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كائن غام�ض مغطى بالأ�صداف 

اأثار كائن �شخم مت العثور عليه مغطى بالأ�شداف بالقرب من �شواطئ 
ويلز حرية ال�شكان، ومل يتمكوا من التعرف على طبيعة هذا املخلوق 
الغام�ض. وكان بع�ض املارة ي�شريون بالقرب من ال�شاطئ يف كارامارثر 
�شاير، عدما �شاهدوا خملوقاً غريباً مغطي بالأ�شداف، وملقى على 
الربيطانية.  مييريور  اأوردت �شحيفة  ما  دون حييراك، بح�شب  الرمال 
ال�شاطئ، وعندما  اإىل  �شوزي واتكينز واأ�شرتها كانوا يف زيارة طويلة 
ال�شهل  ميين  يكن  ومل  الغريب،  بالكائن  فوجئوا  اأخيييرى،  مييرة  عيييادوا 
التعرف على طبيعة هذا املخلوق، خا�شة واأن الأ�شداف كانت تغطية 
ال�شخم  للكائن  فيديو  مقطع  �شورت  التي  �شوزي  وقالت  بالكامل. 
"كان هذا يف �شاطئ بريي بورت، حيث بداأت تظهر خملوقات �شخمة 
اأثار �شجة  ت�شبه الدود من داخل الأ�شداف". وكان كائن م�شابه قد 
يف العام املا�شي، عندما �شوهد بالقرب من اأحد ال�شواطئ يف نيوزلندا، 
واأ�شارت التكهنات يف ذلك الوقت، اإىل اأن املخلوق الغام�ض، ما هو اإل 
اأنه  اأييييام،  بعد  التحريات  اأظييهييرت  وبالفعل،  �شفينة.  حطام  من  جييزء 
عبارة عن لوح من اخل�شب مغطى بالأ�شداف. لكن اأحييداً مل يتمكن 

بعد من حتديد طبيعة املخلوق الذي ظهر يف ويلز حتى الآن.

جنني داخل تنني بحر عمره 200 مليون عام
عرث الباحثون يف بريطانيا، على بقايا جنني غري مولود داخل ج�شم 
200 مليون عام يف مدينة �شور�شيت  زاحف بحري يزيد عمره عن 
ا�شم  العلماء  عليه  اأطلق  الييذي  البحري  الكائن  وعا�ض  الربيطانية. 
احلقبة  يف  الدينا�شورات  ع�شر  من  مبكر  وقت  يف  البحر"  "تنني 

اجلورا�شية، وكان طوله ي�شل اإىل نحو 3.5 مرت. 
وي�شم  �شنتيمرتات،   7 يتجاوز  ل  اجلنني  طييول  اإن  الباحثون  وقييال 

بع�ض الفقرات والأ�شالع والعظام غري مكتملة النمو.
اأن اجليينييني، كييان ل ييييزال يف  اأدليييية، ت�شري اإىل  وعييرث الييبيياحييثييون على 
اأن  اإىل  الكت�شاف،  هييذا  وي�شري  مييوتييه،  عند  والنمو  التطور  مرحلة 
كانت  مييرتاً،   20 من  اأكييرث  اإىل  تنمو  اأن  ميكن  التي  الإكثيا�شورات 
تتكاثر بالولدة، على عك�ض الدينا�شورات التي ت�شع البيو�ض، بح�شب 

�شحيفة مريور الربيطانية.
دين لوماك�ض من جامعة مان�ش�شرت، والذي قاد فريقاً من الباحثني 
الربيطانيني والأملان قال "توفر هذه العينة روؤية جيدة ملدى حجم 
هذه الأنواع، كما تقدم لنا منوذجاً جديداً حليوانات الإكثيا�شور�ض، 

وهو منوذج فريد من الدينا�شورات".
يييذكيير اأن هيييذا احليييييييوان، اكييتيي�ييشييف عييلييى �ييشيياحييل �ييشييوميير�ييشيييييت خالل 
من  جمموعة  بني  احلييال  به  وانتهى  املا�شي،  القرن  من  الت�شعينات 

املعرو�شات، يف متحف ولية �شاك�شونيا مبدينة هانوفر الأملانية.

