
 وذل�����ك م���ن خ����ال اال���س��ت��ع��ان��ة بخرباء 
واأط����ب����اء ت��خ�����س�����ص ال��ن�����س��اء وال�������والدة يف 
�سرح  ع��ل��ى  ي�ستمل  وال��دل��ي��ل  ب��ري��ط��ان��ي��ة، 
ال���وق���ت ذات�����ه عّما  م��ف�����س��ل وم��ب�����س��ط يف 
من  طفلك  ج�سم  ويف  ج�سمك  يف  يحدث 
ت��غ��رات اأث���ن���اء ف���رة ح��م��ل��ك، وم���ا الذي 
�سيدتي  ل��ك  م  ن��ق��دِّ ونحن  ب��ه،  �ست�سعرين 
ت�سغلك  التي  االأ�سئلة  بع�ص  على  اإجابات 
املرحلة  ه���ذه  وت�����س��م��ل  ب���داي���ة ح��م��ل��ك  يف 
الثاثة ال�سهور االأوىل من بداية احلمل 

ومن م�ساكلها: 

القيء عند احلوامل:  فرط   1-
من املعلوم اأن الغثيان اأو القيء �سيء عادي 
احلمل..  من  االأوىل  ال�سهور  الثاثة  يف 
وم�ستمراً  ���س��دي��داً  ال��ق��يء  ك��ان  اإذا  ول��ك��ن 
لدرجة اأنه يوؤثِّر على �سحة احلامل فا 
بد هنا من الوقوف على االأ�سباب املوؤدية 

لذلك. 
ولكن  معروفة  غ��ر  احل��ال��ة  ه��ذه  اأ�سباب 
ن�سبة  زي������ادة  اإىل  ذل����ك  ي��ف�����س��ر  ال��ب��ع�����ص 
واجلوناتوتروبني  االإ�سروجني  هرمون 
وتكون هذه احلالة �سائعة يف احلمل االأول 

اأو احلمل يف اأكرث من جنني. 
ول���ك���ن م���ا ه���ي و����س���ائ���ل ال���ع���اج يف هذه 

احلالة؟ 
نتيجة  ال��ق��يء  ه���ذا  اأن  ا�ستبعاد  ي��ج��ب   -
ا�سطراب  اأو  اله�سمي  باجلهاز  التهابات 
العاج  ونبداأ  الدرقية،  الغدة  وظائف  يف 
بتنظيم الغذاء وتق�سيم الوجبات الغذائية 
وم�سادات  راح��ة  م��ع  وج��ب��ات خفيفة  اإىل 
ميكن  ال�سعبة  احل���االت  ويف  للحمو�سة 
نقل احلامل اإىل امل�ست�سفى للتعوي�ص عن 

ذلك باملحاليل الطبية. 

الرحم:  خارج  حمل   2-
وهذا يعني اأن البوي�سة امللقحة تتعلق يف 
مكان اآخر غر الرحم وغالباً يتم هذا يف 
م��ا يتم يف املبي�سني  ق��ن��اة ف��ال��وب ون����ادراً 

وعنق الرحم. 
وقناة فالوب هي قناة �سيقة وغر موؤهلة 
يبداأ  عندما  ول��ذل��ك  اجل��ن��ني  ال�ستقبال 
فالوب  قناة  ج��دار  ف��اإن  النمو  يف  اجلنني 

قد ينفجر من �سدة ال�سغط عليه من منو 
من  خطر  يف  ال�سيدة  هنا  وتكون  اجلنني 
�سدة النزيف الداخلي الذي قد ي�سبب لها 
هبوطاً حاداً يف الدورة الدموية و�سدمة. 

ما هي اأ�سباب احلمل خارج الرحم؟ 
ت��ك��ون نتيجة  - معظم ه��ذه احل���االت ق��د 
عدم قدرة البوي�سة امللقحة على الو�سول 
قناة  خ����ال  م���ن  ال���رح���م���ي  اجل������دار  اإىل 
فالوب وذلك اإما اأن يكون نتيجة التهابات 
يوؤدي  مما  بها  الت�ساقات  اأو  فالوب  بقناة 
البوي�سة  م��رور  ومتنع  القناة  �سيق  اإىل 
من خالها اإىل جدار الرحم، اأو اأن يكون 
بها عيوب خلقية اأو داء البطانة الرحمية، 
جدار  بغ�ساء  �سبيه  غ�����س��اء  يتكاثر  ح��ي��ث 
ال��رح��م يف ق��ن��اة ف��ال��وب وي����وؤدي اإىل تعلق 

البوي�سة به. 
ومعظم حاالت احلمل خارج الرحم حتدث 
يف �سن 35 - 44 �سنة ويعترب اأهم �سبب 
للحمل خارج الرحم هو التهابات احلو�ص 
وت�����س��م��ل ال��ت��ه��اب��ات ال��رح��م وق��ن��اة فالوب 

واملبي�سني. 
ما هي اأعرا�ص احلمل خارج الرحم؟ 

اأو احلو�ص  اآالم حادة و�سديدة بالبطن   -
الدم  �سغط  نتيجة  والرقبة  الكتف  يف  اأو 
احلجاب  على  احلمل  انفجار  ع��ن  ال��ن��اجت 

احلاجز. 
- نزيف مهبلي. 
- قيء وغثيان. 
- دوار و�سداع. 

كيف يتم ت�سخي�ص احلمل خارج الرحم؟ 
- الفح�ص املهبلي للحو�ص لتحديد االأمل 

اأو وجود ورم بالبطن. 
اجلوناتوتروبني  هرمون  ن�سبة  قيا�ص   -
بالن�سبة  ج���داً  قليلة  ن�سبته  ت��ك��ون  ال���ذي 
لن�سبته يف احلمل العادي وكذلك انخفا�ص 

ن�سبة هرمون الربوج�سرون. 
كان  اإذا  ما  ملعرفة  - موجات فوق �سوتية 

الرحم بداخله جنني اأو ال. 
- عند اإدخال اإبرة معينة عن طريق املهبل 
فاإذا  امل�ستقيم  واأم��ام  الرحم  خلف  تو�سع 
وجد دم يف هذه املنطقة فهذا يعني وجود 

نزيف نتيجة انفجار قناة فالوب. 
ما هو العاج لهذه احلالة؟ 

عاجلة  ج����راح����ة   -
الإزال����ة ه��ذا احلمل 

غر الطبيعي. 
ا������س�����ت�����ع�����م�����ال   -
امل���ن���ظ���ار الإزال������ة 
ه������������ذا احل�����م�����ل 
م��������������ن خ����������ال 
فتحة  ع�����م�����ل 
�������س������غ������رة يف 
اأ�سفل البطن 
واإدخ������������������ال 

امل������ن������ظ������ار 
داخل  اإىل 

ال�������ب�������ط�������ن 
واإزال����������������ة احل�����م�����ل غر 

الطبيعي مع ا�ستئ�سال قناة فالوب. 
غر  احل���م���ل  اك���ت�������س���اف  مت  اإذا  اأم������ا   -

الطبيعي مبكراً قبل انفجار القناة فاإنه 
يتم ا�ستئ�سال احلمل فقط واإ�ساح قناة 

فالوب وتركها. 
ي�������س���م���ى  ط������ب������ي  ع�������ق�������ار  ي�������وج�������د   -

الإذابة  ي�ستخدم  )ميثوتريك�ساد( 
احل���م���ل غ����ر ال��ط��ب��ي��ع��ي وه����ذا 
يتوقف على ن�سبة تقدم احلمل. 

ماذا بعد العاج؟ 
- بالطبع ال بد اأن تقومي بزيارة الطبيب 
عدة مرات قبل البدء يف حمل اآخر وذلك 
اجلوناتوتروبني  ه��رم��ون  ن�سبة  لقيا�ص 
حتى ت�سل ن�سبته اإىل ال�سفر وهذا يعني 
الطبيعية  غر  احلمل  اأن�سجة  جميع  اأن 

قد اأزيلت متاماً. 

الإجها�ض:   3-
معناه فقد احلمل قبل االأ�سبوع الع�سرين 
م���ن احل���م���ل وي���ك���ون ن��ت��ي��ج��ة م�����س��اك��ل يف 
امل�ساكل  وه����ذه  اجل��ن��ني،  ك��روم��و���س��وم��ات 
عن  ن��اجت��ة  ت��ك��ون  اأن  ب��ال�����س��رورة  لي�ست 
االأبوين ولكنها قد حتدث بال�سدفة عند 

انق�سام البوي�سة. 
اأمرا�ص  عن  ناجتاً  االإجها�ص  يكون  وق��د 
خا�سة بالدم مثل ال�سكر املرتفع، التهابات 
حادة، ارتفاع حاد يف �سغط الدم، اأو م�ساكل 
يف جهاز املناعة اأو عيب خلقي يف الرحم اأو 

ات�ساع عنق الرحم مبكراً. 
بالتمارين  االإجها�ص  يحدث  ال 
املنزلية  االأع��م��ال  اأو  الريا�سية 

اخلفيفة اأو القيء. 
ول�������ك�������ن م���������ا ه���������ي اأع���������را����������ص 

االإجها�ص؟ 
م�ستمراً  ي��ك��ون  مهبلي  ن��زي��ف   -
النزيف  ه���ذا  وي��ل��ي  متقطعاً  اأو 
باأ�سفل  وتقل�سات  بالبطن  اأمل 

الظهر. 
م�����������ا ه�����������ي و�������س������ائ������ل 

الت�سخي�ص؟ 
مهبلي  فح�ص   -
عنق  ل���ف���ح�������ص 
للتاأكد  الرحم 
هل هو مفتوح 
اأم  قبل امليعاد 
يتم  اأن  احل��ال��ة ميكن  ه��ذه  ال ويف 

احلمل وال يحدث اإجها�ص. 
- فح�ص الغ�ساء املحيط باجلنني 
هل هو �سليم اأم مت انفجاره ويف 
يتم  اأن  ه��ذه احلالة ال ميكن 
احل���م���ل وال ب���د م���ن ح���دوث 

اإجها�ص. 
- اإذا كان هناك بع�ص االأن�سجة قادمة مع 
اإذا كانت  النزيف فيتم فح�سها ملعرفة ما 

لن�سيج اجلنني اأم ن�سيج امل�سيمة. 
كان  اإذا  ما  لتبنّي  �سوتية  ف��وق  - موجات 
فح�ص  ط���ري���ق  ع���ن  ال  اأم  ح���ي���اً  اجل���ن���ني 

�سربات القلب. 
واالآن ما هو العاج يف مثل هذه احلالة؟ 

- يف حالة ما اإذا كان عنق الرحم مفتوحاً 
الراحة  ع��ل��ى  يعتمد  ال��ع��اج  ف���اإن  ق��ل��ي��ًا 
لاأمل  امل�سكنة  االأدوي���ة  بع�ص  مع  التامة 
اإذا كان  اأم����ا  ال��ن��زي��ف،  ت��وق��ف  ي��ت��م  ح��ت��ى 
فاإن  انفجر  ق��د  باجلنني  املحيط  الغ�ساء 
االإجها�ص ال بد اأن يتم عن طريق اإخراج 

اجلنني. 
ماذا بعد اأن يتم عاج االإجها�ص؟ 

يتعر�سن  ال���ات���ي  ال�������س���ي���دات  م��ع��ظ��م   -
ثانية  لاإجها�ص قد يبداأن يف حمل مرة 
بالريث فرة  بنجاح، ولكن ين�سح دائماً 

قبل ال�سروع يف حمل جديد. 
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بال�صني  الطيور  باإنفلونزا  وفاة   16
اإنفلونزا  م��ن  اجل��دي��دة  بال�سالة  ال��وف��اة  ح���االت  ارت��ف��اع  ال�سني  اأعلنت 
 77 بني  من  هناك  اآخ��ري��ن  �سخ�سني  وف��اة  بعد  حالة،   16 اإىل  الطيور 

�سخ�ساً اأ�سيبوا باملر�ص، وتوقعت زيادة حاالت االإ�سابة.
وقالت وكالة اأنباء ال�سني اجلديدة �سينخوا اإن حالتي الوفاة اجلديدتني 
وقعتا يف العا�سمة التجارية �سنغهاي حيث وجدت غالبية حاالت االإ�سابة 
االأ�سرة فقالت الأن م�سدر  لل�سحة وتنظيم  الوطنية  اللجنة  اأما  ال�77. 
عدد  ي�ستمر  اأن  املحتمل  فمن  بفاعلية  عليه  ال�سيطرة  تتم  مل  االإ�سابة 
الفرو�ص  اإن  املا�سي  االأح��د  ال�سني  وقالت   . الزيادة  االإ�سابة يف  ح��االت 
انت�سر خارج منطقة دلتا نهر يانغت�سي يف �سرق ال�سني، ووردت اأنباء عن 

حاالت اإ�سابة يف العا�سمة بكني واإقليم هينان بو�سط الباد.
وبح�سب حتليل لوكالة اأنباء رويرز حلاالت االإ�سابة اعتمد على تقارير 
اإعامية ر�سمية، فاإن ع�سر حاالت فقط من االإ�سابات امل�سجلة حتى يوم 
ال�سيني للوقاية من االأمرا�ص  املركز  الثاثاء خالطت دواج��ن، ورف�ص 
وال�سيطرة عليها التعليق. وكانت حالة الفزع ب�سبب اإنفلونزا الطيور قد 
جعلت كثرا من ال�سينيني يحجمون عن اأكل الدجاج خوفا من االإ�سابة 
بالفرو�ص. وقال م�سوؤول يف الرابطة الوطنية لقطاع الدواجن يف ال�سني 
اأم�ص الثاثاء اإن القطاع �سجل خ�سائر تزيد على 10 مليارات يوان )1.6 

مليار دوالر( منذ اإذاعة اأنباء ال�سالة اجلديدة للمر�ص قبل اأ�سبوعني.
وذبحت ال�سلطات اآالف الطيور واأغلقت اأ�سواق الدواجن احلية يف �سنغهاي 

وبكني، يف حماولة للحد من معدل االإ�سابة باملر�ص بني الب�سر.
واإزاء تلك احلالة قالت منظمة ال�سحة العاملية اإن فريقا دوليا من خرباء 
الفحو�ص  يف  للم�ساعدة  االأ���س��ب��وع  ه��ذا  ال�سني  اإىل  �سيذهب  االإنفلونزا 

واالختبارات التي جترى ب�ساأن الفرو�ص.

كلب يخ�صع لعملية �صّد وجه للتخّل�ص من التجاعيد 
اأع��ادت له جماله  خ�سع كلب يف الواليات املتحدة اإىل عملية �سّد وجه 
وذكرت  عينيه.  و  اأذن��ي��ه  تغطي  ك��ان��ت  ال��ت��ي  التجاعيد  م��ن  وخّل�سته 
�سحيفة )نيويورك ديلي نيوز( اأن الكلب �سم�سم من نوع �سار بي �سيني 
كان يعاين من جتاعيد يف الوجه �سّببت له التهابات يف االأذن وحّدت من 
قدرته على فتح عينيه. وقد اعتنت جمعية رفق باحليوانات يف مدينة 
�سان اأنطونيو بالكلب البالغ من العمر �سنتني وتوّلت اإجراء العملية له، 

وبات اليوم جاهزاً للتبني.

املغ�ص قد يت�صبب بال�صداع الن�صفي 
بال�سداع  يت�سبب  ق��د  االأط���ف���ال  ع��ن��د  امل��غ�����ص  اأن  ج��دي��دة  درا����س���ة  وج����دت 
الن�سفي لديهم الحقاً. وذكر موقع هلث داي نيوز االأمركي اأن الباحثني 
بال�سداع  االإ�سابة  احتمال  اأن  وج��دوا  باري�ص،  دبر يف  روب��رت  م�ست�سفى  يف 
الن�سفي )ال�سقيقة( يزيد 7 مرات عند االأطفال الذين يعانون من املغ�ص. 
اأن  ال�سقيقة ميكن  اأن  املعروف  اإن��ه من  تيتومانليو،  لويغي  الباحث،  وق��ال 
البطنية.  بال�سقيقة  يعرف  ما  وه��و  االأط��ف��ال،  عند  معوية  اأوج��اع��اً  تظهر 
واأ�ساف اإن نتائجنا اأظهرت اأن املغ�ص ميكن اأن ي�سر اإىل نوع من ال�سقيقة 
اأكرث  اأنهم  اإنه مع تقدم هوؤالء االأطفال بال�سن فاإنه ينبغي معرفة  ، وقال 
عر�سة لوجع الراأ�ص الن�سفي. و�سملت الدرا�سة ما يزيد عن 200 طفل يف 
عمر بني 6 و10 �سنوات، مت ت�سخي�ص االإ�سابة بال�سقيقة عندهم. وتبنّي 
يعانون من  كانوا  بال�سقيقة  اأ�سيبوا  الذين  االأطفال  %73 من  اأن قرابة 
املغ�ص وهم اأ�سغر �سناً، مقابل فقط 26.5 % ممن مل يعانوا من املغ�ص.

جنازة مهيبة للمراأة احلديدية
بداأ القدا�ص اجلنائزي عن روح مارغريت تات�سر ام�ص يف ال�ساعة 11،00 
يف  بلندن  بول�ص  القدي�ص  كاتدرائية  يف  غ  ت   10،00 املحلي  بالتوقيت 
الثانية. وقد و�سل  اليزابيث  امللكة  2300 مدعو يف مقدمتهم  ح�سور 
البي�ساء  الزهور  من  بباقة  واملغطى  الربيطاين  بالعلم  امللفوف  النع�ص 
على ركيزة مدفع قبل ان يحمله ثمانية ع�سكريني ميثلون خمتلف ا�سلحة 
املدعوين والكثر من االن�سار  اوائل  الكني�سة. وبداأ  اجلي�ص اىل �سحن 
واي�سا املعار�سني ي�ستعدون يف ال�سباح الباكر يف لندن حتت مواكبة من 
ال�سرطة ملرا�سم دفن ال�سيدة احلديدية التي حتظى باالجال وتثر يف 
الوقت نف�سه اجلدل. و�سرح رئي�ص الوزراء املحافظ ديفيد كامرون انه 
تكرمي يليق برئي�ص وزراء عظيم حظي باحرام حول العامل. واعتقد ان 
الدول االخرى حول العامل �ستظن ان بريطانيا العظمى ت�سل الطريق 
ان مل ن��واك��ب ه��ذا احل���دث كما ينبغي ، يف ك��ام ب��دا دف��اع��ي��ا. وت��اب��ع يف 
ارتدى  التي  �سي  بي  بي  الربيطانية  االذاع��ة  هيئة  تلفزيون  مع  مقابلة 
يف   . تات�سر  مارغريت  ظل  يف  نعي�ص  كلنا  داكنة  ماب�ص  مذيعيها  اغلب 
الوقت نف�سه و�سط احل�سد خلف احلواجز املعدنية ارتدت الطبيبة كايتي 
الليربالية  ال��ث��ورة  �سحايا  على  احل���داد  ماب�ص  ع��ام��ا   30 مكدونالد 
التات�سرية . وهي م�سممة على اتباع تو�سية انت�سرت عرب موقع في�سبوك 
تدعو اىل ادارة الظهر عند مرور النع�ص. و�سرحت كدافعة �سرائب، انا 

غا�سبة جدا النني �سا�سطر للم�ساهمة يف متويل هذا احلدث.

