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ماذا يح�ضل عند و�ضع اجلينز يف الثالجة؟

مما ال �سّك فيه اأّن غ�سل �سروال اجلينز با�ستمرار ُيفقده رونقه ولونه 
جمال  يف  اخت�سا�سيون  ين�سح  ال�سبب  لهذا  للغاية،  باهتاً  ويجعله 
االأقم�سة بعدم غ�سل هذا ال�سروال كثرياً وعو�ساً عن ذلك و�سعه يف 

الثالجة!
من فوائد و�سع ال�سروال يف الثالجة اأن هذه الطريقة حتافظ على 
ت�ساعد  ذلك  اإىل  باالإ�سافة  العالقة.  البكترييا  وتزيل  القما�ش  لون 
هذه احليلة على �سّد القما�ش وا�ستعادة مقا�سه االأ�سا�سي. كّل ما يجب 
الثالجة  الليل يف  ال�سروال يف كي�ش بال�ستيكي طيلة  فعله هو و�سع 

و�ستكون النتيجة مذهلة يف ال�سباح.

نادالت اآليات يجذبن الزبائن 
تعمل رابعة واآين وجيني على تلبية طلبات الزبائن وتقدمي البيتزا يف 
اأحد مطاعم مدينة ملتان الباك�ستانية، من دون اأن يثري ذلك ا�ستياء 
وجرائم  ال�سوفية  باأ�سرحتها  املعروفة  املدينة  ه��ذه  يف  املحافظني 

ال�سرف، اإذ اإن هوؤالء النادالت ل�سن يف احلقيقة �سوى روبوتات.
اإحدى  و���س��ول  ي��راق��ب  وه��و  املطعم  رواد  اأح���د  ب�سري  حميد  وي��ق��ول 
النادالت االآليات "اإنه نوع جديد من اخلدمة، اإنه �سيء حديث وم�سّل 
لالأطفال". ويعود الف�سل يف هذه الفكرة اإىل املهند�ش ال�ساب اأ�سامة 
جعفري مالك هذا املطعم بيتزا.كوم. وهو يوؤكد اأن النادالت االآليات 
يف  جعفري  اأ�سامة  در���ش  املطعم.  اإىل  اجل��دد  للزبائن  ج��ذب  م�سدر 
اجلامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، وهي جامعة جيدة يف اإ�سالم 
اآباد، وا�ستوحى الفكرة من بع�ش مطاعم ال�سني، وعمل على ت�سميم 
النادالت مع عائلته، وكّلفته 600 األف روبية )5000 يورو(. ويقول 

كانت ا�ستجابة النا�ش ال ت�سدق، لقد اأحبوا الفكرة كثرياً.
وهو يعمل االآن على ت�سميم اجليل الثاين من النادالت، مع القدرة 
متلكه  اآخ���ر  مطعم  يف  لت�سغيلها  ال��زب��ائ��ن  اأ�سئلة  على  االإج��اب��ة  على 

العائلة يف مدينة حيدر اآباد يف اإقليم ال�سند.

عار�ضة تعي�ش حياتها كدمية 
تعي�ش عار�سة اأزياء �سينية حياتها كدمية ب�سرية، حيث ا�ستفادت من 
دمية  اأو  مانيكان  وكاأنها  لتبدو  املتقن،  ومكياجها  الناعمة،  ب�سرتها 
حقيقية. ويف الوقت الذي حتاول العديد من الفتيات تقليد الدمى، 
اإال اأن عدداً قلياًل منهن جنحن يف فعل ذلك، ومن بينهن كينا �سني، 
التي تتمتع مبعامل مميزة، وب�سرة �سقيلة كالبور�سالن، وموهبة يف 
تطبيق املكياج، جتعلها قادرة على الظهور وكاأنها دمية ب�سرية، بح�سب 
موقع اأوديتي �سنرتال. ولتقنع النا�ش اأنها اإن�سانة حقيقية، تن�سر كينا 
التي تتمتع مبتابعة كبرية على مواقع التوا�سل االجتماعي، مقاطع 
فيديو على يوتيوب، تعر�ش من خاللها مهاراتها يف تطبيق املكياج، 
باالإ�سافة اإىل ن�سر �سورة لنف�سها دون مكياج وهي تتعافى من املر�ش. 
االإعالم  و�سائل  يف  االأخ��ب��ار  تت�سدر  ب�سرية  دمية  اأول  كينا  تكن  ومل 
االخبار يف  عناوين  روز  داكوتا  ت�سدرت  واأن  �سبق  االجتماعية، حيث 
مثل  االأخرى،  الب�سرية  الدمى  من  العديد  اإىل  باالإ�سافة   ،2012

اأنا�ستا�سيا �سباجينا، وفالرييا لوكيانوفا، وفانيال ت�سامو.

يتجول على منت �ضندوق يف ال�ضوارع 
اأظهر ت�سجيل م�سور طريف التقطه �سائق يف اأحد الطرقات الهولندية، 

رجاًل وهو ينطلق م�سرعاً على منت �سندوق من ال�سراب.
الرجل  االإلكرتوين،  يوتيوب  ن�سر على موقع  الذي  الفيديو  ويظهر 
به على طريق فرعي يف منطقة  وينطلق  على �سندوق  يجل�ش  وه��و 
مليئة باالأ�سجار واخل�سرة، بالقرب من منطقة ليمبورغ الهولندية. 

الرجل قد ثبت حمركاً  اأن  يبدو  الذي �سور احلادثة:  ال�سائق  وقال 
ب�سرعة  الطريق  على  ب��ه  وانطلق  ال�����س��راب،  �سندوق  على  وع��ج��الت 
كبرية. لقد كان م�سهداً طريفاً للغاية. واأ�ساف ال�سائق: عندما الحظ 
ابت�سامة  م��ع  ب��ي��ده،  يل  بالتلويح  ال�سندوق  �سائق  ق��ام  اأ���س��وره،  اأين 
كيفية  وال  ال�سندوق،  �سائق  هوية  تعرف  ومل  وجهه.  على  ارت�سمت 
املتابعني. وقد حظي  به  اأده�ش  ال��ذي  املميز  �سناعته لهذا االخ��رتاع 
مقطع الفيديو برواج كبري على مواقع التوا�سل االجتماعي، وح�سل 

على عدد كبري من امل�ساهدات، بح�سب موقع يو بي اآي االإلكرتوين. 
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ابتعدي عن طالء االأظافر قبل الوالدة!
االإ�سرار  يف  الكيميائية  امل��واد  وذات  االأمونيا  ذات  ال�سعر  �سبغات  تت�سبب 

ب�سحة اجلنني، حتى واإن كانت مدتها اأقل من تلك الكيميائية.
الب�سرة  اإذ ت�سبح  اأقل خطورة؛  النباتية الأنها  لهذا، يجب اختيار االأ�سباغ 
اأثناء اأ�سهر احلمل اأكرث ح�سا�سية، لذلك يجب االنتباه اإىل املنتجات التي 
 Passione اأو ح�سا�سية اجللد، بح�سب تقرير موقع ت�ساعد على تهيج 
Mamma االإيطايل. من بني منتجات املكياج التي يجب جتنبها خالل 
فرتة احلمل، بع�ش كرميات الوجه. ويعترب تنظيف الب�سرة �سيئاً مهماً يف 

فرتة احلمل، �سرط ا�ستخدام منتجات منا�سبة اأي�ساً.
عن  واالب��ت��ع��اد   ،C فيتامني  على  حتتوي  التي  تلك  ا�ستخدام  اجليد  م��ن 
ي�ستخدم  ال��ذي  الريتينول،  مثل   A فيتامني  على  حتتوي  التي  املنتجات 
ال�سالي�سيليك  ح��م�����ش  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  وال�����ذي  ال��ب�����س��رة،  ع��ي��وب  الإخ���ف���اء 
ورقة  وطبيعية  نظيفة جداً  ب�سرة  على  ويعترب احل�سول  والترتا�سيكلني. 

رابحة لكل امراأة، بغ�ش النظر عن احلمل.
اأ�سهر، قلقاً م�سرتكاً لدى  ت�سكل البقع التي تظهر على اجللد خالل ال�9 
العديد من الن�ساء، وغالباً ما توؤثر على وجوههن. املتعارف عليها بامل�سطلح 
الطبي كلف احلمل، الناجت عن االإفراط يف اإنتاج امليالتونني، الذي تفرزه 
هرمونات احلمل. اإذا ا�ستمر هذا العيب حتى بعد الوالدة، ميكن للطبيب 
من  يتمكن  ال��ذي   ،A فيتامني  على  حتتوي  معينة،  مبنتجات  يتدخل  اأن 
خالل  العالجات  ه��ذه  مثل  ا�ستبعاد  ل  يف�سّ اجل��ل��د.  خاليا  دوران  تعزيز 
اأن ت�سر ب�سحة الطفل يف   A احلمل، فيمكن جلرعة زائ��دة من فيتامني 

بطن اأمه.
هل الغ�سول بني منتجات املكياج املحظورة يف اأثناء احلمل؟ اإذا كان ا�ستخدامه 
الإزالة  التنظيف  مواد  با�ستخدام  ُي�سمح  كما  منعه،  يتم  ب�سكل خفيف فال 
املكياج، �سرط اأن تكون م�ساملة. يف حالة الب�سرة احل�سا�سة خ�سو�سا، ميكن 

اأن يو�سي طبيب االأمرا�ش اجللدية با�ستخدام املنتجات الع�سبية.

ي�ضحق 29 علبة بيده يف 30 ثانية
بالفنون  خمت�ش  باك�ستاين  رج��ل  حقق 
القتالية رقماً عاملياً قيا�سياً، عرب حتطيم 
بقب�سة  ���س��راب  عبوة  ع�سرين  م��ن  اأك��رث 

يده التي كان يحتفظ ببي�سة داخلها. 
كارات�سي  مدينة  م��ن  ر�سيد  حممد  ق��ام 
يف  قيا�سي  رق���م  بتحقيق  الباك�ستانية، 
ال�سراب  عبوة معدنية من   29 حتطيم 
وياأمل  ي���ده.  بقب�سة  ثانية   30 خ��الل 
حممد دخول مو�سوعة غيني�ش لالأرقام 
الفريد  ه����ذا االإجن������از  ع��ل��ى  ال��ق��ي��ا���س��ي��ة 
م��ن ن��وع��ه.  وق��د ظهر حممد ر�سيد يف 
يوتيوب  موقع  على  ن�سر  فيديو  مقطع 
االإلكرتوين، وهو ي�سحق عبوات ال�سراب 
على  ح��ر���ش  ح��ي��ث  ب��ق��وة،  ي���ده  بقب�سة 
احلفاظ على �سالمة البي�سة داخل يده.  
التحدي  ر���س��ي��د  اأن��ه��ى حم��م��د  اأن  وب��ع��د 
وك�����س��ره��ا على  ي���ده  م��ن  البي�سة  اأخ����رج 

الزجاج، ليثبت باأن البي�سة حقيقية. 
ر�سيد  اأن حممد  ب��ال��ذك��ر،  اجل��دي��ر  م��ن 
يحمل عدداً من االأرق��ام القيا�سية، مثل 
���س��ح��ق ع���دد ك��ب��ري م��ن ع��ب��وات ال�سراب 
امل��ع��دن��ي��ة ب��ا���س��ت��خ��دام ك��وع��ه خ���الل وقت 
30 ث��ان��ي��ة، ب��االإ���س��اف��ة اإىل  مل ي��ت��ج��اوز 
حتطيم عدد كبري من جوز الهند براأ�سه 
يو  موقع  بح�سب  واح���دة،  دقيقة  خ��الل 

بي اآي االإلكرتوين. 

تخل�ش من م�ضاعر 
احلقد التي جتتاحك �ص 23

منحوتة بـ 12 
مليون دوالر

ب��ي��ع��ت م��ن��ح��وت��ة رخ���ام���ي���ة تظهر 
ال��ق��رن الرابع  اأجن���زت يف  ا���س��دي��ن 
�سارل  امل���ل���ك  ق����رب  ل���ت���زي���ن  ع�����س��ر 
 9.3 م�������ن  ب�������اأك�������رث  اخل�����ام�����������ش 
م��الي��ني ج��ن��ي��ه ا���س��رتل��ي��ن��ي )12 
دار  اأعلنت  م��ا  على  دوالر(  مليون 
واأجن����ز  ل���ل���م���زادات.  "كري�ستيز" 
و1366   1364 ب��ني  امل��ن��ح��وت��ة 
بونوفو  ان���دري  الفرن�سي  ال��ف��ن��ان 
اخلام�ش  ���س��ارل  امل��ل��ك  م��ن  بطلب 
بعيد   )1380-1337(
اع��ت��الئ��ه ال��ع��ر���ش ل��ت��زي��ن ق���ربه يف 
بعد  وا����س���رتاه���ا  دوين.  ���س��ان  دي���ر 
االر�ستقراطي   1802 يف  ذل����ك 
االن��ك��ل��ي��زي ت��وم��ا���ش ن��ي��ف. وكلف 
الفرن�سي  النحات  اخلام�ش  �سارل 
م��ن��ح��وت��ات الأرب����ع����ة قبور  اجن�����از 
ل��ع��ائ��ل��ت��ه. وق����د ف��ك��ك ق���رب امللك 
1793من  ق����رون يف  اأرب���ع���ة  ب��ع��د 
الثورة  عن  املنبثقة  احلكومة  قبل 
الفرن�سية. ومل يعرف كيف ف�سل 
اجلنائزية.   املنحوتة  عن  االأ�سدان 
وا���س��رتى امل��ن��ح��وت��ة ت��وم��ا���ش نيف 
 1802 ال��ع��ام  باري�ش  زار  عندما 
كان  التي  الق�سرية  الفرتة  خالل 
اإىل  فيها  باملجيء  لالنكليز  يحق 
فرن�سا بني حروب نابوليون. وكان 
فقط  املنحوتة  يعرفون  امل��وؤرخ��ون 
م��ن خ���الل ل��وح��ة غ��راف��ور عائدة 

اىل القرن الثامن ع�سر. 

عجل جامو�ش بري 
يطارد �ضيارة 

�سيارتهما  ي����ق����ودان  زوج������ان  ق����ام 
ع����رب م���ت���ن���زه ي���ق���ع ع���ل���ى احل�����دود 
بت�سوير  اإفريقيتني،  دولتني  بني 
جامو�ش  ع���ج���ل  ي���ظ���ه���ر  ف���ي���دي���و 
منه  �سيارة ظناً  ي��ط��ارد  ب��ري وه��و 
ب��اأن��ه��ا وال����دت����ه.  ق����ال زه����ري علي 
يقودان  كانا  اإنهما  اأ�سماء  وزوجته 
حديقة  طرقات  اأحد  يف  �سيارتهما 
الذي  تران�سفرونتري،  كاغالغادي 
بوت�سوانا  ب��ني  احل���دود  على  ميتد 
اأف��ري��ق��ي��ا، ع��ن��دم��ا ر�سدا  وج��ن��وب 
اجل��ام��و���ش ال����ربي ال�����س��غ��ري وهو 
يطارد �سيارة زرقاء على الطريق.  
واأ����س���اف زه���ري: ل��ق��د اأدرك���ن���ا على 
الفور باأنه  �سل عن قطيعه، وظن 
والدته.  ه��ي  ال��زرق��اء  ال�سيارة  اأن 
كنا قلقني عليه كثرياً ب�سبب وجود 

العديد من االأ�سود يف املكان.
وي��ظ��ه��ر م��ق��ط��ع ال��ف��ي��دي��و ال���ذي 
يوتيوب  م���وق���ع  ع���ل���ى  ن�������س���ره  مت 
يطارد  وه��و  العجل  االإل���ك���رتوين، 
ال���������س����ي����ارة ال�������زرق�������اء، وي���رك�������ش 
�سيارة  ت��اأت��ي  اأن  ق��ب��ل  مب��ح��اذات��ه��ا، 
من االجتاه املعاك�ش للطريق كادت 
املطاف ظهر  نهاية  ت�سدمه.  ويف 
الربية  اجل���وام���ي�������ش  م���ن  ق��ط��ي��ع 

وان�سم العجل اإىل القطيع.

ونظرا ملا يحتوي عليه البطيخ من من املاء واملعادن فاإنه 
املتكرر،  التبول  الكلى ولذلك يحدث  ي�ساعد على تنظيف 
اأنه يحتوي على ن�سبة عالية من عن�سر البوتا�سيوم  كمل 
يقلل من  اأن��ه  كما  ال�سامة،  امل��واد  ايل يخل�ش اجل�سم من 
حم�ش  ن�سبة  من  ويقلل  الكلى  بح�سوات  االإ�سابة  خطر 

اليوريك يف الدم.
ومن اأهم فوائد البطيخ اأي�سا اأنه يحتوي على ن�سبة قليلة 
من ال�سعرات احلرارية كما يحتوي على مع وجود حمتوى 
عايل من املاء وبذلك فهو ي�ساعد على خ�سارة الوزن الزائد 
باجل�سم، ولذلك فهو يعترب الفاكهة املثلى لفقدان الوزن.

اأوال :و فوائد البطيخ االأحمر الطبية
 -1البطيخ االحمر مدر للبول ، مفتت للح�سى والرمل ، 

ويزيل االمالح التي ترت�سب داخل اجل�سم .
الع�سل  م���ع  خ�����س��و���س��اً  ل��ل�����س��ع��ال  وم��ل��ط��ف  م��ق�����س��ع   2-

والزجنبيل .
مهدئ لالأع�ساب يزيل التوتر والقلق .  3-

ويكافح قبو�سة املعدة . االمعاء  ك�سل  مينع   ، مه�سم   4-
يف  امل��رت��ف��ع��ة  احل�������رارة  وي��خ��ف�����ش  ال��ع��ط�����ش  ي��ك�����س��ر   5-

االمرا�ش .
-6 من�سط لوظائف الكبد ويعالج الريقان وانواع التهاب 

الكبد الوبائي .
وهي   ، للعالج  البهاق  على  تو�سع  اخلارجية  الق�سرة   7-
متتاز بخ�سائ�ش منعمة للجلد ، تو�سع الق�سور اخلارجية 

مع اللحم الإ�سراع اإن�ساجه .
-8 يحتوي البطيخ على ن�سبة عالية من املاء وال يحتوي 
فاكهة  لذلك فهو  كولي�سرتول  اأو  ده��ون  اي  البطيخ على 

مفيدة وخا�سة للتخل�ش من ال�سمنه .
وهو   C بفيتامني  الغنية  امل�سادر  اه��م  م��ن  -9البطيخ 
واحد  وك���وب  ك��اروت��ني  بيتا  و   A لفيتامني  جيد  م�سدر 
يوميا من البطيخ ميدنا ب %24،3 يف اليوم الواحد من 

C فيتامني
ب�سرطان  اال����س���اب���ة  اح��ت��م��ال  م���ن  ال��ب��ط��ي��خ  -10يقلل 
ال��ق��ول��ون وامل�ستقيم يف درا���س��ة اج��ري��ت يف ك��وري��ا وج��د ان 
اقل  هم  االحمر  البطيخ  تناول  من  املكرثين  اال�سخا�ش 

عر�سة لل�سابة ب�سرطان القولون وامل�ستقيم
الرا�ش ق�سرة  من  للتخل�ش  البطيخ  -11ي�ستعمل 

ترت�سب  ال��ت��ي  ل��الم��الح  كمزيل  البطيخ  -12ي�ستعمل 
داخل اجل�سم

-13البطيخ مفيد للمراأة احلامل النه يزود اجل�سم باملاء 
الناق�ش

احلامل  ل��ل��م��راأة  ال��ب��ول  ال��ت��ه��اب  م��ن  البطيخ  -14يحمي 
والذي يكون �سببه االول نق�سان املاء وجفاف املهبل

باأمرا�ش  اال���س��اب��ة  اح��ت��م��االت  م��ن  البطيخ  -15يقلل 
القلب الحتوائه على كميات كبرية من فيتامني C وبيتا 

كاروتني
التنف�سي  اجل���ه���از  ااح���ت���ق���ان  م���ن  ال��ب��ط��ي��خ  -16يقلل 
ل��ل��م�����س��اب��ني ب��ال��رب��و الح���ت���وائ���ه ع��ل��ى ك��م��ي��ات ك��ب��رية من 

فيتامني C وبيتا كاروتني
**حمظورات

التالية  اأ�سحاب االأمرا�ش  ميتنع عن االإكثار من البطيخ 
:

-1 اأ���س��ح��اب االم���را����ش اخل��ا���س��ة ب��اجل��ل��ط��ات ون�����س��اف او 
احت�ساء يف االوعية الدموية مثل الفالج .

. املفا�سل  باأمرا�ش  امل�سابني   2-

ال تبالغي يف النظر للمراآة
اأكد الدكتور مدحت عبد احلميد، اأ�ستاذ ورئي�ش ق�سم علم النف�ش بجامعة االإ�سكندرية، اأن ا�سطراب ت�سوه 
اجل�سد كان يعرف م�سبًقا با�سم رهاب خلل البنية، و�سنف �سمن ا�سطراب الو�سوا�ش القهرى، ويعانى فيه 

املت�سورة،  اجل�سدية  العيوب  م��ن  اأك��رث  اأو  واح��د  بعيب  م�ستمر  ان�سغال  م��ن  ال��ف��رد 
والتى ال ميكن مالحظتها اأو يالحظها عدد طفيف من النا�ش، وخالل مرحلة 

املتكررة، مثل: كرثة  ال�سلوكيات  الفرد ببع�ش  معينة من اال�سطراب يقوم 
النظر للمراآة وفرط احلالقة وحك اجللد، كما اأنه ي�سعى نحو ال�سعور 

مظهره  كمقارنة  االأخ���رى  القهرية  االأف��ع��ال  بع�ش  عرب  بالطماأنينة 
بغريه من االأف��راد. وترتاوح املخاوف اجل�سدية من اعتقاد ال�سخ�ش 

اأن��ه م�سوه، وقد  اأو  اأو امل�سخ  اأن��ه ي�سبه الوح�ش  اإىل  باأنه غري ج��ذاب 
اأو  اجل�سم  واح��دة من  على منطقة  اال�سطراب  بهذا  امل�ساب  يركز 
�سيوًعا هى: اجللد، فيهتم بحب  املناطق  واأك��رث هذه  عدة مناطق 
ال�سباب، والندوب واخلطوط والتجاعيد و�سحوب اجللد اأو ال�سعر، 
فيعتقد اأن �سعره غري كثيف اأو يعانى من فرط منو ال�سعر، خا�سة 

فى الوجه. واأو�سح "عبد احلميد" اأنه من اأكرث ال�سلوكيات ال�سائعة 
مقارنة ال�سخ�ش لنف�سه بغريه فى منطقة اأو اأكرث من اأجزاء اجل�سم، 

العيوب ب�سكل مبا�سر، ويكرث  امل��راآة لريى  النظر فى  وكثرًيا ما يدقق 
اأو التمويه عن طريق املكياج  من ت�سفيف �سعره واحلالقة ونزع ال�سعر 

ولب�ش القبعات واملالب�ش الثقيلة وال�سعر امل�ستعار الإخفاء املناطق اجل�سدية 
التى يعتقد اأن بها نق�ش اأو عيب. ويحدث اال�سطراب مبتو�سط يرتاوح فيما 

بني 3 : 8مرات فى اليوم الواحد، ويكرث فى الفئة العمرية ما بني 12 : 13 عاًما، 
ويحدث لدى ثلثى االأفراد قبل عمر 18 عاًما وعادة ما يكون مزمًنا.

