مع  ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

حممد طحن�ن املزروعي
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه. 
يف  معلم  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

حممد علي اجل�هري
مع  ومتعاون  درا�سته.  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه 
يف  طبيب  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.
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ال�شكري يوؤثر يف عقلك
النوع  ال�سكري من  ارتباط بني  يابانية وجود  درا�سة  اثبتت 
الثاين وبني مر�ض الزهامير وخرف ال�سيخوخة وعدد من 
واعتمدت  العمر.  تقدم  م��ع  تتطور  التي  الذهنية  امل�ساكل 
وامراأة  رج��ا   135 اأدمغة  ت�سريح  على  اليابانية  الدرا�سة 
ممن تعدوا عمر ال�ستني، لفح�ض م�ستويات الربوتني لديهم 

ومقارنتها مع بياناتهم الطبية. 
ولوحظ ان ال�سخا�ض امل�سابني بال�سكري من النوع الثاين، 
م��ا بني  ت��راوح��ت  بن�سب  ال��دم��اغ  ب��روت��ي��ن��ات  لديهم خلل يف 
ثاثة و�ستة اأ�سعاف نظرائهم الأ�سحاء من الفئة العمرية 
ذاتها. ورغم ان هذا اخللل الربوتيني ل ي�سبب دائما ال�سابة 

بالزهامير.

ل��ك��ن��ه ي��ك��ون امل��ق��دم��ة مل�����س��اك��ل ذه��ن��ي��ة م��ث��ل ت��ده��ور الذاكرة 
وال��ع��م��ل��ي��ات ال��ذه��ن��ي��ة. ورغ���م ع���دم ال��ت��و���س��ل اىل ف��ه��م اآلية 
العاقة بني ال�سكري والزهامير، فاإن ذلك قد يرجع جزئيا 
الأنزميات  عمل  تعطيل  ال��دم  اأن�سولني  ارت��ف��اع  ت�سبيب  اىل 

املنتجة لربوتينات الدماغ.
وعلق د. وليام ثا�ض، رئي�ض فريق البحث، قائا: )ي�سري هذا 
العقلية،  ال��ق��درات  على  ال�سكري  مر�ض  اث��ر  اىل  الكت�ساف 
اأدوي��ة ملراعاة هذا المر.  اأهمية تطوير  ويلقي ال�سوء على 
ما  فالعاقة  عامليا،  بالزهامير  ال�سابة  انت�سار  اىل  ونظرا 
بني الزهامير وال�سكري جديرة بالنتباه خ�سو�سا لرتباط 

كليهما بال�سمنة اي�سا(.