�صرقة قواعد ع�صكرية
ك�سفت هيئة االإذاعة الربيطانية )بي بي �سي(، ام�ص، اإن معدات قيمتها 
اأك����رث م��ن 280 األ����ف ج��ن��ي��ه ا���س��رل��ي��ن��ي، ���ُس��رق��ت م��ن ق��واع��د للجي�ص 
اإن  �سي(  بي  )ب��ي  وقالت  املا�سيني.  العامني  خ��ال  الربيطاين  للجي�ص 
املعدات امل�سروقة ت�سمل 4 �سيارات ع�سكرية من طراز الند روفر، قيمتها 
االجمالية 75 األف جنيه ا�سرليني، واأنابيب نحا�سية قيمتها اأكرث من 
جنيه ا�سرليني،  األف   20 قيمتها  وخوذات  ا�سرليني،  جنيه  األف   35
وجمموعة من مناظر الروؤية الليلية، ومكن�ستني كهربائيتني، واثنتني 

من جمففات املاب�ص الكهربائية.

م�����ش��اه��د  م���ل���ي���ون   100
ل�����������) رج����������ل ن����ب����ي����ل(
ب�ساي،  ال����ك����وري،  ال��ن��ج��م  ي�����س��ت��م��ر 
الت�سجيل  ح��ظ��ي  ف��ق��د  يف جن��اح��ه، 
امل�سور الأغنيته اجلديدة رجل نبيل 
م�ساهدة  مليون   100 من  باأكرث 
اأيام   4 خ��ال  يوتيوب  موقع  على 
وكالة  واأف���ادت  فقط على ط��رح��ه. 
يونهاب  اجلنوبية  الكورية  االأنباء 
اأغنية  ت�سوير  م�ساهدي  ع��دد  ان 
النبيل  ال���رج���ل  اجل���دي���دة  ب�����س��اي 
)Gentleman(، تخطى فجر 
ام�ص االأربعاء عتبة ال�100 مليون 
ع��ل��ى م��وق��ع ي��وت��ي��وب ب��ال��رغ��م من 

مرور 4 اأيام فقط على طرحه.
واأ�سارت اإىل ان هذا الرقم يتخطى 
ال�سابقة  ب�ساي  اأغ��ن��ي��ة  حققته  م��ا 
غ��ان��غ��ن��ام ���س��ت��اي��ل م��ن جن���اح اإذ مل 
ال�100  عتبة  م�ساهدوها  يتخط 
على  ي���وم���اً   51 ب��ع��د  اإال  م��ل��ي��ون 
الواليات  وج��اءت  ت�سويرها.  طرح 
جلهة  االأول  امل����رك����ز  يف  امل���ت���ح���دة 
 Gentleman م�ساهدي  عدد 
م�ساهدة  م��اي��ني   3.7 ب���ح���وايل 
اجلنوبية  كوريا  وتلتها   ،)15%(
 )14%( م��اي��ني   3.5 ب��ح��وايل 
وكندا  واملك�سيك  ال��ربازي��ل  وتلتها 
املركز  االأغ��ن��ي��ة  واحتلت  وغ��ره��ا. 
 )iTunes( االأول اأي�ساً يف موقع
للملفات املو�سيقية يف 42 دولة من 
بينها االأرجنتني، وبلجيكا، وم�سر، 
اخلام�ص  املركز  واحتلت  وغ��ره��ا، 
املركز  يف  ج����اءت  بينما  ل��ب��ن��ان،  يف 
ال�7 وال�13 يف بريطانيا والواليات 

املتحدة على التوايل.

للبابا  هدية  مي�شي  قمي�ض 
ح�����س��ل ال���ب���اب���ا ف��رن�����س��ي�����ص، ال����ذي 
القدم،  ك��رة  لريا�سة  بحبه  ي�ستهر 
مواطنه  ا���س��م  حت��م��ل  قمي�ص  ع��ل��ى 
مي�سي.  ليونيل  النجم  االأرجنتيني 
وذكرت وكالة اأنباء اأن�سا االإيطالية، 
بال�سعادة  ���س��ع��ر  ال���ب���اب���ا  اأن  ام�������ص 
م���ن ح�سد  ال��ق��م��ي�����ص  ال���س��ت��ام��ه 
�ساحة  يف  جت��م��ع  ال�����ذي  امل���وؤم���ن���ني 
البابا عليه.  وال��ذي جال  الفاتيكان 
اأ�سد  م��ن  ك��ان   ، البابا  اأن  اإىل  ي�سار 
اأهم  ل��وران��زو،  �سان  ن��ادي  م�سجعي 
الباد عندما  القدم يف  ن��وادي كرة 
العا�سمة  اأ����س���اق���ف���ة  رئ���ي�������ص  ك�����ان 
اأيري�ص. كما  االأرجنتينية، بوينو�ص 
ح�����س��ل ال��ب��اب��ا خ����ال ج��ول��ت��ه على 
املوؤمنني،  اأح����د  م���ن  اأخ�����رى  ه��دي��ة 
بي�ساء،فما  ع��ب��اءة  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ي 
كان منه اإال اأن خلع عباءته وارتدى 
العباءة الهدية حتى انتهاء جولته.

م����دي����ر اأخ�����ب�����ار ج��دي��د 
ل���������)ب��������ي ب��������ي �����ش����ي(
والتلفزيون  االإذاع��ة  هيئة  اختارت 
���س��ي رئي�ص  ب���ي  ب���ي  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
حترير جملة تاميز ال�سابق جيم�ص 
ه��اردي��ن��غ م��دي��را ل��اأخ��ب��ار ب��ه��ا، يف 
م��ع واح���دة من  وق��ت تتعامل فيه 
اأكرب االأزمات يف تاريخها منذ 90 
عاما(   43( هاردينغ  وق��ال  عاما. 
اإن����ه ي�����س��رف��ه اأن ي��ك��ون ج����زءا من 
هيئة االإذاعة الربيطانية، م�سيفا 
اأن �سالة حترير بي بي �سي تكافح 
حتى تكون االأف�سل يف العامل واأن 
تكون حمل ثقة مل�سداقيتها وحمل 
ل��ن��زاه��ت��ه��ا وت���ك���ون مثار  اح������رام 
التغطية  يف  ل�سجاعتها  اإع���ج���اب 

ال�سحفية .
وم���ن ب��ني م��ه��ام ه��اردي��ن��غ -ال���ذي 
الثقة  اإع�����ادة   - االأول  اأم�����ص  ع��ني 
من  �سل�سلة  هزتها  التي  الهيئة  يف 
املتعلقة  ذل���ك  يف  مب���ا  ال��ف�����س��ائ��ح، 
�سافيل  ج��ي��م��ي  ال�����س��اب��ق  ب���امل���ذي���ع 
اأن��ه ارتكب �سل�سلة من  ال��ذي تبني 

االنتهاكات اجلن�سية.

اليوجا 
ت�صاعد يف تنظيم �صربات القلب

لليوجا ال حت�سى  ال�سحية  الفوائد  اإن  يقال 
اإىل خف�ص  التوتر  بداية من عاج  تعد،  وال 
الدهون اإىل �سحذ النظام املناعي، واالآن جاءت 
درا�سة اأمريكية جديدة تقول اأن اليوجا تفيد 
�سربات  انتظام  ع��دم  م��ن  يعانون  م��ن  اأي�����س��اً 

القلب.
اإن نحو  للقلب  االأم��ري��ك��ي��ة  ال��راب��ط��ة  وت��ق��ول 
املتحدة  ال���والي���ات  يف  �سخ�ص  م��ل��ي��ون   2.7
يعانون من حالة ارجتاف اذيني التي يرتع�ص 
فيها اجلزء العلوي من القلب ب�سكل فو�سوي 
وهذا  طبيعية،  انقبا�سات  ح���دوث  م��ن  ب���داًل 

يزيد من خطر التعر�ص اإىل اأزمات قلبية.
وق����ال ب��اح��ث��ون ن�����س��رت درا���س��ت��ه��م يف دوري����ة 
 Journal القلب  لطب  االمريكية  الكلية 
 of the American College
من  الرغم  على  انه   of Cardiology

باأدوية  ي��ع��اجل��ون  احل���ال���ة  ه���ذه  م��ر���س��ى  اأن 
لل�سيطرة على نب�سات القلب اال انها ال تفلح 

مع اجلميع.
الكردي  دهانوجنايا  بقيادة  الباحثون  وقال 
من املركز الطبي جلامعة كن�سا�ص يف كن�سا�ص 
هذه  يف  ياأتي  اأن  ميكن  اليوجا  دور  اإن  �سيتي 

املرحلة.
مر�سى  حالة  يف  حت�سن  اليوجا  اأن  واأ���س��اف 
االرجت���اف االذي��ن��ي االع��را���ص وم�ساكل عدم 
االنتظام يف ال�سربات، ومعدل �سربات القلب 
و�سغط الدم والقلق واالكتئاب وجماالت عدة 

يف جودة احلياة.
و���س��م��ل��ت ال���درا����س���ة 49 ���س��خ�����س��اً ع���ان���وا من 
االرجتاف االذيني خلم�ص �سنوات يف املتو�سط، 
وت��اب��ع��ت ال��درا���س��ة ح��ال��ت��ه��م امل��ر���س��ي��ة طوال 

ثاثة ا�سهر.

امل�صكالت التي تواجه احلامل
يف املرحلة الأوىل من احلمل 

فرتة احلمل حواىل 40 اأ�شبوًعا والتي يق�شمها الأطباء اإىل ثالث فرتات ت�شتمر 
كل منها ثالثة اأ�شهر، الق�شم ال�شحي ل�شحيفة الديلي ميل الربيطانية قدم دلياًل 

�شاماًل لهذه الأ�شابيع الأربعني.



•• العني – الفجر:

اختتمت فعاليات املعر�ص اخلرى الذى نظمته جامعة االمارات بالتعاون مع 
الهال االحمر فرع العني حيث اأكدت الطالبة لطيفة خلف احلمري من كلية 
العلوم االن�سانية و�ساحبة فكرة املعر�ص وامل�سرفة عليه ان م�ساركة الطالبات 

اليد  وم��د  الغر  وح��ب م�ساعدة  العطاء  يفكرن يف  املعر�ص يجعلهن  ه��ذا  فى 
لذلك جاءت  الوطن  هذا  ابناء  هو من  املحتاج  هذا  كان  اذا  وخا�سة  للمحتاج 
جامعة  طالبات  اب��داع��ات  على  يحوي  خ��ري  معر�ص  اق��ام��ة  يف  الفكرة  ه��ذه 
االمارات واعمالهن ويعود ريعه لاأ�سر املتعففة االماراتية والهدف من حملتنا 
العمل التطوعي.  باأهمية  النا�ص  التطرق لهذه الطبقة من املجتمع و توعية 

ن�ساطات طابية متنوعة و عر�ص  �ستكون فعاليات هذا احل��دث عبارة عن  و 
اعربت  حني  فى   . �سليج  م��رمي  و  فار�ص  منى  امل�سممة  مع  باال�سراك  ازي��اء 
الطالبات خلود ال�سرياين من كلية ادارة االعمال ورو�سة احلمري من كلية 
العلوم فاأعربن عن �سعادتهن وهن ي�ساركن يف هذا املعر�ص اخلري االن�ساين 
حيث قالتا ان العمل اخلري ينمي يف نف�ص االن�سان االح�سا�ص بالغرمن افراد 

امل�ساعدة وقلن نحن كطالبات منتلك مهارات  املجتمع والذين يحتاجون اىل 
املهارات  ه��ذه  نحول  ان  وا�ستطعنا  واالغ��ذي��ة  واالزي���اء  الت�سميم  يف  متنوعة 
واالمكانيات اىل واقع ملمو�ص.  اجلدير بالذكر ان املعر�ص اخلري �سارك فيه 
36 حما من داخل اجلامعة وماركات خارجية ا�سافة اىل م�ساركة كبرة من 

طالبات اجلامعة �سواء يف التنظيم او الدعم.

•• العني – الفجر:

قام ق�سم التغذية وال�سحة بكلية االأغذية 
ال�سحة  منظمة  مع  وبالتعاون  والزراعة 
ال��ع��امل��ي��ة و م��ن��ظ��م��ة االأغ���ذي���ة وال���زراع���ة 
ال��ت��اب��ع��ة ل�����اأمم امل��ت��ح��دة ب���اإق���ام���ة دورة 
اإن�ساء  اأج����ل  م���ن  اأي�����ام   3 مل����دة  ت��دري��ب��ي��ة 
اأدوات  حقيبة  و  اإر���س��ادي  دليل  و�سياغة 
للحد  امل���دار����ص  ح��دائ��ق  الإدارة  تعليمية 
م���ن ال���ظ���روف امل��ن��اخ��ي��ة. ال��ت��وج��ه لدى 
املدر�سة  ب�����اأن  ال���ث���اث  امل��وؤ���س�����س��ات  ه����ذه 
يف  كبر  وب�سكل  ت�ساهم  اأن  با�ستطاعتها 
وان  التغذية،  �سوء  م�سكلة  على  التغلب 
عملية  يف  كبر  دور  املدر�سية  للحديقة 
وعائاتهم،  االأط���ف���ال  وت��غ��ذي��ة  ت��ث��ق��ي��ف 
ال�����س��ي��اق ���س��رح��ت د. عائ�سة  وح���ول ه���ذا 
التغذية  ق�سم  رئ��ي�����س��ة  ال��ظ��اه��ري  ���س��امل 

وال�سحة بجامعة االإمارات ورئي�سة املركز 
يف  العاملية  ال�سحة  منظمة  م��ع  امل��ت��ع��اون 
جم���ال ال��ت��غ��ذي��ة ع����اوة ع��ل��ى ذل����ك، اأود 
حدائق  باإن�ساء  للبدء  امل��دار���ص  اأدع���و  اأن 
الطالب  يتمكن  بحيث  م�سغرة  تعليمية 
ب�����س��ه��ول��ة وك��ذل��ك املعلمني  اإدارت���ه���ا  م��ن 
واأولياء االأمور، واأن يتم زراعتها بعدد من 

اخل�سروات والفواكه املغذية.
يف  ال��غ��ذائ��ي  التثقيف  ب��رام��ج  حت�سني  اإن 
امل���دار����ص ي��ع��د اأح���د اأه���م و���س��ائ��ل تطوير 
العادات الغذائية ال�سليمة الطويلة االأمد 
ت�سعى  م��ا  بالفعل  االأط���ف���ال، وه���ذا  ل��دى 
منظمة االأغذية والزراعة التابعة لاأمم 
النوع من  املتحدة لتطبيقه، ويتميز هذا 
اال���س��رات��ي��ج��ي��ات ال��غ��ذائ��ي��ة ب��اأن��ه يخدم 
مبداأ اال�ستدامة، الأنه يعمل على تطوير 
مع  امل��دى  طويلة  �سحية  غذائية  ع���ادات 

ت��رك ح��ري��ة اخ��ت��ي��ار االأ���س��ن��اف الغذائية 
التعليمية  ف��ال��ب��ن��ي��ة  ن��ف�����س��ه،  ل��ل�����س��خ�����ص 
القوية ت�سمن باأن اال�ستفادة من اجلهود 
املبذولة لي�ست حم�سورة بزمان وال مكان 
م��ع��ني ب���ل ه���ي مت��ت��د ل��ت�����س��م��ل االأط���ف���ال 

واأ�سرهم يف كل زمان ومكان.
الإن�ساء  االإر����س���ادي  ال��دل��ي��ل  ه��ذا  يحتوي 
واإدارة حدائق املدار�ص على خا�سة جتارب 
املدار�ص  ح��دائ��ق  واإدارة  اإن�ساء  يف  ال��ع��امل 
م���ن اأج����ل حت�����س��ني ال��ت��غ��ذي��ة، ك��م��ا �سيتم 
ا�سدار حقيبة اأدوات تعليمية مع الدليل 
باجلوانب  امل��در���س��ني  ل���ي���زود  االإر�����س����ادي 
العملية الازمة الإدارة احلدائق املدر�سية 

وقع  الغذائي.  للتثقيف  جديدة  كو�سيلة 
االأغذية  بكلية  وال�سحة  التغذية  ق�سم 
وال���زراع���ة و امل��رك��ز امل��ت��ع��اون م��ع منظمة 
ال�سحة العاملية يف جمال التغذية اتفاقية 
والزراعة  االأغ���ذي���ة  م��ن��ظ��م��ة  م���ع  ت���ع���اون 
خدمات  لتوفر  املتحدة  ل��اأمم  التابعة 
العربية  الن�سخة  تبني  اأج��ل  م��ن  ال��دع��م 
وحقيبة  االإر����س���ادي  الدليل  برنامج  م��ن 
حدائق  واإدارة  الإن�ساء  التعليمية  االأدوات 
امل���دار����ص ، وت��ه��دف ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة اإىل 
االأو�سط  ال�����س��رق  منطقة  دول  م�ساعدة 
املردية  ال��غ��ذائ��ي��ة  االأو�����س����اع  ل��ت��ح�����س��ني 
لاأ�سر الفقرة. وجدير بالذكر اأن ق�سم 

ال��ت��غ��ذي��ة وال�����س��ح��ة ب��ج��ام��ع��ة االإم������ارات 
و�سيقوم  املبادرة  اإدارة هذه  �ستوىل مهمة 
يف ي��ون��ي��و امل��ق��ب��ل ب��ت��دري��ب جم��م��وع��ة من 
هذه  تطبيق  ع��ل��ى  امل��واط��ن��ني  امل��ت��درب��ني 
ل�����س��ع��ادة مدير  ت�����س��ري��ح  . ويف  ال���درو����ص 
قال:اإن  النعيمي  را�سد  علي  د.  اجلامعة 
لت�سليح  جاهدة  ت�سعى  االإم���ارات  جامعة 
املبتكرة  التعليمية  ب��االأ���س��ال��ي��ب  ال�سباب 
ال��ت��ي ت�����س��ب يف خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع ، فهذه 
املبادرة تعد خطوة ذكية لت�سجيع املجتمع 
ال��غ��ذائ��ي��ة القدمية  ال���س��ت��ب��دال ع��ادات��ه��م 
باأخرى اأكرث �سحية ل�سمان حياة اأطول 

واأف�سل. 

