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حل ُينهي �سجر �لرجل �أثناء ت�سوق زوجته 
الفيديو  باألعاب  يف مركز جتاري يف �شنغهاي، القت حجريات مزودة 
ال�شجرين من  ل����أزواج واالأ���ش��دق��اء  لتوفريها م���ذاً  اإق��ب��ااًل كبرياً 

الت�شوق حتى تنتهي الزوجات وال�شديقات من ال�شراء.
د�شنت  اإنها  الفكرة  �شاحبة  تكنولوجي  �شمارت  رووو  �شركة  وذك��رت 
هابور يف  غلوبال  بود" يف مركز  "مان  با�شم  تعرف  التي  احلجريات 

يونيو، واأن اأكرث من األف رجل ا�شتخدموها منذ ذلك احلني.
وميكن مل�شتخدمي "مان بود" اال�شتلقاء يف مقعد اأمامه �شا�شة كبرية 
وممار�شة األعاب الفيديو وهم يف معزل عن �شو�شاء الت�شوق يف اخلارج 
العمر  البالغ من  ال�شفافة. وقال ياو يل  بف�شل اجل��دران الزجاجية 
)26 عاماً( بعد ا�شتخدام اإحدى هذه احلجريات اليوم: اأعتقد اأنها 
فكرة جيدة جداً الأن كثرياً من الرجال مثلي ال يرغبون هذه االأيام 
املئة  التجزئة ع�شرة يف  اإنفاق  الت�شوق مع �شديقاتهم. ومع زيادة  يف 
اأخرى يف الربع الثاين من 2017، قد يكون هناك طلب �شخم على 
تو�شيع خدمتها  تعتزم  اإنها  ال�شركة  وقالت  القبيل.  من�شاآت من هذا 
اإح��دى هذه  اأخ��رى يف امل�شتقبل. وق��ال ت�شاو وي م�شغل  ملراكز ت�شوق 
ال���رج���ال والن�شاء  ال��ت�����ش��وق  احل���ج���ريات: وج��دن��ا يف م��ع��ظ��م م��راك��ز 

يت�شوقون معاً لكن الرجال ال يقبلون ق�شاء وقت طويل يف الت�شوق.
واأ�شاف بل اإنهم اأحياناً يبداأون يف م�شادات ك�مية. لذلك نعتقد اأنه 
يف هذا الو�شع ميكن اأن يكون لدينا منتج يعطي الرجل �شيئاً يفعله 

يف حني يت�شنى للن�شاء الت�شوق يف �شهولة وي�شر.  

وجهك يحدد و�سعك �الجتماعي !
وجه دائري ُم�شطح اأوحتى بي�شاوي، تتو�شطه اأعني خمتلفة االأ�شكال 
االن��ت��م��اء اجلغرايف  ب�شكل كبري على  ُت��ي��ل  ق��د  وب���األ���وان  واالأح���ج���ام 
ل�شاحبها. هذه رمبا بع�ض مميزات الوجه، التي التقف عند هذا احلد 
االجتماعية،  ال�شخ�ض  مكانة  على  موؤ�شراً  اأي�شاً  تكون  اأن  مُيكن  بل 
وفقاً لدرا�شة حديثة. واأفادت الدرا�شة االأمريكية، التي ن�شرتها جملة 
الوجه  اأن  االجتماعي"،  النف�ض  وعلم  "ال�شخ�شية  االأمريكية  العلوم 
والفم من ُمددات الو�شع االجتماعي. غري اأن االبت�شامة التي تعلو 
الوجه تبقى املوؤ�شر االأبرز على غنى ال�شخ�ض من عدمه.  ويف نف�ض 
ينعك�ض  وغناه  ال�شخ�ض  دخ��ل  ارتفاع  اأن  على  العلماء  �شدد  ال�شياق، 
على تعبريات الوجه الذي تظهر عليه ال�شعادة ب�شكل وا�شح، ولو يف 
الدخل  �شاحب  مقابل  يف  احلياد.  من  بنوع  االلتزام  تتطلب  مواقف 
املنخف�ض الذي يكاد تعبري وجهه ُي�زم �شكً� واح��داً.  وقال موؤلف 
النف�ض االجتماعي نيكوال�ض روال: نحن ننظر  واأ�شتاذ علم  الدرا�شة 
اإىل وجهنا الإ�شدار اأحكام حول عرق �شخ�ض ما، جن�ض �شخ�ض ما، �شن 
�شخ�ض ما، واأ�شياء اأكرث دهاء مثل امليل اجلن�شي، واالنتماء ال�شيا�شي، 
اأو الدين، ويبدو منطقياً جداً بالن�شبة لنا، يف الواقع، اأن النا�ض �شوف 
تكون قادرة على احل�شول على تديد الطبقة االجتماعية للنا�ض من 
خ�ل النظر يف وجوههم.  ُي�شار اإىل اأن النتائج ا�شتندت على درا�شة 
اأجريت على اأكرث من 81 �شخ�شاً من خمتلف املدن االأمريكية، حيث 
ال�شخ�ض  ُت��دد و�شع  التي قد  املوؤ�شرات  اإزال��ة كل  اإىل  العلماء  عمد 
 80 اإىل  النظر  املتطوعني  ُطلب من  الو�شم، ثم  اجتماعياً خ�شو�شاً 
18 و35  اأعمارهم بني  ت��راوح  ورج��ال  لن�شاء  اللون  رمادية  �شورة 

عاماً. وبلغت اأجوبة املتطوعني ال�شحيحة 68 %.  

فو�ئد ق�سر �لربتقال على ب�سرتك
الربتقال من الفواكه املعروفة بفوائدها املتعددة على اجل�شم وعلى 
يف  متعددة  ا�شتخدامات  الربتقال  لق�شر  واأي�شاً  ع��ام،  ب�شكل  ال�شحة 
اليوم  ولكن  احل��ل��وي��ات،  م��ن  الكثري  اإع���داد  يف  يدخل  حيث  االأطعمة 

نتناول فوائد ق�شر الربتقال على الب�شرة.
على  يحتوي  الربتقال  ق�شر  اإن  مطر  رن��دة  التجميل  خبرية  تقول 
الب�شرة من  اإع��ادة ن�شارة  تاأثري على  التي لها  جمموعة من الزيوت 
"ج" الذي يوؤخر ظهور التجاعيد،  اأهمها زيوت فيتامني  جديد، من 
ومادة الليمونني التي لها دور فعال فى معاجلة العديد من االأمرا�ض 
التى قد ت�شيب الب�شرة، ويعترب ق�شر الربتقال من املرطبات الطبيعية 

للب�شرة الحتوائه على ن�شبة عالية من فيتامني ج.
تنتج  التي  اآث��ار احل��روق  ي�شهم يف معاجلة  الربتقال  اأن ق�شر  وتوؤكد 
من التعر�ض الأ�شعة ال�شم�ض ال�شارة، باالإ�شافة اإىل دوره يف التخل�ض 
من الطفح اجللدي، كما يعمل ق�شر الربتقال على تفتيح لون الب�شرة 

واإزالة البقع الداكنة وذلك ب�شبب احتوائه على م�شادات االأك�شدة.
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هو�س �الأكل �ل�سحي ي�سبب م�ساكل �سحية
خمتلفة  حميات  انت�شار  اإىل  اأدى  الغذائية  ال�شناعات  باأو�شاط  الت�شكيك 
من نباتية وغريها ك�شمانة لتوازن غذائي �شليم. اإال اأن هذه املمار�شات قد 

ت�شل اإىل حد الهو�ض وما يعرف باالأرثوريك�شيا. 
بعد  فقط  الفاكهة  اأك��ل  الثقايف  النف�ض  علم  اأ�شتاذ  دون��و  باتريك  ويو�شح 
غذائية...  مكم�ت  مع  �شغرية  وجبات  وت��ن��اول  دقيقة  من  باأقل  قطفها 
قواعد  يف  م�شجون  باالأورثوريك�شيا  ي��ع��رف  م��ا  اأو  ال�شحي  االأك���ل  ه��و���ض 

فر�شها على نف�شه. 
اعتمدت  %3 وقد  اإىل  ب�2  النمط يف فرن�شا  اتباع هذا  ن�شبة  دون��و  وق��در 
ت�شمية »اأورثوريك�شيا« )�شهية �شحية يف اليونانية القدمية( يف الت�شعينيات 

يف الواليات املتحدة. 
ب�شكل  الت�شكيك  اإىل  يدفعنا  للتغذية  ثقافياً  ت���واًل  »ن�شهد  دون���و  وق���ال 
وامل�شتهلك  املنتج  القائم بني  البعد  ب�شبب  اأطعمة  نتناوله من  اأ�شا�شي مبا 
فيما يعطي امل�شتهلك ال�شلطة اإىل موؤ�ش�شات بعيدة ل�إ�شراف على نوعية 

هذه االأطعمة وب�شبب اأزمات غذائية«. 
وبعد »ال�شدمة« التي خلفتها اأزمة جنون البقر يف مطلع الت�شعينيات وبعد 
اأك��رب من  نتناوله  بات اخل��وف مما   ،2013 العام  االأح�شنة يف  ذلك حلم 
االأبحاث لدرا�شة  با�شكال هيبيل من مركز  توؤكد  اأي وقت م�شى، على ما 

ظروف احلياة ومراقبتها كريدوك. 
التي باتت  القلق هذه  الريفية خلف م�شادر  البعد عن احلياة  اأن  وتو�شح 

تربز كثرياً لدى الطبقات العليا. 
وتقول �شابرينا ديبو�شكا، التي كانت من اأتباع هذا الهو�ض باالأكل ال�شحي 
ملدة �شنة ون�شف ال�شنة كنت اأظن اأين اأملك احلقيقة حول التغذية ال�شحية 

التي ت�شمح بالعي�ض لفرة اأطول.

�لتوقف عن تناول عقاقري �لكول�سرتول خطر
ت�شري درا�شة جديدة اإىل اأن التوقف عن 
للكول�شرول  املخف�شة  العقاقري  تناول 
ب�شبب اآالم يف الع�ش�ت اأو يف املعدة ميكن 

اأن ميثل خطرا على املدى الطويل.
الذين  املر�شى  اأن  اإىل  باحثون  تو�شل 
املخف�شة  العقاقري  تناول  عن  يتوقفون 
جانبية  اأع���را����ض  ب�شبب  للكول�شرول 
تزيد لديهم على االأرجح ن�شبة الوفاة اأو 
االإ�شابة باأزمة قلبية اأو التعر�ض جللطة 
على مدار ال�شنوات االأربع التالية مقارنة 

مع املنتظمني يف تناول هذه العقاقري.
ملكافحة  االأم���ري���ك���ي���ة  امل����راك����ز  وق����ال����ت 
اإن مثل هذه  وال��وق��اي��ة منها  االأم��را���ض 
العقاقري تعمل على تثبيط قدرة الكبد 
اإن��ت��اج ال��ك��ول�����ش��رول ك��م��ا ت�شاعده  ع��ل��ى 
اأي�شا يف التخل�ض من الدهون املوجودة 
يف الدم. وي�شف االأطباء يف اأنحاء العامل 
واإ�شافة  القلب.  ملر�شى  العقاقري  ه��ذه 
اأي�شا فرقة اخلدمات  بها  لذلك تو�شي 
الوقائية االأمريكية ملن تراوح اأعمارهم 
�شجل  لهم  ولي�ض  عاما  و75   40 بني 
عامل  ل��دي��ه��م  اأو  ال��ق��ل��ب  م���ع  م��ر���ش��ي 
واح�����د اأو اأك�����رث م���ن ال���ع���وام���ل امل���وؤدي���ة 
ل�إ�شابة بالقلب اأو تكون ن�شبة االإ�شابة 
اأو بجلطة خ�ل ع�شر  بالقلب  املحتملة 

�شنوات ع�شرة باملئة على االأقل.

6 �أطعمة توؤخر ظهور  
�ل�سعر �الأبي�س �ص 23

حلظة موؤثرة لقردة 
حتمل �سغريها �ملقتول

ميل"  "ديلي  ���ش��ح��ي��ف��ة  ع��ر���ش��ت 
يظهر  فيديو  مقطع  الربيطانية 
اأم، تمل  ل���ق���ردة،  م���وؤث���رة  حل��ظ��ة 
�شدمة  اأ�شابتها  اأن  بعد  �شغريها 
ب�شعقة  م���ت���اأث���را  مل���وت���ه  ����ش���دي���دة 

كهربائية.
اأن ذلك امل�شهد  وذكرت ال�شحيفة، 
املوؤمل وقع يف الهند حيث فوجئت 
اأن  ب��ع��د  اب��ن��ه��ا  ب��وف��اة  ال���ق���ردة االأم 
الم�ض ج�شده �شلك كهرباء �شغط 
ع���ايل مي��ر ب��ج��وار االأ���ش��ج��ار التي 

ي�شكنوها.
االأم يف  القردة  الفيديو  وتظهر يف 
حالة ذهول اأمام جثمان �شغريها، 
وفح�شه  ت��ق��ل��ي��ب��ه  ح���اول���ت  ح��ي��ث 
على  ت�شر  ث��م  وف��ات��ه،  م��ن  للتاأكد 
على  ال�����ش��ج��رة  اأع���ل���ى  اإىل  ح��م��ل��ه 
الرغم من اأنه ال ي�شدر اأي حركة.

عر�س مبهر يف �فتتاح 
مهرجان �إهدنيات 

ال�شينما  ب����ني  ج���م���ع���ت  ل���ي���ل���ة  يف 
انطلق  وال����رق���������ض  وامل���و����ش���ي���ق���ى 
م���ه���رج���ان اإه����دن����ي����ات ال�������دويل يف 
بعر�ض  االأول  اأم�����ض  م�شاء  لبنان 
واملمثل  للمخرج  اأورك�����ش��ر  ���ش��ني 

اللبناين جورج خباز.
جبل  اإىل  ي�����ش��ت��ن��د  م�����ش��رح  وع���ل���ى 
اخ�شراره  ع��ل��ى  ت��ن��ع��ك�����ض  ���ش��اه��ق 
�شا�شة  ع��ل��ق��ت  اخل����ب���ة  االإ�����ش����اءة 
فيلما   16 جتمع  �شخمة  ع��ر���ض 
ت�����ش��ور م��راح��ل احل��ي��اة ال��ت��ي مير 
ب��ه��ا االإن�������ش���ان م���ن ال��ط��ف��ول��ة اإىل 
ال�شبا  بعمر  م����رورا  ال�شيخوخة 
ي�����ش��ح��ب��ه��ا ع����زف م��و���ش��ي��ق��ي تت 
ق����ي����ادة م���اي�������ش���رو االورك���������ش����را 

الفيلهارمونية لبنان بعلبكي.
يف  يتدرج  طفل  عرب  ال�شرد  ويبداأ 
العمر لكنه يكرب ب�شكل معكو�ض اأي 
ب�شوت  فيبداأ  العمر  ي�شغر يف  اأنه 
ع���ج���وز ل��ي��ت��ح��ول ت���دري���ج���ي���ا اإىل 
�شوت �شاب ثم يعود طف� ويكون 
�شلة الو�شل بني املراحل العمرية 

متاما كاالأف�م ال�شينمائية.
وق��دم��ت ال��ف��رق��ة امل��و���ش��ي��ق��ي��ة 16 
م��ع��زوف��ة الأف�����م ع��امل��ي��ة وملية 
وتوزيعها  ب��ن�����ش��خ��ت��ه��ا  ع��زف��ه��ا  مت 
و�شط  تعديل  اأي  دون  االأ�شا�شيني 
لرافق  خ�شي�شا  �شممت  اإ���ش��اءة 
 12 ب����اأداء  ال��ع��م��ل م�شحوبة  ه���ذا 

راق�شا وراق�شة واأربعة مغنني.
دقائق  اإىل  فيلم  ك��ل  اخت�شار  ومت 
م�������ع�������دودة ي����ت����م خ�����ل����ه����ا ع����زف 
امل��و���ش��ي��ق��ى ال���ت���ي ا���ش��ت��ه��ر ب��ه��ا مع 

لوحات راق�شة.

در��سات و�أبحاث
ك�شف  الربيطانية،  تيليغراف"  "ذا  ن�شرتها  درا�شة  وف��ق 
باحثون اأنَّ �شبب ال�شعور باالأمل يف اجل�شم فور اال�شتيقاظ، 
يرجع اإىل حجب ال�شاعة البيولوجية للربوتينات امل�شادة 
مادة  اإف��راز  تاأخر  يت�شبب  حيث  النوم،  اأثناء  ل�لتهابات 
ب����اآالم يف ال��ظ��ه��ر. فعند اال���ش��ت��ي��ق��اظ كل  االي��ب��وب��روف��ني 
اأنَّ  الطبيعي، يف حني  ن�شاطه  بدء  �شباح، يحاول اجل�شم 

اأثر تلك الربوتينات ال يزال معّطً�.

�آالم �لظهر
اأو  اإذا من���ِت ع��ل��ى ظ��ه��رك، �شعي و���ش��ادة ت��ت رك��ب��ت��ي��ِك، 
اأ�شفل الظهر،  اأ�شطواين تت  من�شفة ملفوفة على �شكل 
واأنَّ  بخا�شة  الطبيعية،  اجل�شم  انحناءة  على  للحفاظ 

النوم على الظهر اأف�شل يف هذه احلالة.
واإذا منِت على جنبك، ف�شعي و�شادة بني ركبتيِك لزيادة 
الدعم. وهذا مفيد ل�أ�شخا�ض الذين يعانون م�شاكل يف 
الركبتني والورك. كما ميكن لو�شعية اجلنني، اأن ت�شاعد 

يف حالة ال�شغط على القناة ال�شوكية يف اأ�شفل الظهر.
والنوم على البطن موؤٍذ للظهر والعنق، لكن اإذا ا�شطررِت 
للنوم يف هذه الو�شعية، قومي بو�شع و�شادة تت حو�شِك 

واأ�شفل البطن، للتخفيف من االلتواء.