ال�صجن ل�صيادين بحوزتهم 6600 �صمكة قر�ض 
اأ�شدر قا�ض يف الإكوادور اأحكاما ب�شجن 20 �شيادا �شينيا ملدد ت�شل 
اأربع �شنوات بتهمة ال�شيد غري امل�شروع قبالة جزر جالباجو�ض  اإىل 

حيث عرثت ال�شلطات على 6600 �شمكة قر�ض بحوزتهم.
التي ترفع   999 ال�شلطات �شفينة ال�شيد فو يوان يو لنغ  و�شادرت 
من  طيين   300 متنها  وعلى  اآب  اأغ�شط�ض  منت�شف  يف  ال�شني  علم 
�شاللت مهددة بالنقرا�ض اأو �شبه منقر�شة ومن بينها اأ�شماك قر�ض 

اأبو مطرقة.
�شنوات  واأربيييع  �شنة  بني  تييرتاوح  بال�شجن  اأحكاما  اإن  القا�شي  وقييال 
5.9 مليون  اإىل جانب تغرميهم  اأفييراد طاقم ال�شفينة  �شدرت بحق 

دولر.
وقالت وزارة خارجية الإكوادور اإنها تقدمت باحتجاج ر�شمي لل�شني 
على وجود �شفن قرب اجلزر التي األهمت العامل الربيطاين ت�شارلز 
داروييين بنظرية التطور. كانت الييوزارة ذكرت هذا ال�شهر اأن وانغ يو 
لني �شفري ال�شني يف الإكوادور قال اإن بالده تريد اتخاذ كل الإجراءات 

الالزمة لو�شع نهاية لهذه املمار�شات غري القانونية.
وتبعد اجلزر نحو األف كيلومرت غربي �شاحل الإكوادور على املحيط 

الهادي.
يف  ال�شيد  متار�ض  كانت  ال�شينية  ال�شفينة  اإن  البيئة  وزارة  وقالت 

املحمية البحرية بجزر جالباجو�ض.
وقالت احلكومة اأم�ض الثنني اإن الإكوادور �شت�شادر ال�شفينة و�شتلقى 

الأ�شماك النافقة يف البحر.
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طائرات حلماية 
ال�صباحني من القر�ض

طيار  بييدون  الييطييائييرات  ميين  دورييييات  ت�شيري  اأ�شرتاليا  يف  ال�شلطات  تعتزم 
مزودة بنظام ك�شف لأ�شماك القر�ض، اعتباراً من ال�شهر القادم بالقرب من 
ال�شالمة وحماية  اأنظمة  البالد، وذلك يف حماولة لتح�شني  ال�شواطئ يف 

ال�شباحني من هجمات هذه الأ�شماك املفرت�شة.
و�شتقوم طائرات الدرون التي تعمل بالبطاريات، بتقدمي بث حيث للم�شغل، 
والذي يقوم بعد ذلك با�شتخدام برنامج خا�ض لتحديد موقع القر�ض يف 
ذكرت  ما  بح�شب  الب�شرية،  العني  من  دقيية  اأكييرث  ب�شكل  احلقيقي،  الوقت 

�شحيفة مريور الربيطانية.
واأظهرت الدرا�شات، اأن الب�شر لديهم دقة ترتاوح بني 20 و%30، عندما 
يتعلق الأمر بتف�شري البيانات من ال�شور اجلوية، للك�شف عن ن�شاط اأ�شماك 
القر�ض. وبح�شب الدكتور نايني �شارم، وهو باحث يف كلية التكنولوجيا يف 
�شيدين، فاإن هذه الن�شبة، ميكن تعزيزها لت�شل اإىل نحو %90 با�شتخدام 
برامج الك�شف. ويقول �شارما "الأمر ل يتعلق با�شتبدال الب�شر ب�شكل كلي، 
بل مب�شاعدتهم على اإجناز العمل ب�شكل اأف�شل مع مزيد من الدقة، وهذا 

ما يعمل عليه التطبيق".
وامل�شادر  طيار،  بدون  الطائرات  من  امللتقطة  الفيديو  اأ�شرطة  وت�شتخدم 
القر�ض من  اأ�شماك  النظام، ومتييز  املتاحة لتح�شني خوارزميات  الأخرى 

املخلوقات البحرية الأخرى وال�شابحني والقوارب.

في�صبوك يحظر الإعالنات 
على ال�صفحات املزيفة

اأ�شهر  اأعلنت �شركة في�شبوك التي تدير 
عدم  العامل  يف  اجتماعي  توا�شل  موقع 
ترتبط  اإعالنات  ببث  للمعلنني  ال�شماح 
م�شتقلة  جهات  اأكييدت  اإخبارية  بق�ش�ض 
اأنها  �شدقها  وتيياأكيييييد  الأخييبييار  لفح�ض 
اأخبار مزيفة. كما قررت �شركة في�شبوك 
موقع  على  اإعالنات  بن�شر  ال�شماح  عدم 
ن�شر  تييكييرر  الييتييي  لل�شفحات  في�شبوك 

اأخبار مزيفة اأو مواد غري مقبولة.
العمالقة  الأمريكية  ال�شركة  واأ�ييشييارت 
اأن هذا التحديث �شي�شاعد يف احلد  اإىل 
املزيفة،  الأخيييبيييار  وانييتيي�ييشييار  تيييوزييييع  مييين 
هذه  تبث  التي  ال�شفحات  �شيحرم  كما 