م�صاريع مدينة العني مبعر�ص �صيتي �صكيب
•• العني – الفجر:

جمال  يف  ال��رائ��دة  م�ساريعها  م��ن  جمموعة  العني  مدينة  بلدية  عر�ست 
املجتمع و تطوير اخلدمات  و  لل�سكان  املقدمة  حت�سني م�ستوى اخلدمات 
البلدية و البنية التحتية للمدينة يف معر�ص �سيتي �سكيب 2013 ، �سمن 
م�ساركة دائرة ال�سوؤون البلدية ال�سنوية يف املعر�ص الذي يختتم فعالياته 

اليوم مبركز اأبوظبي الوطني للمعار�ص .
التنموية  امل�سروعات  اأح��دث  بعر�ص  �سكيب  �سيتي  معر�ص  يخت�ص  حيث 
والتخطيطية التي ت�سطلع بها بلديات النظام البلدي الثاث يف االإمارة 
) بلدية مدينة ابوظبي - بلدية مدينة العني – بلدية املنطقة الغربية ( ، 
وت�سهم يف تعزيز البنية التحتية املتطورة واخلدمات الناجتة عنها، وحتقيق 
بيئة منوذجية وم�ستدامة. و ت�سمن معر�ص �سيتي �سكيب هذا العام اربع 
مبادرات تنموية تعك�ص التزام بلدية مدينة العني يف تلبية تطلعات ال�سكان 
واملدينة لتحقيق التنمية امل�ستدامة واالرتقاء باخلدمات املقدمة يف قطاع 
بلدية  بني  التوا�سل  ج�سور  تطوير  و  التحتية،  البنى  وتطوير  العقارات 

مدينة العني واملتعاملني وفق خدمات متكاملة ملختلف اأفراد املجتمع .
اطاق موقعه  الذي مت  تزامن  م�سروع  امل�ساركة  املبادرات  بني  ليكون من 
االلكروين يف موؤمتر �سحفي اثرى ح�سوره جناح دائرة ال�سوؤون البلدية 
بعر�ص  يقوم  اإل��ك��روين  تن�سيق  نظام  ه��و  ت��زام��ن  م�سروع  و   ، املعر�ص  يف 
م�ساريع البنية التحتية القائمة و املخطط لها و فعاليات اجلهات املختلفة ، 
باالإ�سافة اإىل االأحداث العار�سة على اخلريطة االلكرونية املرئية ، جلعل 
الفائدة على  وتعميم   ، دقة  و  فعالية  اأك��رث  التخطيط  و  التن�سيق  عمليات 
�سكان مدينة العني. وم�ساريع مكتب اال�ستثمار حيث ت�سمل م�ساركة مكتب 
تطوير  م�سروع  ه��ي  م�ساريع  ثاثة  �سكيب  �سيتي  معر�ص  يف  اال�ستثمار 
م�سروع  و  احل��دائ��ق  مرافق  ا�ستثمار  تطوير  م�سروع  و  القدمية  اال���س��واق 
مدينة األعاب الهيلي، و التي تهدف اىل تقدمي اأن�سطه جتاريه و خدمية و 

ترفيهية منا�سبة لل�سكان و حت�سني املظهر العام ملدينة العني .
وذك���ر ع��ل��ي ح��م��د ال��ظ��اه��ري م��دي��ر مكتب اال���س��ت��ث��م��ار ان م�����س��اري��ع مكتب 
العني  بها مدينة  تزخر  التي  املرافق  اال�ستفادة من  على  تعمل  اال�ستثمار 
ل��زام��ا تطويرها و حت�سني  ا�سبح  ال��زم��ن و  م���رور  ت��ق��ادم��ت م��ع  ال��ت��ي  و   ،
اخلدمات املقدمة فيها لل�سكان ، باالإ�سافة الأهمية اال�ستفادة منها كم�سادر 
ا�ستثمارية للمدينة ، و اهمية تطويرها لتح�سني املظهر العام للمدينة مبا 
من  ليكون  الثقافية  و  ال�سياحية  ال��واح��ات  مدينة  موا�سفات  مع  يتوافق 
بينها م�سروع تطوير اال�سواق القدمية الذى يهدف اىل تطوير و حت�سني 
م�ستوى اال�سواق بحيث تتنا�سب مع احتياجات ال�سكان يف املناطق املحيطه 
بها، و م�سروع تطوير ا�ستثمار مرافق احلدائق و يت�سمن تطوير ا�ستثمار 
احياء  اع��ادة  اىل  ويهدف  الهيلي  األعاب  مدينة  وم�سروع  احلدائق  مرافق 
مدينة املاهي و ا�ستقطاب ال�سكان و الزوار اىل خدماتها و مرافقها التي 
�سيتم العمل على تطويرها و حت�سينها ، و البدء يف و�سع خطط ا�ستثماريه 
جديدة تتنا�سب مع احتياجات املجتمع . وجتربة اح�سائيات خدمة العماء 
يف تطوير قنوات التو�سل مع املتعاملني حبث ت�سعى ادارة خدمة العماء 
يف  م�ساركتها  خ��ال  من  العني  مدينة  ببلدية   ) املبا�سرة  غر  القنوات   (
و  جتاربها  على  اطاعهم  و  اجلمهور  تعريف  اىل  �سكيب  �سيتي  معر�ص 
اح�سائياتها خال االعوام من 2008 اىل 2012 يف جمال توفر قنوات 
التوا�سل املتنوعة التي ت�سمن الو�سول اإىل كافة �سرائح املجتمع و تلبية 

خمتلف احتياجاته. 
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معر�ص خريي مب�صاركة طالبات اجلامعة يختتم فعالياته 



مع التقدم يف ال�سّن، يغطي الكال�سيوم وريقات ال�سمام 
حالة  وه��ي  ومت�سلبة،  �سميكة  يجعلها  م��ا  االأب��ه��ري 
تفتح  ال�سمامات ال  وملا كانت  ال�سمام.  ُت�سمى ت�سيق 
القلب  اإىل  الدم  ُتغلق ب�سكٍل عادي، يتعر�ص تدفق  اأو 
االأعرا�ص  تغيب  �سنوات،  مدى  على  االإعاقة.  لبع�ص 
يكت�سفها  قد  الطبيب  اأن  اإال  احلالة،  التي متّيز هذه 

اأثناء الفحو�ص الروتينية.
هذه  تبلغ  عندما  ال�����س��م��ام،  يق  ت�سّ ي���وؤدي  اأن  ميكن 
ال�سدر  ك��اأمٍل يف  اأع��را���ص  اإىل  االإع��اق��ة نقطة معينة، 
العادة  يف  ي�سر  ال���ذي  نف�ص  �سيق  ح��ّت��ى  اأو  دوار  اأو 
اإىل ق�����س��ور ال��ق��ل��ب. ل��اأ���س��ف، مل ي��ع��رث ال��ط��ّب على 
اأن ا�ستبدال ال�سمام  عاٍج دوائي لت�سّيق ال�سمام اإال 

االأبهري ي�ساعد على التخل�ص من هذه االأعرا�ص.
وعندما  ب�سمت،  االأب���ه���ري  ال�����س��م��ام  م��ر���ص  ي��ت��ط��ّور 
املوت  خلطر  معر�ساً  املري�ص  ي�سبح  اأعرا�سه  تظهر 
ا�ستبدال  اإىل  االأط��ب��اء  بع�ص  يلجاأ  بالتايل،  املفاجئ. 
ال�سمام االأبهري فور اإ�سابته بت�سّيق حاد، حتى قبل 

اأن تبداأ االأعرا�ص بالظهور.
هل يتعني على املرء اخل�سوع جلراحة يف وقٍت مبكر؟

ال�سمام  ا���س��ت��ب��دال  يف�سلون  ال��ذي��ن  االأط���ب���اء  ي��ق��ول 
االأبهري يف وقٍت مبكر اإن معدل الوفاة يرتفع ب�سرعٍة 
بعد ظهور االأعرا�ص، بالتايل قد ميوت املر�سى فيما 
هذا  من  ي�سفيهم  عاج  عن  بحثاً  طبيبهم  يراجعون 
اإىل  اآجًا،  اأم  املر�ص. وملا كان املري�ص يحتاج، عاجًا 
املرتبة  املخاطر  امل�ساب، وملا كانت  ال�سمام  ا�ستبدال 
هوؤالء  ين�سح  العمر،  م��ع  ت��زي��د  القلب  ج��راح��ة  على 
االأطباء باإجراء اجلراحة حني يبداأ ال�سمام بالت�سّيق 
تاأخر  املر�ص. وكلما  اأعرا�ص  اأن تظهر  وقبل  تدريجاً 
جدار  �سماكة  زادت  للجراحة  اخل�����س��وع  يف  امل��ري�����ص 
ع�سات القلب بفعل ال�سغوط التي يتعر�ص لها، ما 

يزيد من احتماالت الوفاة حتت تاأثر اجلراحة.
اأع����را�����ص على  ت��ظ��ه��ر  ق���د ال  ذل�����ك،  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 
االأ���س��خ��ا���ص امل�����س��اب��ني ب��ت�����س��ّي��ق ال�����س��م��ام الأن���ه���م ال 

ميار�سون متارين ريا�سية وال يتحّدون قلبهم.
قد يك�سف تخطيط �سدى القلب اجلهدي مدى ح�سن 
�سر القلب وال�سمامات، وهو يقوم على مراقبة عمل 
القلب، عن طريق تخطيط القلب اأواًل ثم عن طريق 
الذي  االختبار،  ه��ذا  ب��نّي  ح��ال  ال�سوتية. يف  املوجات 
يعتمد على اإجراء املري�ص جمهوداً، �سيقاً �سديداً يف 
اإىل  تكون احلاجة  االأبهري  ال�سمام  ال��دّم عرب  تدفق 
ا�ستبداله يف غ�سون �سنة اأمراً �سرورياً. يوؤكد موؤيدو 
اأن  اإىل  وي�سرون  االنتظار  خطورة  املبكرة  اجلراحة 
خطر التعر�ص للموت املفاجئ ينخف�ص حني ي�سرف 

طبيب ماهر على اإجراء هذه اجلراحة.

هل يبقى النتظار القرار الأف�شل؟
خطرة  اإ�سابة  يعاين  اأبهري  �سمام  ا�ستبدال  يرمي 
ال�سمام  ت�سّيق  م��ر���ص  اأع��را���ص  م��ن  التخفيف  اإىل 
وجتنب املوت املفاجئ. لكن ثمة اأطباء يرون اأن هذين 
وقٍت  يف  للجراحة  للخ�سوع  كافيني  غ��ر  ال�سببني 
مبكر. يقول د. اأدولف هوتر )طبيب اأمرا�ص القلب يف 
م�ست�سفى م�سا�سو�ست�ص العام التابع جلامعة هارفارد( 
يف ه���ذا ال�����س��دد: )ل���ن ي�ساهم ا���س��ت��ب��دال ال�����س��م��ام يف 
حت�سني نوعية حياة مري�ص متقدم يف ال�سن مل تظهر 
عليه بعد اأي اأعرا�ص. باالإ�سافة اإىل ذلك، يبقى خطر 

املوت املفاجئ منخف�ساً اإىل حني ظهور االأعرا�ص(.
يزيد خطر الوفاة املفاجئ مع زيادة كمية الكال�سيوم 
متّر  التي  ال��دّم  كمية  وانخفا�ص  ال�سمام  ُتثقل  التي 
عربه. ويزداد اأكرث مع ت�سّخم ع�سلة القلب وتراجع 
اإمكان  اإىل  االإ���س��ارة  م��ن  ب��ّد  وال  ال�سّخ.  على  قدرتها 

تقييم هذه الظروف اأثناء اختبار اجلهد.
القلب  اأن  اإىل  النتائج  ت�سر  )ق��د  ه��وت��ر:  د.  ي�سيف 

اجل��راح��ة يف  اإج���راء  يكون خيار  وق��د  للخطر  معّر�ص 
هذه احلالة منطقياً �سواء ظهرت االأعرا�ص اأم غابت(.

ماذا عن القرار املنا�شب؟
ي��رت��ب��ط خ��ي��ار ا���س��ت��ب��دال ال�����س��م��ام االأب���ه���ري امل�ساب 
ل��ت��خ��ف��ي��ف خطر  ب���ال���رغ���ب���ة يف اخل�������س���وع جل����راح����ة 
التعر�ص ملوت مفاجئ. وهنا ال بّد من مناق�سة اخلطر 
ال�سخ�سي الذي يكون املري�ص معر�ساً له مع طبيبه.

هذه  تتحول  ال�سّن،  يف  التقّدم  )م��ع  هوتر:  د.  ي�سرح 
يف�سل  معينة،  �سٍن  بعد  فل�سفي.  نقا�ص  اإىل  امل�ساألة 
اأ�سخا�ص كرث فكرة املوت املفاجئ على املوت البطيء، 
مرتبط  ل��ل��ع��زمي��ة  م��وه��ن  ت�����س��اع��دي  م��ر���ص  نتيجة 

بالتقدم بال�سّن كاالألزهامير اأو ال�سرطان(.
ال�سمام  ا�ستبدال  احتمال  االأطباء  يقرح  قد  كذلك 
تتطلب  ال  حديثة  طريقة  وه��ي  الق�سطرة،  بوا�سطة 
اإدخال  تعتمد على  االأخ����رى.  ال��ط��رق  ب��ق��در  ج��راح��ة 

اأن���ب���وب با�ستيكي  ط��ري��ق  ع��ن  ال��ق��ل��ب  اإىل  ال�����س��م��ام 
املنطقة  يف  ال�����س��ري��ان  يف  ُي��دخ��ل  الق�سطرة(  )ُي�سمى 

االإربية اأو عرب طرف القلب ال�سفلي.
اختياركما،  �سيقع  التي  الطريقة  ع��ن  النظر  بغ�ّص 
اأن تن�ساأ عاقة  ال�سروري  واأن��ت، عليها، من  طبيبك 
ح��م��ي��م��ة ب��ي��ن��ك وب���ني ط��ب��ي��ب اأم���را����ص ال��ق��ل��ب الذي 
�سيقّيم اخلطر و�سين�سحك باعتماد االأ�سلوب االأن�سب 

حلالتك وظروفك.

احلالة.  حّدة  وتتفاوت  املفا�سل  بالتهاب  تقريباً  ثاثة  على  �سخ�ص  ُي�ساب 
يرتفع خطر االإ�سابة بالتهاب املفا�سل مع التقدم يف ال�سن وُتعترب الركبة 

اأحد اأبرز املفا�سل التي يطاولها هذا املر�ص.

ما هو التهاب املفا�شل؟
التدهور  اأدق  وب�سكل  امل��ف��ا���س��ل،  ت��اآك��ل  اإىل  املفا�سل  ال��ت��ه��اب  م��ر���ص  ي�سر 

التدريجي الذي ي�سيب غ�ساريف املفا�سل.
ت�سبب هذه احلالة اأوجاعاً وت�سلباً، ون�سطر عاجًا اأو اآجًا، اإىل مواجهتها 
النا�ص  %08 من  اأك��رث من  الأن املفا�سل تت�سرر مع م��رور الوقت: يعاين 

فوق عمر اخلام�سة وال�ستني التهاب املفا�سل.
ميار�سون  الذين  االأ�سخا�ص  عند  اأبكر  مرحلة  يف  املفا�سل  التهاب  يظهر   
ن�ساطاً  ميار�سون  اأو  امل�����س��رب...(  ك��رة  القدم،  )ك��رة  مكثف  ب�سكل  الريا�سة 
مهنياً ي�ستلزم �سغطاً دائماً على مفا�سلهم )العّمال الذين ي�ستعملون اآالت 

احلفر با�ستمرار...(.

التهاب مفا�شل الركبة
ال�سغوط  كّم من  يتعر�ص الأكرب  الذي  املف�سل  باأنها  الركبة  تعريف  ميكن 

الأننا ن�ستعملها با�ستمرار.
التهاب مفا�سل الركبة هو النوع االأكرث �سيوعاً بني حاالت التهاب املفا�سل 

عند كبار ال�سن.

ما هو العالج املنا�شب؟
تقليدياً، اأ�سبح التهاب املفا�سل جزءاً من عاج ي�ستهدف العوار�ص من دون 
ال�سفاء من املر�ص ويرتكز ب�سكل اأ�سا�سي على مكافحة االأمل وااللتهاب. يقوم 

هذا العاج على امل�سكنات وم�سادات االلتهاب واأدوية )كورتيكويد(.
لكن ترافق هذه العاجات مع بع�ص املخاطر:

الكبد. يف  م�ساكل  امل�سكنات  • ت�سبب 
االأم��را���ص يف  املعدة وتزيد خماطر  االلتهاب م�ساكل يف  ت�سبب م�سادات   •

القلب وال�سرايني.

الغ�سروف. ت�سرر  )كورتيكويد(  اأدوية  ت�سّرع  اأن  • ميكن 
باإجراء  الركبة  الوحيد اللتهاب مفا�سل  يف مرحلة متقدمة، يق�سي احلل 
اخت�سا�سيو  يحاول  لكن  ا�سطناعي.  مف�سل  تركيب  اأي  ترقيعية،  جراحة 
الركبة  املف�سل اال�سطناعي الأن متو�سط حياة  اإرج��اء خيار تركيب  العظام 
اال�سطناعية ال يتجاوز ال�15 �سنة، وال يكون ا�ستبدال املف�سل اال�سطناعي 

ب�سيطاً بل يرافق مع بع�ص املخاطر.

حم�ض الهيالورونيك ملكافحة التهاب مفا�شل الركبة
يرتبط التهاب مفا�سل الركبة براجع نوعية وكمية الغ�ساء الزليلي الذي 

ي�سمن مرونة املف�سل ويتاألف يف معظمه من حم�ص الهيالورونيك.
يتكّون حم�ص الهيالورونيك الذي ينتجه اجل�سم طبيعياً يف �سلب املف�سل 
اأو  ف��رد معني  على  ح��ك��راً  لي�ص  وه��و  خ��اي��ا متخ�س�سة،  ج��ان��ب  م��ن  نف�سه 

ف�سيلة معينة.
عند االإ�سابة بالتهاب املفا�سل، ال يفتقر الغ�سروف اإىل املرونة وي�سبح اأقل 
حماية من ال�سدمات فح�سب، بل يفتقر اإىل الغذاء اأي�ساً وي�سبح اأقل قدرة 
ال�ستعادة  االأ�سرع  الطريقة  احلم�ص  حقن  ي�سكل  االإ�سابات.  مقاومة  على 

توازن كمية حم�ص الهيالورونيك يف املف�سل.
ي�ساهم عاج التهاب مفا�سل الركبة بحم�ص الهيالورونيك يف تخفيف االأمل 
وحت�سني م�ساكل حتريك املف�سل ب�سكل ملحوظ. تفوق مدة مفعوله ال�ستة 

اأ�سهر اأو قد تدوم �سنة، وميكن تكرار العاج عند اللزوم.
ت�سر  اإذ  ل��ل��ج��دل،  م��ث��رة  الهيالورونيك  بحم�ص  ال��ع��اج  فاعلية  ت���زال  ال 
درا�سات اإىل تراجع الركيز على هذا العاج ب�سبب االآثار اجلانبية املحتملة، 
لكنه يبقى اأحد اخليارات املتوافرة ملكافحة التهاب املفا�سل، ال�سيما حني ال 

تكون احلالة حادة جداً.