عند دخول ف�صل ال�صيف يكون البطيخ هي الأمثل يف 
احلر ال�صديد ، و يتناوله الكثري من الأ�صخا�ص ولكن 
هل تعلم فوائده ال�صحية لك ؟ وهل تعلم اإنه يحذر 

تناوله لبع�ص الأ�صخا�ص ؟ 
الكبار  يحبها  التي  ال�صيف  فواكه  اأهم  من  البطيخ   

من  لها  ملا  تناولها  على  ويقبلون  وال�صغار 
طعم ومذاق لذيذ، واإىل جانب الطعم 

من  العديد  له  البطيخ  ف��اإن  اللذيذ 
وال�صحية  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��ف��وائ��د 

الهامة لأنه يحتوي على ن�صبة 
الغذائية  امل���واد  م��ن  عالية 

يلي  وفيما  املختلفة، 
اأهم فوائد  بع�ص من 

البطيخ لل�صحة

البطيخ ينظف الكلى وين�ضط الكبد ويقي من 
اال�ضابة ب�ضرطان القولون وامل�ضتقيم 
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�ش�ؤون حملية
مع انطالق الربنامج الوطني "�صيف ثقايف" 

نهيان بن مبارك: هدفنا اكت�ضاف املواهب و ا�ضتثمارها ل�ضالح نه�ضة ثقافية �ضاملة
ال�صتعانة بخرباء يف امل�صرح واملو�صيقى والكتابة والفنون الب�صرية لتقدمي حمتوى راق للم�صاركني

عبيد  جمل�ش  يف  حما�ضرة  �ضمن  التنمية"...  يف  ودورها  م�ضدر  "�ضركة 

يف 10 مراكز على الطرق  الداخلية واخلارجية

�ضرطة اأبو ظبي تطلق حملة لتوعية  ال�ضائقني  بفح�ش اإطارات املركبات

غرفة اأبوظبي تنظم الربنامج التدريبي ال�ضيفي مب�ضاركة 13 طالبًا من طلبة اجلامعات املواطنني  

•• اأبو ظبي  - الفجر

اأكد معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة اأن 
ما �سهدته املراكز الثقافية واملعرفية التابعة لوزارة الثقافة وتنمية املعرفة 
من اقبال كبري على الت�سجيل واالن�سمام اإىل الربنامج الثقايف للوزارة هو 
وتذوقهم  وتقديرهم  الراقية،  بالثقافة  االم��ارات  اأبناء  اهتمام  على  دليل 
للبعد اجلمايل يف املعرفة. حيث انطلقت باالأم�ش فعاليات الدورات وور�ش 
العمل املتخ�س�سة يف فنون امل�سرح واملو�سيقى والكتابة االإبداعية يف ال�سعر 
الربنامج  ي�سمها  والتي  الب�سرية  الفنون  اإىل  اإ�سافة  والرواية  والق�سة 
الوطني "�سيف ثقايف" الذي تنظمه وزارة الثقافة وتنمية املعرفة خالل 
االإجازة ال�سيفية، وهذا االقبال ال�سديد يعد دليال وا�سحا على ثقة اأولياء 
االأم��ور وطالب املدار�ش فيما تقدمه ال��وزارة من برامج ومبادرات هادفة 
ومميزة، تعمل على ا�ستثمار قدرات ومواهب واإمكانات الطلبة وتطويرها 
و  امل��ج��االت  م��واه��ب حقيقية يف خمتلف  االإم��ارات��ي  للمجتمع  تقدم  حتى 
ت�ستطيع رفع ا�سم االإم��ارات عاليا حمليا وعربيا ودوليا، مو�سحا معاليه 
اأن اكت�ساف املواهب ورعايتها وتطوير املجتمع ثقافيا ومعرفيا يقع �سمن 
االأه��داف اال�سرتاتيجية للوزارة، كما انه جزءا من ر�سالتها الرئي�سية يف 

اإعالء قيم املعرفة والثقافة يف املجتمع االإماراتي.
يحتويه من  ثقايف" مبا  "�سيف  الوطني  الربنامج  اأن  معاليه  واأ���س��اف    
وم�سرحيني  وفنانني  واأدب���اء  مبدعني  من  ي�سمه  وم��ا  متخ�س�سة  ور���ش 
امل��دار���ش يف  اأوق���ات طلبة وط��الب  �سغل  ومو�سيقيني ال يقوم على جم��رد 
جوانب  على  التعرف  يف  الرئي�سي  هدفه  يكمن  واإمن��ا  ال�سيفية،  االإج���ازة 
االإبداع والهوايات الفنية واالأدبية لدى الطالب يف املرحلة من )7 وحتى 
اإىل  الطلبة  بهوؤالء  ن�سل  حتى  ممنهج،  علمي  ب�سكل  وا�ستثمارها   )17
املوهوب  الطالب  وي�ستطيع  حقيقي  اإبداعي  عمل  اإىل  الهواية  تتحول  اأن 
هذه  يف  اأن��ه  م��وؤك��دا  وتطويرها،  مواهبه  ال�ستثمار  طريقه  على  التعرف 
املراحل العمرية ال�سغرية تبداأ ظهور مالمح االإبداع لدى الطلبة ولذلك 
حر�ست وزارة الثقافة وتنمية املعرفة على اجتذاب عدد كبري من اخلرباء 
وعلى  منظم  باأ�سلوب  اإمكاناتهم  تطوير  على  الطلبة  مل�ساعدة  واملبدعني 
مدى �ستة اأ�سابيع هي عمر الربنامج ال�سيفي ، كما اأن اأحد اأه��داف هذه 
الربامج والور�ش هو تنمية الذوق اجلمايل واحل�ش الفني لدى امل�ساركني، 
املطروحة، وتعّلم طرق  املجاالت  للثقافة يف  وتنمية مداركهم وتقديرهم 

التعبري عن االأفكار وامل�ساعر من خالل الفن الراقي. 
  واأو�سح معاليه اأن الربنامج الوطني" �سيف ثقايف" مبثابة ور�سة عمل 
اإبداعا وموهبة يف املجاالت االأربعة  تاأهيل االأكرث  كبرية يتم من خاللها 
تاأهيلهم  اأجل  العام من  املعرفة هذا  وتنمية  الثقافة  وزارة  ر�سدتها  التي 
املتميزين من تطوير  ه��وؤالء  العام ميكن  م��دار  برنامج م�ستمر على  اإىل 

يكون  حقيقيا  مبدعا  املطاف  نهاية  يف  الثقافة  وزارة  تقدم  لكي  قدراتهم 
يعد  ال��ذي  االإم��ارات��ي  واملعريف  والفني  الثقايف  امل�سهد  اإىل  اإ�سافة  مبثابة 
االأكرث تطورا يف منطقتنا العربية، مطالبا اأولياء االأمور باملتابعة احلثيثة 
اأجل  م��ن  ثقايف  �سيف  الوطني  ال��ربن��ام��ج  على  القائمني  م��ع  وامل�ستمرة 
املختلفة من الربنامج والذي  املراحل  اأبنائهم خالل  التعرف على تطور 

ي�ستمر حتى 10 اأغ�سط�ش املقبل.
واأ�سار معاليه اإىل اأن غايتنا من هذا الربنامج الوطني ان تتحول املراكز 
الدولة  رب���وع  يف  واملنت�سرة  الثقافة  ل����وزارة  التابعة  وامل��ع��رف��ي��ة  الثقافية 
بارزا  دورا  تلعب  واأن  بها،  املحيطة  املحلية  البيئة  يف  اإ���س��ع��اع  م��راك��ز  اإىل 
اإىل  امل��راك��ز  تتحول  وان  للكلمة،  احل��ريف  باملعني  معريف  جمتمع  خلق  يف 
الب�سرية،  الفنون  اأو  املكتبات  يف  اأو  امل�سرح  خ�سبة  على  �سواء  نحل  خلية 
اإمكاناتها وجهودها خلف  ال��وزارة كافة  اأو الفنون املو�سيقية ولذا ح�سدت 
هذا الربنامج الذي يتم تنظيمه للمرة االأوىل هذا العام، حيث ا�ستعانت 
باأكرث من 38 متخ�س�سا يف امل�سرح والكتابة االإبداعية والفنون الب�سرية 
واملو�سيقى للقيام على عمليات التاأهيل والتدريب من خالل اأكرث من 38 

57 ور�سة عامة يف خمتلف املجاالت  اإىل اكرث من  اإ�سافة  ور�سة رئي�سية 
كما �سيتم تنظيم رحالت ثقافية واأثرية و�سياحية ملختلف املزارات الثقافية 
والفنية بالدولة، لكي ت�ستوعب كافة املتقدمني للم�ساركة يف هذا الربنامج 

الوطني، الذي حظي يف دورته االأوىل باإقبال فاق كل التوقعات.
تنمية  الرتكيز على جوانب  اأن  اإىل  بن مبارك  نهيان  ال�سيخ  ونبه معايل 
املواهب الثقافية والفنية هو اأحد اهم اأ�س�ش عمل الوزارة باعتبار "تنمية 
ون�سر  املعرفة  اإنتاج  فيه  يكون  ال��ذي  املعريف،  املجتمع  اأ�سا�ش  املعرفة" هي 
النه�سة  ودع��م  الوطنية  ال���رثوة  لتنمية  مهما  اأ�سا�سا  امل��ع��ارف،  وتطبيق 
ال�ساملة، واأداة اأ�سا�سية لتحقيق التقدم يف كافة جماالت الن�ساط االإن�ساين، 
باالإ�سافة اإىل تعميق الكفاءة والفاعلية يف �سلوك الفرد يف خمتلف مراحل 
االإن�سان  ح��ول  ت��دور  اإمن��ا  املعنى  بهذا  املعرفة  تنمية  اأن   م��وؤك��دا  حياته، 
مع  للبداية  ل��ل��وزارة  الفر�سة  تتيح  ثقايف  �سيف  فخطوة  ول��ذا  واملجتمع، 
الفئات العمرية ال�سغرية لتاأ�سي�ش وتنمية قدراتها على االإبداع واالإ�سهام 
على  وت�سجيعها  بدولتها  ارتباطها  دع��م  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��وط��ن،  نه�سة  يف 

ال�سلوك االأخالقي النبيل.
اإمن��ا نعتز ونفتخر،  اإننا يف دول��ة االإم��ارات العربية املتحدة،  وق��ال معاليه 
مبكانة  جميعا،  واهتمامهم  العزيز،  الوطن  هذا  لقادة  احلكيمة،  بالروؤية 
مثمنا  قدراتهم اخلالقة،  ودعم  ال�سابة  املواهب  ورعاية  واملعرفة  الثقافة 
زايد  ال�سيخ خليفة بن  الوالد  ال�سمو  املخل�سة من �ساحب  غاليا اجلهود 
اآل نهيان، رئي�ش الدولة، حفظه اهلل ورعاه، واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
الوزراء،  جمل�ش  رئي�ش  الدولة،  رئي�ش  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد 
حاكم دبي، واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهم  امل�سلحة،  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
ال�سيوخ اأع�ساء املجل�ش االأعلى لالحتاد، حكام االإم��ارات  لدعمهم الكبري 
وجهودهم املباركة، يف �سبيل حتقيق التنمية الثقافية واملعرفية الناجحة 

يف كافة ربوع الدولة.
الثقافة  ل���وزارة  التابعة  الثقافية  امل��راك��ز  كافة  نظمت  اأخ���رى  جهة  وم��ن 
وتنمية املعرفة يف اأبو ظبي وعجمان واأم القيوين والفجرية ودبا الفجرية 
وم�سايف وراأ�ش اخليمة والظفرة يوما مفتوحا للرتحيب بالطلبة امل�ساركني 
وتنمية  الثقافة  وزارة  تنظمه  ثقايف" الذي  "�سيف  الوطني  الربنامج  يف 
مت  حيث  نهيان،   اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  من  برعاية  املعرفة 
توزيع كافة امل�ساركني على الور�ش املتخ�س�سة والور�ش العامة، وا�ستقبال 
حر�ست  كما  ال��ور���ش،  ه��ذه  على  امل�سرفني  واالأدب����اء  والفنانني  اخل���رباء 
املراكز الثقافية على ا�ستقبال اأولياء اأمور الطلبة وتقدمي كافة املعلومات 
واالإجابة على كافة ا�ستف�ساراتهم حول دور الربنامج الوطني �سيف ثقايف 
يف تطوير قدرات ومواهب وهوايات اأبنائهم، واأتاحت لهم كافة املعلومات 

التي حتوي تفا�سيل الربنامج وخططه الزمنية.

•• العني - الفجر

حتت رعاية ديوان ويل عهد اأبوظبي ا�ست�ساف جمل�ش 
الفريق الركن.م عبيد حممد الكعبي  يف مدينة العني 
التنمية"  ودوره��ا يف  "�سركة م�سدر  بعنوان  حما�سرة 
�سم�ش  �سركة  ع��ام  مدير  العبيديل  عبدالعزيز  األقاها 
اإحدى �سركات م�سدر( وذلك بح�سور عدد  للطاقة ) 

من امل�سوؤولني واأبناء املنطقة.
وتناول املحا�سر يف مداخلته �سرحاً وتعريفاً عن �سركة 
امل�ستقبل  اأبوظبي لطاقة  �سركة  اأن  اإىل  م�سدر، ولفت 

تعزيز  على  وتعمل  مبادلة  ل�سركة  "م�سدر" مملوكة 
النظيفة، وهي  الطاقة  وت�سويق ون�سر تقنيات وحلول 
تعترب حلقة و�سل بني اقت�ساد اليوم القائم على الوقود 

االأحفوري واالقت�ساد القائم على الطاقة املتجددة.
اإمارة  امل�ساهمة يف جعل  باأن هدف �سركة م�سدر  واأكد 
املتعلقة  وامل��ع��ارف  للمعلومات  مهما  م�سدراً  اأبوظبي 
ومنوذج  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  م�ساريع  وتنفيذ  بتطوير 
عاملي يحتذى به للتنمية امل�ستدامة، وذلك من خالل 
دعم جهود الدولة يف تنويع االقت�ساد، وتطوير حلول 
م��ب��ت��ك��رة ت��ت��م��ا���س��ى م���ع اح��ت��ي��اج��ات امل��ن��ط��ق��ة، وكذلك 

اأجندة  تعزيز  يف  ال�سركات  م�ساهمة  بكيفية  التعريف 
اال�ستدامة العاملية.

وقال العبيديل باأن �سركة م�سدر تتمتع بع�سر �سنوات 
واال�ستثمار  امل��ت��ج��ددة  الطاقة  تطوير  يف  اخل��ربة  م��ن 
حمطات  ت�سمل  مبتكرة  م�����س��اري��ع  يف  وت�����س��اه��م  ف��ي��ه��ا، 
امل���راف���ق اخل��دم��ي��ة ال�سغرية  ال��ط��اق��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى 
واأنظمة الطاقة املنزلية، وقد ا�ستثمرت اأكرث من 2.7 
وتبلغ قدرة  املتجددة،  الطاقة  دوالر يف م�ساريع  مليار 
 27 العامل  ح��ول  تنفيذيها  يف  �ساهمت  التي  امل�ساريع 
جيجا واط منها ما دخل مرحلة الت�سغيل ومنها مازال 

ق��ي��د ال��ت��ط��وي��ر، وت�����س��اه��م ت��ل��ك امل�����س��اري��ع يف احل���د من 
2.5 مليون طن مرتي من غاز ثاين  انبعاث ح��وايل 

اأك�سيد الكربون �سنويا.
ويف مداخلة �ساحب املجل�ش الفريق الركن .م حممد 
ال�سمو  اإىل ���س��اح��ب  ال�����س��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر  ق���دم  ال��ك��ع��ب��ي 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة لرعايته الكرمية 
على  املواطنني  الإبقاء  الفاعل  لدورها  املجال�ش  لهذه 
العلمية  املجاالت  اط��الع م�ستمر بكل جديد يف جميع 

واخلدمية واملجتمعية.

 •• اأبوظبي – الفجر

ميدانية  حملة  اأبوظبي  ل�سرطة   العامة  القيادة  اأطلقت  
املرور  تنفذها مديرية  املركبات   اط��ارات  لفح�ش �سالمة 
والدوريات  بقطاع العمليات املركزية ، بالتعاون مع �سركة 
امل�سعود لالإطارات. واأو�سح النقيب خالد العزيزي من ق�سم 
العالقات العامة يف املديرية  اأن احلملة �ستكون  ملدة �سهر، 
"مبحطات  واخلارجية  الداخلية  الطرق  على  مراكز  يف  
امل��رور �سرتافق ور�سة  اأن  دوري���ات  اإىل   "، م�سرياً  اأدن���وك 
متنقلة على الطرق يف االإمارة  لل�تاأكد  من �سالمة اإطارات 
املركبات وفح�سها وقيا�ش  معدل الهواء ،وتوزيع كتيبات 
توعية على ال�سائقني. وقال اإن احلملة تهدف اىل تثقيف 
تاريخ �سناعتها  االإط���ارات من حيث   ب�سالمة   ال�سائقني 
وتبديلها  وف��ح�����س��ه��ا  ت��رك��ي��ب��ه��ا  ب��ع��د  ���س��الح��ي��ت��ه��ا  وم����دة 
،والتاأكد من حالة االإط��ارات اجلديدة قبل ال�سراء و عدم 

اأن  هذه  اإىل  تاأثرها بالرطوبة ودرج��ات احل��رارة . ولفت 
ارتفاع درج��ات احل��رارة ،ما يزيد  العام ت�سهد  الفرتة من 
اتباع  و  ان��ف��ج��اره��ا  ب�سبب  احل�����وادث  وق����وع  م��ن خم��اط��ر 
مالئمة  ومنها   ، �سالمتها  ل�سمان  ال�سحيحة  االر�سادات 
التي يتحملها  امل�ستخدم وقيا�سه ودرج��ة احل��رارة  االإط��ار 
واحلمولة املنا�سبة، و �سنة ال�سنع. اجلدير بالذكر اأن حملة 
�سالمة االإطارات تاأتي يف اإطار "حملة �سيف بال حوادث " 
التي اأطلقتها �سرطة ابوظبي وت�ستهدف توفري ال�سالمة 
اأ�سباب احل���وادث امل��روري��ة خ��الل هذه  امل��روري��ة للحد من 
الفرتة من العام التي ت�سهد زيادة حركة التنقل وال�سفر 
امل��دن يف العطلة  ب��ني  امل��ج��اورة ف�ساًل ع��ن التنقل  ل��ل��دول 
كافة   اال���س��ب��اب  م��ن  احل��د  احلملة  وت�ستهدف  ال�سيفية. 
التي توؤدي اىل وقوع احلوادث املرورية ال�سيفية وما ينتج 
عنها من وفيات وا�سابات بليغة،والتوعية باأكرث املخالفات 

املرتكبة  خالل ال�سيف .