الأخبار من حتقيق مكا�شب مالية.
ل�شفحات  اأمييثييليية  ال�شركة  ر�ييشييدت  وقييد 
للو�شول  في�شبوك  اإعييالنييات  ت�شتخدم 
اإىل اجلمهور ون�شر الأخبار املزيفة على 

نطاق اأو�شع.
ووفقا للقواعد اجلديدة، فاإن ال�شفحات 
التاأكد  يييتييم  قيي�ييشيي�ييض  نيي�ييشيير  تييكييرر  الييتييي 
اأنييهييا مييزيييفيية، ليين تتمكن ميين �شراء  ميين 

اإعالنات على موقع في�شبوك. 

مركبة ف�صاء ت�صتعد 
للغو�ض يف زحل 

الف�شاء  اإن مركبة  م�شوؤولون  قال 
الطريان  لإدارة  التابعة  كا�شيني 
�شتنهي  الأمريكية-نا�شا  والف�شاء 
عاما   13 ا�شتمرت  التي  مهمتها 
منت�شف  يف  زحييييييل  كييييوكييييب  اإىل 
باإر�شال  املييقييبييل  اأييييليييول  �ييشييبييتييمييرب 
بيييييييانيييات حييتييى الييلييحييظيية الأخيييييرية 
اأن تغو�ض يف الغالف اجلوي  قبل 

لكوكب زحل املحاط بحلقات.
ف�شاء  مركبة  اأول  هييي  وكا�شيني 
تدور حول زحل و�شتقوم بالغو�ض 
الكوكب  حيييليييقيييات  بيييييني  الأخيييييييييري 
اأيلول  �شبتمرب   15 يف  والييفيي�ييشيياء 
بعد 21 جولة غو�ض. و�شتحرتق 
تتحرك  وهيييييي  اليييفييي�يييشييياء  ميييركيييبييية 
مييبييا�ييشييرة �ييشييوب اليييغيييالف اجلوي 

املدمر للكوكب الغازي العمالق.
املركبة  تنهي  الأخييييري  وبييالييغييو�ييض 
قيييدميييت خاللها  مييهييميية  كييا�ييشييييينييي 
التغريات  �شملت  رائييدة  اكت�شافات 

املو�شمية على �شطح زحل.
امل�شوؤول  العامل  نيبور  كورت  وقال 
عييين بييرنييامييج املييركييبيية كييا�ييشييييينييي يف 
ميييييوؤمتييييير ميييييع الييي�يييشيييحيييفيييييييني عرب 
النفاث  الدفع  معمل  من  الهاتف 
التابع لنا�شا يف كاليفورنيا "املهمة 
كانت ناجحة بجنون وقوة وجمال 

و�شتنتهي يف غ�شون اأ�شبوعني".
�شتقدم  املييركييبيية  اإن  نييا�ييشييا  وقييياليييت 
تقريبا  الفعلي  الييوقييت  يف  بيييييانييات 
عييين اليييغيييالف اجليييييوي ليييزحيييل اإىل 
اأن تفقد التيي�ييشييال مييع الأر�يييض يف 
بتوقيت  �شباحا   4.54 اليي�ييشيياعيية 
املحيط الهادي يوم 15 �شبتمرب .

وليام وهاري يحييان 
ذكرى وفاة ديانا 

ييييقيييوم الأميييييييييريان وليييييييييام وهييييياري 
الأمرية  الراحلة  والدتهما  بتاأبني 
ديييانييا قييبييل ييييوم ميين حييلييول ذكرى 

مرور 20 عاما على وفاتها.
ممثلي  مييع  الأميييييريان  و�شيجتمع 
ديانا  دعييمييتييهييا  خيييرييييية  جييمييعيييييات 
مقر  حيييييث  كن�شنجتون،  ق�شر  يف 
اإقييامييتييهييمييا احلييييايل واليييييذي كانت 
يف  قتلت  اأن  اإىل  والدتهما  ت�شكنه 
حادث �شيارة يوم 31 اأغ�شط�ض اآب 
عاما،   20 مييرور  وبعد   .1997
اليي�ييشييدارة يف  ديييانييا لتحتل  عييييادت 

ال�شحف وو�شائل الإعالم.
اأ�شرار جديدة عن حياتها  ون�شرت 
وانييتيي�ييشييرت جمييمييوعيية كيييبيييرية من 
التلفزيونية  الييوثييائييقييييية  الأفييييالم 

بحلول الذكرى.

