
ق��د ي��ك��ون ح��ب �ل�����ص��ب��اب �أك���ر �صعوبة 
ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل����ك، ف��ب��م��ج��رد جن���اح���ك يف 
�إن��ق��ا���ص وزن���ك، و�حل�����ص��ول على ج�صم 
�أف�صل  و�����ص����ع����ور  وم���ت���ن���ا����ص���ق  ج���م���ي���ل 
بالظهور  �ل�صباب  حب  يبد�أ  بالر�صاقة، 
ل�����دي�����ك، ول����ك����ن ه����ن����اك �ل���ك���ث���ر مما 

ت�صتطيعني فعله حيال ذلك.
وغرها  �لتمدد  ع��ام��ات  جتنبي   1-
م���ن خم�����اوف �ل��ع��ن��اي��ة ب��ال��ب�����ص��رة: مع 
قد  فاإنك  وزن��ك،  �إنقا�ص  �ال�صتمر�ر يف 
دهنية  �أ�صبحت  ب�صرتك  �أن  تاحظني 
تاأكدي من �صرب  �أكر،  �أو جافة  �أكر، 
�لكثر من �ملاء �ل�صايف، فاملاء �صروري 
�إح���ر�ق  ع��ل��ى  مل�����ص��اع��دت��ه  للج�صم،  ج���د� 
ن  تخزَّ �لتي  �ل�صموم  و�إف���ر�ز  �ل��ده��ون، 
�مل����اء �لكثر،  ���ص��رب  �ل���ده���ون، وم���ع  يف 

�صت�صعرين بالتح�صن �أكر.
وزيت  �ل��ك��اك��او  زب���دة  ��صتخدمي   -  2
ع���ل���ى مو�صع  ه����� و���ص��ع��ي��ه��ا  ف��ي��ت��ام��ني 
ع���ام���ات �ل��ت��م��دد ب�����ص��ك��ل ي���وم���ي، لكن 
�لب�صرة  بتدليك  �ل��ق��ي��ام  ه��و  �الأف�����ص��ل 

بو��صطة خليط من هذين �ل�صنفني.
�أي�صا ملنع حب  �مل��اء  م��ن  �أك���ري   -  3
�النتهاء  بعد  و�لطفح �جللدي  �ل�صباب 
�مل���اء  �ل��ت��خ�����ص��ي�����ص، الأن  ع��م��ل��ي��ات  م���ن 
�لطفح  ظ��ه��ور  ف��ر���ص  �صيقلل  �ل��ك��ث��ر، 

�جللدي.
�لطبيعية  �مل�������و�د  �����ص���ت���خ���دم���ي   -  4
على  تعمل  ال  �ل��ت��ي  بالب�صرة  للعناية 
يف  �حل���ال  ه��ي  كما  ب�صرتك  م�صام  �صد 
�مل�����و�د �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة، ف��م��ن �أج����ل عاج 
غ�صول  ��صتخد�م  عليك  �ل�صباب،  ح��ب 
�ل�صوفان و�حلليب على وجهك يوميا، 
ول�����ص��ن��ع ه���ذ� �ل��غ�����ص��ول، خ���ذي ملعقة 
و�نقعيه  �ل�����ص��وف��ان  دق��ي��ق  م��ن  �صغرة 
يف ك���وب م��ن �حل��ل��ي��ب م��ن �ل��ل��ي��ل حتى 
ب�صرتك  بتدليك  ق��وم��ي  ث��م  �ل�����ص��ب��اح، 
بهذ� �خلليط و�تركيه عليها ملدة ب�صع 
و�إز�لتها،  �ل��وج��ه  ���ص��ط��ف  ق��ب��ل  دق��ائ��ق 
ب�صرتك  يجعل  �صوف  �خلليط  ه��ذ�  �إن 

ن��اع��م��ة وج��م��ي��ل��ة، و����ص���وف ي��ج��ف��ف من 
�لغ�صول  ه���ذ�  �ل��ط��ف��ح. مي��ك��ن��ك ح��ف��ظ 
غ�صون  يف  و����ص��ت��خ��د�م��ه  �ل��ث��اج��ة  يف 

يومني.
�لطبيعية  �مل�������و�د  م����ن  �ل���ك���ث���ر   -  5
ب�صرتك  ت�صاعد  مطبخك  من  للب�صرة 
كلما نق�ص وزنك، فالع�صل يعترب ر�ئعا 
وخا�صة  وق���ت،  �أي  يف  للب�صرة  وم��ف��ي��د� 
فقط  وزن���ك.  ب��ف��ق��د�ن  تقومني  عندما 
قومي باأخذ ملعقة �صغرة من �لع�صل، 
ودلكي بها ب�صرتك، و�تركي �لع�صل ملدة 
��صطفيه جيد�،  ثم  دقائق، ومن  خم�ص 
فالع�صل ال يقوم بتنظيف ب�صرتك فقط، 

و�إمنا يرطبها ويطهرها �أي�صا.
خ�صنة،  ب�صرتك  باأن  ت�صعرين  كنت  و�إذ� 
�لزيتون  زي��ت  خليط  ��صتخد�م  ميكنك 
م��ن خال  وذل���ك  ل��ه��ا،  و�مل��ل��ح كمق�صر 
مزج ملعقة كبرة من زيت �لزيتون مع 
ملعقة كبرة من �مللح، ثم قومي بفرك 
هذ�  ����ص��ت��خ��د�م  ومي��ك��ن��ك  ب��ه��ا،  ب�صرتك 
مكان  كل  يف  مق�صر�  باعتباره  �خلليط 

يف ج�صمك.

تخ�شي�س �شحي بال اإ�شرار للب�شرة
يوؤكد �لعلم �أنه كلما ز�د وزن �ل�صخ�ص، 
ال�صتيعاب  ي��ت��م��دد  ج�����ص��م��ه  ج��ل��د  ف�����اإن 
�لكثر من �خلايا �لدهنية �ملت�صخمة 
�لتي تقع حتت �صطح �جللد، ولكن بينما 
يكون �جللد مرنا جد�، يجد �لبع�ص �أن 
يف  �ل���وزن  ف��ق��د�ن  بعد  تف�صل  ب�صرتهم 
�لعودة �إىل �صكلها �الأ�صلي، بحيث ترتك 
�إال  متدلية،  وثنيات  قبيحة،  �نتفاخات 
�أن ظهور جلد ز�ئد بعد �إنقا�ص �لوزن، 
يعتمد على مرونة جلدك، �لتي تختلف 
�لوزن  وكمية  و�جل��ي��ن��ات،  لعمرك  تبعا 

�ملفقودة وغرها من �لعو�مل.
�ل�������وزن  ف������ق������د�ن  �مل���ت���خ�������ص�������ص���ون يف 
�تخاذ  �إىل  ي��دع��ون  �جل�صم  وتخ�صي�ص 
هذ� �لقر�ر ب�صكل منتظم بدال من �تباع 
�لتنظيم  هذ�  الأن  مدمر،  غذ�ئي  نظام 

�ل�صليم  �لغذ�ئي  �لتو�زن  يوؤمن 
�لتغذية  ف���اإن  ل���ذ�،  ج�صمك.  يف 

لب�صرتك،  مهما  �أم����ر�  تعترب  �جل��ي��دة 
و�لتو�زن �لغذ�ئي �ل�صليم �صوف ي�صاعد 
على جتديد ب�صرتك ب�صرعة �أكرب، لذ�، 
و�حد  غ��ر�م  كيلو  فقد�ن  على  �حر�صي 
�أو 2 كيلو غر�م كحد �أعلى من �لدهون 
�أ�صبوعيا، فهذ� �الأمر �صوف مينح جلدك 
ووزنك  ج�صمك  م��ع  للتكيف  �لفر�صة 
ل��ك باحلفاظ  ي�صمح  و���ص��وف  �جل��دي��د، 
على �لتو�زن �لغذ�ئي �ل�صليم �لذي من 

�صاأنه �أن يجعل ب�صرتك بر�قة.

الرتطيب
ع��ن��دم��ا ي��ت��ع��ل��ق �الأم�����ر ب��ب�����ص��رت��ك، فاإن 
�صرب  �الول:  �أم��ري��ن،  يعني  �لرتطيب 
جيد  مرطب  ��صتخد�م  و�ل��ث��اين:  �مل���اء، 
بحاجة  ج�����ص��م��ك  �إن  م�����ص��ت��م��ر.  ب�����ص��ك��ل 
ب�صكل  �خلايا  لتجديد  �لرتطيب  �إىل 
�صحيح، مبا يف ذلك �خلايا �لتي ت�صكل 
ب�صرتك، لذلك ��صربي �ملاء بكرة، ورغم 
لكمية  ر�صمية  تو�صية  هناك  لي�ص  �أن��ه 
�ملياه �لتي يجب �أن ت�صربيها، فاإن هناك 
قاعدة جيدة من �لتجربة وهي ثمانية 
�إن كنت ال ت�صعرين  �أكو�ب يوميا، حتى 

بالعط�ص.
����ص��ت��خ��د�م مرطب  �أي�����ص��ا  ب��ك  يفرت�ص 
ج��ي��د جل��م��ي��ع �أن����ح����اء �جل�������ص���م، وذل���ك 
جتربة  مي���ك���ن���ك  م���ن���ت���ظ���م���ة،  ب�������ص���ورة 
)تقوي  �أنها  تّدعي  �لتي  �مل�صتح�صر�ت 
منتج  �أي  �أن  هو  �الأه��م  ولكن  �لب�صرة(، 
ميكنك �أن ت�صتخدميه يجب �أن يحافظ 
على ب�صرتك رطبة طو�ل �ليوم. كما �أن 
تكون  �لتي  �لكرميية  �ملرطبات  �ختيار 
قوية  �صيوفر طبقة حماية  �صمكا  �أكر 
ب�صرتك متيل  ك��ان��ت  �ذ�  �ل��رط��وب��ة  م��ن 

�إىل �أن تكون جافة جد�.

اخليار اجلراحي
�ل���ذي���ن فقدو�  ل��اأ���ص��خ��ا���ص  ب��ال��ن�����ص��ب��ة 

ك��م��ي��ات ك��ب��رة ج���د� م��ن �أوز�ن���ه���م بعد 
ج��ر�ح��ة ف��ق��د�ن �ل���وزن، �ل��ت��ي ق��د تكون 
�لثنيات  الإز�ل�������ة  ل��ه��م  �أف�������ص���ل  خ���ي���ار� 
�لو��صعة من جلدهم، فاإن باإمكانهم بعد 
�ل��ق��و�م م��ن خ��ال عملية  ذل��ك تن�صيق 
ج��ر�ح��ي��ة ك���ربى ت��ن��ط��وي ع��ل��ى �صقوق 
�ل��ن��ط��اق لقطع �جل��ل��د �ملرتهل  و����ص��ع��ة 

للمر�صى.
كما �أن نحت �جل�صم ب�صورة كاملة يتم 
غالبا يف مر�حل، �أو من خال عمليات 
جر�حية متعددة، وميكن �أن ت�صمل رفع 
�ل�صدر  �ل��ب��ط��ن،  �ل��ف��خ��ذي��ن،  �مل���وؤخ���رة، 
جر�حية  عملية  �أي  م��ث��ل  و�ل���ذر�ع���ني، 
ك���ربى، وم���ع ذل���ك ف���اإن ه��ن��اك �لعديد 
م��ن �مل��خ��اط��ر �ل��ت��ي ت��ن��ط��وي ع��ل��ى هذه 
�لعمليات، لذ�، حتدث مع طبيبك قبل 
ك��ان �خل��ي��ار �جلر�حي  �ذ�  م��ا  ت��ق��رر  �أن 

منا�صبا لك.

الريا�شة هي احلل
�ذ� قمت باإ�صافة �لتمارين �لريا�صية �إىل 
فقد�ن  يف  للم�صاعدة  �ل��ي��وم��ي  روت��ي��ن��ك 
بع�ص �لكيلوغر�مات من ج�صمك، فيجب 
و�إذ� مل  �الأم��ر،  عليك �حلفاظ على هذ� 
هو  ف��ه��ذ�  ذل���ك،  قبل  �لريا�صة  متار�صي 
ممار�صة  الأن  ب��ه،  للبدء  �الأف�صل  �لوقت 
على  �جل�صم  ت�صاعد  �لبدنية  �لريا�صة 
على  و�مل�����ص��اع��دة  �ل�صموم  م��ن  �لتخل�ص 
ر�ئعا  يعترب  �ل���ذي  �الأوك�����ص��ج��ني،  ت��دف��ق 
وم��ف��ي��د� ل��ل��ب�����ص��رة. ك��م��ا �أن �ل��ع��دي��د من 
�خت�صا�صيي �حلميات يدعون �إىل فقد�ن 
كمية كبرة من كتلة �لع�صات �لهزيلة، 
بناء  ول���ك���ن  �ل����ده����ون،  �إىل  ب���االإ����ص���اف���ة 
�لع�صات مينح �جللد قاعدة متينة، مما 
يجعلها تبدو �أكر �صا�صة. لذ�، �أ�صيفي 
دورة تدريبية قوية �إىل متارينك، قومي 
مبمار�صة �لتمارين �لريا�صية �الإ�صافية 
مرتني �أو ثاث مر�ت ملدة ترت�وح ما بني 
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تغيري البيئة يقلل الإ�سابة بال�سمنة 
تو�صل باحثون �إىل �أن تغير �لبيئة �ملحيطة باالأطفال عرب تقليل �لرتويج 
�الإعامي للوجبات و�الأطعمة غر �ل�صحية وتقدمي ح�ص�ص �أ�صغر من 
تقليل  يف  ي�صاعد  ق��د  �ل�صكرية  �مل�صروبات  وتقليل  و�الأط��ع��م��ة  �ل��وج��ب��ات 
�حتمالية �إ�صابة �الأطفال بال�صمنة وذلك عرب حفز تغير�ت �صلوكية على 

�صعيد �لطفل و�لعائلة.
�إىل در��صة �مل�صكلة من  فمع �زدياد معدالت بد�نة �الأطفال �جته �لعلماء 
منظورين، �الأول يتعلق بطبيعة �ل�صلوك �لذي ميار�صه �لطفل على �صعيد 
�لغذ�ء و�حلركة ويوؤدي يف �لنهاية �إىل �كت�صابه �لوزن، و�لثاين نحو �لبيئة 
�ملحيطة و�لتي قد تلعب دور� يف تطوير �الأطفال ممار�صات خاطئة تفاقم 

من �مل�صكلة.
�لبيانات  مبر�جعة  بريطانيا  يف  �أب��ردي��ن  جامعة  يف  �لباحثون  ق��ام  وق��د 
بد�نة  مو�صوع  تتناول  در����ص��ة   35 عن  �ل�صادرة  و�لبيانات  �الإح�صائية 
تلعب  هل  هو  �ملطروح  �ل�صوؤ�ل  وك��ان  �صنو�ت،  ثماين  عمر  حتى  �الأطفال 

�لبيئة دور� يف �إ�صابة �الأطفال بال�صمنة؟
�الإعانات  م��ن  �صيا�صة  و�مل��ط��اع��م  �ل�صريعة  �الأغ��ذي��ة  ���ص��رك��ات  ومت��ار���ص 
�لكثيفة �ملوّجهة، فهي ت�صتغل حب �الأطفال ل�صخ�صيات كرتونية �أو �ألعاب 
معينة وتدجمها يف دعاياتها، كما تروج �ملطاعم لوجباتها من خال زيادة 
حجم �حل�ص�ص وتقدمي م�صروبات جمانية عادة ما تكون حمتوية على 

حمتوى عال من �ل�صكر و�الأ�صباغ �ل�صناعية.
وتلعب �ل�صكريات يف �لع�صائر و�حللويات دور� �أ�صا�صيا يف ت�صو�ص �الأ�صنان 
لدى �الأطفال، كما يحفز �ملحتوى �لعايل من �ل�صحوم يف �لوجبات �ملقدمة 
�حلر�رية،  �ل�صعر�ت  من  كبر  مبقد�ر  �لطفل  حتميل  عرب  �ل��وزن  زي��ادة 

وهذ� ما يوؤدي يف �لنهاية �إىل �لبد�نة.

م�ؤامرة قتل بطالها �سبيني
وجهت �إىل �صبيني �أحدهما يف �ل�10 و�لثاين يف �ل�11 من �لعمر تهمة 
�لتاآمر الرتكاب جرمية قتل يف مدر�صتهما بوالية و��صنطن �الأمركية. 
و�أفادت �صحيفة ذي �صبوك�صمان ريفيو �الأمركية �ن �ل�صبيني �لبالغني 
من �لعمر 10 و11 �صنة �تهما بالتاآمر للقتل، لكنهما �صيتهمان ر�صمياً 
يف حمكمة لاأحد�ث بالتاآمر الرتكاب جرمية قتل من �لدرجة �الأوىل 
و�متاك �صاح باالإ�صافة �إىل �لتهديد بقتل عدد من رفاقهما. و�عتقل 
�لتلميذ�ن يف مدر�صة فورت كولفيل �البتد�ئية بعدما تبني �ن �حدهما 
يحمل يف حقيبته م�صد�صاً فيما يحمل �الآخر �صكيناً. وخال �لتحقيقات 
ولكن  و�ل�صكني  �مل�صد�ص  ��صتخد�م  يعتزمان  ك��ان��ا  �ل�صبيني  �ن  تبني 
م�صعاهما �أعيق بف�صل تلميذ �أ�صغر �صناً بلغ عنهما. وقال رئي�ص �ملدر�صة 
مايكل كا�صون علمنا �ن �ل�صبيني كانا ينويان قتل حبيبة �صابقة لهما.. 
و�إيذ�ء تاميذ �آخرين . وحدد �ل�20 من �صباط-فرب�ير موعد�ً ملحاكمة 

�ل�صبيني، وقد مت توقيفهما مقابل كفالة قيمتها 100 �ألف دوالر.

الأطفال قرا�سنة اإنرتنت 
ك�صف خبر �أمني ب�صركة �أي يف جي �ملتخ�ص�صة يف بر�مج �أمن وحماية 
�لبيانات �أن قر��صنة �الإنرتنت ال يقت�صرون على �لكبار و�لبالغني فقط، 

بل �إن من هم دون �حلادية ع�صر يقومون �أي�صا بعمليات �لقر�صنة.
�إي���ز�ك، يف ت�صريح  �أي يف جي يوفال  �صركة  �لتقنية يف  و�أو���ص��ح مدير 
لهيئة �الإذ�ع��ة �لربيطانية بي بي �صي، �أن �صركته قامت بدر��صة حول 
وجود  و�كت�صفت  �الإنرتنت  �ألعاب  ت�صتهدف  �لتي  �خلبيثة  �لربجميات 

بع�ص �ل�صفر�ت و�لربجميات �خلبيثة �مل�صممة من قبل �أطفال.
و�أ�صار يوفال �إىل برجمية بد�ئية ت�صتخدم لزيادة �لعمات �الفرت��صية 
ب�صكل غر قانوين على لعبة Runescape وهي من �ألعاب تبادل 
�لتي  �الإنرتنت  على  �جلماعية  �خليالية   Role-Playing �الأدو�ر 

يلعبها ما يقرب من 200 مليون م�صتخدم حول �لعامل.
�أن �صانعها هو طفل كندي يف  �ل�صركة تلك �لربجمية لتجد  وتتبعت 
�حلادية ع�صرة من عمره و�أنها م�صممة ل�صرقة بيانات �لاعبني، حيث 
حتتوي على كود�ت خبيثة تر�صل �لبيانات �مل�صجلة على برنامج زيادة 

�لعمات �إىل �لربيد �الإلكرتوين �خلا�ص بهذ� �لطفل.
و�أ�صاف يوفال �أن مثل ذلك �الكت�صاف يو�صح �حلاجة �إىل �ال�صتفادة من 
قدر�ت �الأطفال �لتقنية وتوجيهها ب�صكل �صحيح خا�صة مع زيادة مثل 

تلك �لقدر�ت �خلا�صة بهوؤالء �الأطفال مع �لتطور �لتقني �ملتز�يد.
مبادئ  �ل�صغار  تاميذها  تعلم  �أوروب����ا  يف  �مل��د�ر���ص  بع�ص  �أن  ي��ذك��ر 
�لتي تعلم �الأطفال �لربجمة يف  �لنو�دي  �لربجمة، كما تنت�صر بع�ص 
�صن �صغرة �إىل جانب �حل�صاب و�لعلوم، وهو �الأمر �لذي بررته ليند� 
يتعلمون  �الأطفال  �إن  بقولها  �لنو�دي  تلك  �أحد  تدير  �لتي  �صاندفيك 
�لقر�ءة و�لكتابة حتى ي�صتطيعو� �لتعامل مع جمتمعهم، وهم يعلمونهم 

�لربجمة �إىل جانب ��صتخد�م �حلا�صوب ليو�كبو� �لتطور �لتقني.

