
ا�شرب اللنب:
للقلب  الوطني  املعهد  برعاية  جديدة  درا�سة  اأظهرت 
والرئة والدم انه من بني هوؤالء الذين مل ياأكلوا الكثري 
من الدهون املركزة، كان هوؤالء الذين ي�ستهلكون اأكرث 
م��ن ث��اث��ة وج��ب��ات م��ن احل��ل��ي��ب وال���زب���ادي واجلنب 
العايل  ال��دم  املن�سبط. �سغط  ال��دم  ب�سغط  يتمتعون 
اأن يدمر االأوردة ويعر�ض الفرد لاإ�سابة  من املمكن 
بال�سكتات القلبية والذبحة. قال الباحثون اأن منتجات 
على  حتتوي  الأنها  موفق  خيار  الد�سم  قليلة  االأل��ب��ان 

ن�سب اقل من الدهون املركزة.

جرب حركات جديدة:
ثاثون دقيقة يوميا من التاي �سي – وهو نوع �سيني 
من  متتابعات  تت�سمن  التي  القتالية  الريا�سات  من 
اأن  اأي�سا  املمكن  – من  واملريحة  البطيئة  احل��رك��ات 
الدرا�سات احلديثة،  اإحدى  الدم. يف  تقلل من �سغط 
امل�سرتكون  اظهر  التمرين  من  �سهرا  ع�سر  اثنا  بعد 
ان��خ��ف��ا���س��ا وا���س��ح��ا يف ���س��غ��ط ال����دم و���س��ل اإىل 16 

نقطة.

اذهب لل�شيد:
���س��رع��ة ���س��رب��ات ق��ل��ب��ك ح���ني ت��ك��ون م�����س��رتخ��ي��ا من 
االإ�سابة  خلطر  تعر�سك  اإىل  اإ���س��ارة  يكون  اأن  املمكن 
ارتباط بني  اكت�ساف  الواقع، مت  القلبية. يف  بال�سكتة 
الراحة وارتفاع يف خطر  القلب يف وقت  �سرعة دق��ات 
االأ�سماك  اأك��ل  اأن  ه��و  ال�سعيد  امل��ف��اج��ئ. اخل��ر  امل��وت 
من املمكن اأن يقلل من �سرعة دقات قلبك. يف درا�سة 
هارفارد،  بجامعة  الطب  مدر�سة  بها  قامت  ج��دي��دة 
وج��د ال��ب��اح��ث��ون اأن االأ���س��خ��ا���ض ال��ذي��ن اأك��ل��وا خم�ض 
�سربات  ك��ان��ت  �سهريا  ال�سمك  م��ن  اأك���رث  او  وج��ب��ات 
قلبهم اقل بثاث �سربات تقريبا يف الدقيقة باملقارنة 

بهوؤالء الذين اأكلوا وجبة واحدة يف ال�سهر. 

الرمان:
ال�سرايني  ت�سلب  من  يقلل  ال��رم��ان  ع�سري  اأن  يبدو 
اأظهرت  ال�سرايني.  على  يحافظ  االأح��ي��ان  بع�ض  ويف 

اأن  للعلوم  الوطنية  االأك��ادمي��ي��ة  م��ن  ج��دي��دة  درا���س��ة 
الكولي�سرتول  تكتل  ن�سب  م��ن  قلل  ال��رم��ان  ع�سري 
منتج   130 تقدمي  مت   .30% بن�سبة  الفئران  لدى 
الطرق  من  العديد  وتوجد   2006 ع��ام  الرمان  من 

ال�ستخدام الرمان كعاج ووقاية.

�شو�ص ال�شويا:
جرعة يومية من �سو�ض ال�سويا يف ال�سربة اأو ال�سلطة 
اأو اأي نوع من االأك��ل من املمكن اأن تقاوم العديد من 
وال�سمنة  بالتدخني  واملرتبطة  بالقلب  امل�سرة  امل��واد 
ومر�ض ال�سكر، كان هذا ما ذكر يف درا�سة من جامعة 
�سنغافورة الوطنية. يحتوي �سو�ض ال�سويا على ع�سر 
اأ���س��ع��اف م�����س��ادات االأك�����س��دة امل��وج��ودة يف النبيذ لكن 
وهو  امل��ل��ح  م��ن  ج��دا  كبري  ك��م  على  يحتوي  ال�سو�ض 
االأف�سل  ال�سغط، من  ارتفاع  يت�سبب يف  اأن  ما ميكن 
اأنواع ذات ن�سب ملوحة  االطاع على املكونات الإيجاد 

منخف�سة. 

ا�شحك من قلبك:
بجامعة  الطب  اإج��راوؤه��ا يف مدر�سة  درا���س��ة مت  قالت 
مب�ساهدة  ا�ستمتعوا  الذين  االأ�سخا�ض  اأن  مريياند 

االأفام الكوميدية متتعوا ب�سريان اأ�سهل واأح�سن يف 
الدورة الدموية من هوؤالء الذين �ساهدوا اأفام 

اإن��ق��اذ اجل��ن��دي رايان.  درام��ي��ة ودام��ي��ة مثل 
ن�سحت الدرا�سة بخم�سة ع�سر دقيقة من 

ال�سحك يوميا.

ال تتجاهلوا النوم:
ال�سيدات الاتي تنام اقل من خم�ض 

�ساعات يوميا اأكرث عر�سة الأمرا�ض القلب 
وم�ساكله بن�سبة %30 باملقارنة بهوؤالء الذين 

اأن  ينامون ثماين �ساعات. قلة النوم من املمكن 
و�سغط  للهرمونات،  متعددة  م�ساكل  يف  تت�سبب 

اأن تنتهي  ال��دم. ولهذا بعد  ال�سكر يف  ال��دم ون�سب 
تخلد  اأن  يجب  دقيقة  ع�سرة  خلم�ض  ال�سحك  من 

لنوم عميق وطويل. 

تنف�ص يعمق:
من املمكن اأن تقلل من �سغط الدم ياأخذ ع�سر اأنفا�ض 
يف الدقيقة بدال من امل�ستوى العادي الذي يرتاوح بني 
16 و19 نف�سا يف الدقيقة، ومن املف�سل القيام بهذا 
ملدة 15 دقيقة كل يوم ملدة �سهرين. قال الباحث ديفيد 
اندر�سون وهو طبيب يف املعهد الوطني لل�سيخوخة اأن 
التنف�ض ال�سريع وال�سحل من املمكن اأن يوؤخر تخل�ض 
ارتفاع �سغط  اأهم م�سببات  امللح وهو من  اجل�سد من 

الدم. 

املو�شيقى الهادئة:
وجد جمموعة من الباحثني يف جامعة اوك�سفورد اأن 
انخفا�ض  اإىل  ت��وؤدي  اأن  املمكن  من  الهادئة  املو�سيقى 
ال�سريعة  املو�سيقى  بينما تزيد  القلب  �سحي يف دقات 

من م�ستوى التنف�ض ودقات القلب والدورة الدموية.
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جا�ستني بيرب يوقف حفله الغنائي 
مرتني احرتاما للآذان

  
الكبري  الغنائي  ال�سهري جا�ستني بير، حفله  الكندي  البوب  اوقف فنان 

الذي اأقامه يف جامعة اإ�سطنبول التقنية برتكيا، مرتني ب�سبب االآذان.
وقال جا�ستني: اإنه تاأثر ب�سدة ب�سوت املوؤذن وباالآذان ، واأنه اأوقف احلفل 

احرتاماً جلمهوره، والأنه وجد اأنهم يحرتموه ب�سدة.
وا�ساد كثريون مبوقفه يف حفلته االأخرية التي اأحياها يف تركيا، وح�سرها 

اأكرث من 300 األف �سخ�ض. 
وقام بير باإيقاف حفله مرتني احرتاًما لاآذان واالنتظار حتى انتهائه، 
وم���ن ث��م اإك��م��ال احل��ف��ل، وب��ه��ذا ن���ال امل��ط��رب ال��ك��ن��دي اح����رتام جمهوره 
امل���وؤذن وب���االآذان، واأوقفت  ت��اأث��رت ب�سدة ل�سوت  االأت���راك. وق��ال جا�سنت  
احلفل احرتاًما للجمهور. ومل يكن هذا املوقف ليعجب اجلمهور الرتكي 
وكذلك  العربي،  العامل  اأنحاء  تقدير معجبيه يف جميع  نال  بل  فح�سب 
باحرتامه  اأعجبوا  الذين  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  رواد  من  العديد 
للدين االإ�سامي وتقدي�سه الأحد اأهم �سعاره االأمر الذي حمل يف طياته 

الكثري من معاين الت�سامح الديني واالإن�ساين على حد �سواء.
تويرت  االجتماعي  التوا�سل  مبوقع  ح�سابه  على  التعليقات  انهالت  وقد 
والتي كانت كلها اإيجابية حول احرتامه ل�سعائر ال�ساة، حيث كتب له 
بير،  يا  ا�ستمر  حفاتهم،  يوقفون  ال  العرب  املطربون  متابعيه:  اأح��د 
اأنه  اأك��ر بعدما �سمعت  ب�سكل  اأح��رتم بير  االآن  اآخ��ر  بينما علق �سخ�ض 

اأوقف حفله مرتني احرتاًما لاآذان.

اأرابيان �سنرت يعر�ض اأكرب كتاب يف العامل 
يت�سرف اأرابيان �سنرت اأحد اأرقى مراكز الت�سوق يف االإمارات، بعر�ض اأكر 
 × اأم��ت��ار   5 اإذ يبلغ حجم ال��ك��ت��اب   ، ك��ت��اب يف ال��ع��امل ب��ع��ن��وان ه��ذا حممد 
8.06 مرت )16.40 قدم × 26.44 قدم( بوزن 1500 كجم )3.36 
م��ن قبل جمموعة  اإط��اق��ه  مّت  وق��د  429 �سفحة.  م��ن  رط��ل(،وي��ت��ك��ّون 
27 فراير  م�ساهد الدولية يف دبي، االإم��ارات العربية املتحدة، يف تاريخ 
، وهو عبارة  50 �سخ�ساً  اأكرث من  يف تنفيذ هذا الكتاب  �سارك   .2012
عن جمموعة ق�س�ض ت�سّلط ال�سوء على اإجنازات الر�سول االأعظم خال 
�سريته النبوية ال�سريفة ف�سًا عن التاأثري االإيجابي لاإ�سام على ال�ساحة 
الدولية واالإن�سانية. تعود فكرة اإجناز هذا الكتاب اإىل الدكتور حممد �سعيد 
العولقي وقد مّت اإجنازه من قبل جمموعة م�ساهد الدولية حيث ا�ستغرق 
تنفيذه 9 اأ�سهر، علماً اأّنه م�سنوع من التيتانيوم والفاير ومادة الفلك�ض 
املدير  ج��ون��ز،  تيم  ال�سيد  اأف���اد  املنا�سبة،  ه��ذه  ع��ن  وب��احل��دي��ث  واخل�����س��ب. 
التنفيذي للعمليات، قائًا: اإنه من دواعي �سرورنا اأن نعلن عن عر�ض اأكر 
اأرابيان �سنرت. وقد كان �سرف لنا اأن يتم اختيار  كتاب يف العامل يف مركز 
مركزنا لعر�ض هذا الكتاب كوننا وجهة كرى للزبائن العرب. كما وندعو 
زبائننا اال�ستفادة من هذه الفر�سة وم�ساهدة هذا الكتاب ، اأكر كتاب يف 
العامل . واأ�ساف قائًا: تاأتي هذه املبادرة لتكّمل ر�سالتنا التي تهدف اإىل 
توفري اأف�سل التجارب لزبائننا. كما ون�سعى دائماً يف اأرابيان �سنرت اأن نوفر 
. مت عر�ض  الكبرية  الت�سوق  اإىل جانب جتربة  ن�ساطات وخدمات مميزة 
 30 لغاية  2013 وي�ستمر  اأبريل   15 اأرابيان �سنرت يف  الكتاب يف مركز 
اأطلق هذا الكتاب الدكتور حممد �سعيد العولقي بح�سور   .2013 مايو 
�سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم يف 27 فراير 2013.  ميثل هذا 
اأرابيان  زي��ارة مركز  اإىل  ندعوكم  لذا  للجميع،  احل��دث فر�سة مميزة 

�سنرت واالإطاع على اأكر كتاب يف العامل. 

بل ذراعني يحرم من التاأ�سرية ب�سبب الب�سمة
رف�����س��ت ���س��ل��ط��ات ال��ه��ج��رة ال��ري��ط��ان��ي��ة م��ن��ح ت��اأ���س��رية زي�����ارة لفنان 
اأ���س��اب��ع��ه عند  ب��ا ذراع����ني، ب�سبب ع��دم ارف���اق ب�سمات  ك��ازاخ�����س��ت��اين 
بي  الريطانية  االإذاع��ة  وقالت هيئة   . عليها  للح�سول  تقدميه طلباً 
بي �سي ام�ض اإن، كاريبك كويوكوف، كان يعتزم ح�سور موؤمتر ملكافحة 
اأدن��ره، لكنه تلقى ر�سالة  العا�سمة اال�سكتلندية  النووية يف  االأ�سلحة 
باأن  تبلغه  ال��رتك��ي��ة  ا�سطنبول  مبدينة  الريطانية  القن�سلية  م��ن 
طلبه ال يحتوي على ب�سمات اأ�سابعه وطلبت منه تقدمي طلب جديد 
الر�سام  اأن  وا�سافت  املتحدة.  اململكة  اإىل  زيارة  تاأ�سرية  للح�سول على 
ا�سُتخدمت لوحاته  والذي  44 عاماً  البالغ من العمر  الكازاخ�ستاين، 
العقدين  م��دى  على  النووية  االأ�سلحة  ن��زع  اإىل  الداعية  احلمات  يف 
اأمله من  اإلغاء م�ساركته يف املوؤمتر واأبدى خيبة  اأُجر على  املا�سيني، 
قرار �سلطات الهجرة الريطانية. ون�سبت )بي بي �سي( اإىل كويوكوف 
قوله اإن �سلطات الهجرة الريطانية مل تعرف على ما يبدو اأنني مقعد 
اأو تدقق املعلومات التي قدمتها يف طلب احل�سول على تاأ�سرية زيارة 
واأر���س��م من  باأنني فنان با ذراع��ني  املتحدة، وذك��رت فيها  اململكة  اإىل 
خال االم�ساك بالفر�ساة يف فمي اأو بني اأ�سابع قدمي . وا�سارت اإىل اأن 
وزارة الداخلية الريطانية اأكدت اأن رف�ض منح الر�سام الكازاخ�ستاين 

تاأ�سرية زيارة اإىل اململكة املتحدة قد يكون جنم عن �سوء فهم .

الرا  ال�������ع�������ار��������ش�������ة 
�����ش����ت����ون ت��������رزق ب��ط��ف��ل
ُرزق��ت عار�سة االأزي��اء االأملانية، الرا 
زوجها  م���ن  االأول  ب��اب��ن��ه��ا  ���س��ت��ون، 
امل���م���ث���ل ال���ك���وم���ي���دي ال���ري���ط���اين، 
و�سائل  ون��ق��ل��ت  وي��ل��ي��ام��ز.  دي��ف��ي��د 
املتحدث  ع����ن  ب��ري��ط��ان��ي��ة  اإع�������ام 
قوله  ع����ام����اً(،   29( ���س��ت��ون  ب��ا���س��م 
االأول.  بابنهما  رزق��ا  وويليامز  اإنها 
الذي  اال�سم  عن  االإف�ساح  يتم  ومل 
اأن  غ��ري  لطفلهما،  الثنائي  اخ��ت��اره 
موؤخراً  ق��ال  ع��ام��اً(   41( ويليامز 
اإن���ه���م���ا ����س���ي���خ���ت���اران ا����س���م���ا ع���ادي���اً 
البنهما. وكان الزوجان اأ�سدرا بياناً 
املا�سي،  الثاين-نوفمر  ت�سرين  يف 
اأعربا فيه عن حما�ستهما الإعانهما 

اأنهما ينتظران طفلهما االأول.

رمادي  ب�شعر  ريت�شي  نيكول 
نيكول  االأمريكية  النجمة  ت�ستمر 
اأ�سهر  فبعد  مب��ف��اج��اآت��ه��ا،  ريت�سي 
�سعرها،اأذهلت  ق�����ض  ع��ل��ى  ق��ل��ي��ل��ة 
اجلميع ب�سبغه بلون رمادي مييل 

اإىل االأزرق.
ماغازين  اإ������ض  ي���و  م���وق���ع  واأف�������اد 
�سنة(   31( ريت�سي  ان  االأم��ريك��ي 
نيويورك  يف  ح��ف��ل  اإىل  ح�����س��رت 
�سعرها  �سبغت  اإذ  ج��دي��د،  مبظهر 

باللون الرمادي املائل اإىل االأزرق.
اأم  وه������ي  ري���ت�������س���ي،  ان  واأ�������س������اف 
اخلام�سة  يف  اأح���ده���م���ا  ل���ول���دي���ن 
ف�ستاناً  ارت��دت  الثالثة،  يف  والثاين 
ل����ون �سعرها  م���ع  ي���ت���اءم  اأب��ي�����ض 
�سفاه  احمر  و�سعت  كما  اجل��دي��د، 
داكن باالإ�سافة اإىل عدد كبري من 
االأقراط وي�سار اإىل ان ريت�سي هي 
تلفزيونية  واق��ع��ي��ة  ب��رام��ج  جن��م��ة 

وم�سممة اأزياء.

���ش��ق��راء  ه�����اث�����اواي  اآن 
اآن  امل���م���ث���ل���ة االأم����ريك����ي����ة  ظ���ه���رت 
بعدما  ج����دي����دة  ب��ط��ل��ة  ه�����اث�����اواي 
باللون  �سعرها  �سبغ  اإىل  ع��م��دت 
بيبول  م����وق����ع  واأف����������اد  االأ�����س����ق����ر 
االأمريكي انه بعدما ق�ست �سعرها 
البوؤ�ساء،  ف��ي��ل��م  يف  دوره�����ا  الأداء 
بلون  �سبغه  االآن  هاثاواي  اختارت 
اأ�سقر واأ�سار اإىل ان هاثاواي فاجاأت 
اإذ مل  اجل��دي��د،  اجلميع مبظهرها 
ي�سبق اأن عرفت بهذا اللون وغالباً 
ما عرفت ب�سعرها االأ�سود الطويل 
واأكد  املا�سي.  العام  ق�سته  اأن  اإىل 
�سعيدة  ب���دت  ه���اث���اواي  ان  امل���وق���ع 
ت�سعر  ومل  اجل�����دي�����دة،  ب��ط��ل��ت��ه��ا 
ب��احل��زن ل��درج��ة ان��ه��ا ب��ك��ت بعدما 

ق�ست �سعرها يف ال�سنة املا�سية.

رقمًا  يحقق  ال���ورق  م��ن  زف��اف  ف�شتان 
بوك في�ص  على  املعجبني  من  قيا�شيًا 

 
متكنت طالبة )15 عاماً( من ت�سميم 
ف�ستان زف��اف من ال��ورق، هو االأول من 
نوعه على م�ستوى العامل، والذي �سمل 
1500 قطعة ورقية، ولكن جميع تلك 
االأوراق هي ق�سائم طاق ، ح�سبما ن�سرت 
الطالبة  وقامت    . ميل  ديلي  �سحيفة 
بت�سميم  ب��ارن�����ض  دمي����ي  ال��ري��ط��ان��ي��ة 
الف�ستان املبتكر �سمن م�سروع تخرجها 
عر�سته  اإن  وم��ا  الثانوية،  املدر�سة  من 
على �سفحتها اخلا�سة على في�ض بوك 
ح��ت��ى اج���ت���ذب اه��ت��م��ام ع����دد ك��ب��ري من 
حقق  حتى  امل�ساركات  وب��داأت  اجلمهور، 
قيا�سي  رق����م  وه����و  م��ع��ج��ب،  األ����ف   40
االإجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  م��وق��ع  ت��اري��خ  يف 
بارن�ض  وا���س��ت��ه��دف��ت  ال���ع���امل.   يف  االأول 
لف�ستان  امل�����س��ب��وق  غ��ري  ت�سميمها  م��ن 
اأن توجه نقداً  زف��اف من ق�سائم طاق 
���س��اخ��راً حل����االت االن��ف�����س��ال ال��ت��ي تلي 
انت�سرت يف  ال��زواج بوقت ق�سري، والتي 
ال�سنوات القليلة املا�سية يف بلدان القارة 
ت�سريحاتها  ح�سب  وذل���ك  االأوروب���ي���ة، 

لل�سحيفة الريطانية.