�آالم �لرقبة
جتّنبي النوم على بطنك، كما اأنَّ االإكثار من الو�شائد قد 

اأعلى  و�شادتِك  لتكن  االأمل.  وي�شبب  منيًّا  العنق  يجعل 
من م�شتوى الكتف، حيث ين�شح بع�ض اخلرباء با�شتخدام 
مبا�شرة  الرقبة  ت��ت  تو�شع  ملفوفة،  �شغرية  من�شفة 
اأثناء  باالختناق  ال�شعور  اأو  النف�ض  والنقطاع  فت�شندها. 
النوم، اأو ال�شخري، نامي على جنبِك اأو على بطنك لتجّنب 

ثني الل�شان اأو االأن�شجة يف احللق، ما يعيق التنف�ض.

�لفــر��ش �الأفـ�سـل
ا يف ت�شهيل  ا، دوًرا مهمًّ يلعب ال�شرير، والفرا�ض خ�شو�شً
ياأتي  ال��ذي  هو  االأف�شل  والفرا�ض  هانىء.  لنوم  مهمتِك 
تعانني  ك��ن��ِت  اإن  ج�شمك.  ومتطلبات  حل��اج��ات  منا�شًبا 
بِك  فُي�شتح�شن  ال��ع��ن��ق،  اأو  ال��ظ��ه��ر  يف  اأوج���اًع���ا  اأو  اآالًم����ا 
ميكنِك  والناعم.  ال�شلب  بني  املعتدل  الفرا�ض  تف�شيل 
القما�شة  اأو  ال�شماكة  ح��ول  اخ�شائي  اأو  طبيب  ا�شت�شارة 
فرا�ض  اختيار  ب��اأنَّ  العلم  بح�شب حالتك. مع  املطلوبتني 
�شليم ومعتدل ال�شماكة، واإمنا مزود ب�مرتبة ناعمة ولّينة، 
درء  يف  وي�شاهم  احل�شا�شة،  املواقع  على  ال�شغط  يخفف 

االأوجاع املحتملة.

�لو�سادة �ل�سحية
والكتفني،  العنق  ت��ت  ج��ي��ًدا  ال��و���ش��ادة  تو�شع  اأن  يجب 
لت�شند الراأ�ض بالكامل. اأما بالن�شبة ل�شماكتها وحجمها، 
النوم  وو�شعية  اجل�شم،  وبنية  �شكل  على  ذل��ك  فيعتمد 

املف�شلة لدى كل �شخ�ض. 

اأو رمبا  �شماكة  اأك���رث  و���ش��ادة  اإىل  م��ث��ً�  ���ش��وف تتاجني 
و�شادتني رقيقتني، اإن كنِت تنامني على اجلانب اأكرث منه 
على الظهر. وعليه نن�شح دوًما باختيار و�شادة رفيعة، ما 
اأمكن.  اإن  عامني  اأو  ع��ام  كل  وا�شتبدالها  طبية،  تكن  مل 
اأن  يجب  ع��ل��وه��ا،  اأو  ق��وام��ه��ا  م��ن  ف��ق��دت  متى  فالو�ش�ادة 

ُت�شتبدل باأخرى.

كيف تقيمني �لو�سادة �ملنا�سبة لك؟
الو�شع  راأ���ش��ك.  خلف  الو�شادة  و�شعي  حائط،  اأم��ام  قفي 
ميله  وعدم  الراأ�ض،  ا�شتقامة  على  احلفاظ  هو  ال�شحيح 
�شماكة،  اأق��ل  و���ش��ادة  ا�شتخدام  يجب  اخل��ل��ف.  اأو  ل���أم��ام 
وليكن  الب�شيطة،  ال�شد  مترينات  ببع�ض  القيام  ح��اويل 
متريًنا لكل جزء من اجل�شم عند اال�شتيقاظ، لي�شاعدِك 

على االإح�شا�ض بالن�شاط.
واإن كنِت تنامني على اأحد جانبيِك طويً�، �شعي و�شادة 
االأمل  ومتنع  احلو�ض  و�شع  على  تافظ  الفخذين  بني 

فيه.

عند  بالتعب  �ل�سعور  لتقليل  فعله  يجب  �لــذي  ما 
�ال�ستيقاظ؟

�شاعة  االإمكان على  كل ما عليِك فعله، هو احلفاظ قدر 
يف  وت�شتيقظي  ت��ن��ام��ي  اأن  مبعنى  منتظمة،  بيولوجية 
تعانني  كنِت  اإذا  ا  يوم، خ�شو�شً وثابتة كل  اأوق��ات مددة 

بالفعل اآالم املفا�شل.

و�لو�سعية  �خلاطئة،  �لو�سادة  �أو  �ملنا�سب  غري  �لفر��ش 
�لتي تّتخذينها عن خطاأ خالل �لنوم، قد تكون �ل�سبب 

يف �آالم �لظهر و�أوجاع �لعنق، فتجعلِك ت�ستيقظني يف 
ا عن  حالة من �الأمل، وكاأنِك خ�سِت معركة لياًل عو�سً

�ل�سعور بالر�حة و�ال�سرتخاء.
عطا�هلل  �أمل  �لدكتورة  �لتقى  نت"  "�سيدتي 

ماج�ستري عالج طبيعي وممار�سة معتمدة 
ورئي�سة  �الأمــريكــيــة،   AFPA من 

ق�سم �لعالج �لطبيعي يف جمموعة 
طرق  على  لتطلعِك  جم،  غولدز 

بعد  �جل�سم  �آالم  مــن  �لتخل�ش 
�لنوم، يف �ملو�سوع �الآتي:

ملـــاذ� يـــعترب �الأكــل �لــع�سوي 
�أف�ســل للـ�سحـة؟

متزايد،  منو  يف  )االأورجانيك(  الع�شوية  الغذائية  املنتجات 
اأن يت�شاعف االإقبال عليها يف امل�شتقبل القريب  ومن املتوقع 
الأن امل�شتهلكني يعتقدون اأنها اأف�شل ل�شحتهم، اأو على االأقل 
توجهاً  لي�شت  امل�شاألة  لكن  ال�شحية.  امل�شاكل  بع�ض  جتّنبهم 
ا�شته�كياً، هناك اأدلة علمية على اأف�شلية االأطعمة الع�شوية، 

هي:
وال��ف��واك��ه واحلبوب  امل��ب��ي��دات احل�����ش��ري��ة. تنمو اخل�����ش��روات 
الكيميائية،  احل�شرية  باملبيدات  ر�شها  يتم  اأن  دون  الع�شوية 
ويعني  �شناعية.  تخ�شيب  مبنتجات  تخ�شيبها  يتم  اأن  ودون 
ذلك بالن�شبة للم�شتهلك عدم اإنهاك جهاز املناعة بكميات من 

اأو  بها  النبات  ر���ض  يتم  التي  وال�شموم  احليوية  امل�شادات 
تقدميها للحيوانات �شمن الغذاء.

وقد وجدت درا�شة ُن�شرت يف جملة "التغذية" 
تتوي  الع�شوية  االأطعمة  اأن  الربيطانية 
مقارنة  باملائة   48 بن�شبة  اأق��ل  �شموم  على 
باخل�شروات والفواكه التي تعّر�شت للر�ض 

باملبيدات، اأو للتخ�شيب با�شتخدام مواد كيميائية ا�شطناعية، 
ما يقلل خطر االإ�شابة بال�شرطان.

اأن  االأخ��رية   6 ال���  ال�شنوات  درا���ش��ات خ���ل  اأظهرت  املغذيات. 
املغذيات املوجودة يف الب�شل الع�شوي مثً� اأكرث ب� 20 باملائة 
مقارنة بالب�شل غري الع�شوي، وينطبق ذلك على اخل�شروات 

والفواكه وحلوم احليوانات التي تغّذت ع�شوياً.

�آالم �جل�سم بعد �لنوم وطرق �لتخل�س منها



االثنني   31   يوليو    2017  م   -   العـدد  12084  
Monday  31   July   2017  -  Issue No   12084

22

�ش�ؤون حملية

بهدف تقدمي �لتو�سيات و�لتقرير �لنهائي

�للجان �مل�سرفة وجلان �ختيار مو�هب "�سيف ثقايف" تو��سل زيارتها للمر�كز

ت�ست�سيفها �لعا�سمة الأول مرة يف �ل�سرق �الأو�سط

�تفاقية �سر�كة بني �سرطة �أبوظبي و"�أبوظبي �لتقني" لدعم م�سابقة �ملهار�ت �لعاملية

تعد �الأوىل من نوعها يف �ملنطقة

باحثون من جامعة �الإمار�ت يجرون در��سة حول "�لتقييم �لنف�سي ملر�سى �ل�سمنة �ملفرطة من بني �الإمار�تيني �ملتقدمني جلر�حات �ل�سمنة"

الوطني  املواهب من الربنامج  وا�شلت  جلان  اختيار 
وتنمية  الثقافة  وزارة  تنظمه  ال��ذي  ثقايف"  "�شيف 
املعرفة تت رعاية من معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
تفقدها  اأم�ض  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل 
الدولة،  اإم����ارات  ك��اف��ة  يف  للربنامج  التابعة  للمراكز 
امل��راك��ز مب�شايف  ع��دد من  امل�شرح  وف��د جلنة  زار  حيث  
اأهم  اللجنة  و�شاهدت  والفجرية  اخليمة  وراأ����ض  ودب��ا 
تقدميها  للمنت�شبني  يتم  التي  امل�شرحية  التدريبات 
وتابعت اللجنة عدد من املواهب امل�شاركة يف الربنامج 
ل�آراء  اللجنة   ا�شتمعت  كما  م�شتواهم  على  مثنية 
املقدمة  ال��ور���ض  على  وامل�شرفني  امل�شاركني  ال��ط���ب 
االأهداف  لتحقيق  ال��دورات  واإمكانية تطويرها خ�ل 

اال�شراتيجية للربنامج.
جلنة  رئي�ض  �شعيد  ممد  الفنان  ك�شف  جانبه  وم��ن 
خ�ل  م��ن  اللجنة  اأن  امل�شرح  ب��ور���ض  امل��واه��ب  اختيار 
امل�شاركة  املواهب  العديد من  املتعددة ر�شدت  زياراتها 
والزال�����ت ال��ل��ج��ن��ة م�����ش��ت��م��رة الن��ت��ق��اء اأف�����ش��ل املواهب 
اأن ما  اإىل  املراكز، الفتاً  املنت�شبني بجميع  من جميع  
ت�شاهده اللجنة من م�شتوى جيد خ�ل الدورة االوىل 
خ�ل  متميزة  م�شرحية  مب��واه��ب  يب�ّشر  ل��ل��ربن��ام��ج 
امل�شتقبل  يف  العربي  امل�شاهد  �شُتمتع  القادمة  املوا�شم 
الوطني  للربنامج  االولية  املوؤ�شرات  اأن  يوؤكد  ما  وهو 
���ش��ي��ف ث��ق��ايف م���ن اك��ت�����ش��اف م���واه���ب وال��رك��ي��ز على 

تطويرها ت�شري نحو  تقيق اأهدافه بنجاح.
�شناعة  يف  ودوره  اأهميته  ل���إب��داع  ان  �شعيد  واأ���ش��اف 
املوؤ�ش�شات  ت��ق��دره��ا  ال��ت��ي  وق��ي��م��ت��ه  ال�����دول،  م�شتقبل 
وزارة  مقدمتهم   ويف  دول��ت��ن��ا  يف  الثقافية  وال��ه��ي��ئ��ات 
الثقافة وتنمية املعرفة، من خ�ل الربامج واالأن�شطة 
التي تنظمها الوزارة وتركز من خ�لها على اكت�شاف  
الط�ب املوهوبني، ومن ثم و�شع الربامج التي ت�شقل 
برامج  اأن  اإىل  م�شرياً  اخلا�شة،  وقدراتهم  موهبتهم 
املوهوبني تتاج اإىل اإدارة واعية ت�شتعني مبتخ�ش�شني 
يف جمال املوهبة، لت�شاعدها على و�شع برامج متقدمة 
على  احل�شول  يف  امل��وه��وب  ال�شخ�ض  وحاجة  تتنا�شب 

املعرفة لي�شبحوا يف امل�شتقبل جيل جديد من الفنانني 
املحلية  امل�����ش��اب��ق��ات  ال��دول��ة يف  ع��ل��ى متثيل  ال��ق��ادري��ن 

والدولية يف املحافل الدولية. 
اإدارة  مدير  القرقاوي  يا�شر  اأك��د  مت�شل  �شياق  وعلى   
اأن  املعرفة  الثقافة وتنمية  ب��وزارة  الثقافية  الفعاليات 
على  ل���إ���ش��راف  كانت  ���ش��واء  املفاجئة  اللجان  ج��والت 
يف  امل��راك��ز  على  املوهوبني  اختيار  جل��ان  اأو  الفعاليات 
اإمارات الدولة، اأعطت للفعاليات حيوية وجدية  كافة 
ل�شيف  اال�شراتيجية  االأه���داف  تقيق  يف  و�شاهمت 
ثقايف الذي تول اإىل موؤ�ش�شة �شيفية ال�شتيعاب طاقات 
ال�شباب يف ور�ض هادفة، الفتا اإىل اأن الوزارة ت�شعى من 
اإىل  املختلفة  الربنامج  خ���ل دورات وور���ض ورح���ت 
بتغذية جميع اجلوانب  وذلك  �شخ�شية متكاملة  بناء 
الفعالة  امل�شاركة  بجانب  والفنية  واملعرفية  الثقافية 
على  والعمل  ال�شيفية  والفعاليات  اأن�شطته  جميع  يف 

ا�شتغ�ل اأوقات املنت�شبني بالطريقة املثلى . 
واأو�شح القرقاوي اأن اللجان  ت�شري بخطى ثابتة من 
كان  اإن  اإليه،  ي�شبو  ما  لتحقيق  وا�شحة  خطة  خ���ل 
املواهب  اختيار  او  الربنامج  وور���ض  ودورات  تقييم  يف 
م�شريا اإىل  اأن االن�شطة هذا العام  مل تغفل اجلوانب 
و  ال�شعادة  اي��ام  م��ن  العديد  اأقيمت  حيث  الرفيهية 
بجانب  وال�شعبية  الراثية  امل�شابقات  م��ن  جمموعة 
املعامل  �شملت  ال��ت��ي  وال��رف��ي��ه��ي��ة  العلمية  ال��رح���ت 
ال��راث��ي��ة وال��ت��اري��خ��ي��ة ل��ت��ع��ري��ف امل��ن��ت�����ش��ب��ني مبعامل 
يف  ت�شاهم  التي  االأن�شطة  من  العديد  بجانب  الوطن 

تطوير وبناء �شخ�شية ال�شباب.
للربنامج  املنظمة  العليا  اللجنة  اإن  القرقاوي  وق��ال 
ال��دورة االأوىل  اإجن��ازه خ�ل  را�شية متاما عن ما مت 
ال��ن��ت��ائ��ج االأولية  اأن  ح��ت��ى اال���ش��ب��وع اخل��ام�����ض م���وؤك���داً 
للغاية  اإيجابية  كانت  االأم���ور  اأول��ي��اء  اآراء  وا�شتط�ع 
كبرية  ب��ج��ه��ود  ق��ام��ت  العليا  اللجنة  اأن  اإىل  م�����ش��رياً 
اأر�ض  وعلى  الو�شوح  مبنتهى  االأن�شطة  على  للوقوف 
من  والنمطية،  املكتبية  التقارير  ع��ن  ب��ع��ي��داً  ال��واق��ع 
التابعة  امل�شاركة  امل��راك��ز  ملعظم  ب��زي��ارات  القيام  خ���ل 

لوزارة الثقافة، وا�شتطلعت اآراء اأولياء االأمور والطلبة 
حاليا  اإع���داده  يتم  ال��ذي  النهائي  التقرير  عن  ف�ش� 
لر�شد كافة امل�مح العامة للربنامج  الوطني، الفتا 
اأية  ال��ت��ق��اري��ر ه��و م��ع��اجل��ة  ال��ه��دف م��ن ه���ذه  اأن  اإىل 
يف  منها  اال���ش��ت��ف��ادة  وك��ذل��ك  تظهر  اأن  ميكن  �شلبيات 

الدورات القادمة. 
وتنمية  الثقافة  وزارة  م��رك��ز  نظم  اآخ���ر  ج��ان��ب  وم��ن 
موؤ�ش�شة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ف��ج��رية  امل��ع��رف��ة مب�����ش��ايف 
املايل"  "اال�شتثمار  ور���ش��ة  ال�شباب  لتنمية  االإم����ارات 
عرب حافلة ) ا�شرف �شح ( والتي تناولت من خ�لها 
الطرق  من  العديد  الور�شة  مقدمة  امل�شعبي  فاطمة 
ال�شخ�شية  امل��ال��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  ت��ع��زز  ال��ت��ي  واالأ���ش��ال��ي��ب 
7 و17  اأعمارهم ما بني  لدى االأطفال ممن ت��راوح 
من  العديد  تت�شمن  والتي  احلافلة  وا�شتهدفت  �شنة 
الربامج والتطبيقات التفاعلية الذكية منت�شبي �شيف 
اإدارة  يف  ال�شحيحة  ال��ط��رق  ح���ول  وتثقيفهم  ث��ق��ايف 
تفكريهم  تنا�شب  بطريقة  ال�شخ�شية  املالية  اأمورهم 
وم��رح��ل��ت��ه��م ال��ع��م��ري��ة، ك��م��ا ف��ت��ح��ت ف��اط��م��ة امل�شعبي 
حيث  امل�شاركني،  ال��ط���ب  م��ع  املفتوح  النقا�ض  جم��ال 
بداأت بطرح جمموعة من النقا�شات املالية مع االأطفال 

وت�شجيعهم على اإدارة م�شروفاتهم ب�شكل اأف�شل. 
وختمت الور�شة والتي ق�شمت اإىل اأربع جمموعات ، كل 
جمموعة بعدد 20  طف� وطفلة من منت�شبي �شيف 
)�شرف  ح��اف��ل��ة  �شكل  ع��ل��ى  ح�����ش��االت  ب��ت��وزي��ع  ثقايف  
املركز  ادارة  الور�شة كرمت  للجميع، و يف ختام  �شح(  
يف  وتواجدها  جهودها  لها  �شاكرين  امل�شعبي  فاطمة 
مركز م�شايف على اأن تتكرر الزيارات والور�ض املالية يف 

ال�شهور القادمة.