•• العني – الفجر

تنظمه  الذي  ال�سيفي  التدريبي  الربنامج  اأعمال  اأم�ش  ب��داأت 
اأبوظبي يف اإطار جهودها للم�ساهمة يف  غرفة جتارة و�سناعة 
والكليات  اجلامعات  لطلبة  والعملي  امليداين  التدريب  توفري 
�سعادة  املتحدة، بح�سور  العربية  االإم��ارات  دول��ة  من مواطني 
اأبوظبي وال�سيد عبد  حممد هالل املهريي مدير عام غرفة  
املدراء  الغرفة وعدد من  القبي�سي نائب مدير عام  اهلل غرير 

التنفيذيني ومدراء االإدارات وكبار امل�سوؤولني يف الغرفة.  
 ويهدف برنامج التدريب ال�سيفي الذي تنظمه الغرفة لل�سنة 
ميدانية  تدريبية  ف��ر���ش  ت��وف��ري  اإىل  ال��ت��وايل  على  ال��ع��ا���س��رة 
يف  ي�سهم  مما  العملية،  امل��ه��ارات  الإك�سابهم  املواطنني  للطلبة 
اإثراء �سوق العمل املحلي بالكفاءات الوظيفية املدربة واملوؤهلة، 
وتعريف الطالب باخليارات الوظيفية املتاحة اأمامهم، واإعطاء 
امل�ستقبلية.   املتدربني الفر�سة لتحديد اختياراتهم الوظيفية 
موجه  وه��و  اأ�سابيع  ث��الث��ة  مل��دة  ال��ربن��ام��ج  فعاليات  وت�ستمر 
للطلبة اجلامعيني، حيث قامت الغرفة بالتن�سيق مع نخبة من 

مقابالت  اإج��راء  ومت  للربنامج،  للرتويج  والكليات  اجلامعات 
للمتقدمني ومن بعدها مت اختيار نخبة ت�سم 13 من الطلبة 
والطالبات املواطنني املتقدمني للم�ساركة يف الربنامج.  وقال 
�سعادة حممد هالل املهريي مدير عام غرفة اأبوظبي يف كلمة  
األ��ت��ق��ي بهذه  اأن  "ي�سرين  ال��ربن��ام��ج  اأع��م��ال  ب��داي��ة  األ��ق��اه��ا يف 
اليوم  والكليات  اجلامعات  وطالبات  طلبة  من  املميزة  النخبة 
للطلبة  ال�سيفي  التدريب  برنامج  اأع��م��ال  انطالق  مبنا�سبة 
و�سناعة  جت��ارة  غرفة  تنظمه  ال��ذي   2017 لعام  املواطنني 
طلبة  وم��ع��ارف  م��ه��ارات  تعزيز  اإىل  �سعيها  اإط���ار  يف  اأب��وظ��ب��ي 
تعزيز  ي�سهم يف  وقدراتهم ومبا  كفاءاتهم  وتطوير  اجلامعات 
يف  واخلدمية  االقت�سادية  االأن�سطة  خمتلف  يف  م�ساهمتهم 
املتحدة".    العربية  االإم��ارات  بدولة  واخلا�ش  العام  القطاعني 
واأكد املهريي اأن تنظيم هذا النوع من الربامج التدريبية ياأتي 
يف اإطار حر�ش الغرفة على امل�ساهمة يف تاأهيل الكوادر الوطنية 
والتطور  يتما�سى  العمل مبا  االنخراط يف  على  ق��ادرة  لتكون 
يعك�ش  وال���ذي  املختلفة،  االقت�سادية  القطاعات  يف  احلا�سل 
تبووؤ  م��ن  امل��واط��ن��ني  لتمكني  لبالدنا  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة 

اأعلى املنا�سب القيادية يف املوؤ�س�سات والهيئات املختلفة، وذلك 
عن طريق تاأهيل هذه الكوادر نظرياً وعملياً حتى يكونوا على 
اطالع كامل بطبيعة �سوق العمل ومتطلباته واحتياجاته على 

م�ستوى دولة االإمارات العربية املتحدة. 
م��ن خ��الل هذا  اأبوظبي تهدف  اأن غرفة  اإىل  امل��ه��ريي  واأ���س��ار 
الربنامج التدريبي ال�سيفي اإىل توفري فر�ش تدريبية ميدانية 
يف  ي�سهم  مما  العملية،  امل��ه��ارات  الإك�سابهم  املواطنني  للطلبة 
اإثراء �سوق العمل املحلي بالكفاءات الوطنية املدربة واملوؤهلة، 
اأمامهم،  امل��ت��اح��ة  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  ب��اخل��ي��ارات  ال��ط��الب  وت��ع��ري��ف 
الوظيفية  اختياراتهم  لتحديد  الفر�سة  امل��ت��درب��ني  واإع��ط��اء 
امل�ستقبلية، ونبذل كممثلني للقطاع اخلا�ش يف اإمارة اأبوظبي 
ق�سارى جهدنا لتعزيز م�سرية تنمية املوارد الب�سرية املواطنة 
وزيادة م�ساهمتها يف كافة القطاعات من خالل دعمها وتوفري 
كافة اأ�سباب النجاح لها. وطبقاً الأنظمة املوارد الب�سرية املتبعة 
امل�ساركون بربنامج التدريب  ُيعامل الطلبة  اأبوظبي  يف غرفة 
ال�سيفي على اأ�سا�ش اأنهم موظفون، وتوكل لهم مهام وظيفية 
وتوفر  الربنامج.  تنظيم  وتتم متابعتهم خالل فرتة  حمددة 

املوارد  ال��ت��ال��ي��ة:  التخ�س�سات  يف  ال�سيفي  ال��ت��دري��ب  ال��غ��رف��ة 
 ، العامة،  والعالقات  االإع���الم  املحا�سبة،  الت�سويق،  الب�سرية، 
اأعمال  اختتام  وقبل  االأعمال.  اإدارة  القانون،  املعلومات،  نظم 
ال��ربن��ام��ج ���س��ت��ت��اح ال��ف��ر���س��ة ل��ل��م��ت��درب��ني امل�����س��ارك��ني لتقييم 

من  تكرميهم  �سيتم  كما  م��ن��ه،  ا�ستفادتهم  وم���دى  ال��ربن��ام��ج 
اأبوظبي، و�سرف  قبل �سعادة مدير عام غرفة جتارة و�سناعة 
اللتزامهم  وت��ق��دي��راً  لهم  ت�سجيعاً  تقديرية  مالية  م��ك��اف��اآت 

وحر�سهم على اكت�ساب املهارات واملعارف الوظيفية . 

يختتم 29 يوليو اجلاري

االأ�ضابيع االأخرية من معر�ش جوجنهامي اأبوظبي 
م�ضارات اإبداعية ودعوة مفتوحة للجماهري

•• اأبوظبي - الفجر
عهد  ويل  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رع��اي��ة  حت��ت 
"م�سارات  معر�ش  ي�ستمر  امل�سلحة،  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
جوجنهامي  ملقتنيات  الثاين  املعر�ش  تواجد"،  ت�سكيل،  تفاعل،  اإبداعية: 
اأبوظبي الفنية يف اأ�سابيعه االأخرية حتى يوم 29 يوليو 2017، مب�ساركة 
ويتمحور  الزمنية.  والفرتات  اجلن�سيات  خمتلف  من  معا�سراً  فناناً   25
ثالث  ح���ول  وال��ث��ق��اف��ة  لل�سياحة  اأب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  ينظمه  ال����ذي  امل��ع��ر���ش 
كما  وال��ت��واج��د،  الت�سكيل،  التفاعل،  مفاهيم:  يف  متمثلة  رئي�سية  ثيمات 
الفنون  اأوج��ه  خمتلف  تربط  التي  الفنية  التداخالت  على  ال�سوء  ي�سلط 
جزيرة  يف  ال�سعديات  منارة  يف  املعر�ش  ويقام  االإن�سانية.  االإب��داع��ات  بقوة 
اأبوظبي  اأطلقت هيئة  املعر�ش،  وبالتزامن مع فرتة  باأبوظبي.  ال�سعديات 
ا�ستك�ساف  فر�ش  للجميع  يقدم   ، جماهريياً  برناجماً  والثقافة  لل�سياحة 
جوانب املعر�ش الفنية، الذي يتكون من ور�ش عمل فنية وجل�سات حوارية 

واأم�سيات ثقافية ودورات تدريبية.
وقالت مي�ساء القا�سمي، مدير برامج متحف جوجنهامي اأبوظبي يف هيئة 
اأبوظبي لل�سياحة والثقافة: كان ال�ستقبال زوار معر�ش "م�سارات اإبداعية" 
وحتى  املا�سي  مار�ش  �سهر  منذ  املتنوعة  براجمه  مع  تفاعالتهم  ومتابعة 
يومنا هذا، �سمة من التميز مّدتنا بح�ّش فريد من ال�سرور والفخر. فمن 
خالل املعرو�سات والربنامج اجلماهريي العام، متكنا من تقدمي ملحة عن 
حتى  اأ�سابيع  عدة  اأمامنا  ت��زال  وال  اأبوظبي.  جوجنهامي  متحف  مقتنيات 
دعوتنا  وي�سعدنا جتديد  املعا�سر،  املتحف  ملقتنيات  الثاين  املعر�ش  اختتام 
اأفكاره الثالث التفاعل،  للجمهور لزيارة املعر�ش مرة اأخرى، وا�ستك�ساف 

الت�سكيل، والتواجد.
منها  واح��دة  كل  ت�ستك�سف  التي  الفعاليات  من  ب�سل�سلة  املعر�ش  ويختتم 
للر�سم  ج��دي��دة  ط���رق  االأوىل  الفعالية  وت��ق��دم  ال��ث��الث.  امل��ع��ر���ش  اأف��ك��ار 
فنانني  جمموعة  ويقدمها  اليومية،  احلياة  يف  ت�ستعمل  م��واد  با�ستخدام 
بينهم موتوناجا  اأتباع جمعية غوتاي للفن )1954-1972( ومن  من 
�سداما�سا، �سرياجا كازو، وتاناكا ات�سكو. وتقدم الفعالية اأي�ساً فنانني من 
عقد ال�ستينيات الذين ا�ستخدموا اأعمالهم الفنية كو�سيلة لت�سجيع تفاعل 
اجلمهور، ومن بينهم ر�سيد اأرايني، خوليو لو بارك، نيكي دي �سانت فال، 

جني تنغويلي، جونثري اأوكري، وجاك فيلجلي.
االإمارات  دولة  والفكرية يف  الفنية  املمار�سات  الثانية  الفعالية  وت�ستك�سف 
خالل عقد الثمانينيات ومن بينها �سور فوتوغرافية توثق م�سرية الفنان 
اأعمال  عدة  فتقدم  الثالثة  الفعالية  اأما  �سريف.  ح�سن  ال�سهري  االإماراتي 
فنية مت اإبداعها مع مطلع االألفية احلالية، والتي تلفت انتباه اجلمهور اإىل 
مدى تاأثري الفنون القدمية على الفنون املعا�سرة. كما ويحتوي املعر�ش 

اأعمااًل من اإبداعات الفنانني �سوزان حفونة واأني�ش كابور واأنري �ساال.
وكان معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان، وزير الثقافة وتنمية املعرفة، 
برفقة  تواجد"،  ت�سكيل،  تفاعل،  اإب��داع��ي��ة:  "م�سارات  معر�ش  افتتح  ق��د 
لل�سياحة  اأبوظبي  اإدارة هيئة  املبارك، رئي�ش جمل�ش  �سعادة حممد خليفة 
لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة  عام  مدير  غبا�ش،  �سعيد  �سيف  و�سعادة  والثقافة، 
اآر  �سولومون  وموؤ�س�سة  متحف  مدير  اأرم�����س��رتوجن،  وريت�سارد  والثقافة، 
جماهريي  باهتمام  امل��ع��ر���ش  وح��ظ��ي  امل��ا���س��ي،  م��ار���ش   7 ي��وم  جوجنهامي 
وا�سع، باالإ�سافة اإىل ا�ستقباله عدد من ال�سخ�سيات املهمة من بينها وزيرة 

اخلارجية االأمريكية ال�سابقة؛ مادلني اأولربايت. 
كما ي�ستهدف برنامج املعر�ش اجتذاب طيف وا�سع من اجلمهور من جميع 
اأمور ومعلمني، عرب تقدمي  الفئات العمرية، من اأطفال ويافعني واأولياء 
ور�سة  ك��ل  وترتبط  والتعليمية.  الفنية  العمل  ور���ش  م��ن  وا�سعة  �سل�سلة 
التفاعل  امل�ساركني من  ال��ذي ميّكن  االأم��ر  املعر�ش،  فني معني من  بعمل 
مع املوا�سيع واالأفكار اخلا�سة بالعمل الفني ب�سكل اأعمق، واإبداع فنون من 
االإبداعية،  العملية  الرتكيز على جوانب خمتلفة من  اأفكارهم عرب  ن�سج 

مثل احلركة واالأداء وال�سوت. 



ب�سيطة،  كانت  مهما  الع�سيبة،  للحوادث  �سمحُت  )لطاملا 
اأ�ستطيع  اأ�سعر بال�سوء، ال  باأن تخرج عن ال�سيطرة. حني 
اأن اأمنع نف�سي من الغرق يف اخليبة وا�سرتجاع الذكريات 
اأب��ال��غ يف م��ق��ارب��ة ال��وق��ائ��ع. ت��ط��ول الئحة  ال��ت��ي جتعلني 

اليوم  واأفتقدهم  معهم  اختلفُت  الذين  االأ�سدقاء 
يف حياتي. اأظن اأن جزءاً من ال�سبب يتعلق 

بعجزي عن امل�ساحمة والن�سيان.
ح�����ني ك�����ن�����ُت ع����ل����ى م���������س����ارف عمر 

االأربعني، قررُت اأّن الوقت حان كي 
اأغ����رّي و���س��ع��ي. ق��اب��ل��ُت يف اإحدى 
وكانت  نف�سية  طبيبة  املنا�سبات 

تعابري الثقة والهدوء ت�سّع من 
متخ�س�سة  ه���ي  وج��ه��ه��ا! 
ال���ل���غ���وي���ة  ال������ربجم������ة  يف 
الع�سبية والعالج بالتنومي 
قّدمت  لكنها  املغناطي�سي، 

اأط������روح������ة اأي���������س����اً عن 
الروحية  التعاليم 

ال��������ق��������دمي��������ة 
)ه����ون����ا( 

ال�سائعة يف هاواي. �سرحت يل اأن هذه املقاربة ترتكز على 
حتديد ال�سواب والت�سالح مع الذات.

لكنها  ���س��يء  ك��ل  على  امل�ساحمة  اإىل  التقنية  ه��ذه  ت��دع��و 
اأي�ساً  ت�سمل  بل  فح�سب  االآخرين  من  مبوقفنا  تتعلق  ال 
م�����س��احم��ة ال������ذات: ح���ني ن�����س��ام��ح االآخ���ري���ن، 
اجنررنا  الأننا  اأي�ساً  نف�سنا  �سن�سامح 

وراء تداعيات املواقف ال�سعبة.
اأ����س���ب���ح���ت امل�������س���احم���ة ال���ي���وم 
امل�ساعدة  م��ن م��ق��ارب��ات  ج���زءاً 
ال���ذات���ي���ة ك���اف���ة وت�����س��ت��ق من 
�سعور االمتنان الذي ينعك�ش 
اإيجاباً على ال�سحة النف�سية. 
ت����ب����دو ن���ت���ائ���ج ال���ب���ح���وث يف 
ه����ذا امل���ج���ال م��ده�����س��ة: حني 
ت����ت����ط����ّور م�������س���اع���ر احل����ق����د، 
كيماوية  م����واد  اجل�����س��م  ي��ن��ت��ج 
اأي  الع�سيبة،  املواقف  تن�سط يف 
االأدرينالني والكورتيزول 
 . لني ينا ر د ا ر لنو ا و
ال�سياق،  ه����ذا  يف 
اأثبتت الدرا�سات 
االأ�سخا�ش  اأن 
يتعلمون  ال��ذي��ن 
امل�ساحمة  م��ع��ن��ى 
احل�������ق�������ي�������ق�������ي�������ة 
اأقل مياًل  ي�سبحون 
واأك����رث  ال��غ�����س��ب  اإىل 
التعاطف  ع���ل���ى  ق������درة 
وال��������ت��������ف��������اوؤل وال����ث����ق����ة 

بالنف�ش.
جتعلنا  ال����وق����ت،  م�����رور  م���ع 
ع�����ن�����ا������س�����ر االأدري���������ن���������ال���������ني 
والكورتيزول  وال��ن��ورادري��ن��ال��ني 
ن�سعر بالعجز وتدفعنا اإىل اأداء دور 

ال�سحية.
تلك  من  �سنتخل�ش  ن�سامح،  حني  لكن   
هولندية  درا���س��ة  يف  كلها.  ال�سلبية  االآث���ار 
ال�سلبية  ب��االأف��ك��ار  التم�سك  اأن  تبنّي  اأخ���رى، 
ُي�سِعف قوة الدماغ التي نحتاج اإليها الأداء املهام 

تخفف  امل�ساحمة  اأن  الدرا�سة  تلك  ا�ستنتجت  اجل�سدية. 
اأنواع االأعباء كلها.

اإن النا�ش من حويل يحاولون تقدمي  قالت يل الدكتورة 
اأف�سل ما لديهم وين�سغلون بحياتهم اخلا�سة. هكذا بداأُت 
النظر  بغ�ش  م�ساحمتهم  اأري��د  الذين  باالأ�سخا�ش  اأفكر 

عن االأمل الذي �سّببوه يل(.

ا�صرتخاء حقيقي
مراراً  امل��وؤمل��ة  ال�سيناريوهات  تلك  اأت��ذك��ر  باأنني  )اأع���رتف 
اأي  اأ�ستحق  ب��االأمل يف كل م��رة وكاأنني ال  واأ�سعر  وت��ك��راراً 

معاملة ح�سنة من اأحد.
املواقف  بتلك  التم�سك  اإىل  بطبيعتنا  منيل  اأننا  فهمُت   
ال�سيئة كي نقنع نف�سنا بهذه الفكرة اخلاطئة. من خالل 
قد  املا�سي،  يف  ب�سلوكياتنا  املرتبط  الذنب  �سعور  تبديد 

نتو�سل اإىل م�ساحمة نف�سنا.
ميكن ا�ستعمال هذه التقنية النتزاع جميع روا�سب احلقد 
واأتخيل  اأغم�ش عينّي  اأن  لوي�ش  داخلنا: طلبت مني  من 
من  اأدن����ى  من�سة  ع��ل��ى  ي��ق��ف  اأ���س��احم��ه  اأن  اأري����د  �سخ�ساً 

م�ستواي،
يبداأ  ال��ل��ون  اأبي�ش  عالجياً  ���س��وءاً  اأت��خ��ّي��ل  اأن  يجب  ث��م   
الطريقة  بهذه  اأنحاء ج�سمي.  راأ�سي وميتد يف  اأعلى  من 
�ساأ�سمح لذلك ال�سوء مبعاجلتي بالكامل حني يتدفق من 
الذي  ال�سخ�ش  كامل ج�سمي ويفي�ش نحو  ويغّلف  قلبي 

يقف اأمامي كي ي�سفيه اأي�ساً.
كان ميكن اأن اأفّكر ب�سيناريو خمتلف كاأن اأقول عبارة )اأنا 

اأ�ساحمك، اأرجوك �ساحمني(.
اأتخيل  اأن  يجب  املتبادلة،  امل�ساحمة  ه��ذه  ح�سول  وبعد   
اأن  قبل  التوا�سل  وخ��ط��وط  ال�سوء  يخرتق  ليزر  جهاز 

يتال�سى ال�سعاع عن امل�سرح. اإنها مقاربة قوية وموؤثرة.
اأ�سبه بحبٍل يعيق ت�سفية العواطف  امل�ساحمة  العجز عن 
بال�سرورة  امل�ساحمة  تعني  ال  اال�سرتخاء.  م�سار  ويبطئ 
اأن  ميكن  ب��ل  ن��ري��ده��ا،  ال  التي  ال�سداقات  على  احل��ف��اظ 
اأخرياً  والتمكن  ذلك احلبل  اإىل قطع  ب�ساطة  بكل  ت�سري 

من العي�ش ب�سالم.
 ال ت��اأت��ي ال��ن��ت��ائ��ج ف��وري��ة يف احل����االت ك��اف��ة، ورمب���ا تربز 
ب�سكل متكرر يف  التقنية  ه��ذه  على  ال��ت��دّرب  اإىل  احل��اج��ة 

املنزل قبل مالحظة الفرق.
ب�ساطة  اأكرث  �سيناريوهات  با�ستعمال  الدكتورة  ن�سحتني 
يف املرحلة االأوىل. لذا اخرتُت يف البداية اأن اأ�سامح اأختي 

ال�سغرية )�سارة( بعدما ك�سرت نظاراتي ال�سم�سية يف اأحد 
االأيام واأوقعت هاتفي يف البحر بعد �ساعة.

حني  ب�سرعة  انتابني  ال��ذي  ال�سديد  الغ�سب  ذل��ك  تبّدد   
لها  �سمحُت  الأنني  اأواًل  نف�سي  اأ�سامح  اأن  �سرورة  اأدرك���ُت 
لكن  �سغرية  اخل��ط��وة  تلك  كانت  ب��اأغ��را���س��ي.  بالتالعب 

مهّمة.
ردود  على  ال�سيطرة  ي�ستطيعون  النا�ش  اإن  عموماً  ُيقال 

بتقوية  التقنية  هذه  وت�سمح  فعلهم 
ت��ل��ك ال����ق����درة ل���دي���ه���م. خالل 

تخّيلُت  ال��الح��ق،  االأ���س��ب��وع 
خمتلفة  ���س��ي��ن��اري��وه��ات 

من املا�سي. 
بو�سوح  ف��ه��م��ُت  ح���ني 

اأن������ن������ي ك����ن����ت اأرك��������ز 
عندما  ن��ف�����س��ي  ع��ل��ى 

النا�ش،  �سلوك  اأف�ّسر 
على  ق�����درت�����ي  زادت 
اال�سرتخاء والن�سيان.

تدريجاً  اأ����س���ع���ر  ب��������داأُت   
على  ق�����درت�����ي  يف  ب���ت���غ���رّي 

امل�ساحمة.
ال  ال���ط���ري���ق  اأن  اأع������رف 

اأمامي،  طوياًل  ي��زال 
االآن  اأ���س��ع��ر  ل��ك��ن��ي 

ب����اأن����ن����ي م�������زّودة 
باالأ�سلحة التي 

ت���������س����م����ح يل 
مب���واج���ه���ة 
امل������واق������ف 
 . ل�سعبة ا

اليوم  اأف���ه���م 
اأنني اأحتاج اإىل 

الطبقات  اإزال�������ة 
مل�ساعر  اخل���ارج���ي���ة 

احل���ق���د ك���ي اأمت���ك���ن من 
امل�ساحمة  م�����س��رية  اإط������الق 

اأ�سبحُت قادرة  احلقيقية. كذلك 
ال��ت��خ��ي��ل حني  تقنية  ا���س��ت��ع��م��ال  ع��ل��ى 

اأحتاج اإليها.

يف حفلة عيد ميالدي االأربعني، اعتذر عدد من اأ�سدقائي 
باال�ستياء. لكن تال�ست  و�سعرُت  عن عدم احل�سور طبعاً 
املرة ب�سرعة �سديدة وحر�سُت يف تلك  نوبة الغ�سب هذه 
الليلة على اال�ستمتاع بوقتي مع االأ�سخا�ش الذين اأخذوا 

عناء املجيء مل�ساركتي هذه اللحظات اجلميلة(.

منافع امل�صاحمة
ما  و���س��رع��ان  واالن��زع��اج،  االأمل  م�ساعر  تتال�سى   •

ت�سعر با�ستقرار متزايد.
• تزيد ثقتك بنف�سك تلقائياً وت�سبح اأكرث 
ال�سعبة،  امل���واق���ف  م��واج��ه��ة  ع��ل��ى  ق���درة 
من  بك  املحيطون  النا�ش  يقلق  ول��ن 

طريقة تعاملك مع االأحداث.
على  ان��ف��ت��اح��اً  اأك����رث  • ت�����س��ب��ح 
تخفف  ح��������ني  االآخ����������ري����������ن 

تركيزك على نف�سك.