علجات للكتئاب وحتذيرات للن�ساء 
هذه  وت��راوح��ت  العامة،  ال�سحة  تهم  متنوعة  طبية  ق�سايا  الريطانية  ال�سحف  بع�ض  تناولت 
الق�سايا بني �سرورة ممار�سة ريا�سة امل�سي، وبني االكتئاب وبع�ض طرق عاجه، وبع�ض املحاذير 

ب�ساأن عمليات تكبري حجم الثدي.
فقد اأ�سارت �سحيفة ذي اإندبندنت اأون �سنداي اإىل اأن الك�سل وعدم احلركة وعدم ممار�سة ن�ساطات 
ريا�سية من �ساأنه اأن ي�سر بال�سحة العامة لاإن�سان، واإىل اأن الك�سل يعتر رابع اأكر عامل قاتل 
لاإن�سان على امل�ستوى العاملي. واأ�سافت اأن ثلثي الريطانيني ك�سولني وال ميار�سون الريا�سة، واأن 

ربع الريطانيني مي�سون الأقل من ت�سع دقائق يف اليوم، مبا فيه �سريه لركوب ال�سيارة.
ويف �ساأن متعلق بالكاآبة، قالت �سحيفة ذي ديلي تليغراف اإن التمارين الكتابية من �ساأنها التخفيف 
من ظاهرة االكتئاب، داعية من ي�سعرون بالكاآبة اإىل تناول القلم والورقة وكتابة مقالة �سغرية يف 
اأي مو�سوع يحبذونه، كاأهمية ال�سداقة لاأفراد والعائات، مو�سحة اأن من �ساأن ممار�سة الكتابة 

احلد من االآثار املدمرة للكاآبة املزمنة.
واأ�سافت ال�سحيفة يف تقرير منف�سل اأن النب�سات املغناطي�سية من �ساأنها تن�سيط مناطق رئي�سية 
يف الدماغ، وبالتايل تعتر و�سيلة للمداواة من االكتئاب واالإحباط، م�سرية اإىل اأنه مت ا�ستخدامها 
يف بريطانيا الأول مرة، وتتم باإخ�ساع مر�سى االكتئاب لهذه التقنية يف جل�سات مدتها ن�سف �ساعة 
يف اليوم اأو ح�سبما يراه الطبيب، وم�سرية اإىل اأن تقنية النب�سات املغناطي�سية ميكن اأن ت�ستخدم 

اأي�سا لعاج االألزهامير وانف�سام ال�سخ�سية والتغلب على طنني االأذن.
ويف �ساأن طبي اآخر متعلق ب�سرطان الثدي، قالت �سحيفة ذي ديلي تليغراف اإن م�ست�سفى بورنيماوث 
امللكي يف مقاطعة دور�ست الريطانية اأعاد ا�ستدعاء 272 امراأة من اأجل اإعادة اإجراء فحو�سات 
ل�سرطان الثدي، وذلك يف ظل ال�سكوك من اأن الطبيب الذي اأجرى لهم الفحو�سات الأول مرة مل 

يتبع االإجراءات ال�سرورية املنا�سبة واملعايري الواجبة.

ت�سعة اأ�سرار لقلب اأكرث �سحة
من احلقيقي اأن اأمرا�ص القلب تقتل الن�شاء بن�شب اأكرث من 

ال�شرطان كل عام. ومن الواقعي اأي�شا اأن تفادي م�شاكل 
القلب اأ�شبح اأكرث �شهولة. هذه هي احدث 

الطرق املدعومة باأبحاث واقعية 
ومثبتة من اجل العناية 

بقلبك و�شحته.



•• العني – الفجر:

االإم����ارات  بجامعة  ال�سحية  وال��ع��ل��وم  ال��ط��ب  كلية  نظمت 
برنامج  من  االأوىل  الدفعة  تخريج  حفل  املتحدة  العربية 
االوىل يف  وللمرة  الكلية  ال��ذي طرحته  ال�سيدلة  دكتور يف 
الدولة ، حيث �سمت الدفعة االوىل 12 طالب وطالبة من 
القطاع  العاملني يف  ال�سيادلة  الدولة من  اإم��ارات  خمتلف 
ت��خ��ري��ج �سيادلة  اإىل  ال��رن��ام��ج  ه���ذا  وي���ه���دف   ، ال�����س��ح��ي 
والدوائية  ال�سريرية  الطبية  امل��ه��ارات  وتطوير  مرخ�سني 

للخريجني اجلدد من ال�سيادلة.
وقام بتخريج الدفعة االوىل من برنامج دكتور يف ال�سيدلة 
والذي ا�ستمر مدة عامني اال�ستاذ الدكتور حممد يو�سف بني 
يا�ض نائب مدير جامعة االمارات مدير ال�سوؤون االكادميية 
بح�سور اال�ستاذ الدكتور تار جينج او، وجمموعة من اع�ساء 
التدري�ض يف كلية الطب والعلوم ال�سحية وجمع من  هيئة 
املهتمني واملخت�سني باجلانب ال�سحي حيث افتتح الدكتور 
بني يا�ض حفل التخريج بكلمة نقل فيها تهنئة وحتيات ادارة 
يوم مهم يف  اليوم  ان هذا  واعتر  اجلامعة اىل اخلريجني 
الذي  الرنامج  ه��ذا  �سي�سهم  حيث  االم���ارات  بدولة  الطب 
خراء  لي�سبحوا  ق��درات��ه��م  تطوير  يف  ال�سيادلة  اكت�سبه 

دوائيني واأع�ساء مكملني لفريق الرعاية ال�سحية. 

بني  الرنامج  تن�سيق  مت  لقد  ي��ا���ض   بني  الدكتور  وا���س��اف 
االإم��ارات وم�ست�سفى  كلية الطب والعلوم ال�سحية بجامعة 
م�ساقات  بتدري�ض  االأوىل  ال�سنة  يف  الرنامج  ويقوم  ت��وام، 
كلية  يف  املر�سية  والفي�سيولوجيا  الدوائية  املعرفة  ت�سمل 
الدرا�سات  ثانية من  �سنة  وتتبعها  ال�سحية،  والعلوم  الطب 
درا�سات  و4  اجبارية  �سريرية  درا���س��ات   6 ت�سم  ال�سريرية 
حيث  ال�سريري،  البحث  م��ن  �سهران  و  اختيارية  �سريرية 
العملية  اخل��رة  الرئي�سية  ال�سريرية  ال��درا���س��ات  تت�سمن 
والطب  اخل��ارج��ي��ة،  وال�����س��ي��دل��ي��ة  امل�ست�سفى  �سيدلية  يف 
ال��ف��ائ��ق��ة، واجلراحة  ال��ط��ب��ي��ة  ال���ع���ام، وال��ع��ن��اي��ة  ال��ب��اط��ن��ي 
ت�سمل  بينما  االأط��ف��ال،  وط��ب  الفائقة،  اجلراحية  والعناية 
امل��ع��دي��ة عند  االأم���را����ض  االخ��ت��ي��اري��ة  ال�سريرية  ال��درا���س��ات 
البالغني، واالأمرا�ض املعدية عند االأطفال، والعناية الفائقة 
الطوارئ  وطب  االأورام،  وعلم  القلب،  واأم��را���ض  لاأطفال، 
املراأة،  و�سحة  النف�سي،  والطب  االأع�ساب،  وعلم  وال�سموم، 
توام  م�ست�سفى  يف  ال�سريرية  ال�سيدلة  اأخ�سائيو  وي��ق��وم 

بتقدمي جميع الدرا�سات ال�سريرية واال�سراف عليها .
انه مت  الرنامج  اآدم، مدير  عبدو  الدكتور  االأ�ستاذ  واأو�سح 
ت�سميم هذا الرنامج لي�ض لتطوير املعرفة املهنية فح�سب 
اإىل  اإ���س��اف��ة  الرئي�سية  ال�سريرية  امل��ه��ارات  لتقدمي  واإمن���ا 
اخلرات والتجارب ال�سرورية يف مهنة ال�سيدلة ال�سريرية 

املعا�سرة .
من جانبهم ا�ساد اخلريجون بهذا الرنامج املهم واعتروه 
وقدراتهم  م��ه��ارات��ه��م  لتطوير  لهم  منحت  ك��ب��رية  فر�سة 
الطبية حيث ق��ال��ت ال��دك��ت��ور امي���ان دي��ب ق���دوم ق��ب��ويل يف 

الرنامج كان فر�سة رائعة من بني اعداد كبرية من ال�سيادلة 
الذين تقدموا لقبولهم يف الرنامج فهذا الرنامج ا�ساف 
يل كثري من اخلرات واملهارات حيث ميكن اعتباره تقوية 

حللقة الو�سل ما بني عمل ال�سيديل والطبيب .

اما الدكتورة ب�سمة بريم والدكتورة يارا ابو اأمونه فاأ�سارتا 
طان هذا الرنامج يوؤهل ال�سيديل وينقله من مهمة �سرف 
االدوية اىل التدخل الفعال وااليجابي يف العملية العاجية 

من اجل الو�سول اىل اف�سل النتائج العاجية. 

•• العني-الفجر:
•• ت�صوير-حممد معني:

هذا   .. ال�سكري  لعاج  والقرفة  ال�����س��در.. 
بها  التي قام  التجارب املخترية  اأكدته  ما 
بلفقيه  و�سامل  ال�سام�سي  عبيد  الطالبان 
�سمن  ك�سيك�سي  توفيق  الدكتور  باإ�سراف 
والذي  البيولوجيا  بق�سم  التخرج  م�سروع 
احلادي  ب��ال��ي��وم  الق�سم  احتفالية  يف  ق��دم 
ع�سر لعلوم احلياة التي اأقيمت مببنى كلية 
تقنية املعلومات بجامعة االإمارات وافتتحها 
الق�سم  رئ��ي�����ض  ج��ان��ب  اإىل  ال��ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د 
اأم����ريي مب�����س��ارك��ة اأع�ساء  ال��دك��ت��ور خ��ال��د 

هيئة التدري�ض والطاب والطالبات.
وقد اأ�سار الطالبان ومعهما امل�سرف العلمي 
الدكتور توفيق ك�سيك�سي اإىل اأنه مت جتميع 
ب���ه���دف حتديد  ال���ن���ب���ات���ات  ع�������س���ائ���ر م����ن 
تاأثريها على ال�سكري حيث تو�سل الفريق 
نباتات  �ست  حتليل  خ��ال  وم��ن  الطابي 
اإىل الدور الهام الذي ميكن اأن يلعبه نبات 
ال�سدر وال��ق��رف��ة يف احل��د م��ن ه��ذا املر�ض 
وق���د ث��ب��ت م��ن ال��ت��ج��ارب امل��خ��ري��ة اإىل اأن 
اأف�سل النباتات  هذين النباتني يعدان من 
ال�سكري  ن�سبة  م��ن  احل��د  يف  ت�ساهم  ال��ت��ي 
ال��ف��ري��ق الطابي  ب���درج���ة ع��ال��ي��ة واأ����س���ار 
هذه  على  امل�سرف  التدري�ض  هيئة  وع�سو 
ال��ت��ج��ارب امل��خ��ت��ري��ة ���س��وف ت��ت��وا���س��ل من 
التجارب  لتاأكيد  التجارب  حيوانات  خال 

املخترية التي مت التو�سل اإليها.
ك��م��ا ق����دم ف��ري��ق اآخ����ر م���ن ط��ال��ب��ات ق�سم 
امل�ساحب  امل��ع��ر���ض  ���س��م��ن  احل���ي���اة  ع���ل���وم 
ل��ف��ع��ال��ي��ات ي����وم ع��ل��وم احل���ي���اة ب��ح��وث عن 
امل��ي��اه ت��ن��اول��ت ت��اأث��ري امل��ل��وث��ات على نوعية 
امل��ي��اه ب��اإ���س��راف ال��دك��ت��ورة روي��ة الكندي .. 
ك��م��ا ق���دم ال��ط��ال��ب��ان اأح��م��د ع��دن��ان م�سلي 
تاأثري  ع��ن  جم�سم  حممد  الرحمن  وع��ب��د 
النباتات  من��و  على  ال��ك��رب��ون  اأك�سيد  ث��اين 
ومن  الطالبان  اأج���رى  حيث  ال�سحراوية 
�ساركوا  واأن  الذي �سبق  املج�سم  خال هذا 
به يف معر�ض العلوم الذي نظمته موؤ�س�سة 
االإم��ارات جتارب علمية اأثبتوا من خالها 

الكربون  اأك�سيد  لثاين  االإي��ج��اب��ي  التاأثري 
ال�سحراوية  ال��ن��ب��ات��ات  ب��ع�����ض  من���و  ع��ل��ى 
املائة  يف  �سبعني  اإىل  الن�سبة  ه��ذه  لت�سل 
اأهمية يف احلد  الطابي  البحث  اأك��د  وقد 
الغاف  حماية  وك��ذل��ك  البيئة  تلوث  م��ن 
يف  البحوث  هذه  �ساهمت  وباملقابل  اجلوي 
ليكون  ال�سحراوية  النباتات خا�سة  تنمية 
ك��ل من  ق��دم  كما  ال�سبار  ن��ب��ات  بينها  م��ن 
يو�سف  وب�سار  احلمريي  اهلل  عبد  الطالب 
ورائحتها  باألوانها  العطور  الإع��داد  جتارب 
املختلفة ومل تتوقف التجارب التي �سهدها 
يوم البيولوجيا عند هذا احلد حيث قدمت 
احلفيتي  �سيخة  هن  الطالبات  من  خم�سة 
وميثاء  ال�سمري  وحليمة  الزحمي  وعلياء 
اليا�ض وانت�سار العولقي جتارب حول اأنواع 
البكرتيا  اأن���واع  وك��ذل��ك  البي�ساء  اخل��اي��ا 
وك���ذل���ك ا���س��ت��خ��راج امل�����واد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة من 
ال��ن��ب��ات��ات ال���س��ت��خ��دام��ه��ا يف ال��ق�����س��اء على 

البكرتيا ال�سارة .
ك��م��ا ق��دم��ت ال��ط��ال��ب��ات اأم����ل اأح��م��د امل���ازن 
عبده  حم��م��د  واأروى  ال����ي����وازي  وم�����رمي 
ت���ب���ني مراحل  ت��ي�����س��ري جت���رب���ة  وم���ن���ا����س���ر 
اأو  ال�سفادع  اأو  االإن�����س��ان  ���س��واء يف  اجل��ن��ني 
ال��دج��اج وب��ي��ن��ت ال��ط��ال��ب��ات م��راح��ل تطور 
اجلنني وتكوين االأع�ساء واالأجهزة ليكون 
بعده  ومن  الدماغ  هو  االأع�ساء  هذه  اأوىل 
جت���وي���ف ال���ع���ني واأط�������راف االأي������دي وعلى 

مقربة من هذا كانت هناك جتربة احلم�ض 
الطالبات  من  فريق  قدمها  التي  ال��ن��ووي 
ي�سم فاطمة �سالح وفاطمة عبد الرحمن 
وخديجة العود وخديجة الزعابي وعائ�سة 

النيادي وبدرية .
تقدمي  الطالبات  م��ن  فريق  ا�ستطاع  كما 
حتديد  خالها  م��ن  اأم��ك��ن  علمية  جت��ري��ة 
اأن����واع البكرتيا وحت��دي��د ط��رق ال��ع��اج يف 
االأ�سرار  يف  ال��ب��ك��رتي��ا  ه���ذه  ت�سبب  ح��ال��ة 
وق��ال��ت ال��ط��ال��ب��ات امل�����س��ارك��ات وه���ن مروة 
ب���خ���ي���ت وح����ن����ان حم���م���د ورق����ي����ة حممود 
اأنواع  اأن  عبده  وفاطمة  اخلليفة  واأم���اوى 
ال��ب��ك��رتي��ا ك��ث��رية وم���ت���ع���ددة ح��ي��ث قدمن 
من  �سعرة  ما حتتويه  ح��ول  علمية  جتربة 
راأ�ض االإن�سان ليتاأكد احتواوؤها على العديد 
اأن  ب��ال�����س��رورة  لي�ست  ولكنها  االأن����واع  م��ن 
تكون �سارة . وكانت فعاليات اليوم العلمي 
ب��داأت بكلمة لرئي�ض ق�سم علوم احلياة  قد 
اأن  اإىل  فيها  واأ���س��ار  اأم��ريي  الدكتور خالد 
الق�سم ي�سهد اإقباال كبريا من قبل الطاب 
وال��ط��ال��ب��ات ب���زي���ادة ت�����س��ل اإىل اأرب���ع���ني يف 
املائة وقال الدكتور خالد يف االفتتاح الذي 
�سهده عميد الكلية اإىل جانب امل�سرفة على 
فعاليات اليوم البيولوجي الدكتورة فاطمة 
االأن�سار االأ�ستاذ امل�سارك بالق�سم اأن الق�سم 
ي��ج��ري ح��ال��ي��ا وم���ع ج��ام��ع��ات م��ن خمتلف 
االأمرا�ض  بحوث حول  املتقدم  العامل  دول 

اجل��ي��ن��ي��ة ك��م��ا جت���ري ب��ح��وث م���ن حديقة 
البيولوجي  ال��ت��ن��وع  ح���ول  ال��ع��ني  ح���ي���وان 
اإ���س��اف��ة اإىل اإج�����راء ب��ح��وث ب��ال��ت��ع��اون مع 
الطب اجلنائي يف جمال الب�سمة الوراثية 
وكذلك مع وزارة البيئة يف جمال الب�سمة 
اإىل جانب  ال��ن��خ��ي��ل  اأ���س��ج��ار  يف  ال���وراث���ي���ة 
التنوع البيولوجي يف الطيور النادرة بدولة 
وبالتعاون  ال��ق�����س��م  ي��ج��ري  ك��م��ا  االإم������ارات 
الب�سمة  ح��ول  جت��ارب  اأبوظبي  موانئ  مع 
باإجراء  الق�سم  قيام  جانب  اإىل  الكربونية 
جت������ارب ح�����ول االأغ�����ذي�����ة امل���ع���دل���ة وراث���ي���ا 

بالتعاون مع املفو�سية االأوروبية .

اأمريي  خالد  الدكتور  الق�سم  رئي�ض  وق��ال 
اأنه مت توفري اأجهزة علمية متقدمة عامليا 
واأعلن  والبيئة  اجلنيات  جمال  يف  بالق�سم 
عن تطوير اأربعة خمترات بحثية جديدة 
اإعادة جتهيز املخترات التدري�سية  كما مت 
خال العام املا�سي بزيادة ت�سل اإىل اأربعني 
يف املائة.  هذا وقد اأ�سارت طالبات الق�سم يف 
اأم��اوى اخلليفة  نيابة عنهن  كلمة قدمتها 
اإىل اأهمية علم البيولوجيا ودوره يف تطور 
املجتمعات .. كما ا�ستعر�ست فرح رحال من 
املوؤثر  ال����دور  ل��اح��ت��ف��ال  تقدميها  خ���ال 

للبيولوجيا يف حياة االإن�سان.