املياه وال�سلطة
وتن�شح ا�شت�شارية التغذية العالجية الدكتورة منال �شرف 
الأ�شحى؛ يف مقدمتها  بعيد  ن�شائح خا�شة  بعدة  الدين، 
�شاعة؛  بن�شف  الطعام  تناول  قبل  امليياء  من  كوبني  تناول 
مللء املعدة، وامل�شاعدة على ال�شبع، مع �شرب كميات كافية 

من املاء على مدار اليوم.
كما تن�شح بالبدء بتناول ال�شلطة قبل الوجبة الأ�شا�شية 
ال�شلطة،  طبق  يت�شمن  وبيياأن  واللحوم،  الأرز  من  املكونة 
الييبييقييدونيي�ييض واخليييييل والييليييييمييون لييلييميي�ييشيياعييدة عييلييى حرق 

الدهون.
وحتذر من الإكثار من تناول اللحوم، م�شريًة اإىل �شرورة 
الدهن  اإزاليييية  الييلييحييم، وميييراعييياة  الكييتييفيياء بقطعتني ميين 
منهما قبل الطهي، مع تقليل كمية الكربوهيدرات وعدم 

الإفراط يف تناول الأرز.

فواكه اللحوم
الدكتور  العالجية  التغذية  ا�شت�شاري  يحذر  جانبه،  من 
من  لكونها  اخلييييروف؛  )لييييية(  تيينيياول  ميين  حلمي،  حممد 
الدهون امل�شبعة التي تعمل على �شد ال�شرايني، ورفع ن�شبة 

الكول�شرتول؛ ما قد ُيحدث نوبة قلبية!
ويقدم عدًدا من الن�شائح يف حالة تناول الف�شة والكر�شة 
امل�شاعفات  لتجنب  اللحوم؛  فواكه  من  وغريها  واملمبار 
الييتييي تييبييداأ ميين عيي�ييشيير الييهيي�ييشييم، وقيييد تيي�ييشييل اإىل الت�شمم 

الغذائي احلاد، اإ�شافة اإىل احتمالت ارتفاع الكول�شرتول 
يف الدم.

مع  اخل�شراء  ال�شلطة  تناول  من  الإكثار  ن�شائحه،  ومن 
كل وجبة. وي�شدد بدوره على فائدة البقدون�ض يف تطهري 
لييتيينيياول هذه  اأ�يييشيييرار م�شاحبة  اأي  ميين  والييوقيياييية  املييعييدة 

الأطعمة.
الوجبة،  بعد  الليمون  ع�شري  بتناول  ييا  اأييي�ييشً ين�شح  كما 
وبييتيينيياول 3 اأكيييواب ميين ال�شاي الأخيي�ييشيير طييوال اأييييام عيد 
زائد، واحلماية من م�شكالت  اأي وزن  الأ�شحى؛ خل�شارة 

اله�شم.
الييلييحييوم، وين�شح ب�شلق  تيينيياول  ويييحييذر ميين الإ�يييشيييراف يف 
اأو �شويها بدًل من تناولها مقلية؛ ما يزيد ن�شب  اللحوم 

الدهون فيها، مع �شرورة اإزالة الدهن قبل ال�شواء.
خالل  الن�شويات  مييكيياَن  اخليي�ييشييروات  با�شتبدال  وين�شح 

الوجبة؛ لتجنب ع�شر اله�شم.
لكونها  الييوجييبيية؛  بعد  الكيوي  فاكهة  بتناول  ين�شح  كما 

ت�شاعد على ه�شم الربوتينات.

اللحم امل�سوي
ويقدم عدًدا من الن�شائح عند �شوي اللحوم للتخل�ض من 
اأ�شرار ال�شوي؛ منها الإكثار من تناول البقدون�ض، وال�شري 
ما ل يقل عن ن�شف �شاعة خالل اأيام العيد؛ للتخل�ض من 

ال�شموم املرتاكمة داخل اجل�شم.

كما ين�شح بالنتظار حتى ي�شبح الفحم جمًرا كاماًل بلون 
البدء  اأحمر متوهج ول يخرج منه الدخان الأبي�ض قبل 
الناجت عن  اأك�شيد الكربون  بال�شوي؛ حيث يعد غاز ثاين 
ال�شرطان،  التي ت�شبب  ال�شامة  الغازات  الفحم، من  حرق 
اللحم حتى الحيييرتاق؛ لأنييه بدوره  تييرك  كما يحذر من 

ي�شبب ال�شرطانات.
اأميييا اأ�ييشييحيياب الأمييرا�ييض املييزميينيية، فعليهم اتييبيياع عييدد من 
اأي  ولتجنب  �شحتهم،  على  حفاًظا  الإ�شافية؛  الن�شائح 