طـــــــــــــــب
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يف بع�ض احلالت قد يبدو ا�شتبدال ال�شمام الأبهري اإجراًء �شروريًا، اإل اأن املو�شوع ما زال مثار جدل.
 ملاذا وهل الأمل يف ال�شدر ي�شري حتمًا اإىل عيب ما يف ال�شمام الأبهري؟

التهاب مفا�صل الركبة... منافع حم�ص الهيالورونيك 

اأمل ال�صدر... هل ي�صري اإىل داء ال�صمام الأبهري؟ 

الأ�صربين يحارب �صرطان القولون
االأ�سربين  عاج  فوائد  تتناول  م�سجعة  اأنباًء  االأخ��رة  االآون��ة  يف  انت�سرت 
على  واحلفاظ  القلب  حماية  يف  االأ�سربين  دور  وَثُبت  ال�سحية.  اليومي 
�سحته، ال �سيما اأن عدداً كبراً من الدرا�سات اأ�سارت يف ال�سنوات االأخرة 
اإىل اأن االأ�سربين قد ي�ساعد مر�سى ال�سرطان اأي�ساً. اإال اأن درا�سة جديدة 
التابع جلامعة هارفارد  لل�سرطان  – فاربر  دانا  اأجراها باحثون يف معهد 
الورم  من  معني  بنوع  امل�سابني  القولون  �سرطان  مر�سى  اأن  اإىل  اأ���س��ارت 
عا�سوا لفرة اأطول عند تناولهم االأ�سربين. تناولت الدرا�سة، التي ُن�ِسرت 
يف جملة )نيو اإنغاند( الطبية العمر االفرا�سي ملر�سى �سرطان القولون 
امل�سابني بورٍم متحّول من جني PIK3CA. واأظهرت النتائج اأن 97% 
على  يبقون  يومياً  االأ�سربين  تناولوا  والذين  الطفرة  بهذه  امل�سابني  من 
ب�سرطان  اإ�سابتهم  اكت�ساف  بعد  االأق���ل  على  �سنوات  خلم�ص  احل��ي��اة  قيد 
يعتمد  عاجاً  يتلقوا  مل  الذين  اأولئك  من   74% مع  مقارنة  القولون، 

على االأ�سربين.
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�لعدد  10770 بتاريخ   2013/4/18     
   �عال ن للح�شور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم 1630 /2012   جت جز- م ت- ب- �أظ

�ملتخ�ش�شة: �مل�شارف و�ملوؤ�ش�شات �ملالية    
مدعي/ امل�سرف العربي لا�ستثمار والتجارة اخلارجية اجلن�سية: االمارات   مدعي 
عليه: اليا�ص يحيى را�سد �سعيد العربي اجلن�سية: االمارات  مو�سوع الدعوى: ثبوت 
اعانه/   املطلوب  قانونية  فائدة   %12  + درهم   71561 بقيمة  احلجز  و�سحة  احلق 
اليا�ص يحيى را�سد �سعيد العربي اجلن�سية: االمارات عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/5/8 موعدا 
امام الدائرة االوىل  لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
قبل اجلل�سة  عليها  امل�ستنداتك موقعا  بدفاعك و�سورا  ايداع مذكرة  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/4/15

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�شاء)
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية

�لعدد  10770 بتاريخ   2013/4/18     
   �عال ن للح�شور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم 133 /2013   ح نف�س-  م ر- ب- �أظ

الطيب  عليه:  ارتريا مدعي  اجلن�سية:  ابراهيم  ديرار حمد  ارهات  مدعي/ 
ابراهيم عبداهلل مو�سى اجلن�سية: ال�سودان   مو�سوع الدعوى: طاق لل�سرر 
املطلوب  الغرفة   ايجار  واملتعة وت�سديد  العدة  ونفقات وموؤخر �سداق ونفقة 
اعانه/   الطيب ابراهيم عبداهلل مو�سى اجلن�سية: ال�سودان عنوانه: بالن�سر 
الثاثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/5/7 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 
الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30
دائرة الق�ساء �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثاثة  و�سورا 

ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/4/17

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�شاء)
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية

�لعدد  10770 بتاريخ   2013/4/18     
   �عال ن للح�شور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم 505 /2013   جت جز- م ت-ب- �أظ

مدعي/ خديجة احمد جا�سم احلو�سني ب�سفتها وكيل اخلدمات الرخ�سة/ موؤ�س�سة 
خليفه احمد للمعدات الطبية اجلن�سية: االمارات مدعي عليه: خليفه احمد احلماده 
�سوريا  اجلن�سية:  الطبية  للمعدات  احمد  خليفه  موؤ�س�سة  الرخ�سة/  مالك  ب�سفته 
مو�سوع الدعوى: ف�سخ عقد وكيل خدمات  40000 درهم املطلوب اعانه/خليفه احمد 
الطبية اجلن�سية:  الرخ�سة/ موؤ�س�سة خليفه احمد للمعدات  احلماده ب�سفته مالك 
�سوريا  عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة 
باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/24 املوافق  االربعاء  يوم 
الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة 
امل�ستنداتك  بدفاعك و�سورا  ايداع مذكرة  بوا�سطة وكيل معتمد وعليك  او  �سخ�سيا 
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  

2013/4/17

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�شاء)
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية

�لعدد  10770 بتاريخ   2013/4/18     
   �عال ن للح�شور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم 504 /2013   جت جز- م ت-ب- �أظ

بلو  الرخ�سة/  اخلدمات  وكيل  ب�سفتها  احلو�سني  جا�سم  احمد  خديجة  مدعي/ 
هورايزون ميديا اجلن�سية: االمارات مدعي عليه: حممد عبدالقادر حممود ابورحمه 
ب�سفته مالك الرخ�سة/ بلو هورايزون ميديا اجلن�سية: االردن مو�سوع الدعوى: ف�سخ 
عقد وكيل اخلدمات 40000 درهم املطلوب اعانه/حممد عبدالقادر حممود ابورحمه 
بالن�سر  عنوانه:  االردن  اجلن�سية:  ميديا  هورايزون  بلو  الرخ�سة/  مالك  ب�سفته 
املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
ال�ساعة 8.30 �سباحاً  2013/4/24 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
قبل اجلل�سة  عليها  امل�ستنداتك موقعا  بدفاعك و�سورا  ايداع مذكرة  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/4/17

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�شاء)
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية

�لعدد  10770 بتاريخ   2013/4/18     
   �عال ن للح�شور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم 530 /2013   جت كل- م ت- ب- �أظ

�ملتخ�ش�شة: �مل�شارف و�ملوؤ�ش�شات �ملالية    
حممد  را�سد  ناجي  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�سية:  الوطني  االحتاد  بنك  مدعي/ 
را�سد احمد اجلرن نعيمي اجلن�سية: االمارات   مو�سوع الدعوى: ثبوت احلق و�سحة 
احلجز التحفظي بقيمة  2297133 درهم  املطلوب اعانه/   ناجي را�سد حممد را�سد 
احمد اجلرن نعيمي اجلن�سية: االمارات   عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/4/24 موعدا لنظر الدعوى، 
حمكمة  ب�  اخلام�سة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر اآل نهيان  �سخ�سيا او بوا�سطة 
قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل 

اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/4/15

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�شاء)
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية

�لعدد  10770 بتاريخ   2013/4/18     
   �عال ن للح�شور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم 240 /2012   م�شتعجل - م ر-ب- �أظ

مدعي/ حممد �سقر �سعدون الفاحي وميثله/ حمدان حممد �سقر �سعدون الفاحي 
اجلن�سية: االمارات  مدعي عليه: �سركة �سي اي اي دي جروب وميثلها/ خالد حممد 
املطلوب  حالة   اثبات  الدعوى:  مو�سوع  االمارات  اجلن�سية:  القبي�سي  را�سد  عوي�سة 
اعانه/ : �سركة �سي اي اي دي جروب وميثلها/ خالد حممد عوي�سة را�سد القبي�سي 
اجلن�سية: االمارات عنوانه: بالن�سر)بالتجديد من ال�سطب وب�سحيفة الدعوى( حيث 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/4/24 
الدائرة  امام  ال�ساعة 8.30 �سباحاً  لذا فانت مكلف باحل�سور  الدعوى،  موعدا لنظر 
االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة دائرة الق�ساء   �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/4/14

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�شاء)
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية
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�لعدد  10770 بتاريخ 2013/4/18     
  مذكرة  �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2011/2205 جتاري كلي              
مبا  االقامة  حمل  جمهول  ذ.م.م   للتجارة  الهادئة  املدينة    -1/ املدخل   اخل�سم  اىل 
خ��ادم بطي  احل��اج  احمد  العتيبي وميثله:  الع�سيمي  �سويد  عبا�ص  / ماجد  املدعي  ان 
امليدور املهري  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها ب�سداد 
البالغة  الغرامة  قيمة  اىل  باال�سافة  )2673000دره����م(  وق��دره  مببلغ  الب�ساعة  قيمة 
)137866 ريال �سعودي او ما يعادله بالدرهم االماراتي مبلغ وقدره )137866 درهم( 
والزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره )200000 درهم ( كتعوي�ص عن اال�سرار املادية 
واملعنوية والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 
من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا   ch1.B.8 بالقاعة  �ص   9:30 ال�ساعة   2013/5/5
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

اجلل�سة بثاثة ايام على االقل .  
 ق�شم �لق�شايا �لتجارية                                                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10770 بتاريخ 2013/4/18     
  �عادة  �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2013/104 مدين جزئي                
اىل املدعى عليه /1-  احمد فقر حممد احمد جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / 
امانديب جاندو وميثله: احمد �سيف ماجد بن �سامل املطرو�سي  قد اقام عليك الدعوى 
عن  تعوي�سا  دره��م(   21000( وق��دره  مببلغ  عليه   املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
اال�سرار التي حلقت بها جراء  التعدي على �سامة ج�سدها وتهديدها باملوت واتاف 
بالنفاذ  احلكم  و�سمول  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  للغر  اململوكة  االم��وال 
املعجل باكفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء املوافق 2013/4/23 ال�ساعة 8:30 �ص 
بالقاعة ch2.D.17 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�شم �لق�شايا �ملدنية                                                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10770 بتاريخ 2013/4/18     
�عالن حكم بالن�شر

   يف  �لدعوى رقم 2012/664   جتاري جزئي            
حمل  جمهول  ذ.م.م      يونيت  ميتال  اند�سريال  �سركة  عليه/1-  عليه   املدعى  اىل 
ريا�ص  وميثله:  ذ.م.م  البحرية  الهند�سة  خلدمات  هيو�سنت  املدعي/  ان  مبا  االقامة 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  ال��ك��ب��ان   حم��م��ود  عبداملجيد 
2013/4/8 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�سالح/ هيو�سنت خلدمات الهند�سة البحرية 
ذ.م.م بحكمت املحكمة مبثابة احل�سوري: بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
21.850 درهم ) واحد وع�سرون الف وثمامنائة وخم�سون درهما( والفائدة عنه بواقع 
9% �سنويا من تاريخ اال�ستحقاق يف 2012/8/14 وحتى متام ال�سداد والزمتة بالر�سوم 
وامل�ساريف وثاثمائة 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�شم �لق�شايا �لتجارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10770 بتاريخ 2013/4/18     
مذكرة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2013/335  ��شتئناف عمايل  
اىل امل�ستاأنف �سده/1 -مدر�سة املهارات احلديثة  جمهول  حمل االقامة 
مبا ان امل�ستاأنف /الي�سون روث جي�ص وميثله: را�سد عبداهلل علي بن عرب  
قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2012/1110 عمايل كلي 
بتاريخ 2013/2/28 وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�ص املوافق 2013/5/16 
يقت�سي  وعليه   ch.2.D.19 رق��م  بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة 
ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم 

غيابيا 
ق�شم �لطعون                           

حماكم دبي

حماكم �ال�شتئناف

�لعدد  10770 بتاريخ  2013/4/18      
مذكرة �عادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2013/927  ��شتئناف جتاري  
اي��ا���ص جم��ه��ول  حم��ل االقامة  امل�ستاأنف ���س��ده/1 -ك��وم��ايل يو�سف  اىل 
لل�سرق  ال��ع��ام��ة  ال�سمان  �سركة   ( ال��وط��ن��ي  /االحت����اد  امل�ستاأنف  ان  مب��ا 
االدنى( وميثله: �سمر حليم كنعان   قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر 
بالدعوى رقم 2011/1565 جتاري كلي بتاريخ 2012/7/18 وحددت لها 
جل�سه يوم االربعاء املوافق 2013/5/8 ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة رقم 
ch.2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا 
ق�شم �لطعون                           

حماكم دبي

حماكم �ال�شتئناف

�لعدد  10770 بتاريخ 2013/4/18     
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2012/2623 تنفيذ   عمايل
اىل املنفذ �سده/1- اخلواجه للنقل العام بال�ساحنات الثقيلة )�ص.ذ.م.م(  
ن��ب��وى ابراهيم  التنفيذ/ ع��اء  جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب 
عليك  اأق��ام  قد  ال�سمري    ع��داي  ح�سني  عاءالدين  وميثله:  �سليمان 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  .باال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )64756(
�ستبا�سر  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  مبلغ 3346 درهم ر�سوم خلزينة 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان. 
ق�شم �لتنفيذ �لعمايل  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد  10770 بتاريخ 2013/4/18     
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2012/2957 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �سده/1- ال�سيخ جا�سم القا�سمي للو�ساطة العقارية  جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ عبدالوهاب حممد ابرهيم وميثله: 
الفا�سل معت�سم  عبدالرحمن املقبول  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )99558( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .باال�سافة اىل مبلغ 5993 درهم ر�سوم 
التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة 
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعان. 
ق�شم �لتنفيذ �لعمايل  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10770 بتاريخ 2013/4/18     
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2012/513 تنفيذ جتاري
حمل  جمهول  ذ.م.م   وورك  كرافت  ماي�ص  �سركة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
وميثله:  البناء  مل��واد  العربية  ال�سركة  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  االقامة 
التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليكم  ق��د  ع��ب��دال��رزاق حممد تهلك    را���س��د 
املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )89283( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعان. 
ق�شم �لتنفيذ �لتجاري  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10770 بتاريخ  2013/4/18      
�عالن ب�شحيفة ��شكال بالن�شر

   يف  �لدعوى رقم 2013/64 ��شكاالت عمايل
مو�سوع الق�سية: ا�سكال يف التنفيذ رقم 2013/144 تنفيذ عمايل لوقف 
االجراءات التنفيذية   -املطلوب اعانه امل�ست�سكل �سده/1- ملك حممد 
م��ل��ك ع��ب��دال�����س��ام ر���س��وان جم��ه��ول حم��ل االق���ام���ة. م��و���س��وع االع���ان: 
ال�ساعة   2013/4/22 املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  حت��ددت  قد  بانه  نعلنكم 
8.30 �سباحا بالقاعة ch1B.6للنظر يف اال�سكال اعاه والتي يتوجب 
عليكم ح�سورها ويف حالة تخلفكم عن احل�سور �سي�سدر قرار يف غيابكم 

مع نفاذ اثره القانوين بحقكم.
رئي�س �لق�شم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10770 بتاريخ 2013/4/18     
  مذكرة  �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2013/786 عمايل جزئي                      
اىل املدعى عليه /1-  فود مارك �ص.ذ.م.م -فرع   جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / هابيني�ص �سيمفي نتيني قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )31110درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
رقم ال�سكوى )2013/137174(.  وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 
2013/5/1 ال�ساعة 8:30 �ص مبكتب القا�سي 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�شم �لق�شايا �لعمالية 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10770 بتاريخ 2013/4/18     
  �عادة  �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2013/1045 عمايل جزئي                      
ذ.م.م جمهول حمل  دب��ي-  للمقاوالت-  روبا�ست  �سركة    -1/ عليه  املدعى  اىل 
االقامة مبا ان املدعي / احمد حممد عبدالرحيم حممد ال�سيد حماد قد اقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )31626 درهم 
املطالبة  تاريخ  من  عليها  املرتبة  القانونية  والفائدة  وامل�ساريف  والر�سوم   )
وحتى تاريخ ا�سدار احلكم. رقم ال�سكوى)2013/139544(. وحددت لها جل�سة 
فانت  لذا  القا�سي  8:30 �ص مبكتب  ال�ساعة   2013/4/24 املوافق  االربعاء  يوم 
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�شم �لق�شايا �لعمالية 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10770 بتاريخ 2013/4/18     
  �عادة  �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2012/4724 عمايل جزئي                      
الفنية �ص .ذ.م.م  جمهول حمل  اىل املدعى عليه /1- مهدي ح�سن لاعمال 
االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / را���س��د ع��امل اخ��ي��ل ال��دي��ن ق��د اق���ام عليك الدعوى 
وتذكرة  دره���م(   12.880( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
 %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000( عوده مببلغ 
وحددت   )2012/132008( ال�سكوى  التام.رقم  لل�سداد  الق�سائية  املطالبة  من 
القا�سي  ال�ساعة 8:30 �ص مبكتب  املوافق 2013/4/22  االثنني  يوم  لها جل�سة 
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�شم �لق�شايا �لعمالية 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10770 بتاريخ 2013/4/18     
  �عادة  �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2013/1013 عمايل جزئي                      
���ص.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  اىل املدعى عليه /1- حممد �سفيق للخدمات 
االقامة مبا ان املدعي / حافظ حممد كا�سف رب نوا�ص  قد اقام عليك الدعوى 
وتذكرة  دره���م(   12.852( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
بواقع %9  القانونية  والفائدة  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(  عوده مببلغ )2000 
من املطالبة الق�سائية لل�سداد التام. رقم ال�سكوى )2013/136498(.  وحددت 
لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2013/4/24 ال�ساعة 8:30 �ص مبكتب القا�سي 
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�شم �لق�شايا �لعمالية 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10770 بتاريخ 2013/4/18     
  �عادة  �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2012/4879 عمايل جزئي                      
اىل املدعى عليه /1-اآمنة مبارك الكهروميكانيكية  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / حممد ابو الها�سم علي ح�سني قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )16867 درهم( والر�سوم وامل�ساريف   رقم 
ال�سكوى )2012/133127(.  وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء املوافق 2013/4/23 
ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�سي  مبكتب  �ص   8:30 ال�ساعة 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
اجلل�سة بثاثة ايام على االقل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة 