حمدان بن مبارك يثمن �سراكات التعاون 
بني اجلامعة واملوؤ�س�سات املحلية والعاملية

•• العني – الفجر:

اأ�ساد معايل ال�سيخ حمدان بن مبارك اآل نهيان وزير التعليم العايل والبحث 
تربط  التي  التعاون  باتفاقيات  االإم��ارات  االأعلى جلامعة  الرئي�ض  العلمي 
ال�سعيد  على  املختلفة  والقطاعات  والهيئات  واملوؤ�س�سات  االإم��ارات  جامعة 

املحلي والعاملي.
االأخرى  املوؤ�س�سات  مع  اجلامعة  ترمها  التي  ال�سراكة  اتفاقيات  اأن  وقال 
ت�����س��ه��د ت���ط���وراً ي��ت��م��ا���س��ى م���ع وت����رية ب���رام���ج ال��ت��ن��م��ي��ة امل��ت�����س��ارع��ة يف ظل 
ال�سمو  ال�ساملة للباد برعاية �ساحب  التحديث والنه�سة  ا�سرتاتيجيات 
واأخيه �ساحب  الدولة حفظه اهلل  اآل نهيان رئي�ض  زايد  ال�سيخ خليفة بن 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 

الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل.
جاء ذلك بعد توقيع مذكرة التفاهم حول تو�سيع اأطر التعاون والتدريب 
بني جامعة االإمارات العربية املتحدة ومعهد التدريب والدرا�سات الق�سائية 

.
وقال معايل ال�سيخ حمدان اأننا نثمن غالياً ونقدر كل التقدير الدعم الذي 
�سمو  اأول  الفريق  قبل  من  ال�ساملة  الوطنية  التنمية  م�سرية  به  حتظى 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ 
يف  اجلامعة  وخطط  لرامج  �سموه  متابعة  اإىل  م�سرياً   ، امل�سلحة  للقوات 
التي تلبي احتياجات  الكوادر الوطنية  التعليمي والبحثي وتدريب  املجال 

برامج التنمية امل�ستدامة والتي حققت اإجنازات هامة يف هذا املجال.
العدل  وزي��ر  الظاهري  جوعان  بن  الدكتورهادف  معايل  اأك��د  جانبه  ومن 
رئي�ض جمل�ض اإدارة معهد التدريب والدرا�سات الق�سائية على الدور الهام 
الق�سائية من رجال  الكوادر  تاأهيل  املتحدة يف  العربية  االإم��ارات  جلامعة 
القانون وغريهم مبا يعزز �سيا�سات توطني الكوادر وتلبية متطلبات م�سرية 
التنمية ال�ساملة ، وقال اإن جامعة االإمارات العربية املتحدة مبا لديها من 
اإمكانيات علمية متميزة تقدم الدعم االأ�سا�سي النظري والتطبيقي لكافة 
�سرائح املنت�سبني اإىل الق�ساء يف خمتلف م�ستوياتهم ، م�سرياً اإىل النتائج 
ال�سنوات  طيلة  التعاون  هذا  من  التدريب  معهد  يحققها  التي  االإيجابية 
املا�سية، واأو�سح معايل الوزير اأن الهدف االأول من هذا التعاون هو تدريب 
وتاأهيل الكوادر الق�سائية وفق اأعلى املعايري وامل�ستويات العلمية والعملية 
والقانوين  الق�سائي  التدريب  يف  العاملية  املمار�سات  اأف�سل  ي��وازي  ومب��ا 

لتحقيق روؤية ا�سرتاتيجية متميزة بني الطرفني.
هذا ، وتناولت مذكرة التفاهم التي وقعها معايل ال�سيخ حمدان بن مبارك 
للجامعة  االأعلى  الرئي�ض  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  نهيان  اآل 
جمل�ض  رئي�ض  العدل  وزي��ر  الظاهري  جوعان  بن  الدكتورهادف  ومعايل 
اخلرات  تبادل  على  الرتكيز  الق�سائية  والدرا�سات  التدريب  معهد  اإدارة 
العلمية بني جامعة االإمارات العربية املتحدة ومعهد التدريب والدرا�سات 
الق�سائية لتطوير واإعداد اأن�سطة اأكادميية وعلمية م�سرتكة بني الطرفني 
حلقات  وعقد  وال��ن��دوات  العلمية  امل��وؤمت��رات  تنظيم  يف  التن�سيق  وك��ذل��ك 
البحث وور�ض العمل واإعداد الدرا�سات التي ت�سهم يف رفد معهد التدريب 

والدرا�سات الق�سائية مبا يحقق الروؤية امل�سرتكة للجانبني.
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يف مهرجان علمي لدار�شي البيولوجيا

بحوث خمتربية توؤكد دور نبات ال�سدر والقرفة يف علج ال�سكري
جتارب علمية لإثبات التاأثري الإيجابي لثاين اأك�سيد الكربون على النبات

للمرة االأوىل يف الدولة

جامعة الإمارات تخرج الدفعة الأوىل من الأطباء ال�سيدلنيني 



ي�ستطيع بع�ض الرجال امل�سابني ب�سرطان الرو�ستات 
اأن  ب��ع��د يف م��راح��ل��ه االأوىل  امل��خ��اط��ر وه���و  امل���ح���دود 
خطراً  املر�ض  ي�سّكل  اأن  اإىل  العاج  م�ساألة  يرجئوا 
باإمكانهم اخل�سوع لعاج  اأكر على حياتهم. ويظل 
فاعل. ُتدعى هذه املقاربة )املراقبة الفاعلة مع ميل 

اإىل تاأخري العاج(.
يف  متخ�س�ض  طبيب  غارنيك،  م��ارك  الدكتور  يذكر 
�سرطان الرو�ستات من كلية الطب يف جامعة هارفارد 
 Beth Israel Deaconess الطبي  واملركز 
الفاعلة،  امل��راق��ب��ة  )م��ع   :Medical Center
نوا�سل مراقبتنا ال�سرطان عن كثب كي نفهم �سلوكه 
الفاعلة  املراقبة  ُتعتر  د.  بعاج حم��دَّ نلتزم  اأن  قبل 
م��ن��ط��ق��ي��اً، مقارنة  ق������راراً  ال���رج���ال  ب��ع�����ض  يف ح��ال��ة 
بالعاج الفوري. فتتيح لهم تفادي االأ�سرار املحتملة 
والفوائد غري االأكيدة لعاج هذا ال�سرطان املحدود 

املخاطر(.

اأ�شباب اإرجاء العالج
التا�سع يعاين  اأو  الثامن  اإىل رجل يف عقده  بالن�سبة 
���س��رط��ان��اً حم����دود امل��خ��اط��ر، ق���د مي���ر ع��ق��د ق��ب��ل اأن 
ي��وؤدي ال��ورم اإىل اأي عوار�ض. يف هذه االأثناء، حتمل 
معاجلة ال�سرطان باالأ�سعة اأو اجلراحة اإزعاجاً كبرياً 
للمري�ض، ف�سًا عن تاأثريات جانبية دائمة حمتملة، 

مبا فيها العجز اجلن�سي و�سل�ض البول.
ي�ستطيع الرجل باختياره املراقبة الفاعلة اأن يتفادى 
خماطر عاج ال�سرطان، الذي قد ي�سبب له اأ�سراراً 
كبرية خال مدى حياته املتوقع. فقد ميوت املري�ض 
يف ال��ن��ه��اي��ة وه���و م�����س��اب ب��ال�����س��رط��ان ال ج����راء هذا 

املر�ض.
ولكن على الرجال الذين يعانون �سرطان الرو�ستات 

العايل املخاطر البدء بالعاج فوراً:
ال�ستني من عمرهم يعانون  اأو  • رجال يف اخلم�سني 
عدائّياً،  ي��ب��دو  اأن���ه  اإال  االأوىل،  م��راح��ل��ه  يف  ���س��رط��ان��اً 
باال�ستناد اإىل خزعة، وميلكون تاريخاً عائلّياً حافًا 

ب�سرطان الرو�ستات.
انت�سار  من  كبري  بخوف  ي�سعرون  الذين  • الرجال 
ال�سرطان، رغم توافر االأدلة على اأنه ينمو ببطء وال 

ي�سّكل خطر مبا�سراً على حياتهم.

املراقبة الفاعلة
باأنها  ال��ف��اع��ل��ة  امل��راق��ب��ة  ي�سفون  ح��ني  ك��رث  يخطئ 
اأوجه اختاف كبرية بني  )االنتظار برتقب(. فثمة 
اال�سرتاتيجيتني. يهدف االنتظار برتقب اإىل اإعفاء 
املتقدمني يف ال�سن من خماطر العاج الذي ُي�ستبعد 
اأن يح�سن �سحتهم اأو يطيل حياتهم. كذلك ال ي�سمل 
كان  اإذا  ما  لتحديد  حثيثة  متابعة  برتقب  االنتظار 
وذل���ك من  م��ا،  ي��ت��ب��ّدل بطريقة  اأو  ينمو  ال�����س��رط��ان 
العك�ض،  على  الرو�ستات.  اأخ��ذ خزع عدة من  خال 
تظهر  عندما  اإال  للمري�ض  العاج  الطبيب  يقّدم  ال 

العوار�ض.
�ض االنتظار برتقب  يذكر الدكتور غارنيك: )ُيخ�سَّ
لو  اأخ���رى.  �سحية  م�ساكل  يعانون  الذين  للم�سنني 
كان املري�ض اأ�سغر �سّناً الأُخ�سع على االأرجح للعاج. 
ولكن نظراً اإىل اأن ظهور عوار�ض ال�سرطان ي�ستغرق 
االأطباء  يقرر  املحتملة،  ال��وف��اة  اأ�سباب  وت��ع��دد  وق��ت��اً 
عدم معاجلة املري�ض الأنه ال يعاين اأي عوار�ض جراء 

ال�سرطان اأو الأن عوار�ض املر�ض ال تزال حمدودة(.
�سلبية.  عملية  الفاعلة  املراقبة  ت�سّكل  ال  املقابل،  يف 
ي��و���س��ح ال���دك���ت���ور غ���ارن���ي���ك: )ن���ت���اب���ع ب���دق���ة تقّدم 
اأي من  ي��زداد �سوءاً وفق  اأنه  ال�سرطان. واإذا الحظنا 
رغم  ال��ع��اج  ب��ب��دء  امل��ري�����ض  نن�سح  املتبعة،  امل��ع��اي��ري 

غياب العوار�ض. لكننا ال نزال غري واثقني من فوائد 
العاجات، ما ي�سّعب اتخاذ القرار ببدء العاج(.

لت�سنيف  اأداة  غ��ل��ي�����س��ون(  دراج������ات  )ن���ظ���ام  ي�����س��ّك��ل 
���س��رط��ان ال��رو���س��ت��ات وف���ق اح��ت��م��ال من���وه وتف�سيه. 
يتفح�ض االأطباء النوَعني االأكرث �سيوعاً من اخلايا 
ال�سرطانية التي جُتمع خال اأخذ اخلزعة ويعطون 
اإىل  ا�ستناداً  و5   1 بني  ت��رتاوح  عامة  منهما  لكل 
�سكلها. واإذا جمعنا العامتني )4+3 مثًا( نح�سل 
و10.   2 ب��ني  ت���رتاوح  نظام غلي�سون  درج��ة يف  على 
�سرطان  اإىل  ال��دن��ي��ا  غلي�سون  ن��ظ��ام  درج����ات  ت�سري 
اأن يخرج من الرو�ستات  امل�ستبعد  ينمو ببطء ومن 

ويتف�سى.

َمن املوؤهلون للمراقبة الفاعلة؟
يجمع اخلراء اليوم على اأن الرجال الذين ي�ستوفون 
جمموعة من ال�سروط قد يكونون موؤهلني للمراقبة 
الفاعلة. يجب مناق�سة التفا�سيل مع الطبيب. لكن 
ُيظهر  الذين  للرجال  �ض عموماً  ُتخ�سَّ املراقبة  هذه 
ال�سرطان  اأن  اخل���زع  و/اأو  غلي�سون  درج����ات  ن��ظ��ام 
الذي يعانونه يف مراحله االأوىل وينمو ببطء. اإليكم 

املعايري التقنية:
امل�ست�سد  اخ���ت���ب���ار  يف   10 م���ن  اأق�����ل  ت�����س��ج��ي��ل   •

.)PSA( الرو�ستاتي النوعي
غلي�سون. درجات  نظام  وفق   7 من  اأقل  • ت�سجيل 

 T1 اأو اأدنى )ُتعتر املرحلة T2a يف املرحلة • ورم 
االأقل تقدماً وT3 االأكرث تقدماً(.

يف اأقل من  �سرطانية  خايا  على  اخلزعة  • احتواء 
منها.  50%

الرو�ستاتي  امل�ست�سد  م�ستوى  ت�ساعف  ب��طء   •
النوعي )PSA(، الذي يجب اأن ي�ستغرق اأكرث من 

ثاث �سنوات عموماً.
ال�سن عامل مهم يف حالة الرجال الذين يفكرون يف 
الدكتور غارنيك: )من بني  ي�سري  الفاعلة.  املراقبة 
عمرهم  م��ن  وال�سبعني  اخلام�سة  يف  رج��ل  مئة  ك��ل 
وي��ع��ان��ون ���س��رط��ان ب��رو���س��ت��ات حم����دود امل��خ��اط��ر، ال 
ال�سرطان  ب�سبب  م�����س��اك��ل  اأي   70% ن��ح��و  ي��واج��ه 
اأما الثاثون يف املئة الباقون، فقد  خال حياتهم(. 
ُيعانون يف النهاية عوار�ض هذا املر�ض. لكن بقاءهم 
على قيد احل��ي��اة م��ن دون ع��اج ق��د ي���رتاوح ب��ني 8 
وف��ق مدى  وذل��ك  امل��ر���ض،  ت�سخي�ض  بعد  �سنة  و23 

عدائية املر�ض.
اأن ياأخذها الطبيب  اأحد االأمور االأخرى التي يجب 
التي يعانيها  يف االعتبار احل��االت ال�سحية االأخ��رى 
بال�سرطان، مثل داء  اإ�سابته  �ض  ُت�سخَّ الرجل عندما 
القلب. يقول الدكتور غارنيك: )يجب درا�سة اأ�سباب 

الوفاة املحتملة كلها وتقييمها عند اتخاذ القرار(.

ما مقدار املراقبة؟
املراقبة  م�ستوى  ح���ول  اخل����راء  ت��و���س��ي��ات  تختلف 

ع. لكن هذه اإ�سرتاتيجية منوذجية: املتوقَّ
 )PSA( النوعي  الرو�ستاتي  امل�ست�سد  اختبار   •
توؤكد خزعة  اأن  بعد   :)DRE( ال�سرجي والفح�ض 
اأولوية وجود ال�سرطان، ُين�سح الرجل بتكرار اختبار 
ثاثة  كل   )DRE( ال�سرجي  والفح�ض   PSA ال� 
يرتدي  ال�سرجي،  الفح�ض  خ��ال  اأ�سهر.  اأربعة  اإىل 
الطبيب قفازاً وي�سع عليه مادة ت�ساعد يف االنزالق، 
�سكل  ليتح�س�ض  ال�سرج  يف  اأ�سابعه  اإح��دى  يقحم  ثم 

الرو�ستات غري املنتظم.
اأخذ خزعة من  الفاعلة  املراقبة  تتطلب  • اخلزعة: 
اأحياناً.  اأك��رث  اأو  �سهراً   18 اإىل   12 كل  الرو�ستات 
جديدة  خزعة  باأخذ  ين�سح  االأط��ب��اء  بع�ض  اإن  حتى 

اإذا تبني اأن املر�ض ال يتقّدم خال  كل ثاث �سنوات 
غ��ارن��ي��ك: )على  ال��دك��ت��ور  ي��و���س��ح  االأوىل.  اخل��زع��ة 
تف�سل  التي  امل��دة  معاً  ي��ق��ررا  اأن  وامل��ري�����ض  الطبيب 
ب��ني اخل����زع. وُي��ع��ت��ر ذل���ك ب��ال��غ االأه��م��ي��ة ن��ظ��راً اإىل 
املري�ض  لها  يتعر�ض  ق��د  التي  اجلانبية  ال��ت��اأث��ريات 

جراء اخلزع ال�سابقة(.

متى يجب اأن يفكر املري�ص بالعالج؟
خال املراقبة الفاعلة، �سيبحث الطبيب عن عامات 
ت�سري اإىل تقّدم املر�ض اأو تنامي حدته. ومن االإ�سارات 

املقلقة املحتملة:
امل�ست�سد الرو�ستاتي  نتائج اختبار  • ارتفاع حاد يف 
ال  الأ�سباب  يكون  قد  ذل��ك  اأن  مع   ،)PSA( النوعي
عاقة لها بال�سرطان، مثل خمج. لذلك يجب التاأكد 

من النتيجة من خال خزعة.
الفح�ض  وف���ق  اأك���ر  راه��ن��اً  ي��ب��دو  مكت�َسف  ورم   •
املغناطي�سي  ال��رن��ني  ���س��ورة  يف  ت��ب��دل  اأو  ال�����س��رج��ي 

)MRI( يك�سف ت�سخم الورم.
خايا  ع��ل��ى  حت��ت��وي  ال��ت��ي  اخل����زع  ع����دد  • ت���زاي���د 

�سرطانية اأو تنامي كمية ال�سرطان يف كل خزعة.
كما  غلي�سون  ن��ظ��ام  وف��ق  اأع��ل��ى  درج���ات  ت�سجيل   •

ُتظهر اخلزع.

تقييم فوائد العالج
العاج  ي���خ���ت���ارون  ال���ذي���ن  ال���رج���ال  ي��ع��ي  اأن  ي��ج��ب 
اأن العاج قد ي�سبب  اجلراحي بدل املراقبة الفاعلة 
اأ�سراراً، من بينها، العجز اجلن�سي و�سل�ض البول، ما 

قد يوؤدي اإىل تدين نوعية حياتهم.
ال�سفاء. فيعاود  العاج  ذل��ك، ال ي�سمن  ع��اوة على 
من   30% اإىل   15% حالة  يف  الظهور  ال�سرطان 
الرو�ستات،  �سرطان  ج��راء  ميوتون  الذين  الرجال، 
اإن مل ي�سبب مر�ض اآخر وفاتهم قبل ذلك. ولكن حتى 
الذين يعاود املر�ض الظهور يف حالتهم، ال ميوتون اإال 

بعد نحو 17 �سنة من العاج عموماً.
اأنهم  ع��ادًة  ال��رج��ال  )يظن  غارنيك:  الدكتور  يذكر 
قد اأ�سبحوا يف ماأمن، اإن مل يعانوا اأي م�ساكل خال 
دائماً،  اأذى  ي�سبب  عاج  كل  لكن  وبعدها.  اجلراحة 

وما من عاج ي�سمن ال�سفاء(.

اكت�شافات مهمة
اإ�سابتهم  االأط��ب��اء  ُي�سخ�ض  الذين  الرجال  حالة  يف 

اأي خيار يحّد من خطر املوت  ب�سرطان الرو�ستات، 
االنتظار  اأم  امل��ب��ا���س��رة  اجل��راح��ة  ال�����س��رط��ان:  ب�سبب 
اإ�سرتاتيجية  بالعاج،  البدء  قبل  العوار�ض  لظهور 

ُتعرف باالنتظار برتقب؟
ُت��ظ��ه��ر جت��رب��ة )ع���اج ���س��رط��ان ال��رو���س��ت��ات مقابل 
متعادلتان  امل��ق��ارب��ت��ني  اأن   )PIVOT( امل��راق��ب��ة( 
يعانون  رج��ًا   731 الدرا�سة  �سمت  املجال.  هذا  يف 
�سرطاناً يف غدة الرو�ستات. يف ن�سف هذه احلاالت، 
امل�ست�سد  اخ���ت���ب���ار  ب���وا����س���ط���ة  ال�������س���رط���ان  اك��ت�����س��ف 
اأن  من  اأ�سغر  وك��ان   )PSA( النوعي  الرو�ستاتي 

ي�سعر به الطبيب خال الفح�ض ال�سرجي.
جلراحة  ليخ�سعوا  ع�سوائّياً  ال��رج��ال  ن�سف  اختري 
الن�سف  خ�سع  امل��ق��اب��ل،  يف  ال��رو���س��ت��ات.  ا�ستئ�سال 
االآخر منهم للمراقبة ولن يخ�سعوا للجراحة اإال اإذا 
طوروا عوار�ض تّدل على تقدم �سرطان الرو�ستات. 
كل  الطبيب  ال�ست�سارة  املجموعتني  رج��ال  ع��اد  وق��د 

�ستة اأ�سهر حتى مماتهم.
اختلف احتمال النجاة بعد ت�سخي�ض املر�ض مبقدار 
وَمن  للجراحة  خ�سعوا  ال��ذي��ن  ال��رج��ال  ب��ني  �سئيل 
 12.4 مقابل  �سنة   13 فح�سب:  للمراقبة  خ�سعوا 
اختافاً  عموماً  الباحثون  يلحظ  مل  ك��ذل��ك  �سنة. 
يف م��ع��دالت ال��وف��اة ج���راء ���س��رط��ان ال��رو���س��ت��ات بني 
املجموعتني. لكن ن�سبة �سغرية من الرجال، الذين 
ع���ان���وا ���س��رط��ان ع���ايل امل��خ��اط��ر )ك��م��ا اأ����س���ار معدل 
فاق  ال���ذي   PSA ال��ن��وع��ي  ال��رو���س��ت��ات��ي  امل�ست�سد 
ع�سر  اجلراحة. خال فرتة  ا�ستفادت من  الع�سرة(، 
�سنوات، واحد من كل ثمانية من هوؤالء الذين عانوا 
�سرطاناً �سر�ساً وا�ستوؤ�سلت غدتهم، عا�ض فرتة اأطول 

من الرجل يف جمموعة االنتظار برتقب.
ت�سري الدرا�سة اإىل اأن الرجال الذين يعانون �سرطاناً 
اأال يتوقعوا فوائد كبرية من  حمدود املخاطر يجب 
عايل  �سرطاناً  يعانون  َم��ن  اأم���ا  جل��راح��ة.  اخل�سوع 
املخاطر، فتحمل لهم الدرا�سة ر�سالة مهمة، ح�سبما 
يف  متخ�س�ض  بروف�سور  ب��اري،  مايكل  الدكتور  ذك��ر 
هارفارد  جامعة  يف  الطب  كلية  يف  ال�سريري  الطب 
واأحد باحثي الدرا�سة منذ عام 1994. يو�سح باري: 
ال�سرطان  ت�سخي�ض  ال�سروري  من  اأن  ظننا  )لطاملا 
اأ�سرع ما يكون. لكن الدرا�سة ُتظهر اأن من ال�سروري 
ت�سخي�سه يف الوقت املنا�سب. ويحني الوقت املنا�سب 
بالن�سبة اإىل رجال كثريين مع ارتفاع معدل امل�ست�سد 