م�شاعفات حمتملة.
الدكتور  القلب  اأمييرا�ييض  ا�شت�شاري  ين�شح  جانبه،  وميين 
اإن على مري�ض  حممود طنطاوي، بعدة ن�شائح، ويقول: 
القلب اللتزام باحلذر، وعدم الإفراط يف تناول الطعام؛ 
ن�شبة  ارتييفيياع  اإىل  الييلييحييم  الييدهييون يف  تييييوؤدي ن�شب  حيييييث 
الكول�شرتول يف الدم، وتراكم الدهون يف الأوعية الدموية. 
وين�شح بتقليل امللح من الطعام، واإزالة الدهن من اللحوم، 

وحتمي�ض العي�ض يف الفرن دون اأي �شمن اأو دهن.
تناول  الإ�شراف يف  ا عدم  اأي�شً فعليهم  ال�شكر  اأما مر�شى 
اللحوم؛ لأن ذلك يزيد ن�شبة ال�شكر يف الدم نتيجة تاأثر 

البنكريا�ض، واأن تكون اللحوم م�شلوقة جيًدا.
والتوابل  الأمييالح  عن  بالبتعاد  ال�شغط  مر�شى  وين�شح 
بييتيينيياول قطع �شغرية من  والييدهييون الييزائييدة، والكييتييفيياء 
كاخل�شروات؛  بييالألييييياف،  غنية  اأطييعييميية  وتيينيياول  الييلييحييم، 

للم�شاعدة على اله�شم.

حتتوي وجبات عيد الأ�سحى على ن�سب 

والكربوهيدرات  ال��ده��ون  من  كبرية 

الوزن  زي��ادة  اإىل  كرثتها  ت��وؤدي  التي 

الدم،  يف  الكول�سرتول  ن�سبة  وارتفاع 

�سيما  ل  ال�سحة،  على  �سلًبا  توؤثر  كما 

مر�سى ال�سغط وال�سكر والقلب.

لتناول  �سامًل  دليًل  الأطباء  ويقدم 

يف  خ�����س��ائ��ر  دون  الأ���س��اح��ي  حل���وم 

لأ�سحاب  خا�سة  ون�سائح  ال�سحة، 

الأمرا�ض املزمنة.

اأف�صل عالج طبيعي 
ل�صعال املدّخن

ي�شكو املدّخنون عادة من ال�شعال، والذي 
لتنظيف  اجل�شم  ميين  فعل  كييرد  يييحييدث 
الكيميائية  امليييواد  ميين  التنف�ض  جمييرى 
التي تدخل اإليه �شمن دّخان ال�شيجارة. 
عندما ي�شتمر هذا ال�شعال ملدة 3 اأ�شابيع 
املدّخن"،  "�شعال  با�شم  ُيييعييرف  اأكييرث  اأو 
م�شحوباً  اأو  اأحيييييانيياً  جييافيياً  يييكييون  وقيييد 

ببلغم يف كثري من الأوقات.
املجندين  بييني  اأجييريييت  درا�ييشيية  وبح�شب 
من  ي�شكو  املتحدة  الييوليييات  يف  ال�شبان 
40 باملائة ممن يدّخنون  �شعال املدّخن 
يدّخنون  ممييين  بيييامليييائييية  و27  ييييومييييييياً، 
ب�شكل غري منتظم. ومن اأهم الأعرا�ض 
امل�شاحبة ل�شعال املدّخن التهاب احللق.

اأف�شل العالجات:
واأجنح  اأف�شل  التدخني  عن  • الإقالع 

املدّخن.  �ييشييعييال  مييين  لييلييتييخييّليي�ييض  و�ييشيييييليية 
بعد  اأ�شهر   3 حتى  ال�شعال  ي�شتمر  قييد 

الإقالع ثم يختفي.
بيي�ييشييرب الييكييثييري من  اجليي�ييشييم  • تييرطيييييب 
ال�شاي  ذلك  يت�شمن  "ل  وال�شوائل  املاء 

والقهوة".
• الغرغرة با�شتمرار.

اأو  اليييدافيييئ  امليييياء  مييع  الييعيي�ييشييل  • تيينيياول 
اأو  مييّرة  الأع�شاب  اأو غريه من  البابوجن 

اأكرث يف اليوم.
• متارين التنف�ض العميق.

الغرفة. يف  مرّطب  • ا�شتخدام 
التمارين الريا�شية. • ممار�شة 

ال�شحية  الأطعمة  من  املزيد  تناول   •
وخا�شة اخل�شروات واحلم�شيات.