�سريكه،  م�ساعر  تقّبل  من  ال�سريك  يتمّكن  عندما 
واآرائ�����ه، ورغ��ب��ات��ه ب�����س��رب، وي��ن��ج��ح يف ال��ت��غ��ّل��ب على 
م��ي��ول��ه اخل��ا���س��ة ل��ي��ك��ون حم��ط االأ�����س����واء، تزدهر 

العالقة. 
ومن املوؤكد اأن ا�ستعداده لتلبية حاجات �سريكه يعّمق 
الثقة واالحرتام اللذين يجمعانهما معاً. ومع منو 
الثقة، ي�سبح ال�سريكان اأكرث ا�ستعداداً للك�سف عن 
لتتقن  العملية  الن�سائح  بع�ش  اإليك  امل�ساعر.  اأرق 

فن االإ�سغاء:

حمبة. الإ�صغاء  اأن  • تذّكر 
االإ�سغاء  على  ال�سريك  حمل  اإىل  ت�سعى  اأن  • بدل 
بانتباه  اإل��ي��ه  باالإ�سغاء  اأن��ت ملزم  اأن��ك  ق��ّرر  اإل��ي��ك، 

اأكرب.
حمددة  اأوق������ات  ع��ل��ى  االت���ف���اق  اأن  يف  ���س��ك  ال   •
جيدة.  فكرة  مهمة  موا�سيع  ملناق�سة  تخ�س�سانها 

وال �سرر من اإ�سافة بع�ش املناق�سات العفوية.
رنني  ال��ك��ل��ب،  )االأوالد،  ل��الآخ��ري��ن  ت�سمحا  ال   •

الهاتف...( مبقاطعة حمادثتكما.

اأف�سل.  ب�سكل  اأ���س��غ��ي��ت  ه�����دوءاً،  ازددت  ك��ل��م��ا   •
تلهيات،  اأي  ُيقال من دون  ملا  وعندما تكون متنبهاً 
اأن����ك ت��ه��ت��م. وح���ني ت��وق��ف ك��ل ما  ت��ث��ب��ت ل�سريكك 
انتباهك،  لتمنحه  وت�����س��رتي��ح  ت��ه��داأ  ك��ي  ب��ه  ت��ق��وم 
اإن  تقّدم  اأي  الفوائد. فلن حترز  الكثري من  جتني 

مل تكن متيقظاً و�سايف الذهن لت�سغي جيداً.
)الكمبيوتر  االإل���ك���رتون���ي���ة  االأج����ه����زة  اأط���ف���ئ   •
اللوحي،  اخل���ل���وي، واجل���ه���از  وال��ه��ات��ف  امل��ح��م��ول، 

والتلفزيون( واأبقها كذلك خالل حمادثتكما.
ال�سريك  م��واج��ه��ة  م��ث��ل  اجل�����س��م،  ل��غ��ة  ُت��ظ��ه��ر   •
اأنك  اآخ��ر،  اإىل  حني  من  نحوه  واالنحناء  بالكامل 

مهتم حقاً.
• حتلَّ بال�سرب حتى عندما ت�سعر باأن �سريكك مل 

ي�سل اإىل لّب املو�سوع بال�سرعة التي تودها.
باأنك  املتكلم  ي�سعر  املقاطعة،  عن  متتنع  • عندما 

حترتمه.
ب�سريكك.  تعميق معرفتك  • مّن رغبة حقيقية يف 
تعزيز  اإىل  �ستدفعه  اخل��ط��وة  ه��ذه  اأن  يف  �سك  وال 

توا�سله معك.
ح�ّش  ه��دف��ه��ا  تو�سيحية  اأ���س��ئ��ل��ة  عليه  اط���رح   •
اأع���م���اق جت��رب��ت��ه. ولعل  امل��ت��ك��ل��م ع��ل��ى ال��غ��و���ش اإىل 
له:  ت��ق��ول  اأن  ذل��ك  على  لت�سجيعه  و�سيلة  اأف�����س��ل 

)اأخربين املزيد(.
تكوين  يف  االإ���������س��������راع  اإىل  م���ي���ل���ك  ق���������اوم   •

اال�ستنتاجات.
ال�سريك خطوة  اإكمال جمل  اأن حماولتك  • تذّكر 

م�سيئة وجارحة تنم عن عدم احرتام.
واملنا�سبة،  ال�سادقة  املقت�سبة  الكلمات  ُتعترب   •
مثل )نعم، حقاً، اأرى ذلك، هذا منطقي، وفهمت(، 

كافية لتعك�ش اهتمامك وانتباهك.
يقوله  م��ا  اآخ���ر  اإىل  ح��ني  م��ن  ت��ك��رارك  يعك�ش   •
ين�سجم  فهمته  م��ا  اأن  اخلا�سة  بكلماتك  ال�سريك 
م��ع م��ا ي��ح��اول اإخ��ب��ارك ب��ه. ك��ذل��ك يتيح ل��ك ذلك 

تو�سيح اأي �سوء فهم قد ينجم.
حتقق  اأنك  اإال  الن�سائح،  اإ�سداء  اإىل  متيل  • رمبا 
ن��ت��ائ��ج اأف�����س��ل اإن ط��رح��ت االأ���س��ئ��ل��ة امل��الئ��م��ة التي 
املنا�سبة  اإىل اخلال�سات  بالتو�سل  ل�سريكك  ت�سمح 

مبفرده.
• اإذا الحظَت اأنك ت�سعر بال�ساأم، ال توقف املحادثة 
تدفع  اأ�سئلة  اأن تطرح  ح��اول  بل  املو�سوع،  تبّدل  اأو 
باملحادثة اإىل م�ستوى اأعمق مليء بامل�ساعر. وهكذا 

يتحّول احلوار بينكما اإىل حوار قلوب ومعاٍن.
وا�ستمتع  االإ�سغاء  فن  اإتقانك  مع  نف�سك  هّنئ   •

بالثقة التي ي�ساهم اإ�سغاوؤك يف بنائها.
نقوله  ما  خالل  من  احلب  عن  االإعراب  • ي�سّكل 
م�ساعرنا.  عن  للتعبري  الطرائق  اإح��دى  به  ونقوم 
اأحياناً عن احلب من خالل ما ال نقوله  قد نعرب 
باهتمام  واالإ���س��غ��اء  ال�سكوت  وي�سّكل  ب��ه.  ن��ق��وم  اأو 

و�سيلة ت�سمح لك بتعزيز عالقتك وتوطيدها.
م�ساركتك  ا�ستعداده  على  ب�سدق  �سريكك  • ا�سكر 

م�ساعره، واأفكاره، وحياته.
العملية. بهذه  ت�ستمتع  اأن  تن�َش  • وال 

مــــنــ�عـــات
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يعترب من اهم ا�صرار ال�صعادة الزوجية

فن االإ�ضغاء.. بع�ش الن�ضائح العملية لتتقنه 

لكن  املا�صي  نتجاوز  اأن  دوم��ًا  علينا  ي�صهل  ل   
احلل  حتديد  على  قدمية  تقنية  ت�صاعدنا 
الفاعل. تروي ندى جتربتها فيما يلي وطريقة 
اكت�صافها مقاربة التخّيل ل�صرتجاع ا�صرتخاء 

حقيقي.

يربع الزوجان ال�صعيدان يف فن الإ�صغاء. ي�صمح كل منهما لكلمات الآخر وم�صاعره باأن تتغلغل فيه. ول يكتفيان بتلقي املعلومات، 
ل�صّد  الأمثل  احلل  يقوم  �صريكه،  من  انزعاجه  عن  اأحدهما  يعرّب  عندما  وفقها.  �صلوكهما  غالبًا  ويبدلن  جيدًا  لها  يتنبهان  بل 

الفجوة بينهما على حتديد فرتات لالإ�صغاء اجليد. ول �صك يف اأنهما �صيحرزان تقدمًا كبريًا.

مقاربة التخّيل ل�صرتجاع ا�صرتخاء حقيقي

تخل�ش من م�ضاعر احلقد التي جتتاحك

االثنني   10   يوليو    2017  م   -   العـدد  12066  
Monday  10   July   2017  -  Issue No   12066
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�لعدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/1289  جتاري كلي

���ش.ذ.م.م جمهول  املوؤجرة  الركاب باحلافالت  لنقل  الراحة  تاج   -1 املدعي عليه /  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي/بنك دبي اال�سالمي �ش.م.ع وميثله:عبداهلل خمي�ش غريب 
الناخي اآل علي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها بالزام املدعي عليها بان توؤدي للبنك 
املدعي مبلغ وقدره )4.661.272.00 درهم( عبارة عن ما تر�سد بذمة املدعي عليه والزام 
بالنفاذ  احلكم  و�سمول  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  الر�سوم  بكافة  عليها  املدعي 
املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2017/8/7  ال�ساعة 9.30 �ش 
بالقاعة Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  . 
رئي�ص �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

       مذكرة �عالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  �لدعوى 2017/72  تظلم مدين

اىل املتظلم �سده / 1-حفيزه رفيق رفيق �سيخ �سيخ جمهول حمل االقامة مبا ان 
املتظلم / مارينا كومنوفا قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم 
من القرار ال�سادر يف الدعوى رقم 2017/329 امر على عري�سة مدين والر�سوم 
وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/7/11   ال�ساعة 11.00 
�ش بالقاعة : Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�ص �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2013/586 تنفيذ عقاري  
ليمتد جمهول حمل  �ساندوفال  املنفذ �سده/1-بافاريا جلف  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/براين كالرك  قررت حمكمة دبي 
به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  اخ��ط��ارك��م  ب���ت���اري���خ:2017/7/6  االبتدائية 
وقدره )2714375.16( درهم خالل �سهر من تاريخ التبليغ واال بيع 
رقم   - االر����ش:546  رقم  الرابعة  جنوب  الرب�ساء  مبنطقة  العقار 
املبنى:SGT10 والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�سيات ن�ش 

املادة 295 من قانون االجراءات املدنية.
رئي�ص �ل�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2017/595 تنفيذ �شرعي  
جمهول  ف��راغ��ت   ح�سني  حممد  حممد  �سده/1-علي  املنفذ  اىل 
توحيدي  منوجهر  التنفيذ/فرزانه  طالب  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل 
اأق��ام��ت عليك الدعوى  ب��اق��ر غ��ري��ب  ق��د  ومي��ث��ل��ه:خم��ت��ار حممد 
ال�����س��ادر يف  احل��ك��م  لتنفيذ  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
الدعوى احوال نف�ش م�سلمني رقم:2016/563.وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص �ل�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 2014/1701 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- بن بليله للمقاوالت �ش.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
�ش.ذ.م.م  اال�سمنتية  للم�سغوالت  �ساهني  التنفيذ/معمل  طالب  ان  مبا 
عليكم  اأق���ام  ق��د  االم���ريي  اب��راه��ي��م  علي  وميثله:احمد  وميثله:جنمة 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)79358( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف �لدعوى رقم 2017/1822 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- الغرير لالن�ساءات املنيوم ���ش.ذ.م.م  جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/فار اي�ست املنيوم وورك�ش كومباين ليمتد 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الريامي  مطر  علي  وميثله:ح�سن 
وق��دره )2111842.97(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف �لدعوى رقم 2017/91 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- رامي�ش بورهيت ده��ان  جمهول حمل االقامة مبا 
وميثلها/منى  الهند�سية  لال�ست�سارات  التنفيذ/امل�ستقبل  ط��ال��ب  ان 
امان اهلل حممد زمان وميثله:حممد را�سد �سامل علي العوي�ش قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
او خزينة املحكمة   وعليه  التنفيذ  وق��دره )220920( دره��م اىل طالب 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف �لدعوى رقم 2017/1150 تنفيذ جتاري

ذ.م.م وميثلها/رو�سالن احمد  يات�ش  بي  اي  �سركة يف  املنفذ �سده/1-  اىل 
التنفيذ/التميت �سارتر  ن���وف  جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب  زي��ا 
لتاجري القوارب �ش.ذ.م.م وميثلها/نهاد م�سطفى وميثله:ح�سن علي مطر 
الريامي قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )24490( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   
       �إعادة �إعالن بالن�شر

   فـي  �لدعوى 2017/1728  جتاري جزئي
ب��الل �سعد الغبي جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان  ب��الل �سعد  امل��دع��ي عليه / 1-   اىل 
املدعي/ م�سرف االمارات اال�سالمي �ش.م.ع وميثله:را�سد عبدالرزاق حممد تهلك قد 
اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )143252( 
وحتى  املطالبه  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م 
امل��واف��ق  2017/7/12   ال�ساعة 8.30  ال��ت��ام.  وح��ددت لها جل�سة ي��وم االرب��ع��اء  ال�سداد 
�ش بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

       �إعادة �إعالن بالن�شر
   فـي  �لدعوى 2017/1483  جتاري جزئي

امل��دع��ي عليه / 1-  لطيفة ط���ارق ب�سري خمي�ش م��ب��ارك جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مبا  اىل 
للمحاماة  ال�سحي  مكتب  �ساحب  ب�سفته  ال�سحي  اليا�ش  علي  حممد  يون�ش  املدعي/  ان 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د  ال�سحي  اليا�ش  حممد  علي  حممد  وميثله:يون�ش 
املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم مببلغ وقدره )98000( درهم والر�سوم 
و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  م���ن:2013/2/25   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
   2017/8/2 امل��واف��ق   االرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�سة  وح���ددت  كفالة.   ب��ال  املعجل  بالنفاذ  احلكم 
ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

       �إعادة �إعالن بالن�شر
   فـي  �لدعوى 2017/1916  جتاري جزئي

ان  االق��ام��ة مبا  ����ش.ذ.م.م جمهول حمل  ال�سيارات  لتاجري  نانون    -1  / املدعي عليه  اىل 
املدعي/ ب�ستوان حميد جمعه وميثله:هاين رجب مو�سى عبداهلل اجل�سمي قد اقام عليك 
درهم   )244.000( املدعي  مبلغ  ب�سداد  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
بالر�سوم  والزامها  ال�سداد  املطالبة وحتى متام  تاريخ  12% من  بواقع  القانونية  والفوائد 
وامل�سروفات واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ش املوافق  2017/7/13   ال�ساعة 
8.30 �ش بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/1529  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- جلوبال درايف لتاجري ال�سيارات �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/خيول لتاأجري ال�سيارات �ش.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )7650 درهم(  فقط ال غري لقاء قيمة تاخري 
ايجار ال�سيارة وعمل ن�سخه مفتاح جديدة مع الزامها بالر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها 
جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2017/7/18  ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة Ch 1.C.13 لذا 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  . 
رئي�ص �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   
       �إعادة �إعالن بالن�شر

   فـي  �لدعوى 2017/1693  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  تي ا�ش اي ديام م.د.م.���ش 2- �ساره كاظم داود �سليمان - ب�سفتها كفيلة 
و�سامنة �سركة تي ا�ش اي ديام م.د.م.�ش 3- طالل نزية ابراهيم - ب�سفته كفيل و�سامن �سركة 
تي ا�ش اي ديام م.د.م.�ش جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك اخلليج االول )فرع دبي( 
وميثله:عبا�ش مهدي ال�سيد خلف الطاهري قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )176525.08( املدعي  مببلغ  والت�سامن  بالتكافل  عليهم  املدعي 
واتعاب املحاماة والفائدة 21% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة 
Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف  بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �ش  املوافق  2017/8/2    يوم االربعاء 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة  باحل�سور 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/1780  جتاري جزئي

ان  االقامة مبا  ايليوترييو جمهول حمل  االب��ى  روديلني   -1  / املدعي عليه  اىل 
املدعي/اميلي جويلوت اريندون وميثله:حمده ح�سني احمد جا�سم مكي قد اأقام 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )61.240  عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  حماماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره���م(  
الق�سائية وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2017/7/12  
من  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 1.C.12 بالقاعة  ���ش   8.30 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  . 
رئي�ص �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/1864  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- مي انف�ست هولدينج ليمتد جمهول حمل االقامة 
الدعوى  اأقام عليك  املدعي/عبداهلل حممد عبداهلل بجا�ش قد  ان  مبا 
ومو�سوعها املطالبة بت�سفية واحالل ال�سركة فيما بني املدعية واملدعي 
املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت  وامل�ساريف.  وال��ر���س��وم  عليه 
2017/8/1  ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  . 
رئي�ص �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

�عالن حكم بالن�شر
        يف  �لدعوى رقم 2017/19  جتاري جزئي 

االقامة  املدعي عليه/1-حممد جاين عامل عبد حليم جمهول حمل  اىل 
مبا ان املدعي/روبي �سليم حممد �سليم نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
املنعقدة بتاريخ 2017/4/27  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/روبي �سليم 
حممد �سليم بالزام املدعي عليه باداء مبلغ )14.000( درهم وفائدة 9% عن 
مبثابة  حكما  وامل�ساريف.  التام  ال�سداد  وحتى  م����ن:2016/10/4  التاأخري 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/2029  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- علي ا�سغر رحمت جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/�سط العرب لتاأجري ال�سيارات �ش.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مببلغ وقدره )4100( درهم والر�سوم وامل�ساريف. 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/7/11  ال�ساعة 8.30 �ش 
ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 1.C.13 بالقاعة 
او م�ستندات للمحكمة  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  . 
رئي�ص �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/1423  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- جامي�ش فوري�ست كونليفى جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
وود  �سمويل  ال�سيد/رت�سارد  مديرها  وميثلها  د.م.���ش.���ش  ماجنمنت  ف��راي��زر  �سركة 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سعدي  �سعيد  احمد  وميثله:حممد 
درهم(   5000000( وق���دره  مبلغ  ب�سداد  واالن��ف��راد  بالت�سامن  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد 
التام )وذلك حيث مت حتديد جل�سة لنظر الدعوى(. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ش 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 2.E.21 بالقاعة  ���ش   9.30 ال�ساعة    2017/8/3 امل��واف��ق  
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  . 
رئي�ص �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/1034  جتاري كلي

مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  للتجارة  �ساجواين  موؤ�س�سة   -1  / عليه  املدعي  اىل 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ذ.م.م  التجارية  �ستيم  املدعي/�سركة  ان 
درهم   )1.172.171( مبلغ  ب�سداد  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  االم��ر  با�سدار  املطالبة 
والر�سوم وامل�ساريف )حيث مت جتديد الدعوى من ال�سطب(. وحددت لها جل�سة 
 Ch 2.E.21 بالقاعة  9.30 �ش  ال�ساعة    2017/7/27 املوافق   يوم اخلمي�ش 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  . 
رئي�ص �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

       �عادة �عالن بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/1486  مدين جزئي

ن��ور  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/  اىل املدعي عليه / 1- �سكيف نور حبيب 
ا�سماعيل ح�سن علي حممد اجلعبي ب�سفته �ساحب مكتب ا�سماعيل ح�سن للمحاماة 
واال�ست�سارات القانونية وميثله : ا�سماعيل ح�سن علي حممد اجلعبي   قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )6000 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف و اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ش   املوافق  2017/7/13   
اأو من ميثلك  Ch 2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ص �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   
       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/1464  مدين جزئي

االقامة  حمل  جمهول  رم�سان  حممد  �سبحي  الدين  عز   -1  / عليه  املدعي  اىل 
يو�سف  احمد  ذ.م.م وميثله:يو�سف حممد  لل�سياحة  املوا�سم  املدعي/جنمة  ان  مبا 
بالزام املدعي عليه ب�سداد  اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  احلمادي  قد 
والفائدة  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره����م(   17000( وق����دره  مبلغ 
القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�ستدانة احلا�سل يف:2015/6/21 وحتى ال�سداد 
التام. وحددت لها جل�سة يوم  االحد املوافق  2017/7/16   ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة 
Ch 2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/760  مدين جزئي

ان  االق��ام��ة مبا  كامل جمهول حمل  ابراهيم  1- حممد   / عليه  املدعي  اىل 
املطالبة مببلغ  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  املدعي/الهام اجلابري  قد 
وقدره )10000 درهم( والفائدة والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم  
االربعاء املوافق  2017/7/19   ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة Ch 1.B.10 لذا 
لديك من  ما  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف 
، علما  االأق��ل  اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  مذكرات 

بانه مت انتهاء التحقيق واعادة الدعوى للمرافعة .
رئي�ص �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

�عالن بيع  عقار بالن�شر   
فى �لدعوى رقم 2016/2109  تنفيذ جتاري

طالب التنفيذ: �صركة بي دي ات�ص ميدل اي�صت عنوانه :  دبي -  ديرة -  الرا�سدية - ام الرمول - بناية حافلى - 
بجوار مطعم عمان - �سارع رقم 2 - بناية بيت الكيماويات - مكتب 4 - هاتف: 0506454283 املنفذ �سده :�صيلفا دي 
كو�صتا بنت فاو�صتني عنوانه : دبي الكرامه - بناية �سعيد بن �ساحي رقم 240 خلف �سوبر ماركت اللولو )الكرامة( 
- الدوار االول �سقة 7 - متحرك 0556671893 - بار�ساد املدعي انه يف يوم االأربعاء املوافق 2017/07/19 ال�ساعة 
5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه  لدى اجلهة التى 
انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين  www.emiratesauction.ae ( وعلى 
راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20 % من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على 
البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ش غري ممنوع من املزايده ان يزيد على الثمن خالل االيام الع�سرة التاليه لر�سوم املزاد ب�سرط 
املحكمة  وامل�سروفات خزينة  املعرو�ش  الثمن  كامل  بايداع  يقوم  ان  على  الثمن  ُع�سر  الزيادة عن  تقل هذه  ال  ان 
وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : ح�سة يف قطعة ار�ش )مبنيه( - رقم االر�ش: 6572 - املنطقة: الثنية الرابعة - رقم 

املبنى:90/398 - امل�ساحة/ 85.88 مرت مربع املقدره ب� )999.986.07( درهم . مالحظة: يدفع املبلغ فوراً
رئي�ص �ل�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

�عالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده   
فى �لدعوى رقم 2016/2109  تنفيذ جتاري