.))PSA( الرو�ستاتي النوعي

اأثبتت الدرا�سات اأن اإ�سافة كميات مائمة من العنا�سر املغذية اإىل طبقٍك قد 
حتميِك من اأمرا�ض القلب. عندما جتدين نف�سك يف حرية بني تناول ب�سكويت 
باأخذ ما يلي بعني االعتبار:  اأو قطعة بروكلي، نن�سحِك  اأو برتقالة، معجنات 
اأكتوبر  يف  ال�سادر  عددها  يف  االأمريكية  الطّب  جملة  يف  ُن�ِسرت  درا�سة  اأ�سارت 
اإىل اأن النظام الغذائي الغني بالفاكهة واخل�سار واحلبوب الكاملة قد يجنّبك 

االإ�سابة باأمرا�ض القلب.
ترتبط اأمرا�ض القلب واالأ�سرار التي ت�سيب ال�سرايني امل�سببة لهذه االأمرا�ض 
بارتفاع جزيئيات خطرية ُتعرف با�سم اأ�سناف االأوك�سجني الفاعلة التي تظهر 
اإىل  ي��وؤدي  ما  باخلايا،  ال�سرر  اجلزيئيات  ه��ذه  ُتلحق  بال�سّن.  التقدم  بفعل 
حاالت ترتاوح بني ال�سرطان واأمرا�ض القلب. تتقفى م�سادات االأك�سدة اأثر هذه 

اجلزيئيات وتدمرها، ما يف�سر العاقة التي اأقامتها الدرا�سات بني االأنظمة 
الغذائية الغنية مب�سادات االأك�سدة ومعدالت االإ�سابة باأمرا�ض القلب 

املنخف�سة. 
امراأة  ب�32561  بيانات خا�سة  الدرا�سة  �سملت 

)متو�سط اأعمارهن 61 عاماً( وتابعتهن 
منهن  اأي��اً  اأن  �سنوات، علماً   10 مل��دة 

مل تكن تعاين يف بداية الدرا�سة 

بنّي كميات ما يتناولنه من بع�ض  ا�ستطاعاً  الن�ساء  اأمرا�ض قلب. ماأت  من 
اأنظمتهن  يف  االأك�����س��دة  م�سادات  جمموع  الباحثون  واحت�سب  االأطعمة  اأن���واع 
الغذائية. فتبنّي اأن %44 من م�سادات االأك�سدة يف نظامهن الغذائي م�سدره 
اخل�سار والفاكهة واأن الن�ساء الاتي ياأكلن �سبع ح�س�ض من الفاكهة واخل�سار 
يومياً يح�سلن على اأكر كمية من م�سادات االأك�سدة. وتو�سلت الدرا�سة اأي�ساً 
اإىل اأن املراأة التي حت�سل على كميات كبرية من م�سادات االأك�سدة تتعر�ض اأقل 

من غريها خلطر االإ�سابة باأمرا�ض القلب وباأقل قدٍر من ال�سكتات.
اإال اأن هذه الدرا�سة تعر�ست لبع�ض االنتقاد. مثًا، من غري املعقول اأن تتذكر 
الن�ساء يف الدرا�سة كّل ما تناولنه من اأطعمة. وقد يكون انخفا�ض خطر تعر�ض 
القلب  الأمرا�ض  االأك�سدة  م�سادات  من  كبرية  كميات  يتناولن  الاتي  الن�ساء 
ناجتاً من نظام غذائي �سامل �سحي اأو خيارات حياتية اأخرى قمن بها. 
اإدراج كميات كبرية  يكن  االنتقادات، مل  النظر عن هذه  بغ�ّض 

من الفاكهة واخل�سار يف النظام الغذائي يوماً فكرة �سيئة.

�شحة وتغذية
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بعد اأن يتاأكد االأطباء من اإ�شابة املري�ص بال�شرطان ا�شتنادًا اإىل خزعة ياأخذونها من الربو�شتات، قد تبدو اخلطوة التالية جلية: 
احل�شول على العالج باأ�شرع وقت ممكن، اإما با�شتئ�شال هذه الغدة متامًا اأو بتعري�شها لالأ�شعة. لكن العالج املبا�شر لي�ص اخليار الوحيد 

وقد ال يكون بال�شرورة االأف�شل. قد ي�شبب العالج بحد ذاته اأذى اأكرب على االأمد الطويل مما قد يوؤدي اإليه داء ال�شرطان.

م�سادات الأك�سدة حتمي قلبِك

املراقبة الفاعلة... علج �سرطان الربو�ستات 

بثور احلمى... الوقاية اأوًل 
بالرد.  تتعلق  اأنها ال  ب��اردة( مع  )بثور احلمى( )قروحاً  ت�سمى  ما  غالباً 
تظهر يف العادة حول الفم وعلى ال�سفتني وتنجم عن فريو�ض )النوع االأول 
خال  به  لاإ�سابة  عر�سة  النا�ض  معظم  ويكون  معٍد  وه��و  القوباء(،  من 
اأو  بالرا�سدين  االحتكاك  عر  احلمى  لبثور  االأط��ف��ال  يتعّر�ض  حياتهم. 
اآخرين  باأطفال  االحتكاك  اأو  احلمى،  ببثور  م�ساب  قريب  اأي  اأو  االأ�سقاء 

كانوا قد لعقوا األعاباً اأو اأكواباً ملّوثة بالفريو�ض.
يف حاالت كثرية، قد ال ترتافق االإ�سابة مع اأي عوار�ض، لكن يف املقابل قد 
تظهر حوي�سات موؤملة عند اأ�سخا�ض اآخرين ممن يلتقطون الفريو�ض، ال 
�سيما داخل الفم وعلى الل�سان واللثة، اأو على ال�سفتني اأي�ساً، بعد ثاثة اإىل 

خم�سة اأيام من االإ�سابة.
يحمل هذا املر�ض يف مراحله االأوىل ا�سم )التهاب الفم واللثة الهرب�سي(. 
يكون االلتهاب االأويل مزعجاً اأكرث من العادة وقد ال ُت�سفى االإ�سابة قبل 
منطقة  يف  باالنزعاج  احلالة  هذه  من  االأ�سعب  اجلانب  يتعلق  اأ�سبوعني. 
بالفريو�ض  امل�ساب  الطفل  ج�سم  ترطيب  على  احلر�ض  يجب  ل��ذا  الفم، 

دوماً، وتكون امل�سا�سات مفيدة يف هذا املجال.
بعد التقاط فريو�ض القوباء، يقبع يف االأطراف الع�سبية حيث يبقى خامداً 
يحملون  تقريباً  االأطفال  من  ومن دون عوار�ض ل�سنوات. تبني اأن 60% 

)فريو�ض القوباء الب�سيطة( يف �سن املراهقة.
يف حاالت اأخرى، ي�سبح الفريو�ض نا�سطاً )ب�سبب ال�سغط النف�سي، اأو بعد 
التعر�ض الأ�سعة ال�سم�ض، اأو عند االإ�سابة باحلمى، اأو يف فرتة امليعاد(، ما 
يكون  الطفل،  عند  البثور  اإذا ظهرت هذه  بثور احلمى.  اإىل ظهور  ي��وؤدي 
مل�ض  ث��م  احل��ب��وب،  اأو ح��ك  مل�ض  ع��ر  امل��ر���ض  ينت�سر  وق��د  ُمعدياً  الفريو�ض 
ب��ث��ور احل��م��ى يف معظم  ب��ال��ف��م. ميكن معاجلة  االأغ���را����ض  اأو  االأ���س��خ��ا���ض 
قد  البثور.  على  مو�سعي  فريو�سات  م�ساد  ا�ستعمال  خ��ال  من  احل��االت 
اإذا  �سيما  اأو يومني، ال  بيوم  بثور احلمى  م��دة ظهور  االأدوي���ة  ه��ذه  ر  تق�سّ
بداأ العاج يف مرحلة مبكرة وا�سُتعمل ب�سكل منتظم. اإذا تكرر ظهور بثور 
ا�ستعمال  �ساأن  يف  االأط��ف��ال  طبيب  ا�ست�سارة  فيجب  االأط��ف��ال  عند  احلمى 
م�سادات الفريو�سات عر الفم. عند ظهور بثور احلمى، تذكروا اأال تقّبلوا 
اأطفالكم. �سحيح اأن معظم االإ�سابات الفريو�سية يقع بعد التقاط فريو�ض 
القوباء الب�سيطة، لكن يبقى املر�ض معدياً ما دامت البثور ظاهرة. لذا من 

االأف�سل اأخذ االحتياطات لب�سعة اأيام.
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العدد  10787 بتاريخ   2013/5/8     
          اعالن للح�س�ر امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2959 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
بنغادي�ض       اجلن�سية:  ماليك  اهلل  �سهيد  ماليك  �سابون  التنفيذ/  طالب 
العامة اجلن�سية: االمارات املطلوب  ال�سم�ض للمقاوالت  املنفذ �سده : عيون 
اعانه/ عيون ال�سم�ض للمقاوالت العامة اجلن�سية: االمارات عنوانه: بالن�سر 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى 
رقم 2012/1895 عم جز- م ع- ب- اأظ  وحدد لنظره جل�سة يوم االحد املوافق 
2013/5/19 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة 
االوىل بادارة التنفيذ- الكائنة باملحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�سند اعاه، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
    القلم العمايل                                                                   

 امـــــــارة ابـــــ�ظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10787 بتاريخ   2013/5/8     
          اعالن للح�س�ر امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/658 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
ا�سرت  �سركة   : املنفذ �سده  ايطاليا  ريزي اجلن�سية:  ناتايل  التنفيذ/  طالب 
ا�سو�سيت تريموا مبيانتي ا�ض بيه ايه اجلن�سية: االمارات املطلوب اعانه/ 
االمارات  اجلن�سية:  ايه  بيه  ا�ض  مبيانتي  تريموا  ا�سو�سيت  ا�سرت  �سركة   :
التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�سر  عنوانه: 
ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/489 عم كل- م ع- ب- اأظ  وحدد لنظره جل�سة 
مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/5/20 املوافق  االثنني  يوم 
العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�سور 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاه، تفاديا التخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلري.

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

 يف التنفيذ رقم )2013/710 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
 : �سده  املنفذ  بريطانيا  اجلن�سية:  جرينجر  ماري  كلري  التنفيذ/  طالب 
�سركة اغا وال�سام�سي ذ.م.م اجلن�سية: االمارات   املطلوب اعانه/ : �سركة 
طالب  ان  مبا  بالن�سر  عنوانه:  االمارات    اجلن�سية:  ذ.م.م  وال�سام�سي  اغا 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2011/190 
املوافق 2013/5/20  االثنني  يوم  لنظره جل�سة  اأظ وحدد  ع- ب-  م  عم كل- 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة الثانية بادارة 
التنفيذ- الكائنة باملحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�سند اعاه، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
    القلم العمايل                                                                   

 امـــــــارة ابـــــ�ظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10787 بتاريخ   2013/5/8     
     اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم 272 /2013 مد جز- م ر- ب - اأظ

مدعي/ يو�سف احمد نا�سر بن حيدره التميمي اجلن�سية: االمارات  مدعي 
عليه: حممد �سامل مطر عبيد جر�ض اجلن�سية: االمارات   مو�سوع الدعوى: 
مطالبة مالية مببلغ  9.200 درهم املطلوب اعانه/حممد �سامل مطر عبيد 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  االمارات   اجلن�سية:  جر�ض 
املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الثاثاء املوافق 2013/5/14 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة االوىل 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة بدائرة الق�ساء �سخ�سيا او بوا�سطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �سدر  االقل.  على  ايام  بثاثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل 

2013/5/7

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

العدد  10787 بتاريخ   2013/5/8     
     اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم 191 /2013 جت جز- م ت- ب - اأظ

مدعي/ مبارك را�سد علي خليفة املزروعي اجلن�سية: االمارات  مدعي عليه: موؤ�س�سة 
�سوء العربية للمقاوالت العامة اجلن�سية: االمارات  مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية 
وقدرها 40000 درهم او ارجاع مقطورة ومطالبة بالقيمة االيجارية وقدرها 3600 
درهم  املطلوب اعانه/موؤ�س�سة �سوء العربية للمقاوالت العامة اجلن�سية: االمارات  
يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه: 
االحد املوافق 2013/5/26 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 
املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30
او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا  التجارية   �سخ�سيا 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. 

�سدر بتاريخ  2013/5/6

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

العدد  10787 بتاريخ   2013/5/8     
     اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم 75 /2013 جت جز- م ت- ب - اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف وامل�ؤ�س�سات املالية
مدعي/ بنك اخلليج االول اجلن�سية:االمارات مدعي عليه: فريده عبداحل�سني غام 
املرزوقي اجلن�سية: االمارات   مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية 86412 درهم +الفائدة 
اجلن�سية:  املرزوقي  غام  عبداحل�سني  فريده  اعانه/  املطلوب   %12 القانونية 
اعاه وحددت  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�سر حيث  عنوانه:  االمارات     
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/28 املوافق  الثاثاء  يوم  املحكمة 
االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور 
ايداع مذكرة  بوا�سطة وكيل معتمد وعليك  او  نهيان �سخ�سيا  اآل  الكائنة مع�سكر   -
بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثاثة 

ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/06

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة اب�ظبي االبتدائية
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العدد  10787 بتاريخ 2013/5/8     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدع�ى رقم 2012/141  عقاري كلي
اىل املدعى عليهما/ 1- بريفكت هوم ريل اي�ستيت 2- �سركة جمموعة فورت�سن 
لا�ستثمار �ض .ذ.م.م     جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي / �سركة موريالو 
موريالو  فان�سينزو  ال�سيد/  مبالكها/  املمثلة  ال(  ار  )ا���ض  القاب�سة  ج��روب��و 
بتاريخ  املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم  اع��اه وعليه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  اق��ام  ق��د 
2013/4/29 احلكم التمهيدي التايل: بندب اخلبري الهند�سي املخت�ض �ساحب 
الدور يف اجلدول- تكون مهمته بعد االطاع على اوراق الدعوى وم�ستنداتها 
وما ع�سى ان يقدمه اخل�سوم منها من م�ستندات، والزمت املدعية بايداع مبل 
خم�سة ع�سر الف درهم خزينة املحكمة.   وحددت لها املحكمة جل�سة يوم االثنني 

  ch1A.1 املوافق 2013/5/20  ال�ساعة  9.30 �سباحاً يف القاعة
ق�سم الق�سايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10787 بتاريخ 2013/5/8     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدع�ى 2013/170 جتاري كلي                                                
جمهويل  عبدالنا�سر   احمد   -2 ذ.م.م  للعقارات  امل��زروع��ي   -   1/ عليهما  املدعى  اىل 
����ض.ذ.م.م وميثله: يو�سف  امل��ع��دات  امل��دع��ي/ الفار�ض لتاجري  حمل االق��ام��ة    مبا ان 
املطالبة ب�سم ملف احلجز  الدعوى ومو�سوعها  اقام عليك  البحر قد  حممد ح�سن 
التحفظي رقم 2012/359 جتاري بالزام املدعى عليهما مت�سامنني ومتكافلني مببلغ 
وقدره )1309602.96 درهم ( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة التاخريية 
و�سمول احلكم �سفة  ال�سداد  الدعوى وحتى متام  قيد  تاريخ  واعتبارا من   %9 بواقع 
النفاذ املعجل بدون كفالة.  . وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2013/5/12 ال�ساعة 
9.30 �ض بالقاعة ch1B.8  لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
ايام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10787 بتاريخ 2013/5/8     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدع�ى 2013/524 جتاري كلي                                                
اىل املدعى عليه/1  - غام ر�سا كرمي �سيدين جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي: 
اق��ام عليك  القا�سم   قد  ابراهيم حممد احمد حممد  اي��ران وميثله:  ���س��ادرات  بنك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره 
والرابع يف  الثالث  املدعى عليهما  والتكافل مع  وبالت�سامن  )17.004.846.09 درهم( 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   360.000( وق��دره  مبلغ  حدود 
14% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.    . وح��ددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض 
املوافق 2013/5/30 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة ch2E.21  لذا فانت مكلف باحل�سور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10787 بتاريخ 2013/5/8     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدع�ى 2013/210 جتاري كلي                                                
اىل املدعى عليه /1  - كمال �سارما- ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته مدير و�سريك يف م�سنع االمارات 
للورق املحدوة واحد ال�سركاء يف املديونية اال�سلية ككفيل ا�سيل ولي�ض �سامن   جمهول حمل 
ال��دع��وى ومو�سوعها  اق��ام عليك  اوريك�ض للتمويل �ض م خ  قد  امل��دع��ي: م��اف  ان  االق��ام��ة مبا 
املطالبة بالزام املدعى عليهم بالت�سامن والت�سامم والتكافل مببلغ وقدره )2745257 درهم (
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 18% �سنويا طبقا ل�سروط بنود  اتفاقية التمويل 
وحتى ال�سداد التام وتثبيت احلجز التحفظي 2013/43 امر على عري�سة و�سمول احلكم بالنفاذ 
املعجل باكفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء املوافق 2013/5/28 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا    ch1B.8
اي��ام على االق��ل  . ويف حالة تخلفك فان  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10787 بتاريخ 2013/5/8     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدع�ى 2013/51 جتاري كلي
ان  االقامة مبا  برا�ساد   جمهول حمل  فيا�ض  كومار  -�سو�سيل    1/ عليه  املدعى  اىل 
املدعي: توب مو�ست فرايت �سوليو�سنز- �ض ذ.م.م وميثلها حممد مق�سود علي بيك 
وميثله: حمدان حممد حمدان عبداهلل ال�سام�سي  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بقبول الدعوى �سكا ال�ستيفاء كافة او�ساعها ال�سكلية و�سم ملفات الق�سية 
 267381( وق��دره��ا  مببلغ  وال��زام��ه��ا   2011/8004 واال���س��ت��ئ��ن��اف  ج���زء   2011/24457
اتعاب  وامل�ساريف ومقابل  والر�سوم  القانونية عن خ�سارتها  والفائدة  درهم( تعوي�ض 
املحاماة  وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء املوافق 2013/5/21 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا    ch1C.15
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على االقل  . ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10787 بتاريخ 2013/5/8     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدع�ى 2013/178 مدين جزئي  

االقامة  يعقوب عو�سيان  جمهول حمل  -يون�ض    1/ عليه  املدعى  اىل 
مبا ان املدعي: امري عبداهلل واثقي   قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف .   وحددت لها جل�سة 
  ch2D.17 يوم االربعاء املوافق 2013/5/15 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 االقل  

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10787 بتاريخ 2013/5/8     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدع�ى 2013/103 عقاري كلي
اىل املدعى عليه /1  -�سركة املزايا العقارية منطقة حرة ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي:  هناء جمعة �سامل بوحلقة وميثله: احمد 
الدعوى ومو�سوعها  اقام عليك  املهريي  قد  امليدور  احلاج خادم بطي 
اتعاب  ومقابل  امل�ساريف  و  والر�سوم  الدعوى،  يف  خبري  بندب  املطالبة 
ال�ساعة  املوافق 2013/5/27  املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم االثنني 
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 االقل  .  
ق�سم الدعاوي العقارية                              

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10787 بتاريخ 2013/5/8     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدع�ى 2013/396 عقاري كلي
اىل املدعى عليه /1  -�سركة ب�ست هوم االمارات العقارية جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي:  عاء ابراهيم حممد �سرة وميثله: عبدالعزيز خليفه م�سعود 
�سيخان الهنائي قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ العقد والزام 
املدعي عليهما مببلغ )700.823  درهم( مع الفائدة القانونية بواقع 12% من 
تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب.   وحددت لها 
  ch1A.1 جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2013/5/16 ال�ساعة 9.30 �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 االقل  .  
ق�سم الدعاوي العقارية                              