الربيطاني�ن يتفقدون ه�اتفهم 150 مرة يف الي�م 
بهو�تفهم  مهوو�صون  �لربيطانيني  �أن  �م�ص  جديدة،  در��صة  �أظهرت 
مرة   150 ويتفقدونها  م��ع��دودة  لدقائق  حتى  يرتكونها  وال  �لذكية 
كل 24 �صاعة. ووجدت �لدر��صة، �لتي ن�صرتها �صحيفة ديلي ميل، �أن 
كل  هاتفية  22 مكاملة  يتجنبون  �أو  وي�صتقبلون  �لربيطانيني يجرون 
يوم، وير�صلون �أو ي�صتقبلون 23 ر�صالة ن�صية، وي�صتخدمون هو�تفهم 

�لنقالة كمنبه وملمار�صة �الألعاب وتغير �الأغاين و�لتقاط �ل�صور.
وقالت �إن �لربيطانيني يعتمدون على هو�تفهم �لذكية �إىل درجة �أنهم 

ي�صعرون بال�صياع من دونها ويتفقدونها كل 6 دقائق و30 ثانية.
من  للكثر  بالن�صبة  �صارت  �لذكية  �لهو�تف  �أن  �إىل  �لدر��صة  و��صارت 
�إليه كل يوم، وي�صتخدمونها لت�صفح  �أول �صيء ينظرون  �لربيطانيني 
�الإنرتنت وقر�ءة ر�صائل �لربيد �الإلكرتوين، �إىل جانب �إجر�ء �ملكاملات 

و�إر�صال �لر�صائل �لن�صية.

الفيتناميون ياأكلون الكوبرا
يقدم  ن���ادرة،  باأنها  تو�صف  خطوة 
�ل�����ص��ع��ب �ل��ف��ي��ت��ن��ام��ي ع���ل���ى طهي 
ث��ع��ب��ان �ل���ك���وب���ر� ت���ز�م���ن���اً م���ع عام 
�الأف���ع���ى، �ل����ذي حت��ت��ف��ل ب���ه بع�ص 
�ل�����ص��ع��وب �الآ���ص��ي��وي��ة، ك��م��ا �ل�صني 
�لفيتناميني  ول��ك��ن  ك��ون��غ،  وه��ون��غ 
وهي  �لتقليدية،  �ل��ن��ظ��رة  ك�����ص��رو� 
�خل��وف من �الأفعى و�أق��دم��و� على 

تناول حلمها.
دم  بت�صفية  �لطهي  طريقة  وتبد�أ 
�ل��ك��وب��ر�، وه���ي ع��ل��ى ق��ي��د �حلياة، 
د�خ�������ل ك������وب م����ن �مل��������اء، ث����م بعد 
�ملرحلة  ويف  ج��ل��ده��ا،  ينظف  ذل���ك 
�إىل  حلمها  تقطيع  ي��ت��م  �الأخ����رة 
�إن��اء من  قطع �صغرة، وتو�صع يف 

�ملاء ثم ترتك على �لنار لتن�صج.
�لفيتناميني  ل��دى  معتقد  وي�صود 
�لكوبر�  وخ��ا���ص��ة  �ل��ث��ع��اب��ني  دم  �أن 
يح�صن �ل�صحة ب�صكل عام، و�لعظام 
غني  حلمها  �أن  كما  خا�ص،  ب�صكل 

بالفيتامينات.
وي�����ص��ل ط��ب��ق حل���م �ل���ك���وب���ر� �إىل 
كبر�ً،  رو�ج��اً  ويلقى  دوالر�ً،   80
�أبيها،  بكرة  ع��ن  �ملطاعم  وت��زدح��م 
�الأفعى  ع���ام  ب���د�ي���ة  يف  خ�����ص��و���ص��اً 
بع�ص  �أن  �أي�صاً  و�لافت  �جلديد. 
رو�د �ملطاعم �أبدو� �إعجابهم بطعم 
باللذيذ،  وو���ص��ف��وه  �ل��ك��وب��ر�  حل��م 
�ل�صديد  �خل���وف  م��ن  �ل��رغ��م  على 
�ملختلف  حياتها  منط  ب�صبب  منها 
عن بقية �لزو�حف ودرجة �صميتها 

�ل�صديدة قبيل مقتلها.

اأرتريتون تنف�شل عن زوجها 
�نف�صلت �لنجمة �لربيطانية جيما 
�صتيفانو  زوج���ه���ا  ع���ن  �أرت����رت����ون 
كاتيلي، �لتي تزوجته عام 2010، 

وتعتزم �لطاق منه قريباً.
ون�����ق�����ل�����ت ����ص���ح���ي���ف���ة )�ل�����������ص�����ن( 
�لربيطانية عن م�صدر مقّرب من 
�إنها  قوله  ع��ام��اً(   27( �أرت��رت��ون 

تعتزم �لطاق من كاتيلي.
�عتقدت  جيما  �أن  �مل�صدر  و�أ���ص��اف 
�ملنا�صب  �ل�صخ�ص  هو  �صتيفانو  �أن 
�النف�صال  �أن  �إىل  م�����ص��ر�ً   ، ل��ه��ا 
�أ�صهر، وقد جاء  ح�صل منذ ب�صعة 
بناًء على قر�ر م�صرتك من �لثنائي 
��صتهرت  �أرت��رت��ون  �أن  �إىل  وي�صار 
�أن  ب��ع��د  ب��ون��د  جيم�ص  ف��ت��اة  بلقب 
مّثلت يف �أحد �أجز�ء �صل�صلة �لعميل 
�ل��ربي��ط��اين �ل�����ص��ه��ر، وق���د ب���د�أت 
عام  عاماً(   40( كاتيلي  مبو�عدة 
قر�نهما  �لثنائي  وع��ق��د   ،2009

عام 2010.

حت���دي���ث���ات ع���ل���ى خ��دم��ة 
ج����������وج����������ل دراي���������������ف

حتديثات  ع��ن  جوجل  �صركة  �أعلنت 
ج��دي��دة على خ��دم��ة ج��وج��ل در�يف 
ل��ل��ت��خ��زي��ن �ل�����ص��ح��اب��ي، ُت�����ص��ّه��ل على 
وتنظيم  �لو�صول  �إمكانية  �مل�صتخدم 

�لتطبيقات �لتي ي�صتخدمها بكرة.
در�يف،  جوجل  يف  قائمة  �إن�صاء  ميزة 
�لتحديثات،  ���ص��م��ن  م���ي���زة  �أول  ه���ي 
�إمكانية  للم�صتخدم  �مليزة  وتتيح هذه 
�لتطبيقات  قائمة حتتوي على  �إن�صاء 
�لتي ي�صتخدمها و�لتي تدعم جوجل 
�إليها  ر�يف من �أجل �صهولة �لو�صول 
يف �مل�صتقبل. �أما ميزة ت�صّفح و�ت�صال 
جلميع �لتطبيقات �لتي تدعم جوجل 
در�يف ، فتتيح للم�صتخدم ��صتعر��ص 
جوجل  خلدمة  �لد�عمة  �لتطبيقات 
�لتي  �لتطبيقات  حت��دي��د  م��ع  در�ي���ف 
�أثناء  م��ب��ا���ص��رًة  عليها  �ل��ع��م��ل  ي��رغ��ب 
�ال�صتعر��ص. وذكرت جوجل �أن جميع 
جوجل  خلدمة  �لد�عمة  �لتطبيقات 
متجر  يف  م�صبقاً  و�مل���وج���ودة  در�ي����ف 
قائمة  �صمن  م��درج��ة  �صتكون  ك���روم 
�لتطبيقات يف جوجل در�يف مبا�صرًة.

دولر  ملي�ن   845
قيمة اخلبز املهدور يف تركيا �سن�يًا 

�أي ما  وجدت در��صة يف تركيا �أن قيمة �خلبز �ملهدور يف تركيا �صنوياً، تقارب 845 مليون دوالر، 
يعادل تكلفة �إن�صاء 500 مدر�صة. ونقلت وكالة �أنباء )�الأنا�صول( �لرتكية عن �لدر��صة �لتي 
�أعّدت بالتعاون بني وز�رة �الأغذية و�لزر�عة و�لروة �حليو�نية، ومكتب �ملحا�صيل �لزر�عية، �أن 
�أن كل رغيف  حجم �الإ�صر�ف يف �خلبز ي�صل يف تركيا يومياً �إىل 6 مايني رغيف، على �عتبار 
يزن 250 غر�ماً، �أي ما يعادل نحو 2.1 مليار رغيف �صنوياً و�أ�صارت �لدر��صة �إىل �أن معّدل 

�الإ�صر�ف �ليومي بالن�صبة لكل �صخ�ص، �رتفع �إىل 19 غر�م يف �لعام 2012، بينما كان 
غر�ماً يف �لعام 2011. وتاأتي �لدر��صة يف �إطار حملة للحد من هدر �خلبز يف   17.4

تركيا، �أطلقتها وز�رة �الأغذية و�لزر�عة، و�لروة �حليو�نية.

اأنق�سي وزنك.. ولي�س جمالك! 
عندما يفقد اجل�شم وزنه، تبدو عليه مالمح التغري ب�شرعة، التي تظهر على 

الب�شرة لتعطيها �شكال غري حمبب يف بع�س الأحيان، ومع اأي اإجراء تقومني 
به لتخ�شي�س وزنك، وحت�شلني على ما كنت تن�شدينه، فاإنك قد ل ت�شلمي 
من حدوث عالمات التمدد على البطن والفخذين، وحتت الإبطني، ومن 

ظهور حب ال�شباب والطفح اجللدي على الوجه والرقبة.

القافلة الوردية 

حتط رحالها يف 

م�شت�شفى العني

Deadfall
القيم العائلية

 يف خ�شم املطاردات



•• العني - الفجر:

عن  �أم�����ص  �صباح  �ل��ع��ني  م�صت�صفى  �أع��ل��ن 
�حدى  �ل��وردي��ة  �لقافلة  حملة  ��صتقبال 
مر�صى  �أ�����ص����دق����اء  ج��م��ع��ي��ة  م�����ب�����ادر�ت 
�ل�����ص��رط��ان �خل���ري���ة �ل��ت��ي جت���وب كافة 
�لك�صف  ب�صرورة  للتوعية  �لدولة  �أرج��اء 
�ملبكر عن مر�ص �صرطان �لثدي وتقدمي 
�لفحو�صات �ملجانية للمو�طنني و�ملقيمني 
للقافلة  �مل��ت��ن��ق��ل��ة  �ل���ع���ي���اد�ت  خ����ال  م���ن 
بتخ�صي�ص  �مل�صت�صفى  قام  حيث  �لوردية 
مت  كما  �حلملة  ال�صتقبال  كامًا  جناحاً 
من  لها  �لتابعة  �ملتنقلة  �لعياد�ت  متكني 
�مل�صت�صفى  ب��اح��ة  م��ن��ت�����ص��ف  يف  �ل���وق���وف 

بجنب �لوحدة �لطبية 2 .
يف �ط���ار �حل��ر���ص ع��ل��ى �أ���ص��ت��ق��ط��اب �أكرب 
عدد ممكن من �ملر�حعني و�لزو�ر حر�ص 
خمتلف  م���ع  �ل��ت��و����ص��ل  ع��ل��ى  �مل�صت�صفى 
فئات �ملجتمع من �أجل �عامهم بتو�جد 
حملة �لقافلة �لوردية يف م�صت�صفى �لعني 
ف��ح��و���ص��ات جم��ان��ي��ة للرجال  وت��ق��دمي��ه��ا 
�حلملة  هام�ص  وع��ل��ى  مت  حيث  و�لن�صاء 
�أن��و�ع �أخرى من �لفحو�صات مثل  �أج��ر�ء 
موؤ�صر  و  �لدهون  ون�صبة  �لعظام  ه�صا�صة 
�لتوعية  �ىل  ب��اال���ص��اف��ة  �جل�����ص��م  ك��ت��ل��ة 

بفو�ئد �لر�صاعة �لطبيعية.
كما �أعلن �مل�صت�صفى كذلك عن �أ�صتحد�ث 
�أطلق  �ل��ث��دى  ب�����ص��رط��ان  للتوعية  ق�صماً 

�لرئي�صي  �ملبنى  �لوردية يف  �ملنطقة  علية 
على  م���وزة  �ل��دك��ت��ورة  ق��ال��ت   . مل�صت�صفى 
�لكويتي م��دي��رة م��ر�ك��ز ط��ب �ال���ص��رة يف 
�لعني  م�صت�صفى  يف  �أننا  �لعني  م�صت�صفى 
�لذي قامت  �لر�ئد و�لكبر  �ل��دور  نثمن 
به �لقافلة �لوردية يف رفع م�صتوى �لوعي 
�ملجتمع  فئات  خمتلف  وثقيف  �ملجتمعي 
عن �أهمية �لك�صف �ملبكر ل�صرطان �لثدي 
ر�ف��ق��ت ه��ذه �حلملة م��ن فحو�صات  وم��ا 
�أخ���رى. و�أو���ص��ح��ت �ل��دك��ت��ورة م���وزة على 
�ال�صرة  ط���ب  م���ر�ك���ز  م���دي���رة  �ل��ك��وي��ت��ي 
�ملبكر  �ل��ك�����ص��ف  ب���اأن  �ل��ع��ني  م�صت�صفى  يف 
ك�صف  طريق  عن  يكون  �لثدى  ل�صرطان 

�ل���ث���دي �ل���ذ�ت���ي ك���ل ���ص��ه��ر وب��ع��د �ل����دورة 
�لفح�ص  �ج����ر�ء  ي��ت��وج��ب  ك��م��ا  �ل�صهرية 
ثاث  ك��ل  م��رة  �لطبيبة  ل��دى  �ل�صريري 
ومرة   39-20 عمر  ب��ني  لن�صاء  �صنو�ت 
ك���ل ���ص��ن��ة ل��ن�����ص��اء �ل���ل���و�ت���ي ي��ب��ل��غ��ن �صن 

�الربعني فما فوق .
وت���اب���ع���ت م����دي����ة م����ر�ك����ز ط����ب �أال�����ص����رة 
�لك�صف  ي��ع��ت��رب   : �ل���ع���ني  م�����ص��ت�����ص��ف��ى  يف 
�لثديني  ع��ن   ) �ال���ص��ع��اع��ي )م��ام��وج��ر�م 
ل��ل��ك�����ص��ف ع���ن �صرطان  �مل��ث��ل��ى  �ل��ط��ري��ق��ة 
ب يخف�ص  علمي جم���رَّ ب��اأ���ص��ل��وب  �ل��ث��دي 

ن�صبة �ال�صابة بهذ� �ملر�ص .
�لت�صوير  وح����دة  �إط����اق  �ن  و�أو���ص��ح��ت 

�لطبي ياأتي متز�منا مع ت�صديد �لتوعية 
�لثدي  فت�صوير  �لثدي.  �صرطان  مبر�ص 
هو �الأ�صلوب �الأكر �أهمية للك�صف �ملبكر 

عن �صرطان �لثدي.
حيث �أنهى �مل�صت�صفى تركيب وحدة ت�صوير 
متطورة  للثدي  �الأب��ع��اد  ثاثية  رقمية 
وت�صخي�ص  لفح�ص  ط���ر�ز  �أح���دث  وع��ل��ى 
�أم����ر������ص �ل���ث���دي، و�خل����دم����ات �الأخ�����رى 
باالأ�صعة  �ل���ث���دي  ت�����ص��وي��ر  ه���ي  �مل��ق��دم��ة 
�جلر�حية  و�ل��ت��دخ��ات  �ل�صوتية،  ف��وق 
فوق  و�مل��وج��ات  باالأ�صعة  �ل��ث��دي  لفح�ص 
�ل�����ص��وت��ي��ة )من���و ك��ي�����ص �ل���ث���دي، ت�صخم 
�لغدد-�الأور�م �لغددية و�لليفية، وتقنيات 

حتديد �ملوقع قبل �جلر�حة( ، حيث تقدم 
خدمات ت�صوير �لثدي باالأ�صعة و�ملوجات 
باأحدث  �ل�صوتية يف منطقة جهزت  فوق 
�ملعاير  �أح���دث  وف��ق  �حلديثة  �لتقنيات 
�ل�صعور  ل��ل��م��ر���ص��ى  ي��ت��ي��ح  مب���ا  �ل��ع��امل��ي��ة 
بوجود  و�خل�صو�صية  و�ل��ر�ح��ة  بالي�صر 

فريق متكامل وغرف �نتظار حديثة .
يف  �ل�صحة  هيئة  �أن  �مل��ع��روف  وم��ن  ه��ذ� 
�أبوظبي قد �أقرت باأهمية �خلدمات �لتي 
يجري تقدميها من خال ق�صم �لت�صوير 
و�عتمدته  �ل��ع��ني،  م�صت�صفى  يف  �ل��ط��ب��ي 
كمرفق لفح�ص �صرطان �لثدي وبرنامج 

للتوعية. 

•• العني -الفجر:

��صتكملت جامعة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�لياباين  �ل���ت���ع���اون  م��رك��ز  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
�لغاز  لت�صييل  �أبوظبي  و�صركة  للبرتول، 
��صتمر  بحثياً  م�صروعاً  )�أدج��از(  �ملحدودة 
تقنية  ت��ط��وي��ر  �إىل  و�أدى  ���ص��ن��و�ت  ع����دة 
باإز�لة  �لطبيعي  �ل��غ��از  لتحلية  ج��دي��دة 
با�صتخد�م  وذلك  منه،  �حلم�صية  �لغاز�ت 

تقنية �الأغ�صية �لبا�صتيكية.
ع��ل��ى ه��ام�����ص �الجتماع  ذل����ك  ع���ن  �أع���ل���ن 
�جلهات  ي�����ص��م  �ل����ذي  للمجل�ص  �الأخ�����ر 
�أدجاز  �صركة  �ل��ذي عقد يف مقر  �ل��ث��اث، 
وباحثني  خ������رب�ء  و����ص���م   ، �م�������ص  ظ���ه���ر 
ملناق�صة  �لثاثة  �جل��ه��ات  م��ن  �أك��ادمي��ي��ني 

�ملر�حل �لنهائية للم�صروع.
ويهدف �مل�صروع �إىل تطوير عملية �صناعية 
جديدة تعتمد على �الأغ�صية �لبا�صتيكية 
بعملية  للقيام  حمتمل  كبديل  �مل�صامية 
�لنفط  ق��ط��اع  يف  �لطبيعي  �ل��غ��از  حت��ل��ي��ة 
و�لغاز يف �لدولة، وهي عملية ت�صمل �إز�لة 
 )CO2( �ل��ك��رب��ون  �أك�صيد  ث��اين  غ���از�ت 
وغاز كربيتيد �لهيدروجني )H2S( من 

�لغاز �لطبيعي. 
وقال �ل�صيد �صهام �لدين كلد�ري، م�صاعد 
�لعلمي  ل��ل��ب��ح��ث  م���دي���ر �جل��ام��ع��ة  ن���ائ���ب 
و�ل����در������ص����ات �ل��ع��ل��ي��ا: �إن���ن���ا ���ص��ع��د�ء ج���د�ً 
مر  �ل��ذي  �مل�صروع  �إكمال  و�صك  على  باأننا 
يف  ب����د�أت  �الأوىل  �أ���ص��ا���ص��ي��ت��ني:  مبرحلتني 
و��صتهدفت   ،2005 ع����ام  �أب���ري���ل  ���ص��ه��ر 
�الأغ�صية  �أل���ي���اف  خم��ت��ل��ف  �أد�ء  حت���دي���د 
�لبا�صتيكية، و�إجر�ء در��صات �خل�صائ�ص 
و�ملو��صفات با�صتخد�م خلطات غاز حتاكي 
�لغاز �لطبيعي. وقد بد�أت �ملرحلة �لثانية 
�أن  وُينتظر   2008 ع��ام  �أب��ري��ل  �صهر  يف 

 .2013 �ل���ق���ادم  م��ار���ص  �صهر  يف  تكتمل 
�إز�ل��ة غاز�ت  وقد رك��زت هذه �ملرحلة على 
وكربيتيد  �لكربون  �أك�صيد  ث��اين  م��ن  ك��ل 
�ل��ه��ي��دروج��ني م��ع��اً يف ظ����روف خمتربية 
حتاكي ظروف �لت�صغيل �مليد�ين يف م�صنع 
���ص��رك��ة �أدج�����از، وخ��ا���ص��ة م��ن ح��ي��ث درجة 