البخار. • حّمامات 

ن�صائح لتناول حلوم الأ�صاحي دون خ�صائر يف ال�صحة
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�ش�ؤون حملية

حتت رعاية من�سور بن زايد 

بيت اهلل احلرام اإىل  القدمية  الطرق  اإرث  الذاكـــــرة" ي�صتعيد  رحلــــــة يف  احلــــج:  "معر�ض 

مبنا�سبة عيد الأ�سحى ومبادرات جامعة الإمارات يف عام اخلري

كلية الأغذية والزراعة تتربع بعدد 60 راأ�صًا من مزارع الإنتاج احليواين لهيئة الهالل الأحمر الإماراتي

•• اأبوظبي  - الفجر

ال�شاقة  الذاكرة" اإرث طرق الرحالت  "احلج: رحلة يف   ي�شتعيد معر�ض 
الييقييارات، ويييعييد ق�شم  الييتييي كييان حييجيياج بيت اهلل احليييرام يقطعونها عييرب 
الرحالت من اأبرز اأق�شام هذا املعر�ض الذي يقام حتت رعاية �شمو ال�شيخ 
�شوؤون  وزيييير  الييييوزراء،  جمل�ض  رئي�ض  نييائييب  نهيان،  اآل  زاييييد  بيين  من�شور 
هيئة  مييع  بالتعاون  الكبري  زايييد  ال�شيخ  جامع  مركز  وينظمه  الرئا�شة، 
اأبوظبي لل�شياحة والثقافة، خالل الفرتة من 20 �شبتمرب القادم وي�شتمر 
حتى 19 مار�ض 2018 يف رحاب جامع ال�شيخ زايد الكبري مبنا�شبة مرور 
10 �شنوات على افتتاحه حيث كانت �شالة عيد الأ�شحى عام 2007 اأول 

�شالة تقام فيه.
رحلة  ذكريات  وي�شتعيد  املعر�ض  من  كبريا  حيزا  الرحالت  ق�شم  وياأخذ 
حج املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، 
امللون حينها تفا�شيل الرحلة  التلفزيون  1979 ونقل  التي قام بها عام 
التي  التقارير  هييذه  املعر�ض  ويعر�ض  مرئية،  يومية  تقارير  خييالل  ميين 
تعود اإىل �شركة اأبوظبي لالإعالم، يظهر فيها ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نهيان، طيب اهلل ثراه، يف مقابلة تلفزيونية اأجريت معه من م�شعر "منى" 

يتحدث فيها عن املقا�شد وراء احلج.
كان  الييتييي  ال�شعوبات  الذاكرة"  يف  رحييليية  "احلج:  معر�ض  ي�شتعيد  كما 
احلج،  فري�شة  لأداء  الحتييياد  قيييييام  قبل  الإميياراتيييييون  احلييجيياج  يتكبدها 
ول�شيما الطرق الوعرة التي كانوا يقطعونها على ظهور اجلمال اأو �شريا 

على الأقدام، اأو عرب ميناء الدمام يف ال�شعودية يف رحلة بحرية م�شنية.
وقال �شعادة يو�شف العبيديل مدير عام مركز جامع ال�شيخ زايد الكبري: 
اإن اجلامع بات وجهة ثقافية بارزة ي�شتقطب حوايل خم�شة ماليني زائر 
�شرح  اأف�شل  كاأحد  الثاين  املركز  يف  وجيياء  الثقافات،  خمتلف  من  �شنويا 
اأجراه  ت�شويت  التوايل وفق  2017 على  و   2016 لعام  عاملي  معماري 
فريدا،  ا�شالميا  معماريا  �شرحا  كونه  جانب  اإىل  اأدفييايييزر،  تريب  موقع 

ي�شاهم يف تكري�ض القيم ال�شامية التي يتميز بها ديننا احلنيف.
واأ�شاف �شيتمكن الزوار من خالل ت�شليط ال�شوء على الركن اخلام�ض يف 
الإ�شالم ومكانة احلج اإىل بيت اهلل احلرام يف نفو�ض امل�شلمني من التعرف 
حيث  الييكييربى،  ال�شعرية  هييذه  يف  والثقايف  احل�شاري  التوا�شل  قيم  اإىل 
ير�شد املعر�ض تاريخ تطور رحلة احلج لي�ض من خالل الطرق والأدوات 
اأعداد امل�شلمني امللبني للنداء  اأي�شا من خالل تزايد  والتقاليد فقط، بل 

الرباين من كل اأ�شقاع الأر�ض، والق�ش�ض الإن�شانية املرتبطة بهم.
له  املغفور  املوؤ�ش�ض  الوالد  بفكر  خا�ض  ب�شكل  يرتبط  املعر�ض  اأن  واأو�شح 
التم�شك  اإىل  الداعي  ثييراه،  اهلل  نهيان، طيب  اآل  �شلطان  بن  زايييد  ال�شيخ 

بقيم الإ�شالم ال�شمحة والح�شان للنا�ض.