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10787 بتاريخ 2013/5/8     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدع�ى 2013/340 جتاري كلي
اىل املدعى عليه /1  -طارق حممد ال�سيد ح�سني جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي:  
ه�سام حممد عفيفي عبدالكرمي وميثله:فهد �سلطان علي لوتاه  قد اقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها �سم ملف احلجز التحفظي رقم 2013/63 جتاري والق�ساء بتثبيت احلق 
و�سحة اجراءات احلجز املطالبة بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعيني. مببلغ وقدره 
وامل�ساريف  والر�سوم  لل�سرر  والتعوي�ض اجلابر  ال�سيكني  )22.100.000 درهم( قيمة 
الق�سائية وحتى  املطالبة  تاريخ  بواقع 12% من  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  
ال�سداد التام.    وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء املوافق 2013/5/21 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 االقل  .  
ق�سم الق�سايا التجارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10787 بتاريخ 2013/5/8     
  مذكرة  اعالن متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدع�ى 2013/27 تظلم مدين  
مبا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول  مر�سي  علي  مر�سي  ه�سام  ���س��ده/1-  املتظلم  اىل 
اقام  �سلطان علي لوتاه  قد  ابو كانون وميثله: فهد  �سليم  م��ازن  املدعي:   ان 
عليكم التظلم املذكور اعاه ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر يف االمر على 
عري�سة رقم 2011/417 مدين والر�سوم وامل�ساريف.   وحددت لها جل�سة يوم 
الثاثاء املوافق 2013/5/14 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة ch1B.6  لذا فانت 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على االقل  .  ويف حالة تخلفك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10787 بتاريخ 2013/5/8     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدع�ى 2012/1778 جتاري كلي
العامة )�ض. ذ.م.م(  جمهول  اىل املدعى عليه /1  - انرتنا�سيونال تريدارز للتجارة 
عليك  اق��ام  قد  عامة(  م�ساهمة  )�سركة  العربي  البنك  املدعي:  ان  االقامة مبا  حمل 
بينهم  فيما  والت�سامن  بالتكافل  عليهم  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
املطالبة  تاريخ  بواقع 12% من  القانونية  والفائدة  مببلغ وقدره )600125.17 درهم( 
الق�سائية وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها 
جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2013/5/30 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة ch2E.21  لذا 
فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10787 بتاريخ 2013/5/8     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدع�ى رقم 2013/104   جتاري كلي                 
اوداعا  عبدالرحيم  �سركة   -2 حممد  اوداع���ا  عبدالرحيم   -1/ عليهما  املحكوم  اىل 
حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة  حمل  جمهويل  .ذ.م.م   �ض  التجارية  للو�ساطة 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2013/3/12 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�سالح/ �سام ا�سد 
اهلل الفقيه بالزام املدعى عليهما بالت�سامن  بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )100000 
دره���م( )م��ائ��ة ال��ف دره���م( وال��ف��ائ��دة ب��واق��ع 9% �سنويا اع��ت��ب��ارا م��ن ت��اري��خ املطالبة 
وامل�سروفات.  حكما  الر�سوم  والزمتهما  التام  ال�سداد  الق�سائية يف 2013/1/2 وحتى 
مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر 
اآل مكتوم  ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد  ال�سمو  با�سم �ساحب  هذا االع��ان �سدر 

حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10787 بتاريخ 2013/5/8     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدع�ى رقم 2011/2069   جتاري كلي
بان  نعلنكم  االق��ام��ة  حمل  جمهول  حاجي  ر�سول  فايز  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املذكورة  ال��دع��وى  يف   2012/7/19 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
املدعى  ب��ال��زام  ذ.م.م  التجارية  ���س��ادق  ع��ب��داهلل  اح��م��د  �سركة  ل�سالح/  اع���اه 
عليهما بالت�سامن  بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )457.600 درهم( )اربعمائة 
و�سبعة  وخم�سون الفا و�ستمائة درهم ( والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من 
تاريخ ا�ستحقاق كل �سيك وحتى ال�سداد التام ف�سا عن امل�ساريف ومبلغ الف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال 
ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعان �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10787 بتاريخ 2013/5/8     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدع�ى رقم 2012/951   عقاري كلي
ال�سارقة    حرة  منطقة  ح-  م  �ض  القاب�سة  الدعاء  �سركة  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االقامة  حمل  جمهول 
بالت�سديق  كاتو-  �ساجيكو  ل�سالح/  اع��اه  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف   2013/3/25
على حكم املحكم/ �سامي حواربي ال�سادر بتاريخ 2012/5/18 يف الدعوى رقم 
2010/276 مركز دبي للتحكيم الدويل وفق ما ق�سي به، والزام املدعى عليها  
امل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�سوري 
هذا  لن�سر  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  م��ن  اع��ت��ب��ارا  يوما  ثاثني  خ��ال  لا�ستئناف  قابا 
االعان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10787 بتاريخ 2013/5/8     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدع�ى رقم 2011/836   عقاري كلي                 
املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االقامة  او  جمهول حمل  ار  ا���ض  �سارين   -1/ عليه  املحكوم  اىل 
ل�سالح/  اع��اه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2013/1/20 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
العقارية  الوحدة  بيع  عقد  ببطان   )1 احل�سوري:  مبثابة   - ليتفينوف  اليك�ساندر 
حمل النزاع يف الدعوى الراهنة املوؤرخ 2007/4/17 2( وبالزام املدعى عليها بان توؤدي 
للمدعي مبلغ  510.300 درهما ) خم�سمائة وع�سرة االف وثاثمائة درهما( والفوائد 
متام  وحتى   2011/9/7 يف  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  القانونية 
ال�سداد التام. 3(  وبالزام املدعى عليها بامل�ساريف  والف درهم مقابل اتعاب املحاماة.    
حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
اآل  �سعيد  بن  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  با�سم �ساحب  االع��ان �سدر  هذا  لن�سر 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10787 بتاريخ 2013/5/8     
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم 2012/1105 تنفيذ ايجارات
مو�سوع الق�سية: تنفيذ القرار ال�سادر من جلنة االيجارات ببلدية دبي ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )101963 درهم( �ساملة الر�سوم وامل�ساريف.     املطلوب 
االقامة-  وي��ردي جنفي   جمهول حمل  /1- جعفر حق  املنفذ �سده  اعانه 
مو�سوع االعان: نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة والكائنة يف برج 
�سما وهي عبارة عن اثاث منزيل واملقيمه من قبل مامور التنفيذ بقيمة 5400 
درهم وفاء للمبلغ املطالب به وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونيا 

بناء على قرار املحكمة ال�سادر بتاريخ 2013/5/1
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10787 بتاريخ   2013/5/8     
          اعالن للح�س�ر امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/387 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
�سده  املنفذ  الهند  اجلن�سية:  من�سور  حممد  فايجيثني  التنفيذ/  طالب 
االمارات   اجلن�سية:  ذ.م.م  االلكرتوميكانيكية  لاأعمال  االمارات  ا�سرت   :
املطلوب اعانه/ا�سرت االمارات لاأعمال االلكرتوميكانيكية ذ.م.م اجلن�سية: 
ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  ان طالب  بالن�سر مبا  عنوانه:  االمارات  
اأظ  وحدد  ع- ب-  م  رقم 2012/3215 عم جز-  الدعوى  ال�سادر يف  التنفيذ 
التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/5/19 املوافق  االحد  يوم  جل�سة  لنظره 
فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ- الكائنة باملحكمة 
العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاه، تفاديا التخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلري.

 امـــــــارة ابـــــ�ظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10787 بتاريخ   2013/5/8     
          اعالن للح�س�ر امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2959 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
بنغادي�ض       اجلن�سية:  ماليك  اهلل  �سهيد  ماليك  �سابون  التنفيذ/  طالب 
العامة اجلن�سية: االمارات املطلوب  ال�سم�ض للمقاوالت  املنفذ �سده : عيون 
اعانه/ عيون ال�سم�ض للمقاوالت العامة اجلن�سية: االمارات عنوانه: بالن�سر 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى 
رقم 2012/1895 عم جز- م ع- ب- اأظ  وحدد لنظره جل�سة يوم االحد املوافق 
2013/5/19 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة 
االوىل بادارة التنفيذ- الكائنة باملحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�سند اعاه، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
    القلم العمايل                                                                   

 امـــــــارة ابـــــ�ظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10787 بتاريخ   2013/5/8     
          اعالن للح�س�ر امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/658 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
ا�سرت  �سركة   : املنفذ �سده  ايطاليا  ريزي اجلن�سية:  ناتايل  التنفيذ/  طالب 
ا�سو�سيت تريموا مبيانتي ا�ض بيه ايه اجلن�سية: االمارات املطلوب اعانه/ 
االمارات  اجلن�سية:  ايه  بيه  ا�ض  مبيانتي  تريموا  ا�سو�سيت  ا�سرت  �سركة   :
التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�سر  عنوانه: 
ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/489 عم كل- م ع- ب- اأظ  وحدد لنظره جل�سة 
مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/5/20 املوافق  االثنني  يوم 
العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�سور 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاه، تفاديا التخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلري.

 امـــــــارة ابـــــ�ظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10787 بتاريخ   2013/5/8     
          اعالن للح�س�ر امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/710 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
 : �سده  املنفذ  بريطانيا  اجلن�سية:  جرينجر  ماري  كلري  التنفيذ/  طالب 
�سركة اغا وال�سام�سي ذ.م.م اجلن�سية: االمارات   املطلوب اعانه/ : �سركة 
طالب  ان  مبا  بالن�سر  عنوانه:  االمارات    اجلن�سية:  ذ.م.م  وال�سام�سي  اغا 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2011/190 
املوافق 2013/5/20  االثنني  يوم  لنظره جل�سة  اأظ وحدد  ع- ب-  م  عم كل- 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة الثانية بادارة 
التنفيذ- الكائنة باملحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�سند اعاه، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
    القلم العمايل                                                                   

 امـــــــارة ابـــــ�ظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10787 بتاريخ   2013/5/8     
     اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم 1460 /2012 جت جز- م ت    ب - اأظ

عليه:  مدعي  االمارات   اجلن�سية:  ال�سام�سي  مرزوق  �ساعن  عتيق  مرمي  مدعي/ 
قما�سه داوود بال فرج اجلن�سية: االمارات مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 
االمارات   اجلن�سية:  فرج  بال  داوود  قما�سه  اعانه/  املطلوب  درهم   45000 وقدره 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه: 
االربعاء املوافق 2013/5/22 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 
مع�سكر  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30
و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  نهيان  اآل 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. 

�سدر بتاريخ  2013/5/6
قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

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

العدد  10787 بتاريخ   2013/5/8     
     اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم 272 /2013 مد جز- م ر- ب - اأظ

مدعي/ يو�سف احمد نا�سر بن حيدره التميمي اجلن�سية: االمارات  مدعي 
عليه: حممد �سامل مطر عبيد جر�ض اجلن�سية: االمارات   مو�سوع الدعوى: 
مطالبة مالية مببلغ  9.200 درهم املطلوب اعانه/حممد �سامل مطر عبيد 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  االمارات   اجلن�سية:  جر�ض 
املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الثاثاء املوافق 2013/5/14 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة االوىل 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة بدائرة الق�ساء �سخ�سيا او بوا�سطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �سدر  االقل.  على  ايام  بثاثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل 

2013/5/7

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

العدد  10787 بتاريخ   2013/5/8     
     اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم 191 /2013 جت جز- م ت- ب - اأظ

مدعي/ مبارك را�سد علي خليفة املزروعي اجلن�سية: االمارات  مدعي عليه: موؤ�س�سة 
�سوء العربية للمقاوالت العامة اجلن�سية: االمارات  مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية 
وقدرها 40000 درهم او ارجاع مقطورة ومطالبة بالقيمة االيجارية وقدرها 3600 
درهم  املطلوب اعانه/موؤ�س�سة �سوء العربية للمقاوالت العامة اجلن�سية: االمارات  
يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه: 
االحد املوافق 2013/5/26 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 
املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30
او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا  التجارية   �سخ�سيا 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. 

�سدر بتاريخ  2013/5/6

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

العدد  10787 بتاريخ   2013/5/8     
     اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم 75 /2013 جت جز- م ت- ب - اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف وامل�ؤ�س�سات املالية
مدعي/ بنك اخلليج االول اجلن�سية:االمارات مدعي عليه: فريده عبداحل�سني غام 
املرزوقي اجلن�سية: االمارات   مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية 86412 درهم +الفائدة 
اجلن�سية:  املرزوقي  غام  عبداحل�سني  فريده  اعانه/  املطلوب   %12 القانونية 
اعاه وحددت  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�سر حيث  عنوانه:  االمارات     
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/28 املوافق  الثاثاء  يوم  املحكمة 
االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور 
ايداع مذكرة  بوا�سطة وكيل معتمد وعليك  او  نهيان �سخ�سيا  اآل  الكائنة مع�سكر   -
بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثاثة 

ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/06

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



يختبئان  كانا  اإيكهارت.  �سديقه  من  بالقرب  متدد 
يف اخلندق مع جميع الرفاق، وكل واحد يتمدد اإىل 
ثمانية  الوحيدة.  حمايتهم  اخلندق  االآخ��ر.  جانب 
رجال يف املجموعة يق�سي هدفهم باال�ستياء على 
ال��ب��ل��دة. ي��زح��ف��ون ب��ال��ق��رب م��ن اجل��ث��ث واجلرحى، 
جثث رجال حاولوا فعل ذلك وف�سلوا. يعمد الرو�ض 
اإىل ا�ستعمال كل ما لديهم من ذخائر يف الهجوم: 
يدوية.  قنابل  للدبابات،  م�سادة  مدافع  ر�سا�سات، 
���س��ري��ك وديغنهارد  ُق��ت��ل ث��اث��ة رج����ال ف����وراً وه���م 
تريت�سلر مرتنحاً  ا�سمه  رابع  ومور�سر. اجته رجل 
نحو فو�سنت وكانت يده الي�سرى تتدىل من ذراعه. 

فنزع تريت�سلر يده �سبه املقطوعة بيده االأخرى.
منه.  بالقرب  االأر���ض  على  ومت��دد  اإيكهارت  اأُ�سيب 
واجه  ولكنه  �سديقه  اإىل  الو�سول  فو�سنت  ح��اول 
ذخريته  ف��رغ��ت  اأن  اإىل  ال��ن��ار  يطلق  وراح  اع��ت��داء 
مكان  ك��ل  يف  واالأمل������ان  ال���رو����ض  ينت�سر  وان�����س��ح��ب. 
ويرك�ض اجلميع ويطلقون النار ويحاولون البقاء 
لكن  ذل���ك.  يف  معظمهم  يف�سل  احل��ي��اة.  قيد  على 
فو�سنت رك�ض وجنا وحمل رجًا جريحاً، ثم �سمع 
�سديقه اإيكهارت ي�سرخ )اأوتووووو!( ب�سكل متكرر. 
كان يتو�سل وي�سعر باالأمل ثم الياأ�ض اإىل اأن توقف 
اأكتوبر  كاليكينو يف  ذل��ك يف  ف��ج��اأًة. ح�سل  ال�سراخ 

.1941

قوة الذاكرة
الراين.  نهر  على  �سينزيغ  بلدة  يف  فو�سنت  يعي�ض 
دوم��اً. يف  بالدموع  وت��غ��رورق عيناه  يرجتف �سوته 
ذل��ك امل�����س��اء، اخ��رتق��ت ق��وة ال��ذاك��رة اجل���دار الذي 
���س��ّي��ده ح��ول اأح����داث امل��ا���س��ي. كتب ت��ق��ري��راً يروي 
املدرعة  ب��اآل��ّي��ت��ه  االأح��م��ر  اجلي�ض  ه��اج��م  كيف  فيه 
اأو عن�سراً  الدبابات  القنابل يف  رم��اة  كان من  حني 
العدو،  مقاومة  )ان��ه��ارت(  وكيف  امل�����س��اة،  �ساح  يف 
الر�سا�سة، وكيف  باالأ�سلحة  العدو  وكيف )�سحقوا( 
التقرير  ي�سف  اآخ���ر.  ه��رب  بينما  ل��ه  رف��ي��ق  �سقط 
اأي�ساً اجلهات التي تبادلت اإطاق النار ف�سًا عن 
جميع الرتب واالأ�سماء واالأماكن وعدد القتلى. كان 
التقرير مكتوباً بدم بارد اّت�سم به جيله الذي �ساهد 

اأموراً كان من االأف�سل اأال يراها اأحد.
لكّن التقرير مل يكن من النوع الذي اأراد ابنه بيرت 
اأبيه. مل يكن يحتاج اإىل �سماع ذلك يف  �سماعه من 
بعد عام  املراهقة، يف حقبة ما  اأو  الطفولة  مرحلة 
االأملان يطرحون االأ�سئلة الإلقاء  راح  حني   ،1968
اللوم وحتميل امل�سوؤولية. كذلك مل يكن يحتاج اإىل 
االأم�سية  ال�ستني، يف تلك  االآن، يف عمر  �سماع ذلك 
ب��ي��رت فو�سنت  اأراد  ل��ط��امل��ا  امل��ا���س��ي.  االأ���س��ب��وع  م��ن 
اإىل  وال���ده  دف��ع  ال��ذي  وال�سبب  احلقيقة،  يعلم  اأن 
ال�سنوات يف  تلك  كان خ�سر خال  اإذا  وما  امل�ساركة 
اليمنى: هل خ�سر  �ساقه  ع��دا  اأخ��رى  اأم���وراً  رو�سيا 

�سمريه اأي�ساً؟
 ،1939 ع��ام  يف  الثانوية  املدر�سة  يف  التخرج  بعد 
ان�سم اإىل )خدمة العمل يف الرايخ(. ال يتذكر اأنه 
كان متحم�ساً حني اندلعت احلرب يف ذلك اخلريف، 
وكان  اإ�سافية  اأ�سهر  لب�سعة  اجلامعة  يف  بقي  فقد 
يدر�ض اللغة االأملانية واجلغرافيا ثم تطوع يف اجلي�ض 
يف  للم�ساركة  ا���س��ت��دع��اء  �سيتلقى  اأن���ه  ي��ع��رف  وك���ان 
القتال قريباً يف مطلق االأحوال. حني كان متطوعاً، 
له. فاأراد اأن  �ُسمح له باختيار فرع اجلي�ض الذي يف�سّ
يكون عن�سراً يف ق�سم الدبابات. لذا انتهى به االأمر 
وكانت  هجومية  مركبة  يف  الرو�سية  احل��دود  على 
حرب  و�سن  للهجوم   1941 يونيو   21 يف  ت�ستعد 
عدائية كانت لتدمر البلدين معاً اأمام عيون اجلنود 

وتق�سي على اأرواحهم اأي�ساً.
ظن  ال��ت��ايل،  اليوم  �سباح  يف  وحدته  انطلقت  حني 
اأنه كان ينفذ املهمة الأجل العائلة واأر�ض االآباء الأن 
االأوامر.  بتنفيذ  ملزم  والأن��ه  بذلك  يق�سي  واجبه 
هل كان خائفاً؟ يجيب فو�سنت: )ال(. هل كان يفكر 
وارداً(. هل  احتمااًل  ك��ان  امل��وت  اأن  )اأدرك���ُت  باملوت؟ 
كان يتوقع اأن يطلق النار على النا�ض؟ )كان االأمر 

موؤكداً( نظراً اإىل دوره يف ا�ستعمال املدفعية. كانت 
جمرد  ال�سام  فيه  ك��ان  زم��ٍن  مع  تتما�سى  اأجوبته 
فر�سة اللتقاط االأنفا�ض قبل اندالع احلرب املقبلة 
وكان خو�ض حرب واحدة على االأقل خال احلياة 

اأمراً طبيعياً.
500 مرت بالقرب  اأول رجل ميت على ُبعد  �ساهد 
من الدبابة: كان الرجل قد قدم على دراجة نارية 
لنقل الر�سائل وتعر�ض الإطاق النار يف مقعده. يف 
ُقتل �ساب  اأث��رت به:  اأول �سحية  اليوم، �ساهد  ذلك 
كان  راأ�سه.  تلقى ر�سا�سة يف  بعدما  رو�سي يف غابة 
جمموعة  �سمن  اجل��ن��ود  اأح���د  �ساهد  حينها.  ي��ن��ام 

فو�سنت ذلك الرجل واأطلق النار عليه فوراً.
يف اليوم التايل، يقول فو�سنت اإنه وقف اأمام م�سهد 
ال يزال يخت�سر نظرته عن احلرب حتى اليوم. كانوا 
ميرون بالقرب من دبابة رو�سية مدّمرة، ف�ساهدوا 
قائداً مقتواًل يتدىل من ال�سقف وكان راأ�سه منحنياً 
نحو االأ���س��ف��ل. ت��دم��ر ج��ان��ب دب��اب��ة اأخ���رى فظهرت 
من  فو�سنت  متكن  ال�سائق.  مقعد  يف  ���س��وداء  جثث 
�سم رائحة اجللد املحروق. يف تلك املرحلة، مل يكن 
قد اأدرك اأنه كان �سي�ساهد النا�ض ميوتون بطريقة 
خرجت  بعدما  ل��ه  برفيق  �سيم�سك  اأن��ه  اأو  م�سينة 
قبل  )اقتلني(  ي�سرخ  وي�سمعه  معدته  من  اأم��ع��اوؤه 
اأقوى ال�سور التي  اأن ميوت بني يديه. لكن تتعلق 
ال ت��رح ال��ذاك��رة ب��اأول يومني يف القتال. ما حدث 
بعد ذلك ما كان ليرتك انطباعاً اأعمق، وال حتى ما 

ح�سل يف اللحظة التي قتل فيها جنوداً اآخرين.
اأول جنود �سحقهم بدبابته كانوا من الرو�ض الذين 
يف  للدبابات  امل�سادة  االأ�سلحة  ال�ستعمال  ي�ستعدون 
لروؤية اجلثث،  لينينغراد. حني خرج  اإىل  طريقهم 
يف  م��ن��ه.  �سناً  اأك���ر  ي��ك��ون��وا  مل  ال�سحايا  اأن  اأدرك 
نهاية احلرب، يف اللحظة التي خرقت فيها ال�سظايا 
اجلزء اخللفي من ركبته وجعلته يخ�سر �ساقه، كان 
هاجمت  املئات.  رمب��ا  اأو  ال�سحايا  ع�سرات  وق��ع  قد 
وحدته مواقع كثرية وتعر�ست للهجوم مرات عدة 
وهو اأطلق النار وتعر�ض الإطاق النار كثرياً. لكن 
مل ي�ستطع روؤية اأيٍّ من وجوه الذين قتلهم: )ع�سُت 

جت���ارب ك��ث��رية ل��درج��ة اأع��ت��دت على اأه���وال احلرب 
ب�سهولة(.