�حلر�رة و�ل�صغط . 
وقد �ألقى �الأ�صتاذ �لدكتور ريا�ص �ملهيدب 
�مل�����ص��روع بقوله:  �ل�����ص��وء على  �مل��زي��د م��ن 
للم�صروع متثلت  �لرئي�صية  �الإجن��از�ت  �إن 
على  و�ملخربية  �لفنية  �لقدرة  تطوير  يف 
�لبا�صتيكية،  �الأغ�صية  و�ختبار  ت�صنيع 
ريا�صية  من����اذج  ت��ط��وي��ر  �إىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
ملحاكاة عملية حتلية �لغاز. فقد مت ت�صنيع 
تلك �الأغ�صية يف خمترب�ت جامعة �الإمار�ت 
تثبيت  بهدف  �أ�صاليب خمتلفة  با�صتخد�م 
على  ق��درت��ه��ا  م���دى  و�خ��ت��ب��ار  خ�صائ�صها 
�مت�صا�ص ثاين �أك�صيد �لكربون. كما طور 
�الأغ�صية  لت�صنيع  وح���دة  �مل�����ص��روع  ف��ري��ق 
خمترب�ت  �صمن  �الأنبوبية  �لبا�صتيكية 
�جل��ام��ع��ة تعترب م��ن �أف�����ص��ل �ل��وح��د�ت يف 
�لعامل، وهي بالتاأكيد �الأوىل من نوعها يف 

�لعامل �لعربي .
وب��دوره عرب �ل�صيد فهيم كاظم، �لرئي�ص 
�صعادته  ع���ن  �أدج������از،  ل�����ص��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
بنتائج هذ� �مل�صروع، وقال عقب �الجتماع: 
�ل�صناعة  ب��ني  للتعاون  مم��ت��از  م��ث��ال  ه��ذ� 
�لوطنية  �الأك��ادمي��ي��ة  و�ملوؤ�ص�صات  �ملحلية 
�لتي  للتحديات  مبتكرة  بحلول  للخروج 
�صركة  يف  و�صن�صتمر  ج��م��ي��ع��اً.  ن��و�ج��ه��ه��ا 
�أدجاز يف �لعمل عن كثب مع �صركائنا ومع 

ذوي �لعاقة لفائدة وم�صلحة بلدنا . 
با�صتيكية  �أغ�صية  ت�صنيع من��اذج  وقد مت 
�صممت خ�صي�صاً للعمل حتت �صغط عال، 
و�لقيام بدر��صات جتريبية حول �إز�لة ثاين 

�لهيدروجني  وكربيتيد  �لكربون  �أوك�صيد 
م�صابهة  ظ���روف  يف  �لطبيعي  �ل��غ��از  م��ن 
ل���ظ���روف �ل��ع��م��ل يف م��وق��ع ���ص��رك��ة �أدج����از 
)م����ن ح��ي��ث م�����ص��ت��وى �ل�����ص��غ��ط ودرج����ات 
�حل������ر�رة(. وجن���ح ف��ري��ق �ل��ع��م��ل يف �إز�ل���ة 
وكربيتيد  �لكربون  �أوك�صيد  ث��اين  غ��از�ت 
حتت  �لطبيعي  �ل��غ��از  م��ن  �ل��ه��ي��دروج��ني 
وهو  ج���وي،  �صغط   50 يبلغ  ع���اٍل  �صغط 
مثل  يف  عاملياً  ُي�صجل  ج��وي  �صغط  �أع��ل��ى 
ه���ذه �ل��ت��ج��ارب. ك��م��ا مت��ت در�����ص���ة تاأثر 
ت��رك��ي��ب �ل���غ���از )ون�����ص��ب��ة �ل�����ص��و�ئ��ل فيه(، 
وتركيب  �لبا�صتيكية،  �الأغ�صية  وحجم 
�ملذيبات،  تركيز  وم�صتويات  �لتلقيم،  غاز 
ون�����ص��ب��ة �ل���ت���ح���م���ي���ل، ودرج��������ات �حل������ر�رة 
و�ل�����ص��غ��ط �جل�����وي. ك��م��ا مت �ل��ت��اك��د من 
�لت�صغيلي  و�ل��ث��ب��ات  �ال���ص��ت��ق��ر�ر  م�صتوى 

لتلك �الأغ�صية �لبا�صتيكية. 

موريهرو  �ل�صيد  ق��ال  �الإط����ار،  ه��ذ�  ويف 
يو�صيد�، مدير عام مركز �لتعاون �لياباين 
للبرتول: لقد مت تطوير �أمن��وذج ريا�صي 
ثاين  غ���از�ت  �إز�ل����ة  عملية  مل��ح��اك��اة  �صامل 
�لهيدروجني  وكربيتيد  �لكربون  �أك�صيد 
من �لغاز �لطبيعي، كًا على حدة، وكذلك 
لكليهما ب�صكل متز�من، ومت حل جمموعة 
�لتحقق  ك��م��ا مت  ب��ن��ج��اح.  �مل����ع����ادالت  م���ن 
بالنموذج،  �ملتعلقة  �لتوقعات  �صحة  م��ن 
�ل��ت��ي مت  �ل��ب��ي��ان��ات و�ل��ن��ت��ائ��ج �لعملية  م��ع 
�حل�صول عليها يف �ملخترب يف ظل ظروف 
ذلك،  �إىل  وباالإ�صافة  خمتلفة.  ت�صغيلية 
�لتف�صيلية  �لت�صاميم  م��ن  �الن��ت��ه��اء  مت 
�الأولية ملحطة جتريبية با�صتخد�م تنبوؤ�ت 
وتوقعات �لنموذج �لريا�صي. كما مت �إجر�ء 
ملعاير  ت�صتجيب  للمخاطر  در��صة حتليل 
�ل�صحة و�ل�صامة و�لبيئة �ملعمول بها يف 

�صركة �أدجاز . 
�لعديد من  للم�صروع  كانت  و�أخ��ر�ً، فقد 
ثاث  ت�صجيل  و�أهمها  �الأخ���رى،  �لنتائج 
بر�ء�ت �خرت�ع، وتقدمي 21 در��صة بحثية 
�إىل �ملجات �لعلمية �ملتخ�ص�صة يف �لعامل، 
وثمانية ع�صر عر�صاً تو�صيحياً يف خمتلف 
توىل  كما  و�ل�صناعية.  �لعلمية  �ملوؤمتر�ت 
متخ�ص�ص  خمترب  تطوير  �مل�صروع  فريق 
يف �الأغ�صية �لبا�صتيكية باأرقى �ملو��صفات 

�لعاملية. 
ما�صاكي  �ل���ي���اب���اين  �ل��ربوف�����ص��ور  وي���ق���ول 
كيوتو  م��ع��ه��د  يف  �الأ�����ص����ت����اذ  ت����ر�م����وت����و، 
للتكنولوجيا، و�أحد �أهم �خلرب�ء �لعامليني 
�ل��ت��ق��ن��ي��ة، �إن ف��ري��ق �مل�����ص��روع قد  يف ه���ذه 
�كت�صب معرفة وخربة يف هذ� �ملجال ترقى 
�إىل �أف�صل ما هو متوفر عاملياَ �صمن هذ� 

�لتخ�ص�ص. 

م�ست�سفى ت�ام ي�ستقبل القافلة ال�ردية
•• العني - الفجر:

�ل�صرطان  م��ر���ص��ى  ل��ع��اج  �ل��رئ��ي�����ص��ي  �مل��رك��ز  ت���و�م  م�صت�صفى  ��صتقبل 
�إل��ي��ه حاالت  وحُت���ال  �إقليمياً  مرجعياً  م��رك��ز�ً  ُيعترب  و�ل���ذي  �ل��دول��ة  يف 
�لعاملية  �أحدث �ملعاير  �ل�صرطان للت�صخي�ص و�لعاج �لتخ�ص�صي وفق 
ء�ً بذلك دور�ً ر�ئد�ً يف منطقة �خلليج، �لقافلة �لوردية �لتي �تخذت  ُمتَبوِّ
تو�م كمحطة وقوف لها �ليوم �صمن جولتها يف مدينة �لعني، �إذ ت�صعى 
�لقافلة �لوردية �إىل تثقيف �جلمهور بدولة �الإمار�ت حول �أهمية �لك�صف 

�ملبكر و�لفح�ص �ل�صريري �لدوري �ملنتظم ملكافحة �صرطان �لثدي.
لقد ��صتحق م�صت�صفى تو�م عن جد�ره �صمعته كم�صت�صفى ر�ئد يف رعاية 
مر�صى �ل�صرطان و ذلك على مدى 30 عاماً، و خال �ل�صنو�ت �خلم�ص 
�ملا�صية و�صلت حماته �لتوعية �لتي نفذها حول مر�ص �ل�صرطان �إىل 
ع�صر�ت �الآالف من �لنا�ص و�صاعدت يف �إنقاذ �لعديد من �الأرو�ح. كما و 
ينظم م�صت�صفى تو�م �صنوياً موؤمتر �الإمار�ت لاأور�م �ل�صرطانية،و�لذي 
�ملرح  �صباق  ينظم  كما  �الأور�م.  ع��اج  جم��ال  يف  عامليني  خ��رب�ء  يجمع 
�ل�صنوي �لذي ي�صارك فيه عائات مر�صى �ل�صرطان يتبادلون يف خاله 
�أك��رب �الأث��ر يف ن�صر �لوعي و�إح���د�ث ف��رق يف  �أر�آءه���م وجتاربهم مما له 
م�صت�صفى  �أول  ت��و�م  �أ�صبح   2009 ع��ام  ففي  �لثدي،  �صرطان  مكافحة 
على �الإطاق يف �ل�صرق �الأو�صط يقدم خدمة وحدة �ملاموجر�م �ملتنقلة 
لتقدمي �لفح�ص �ملجاين، يف حماولة للحد من �لت�صخي�ص �ملتاأخر �لذي 

ي�صبب يف �رتفاع معدل وفيات ب�صبب �ل�صرطان.
 17 �لعني على �متد�د  �ليوم مدينة  �لوردية جابت  �لقافلة  �أن  و يذكر 
�ل��ري��ا���ص��ي( مرور�ً  �ل��ع��ني  �ل�صيخ طحنون )ن���ادي  ����ص��ت��اد  م��ن  ب���دء�ً  ك��م 
ببلدية �لعني وجامعة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف منطقة )�ملويجعي( 
مبادرة  �أن  �إىل  �لتنويه  ويجدر  ت��و�م،  م�صت�صفى  �إىل  طريقها  وو��صلت 
�أ���ص��دق��اء م��ر���ص��ى �ل�صرطان(  �أ���ص��دق��اء م��ر���ص��ى �ل�����ص��رط��ان )ج��م��ع��ي��ة 
�خلرية، و�لقافلة �لوردية، يعمان على ن�صر �لوعي ب�صرطان �لثدي و 
تثقيف �جلمهور حول �أهمية �لك�صف �ملبكر باإجر�ء �لتحاليل �ل�صعاعية 
�لتربعات  جمع  على  ي�����ص��اع��د�ن  كما  روت��ي��ن��ي��ة.  ب�����ص��ورة  )�مل��ام��وج��ر�م( 
لدعم �أهد�ف �حلملة يف تقدمي خدمة ت�صوير �لثدي باالأ�صعة �ل�صينية 
�الإمار�ت  دول��ة  �أن��ح��اء  للمقيمات يف جميع  وذل��ك  )�مل��ام��وغ��ر�م( جماناً 
فر�صان  ي�صعى  و  �ملتنقلة.  للثدي  �ل�صعاعي  �لت�صوير  وح��دة  با�صتخد�م 
ل�صرطان  �ملبكر  �لك�صف  �أهمية  ح��ول  �لوعي  ن�صر  �إىل  �ل��وردي��ة  �لقافلة 
�لت�صوير  تقدم  �لتي  �ملتنقة  �لعياد�ت  باإقامة  �لطبية،  �لعناية  و  �لثدي 
)�ملاموجر�م(  �ل�صينية  و�الأ���ص��ع��ة  )�ل�����ص��ون��ار(  �ل�صوتية  ف��وق  ب��امل��وج��ات 

للثدي و�لك�صف عن �أنو�ع �أخرى من �ل�صرطان.
وتعليقا على جناح �حلملة يف هذ� �لعام، قالت �لدكتورة �صو�صن ما�صي، 
�الأمني �لعام جلمعية �أ�صدقاء مر�صى �ل�صرطان �خلرية، ورئي�ص جلنة 
�لقافلة �لوردية �لطبية و�لتوعية: ي�صرنا �أن ناحظ زيادة ن�صبة �لوعي 
حول �صرطان �لثدي و �أهمية �لك�صف �ملبكر يف مدينة �لعني فلقد بد�أنا 
جوالت فر�صان �لقافلة �لوردية �ل�صنوية قبل ثاث �صنو�ت، وهدفنا هذ� 
�لعام هو �إجر�ء5000 فح�ص عايل �جلودة و�ليوم �ملو�فق لليوم �لتا�صع 
�أ�صبحنا قريبون جد�ً من حتقيق �لرقم �لهدف،  من بدء هذه �حلملة 
ونحن فخورون ب�صر�كتنا مع مر�كز �الأور�م �ملعروفة مثل م�صت�صفى تو�م 
ل�صمان قيام �أكرب عدد من �ملقيمني يف دولة �الإمار�ت باإجر�ء �الإختبار�ت 
وتقليل  �ل�صرطان  تف�صي  للحد من  �ل�صعاعية  �لفحو�صات  و  �ل�صريرية 

معدل �الإ�صابة به يف جمتمعنا .
وقال �لدكتور حممد ب�صر، مدير مركز �لعناية ب�صحة �لثدي مب�صت�صفى 
تو�م : ي�صعدنا �أن نرحب بالقافلة �لوردية ون�صيد بفر�صانهم �ملتطوعني 
�لتي  �أهد�فها  وحتقيق  �ل�صامية  ر�صالتهم  الأد�ء  جهد�ً  ياألو�  مل  �لذين 
ُتعنى بتكثيف �لتوعية ب�صرطان �لثدي يف دولة �الإمار�ت �إن معظم حاالت 
و   40 بني  �أعمارهم  ت��رت�وح  �للو�تي  �لن�صاء  �لثدي حت��دث يف  �صرطان 
مافوق، كما وت�صر نتائج �لدر��صات �أن نتائج �لدر��صات �لطبية �حلديثة 
ت�صر �إىل �أنه يتم ت�صخي�ص �أكر من 80 يف �ملائة من �لن�صاء �مل�صابات 
ب�صرطان �لثدي يف �ل�صرق �الأو�صط بال�صرطان يف مرحلة متقدمة، مما 
�ل�صفاء منه. وميكن تقلي�ص  �ملتوفرة وفر�ص  يحد من خيار�ت �لعاج 
�لفحو�صات  زي���ادة  ط��ري��ق  ع��ن  بال�صرطان  �مل�صابني  �ملر�صى  م��ن  ع��دد 
�لكبر  و�جلهد  �خل��ري  �لعمل  ر  نقدِّ �إننا  �ملبكر.  و�لك�صف  �ل�صريرية 
�لقافلة  �أن�صطة  دعم  �إىل  ونتطلع  �لوردية  �لقافلة  فر�صان  يبذله  �لذي 

ومبادر�تها على مد�ر �لعام .
و�صتبلغ   2013 2 فرب�ير  �ل�صارقة يف  �لوردية يف  �لقافلة  ب��د�أت رحلة 
ذروتها يف �أبو ظبي يف 12 فرب�ير يف م�صت�صفى بر�جيل. وت�صم �لقافلة 
م��ا ي��زي��د ع��ن 200 ف��ار���ص يف ���ص��ورة ف��رق ت�صم ك��ل و�ح���دة منها 20 
فار�صاً. تعمل �لقافلة �لوردية على تكثيف �لتوعية حول �صرطان �لثدي، 
وت�صجيع �ملقيمني على �أهمية �لفح�ص �لذ�تي، وجمع �لتربعات ل�صر�ء 
ذلك  و  لتوفر  �الأب��ع��اد  ثاثية  �صور�ً  تعطي  متنقلة  ماموجر�م  وح��دة 

جماناً ل�صكان �لدولة من �ملو�طنني و �ملقيمني.
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تقنية جديدة لتحلية الغاز الطبيعي

جامعة الإمارات ومركز التعاون الياباين للبرتول 
و�سركة اأدجاز ي�سارك�ن يف حتقيق اإجناز �سناعي جديد

ا�شتحدث املنطقة الوردية ود�شن اأجهزة متطورة للت�شوير الإ�شعاعي ثالثي الأبعاد للفح�س والت�شخي�س

القافلة ال�ردية حتط رحالها يف م�ست�سفى العني



ملدة  �ال�صرتخاء  ��صتجابة  �إث���ارة  �أن  �الأب��ح��اث  وتظهر 
ال تقل عن 10 دقائق �إىل 20 دقيقة يف �ليوم توؤتي 
�ل�صد�ع،  تبعد  ف��ه��ي  �ل���ط���رق.  م��ن  ك��ث��ر  ث��م��اره��ا يف 
�صغط  وتخف�ص  �أف�صل،  ب�صكل  �ل��ن��وم  على  وت�صاعد 
�لدم. ويقول بيج بامي، مدير مركز �لتدريب يف معهد 
�أو  تختفي  كلها  �الإج��ه��اد  �أث���ار  �إن  )ب��ن�����ص��ون-ه��ري( 
��صتجابة  حالة  �إىل  �ل�صخ�ص  ينتقل  عندما  تنخف�ص 

�ال�صرتخاء.
�أن  �ل�صخ�ص  من  �ال�صرتخاء  ��صتجابة  �إث��ارة  تتطلب 
يحافظ على �لرتكيز �لذهني عن طريق تكر�ر �صوت 

معني �أو كلمة �أو جملة معينة، باالإ�صافة �إىل جتاهل 
�الأفكار �ليومية.

الأن  ت�صت�صلم  ال  ف�����ور�ً،  ب����االإف����ادة  ت�����ص��ع��ر  مل  وب���ح���ال 
�ال�صرتخاء موهبة. وكاأي موهبة �أخرى فهي تتطور 

مع �لتمرين.
جملة ق�صرة لرتددها. �أو  كلمة  �خرت  • �أواًل: 

�أن يزعجك فيه  • ثانياً: �خرت مكاناً ال ميكن الأحد 
مريحة.  و�صعية  ويف  بهدوء  جتل�ص  �أن  ميكنك  حيث 
هذ�  �أن  �إال  �الأرج���ل،  �صابكي  يجل�صون  �أ�صخا�ص  ثمة 

�الأمر لي�ص �صرورياً.

لرتخي  دق��ي��ق��ة  وخ����ذ  ع��ي��ن��ي��ك  �أغ��م�����ص  • ث���ال���ث���اً: 
�إىل �صاقيك ثم �صدرك  �أ�صفل رجليك  ع�صاتك من 

وكتفيك فرقبتك ور�أ�صك.
ببطء وب�صكل طبيعي. وعند �لزفر  تنف�ص  • ر�بعاً: 
ردد �لكلمة �أو �جلملة �لتي �خرتتها. ميكنك �أي�صاً �أن 
تختار كلمة تقولها عند �ل�صهيق و�أخرى تقولها عند 

�لزفر.
جتاه  حكمي  وغر  �صلبياً  �صلوكاً  �عتمد  خام�صاً:   •
ع�صو�ئية،  �أف��ك��ار  بالك  على  تخطر  عندما  �أف��ك��ارك. 

�قبلها بهدوء ولكن عد �إىل �لرتكيز على تنف�صك.

 20 �أو   10 مل���دة  �ل��ت��م��ري��ن  ه���ذ�  �أك��م��ل  • ���ص��اد���ص��اً: 
�لوقت  من  للتحقق  عينيك  تفتح  �أن  ميكنك  دقيقة. 

ولكن ال ت�صتعمل �ملنبه.
ف����ور�ً ب��ع��د �نتهاء  رج��ل��ي��ك  ع��ل��ى  ت��ق��ف  ال  • ���ص��اب��ع��اً: 
�لتمرين. �بق جال�صاً بهدوء ملدة دقيقة تقريباً، و��صمح 
عينيك  �فتح  ثم  وم��ن  بالك  على  تخطر  �أن  لاأفكار 

و�بق جال�صاً لدقيقة �أخرى قبل �أن تقف.
يومياً.  مرتني  �أو  م��رة  �لتمرين  بهذ�  قم  ثامناً:   •
�أف�����ص��ل �الأوق������ات مل��م��ار���ص��ة ه���ذ� �ل��ت��م��ري��ن ق��ب��ل وقت 

�لفطور �أو �لع�صاء.