يوم مفتوح ورحلتني ثقافيتني مبركز �لظفرة �لثقايف
مبنطقة  امل��ع��رف��ة  وتنمية  الثقافة  وزارة  م��رك��ز  نظم 
برنامج  منت�شبي  م��ن  للطالبات  مفتوح  ي��وم  الظفرة 
���ش��ي��ف ث��ق��ايف الإ���ش��ف��اء ج���و م���ن ال��ب��ه��ج��ة وامل�����رح علي 
الربنامج وبث روح املحبة واالألفة بني الطالبات وذلك 

اإدارة تخطيط املنطقة وع�قات ال�شكان  بالتعاون مع 
ببلدية منطقة الظفرة.

بداأت  املركز  اليوم فقرات متنوعة علي م�شرح  ت�شمن 
ترحيبية  وكلمة  ال��ك��رمي  وال��ق��راآن  ال��وط��ن��ي  بال�ش�م 
الدرهم  ال�����ش��ع��ادة واالإي��ج��اب��ي��ة، لعبة  ع��ن  وم��ا���ش��رة 
البالونات،  وتفجري  وال��ك��رة،  امللعقة  ولعبة  والدقيق، 

والكرا�شي املو�شيقية.
املعر�ض  بقاعة  اأخ���رى  ف��ق��رات  املفتوح  ال��ي��وم  �شم  كما 
هيا   ، اك�ش�شوارات"  الأنف�شنا  "لن�شنع  بعنون  وور���ش��ة 
ن��ت��زي��ن ب��احل��ن��اء ، ر���ش��م ال�����ش��ح��ون ب���ال���وان ال��ف��رح��ة ، 
تزيني الكعك باالإ�شافة ايل امل�شابقات وتقدمي اجلوائز 

والهدايا للفائزات من املركز والبلدية.
مدير  العامري  عبداهلل  كردو�ض  املفتوح  اليوم  ح�شر 
الفعاليات  ق�����ش��م  رئ��ي�����ض  امل��ن�����ش��وري  وف��اط��م��ة  امل��رك��ز 
موظفي  وبع�ض  الظفرة  منطقة  ببلدية  واالأن�����ش��ط��ة 
ال��ب��ل��دي��ة وال��دك��ت��ور زك��ري��ا احل��م��ق��ة ال��واع��ظ بالهيئة 
الظفرة  ف��رع  واالأوق����اف  االإ���ش���م��ي��ة  لل�شوؤون  العامة 
منت�شبي  والطالبات من  الط�ب  اأم��ور  اأولياء  وبع�ض 

�شيف ثقايف .
كما نظم املركز رحلتني واحدة للبنني واأخرى للبنات 
تثقيفية  ك��رح���ت  ب��اأب��وظ��ب��ي  ال�����ش��ع��دي��ات  م��ن��ارة  اإيل 
ل��ل��م��واه��ب من  ال��ع��ام��ة  ب��ال��ذائ��ق��ة  ل���رت��ق��اء  تعليمية 
الط�ب والطالبات، مت من خ�لها التعرف على اأنواع 
اأروقة  يف  وج��ول��ة  والت�شكيلية  الب�شرية  الفنون  م��ن 
يت�شمنه من  وم���ا  ج��ن��اح  ل��ك��ل  و���ش��رح مب�شط  امل��ت��ح��ف 

معرو�شات.
اأن �شيف  الثقايف  املركز  العامري مدير  وقال كردو�ض 
ثقايف يتميز عن غريه من الربامج ال�شيفية االأخرى 
وتوجيهها  امل��واه��ب  اكت�شاف  علي  ت��رك��ي��زه  حيث  م��ن 
اأي�شا  ويركز   ، م�شتقبً�  ورعايتها  وتبنيها  و�شقلها  
رح�ت  تنظيم  جانب  اإىل  الكم  ولي�ض  امل�شمون  على 
وم�شابقات واأيام مفتوحة للف�شل بني الدورات والور�ض 
ل��ل��ب��دء يف ك��ل ا���ش��ب��وع  ب����روح م��ن ال��ن�����ش��اط واحليوية 

الإ�شتكمال باقي الربنامج.

•• ابوظبي - الفجر

اأبوظبي  اأبوظبي، ومركز  العامة ل�شرطة  القيادة  وقعت 
لل�شراكة  اتفاقية  واملهني،   التقني  والتدريب  للتعليم 
"م�شابقة  فعاليات  تنظيم  يف  والتعاون  اال�شراتيجية 
التقني" يف  "اأبوظبي  �شيقيمها  العاملية" التي  امل��ه��ارات 
العا�شمة اأبوظبي الأول مرة مبنطقة ال�شرق االأو�شط، يف  
اأكتوبر املقبل، تت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ ممد 
بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 

للقوات امل�شلحة.
وك���ان م��ع��ايل ال���ل���واء م��م��د خ��ل��ف��ان ال��رم��ي��ث��ي، القائد 
التي   ، االتفاقية  مرا�شم   �شهد  اأبوظبي،  ل�شرطة  العام 
ال�شام�شي، مدير عام مركز  �شعيد  �شعادة مبارك  وقعها 
و�شعادة  وامل��ه��ن��ي،  التقني  وال��ت��دري��ب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي 
اللواء مكتوم علي ال�شريفي، مدير عام �شرطة اأبوظبي. 
ح�شر مرا�شم توقيع االتفاقية، يف مقر �شرطة  اأبوظبي 
ن��ه��ي��ان، مدير  اآل  ب��ن ط��ح��ن��ون  ال�شيخ م��م��د  ،ال��ع��م��ي��د 
ق��ط��اع ���ش��وؤون االأم����ن وامل��ن��اف��ذ، وال��ع��م��ي��د ���ش��امل �شاهني 
�شعيد  والعميد  ال��ق��ي��ادة،  ���ش��وؤون  قطاع  مدير  النعيمي، 
�شيف النعيمي، مدير قطاع املالية واخلدمات، والعميد 
مبارك املهريي، مدير قطاع احلرا�شات واملهام اخلا�شة، 
املجتمع،  اأم���ن  ق��ط��اع  م��دي��ر  احل��م��ادي،  ح��م��اد  والعميد 
وع��ل��ي م��م��د امل���رزوق���ي، رئ��ي�����ض م���ه���ارات االإم������ارات يف 
وامل�شوؤولني.  ال�شباط  من  وع��دد  التقني"،  "اأبوظبي 
واأك����د م��ع��ايل ال���ل���واء م��م��د خ��ل��ف��ان ال��رم��ي��ث��ي، حر�ض 
ال�شرطية  اأف�شل اخلدمات  اأبوظبي على تقدمي  �شرطة 
والدولية،  واالإقليمية  املحلية  الفعاليات  جميع  لدعم 
لتعزيز �شمعة اإمارة اأبوظبي، كوجهة عاملية مف�شّلة، مبا 
تتميز به من موؤ�شرات اإيجابية، ومقّومات متنوعة على 
امل�شتوى االأمني والتقني وال�شياحي والرفيهي والثقايف 

اأبوظبي �شتوفر امكانياتها  اأن �شرطة  والريا�شي. وذكر 
ينظمه   ، كبرياً  عاملياً  حدثاً  باعتبارها  امل�شابقة  الإجن��اح 
اأبوظبي التقني على نحو يعك�ض الوجه احل�شاري للدولة 
�شيخو�ض  حيث  خا�ض،  ب�شكل  اأبوظبي  واإم���ارة  عموماً، 
الذين  املتناف�شني  من  كبرية  نخبة  امل�شابقة  مناف�شات 
، ويتميزون يف جماالت  العامل  م��ن  دول  ع��دداً  ميثلون 
فريدة من نوعها، تلهم اجلماهري، ال�شيما فئة ال�شباب، 
بالكثري من االأفكار والقدرات اخلا�شة التي تفيدهم يف 
ال�شام�شي:  �شعيد  �شعادة مبارك  امل�شرق. وقال  امل�شتقبل 
اإن هذه االإتفاقية تاأتي �شمن توجيهات القيادة الر�شيدة 
ب�شرورة التعاون مع اجلهات احلكومية املتميزة كافة، و 
يف مقدمتها القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي، التي متلك 
م�شرية  لتعزيز   الكفيلة  والب�شرية  التقنية  االإمكانيات 
اأجمع،  العامل  عليها  ي�شهد  والتي  والطماأنينة   االأم��ن 
ب�دنا �شمن  وال�ش�مة يف  االأم��ن  تقدم  اأن  اإىل  م�شرياً 

مقدمة العوامل التي مّكنت "اأبوظبي التقني" من الفوز 
 ،2017 اأب��وظ��ب��ي  للمهارات  العاملية  امل�شابقة  بتنظيم 
الأول مرة يف منطقة ال�شرق االأو�شط، حيث يثق العامل 
اأجمع يف ري��ادة االأم��ن يف ب�دنا، وال��ذي ي�شهم يف اإجناح 

كربى الفعاليات بجدارة وا�شتحقاق.
واأع�����رب ع��ن ت��ق��دي��ره جل��ه��ود ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�شرطة 
اأبوظبي، ل��شهام  يف تقيق خطة اأبوظبي التقني من 
من  املت�شابقني  لتمكني  ال��واح��د،  الفريق  ب���روح  العمل 
االإبداع والتميز يف خمتلف جماالت امل�شابقة، مبا يوؤتي 
والعامل  االإم���ارات  وفتيات  �شباب  على  امل�شتقبلية  ثماره 
اأجمع. وذكر �شعادة اللواء مكتوم علي ال�شريفي، اأن اإبرام 
مثل هذه االتفاقيات ياأتي  يف اإطار امل�شوؤولية ال�شرطية 
االأع���م���ال واخلدمات  ب��ت��ق��دمي  وال���ت���زام���اً  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
التي  املهنية،  املعايري  اأف�شل  وف��ق  جميعها،  ال�شرطية 
اأبوظبي، وت�شكل  �شماناً  تعترب من قيم العمل ل�شرطة 

لتعزيز اأبوظبي كوجهة تنعم باالأمن وال�ش�مة بتقدمي 
واملقيمني  للمواطنني  اجل���ودة  عالية  �شرطية  خ��دم��ات 
والزّوار، م�شرياً اإىل اأن االتفاقية تعّزز التعاون وال�شراكة 
واملهني  التقني  وال��ت��دري��ب  للتعليم  اأبوظبي  مركز  م��ع 
التطلعات  يحقق  مبا  الريادية  اخلدمات  اأف�شل  ،لتوفر 
وال�شام�شي  الرميثي  ق��ام   ، الفعالية  و�شمن  املن�شودة. 
اأبوظبي بامل�شاركة  وال�شريفي، ومديرو قطاعات �شرطة 
 2017 اأبوظبي  العاملية  املهارات  "ه�شتاق" م�شابقة  يف 
ت�شت�شيفها  ال��ت��ي  الفعاليات  اأ���ش��خ��م  اأح���د  تعد  ،وال��ت��ي 
مت�شابق،    1300 نحو  مب�شاركة  اأب��وظ��ب��ي،  العا�شمة 
مهارة   51 يف  ي��ت��ن��اف�����ش��ون  دول������ة،   77 ن��ح��و  مي��ث��ل��ون 
الطائرات،  �شيانة  منها:  ومهنية،  وتكنولوجية  تقنية 
والبناء  االإل��ك��رون��ي��ة،  امل���واق���ع  وت�شميم  وال�����ش��ي��ارات، 
ذات  املجاالت  من  وغريها  التجميلي،  والع�ج  بالطوب 

الع�قة بالتقدم ال�شناعي العاملي.

•• العني – الفجر

اأجرى باحثون من كلية الطب والعلوم ال�شحية-جامعة 
االإمارات العربية املتحدة وبالتعاون مع م�شت�شفى توام يف 
العني درا�شة تعد االأوىل من نوعها يف املنطقة ال�شتك�شاف 
اخل�شائ�ض النف�شية التي يحتمل اأن توؤدي اإىل التاأثري 
على نتائج العمليات اجلراحية لل�شمنة. وقال الدكتور 
واأ�شتاذ  الدرا�شة  يف  اأ�شا�شي  عثمان-باحث  توكل  اأ�شامة 
بكلية  ال�شلوكية  والعلوم  النف�شي  الطب  بق�شم  م�شارك 
من  ال��ه��دف  –اأن  باجلامعة  ال�شحية  وال��ع��ل��وم  ال��ط��ب 
لكافة  املتكامل  النف�شي  الطبي  الفح�ض  هو  الدرا�شة 
املعطيات التي قد تدفع بع�ض االأفراد امل�شابني بال�شمنة 
ال��ت��دخ���ت اجلراحية  مل��ث��ل ه���ذه  اأن��ف�����ش��ه��م  ل��ت��ع��ري�����ض 
باعتبارها الو�شيلة املف�شلة وال�شريعة لديهم للحد من 
زيادة الدهون يف اجل�شم ، م�شرياً اإىل اأن ال�شمنة املفرطة 
انت�شرت  وق��د  ب�شرعة،  تنمو  عاملية  �شحية  م�شكلة  تعد 
املتقدمة  البلدان  ويف  الغرب  يف  �شيما  ال  كبرية  ب�شورة 
العربي  اخلليج  ودول  خا�شة  االإم���ارات  مثل  اقت�شادياً 

ب�شفة عامة. وت�شمنت الدرا�شة على عدد من االإعاقات 
التي قد ت�شببها ال�شمنة هي: االإعاقة يف اأداء الواجبات 
تليها   ،39% ب  االأك��رب  الن�شبة  احتلت  حيث  الدينية 
االإعاقة يف احلياة االجتماعية %36 واالإعاقة يف املنزل 
ويف احلياة االأ�شرية والتي �شكلت %35، باالإ�شافة اإىل 

االإعاقة يف العمل واملدر�شة فكانت بن�شبة 27%.    
الدكتور  املكون من  الباحثني  اأن فريق  بالذكر  اجلدير 
خدمات  رئي�ض  اإم���ام  ع�شام  وال��دك��ت��ور  عثمان  اأ���ش��ام��ه 
العني-والباحثة  يف  ت���وام  مب�شت�شفى  النف�شي  ال��ط��ب 
فدوى املقدم – باحث م�شاعد -تطرقوا يف هذه الدرا�شة 

والعجز  واالكتئاب  القلق  ن�شبة  ومناق�شة  تديد  اإىل 
ا�شطراب  ونوعية  احلياة،  نوعية  يف  ال�شعف  وجوانب 

الذات يف ت�شور مراجعي جراحات ال�شمنة.
امل��ر���ش��ى، حيث  م��ن   105 ال��درا���ش��ة جمموعة  و�شملت 
وتو�شلت   ،70% ن�����ش��ب��ة  م��ن��ه��م  االإن������اث  ف��ئ��ة  ���ش��ك��ل��ت 
الدرا�شة اإىل اأن ن�شبة توارد ت�شخي�ض ا�شطرابات القلق 
فكانت  االكتئاب  اأعرا�ض  ن�شبة  اأما   24% كانت  بينهم 
االأداء الوظيفي  اإىل �شعف يف  اأدى  %13 مما  ن�شبتها 

وترك اأثر �شلبي على نوعية احلياة.  
واأو�شى الباحثون ب�شرورة اال�شتعانة مبقدمي خدمات 
الذين  امل��ر���ش��ى  فح�ض  يف  االأول���ي���ة  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 
ال  النف�شية،  ل���أع��را���ض  املفرطة  ال�شمنة  م��ن  يعانون 
باالإ�شافة  جل��راح��ات،  ال�شاعيني  املر�شى  اأول��ئ��ك  �شيما 
اإىل ال�شعي لتقييمهم وتقدمي الن�شح لهم باالختيارات 
ل��ك��ل فرد  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ل��ل��ع���ج وم��ن��ه��ا اجل��راح��ة  املختلفة 
على حدة ح�شب نتيجة التقييم الدقيق. مما ي�شهم يف 
تقيق اأف�شل النتائج التي ت�شعدهم وتعينهم على حياة 

ذات قيمة نوعية.