اأ�شئلة حارقة
م��ت��ك��ررة طوال  م��ن��ا���س��ب��ات  االأب واالب����ن يف  حت���دث 
ع��ق��ود. ن��اق�����س��ا االأم�����ور ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا ه��اي��ن��ز اأوت���و 
فو�سنت وما اإذا كان االبن �سيتمكن من تقّبل والده 
اإن���ه مل يفعل  االأب  ي��ق��ول  االأم����ور.  يعلم تلك  ح��ني 
�سيئاً يندم عليه اليوم. مبا اأن �ساح امل�ساة كان قوة 
الوح�سية  االأع��م��ال  العنا�سر  ت�ساهد  مل  هجومية، 
املعركة. لكن مّرت حلظات رعب  من وراء خطوط 
خارج  كلم   25 ُبعد  على  وقعت  التي  احلادثة  مثل 
لينينغراد. كان فو�سنت يجل�ض يف املركبة القتالية، 
فظهر رجل م�سن على جانب الطريق. كان مزارعاً 
رو���س��ي��اً وك��ان يقف اأم��ام��ه جندي اأمل���اين م��ن وحدة 
الدبابات وكان يرتدي زياً اأ�سود. اأ�سار االأملاين بيده 
اإىل جزمة الرو�سي، لكن هز الرجل الرو�سي راأ�سه. 
النار على الرجل  ف�سحب اجلندي م�سد�سه واأطلق 
ثم اأبعد امل�سد�ض ونزع جزمة املزارع املقتول. تابعت 
القاتل.  اأح���د  ي��واج��ه  ومل  �سريها  فو�سنت  مركبة 
ي�سرد  اأن  ال�����س��روري  م��ن  ك��ان  ب��ي��رت،  اإىل  بالن�سبة 
وال����ده ه���ذا ال��ن��وع م��ن الق�س�ض. ل��ك��ّن االأه����م من 
اليونان يف �سيف  وجهة نظره معرفة ما حدث يف 
1943، حني اأم�سى والده وعنا�سر وحدته ب�سعة 
اإر�سالهم  قبل  احللفاء  هبوط  يتوقعون  وهم  اأ�سهر 

اإىل رو�سيا جمدداً.
بعدما  اإي��ط��ال��ي��ني  ث��اث��ة  ال��ع�����س��اب��ات  عنا�سر  ق��ت��ل 
فو�سنت  تلقى  ل��ذل��ك،  انتقاماً  كميناً.  لهم  ن�سبوا 
رف�ض،  ولكنه  �سبارتا  يف  يونانياً   30 ب��اإع��دام  اأم���راً 
ثم اأعلن القادة اأنهم �سي�سعرون بالر�سى عند اإعدام 
10 يونانيني الأن القتلى مل يكونوا من االأملان. لكن 
اإنه رف�ض جم��دداً. يف النهاية، ُو�سع  يقول فو�سنت 
القب�ض  اأُلقي  الذين  الع�سابات  عنا�سر  من  ثاثة 
اإطاق  فريق  اأم��ام  االأ�سلحة  يحملون  وه��م  عليهم 
اأخرى  اأ�سماء  �سبعة  ن�سخ  اإن��ه  فو�سنت  يقول  النار. 
العدد  ي�سل  كي  املقرة  العهد يف  قبور حديثة  من 

اإىل ع�سرة.
االأب  اأن  اأم  �سحيحة؟  ك��اف��ة  التفا�سيل  ه���ذه  ه��ل 
تعك�ض  ال  اإي���ج���اب���ي���ة  ب�������س���ورة  دوره  ع���ن  ي��ت��ح��دث 
ي��خ��اف من  ك��ان  اب��ن��ه ع��ن �سكوكه.  ع��ّر  احلقيقة؟ 
احلقيقة ولكنه كان يخاف من والده اأي�ساً. ب�سبب 
اخلوف، مل يتمكن من اإباغه باحلقيقة. لكن �سعر 
التي مرت  ال�سنوات  بعدد  بالراحة حني فكر  االبن 

واملحادثات التي ح�سلت واالأ�سئلة التي ُطرحت.
اجتماعات  ف��ق��ط  مل����رة  ح�����س��ر  وال������ده  اأن  الح����ظ 
حتويل  االآخ���رون  يحاول  حيث  القدامى  املحاربني 
حرب خا�سرة اإىل انت�سار للبطولة االأملانية. الحظ 
ال�سبعينيات،  نهاية  يف  يتغري.  ب��داأ  وال��ده  اأن  اأي�ساً 
االأمل��ان يتحّملون جزءاً  اأن جميع  رف�ض تقّبل فكرة 
ب�سكل  االأم����ور  ي��رى  هتلر.  �سلوك  على  ال��ل��وم  م��ن 
تنذر  ال  بعبارة  كامه  هاينز  يبداأ  ال��ي��وم.  خمتلف 
باخلري: )كنُت جندياً �ساحلاً(. لكنه ي�سيف: )بعد 
كل ما حدث، اأنا مقتنع اليوم باأنني كنت جمرد اأداة 

مفيدة لنظام اإجرامي م�سني(.
�ساعد بيرت والده على اإعداد كتاب عن حربه، وذلك 
الأجل ابنه اأواًل، ويت�سمن مقتطفات كان االأب يعلم 
اأن ابنه �سيجد �سعوبة يف قراءتها، لكن مل ي�ساأ االأب 
اأن ين�سى �سيئاً. حتدثا عن العنوان: )نحن مل نخرت 
الزمن(. قد يعك�ض العنوان حجة لترير ما حدث، 
لكن مل يكن االأمر مق�سوداً. بعد االأحاديث بينهما، 
فعله  عما  جيدة  فكرة  على  ح�سل  ب��اأن��ه  االب��ن  يثق 
والده وما مل يفعله: )ال اأجل�ض اإىل جانب قدي�ض، 
لكن لدي انطباع باأن والدي جتاوز جتربة احلرب 

من دون اأن تنهار اأخاقه(.
لكن ماذا لو كان الواقع مغايراً؟ اأخذ االبن املجازفة 
ما  اأعلم  )ال  يقول:  ق��رر معرفة احلقيقة.  اأن  منذ 
�ساأفعله حينها(. لدى بيرت فو�سنت اأ�سدقاء واجهوا 
يكت�سفوا  مل  اأن��ه��م  ل��و  ف�سلوا  وق��د  خمتلفني  اآب���اء 
ل�سببني:  حمظوظة  عائلته  كانت  لكن  حقيقتهم. 
اأن يتقّبل االب���ن ما  جن��ا االأب م��ن احل���رب ومي��ك��ن 
االأحداث  �سري  طريقة  عن  النظر  بغ�ض  ح�سل... 

واأ�سبابها!

ال وقت للما�شي
�سرعان ما انتهت احلرب وبداأت احلياة بعد احلرب. 
الأنه  ف(  تو�سَ ال  )ب�سعادة  �سعر  اإن��ه  فو�سنت  يقول 
اج��ت��از ت��ل��ك ال��ف��رتة وب��ق��ي ح��ي��اً. ن�����ادراً م��ا يناق�ض 
جتاربه مع زوجته. يف عائلته، االجتماعات العائلية 
ذكريات  ا�سرتجاع  ت�سهد  التي  الوحيدة  املنا�سبات 
جوب  ب��ع��ّم��ي��ه  اب��ن��ه  ذك���ري���ات  اأوىل  تتعلق  احل����رب. 
وثيو وهما يجل�سان مع وال��ده: كان ثيو يف معركة 
الدبابات يف كور�سك وجوب يف رو�سيا اأي�ساً. اأ�سغى 
بيرت فو�سنت اإىل احلديث اإىل اأن �سعر باأنه يعجز عن 
�سماع املزيد. كانت الق�س�ض القدمية نف�سها تتكرر 
وتبداأ دوماً بعبارة )هل تذكرون تلك الفرتة...(. مل 
يطرح اأحد اأ�سئلة ت�سكك بكل �سيء وت�سكك بهم ومبا 
فعلوه. كانت تلك االأ�سئلة حتديداً ت�سغل بال االبن. 
كان يف ال�ساد�سة ع�سرة يف عام 1968. يف ال�سنوات 
الاحقة، بداأ جيل كامل من االأبناء والبنات ي�ساأل 
اأي��ن ك��ان��وا متمركزين خ��ال احلرب؟  ع��ن االآب���اء: 
اأنهم  اأم  قتلة  اأو  نازيني  كانوا  فعلوه؟ هل  ال��ذي  ما 
ارتكبوا جرائم جماعية؟ التزم اآباء كثريون ال�سمت 
اأ���س��ب��ح��ت معركة  االأخ�����رية  م��ع��رك��ت��ه��م  اأن  ل��درج��ة 
باالأجوبة  االأبناء  بع�ض  طالب  املقابل،  يف  ال�سمت. 
اأن كل من �سارك يف احل��رب قاتل. لكن يف  واأعلنوا 
ال�سمت  التزام  منزل عائلة فو�سنت، مل يقرر االأب 
ومل يرغب االبن يف تدمريه. يقول بيرت: )بالن�سبة 
اإىل بع�ض اأ�سدقائي، كان يكفي اأن يعرفوا اأن اآباءهم 
اأطلقوا النار( كي يعتروهم جمرمني وقتلة(. لكن 
ا�ستطاع بيرت من جهته اأن ي�سع نف�سه مكان والده، 
اأّن���ه اجن���ّر اإىل احل���رب وم��ا كان  م��ا �سمح ل��ه بفهم 
لينجو من دون اإطاق النار. لكن هل اقت�سر االأمر 
ميكن  ال  بطريقة  م��ذن��ب��اً  االأب  ك��ان  اأم  ذل���ك؟  على 

تريرها؟ مل يتمكن االبن من طرد ال�سكوك.
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م�سح الدماغ يحّدد احتمال 
عودة �سجني اإىل الإجرام 

اإال   ،Minority Report بفيلم  العلمي  االكت�ساف  يذّكرك هذا  قد 
يحّدد مدى  اأن  ب�سيط  ال�سجناء الختبار  اأنه يف احلقيقة: ميكن الإخ�ساع 

احتمال عودتهم اإىل االإجرام. 
ي�ستخدم العلماء راهناً عدداً من العوامل النف�سية والبيولوجية لتحديد، 
مثًا، ما اإذا كان يجب اإخراج متهم بكفالة اأو حتى طبيعة العقوبة، يف حال 
اأدين. فُيوؤخذ اجلن�ض وال�سن يف االعتبار، كذلك اخل�سال ال�سلوكية، مثل 
د راهناً من خال  اندفاع املجرم واإدمانه املخدرات. اإال اأن هذه اخل�سال حُتدَّ
اختبارات ُتعنى ب�سخ�سية املجرم وطبعه. لكن علماء االأع�ساب ظنوا منذ 
اإ�سارة الدماغ املرتبطة بهذه اخل�سال تزيد من م�سداقية  اأن قيا�ض  زمن 

االختبارات.
 96 ب��اح��ث��ون جمموعة م��ن  ال��ن��ظ��ري��ة، در����ض  ب��ه��دف التحقق م��ن �سحة  
الفريق  فا�ستخدم  �سراحهم.  اإط���اق  قبيل  نيومك�سيكو  يف  ذك���راً  �سجيناً 
الت�سوير بالرنني املغناطي�سي الوظيفي )fMRI( لُيجري م�سحاً لدماغ 
حتديد  هدفها  الكمبيوتر  جهاز  على  مهمة  على  يعملون  وه��م  ال�سجناء 
 X ودق��ة على احل��رف  ب�سرعة  ال��رد  ال�سجناء  اندفاعهم. فكان على  مدى 
 ،K عندما يوم�ض على ال�سا�سة. ولكن اإن كان احلرف الظاهر على ال�سا�سة

فعليهم االمتناع عن الرد.
رّكز الباحثون اهتمامهم على منطقة يف الدماغ ُتدعى الق�سرة احلزامية 
بارتباطها  وُت��ع��رف   )anterior cingulate cortex( االأمامية 

بال�سوابط ال�سلوكية والتحكم يف النف�ض.

دالالت
اأرب��ع �سنوات على اإط��اق ه��وؤالء ال�سجناء، حتقق الباحثون من  بعد مرور 
واأن عمليات  اعتقالهم،  اأُعيد  اأكرث من ن�سفهم  اأن  لهم  �سجاتهم. وتبنّي 
اكت�سف  ب���ارزة:  دالالت  لها  كانت  �سابقاً،  لها  خ�سعوا  التي  ال��دم��اغ،  م�سح 
الذين  ال��رج��ال  اأعلى بني  ك��ان  االإج���رام  اإىل  ال��ع��ودة  احتمال  اأن  الباحثون 
حدث  م��ا  وه���ذا  االأم��ام��ي��ة،  احل��زام��ي��ة  الق�سرة  ن�ساط  يف  انخفا�ساً  ع��ان��وا 
بني  ال�سجن  اإىل  العودة  احتمال  بلغ  فقد  �سراحهم.  اإط��اق  بعيد  بالفعل 
َمن تراجع ن�ساط الق�سرة احلزامية االأمامية لديهم اإىل ما دون اخلم�سني 
َم��ن متتعوا  %46 بني  اإىل نحو  اأن��ه تدنى  %60، يف حني  املئة نحو  يف 
ات�سح  كذلك  االأم��ام��ي��ة.  احلزامية  الق�سرة  يف  ال��ع��ادي  م��ن  اأع��ل��ى  بن�ساط 
االأمامية  احلزامية  الق�سرة  يف  متدنّياً  ن�ساطاً  ميلكون  َم��ن  اأن  للباحثني 
اعتقلوا قبل �سبعة اأ�سهر، مقارنة بالفئة االأخرى. ومل تتبّدل االأرقام حتى 
اإدمان  ال�سن،  اأخ��رى، مثل  الباحثون يف االعتبار عوامل خطر  اأخذ  بعدما 
املخدرات والكحول، واخل�سال النف�سية املر�سية. ون�سروا اكت�سافاتهم هذه 
 Proceedings of the National Academy جملة  يف 

.of Sciences
�سعيد  على  التوقعات  تدعم  ال  درا�ستهم  اأن  من  ي��ح��ّذرون  الباحثني  لكن 
اأ�سبحت هذه االختبارات متقنة  الفردي، بل اجلماعي فح�سب. فحتى لو 
من  الكثري  بال�سلوك  البيولوجيا  ربط  ي�سمل  الفرد،  �سلوك  لتوقع  كفاية 
اال�ستعمال  اأن  على  الباحثون  ي�سّدد  لذلك  اخلطرية.  االأخاقية  امل�سائل 
االأف�سل لهذه االختبارات ينح�سر يف دعم التقييمات املتعلقة بقرارات غري 
م�سريية، مثل اأف�سل م�سار للتعامل مع املجرم، ال العقوبات التي ُتفر�ض 

عليه.

هاينز اأوتو فو�شنت جندي اأملاين حارب يف احلرب العاملية الثانية و�شاهد اأمورًا ما كان ُيفرت�ص اأن ي�شاهدها اأحد. بعد تلك املرحلة، 
ركز اأ�شتاذ الثانوي على امل�شتقبل. لكن �شرعان ما بداأ ابنه يطرح االأ�شئلة ملعرفة ما اإذا كان والده قاتاًل.  اأوتوووو! �شرخة مريعة يعلو 
�شداها يف راأ�شه منذ 71 �شنة. �شرخة تعيد هاينز اأوتو فو�شنت اإىل خندق يف كاليكينو، رو�شيا، على ُبعد 2240 كلم. يعود فجاأًة اإىل 

الواحدة والع�شرين من عمره ويرى نف�شه عالقًا يف عامل وح�شي تتمحور احلياة فيه ح�شرًا حول النجاة.

ابن يبحث عن حقيقة اأبيه 

من هنا وهناك
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ت�سلم الدكتور �سهاب غامن ال�ساعر واملرتجم والكاتب 
االإم���ارات���ي..ج���ائ���زة ط���اغ���ور ال��ع��امل��ي��ة ل��ل�����س��ام التي 
منحتها اجلمعية االآ�سيوية يف الهند..تقديرا مل�سرية 
االن�ساين  والتفاهم  ال�سام  جمال  يف  الطويلة  عمله 
وخمتلف  والكتابة  ال�سعر  وترجمة  �سعره  خال  من 
اأول عربي ينال  جماالت عمله. ويعد الدكتور �سهاب 
هذه اجلائزة الدولية املرموقة التي متنح كل عامني 
الليلة  �سهاب غامن اجلائزة  ت�سلم  واح��دة.  ل�سخ�سية 

امل��ا���س��ي��ة خ���ال ح��ف��ل ت��وزي��ع اجل��وائ��ز ال���ذي ع��ق��د يف 
قاعة حفل اجلمعية يف مدينة كالكوتا يف الهند..فيما 
اأقيم حفل ع�ساء يف وق��ت الح��ق على �سرف غ��امن يف 
ورئي�سها  اجلمعية  رئي�ض  بح�سور  ال�سبت  ي��وم  ن��ادي 
ال�سابق واأع�ساء جلنة اجلائزة وعدد من ال�سخ�سيات 
اأن اجلمعية  ي��ذك��ر  وال�����س��ي��وف.  وامل��ث��ق��ف��ني  ال���ب���ارزة 
فيما   1784 عام  خال  تاأ�س�ست  العريقة  االآ�سيوية 
دولية  ل�سخ�سيات  اإط��اق��ه��ا  م��ن��ذ  اجل���ائ���زة  م��ن��ح��ت 

الياباين  الفيل�سوف  ايكيدا  داي�ساكو  ه��ي..ال��دك��ت��ور 
ال�����س��ام واحل��ا���س��ل على حائزة  وال��ن��ا���س��ط يف جم��ال 
�سرينيفا�ض  كري�سنا  والدكتور  العاملي  لل�سام  ال�سعر 
الرئي�ض الهندي للجمعية العاملية لل�سعر يف ت�سيناي 
جلنوب  ال�سابق  الرئي�ض  مانديا  نيل�سون  بجانب   ..
اأفريقيا احلائز على جائزة نوبل لل�سام لعام 1993 
..وميجاواتي �سوكارنو الرئي�سة ال�سابقة الإندوني�سيا 
االقت�ساد  بروف�سور  الهندي  �سن  اأمارتيا  والدكتور 

يف ج��ام��ع��ات اأك�����س��ف��ورد وك��ام��ردج وه���ارف���ارد احلائز 
واالأ�ستاذ   1998 لعام  لاقت�ساد  نوبل  جائزة  على 
الروف�سور البنغايل كبري ت�سودري البنغالية اأكادميي 
�ستجلز  جوزيف  االأم��ريك��ي  والدكتور  �سام  ونا�سط 
جائزة  على  احلائز  كولومبيا  جامعة  يف  الروف�سور 
اجلائزة  منحت  كما   2001 لعام  االقت�ساد  يف  نوبل 
علم  اأ�ستاذ  �سارما  كومار  اآرون  الهندي  للروفي�سور 

النبات يف جامعة كلكتا.
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ال�ساعر الإماراتي �سهاب غامن يت�سلم جائزة طاغور العاملية لل�سلم 

دائرة الثقافة والعلم بال�سارقة تنظم برناجما ثقافيا متنوعا خلل مايو اجلاري

مركز ال�سارقة للتوا�سل الثقايف يفوز 
بجائزة تطوير الوجهة ال�سياحية

العامة لاأوقاف  التابع لاأمانة  الثقايف  ال�سارقة للتوا�سل   ح�سل مركز 
بال�سارقة على جائزة التميز ال�سياحي التي اأطلقتها هيئة االإمناء التجاري 
ال�سياحي وذلك عن جهوده يف تطوير الوجهة ال�سياحية باالإمارة يف جمال 
التوا�سل الثقايف مع غري امل�سلمني وتتويجا للجهود التي بذلها يف تر�سيخ 
مبداأ احلوار وتعريف االآخر بالثقافة االإ�سامية والرتاث االإماراتي اإ�سافة 

اإىل تعزيز مكانة ال�سارقة كعا�سمة للثقافة االإ�سامية.
2011 بهدف  الثقايف الذي افتتح يف  ال�سارقة للتوا�سل  وا�ستطاع مركز 
خ��ل��ق ت��وا���س��ل ب��ن��اء م��ع ال��ث��ق��اف��ات االأخ����رى اأن ي��ج��ت��ذب يف ف���رتة ق�سرية 
ن�سبيا �سياحا من �ستى اأنحاء العامل للزيارة واالطاع على اأن�سطة املركز 
وفعالياته التي تتمحور حول فهم اأف�سل للدين االإ�سامي وتعريف بعادات 

وتقاليد البلد.
لغري  املركز  يقدمها  التي  الفعاليات  اأه��م  اأح��د  النور  م�سجد  زي��ارة  وتعد 
خال  م��ن  يتم  حيث  النظري  منقطع  تفاعا  ح�سدت  وال��ت��ي  امل�سلمني 
�سريعة عن  ملحة  وت��ق��دمي  وثقافته  البلد  ب��ع��ادات  ال���زوار  تعريف  ال��زي��ارة 
اأجمل  اأح���د  ال���ذي يعد  امل�سجد  اإىل ج��ول��ة يف  اإ���س��اف��ة  االإ���س��ام��ي  ال��دي��ن 

م�ساجد ال�سارقة.
ال�سكر  اأ�سمى معاين  ل��اأوق��اف  العامة  االأم��ان��ة  امل��ري مدير  ورف��ع طالب 
القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  واالمتنان 
جواهر  ال�سيخة  �سمو  وح��رم��ه  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ض  ع�سو 
للمركز  لدعمهما  لاأ�سرة  االعلى  املجل�ض  رئي�سة  القا�سمي  حممد  بنت 
العامل  تعريف  يف  الوا�سحة  وجهودهما  االإم����ارة  يف  ال��ث��ق��ايف  وال��ت��وا���س��ل 

بالثقافة العربية االإ�سامية ب�سكلها الو�سطي اجلميل.
الطريق  اأن��ن��ا على  ال��ذي ال�سك يخرنا  ال��ف��وز  بهذا  �سعادته  ع��ن  واأع���رب 
ال�سياحي  التجاري  االإمن��اء  هيئة  بجهود  االإ���س��ادة  علينا  اأن  كما  ال�سحيح 
واأن�سطته عر دعمها  املركز  اإجن��اح فعاليات  ب�سكل كبري يف  �ساهمت  التي 

وتعاونها. 