طالب التنفيذ: �صركة بي دي ات�ص ميدل اي�صت عنوانه :  دبي -  ديرة -  الرا�سدية - ام الرمول - بناية حافلى - 
بجوار مطعم عمان - �سارع رقم 2 - بناية بيت الكيماويات - مكتب 4 - هاتف: 0506454283 املنفذ �سده :�صيلفا دي 
كو�صتا بنت فاو�صتني عنوانه : دبي الكرامه - بناية �سعيد بن �ساحي رقم 240 خلف �سوبر ماركت اللولو )الكرامة( 
- الدوار االول �سقة 7 - متحرك 0556671893 - بار�ساد املدعي انه يف يوم االأربعاء املوافق 2017/07/19 ال�ساعة 
5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه  لدى اجلهة التى 
انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين  www.emiratesauction.ae ( وعلى 
راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20 % من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على 
البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ش غري ممنوع من املزايده ان يزيد على الثمن خالل االيام الع�سرة التاليه لر�سوم املزاد ب�سرط 
املحكمة  وامل�سروفات خزينة  املعرو�ش  الثمن  كامل  بايداع  يقوم  ان  على  الثمن  ُع�سر  الزيادة عن  تقل هذه  ال  ان 
وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : ح�سة يف قطعة ار�ش )مبنيه( - رقم االر�ش: 6572 - املنطقة: الثنية الرابعة - رقم 

املبنى:90/398 - امل�ساحة/ 85.88 مرت مربع املقدره ب� )999.986.07( درهم . مالحظة: يدفع املبلغ فوراً
رئي�ص �ل�شعبة

حماكم دبي
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�لعدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   
�نذ�ر عديل بالن�شر   

رقم 2017/4271  
اإليه  املنذر  املحامي ح�سني لوتاه  . بوكالة  م  م  ذ  باال�ش �ش  املنذر: فندق كارلتون 
: �سمية عبا�ش اأحمد ح�سني �سجواين  نخطركم ومبوجب هذا االإن��ذار باأن املنذر 
تقدم خدماتها وهي خدمة �سف ال�سيارات وهي خدمة اختيارية ملالك ال�سيارة واأن 
من  وذل��ك  اخلدمة  م�ستخدم  ب�سيارة  تلحق  اأ�سرار  اأي��ة  عن  م�سئول  غري  الفندق 
خالل لوحة كبرية ومو�سوعة اأمام وجانب مركز هذه اخلدمة والفندق قد اأخلى 
واجلهة  اخلدمة  م�ستخدمي  �سيارات  لها  تتعر�ش  التي  االأ���س��رار  عن  م�سئوليته 
املنذرة تاأ�سف ملا تعر�ست له �سيارتكم اإال اأنه من الناحية القانونية يوؤكد لكم خلو 

اأي م�سئولية بحقه مدنية كانت اأو جزائية جتاهكم ناجته عن احلادث.
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

�نذ�ر عديل بالن�شر   
رقم 2017/4270  

املنذر : ارابيان �سرن �ش ذ م م . بوكالة املحامي ح�سني لوتاه  املنذر اإليه: ذا ريد فلفيت 
االإنذار  ه��ذا  مبوجب  نخطركم   . فردية  موؤ�س�سة  ال�سيارات  خلدمات  انرتنا�سيونال 
نطالبكم بالوكالة عن املوكل املنذر اإخالء املوقع املخ�س�ش خلدمة �سف ال�سيارات يف 
العربي مول وذلك خالل مدة اأق�ساها 24 �ساعة اعتبارا من تاريخ تبلغكم هذا االإنذار 
يد  مبثابة   2017-5-12 تلي  التي  الفرتة  عن  املوقع  يف  وج��ودك��م  اعتبار  طائلة  حتت 
من  الخالوؤكم  بحقكم  واملدنية  اجلزائية  القانونية  االإج���راءات  اتخاذ  �سيتم  غا�سبة 
املوقع واإلزامكم بكل عطل و�سرر مادي اأو معنوي قد حلق باجلهة املنذرة نتيجة مما 

نعتكم باالإخالء اإ�سافة للغرامات واإ�سافة لكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

�نذ�ر عديل بالن�شر   
رقم 2017/4269  

.م.م  ذ  انرتنا�سونال  فيورب  اإليها:  املخطر  ذ.م.م  كري  ميد  م�ست�سفي  املخطرة: 
�سابقا جامايكا بلو كويف �سوب ذ.م.م حاليا . نخطركم بامل�سارعة اإىل �سداد القيمة 
االإخطار  بهذا  اإعالنكم  اال�ستحقاق وحتى  تاريخ  امل�ستحقة عليكم منذ  االيجارية 
بواقع 175.000 مائة وخم�سة و�سبعون الف درهم وذلك خالل 30 يوم  من تاريخ 
ف�ش  مركز  اإىل  اللجوء  اإىل  املخطرة  ت�سطر  �سوف  واإال  االإخ��ط��ار  بهذا  اإعالنكم 
املنازعات االيجارية بدبي ملطالبتكم باالإخالء و�سداد القيمة االيجارية امل�ستحقة 

عليكم حتى تاريخ االإخالء التام مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف واالأتعاب .
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

�نذ�ر عديل بالن�شر   
رقم 2017/4274  

املخطرة ال�سيدة : �سولبان ارب – كازاخ�ستانية اجلن�سية وميثلها اليا�ش �سعيد اأبو رحال لبناين اجلن�سية 
���ش.ذ.م.م املو�سوع: انذار تكليف بالوفاء بقيمد ايجارية  – ايزي ورلد للتكنولوجيا  اإليه ال�سادة  . املخطر 
مبوجب االنذار العديل امل�سدق لدى الكاتب العدل مبحاكم دبي برقم حمرر 2017/1/131649 اإىل املخطر 
اإليه ايزي ورلد للتكنولوجيا �ش ذ م م رخ�سة جتارية رقم 532325  �سادرة عن دائرة التنمية االقت�سادية 
لبناين  اأبور حال  �سعيد  اليا�ش  ارب كازاخ�ستانية اجلن�سية  وميثلها  �سولبان  املخطرة  اأن  باإمارة دبي حيث 
�ستة   26.057 والبالغة  ل�ساحلها  ذمتكم  يف  املرت�سدة  االي��ج��ار  ب��دالت  �سداد  ب�سرورة  تخطركم  اجلن�سية 
 14 رقم  بالطابق  الكائن   1401 رقم  باملكتب  انتفاعكم  نظري  وذل��ك  درهما  وخم�سون  و�سبعة  الفا  وع�سرون 
الفرتة  ع��ن   Tower D-The Executive Towers ت���اورز  ايك�سكيوتف  ذا  دي  ت���اور  مببني 
�سوف  واال  الن�سر  تاريخ  يوما من  بداية من 1-5-2017 وحتى 8-6-2017 وذلك خالل ثالثون  االيجارية 
ت�سطر املخطرة اإىل اإقامة الدعاوى الق�سائية جتاهك ملطالبتك باإخالء العني املوؤجرة وت�سليمها خالية من 

ال�سواغل والزامك ب�سداد بدالت االيجار املرت�سدة يف ذمتك حتى تاريخ االإخالء الفعلي.
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   
�عالن بيع  عقار بالن�شر   

فى �لدعوى رقم 2016/112  بيع عقار مرهون
طالب التنفيذ: بنك ات�ص ا�ص بي �صي ال�صرق الأو�صط املحدودة عنوانه :  دبي ، مكتب االدارة ال�سرق االو�سط 
املنفذ �سده :باتريك انتوين هانلون  ، مدينة دبي لالنرتنت �ش.ب: 66 دبي ت: 043904722 ف: 043906607 
عنوانه : دبي معي�سم االوىل - عقارات جمريا جولف - فيال بي 24 ليم تري فايل - رقم االر�ش 957 رقم البلدية 
1-685 امل�ساحة )753.60( م م - دبي - االم��ارات العربية املتحدة انه يف يوم االأربعاء املوافق 2017/07/19 ال�ساعة 
5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه  لدى اجلهة التى 
 ) www.emiratesauction.ae البيع )�سركة االم��ارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين   انيط بها 
وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20 % من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش 
على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية 
جلل�سة البيع ولكل �سخ�ش غري ممنوع من املزايده ان يزيد على الثمن خالل االيام الع�سرة التاليه لر�سوم املزاد 
ب�سرط ان ال تقل هذه الزيادة عن ُع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�سروفات خزينة املحكمة 
وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :   عبارة عن ار�ش وما عليها من بناء املنطقة معي�سم االول - رقم االر�ش: 957 - رقم 

البلدية: 1-685 املا�سحة 753.60 مرت مربع - القيمة الكلية 7.000.000 ردهم. مالحظة: يدفع املبلغ فوراً
رئي�ص �ل�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

�عالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده   
فى �لدعوى رقم 2016/112  بيع عقار مرهون

طالب التنفيذ: بنك ات�ص ا�ص بي �صي ال�صرق الأو�صط املحدودة عنوانه :  دبي ، مكتب االدارة ال�سرق االو�سط 
املنفذ �سده :باتريك انتوين هانلون  ، مدينة دبي لالنرتنت �ش.ب: 66 دبي ت: 043904722 ف: 043906607 
عنوانه : دبي معي�سم االوىل - عقارات جمريا جولف - فيال بي 24 ليم تري فايل - رقم االر�ش 957 رقم البلدية 
1-685 امل�ساحة )753.60( م م - دبي - االم��ارات العربية املتحدة انه يف يوم االأربعاء املوافق 2017/07/19 ال�ساعة 
5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه  لدى اجلهة التى 
 ) www.emiratesauction.ae البيع )�سركة االم��ارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين   انيط بها 
وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20 % من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش 
على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية 
جلل�سة البيع ولكل �سخ�ش غري ممنوع من املزايده ان يزيد على الثمن خالل االيام الع�سرة التاليه لر�سوم املزاد 
ب�سرط ان ال تقل هذه الزيادة عن ُع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�سروفات خزينة املحكمة 
وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :   عبارة عن ار�ش وما عليها من بناء املنطقة معي�سم االول - رقم االر�ش: 957 - رقم 

البلدية: 1-685 املا�سحة 753.60 مرت مربع - القيمة الكلية 7.000.000 ردهم. مالحظة: يدفع املبلغ فوراً
رئي�ص �ل�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

        مذكرة  �عالن �ملدعى عليه بالن�شر 
                     اىل املدعي عليه/رادكاليف جلوبال �سيكيوريتي ���ش.ذ.م.م نعلنكم باأن 
املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�سة 

2017/7/20   ال�ساعة 8:30

لذا فانتم مكلفون باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات 
ايام على االقل ويف حالة تخلفكم فان احلكم  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث 

�سيكون مبثابة ح�سوري
ق�شم �لق�شايا �لعمالية

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

رقم الق�سية
6042/2017/13
6044/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 الري روبريا جار�سيا 

رو�سندو با�سيكو اريبوابو 

مبلغ املطالبة
76193 درهم + تذكرة العودة 
70471 درهم + تذكرة العودة

�لعدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   
        مذكرة  �عالن �ملدعى عليه بالن�شر 

                       اىل املدعي عليه/برامي الين للخدمات الفنية ����ش.ذ.م.م نعلنكم باأن 
ل�سالح  امل��ذك��ورة  ال��دع��اوى  يف   2017/7/18 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 

الرعني بالزام املدعى عليها باأن توؤدي:

واألزمتها بتذكرة عودتهم اىل موطنهم او مبا يقابلها نقدا ما مل يكن عند تنفيذ احلكم ملتحقا 
بخدمة رب عمل اخر والزمت الطرفني باملنا�سب من امل�ساريف واعفت املدعني من ن�سيبهم 
اتعاب ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري  باملقا�سة يف  منها وام��رت 

قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوماً اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن
ق�شم �لق�شايا �لعمالية

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

رقم الق�سية
6482/2017/13
6312/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 بابول ح�سني امين موال 

�سري ريبون موندل �سرى كارتيك موندل 

مبلغ املطالبة
15271 درهم + تذكرة العودة 
16311 درهم + تذكرة العودة

�لعدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   
�نذ�ر عديل بالن�شر   

رقم 2017/4267  
املنذر: بنك اأبوظبي التجاري �ش م ع. بوكالة املحامي/ عبداهلل خليفة الناخي �سد املنذر اإليها : 
االبداع لتاأجري احلافالت وال�سيارات �ش ذ م م. باالإ�سارة اإىل طلب قر�ش متويل ال�سيارة وذلك 
لتمويل �سراءكم لل�سيارة من نوع ن�سيان �سني 5.1 خ�سو�سي رقم اللوحة Q 88306 دبي اللون 
ونتيجة  عليكم  الواجبة  ال�سهري  االأق�ساط  �سداد  عن  تخلفتم  فاإنكم   2016 ال�سنع  �سنة  ابي�ش 
الفا ومائة وخم�سة دراهم  وق��دره 30.105.42 درهم ثالثون  فاإنه تر�سد بذمتكم مبلغا  لذلك 
واأثنان واأربعون فل�سا حيث امتنعتم عن ال�سداد بالرغم من مطالبات املنذر الودية واملتكررة لكم 
لذلك فاإن املخطر يخطركم للمبادرة اإىل �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم وقدره 30.105.42 درهم 
ثالثون الفا ومائة وخم�سة دراهم واثنان واربعون فل�سا كما يف تاريخ 12-6-2017 حتت طائلة 
  Q 88306 اتخاذ االجراءات لبيع ال�سيارة املرهونة من نوع ن�سيان �سني 5.1 خ�سو�ش رقم اللوحة
دبي اللون ابي�ش �سنة ال�سنع 2016 بعد انق�ساء 7 اأيام  من تاريخ ا�ستالمكم لهذا االخطار �سندا 

لن�ش املادة 172 من قانون املعامالت التجارية .
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

�نذ�ر عديل بالن�شر   
رقم 2017/4268  

اإليها  املنذر  الناخي �سد  اأبوظبي التجاري �ش م ع .بوكالة املحامي/عبداهلل خمي�ش  املنذر : بنك 
: االبداع لتاأجري احلافالت وال�سيارات �ش ذ م م. باالإ�سارة اإىل طلب قر�ش متويل ال�سيارة وذلك 
لتمويل �سراءكم لل�سيارة من نوع ني�سان �سني 5.1 خ�سو�ش – رقم اللوحة  Q 88304– دبي اللون 
– �سنة ال�سنع 2016 فاإنكم تخلفتم عن �سداد االأق�ساط ال�سهرية الواجبة عليكم ونتيجة  اأبي�ش 
لذلك فاإنه تر�سد بذمتكم مبلغا وقدره 31.613.25 درهم واحد وثالثون الفا و�ستمائة وثالثة 
ع�سر درهما وخم�سة وع�سرون فل�سا حيث امتنعتم عن ال�سداد بالرغم من مطالبات املنذر الودية 
وقدرهم  بذمتكم  املرت�سد  املبلغ  �سداد  اإىل  للمبادرة  يخطركم  املخطر  ف��اإن  لذلك  لكم  واملتكررة 
31.613.25 درهم واحد وثالثون الفا و�ستمائة وثالثة ع�سر درهما وخم�سة وع�سرون فل�سا كما يف 
تاريخ 12-6-2017 حتت طائلة اتخاذ االجراءات لبيع ال�سيارة املرهونة من نوع ني�سان �سني 5.1 
خ�سو�ش – رقم اللوحة Q 88304 - دبي – اللون اأبي�ش – �سنة ال�سنع 2016 بعد انق�ساء 7 يوم 

من تاريخ ا�ستالمكم لهذا االخطار �سندا لن�ش املادة 172 من قانون املعامالت التجارية 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

 مذكرة �عادة �عالن �ملدعى عليه بالن�شر
                             اىل املدعي عليه/مطعم لزيزة جمهول حمل االقامة نعلنكم باأن 
املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�سة 

2017/07/18 ال�ساعة 8:30  

او  مذكرات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�سور  مكلفون  فانتم  لذا 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث ايام على االقل باال�سافة ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.   
ق�شم �لق�شايا �لعمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

رقم الق�سية
5156/2017/13
5149/2017/13
5158/2017/13
5153/2017/13

م
1
2
3
4

ا�سم املدعي
حممد في�سان حممد فريد

�سوكديف با�سوديف
حممد جنيب عبدالر�سيد خان

حممد �سهيل �ساه حممد نزير �ساه

مبلغ املطالبة
10220 درهم + تذكرة العودة
8266 درهم + تذكرة العودة
10450 درهم + تذكرة العودة
10420 درهم + تذكرة العودة

�لعدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   
 مذكرة �عادة �عالن �ملدعى عليه بالن�شر

االقامة  حمل  جمهول  ����ش.ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  دملا  مباين  �سركة  عليه/  املدعي  اىل 
اأدناه وحددت املحكمة  العمالية املذكورة  باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي  نعلنكم 

لها جل�سة يوم الثالثاء بتاريخ  2017/7/18 ال�ساعة 8:30  

م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�سور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث ايام على االقل باال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف. 

ق�شم �لق�شايا �لعمالية

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

رقم الق�سية
5040/2017/13
5035/2017/13
5037/2017/13
5034/2017/13
5041/2017/13
5039/2017/13
8038/2017/13

م
1
2
3
4
5
6
7

ا�سم املدعي
جنيب اهلل جول زاروف

حممد كاظم خان عزت �ساه
عيد رحمن جاالندهار خان

برويز ح�سني حممد ح�سني خان
زاهد ح�سني حممد اليا�ش

حممد ظفار باجوا �سيد احمد باجوا
�سيزاد خان ن�سر اهلل خان

مبلغ املطالبة
8032 �سامل تذكرة العودة

19374 �سامل تذكرة العودة
8606 �سامل تذكرة العودة

16262 �سامل تذكرة العودة
5474 �سامل تذكرة العودة
6823 �سامل تذكرة العودة
3610 �سامل تذكرة العودة

�لعدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   
�عالن بيع  عقار بالن�شر   

فى �لدعوى رقم 2016/90  بيع عقار مرهون
طالب التنفيذ: بنك امل�صرق عنوانه :  امارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية البزن�ش بوينت مكتب رقم 401 
خلف وكالة الني�سان لل�سيارات - هاتف: 04/2946945 هاتف: 0508650437 املنفذ �سده :موك�ص �صارما �صر�ص 
�صارما عنوانه : امارة دبي - بردبي �سارع ال�سيخ زايد منطقة الثنية اخلام�سة بناية ات�ش دي ا�ش تاو - رقم 1 
الطابق 17 املكتب رقم 1710 - رقم مكاين )74214-12605( . انه يف يوم االأربعاء املوافق 2017/07/19 ال�ساعة 
5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه امام اجلهة 
www.emiratesauction.  التى انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
ae ( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني ال يقل عن 20 % من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول 
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة 
ايداع  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإج��راءات  باملادة 301 من قانون  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة 
كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : �سقة �سكنية - 
املنطقة: الثنية اخلام�سة - رقم االر�ش: 952 - رقم املبنى: 1 - ا�سم املبنى: ات�ش دي ا�ش تاور - رقم العقار: 

1701 - امل�ساحة: 97.18 مرت مربع - املقدره ب� )732.225( درهم.  مالحظة: يدفع املبلغ فوراً
رئي�ص �ل�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

�عالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده  
فى �لدعوى رقم 2016/90  بيع عقار مرهون

طالب التنفيذ: بنك امل�صرق عنوانه :  امارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية البزن�ش بوينت مكتب رقم 401 
خلف وكالة الني�سان لل�سيارات - هاتف: 04/2946945 هاتف: 0508650437 املنفذ �سده :موك�ص �صارما �صر�ص 
�صارما عنوانه : امارة دبي - بردبي �سارع ال�سيخ زايد منطقة الثنية اخلام�سة بناية ات�ش دي ا�ش تاو - رقم 1 
الطابق 17 املكتب رقم 1710 - رقم مكاين )74214-12605( . انه يف يوم االأربعاء املوافق 2017/07/19 ال�ساعة 
5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه امام اجلهة 
www.emiratesauction.  التى انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
ae ( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني ال يقل عن 20 % من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول 
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة 
ايداع  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإج��راءات  باملادة 301 من قانون  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة 
كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : �سقة �سكنية - 
املنطقة: الثنية اخلام�سة - رقم االر�ش: 952 - رقم املبنى: 1 - ا�سم املبنى: ات�ش دي ا�ش تاور - رقم العقار: 

1701 - امل�ساحة: 97.18 مرت مربع - املقدره ب� )732.225( درهم.  مالحظة: يدفع املبلغ فوراً
رئي�ص �ل�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

 �إعادة �إعالن مذكرة تبليغ موعد جل�شة بالن�شر   
�لق�شية رقم 2016/107 مدين جزئي  

اإىل املدعي عليه الثالث : فينود كومار بادمانابهان فيدياناندان حيث اأن املدعي عليها الثانية 
�سركة دعفو�ش للخدمات الفنية. قد اأقامت عليك الدعوى احلقوقية رقم 107-2016 مدين 
الدعوى  يف  للنظر  اخليمة  براأ�ش  االبتدائية  املحكمة  اإىل  ح�سورك  يقت�سي  وعليه  جزئي 
التا�سعة �سباحا لالإجابة على  ال�ساعة  املدنية اجلزئية وذلك �سباح يوم االأحد 2017-7-16 
اإر�سال وكيل  اأو  الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع يف حالة تخلفك عن احل�سور 
عنك يف الوقت املحدد فاإن املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى غيابيا بحقك لدى �سعادة امل�ست�سار 
الطلب  بجعل  العار�ش  الطلب  ت�سحيح  مت  باأنه  علما   . عبدالغفار  عبداملنعم  – عبدالغفار 
باحلكم على املدعي عليهما فرعيا بالت�سامن والت�سامن مبا ع�سى اأن يحكم به على املدعى 

عليها  الثاين يف الدعوى االأ�سلية والزامهما بالر�سوم وامل�ساريف واالأتعاب . 
 �أمني �شر �لد�ئرة �ملدنية �لتجارية �الأوىل
�ل�شيد/ حممد علي ح�شن �لبلو�شي

 حكومة  ر��ص �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   
    يف �لدعوى رقم 2016/1563 ��شتئناف جتاري