)�سالمتكم غايتنا(
حملة �طلقتها  بلدية مدينة �لعني حلماية 

�مل�ساكن من �الآفات و�حل�سر�ت �ل�سارة
•• العني –  الفجر

العني حملة  ببلدية مدينة  ال�شمايل  بالقطاع  املجتمع  اإدارة خدمة  نفذت 
)�ش�متكم  عنوان  تت  ال�شارة  واحل�شرات  االآف��ات  من  امل�شاكن  حلماية 
مركز  م��ع  بالتعاون  و�شويحان  ن��اه��ل  يف  �شكنياً  ح��ي��اً   19 �شملت  غايتنا( 
�شارك  اأي��ام  ا�شتمرت احلملة خم�شة  و  – تدوير،  النفايات  الإدارة  اأبوظبي 
بها عدد من املهند�شني و املخت�شني و الفنيني و العمال ،  اإىل جانب الفرق 

املخت�شة من القطاع ال�شمايل.
اإىل  باالإ�شافة  ال�شكنية  االأحياء  يف  ح�شري  م�شح  تنفيذ  احلملة  خ�ل  مت 
حول  التعريفية  الكتيبات  وت��وزي��ع  باملبيدات  واالأف���ات  احل�شرات  مكافحة 
يف  املخت�شة  ال��ف��رق  قامت  حيث  ومكافحتها،  االآف���ات  م��ع  التعامل  كيفية 
املواطنني  منازل  من  ع��دد  بزيارة  العني  مدينة  ببلدية  ال�شمايل  القطاع 

والقيام بعمليات امل�شح احل�شري ومكافحة احل�شرات والقوار�ض. 
ال�شمايل  بالقطاع  املجتمع  خدمة  اإدارة  مدير  الكتبي  حمد  عبيد  و�شرح 
العامة  ال�شحة  وتعزيز  لل�شكان  اآمنة  بيئة  توفري  اإىل  تهدف  احلملة  ب��اأن 

ورفاهية املجتمع. 
والتي  ال�شكان  احتياجات  على  بناًء  تنفيذها  مت  احلملة  ه��ذه  اأن  واأ���ش��اف 
الراحة واالأمان للمواطنني،  اأرقى �شبل  البلدية لتحقيقها لتوفري  تهدف 
حيث تخدم احلملة ما يقارب من 4000 مواطن يف القطاع ال�شمايل من 

منطقة العني.
اإدارة  مركز  العني  ف��رع  مدير  ال�شام�شي،  نايل  املهند�ض  ق��ال  جانبه  م��ن 
اإن حملة �ش�متكم غايتنا التي تطلقها بلدية مدينة  اأبوظبي  النفايات - 
العني مع تدوير تاأتي يف اإطار ا�شراتيجية تدوير الرامية اإىل احلفاظ على 
بيئة اأبوظبي نظيفة واآمنة وم�شتدامة مبا ي�شمن �ش�مة االأفراد واملجتمع 
تهتم  لذلك  النفايات،  وت��راك��م  العامة  ال�شحة  اآف��ات  خماطر  من  باأكمله 
الدولة لر�شيخ  والتكامل مع خمتلف موؤ�ش�شات وهيئات  بالتعاون  تدوير 
ثقافة اإدارة النفايات وتبني ممار�شات بيئية من �شاأنها احلفاظ على ال�شحة 
العامة وتعزيز مكانة اأبوظبي كمدينة عاملية تناف�ض اأكرب املدن متا�شياً مع 
روؤية وخطة اإمارة اأبوظبي. اجلدير بالذكر اأن فرق التفتي�ض ببلدية مدينة 
دائ��م و تر�ض على  ب�شكل  ال�شكنية  االأحياء  بر�شد م�شك�ت  تقوم  العني 
اإدارة خدمة املجتمع  ، كما تقوم  ال�شكانية ومعاجلتها  متابعة االحتياجات 
بدرا�شة االحتياجات و القيام باال�شتبيانات وقيا�ض الراأي ملعرفة م�حظات 

اجلمهور ، ومتبعة كل ما يتم طرحه يف امللتقيات ال�شكانية .

ز�يد �الأ�سرية تطلق جائزة �لتميز 
و�البتكار يف جمال �لرعاية �لبديلة

•• العني – الفجر

اأطلقت دار زايد للرعاية االأ�شرية الدورة االأوىل جلائزة دار زايد للتميز   
واالبتكار يف الرعاية البديلة ، حر�شا منها على ت�شجيع االإبداع واالبتكار يف 
هذا املجال على م�شتوى اجلهات العاملة بالرعاية البديلة بدولة االإمارات 
العربية  االإم����ارات  دول��ة  توجهات  م��ع  ان�شجاما  وذل��ك    ، املتحدة  العربية 
اإم��ارة اأبوظبي  املتحدة للتمي��ز يف كافة املجاالت و تقيقاً الأه��داف خطة  
يف التميز  يف جمال التنمية االجتماعية و�شمان حياة كرمية لكافة اأفراد 

املجتمع. 
و�شتكون اجلائزة منارة ت�شلط ال�شوء على اأف�شل ممار�شات الرعاية البديلة 
بدولة االإمارات العربية املتحدة والتي تتميز بتفوقها العربي والعاملي، مما 

ي�شهم يف تر�شيخ دور الدار يف رعاية االأطفال فاقدي الرعاية االأ�شرية.
اأربع فئات رئي�شية : الفئة االوىل هي جوائز التميز  وتنق�شم اجلائزة اإىل 
املوؤ�ش�شي على م�شتوى دار زايد للرعاية االأ�شرية حيث تعتمد الدار يف هذه 
الفئة على معايري التميز املعتمدة من قبل جائزة اأبوظبي ل�أداء احلكومي 
واالأق�شام  االإدارات  ج��وائ��ز  فرعيتني  لفئتني  وتنق�شم   2017 امل��ت��م��ي��ز  

وامل�شاريع وجوائز العاملني.
اأما الفئة الثانية  للجائزة فركز على املتميزين من  فئة فاقدي الرعاية 
العلمي  التفوق  التالية:  الفئات  االأ�شرية وفق  االأ�شرية بدار زايد للرعاية 
االأ�شري  التميز   ، احل�شنة.  القدوة   ، واالب��داع��ي  الفني  املجال  يف  التميز   ،

واالندماج االجتماعي  ، اأف�شل اأ�شرة حا�شنة من الدار.
الرعاية  التميز  واملتميزين يف جمال  ال�شوء على  الثالثة فت�شلط  والفئة 
البديلة على م�شتوى دولة االإمارات العربية املتحدة وفق الفئات التالية: 
االجتماعي-النف�شي-الربوي  االأخ�شائي   ، املتميزة  احلا�شنة  االأ���ش��رة 
اأف�شل   ، رعاية  مانح-مانحة  اأف�شل   ، البديلة  الرعاية  جم��ال  يف  املتميز 

خدمة تربوية مبتكرة يف جمال الرعاية البديلة.
االأ���ش��ري��ة على  ال��رع��اي��ة  ف��اق��دي  م��ن  املتميزين  ال��راب��ع��ة فتكرم  الفئة  اأم���ا 
م�شتوى دولة االإمارات العربية املتحدة وفق الفئات التالية: التفوق العلمي 

، التميز يف املجال الفني واالبداعي من فاقدي الرعاية والقدوة احل�شنة.



اإذا  لكن  وج��وه��ن��ا!  على  مكتوبة  حياتنا  اإن  عموماً  يقال 
التعدي�ت، مثل مو اخلطوط  اأن تقومي ببع�ض  اأردِت 
من  التخل�ض  اأو  العميقة  التجاعيد  تنعيم  اأو  الرفيعة 
بع�ض البقع الع�شوائية، تزداد املنتجات واالإج��راءات التي 
جتّدد �شباب الب�شرة بعدما اأتعبها الزمن واأنهكها التعّر�ض 

لل�شم�ض.
االأمرا�ض  اأ�شتاذ م�شاِعد يف ق�شم  اأرن��دت،  الدكتور كينيث 
واملحرر  ه����ارف����ارد  ب��ج��ام��ع��ة  ال���ط���ب  ك��ل��ي��ة  اجل���ل���دي���ة يف 
بالب�شرة  العناية  ح��ول  ال�شحي  ه��ارف��ارد  لتقرير  الطبي 
ال�شارة  االأن��ب��اء  )تكرث  املجال:  ه��ذا  يف  يقول  واإ�ش�حها، 
اخليارات  وف��رة  اإىل  نظراً  الب�شرة  ع�جات  يخ�ّض  ما  يف 
التي تعالج امل�شاكل الطبية واجلمالية(. فعً�، زادت اأعداد 
الن�شاء النا�شطات واالأكرب �شناً اللواتي يرغنب يف ا�شتعادة 

ال�شباب، 
�شباب  �ش��شة لتجديد  اأك��رث  تقنيات  اإىل تطوير  اأدى  ما 
ال��ب�����ش��رة ومي��ك��ن ال��ت��ع��ايف م��ن��ه��ا خ����ل ف���رة اأق�����ش��ر من 
اأن  اأرن����دت: )ي��ج��ب  عمليات �شد ال��وج��ه. ي��ذك��ر ال��دك��ت��ور 
ومهارة  �شمعة  م��ن  وتتحققي  بحذر  الع�جات  تختاري 

االأطباء الذين يقومون بعمليات غازية يف الب�شرة(.
رمب���ا ت��رغ��ب��ني يف ا���ش��ت�����ش��ارة اخ��ت�����ش��ا���ش��ي اجل��ل��د لتقييم 
ولكن  املحتملة.  ومنافعها  ال��ع���ج��ات  خمتلف  خم��اط��ر 
التجميل،  تغّطي جراحات  التاأمني ال  �شركات  اأن  تذكري 
ت��ك��ون الكلفة ع��ام��ً� م��وؤث��راً عند اخ��ت��ي��ار تقنية  ل��ذا ق��د 

جتديد �شباب الب�شرة.

�أ�سهر �الإجر�ء�ت �لتجميلية
التجاعيد  الإزال���ة  ال�شائعة  التقنيات  من  ع��دد  يلي  ما  يف 

الرفيعة والندوب واالأ�شباغ الع�شوائية و�شوائب اأخرى:
)اأي  البوتولينوم  توك�شني  حقن  تبقى  البوتوك�ض:   •
والكزيومني(  والدي�شبورت  البوتوك�ض  ت�شمل  التي  الفئة 
اأي  تتطلب  وال  خماطرها  وت��ق��ّل  ن�شبياً  الكلفة  مقبولة 
لتخفيف  فاعلة جداً  اإنها  ذلك،  للتعايف. ف�شً� عن  وقت 

جتاعيد الوجه اأو اجلبني اأو العنق موؤقتاً.
املواد  هذه  َحْقن  يوؤدي  الناعمة:  االأن�شجة  نفخ  مواد   •
وت�شني  اخل��ّدي��ن،  عظام  م�شتوى  رف��ع  اإىل  اجللد  ت��ت 
اأو ال���ن���دوب  م���ي���ط ال����ف����ك، وت��خ��ف��ي��ف ح����ب ال�������ش���ب���اب 

اجلراحية، 
ونفخ اخلدين وميط العينني، وملء اخلطوط العمودية 
)اأي  االأن��ف  ال�شفتني، وملء طيات  ر�شم  واإع��ادة  الرفيعة، 
اخل���ط���وط ال��ع��م��ي��ق��ة ال��ت��ي مت��ت��د م���ن اجل��ه��ة اخلارجية 

لفتحات االأنف اإىل زوايا الفم(.
الهيالورونيك  حم�ض  مثل  امل��واد  بع�ض  اجل�شم  ميت�ّض   
اأنواع  وعديد حم�ض ال�كتيك يف نهاية املطاف. تتوي 
واملجّمدة  ال�شلبة  امل���واد  م��ن  �شغرية  حبوب  على  اأخ���رى 
وُت�شّكل  الوقت  اله�م مع مرور  امت�شا�ض  يف ه�م. يتم 

احلبوب ركيزة لنمو الكوالجني.
ملعاجلة  ال��ت��ق�����ش��ري  ُي�����ش��ت��ع��م��ل  ال��ك��ي��م��اوي:  ال��ت��ق�����ش��ري   •
والندوب  اال�شطباغ  والإزال��ة  ال�شيخوخة  وبقع  التجاعيد 
ما  مرحلة  يف  تكون  التي  اجللدية  وال��زوائ��د  ال�شطحية 

قبل ال�شرطان.
اأو   ُتدَهن الب�شرة مبحلول حم�شي )حم�ض الغليكوليك 
فُيذّوب  الكلور(  ث�ثي  اخلليك  حم�ض  اأو  ال�شالي�شيليك 
اخل�يا اجللدية ويزيل الطبقات العليا للب�شرة. بالن�شبة 
الذي  التق�شري  عمق  بح�شب  تتفاوت  فاإنها  النتائج،  اإىل 

يحّدده نوع املحلول املُ�شتعَمل وقوته.
• الك�شط الدقيق: خ�ل هذه العملية، يحّدد الطبيب اأو 
هيدروك�شيد  ببلورات  امل�شتهدفة  املنطقة  التجميل  جراح 
غري  العملية  وه��ذه  الب�شرة.  لتنعيم  ال�شغرية  االأملنيوم 

مكلفة ن�شبياً وال تتاج اإىل وقت للتعايف.
الطبيب  ي�شتعمل  العملية  هذه  خ�ل  الدقيقة:  • االإبر 
البطارية  ع��ل��ى  ع��ام��ل��ة  اأو  كهربائية  اأداة  م��ت��ك��رر  ب�شكل 
ال  لكن  وح���ادة  ورفيعة  �شغرية  جلدية  اإب��ر  على  تتوي 

تكون هذه التقنية موؤملة بقدر ما تبدو عليه.
 ت�شّبب االإبر اإ�شابات �شغرية تّفز على اإنتاج الكوالجني 

واالإي��شتني. 
ميكن ا�شتعمال عنا�شر ع�جية مثل حم�ض الهيالورونيك 
يخرق  كي  بعدها  اأو  االإب��ر  قبل  االأ�شكوربيك  حم�ض  اأو 
من  العملية  ه��ذه  وتخلو  الب�شرة.  عمق  الن�شط  العن�شر 

املخاطر عموماً وال تكون مكلفة.
اخلطوط  ال��ل��ي��زر  ي��زي��ل  اأن  مي��ك��ن  ب��ال��ل��ي��زر:  • ال��ع���ج 
الب�شرة  ل��ون  ويح�ّشن  العميقة  اأو  املعتدلة  والتجاعيد 
قدرته  اإىل  ونظراً  ملحوظ.  ب�شكل  و�ش�بتها  وتركيبتها 
على ا�شتهداف اأنواع معينة من اخل�يا يف طبقات جلدية 

خمتلفة، 
اخلمرية  ال��ب��ق��ع  م��ث��ل  متنوعة  م�شاكل  ي��ع��ال��ج  اأن  مي��ك��ن 
والوحمات ال�شبغية وعروق العنكبوت. كذلك يزيل الليزر 
اأخرى.  كثرية  وندوباً  ال�شباب  حب  يخّلفها  التي  الثقوب 
اأو  اخت�شا�شي اجللد  ي�شاعدك  اأن  ال�شياق، ميكن  يف هذا 

جراح التجميل على تديد اأن�شب ع�ج ليزر يف حالتك.

�لتق�سري �لكيماوي

يحتوي التق�شري الكيماوي املنزيل وحزم الك�شط الدقيق 
لكن  امل��ح��رف��ون  االأط��ب��اء  ي�شتعملها  ال��ت��ي  امل��ق��ادي��ر  على 

بكمية �شغرية.
التي  الدقيقة  االإب���ر  ب��ك��رات  م��ن  متنوعة  جمموعة  ثمة   
مي��ك��ن ا���ش��ت��ع��م��ال��ه��ا ل�����ش��خ ال��ري��ت��ي��ن��ول وم�����واد الرطيب 

ومرّكبات اأخرى يف الب�شرة.
لل�شوء  الباعث  الثنائي  وال�شمام  امل��ن��زيل  الليزر  يكون   
من  اأ�شعف  ال�شوتية  ف��وق  ب��امل��وج��ات  العاملة  واالأج��ه��زة 
املعدات االحرافية لكن قد ت�شبح هذه الع�جات فاعلة 

متكرر  ب�شكل  الع�جات  ال�شتعمال  بال�شرب  تّليِت  اإذا 
طوال اأ�شابيع اأو اأ�شهر عدة. ميكن اأن تزيل هذه املنتجات 
واخلطوط  ال��ن��دوب  اأث��ر  وتخّفف  امليت  اجللد  واالأج��ه��زة 
الرفيعة بكل اأمان مقابل جزء من كلفة الع�ج االحرايف. 
لكن نظراً اإىل �شعف النتائج املحققة يف هذا املجال، تعطي 
هذه اخليارات غري الطبية اأف�شل النتائج حني ت�شتهدف 

العيوب اجللدية الب�شيطة. 
ب���اأم���ان، اح��ر���ش��ي ع��ل��ى ق�����راءة توجيهات  ال���ش��ت��خ��دام��ه��ا 

اال�شتعمال وتطبيقها بدقة.

و�لتوت �لفر�ولة   1-
الذي  ج  بفيتامني  غنًيا  منجًما  والتوت  الفراولة  تعترب 
يعمل على احلفاظ على لون ال�شعر ويزيد من قوته 
وملعانه، كما يعم�ن على �شد الب�شرة ب�شكل طبيعي، 
ال��ت��وت والفراوله  ت��ن��اول  ل��ذل��ك اح��ر���ش��ي ع��ل��ى 

للح�شول على �شعر خاٍل من ال�شيب املزعج.

�ل�سوكوالتة  2-
وجه  ع��ل��ى  منها  وال��داك��ن��ة  ال�����ش��وك��والت��ة  تعترب 
اخل�شو�ض م�شدًرا رائًعا لعن�شر النحا�ض الذي 
يعمل على اإنتاج اخل�يا امل�شوؤولة عن اإنتاج لون 

ال�شعر واملعروفة باملي�نني،
 لذلك احر�شي على تناول كمية منا�شبة من 
�شاب  ب�شعر  لتحظي  ال��داك��ن��ة  ال�����ش��وك��والت��ة 

طوال العمر.

�ملك�سر�ت  3-
ت��ع��ت��رب امل��ك�����ش��رات وال���ل���وز ع��ل��ى وجه 
لفيتامني  رائًعا  م�شدًرا  اخل�شو�ض 
E وعن�شر النحا�ض اللذان مينعان 
االأب���ي�������ض، لذلك  ال�����ش��ع��ر  ظ���ه���ور 
من  منا�شبة  كمية  ب��ت��ن��اول  ق��وم��ي 
اأ�شود  ب�شعر  لتحظي  يومًيا  اللوز 

وخاٍل من ع�مات ال�شيب.