من جهته قال �شعادة �شيف �شعيد غبا�ض مدير عام هيئة اأبوظبي لل�شياحة 
بهذه  الإميياراتييي  جمتمعنا  عالقة  اإىل  النتباه  يلفت  املعر�ض  والثقافة: 
الرحلة الروحانية التي تتج�شد فيها معاٍن كثرية، لعل من اأبرزها امل�شاواة 
والإح�شان  والعفو  التع�شب  ونبذ  اخللق  وح�شن  والتوا�شع  والت�شامح 
املوؤ�ش�ض  الوالد  بها  التي متيز  الأبييرز  ال�شمات  والإخال�ض للمبادئ، وهي 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه"، الذي �شرب 
اأروع مثل يف الت�شامح ، وقدم منوذجاً يحتذى به، كقائد م�شلم عربي ويف 

لدينه ووطنه واأمته، و�شفرياً عاملياً لالإ�شالم مبواقفه العاملية اخلرّية.  
لعالقة  الييتيياريييخييي  اليي�ييشييرد  على  املييعييرو�ييشييات  تقت�شر  ليين  واأ�ييشيياف غبا�ض 
اإىل هييذه املنطقة من �شبه  الإ�ييشييالم  اأن دخييل  جمتمعنا برحلة احلييج منذ 
الأ�شواء  �شي�شلط  واإمنييا  الهجرة،  الثامنة من  ال�شنة  العربية يف  اجلزيرة 
اأي�شاً على ابتكارات امل�شلمني الأوائل لت�شهيل رحلة احلج، من خالل بناء 
ال�ييشييرتاحييات وحفر الآبيييار على طييرق احلييج الييربييية، ومييا رافييق ذلييك من 

تقاليد وفنون حتتفي مبو�شم احلج العظيم.
يت�شمن املعر�ض �شرداً تاريخياً دقيقا لتطور الطرق التي عربها احلجاج 
هذه  عييرب  تكون  الييذي  املييعييريف  الرث  ويتتبع  الييطييائييرات،  ا�شتحداث  قبل 
التي  النجوم  مواقع  لتحديد  فلكية  اأدوات  فيها  ا�شتخدمت  التي  الرحلة 
حتدد الطرق ال�شحيحة اإىل مكة املكرمة، مثل ال�شطرلب، وموؤ�شر اجتاه 

القبلة الذي مكن من حتديد اجتاه ال�شالة عرب هذه الرحلة الطويلة. 
يت�شمن املعر�ض قطع اأ�شلية من هذه الأدوات مثل ال�شطرلب النحا�شي 
اإىل عام  ابراهيم، من املغرب، ويعود  اأحمد بن حممد بن  املوقع من قبل 

متحف  مقتنيات  من  وهو  ميالدي(   1712/1711( هجري   1123
جمموعة  من  القبلة  موؤ�شرات  من  جمموعة  تعر�ض  كما  الوطني.  زايييد 
ا�شالمية خمتلفة  اإىل فرتات  تعود  ال�شالمي،  للفن  داوود خليلي  نا�شر 
والنحا�ض  املييطييلييي  اخليي�ييشييب  مييثييل  خمتلفة  ميييواد  �شنعها  يف  وا�ييشييتييخييدمييت 
بيانية لطرق احلج  ر�شوم  مييواد. كما يعر�ض  والعاج واجللد وغريها من 
عرب اجلزيرة العربية مع ت�شليط ال�شوء على الأماكن التي توقف عندها 
احلجاج ، مثل �شجرة "ال�شبهانة" املعمرة بالقرب من مدينة ال�شلع، واآخر 
لطرق �شلكها م�شلمو العامل عرب قارتي اأفريقيا واآ�شيا و�شول اإىل بيت اهلل 
احلرام، ومنها �شبكة �شكة حديد احلجاز التي اأقامها العثمانيون بدايات 
الذي  امل�شروع  وهييو  املكرمة،  مبكة  الكربى  املييدن  لربط  الع�شرين  القرن 
يعد مف�شليا يف تاريخ احلج اإذ �شاهم يف تي�شري رحلة احلج ومهد للمزيد 
من التحديث يف الرحلة، وتعر�ض جمموعة نادرة من ال�شور والبطاقات 
الربيدية التي وثقت امل�شروع حتى تدمريه اأثناء احلرب العاملية الثانية، 
اأوا�شط  يف  اخلدمة  دخلت  التي  البواخر  ع�شر  اإرث  املعر�ض  ي�شتعيد  كما 
ال�شور  القارات، ومن بني  الع�شرين و�شرعت من رحلة احلج عرب  القرن 
النادرة يف املعر�ض �شور غرق �شفينة حجاج قبالة �شواحل دبي عام 1968 
يف طريقها اإىل باك�شتان، وهي من اأر�شيف امل�شور ال�شهري نور علي را�شد. 