املقامة من -1 فيجيان جونغ رانا 2- فياكوم ام اأي م .د.م �ش �سد 1 �ساجناي �سهاتكار 
براد�ساد 2 – تي ار اأي ميديا انرتنا�سونال �ش .ذم.م 3- اوديو فولت ميديا �ش .ذ.م.م. 
4- حممد خالد ح�سني �سالح العلوي. نعلن نحن اخلبري احل�ساين حممد حممد 
احل�سابية  اخل��ربة  لتنفيذ مهمة  املوقرة  دب��ي  تعيينا من حمكمة  اأن��ه مت  النحا�ش  
كما  اأع��اله  املذكورة  الدعوى  8-2-2017 يف  بجل�سة  ال�سادر  املحكمة  بحكم  ال��واردة 
نعلن امل�ستاأنف �سدهم حل�سور اجتماع اخلربة مبقر اإدارة اخلربة وت�سوية املنازعات 
يف طابق امليزانني باملبنى ج من جممع مباين احل�سيبة للجوائز املطل على �سارع 

الثاين من دي�سمرب ال�سيافة �سابقا خالل اأ�سبوعني من تاريخ الن�سر.
عن اإدارة اخلربة وت�صوية املنازعات

اخلبري احل�صابي: حممد حممد النحا�ص 

�عالن �جتماع خربة ح�شابية

�لعدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

  �عالن الئحة تنفيذ رقم 04/02069/2017 جتاري   
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 02/00407/2017  جتاري �يجار�ت بالن�شر

اإىل املنفذ �سده : ذي برومو هوب الإدارة الت�سويقية و�سوميت ارجان كومار مهيتا 
جمهول حمل االإقامة حيث تقدم طالب التنفيذ �سنتيمرت كيوب للعقارات �ش 
ذ م م وعمران علي نا�سر عبد اهلل العوي�ش ال�سادر ل�ساحله احلكم يف الدعوى 
املذكورة اأعاله والقا�سي باالآتي: 1- اإلزام املنفذ �سدهما ب�سداد مبلغ وقدرهم 
 2017-3-15 تاريخ  وحتى   2016-9-15 تاريخ  من  االإي��ج��ار  ب��دل  دره��م   33180
تاريخ االإخالء التام والفعلي. 2- اإلزام املدعي عليهما ب�سداد غرامة ال�سيكات 
املنفذ �سدهما  اإل��زام   -3 دره��م  األفني  بقيمة 2000  املوؤجرة  للمدعية  املرجتعة 
اإلزام املدعي عليه  ب�سداد ر�سوم التنفيذ وما ي�ستجد من ر�سوم وم�ساريف 4- 
احلكم   هذا  بتنفيذ  مكلفون  اإنكم  نعلمكم  لذلك  الدعوى.  وم�ساريف  بر�سوم 
خالل خم�سة ع�سر يوم من تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل 

املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ االإجراءات القانونية املنا�سبة لتنفيذه. 
 �د�رة تنفيذ �الحكام

مركز ف�ص �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

  �عالن الئحة تنفيذ رقم 04/03548/2017 جتاري   
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 02/09111/2016  جتاري �يجار�ت بالن�شر

املنفذ �سده : نخيل االإمارات خلدمات التموين باملواد الغذائية �ش  ذ م م وميثلها 
بالتوقيع عبد العزيز اأحمد علي جمهول حمل االإقامة  حيث تقدم طالب التنفيذ 
– دبي لال�ستثمار العقاري �ش ذ. م .م ال�سادر ل�ساحله احلكم يف الدعوى املذكورة 
اأعاله والقا�سي باالأتي: 1- اإلزام املدعي عليها اأ�سليا ما ا�ستجد من تاريخ 12-1-

2016 وحتى االإخالء الفعلي . 2- اإلزام املدعي عليها اأ�سليا باإخالء املاأجور وت�سليمه 
خاليا من ال�سواغل مع اإلزامها باإح�سار �سهادة براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه 
القيمة  دره��م   288.750 وق��دره  مبلغ  ب�سداد  اأ�سليا  عليها  املدعي  اإل���زام   -3 دب��ي. 
بر�سوم  عليه  امل��دع��ي  اإل���زام   -4   2016-11-30 ولغاية   2016-1-1 م��ن  االي��ج��اري��ة 
وم�ساريف الدعوى. لذلك نعلمكم اإنكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة 
املبينة  املهلة  التنفيذ خالل  امتناعكم عن  الن�سر ويف حال  تاريخ  يوما من   ع�سر 

�سوف يتم اتخاذ االإجراءات القانونية املنا�سبة لتنفيذه.
 �د�رة تنفيذ �الحكام

مركز ف�ص �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

  �إعادة �إعالن �حل�شور بالن�شر   
رقم �لدعوى �غفال: 2017/51

بناء على القرار ال�سادر من الدائرة االبتدائية اللجنة االأوىل يف الدعوى 
51-2017 اإيجارات بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 4-7-2017 باإعالن املدعي عليه 
دي ال جي لتنظيف املباين واخلدمات الفنية فاإنه نعلمكم باأن املدعي دار 
مبلغ  ب�سداد  اإلزامكم  بطلب  قبلكم  الدعوى  اأق��ام  قد  للمقاوالت  الهند�سة 
52000 درهم واملتمثلة ب�سريبة موؤ�س�سة دبي العقارية البالغة 20% للفرتة 
من 1-4-2016 ولغاية 1-4-2017 وفق ما هو من�سو�ش عنه باملادة 12 من 
والتي  واالأت��ع��اب  وامل�ساريف  الر�سوم  عليه  املدعي  ت�سمني   + االإيجار  عقد 
�ستنظر بجل�سة 11-7-2017 يوم الثالثاء ال�ساعة 2:30 مبقر دائرة االأرا�سي 
واالأ مالك دبي مركز ف�سل املنازعات االيجارية فعلية يرجى منكم احل�سور 
اأو م�ستندات . ويف حال تخلفكم عن احل�سور  وتقدمي ما لديكم من دفاع 

فاأن الدائرة �سوف تتخذ كافة االإجراءات القانونية الالزمة .
مركز ف�ص �ملنازعات �اليجارية

مركز ف�ص �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

  �عالن حكم ن�شر

�عالن حكم غيابي يف �لدعوى   رقم 2017/1413 �يجار�ت
ال��ع��رب��ي لال�ستثمار  امل�����س��رف   : االإع������الن  ل���ه ط��ال��ب  امل��ح��ك��وم 
يا�ش  بني  �سارع  دي��ره  دب��ي  اإم���ارة  العنوان:  اخلارجية  والتجارة 
بناية برج امل�سرف . املحكوم عليه املطلوب اإعالنه: �سيد من�سور 
�سيد مرت�سي العنوان : جمهول حمل االإقامة . منطوق احلكم 
ال�سادر بجل�سة 4-4-2017 حكمت اللجنة مبثابة احل�سور: اأوال: 
اإلزام املدعي عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ وقدرهم 16.466 درهم 
بدل االيجار امل�ستحق للفرتة ممن 14-4-2015 وحتى 2015-8-9 
. ثانيا: اإلزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. وحيث اأن 
القانون قد الزم باإعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكنه 
حالة  نهائي  لي�سبح  متهيدا  باحلكم  نعلنكم  لذلك  العطن  من 

عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية .

مركز ف�ص �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   
�عالن بيع  عقار بالن�شر   

فى �لدعوى رقم 2015/29  بيع عقار مرهون
 - ال�سياحي  ال��ن��ادي   - ابوظبي  ام��ارة   - االم���ارات   : عنوانه  ���ص.م.ع  التجاري  اأبوظبي  بنك  التنفيذ:  طالب 
حممد  خليفة  ملالكها/   - هولدجنز  :كوبنز  �سده  املنفذ  التجاري  ابوظبي  بنك  بناية  مبنى   - ال�سالم  �سارع 
�سارع  املرقبات تقاطع  �سارع   - دي��ره   - املرقبات   - ام��ارة دبي  االم��ارات   : عنوانه  عبدالعزيز بن ربيع املهريي 
يوم  يف  ان��ه   . علياء  �سيدلية  بنه  املبنى   -  501 �سقة   - املهريي  وخليفة  امنه  ملك  مبنى   - ال�سديق  ابوبكر 
االأربعاء املوافق 2017/07/19 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع 
االم����ارات للمزادات وعلى موقعها  البيع )�س���ركة  بها  انيط  التى  امام اجلهة  ادناه  او�سافه  املو�سحة  العقار 
االلكرتوين  www.emiratesauction.ae ( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني ال 
يقل عن 20 % من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باعرتا�سه 
معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما 
يلي او�ساف املمتلكات  : 1- قطعة ار�ش مبنية - رقم االر���ش 812 املنطقة: الثنية الرابعه رقم املبنى 300 
امل�ساحة 253.82 مرت مربع املقدره ب� 1.750.000 درهم. 2 - قطعة ار�ش مبنية - املنطقة: الثنية الرابعه رقم 
االر�ش 3352 رقم املبنى 102 امل�ساحة 284.52 مرت مربع املقدره ب� 1.900.000 درهم. 3 - قطعة ار�ش مبنية - 
املنطقة: الثنية الرابعه رقم االر�ش 6570 رقم املبنى 79/387 امل�ساحة 245.22 مرت مربع املقدره ب� 1.750.000 
درهم 4 - قطعة ار�ش مبنية - املنطقة: الثنية الرابعه رقم االر�ش 6544 رقم املبنى 30/388 امل�ساحة 233.40 
مرت مربع املقدره ب� 1.750.000 درهم. 5 - قطعة ار�ش مبنية - املنطقة: الثنية الرابعه رقم االر�ش 6570 رقم 

املبنى 84/398 امل�ساحة 239 مرت مربع املقدره ب� 1.750.000 درهم. مالحظة: يدفع املبلغ فوراً
رئي�ص �ل�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

�عالن بيع  عقار بالن�شر   
فى �لدعوى رقم 2016/911  تنفيذ مدين

طالب التنفيذ: �صهناز ح�صني علي بور عنوانه : االمارات - امارة دبي اجلافلية - �سارع اجلافلية - فيال رقم 8 
الطابق االر�سي - خلف مطعم بار�ش املنفذ �سده :مروان جابر م�صعود هادي ب�صفته ابن املتويف جابر م�صعود 
هادي واآخرون عنوانه : االمارات - امارة دبي - زعبيل االوىل �سارع زعبيل منزل رقم 15 الطابق االر�سي 
بجوار ق�سر �سمو ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم املنفذ �سدهم:1- مروان جابر م�سعود هادي 2- مهرة 
جابر م�سعود هادي 3- حممد جابر م�سعود هادي 4- م�سعود جابر م�سعود هادي 5- �سنعه جابر م�سعود 
هادي 6- احمد جابر م�سعود هادي 7- عمر جابر م�سعود هادي 8- منرية جابر م�سعود هادي 9- عفراء جابر 
م�سعود هادي 10- لبنى جابر م�سعود هادي 11- حمدة جابر م�سعود هادي 12- فار�ش جابر م�سعود هادي 
13- هاللة جابر م�سعود هادي 14- �سيخة جابر م�سعود هادي 15- رزنه حمد غالب القحطاين. انه يف يوم 
االأربعاء املوافق 2017/07/19 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع 
العقار املو�سحة او�سافه ادناه امام اجلهة التى انيط بها البيع )�س���ركة االم����ارات للمزادات وعلى موقعها 
االلكرتوين  www.emiratesauction.ae ( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني ال 
يقل عن 20 % من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باعرتا�سه 
قانون  م��ن   301 ب��امل��ادة  املبينة  امل��واع��ي��د  ويف  للبيع  امل��ح��ددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  م��ن  ي��ربره  م��ع��ززا مب��ا 
االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  - ح�سة يف قطعة االر�ش رقم : 643 )1250-318( املنطقة: الكرامة - 
امل�ساحة:131.17 مرت مربع - املقدره ب� )406.250( درهم. - ح�سة يف قطعة االر�ش رقم : 749 )333-163( 
املنطقة: البدع - امل�ساحة:78.12 مرت مربع - املقدره ب� )437.500( درهم. - ح�سة يف قطعة االر�ش رقم : 
- ح�سة  دره��م.  ب� )375.000(  املقدره   - امل�ساحة:78.13 مرت مربع   - ال�سطوه  املنطقة:   )334-2241( 215
يف قطعة االر�ش رقم : 920 )1384-354( املنطقة: القوز االوىل - امل�ساحة:204.72 مرت مربع - املقدره ب� 
)56.250( درهم. - ح�سة يف قطعة االر�ش رقم : 675 )1021-354( املنطقة: القوز االوىل - امل�ساحة:312.50 
ب� )78.125( دره��م. - ح�سة يف قطعة االر���ش رقم : )657-900( املنطقة: الكرامة -  مرت مربع - املقدره 

امل�ساحة:15942.72 مرت مربع - املقدره ب� )127.541.75( درهم.  مالحظة: يدفع املبلغ فوراً
رئي�ص �ل�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

�عالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده 
فى �لدعوى رقم 2015/29  بيع عقار مرهون

 - ال�سياحي  ال��ن��ادي   - ابوظبي  ام��ارة   - االم���ارات   : عنوانه  ���ص.م.ع  التجاري  اأبوظبي  بنك  التنفيذ:  طالب 
حممد  خليفة  ملالكها/   - هولدجنز  :كوبنز  �سده  املنفذ  التجاري  ابوظبي  بنك  بناية  مبنى   - ال�سالم  �سارع 
�سارع  املرقبات تقاطع  �سارع   - دي��ره   - املرقبات   - ام��ارة دبي  االم��ارات   : عنوانه  عبدالعزيز بن ربيع املهريي 
يوم  يف  ان��ه   . علياء  �سيدلية  بنه  املبنى   -  501 �سقة   - املهريي  وخليفة  امنه  ملك  مبنى   - ال�سديق  ابوبكر 
االأربعاء املوافق 2017/07/19 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع 
االم����ارات للمزادات وعلى موقعها  البيع )�س���ركة  بها  انيط  التى  امام اجلهة  ادناه  او�سافه  املو�سحة  العقار 
االلكرتوين  www.emiratesauction.ae ( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني ال 
يقل عن 20 % من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باعرتا�سه 
معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما 
يلي او�ساف املمتلكات  : 1- قطعة ار�ش مبنية - رقم االر���ش 812 املنطقة: الثنية الرابعه رقم املبنى 300 
امل�ساحة 253.82 مرت مربع املقدره ب� 1.750.000 درهم. 2 - قطعة ار�ش مبنية - املنطقة: الثنية الرابعه رقم 
االر�ش 3352 رقم املبنى 102 امل�ساحة 284.52 مرت مربع املقدره ب� 1.900.000 درهم. 3 - قطعة ار�ش مبنية - 
املنطقة: الثنية الرابعه رقم االر�ش 6570 رقم املبنى 79/387 امل�ساحة 245.22 مرت مربع املقدره ب� 1.750.000 
درهم 4 - قطعة ار�ش مبنية - املنطقة: الثنية الرابعه رقم االر�ش 6544 رقم املبنى 30/388 امل�ساحة 233.40 
مرت مربع املقدره ب� 1.750.000 درهم. 5 - قطعة ار�ش مبنية - املنطقة: الثنية الرابعه رقم االر�ش 6570 رقم 

املبنى 84/398 امل�ساحة 239 مرت مربع املقدره ب� 1.750.000 درهم. مالحظة: يدفع املبلغ فوراً
رئي�ص �ل�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

  �عالن حكم ن�شر
يف �لدعوى   02037782017 �يجار�ت

املحكوم له طالب االإعالن:1 �سنتيمرت كيوب للعقارات �ش.ذ. 2- علي نا�سر 
عبد اهلل العوي�ش .املحكوم عليه املطلوب اإعالنه1- عديل ح�سني للمجهورات 
�ش .ذ.م.م 2- عديل ح�سني حممد ح�سني .حكمت اللجنة  مبثابة احل�سوري: 
خالية  للمدعيان  وت�سليمها  املوؤجرة  العني  باإخالء  عليها  املدعي  اإل��زام   -1
من �سواغلها 2- اإلزام املدعي عليهما باأن يوؤديا للمدعيان بدل االإيجار عن 
الفرتة املطالب بها مببلغ 7500 درهم اعتبارا من 10-2-2017 وحتى تاريخ 
اإيجار حتى تاريخ االإخ��الء الفعلي بواقع  9-4-2017 وما ي�ستجد من بدل 
بدل اإيجار �سنوي مقداره 45000 درهم – اإلزام املدعي عليهم  مببلغ 2000 
درهم غرامة ارجتاع �سيكات . – اإلزام املدعي عليهما بت�سليم براءة ذمة من 
– اإلزام املدعي عليهما مب�سروفات الدعوى. حيث  هيئة الكهرباء واملياه. 
اأن القانون قد الزم باإعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه متهيدا لي�سبح 

نهائيا يف حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد املقرر قانونا .

مركز ف�ص �ملنازعات �اليجارية



ث���م���ة ع����وام����ل ع�����دة خ����ارج����ة عن 
خطر  ت�����زي�����د  ����س���ي���ط���رت���ك 

بال�سرطان،  االإ�����س����اب����ة 
والبيئة،  الوراثة  اأبرزها 
اإال اأنك ت�ستطيع التحكم 
يف عوامل اأخ��رى. ت�سري 
اأقل  اأن  اإىل  التقديرات 
خطر  م���ن   %30 م���ن 

الذي  بال�سرطان  االإ�سابة 
ي����واج����ه����ه االإن���������س����ان خ���الل 

حياته تنجم عن عوامل ال ميكنه 
الباقية،  العوامل  اأما  فيها.  التحكم 

فت�ستطيع �سبطها، وخ�سو�ساً الغذاء.
ال تن�َش اأن معظم البحوث ي�سري فح�سب اإىل 

اإىل  ال  وال�سرطان،  الغذائي  النظام  ب��ني  راب��ط 
عالقة �سببية. يو�سح الدكتور اإدوارد جيوفانوت�سي 

من كلية ت�سان لل�سحة العامة يف جامعة هارفارد: )ال 
اأنك اإذا اأكرثت من ا�ستهالك اأنواع معينة من  نعرف يقيناً 

وقاية  على  عنها، حت�سل  امتنعت  اأو  املغذية  وامل��واد  الطعام 
العادات  اأن لبع�ش  العلم اكت�سف  ال�سرطان. لكن  اأكيدة من 
اأربعة جماالت بارزة  اإليك ملحة عن  اأكرب(.  الغذائية تاأثرياً 

يف هذه امل�ساألة:

اللحوم احلمراء واملعاجلة
اأو  امل��دخ��ن��ة  ال��ل��ح��وم  ن���وع م��ن  اأي  امل��ع��اجل��ة  ال��ل��ح��وم  ت�سمل 
امل�ساف  امل��ل��ح  ال��ت��ي حت��ت��وي على  امل��خ��م��رة، ف�ساًل ع��ن تلك 
والنرتات بغية حت�سني نكهتها. يوؤكد الدكتور جيوفانوت�سي 

بني  ال�������راب�������ط  ال���ل���ح���وم اأن 
املعاجلة وال�سرطان 
�سبيل  ع��ل��ى  ث��اب��ت. 
اكت�سف  امل������ث������ال، 
من   %30 ن���ح���و 
�سرطان  درا�����س����ات 

ال�����ق�����ول�����ون، ال�����ذي 
ي������ح������ت������ل امل������رت������ب������ة 

ال���ث���ال���ث���ة ب�����ني اأن�������واع 
�سيوعاً  االأك��رث  ال�سرطان 

ب��ني ال��رج��ال، اأن ت��ن��اول 50 
املعاجلة  ال���ل���ح���وم  م���ن  غ����رام����اً 

يومياً يرتبط بزيادة يف خطر االإ�سابة 
 .20% اإىل  القولون ت�سل  ب�سرطان 

وتبقى عوامل اخلطر ذاتها مع 
م  للحو ا

احل����م����راء اأي�������س���اً. 
)���������س��������ح��������ي��������ح 
االآل������ي������ة  اأن 
غري  املحددة 
وا�����س����ح����ة، 
اأن����ه����ا  اإال 
قد ترتبط 
ب����ال����ن����رتات 
امل�����������������س��������اف 
ال����ل����ح����وم  يف 
امل����������ع����������اجل����������ة 
واحلديد الهيمي 
طبيعياً  امل���ت���واف���ر 
وفق  االأح�����م�����ر(،  ال���ل���ح���م  يف 

الدكتور جيوفانوت�سي.

م�صادات الأك�صدة
ال �سك يف اأن م�سادات االأك�سدة مهمة يف احلماية 
تاأثري  على  الق�ساء  يف  ت�ساهم  الأنها  ال�سرطان  من 
ال�سوؤال  لكن  باخلاليا.  ال�سرر  تلحق  التي  احل��رة  اجل��ذور 
منها  اإ�سافية  كمية  ا�ستهالك  يعّزز  هل  ين�ساأ:  ال��ذي  املهم 

عرب الغذاء اأو كمكمالت احلماية من هذا اخلطر؟
)للكمية  مقاربة  دعم  اإىل  ت�سعى  التي  البحوث  تتو�سل  مل 
االأكرب فوائد اأكرث( اإىل اأدلة حا�سمة، ح�سبما يوؤكد الدكتور 
ال��ع��ام��ة يف جامعة  ت�����س��ان لل�سحة  ك��ل��ي��ة  م��ن  وي��ل��ت  وال����رت 
الوقت عليك  اليوم كم من  نعلم حتى  يذكر: )ال  هارفارد. 
تناول كمية اإ�سافية من م�سادات االأك�سدة لتجني الفوائد. 
خالل  ال�سرطان  اأن���واع  بع�ش  يتطّور  ذل��ك،  اإىل  باالإ�سافة 
االأك�سدة  م�سادات  كمية  تزيد  اأن  عليك  ورمب��ا  ع��دة.  عقود 
التي ت�ستهلكها يف غذائك خالل املراحل االأوىل من حياتك 

لتحقق الفوائد املرجوة(.
رغم ذلك، من ال�سروري اأن تتناول اأطعمة غنية مب�سادات 
مبا  االأك�����������س�����دة، 
اأن������ه������ا ت����ق����ّدم 
ف������������وائ������������د 
اأخ�����������رى 

ت�سمل  الوعائية.  القلبية  ال�سحة  حت�سني  بينها  من  اأي�ساً، 
االق��رتاح��ات ال��ت��ي يطرحها ال��دك��ت��ور وي��ل��ت: ال ت��رّك��ز على 
اتباع  اأن��واع حمددة من م�سادات االأك�سدة، بل احر�ش على 
منها.  متنوعة  جمموعة  ت�سّم  اأطعمة  ي�سمل  غذائي  نظام 
وي�سيف: )رّكز على االألوان الزاهية، مثل االأخ�سر الداكن، 
ال���ربت���ق���ايل، االأرج��������واين، وال��ف��اك��ه��ة واخل�������س���راوات، مثل 

ال�سبانخ، اجلزر، والطماطم(.