ي�صك �لبع�ص يف كل �صيء، يتوّخى �حلذر د�ئماً خوفاً من �خلد�ع. 
فما م�صدر هذه �لريبة من �لعامل �خلارجي؟ هل ميكن �أن نتعلم 

كيفية تبديد خماوفنا؟
تقول �م حممد )41 عاماً(: )�أنا من �الأ�صخا�ص �لذين يقارنون 
�الأ�صعار، كما يفعل �جلميع، لكن ال يتوقف �الأمر هنا. ففي �لعمل 
كما �حلياة �لعاطفية، �أخاف د�ئماً من �خليانة �أو �خلد�ع. �أت�صاءل 
�أي�صاً ما �إذ� كان و�لد�ي يحبانني كاأختي. �أحتاج د�ئماً �إىل �صيء يف 
ف��اإذ� بذلت بع�ص �جلهود، يجب على زوج��ي بذل �جلهود  �ملقابل، 
نف�صها. �أعد �صاعات عمل زمائي، و�أ�صك يف كام �أوالدي… هذه 

هي عاقتي بالعامل، وهي متعبة جد�ً(.
نعي�ص يف جمتمع من �الإغر�ء�ت �لد�ئمة. تكر �أمامنا �خليار�ت: 
كان ميكن  باالأف�صل،  و�الأ�صدقاء… يحق يل  و�الأ�صعار  �ملنتجات 
�حل�صول على �الأف�صل… �تخاذ �لقر�ر �ل�صحيح يعني �حل�صول 
على �الأف�صل على �صعيد �ل�صريك �أو �لت�صوق �أو �لعمل. فمجتمعنا 
يقدم لنا و�صائل كثرة لنكون من �لفائزين، ويقلل �أكر فاأكر من 

قيمة �ملغفل. بهذه �لطريقة ت�صبح �صورة �لذ�ت �أكر �صعفاً.
�أرى �لعامل بنظرة �صود�وية: تنتج هذه �لريبة �ملتطرفة من �إطار 
و�لعامل  و�الآخرين  نف�صه  حول  �لفرد  فاعتقاد�ت  �صلبي.  مرجعي 
جتعله يتقبل �حلقيقة بكثر من �خلوف. فيظن مثًا �أنه �صعيف 

و�أن �الآخر يبحث �أواًل عن م�صاحله �أو �أن �لعامل �صرير.
�لطفولة.  تاأتي من  ما  �ل�صود�وية؟ غالباً  �الأفكار  ما م�صدر هذه 
لذلك،  ح��دت��ه.  زي���ادة  �أو  ت�صكينه  ميكن  للطفل  �حل�صا�ص  ف��امل��ز�ج 
فاالأهل �لقليلو �لثقة باالآخرين يدفعون �لطفل �إىل عدم �العتماد 
يفرطون يف حماية  �ل��ذي��ن  �الأه���ل  �مل��ق��اب��ل،  يف  نف�صه.  على  ���ص��وى 

�أطفالهم يولدون �خلوف من �خلارج يف نف�ص �لطفل.
�أحياناً  يقت�صر  �ملتطرفة هذ�  �لوقاية  باأنني حم��روم: مبد�أ  �أ�صعر 
ع��ل��ى ج��ن��ون �ل��ع��ظ��م��ة. وي�����ص��ب��ح �ل��ت��ع��ري��ف ع��ن �ل��ن��ف�����ص ك�صحية 

حمتملة منط عي�ص وحياة. فن�صعف من جر�ء ف�صل نرج�صي وال 
نعود ند�فع عن �أنف�صنا بل نهاجم. وت�صكل �لثقة بالنف�ص وباالآخر 
خطر�ً كبر�ً بالن�صبة �إلينا. ما هو �إذ�ً هذ� �لتهديد �لر��صخ؟ يعني 
�الآخر  ميلكني  �حلرمان.  �أو  لاآخر  �ال�صت�صام  للخد�ع  �خل�صوع 
�أو  �أو �حلبيب  �أح��د، رب �لعمل  �إذ� متكن  �أ�صبحت ملكه.  و�أن��ا هنا، 
�البن �أو �ل�صديق من �حل�صول علي �إذ�ً �أنا مل �أعد نف�صي. هل ثمة 

خطر �أكرب؟

ما العمل؟
ف اإىل املتالعبني احلقيقيني تعرَّ

�لتقنيات  �إدر�ك  ح���اول  ب��و���ص��وح،  �أح��ده��م  �ح��ت��ي��ال  يظهر  عندما 
�أو �الحتماء منها.  با�صتيعابها  ي�صمح لك  �مل�صتخدمة منه، فذلك 

تذكر، ال ميكنك تغير �لعامل، لكن ميكنك تغير نظرتك �إليه.

راهن على الثقة
ك��اف ويف  ف��اأن��ت ال حتمي نف�صك ب�صكل  �خل��وف ال مينع �خل��ط��ر، 
�ملقابل حترم نف�صك من كل �صيء. عندما تتلقى هدية �أو جماملة، 
تت�صاءل ما �إذ� كان �الآخر يحاول �صر�وؤك. لكن �أين تكمن �خلطورة 
يف تقبل ما يقدم �إليك؟ فخذ بع�ص �لوقت و��صاأل نق�صك �إذ� كان 

با�صتطاعتك �ختيار �لثقة من دون �ملخاطرة بذلك.

قّيم نف�شك
خماوفك؟  تتجلى  جم��ال  �أي  )يف  بالت�صاوؤل:  �خل���رب�ء  ين�صحك 
�النعز�ل:  تد�عيات  ه��ي  م��ا  �لعامة؟  �لعاقات  �مل���ايل؟  �مل��ج��ال  يف 
�ليومية، حاول  �إذ� �جتاحت خماوفك حياتك  �ل�صخ�صية؟  ق�صاوة 
�ال�صتقر�ر  بع�ص  لك  يوؤمن  نف�صي  معالج  مب�صاعدة  حتّدثها  �أن 

و�ل�صكينة.
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هل تعبت من الإجهاد اليومي؟ جرب اإذًا و�شيلة ب�شيطة وجمانية وقوية ا�شمها )ا�شتجابة ال�شرتخاء( وهي و�شيلة �شهلة 
للو�شول اإىل حالة ال�شرتخاء الذهني، طورها وعممها طبيب القلب الأ�شتاذ يف جامعة هارفارد الطبية دكتور هربرت 

بن�شون وقد اأ�شبح املدير اجلديد ملركز )بن�شون-هرني( للعناية بالذهن واجل�شم التابع مل�شت�شفى م�شا�شو�شت�س.

هل تخاف من اخلداع ؟

املراأة قادرة على معرفة الرجل كيف تتخل�س من الإجهاد يف 8 خط�ات؟
اخلائن مبجرد النظر يف وجهه 

�أن يعرفن  �أن بو�صع �لن�صاء  �أظهرت در��صة ��صرت�لية ن�صرت نتائجها �م�ص 
�لنظر يف وجهه،  �إذ� كان رجل غريب خمل�صا مبجرد  �لدقة ما  بقدر من 
لكن يبدو �أن �لرجال ال ميتلكون هذه �لقدرة عندما يحاولون �لتحقق من 

�إخا�ص �لن�صاء.
�لن�صاء  �أن  �لباحثون  وج��د  ل��رتز(  )بيولوجي  مطبوعة  يف  ن�صر  بحث  ويف 

ينزعن ال�صد�ر �أحكامهن بناء على مدى رجولة مامح �لرجل.
��صرت�ليا  و�صرتن  جامعة  من  رودز  جيليان  بقيادة  �لباحثني  فريق  وق��ال 
مبقايي�ص  �رتباطا  �أظهرت  �الخا�ص  لعدم  �لن�صاء  )ت�صنيفات  ب��رث:  يف 

�خليانة �لفعلية(.
و�أ�صاف: )مت ت�صنيف �لرجال ذوي �ملامح �الكر رجولة على �أن �رتكابهم 
�أكر  �أنهم  و�أن لهم ما�صيا جن�صيا يثبت  �أك��ر ترجيحا  �أم��ر  فعل �خليانة 

خيانة من غرهم(.
ومل تكن �جلاذبية عن�صر� يف �أحكام �لن�صاء.

وخال �لدر��صة عر�صت على 34 رجا و34 �مر�أة �صور 189 بالغا من 
�لقوقاز وطلب منهم ت�صنيفهم ح�صب مدى �إخا�ص كل منهم.

وقارن �لباحثون �الجابات مبا كتبه �أ�صحاب �ل�صور عن �أنف�صهم ووجدو� �أن 
�لن�صاء كن �أقدر على ك�صف �ملخل�ص من �خلائن.

�أما �لرجال فقد حارو� يف �المر ومالو� الل�صاق �خليانة بالن�صاء �جلذ�بات 
رغم عدم وجود �أدلة توؤيد ذلك.

الثالثاء -    12   فبراير    2013 م    -    العـدد   10714
Tuesday   12   February    2013  -  Issue No   10714

العدد  10714 بتاريخ   2013/2/12     
   اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1567  جت كل- م ت- ب -اأظ

املتخ�ش�ش�شة: امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية
و�لغرب  �ل�صرق  �صركة  عليه:  مدعى  �المار�ت  �جلن�صية:  �لوطني  �خليمة  ر��ص  مدعي/بنك 
و�صحة  �حلق  ثبوت  �لدعوى:دعوى  مو�صوع  �المار�ت  �جلن�صية:  و�خرون  ذ.م.م  لاطار�ت 
�حلجز  �ملطلوب �عانهم/ 1-حممد بابا �صم�صي �جلن�صية: �ير�ن 2- عبد�هلل حممد عبد�هلل 
�المار�ت    �جلن�صية:  ذ.م.م  لاطار�ت  و�لغرب  �ل�صرق  3-�صركة  �المار�ت  �جلن�صية:  �ملرزوقي 
عنو�نه: بالن�صر)بورود �لتقرير( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة 
�ل�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/2/18 �ملو�فق  �الثنني  يوم 
�لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �صباحاً   8.30
و�صور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا  نهيان   �آل  مبع�صكر 
�صدر  �القل.  على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة   �جلل�صة  قبل  عليها  موقعا  �مل�صتند�تك 

بتاريخ 2013/2/10
قلم املحكمة التجارية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10714 بتاريخ   2013/2/12     
   اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/2  مد جز-�س ع-ب- ظ ف

من�صور  عليه:  مدعى  �صوريا  �جلن�صية:  نبوت  �بو  �لز�مل  ��صماعيل  مدعي/عارف 
حممد م�صطفى �آدم �جلن�صية: �ل�صود�ن مو�صوع �لدعوى:مطالبة مالية مببلغ وقدره 
�ل�صود�ن    �جلن�صية:  �آدم  م�صطفى  حممد  من�صور  �عانه/   �ملطلوب  درهم(    3000(
�لعظيم  باهلل  �ق�صم  �لتالية  بال�صيغة  �ليمني  بالن�صر حللف  بالن�صر)�عانه  عنو�نه: 
و�هلل  درهم   3000 وقدره  �ملدعي  ��صرتيتها من  �لتي   �ل�صيارة  بيع  مقابل  �صددت  �ين 
على ما �قول وكيل(  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم 
�الثنني �ملو�فق 2013/2/18 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 
8.30 �صباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �ل�صلع �البتد�ئية - �لكائنة حمكمة �ل�صلع 
�البتد�ئية    �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�صور� 
�مل�صتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�صة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. 

�صدر بتاريخ 2013/2/11

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ال�شلع االبتدائية

العدد  10714 بتاريخ   2013/2/12     
     اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1327  جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعي/�صركة فاطمة للتجارة و�صوبر ماركت ميثلها ح�صن علي  مطر �لريامي �مار�تي 
ميثلها  ذ.م.م   �ملدينة  حد�ئق  مطعم  عليه:  مدعى  �المار�ت   �جلن�صية:  �جلن�صية- 
�لدعوى:مطالبة مالية  �صاهر ح�صينيار هندي �جلن�صية: �المار�ت  مو�صوع  �صيان 
مببلغ 56.110.74 درهم �ملطلوب �عانه/  مطعم حد�ئق �ملدينة ذ.م.م  ميثلها �صيان 
 ) �لتقرير  بورود  بالن�صر)علما  عنو�نه:  �المار�ت   �جلن�صية:  هندي  ح�صينيار  �صاهر 
�ملو�فق  �الثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�ل�صاعة 8.30 �صباحاً  2013/2/18 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور 
�مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل 
قبل �جلل�صة  عليها  �مل�صتند�تك موقعا  بدفاعك و�صور�  �يد�ع مذكرة  وعليك  معتمد 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �صدر بتاريخ 2013/2/06

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية



24 الثالثاء -    12   فبراير    2013 م    -    العـدد   10714
Tuesday   12   February    2013  -  Issue No   10714

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2012/534  عقاري كلي                     
��ص(  ديفيليومبنت�ص )جيه يف  �ي جي  �صي  كيه  يو  �ملحكوم عليهما  /1-   �ىل 
�ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �الق��ام��ة   حم��ل  جم��ه��ويل  �لعقارية  بركيلي   -2 ليمتد 
�عاه  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف   2012/12/17 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت 
بتاريخ  �ل�صادر  �ملحكم  حكم  على  بامل�صادقة  جولوفكو  �وليك�صاندر  ل�صالح/ 
2012/2/15 يف �لدعوى �لتحكيمية ذ�ت �لرقم 2009/143 مركز دبي للتحكيم 
�لدويل- و�لزمت �ملدعى عليها �الوىل ر�صوم وم�صاريف  �لدعوى، ومبلغ �لف 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة .   حكما مبثابة �حل�صوري قابا لا�صتئناف خال 
ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العان �صدر با�صم �صاحب 

�ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�شم الدعاوي العقارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2012/2492 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �صده/1- جلف �صوليو�صن جروب   جمهول حمل �القامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/ باول جرمي مارتني وميثله: حكمت حممود فيا�ص   
�ملبلغ  �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدعوى  قد 
�ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب  وق��دره )48762(  به  �ملنفذ 
فان  .وعليه  �ملحكمة   خلزينة  ر�صوم  دره��م   2963 مبلغ  �ىل  .باال�صافة 
�اللتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العان. 
ق�شم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
 مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/914  عقاري كلي                     
�ىل �ملدعى عليه/1-  �جنيا الور� فوولر   جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�صوعها  �قام عليك  ع   قد  م  /�صركة �ماك للتمويل �ص 
بف�صخ عقد �اليجارة مو�صوع �لوحدة رقم )1604( يف مبنى يخت باي �ملوقع بني 
�لطرفني وكذلك ف�صخ �لتعهد�ت وخماطبة د�ئرة �الر��صي و�الماك بامارة دبي 
بالوحدة  �مللكية �خلا�صة  �صهادة  بالتمليك على  �ملنتهية  �الج��ارة  تاأ�صرة  اللغاء 
�ملحاماة.   و�ت��ع��اب  و�مل�صاريف  و�ل��ر���ص��وم  �ل�صو�غل  م��ن  خالية  �ل��وح��دة  وت�صليم 
بالقاعة  �ص   9:30 �ل�صاعة   2013/3/17 �ملو�فق  �الح��د  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت 
ch1A.1 لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �يام على �القل .  
 ق�شم الدعاوي العقارية                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
 مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/741  عقاري كلي                     
مبا  �القامة  حمل  جمهول  �لعامة   لا�صتثمار�ت  �خلليج  �صركة  عليه/1-   �ملدعى  �ىل 
قد  �ل�صام�صي   �لغبار  ر��صد  �صعيد  �صيف  وميثله:  كو�صيون  جيم�ص  /�صتيفن  �ملدعي  �ن 
�قام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالت�صديق و�عتماد قر�ر هيئة �لتحكيم �ملبني 
تف�صيا ب�صحيفة �لدعوى  و�ملرفق ��صله بحافظة �مل�صتند�ت �ملرفقة بائحة �لدعوى 
و�عتباره مبثابة �ل�صند �لتنفيذي و�لز�م �ملدعى عليها بتنفيذ �لقر�ر ح�صبما �نتهى �ليه 
هيئة �لتحكيم بال�صد�د �ىل �ملدعى مبلغ وقدره )248540.18 درهم( و�لفائدة �لقانونية 
9% من تاريخ 2012/4/30 و�لر�صوم و�مل�صاريف.   وحددت لها جل�صة يوم �خلمي�ص �ملو�فق 
من  �و  باحل�صور  مكلف  فانت  لذ�   ch1A.1 بالقاعة  �ص   9:30 �ل�صاعة   2013/3/14
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة 

بثاثة �يام على �القل .  
 ق�شم الدعاوي العقارية                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2011/2059  جتاري  كلي                     
حمل  جمهول  �لليبية  �لعربية  �جلوية  �خلطوط  �صركة  عليه/1-   �ملدعى  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /�صركة  فينان�صل �دفي�صوري جروب وميثلها عماد يعقوب 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�صوعها  �قام عليك  قد  كنعان  �صمر حليم  �صابا وميثله: 
وقدره  مببلغ  (ومايعادله  دوالر   21280000( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م 
و�مل�صاريف.  �ل��ط��ائ��رة  ت�صليم  ت��اري��خ  حتى  يت�صجد  وم��ا    ) دره���م   75000000(
بالقاعة  �ل�صاعة 9:30 �ص  �ملو�فق 2013/3/7  يوم �خلمي�ص  لها جل�صة  وح��ددت 
ch2.E.22 لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �يام على �القل  

،و يف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
 ق�شم الق�شايا التجارية                                                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/664  عقاري  كلي                     
حمل  جمهول  ذ.م.م    �ص  �نفي�صتمنت  ��صتار  �ر�صتقر�ط  �صركة  عليه/1-   �ملدعى  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /طوين جون �نطونيادي�ص وميثله: حممد علي عبد�هلل �لكمايل 
قد �قام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالثبوت و�ملحاكمة ��صد�ر �حلكم بالت�صديق 
�لتحكيمية رقم  بالق�صية  �لدويل  للتحكيم  دبي  �ل�صادر حتت مظلة مركز  �لقر�ر  على 
2010/83  بجل�صة 2011/10/29 و�لز�م �ملدعي عليه بالر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب 
�ملحاماة بحكم م�صمول بالنفاذ �ملعجل باكفالة.  وحددت لها جل�صة يوم �خلمي�ص �ملو�فق 
�و من  باحل�صور  فانت مكلف  لذ�   ch1.A.1 بالقاعة  �ل�صاعة 9:30 �ص   2013/3/21
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة 

بثاثة �يام على �القل  ،و يف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
 ق�شم الدعاوي العقارية                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/726  عقاري  كلي                     
�ىل �ملدعى عليهما/1-  دينا�صتي زرعوين �نك 2- بيتي للتطوير �لعقاري �ص م م 
جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /حممد منر علي وميثله: حكمت حممود 
عليهما  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق���ام  ق��د  فيا�ص  
و�لر�صوم  دره���م(   1656128( وق���دره  مببلغ  بينهما  فيما  و�لتكافل  بالت�صامن 
و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم �الحد �ملو�فق 2013/3/17 
�ل�صاعة 11:00 �ص بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك 
قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
�جلل�صة بثاثة �يام على �الق��ل  ،و يف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة 

ح�صوري.
 ق�شم الدعاوي العقارية                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2011/1018  جتاري  كلي                     
�مل��دع��ى عليها �الوىل-  �ع��ج��از خ��ان- ب�صفته مدير  �مل��دخ��ل  /1-  حممود  �ىل �خل�صم 
بريطاين �جلن�صية جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /مي يل جي زميطا�ص زميني 
�صيف عبيد علي �حلفيتي  �نونيم �صركت وميثله: حممد  �ن�صاء�ت  ومتال موهند�صلي 
 2302732( مببلغ  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  ق��د 
�لتام و�لر�صوم  �ل�صد�د  �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى  درهم( و�لفائدة 
و�مل�صاريف و�التعاب. وحددت لها جل�صة يوم �الحد �ملو�فق 2013/2/17 �ل�صاعة 9:30 �ص 
بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �يام على �القل  ،و يف حالة 

تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
 ق�شم الق�شايا التجارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
 مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2011/376  عقاري  كلي                     
�ىل �ملدعى عليه/1-  بروك�ص للو�صاطة �لعقارية جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي /حممد ع�صام �لدين حممود �حمد  قد �قام عليك �لدعوى ومو�صوعها 
ت��وؤدي للمدعي مبلغ وق��دره )649100 درهم(  بان  �ملدعي عليها  بالز�م  �ملطالبة 
و�لر�صوم و�مل�صاريف و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ال�صتحقاق وحتى 
�ملو�فق  �الربعاء  يوم  لها جل�صة  �ملحاماة.   وح��ددت  �تعاب  �لتام ومقابل  �ل�صد�د 
2013/3/6 �ل�صاعة 11:00 �ص بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�صور �و 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة 
ل��ذ� يجب  �لتقرير  ب��ورود  ونعلمكم  ،كما  �الق��ل   �ي��ام على  بثاثة  قبل �جلل�صة 