�مللح  4-

ين�شح  التي  البي�شاء  ال�شموم  م��ن  امللح  اعتبار  م��ن  ال��رغ��م  على 
ب��االب��ت��ع��اد ع��ن��ه��ا ل��ت��اأث��ريه��ا ع��ل��ى ���ش��ح��ة اجل�����ش��م اإال اأن����ه من 

ل���ون ال�شعر،  ت�����ش��اع��د يف احل���ف���اظ ع��ل��ى  ال��ت��ي  ال��ع��ن��ا���ش��ر 
امللح بكميات  وميكنك تناول االأغذية التي تتوي على 

�شحة  تتاأثر  ال  حتى  تناوله  يف  تفرطي  وال  منا�شبة 
ج�شمك باآثاره اجلانبية.

�حلليب  5-
التي  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��ع��ن��ا���ش��ر  يعترب احل��ل��ي��ب م��ن 

الفيتامينات  م��ن  ك��ب��رية  ن�شبة  ع��ل��ى  ت��ت��وي 
على  احلفاظ  يف  عليها  االعتماد  ميكن  التي 

�شحة ال�شعر ولونه،
ومنتجاته  احلليب  ب��ت��ن��اول  ق��وم��ي  ل��ذل��ك   

يومًيا للبقاء على �شعر اأ�شود مثايل.

�الأ�سماك  6-
تعترب االأ�شماك من االأغذية التي ت�شاعد 
كثرًيا يف احلفاظ على لون و�شحة ال�شعر 
العمر،  تقدم  بع�مات  التاأثر  ع��ن  بعيًدا 
ومن االأ�شماك التي تعترب االأف�شل ملكافحة 

ال�شيب ال�شلمون،
الذي  لل�شيلينيوم  ط��ب��ي��ع��ي  م�����ش��در  ف��ه��و   

على  باحلفاظ  يقوم  ال��ذي  الهرمون  ينظم 
لون ال�شعر،

 لذلك احر�شي على تناول االأ�شماك وخا�شة 
ال�شمون للحفاظ على لون �شعرك.

مـــــــــــــــر�أة
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�ل�سيخوخة  �آثار  بتخفيف  ت�سمح  �لتي  و�الإجــر�ء�ت غري �جلر�حية  �ملنتجات  تزد�د 
و�لتعّر�ش لل�سم�ش. �إليك �آخر �لعالجات يف هذ� �ملجال.

  يرغب كٍل من �لرجال و�لن�ساء يف �حلفاظ على لون �ل�سعر بعيًد� عن �لتاأثر بعالمات تقدم �لعمر، فظهور 
�ل�سعر �الأبي�ش من �الأمور �الأكرث �إزعاًجا، ومن �لغريب �أن لون �ل�سعر ال يتاأثر ب�سكل كامل بالعمر فقط و�إمنا 

للنظام �لغذ�ئي دور يف �حلفاظ على لون �ل�سعر وعدم تغريه.

�الأبي�س �ل�سعر  ظهور   توؤخر  �أطعمة   6

عالجات غري �جلر�حية 
لتجديد �سباب ب�سرتك
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العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/6742  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مابكوم للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول مل االقامة مبا 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �شينغ   كومار  �شانتو�ض   / املدعي  ان 
درهم(   2000( مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)6725  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت    MB175110364AE:ال�شكوى رق��م  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم 
بالقاعة:ch1.A.2 لذا  ال�شاعة 08.30 �ض  امل��واف��ق:2017/8/6  جل�شة يوم االحد 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بث�ثة 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3450  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ا�ض جي ب�شت خلدمات مكافحة احل�شرات  �ض.ذ.م.م جمهول 
مل االقامة مبا ان املدعي / جاجنادهار د�شافني  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
 2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)33355  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB171762552AE  وحددت لها 
جل�شة يوم الث�ثاء املوافق:2017/8/15 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بث�ثة 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/5230  عمايل جزئي
ان  االقامة مبا  ����ض.ذ.م.م جمهول مل  للمقاوالت  1-االعتبار   / عليه  املدعي  اىل 
املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  علي   اعظم  غفار  ممد   / امل��دع��ي 
درهم(   2000( مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)8000  عمالية  مب�شتحقات 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB174416331AE  وحددت لها جل�شة 
يوم االحد امل��واف��ق:2017/8/6 ال�شاعة 08.30 �ض مبكتب القا�شي لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 
للمحكمة قبل اجلل�شة بث�ثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون 

مبثابة ح�شوري ، مع تق�شري مدة االع�ن  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3577  عمايل جزئي

امل��دع��ي /  ان  امل��دع��ي عليه / 1-���ش��وب��رة لل�شتائر جم��ه��ول م��ل االق��ام��ة مب��ا  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  �شفيق الرحمن خان عبدالغفار خان  قد 
درهم(   1000( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)20962  عمالية  مب�شتحقات 
جل�شة  لها  وحددت    mb172038898ae:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم 
امل��واف��ق:2017/8/27 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت  يوم االحد 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  االأق���ل،  على  اأي��ام  بث�ثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/4380  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بي ام زد ا�ض ملعدات اجهزة االمن واملراقبة �ض.ذ.م.م جمهول 
مل االقامة مبا ان املدعي / با�شكال نداب مونو  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
 2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)26750  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
لها  ال�شكوى:mb173635261ae  وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
جل�شة يوم االحد املوافق:2017/8/27 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بث�ثة 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/5830  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ديفوكرافت�ض للحلول �ض.ذ.م.م جمهول مل االقامة مبا ان 
املدعي / ممد نور النبي اأبو احل�شني  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   3000( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)26537  عمالية  مب�شتحقات 
  mb174532681ae:ال�شكوى رق��م  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم 
���ض مبكتب   08.30 ال�شاعة  امل����واف����ق:2017/8/14  االث��ن��ني  ي��وم  لها جل�شة  وح���ددت 
القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بث�ثة اأيام على االأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/4822  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-انور ح�شني للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول مل االقامة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها  اليا�ض  قد  مبا ان املدعي / يا�شر ممود ممد 
 1500( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)15715  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
لها  ال�شكوى:mb172298971ae  وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
جل�شة يوم االحد امل��واف��ق:2017/8/6 ال�شاعة 08.30 �ض مبكتب القا�شي لذا فاأنت 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  االأق���ل،  على  اأي��ام  بث�ثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3543  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مها اجلزيرة لتنظيم احلف�ت جمهول مل االقامة مبا ان 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  عليك  اأق��ام  قد  �شادق   �شوكت علي ممد   / املدعي 
درهم(   2000( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)14500  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت    MB171796380AE:ال�شكوى رق��م  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم 
بالقاعة:ch1.A.1 لذا  ال�شاعة 08.30 �ض  امل��واف��ق:2017/8/6  جل�شة يوم االحد 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بث�ثة 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري ، وامرت املحكمة بتق�شري مدة االع�ن .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3435  عمايل جزئي
����ض.ذ.م.م  الكيماويات  لتجارة  انرنا�شينال  1-بروجري�شف   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جم��ه��ول م��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /���ش��ه��زاد اح��م��د ���ش��وده��ري ف��ي��ا���ض احمد  
ع��م��ال��ي��ة وقدرها  امل��ط��ال��ب��ة مب�شتحقات  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام  ق��د 
)21607 دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره���م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف رقم 
املوافق  االح���د  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت    MB171629145AE:ال�شكوى
فاأنت مكلف باحل�شور  لذا   ch1.A.5:بالقاعة ال�شاعة 08.30 �ض   2017/8/27
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بث�ثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/7506  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ن��زار طالب ل�ن�شاءات ذ.م.م جمهول مل االقامة مبا ان 
املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  علي   اي��وب  ال�شاهد  /عبد  املدعي 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   16567( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت    MB175703707AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم 
جل�شة يوم االحد املوافق 2017/8/6 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بث�ثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/5097  عمايل جزئي

مل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  �شريفي�ش�ض  ريت�ض  جلوبال  1-ك���ر   / عليه  املدعي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي /كريان كوباال  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   68139( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت    MB167813682AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم 
 ch1.A.2:بالقاعة ال�شاعة 08.30 �ض  املوافق 2017/8/23  االربعاء  يوم  جل�شة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بث�ثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/5637  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�شركة االعتماد العقارية املحدودة ذ.م.م جمهول مل االقامة 
مبا ان املدعي /خالد عبدربه ثابت عبدالكرمي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )88400 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb173158362ae  وحددت لها 
جل�شة يوم االحد املوافق 2017/8/27 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بث�ثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/5751  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ام ا�ض ا�ض خلدمات حرا�شة االبنيه جمهول مل االقامة مبا 
ان املدعي /زي�شان علي �شابر ح�شني  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   23000( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت    MB174056072AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم 
 ch1.A.1:بالقاعة �ض   08.30 ال�شاعة   2017/8/21 املوافق  االثنني  يوم  جل�شة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بث�ثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/5431  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�شاه ممود للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمهول مل االقامة 
مبا ان املدعي /عبد اجلليل ف�شل حكيم  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )26622 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره 
  AE171162667MB:800 درهم( وبالر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى(
�ض   08.30 ال�����ش��اع��ة   2017/8/2 امل���واف���ق  االرب���ع���اء  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت 
بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بث�ثة اأيام 

على االأقل ، وامرت املحكمة بتق�شري مدة االع�ن .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/294  مدين كلي

ان  االق��ام��ة مب��ا  ذ.م.م  جمهول م��ل  انف�شتمنت  دار جلوبال   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ممد  ا�شماعيل  علي   : وميثله  ذ.م.م  ح��رة  منطقة   - ل��شتثمارات  تيكوم  امل��دع��ي/ 
االيجار  عقد  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الزرعوين  عبداهلل 
التعاقدية بعدم  بالتزاماتها  املدعي عليها  املوؤرخ يف:2008/7/9 الخ�ل  طويل االجل 
املوافق   �شداد االج��رة والر�شوم وامل�شاريف واالت��ع��اب.  وح��ددت لها جل�شة يوم االح��د 
2017/8/6   ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بث�ثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/361  مدين كلي

اىل املدعي عليه / 1- كو�شي لل�شناعات الغذائية ذ.م.م جمهول مل االقامة مبا ان 
�ض.ذ.م.م  ال�شناعية  دب��ي  مدينة   - حاليا   - ����ض.ذ.م.م  ال�شناعي  دب��ي  جممع  املدعي/ 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال��زرع��وين  عبداهلل  ممد  ا�شماعيل  علي   : وميثله  �شابقا   -
تطوير  )اتفاقية  ب��  املعنونة  امل��دة  طويل  االيجار  اتفاقية  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها 
م�شروع( املوؤرخة يف:2010/2/12 لعدم �شداد املدعي عليها بدل االيجار والزام املدعي 
عليها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق  
2017/8/6   ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بث�ثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3976  عمايل جزئي
���ض.ذ.م.م جمهول مل االقامة  العامة  �شام للتجارة  اىل املدعي عليه / 1-ما�شك 
ال��دع��وى ومو�شوعها  اأق���ام عليك  ي��ون�����ض  ق��د  امل��دع��ي /اجم���د علي ممد  مب��ا ان 
 2000( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)7555  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB172037061AE  وحددت لها 
بالقاعة:ch1.A.1 لذا  ال�شاعة 08.30 �ض  امل��واف��ق:2017/8/6  جل�شة يوم االحد 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بث�ثة 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري ، وامرت املحكمة بتق�شري مدة االع�ن .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/4216  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-نور احلق للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول مل االقامة مبا 
ان املدعي /�شانتو �شيكدار �شامال �شاندرا �شيكدار  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
 2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)11623  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB172476370AE  وحددت لها 
بالقاعة:ch1.A.1 لذا  ال�شاعة 08.30 �ض  امل��واف��ق:2017/8/6  جل�شة يوم االحد 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بث�ثة 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري ، وامرت املحكمة بتق�شري مدة االع�ن .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/6885  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-حمريا ا�شيف خلدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول مل االقامة 
مبا ان املدعي /ميتهيلي�ض كومار كي��ض �شاو  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)6509 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB172567048AE  وحددت 
لها جل�شة يوم الث�ثاء امل��واف��ق:2017/8/8 ال�شاعة 08.30 �ض مبكتب القا�شي 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على االأقل، ويف حالة  مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بث�ثة 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/2420  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- الن�شر االبي�ض للتجارة العامة �ض.ذ.م.م  جمهول مل االقامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/7/4  يف الدعوى املذكورة 
اع�ه ل�شالح/احمد ح�شني عبداخلالق فرج بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي 
مبلغ )83.199( درهم وتذكرة عودة ملوطنه عينا او مقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق 
املدعي  واع��ف��ت  امل�شروفات  م��ن  باملنا�شب  والزمتها  اخ��ر  عمل  �شاحب  ل��دى  بالعمل 
قاب�  . حكما مبثابة احل�شوري  ذلك من طلبات  ما عدا  ورف�شت  ن�شيبه منها  من 
ل��شتئناف خ�ل ث�ثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االع�ن �شدر با�شم 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ ممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/8506  عمايل  جزئي 

اىل املدعي عليه/1- كوميكو �شوليو�شينز م.م.ح  جمهول مل االقامة مبا ان املدعي/
املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  �شودري  يا�شني  ممد  يا�شني  زي�شان 
بتاريخ 2017/5/16  يف الدعوى املذكورة اع�ه ل�شالح/زي�شان يا�شني ممد يا�شني 
�شودري بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )17999( درهم وبتذكرة العودة 
عينا او نقدا ما مل يلتحق بخدمة �شاحب عمل اخر وباملنا�شب من الر�شوم وامل�شاريف 
واعفت املدعي منها ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قاب� 
ل��شتئناف خ�ل ث�ثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االع�ن �شدر با�شم 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ ممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/2059  عمايل  جزئي 
اىل املدعي عليه/1- خري االمارات للتجارة العامة ���ض.ذ.م.م  جمهول مل االقامة 
مبا ان املدعي/ع�شام �شليمان ابو ع�شاف نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة 
ع�شاف  اب��و  �شليمان  ل�شالح/ع�شام  اع���ه  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    2017/6/12 بتاريخ 
بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )90000( درهم وتذكرة عودة اىل وطنه 
عينا او مايقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بخدمة �شاحب عمل اخر والزمت املدعي 
يوما  ث�ثني  خ���ل  ل��شتئناف  قاب�  احل�شوري  مبثابة  حكما   . امل�شاريف  عليها 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االع�ن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ ممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/6903  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جولدن �شمارت للخدمات الفنية ���ض.ذ.م.م جمهول مل 
اأق��ام عليك الدعوى  االق��ام��ة مبا ان املدعي /ه��اين مم��دوح ه��ري كريل�ض  قد 
وتذكرة عودة  درهم(  املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )10000  ومو�شوعها 
  mb175226208ae:مببلغ )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى
�ض   08.30 ال�����ش��اع��ة   2017/8/6 امل����واف����ق  االح�����د  ي����وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذا   ch1.A.1:بالقاعة
اأيام  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بث�ثة 

على االأقل ، وامرت املحكمة بتق�شري مدة االع�ن  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/4485  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ال�شعاع الذهبي للمقاوالت �ض.ذ.م.م جمهول مل االقامة مبا ان 
املدعي / ممد و�شيم رازة �شلطان احمد متامي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)9441 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1000 درهم( 
ال�شكوى:MB171850225AE/2017  وحددت  والر�شوم وامل�شاريف رقم 
لها جل�شة يوم االربعاء امل��واف��ق:2017/8/2 ال�شاعة 08.30 �ض مبكتب القا�شي لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بث�ثة 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/5664  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-االختيار الذهبي للمقاوالت �ض.ذ.م.م جمهول مل االقامة 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  املدعي /ريا�ض غل خ��ان  قد  ان  مبا 
درهم(  ع��وده مببلغ )2000  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)8600  مب�شتحقات عمالية 
لها  وح��ددت    MB174331477AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم 
 ch1.A.1:جل�شة يوم الث�ثاء املوافق:2017/8/8 ال�شاعة 15.00 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على االأقل، ويف حالة  مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بث�ثة 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/6360  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�شباركو للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول مل االقامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  مبا ان املدعي /عا�شق ح�شني مبارك علي  قد 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)15300 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
وحددت    mb174897688ae:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
لها جل�شة يوم الث�ثاء امل��واف��ق:2017/8/1 ال�شاعة 08.30 �ض مبكتب القا�شي 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على االأقل، ويف حالة  مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بث�ثة 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/6329  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-فريك للنقليات �ض.ذ.م.م جمهول مل االقامة مبا ان املدعي 
/م�شتاق ممد امري زمان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات 
والر�شوم  دره���م(   1000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   24380( وق��دره��ا  عمالية 
وامل�شاريف ال�شكوى رقم:MB174048342AE/2017  وحددت لها جل�شة 
يوم الث�ثاء املوافق 2017/8/15 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت 
او  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بث�ثة اأيام على االأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/5010  عمايل جزئي
ان  االقامة مبا  ذ.م.م جمهول مل  لل�شياحة  فن  اوت  1-داى   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي /نيكا اندريا �شريانو ماقيويرا  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   26349( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
والر�شوم وامل�شاريف ال�شكوى رقم:mb172632615ae  وحددت لها جل�شة 
يوم االربعاء املوافق 2017/8/16 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت 
او  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بث�ثة اأيام على االأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/2989  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- الرئي�شي لتجيمل احلدائق �ض.ذ.م.م  جمهول مل االقامة 
الدعوى  يف    2017/7/5 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املدعى  ب��ال��زام  احمد  اي��ار  دي��ل��وور ح�شني ممد  اع���ه ل�شالح/ممد  امل��ذك��ورة 
عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )10174.90( درهم وتذكرة العودة اىل موطنه او 
قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �شاحب عمل اخر والزمتها 
باملنا�شب من امل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه فيها ورف�شت ما عدا ذلك من 
طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قاب� ل��شتئناف خ�ل ث�ثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�شر هذا االع�ن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ ممد بن را�شد 

بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/2181  عمايل  جزئي 
اىل املدعي عليه/1- رمال ال�شحراء ل�شيانه املباين �ض.ذ.م.م  جمهول مل االقامة 
مبا ان املدعي/ابراهيم ابراهيم احمد ال�شاذيل قد اقام الدعوى املذكورة اع�ه وعليه 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2017/6/19 احالة الدعوى للتحقيق ليثبت املدعي 
بكافة طرق االثبات ومنها البينة و�شهادة ال�شهود انه التحق بالعمل لدى املدعي عليها 
بتاريخ:2015/11/29 وانه �شدد م�شاريف االقامة من ماله اخلا�ض وللمدعي النفي 
بذات الطرق وقررت املحكمة مد اجل التحقيق جلل�شة:2017/8/15 التا�شعه ون�شف 
�شباحا على ان ينتهي بذات اجلل�شة وعلى االطراف اح�شار �شهودهم جلل�شة التحقيق 
املبينة بعاليه وابقت الف�شل يف امل�شاريف واع�ن املدعي عليها بالن�شر ، وحددت لها 

املحكمة جل�شة يوم الث�ثاء املوافق:2017/8/15 ال�شاعة:09:30. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/2376  تنفيذ عمايل 
���ض.ذ.م.م جمهول مل  للكهرميكانيكية  ريالتيك  املنفذ �شده/1-  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/جاهد اوال موال قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اع�ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9141( 
او خزينة املحكمة باال�شافة اىل مبلغ )870(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
االجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خ�ل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا االع�ن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/2260  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- كوك�ض للمقاوالت �ض.ذ.م.م جمهول مل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/مايولني لومايوه بيلداد قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اع�ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9845( 
او خزينة املحكمة باال�شافة اىل مبلغ )920(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
االجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خ�ل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا االع�ن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/2314  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- �شعد االحبابي للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول 
مل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�شاهد ريا�ض ممد ريا�ض قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اع�ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )5836( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�شافة اىل 
مبلغ )687( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خ�ل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االع�ن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/2502  تنفيذ عمايل 

مل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  العامه  للتجاره  م��ارك��ي  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/امينه زكي �شعيد قنديل قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اع�ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )256906(
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خ�ل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االع�ن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/2372  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- عني املها للمقاوالت �ض.ذ.م.م جمهول مل االقامة 
الدعوى  عليك  اأق����ام   ق��د  م��ي��اه  م��وف��ي��ج  التنفيذ/منال  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
التنفيذية املذكورة اع�ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9432( 
او خزينة املحكمة باال�شافة اىل مبلغ )877(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
االجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خ�ل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا االع�ن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/2298  تنفيذ عمايل 

���ض.ذ.م.م جمهول مل  اىل املنفذ �شده/1- الفتحي للخدمات الفنية 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ممد �شفيق خان ممد �شديق قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اع�ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )11276( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�شافة اىل 
مبلغ )990( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خ�ل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االع�ن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/1751  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- اي �شفن اليفن للدعاية واالع�ن �ض.ذ.م.م جمهول 
اأقام   ال�شيد قد  ف��وؤاد  التنفيذ/احمد ح�شن  ان طالب  مل االقامة مبا 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اع�ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )3033( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�شافة اىل 
مبلغ )900( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خ�ل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االع�ن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/2546  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- ارتيك مارين �شريفي�شز جمهول مل االقامة مبا 
ان طالب التنفيذ/بهانو ت�شاوهان قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اع�ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )11831( درهم 
 )1229( مبلغ  اىل  باال�شافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خ�ل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا االع�ن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/5763  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-طيف املدينة للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول مل االقامة 
الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  ريا�ض مهر رجن��وه  قد  املدعي /ممد  ان  مبا 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )51753 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�شكوى:MB174562380AE  وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
 ch1.A.2:لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2017/8/23 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بث�ثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   
       مذكرة اعالن متنازع �شده بالن�شر

                يف  الدعوى 2017/277  نزاع تعيني خربة جتاري
 -2 مدنية(  اعمال  )�شركة  املعلومات  لتقنية  1-كانتلوب   / �شده  املتنازع  اىل 
�شيام كاروتيدات ازيكارا جمهول مل االقامة مبا ان املتنازع / جولينا بينتى 
رايب وميثله:بدر عبداهلل خمي�ض عبداهلل  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بندب خبري متخ�ش�ض مع الزام املتنازع �شدهم بالر�شوم وامل�شاريف 
جل�شة  لها  كفالة.وحددت  ب�  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  املحاماة  واتعاب 
يوم االثنني املوافق 2017/8/14   ال�شاعة 8.30 �ض مبكتب امل�شلح  لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بث�ثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

الت�شويات   الودية

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3814  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اجلر�شه ل�عمال الفنية جمهول مل االقامة مبا ان املدعي /

عمرو يحيى م�شطفى رزق  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات 
عمالية وق��دره��ا)9415 دره��م( وتذكرة عوده مببلغ وق��دره )900 دره��م( وبالر�شوم 
يوم  لها جل�شة  وح��ددت    AE169212538MB:رقم ال�شكوى  وامل�شاريف يف 
االحد املوافق:2017/8/6 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 
للمحكمة قبل اجلل�شة بث�ثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون 

مبثابة ح�شوري ، وامرت املحكمة بتق�شري مدة االع�ن  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/6826  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-املرجان الند �شكيب ���ض.ذ.م.م جمهول مل االقامة مبا 
اأق���ام عليك ال��دع��وى ومو�شوعها  ان امل��دع��ي /م��م��د ط���ارق ممد اك���رب  ق��د 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)10400 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
وحددت    mb175106921ae:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
لها جل�شة يوم الث�ثاء امل��واف��ق:2017/8/8 ال�شاعة 08.30 �ض مبكتب القا�شي 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على االأقل، ويف حالة  مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بث�ثة 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/7056  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�شودري عبا�ض ل�عمال الفنية �ض.ذ.م.م جمهول مل االقامة 
مبا ان املدعي /م�شتاق م�شيح يو�شف م�شيح  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(   16231( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة 
  MB174739943AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(   2000(
م�شاءا   15.00 ال�����ش��اع��ة   2017/8/2 امل���واف���ق  االرب���ع���اء  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت 
وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذا   ch1.A.2:بالقاعة
اأيام  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بث�ثة 

على االأقل ، مع تق�شري مدة االع�ن اىل اربعة ايام  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/7454  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�شوداكو للهند�شة واملقاوالت  �ض.ذ.م.م جمهول مل االقامة 
ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ا�شلم ممد نظري   املدعي /ممد  ان  مبا 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )18979 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�شكوى:MB175652879AE  وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
لها جل�شة يوم االثنني املوافق 2017/8/14 ال�شاعة 08.30 �ض مبكتب القا�شي لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بث�ثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/6601  عمايل جزئي

�������ض.ذ.م.م جم��ه��ول مل  الفنية  ل��ل��خ��دم��ات  / 1-���ش��ب��ارك��و  امل��دع��ي عليه  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى  ا�شتياق اف�شل  قد  ا�شتياق  االقامة مبا ان املدعي /ظفر 
وتذكرة  دره���م(   22600( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
ع����ودة مب��ب��ل��غ )3000 دره�����م( وال���ر����ش���وم وامل�����ش��اري��ف وات���ع���اب امل��ح��ام��اة رقم 
اخلمي�ض  ي���وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت    mb174897259ae:ال�شكوى
املوافق 2017/8/17 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بث�ثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/4905  عمايل جزئي

ان  االق��ام��ة مب��ا  الفنية جمهول م��ل  للخدمات  1-ان���ور   / امل��دع��ي عليه  اىل 
ال��دع��وى ومو�شوعها  اأق���ام عليك  ق��د  اج��رب علي   ا�شلم علي  امل��دع��ي /ممد 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   16410( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
  mb173570778ae:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(   1000(
وحددت لها جل�شة يوم الث�ثاء املوافق 2017/8/8 ال�شاعة 08.30 �ض مبكتب 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بث�ثة اأيام على االأقل 

، علما بان الدعوى جددت من ال�شطب  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3685  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ات�ض ايه ا�ض ات�ض خلدمات تنظيف املباين �ض.ذ.م.م جمهول 
مل االقامة مبا ان املدعي /ممد م�شتاق خادم ح�شني  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )6400 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB171158796AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   2000(
�ض   08.30 ال�������ش���اع���ة   2017/8/6 امل����واف����ق  االح������د  ي�����وم  ج��ل�����ش��ة  ل���ه���ا  وح�������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بث�ثة اأيام على 

االأقل ، وامرت املحكمة بتق�شري مدة االع�ن .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/4004  عمايل جزئي

ان  االقامة مبا  م.د.م.���ض جمهول مل  املدعي عليه / 1-لوجيكبلوم  اىل 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  عليك  اأق��ام  قد  علي   احمد  املدعي /ممد 
 1000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   28366( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
دره����م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف  وح����ددت ل��ه��ا جل�شة ي���وم االث��ن��ني املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة ���ض   08.30 ال�شاعة   2017/8/7
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بث�ثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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نظمت موؤ�ش�شة “ فن “ - بالتعاون مع معهد دونغهي الكوري اجلنوبي 
ل�إع�م والفنون - برنامج تبادل خربات ثقافية ل�ط�ع على ور�ض 

تدريبية تعنى ب�شناعة االأف�م مع جمموعة من الطلبة.
و�شارك كل من الطالب علي نبيل العامري والطالب رامي عمرو زيناتي 
املنت�شبني للموؤ�ش�شة يف الور�ض التدريبية ل�شناعة االأف�م التي اأقيمت 
– 30 يوليو اجل���اري مب�شاركة   24 ب��ني  م��ا  ال��ف��رة  املعهد خ���ل  يف 
طلبة من خمتلف بلدان العامل حيث جرى اختيار الطلبة بناء على ما 

يتمتعون به من مواهب يف جمال �شناعة االأف�م والتمثيل واالإخراج.
وتهدف املوؤ�ش�شة الإتاحة الفر�شة اأمام منت�شبيها ل��شتفادة مما يقدمه 
املعهد من خربات ومعارف يف �شناعة االأف���م وا�شتثمارها يف جماالت 
خ�ل  تعلموه  ما  ليطبقوا  والتمثيل  والت�شوير  االإن��ت��اج  بفنون  تتعلق 
ور�ض العمل التي قدمتها املوؤ�ش�شة ملنت�شبيها خ�ل ال�شنة والعمل على 

ت�شوير اأف�مهم اخلا�شة وعر�شها يف نهاية الربنامج التدريبي.
واأكدت ال�شيخة جواهر بنت عبد اهلل القا�شمي مدير موؤ�ش�شة “ فن “ 
اأن املوؤ�ش�شة تعمد  ومدير مهرجان ال�شارقة ال�شينمائي الدويل للطفل 
اإىل تقدمي كل ما يرتقي بقدرات منت�شبيها اإ�شهاما يف تاأهيلهم خلو�ض 
غمار �شناعة االأف�م واإتاحة الفر�ض اأمامهم الكت�شاب املهارات ال�زمة 

من اأجل االرتقاء مبواهبهم واإمكانياتهم مبا يحقق اأهداف املوؤ�ش�شة.
وقالت اإن الربنامج يوؤكد �شعي املوؤ�ش�شة لتعزيز مهارات وخربات ط�بها 
.. اإذ اأن ابتعاثهم اإىل اخلارج �شنويا �شمن برامج ال�شراكات الثقافية مع 
املعاهد واملوؤ�ش�شات الفنية العريقة يك�شبهم املزيد من القدرات وي�شهم 
يف تزويدهم بعنا�شر معرفية جديدة ومتطورة ت�شاعدهم يف امل�شتقبل 

على اإمتام م�شاريعهم الفنية بكفاءة وحرفية عالية.
ويحظى معهد دونغهي ب�شمعة ومكانة طيبة على م�شتوى العامل وينظم 
�شنويا العديد من الربامج الثقافية الهادفة اإىل مد الط�ب امل�شاركني 

بحقول  املتعلق  والفني  االإع���م��ي  العمل  جم��ال  يف  ال���زم��ة  باملعارف 
اأن��ه ميتلك  اآف��اق جديدة لهم كي يتبادلوا اخل��ربات كما  ال�شينما وفتح 

اجلنوبية  ك��وري��ا  داخ��ل  اأك��ادمي��ي��ة  موؤ�ش�شات  م��ع  ال�شراكات  م��ن  الكثري 
وخارجها.

تنظم اإدارة متاحف ال�شارقة على مدى اأغ�شط�ض املقبل فعاليات املخيم 
ال�شيفي ال�شنوي الذي ي�شتمل على �شل�شلة من ور�ض العمل واالأن�شطة 

وامل�شابقات خ�ل العطلة املدر�شية.
وت�شهد فعاليات املخيم م�شاركة عدد من املتاحف يف ال�شارقة من خ�ل 
املعرفة والت�شلية ل�أطفال يف  تنظيم فعاليات متنوعة بهدف توفري 

جميع اأرجاء الدولة.
ال�شارقة  متاحف  اإدارة  ت��ت��وىل  ال��ت��ي   - ال�شيفية  املخيمات  وت��ظ��ى 

ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا ك���ل ع����ام - ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ري م���ن ال���زائ���ري���ن ب��ه��دف توفري 
العطلة  خ�ل  والعائ�ت  ل�أطفال  باملعرفة  حافلة  ترفيهية  اأن�شطة 

املدر�شية.
واأ�شحت املخيمات من اأهم الفعاليات التي ت�شت�شيفها املتاحف وباتت 
جزءا اأ�شا�شيا من املهمة امللقاة على عاتق اإدارة متاحف ال�شارقة والتي 

تتمثل يف اإي�شال املحتوى الذي تعر�شه اإىل املجتمع.
اأن  ال�شارقة  متاحف  اإدارة  ع��ام  مدير  عطايا  منال  �شعادة  واأو�شحت 

ي�شتمل على جمموعة متنوعة من ور�ض  العام  ال�شيفي لهذا  املخيم 
العمل التفاعلية والتجارب التعليمية والتي تعك�ض م�شمون ومتوى 

كل متحف على حدة.
“ اإن الهدف من تنظيم املخيمات ال�شيفية يتجلى يف رغبتنا  وقالت 
الفنون والعلوم والتاريخ والراث  بالتحفيز على االهتمام مبجاالت 
االإماراتي يف �شن مبكرة ومن خ�ل الركيز على التعليم التفاعلي يف 

بيئة مريحة وم�شلية » .

•• دبي - الفجر:

والفنون  للثقافة  دب��ي  هيئة  اأعلنت 
ب�شوؤون  املعنية  الهيئة  للثقافة،  دبي 
الثقافة والفنون والراث يف االإمارة، 
وم��ن خ���ل مكتبة دب��ي العامة عن 

اإثراء املكتبة التابعة ل�إدارة العامة 
واالإ�ش�حية  العقابية  للموؤ�ش�شات 
يف ���ش��رط��ة دب����ي م���ن خ�����ل توفري 
جمموعة متنوعة من الكتب بلغات 

اأ�شا�شية خمتلفة.
وتاأتي هذه ال�شراكة بني مكتبة دبي 

للموؤ�ش�شات  التابعة  واملكتبة  العامة 
ال��ع��ق��اب��ي��ة واالإ����ش����ح���ي���ة يف اإط����ار 
والفنون  للثقافة  دبي  هيئة  حر�ض 
�شرائح  كافة  بني  املعرفة  ن�شر  على 
االأف�����راد  اإىل  وال���و����ش���ول  امل��ج��ت��م��ع، 
اأم���اك���ن  امل�����ش��ت��ه��دف��ني يف خم��ت��ل��ف 

وجودهم. 
وع������وة ع��ل��ى ذل����ك، ت��ن�����ش��ج��م هذه 
التي تطلقها  امل��ب��ادرات  اخلطوة مع 
“عام  اأه�����داف  ل��دع��م  للثقافة  دب���ي 
االإمارات  دول��ة  2017” يف  اخل��ري 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، واحل���ر����ض على 

يقوم  التي  الث�ثة  امل��ح��اور  تقيق 
املجتمعية  امل�شوؤولية  برنامج  عليها 
يف الهيئة، وهي: اخلدمة املجتمعية 

والتطوع وم�شاركة القطاع.
مدير  م�شعود  ب��ن  ح�شة  د.  وق��ال��ت 
دب���ي  يف  ال���ع���ام���ة  امل���ك���ت���ب���ات  اإدارة 
دبي  مكتبة  ق��ام��ت  “لقد  للثقافة: 
امل�شوؤولية  ب��رن��ام��ج  ب��دع��م  ال��ع��ام��ة 
للثقافة” بعدد  “دبي  يف  املجتمعية 
من املبادرات التي ت�شهم جمتمعة يف 
االإ�شهام بتحقيق الر�شائل املت�شمنة 
2017” يف  “عام اخل��ري  مب��ب��ادرة 
االإمارات، قمنا باإط�ق هذه املبادرة 
من خ�ل التن�شيق مع االإدارة العامة 
واالإ�ش�حية  العقابية  للموؤ�ش�شات 
اأجل تثقيف ال�شجينات  يف دبي، من 
حر�شنا  ي�����ربز  مب����ا  واأط����ف����ال����ه����ن، 
ت��وج��ي��ه��ات احلكومة  ت��رج��م��ة  ع��ل��ى 
القراءة  ب��اإ���ش��رات��ي��ج��ي��ة  ل���ل��ت��زام 
الهادفة   2026-2016 الوطنية 
اأجل  من  يعملون  اأجيال  اإع��داد  اإىل 
امل�شتقبلية  ال��روؤى  وتقيق  تفوقنا 

الطموحة لدولة االإمارات«.
ا اإىل دعم  وتهدف هذه اخلطوة اأي�شً
للموؤ�ش�شات  العامة  االإدارة  مبادرات 
�شرطة  يف  واالإ���ش���ح��ي��ة  العقابية 
لتاأهيل  ال���ه���ادف���ة  وج���ه���وده���ا  دب����ي، 

النزالء من خ�ل التعليم والتدريب، 
العلمية  ق��درات��ه��م  وت��اأه��ي��ل  لتنمية 
االأخ�قية  القيم  وتر�شيخ  واملهنية، 
عليهم  يعود  مب��ا  باأنف�شهم،  والثقة 
وعلى جمتمعهم باخلري بعد انتهاء 

فرات العقوبة.