لعام  معار�سه  ب��اك��ورة  الو�سطى  باملنطقة  الفنون  اإدارة  مكتب  اختتم 
نظمه مركز الذيد للفنون وا�ستمر  الذي  ذاكرة  عنوان  حتت   2013
33 يوما و�سهد اقباال كبريا من طلبة املدار�ض واملوظفني واالإعاميني 

واملهتمني بال�ساأن الثقايف الفني وو�سل عدد زواره اإىل 1500 زائر.
بن  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  ترجمة  املعر�ض  وياأتي 
ن�سر  باأهمية  ال�سارقة  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�ض  ع�سو  القا�سمي  حممد 
وبناء  تثقيف  الفنية يف  الرامج  دور  واإب��راز  املجتمعية  الفنية  الثقافة 
املجتمع واالرتقاء بالذائقة الفنية لت�سمل كافة اأرجاء االإمارة البا�سمة.
فنانا   14 ل�  امل�ساركة  الفنية  باللوحات  اعجابهم  املعر�ض  زوار  واأب��دى 

اإماراتيا يف جمال الفن الت�سكيلي واحلركة الفنية بالدولة. 
يف  واالع���ام  الثقافة  ب��دائ��رة  الفنون  اإدارة  مدير  املظلوم  ه�سام  وق��ال 
ال�سارقة ان املعر�ض ياأتي يف اطار اهتمام اإدارة الفنون بتفعيل التوا�سل 
ي�سهم  مبا  وا�سع  نطاق  على  والوعي  الثقافة  لن�سر  وال�سعي  املجتمعي 
يف االرتقاء بالذائقة الب�سرية لدى عموم املجتمع خا�سة واأن املعر�ض 
اأعمااًل  ي�سم  و  الو�سطى  باملنطقة  تقام  التي  املعار�ض  اأول  من  يعتر 
لفنانني اإماراتيني من اأبناء الدولة لتقدمي �سورة م�سرقة عما و�سلت 

اإليه احلركة الت�سكيلية يف االإمارات من رفعة وتطور وجناح. 
واأ�ساف اإن مركز الذيد للفنون عمل منذ انطاقته االأوىل على تنظيم 
تخ�س�سية  وور����ض  فنية  دورات  م��ن  والفعاليات  ال��رام��ج  م��ن  العديد 
وحما�سرات وعرو�ض اأفام لت�سمل قائمة ن�ساطاتها ا�ست�سافة معار�ض 
نوعية تخ�س�سية يف جماالت الفنون الب�سرية املختلفة متتاز بامتاك 
الفني  احل��راك  تفعيل  �ساأنها  التي من  واخل��رات  التجارب  جملة من 

وال�سمو بذائقة ومعارف اجلمهور باملنطقة الو�سطى . 
امل�ساركات  اأهمية  الذيد للفنون  واأكدت عو�سة الطنيجي م�سرف مركز 
ال��ذي تلعبه يف اجن��اح مثل هذه الرامج واالأن�سطة  املجتمعية وال��دور 
مثمنًة التعاون بني مكتب ال�سارقة التعليمي ومركز الذيد للفنون من 
املركز من  الدائم للم�ساركة مع ما يطرحه  التفاعل والتوا�سل  خال 

برامج فنية دورية . 
اإدارة  اإ�سافة نوعية الأداء  الذيد للفنون ي�سكل  اأن مركز  بالذكر  جدير 
والثقافية  الفنية  الفعاليات  من  العديد  تن�سيط  على  ويعمل  الفنون 
واملراكز  االأف�����راد  م��ع جميع  ب��ال��ت��ع��اون  احل���ايل  ل��ل��ع��ام  اأج��ن��دت��ه  �سمن 

واملوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة .

مكتب اإدارة الفنون باملنطقة الو�سطى يختتم باكورة 
معار�سه لعام 2013 حتت عنوان )ذاكرة(

برناجمها  �سمن  بال�سارقة  واالع���ام  الثقافة  دائ��رة  فعاليات  تتوا�سل   
فعاليات متنوعة �سمن  يت�سمن عدة  الذي   2013 مايو  ل�سهر  الثقايف 

م�سهد ثقايف حافل.
و�سمل الرنامج عددا من املحا�سرات حول  كيف تقراأ - وال�سم�ض واأ�س�ض 
اجلزيرة  على  وتاأثريها  الهندي  املحيط  يف  واالأعا�سري   - الكويف  اخلط 

العربية .
البورتريه  ت��ق��ن��ي��ات  ر���س��م  متخ�س�سة   فنية  ور����ض  ال��رن��ام��ج  وي��ت��خ��ل��ل 

وت�سكيات خط الثلث والنحت بال�سمع واخلزف ونحت كوالج و كويلنغ 
بيري لتكوين لوحات فنية وجماليات خط الن�سخ وحت�سري قالب اللوحة 
جمال  يف  ومعار�ض  دورات  م��ن  �سل�سلة  اىل  اإ�سافة   .. بالفحم  والر�سم 

الفنون.
الثقافية  ال�سوؤون  اإدارة  تنظمة  الذي  الثقايف  االأح��د  منتدى  وي�ست�سيف 
بالدائرة يف جمل�ض معهد ال�سارقة للفنون امل�سرحية نخبة من املثقفني 
والكتاب واملحا�سرين يف جماالت املعرفة املختلفة يتفاكرون حول الفكر 

واالإبداع والثقافة.
كما يناق�ض منتدى االثنني امل�سرحي الذي تنظمه ادارة امل�سرح بالدائرة 
ق�����س��اي��ا واإ���س��ك��االت امل�����س��رح امل��ح��ل��ي ال��ع��رب��ي وي��ق��دم جت���ارب و�سهادات.. 
وي�ست�سيف كل اثنني عددا من الفنانني والنقاد واملحا�سرين امل�سرحيني 
الإثراء اجلدل املف�سي لل�سوية الفكرية وامل�سرحية. وي�سمل برنامج القبة 
ال�سماوية يف ال�سارقة عر�سا عاما عن االأجرام الكونية واالحداث الفلكية 

الظاهرة يف �سماء ال�سارقة �سباح كل يوم �سبت. 

الثقافية  احل�سني  بنت  هيا  االأم���رية  م��راك��ز  اختتمت   
االإ�سامية  ال�سوؤون  التابعة لدائرة  باملزهر  االإ�سامية 
ن�سائية  اإب��داع��ات  معر�ض   .. دب��ي  يف  اخل��ريي  والعمل 
الذي ياأتي �سمن براجمها الثقافية املدرجة يف خطتها 
االإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ل��ع��ام اجل�����اري. وق���ال���ت ع��و���س��ة بنت 
الفعالية  اإن  باالإنابة  هيا  االأم��رية  عبيد مديرة مراكز 
مواهبهن  الإب������راز  امل���راك���ز  يف  ال���دار����س���ات  ا���س��ت��ه��دف��ت 
عائلي  اجتماعي  �سوق  يف  للبيع  وعر�سها  واإبداعاتهن 
حيث �سارك فيه 30 م�ساركة واأظهرن من خاله قدرا 
هائا من عطائهن و�سعيهن الدوؤوب لتحقيق النجاح يف 
م�ساريعهن. واأ�سافت اأن املعر�ض اأ�سهم يف تعزيز قيمة 
ال�سغرية  االأعمال وامل�ساريع  امل��راأة يف جمتمع  م�ساركة 
حيث اأنها تقوم بدور بارز من خال ا�ستثمار الهوايات 
واالإبداعات يف اإنتاج منتجات يدوية قابلة للبيع واأ�سارت 
ن�سرها يف  واالإ�سهام يف  امل�ساريع  دعم هذه  �سرورة  اإىل 
بنت  االأم��رية هيا  اإليه مراكز  ت�سعى  وه��ذا ما  املجتمع 
�سمو  من  مبا�سر  بدعم  االإ�سامية  الثقافية  احل�سني 
االأمرية هيا. وا�ستمل املعر�ض على عدد من الفعاليات 
متثلت يف �سوق لاأ�سر املنتجة وركن للماأكوالت ال�سعبية 
على  و�سحوبات  وثقافية  تراثية  امل�سابقات  جانب  اإىل 

جوائز نقدية يف ال�ساحة املخ�س�سة لل�سوق. 

 مراكز الأمرية هيا تختتم معر�ض اإبداعات ن�سائية 

 ا�ستقبلت مراكز الفنون املنت�سرة يف كل من كلباء وخورفكان 
ودبا احل�سن يف املنطقة ال�سرقية الإمارة ال�سارقة جمموعات 
اآلية  على  وال��ت��ع��رف  ل��اط��اع  املنطقة  م��دار���ض  طلبة  م��ن 
ت��ق��دم��ه م��ن خ��دم��ات وبرامج  الفنية وم���ا  ب��امل��راك��ز  ال��ع��م��ل 

وان�سطة وفعاليات لكافة �سرائح املجتمع.
وتهدف مراكز الفنون من خال تنفيذ الرامج التعليمية 
الفني  احل����راك  ن�سر  اىل  واجل��م��ه��ور  للطلبة  واملجتمعية 
وت��ع��زي��ز ال��ث��ق��اف��ة ال��ف��ن��ي��ة ك��ل��غ��ة ل��ل��ت��خ��اط��ب ب���ني االأجيال 
جميع  م��ن  العري�سة  القاعدة  واإف���ادة  املختلفة  والثقافات 
الفنية  املراكز  �سرائح املجتمع. وتعرف الطلبة الذين زاروا 
وعددهم 350 طالبا وطالبة من 13 مدر�سة على الرامج 
للطلبة  خ�سي�سا  الفنون  مراكز  �سممتها  التي  التعليمية 
احلكومية  واجل��ه��ات  التعليمية  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

واالأهلية.
الفنون  ن���وادي  على  خالها  اط��ل��ع��وا  بجولة  الطلبة  وق���ام 
واملرا�سم  واملكتبات  االأف���ام  وع��رو���ض  املحا�سرات  وق��اع��ات 
ابدوا  ال��ذي��ن  للطلبة  فنية  ور����ض  تنظيم  مت  كما  الفنية.. 
الفنية  ب��ال��دورات  وامل�����س��ارك��ة  بااللتحاق  حما�سهم  خالها 
واملعار�ض التخ�س�سية التي تنظمها املراكز �سمن براجمها 

ال�سهرية املقررة.
وقال ه�سام املظلوم مدير اإدارة الفنون اإن مثل هذه الزيارات 
بتفعيل  ال��ف��ن��ون  اإدارة  اه��ت��م��ام  اإط����ار  يف  ت��اأت��ي  ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة 
على  وال��وع��ي  الثقافة  لن�سر  وال�سعي  املجتمعي  التوا�سل 
نطاق وا�سع وباالأخ�ض يف املنطقة ال�سرقية الإمارة ال�سارقة 

الطلبة  ل��دى  الب�سرية  بالذائقة  االرت��ق��اء  يف  ي�سهم  ومب��ا 
اأهمية الدور الذي تلعبه املراكز الفنية  ب�سكل خا�ض. واأكد 
يف حتفيز املوهوبني لدرا�سة الفنون الت�سكيلية وفق قواعد 
را�سخة حتت اإ�سراف جمموعة من اخلطاطني واملحرتفني 
واأ�سحاب اخلرات املتميزة ووفق روؤية ت�سعها اإدارة الفنون 

يحقق  مما  ال�سبل  بكافة  ودعمها  املواهب  الكت�ساف  تهدف 
اإث����راء �ساحة  رواج����ا حقيقيا ع��ل��ى ن��ط��اق ف��ن��ي وا���س��ع ي��ع��زز 
م�سوؤولة  امل��ر  زب��ي��دة  وق��ال��ت  كبري.  ب�سكل  االإم��ارات��ي��ة  الفن 
باملنطقة  الفنون  اإن مراكز  ال�سرقية  باملنطقة  الفنون  ادارة 
ال�����س��رق��ي��ة يف ك��ل��ب��اء وخ��ورف��ك��ان ودب����ا احل�����س��ن ���س��اه��م��ت يف 

ايجاد جمموعة متميزة من املواهب الفنية احلقيقية ممن 
خال  من  و�سقلها  االإبداعية  قدراتهم  تنمية  لهم  اأتيحت 
الدورات  �سل�سلة متعاقبة من  املقننة عر  العلمية  الدرا�سة 
فنانني  ب��اإ���س��راف  ال��ع��ام  م��دار  على  تعقد  التي  التخ�س�سية 
ما  وه��و  املهني  والتمر�ض  اخل���رة  ذوي  م��ن  ومتخ�س�سني 

واأ�سادت  ب��امل��راك��ز.  للمنت�سبني  الفنية  االأع��م��ال  يف  يتجلى 
بالتجاوب الكبري الذي حظيت به االأن�سطة والرامج التي 
التي  احلكومة  دور  مثمنة  باملنطقة  الفنون  مراكز  تنظمها 
وجمتمعية  تعليمية  برامج  لتقدمي  االإمكانات  ه��ذه  وف��رت 

متميزة ولارتقاء بال�ساأن االإبداعي لدى اأبناء املنطقة.

مراكز الفنون بال�سارقة تعمل على ن�سر احلراك الفني وتعزيز الثقافة الفنية كلغة للتخاطب بني الطلبة
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يعود  )الرحايا(،  م�شل�شل  تقدميه  منذ  �شنوات  ثالث  بعد 
ال�شريف اإىل �شخ�شية ال�شعيدي يف م�شل�شله اجلديد  نور 
ح�شني  اإخ��راج  ال�شيلي،  زكريا  تاأليف  من  اهلل(،  )خلف 
�شالح، واإنتاج )�شركة املهدي للبانوراما(. وقد بداأ الت�شوير 
على اأمل اللحاق بالعر�ص الرم�شاين. عن �شخ�شية )خلف 
مع  ك��ان  اأخ���رى  وق�شايا  امل�شرية  ال��درام��ا  وتعرث  اهلل( 

ال�شريف هذا احلوار:

م�سادفة؟ اأم  باختيارك  جاءت  ال�سعيدية،  الدراما  اإىل  • عودتك 
لتقدمي  �سوق  ل��دي  منا  ف��رتة  منذ  امل�سادفة.  عملي  طبيعة  حتتمل  ال   -
منا�سبة  تكن  مل  علّي  عر�ست  التي  ال�سيناريوهات  لكن  �سعيدية،  اأدوار 
فرف�ستها. اأعمل دائماً وفق ما اأقتنع به وما �سي�سيف اإىل م�سواري الفني، 

لذلك اأتنقل بني االأدوار وال اأح�سر نف�سي يف قالب واحد.
حتديداً؟ اهلل(  )خلف  اخرتت  • ملاذا 

- تختلف الق�سة التي كتبها ال�سيناري�ست زكريا ال�سيلي عن كل ما �سبق 
وقدمته، ويعتر )خلف اهلل( حتدياً جديداً يل، لذا وافقت بعد اطاعي 
على ال�سيناريو مبا�سرة، لرغبتي يف اأن يتناول عملي الثاين بعد )الرحايا( 
ق�سايا املجتمع ال�سعيدي الذي اأحببته، باالإ�سافة اإىل جتديد التعاون مع 

املخرج ح�سني �سالح.
ق�سايا ال�سعيد، فما الفرق  اهلل(  و)خلف  )الرحايا(  م�سل�سا  • يتناول 

بينهما؟
- �ساهمت الدراما يف التعريف مبجتمع ال�سعيد وعاداته وتقاليده. عموماً، 
يختلف امل�سل�سان من حيث امل�سمون، فق�سة خلف اهلل تدور حول �سخ�ض 
طّيب جتره الظروف على العي�ض مبفردة خافاً ل� )الرحايا(، اإذ تتطرق 
االأحداث اإىل االإن�سانيات ب�سكل اأكر وتو�سح مدى قدرة هذا املجتمع على 

حتّمل امل�ساعب واالحتفاظ بالكرامة مهما كلف االأمر.
خيال  من  اأحداثها  بع�ض  اأم  بالواقع  �سبيهة  ال�سعيدية  الدراما  هل   •

املوؤلف على �سبيل احلبكة الدرامية؟
قلوب  اإىل  لي�سل  خمتلفة  ب�سمة  اإب��داع��ي  عمل  الأي  ي��ك��ون  اأن  يجب   -
امل�ساهد  تبهر  وك��ن��وز  ب��اأ���س��رار  ال�سعيدي  املجتمع  يزخر  ث��م  امل�ساهدين، 
امل�سري وتعتر دراما من نوع خا�ض، نظراً اإىل تاريخ هذا املجتمع الطويل 

من الكرياء وال�سموخ.
ي����رتّدد م��ن اأن���ك ا���س��ت��ب��دل��ت ري��ه��ام ع��ب��د ال��غ��ف��ور ب�سبا  م��ا  �سحة  • م��ا 

مبارك؟
- ريهام عبد الغفور ممثلة جمتهدة وقد اعتذرت الن�سغالها باأحد االأعمال 
فجاء  مبارك  �سبا  تر�سيح  اأم��ا  ا�ستبعدت.  اأنها  �سحيحاً  ولي�ض  الدرامية 
اأنني ل�ست م�سوؤواًل عن تر�سيح ممثل ما  املخرج ح�سني �سالح، ذلك  من 
اأن ت�ساركني  اأو ا�ستبعاد اآخر الأن هذه مهمة املخرج وحده. لطاملا متنيت 
التعاون لظروف خارجة عن  تاأجل  امل�سل�سات، لكن  اأحد  �سبا مبارك يف 

اإرادتنا.
من الت�سوير؟ لانتهاء  حمدد  موعد  ثمة  • هل 

- ال وقت حمدداً، لكن ُيفرت�ض اأن ننتهي قبل �سهر رم�سان حت�سباً الأي 
ظروف قد تطراأ.