ح�سوري.
 ق�شم �لق�شايا �لعمالية 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10770 بتاريخ 2013/4/18     
  �عادة  �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2013/506 عمايل جزئي                      
����ص.ذ.م.م  جمهول حمل  ال��وادى العمال املباين  اىل املدعى عليه /1-�سخور 
اق��ام عليك الدعوى  االقامة مبا ان املدعي / حممد �سهيد حممد طفيل قد 
والر�سوم  دره��م(   22600( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
وامل�ساريف والفائدة القانونية املرتبة عليها من تاريخ املطالبة وحتى ا�سدار 
احلكم.  رقم ال�سكوى )2013/137210(.  وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 
2013/4/28 ال�ساعة 8:30 �ص مبكتب القا�سي لذا فانت مكلف باحل�سور او من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 
�سيكون  ف��ان احلكم  تخلفك  . ويف حالة  االق��ل  على  اي��ام  بثاثة  اجلل�سة  قبل 

مبثابة ح�سوري.علما بان الدعوى قد مت جتديدها من ال�سطب.
 ق�شم �لق�شايا �لعمالية 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10770 بتاريخ 2013/4/18     
  �عادة  �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2013/153 عمايل كلي                      
اىل املدعى عليه /1-  لويدز  تي. ا�ص. بي بنك بي. ال. �سي  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / �سيمون الن تايلور وميثله: عامر �سيد حممد �سيد حمي رو�سن 
املرزوقي  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها 
)143.937 درهم ( وتذكرة عوده مببلغ )2.000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف والفائدة 
بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  لل�سداد  الق�سائية  املطالبة  من   %9 بواقع  القانونية 
املعجل باكفالة.رقم ال�سكوى )2013/137686(.   وحددت لها جل�سة يوم االربعاء 
لذا  القا�سي  مبكتب  �ص    ch1A.2 بالقاعة    9.30 ال�ساعة   2013/4/24 املوافق 
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�شم �لق�شايا �لعمالية 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10770 بتاريخ   2013/4/18     
   �عال ن للح�شور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم 835 /2013   جت كل- م ت- ب- �أظ

�ملتخ�ش�شة: �ملقاوالت و�لنز�عات �الن�شائية
مدعي  االمارات      اجلن�سية:  واخرون  الري�ص  عبدالكرمي  حممد  عبداهلل  مدعي/ 
مو�سوع  االمارات   اجلن�سية:  الهند�سية  واال�ست�سارات  للعمارة  البياتي  مكتب  عليه: 
الدعوى: ندب خبر  املطلوب اعانه/ مكتب البياتي للعمارة واال�ست�سارات الهند�سية 
اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  االمارات   اجلن�سية: 
وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/4/28 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية -  باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً 
الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر اآل نهيان  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثاثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/4/10

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�شاء)
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية

�لعدد  10770 بتاريخ   2013/4/18     
   �عال ن للح�شور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم 1630 /2012   جت جز- م ت- ب- �أظ

�ملتخ�ش�شة: �مل�شارف و�ملوؤ�ش�شات �ملالية    
مدعي/ امل�سرف العربي لا�ستثمار والتجارة اخلارجية اجلن�سية: االمارات   مدعي 
عليه: اليا�ص يحيى را�سد �سعيد العربي اجلن�سية: االمارات  مو�سوع الدعوى: ثبوت 
اعانه/   املطلوب  قانونية  فائدة   %12  + درهم   71561 بقيمة  احلجز  و�سحة  احلق 
اليا�ص يحيى را�سد �سعيد العربي اجلن�سية: االمارات عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/5/8 موعدا 
امام الدائرة االوىل  لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
قبل اجلل�سة  عليها  امل�ستنداتك موقعا  بدفاعك و�سورا  ايداع مذكرة  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/4/15

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�شاء)
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية

�لعدد  10770 بتاريخ   2013/4/18     
   �عال ن للح�شور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم 133 /2013   ح نف�س-  م ر- ب- �أظ

الطيب  عليه:  ارتريا مدعي  اجلن�سية:  ابراهيم  ديرار حمد  ارهات  مدعي/ 
ابراهيم عبداهلل مو�سى اجلن�سية: ال�سودان   مو�سوع الدعوى: طاق لل�سرر 
املطلوب  الغرفة   ايجار  واملتعة وت�سديد  العدة  ونفقات وموؤخر �سداق ونفقة 
اعانه/   الطيب ابراهيم عبداهلل مو�سى اجلن�سية: ال�سودان عنوانه: بالن�سر 
الثاثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/5/7 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 
الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30
دائرة الق�ساء �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثاثة  و�سورا 

ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/4/17

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�شاء)
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية

�لعدد  10770 بتاريخ   2013/4/18     
   �عال ن للح�شور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم 505 /2013   جت جز- م ت-ب- �أظ

مدعي/ خديجة احمد جا�سم احلو�سني ب�سفتها وكيل اخلدمات الرخ�سة/ موؤ�س�سة 
خليفه احمد للمعدات الطبية اجلن�سية: االمارات مدعي عليه: خليفه احمد احلماده 
�سوريا  اجلن�سية:  الطبية  للمعدات  احمد  خليفه  موؤ�س�سة  الرخ�سة/  مالك  ب�سفته 
مو�سوع الدعوى: ف�سخ عقد وكيل خدمات  40000 درهم املطلوب اعانه/خليفه احمد 
الطبية اجلن�سية:  الرخ�سة/ موؤ�س�سة خليفه احمد للمعدات  احلماده ب�سفته مالك 
�سوريا  عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة 
باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/24 املوافق  االربعاء  يوم 
الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة 
امل�ستنداتك  بدفاعك و�سورا  ايداع مذكرة  بوا�سطة وكيل معتمد وعليك  او  �سخ�سيا 
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  

2013/4/17

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�شاء)
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية

�لعدد  10770 بتاريخ   2013/4/18     
   �عال ن للح�شور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم 504 /2013   جت جز- م ت-ب- �أظ

بلو  الرخ�سة/  اخلدمات  وكيل  ب�سفتها  احلو�سني  جا�سم  احمد  خديجة  مدعي/ 
هورايزون ميديا اجلن�سية: االمارات مدعي عليه: حممد عبدالقادر حممود ابورحمه 
ب�سفته مالك الرخ�سة/ بلو هورايزون ميديا اجلن�سية: االردن مو�سوع الدعوى: ف�سخ 
عقد وكيل اخلدمات 40000 درهم املطلوب اعانه/حممد عبدالقادر حممود ابورحمه 
بالن�سر  عنوانه:  االردن  اجلن�سية:  ميديا  هورايزون  بلو  الرخ�سة/  مالك  ب�سفته 
املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
ال�ساعة 8.30 �سباحاً  2013/4/24 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
قبل اجلل�سة  عليها  امل�ستنداتك موقعا  بدفاعك و�سورا  ايداع مذكرة  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/4/17

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�شاء)
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية

�لعدد  10770 بتاريخ   2013/4/18     
   �عال ن للح�شور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم 530 /2013   جت كل- م ت- ب- �أظ

�ملتخ�ش�شة: �مل�شارف و�ملوؤ�ش�شات �ملالية    
حممد  را�سد  ناجي  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�سية:  الوطني  االحتاد  بنك  مدعي/ 
را�سد احمد اجلرن نعيمي اجلن�سية: االمارات   مو�سوع الدعوى: ثبوت احلق و�سحة 
احلجز التحفظي بقيمة  2297133 درهم  املطلوب اعانه/   ناجي را�سد حممد را�سد 
احمد اجلرن نعيمي اجلن�سية: االمارات   عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/4/24 موعدا لنظر الدعوى، 
حمكمة  ب�  اخلام�سة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر اآل نهيان  �سخ�سيا او بوا�سطة 
قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل 

اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/4/15

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�شاء)
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية

�لعدد  10770 بتاريخ   2013/4/18     
   �عال ن للح�شور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم 240 /2012   م�شتعجل - م ر-ب- �أظ

مدعي/ حممد �سقر �سعدون الفاحي وميثله/ حمدان حممد �سقر �سعدون الفاحي 
اجلن�سية: االمارات  مدعي عليه: �سركة �سي اي اي دي جروب وميثلها/ خالد حممد 
املطلوب  حالة   اثبات  الدعوى:  مو�سوع  االمارات  اجلن�سية:  القبي�سي  را�سد  عوي�سة 
اعانه/ : �سركة �سي اي اي دي جروب وميثلها/ خالد حممد عوي�سة را�سد القبي�سي 
اجلن�سية: االمارات عنوانه: بالن�سر)بالتجديد من ال�سطب وب�سحيفة الدعوى( حيث 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/4/24 
الدائرة  امام  ال�ساعة 8.30 �سباحاً  لذا فانت مكلف باحل�سور  الدعوى،  موعدا لنظر 
االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة دائرة الق�ساء   �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/4/14

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�شاء)
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية

�لعدد  10770 بتاريخ   2013/4/18     
 �عالن للح�شور �مام �ملحكمة يف �ال�شتئناف رقم  195/ 2013 -جتاري - م ت- �س- �أظ

اندريا�ص  ال�سيد  املدير  ال�سريك  ميثلها  ذ.م.م  واملوزاييك  للرخام  موزارت  �سركة   : امل�ستاأنف 
جوجيو�ص ايليوفي�ص يوناين اجلن�سية- اجلن�سية: االمارات امل�ستاأنف عليه:�سركة هاي  امييج 
واخرون  هندي  الل  تار�سيم  كومار  بارفيندر  ال�سيد/  مديرها  ميثلها  ذ.م.م  العامة  للتجارة 
اجلن�سية: اجلن�سية: االمارات مو�سوع اال�ستئناف : الغاء احلكم امل�ستاأنف املطلوب اعانهما/1-
�سركة هاي  امييج للتجارة العامة ذ.م.م ميثلها مديرها ال�سيد/ بارفيندر كومار تار�سيم الل 
هندي اجلن�سية: اجلن�سية: االمارات 2-بارفيندر كومار تار�سيم الل اجلن�سية: هندي    العنوان: 
بالن�سر  مبا ان امل�ستاأنف قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/1056 جت كل- م ت- ب- 
اأظ   وحدد لنظره جل�سة يوم االحد املوافق 2013/4/21 لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 9.30 
�سباحا امام الدائرة االوىل حمكمة ا�ستئناف ابوظبي الكائنة- �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 

وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�سوار مل�ستنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�سة املحددة.
                                                                            قلم �ال�شتئناف �لتجاري

   �مارة �بوظبي) د�ئرة �لق�شاء)
    حمكمة ��شتئناف �بوظبي
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•• تغطية رم�ضان عطا:

اأعلن معر�ص اأبوظبي الدويل للكتاب ، عن برناجمه 
ال��ث��ق��ايف وامل��ه��ن��ي وب��رن��ام��ج ال���ق���راء ال�����س��غ��ار خال 
املوؤمتر ال�سحفي الذي عقد �سباح ام�ص .و يتوقع اأن 
يجذب الربنامج املزيد من احل�سور للمعر�ص الذي 
اب��ري��ل اجلاري،   29 24 حتى  م��ن  ال��ف��رة  يقام يف 
وت�سهد دورته احلالية منواً بن�سبة %15 يف امل�ساحة 

و%13 يف عدد امل�ساركني.
ال�سيخ  �سمو  اأول  الفريق  رعاية  حتت  املعر�ص  يقام 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد 
مب�ساركة  ويتميز  امل�سلحة،  للقوات  االأع��ل��ى  القائد 
االأعمال يف  الن�سر وقطاع  االأدب��ي ودور  القطاع  رواد 
من  اأعمالهم  يعر�سون  ال��ذي��ن  اأب��وظ��ب��ي،  العا�سمة 
اإىل  الرقمية  والتطبيقات  الرقمي  واملحتوى  الكتب 

جانب التميز الثقايف.

اأكرب حدث
هيئة  عام  مدير  املهري،  حمد  مبارك  �سعادة  وق��ال 
اأبوظبي لل�سياحة والثقافة، اجلهة املنظمة للمعر�ص 

يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ص: 
 معر�ص اأبوظبي الدويل للكتاب هو اأكرب حدث من 
نوعه يف املنطقة، واأحد اأ�سرع وجهات الن�سر منواً يف 
الربنامج  اأن�سطة  تعزيز  على  حر�سنا  لقد  العامل. 
املهني والثقايف بفعاليات مو�سيقية تعرّب عن الراث 
ع�سرات  جت��رب��ة  الث���راء  للمنطقة،  وال��غ��ن��ي  ال��ع��ري��ق 

االالف من الزوار املتوقعني .

ي�شتقطب رموز الن�شر
واأو����س���ح ال�����س��ي��د ج��م��ع��ة ع���ب���داهلل ال��ق��ب��ي�����س��ي، مدير 
ال�23  ال��دورة  ب��اأن  للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي  معر�ص 
مقارنة  وتفاعا  �سمولية  واالأك���رث  االأك���رب  �ستكون 
بالدورات ال�سابقة، وقال: نحن فخورون بالنجاحات 
التي يحققها املعر�ص كل عام، يف الوقت الذي ير�سخ 
معر�ص اأبوظبي الدويل للكتاب ح�سوره اأكرث فاأكرث 

مركزاً  ب�سفته  واالإقليمية  العاملية  ال�ساحتني  على 
للح�سارة العربية واالأدب ويف جمال �سناعة الن�سر .

رموز  ي�ستقطب  اليوم  املعر�ص  اأ�سبح  لقد  واأ�ساف: 
وي�سكل  العامليني،  واملوؤلفني  الكتاب  و�سناعة  الن�سر 
من�سة مهمة للن�سر باللغة العربية وترويج القراءة 
املواهب  اح��ت�����س��ان  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ق��ادم��ة،  ل��اج��ي��ال 

اليافعة يف جمال الكتابة .
وي�����س��م ب���رن���ام���ج امل���ع���ر����ص جم��م��وع��ة ���س��ام��ل��ة من 
والعرو�ص  النقا�ص  املتنوعة، مثل حلقات  الن�ساطات 
التقدميية وفر�ص التوا�سل املتاحة، حيث �سي�ستمتع 
30 جل�سة ح��وار جتمع ما يزيد  ال��زوار بقائمة من 
الن�سر  قطاع  ورواد  اخل��رباء  من  متحدثاً   50 على 
يف املنطقة والعامل، ليقدموا اأفكارهم واآراءهم حول 

عدد من اأهم الق�سايا املتعلقة بالن�سر.

ثراء وتنوع
وقال ال�سيد حممد عبداهلل ال�سحي، مدير الن�سر يف 

معر�ص اأبوظبي الدويل للكتاب:
نتطلع اإىل الرحيب مبئات امل�ساركني من اأكرث من 
ن�سف مليون عنوان  من  اأكرث  يعر�سون  بلدا،   50
كتاب متنوع ما بني الثقايف والعلمي والتجاري باأكرث 
من 30 لغة عاملية خمتلفة، ومبا يعك�ص ثراء وتنوع 

معر�ص اأبوظبي الدويل للكتاب .
ويويل معر�ص اأبوظبي الدويل للكتاب اأهمية كربى 
للقراء ال�سغار، وتعليقاً على ذلك قال جمعة عبدهلل 
القبي�سي: يعك�ص اهتمامنا بتثقيف ال�سغار واالأجيال 
اجلديدة حول اهمية الكتاب والقراءة امياننا باهمية 
التعليم وباعتباره مكونا ا�سا�سيا للمعر�ص ، وقد مت 
ت��ع��دي��ل م��وع��د ان��ط��اق ف��ع��ال��ي��ات امل��ع��ر���ص ح��ت��ى ال 
عدد  اأك��رب  لتمكني  امل��دار���ص  امتحانات  مع  يتعار�ص 

من الطاب واالأطفال احل�سور.
بجل�سات  ال�����س��غ��ار  م���ن  ال��ك��ت��ب  حم��ب��و  و�سي�ستمتع 
ل���ل���ق���راءة، وم���را����س���م ت��وق��ي��ع ال��ك��ت��ب وور������ص العمل 
الق�س�ص  وق��راء  كتاب  وم�ساركة  باالأطفال  اخلا�سة 
الفنانني  اإىل ع��رو���ص  اإ���س��اف��ة  ال���ع���امل،  اأن���ح���اء  م��ن 
امل�ساركني يف ركن الر�سامني. و�سي�سمل ركن االبداع 
التدوير  مثل  خمتلفة  موا�سيع  تتناول  عمل  ور���ص 
وحماية البيئة والر�سوم املتحركة والتوعية املرورية 

وغرها.
وي����درك ال��ق��ائ��م��ون ع��ل��ى م��ع��ر���ص اأب��وظ��ب��ي الدويل 
للكتاب االأهمية املتزايدة ملو�سوع الن�سر الرقمي حيث 
 eZone االإلكرونية  املنطقة  م�ساحة  ت�ساعفت 
للعام اجلاري، مبا يعك�ص منو قطاع الن�سر الرقمي 
اجليل  او����س���اط  ب��ني  االإل��ك��رون��ي��ة  ال��ك��ت��ب  و�سعبية 

اجلديد يف املنطقة.
معر�ص اأبوظبي الدويل للكتاب هو املن�سة الوحيدة 
املزودين  يحت�سن  الذي  االأو�سط  ال�سرق  يف منطقة 
وعقد  للتوا�سل  وال�سركات  االإلكرونية  باخلدمات 
���س��ت��ق��دم املنطقة  ال��ن�����س��ر، ح��ي��ث  ال�����س��ف��ق��ات م��ع دور 
االإلكرونية حلقات درا�سية حول الق�سايا احلديثة 

املتعلقة بالن�سر والتكنولوجيا. 
من  �سركات   eZone االإلكرونية  املنطقة  وت�سم 
ودولة  واليونان  واإ�سبانيا  واأملانيا  املتحدة  ال��والي��ات 

االإمارات العربية املتحدة واالأردن والهند.
اأبوظبي  اأهم معامل اجلذب يف معر�ص  ويتمثل اأحد 
اأحد املواقع  الدويل للكتاب يف عودة ركن الر�سامني 
املرئي  املحتوى  ونب�ص  وديناميكية  �سعبية  االأك���رث 
من�سة  التو�سيحية  الر�سوم  رك��ن  ميثل  للمعر�ص. 
مواهبهم  لعر�ص  وال��دول��ي��ني  املحليني  للر�سامني 
فيه  وي�سارك  ال�سناعة.  خ��رباء  من  امل�سورة  وطلب 
للدورة احلالية فنانون من فرن�سا و�سوي�سرا ودولة 

االإمارات العربية املتحدة و�سوريا وماليزيا.
�سباحا   9 ال�ساعة  من  يوميا  اأب��واب��ه  املعر�ص  يفتح 
يفتتح  اجلمعة حيث  ي��وم  ع��دا  م��ا  م�����س��اًء   10 حتى 
م�ساًء،   10 حتى  الظهر  بعد   4 ال�ساعة  من  اأب��واب��ه 

والدخول جماين.