املوؤ�صر الغالي�صيمي
توؤدي الن�سويات دوراً مزدوجاً اإيجابياً و�سلبياً يف ال�سرطان: 
ع��ل��ى م�سدرها.  ب��االع��ت��م��اد  ���س��ي��ئ��ة، وذل����ك  اأو  ت��ك��ون ج��ي��دة 

�سرعة حتّول  يقي�ش  )الذي  الغالي�سيمي  املوؤ�سر  ي�ساعدنا 
ال����دم( يف حت��دي��د اجل��ي��د منها  �سكر يف  اإىل  ال��ن�����س��وي��ات 

وال�سيئ.
اكت�سفت درا�سة �سملت 3100 �سخ�ش وُقّدمت يف منتدى 

اأطعمة  ت��ن��اول  اأن   2016 ع��ام  االخ��ت��ب��اري  االأح��ي��اء  علم 
اأعلى على مقيا�ش  اأو  الغالي�سيمي مرتفع )70  موؤ�سرها 

ارتبط  نقطة(   100 من  يتاألف  ال��ذي  املوؤ�سر  ه��ذا 
ب�سرطان  االإ�سابة  خطر  بارتفاع 

 .%88 بن�سبة  ال��ربو���س��ت��ات 
وت�������س���م���ل ه������ذه االأط���ع���م���ة 
املحالة  الغازية  امل�سروبات 
بال�سكر، وع�سائر الفاكهة، 
واالأط���ع���م���ة امل��ع��اجل��ة مثل 

البيتزا.
تناول  ارت����ب����ط  امل���ق���اب���ل،  يف 

اأطعمة موؤ�سرها الغالي�سيمي 
)الفا�سوليا،  البقول  مثل  منخف�ش 

ال��ع��د���ش، وال���ب���ازي���الء( ب��رتاج��ع خ��ط��ر االإ���س��اب��ة ب�سرطان 
الربو�ستات والقولون بن�سبة 32%. اأظهرت درا�سة اأخرى 
 Cancer Epidemiology، جم��ل��ة  يف  ُن�������س���رت 
النظام  ارت��ب��اط   Biomarkers&Prevention
الغالي�سيمي  موؤ�سرها  غذائية  باأطعمة  احل��اف��ل  ال��غ��ذائ��ي 
عاٍل باالإ�سابة ب�سرطان الرئة، الذي ُيعترب ثاين اأكرث اأنواع 
ال�سرطان انت�ساراً بني الرجال. كذلك تو�سلت الدرا�سة اإىل 
بال�سرطان  االإ�سابة  خطر  يف  تقريباً   %50 بن�سبة  زي��ادة 
بني َمن يتبعون نظاماً غذائياً يحتوي على اأطعمة موؤ�سرها 
موؤ�سرها  اأطعمة  يتناولون  مَبن  مقارنة  ع��اٍل،  الغالي�سيمي 

الغالي�سيمي االأكرث انخفا�ساً.
الغالي�سيمي  م��وؤ���س��ره��ا  ُي��ع��ت��رب  ال��ت��ي  االأط��ع��م��ة  ت�����س��ّج��ل 
على  نقطة   69 اإىل  ���س��ف��راً  متو�سط  اإىل  منخف�ساً 

مقيا�ش هذا املوؤ�سر.

الكال�صيوم
ُيظهر بع�ش االأدلة اأن زيادة ا�ستهالك 
الكال�سيوم حتّد من خطر االإ�سابة 
�سرطان  خ�سو�ساً  بال�سرطان، 
اأن  الباحثون  ويعتقد  القولون. 
باالأحما�ش  ي��ت��ح��د  ال��ك��ال�����س��ي��وم 
ال�سفراوية والدهنية يف اجلهاز 

اله�سمي، فتتحول 
ه�����ذه اخل���ط���وة 

درع  اإىل 
حت�������م�������ي 

اخلاليا من اأحما�ش املعدة امل�سرة.
اأن الكال�سيوم االإ�سايف )2000  اأخرى اأظهرت  لكن بحوثاً 
مليغرام اأو اأكرث كل يوم( قد يرتبط بارتفاع خطر �سرطان 

الربو�ستات.
تاأثري  �سبب  يقيناً  نعلم  )ال  جيوفانوت�سي:  الدكتور  يقول 
يظل  االأف�سل  احل��ل  لكن  ال�سرطان.  يف  الوا�سع  الكال�سيوم 
مليغرام  واأل��ف   500 بني  الكال�سيوم  ا�ستهالكك  تبقي  اأن 
يومياً، بغ�ش النظر عما اإذا كان م�سدره الطعام اأو املكمالت 

الغذائية(.

زيادة الوزن وال�صرطان
ت�سمل النقاط االأخ��رى التي علينا تاأملها يف عالقة الغذاء 
ال��وزن. ي�ساعدك تعديل  بالوقاية من ال�سرطان التحكم يف 
امل��زي��د من  م��ا مينحك  وزن���ك،  ال��غ��ذائ��ي يف �سبط  نظامك 

احلماية.
ت�سري درا�سة ُن�سرت يف جملة Lancet اإىل اأن ارتفاع موؤ�سر 
ال�سرطان  اأن���واع  ببع�ش  االإ�سابة  خطر  يزيد  اجل�سم  كتلة 
الوزن  ارت��ف��اع  اأن  الباحثون  اكت�سف  فقد  ان��ت�����س��اراً.  االأك���رث 
�ساركوا  الذين  ماليني  اخلم�سة  بني  كيلوغراماً   15 بنحو 
يف الدرا�سة ارتبط بتفاقم خطر االإ�سابة ب�سرطان القولون، 
يعود  اإالَم  ولكن   .10% بنحو  والكبد  والكلية،  وال�سفراء، 
ُتنتج  اأن ده�����ون اجل�����س��م  ي��ج��ي��ب اخل�����رباء  ال����راب����ط؟  ه����ذا 

هرمونات وبروتينات التهابية تعّزز منو خاليا االأورام.

الوقاية ترتبط بنمط احلياة
بالغا  حم��وران  ال��وزن  وخ�سارة  الغذائي  النظام  اأن  �سحيح 
اأن ت��راف��ق النظام  اإال  ال�����س��رط��ان،  ال��وق��اي��ة م��ن  االأه��م��ي��ة يف 
الغذائي ال�سليم مع عادات �سحية اأخرى يعّزز هذه الوقاية، 

.JAMA Oncology وفق درا�سة ُن�سرت يف جملة
يف  رئي�سة  جم���االت  ه��ارف��ارد  جامعة  م��ن  ب��اح��ث��ون  تفّح�ش 
منط احلياة ترتبط بحالة االإن�سان ال�سحية، مثل التدخني، 
والوزن، والتمرن. تتبع هوؤالء الباحثون حالة 46 األف رجل 
األفاً منهم يواجهون   12 اأن نحو  26 �سنة واعتربوا  طوال 
خطراً منخف�ساً الأنهم يتبعون �سلوكاً ُي�سنَّف �سحياً يف هذه 
ج�سم  كتلة  مبوؤ�سر  يتمتعون  يدخنون،  ال  ك��اف��ة:  امل��ج��االت 
يرتاوح بني 18.5 و27.5، وميار�سون التمارين الريا�سية 

املتو�سطة اإىل العالية احلدية طوال 150 دقيقة اأ�سبوعياً.
عندما ق���ارن ال��ب��اح��ث��ون ح��ال��ة ه���وؤالء ال��رج��ال ب��اآخ��ري��ن مل 
ي�ستوفوا هذه املعايري، اكت�سفوا اأن الرجال ي�ستطيعون تفادي 
اأو تاأخري 67% من حاالت الوفاة الناجمة عن ال�سرطان، 
ف�ساًل عن الوقاية من 63% من االأورام اخلبيثة اجلديدة 

كل �سنة.
دة، فباإمكان الرجال  اأنواع ال�سرطان املحدَّ اأما بالن�سبة اإىل   
�سرطان   ،%62 بن�سبة  امل��ث��ان��ة  ���س��رط��ان  ح����االت  خ��ف�����ش 

الربو�ستات بن�سبة 40%، و�سرطان الكلية بن�سبة %36.

الب�سيطة  ال�سكريات  يحذف  ال��ذي  الغذائي  النظام  ي�سمح 
اللحوم واالأ�سماك  ا�ستهالك  امل�سّنعة باحلّد من  واملاأكوالت 

امل�ستزرعة. يف هذا املجال، خ�سع برنامج �سحي لالختبار يف 
كاليفورنيا وا�ستعان بع�سرة مر�سى يرتاوح عمرهم بني 49 

اأو بدرجة  االألزهامير  اأويل من  ب�سكٍل  و69 عاماً م�سابني 
خفيفة من �سعف الذاكرة. �سمل الربنامج زيادة ا�ستهالك 
الفاكهة واخل�سراوات، واالمتناع عن االأكل طوال 12 �ساعة 
الليلة على  بني الع�ساء والفطور، والنوم لثماين �ساعات يف 
االأقل، ف�ساًل عن تخفيف ال�سغط النف�سي بف�سل اليوغا اأو 
التاأمل، وممار�سة التمارين اجل�سدية )بني 30 و60 دقيقة 

يومياً، اأربع اإىل �ست مرات اأ�سبوعياً(.

وتراجعت  بتح�سن  �سعروا  املر�سى  اأن جميع  الباحثون  اأف��اد 
متّكن  فيما  ال��ع��م��ل،  يف  بع�سهم  ي��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي  امل�����س��اع��ب 

اآخرون من التعّرف اإىل الوجوه جمدداً.
اأحدث  املقاربة خطوة مفيدة الأنها تتما�سى مع  ُتعترب هذه 
االكت�سافات التي تعترب اأّن احلمية الغنية بالدهون متيل اإىل 
زيادة حاالت الزهامير، بينما يكبح الن�ساط اجل�سدي تطور 

املر�ش. 
لكن حتققت هذه النتائج مع عدد �سغري من االأ�سخا�ش، وال 
بد من اختبار املقاربة نف�سها على جمموعة اأكرب من النا�ش. 
لكن يف احلد االأدنى ميكن اأن حت�ّسن هذه املقاربة االأعرا�ش 

وت�سّهل حياة املر�سى.

مقاربة )مونتي�صوري(
ت��ن��ا���س��ب ه���ذه امل��ق��ارب��ة امل�����س��اب��ني ب��ال��زه��امي��رت��ت��وق��ف على 

قدراتهم املتبقية وتقرتح عليهم ن�ساطات مالئمة ومهمات 
ي�سّب  ا�ستقالليتهم.  لتعزيز  الطعام  حت�سري  مثل  يومية 
الرتكيز اأي�ساً على الن�ساطات اجلماعية. وت�سري الدرا�سات 
حُت�ّسن  االأخ���رية  اأن  اإىل  الطريقة  ه��ذه  فاعلية  حللت  التي 
ال��ق��درة ع��ل��ى اإمت����ام امل��ه��م��ات ال��ي��وم��ي��ة م��ث��ل االأك����ل م��ن دون 

م�ساعدة اأحد.
 كذلك تقّوي الذاكرة وتزيد م�ستوى االنتباه.

اأي م��ق��ارب��ة ع��الج��ي��ة القدرات  اأن حت��ّف��ز  امل��ف��ي��د ط��ب��ع��اً  م��ن 
ما  وغالباً  االجتماعية،  العالقات  وتقوي  املتبقية  املعرفية 

تالحظ العائلة منافع هذا النوع من العالجات.
 تربز االآثار االإيجابية عرب حتفيز اخلاليا الع�سبية، فيتابع 

املر�ش تطوره اإمنا بوترية اأبطاأ.

لقاح مرتقب؟

جُت��رى جت��ارب ع��دة ال��ي��وم البتكار )ل��ق��اح( �سد ه��ذا الداء، 
وتخترب االأكرث تقدماً منها اأثر َحْقن ج�سم م�ساد ي�ستهدف 
اإىل  بالن�سبة  اأ�سا�سياً  ُيعترب  ال��ذي  اأميلويد  البيتا  بروتني 

تطّور املر�ش.
الدماغية  الع�سبية  اخل��الي��ا  ب��ني  ال��ربوت��ني  ه��ذا  ي��رتاك��م 
العالج  امل�سوؤولة عن اخلرف. يعمل هذا  ال�سفائح  فتتجّمع 
املر�سى وم�ستوى  ذاكرة  اأن يح�ّسن  وُيفرت�ش  تفكيكها  على 

انتباههم.
اللقاح لتحفيز  نوٍع ثان من  اأثر  اأي�ساً حول  درا�سات  جتري 
يرتبط  ال���ذي  )ت���او(  ب��روت��ني  م��ن  والتخّل�ش  املناعة  ج��ه��از 

بدوره مبر�ش االألزهامير.
 �ساهم هذا اللقاح يف حت�سني االأداء املعريف عند اختباره على 
ومن  للتو  الب�سر  على  عيادية  جتربة  ب��داأت  فيما  الفئران، 

املنتظر اأن ت�سدر النتائج عام 2019.

ال�صرطان  ب��ني  ال��راب��ط  ُيعترب 
املر�ص  غمو�ص  غام�صًا  والغذاء 
ب��ح��د ذات����ه. ول��ك��ن الأك��ي��د اأن 
عاداتك الغذائية تعّزز اإ�صابتك 
بهذا الداء اأو حتميك منه، ذلك 
اإىل  اأ�صارت  عدة  بحوث  بح�صب 
اأ�صناف طعام ومواد مغذية عدة 

توؤدي دورًا يف هذا املجال.

اخر التطورات يف جمال عالجات الزهامير
تقّدم  �ُصّجل  لكن  الزهامير،  تطور  وقف  عن  الآن  حتى  الأطباء  يعجز  رمبا 

لفت يف الفرتة الأخرية لتح�صني يوميات امل�صابني باملر�ص.

الوقاية ترتبط بنمط حياتك ال�صحية

ال�ضرطان.. عاداتك الغذائية تعّزز اإ�ضابتك به اأو حتميك منه

طـــــــــــــــب

26

االثنني   10   يوليو    2017  م   -   العـدد  12066  
Monday  10   July   2017  -  Issue No   12066



فــن عــربـــي

27

هل ت�ضتجيب النجمة اللبنانية جنوى كرم لطلب معجبيها؟

يتاأهب للتح�صري املبدئي لفيلم )خرب عاجل(

هاين �ضالمة : �ضعيد جدًا بالتطور امللحوظ
 يف م�ضتوى الدراما امل�ضرية

نور(؟ )طاقة  م�سل�سل  تقدميك  وراء  الدوافع  ما  • بدايًة، 
ورق  اأي  ع��ن  ك��ان خمتلفاً  العمل  ورق   -

قراأُته من قبل، و�سخ�سية )ليل 
اأديتها  ال���ت���ي  ع��ب��دال�����س��الم( 

ب�سكل  م��ك��ت��وب��ة  حت����دي����داً 
اأ�سعر  ج��ع��ل��ن��ي  اح�����رتايف 
ال����دور �سيكون  ب���اأن ه���ذا 
م�سواري  يف  كبرية  نقلة 
ال��ف��ن��ي، ب��االإ���س��اف��ة اإىل 
التي  االأك�������س���ن  م�����س��اه��د 

م�سنوع  الأن�����ه  ج��ذب��ت��ن��ي، 
ب�سكل منظم وغري ع�سوائي، 

لعبة  ���س��ك��ل  ي��ت��خ��ذ  اإذ 
)االإيكيدو(.

 •

وكيف كان ا�ستعدادك لتقدمي ليل عبدال�سالم؟
ا�ستعداد  اأواًل  جزاأين:  اإىل  اال�ستعداد  ينق�سم  اأن  البداية  يف  ق��ررُت   -
بدين مرتبط بالتمرينات واللياقة البدنية لتج�سيد م�ساهد االأك�سن، 
وهذا  لل�سخ�سية،  املهني  باجلانب  مرتبطاً  فكان  الثاين  اجل��زء  اأم��ا 
اجلانب تعر�ش للدرا�سة والتعديل مرات عدة مع املخرج واملوؤلف لكي 
النا�ش.  راآهما  اللذين  وال�سخ�سية  بال�سكل  )ليل عبدال�سالم(  يظهر 
كثرياً،  لها  العمل حتم�ست  فكرة  ده�سان  االأ�ستاذ ح�سن  وف��ور عر�ش 
وبداأت جل�سات عدة مع املوؤلف واملخرج الإجراء بع�ش التعديالت على 
الفكرة، حتى و�سلنا اإىل ال�سكل النهائي الذي خرج به العمل للنا�ش 

واأعجبهم. 
وبالرغم من اال�ستقرار على �سكل العمل اإال اأنه كان هناك توتر كبري 
ب�سبب انتظار ردود اأفعال النا�ش حول امل�سل�سل، ولكن احلمد هلل 

ردود الفعل كانت اإيجابية منذ احللقة االأوىل.
نور(؟ )طاقة  يف  االأك�سن  ترى  • كيف 

اأي عمل  ع��ن  االأك�����س��ن خمتلف مت��ام��اً   -
امل�سرية،  ال�����درام�����ا  يف  ت���ق���دمي���ه  مت 
ت��ك��ون ه��ذه امل�ساهد  اأن  الأن��ن��ا ق��ررن��ا 
كما  اأو  ع�سوائية  ولي�ست  مدرو�سة 

يطلق عليها )اأك�سن ال�سوارع(.
الطريقة  بهذه  امل�ساهد  وخلروج 
ت��ط��ل��ب االأم�������ر ت���دري���ب���ات ملدة 
موؤ�س�ش  ي���د  اأ���س��ه��رع��ل��ى   5
)االإيكيدو( يف م�سر الكابنت 
اأ�سرف  ال��ذي  ال�سيد  حممد 
ع��ل��ى م�����س��اه��د االأك�������س���ن يف 

امل�سل�سل باأكمله.
م�ساهد  ع�����ن  وم���������اذا   •

ال�سرع يف امل�سل�سل؟
م�ساهدة  اإىل  جل�������اأت   -
ب����ع���������ش ال�����ف�����ي�����دي�����وه�����ات 
ال�سرع  مب��ر���س��ى  اخل��ا���س��ة 

على )يوتيوب(،
درجات  ال�سرع  اأن  وعلمت   

متفاوتة،
املتو�سطة  امل���رح���ل���ة  واخ����رتن����ا   
جتنباً الأن توؤذي امل�ساهد اجلمهور، 
اأت���درب على هذه  اأن��ن��ي مل  واحلقيقة 

امل�ساهد،
اأقف  اأن  ق����ررت  لكنني  ال���ربوف���ات  ورف�����س��ت   
اأمام الكامريا، ففي احللقة االأوىل وقفت اأمام 
اأع��ل��م كيف ���س��اأوؤدي م�سهد  ال��ك��ام��ريا واأن���ا ال 
يت�سمن  امل�سهد  الأن  ان�سجمت  لكني  ال�سرع، 
اإح�سا�ساً اأكرب من احلوار وعمدنا اإىل ت�سويره 

من دون اإعادة.

فريق  اأ���س��م��اء  ت�سدرك  ح��ول  ح�سل  م���اذا  منك  اأ�سمع  اأن  اأري���د   •
امل�سل�سل؟

- فكرة ترتيب االأبطال على مل�سق اأو )ترتات( العمل ال اأتدخل فيها، 
�سواء يف هذا العمل اأو اأي عمل اآخر اأ�سارك فيه، 

الأن م�ساألة )االأفي�ش( لها ح�سابات خمتلفة ح�سب العر�ش والطلب يف 
ال�سوق، ويتم حتديده بناء على اتفاق بني ال�سركة املنتجة والقناة التي 

حت�سل على حق العر�ش.
عبدالعزيز؟ روؤوف  املخرج  مع  التعاون  عن  • وماذا 

- عملت م�سبًقا مع روؤوف يف )ويجا( و)خيانة م�سروعة(، وقتها كان 
روؤوف ك��ام��ريا م��ان م��ع امل��خ��رج �سمري ب��ه��زان، وه��ذه امل��رة االختالف 
اأتعامل معه كمخرج.  اإيّل خمرج جديد الأول مرة  اأن روؤوف بالن�سبة 
ولكنه يعترب بالن�سبة اإيّل هذه املرة مفاجاأة كبرية جداً كمخرج، وهو 
ميلك روؤية، ويركز يف كل تفا�سيل العمل، ويهتم باملمثل ب�سكل كبري، 

كما اأنه خمرج مريح، واأحب تكرار التجربة معه مرة اأخرى.
�سالمة؟ هاين  يف  عبدال�سالم(  )ليل  اأثر  • كيف 

- احلق اأنني تعاطفُت كثرياً مع ليل عبدال�سالم و�سدقُته جًدا، وهذا 
ما ك�سفته االأحداث على مدار حلقات امل�سل�سل.