عليكم �حل�صور ال�صتام �لتقرير.
 ق�شم الدعاوي العقارية                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
مذكرة  اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/592  ا�شتئناف  عقاري

�ىل �مل�صتاأنف �صده / 1 -�يدين بلو ليمتد جمهول حمل �القامة مبا �ن 
��صتاأنف  قد  ب��در    �حمد  نبيه  يون�ص وميثله:  يا�صني  /��صامة  �مل�صتاأنف 
بتاريخ  كلي   عقاري   2011/25 رق��م  بالدعوى  �ل�صادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/ 
2012/10/22 وحددت لها جل�صه يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/3/5 �ل�صاعة 
ch1C.11  وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من  10.00 �صباحا بالقاعة  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا  .
ق�شم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�شتئناف

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
مذكرة  اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/798  ا�شتئناف  مدين
�ىل �مل�صتاأنف �صده / 1 -�صركة �دو�رد كوفال لا�صت�صار�ت جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �مل�صتاأنف /بهاء �لدين حممد عبد�لعال �لقدرة وميثله: 
�ح��م��د �صيف م��اج��د ب��ن ���ص��امل �مل��ط��رو���ص��ي ق��د ����ص��ت��اأن��ف �ل��ق��ر�ر/ �حلكم 
�ل�صادر بالدعوى رقم 2011/661 مدين كلي  بتاريخ 2012/8/8 وحددت 
لها جل�صه يوم �الحد �ملو�فق 2013/3/10 �ل�صاعة 10.00 �صباحا بالقاعة  
ch2D.17  وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا  .
ق�شم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�شتئناف

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
مذكرة  اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/939  ا�شتئناف  مدين
�ىل �مل�صتاأنف �صدهما / 1 -�حمد بخ�ص حممد خان 2- ��صماعيل عبد�هلل 
ح�صني عبد�هلل جمايل جمهويل حمل �القامة مبا �ن �مل�صتاأنف /مذكر 
�ملرباطي   نو�ل م�صطفى حممد �صالح  �لهاجري وميثله:  نا�صر مذكر 
قد ��صتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم 2012/66 مدين كلي  
بتاريخ 2012/10/24 وحددت لها جل�صه يوم �الحد �ملو�فق 2013/3/10 
�ل�صاعة 10.00 �صباحا بالقاعة  ch2D.17  وعليه يقت�صي ح�صوركم 

�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا  .
ق�شم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�شتئناف

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
مذكرة  اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1709  ا�شتئناف  عمايل

حمل  جمهول  �ملباين  ل�صيانة  �ل�صاعر  -خلفان   1 �صده/  �مل�صتاأنف  �ىل 
��صتاأنف  ق��د  ح�صني   منظور  �حمد  /�صوكت  �مل�صتاأنف  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة 
�لقر�ر/ �حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم 2012/3944 بتاريخ 2012/11/29 
وحددت لها جل�صه يوم �الثنني �ملو�فق 2013/3/4 �ل�صاعة 10.00 �صباحا 
بالقاعة  ch2D.19  وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا  .
ق�شم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�شتئناف

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
مذكرة  اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/927  ا�شتئناف  مدين
�ىل �مل�صتاأنف �صده / 1 -عذ�ري خالد حممد بن �صويد�ن جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �مل�صتاأنف /حممد علي �حمد حممد �حمد ��صيد وميثله: 
�ل��ق��ر�ر/ �حلكم  ��صتاأنف  ق��د  �ل��زرع��وين  �حمد  ع��ب��د�هلل حممد  من�صور 
 2012/10/23 بتاريخ  جزئي  م��دين   2012/47 رق��م  ب��ال��دع��وى  �ل�����ص��ادر 
وحددت لها جل�صه يوم �الحد �ملو�فق 2013/3/3 �ل�صاعة 10.00 �صباحا 
بالقاعة  ch2D.17  وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا  .
ق�شم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�شتئناف

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/367  ا�شتئناف  جتاري
�ىل �خل�صم �ملدخل / 1 -حاجي جان حممد يعقوب 2- حاجي حممد 
جتارة   /�صركة  �مل�صتاأنف  �ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهويل  يعقوب  �قبال 
رقم  بالدعوى  �ل�صادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��صتاأنف  قد  يعقوب  عبد�لرز�ق 
يوم  جل�صه  لها  وح���ددت   2012/3/26 بتاريخ  كلي  جت��اري   2010/1073
  ch2E.23 بالقاعة   �ل�صاعة 10.00 �صباحا  �ملو�فق 2013/3/3  �الحد 
تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�����ص��ورك��م  يقت�صي  وع��ل��ي��ه 

�صتجري حماكمتكم غيابيا  .
ق�شم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�شتئناف

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1384  ا�شتئناف  جتاري
يو�صف  )ذ.م.م(2-  �نرتنا�صيونال  �م  �يه  ��ص  -�صركة   1 �صدهم/  �مل�صتاأنف  �ىل 
بناي يكتا 3- �صام مهرد�د بناي يكتا 3- �صركة �مر الجوردي للتجارة �لعامة 
�ير�ن  ���ص��ادر�ت  �مل�صتاأنف /بنك  �ن  �الق��ام��ة مبا  )�����ص.ذ.م.م(  جمهويل حمل 
�لقا�صم قد  �ح��م��د حممد  �ب��ر�ه��ي��م حممد  ز�ي���د ومي��ث��ل��ه:  �ل�صيخ  ���ص��ارع  ف��رع 
��صتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم 2009/1613 جتاري كلي بتاريخ 
2012/11/20 وحددت لها جل�صه يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/4/3 �ل�صاعة 10.00 
�صباحا بالقاعة  ch2D.16  وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا  .
ق�شم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�شتئناف

العدد  10714 بتاريخ   2013/2/12     
اعالن احلكم يف الق�شية رقم 2012/1867 جتاري كلي  

�ىل �ملحكوم عليه/ �يك�صلنز� للمقاوالت �لعامة  �لعنو�ن بالن�صر نعلمك 
يف  �حلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د  2012/12/26م   �مل��و�ف��ق  بتاريخ  �ن��ه 
�صتايل الأعمال  موؤ�ص�صة هاي   / ل�صالح  �عاه  بالرقم  �ملذكورة  �لدعوى 
�ل��دي��ك��ور    ب��ال��ت��ايل:  حكمت �ملحكمة : �ل���ز�م �مل��دع��ى عليها ب��ان توؤدي 
للمدعي مبلغ   )21.500 درهم( و�حد وع�صرين �لفا وخم�صمائة درهم 
�ملو�فق  بتاريخ  �ملحكمة  وختم  بتوقيعي  �صدر  بامل�صاريف.   و�لزمتها 
�ليوم  �عتبار� من  يوما   30 لا�صتئناف خال  قابا  2013/2/10 حكما 

�لتايل لت�صلمك هذ� �مل�صتند.  
القا�شي/حممد حممود حممد ال�شيد    
 رئي�س الدائرة التجارية الكلية الرابعة    

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�شاء )      
املحكمة التجارية        

العدد  10714 بتاريخ   2013/2/12     
اعالن احلكم يف الق�شية رقم 2012/899 جتاري جزئي  

نعلمك  بالن�صر  �لعنو�ن  �لزجاج   الأعمال  �لتينان  موؤ�ص�صة  عليه/  �ملحكوم  �ىل 
�لدعوى  �ملو�فق 2012/12/26م  قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف  بتاريخ  �نه 
�ملذكورة بالرقم �عاه ل�صالح / ن�صار �حمد عزيز �لرحمن    بالتايل:  حكمت 
مبلغا  للمدعي  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م  �حل�����ص��وري:  �ملحكمة مبثابة 
وق��دره 100.000 درهم ) مائة �لف دره��م( و�لزمتها كذلك بامل�صاريف ومبلغ 
مائتي درهم �تعاب �ملحاماة ورف�صت ماعد� ذلك من طلبات.   �صدر بتوقيعي 
وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/2/6 حكما قابا لا�صتئناف خال 30 يوما 

�عتبار� من �ليوم �لتايل لت�صلمك هذ� �مل�صتند.  
القا�شي/علي را�شد احل�شاين
 رئي�س الدائرة التجارية اجلزئية الثالثة      

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�شاء )      
املحكمة التجارية        

العدد  10714 بتاريخ   2013/2/12     
   اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1358جت كل- م ت- ب- اأظ

مدعي/بال زكي عياد �جلن�صية:فل�صطني  مدعى عليه: �خل�صر عبيد حممد 
�ملطلوب  ح�صابي  خبر  ندب  �لدعوى:  مو�صوع  �ليمن  �جلن�صية:  خمزوم 
�عانه/�خل�صر عبيد حممد خمزوم �جلن�صية: �ليمن  عنو�نه: بالن�صر) بورود 
تقرير �خلربة �حل�صابية( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/2/18 �ملو�فق  �الثنني  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 �صباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي 
معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا  �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية 
�جلل�صة  قبل  عليها  �مل�صتند�تك موقعا  و�صور�  بدفاعك  �يد�ع مذكرة  وعليك 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �صدر بتاريخ 2013/2/11
قلم املحكمة التجارية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10714 بتاريخ   2013/2/12     
   اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1567  جت كل- م ت- ب -اأظ

املتخ�ش�ش�شة: امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية
و�لغرب  �ل�صرق  �صركة  عليه:  مدعى  �المار�ت  �جلن�صية:  �لوطني  �خليمة  ر��ص  مدعي/بنك 
و�صحة  �حلق  ثبوت  �لدعوى:دعوى  مو�صوع  �المار�ت  �جلن�صية:  و�خرون  ذ.م.م  لاطار�ت 
�حلجز  �ملطلوب �عانهم/ 1-حممد بابا �صم�صي �جلن�صية: �ير�ن 2- عبد�هلل حممد عبد�هلل 
�المار�ت    �جلن�صية:  ذ.م.م  لاطار�ت  و�لغرب  �ل�صرق  3-�صركة  �المار�ت  �جلن�صية:  �ملرزوقي 
عنو�نه: بالن�صر)بورود �لتقرير( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة 
�ل�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/2/18 �ملو�فق  �الثنني  يوم 
�لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �صباحاً   8.30
و�صور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا  نهيان   �آل  مبع�صكر 
�صدر  �القل.  على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة   �جلل�صة  قبل  عليها  موقعا  �مل�صتند�تك 

بتاريخ 2013/2/10
قلم املحكمة التجارية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10714 بتاريخ   2013/2/12     
   اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/2  مد جز-�س ع-ب- ظ ف

من�صور  عليه:  مدعى  �صوريا  �جلن�صية:  نبوت  �بو  �لز�مل  ��صماعيل  مدعي/عارف 
حممد م�صطفى �آدم �جلن�صية: �ل�صود�ن مو�صوع �لدعوى:مطالبة مالية مببلغ وقدره 
�ل�صود�ن    �جلن�صية:  �آدم  م�صطفى  حممد  من�صور  �عانه/   �ملطلوب  درهم(    3000(
�لعظيم  باهلل  �ق�صم  �لتالية  بال�صيغة  �ليمني  بالن�صر حللف  بالن�صر)�عانه  عنو�نه: 
و�هلل  درهم   3000 وقدره  �ملدعي  ��صرتيتها من  �لتي   �ل�صيارة  بيع  مقابل  �صددت  �ين 
على ما �قول وكيل(  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم 
�الثنني �ملو�فق 2013/2/18 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 
8.30 �صباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �ل�صلع �البتد�ئية - �لكائنة حمكمة �ل�صلع 
�البتد�ئية    �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�صور� 
�مل�صتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�صة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. 

�صدر بتاريخ 2013/2/11

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ال�شلع االبتدائية

العدد  10714 بتاريخ   2013/2/12     
     اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1327  جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعي/�صركة فاطمة للتجارة و�صوبر ماركت ميثلها ح�صن علي  مطر �لريامي �مار�تي 
ميثلها  ذ.م.م   �ملدينة  حد�ئق  مطعم  عليه:  مدعى  �المار�ت   �جلن�صية:  �جلن�صية- 
�لدعوى:مطالبة مالية  �صاهر ح�صينيار هندي �جلن�صية: �المار�ت  مو�صوع  �صيان 
مببلغ 56.110.74 درهم �ملطلوب �عانه/  مطعم حد�ئق �ملدينة ذ.م.م  ميثلها �صيان 
 ) �لتقرير  بورود  بالن�صر)علما  عنو�نه:  �المار�ت   �جلن�صية:  هندي  ح�صينيار  �صاهر 
�ملو�فق  �الثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�ل�صاعة 8.30 �صباحاً  2013/2/18 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور 
�مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل 
قبل �جلل�صة  عليها  �مل�صتند�تك موقعا  بدفاعك و�صور�  �يد�ع مذكرة  وعليك  معتمد 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �صدر بتاريخ 2013/2/06

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10714 بتاريخ   2013/2/12     

  اعـــــــــالن تغيري ا�شم
تقدمت �لينا /بدرية ف�شل �شيف ح�شني حم�شن العريفى /
�المار�تية �جلن�صية بطلب تغير ��صمها من )بدريه( �ىل) �صما( 
قيود  �و  �صو�بق  عليها  كانت  �ذ�  عما  لافادة  خماطبتكم  وتقرر 

جز�ئية متنع من تغير ��صمها، �و مطلوبة الأي جهة.
 فمن لديه �عرت��ص يتقدم به �ىل �لق�صم �ملذكور باملحكمة خال 

30 يوما من تاريخ ن�صر �العان .
عبدالودود اأحمد حممد

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  10714 بتاريخ   2013/2/12     
    اعالن بالن�شر 

�ملنظورة  �ي��ج��ار�ت   )2012/3361( رق��م  �لق�صية  يف  تقرر  لقد 
�مام جلنة ف�ص �ملنازعات �اليجارية )�بوظبي(- �للجنة �الوىل 
�خلوري،  �صادق  حممد  عبد�هلل  �ملدعي/عارف  من  و�ملرفوعة 
�لذي  �قبال حم�صو حمدو  �ملدعى عليه/ حممد  �ع��ان  وذل��ك 
�ملو�فق  �الرب��ع��اء  ي��وم  �ل��دع��وى جل�صة  لنظر  وق��د حت��دد  ن�صر� 
2013/2/20 يف �ل�صاعة 6.00 م�صاًء يف مقر �للجنة وذلك   على 

نفقة �صاحب �لعاقة.

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
 جلنة ف�س املنازعات االيجارية
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العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/797  مدين كلي         
�ىل �ملدعى عليه/1- �صركة دور�ن �ك�صربي�ص لل�صحن �جلوي ) �ص.ذ.م.م( وميثلها 
�صركة   / �ملدعي  �ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهول  علي   حممد  عبد�هلل  مديرها 
فيدر�ل �ك�صربي�ص �نرتنا�صيونال �نك وميثله: حممود حجاج عزب �بوجريدة   
بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره  �قام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة  قد 
 %9 �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  درهم(   700135(
من تاريخ �ال�صتحقاق يف 2010/6/20 وحتى �ل�صد�د �لتام.   وحددت لها جل�صة 
لذ�   ch1.C.15 بالقاعة  �ص   9:30 �ل�صاعة   2013/3/6 �ملو�فق  �الربعاء  يوم 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�صور  مكلف  فانت 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �يام على �القل . 
 ق�شم الق�شايا التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1247  مدين جزئي         
�ىل �ملدعى عليه/1- �صامل عبد�لرحيم �صامل �لتعبان  جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي / �صركة �الم��ار�ت لات�صاالت �ملتكاملة )�ص .م.ع(  وميثله: حممود 
حجاج عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملتنازع 
ي��وؤدي للمتنازع مبلغ وق��دره )3717.12 دره��م( و�لر�صوم و�مل�صاريف  بان  �صده 
وحتى  �ال�صتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
متام �ل�صد�د.  وحددت لها جل�صة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/2/19 �ل�صاعة 8:30 
قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�صور  مكلف  فانت  لذ�   ch2.D.17 بالقاعة  �ص 
�جلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثاثة �يام على �القل . 
 ق�شم الق�شايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1232  مدين جزئي         
�ل��درع��ى  جمهول حمل  �صامل حمد حميد  �ملدعى عليه/1- حمد�ن حمد  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي / �صركة �المار�ت لات�صاالت �ملتكاملة )�ص .م.ع(  وميثله: 
�ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  ع��زب  حجاج  حممود 
بالز�م �ملتنازع �صده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )6066.23درهم( و�لر�صوم 
و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ال�صتحقاق 
وحتى متام �ل�صد�د.  وحددت لها جل�صة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/3/13 �ل�صاعة 
ميثلك  م��ن  �و  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2.D.17 بالقاعة  ���ص   8:30
قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�صة بثاثة �يام على �القل . 
 ق�شم الق�شايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1248  مدين جزئي         
�ىل �ملدعى عليه/1- بايتوروتيل �ر�فيند�ن �نيل   جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي / �صركة �المار�ت لات�صاالت �ملتكاملة )�ص .م.ع(  وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملتنازع �صده 
بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )3841.53دره��م( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب 
متام  وحتى  �ال�صتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �مل��ح��ام��اة 
�ل�صاعة 8:30 �ص  �ل�صد�د.  وحددت لها جل�صة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/3/6 
بالقاعة ch2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �يام 

على �القل . 
 ق�شم الق�شايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/831  مدين جزئي         
�ىل �ملدعى عليه/1- خمي�ص حممد علي مبارك �لظاهري جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي / �صركة �المار�ت لات�صاالت �ملتكاملة )�ص .م.ع(  وميثله: حممود 
حجاج عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملتنازع 
ي��وؤدي للمتنازع مبلغ وق��دره )4282.07 دره��م( و�لر�صوم و�مل�صاريف  بان  �صده 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ال�صتحقاق وحتى متام 
�ل�صد�د.  وحددت لها جل�صة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/2/19 �ل�صاعة 8:30 �ص 
بالقاعة ch2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �يام 

على �القل .ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
 ق�شم الق�شايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/985  مدين جزئي         
�ىل �مل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- ل��ورن�����ص زي��ل��ر جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / 
�صركة �الم��ار�ت لات�صاالت �ملتكاملة )�ص .م.ع(  وميثله: حممود حجاج عزب 
�صده  �ملتنازع  بالز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة 
بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )3024.25 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب 
متام  وحتى  �ال�صتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �مل��ح��ام��اة 
�ل�صاعة 8:30 �ص  �ل�صد�د.  وحددت لها جل�صة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/3/6 
بالقاعة ch2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �يام 

على �القل .ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
 ق�شم الق�شايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/873  مدين جزئي         
�ىل �ملدعى عليه/1- حامد علي ب��ور     جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / 
�صركة �الم��ار�ت لات�صاالت �ملتكاملة )�ص .م.ع(  وميثله: حممود حجاج عزب 
�صده  �ملتنازع  بالز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة 
بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )3061.09دره��م( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب 
متام  وحتى  �ال�صتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �مل��ح��ام��اة 
�ل�صاعة 8:30 �ص  �ل�صد�د.  وحددت لها جل�صة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/3/6 
بالقاعة ch2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �يام 

على �القل .ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
 ق�شم الق�شايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1231  مدين جزئي         
�ىل �ملدعى عليه/1- حممد ��صماعيل رحمت �هلل جانديو جمهول حمل �القامة 
وميثله:  .م.ع(   )���ص  �ملتكاملة  لات�صاالت  �الم����ار�ت  �صركة   / �مل��دع��ي  �ن  مب��ا 
�ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  ع��زب  حجاج  حممود 
بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )6374.71 درهم(  و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب 
متام  وحتى  �ال�صتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �مل��ح��ام��اة 
�ل�صد�د.  وحددت لها جل�صة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/2/26 �ل�صاعة 8:30 �ص 
بالقاعة ch2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �يام 

على �القل .ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
 ق�شم الق�شايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/421  مدين جزئي         
�ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول  �صعيد  علي  عبد�هلل  خالد  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
�ملدعي / �صركة �المار�ت لات�صاالت �ملتكاملة )�ص .م.ع(  وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه 
بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )9680.03 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب 
متام  وحتى  �ال�صتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �مل��ح��ام��اة 
�ل�صد�د.    وحددت لها جل�صة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/3/6 �ل�صاعة 8:30 �ص 
بالقاعة ch2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �يام 

على �القل .ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
 ق�شم الق�شايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1236  مدين جزئي         
�ىل �ملدعى عليه/1- غ�صان حلمي حممد زيد �لكياين  جمهول حمل �القامة 
وميثله:  .م.ع(   )���ص  �ملتكاملة  لات�صاالت  �الم����ار�ت  �صركة   / �مل��دع��ي  �ن  مب��ا 
�ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  ع��زب  حجاج  حممود 
بالز�م �ملدعي عليها  مببلغ وقدره )4481.38 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب 
متام  وحتى  �ال�صتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �مل��ح��ام��اة 
�ل�صد�د.    وحددت لها جل�صة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/3/13 �ل�صاعة 8:30 �ص 
بالقاعة ch2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �يام 

على �القل . 
 ق�شم الق�شايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1220  مدين جزئي         
�ىل �ملدعى عليه/1- عبد�ل�صام �صلطاين علي   جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي / �صركة �المار�ت لات�صاالت �ملتكاملة )�ص .م.ع(  وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه  
مببلغ وقدره )3048.60 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ال�صتحقاق وحتى متام �ل�صد�د.    وحددت لها 
 ch2.D.17 جل�صة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/3/6 �ل�صاعة 8:30 �ص بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �يام على �القل . 
 ق�شم الق�شايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1216  مدين جزئي         
�ىل �ملدعى عليه/1- ه�صام �لك�ص دورهام   جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
/ �صركة �المار�ت لات�صاالت �ملتكاملة )�ص .م.ع(  وميثله: حممود حجاج عزب 
عليه   �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة 
مببلغ وقدره )4990.78 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ال�صتحقاق وحتى متام �ل�صد�د.    وحددت لها 
 ch2.D.17 جل�صة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/3/6 �ل�صاعة 8:30 �ص بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �يام على �القل . 
 ق�شم الق�شايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1005  مدين جزئي         
�ىل �ملدعى عليه/1- �حمد ه�صام بن حممد تاج �لدين جمهول حمل �القامة 
وميثله:  .م.ع(   )���ص  �ملتكاملة  لات�صاالت  �الم����ار�ت  �صركة   / �مل��دع��ي  �ن  مب��ا 
�ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  ع��زب  حجاج  حممود 
بالز�م �ملدعي عليه  مببلغ وقدره )3133.96 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب 
متام  وحتى  �ال�صتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �مل��ح��ام��اة 
�ل�صاعة 8:30 �ص  �ملو�فق 2013/3/6  �الربعاء  يوم  لها جل�صة  وح��ددت  �ل�صد�د. 
بالقاعة ch2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �يام 

على �القل . 
 ق�شم الق�شايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/989  مدين جزئي         
�ىل �ملدعى عليه/1- م�صطفى عادل حكيم مهدى  جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي / �صركة �الم��ار�ت لات�صاالت �ملتكاملة )�ص .م.ع(  وميثله: حممود 
حجاج عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
عليه  مببلغ وقدره )3024 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
لها  وح��ددت  �ل�صد�د.  متام  وحتى  �ال�صتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية 
 ch2.D.17 جل�صة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/3/13 �ل�صاعة 8:30 �ص بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �يام على �القل . 
 ق�شم الق�شايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/993  مدين جزئي         
�ىل �ملدعى عليه/1- �ميالوهي �صولومون �وجيكري   جمهول حمل �القامة 
وميثله:  .م.ع(   )���ص  �ملتكاملة  لات�صاالت  �الم����ار�ت  �صركة   / �مل��دع��ي  �ن  مب��ا 
�ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  ع��زب  حجاج  حممود 
بالز�م �ملدعي عليه  مببلغ وقدره )3370.59 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب 
متام  وحتى  �ال�صتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �مل��ح��ام��اة 
�ل�صد�د. وحددت لها جل�صة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/3/13 �ل�صاعة 8:30 �ص 
بالقاعة ch2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �يام 

على �القل . ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
 ق�شم الق�شايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/997  مدين جزئي         
�ىل �ملدعى عليه/1- م�صتاق ح�صني م�صيح م�صيح   جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي / �صركة �المار�ت لات�صاالت �ملتكاملة )�ص .م.ع(  وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه  
مببلغ وقدره )5092.63 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
لها  وح��ددت  �ل�صد�د.  متام  وحتى  �ال�صتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية 
 ch2.D.17 جل�صة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/3/13 �ل�صاعة 8:30 �ص بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �يام على �القل . ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
 ق�شم الق�شايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1219  مدين جزئي         
�ىل �ملدعى عليه/1- علي عبد�هلل ر��صد ح�صني عبد�هلل �لطينجي جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي / �صركة �المار�ت لات�صاالت �ملتكاملة )�ص .م.ع(  وميثله: 
�ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  ع��زب  حجاج  حممود 
و�مل�صاريف  و�ل��ر���ص��وم  دره���م(    13273.39( وق���دره  عليه مببلغ  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ال�صتحقاق وحتى متام 
�ل�صد�د.  وحددت لها جل�صة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/2/26 �ل�صاعة 8:30 �ص 
بالقاعة ch2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �يام 

على �القل .ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
 ق�شم الق�شايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1211  مدين جزئي         
�ىل �ملدعى عليه/1- عا�صف ح�صن علي ح�صن علي جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي / �صركة �الم��ار�ت لات�صاالت �ملتكاملة )�ص .م.ع(  وميثله: حممود 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  ق��د  �ب��وج��ري��دة  ع��زب  حجاج 
و�تعاب  و�مل�صاريف  و�ل��ر���ص��وم  دره���م(   15841.84( وق���دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ي 
متام  وحتى  �ال�صتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �مل��ح��ام��اة 
�ل�صد�د.  وحددت لها جل�صة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/2/26 �ل�صاعة 8:30 �ص 
بالقاعة ch2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �يام 

على �القل .ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
 ق�شم الق�شايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1207  مدين جزئي         
�ىل �ملدعى عليه/1- نبيل �نور بت حممد �نور بت  جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي / �صركة �الم��ار�ت لات�صاالت �ملتكاملة )�ص .م.ع(  وميثله: حممود 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  ق��د  �ب��وج��ري��دة  ع��زب  حجاج 
و�تعاب  و�مل�����ص��اري��ف  و�ل��ر���ص��وم  دره���م(   3498.57( وق���دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ي 
متام  وحتى  �ال�صتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �مل��ح��ام��اة 
�ل�صد�د.  وحددت لها جل�صة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/2/26 �ل�صاعة 8:30 �ص 
بالقاعة ch2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �يام 

على �القل .ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
 ق�شم الق�شايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1226  مدين  جزئي                      
�ىل �ملدعى عليه/1- خالد حممد عبد�هلل حممد �لنقبي جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي / �صركة �المار�ت لات�صاالت �ملتكاملة �ص م ع وميثله: حممود 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  ع��زب  حجاج 
و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م(   33335.81( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعى 
متام  وحتى  �ال�صتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �ملحاماه 
�ل�صد�د . وحددت لها جل�صة يوم �الحد �ملو�فق 2013/2/24 �ل�صاعة 8:30 �ص 
بالقاعة  ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �يام 

على �القل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري . 
ق�شم  الق�شايا التجارية واملدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1087  مدين  جزئي                      
�ن  �الق��ام��ة مب��ا  �مل��دع��ى عليه/1- قمر عبا�ص غ��ام �صبر جمهول حم��ل  �ىل 
�ملدعي / �صركة �المار�ت لات�صاالت �ملتكاملة �ص م ع وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه 
مببلغ وقدره )19071.64 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماه و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ال�صتحقاق وحتى متام �ل�صد�د . وحددت لها 
 ch1.A.1  جل�صة يوم �الحد �ملو�فق 2013/2/24 �ل�صاعة 8:30 �ص بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �يام على �القل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري . 
ق�شم  الق�شايا التجارية واملدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1158  مدين  جزئي                      
�ىل �ملدعى عليه/1- ز�هد يا�صني حممد يا�صني جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي / �صركة �المار�ت لات�صاالت �ملتكاملة �ص م ع وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه 
مببلغ وقدره )11429.26 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماه و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ال�صتحقاق وحتى متام �ل�صد�د . وحددت لها 
 ch1.A.1  جل�صة يوم �الحد �ملو�فق 2013/2/24 �ل�صاعة 8:30 �ص بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �يام على �القل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري . 
ق�شم  الق�شايا التجارية واملدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/800  مدين  جزئي                      
حمل  جمهول  �لبلو�صي  �بر�هيم  بن  �حمد  بن  عبد�هلل  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي / �صركة �المار�ت لات�صاالت �ملتكاملة �ص م ع وميثله: 
�ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  عزب  حجاج  حممود 
و�مل�صاريف  و�ل��ر���ص��وم  دره���م(   17565.96( وق���دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م 
وحتى  �ال�صتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماه  و�تعاب 
متام �ل�صد�د . وحددت لها جل�صة يوم �الحد �ملو�فق 2013/2/24 �ل�صاعة 8:30 
قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1.A.1 بالقاعة   �ص 
�جلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
بثاثة �يام على �القل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري . 

ق�شم  الق�شايا التجارية واملدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1203  مدين  جزئي                      
�ىل �ملدعى عليه/1- يا�صر ح�صني نا�صر حممد �لبلو�صي جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي / �صركة �المار�ت لات�صاالت �ملتكاملة �ص م ع وميثله: حممود 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  ع��زب  حجاج 
و�لفائدة  دره��م(   3.717.17( وق��دره  مبلغ  للمتنازع  ي��وؤدي  ب��ان  �صده  �ملتنازع 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ال�صتحقاق وحتى متام �ل�صد�د و�لز�م �ملتنازع 
يوم  جل�صة  لها  وح��ددت   . �ملحاماه  �تعاب  ومقابل  و�مل�صاريف  بالر�صوم  �صده 
لذ�   ch2.D.17 بالقاعة   �ص   8:30 �ل�صاعة   2013/2/19 �ملو�فق  �لثاثاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�صور  مكلف  فانت 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �يام على �القل . 
ق�شم  الق�شايا التجارية واملدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



ح��ي��ث ت��ن��ظ��م �ل������وز�رة ب��ال��ت��ع��اون م��ع �ل�����ص��رك��اء على 
م��دى �ل��ي��وم��ني �ل��ق��ادم��ني ور���ص��ة ب��ع��ن��و�ن ف��ن كتابة 
�لق�صة وت�صت�صيفها مدر�صة �صوكة للبنني، ثم ور�صة 
�خلا�ص(  م�صروعك  ت��ب��د�أ  )ك��ي��ف  ب��ع��ن��و�ن  تدريبية 
م�صاريع  ل��دع��م  ر����ص��د  ب��ن  حممد  موؤ�ص�صة  تقدمها 
كما  �الأ���ص��ا���ص��ي،  للتعليم  �صوكة  م��در���ص��ة  يف  �ل�صباب 
�لنجوم  ب��رو���ص��ة  �الول��ي��ة  �ال���ص��ع��اف��ات  ور���ص��ة  تنظم 
ور�ص  �ل��غ��ي��ل  ���ص��ب��اب  م��رك��ز  وي�صت�صيف  ل��اأط��ف��ال، 
�صندوق خليفة يوم غد �الأربعاء 13 فرب�ير �جلاري 
�ملنزلية(  )�مل�����ص��اري��ع  ع��ن��و�ن  حت��ت  بور�صة  لل�صيد�ت 
عنو�ن  بور�صة حتت  لل�صباب  14 فرب�ير  و�خلمي�ص 

)�مل�صاريع �لريادية(.
قد  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�صباب  �لثقافة  وز�رة  وكانت 
ن��ظ��م��ت خ���ال �ل��ي��وم��ني �مل��ا���ص��ي��ني، جم��م��وع��ة من 
�لقافلة  فعاليات  هام�ص  على  و�لفعاليات  �الأن�صطة 
��صتهلتها مبحا�صرة يف �ال�صعافات �الأولية يف مدر�صة 
مع  �لتعامل  كيفية  تناولت  للبنات  �لثانوية  ك���درة 
�الإ����ص���اب���ات �خل��ف��ي��ف��ة وت��ق��دمي �مل�����ص��اع��دة يف حاالت 
�لنزيف �لوريدي �أو �ل�صرياين و�إيقاف �لنزيف و�آلية 

ت�صميده، وذلك مب�صاركة نحو 70 طالبة.
�أد�رت �لور�صة فاطمة عبد �للطيف �أخ�صائي �لتثقيف 
�اللتز�م  �إن  وقالت  �ل�صحي،  ك��دره  مبركز  �ل�صحي 
�الأخاقي ملجتمعاتنا �ملعا�صرة �أوجب �أن يتم تقدمي 
ي��د �ل��ع��ون مل��ن ه��م ب��ح��اج��ة ل��ه��ا، و�أن �الإمل����ام بكيفية 
�إ�صعاف �مل�صاب �أو �إنقاذه بات �صرورة باالعتماد على 

�لتدريب على ذلك.
�صرورة  �الأول��ي��ة  �الإ�صعافات  �صندوق  �أن  و�أو���ص��ح��ت 
�أو  �ل��ع��م��ل  �أو  �ل�����ص��ي��ارة  �أو  �مل���ن���زل  ع��ن��ه��ا يف  غ��ن��ى  ال 
�لرحات، فوجود و�صائل �الإ�صعافات �الأولية ت�صاعد 
�مل�صاعفات  ح��دوث  وتفادي  �ل�صريع،  �الإ�صعاف  على 
�مل��رتت��ب��ة ع��ل��ى �الإ���ص��اب��ة، فمعظم �الإ���ص��اب��ات ميكن 
�لتعامل معها ب�صهولة وبقليل من �خلربة وكثر من 
على  �الأول��ي��ة  �الإ�صعافات  �صندوق  وبتجهيز  �لعناية 
�أكمل وجه. وركزت �ملحا�صرة حول طرق �الإ�صعافات 
�الأولية ال�صيما يف حو�دث �لطرق و�ملنازل و�ملد�ر�ص.

�لع�صماء  مبدر�صة  عبد�للطيف  فاطمة  قدمت  كما 
للبنات ومدر�صة مزون للبنات مبنطقة و�دي ��صفني 
حما�صرة �صحية ح�صرتها نحو 50 طالبة، تناولت 
خالها تعريف �لطالبات باأ�صاليب �لتغذية �ل�صليمة 
�مل��ت��و�ف��ق��ة مع  �الأغ���ذي���ة �ل�صحية  �خ��ت��ي��ار  وم��ع��اي��ر 

�لطبيعة.

و�أ�صبابها  �ل�صليمة  �ل��ت��غ��ذي��ة  م��ف��ه��وم  و��صتعر�صت 
�لتنوع  �أهمية  و�أو�صحت  �لغذ�ئي  �لنمط  يف  �ملتمثلة 
�ل��غ��ذ�ئ��ي مل���ا ل���ه م���ن ت���اأث���ر يف ح��ي��اة �الإن�������ص���ان كما 
ت��ن��اول��ت يف �مل��ح��ا���ص��رة �مل��ج��م��وع��ات �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة و�أن���و�ع 
�لوجبات �لتي ت�صاعد على �لتغذية �ل�صليمة، و�أهمية 
�صحي  ج�صم  لبناء  حياتنا  يف  و�مل��ع��ادن  �لفيتامينات 
متكامل، كما تطرقت �إىل كيفية �إعد�د وجبة �صحية 

متو�زنة.
وحذرت من مدمر�ت �لغذ�ء �لغر �صحي ب�صكل عام 
و�ملمار�صة  �ل�صليمة  �لتغذية  �أ�صاليب  �أو�صحت  كما 
�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة، �إ���ص��اف��ة ل��ل��ع��دي��د م��ن �ل��ن�����ص��ائ��ح �لعامة 

للتغذية.

و�أو�صح عبد�هلل حممد �لنعيمي مدير �إد�رة �الت�صال 
�ملجتمع  وتنمية  و�ل�صباب  �لثقافة  ب��وز�رة  �حلكومي 
�ل�صمو  �صاحب  ل��دع��وة  ��صتجابة  ج���اءت  �مل��ب��ادرة  �أن 
و�لوطني،  �ملجتمعي  �لتاحم  لتعزيز  �لدولة  رئي�ص 
كما �إنها تتو�فق مع روؤية �حلكومة �لر�صيدة 2021 
و�ل�صباب  �لثقافة  ل��وز�رة  �ال�صرت�تيجية  و�الأه���د�ف 
ب�صكل  وت�صهم   )2013  2011-( �ملجتمع  وتنمية 
ف���ع���ال يف ت�����ص��اف��ر ج���ه���ود ك���ل �جل���ه���ات و�ل��������وز�ر�ت 
و�لثقافية  �ملجتمعية  �لتنمية  حتقيق  يف  و�لهيئات 
و�ل���رت�ب���ط �مل��ج��ت��م��ع��ي و�الرت���ق���اء ب��احل�����ص �لوطني 
�إىل  م�صر�ً  م�صتوياته،  �أعلى  �إىل  �لوطن  �أبناء  لدى 
�أن �ملبادرة تتيح �لفر�صة للوز�رة يف �لو�صول باملنتج 

�لثقايف يف �الإمار�ت �إىل كل �أبناء �لدولة، �أينما كانو�، 
ومهما تباعدت �أماكن �صكناهم.

مبادرة  �إن  �ملحا�صر�ت  على  تعقيبا  �لنعيمي  وق��ال 
�ل��ق��و�ف��ل �ل��ث��ق��اف��ي��ة �ل��ت��ي جت���وب �أرج������اء �الإم������ار�ت 
�الإمار�تي  �ملجتمع  �حتياجات  تلبية  على  حت��ر���ص 
�لدور  تفعيل  �أن  م��و���ص��ح��اً  و�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
�لثقايف و�لتاحم �الجتماعي يعد �أحد �أهم �أولويات 
�أن  �إىل  �أه��د�ف��ه��ا، م�صر�  ر�أ����ص  وي��ق��ع على  �ل����وز�رة 
�ل��وز�رة تعمل كذلك على حماية �لرت�ث �الإمار�تي، 
مبختلف  �ملجتمعية  �لثقافية  �لتنمية  قيم  وتر�صيخ 
م��ب��ادر�ت ومنها  م��ن  م��ا تطلقه  م��ن خ��ال  �أ�صكالها 

�لقو�فل �لثقافية.