•• دبي –الفجر:

تنطلق اليوم اخلمي�ص 18 اإبريل اجلاري، فعاليات 
القافلة الثقافية الثانية لهذا العام والتي تنظمها 
وزارة الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع مبنطقة 
وتخدم  القيوين،  اأم  الإم����ارة  التابعة  امل��ع��ا  فلج 
مناطق الرا�سدية وكابر واملهذب وال�سلمة التابعة 
ليومني  ال��ق��اف��ل��ة  وت�ستمر  ال��ق��ي��وي��ن،  اأم  الإم����ارة 
وا�سعة  مب�ساركة   ، اأم��ان��ة  جمتمعنا  �سعار  حت��ت 
يف  ال��دول��ة،  يف  واخلا�سة  احلكومية  اجلهات  من 
 120 �سامل ومتنوع ي�سم ما يزيد عن  برنامج 

فعالية اجتماعية و�سحية وترفيهية.
وت���اأت���ي ال��ق��واف��ل ال��ث��ق��اف��ي��ة ان��ط��اق��ا م���ن دعوة 
التاحم  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال��ر���س��ي��دة  دول��ت��ن��ا  ق���ي���ادة 
امل��ج��ت��م��ع��ي، ح��ي��ث ت��ن��ف��ذ ال������وزارة جم��م��وع��ة من 
فئات  ت�ستهدف خمتلف  التي  واملبادرات  الربامج 
املجتمع �سمن خطتها اال�سراتيجية )2011-
اأبرزها مبادرة القوافل الثقافية  ومن   ،)2013
ل��ق��ي��م ال��ت��اح��م الثقايف  ال��ت��ي ت��ع��ت��رب جت�����س��ي��داً 
واملجتمعي خلدمة االأهايل يف التجمعات ال�سكنية 

البعيدة عن مراكز املدن.
مطلع  منذ  ثقافية  قافلة   14 ال����وزارة  ون��ف��ذت 
فلج  مبنطقة  الثقافية  القافلة  وتعد   ،2010

القوافل  ترتيب  يف  ع�سرة  اخلام�سة  ه��ي  امل��ع��ا 
الثقافية، التي تطلقها الوزارة للعام الرابع علي 

التوايل.
من ناحية اأخرى زار وفد من الفنانني وعدد من 
املجتمع  وتنمية  وال�سباب  الثقافة  وزارة  قيادات 
باأم  امل��ع��ا  ف��ل��ج  جم��م��وع��ة م��ن م���دار����ص منطقة 
ال��ط��اب عن  اآراء  ال��ق��ي��وي��ن وذل����ك ال���س��ت��ط��اع 
ودعوتهم  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
لهذا  الثانية  الثقافية  القافلة  فعاليات  حل�سور 
�سامل  اإبراهيم  الفنان  الفنانني  وفد  تقدم  العام، 
والفنان عبداهلل �سالح وعدد من مدراء وموظفي 

مراكز الوزارة الثقافية واملجتمعية.
وق����ام ال���وف���د ب��ت��زوي��د امل����دار�����ص مب��ج��م��وع��ة من 
للوزارة؛ ت�سمنت  املكتبات واالإ�سدارات اجلديدة 
اإ����س���دارات ل��اأط��ف��ال وجم��م��وع��ة اإب��داع��ات �سابة 
اأكرث  ال��وزارة اجلديدة وت�سم  اإ���س��دارات  وجميع 
الهوية  مل��ط��ب��وع��ات  اإ���س��اف��ة  ع��ن��وان��اً،   110 م��ن 
الوطنية واالإ�سدار االأول من الق�س�ص الفائزة يف 
الق�س�سية  الق�سرة واملجموعة  الق�سة  م�سابقة 
ل��ل��وزارة وت��وزي��ع االأع����داد االأخ���رة م��ن مذكرات 
وجملة مبدع . كما وجه الوفد الدعوة للطاب 
فعاليات  امل���دار����ص حل�����س��ور  ه���ذه  وامل��ع��ل��م��ني يف 
)الثقافة(  وزارة  تنظمها  التي  الثقافية  القافلة 

غد  ع�سر  م��ن  اخلام�سة  يف  فعالياتها  وتنطلق 
فلج  منطقة  يف  اجل����اري،  اإب��ري��ل   18 اخلمي�ص 
قيادات  من  العديد  بح�سور  القيوين  ب��اأم  املعا 
ولفيف  املجتمع  وتنمية  وال�سباب  الثقافة  وزارة 
واإعداد  القيوين،  ام  باإمارة  املحلية  القيادات  من 

كبرة من اأبناء منطقة فلج املعا.
وال�سباب  الثقافة  وزارة  نظمت  اآخ��ر،  جانب  من 
املا�سيني،  ال���ي���وم���ني  خ����ال  امل��ج��ت��م��ع  وت��ن��م��ي��ة 
الأهايل منطقة  امليدانية  الزيارات  جمموعة من 
فلج املعا واملناطق املجاورة، وذلك بالتعاون مع 
اخلدمات  لتقدمي  االجتماعية،  ال�����س��وؤون  وزارة 
الدعم  وت��ق��دمي  وامل��ر���س��ى،  ال�سن  لكبار  الطبية 

وامل�ساندة للقائمني على رعايتهم.
18 منزاًل  ن��ح��و  و���س��رك��اوؤه��ا  ال�����وزارة  وف���د  وزار 
املجاورة  واملناطق  املعا  فلج  منطقة  �سكان  من 
على  التعرف  بهدف  القيوين،  اأم  الإم��ارة  التابعة 
وال�سعي  ق��درات��ه��م  على  وال��ت��ع��رف  احتياجاتهم 
ل��ت��ل��ب��ي��ة االح��ت��ي��اج��ات وت��ط��وي��ر ت��ل��ك ال���ق���درات، 
كبار  م��ن  للقاطنني  الطبية  اخل��دم��ات  وت��ق��دمي 

ال�سن و�سكان املنطقة ب�سكل عام.
ال��ه��داي��ة العينية  ال���وف���د جم��م��وع��ة م���ن  وق�����دّم 
واملناطق  املعا  فلج  �سكان  داعياً  املنطقة  الأه��ايل 

املجاورة حل�سور فعاليات القافلة الثقافية. 

•• ابوظبي-الفجر:

لقاء  ام�����ص  التلفزيونية  ال��ق��ن��وات  اح���دى  اج���رت 
م���ع االع���ام���ي���ة ح��ن��ني ال�������داود م���دي���رة �سركة 
اآيري�ص ميديا لاعام ومديرة موقع هوتلز اند 
قامت  وذلك عقب جولة  بابوظبي،  ري�ستورنت�ص 
امل��ق��ام حاليا يف  اب��وظ��ب��ي  ال��ل��وف��ر  بها يف معر�ص 

منارة ال�سعديات. 
وا�سادت بدور �سركة اال�ستثمار والتطوير العقاري 
يف اقامة هذا املعر�ص لتن�سيط ال�سياحة الثقافية 

بدولة االمارات.
الفتتاح  ميهد  ال��ذي  اللوفر  معر�ص  ان  وذك���رت 
يجئ   2013 ع��ام  ال�سعديات  يف  اللوفر  متحف 
الذي  الثقافات  وح���وار  احل�����س��ارات  ح��وار  �سمن 
التعاي�ص  لتعزير  االم����ارات  دول���ة  عليه  حت��ر���ص 

ال�سلمي بني الب�سر .
وقالت ان موقع  هوتلز اند ري�ستورنت�ص حري�ص 
التي  و  الهامة  االن�سطة  ه��ذه  مثل  تغطية  علي 
ت�سع ابوظبي علي خارطة ال�سياحة والثقافة يف 

  www.hotelandrest.com. العامل
 وذكرت الداود ان متحف اللوفر ابوظبي يعترب 
االح��دث من نوعه يف العامل و�سوف يعزز جهود 

الراقية  النخبة  �سياحة  جلذب  ابوظبي  حكومة 
ايل الدولة.
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م��شيقية  بفعاليات  والثقايف  املهني  الربنامج  اأن�شطة  تعزيز  على  حر�شنا  املهريي:  •• مبارك 
للأجيال القادمة القراءة  وترويج  العربية  باللغة  للن�رش  مهمة  من�شة  القبي�شي:  •• جمعة 
من ن�شف ملي�ن عن�ان كتاب متن�ع اأكرث  يعر�ش�ن  بلدًا   50 من  اأكرث  ال�شحي:  •• حممد 

)القوافل الثقافية( حتط رحالها يف منطقة فلج املعال باإمارة اأم القيوين

لقاء تلفزيوين مع مديرة موقع هوتلز اند ري�صتورنت�ص

الحتاد الن�صائي العام ي�صارك يف مهرجان اجلنادرية 

مبعدل منو 13 % واأكرث من 1000 م�شارك

منتدى الإعالم الرقمي معر�ص اأبوظبي الدويل للكتاب يف دورته الثالثة والع�صرين بحلة جديدة
ينطلق يف دبي 22 مايو 

22 مايو  ي��وم  الرقمي  االإع��ام  دب��ي منتدى  ت�ست�سيف مدينة 
القادم لتبادل اخلربات واملعارف واالطاع على اآخر امل�ستجدات 

يف هذا القطاع وي�ستمر يومني يف فندق رويال مراج يف دبي.
عامل  يف  العقول  واأف�سل  اأمل��ع  ي�ستقطب  ال��ذي  املنتدي  وينظم 
االإعام الرقمي .. �سركة �سبوتن خلدمات االإعام والفعاليات 

واالأحداث.
فردي  ب�سكل  الق�سايا  م��ن  وا�سعة  جمموعة  املنتدى  ويناق�ص 
تنفيذ  يف  امل��وؤث��رة  ال��ع��وام��ل  ح��ول  ت���دور  نقا�ص  حلقات  و�سمن 
برامج التوا�سل االجتماعي وكيفية تلقيها من امل�ستخدمني .. 
اإىل جانب موا�سيع عدة يف جمال االإع��ام الرقمي مثل طفرة 
التوا�سل االجتماعي و من هو ملك التوا�سل االجتماعي ا�سافة 
فاعلية  قيا�ص  و  االإل��ك��روين  التعليم  ح��ول  نقا�سات  عقد  اإىل 

و�سائل التوا�سل االجتماعي .
التنفيذي  الرئي�ص  خ��وري  اإي��ل��ي  املنتدى  فعاليات  يف  وي�سارك 
اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  يف  ميديا  اأومنيكوم  ملجموعة 
ب��ج��ان��ب نخبة م��ن امل��ت��ح��دث��ني ال��دول��ي��ني وامل��ح��ل��ي��ني يف جمال 
والرئي�ص  املوؤ�س�ص  خليفة  ك��رمي  بينهم  م��ن  ال��رق��م��ي  االإع����ام 
التنفيذي ل�سركة ديجيتال ريبابليك و بريان كارتر الكوميدي 
وم����وؤل����ف ث���اث���ة ك��ت��ب يف ال��ت�����س��وي��ق االإل�����ك�����روين ه���ي اليك 
�سو�سال  و  بزن�ص  فور  اإن  ولنكد  ماركتنغ  في�سبوك  و  اإيكونومي 
�سركة  يف  ال�سريك  املوؤ�س�ص  غي�سن  وميل  �سراتيجي�ست  ميديا 
دوتنيك�ست �سمال اأفريقيا وجاينت بارغافا م�سوؤولة يف �سركة بوز 
اأند كومباين وع�سو يف �سركة متخ�س�سة باالأعمال الرفيهية 

واالإعامية.
�سبوتن  �سركة  اإدارة  م��دي��ر  م��زب��ودي  �سمعان  جن��اء  واأ����س���ارت 
املنتدى يف  اإىل جن��اح  واالأح���داث  والفعاليات  االإع��ام  خلدمات 
دورته االأوىل خال العام املا�سي اإذ طرح وناق�ص جمموعة وا�سعة 

من الق�سايا والدرا�سات وقدم الكثر من املعلومات القيمة.
اإذ  الثانية  دورت��ن��ا  يف  ذات��ه  النهج  على  م�ستمرون  نحن  وق��ال��ت 
امل�ستنرة وقادة �سناعة االإعام  العقول  نرغب باال�ستفادة من 
الرقمي لي�ساركونا اأف�سل املمار�سات واآخر ما تو�سلوا اإليه من 
االأعمال  اأ�سحاب  مل�ساعدة  وذل��ك  ومعلومات  وتقنيات  نظريات 
ال�سحيحة  ال��ط��رق  الت��ب��اع  اال�ستثمار  يف  النية  لديهم  م��ن  اأو 

واحلديثة التي تت�سل مبا�سرة بو�سائل االإعام الرقمي .
وتوقعت م�ساركة الكثر من رواد قطاع االإعام الرقمي خال 
هذا  يف  وجتاربهم  خرباتهم  ث��م��رات  وت��ق��دمي  املقبلة  االأ�سابيع 

املجال ملئات الطاب ورجال االأعمال من احل�سور.
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يف  ال��ع��ام  الن�سائي  االحت���اد  يف  واحل��رف��ي��ة  ال��راث��ي��ة  ال�سناعات  اإدارة  �ساركت 
فعاليات مهرجان اجلنادرية الذي يقام يف اململكة العربية ال�سعودية. وعر�ص 
االحتاد الن�سائي يف م�ساركته �سمن جناح الدولة ومن خال معر�سه الراثي..

م�سغوالت يدوية تعك�ص الراث االإماراتي العربي االأ�سيل بجانب عر�ص حي 
للحرف الراثية الن�سائية من قبل حاميات الراث وعمل الرباقع وتف�سيل 
على  االحتاد  البخور..وذلك حر�سا من  و�سناعة  القدمية  الراثية  املاب�ص 
اإدارة  مدير  احلميدي  لولوه  وقالت  للدولة.  االأ�سيل  العربي  ال��راث  ن�سر 
ال�سناعات الراثية واحلرفية اإن م�ساركة االحتاد الن�سائي يف املهرجان..تاأتي 
الن�سائي  رئي�سة االحتاد  ال�سيخة فاطمة بنت مبارك  �سمو  تنفيذا لتوجيهات 
العام الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية االأ�سرية رئي�سة املجل�ص االأعلى لاأمومة 

واالإخا�ص  ال��دوؤوب  والعمل  العطاء  االأمثال يف  اأروع  التي قدمت  والطفولة 
والتفاين يف خدمة الوطن واإعاء رايته يف املحافل الدولية والعاملية. واأ�سافت 
اأمام  املجال  وتفتح  متميزة  املهرجان  يف  العام  الن�سائي  االإحت���اد  م�ساركة  اأن 
الن�ساء امل�ساركات لعر�ص منتجاتهن واأ�سغالهن اليدوية واحلرفية وت�سهم يف 

�سقل مهارتهن عن طريق تبادل اخلربات العملية والثقافية.
قلوبنا  على  عالية  مكانة  لها  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأن  اإىل  واأ����س���ارت   
وت��اري��خ م�سرك.. واح��دة  لغة  اأخ��وة جتمعنا  فنحن  واإم��ارات��ي��ات  كاإماراتيني 

املعر�ص  اأن  اإىل  الفتة  امل�سدر..  ذات  من  وينبعان  متقاربان  وتراثنا  وثقافتنا 
املنظمات  ممثلي  من  العديد  ح�سره  فيما  اجلمهور  وا�ستح�سان  اإقبال  القى 

الدولية واأع�ساء وع�سوات ال�سلك الدبلوما�سي. 