م�سل�سل )بني �سوطني( بعد تاأجيل ت�سويره اأكرث من مرة؟ م�سري  • ما 
- ما زلت متعاقداً مع �سركة )كنغ توت لاإنتاج الفني(، لكن امل�سل�سل معّلق 

ومل ي�ستبعد متاماً.
البحر( مل جتدد التعاون مع اأمري �سوقي مع اأنك  • بعد م�سل�سل )عرفة 

وقعت معه عقداً مل�سل�سلني، ملاذا؟
- لي�ست الفكرة احتكاراً اأو توقيع عقود. النية لبدء ت�سوير م�سل�سل جديد 
كانت موجودة اإال اأن احلظ مل ي�سعفني، ثم وجدت فكرة اأخرى منا�سبة 

فبا�سرت ت�سويرها.
)عرفة البحر( ظلمه؟ م�سل�سل  ت�سويق  • هل 

- يفر�ض العمل اجليد نف�سه وال اأرى اأنه ظلم، لكن ما يح�سل اأن امل�ساهد 
يت�ستت لكثافة االأعمال الدرامية يف �سهر رم�سان، لذلك مل ياأخذ )عرفة 
البحر( حقه يف عر�سه االأول، لكن بعد اإعادة عر�سه حقق ن�سبة م�ساهدة 

مرتفعة.
• كيف تقّيم املناف�سة اليوم؟

امل�سل�سات عن  ال��روؤى بعد لغياب فنانني كبار وتراجع عدد  - مل تتبني 
العام املا�سي. عموماً، تعاين الدراما امل�سرية، لكنني اأثق باأنها �ستعود اإىل 

�سابق عهدها.
تف�ّسر االختاف يف كّم امل�سل�سات بني ال�سنة املا�سية واحلالية؟ • كيف 

- الو�سع احلايل اأ�سواأ هذا العام ويتخّوف اأ�سحاب راأ�ض املال من االأزمات 
اإيجاد ت�سويق منا�سب  االقت�سادية التي تتلخ�ض يف ارتفاع االأ�سعار، عدم 

للم�سل�سات، واالأخطر من ذلك كله االأزمة االأمنية التي ت�سهدها م�سر 
للمرة االأوىل يف تاريخها، ما يجعل اجلميع يف حذر من املجازفة ويف�سل 

متابعة امل�سهد من خارج املناف�سة.
اأنت مت�سائم من م�ستقبل الدراما؟ • هل 

كرثاً  اأن  والدليل  قريباً،  �سينه�ض  امل�سري  الفن  ب��اأن  قناعة  على  اأن��ا   -
جازفوا هذا العام وقرروا خو�ض الدراما رغم الظروف املحيطة، حلماية 

هذه ال�سناعة.
اأي مدى ميكن اأن يوؤثر احلكم االإ�سامي �سلباً على الفن بعد تويل  • اإىل 

التيارات االإ�سامية ال�سلطة؟

- الفن هو املجال الوحيد الذي ي�سعب تدمريه. قد تنتقد الدراما النظام 
يف خ�سم احلكم الديكتاتوري الفا�سي، الأن الفنون ت�سل اإىل اجلميع.

يف االأعوام االأخرية؟ لفتتك  التي  امل�سل�سات  اأبرز  • ما 
ال�سنوات  اأكفاء يف  �سباب  فنانني  اأب��رزت  اأعمال  ثمة  - ال ميكن ح�سرها. 
الفن يف م�سر، لتظل  املا�سية، ما يجعلنا نطمئن على م�ستقبل  اخلم�ض 
هي �ساحبة الريادة يف ال�سرق االأو�سط. م�سل�سل )اجلماعة(، الذي كتبه 
اأُنتج و�سط نظام معاد  العبقري وحيد حامد، علق يف ذهني الأنه  براعة 
لاإخوان امل�سلمني وانتقدهم ب�سدة، وقد وّلد لدي اإعجاباً ب�سخ�سية ح�سن 

البنا.

دارين حمزة تعتذر 
اعتذرت املمثلة اللبنانية دارين حمزة عن امل�ساركة يف  م�سل�سلني وفيلم يف 
م�سر، ب�سبب االأو�ساع امل�سطربة فيها، موؤكدة اأنها �ستكون اأوىل العائدات 

اإىل الدراما امل�سرية عندما ت�ستعيد م�سر ا�ستقرارها واأمنها.

�سبا مبارك يف )خلف اهلل(
ت�ستعد املمثلة االأردنية �سبا مبارك لت�سوير م�ساهدها يف )خلف اهلل( يف 
واالإ�سكندرية،  والقاهرة  ال�سعيد  االأح��داث  بني  تدور  اجلابري.  ا�ستوديو 
وتتمحور حول �سخ�سية )خلف اهلل( الذي ي�سّح  كل ما يتنباأ به. يتوّقع اأن 

يعر�ض امل�سل�سل خال �سهر رم�سان.

راغدة 
�سلهوب ل 

تهتم بالألقاب
���س��ددت االإع��ام��ي��ة راغ���دة �سلهوب 
لقب  نيل  اإىل  ت�سعى  ال  اأن��ه��ا  على 
وقالت  االإع��ام��ي��ات،  ج��م��ال  ملكة 
يف حديث لها: )جميل اأن اأفوز به 
لكنه لي�ض هاج�سي(. وكانت  اأعلنت 
التمثيل،  جم���ال  ���س��ت��خ��و���ض  اأن���ه���ا 
تفا�سيل  ع���ن  االإف�������س���اح  راف�����س��ة 
الدور، واكتفت بالقول اإن امل�سل�سل 
م���ن ك��ت��اب��ة ط�����ارق ���س��وي��د واإن���ت���اج 

)مروى غروب(.

نيكول �سابا �سعيدة 
بتاأجيل العقرب

�سعادتها  ع��ن  ���س��اب��ا  ن��ي��ك��ول  اللبنانية  ال��ف��ن��ان��ة  اأع��رب��ت 
بتاأجيل م�سل�سل )العقرب( الذي ر�سحت لبطولته اأمام 
االأردين منذر ريحانة، ب�سبب حملها بطفلها االأول، ما 
كان �سي�سطرها اإىل االعتذار لعدم قدرتها على تكثيف 

�ساعات الت�سوير وتنفيذ م�ساهد االأك�سن.
)العقرب( هو البطولة الثانية ملنذر ريحانة يف الدراما 
)خطوط  م�سل�سل  بطولة  يف  م�ساركته  بعد  امل�سرية 

حمراء( مع اأحمد ال�سقا يف العام املا�سي.
وكانت معلومات �سحافية اأ�سارت اإىل اأن تاأجيل ت�سوير 
ب��خ��ر ح��م��ل بطلته  ل��ه  )ال��ع��ق��رب( ال ع��اق��ة  م�سل�سل 
الفنانة نيكول �سابا، بل مواجهته م�ساكل اإنتاجّية، الأن 
طبيعته حتتاج اإىل اأماكن ت�سوير وحت�سريات وم�ساهد 
ما  ووق��ت��اً،  وج��ه��داً  تقنيات  ويتطّلب  )اأك�����س��ن(،  ح��رك��ة 
�سهر  ح��ل��ول  قبل  املتبقية  ال��ف��رتة  يف  حتقيقه  ي�سعب 

رم�سان.

اأعمل دائمًا وفق ما اأقتنع به وما �شي�شيف اإىل م�شواري الفني

نور ال�سريف: )خلف اهلل( اأعادين اإىل 
�سخ�سّية ال�سعيدي
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�سعوبات البلع لدى كبار ال�سن 
يعاين كبار ال�سن يف كثري من االأحيان من �سعوبات يف البلع اأثناء االأكل، 
اإىل  يرجع  ما  غالبا  اإن��ه  للتغذية  االأملانية  اجلمعية  تقول  ال��ذي  االأم��ر 

و�سعية اجل�سم اخلاطئة اأثناء تناول الطعام وال�سراب.
ال�سن  كبار  لها-  مقرا  ب��ون  مدينة  من  تتخذ  -التي  اجلمعية  وتو�سي 
باتخاذ و�سعية جلو�ض �سليمة اأثناء تناول الطعام، اأي اجللو�ض يف و�سع 
قائم مع اإمالة الراأ�ض اإىل االأمام بقدر ب�سيط، كما يف�سل و�سع و�سادة 
خلف الظهر، وذلك ملزيد من الراحة، مرزة اأن هذا يوؤدي لعملية بلع 

اأ�سهل واأي�سر.
برفع  اجلمعية  فتو�سي  الفرا�ض،  يازمون  الذين  للكبار  بالن�سبة  اأم��ا 
اجلزء العلوي من اأج�سامهم اأثناء تناول الطعام، مع االإبقاء على هذه 

الو�سعية ملدة ع�سرين دقيقة تقريبا بعد تناول الطعام.
وتوؤكد اجلمعية اأن تركيز كبار ال�سن اأثناء تناول الطعام وال�سراب يحول 
اأي�سا دون مواجهة �سعوبات يف البلع، ولذلك فهي تو�سي باأن يتناولوا 
اأن  الطعام يف جو هادئ، وبيئة تخلو من املثريات ال�سوتية التي ميكن 
الطعام  مب�سغ  تو�سي  كما  التلفاز.  اأو  ال��رادي��و  ك�سوت  الذهن،  ت�ستت 
جيدا، والتاأكد من فراغ الفم قبل تناول امللعقة التالية، وذلك لتح�سني 

البلع وتقليل خماطر االختناق.

العنب 

ي����ح����ت����وي امل����ائ����ة 
العنب  م��ن  غ���رام 
من   95% ع��ل��ى 
 7  - م������اء  وزن��������ه 
جلوكوز  غ��رام��ت 
دهون  غ���رام   1  -
غ���������رام   16  -
ك�����رب�����وه�����ي�����درات 
ون�����������س�����ف غ�������رام 
بروتني و ع�سرين 

مليغرام فيتامني C و اف�سل انواع العنب كبري احلجم ولونة ابي�ض.
العنب يعتر من�سط للع�سات و االع�ساب و جمدد للخايا وطارد لل�سموم 
العنب مفيد للذين يعانون من  البدن و مطهر وم��در للبول ويعتر  من 
�سعف العظام و ا�سطرابات الدم و داء النقر�ض و امرا�ض الرئة و امل�سابني 
الدهنية  و  االآزوت��ي��ة  امل��واد  اختزان  على  اجل�سم  ي�ساعد  كما  بالروماتيزم، 

باجل�سم فتزيد بذلك من مناعتة و مقاومتة لامرا�ض والتعب .
يجب غ�سل العنب جيد قبل االكل الزالة مادة �سلفات النحا�ض التي تر�ض 

على العنب.
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كاتي بيري خالل وصولها إلى متحف متروبوليتان للفنون حلضور معرض كوستوم إنستيتيوت بعنوان )موضة البانك: 
من الفوضى إلى األزياء الراقية( حيث تعرض ابتكارات متعددة لكبار املصممني، تؤرخ لألزياء واإلنسانية. )أ ف ب(

العربي الذي كان مكفوف الب�شر ومع ذلك  ال�شاعر  هو  من   •
ا�شتطاع قتل اأحد اجلنود التتار؟ 

- جمال الدين ال�سر�سري.
تلميذا ل�شقراط؟  كان  الذي  الفيل�شوف  هو  • من 

- اأفاطون 
اأبو حيان التوحيدي يف ال�شداقه  األفه  الكتاب الذي  • ما هو 

وال�شديق؟ 
- ال�سداقه وال�سديق 

املعري؟  العالء  اأبو  ولد  • اأين 
- يف معرة النعمان يف �سوريا 

تعلم فيها ال�شاعر اأحمد �شوقي؟  التي  اجلامعة  هي  • ما 
- جامعة مونبلييه الفرن�سية 

االأديب العربي �شاحب م�شرحية يا طالع ال�شجرة؟  هو  • من 
- توفيق احلكيم 

تعلم اأن اال�سفلت الطبيعي خليط موؤلف من مواد كل�سية اأو �سل�سية م�سبعة بالقار. وهو مادة �سلبة  • هل 
ذات لون بني �سارب اإىل ال�سواد تلني بني °50 مئوية و°100 مئوية. وي�ستخدم اال�سفلت يف خمتلف اأنحاء 

العامل لتعبيد ال�سوارع والطرقات. 
التيتان هو معدن اأبي�ض �سلب جداً. نظراً اإىل كثافته املنخف�سة ومقاومته لعوامل التاآكل  اأن  تعلم  • هل 
للطائرات  قطع  النفاثة،  التوربينية  للمحركات  قطع  خمتلفة:  �سناعية  جم���االت  يف  التيتان  ي�ستعمل 

وال�سواريخ وغريها، �سفائح واأ�ساك وق�سبان معدنية. 
عند درجة احل��رارة الطبيعية. ي�ستعمل الزئبق النقي  �سائل  ملاع  اأبي�ض  معدن  هو  الزئبق  اأن  تعلم  هل   •
يف االأجهزة الكهربائية اأو اأجهزة القيا�ض )ميزان احلرارة، البارومرت...( اأو كبديل لل�سمع يف ال�سباكة. يحل 

الزئبق عدداً من املعادن، وخ�سو�ساً الذهب والف�سة فيعطي ُملجمات ت�ستعمل يف جماالت عدة.
اإما طبيعياً،  االأ�سجار(  النباتات )وخ�سو�ساً  هو مادة لزجة متعادلة تفرزها بع�ض  ال�سمغ  اأن  تعلم  هل   •
واإما بتاأثري حالة مر�سية اأو عامل خارجي )�سق يف اجلذع، وجود طفيليات، جفاف اجلو(. ي�ستعمل ال�سمغ يف 
امل�ستح�سرات ال�سيدلية، ويف �سناعة مواد التجهيز والغراء والرنيق. وي�ستخدم ال�سمغ اأي�ساً يف الت�سوير 

الفوتوجرايف، ويف �سناعة الورق وتثبيت االألوان. 

�سباكهم ومعدادهم  ال�سيادين يحملون  الغابة جمموعه من  اإىل  ال�سباح ح�سر  �سم�ض هذا  اأ�سرقت  عندما 
ل�سيد الطيور واحليوانات وقد انتبه الغراب لذلك فاأرع واخر رفاقه الذي طاروا يف كل مكان لتحذير من مل 
يروهم .  اختباأ كل طائر يف ع�سه واختفت احليوانات ال�سغرية يف جحورها وبيوتها ومل يبقى غري احليوانات 
الكبرية فقط، لكن جاءت احلمامة لت�سرخ وتخر اجلميع ان ال�سيادين ال يريدون غري الطيور واحليوانات 
ال�سغرية لي�ستعملوها يف الزينة هنا خاف اجلميع وفكروا باأنهم لن ي�ستطيعوا ان  يختبئوا لاأبد لكنهم االن 
اإىل حل وعاد كل منهم اإىل خمبئه يف ام��ان.  اخذ ال�سيادون يف التجول هنا  �سيحرت�سون حتى ي�سلوا معاً 
وهناك وهم يف عجب .. اين الطيور، اين احليوانات، هل البد من ان نبحث داخل جتاويف االأ�سجار وننب�ض 
الوقت  هذا  ويف  هنا  لبيوتنا،  العودة  عن  نتاأخر  جتعلنا  وحيوانات  طيور  ب�سع  معقول،  هذا  هل   .. اجلحور 
بالتحديد كان الطاوو�ض املغرور املعجب بنف�سه قد ن�سى احليطة واحلذر وخرج من مكمنه وهو ين�سر ري�سه 
اجلميل العجيب وي�سيح �سيحته العاليه بزهو بل ويجري اي�ساً هنا وهناك ليرتي�ض ويحرك ذيله باألوانه 
اجلميله الراقه يف دالل فلمحه احد ال�سيادين و�سرخ ها هو طاوو�ض، اآه وقعنا على اجمل ما يف الغابه كم 
نحن يف حاجة اإىل طاوو�ض، �سنجني من وراءه ثروة هيا ...  يف دقائق معدودة كان ال�سيادين قد التفوا حوله 
وا�ستطاعوا ان ياأ�سروا الطاوو�ض املغرور وي�سعوه يف قف�ض كبري �سخم وحملوه وذهبوا .  خرجت احلمامة 
ت�سيح يا رفاقي اختطف ال�سيادين الطاوو�ض، فقال الغراب انه ي�ستحق ذلك حذرته من اخلروج لكنه قال انه 
يريد ان ين�سر ذيله ويجفف ري�سه حتى ال يفقد رونق الوانه وها هو يدفع الثمن ب�سبب غروره .  بقدر حزن 
اجلميع عليه، حزن الطاوو�ض على نف�سه فقد حمله ال�سيادون اإىل مكان مغلق ال يجد فيه طيور اخرى وال 
حيوانات فقط ب�سر يتفرجون على ري�سه وذيله .. فظل حزيناً مهموماً ومر�ض ب�سدة وت�ساقط ري�سه اجلميل 
ومل يبقى له ما يفتخر به لذلك حمله ال�سيادون بعد فرتة طويلة ليلقوا به يف الغابه ليموت هناك فهم 
يريدون طاوو�ض مكتمل اجلمال ولي�ض طاوو�ض فاقداً للجمال وهناك عاد له بهاوؤه و�سحته بني ا�سدقائه 

واأحبائه ومل يفكر يف ن�سر ذيله اإىل ان اأح�ض باالأمان . 

الطاوو�س 

ع�ض الغراب ي�ساعد على خف�ض الوزن

اجلزر يقى من اأمرا�ض
 القلب وال�سرطان

     

ن�����س��ح اأط���ب���اء االغ���ذي���ة ف��ى ف��رن�����س��ا ب�����س��رورة ت��ن��اول اجل����زر دون 
تق�سريه واالكتفاء بغ�سله باملاء فقط ، حيث اأنه يغطى 200 % 
من االحتياجات اليومية من )البيتا كاروتني( فى كل 100 جرام 

جزر .. كما اأنه يقى اجل�سم من اأمرا�ض القلب وال�سرطان.
وفيتامني ب9  الكال�سيوم  على  يحتوى  اجل��زر  اأن  االطباء  اأو�سح 
اأى حام�ض الفوليك وااللياف التى تنظم عملية اله�سم ويكافح 
الكول�سرتول ، كذلك يحتوى على فيتامني �سى .. لذلك ن�سحوا 
والليمون وميكن  الرتقال  �سكل ع�سري مثل ع�سري  بتناوله فى 

خلطهم فى كوب ع�سري واحد.

حمم�د خالد 
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
كابنت  ي�سبح  ان  ويتمنى  الكمبيوتر.. 
طيار يف امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

عبداهلل خالد
متفوق يف درا�سته.. ومتعاون مع زمالئه.. 
الكمبيوتر..  واألعاب  القراءة  يهوى 
يف  مهند�سا  ي�سبح  ان  ويتمنى 
جميع  اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل.. 

الأهل والأ�سدقاء.

حممد عبداهلل امل�شكري
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
الكمبيوتر.. ويتمنى ان ي�سبح �رشطي 
اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل..  يف 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

اللحوم  ا���س��ت��ب��دال  اأن  اإىل  حديثة  طبية  درا���س��ة  ك�سفت 
اآلية  فى  وي�سهم  هاما  دورا  يلعب  الغراب  بع�ض  احلمراء 

خف�ض الوزن واملحافظة عليه.
جناح  كامل  عام  قرابة  ا�ستمرت  التى  املتابعة  واأو�سحت 
اأوزانهم مبعدل �سبعة  امل�ساركني فى الدرا�سة فى خف�ض 
اأرطال فى العام بواقع ثاثة كيلوجرامات باالإ�سافة اإىل 
حدوث حت�سن ملمو�ض فى ن�سب توزيع الدهون املرتاكمة 
عدم  على  املحافظة  فى  فاعليته  جانب  اإىل  اجل�سم  فى 

اكت�ساب الكيلوجرامات املفقودة.
واأ�سار الباحثون اإىل اأن االأ�سخا�ض الذين خف�سوا معدل 
ا�ستهاكهم لل�سعرات احلرارية بواقع 123�سعرا حراريا 
اإىل جانب تراجع مبعدل 4،25 جرام فى ن�سبة الدهون 

اأعلى  املتناولة يوميا جنحوا فى خف�ض الوزن مبعدالت 
بلغت 7 اأرطال بواقع %3،6 من اإجماىل الوزن امل�سجل 
عند بدء الدرا�سة لترتاجع قيا�سات حميط اخل�سر بنحو 
اإن�ض، باالإ�سافة اإىل تراجع فى اإجماىل معادل كتلة   2،6

اجل�سم بنحو 0،85%.
وتاأتى النتائج املتو�سل اإليها فى الدرا�سة احلديثة لتدعم 
الدرا�سات  من  ع��دد  اإليه  تو�سلت  ما  بع�ض  على  وت��وؤك��د 
ال�سابقة حول اأن االإكثار من تناول االأطعمة ذات الكثافة 
املنخف�سة للطاقة بخا�سة ع�ض الغراببدال من االأطعمة 
ذات الكثافة العالية للطاقة مثل اللحوم احلمراء ميكن 
اأن ت�سبح و�سيلة فعالة للحد تناول املزيد من الدهون مع 

التاأكيد على منحها ال�سعور باالمتاء وال�سبع.

حيدر نادل
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
الكمبيوتر.. ويتمنى ان ي�سبح طبيب 
اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل..  يف 

جميع الأهل والأ�سدقاء.