)ق�س�س ل ترويها ه�لي�ود مطلقًا( 
له�ارد ِزْن... يف البحث عن رف�س احلرب
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�شمن فعاليات القافلة الثقافية الأوىل لهذا العام

وزارة )الثقافة( تنظم حما�سرات ت�ع�ية مبدار�س �س�كة واملناطق املجاورة 

���ص��در ح��دي��ث��اً ع���ن )م��ن��ت��دى �مل���ع���ارف( يف ب����روت كتاب 
و�مل���وؤرخ  للمفكر  مطلقاً(  ه��ول��ي��وود  ت��روي��ه��ا  ال  )ق�ص�ص 
�الأمركي �لر�حل هو�رد ِزْن، ترجمة حمد �لعي�صى وقدم 
يف  �ملقيم  �لربيطاين  �ل�صحايف  �لكاتب  �لعربية  للطبعة 
ب���روت ب��ول ك��وخ��رن. ي��ت��ن��اول �ل��ك��ت��اب �ل��و�ق��ع �ل�صيا�صي 
مغاير  باأ�صلوب  �ملتحدة  �لواليات  يف  و�لتاريخي  و�لثقايف 

وخمتلف.
هوليوود  ت��روي��ه��ا  ال  )ق�����ص�����ص  زن  ه����و�رد  ك��ت��اب  يت�صكل 
�أوقات  يف  �ملبدعون  كالتايل:  ف�صول  �صبعة  من  مطلقاً( 
ترويها هوليوود  �إمي��ا غولدمان، ق�ص�ص ال  �حل��رب، عن 
�أو دور  �ل��ت��ع��ب��ر  �أم���رك���ا، و�ج����ب  م��ط��ل��ق��اً، �ل��ن�����ص��ر�ت يف 
وتقهقر  �أوب��ام��ا،  عقلية  تغير  �ملجتمع،  تغير  يف  �لفنان 
�أن  يتبني  �لكتاب  بد�ية  ومن  �الأمركية.  �الإمرب�طورية 
�لق�صية �لتي يطرحها �ملوؤلف دور �ملبدع يف �حلياة �لعامة، 
ويكتب يف هذ� �الإطار: )�لطريقة �لتي ي�صنفنا بها �ملجتمع 
ترعبني ج��د�ً. �أن��ا م���وؤرخ، ال �أري��د �أن �أك��ون جم��رد موؤرخ، 
�ملعرفة.  ف��روع  ف��رع من  مّنا يف  ك��اًّ  ي�صع  �ملجتمع  ولكن 
من  )عانيت  ي�صيف:  تخ�ص�صات(.  �إىل  يوزعنا  �إن��ه  نعم، 
هذ� خال حرب فيتنام، كانت هناك �جتماعات وموؤمتر�ت 
�آ�صيا،  للموؤرخني، بينما كانت �حلرب ت�صتعر جنوب �صرق 
وكان �ل�صوؤ�ل: )هل يجب على �ملوؤرخني �أن يتبنو� موقفاً 
من �حلرب؟(، لقد كان هناك جدل كبر بهذ� �خل�صو�ص. 
)�أننا  ين�ص على  لقر�ر  �ق��رت�ح��اً  ق��ّدم��و�  م��وؤرخ��ون  هناك 
نحن �ملوؤرخني نعتقد �أن �لواليات �ملتحدة يجب �أن تخرج 
من فيتنام(، ولكن �عرت�ص موؤرخون �آخرون على �لقر�ر 
قائلني: )�الأمر لي�ص �أننا نعتقد �أن �لواليات �ملتحدة يجب 
�أن تخرج من فيتنام، ولكننا جمّرد موؤرخني،  �أو ال يجب 
�ملوؤرخ  �إذ�ً؟  َمن  �صاأن  �خت�صا�صنا!  من  لي�ص  �لقر�ر  وه��ذ� 
�صاأين،  لي�ص  �إن��ه  يقول  و�ملحامي  ���ص��اأين،  لي�ص  �إن��ه  يقول 
ورج��ل �الأع��م��ال يقول �إن��ه لي�ص ���ص��اأين، و�مل��ب��دع يقول �إنه 
َم��ن ه��ذ� �الأم���ر؟! وه��ل يعني هذ�  �إذ�ً: �صاأن  ���ص��اأين،  لي�ص 
�إىل  �ل��ع��امل  يف  �لق�صايا  �أه���م  ح�صم  �أم���ر  �صترتكون  �أن��ك��م 
�أغبياء  نحن  هل  �لبلد؟  هذ�  حكم  يتولون  �لذين  �أولئك 

�إىل هذه �لدرجة؟!(.
)�إحدى  فيقول:  بول كوخرن  �لعربية  �لطبعة  �أما مقدم 

�أهم مهار�ت زن ككاتب وموؤرخ هي قدرته على �صرح فكرة 
من  لتت�صح  ب�صيط  ن��ري  باأ�صلوب  �لتاريخ  م��ن  ف��رتة  �أو 
�إعادة  ي�صجع على  ما  و�جت��اه عبار�ته،  ق��ر�ءة فحوى  �أول 
�لعو�مل  �أح��د  �أف��ك��اره(، لقد كان ذلك  للتعمق يف  �لقر�ءة 
�الأك��ر �صهرة )تاريخ �صعبي  �لتي �صاهمت يف جناح كتابه 
�أ�صلوب  لكن   ،1980 عام  �صدر  �ل��ذي  �ملتحدة(  للواليات 
�لكتابة و�صيلة لتقدمي �ملحتوي، �أي �لق�صة، وهو�رد زن فعل 
ذلك عن طريق تقدمي �ملا�صي، كما يف عنو�ن كتابه �الأ�صهر، 
من وجهة نظر �ل�صعب، �لتي تختلف د�ئماً عن وجهة نظر 
تاريخيا:  بهم  �مل�صبه  فيها  ي�صطف  كاملعتاد  �لتي  �لنخبة 
�ل�صاطني و�الأمر�ء و�مللوك و�لروؤ�صاء و�جلر�الت. على 
للرجال  و�أ�صماء  تو�ريخ  من  �أك��ر  زن  بح�صب  �لتاريخ  �أن 
م��ن ال يظهرون  ه��ن��اك  �ل�صخ�صيات  ه��ذه  ف���ور�ء  �ل��ك��ب��ار، 
�إنهم  عليهم،  �لتاريخ  �لكامر�  حامل  تركيز  عدم  ب�صبب 
�لنا�ص �ملهملني و�ملهم�صني �أي �جلماهر. ي�صتخدم زن هذ� 
�الأ�صلوب جلذب �لقارئ، وليثبت �أن �ملا�صي مثر لاهتمام 
حقاً، مبثل �أهمية �لزمن �حلا�صر، و�أن هناك حاجة ما�صة 
لفهم �لتاريخ مل�صاعدتنا على فهم �لعامل �لذي نعي�ص فيه. 
فاملا�صي لي�ص بعيد�ً، لكن الأ�صباب عديدة، ال يتم تدري�ص 
�لتاريخ هكذ� يف معظم �ملد�ر�ص، ما يتم تدري�صه هو تاريخ 
�نتقائي، مللء �لفجو�ت �لتاريخية �ملهملة ال بد للمرء من 
�ملبادرة بالتفكر �لعميق و�لبحث. وهذ� يعود بنا �إىل هذه 
�ملجموعة �لتي حتتوي على بع�ص ما مل ين�صر �صابقاً من 
خطب ومقاالت وحو�ر�ت زن يف �أو�خر �أيامه قبل وفاته يف 
�إد�رة  ��صتغال  على  رد�ً  كانتا  �أول خطبتني   .2010 عام 
جورج دبليو بو�ص هجمات 11 �صبتمرب، ل�صن حروب حيث 
�أر�د زن ت�صجيع �لنا�ص على �لت�صاوؤل عن دو�فع �حلكومة 
يف �صن حربني �صد �أفغان�صتان و�لعر�ق، مت�صخدماً �لتاريخ 
كمثال لت�صليط �ل�صوء على �أفر�د قاومو� طغيان �ل�صلطة 

وجهرو� باحلقيقة(.

نقد احلكومة
و�لنقد  وط��ن��ي،  عمل  �أع��ظ��م  �حلكومة  نقد  �أن  زن  يعترب 
لي�ص من خال �ل�صيا�صة فح�صب بل من خمتلف �ملجاالت 
و�لطرق، وهو يعطي دور�ً مهماً ل�صانعي �الأفام يف �لف�صل 

�لثالث �ملعنون )ق�ص�ص ال ترويها هوليوود مطلقا(، يقول 
هو�رد زن )لقد �صاهدنا �أفاماً عن كري�صتوفر كولومب�ص، 
ولكنني ال �أذكر �أي فيلم ك�صف �صورة كولومب�ص �حلقيقة، 
هل  �ملتوح�صة.  و�لر�أ�صمالية  �الأخ���اق  حتكمه  رج��ل  �أي 
�صتنتج هوليوود فيلماً عنه يهون من �الأخاق �لر�أ�صمالية 
يف ق��ت��ل �ل��ن��ا���ص م���ن �أج����ل �ل���ذه���ب وه����ذ� م���ا ك���ان يفعله 

كولومب�ص و�الأ�صبانيون؟(.
ي�صيف: )عندما كنت �أقر�أ عن �أ�صياء يف �لتاريخ �أفكر �أي�صاً 
�إذ� ما كانت قد حتولت �إىل فيلم �صينمائي؟ ولكن �حلالة 
مل تكن كذلك �أبد�ً. لقد �أ�صتغرق �الأمر بالن�صبة �إيل فرتة 
�لتي  مثل  �أفاماً  تنتج  �أن هوليوود مل  �أدرك  معتربة كي 
كنت �أفكر فيها. �أي �أن هوليوود لن تنتج �أفاماً توؤثر يف 
�أكر عن طبقتهم  �لنا�ص كي يكون عندهم وعي حقيقي 
�الجتماعية، �أو كي يكونو� م�صادين لفكرة �حلرب ب�صورة 
�أو  �مل�����ص��او�ة �جلندرية  �إىل  باحلاجة  وع��ي��اً  �أك��ر  �أو  �أك���ر، 
�ل��ع��رق��ي��ة(... وم���ا ي��ري��ده زن م��ن ه��ول��ي��وود ه��و �أن تنتج 
�أفاماً ت�صتطيع �أن جتعل فكرة �حلرب مرفو�صة ومقرفة 
عن  هوليوود  تنتجها  �لتي  �الأف���ام  �أن  فالنافل  للنا�ص. 
�لع�صكرية  �لبطولة  منها، متجد  �الآالف  وهناك  �حل��رب، 

د�ئماً.
ُولد هو�رد زن يف بروكلن، نيويورك، وخال �صنني مرحلته 
�جلامعية عمل يف حقل بناء �ل�صفن، ثم �ن�صم �إىل �ل�صاح 
�صكلت  �لثانية،  �لعاملية  �حل��رب  يف  طيار�ً  و�أ�صبح  �جل��وي 
عرف  �ل���ذي  �ل�صيا�صي  وع��ي��ه  ب��د�ي��ة  �حل���رب  يف  م�صاركته 
به يف ما بعد لي�صبح مناه�صا لفكرة �حلرب. ح�صل على 
دكتور�ه يف �لتاريخ من جامعة كولومبيا عام 1958 و�أنتج 
للواليات  �صعبي  )تاريخ  مبيعاً  �الأك��ر  �الأ�صطوري  عمله 
�ملتحدة( �لذي بيعت منه قر�بة مليوين ن�صخة، ويدر�ص يف 
�الأمركي  �لتاريخ  عر�ص  �أعاد  وفيه  و�لكليات،  �لثانويات 
م�صلطاً �ل�صوء على معاناة �الأمركيني �الأ�صليني، و�صارد�ً 
ومتهماً  �الأوروب���ي���ني،  ل��اأم��رك��ي��ني  �لتو�صعية  �ل��غ��زو�ت 
�إبادة. ي�صتنتج زن من  كري�صتوفر كولومب�ص ب�صن حروب 
تر�ث كولومب�ص عبثية �حلرب وجنونها، د�عياً باده �إىل 
�لتخلي عن تاريخها �لتو�صعي �الإمرب�طوري، و�لكف عن 

�لعنف وهدر �الأمو�ل.

•• دبي –الفجر:

تنظم وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع اليوم الثالثاء املوافق 12 فرباير اجلاري جمموعة من املحا�شرات وور�س العمل التوعوية 
لطالب وطالبات مدار�س منطقة �شوكة واملناطق املجاورة يف ا�شفني والعجيلي ووادي القوز ووادي ممدوح واحلويالت والتابعة لإمارة 
نهاية  تنطلق  والتي  املبادرة  عمر  من  ع�شر  والرابعة   2013 لعام  الأوىل  الثقافية  القافلة  فعاليات  هام�س  على  وذلك  اخليمة،  راأ�س 

الأ�شبوع اجلاري اخلمي�س املوافق 14 فرباير مبنطقة وادي �شوكة.

)زينب وماري ويا�سمني(
وماري  )زينب  بعنو�ن  و�لن�صر(، �صدرت  للدر��صات  �لعربية  )�ملوؤ�ص�صة  عن 
�أن  �صبق  �لتي  هادي،  مي�صلون  �لعر�قية  للموؤلفة  رو�ية جديدة  ويا�صمني( 
�ملوؤ�ص�صة نذكر منها: )�لعيون  �أعمااًل رو�ئية وق�ص�صية عدة، عن  �أ�صدرت 
�ل�صود، حفيد �لبي بي �صي، حلم وردي فاحت �للون، نبوءة فرعون، �حلدود 
�لربية(. من �أجو�ء �لرو�ية �جلديدة نقر�أ: توقف �ملطر فجاأة كما بد�أ فجاأة، 
فتغر �ملكان من ربعة �حلو�ص يف منزل زينب �ىل �صالون كبر يغني فيه 
هيثم يو�صف �أغنية حزينة... �جلدر�ن تغطيها لوحات وحتفيات... و�ل�صقف 
تتدىل منه ثريا كبرة جعلتني �أ�صعر باحلر�رة من �صدة �لوهج �لذي تبعثه 
ذهبياً  وجعله  وجهي  قهر  قد  �ل��دفء  �أن  �أح�ص�صت  �ل�صفر...  م�صابيحها 
بانتظام تر�قبني من مكانها  �لتي تتكتك  �ل�صاعة  و�أن  �للون،  �أحمر  ورمبا 
على �جلد�ر، و�صجرة �ل�صبار كذلك تر�قبني. لكن �ملر�أة �لتي ترتدي تنورة 

ق�صرة وال ت�صع حجاباً على �صعرها دخلت وقالت يل:
� �أين كنت يا �بنتي؟ ما �أحاك! تعايل... تعايل.

� دقيقة.
� ماذ� تفعلني؟ ال تعديل حجابك. هذ� �أبوك و�أنا �أمك.
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ل يهدر فيلم Deadfall اأي حلظة قبل اإطالع امل�شاهدين على ما ينتظرهم. 
بالكاد متر ب�شع ثوان على بدء الفيلم حتى تتطاير �شيارة يف الهواء، ثم 

ن�شاهد بحركة بطيئة كيف تنجرف ال�شيارة ومن يف داخلها )ثالثة ل�شو�س 
معهم كومة من الأموال النقدية( قبل اأن تهبط ب�شكل مقلوب على ثلوج �شمال 

مي�شيغان، ويكون راأ�س ال�شائق م�شطدمًا بالزجاج الأمامي. التفا�شيل يطلعنا 
عليها مايكل اأو�شالفن من )وا�شنطن بو�شت(.

ر�شالة عاملية تعك�س احلياة بطريقة جمازية من خالل الدماء وال�شحايا

املطاردات خ�سم  يف  العائلية  القيم   ...Deadfall

)دانيال دي- ل�ي�س( يف طريقه 
لالأو�سكار الثالث عن دوره يف )لينك�لن(

تر�صح �ملمثل �الإنكليزي د�نيال دي-لوي�ص جلائزة �الأو�صكار الأف�صل ممثل 
�إبر�هام  �صابقا  �الأم��رك��ي  �لرئي�ص  �صخ�صية  فيه  ج�صد  �ل���ذي  دوره  ع��ن 

لينكولن يف فيلم )لينكولن(، �لذي مت عر�صه يف نوفمرب �ملا�صي.
�إن�صيدر(  )هوليوود  ملوقع  �صتيلربغ  �صيتيفن  �ملخرج  �لفيلم  خم��رج  وق��ال 
�لذي  د�نيال،  حتول  فقد  عاما،   12 �إن هذ� �لفيلم ��صتحق فرتة �نتظار 
�لطويل  �لوجه  نف�ص  له  ن�صخة منه،  �إىل  لينكولن  �لرئي�ص  بتاتاً  ي�صبه  ال 
فريق  ب��ه  ق��ام  �ل��ذي  �ملكياج  بف�صل  �لدقيقة  و�مل��ام��ح  �حل���ادة  و�لق�صمات 
عمل �صخم ي�صم 30 متخ�ص�صا يف هذ� �ملجال. وقد تقم�ص د�نيال )دور 
)�صيادة  ب�  دئما  يلقبه  �لعمل  فريق  ب�صكل مذهل جعل  �الأمركي  �لرئي�ص 
�لرئي�ص( �أثناء ت�صوير �لفيلم. وقد ح�صل د�نيال على جائزة )�الأو�صكار( 
�الأوىل عام 1989 عن فيلم )قدمي �لي�صرى( عن ق�صة حقيقية للفنان 
�لتحكم  من  مينعه  ب�صلل  م�صابا  ول��د  �ل��ذي  ب���ر�ون،  كري�صتي  �الأيرلندي 
ر�صاما  لي�صبح  كافية  كانت  �لتي  �لي�صرى  قدمه  با�صتثناء  ج�صده  بجميع 
وكاتبا، �أما �الأو�صكار �لثانية فكان عام 2007 عن فيلم يحكي عن �صخ�صية 

معقدة الأحد �أغنياء �لنفط يف �أمركا مطلع �لقرن �ملا�صي.

ريت�سي يخرج دراما عن احلرب العاملية الثانية 
�لع�صابات، وجديده عمل ال  باأفام  ريت�صي  �لربيطاين غي  �ملخرج  ��صتهر 
يخلو من �مل�صد�صات، وهو م�صل�صل در�مي تدور �أحد�ثه خال �حلرب �لعاملية 
�لثانية. و�أفادت �صحيفة )�صن( �لربيطانية باأن ريت�صي يعمل على م�صل�صل 
جديد يتمحور حول جمموعة من �صاح �جلو �لذين خدمو� خال �حلرب 
�لعاملية �لثانية. وذكرت �أن هذ� �ملو�صوع حمبب �إىل قلب ريت�صي �لذي لديه 
�لقتال  �صاحة  يف  قتل  ريت�صي  �صتيو�رت  ج��ده  �إن  �إذ  قوية،  ع�صكرية  ج��ذور 
بفرن�صا يف عام 1940. وقال م�صدر مطلع �إن )غي متحم�ص جد�ً... لطاملا 
يحب  �أم��ر  �الأب��ط��ال  �أولئك  ق�صة  ورو�ي��ة  �لع�صكرية،  بال�صوؤون  مهتماً  ك��ان 
كثر�ً نقله �إىل جمموعة جديدة من �مل�صاهدين(. وت�صتند �لدر�ما �جلديدة 
�إىل كتاب يحمل عنو�ن )The Few( �أي �لقلة، �لذي يحكي ق�صة طاقم 

من �صاح �جلو �أنقذ بريطانيا من تهديد غزو �أملاين يف عام 1940.

�أن  �لنيوزيلندية  �وت��اغ��و  جامعة  �ع��دت��ه��ا  در����ص��ة  ذك���رت 
جيم�ص بوند يلجاأ �كر فاأكر �ىل )رخ�صة �لقتل( �لتي 
ميلكها فيلما بعد �آخر، يف �ل�صل�صلة �لتي يقوم ببطولتها 
منذ خم�صني عاما، معربة عن قلقها من �نعكا�صات �رتفاع 

حدة �لعنف هذه على �مل�صاهدين �ل�صباب.
22 فيلما حول مغامر�ت  و�صاهد �لباحثون يف �جلامعة 
�لتي  �لعنف  م�صاهد  كل  باإح�صاء  وقامو�   ،007 �لعميل 
و�لعنف  �لعنف �خلفيف  ذلك على فئتني:  بعد  �صنفوها 
خال  نتائجها  ن�صرت  �لتي  �لدر��صة،  و�ظهرت  �جل��دي. 
�ن  بدياتريك  �وف  )�ركايفز  جملة  يف  �حل��ايل  �ال�صبوع 
مبرتني  �كر  �لعنف  م�صاهد  �أن  ميدي�صني(،  �دولي�صنت 
يف فيلم )كو�نتوم �وف �صوال�ص( )2008(، مقارنة مبا 
كانت عليه يف �ول فيلم من �ل�صل�صلة، بعنو�ن )دكتور نو( 
�لعنف )�خلفيف( )دف��ع...( فبقي  �ما عدد    .)1962(
و�لهجمات  )�ل�صرب  )�جل��دي(  �لعنف  بينما  على حاله، 
�مل�صلحة �لتي قد توؤدي �ىل ��صابات بالغة �و �ملوت( فقد 
ز�دت ثاث مر�ت. و�صدد �ال�صتاذ �جلامعي بوب هانكوك�ص، 
�حد معدي هذه �لدر��صة، على �ن )در��صة معمقة تظهر 
�ن م�صاهدة �الطفال للعنف يف و�صائل �العام ميكن �ن 
و�لت�صرفات  �لعنف  �عمال  بني  �لتفريق  عدم  يف  ت�صاهم 

�لعدو�نية(.
�صل�صلة  �الف����ام عنفا يف  �ق���ل  �إن  ف��ري��ق �جل��ام��ع��ة  وق���ال 
جيم�ص بوند هو )ليف �آند ليت د�ي( )1973(، وهو �ول 
�صري  ��صهر عميل  دور  م��ور يف  فيلم من بطولة روج��ر 

يف �لعامل.
�ل�صل�صلة،  �فام  �آخر  ف��ال(،  )�صكاي  �لدر��صة  ت�صمل  ومل 
جناحا  ويلقى  �ل�صينما  �صاالت  يف  ر�هنا  يعر�ص  و�ل��ذي 

كبر�، �ذ �نها �جريت قبل �صدوره.