اإىل لو�ص  الهندية ثمن بطاقة �سفر فيدو فينود �سوبرا  دفعت احلكومة 
االأف��ام مل  ال��ذي تخرج حديثاً يف كلية  االأوىل، فاملخرج  اأجنلي�ص للمرة 
يكن ميلك املال الكايف. كذلك مل يكن ي�ستطيع حتّمل كلفة ا�ستئجار بذلة 
ر�سمية، لذا ارتدى زيه الوطني يف ع�سية االحتفال يف عام 1979. لكن 
بعد تلك التجربة، �سكك �سوبرا باحتمال عودته يوماً اإىل لو�ص اأجنلي�ص: 

)لو مل اأتر�سح، ال اأظن اأنني كنت الأعود اإىل هنا(.
املطلية  التماثيل  تلك  اأح��د  دي��اره حامًا  اإىل  يعد  �سوبرا مل  اأن  �سحيح 
 30 اأك��رث من  بعد  نف�سها  املدينة  اإىل  رجع  لكنه  بالذهب من هوليوود، 
اإنتاج فيلمه امل�ستقل  �سنة ل�سناعة اأول فيلم له باللغة االإنكليزية. انتهى 

املا�سي. االأ�سبوع  يف   Broken Horses
اإىل  )اأتيُت  معه:  مقابلة  الهند، يف  املخرجني يف  اأ�سهر  اأح��د  �سوبرا،  قال 
هنا الأنني حققُت جميع اأحامي يف الهند. لكّن هذا التحدي خمتلف. اأنا 
اأ�سعى اإىل حتقيق حلم جديد من ال�سفر. �سعرُت باأنني عدُت جمدداً اإىل 

كلية االأفام الأن اأحداً ال يعرف من اأكون(.
اجلديد  فيلمه  متويل  الهندية  الرفيهية   Reliance �سركة  توّلت 
املقبلة.  ال�سنة  يف  ي�سدر  اأن  املقرر  وم��ن  دوالر  مايني   10 يكلف  ال��ذي 
Broken Horses لي�ص اأول فيلم باللغة االإنكليزية للمخرج �سوبرا 
فح�سب، بل ُيقال اأي�ساً اإنه اأول عمل ي�سّوره خمرج هندي يف لو�ص اأجنلي�ص 

لعر�سه اأمام اجلمهور االأمركي.
 3 االأخ���ر  ب��ول��ي��وود مثل عمله  اأع��م��ااًل ناجحة يف  ���س��وب��را  اأف���ام  ت�سمل 
االإي���رادات على االإط��اق يف  حيث  من  فيلم  اأجن��ح  كان  ال��ذي   Idiots
 Eklavya: The Royal الهند، وملحمة رائعة ل�سك�سبر بعنوان 

مومباي. يف  املحرومني  االأطفال  عن  وثائقي  وفيلم   ،Guard

حروب الع�شابات
كاليفورنيا،  من  ح��دودي��ة  بلدة  يف   Broken Horses اأح���داث  تقع 
وتروي ق�سة �سقيقني يوؤدي دورهما اأنتون يل�سني وكري�ص ماركيت، وهما 

يعلقان و�سط حروب الع�سابات على احلدود االأمركية املك�سيكية.
اأحد  وال  اأمركيون  املمثلني  )معظم  بوليوودياً  لي�ص  الفيلم  اأن  �سحيح 
فيلم  على  معينة  بن�سبة  يرتكز  ولكنه  الفيلم(،  م�ساهد  يف  بالغناء  يبداأ 
الهندي  الفيلم  1989، وهو  عام  �سوبرا يف  واأخرجه  كتبه  كان قد  اآخ��ر 

.Parinda
ال�سيناريو من كتابة �سوبرا واأبهيجات جو�سي اللذين كتبا اأي�ساً �سيناريو 
عمل   .Idiots و3   Eklavya: The Royal Guardفيلَمي
�سهر �سوبرا، �سوبها�ص دهار، كمنتج للعمل وهو كان قد �ساهم يف عدد من 
اأفام �سوبرا )توىل ال�سريكان ديفيد هوبرمان وتود ليربمان من �سركة 

اأفام )ماندفيل( االإنتاج التنفيذي(.
قال �سوبرا: )بالن�سبة اإيل، الفيلم يف املقام االأول ق�سة حب بني �سقيقني 
�سقيقي ومن  اأن��ا مقرب ج��داً من  بلدة حدودية.  داخ��ل  يعلقان يف �سراع 

عائلتي، واأردُت اأن اأعر�ص هذه الق�سة من كل قلبي(.
العمل  يكون  اأن  ُيفر�ص  ك��ان  ي��ب��داأ.  ك��ي  ع��دة  �سنوات  اإىل  الفيلم  اح��ت��اج 
لكن  نيويورك،  الق�سة يف  ت��دور  اأن  يجب  وك��ان  اأك��رب  م�سروعاً مبيزانية 
اأن���ه ال ي��ع��رف ه��ذه امل��دي��ن��ة مب��ا يكفي، فراجع  ���س��رع��ان م��ا اأدرك ���س��وب��را 
ال�سيناريو الأجل اختيار بلدة حدودية تدور فيها الق�سة وبحث عن املواقع 
يف نيفادا ونيو مك�سيكو، لكنه اختار يف نهاية املطاف منطقة لو�ص اأجنلي�ص 
على  اأي�ساً  االإنتاج  فيها. )ح�سل  العمل  ِفَرق  وبراعة  املواقع  تنوع  ب�سبب 

ائتمان �سريبي بقيمة مليوين دوالر(.
ال�سينمائي  امل�سور  �سمل  وق��د  امل�ستوى،  رفيع  عمل  طاقم  �سوبرا  جمع 
 The Hunger الذي تر�سح جلائزة اأو�سكار توم �سترن )من اأعماله
توبي  االإنتاج  وم�سمم   ،)Million Dollar Baby و   Games
فوغت  م���اري  االأزي�����اء  وم�سممة   ،)Crossing Over( ك��ورب��ي��ت 
 Batmanو  Men in Black 3( اإمي���ي  تر�سحت جل��ائ��زة  ال��ت��ي 

.)Returns
اأو�سح �سوبرا: )جمعُت طاقم عمل يكّلف 100 مليون دوالر ل�سنع فيلم 

بقيمة 10 مايني دوالر. لقد عملوا كلهم يف اأفام ناجحة(.

منطقة  اأنحاء  يف  يوماً   34 طوال   Broken Horses ت�سّور فيلم
اأن  ميكن  اإلينا.  بالن�سبة  مثالياً  املوقع  )ك��ان  ده��ار:  قال  اأجنلي�ص.  لو�ص 
تقدم لنا لو�ص اأجنلي�ص الكثر. ميكن الت�سوير يف نيويورك، داخل بلدة 
على  ثمة مناظر طبيعية مده�سة  ال�سحارى.  اإظهار  اأردن��ا  اإذا  حدودية، 

م�سافة 50 ميًا من املدينة(.
االأيام  البارد يف  كان �سوبرا يرتدي �سرة �ستوية وقبعة ملقاومة الطق�ص 
االأخرة من الت�سوير يف مزرعة )بول�سا روزا(، وان�سم اإليه حواىل 100 

.Broken Horses ع�سو من طاقم العمل لت�سوير اأحد م�ساهد
اإ���ص يو يف(  ال�سوداء من ط��راز )ف��ورد  جل�ص جوليو�ص هين�ص يف �سيارته 

اأحد م�ساعديه وهو يقود مركبة على طريق  اأكتون مل�ساهدة  فوق تلة يف 
وعرة نحو مزرعة يف تلك املنطقة. و�سع رجل مروحة لنفخ �سحابة من 

الغبار وراء ال�ساحنة.
اأن هين�ص  اأمر واحد، فقد الحظ  با�ستثناء  امل�سهد كله  اأحّب �سوبرا ذلك 
الذي يوؤدي دوره فين�سنت دونوفريو كان يرم�ص بعينيه ب�سكل مبالغ فيه 
وطلب منه ت�سوير لقطة ثانية. كرر دونوفريو )جنم امل�سل�سل التلفزيوين 
احلر�ص  مع  اللقطة   )Law & Order: Criminal Intent
على تخفيف رم�ص العني. قال �سوبرا اأخراً: )ح�سلنا على م�سهد جميل 

جداً!(.
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املبدع فيدو فينود �شوبرا

خمرج هندي يعود اإىل لو�ص اأجنلي�ص لتحقيق حلم جديد! 

هاري�صون فورد �صحايف
 

قبل االإطالة يف فيلم حرب النجوم من جديد، �سي�سارك النجم االأمركي 
توم  ال�����س��ح��ايف  �سخ�سية  ف��ي��ه  يج�سد  ك��وم��ي��دي  فيلم  يف  ف���ورد  ه��اري�����س��ون 

بروكاو.
�سي�سارك يف فيلم  ان فورد،  واأف��ادت �سحيفة هوليوود ريبورتر االأمركية 
)اأنكورمان 2( الكوميدي من اإنتاج ا�ستديوهات باراماونت حيث �سيج�سد 

�سخ�سية بروكاو.
يف  ت�سويره  و�سيبداأ  مكاي،  اآدم  اإخ���راج  من  اجلديد  الفيلم  ان  واأو�سحت 

اأطلنطا يف وقت الحق من هذا ال�سهر.
االأول منه  اأن عر�ص اجل��زء  �سبق  ال��ذي   )2 )اأن��ك��ورم��ان  فيلم  وي�سارك يف 
اأبلغيت  وكري�ستينا  ك��اري��ل  و�ستيف  فريل  وي��ل  م��ن  ك��ل   2004 ال��ع��ام  يف 
وكري�سنت ويغ وغرهم. وكتب فريل ومكاي ق�سة الفيلم الذي مل يك�سف 

عن م�سمونه.

زار املخرج الهندي املبدع فيدو فينود �شوبرا لو�ض اأجنلي�ض للمرة الأوىل حل�شور حفلة توزيع جوائز الأو�شكار بعد تر�ّشح فيلمه الوثائقي 
الذي تقت�شر مدته على 20 دقيقة An Encounter With Faces للجائزة.

رج��ل   .. دي���ب  ج���وين 

ع�صابات يف )بالك ما�ص(
���س��ي��وؤدي امل��م��ث��ل االأم���رك���ي جوين 
ال�سهر  الع�سابات  رج��ل  دور  دي��ب 
م���ن ب��و���س��ط��ن، واي���ت���ي ب���ول���غ���ر، يف 
�سيتوىل  الذي  فيلم )باك ما�ص(، 
ح�سبما  ليفين�سون،  ب��اري  اإخ��راج��ه 
ق�سة  وت��دور  الفيلم.  منتجو  اأعلن 
بولغر،  وايتي  م�سر  ح��ول  الفيلم 
مكتب  مل�سلحة  خم��ربا  عمل  ال��ذي 
بهدف  ال����ف����ي����درايل،  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
ع�سابات  رج������ل  م�����ن  ال���ت���خ���ل�������ص 
العماء  اأوق��ف��ه  وال���ذي  )مناف�ص(، 
امل���ط���اف  ن���ه���اي���ة  ال����ف����درال����ي����ون يف 
ت�سوير  و���س��ي��ب��داأ   .2011 ���س��ن��ة 
كتاب  م��ن  املقتب�ص  م��ا���ص(،  )ب���اك 
ل�سحافيني من �سحيفة )بو�سطن 
و�سيتوىل  املقبل،  م��اي��و  يف  غ��ل��وب(، 
ليفين�سون،  ب����اري  ال��ف��ي��ل��م  اخ�����راج 
ال������ذي ح�����از ج����ائ����زة او�����س����ك����ار عن 
عن   ،1988 ���س��ن��ة  اف�����س��ل خم���رج 
و�سيوؤدي جوين  م��ان(.  )ري��ن  فيلم 
البطولة  دور  املقبل  ال�سيف  دي��ب 
الذي  ري��ن��ج��ر(،  ل��ون  )ذي  فيلم  يف 
ت��ن��ت��ج��ه ا����س���ت���ودي���وه���ات )دي������زين(. 
يونيو  يف  اأع���ل���ن  امل��م��ث��ل  اأن  ي���ذك���ر 
املا�سي انف�ساله عن فاني�سا بارادي، 
بعد عاقة دامت 14 �سنة، واجنبا 

خالها ولدين.

اأعرب املغني ال�سهر ريكي مارتن، من بورتوريكو، عن �سعوره باالرتياح بعد 
اإقاعه عدة اأ�سابيع عن تناول اللحوم واالأ�سماك.

منذ  يخ�سع  اأن��ه  )ت��وي��ر(  االجتماعي  التوا�سل  موقع  على  مارتن  وكتب 

�سبعة اأ�سابيع حلمية غذائية نباتية. واأ�ساف مارتن: )لدي �سعور رائع!(.
اإذا كان �سي�ستمر يف التخلي عن تناول  ومل يك�سف مارتن )41 عاما( عما 

اللحوم فرة اأطول، اأو رمبا على الدوام.

ريكي مارتن: احلياة حلوة )دون حلوم واأ�صماك( 
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بعد غياب دام اأكرث من عامني عن ال�شا�شة ال�شغرية، تعود الفنانة مي عز الدين لتطل من جديد عرب �شا�شات التلفزيون من خالل 
م�شل�شلها اجلديد )ال�شك(. مي تتحدث عن امل�شل�شل ودورها فيه، و�شر حما�شها له واأهم ا�شتعداداتها اخلا�شة، كما تتكلم عن �شبب 

ابتعادها عن ال�شينما طيلة الفرتة املا�شية، وحقيقة تقدميها جلزء رابع من فيلم )عمر و�شلمى( الذي جمعها بتامر ح�شني.

تعود اإىل �شا�شة رم�شان ب� )نيو لوك(

مي عز الدين: م�صل�صلي اجلديد ل عالقة له بالثورة
زينة ونيكول �صابا وجومانا مراد 

داخل )�صجن الن�صاء(
منذ اأيام قليلة دخلت الفنانة نيكول �سابا ومعها الفنانة زينة �سجن الن�ساء 
ال�سجن  داخ���ل  ه��ن��اك  اقامتهما  و�ستطول  بالقاهرة  اخل��ري��ة  بالقناطر 
الأ�سابيع عدة مقبلة لي�ص الأنهما متهمتان باأية جرائم وال من اأجل تنفيذ 
التلفزيوين  امل�سل�سل  ت�سوير  اأج���ل  م��ن  ول��ك��ن  باحلب�ص  ق�سائية  اأح��ك��ام 
اأج��زاء كبرة من م�ساهده  الن�ساء( وال��ذي �سيتم ت�سوير  اجلديد )�سجن 
ا���س��ام خ��ري ومنتجه د.  ال��ذي ف�سل خم��رج امل�سل�سل  امل��ك��ان  داخ��ل ه��ذا 
داخل  الت�سوير  يكون  ان  الع�سال  زينب  الكاتبة  وموؤلفته  العدل  حممد 
�سجن الن�ساء احلقيقي ولي�ص داخل ديكور لل�سجن يتم ان�ساوؤه يف اال�ستديو 
وذلك ال�سفاء مل�سة واقعية وم�سداقية اأكرث للم�سل�سل الذي من املقرر ان 

يكون �سمن م�سل�سات رم�سان املقبل.
امل�سل�سل تدور اأحداثه يف 30 حلقة وتقع معظم هذه االأحداث داخل ال�سجن 
ال�سجن  ل��دخ��ول  امل��راه��ق��ة ت�سطر  ث��ري��ة مدلل�ه يف عمر  ف��ت��اة  م��ن خ��ال 
لظروف خا�سة وتتغر �سخ�سيتها متاما داخل ال�سجن اأثناء فرة مت�سية 
مدلل�ة  فتاة  جم��رد  كانت  ان  بعد  �سيا�سية  منا�سلة  منه  وتخرج  عقوبتها 
م�ستهرة جتهل كل ما يدور حولها وداخل وطنها من اأحداث.  وت�سارك يف 
بطولة امل�سل�سل الفنانة جومانا مراد التي تقوم بدور �سجينة داخل العنرب 
امل�سل�سل  ببطولة  تقوم  التي  زينة  مع  وتتقابل  درامية  وحكاية  ق�سة  ولها 
داخل  ال��درام��ي��ة  امل��واق��ف  م��ن  العديد  بينهن  وحت��دث  �سابا  نيكول  ومعها 
جدران ال�سجن. اجلدير بالذكر ان ادارة �سجن الن�ساء بالقاهرة خ�س�ست 
ازدحام  رغ��م  امل�سل�سل  واأح����داث  م�ساهد  ت�سوير  اأج���ل  م��ن  ك��ام��ا  ع��ن��ربا 
املمثات  خ�سو�سا  العمل  لفريق  الفر�سة  واأع��ط��ت  بالنزيات  ال�سجن 
ان يع�سن حياتهم ويتعرفن على  بامل�سجونات من اجل  الثاث ليختلطن 

يومياتهن داخل ال�سجن وذلك من اجل مزيد من امل�سداقية يف اأدائهن.

ال�سوري  املخرج  مع  كرمي  دينا  املنتجة  وقعت 
م�سل�سل  اخ���راج  مهمة  ت��ويل  عقد  علي  ح��امت 
الت�سوير  اع��ت��ذار مدير  بعد  االأر�����ص(  )حت��ت 

اأحمد جرب عن اخراج العمل. 
وق���د اأو���س��ح��ت امل��ن��ت��ج��ة دي��ن��ا ك���رمي ان مدير 
ال��ت�����س��وي��ر اأح���م���د ج���رب ف�����س��ل االع���ت���ذار عن 
منه  االأر�����ص(، حر�ساً  م�سل�سل )حت��ت  اخ���راج 
التجربة  اأن��ه��ا  خ��ا���س��ة  ال��ع��م��ل،  م�سلحة  ع��ل��ى 
االخراجية االأوىل وحتتاج منه اىل وقت كاٍف 
ما  ه��و  و  ال��ائ��ق،  بال�سكل  العمل  يخرج  حتى 
اأحمد  الت�سوير  م��دي��ر  اع��ت��ذار  لتقبل  دفعها 
مهمته  يف  وبقائه  �سديدين  وود  بتفهم  ج��رب 
على  للم�سل�سل،  ت�سوير  ك��م��دي��ر  االأ���س��ا���س��ي��ة 
جرب  اأح���م���د  ي��ت��وىل  ف��ن��ي  ل��ق��اء  يجمعهما  ان 
ان�سانية  عاقة  بينهما  وان  خا�سة  اخ��راج��ه، 

عظيمة وجتارب فنية ناجحة. 
واأبدت دينا كرمي �سعادتها لتوقيعها مع املخرج 
رقم �سعب يف  اأن��ه  ال�سوري حامت علي موؤكدة 
عامل االخراج وماركة فنية عالية، وجمرد ان 
و�سمان  كفيل  ف��ه��ذا  ا�سمه  فني  عمل  يحمل 
ا�ستثنائي  عمل  واأن��ه  الفنية  واجل��ودة  للنجاح 
ومن  ك���وم(.  دوت  )ال�سينما  بح�سب  بامتياز. 
ال�سوري حامت علي عن  اأعرب املخرج  ناحيته، 
مطالعته  بعد  امل�سل�سل  مهمة  بتويل  �سعادته 

لل�سيناريو.

حامت علي يتوىل مهمة اإخراج )حتت الأر�ص(

الدراما بعد م�سل�سلك االأخر )اآدم(؟ عن  ابتعادك  �سبب  • ما 
- ب�سراحة مل اأجد ال�سيناريو الذي يجذبني خلو�ص التجربة مرة اأخرى، 
وللحفاظ على النجاح الذي حققته يف اأعمايل الدرامية االأخرة، خا�سة 
بعد م�سل�سلي )ق�سية �سفية( و)اآدم( اللذين حققا جناحا كبرا. فاأنا ال 
اأريد اأن اأكرر نف�سي اأو اأقدم اأدوارا �سبيهة لاأدوار التي قدمتها من قبل، 
لذلك توقفت عن العمل الفرة املا�سية حتى اأجد العمل املنا�سب الذي 

يعيدين اإىل الدراما مرة اأخرى. 
)ال�سك( لتعودي به؟ م�سل�سل  اخرت  • وملاذا 

اأقدمه بامل�سل�سل مميز وج��ذاب ويختلف عما قدمته من  ال��ذي  ال��دور   -
قبل، وهذا ما يبحث عنه املمثل احلقيقي يف املقام االول. كما ان امل�سل�سل 
يف جممله تركيبة خمتلفة ب�سبب احلبكة الدرامية لل�سيناريو الذي كتبه 
اأ�ساركه بطولة  اأحمد حممود ابو زيد، باالإ�سافة اإىل فريق العمل الذي 
هذه التجربة. وامتنى ان ينال العمل اإعجاب جمهوري، خا�سة انه يناق�ص 

ق�سايا اجتماعية وان�سانية ح�سا�سة ومهمة للغاية.
دورك؟ تفا�سيل  • ما 

اأدهم  اأ�سرة متو�سطة احل��ال، تتزوج  اأج�سد دور فتاة تدعى و�سيلة من   -
عن  اك�سف  ان  اري��د  وال  ال�سافعي(،  ن�سال  �سخ�سيته  )يج�سد  املحا�سب 
تفا�سيل ال�سخ�سية حتى تكون مفاجاأة للجمهور، وكل ما اأ�ستطيع قوله 
االدوار  البعد عن  كل  بعيدة  العمل  اج�سدها يف هذا  التي  ال�سخ�سية  اإن 
التي قدمتها من قبل، لذا اعتربها مبنزلة حتد كبر بالن�سبة يل. ولكن 
التي  االإيجابية  االأفعال  ردود  مع  تدريجيا  تت�سح  امل�سل�سل  نتائج  ب��داأت 
يف  زمائي  اأو  النقلي  حممد  املخرج  من  �سواء  الت�سوير،  اأثناء  تلقيتها 

امل�سل�سل.