دبي  “مكتبة  ف��روع  �شبكة  اأن  يذكر 
مكتبات  ث��م��اين  تت�شمن  العامة” 
للكبار و�شبعة ل�أطفال، اإ�شافة اإىل 
وقاعات  االأغ��را���ض  متعددة  ق��اع��ات 
املكتبة  ف������روع  وت��ت�����ش��ل  درا�����ش����ي����ة. 
ببع�شها البع�ض باأنظمة الكمبيوتر 

حديثة  مب��ك��ت��ب��ات  ت��رب��ط��ه��ا  ال���ت���ي 
فر�شة  ل���أع�����ش��اء  يتيح  م��ا  اأخ����رى 
من  كبرية  جمموعة  على  االط����ع 
وا�شعاً  ط��ي��ف��اً  ت��غ��ط��ي  ال��ت��ي  ال��ك��ت��ب 
العربية  ب��ال��ل��غ��ت��ني  امل��وا���ش��ي��ع،  م���ن 

واالإجنليزية.

جائزة »�ل�سيخ ز�يد للكتاب« تو��سل تلقي 
�لرت�سيحات لدورتها �لثانية ع�سرة

•• ابوظبي-الفجر: 

الثانية  للدورة  تر�شيحا   725 اأكرث من  للكتاب  زايد  ال�شيخ  تلقت جائزة 
مايو   �شهر  مطلع   2018-2017 للعام  الر�شح  ب��اب  فتح  منذ  ع�شرة 
املا�شي. وقد جاءت معظم امل�شاركات حتى تاريخه يف فرعى املوؤلف ال�شاب 
واالآداب بن�شب مت�شاوية بواقع %29 لكل منهما، فيما جاءت فروع التنمية 
الثالثة  املرتبة  النقدية واأدب الطفل يف  وبناء الدولة والفنون والدرا�شات 

بواقع %11 لكل منهم من جممل الر�شيحات.
الدول  ف���روع اجل��ائ��زة م��ن معظم  ال��ر���ش��ي��ح��ات يف خمتلف  وق���د و���ش��ل��ت 
 5% اىل  باالإ�شافة  املجمل،  من   31% بن�شبة  م�شر  ت�شدرتها  العربية، 
ال�شويد،  ال��دمن��ارك،  ا�شراليا،  �شملت  اأجنبية  دول  من  الر�شيحات  من 
بولندا،  بلجيكا،  االأم��ري��ك��ي��ة،  املتحدة  ال��والي��ات  النم�شا،  املتحدة،  اململكة 

رو�شيا، فرن�شا، وكندا.
على  ف��اإن  للكتاب،  زاي��د  ال�شيخ  جل��ائ��زة  الر�شيح  مبعايري  يت�شل  م��ا  ويف 
الراغبني يف اال�شراك باجلائزة لدورة هذا العام، تعبئة ا�شتمارة الر�شح 
www. اخل��ا���ش��ة ب��اأح��د ف���روع اجل��ائ��زة م��ن خ����ل امل��وق��ع االإل���ك���روين
املر�شح  لل�شخ�ض  االإبداعي  العمل  يكون  اأن  على   zayedaward.ae
ومكتوباً  �شنتني،  من  اأك��رث  ن�شره  على  مي�ِض  ومل  كتاب،  �شكل  يف  من�شوراً 
اللغات  يف  العربية  والثقافة  الرجمة  فرعي  – با�شتثناء  العربية  باللغة 

االأخرى. 
وي�شتمر قبول الر�شيحات للجائزة حتى االأول من �شهر اأكتوبر املقبل. 

جائزة  وه��ي   2006 ع��ام  تاأ�ّش�شت  للكتاب  زاي��د  ال�شيخ  ج��ائ��زة  اأن  وي��ذك��ر 
م�شتقلة متنح �شنوياً للمبدعني من املفكرين والنا�شرين واملوؤلفني ال�شباب 
االإن�شانية،  العلوم  يف  والرجمة  التاأليف  جماالت  يف  الإ�شهاماتهم  تكرمياً 
وتمل ا�شم  املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، 
درهما  م�يني  �شبعة  للجائزة  االإجمالية  القيمة  وتبلغ  االت��اد.  موؤ�ش�ض 

اإمارتياً.

تو��سل فعاليات بيت �ل�سعر يف �ملفرق 
�الأردنية �سمن مبادرة حاكم �ل�سارقة

يوا�شل بيت ال�شعر يف املفرق االأردنية فعالياته يف اإطار مبادرة اإن�شاء بيوت 
ال�شعر يف الوطن العربي التي اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 

بن ممد القا�شمي ع�شو املجل�ض االأعلى حاكم ال�شارقة.
يف غ�شون ذلك �شهد بيت ال�شعر يف املفرق �شمن الربنامج ال�شهري تنظيم 
اأم�شية �شعرية اأحياها ال�شاعران ممد الدومي وممد ناجي اأبو غزالة 
وذلك تزامنا مع اإقامة معر�ض الفنان الت�شكيلي غاندي جيباوي يف �شالة 

بيت ال�شعر .
واأ�شاد ماجد العبلي مقدم االأم�شية مببادرة اإن�شاء بيوت ال�شعر يف الوطن 
العربي التي اأطلقها �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة التي تهدف اإىل ا�شتمرار 
الفعاليات الثقافية وتوا�شل دعم ال�شعراء ورفد ال�شاحة الثقافية بجديد 
ال�شعر وال�شعراء من ق�شائد ومواد نقدية �شعرية خ�شو�شا املدن والقرى 

التي يهتم �شكانها بال�شعر.
مديراً  حاليا  يعمل  ال��ذي  الدومي  ممد  لل�شاعر  ال��ق��راءات  اأوىل  وكانت 
لنادي معلمي لواء الكورة وله عدة دواوين �شعرية منها بريق املجد وح�شاد 
الق�شرية  والق�شة  والرواية  كالنحو  اجلمال وموؤلفات يف جوانب متعددة 

وامل�شرحيات ال�شعرية.
اأما ال�شاعر ممد ناجي اأبو غزالة فهو يكتب ال�شعر باأمناط خمتلفة وهو 
ع�شو موؤ�ش�ض واإداري يف العديد من الهيئات الثقافية �شارك يف مهرجان 

جر�ض واخلالدية وعمل يف ال�شحافة .
ووجدانه  ب��روح��ه  ح��ا���ش��را  ك��ع��ادت��ه  ال��ن��ف��رق  يف  ال�شعر  بيت  جمهور  وك���ان 
ال�شعري الذواق وكانت ف�شائية ال�شارقة قد غطت فعاليات هذه االأم�شية 

ال�شعرية اجلميلة.

 موؤ�س�سة »فن« تنظم برنامج تبادل ثقايف بالتعاون مع معهد »دونغي« �لكوري �جلنوبي

متاحف �ل�سارقة ت�ست�سيف فعاليات �ملخيم �ل�سيفي �ل�سنوي

»دبي للثقافة« ترثي مكتبة �الإد�رة �لعامة للموؤ�س�سات �لعقابية و�الإ�سالحية يف �سرطة دبي

ثقافة وفن�ن



فــن �أجــنبــي
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يروي حماولة �غتيال �لزعيم �لنازي هتلر

 ... ق�سة �أكرث �إثارة لالهتمام و�أكرث �سود�وية مما تتوقع

الزعيم  اغ��ت��ي��ال  م���وؤام���رة م��اول��ة  اإىل  ب��اال���ش��ت��ن��اد 
�شمع بها معظمنا وحاكها رجل واحد  التي  النازي، 
ح�شبما  دق��ي��ق��ة(،  ب�)13  ه��دف��ه��ا  اأخ���ط���اأت  اأن��ه��ا  اإال 
ي�شري عنوان الفيلم، يروي هذا العمل الدرامي من 
اإمنا قامتة  اأوليفر هري�شبيغل ق�شة مذهلة  اإخ��راج 
�شوداوية  واأك���رث  اإث���ارة ل�هتمام  اأك��رث  ق�شة  ج���داً، 
مما تتوقع.ملا كان املخرج هري�شبيغل، الذي ي�شتهر 
الذي   Downfall بعمله  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  يف 
من  كثري  م�شدر  اإىل  وت��ّول  اأو�شكار  جلوائز  ُر�شح 
 13 اأن ي�����ش��ّك��ل  )امل���ي���م���ات( ع���ن ه��ت��ل��ر، ال ع��ج��ب يف 
ل�أحداث  ومبا�شراً  وا�شحاً  ت�شويراً   Minutes

معداً باإتقان عاٍل.

�أد�ء ��ستثنائي
لكن ما �شُيفاجئك حقاً، ف�شً� عن تفا�شيل املوؤامرة 
الفعلي  ال��ت��ع��ذي��ب  وم�����ش��اه��د  خلفيتها  جن��ه��ل  ال��ت��ي 
اإل�شر  ج���ورج  ��ط  امل��خ��طِّ �شخ�شية  امل��زع��ج��ة،  وامل����وت 

واأداوؤه اال�شتثنائيان.
ال�شخ�شيَة  ه����ذه  ف��ي��ه��ا  ي������وؤدي  ال���ت���ي  ب��ال��ط��ري��ق��ة 
 The White )م�������ن  ف�����ري�����دل  ك���ري�������ش���ت���ي���ان 
Ribbon ملايكل هانكي(، ال تتوقع البتة اأن يكون 

اأنه  اإال  امل��ي��ول،  ي�شاري  اأن��ه  �شحيح  املخطط.  اإل�شر 
يف  �شك  وال  ال�شيا�شة.  يف  التدخل  مطلقاً  يرف�ض 
بلدة  من  الب�شيط  االأق��ف��ال  و�شانع  النجار  ه��ذا  اأن 
ببفاريا  �شوابيا  كونيغ�شربون يف منطقة  �شغرية يف 
اإن�شان عن  اأي  ير�شمها  التي  ال�شورة  مع  يت�ءم  ال 
قاتل متمل.اإذاً، كيف و�شل هذا الرجل اإىل موقف 
حالت فيه تغريات غري متوقعة اأُدخلت اإىل الربنامج 
يف اللحظات االأخرية دون اغتياله هتلر ومنعه وقوع 

احلرب العاملية الثانية؟
ال��ت��اري��خ، ال  امل�شتوحاة م��ن  االأف����م  ب��خ���ف بع�ض 
على  امل���وارب���ة.  اأ���ش��ل��وب   Minutes  13 يعتمد 
اأخفقت.  اإل�����ش��ر  خطة  اأن  احل���ال  يف  ن���درك  العك�ض، 
برايرزدورفر  فريد  كتبه  ال��ذي  الفيلم،  ينفك  وال 
اإلقاء  ب��ني  يتنقل  ب���راي���رزدورف���ر،  ول��ي��وين-ك��ل��ري 
قبل  حياته  م��ن  ومل��ح��ات  وا�شتجوابه  عليه  القب�ض 

املوؤامرة.
اخل��رّي/ ال�شرطي  اأ���ش��ل��وب  ا�شتجوابه  عملية  تتبع 

نيبي  اأرث���ر  ه��و  اخل��ري  ال�شرطي  ال�شيئ.  ال�شرطي 
ال�����ش��رط��ة اجلنائية  رئ��ي�����ض  ك��ل��و���ش��ر(،  )ب���ورغ���ارت 
اأن  البديهي  فمن  ال�شيئ،  ال�شرطي  اأم���ا  االأمل��ان��ي��ة. 
يكون رئي�ض الغي�شتابو هاير�ض مولر )يوهان فون 

بولو(.ملا كان الغي�شتابو يتمتع ب�شلطة اأكرب، فُتطبق 
التعذيب  ال��ق�����ش��وة يف  ال��ب��ال��غ��ة  م��ول��ر  اأ���ش��ال��ي��ب  اأواًل 
و�شع  يف  ن��راه  وهكذا  ال��ك���م.  اإل�شر  يرف�ض  عندما 
ع�شيب كان من االأف�شل تفادي ت�شويره يف الفيلم، 
ي��ح��ت��اج ال��ي��وم اإىل االإق���ن���اع باأن  ف��� اأظ���ن اأن اأح����داً 

النازيني كانوا بعيدين كل البعد عن اللني والرقة.
لكن املحقق االأكرث خربة، نيبي، يحرز جناحاً اأكرب. 
اإىل تهديده بتعذيب  ويعود ذلك يف جزء كبري منه 
�شوتلر(،  )كاثرينا  اإل�����ش��ا  ع��ن  ف�شً�  اإل�����ش��ر،  عائلة 
نحَظ  واإن مل  ح��ي��ات��ه،  يف  ب����ارزاً  دوراً  ت����وؤدي  ام����راأة 

بتفا�شيل وا�شحة عن دورها هذا.

حياة مرحة
قبل اخلو�ض يف تفا�شيل املوؤامرة، ن�شاهد حياة اإل�شر 
املرحة، بدءاً من االأوقات اجلميلة التي مي�شيها يف 
�شوي�شرا. يتمتع بروح حرة، وهو مو�شيقي وزير ن�شاء 

يرف�ض االرتباط، والرومان�شية، وخ�فهما.
اأملانيا ب�شبب م�شاكل  اإىل  اإىل العودة  عندما ُي�شطر 
ع��ائ��ل��ي��ة، مي�����ش��ي وق���ت���ه ب��رف��ق��ة ���ش��دي��ق��ه القدمي 
وال�شيوعي املت�شدد جوزف �شور )ديفيد زمير�شيد(. 

لكن الن�شاء يبقني مور اأوقات فراغه.

اإل�����ش��ر ج���ذري���اً ع��ن��دم��ا ي��ل��ت��ق��ي اإل�شا،  ت��ت��ب��دل ح��ي��اة 
اأن��ه��ا متزوجة من  اإل��ي��ه، م��ع  ب��دوره��ا  ال��ت��ي تنجذب 
خطرية  ع�قة  بينهما  تن�شاأ  م�شاغب.  فا�شد  رج��ل 
مدى  ع��ل��ى   Minutes  13 وي���رّك���ز  احل�����ال،  يف 
اإل�شر  تعقيدها. يتناول الفيلم اأي�شاً تفا�شيل خطة 
نيبي  داخ��ل  يف  اعرافاته  توؤججه  ال��ذي  واال�شتياء 
ومولر.مع اأن اإل�شر ي�شّر على اأنه عمل وحده، وهذا 
باأنه لي�ض �شوى واجهة  �شحيح، يبدو هتلر مقتنعاً 
هذا  يف  معاونيه  ي�شع  لذلك  ات�شاعاً.  اأك��رث  ملوؤامرة 
كافكا،  يبتكره  ق��د  مم��ا  قريباً  يبدو  ال��ذي  الو�شع، 
ويرغمهم على دفع اإل�شر العنيد اإىل االعراف مبا 

يخالف احلقيقة.

�أهم �سوؤ�ل
لعل اأهم �شوؤال يتطرق اإليه Minutes 13، مع 
الرجل  ه��ذا  ���ش��ار  مَل  ب��ال��ك��ام��ل:  اأن���ه ال يجيب عنه 
ب�شبب  �شيا�شياً متطرفاً  امللتزم  العادي غري  االأملاين 
اخلطوة  ه��ذه  على  اأق���دم  اإن���ه  حتى  هتلر،  �شيا�شات 

الكارثية؟
بدا اأن اإل�شر املتحرر كان يرى امل�شائل بو�شوح اأكرب 
اإراقة  من رفاقه االأملان. �شاأل يف مرحلة ما، متوقعاً 

الع�شابات  رج��ل  وراء  كلكم  ت�شريون  )مَل  ال��دم��اء: 
ه����ذا؟ م���ن ال�������ش���روري اإي���ق���اف ه���ذا امل��ج��ن��ون. هذا 
اأم���ر ب��ال��غ االأه��م��ي��ة(.اأ���ش��ّر اإل�����ش��ر خ���ل ك���م��ه مع 
املحققني: )اأنا اإن�شان حر. وعلّي اأن اأفعل ال�شواب(. 
لكن موقفه هذا ظّل مرفو�شاً فرة طويلة، حتى اإن 

اأجني� مريكل ت�شّدرت عناوين االأخبار حني اأقّرت 
روؤية  يف  ك��ث��ريون  اأمل���ان  اأخ��ف��ق  مَل  ول��ك��ن  ببطولته. 
امل�شائل على حقيقتها كما اإل�شر، اأو يف الت�شرف وفق 
اإن راأوها على غراره؟ �شوؤال ال ي�شتطيع  م�شاعرهم 

اأي فيلم االإجابة عنه.