ح�سري؟ ب�سكل  االأعمال  عر�ش  فكرة  يف  راأيك  • وما 
على  ح�سري  ب�سكل  ُت��ع��ر���ش  اأ�سبحت  ال��درام��ي��ة  االأع��م��ال  معظم   -

القنوات، 
ب�سكل  م�سل�سالت  فيه  ُتعر�ش  ع��ام  اأك���رث  ه��و  ال��ع��ام  ه��ذا  اأن  واأع��ت��ق��د 
وهذا  ق��ناة،  م����ن  اأك���رث  لها  �سب��كة  كل  الأن  اختلف  واالأم��ر  ح�سري، 

يعطي م�ساحة عر�ش كبرية للم�سل�سل.
نور(؟ )طاقة  يف  اخلارجي  الت�سوير  �سعوبات  عن  • وماذا 

- بالرغم من اأن معظم امل�ساهد كان ت�سويرها خارجياً، فاإنه مل تكن 
هناك �سعوبات �سوى االأمور املتعلقة بالوقت واالنتظار، مثل م�ساهد 
االأك�سن التي يتطلب اأخذها اأكرث من زاوية واأكرث من �سكل، كي تظهر 

على ال�سا�سة بال�سورة املُتقنة التي راآها اجلمهور.
راأيك  ما  )ال�سفاح(.  لفيلم  امتداد  نور(  )طاقة  اأن  يردد  • البع�ش 

اأنت؟
- احلقيقة اأنها مقارنة غريبة، الأن هناك اختالفات كثرية وجوهرية 

بني ال�سخ�سيتني،
 ف�سخ�سية ال�سفاح التي اأديتها يف الفيلم كانت ق�سة حقيقية وتركيبة 

خمتلفة متاماً عن �سخ�سية ليل عبدال�سالم.
العام؟ هذا  امل�سرية  الدراما  يف  املناف�سة  راأيَت  • وكيف 

- اأنا �سعيد جداً بالتطور امللحوظ يف م�ستوى الدراما امل�سرية، فهناك 
الدراما  م�سلحة  يف  ي�سب  كله  وه���ذا  مم��ت��ازة،  االأع��م��ال  م��ن  الكثري 

امل�سرية،
 ويوؤكد تفردها وتطورها، و�ساهدت حلقات عدة من اأكرث امل�سل�سالت، 

وفقاً للوقت املتاح يل، وراأيتها جميعها رائعة.
االأفق؟ يف  م�ساريع  من  هل  ال�سينما،  اإىل  عودتك  عن  • وماذا 

- احلقيقة اأنني اأتوق كثرياً اإىل الوقوف اأمام كامريات ال�سينما، واإن 
اأتاأهب هذه االأيام  �ساء اهلل اخلطوة املقبلة �ستكون يف ال�سينما، حيث 

للتح�سري املبدئي لعنا�سر فيلم )خرب عاجل(.

اأوبريت الأرز
اللبنانيني،  الفنانني  اأب��رز  من  كوكبة   2017 االأرز  مهرجان  �سيجمع 
منهم �سم�ش االأغنية اللبنانية جنوى كرم التي �ست�سارك يف اأوبريت االأرز، 
وهي ق�سيدة طويلة كتبها ال�ساعر نزار فرن�سي�ش، ويعمل على تلحينها 

وت�سجيلها املو�سيقي مي�سال فا�سل.
فقد اأعطت جنوى كرم املوافقة على م�ساركتها يف هذه االأوبريت اإال اأنها 
فرباير-  �سهر  يف  ُعقدت  التي  للم�سروع  االأوىل  االجتماعات  حت�سر  مل 
�سباط املا�سي، ب�سبب وفاة �سقيقها، لكن مدير اأعمالها طارق اأبو جودة 
اأ�سبوعني،  قبل  االأوبريت  حفظ  عملية  لتبداأ  االجتماعات،  كافة  ح�سر 
ليحفظوا  واللحن  الكلمات  عن  ن�سخة  امل�ساركني  الفنانني  اإىل  وو�سلت 
"ماين�ش وان" اأي غناء غري  �سُي�سّجل على تقنّية  اإنه  ُيقال  الذي  العمل 

مبا�سر لُي�سار اإىل بثه اأثناء املهرجان دون اأّي خطاأ تقني.

النجوم امل�صاركة
ويف ال�سياق �سي�سارك جنوى كرم يف الغناء الفنانون وليد توفيق، رامي 

عبري  عطية،  ج��وزف  زي��ن،  ملحم  �سريف،  معني  �سليبا،  غ�سان  عيا�ش، 
نعمة، زين العمر وتانيا ق�سي�ش.

اأي��ام التدريب  ب��داأت قبل  لكن جنوى كرم التي تبحث دائماً عن التمّيز، 
على اأغنية جديدة �ستهديها اإىل اأهلها يف االأرز، رغم اأن دورها كان يقت�سر 

على امل�ساركة يف االأوبريت اللبنانية التي �سُتقام يف مهرجان االأرز فقط.

جنوى ُتزف عرو�صًا
اجلديد  الغنائي  األبومها  بنجاح  ك��رم  جن��وى  الفنانة  احتفلت  ذل��ك  اإىل 
كبري،  حفل  �سمن  معجبيها  مع  االأغنيات  من  جمموعة  ت�سّمن  ال��ذي 
اأو  الزفاف  ب�سرورة  وطالبوها  بنجاحها  منهم  امياناً  زّفها  اإىل  وعمدوا 

االإعالن عن زواجها اإن كان ذلك ر�سمياً اأو جمرد كالم.
و�سديقها  كرم  جنوى  الفنانة  بني  ربطت  كثرية  �سائعات  اأن  واملعروف   

فيليب زيادة، 
وهو من اأبرز رجال االأعمال يف العامل، حيث جتمع بينهما عالقة حب، 

فيما يقّر البع�ش باأنها تزوجت به. 

خا�ص  الرم�صاين،  امل��اراث��ون  يف  امل�صاركة  ع��ن  ع��دة  �صنوات  غياب  بعد 
)ليل  �صخ�صية  ُم�صدًا  املن�صرم،  رم�صان  يف  املناف�صة  �صالمة  هاين  الفنان 
عبدال�صالم(، ذلك القاتل املحرتف يف م�صل�صل )طاقة نور(، وقد اأدى �صالمة 

الدور ب�صكل رائع جذب اأنظار اجلمهور والنقاد منذ احللقات الأوىل.
امل�صل�صل، وما تخلله من  الدور، وكوالي�ص  النقاب، عن مالمح  �صالمة ك�صف 
م�صاكل و�صعاب، وعّرج الفنان امل�صري اإىل روؤيته يف الدراما امل�صرية، مدليًا 
براأيه يف الزحام الدرامي املعتاد يف رم�صان، ومزيحًا الغطاء عن م�صروعاته 

ال�صينمائية املقبلة...

تنطلق يف التا�صع والع�صرين من متوز/ يوليو احلايل مهرجانات الأرز الدولية التي تقام يف غابة الأرز احلرجية يف �صمال لبنان، 
وهو املهرجان الذي اأعيد تفعيله قبل �صنتني، بعد توقف دام لأكرث من 30 عامًا.

هنا �ضيحة تنفي اي خالف مع اختها حال
ال خالفات بني ال�سقيقتني هنا وحال �سيحة! فقد جددت الفنانة امل�سرية 
واأخ���رى، عن خالفات م�ستعلة مع  ف��رتة  ي��رتدد بني  ما  نفيها  �سيحة  هنا 

�سقيقتها املعتزلة الفنانة حال �سيحة.
َهنا رف�ست بالقطع ما يرتدد على مواقع خمتلفة على ال�سبكة العنكبوتية 
عن توتر عالقتها مع حال، خا�سة بعد الفيلم الذي قامت هنا ببطولته، 
ويحمل عنوان )قبل زحمة ال�سيف( من اإخراج الراحل حممد خان، والذي 
ظهرت فيه ب�سخ�سية جريئة ومثرية للغاية يف عدد من امل�ساهد، وعقبت 

هنا قائلًة: )هذا هو الكالم القدمي نف�سه، وال يوجد اأي �سيء منه(.
م�سل�سلها  حول  التهنئة  لها  تقدم  مل  �سقيقتها  اأن  حول  ت�ساوؤل  على  ورداً 
الذي ُعر�ش يف رم�سان )ظل الرئي�ش(، ك�سفت هنا، عن اأن حال قدمت لها 
التهنئة عن دورها يف )ظل الرئي�ش(، عرب تطبيق )وات�ش اأب(، نافيًة وجود 
اأي خالفات بينها وبني �سقيقتها، يف حني رف�ست االإف�ساح عن اأي تفا�سيل 

تتعلق باملو�سوع.
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املزمن باالأمل  ال�ضعور  تقلل  يومية  عادات   5
ذكر تقرير ن�سره املوقع االأمريكى"اأون هيلث" عادات يومية تقلل ال�سعور 

باالأمل املزمن وهى ت�سمل االآتى: 
قد  الريا�سة،  ممار�سة  ع��دم  الأن  منتظم:   ب�سكل  الريا�سة  1.ممار�سة 
الريا�سة  اأ�سواأ، لكن عند ممار�سة  الع�سالت قوتها، ما يجعل االأمل  تفقد 
ب�سكل معتدل يطلق املخ هرمون االندروفني الذى يعد من املواد الكيمائية 
اجليدة للدماغ وتعمل على رفع احلالة املزاجية، وخا�سة التمارين الهوائية 

اأو التمدد فهى تقلل من ال�سعور باالأمل.
2. االإقالع عن التدخني: فاإن بع�ش االأ�سخا�ش يجدون اأن التدخني يقدم 
التدخني  ال��واق��ع  ف��ى  لكن  واالأمل،  االإج��ه��اد  م��ن  للحد  موؤقتة  اإغ��اث��ة  لهم 
قد ي�ساهم فى ال�سعور باالأمل ويبطئ من ال�سفاء، ويزيد من �سوء الدورة 
االأمل  لتخفيف  بحاجة  كنت  ف��اإذا  الظهر،  اأ�سفل  اآالم  ويزيد من  الدموية، 

املزمن من ال�سرورى االإقالع عن التدخني.
فاأنت  مزمن،  اأمل  من  تعانى  كنت  اإذا  م��ت��وازن:   غذائي  نظام  3.تناول 
التى  الوحيدة  مل�ساعدة ج�سمك والطريقة  ت�ستطيع  اأن تفعل كل ما  تريد 
ت��ن��اول نظام غ��ذائ��ى م��ت��وازن ف��اأن��ه يح�سن  حتافظ على ج�سمك ق��وى ه��و 
من ن�سبة ال�سكر فى الدم، وي�ساعد فى احلفاظ على الوزن، واله�سم اجليد 

ويقلل من خماطر اأمرا�ش القلب.
4.النوم اجليد:  فاإن النوم اجليد والهادئ ي�ساعد على تهدئة ال�سغوطات 

التى تو�سع على ج�سمك وتقلل من ال�سعور باالأمل.
اإدارة  اأف�سل  تعد  فهذه  واجل�سدية:   العاطفية  بال�سحة  االهتمام   .5
اأ�سدقاء  م��ع  ك���اخل���روج  االأ���س��ي��اء  ببع�ش  ال��ق��ي��ام  اأن  ي��ع��ن��ى  وه����ذا  ل����الأمل 
احلالة  تعزيز  على  تعمل  املهمة  االأن�سطة  ببع�ش  القيام  اأو  لك  مف�سلني 

النف�سية واجل�سدية.

و�ضفات طبيعية ت�ضاعدك على تبيي�ش االأ�ضنان
ل�سحة  الطبية  الن�سائح  بن�سر  املهتم    beautyvigour موقع  ن�سر 
فر�ساة  م��ع  ا�ستعمالها  ميكن  التى  الطبيعية  امل���واد  الأب���رز  ت��ق��ري��راً  اأف�����س��ل، 

االأ�سنان للح�سول على اأ�سنان بي�ساء.
وجاءت هذه املواد كالتايل:

على  للم�ساعدة  طبيعية  مبواد  اأ�سنان  معجون  ا�سنع  الليمون:  ق�سر   1-
الليمون املفروم مع بيكربونات  تبيي�ش االأ�سنان من خالل مزيج من ق�سر 
ال�سوديوم وبلورات امللح واملياه، وميكن ا�ستخدامه بغم�ش قطعة من القطن 

فى ع�سري الليمون وفرك االأ�سنان بها كل يوم.
تبيي�ش  على  ت�ساعد  ال�سوديوم  بيكربونات  ال�سوديوم:  بيكربونات   2-
االأ�سنان، وذلك عن طريق كمية �سغرية من بيكربونات ال�سوديوم وخلطها 

مع معجون االأ�سنان وا�ستخدام ذلك اخلليط مرة على االأقل فى اليوم.
-3 اخلبز: ميكن اال�ستفادة من اخلبز للح�سول على اأ�سنان بي�ساء، وذلك 
م��ن خ���الل و���س��ع رغ��ي��ف ع��ل��ى ال��ن��ار ح��ت��ى ي��ق��رتب م��ن االح�����رتاق، ث��م يتم 
غ�سل  فى  وي�ستخدم  االأ�سنان،  معجون  مع  وخلطها  ال�سوداء  الق�سرة  ك�سط 

االأ�سنان مرتان فى االأ�سبوع، وي�ساعد ذلك على تبيي�ش االأ�سنان ب�سرعة.
-4 خل التفاح: خل التفاح ي�ساعد على حت�سني االأ�سنان ال�سفراء، حيث اإنه 
اأن  كما  االأ�سنان،  تبيي�ش  على  ت�ساعد  التى  واالأحما�ش  بالفيتامينات  غنى 
ا�ستخدام االأحما�ش الطبيعية مع تناول اخل�سروات مثل الكرف�ش واجلزر 

وق�سب ال�سكر ميكن اأن ي�ساعد على التخل�ش من االأ�سنان ال�سفراء.

للجزائر؟ فرن�صا  اإحتالل  دام  • كم 
- 135 �سنة

الأيوبي؟ الدين  �صالح  قرب  يقع  • اأين 
- يف دم�سق

اإىل اجلمجمة  عظام  عدد  • ي�صل 
- 22 عظمة

اإىل اجل�صم  ماء  % من   20 فقدان  • يوؤدي 
- الوفاة

القريوان؟ مدينة  تقع  • اأين 
- يف تون�ش

مدينة على  الفيحاء  لقب  • يطلق 
- دم�سق

مدينة على  ال�صهباء  لقب  • يطلق 
- حلب

وزنها.  �سعف   50 حتمل  اأن  ت�ستطيع  • النملة 
ال�سمع ثم  اللم�ش  ثم  ال�سم  ثم  التذوق  ثم  الب�سر  حا�سة  هي  ميوت  عندما  االإن�سان  يفقدها  حا�سة  • اأول 

م�سمار حجم  ت�ساوي  االإن�سان  دم  يف  احلديد  • كمية 
قدم.  40 بعد  على  وهو  ال�ساعة  دقات  ي�سمع  اأن  ي�ستطيع  • الكلب 

النعناع. رائحة  حتب  ال  • الفئران 
قدماً.  367 طولها  ويبلغ  كاليفورينا  يف  توجد  العامل  يف  �سجرة  • اأطول 

دودة مليون  من  اأكرث  تنجب  و  ال�سهر  يف  بي�سة  مليون  من  اأكرث  تبي�ش  االإ�سكار�ش  • دودة 
• كانت اآال�سكا )الوالية االأمريكية( تابعة لرو�سيا حتى عام 1867، حيث قامت االأخرية ببيعها للواليات 
املتحدة مقابل مبلغ 7200000 دوالر، و ذلك ب�سبب بعدها عن مو�سكو حيث تبعد ما يزيد عن 8000 

ميل، و يف عام 1958 اأ�سبحت اآال�سكا الوالية رقم 49 من الواليات االأمريكية . 
. يوم  كل  لرتا   68 ي�سرب  و  اأ�سبوعيا،  الغذاء  من  كلغ   60 من  يقارب  ما  البالغ  الفيل  • يتناول 

حلماية   ) تي  هوانغ  )�سيه  االإمرباطور  قبل  من  امليالد  قبل   200 عام  العظيم  ال�سني  �سور  بناء  • مت 
االآالف  ال�سنني و مئات  بناوؤه ع�سرات  ا�ستغرق  ال�سمال، و قد  ياأتونها من  الذين كانوا  االأع��داء  ال�سني من 
من العمال، يبلغ �سمك اجلدار من اأ�سفله 8 اأمتار، و ارتفاعه 8 اأمتار، و يبلغ طوله احلقيقي 4827 كلم، و 

هو البناء الوحيد الذي ميكن روؤيته من الف�ساء .

الببغاء
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فوائد التفاح 
ي����������ح����������ت����������وي 
التفاح  ع�سري 
 10 ع���������ل���������ى 
�سكر  م��ن   %
�سكر   % و9 
ب�������س���ي���ط وه����و 
الفاكهة  �سكر 

او �سكر 
ال�����������ع�����������ن�����������ب 
على  ويحتوي 
 C ف���ي���ت���ام���ني

وفيتامني B املفيد لعمل اجلهاز الع�سبي. 
فوائده: 

- التفاحة ت�ساعد على اله�سم بكرثة اللعاب الذي تزيد اإفرازه. 
- تقاوم الغازات واالم�ساك ب�سبب وجود البكتني. 

- ت�ساعد على تقليل ن�سبة الكولي�سرتول والدهون يف الدم. 
- م�سدر جيد للبوتا�سيوم الذي ي�ساعد على التقليل من خماطر االإ�سابة 

بارتفاع 
�سغط الدم. 

الوجبات  اأن  اأدل����ًة على  ج��دي��دة  درا���س��ة  ق��دم��ت 
وا�سطراب  ال����وزن  زي����ادة  اإىل  ت����وؤدي  امل��ت��اأخ��رة 
بعمليات  ُي����ع����رف  م����ا  اأو  ال����غ����ذائ����ي،  ال��ت��م��ث��ي��ل 
"االأي�ش"، كما ترتبط مب�ساكل �سحية خطرية 

مثل ال�سكري واأمرا�ش القلب.
وعمليات االأي�ش هي التفاعالت الكيميائية التي 
حتدث داخل اجل�سم، ويوجد منها نوعان، هما: 
عملية الهدم وعملية البناء، ويتم خاللهما اإنتاج 

وا�ستهالك الطاقة.
ووجدت الدرا�سة التي اأجراها باحثون يف جامعة 
بن�سلفانيا اأن تناول الوجبات يف وقت متاأخر له 
تاأثري �سلبي على ال�سيطرة على الوزن والتمثيل 

الغذائي للدهون، وا�ستخدام الطاقة، بح�سب ما 
ن�سر موقع "ميديكال نيوز توداي".

العادات  ه��ذه  ا�ستمرار  اأن  الباحثون  وج��د  كما 
ال��غ��ذائ��ي��ة اخل��اط��ئ��ة ل��وق��ت ط��وي��ل ي�����وؤدي اإىل 
يف  واالأن�سولني  اجلولوكوز  من  اأعلى  م�ستويات 
االإ�سابة مبر�ش  ال��دم، وهو ما يزيد من خطر 
ال�سكري، كما يرفع من م�ستويات الكولي�سرتول 
والدهون الثالثية الذي يزيد من خطر االإ�سابة 

باأمرا�ش القلب واالأوعية الدموية.
واأج���ري���ت ال���درا����س���ة ع��ل��ى ع��ي��ن��ة ع�����س��وائ��ي��ة من 
مع  م�ساكل  من  يعانون  ال  البالغني  االأ�سخا�ش 
النمط  اإخ�ساع بع�سهم لهذا  ال��وزن، ومت  زي��ادة 

ال��غ��ذائ��ي ال�����س��ار مل��دة 8 اأ���س��اب��ي��ع، يف ح��ني اتبع 
البع�ش االآخر النمط ال�سحي.

وجبات  ث��الث  ت��ن��اول  ال�سحي  النمط  وي�سمل 
ال�سابعة  وح��ت��ى  �سباًحا  الثامنة  م��ن  اأ�سا�سية 
م�ساء، اأما النمط املتاأخر فت�ستهلك فيه الوجبات 

حتى ال�ساعة الثانية ع�سرة م�ساء.
ارتباًطا وثيًقا  الباحثون  النتائج وجد  وبتحليل 
وا�سطراب  ال��وزن  وزي���ادة  الوجبات  تاأخري  بني 

التمثيل الغذائي.
واأكدت الدرا�سة اأهمية تناول الوجبات يف اأوقات 
م��ب��ك��رة م���ن ال���ي���وم وع����دم ت���اأخ���ريه���ا اإىل وقت 

الحق.

الوجبات املتاأخرة توؤدي لزيادة الوزن وا�ضطراب التمثيل الغذائي

م�صاركان يف يوم موكب كولونيابريد يغطيان راأ�صيهما بفرا�صات وهمية يف �صارع كري�صتوفر يف كولونيا باأملانيا.  )ا ف ب(

يف بيتنا كان لنا جريان مميزون عن غريهم بوجود فرد �ساد�ش من دون الب�سر. كان هذا الفرد هو الببغاء 
فتافيت ال�سكر، وكان فتافيت ال�سكر ببغاء جيد ال�سمع واي�سا جيد الكالم، كان ال يكف عن الكالم ابدا وعن 
اف��راد اال�سرة دائما يبعدونه عن مكان جمل�سهم حتى ال يلتقط ما  ترديد كل ما ي�سمع ولذلك فقد كان 
يقولونه ويعلنه .. لكن يف نف�ش الوقت كانوا بحبون جمال�سته وعندما يكون لديهم �سيف ثقيل كان يكفي 
ان يرتكوا فتافيت ال�سكر ليقوم بواجبه من ترديد كالمه او ال�سحك عليه.ومع مرور االيام اخذ فتافيت 
ال�سكر يلتقط ما ي�سمعه ويراه على �سا�سة التلفاز مع م�ساعدة احمد له، فبمجرد ظهور م�سهد الية معركة 
يبداأ فتافيت ال�سكر يف ال�سراخ اي اي ال�سرط .. ال�سرط. حرامي حرامي حرامي.. ال�سرطة .. في�سحك 
اجلميع. لكن والد احمد كان دائما ي�سرخ فيه لي�سكت الن �سوته مزعج وكان ي�سل حتى اجلريان مما دعا 
والد احمد يف التفكري ببيعه اومنحه ملن يريد فكانت هذه الفكرة �سدمة قوية لهم جميعا وخا�سة احمد .. 
حتى جاء يوم وكان الوقت قد اقرتب من منت�سف الليل واجلميع نيام وفتح باب املطبخ بهدوء ودخل منه 
ل�سان اإىل ال�سالة ب�سرعة وقاما بتجميع حمتويات ال�سقة ل�سرقتها وعند ذلك وباأح�سا�ش فتافيت ال�سكر 
ال�سكر  انا فتافيت  ال�سكر  انا فتافيت  ال�سكر  انا فتافيت  ال�سراخ وب�سوت عال  ابدا اخذ يف  الذي ال يخيب 
البيت  وك��ان �سوته مزعجا جعل من يف   .. .. حرامي.. حرامي  ال�سرطة.. حرامي  ال�سرطة..   .. ال�سرطة 

يفقزون مفكرين ملاذا ي�سرخ.. وهذاما �سنعرفه غدا .. 