الدور؟ لهذا  خا�سة  ا�ستعدادات  هناك  كانت  • هل 
الت�سوير، وذلك  البدء يف  اأداء بروفات مكثفة قبل  - كنت حري�سة على 
بجوانبها  واالإمل����ام  ال�سخ�سية  بتلك  اخلا�سة  التفا�سيل  على  لاتفاق 
النف�سية واالجتماعية.. اأما فيما يتعلق بال�سكل اخلا�ص بال�سخ�سية، فقد 
عمدت اإىل عمل )لوك( جديد حتى اأبدو خمتلفة �سكا وم�سمونا عن اأي 
وتفا�سيلها  مباحمها  ال�سخ�سية  تقّم�ست  فقد  قبل.  من  قدمته  دور 

لدرجة اأنني جعلت و�سيلة تعي�ص معي با�ستمرار.
العمل اأحداث الثورة امل�سرية؟ يتناول  • هل 

- امل�سل�سل لي�ص له عاقة بثورة 25 يناير، لكنه يتناول التغرات التي 
حدث يف املجتمع امل�سري ب�سكل عام، وانعدام الثقة بني امل�سريني ب�سبب 
حالة التوتر ال�سيا�سي، هذا اىل جانب تطّرقه اىل انهيار القيم االأخاقية 
يف املجتمع خال ال�سنوات املا�سية، واأعتقد اأن هذا ال�سبب الرئي�سي الذي 

جعل البع�ص يربط بني امل�سل�سل والثورة.
• ما �سحة ما تردد عن اأنك رف�ست تخفي�ص اأجرك يف امل�سل�سل، رغم اأن 

كل امل�ساركني وافقوا على التخفي�ص جتاوزا لاأزمة االقت�سادية؟
- لي�ص من حق اأحد اأن ي�ساأل الفنان عن اأجره، وال اي �سخ�ص عن عائد 
عمله، فهى اأمور خا�سة لي�ص من حق اأحد ال�سوؤال عنها. ولكني وافقت 
التي  وامل�ساكل  البلد  االأج��ور يف ظل ظ��روف  بتقليل  املنتجني  على طلب 
يل  بالن�سبة  االه��م  وعموما،  مني.  ذل��ك  يقلل  ان  دون  من  فيها،  نعي�ص 

العمل الذي �سي�سيف اىل ر�سيدي الفني، ولي�ص ما �ساأتقا�ساه منه.
ر له  )جحيم رومان�سي(، الذي يح�سّ فيلم  من  ا�ستبعادك  حقيقة  • ما 

الفنان نور ال�سريف؟
اأي �سيء  اأعلم  اأ�سا�ص له من ال�سحة، وال  - كل ما قيل يف هذا ال�ساأن ال 

يتم  اأو  اأواف����ق  لكي  ال�سيناريو  علي  يعر�ص  فلم  تفا�سيله،  ع��ن  اأ�سا�سا 
اأراد مثرها  اإعامية  الكام جمرد فرقعة  ُذكر، وهذا  ا�ستبعادى مثلما 
ال�سهرة على ح�سابي، فاأنا م�سغولة يف الفرة احلالية بت�سوير م�سل�سلي 

اجلديد )ال�سك(.
توقفك عن تقدمي اأعمال �سينمائية طيلة الفرة املا�سية؟ �سبب  • وما 

تت�ساعد  التي  ال�سيا�سية  اال�سطرابات  ب�سبب  �سيئ جدا  ال�سينما  - حال 
يوما بعد االآخ��ر، واأدت اىل عدم رغبة املنتجني يف اإنتاج اي اعمال فنية. 
�سينمائيا جيدا  اأق��دم عما  اأن  اأمتنى  باإرادتي، ولكني  فالتوقف مل يكن 

وخمتلفا، اأعود به اإىل جمهوري مرة اأخرى. 
ا�ستعدادك لتقدمي جزء رابع من فيلم )عمر و�سلمى(؟ حقيقة  • ما 

- يف الفرة احلالية مل ُيعر�ص علي تقدمي جزء رابع، ولكن عن نف�سي 
ب�سكل  الفيلم  ان فكرة  اي جزء جديد، خا�سة  للم�ساركة يف  اأنا م�ستعدة 
امل�ساكل  م��ن  ال��ع��دي��د  تناق�ص  االج�����زاء، الن��ه��ا  م��ن  ال��ع��دي��د  تتحّمل  ع���ام 
االجتماعية، التي عادة ما تقع بني ال�سباب املتزوجني يف ع�سرنا احلايل. 
امل�ساكل،  ل��زي��ادة  ذل��ك  على  ي�ساعد  وليلى  ملك  الطفلني  وج��ود  اأن  كما 
خا�سة اأن عمرهما يختلف يف كل جزء عن االآخر، وهو ما يعطي فر�سة 
جديدة ملناق�سة م�ساكلهما مع االأب واالأم خال �سنوات عمرهما ال�سغرة 

و�سوال اىل عمر املراهقة.
يف حياتك؟ والزواج  احلب  اأين  الفن،  عن  • بعيدا 

تاأكيد  بكل  اأح��ل��م  ولكنني  احل���ايل،  ال��وق��ت  اأعي�ص ق�سة ح��ب يف  اأن��ا ال   -
باالرتباط ب�سخ�ص يحبني ويخاف على م�ساعري ويحرم طبيعة عملي، 
اأحلم بتحقيق حلم االأمومة الذي ي��راودين منذ فرة طويلة،  اأنني  كما 

واأمتنى اأن اأجنب العديد من االأطفال، الأنني اأع�سقهم.
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الوجبات قليلة الدهون تقلل 
م�صاعفات العمليات اجلراحية

 
راب��ط موؤثر بني حمتوى  اأمريكية حديثة عن وج��ود  درا�سة  ك�سفت 
العمليات  اإج����راء  قبل  امل��ري�����ص  يتناولها  ال��ت��ي  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��وج��ب��ات 
اجل��راح��ي��ة، وب���ني امل�����س��اع��ف��ات ال��ت��ي ق��د حت���دث يف ف���رة النقاهة 
اأن االإك���ث���ار م��ن ت��ن��اول ال��وج��ب��ات الغذائية  واال���س��ت�����س��ف��اء، م��رج��ح��ة 
لتلك  التعر�ص  ف��ر���ص  م��ن  يفاقم  امل��رح��ل��ة  تلك  يف  ال��ده��ون  عالية 

امل�ساعفات.
وارتفاع  البدانة  بني  قوية  رواب��ط  وج��ود  اإىل  دائما  العلماء  وي�سر 
معدالت االإ�سابة مب�ساعفات ما بعد اجلراحة، حيث اأفادت درا�سات 
النقاهة(  بعدها )خ��ال فرة  وما  ب��اأن م�ساعفات اجلراحة  �سابقة 
ن�سبة  واأن  الطبيعية،  ال��وزن عن معدالته  زي��ادة  تتنا�سب طرديا مع 
باأ�سحاب  مقارنة  �سعفا   12 جت��اوز  املخاطر  لتلك  البدناء  تعر�ص 

الوزن املعتدل.

القرنفل 

تعد ازهار القرنفل املجففة من التوابل امل�سهرة ،ا�ستعمل يف ال�سني منذ القرن 
القرن  يف  فقط  الربتغاليون  واكت�سفه  ال��روم��ان  وعرفه  املياد  قبل  الثالث 
القرنفل  ،و�سجرة  زراعته  تنت�سر  ان  قبل  فاحتكروه حل�سابهم  ع�سر  ال�ساد�ص 
القرنفل  زه��ر  يجمع  االخ�سرار  دائمة  �سغرة  وه��ي  احل��ارة  الباد  يف  تنمو 
املعدة  ويقوي  القلب  ي�سجع  القرنفل  زهر  ومطيب  كبهار  لي�ستعمل  ويجفف 
و�سائر االع�ساء الباطنة ويعني على اله�سم ويطرد الرياح املتولدة عن ف�سول 
ويقوي  اال�ست�سقء  من  وينفع  النكهة  ويطيب  اللثة  ويقوي  املعدة  يف  الغذاء 

الكبد والدماغ ويدخل يف االكحال التي حتد الب�سر ويقطع �سل�ص البول. 
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متثال من الشمع للممثلة األسترالية نيكول كيدمان وضع أمام جسر هاربور ودار األوبرا في سيدني أثناء 
االحتفال بالذكرى السنوية األولى ملتحف مدام توسو سيدني. )أ ف ب(

؟ النهر  م�شب  هو  • ما 
يلتقي  النهر هي حيث  عندها  ينتهي  التي  النقطة  هو  النهر   م�سب 
النهر بالبحر وي�سب فيه . ي�سمى اي�سا فم النهر قد يح�سل مد وجزر 

عند م�سب النهر مما يجعل م�سب النهر موحًا 
ياأخذ م�شب بع�ض الأنهار �شكل الدلتا؟  • ملاذا 

 قد يحدث ال جتري بع�ص االأنهار بخط م�ستقيم اإىل البحر بل تنق�سم 
اإىل عدة انهار �سغرة اأو اإىل قنوات متعددة تتكون الدلتا من الوحل 
النهر  م�سب  اإىل  والقنوات  ال�سغرة  االأن��ه��ار  جترفه  ال��ذي  والطني 

�سميت دلتا الأنها ت�سبه احلرف اليوناين املعروف دلتا.

40157 ميا يليه نهر االأم���زون فنهر  النيل و طوله  هو نهر  العامل  يف  االأن��ه��ار  اأط��ول  اأن  تعلم  هل   •
امل�سي�سبي 

اأك��رب عمق فيه  و  64 مليون ميًا  الهادي و م�ساحته  املحيط  هو  العامل  حميطات  اأك��رب  اأن  تعلم  هل   •
36201 قدماً 

مياه جوفية �سخمة خزانات  حتتها  تخفي  ال�سحراء  رمال  اأن  تعلم  • هل 
ال�سام ، ويكرث �سجر الزيتون يف باد حو�ص البحر املتو�سط ، واأن  اإىل  الزيتون يرمز  اأن غ�سن  تعلم  • هل 

�سجر الزيتون تعمر 200 �سنة
ذي��ل ف�ستان زف��اف يف العامل هو 80 م��را . وق��د اإرت��دت��ه اإح��دى املمثات يف  اأط��ول  ط��ول  اأن  تعلم  • هل 

اأحداالأفام االأجنبية
الذين اخرعوا البو�سلة ، ونقلوها بعد ذلك اإىل البحارة العرب ، الذين كانوا  ال�سينيون هم  اأن  تعلم  • هل 
يجوبون �سمال املحيط االأطل�سي وقد قام اأهل البندوقية بجلب البو�سلة بعد اأ�سفارهم التجارية اإىل باد 

امل�سرق 
اأول من و�سع �سورة على العملة هو االإ�سكندر املقدوين  اأن  تعلم  • هل 

تعلم اأن نابليون بونابرت كان يق�سي وقت فراغه يف حل االألغاز • هل 

وكانت  جحا  بيت  على  التل�س�ص  ودائ��م  الطباع،  و�سر�ص  والقلب  الظل  غليظ  رجل  جحا  بجوار  ي�سكن  كان 
اذنه حادة ال�سمع لذا كان جحا يقول لزوجته دائما ان هذا الرجل �ستدخله اذنه جهنم والن جحا كاد يختنق 
من كرثة حماولة خفت �سوته وزوجته وكاد ين�سى الكام فقد قرر ان يجعل هذا اجلار يتوب عن التل�س�ص 

والت�سنت عليهم فاأتفق وزوجته على اأمر ما .
وقف جحا وزوجته يتكلمان بجانب حائط منزلهما املا�سق للجار وقال لها ب�سوت هادىء يا زوجتي العنيدة 
اأي ل�ص يف وجود ذهب يف احلائط واي�سا ن�ستطيع ان ننام  هنا اأح�سن مكان لو�سع قطع الذهب فلن يفكر 
مطمئنني حتى ن�ستيقظ لل�سفر مع بوادر الفجر وان مل ترغبي يف ذلك املكان فعلينا ان نخبئه داخل جتويف 

عامود ال�سرير فاأيهما تف�سلني فقالت دعني افكر و�ساأخربك بعد ان ا�ستيقظ من النوم .
اأخذ اجلار يفكر يف ذلك الكنز وي�ستعجل ان ي�سافر جحا وزوجته .. وعند الفجر خرج جحا من بيته وهو يقول 
اغلقي الباب جيدا، وجعا اجلار ي�سمع �سوت اغاق الباب وم�سى جحا ودخلت زوجته اإىل غرفتها بدون ان 
يدري اجلار ذلك فقد ظن �سفرهما معا ..ا�سرع جحا اإىل �ساحب ال�سرطة يف الوقت الذي جهز فيه اجلار 
نف�سه وقام بفتح باب بيت جحا ودخل متل�س�سا يبحث عن الفتحة يف احلائط التي خباأ فيها جحا الذهب 
وقد قام بفتح اكرث من مكان يف احلائط معتمدا على عدم وجود اأحد يف البيت وملا ياأ�ص قال اذن �ساأجدها يف 
جتويف عامود ال�سرير، ودخل اإىل غرفة النوم يتح�س�ص عامود ال�سرير لتظهر له فجاأة زوجة جحا ب�سرا�ستها 
وتتعارك معه عراكا عنيفا مل يرحمه منه غر دخول �ساحب ال�سرطة الذي كان جحا قد ذهب اليه ليبلغه 
نية جارهم ال�سطو على منزله اليوم وهذا ما حتقق بالفعل القي القب�ص عليه لي�سحبه �ساحب ال�سرطة يف 

رحلة اإىل ال�سجن يرتاح فيها جحا من ت�سرفاته ال�سر�سة.

جحا واملتل�ص�ص

ممار�صة اجلري ب�صكل خاطىء له عواقب وخيمة

رائحة زيت الزيتون
 متنح ال�صعور بال�صبع

ك�سفت درا�سة علمية حديثة عن ميزة اأخرى يتمتع بها زيت الزيتون، 
الطعام  قائمة  الزيتون يف  زيت  ف��اإدراج  العديدة.  ُت�ساف اىل مزاياه 
واالكتفاء  تناوله،  دون  وحتى  ال�سهية،  م��ن  باحلد  ُت�سهم  اليومية 

ب�سمه فقط.
اإفراز  على  ي�ساعد  الزيتون  زيت  ان  اىل  الدرا�سة  هذه  خل�ست  فقد 

هرمون ال� �سروتونني الذي يتم اإفرازه يف حالة ال�سبع.
جامعة  يف  م�ساعد  اأ�ستاذ  وه��و  دان���دو،  روب��ن  الربوفي�سور  وبح�سب 
كورنيل، فاإن رائحة زيت الزيتون ترتبط يف اأذهان الكثرين بوجبة 
الزيتون  زي��ت  اىل  باالإ�سافة  ان��ه  بالذكر  اجل��دي��ر  الكاملة.  الطعام 
تتمتع بع�ص الفواكه بهذه امليزة اأي�ساً، كاملوز والفراولة، التي متنح 

رائحتها االإن�سان ال�سعور بال�سبع .
وانطاقاً من نتائج هذه الدرا�سة �سيت�سنى للراغبني بالتخل�ص من 
الوزن الزائد اعتماد حمية جديدة تعتمد على حا�سة ال�سم، ت�ساعدهم 

يف حتقيق هدفهم.

حممد �شيف الدين رزق
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.

اأحمد حممد اأحمد
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.

اأحمد �شيف الدين رزق
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.

لها  خ��اط��ىء  ب�سكل  اجل��ري  ممار�سة  اأن  املانية  طبية  درا���س��ة  ك�سفت   
املدى  اأ�سرار طويلة  مثًا حدوث  بينها  وخيمة، من  عواقب �سحية 

باجلهاز احلركي، ما يوؤدي اإىل االإ�سابة باآالم الظهر مثًا.
هذا ما اأكده الطبيب االأملاين توما�ص في�سينغهاغه مدير عيادات اإعادة 
التاأهيل والعاج الطبيعي مبدينة باد في�ص زيه االأملانية، اأن التحميل 
اأعرا�ص باطنية  اأثناء ممار�سة اجلري تكون له  ال�سديد على اجل�سم 
اأو ع�سبية، كاالإ�سابة با�سطرابات التوجه والتوازن مثًا اأو االإ�سابة 

بال�سداع اأو بهبوط حاد يف الدورة الدموية.
وحّذر الطبيب االأملاين من اإمكانية اأن يوؤدي ذلك، يف حاالت التحميل 
املوت  مبتازمة  اأو  قلبية  باأزمة  االإ�سابة  اإىل  اجل�سم،  على  ال�سديدة 

املفاجئ مثلما يحدث يف الكثر من �سباقات املاراثون.
اأو  املبتدئني  ���س��واء  اجل���ري،  ريا�سة  ممار�سي  في�سينغهاغه  واأو���س��ى 
ال�سادرة  لاإ�سارات  جيداً  االإن�سات  ب�سرورة  املتمر�سني،  الريا�سني 
من اأج�سادهم يف الوقت املنا�سب؛ حيث دائماً ما ُير�سل اجل�سم اإ�سارات 
باأنه قد تعر�ص لاإجهاد اأو اأنه ال يزال قادراً على التحميل عليه بع�ص 

ال�سيء.
من  لكن  للج�سم،  دواًء  ُتعد  احلركة  اأن  فينر  اأك��ّد  اأ�سا�سي،  وب�سكل 
من  وغرها  اجل��ري  ريا�سة  ممار�سة  يف  املبتدئني  يحر�ص  اأن  املهم 
كبرة يف  م�سافات  يقطعوا  واأال  ُيفرطوا يف ممار�ستها  اأال  الريا�سات 

البداية واأال يبالغوا يف �سرعة اجلري.

اآالء حممد اأحمد
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
ت�سبح مديرة مدر�سة يف  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.