�نف�سال كلوي يبينيت و�أو�ستني نيكولز!
انف�شل املمث�ن كلوي بينيت واأو�شتني نيكولز بعد ع�قة ا�شتمرت اأربع �شنوات. و�شّرح م�شدر مقرب من الثنائي 
اأن "هناك حب كبري واحرام متبادل لبع�شهما البع�ض، ولكن بعد ما يقرب االأربع �شنوات معا انحرفت الع�قة، 
واأ�شاف: كلوي واأو�شتني اتخذا 
ق����رار االن��ف�����ش��ال ق��ب��ل حوايل 
ال�شهر. ولي�ض هناك اي كره او 

لوم او عتب.
وقد مت ت�شوير كل من اأو�شتني 
وك����ل����وي ب�����ش��ك��ل ع������ام م���ع���ا يف 
املا�شي يف  ابريل   29 ع�شاء يف 

العا�شمة وا�شنطن.
واأو�����ش����ت����ني  ك����ل����وي  ان  ي����ذك����ر 
ع�����ام  م����������رة  الأول  ال�����ت�����ق�����ي�����ا 
وك�ء  ت�شوير  اثناء   2013
عندما   S.H.I.E.L.D
لعب نيكولز دور احد املعجبني 

بربينيت.

�لرتكية مرمي �أوزيريل 
تخ�سع لدرو�س لغوية مكثفة

ت����خ���������ش����ع ال����ف����ن����ان����ة 
ال�������رك�������ي�������ة م������رمي 
ال�شهرية  اأوزي���������ريل 
ب�������)ال�������������ش������ل������ط������ان������ة 
ه��������ي��������ام( ل�������درو��������ض 
م����ك����ث����ف����ة ل���ت���ط���وي���ر 
ل����غ����ت����ه����ا ال�����رك�����ي�����ة 
ب�����ع�����د االن������ت������ق������ادات 
لها  ت��ع��ر���ش��ت  ال���ت���ي 
منذ  �شعفها  نتيجة 
ب��داي��ة دخ��ول��ه��ا عامل 
الركية،  ال�����درام�����ا 

امل�شل�شل  ب������اب  م�����ن 
)ح����رمي  ال��ت��اري��خ��ي 

ال�شلط�����ان(.
اخ�������ت�������ارت  م�����������رمي   
لتح�شني  اأ����ش���ت���اذي���ن 
ال������ل������غ������ة ال�����رك�����ي�����ة 
بالركيز على خمارج 

االألفاظ،
)ه�������ال�������وق  وه�������م�������ا   
ب���ي���ل���ي���ن���ج���ار وط������ارق 
اأون��ل��و اأوغ���ل���و(، حيث 
ُول����������دت وت����رع����رع����ت 

ال��ف��ن��ان��ة ال�����ش��اب��ة يف 
اأث�����ر  مم���ا  اأمل�����������������������ان��ي��ا 
لغته�����ا  ع��ل��ى  ���ش��ل��ب��اً 

الركية.
م���ن ن��اح��ي��ة اأخ�����رى، 
ت�شور مرمي اأوزيريل 
جديدا  فيلما  حاليا 
الركي  النجم  اأم���ام 
ك����ي����ن����ان اأم�����������ريزايل 
ب�)اإيزيل(،  ال�����ش��ه��ري 
وذلك بعنوان )جنكيز 

رجائي(.

ي�سع رجل �أ�سابع �لديناميت يف �جلد�ر وي�سبط جهاز �لتوقيت. نالحظ �أنه مرّكز بقوة و�أنه يتعرق ب�سدة الأنه يتعر�ش الإجهاد كبري، وال عجب يف ذلك. 
جتري هذه �الأحد�ث يف 8 نوفمرب عام 1939 يف ميونيخ و�مل�ستهدف �أدولف هتلر.
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حتذير طبي من خلط  �ل�سود� بعقاقري �ل�سعال
واملنتجات  الطبية  العقاقري  الأم��ن  الوطنية  الوكالة  يف  امل�شئولون  ح��ذر 
التي  ال�شعال،  عقاقري  خلط  من  والبالغني،  ال�شباب  فرن�شا،  يف  ال�شحية 
تدخل مادة "الكودايني" يف تركيباتها، مع ال�شودا لتحويلها بذلك اإىل مادة 
"الكوديني"  5 �شباب ووف��اة اثنني ملا ملادة  خم��درة، حيث ت�شببت يف ت�شمم 
االأفيونية من اآثار جانبية من بينها الغثيان. جاء التحذير الفرن�شي من 
قبل ال�شيادلة الفرن�شيني الذين رف�شوا بيع عقاقري ال�شعال التي تتوي 
15 ع��ام��ا. واأ�شار  اأع��م��اره��م م��ا ب��ني -14  اأفيونية مل��ن ي���راوح  على م��واد 
اأن ال�شباب ال يدركون االآثار اجلانبية  اإىل  عدد من ال�شيادلة الفرن�شيني 
للمخدرات وجرعاتها الزائدة التي توؤدي اإىل الوفاة، لذلك، يتم حاليا منع 

�شرف هذه العقاقري بدون رو�شتة طبية يف فرن�شا.

�للون خ�سر�ء  لالأطعمة  مذهلة  فو�ئد   10
اأنواع النباتات فوائد عديدة للج�شم والب�شرة ومذاق خا�ض به  لكل نوع من 
مييزه عن غريه وتعترب النباتات ذات اللون االأخ�شر من اأف�شل االأطعمة التى 

لها فوائد عديدة للج�شم.
ونقدم اأبرز االأطعمة اخل�شراء وفوائدها وذلك ح�شب ما ذكره موقع 

food.ndtv
اإال  الكثري  يف�شله  والذى  املميز  طعمه  عن  ف�شً�  اخل�شراء،  1:ال�شبانخ 
اأنها تتوى على ن�شبة كبرية من املواد الغذائية والفيتامينات واملعادن مثل 
احلديد والكال�شيوم واملغن�شيوم وفيتامني ا، ك، ج، ون�شبة كبرية من االألياف 

التى ت�شاعد على حماية اجلهاز اله�شمى وتغذية اجل�شم وتعزيز املناعة.
مثل  وامل��ع��ادن  الفيتامينات  م��ن  ك��ب��رية  ن�شبة  على  يحتوى  2:الكرف�ض، 
ال�شعرات  املزيد من  الدم، وحرق  الذى يعمل على تقليل �شغط  البوتا�شيوم 

احلرارية وامل�شاعدة على اإنقا�ض الوزن.
زيادة  مينع  االأخ�����ش��ر  ال�����ش��اى  اأن  ال��درا���ش��ات  اأث��ب��ت��ت  االأخ�����ش��ر،  3:ال�شاى 
على  يحافظ  اأن��ه  كما  ال�شكر،  مر�ض  م��ن  ويقى  ال��دم  ف��ى  ال�شكر  م�شتويات 

الب�شرة ويعزز املناعة.
4:الفا�شوليا اخل�شراء، هى م�شدر غنى بالربوتني واالألياف والفيتامينات 

التى تغذى اجل�شم واالأع�شاب وخ�يا الدم
5: الربوكلى، يحتوى على فيتامني �شى وبع�ض الفيتامينات االأخرى التى 

تلعب دورا مهما فى تنظيم منو اخل�يا وتعزيز جهاز املناعة.
اإنه  حيث  اجلميع  بها  ين�شح  التى  اخل�شراوات  اأف�شل  وم��ن  اخليار،   :6
تغذية  على  تعمل  التى  واملعادن  الفيتامينات  من  كبرية  ن�شبة  على  يحتوى 
اجل�شم وترطيب اجللد واحلفاظ على ن�شارته كما اأنه يحتوى على خ�شائ�ض 

م�شادة ل�لتهابات وي�شاعد على التحكم فى �شغط الدم.
غذائية  واألياف  ل�أك�شدة  م�شادة  مواد  على  يحتوى  االأخ�شر،  التفاح   :7
الدم  ف��ى  ال�شكر  وتنظم  ال���وزن  ف��ق��دان  وت��ع��زز  ال�شحة  ت�شن  وب��وت��ا���ش��ي��وم 
�شحة  على  تافظ  اأنها  كما  االإ�شهال  وع���ج  االإ�شنان  �شحة  على  وتافظ 

الب�شرة
اجلن�شية  القدرة  تعزيز  على  تعمل  خ�شائ�ض  على  يحتوى  اجلرجري،   :8

وتعالج �شعف االنت�شاب كما اأن له فوائد عديدة ل�شحة ال�شعر وطوله
ع�ج  على  تعمل  التى  الغذائية  العنا�شر  بع�ض  على  يحتوى  اخل�ض،   :9

االلتهابات وتعزز املناعة.
الربد واالإنفلونزا كما  له دور فعال فى ع�ج نزالت  االأخ�شر،  الب�شل   :10

اأنه يعزز جهاز املناعة ويحمى من االأمرا�ض ال�شرطانية.

على �لكّحال  �أ�سم  • يطلق 
- طبيب العيون

�لتل�سكوب؟ خمرتع  هو  • من 
- غاليليو

لل�سالم؟ كرمز  �حلمامة  ر�سم  من  �ول  • من 
- بيكا�شو

�ملعلقة؟  بابل  حد�ئق  من�سئ  هو  • من 
- نبوخذ ن�شر

�فر�ست؟ قمة  �رتفاع  يبلغ  • كم 
- 29 األف قدم

 • �إىل �أي لغة تنتمي كلمة طبا�سري؟
- اإىل اللغة الركية

الهند. يف  مل(  )تاج  قرب  هو  قرب  • اأجمل 
اندثرت. قد  ال�شبع  العجائب  من  م�شر  يف  اال�شكندرية  • منارة 

كما  �شحراوين  بني  مفوظه  النها  العا�ض  بن  عمرو  اطلقه  وقد  م�شر.  على  الكنانة(  )اأر�ض  • يطلق 
تفظ الكنانة ال�شهام.

يطلقها  التي  والنافورة  املاء،  �شطح  اإىل  ويتجه  بها  يتنف�ض  الراأ�ض  اعلى  فردية  او  زوجية  ثقوب  • للحوت 
من اعلى الراأ�ض هي عبارة عن الزفري.

الروماين العهد  يف  في�دلفيا  ا�شم  عليها  يطلق  كان  االردن..  عا�شمة  • عمان 
الدم. �شغط  ارتفاع  يخف�ض  دقيقة   15 ملدة  يوميا  • التاأمل 

متتالية �شنوات  لث�ث  ال�شوم  العقرب  • ي�شتطيع 
مر  30 طوله  خيطا  العنكبوت  • ين�شج 

عينيه يغم�ض  فقط  لكنه  ينام  ال  • اجلامو�ض 
الكهربائية اال�ش�ك  وعوازل  الر�شا�ض،  انابيب  با�شنانه  يقطع  اأن  الفاأر  • ي�شتطيع 

تولد  حني  يف  خلية  مليون   50 ثانية  كل  يف  منها  متوت  خلية،  بليون   20 من  االن�شان  ج�شم  • يتكون 
جديدة. خلية  مليون   50
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فو�ئد �لعنب 
ت���ت���وي امل���ائ���ة غ�����رام من 
من   75% ع���ل���ى  ال���ع���ن���ب 
غ����رام����ات  و7  م�����اء  وزن�������ه 

غلوكوز وغرام 
غ������رام������ا  و16  ده�������������ون 
كربوهيدرات ون�شف غرام 
مليغرام  وع�شرين  بروتني 

 C فيتامني
العنب كبري  ان��واع  واف�شل 

احلجم وابي�ض اللون. 
فوائده: 

للع�ش�ت  م���ن�������ش���ط   -
واالع�شاب وجمدد للخ�يا وطارد لل�شموم. 

- غذاء �شريع اله�شم. 
الكبدية  واحل�شاة  والبوا�شري  والقب�ض  اله�شم  �شوء  ح��االت  يف  مفيد   -

واحل�شاة 
البولية. 

- من�شط قوي لوظائف الكبد. 
- ق�شرة العنب من املواد املفيدة يف تنظيف االمعاء. 

- يفيد العنب يف الوقاية من ال�شرطان. 
- للم�شابني بالنحافة يفيد يف زيادة الوزن. 

الغذائية؛ لكونه يحتوي  الغنية بالعنا�شر  الفاكهة  املوز من  يعد 
على كثري من املعادن، كالزنك واحلديد واملغن�شيوم والبوتا�شيوم، 
والفيتامينات مثل )اأ(، و)ب 12(، و)ج�(، و)د(، كما يحتوي على 

الربوتني والكال�شيوم؛ لذلك فهو غني بالفوائد ال�شحية.
ال�شحرية  الفوائد  راي��ت( جمموعة من  )اإي��ت  وي�شتعر�ض موقع 
للموز؛ منها امل�شاهمة يف ع�ج االأنيميا وفقر الدم؛ ملا يحتويه من 

احلديد.
كما ي�شاهم يف ع�ج �شغط الدم املرتفع؛ حيث يعمل على خف�ض 
ال�شغط؛ لكونه يحتوي على ن�شبة عالية من البوتا�شيوم وكميات 
قليلة م��ن امل��ل��ح؛ ل��ذل��ك ف��ه��و ع��ام��ل وق��اي��ة م��ن اأم���را����ض القلب 

وال�شكتة الدماغية.

وي�����ش��اع��د امل����وز ع��ل��ى م��ق��اوم��ة االك���ت���ئ���اب؛ مل���ا ي��ح��ت��وي��ه م���ن مادة 
"ال�شريوتونني" مبا  مادة  اإىل  تويلها  يتم  "الربتوفان" التي 
امل��زاج. ويعمل على تقوية العظام مبا يحتويه  ي�شاهم يف ت�شني 

من الكال�شيوم.
كما اأنه ينظم ن�شبة ال�شكر يف الدم ويحمي من ال�شكري من النوع 
ال�شائع من كونه  ال��وزن على عك�ض  وي�شاعد على خف�ض  الثاين، 
اأن��ه م�شاد  ال��وزن  ويقلل غيثان ال�شباح عند احلوامل كما  يزيد 

طبيعي للحمو�شة ويعالج قرحة املعدة.
مفيًدا  كذلك  ويعد  الع�ش�ت.  ت�شنج  ملقاومة  مفيد  موز  اأن  كما 
ا ل�أطفال؛ لكونه يرفع م�شتوى الذكاء وي�شاعد الطفل على  جدًّ

االنتباه واليقظة خ�ل املذاكرة.

تعرف على �لفو�ئد �ل�سحرية لثمرة �ملوز

�لنحات ديرك هانت�سمان ي�سنع منحوتة خ�سبية الأحد �سخ�سيات �الأفالم �ملتحركة خالل م�ساركته 
يف م�سابقة نحت �خل�سب يف تورناو، �أملانيا �ل�سرقية. )� ف ب(

كان هناك امراأة ت�شتمتع دائما بالكذب.. نعم ال ت�شتطيع اأن تعي�ض اإال بالكذب وكاأنه طعامها و�شرابها فكانت 
تقول انها فقرية وتت�شول من النا�ض رغم ثرائها.. كانت تقول انها مري�شة وتتظاهر باملر�ض ليعطف النا�ض 
عليها حتى خرجت عليهم يوما يف كامل �شحتها وقالت �شفاين اهلل بف�شل حليب عنزة من ي�شربه يعطيه اهلل 
ال�شفاء بل ال�شحة االبدية انظروا يل يالها من متعة ان ت�ض بذلك ال�شباب ين�شج منك فهلل النا�ض وجاء كل 
موي�ض ويائ�شا اليها يريد بع�ض حليب العنزة فقالت ابيعه لكم.. وبالفعل كانت تلب العنزة امامهم وتبيعهم 
احلليب ب�شعرا عايل جدا وا�شتمر احلال معها هكذا ومن ياأتي ليقول ان احلليب مل يفعل له �شيء تقول يجب 
ان ت�شتمر اربعني يوما ،دارت االيام ومل يح�ض اي من املر�شي بالتح�شن املنتظر ويف ويف نف�ض الوقت مر�شت 
هي اي�شا وبدا املر�ض ياكل يف ج�شدها و�شعر اجلميع فجاءمن ي�شالها ملاذا التتناولني حليب عنزاتك ال�شافية 
العافية فكانت تقول انا ل�شت مري�شة بل اناحزينة فقط فابي مري�ض واريد ال�شفر لروؤيته ..فاح�ض احدهم 
برغبتها يف الهرب ف�شرخ وقال ايتها الكاذبة تريدين الهروب من كذبتك ال�شنعاء..حليب هذه العنزة اليفعل 
�شيء وانت تظاهرت بغري ذلك لتك�شبي من ورائنا الكثري فزوجتي تعرفك وتعرف كم انت كاذبة وان مل تردي 
يل نقودي �شاأقتلك وعنزتك هذه ..خافت املراأة وردت للرجل نقوده لي�شكت ل�شكت لكن اجلميع بداأوا مبطالبتها 
باموالهم التي اخذتها كذبا وادعاءوهكذا ا�شطرت املراأة لرد االموال ايل ا�شحابها وهي نادمة علي خل�شارتها 
تلك االم��وال مما زادها مر�شا حتي اغلقت بابها عليها ومل تعد تخرج لبيع احلليب او حتي ل�شراء طلباتها 
فقامت احدى جارتها لزيارتها وال�شوؤاآل عليها رمبا ا�شابها مكروه وبالفعل عندما فتحت الباب ودخلت وجدتها 
تنازع حلظاتها االخرية ومل ينفعها حليب عنزاتها وماتت تاركة ورائها امواال كثرية و�شع حاكم البلدة يده 
عليها وحول دارها ايل دار ل�يتام بني لها ملحقا وا�شعا وو�شع االموال رهن ت�شرف �شفوة من افا�شل املدينة 

حتي يعو�ض علي املراة الكاذية البخيلة ما مل ت�شرفه لوجه اهلل رمبا رحم اهلل روحها وادخلها اجلنة.