اأفالم جيم�س ب�ند تزداد عنفًا

�لنم�صاوي  �مل��خ��رج   Deadfall �أخ����رج 
�صتيفان  �أو�������ص������ك������ار  ج������ائ������زة  �حل������ائ������ز 
 Theأفامه� )م��������ن  روزوي�����ت�����������ص�����ك�����ي 
منوذج  و�لعمل   ،)Counterfeiters
من �الأفام �ل�صود�وية �حلديثة �لتي ت�صبه 

.Drive فيلم �ل�صنة �ملا�صية
�ل���ن���وع م���ن �الأف������ام بالعنف  ي��ت�����ص��م ه����ذ� 
�مل���ف���رط و�الأ�����ص����ل����وب �مل��ع��ا���ص��ر و�ل����روؤي����ة 
ب��ع��د ف���رتة ق�صرة،  �مل��خ��ت��ل��ف��ة.  �ل��ع��دم��ي��ة 
يجمع �لر�كبان �لناجيان، وهما �ل�صقيقان 
و�أوليفيا  ب��ان��ا  )�إي���ري���ك  ول���ي���ز�  �أدي�������ص���ون 
و�ي��ل��د(، معظم �الأم���و�ل وينطلقان ك��لٌّ يف 
بعد  ذل��ك  يح�صل  لكن  ك��ن��د�.  �إىل  طريقه 
�أن يطلق �أدي�صون �لنار على جندي يوقفه 
للتحقيق معه يف �أول حادثة �صمن �صل�صلة 

من �حلو�دث �ملريعة �لاحقة.
�لوقت!(.  نهدر  �أدي�صون: )دعونا ال  يقول 
ع���ل���ى عك�ص  �أب��������د�ً  �ل����وق����ت  ي���ه���در  ه����و ال 
ف�����رتة طويلة  ي��خ�����ص�����ص  �ل������ذي  �ل��ف��ي��ل��م 
�ل��ت��ي مت��ّه��د للخامتة  ل��ع��ر���ص �الأح������د�ث 
�ملُر�صية على نحو غريب.  ولكن  �لدموية 
ينق�صم  ول���ي���ز�،  �أدي�����ص��ون  ي��ف��رتق  �أن  ب��ع��د 
ق�ص�ص  خيوط  �إىل  بدوره   Deadfall
�الأخر  �جل��زء  يف  وتتاقى  تعود  متنوعة 

يف مزرعة بعيدة يف يوم عيد �ل�صكر.

�شخ�شية جذابة
�أدي�صون،  �الأ�صا�صية مطاردة  �لق�صة  ت�صمل 
جهة  م���ن  جت�����ص��د  ج���ذ�ب���ة  �صخ�صية  وه���و 
م�����اك �مل������وت وم�����ن ج���ه���ة �أخ�������رى ماك 
�لرحمة. يف �لبد�ية، ي�صرق مركبة ويرتك 
يف  �صكني  م��ع  �لثلج  على  مم���دد�ً  �صاحبها 
عن  �أي�صاً  �إ�صبعه  �أدي�صون  ويجرح  �صدره، 
روزويت�صكي  يتجنب  )ال  �خل��ط��اأ.  ط��ري��ق 
م�����ص��اه��د �ل��ع��ن��ف �مل��ف��رط��ة م���ع �أن �الأم����ر 

ممكن(.
 يف م��رح��ل��ة الح���ق���ة، ي��خ��ت��ب��ئ �أدي�������ص���ون يف 
يقتل  �أن  بعد  �صغرة  ف��ت��اة  م��ع  مق�صورة 
و�ل���ده���ا �ال���ص��ت��غ��ايل )�أل�����ن غ�����والم(. قد 
ي�صعب ت�صديق ذلك، لكن كانت مقابلتهما 

لطيفة بطريقة م�صحكة و�صاعرية.
يف �مل��ق��ل��ب �الآخ�����ر، ن��ت��اب��ع ح��ي��اة ل��ي��ز� �لتي 
يتقاطع طريقها �صريعاً مع جاي )ت�صاريل 
ه��ون��ام(، وه��و ماكم وخم��ادع �صابق يكون 
ب������دوره. ت��ت��ط��ور ع��اق��ت��ه��م��ا طبعاً  ه���ارب���اً 
وتناف�ص ق�صة �أدي�صون يف �أحد�ثها �مل�صوقة. 
برب�عة  �لق�صتني  بني  روزويت�صكي  يتنقل 
نحو  على  �ل��ق��وي  �ل�صيناريو  �إىل  ��صتناد�ً 
�لذي  دي��ن  ز�ك  �إع����د�د  م��ن  ك��ون��ه  مفاجئ 

حتول من �أ�صتاذ �إىل كاتب �صيناريو.
�ل��رتك��ي��ز على  �ل��ث��ان��وي��ة  �حل��ب��ك��ات  ت�صمل 

هانا )كايت مار�(، وهي من تتوىل مطاردة 
�أي�صاً على عاقتها  �أدي�صون. يتم �لرتكيز 
�ل�صائبة مع مديرها )تريت ويليامز(، وهو 
ويكون  �الأول  �ل��ط��ر�ز  م��ن  عن�صري  رج��ل 

و�لدها �أي�صاً.
�ل�صيئني  �الآب������اء  ك��ب��ر ع��ل��ى  ت��رك��ي��ز  ث��م��ة 
يف ه��ذ� �ل��ع��م��ل. ب��االإ���ص��اف��ة �إىل و�ل���د هانا 
�أدي�صون،  يقتله  �ل����ذي  �مل�صتغل  و�ل���و�ل���د 
)كري�ص  ت�صيت  ج���اي،  و�ل���د  �أي�����ص��اً  يظهر 
���ص��خ�����ص كئيب  ك��ري�����ص��ت��وف��ر���ص��ون(، وه����و 
وم�صطرب عاطفياً ولكن ال تت�صح �أ�صباب 
تلتقي  �أن  �إىل  بالكامل  بابنه  �أم��ل��ه  خيبة 
مزرعة  يف  �الأ�صا�صية  �ل�صخ�صيات  جميع 
ي��ق��ي��م م���ع زوج���ت���ه )�صي�صي  ت�����ص��ي��ت ح��ي��ث 

�صبا�صيك(.

يربز �أي�صاً �أب �صيئ �آخر، وهو و�لد �أدي�صون 
 Deadfall ف��ي��ل��م  ي��ح��ت��ف��ظ  ول�����ي�����ز�. 
عن  �ل��ك��ام��ل  )و�ل��ك�����ص��ف  ق�صته  بتفا�صيل 

�ل�صرخ بني �الأجيال( حتى �لنهاية.
يف نهاية �ملطاف، يدعو �لفيلم �إىل �صرورة 
تخطي �مل�صاكل �ملا�صية. تت�صح هذه �لفكرة 
و�أدي�صون  ل��ي��ز�  ع��اق��ة  ع��رب  معظمها  يف 
ي��ت��ج��اوز حدود  �صقيقته مب��ا  ي��ح��ب  �ل���ذي 
�حلب �الأخوي. نعم، ال مفر من �أن ينتابنا 
 .Deadfall جت��اه  وق��وي  مريب  �صعور 
لكّن �لطريقة �لتي يعر�ص فيها �لفو�صى 
د�خل �لعائات ُمر�صية فعًا: �إنها ر�صالة 
عاملية تعك�ص �حلياة بطريقة جمازية من 
خال �لدماء و�ل�صحايا �لتي تخّلفها هذه 

�لق�صة يف طريقها.
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احلمية الغذائية ت�ساعد على البدانة 
ت�صاعد يف �حل�صول  �لغذ�ئية  �أن �حلمية  �صنو�ت طويلة من �العتقاد  بعد 
�لعك�ص،  على  بل  �صحيحاً،  لي�ص  �العتقاد  ه��ذ�  �أن  ثبت  ر�صيق،  ج�صم  على 
فقد خرجت علينا �الأبحاث �لطبية �لتي �أُجريت ب�صاأن هذ� �ملو�صوع، لتعلن 
باتباع حمية غذ�ئية معينة،  ز�ئ��دة  �أن حماولة فقد كيلو جر�مات  وتوؤكد 
ي�صاعدعلى تغير هرمونات �ملخ، في�صبح �جلهد �ملبذول للو�صول �إىل ذلك 
�الأ�صخا�ص،  من  جمموعة  على  �لدر��صة  �أجريت  وق��د   . م�صاعفاً  �لهدف 
�لذين �صعو� لفرتة طويلة من حياتهم للح�صول على ج�صم ر�صيق، وكانو� 
ينجحون �أحياناً ويف�صلون يف �أحيان �أخرى، فيما ُيعَرف )بحمية �ليويو(، 
يف  �لهرمونات  تغير  على  ي�صاعد  مم��ا  معني،  وزن  على  �لثبات  ع��دم  �أي 
�الأ�صخا�ص،  من  �ملجموعة  لتلك  �مللتقطة  �الأ�صعة  �صور  وك�صفت   . �جل�صم 
�الإقد�م  و�الإن�صان، يف  �مل��خ  على  �ملهمة  ت�صعب  �ل��وزن  �أن حم��اوالت خف�ص 
�لتحكم  �ل�صعب  من  جتعل  كما  منتظمة،  ب�صورة  �لريا�صة  ممار�صة  على 
�إىل  ت��وؤدي  �لتي  �الأطعمة  �إغ��ر�ء  �ل�صعب كذلك مقاومة  �ل�صهية، ومن  يف 
�لبد�نة . وكلما حاول �ل�صخ�ص �خل�صوع لنظام غذ�ئي، ز�د تاأثر �لعو�مل 

�ل�صلبية عليه، مما قد ي�صل به يف �لنهاية �إىل �إ�صعاف �إر�دته.

التفاح 

�صكر  وه��و  ب�صيط  �صكر  و9%  �صكر  من   10% على  �لتفاح  ع�صر  يحتوي 
�لفاكهة �و �صكر 

�لعنب ويحتوي على فيتامني C وفيتامني B �ملفيد لعمل �جلهاز �لع�صبي. 
فو�ئده: 

- �لتفاحة ت�صاعد على �له�صم بكرة �للعاب �لذي تزيد �إفر�زه. 
- تقاوم �لغاز�ت و�الم�صاك ب�صبب وجود �لبكتني. 

- ت�صاعد على تقليل ن�صبة �لكولي�صرتول و�لدهون يف �لدم. 
�الإ�صابة  �لتقليل من خماطر  ي�صاعد على  �لذي  للبوتا�صيوم  - م�صدر جيد 

بارتفاع 
�صغط �لدم. 
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املغنية ريهانا لدى وصولها إلى حفل توزيع جوائز جرامي السنوية في لوس أجنلوس. )رويترز(

للجزائر؟ فرن�شا  اإحتالل  دام  • كم 
- 135 �صنة

• اأين يقع قرب �شالح الدين الأيوبي؟
- يف دم�صق

عظام اجلمجمة اإىل عدد  • ي�شل 
- 22 عظمة

اجل�شم اإىل ماء  % من   20 فقدان  • يوؤدي 
- �لوفاة

القريوان؟ مدينة  تقع  • اأين 
- يف تون�ص

لقب الفيحاء على مدينة • يطلق 
- دم�صق

مدينة على  ال�شهباء  لقب  • يطلق 
- حلب

ت�صتطيع �أن حتمل 50 �صعف وزنها.  • �لنملة 
عندما ميوت هي حا�صة �لب�صر ثم �لتذوق ثم �ل�صم ثم �للم�ص ثم �ل�صمع �الإن�صان  يفقدها  حا�صة  • �أول 

م�صمار حجم  ت�صاوي  �الإن�صان  دم  يف  �حلديد  • كمية 
40 قدم. بعد  على  وهو  �ل�صاعة  دقات  ي�صمع  �أن  ي�صتطيع  • �لكلب 

�لنعناع. ر�ئحة  حتب  ال  • �لفئر�ن 
�لعامل توجد يف كاليفورينا ويبلغ طولها 367 قدماً. يف  �صجرة  • �أطول 

تبي�ص �أكر من مليون بي�صة يف �ل�صهر و تنجب �أكر من مليون دودة �الإ�صكار�ص  • دودة 
للواليات  ببيعها  �الأخ��رة  1867، حيث قامت  عام  حتى  لرو�صيا  تابعة  �الأمريكية(  )�لوالية  �آال�صكا  كانت   •
�ملتحدة مقابل مبلغ 7200000 دوالر، و ذلك ب�صبب بعدها عن مو�صكو حيث تبعد ما يزيد عن 8000 ميل، و 

يف عام 1958 �أ�صبحت �آال�صكا �لوالية رقم 49 من �لواليات �الأمريكية . 
ما يقارب من 60 كلغ من �لغذ�ء �أ�صبوعيا، و ي�صرب 68 لرت� كل يوم . �لبالغ  �لفيل  • يتناول 

200 قبل �ملياد من قبل �الإمرب�طور )�صيه هو�نغ تي ( حلماية �ل�صني  عام  �لعظيم  �ل�صني  �صور  بناء  • مت 
من �الأعد�ء �لذين كانو� ياأتونها من �ل�صمال، و قد ��صتغرق بناوؤه ع�صر�ت �ل�صنني و مئات �الآالف من �لعمال، يبلغ 
�صمك �جلد�ر من �أ�صفله 8 �أمتار، و �رتفاعه 8 �أمتار، و يبلغ طوله �حلقيقي 4827 كلم، و هو �لبناء �لوحيد 

�لذي ميكن روؤيته من �لف�صاء .

يف بيتنا كان لنا جر�ن مميزون عن غرهم بوجود فرد �صاد�ص من دون �لب�صر. كان هذ� �لفرد هو 
�لببغاء فتافيت �ل�صكر، وكان فتافيت �ل�صكر ببغاء جيد �ل�صمع و�ي�صا جيد �لكام، كان ال يكف عن 
�لكام �بد� وعن ترديد كل ما ي�صمع ولذلك فقد كان �فر�د �ال�صرة د�ئما يبعدونه عن مكان جمل�صهم 
حتى ال يلتقط ما يقولونه ويعلنه .. لكن يف نف�ص �لوقت كانو� بحبون جمال�صته وعندما يكون لديهم 
�صيف ثقيل كان يكفي �ن يرتكو� فتافيت �ل�صكر ليقوم بو�جبه من ترديد كامه �و �ل�صحك عليه.
ومع مرور �اليام �خذ فتافيت �ل�صكر يلتقط ما ي�صمعه وير�ه على �صا�صة �لتلفاز مع م�صاعدة �حمد 
�ل�صرط.   .. �ل�صرط  �ي  �ي  �ل�صر�خ  يف  �ل�صكر  فتافيت  يبد�أ  معركة  الي��ة  م�صهد  ظهور  فبمجرد  ل��ه، 
حر�مي حر�مي حر�مي.. �ل�صرطة .. في�صحك �جلميع. لكن و�لد �حمد كان د�ئما ي�صرخ فيه لي�صكت 
الن �صوته مزعج وكان ي�صل حتى �جلر�ن مما دعا و�لد �حمد يف �لتفكر ببيعه �ومنحه ملن يريد 
فكانت هذه �لفكرة �صدمة قوية لهم جميعا وخا�صة �حمد .. حتى جاء يوم وكان �لوقت قد �قرتب 
من منت�صف �لليل و�جلميع نيام وفتح باب �ملطبخ بهدوء ودخل منه ل�صان �إىل �ل�صالة ب�صرعة وقاما 
بتجميع حمتويات �ل�صقة ل�صرقتها وعند ذلك وباأح�صا�ص فتافيت �ل�صكر �لذي ال يخيب �بد� �خذ يف 
�ل�صرطة..   .. �ل�صرطة  �ل�صكر  �نا فتافيت  �ل�صكر  �نا فتافيت  �ل�صكر  �نا فتافيت  �ل�صر�خ وب�صوت عال 
�ل�صرطة.. حر�مي .. حر�مي.. حر�مي .. وكان �صوته مزعجا جعل من يف �لبيت يفقزون مفكرين ملاذ� 

ي�صرخ.. وهذ�ما �صنعرفه غد� .. 

فتافيت ال�سكر 

�سارب� القه�ة يعي�س�ن حياة اأط�ل

احل�سي�س ي�سبب ال�سابة 
بال�سكتة الدماغية

 
ك�صف فريق من �لباحثني �الأ�صرت�ليني بجامعة �أوكاند فى نيوزياند عن 
معلومات جديدة وخطرة ب�صاأن خمدر �حل�صي�ص، و�لذى يحتل ر�أ�ص قائمة 
وثبت  �ملختلفة،  �لعمرية  و�لفئات  �ل�صباب،  بني  �صيوعاً  �ملخدرة  �ملو�د  �أكر 

دوره فى �حلد من فر�ص �الإ�صابة ب�صرطان �خل�صية و�ل�صيزوفرينيا.
و�أ�صار �لباحثون �إىل �أن تدخني خمدر �حل�صي�ص يرفع فر�ص �إ�صابة �ل�صباب 
�لبالغني مبر�ص �ل�صكتة �لدماغية، مبقد�ر 2.3 مرة مقارنة باالأ�صخا�ص 
�لذين ال يدخنون هذ� �ملخدر، بغ�ص �لنظر عن �جلن�ص �أو �لعمر، الفتني 
ُت��وج��د ع��اق��ة بني   �ل��ت��ى  ن��وع��ه��ا  �ل��در����ص��ة �الأوىل م��ن  ت��ع��د  �أن ه���ذه  �إىل 
م�صاباً  �صخ�صاً   160 �ل��در����ص��ة  و�صملت  �لدماغية.  و�ل�صكتة  �حل�صي�ص 
بال�صكتة �لدماغية، ترت�وح �أعمارهم ما بني 18 و55 عاماً و�أكد �لباحثون 
�أن هذه �لنتائج �صتكون �صادمة للعديد من �لنا�ص، وخا�صة �أن هناك �لكثر 
من �لعامة يعتقدون �أن �حل�صي�ص �آمن �إىل حد ما، ون�صح �لباحثون �الأطباء 
وجود  عن  للك�صف  �لدماغية  بال�صكتة  ي�صابون  �لذين   �ل�صباب  باإخ�صاع 
خمدر �حل�صي�ص �لبول، م�صيفة �أن �ل�صباب يجب �أن يفكرو� كثر� قبل �أن 
يتناولو� هذ� �ملخدر �خلطر. و�أذيعت هذه �لنتائج باملوؤمتر �لدوىل ملر�ص 
�ل�صكتة �لدماغية لعام 2013، و�لذى عقدته �جلمعية �الأمريكية لل�صكتة 

�لدماغية فى �ل�صاد�ص من �صهر فرب�ير �جلارى.

عبري عمر بن ما�شي 
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
وال�سباحة..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

دلع معن ر�فع
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
و  الق�س�ص  كتابة  تهوى  زمالئها.. 
الر�سم .. وتتمنى ان ت�سبح معلمة يف 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

فاطمة ف�زي جمال
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
اأطفال يف  ت�سبح طبيبة  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

مبا �أن معظم �لنا�ص ي�صرب �لقهوة يف �أوقات خمتلفة من 
تاأثر�تها  حول  كثرة  در��صات  �لباحثون  �أج��رى  �لنهار، 

�ل�صحية �ملحتملة.
تو�صلت جمموعة من �لباحثني �أخر�ً �إىل �كت�صاف حمر 
 New England Journal of ن�صرته يف جملة
يعي�صون  �لقهوة  ي�صربون  َمن  �أن  يبدو   :Medicine
حياة �أطول. يف �أو�صع در��صة حول �لقهوة و�ل�صحة حتى 
ُجمعت  بيانات  يف  �لباحثني  من  ع��دد  تعّمق  ه��ذ�،  يومنا 
بعد طرح جمموعة من �الأ�صئلة �ملرتبطة بالغذ�ء ومنط 
�حلياة على ما يفوق �الأربعمئة �ألف �صخ�ص. فتبني لهم 
�أن �لرجال �لذين ي�صربون �صتة �أكو�ب من �لقهوة �أو �أكر 

ا نعمو� مبعدل وفاة �إجمالية �أدنى بنحو 10%. يوميٍّ

ترتبط �لقهوة، �صو�ء �حتوت على �لكافني �أو ال، برت�جع 
�لدماغية،  �ل�صكتة  �ل��ق��ل��ب،  م��ر���ص  ب�صبب  �مل���وت  خ��ط��ر 
عد�  م��ا  و�الإخ���م���اج،  �ل�صكري،  د�ء  �لتنف�صية،  �الأم��ر����ص 
�رتفاع  م��ع  ت��ر�ج��ع  �مل��وت  خطر  �أن  و�ل��اف��ت  �ل�صرطان. 
لي�ص  �ل��ر�ب��ط  ه��ذ�  �أن  �إىل  ي�صر  م��ا  �ل��ق��ه��وة،  ��صتهاك 
�صدفة. �صحيح �أن هذه �لدر��صة ال ت�صتطيع ��صتخا�ص 
توؤكد  لكنها  �مل��دي��د،  و�لعمر  �لقهوة  ب��ني  �صببية  عاقة 
بحزم �أال �صرر يف ��صتهاكها. �إذ�ً، �إن كنت تريد �لتخل�ص 
�هتمامك  �لقهوة و�صّب  �أمر  �ل�صيئة، فان�َص  �لعاد�ت  من 
على �الإف��ر�ط يف �الأك��ل، �لتدخني، ومنط �حلياة �خلايل 
من �لن�صاط. ال ترتدد يف تناول كوب منها، ففو�ئدها يف 

�لنهاية كبرة.

�رشينة ر��شد �ل�شاعدي
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
وال�سباحة..  القراءة  تهوى  زمالئها.. 
ت�سبح مديرة مدر�سة يف  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.