ومييين بيييني اأبيييييرز املييعييرو�ييشييات الأخييييييرى؛ خمييطييوطييات اإ�ييشييالمييييية، و�شور 
املوؤ�ش�شات  ميين  جمموعة  ميين  اإعييارتييهييا  مت  واآثييييار،   اأر�شيفية  فوتوغرافية 
واملقتنيات  اخلا�شة  املقتنيات  من  جمموعة  جانب  اإىل  والعاملية،  املحلية 

ال�شخ�شية وتذكارات احلج التي قدمها اأفراد املجتمع. 

•• العني - الفجر

الإن�شانية  املييبييادرات  تعزيز  يف  الييدوليية  لتوجهات  تلبية 
خلدمة املجتمع يف عام اخلري، ومبنا�شبة عيد الأ�شحى 
ال�شركاء  ميييع  امليي�ييشييرتك  لييلييتييعيياون  وتيييعيييزييييزا  املييييبييييارك، 
ال�ييشييرتاتيييييجيييييني، تييربعييت كييلييييية الأغيييذيييية واليييزراعييية 
بجامعة الإمارات بعدد 60 راأ�شا من ال�شاأن واملاعز من 
الإنتاج احليواين ملزارع الكلية يف منطقة الفوعة ل�شالح 
العني،  فييرع مدينة  الإمييياراتيييي  الأحييميير  الييهييالل  هيئة 
وذلك �شباح الثالثاء املوافق 29  اأغ�شط�ض اجلاري، يف  
املبنى الهاليل ، بح�شور �شعادة الأ�شتاذ الدكتور حممد 
 – اأحمد احلالمي  وال�شيد  – مدير اجلامعة،  البيلي 
مدير مكتب التربعات بهيئة الهالل الأحمر الإماراتي 
احل�شرمي  غالب  الدكتور  والأ�شتاذ  العني،   فرع   –
والأ�شتاذ  العلمية،  لل�شوؤون  اجلامعة  مدير  نائب   –
الدكتور بهانو �شاودري – عميد كلية الأغذية والزراعة، 
واأو�شح  الييكييلييييية.  وكيييييل  الييظيياهييري  عائ�شة  والييدكييتييورة 
اأن  اجلامعة  مييدييير  البيلي  حممد  الييدكييتييور-  الأ�ييشييتيياذ 
هذه املبادرة تاأتي متزامنة مع مبادرات جامعة الإمارات 

خلدمة املجتمع يف عام اخلري ، وتلبية لتوجهات قيادتنا 
يف  متاأ�شلة  كقيمة  اخلييريي  العمل  تعزيز  يف  الر�شيدة 
نفو�ض  الرتبوي يف  النهج  لهذا  وتاأ�شيال  اأبناء،  نفو�ض 
هذه  على  للحفاظ  جيياهييدييين  ن�شعى  الطلبة،  اأبيينييائيينييا 
ملا  الر�شيدة  قيادتنا  برعاية  الرفيعة  الإن�شانية  القيم 
فيه خري اإن�شان الإمارات، وهي مبادرة  اإن�شانية �شادقة 
املحتاجني مبنا�شبة  ال�شرور والفرح يف نفو�ض  لإدخييال 
عام اخلري وعيد الأ�شحى املبارك اأعاده اهلل على الأمة 
العربية والإ�شالمية باخلري واليمن والربكات.  فيما 
اأ�شاد ال�شيد اأحمد احلالمي – مدير مكتب التربعات 
بالتعاون  العني،  فرع  الإماراتي  الأحمر  الهالل  بهيئة 
العربية  الإمييارات  جامعة  بني  وال�شرتاتيجي  امل�شتمر 
املييتييحييدة والييهيييييئيية، وتييقييدم بيياليي�ييشييكيير والييتييقييدييير لإدارة 
اجلامعة وطلبتها موؤكدا على اأن املبادرات الجتماعية 
وا�شعاً  ترحيبا  تلقى  اجلامعي  املجتمع  يف  والإن�شانية 
التطوعي  بالعمل  يتعلق  فيما  وخا�شة  الهيئة،  لييدى 
واملعار�ض اخلريية وهو جهد م�شهود ودائم لأحدى اأهم 
اجلهات احلكومية الداعمة للهيئة يف خمتلف الفعاليات 

والأحداث على ال�شعيديني املحلي والدويل.

برعاية من�سور بن زايد

"عرفة"  اإجازة  للعمل" خالل   "نعم  من  مواطنني   206 التقني" ميكن  "اأبوظبي 
•• اأبوظبي – الفجر

واملهني،  التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز  يوا�شل 
امل�شاركة  من  ومواطنة  مواطن   206 متكني  يف  جناحاته 
بييحييمييا�ييض �ييشييديييد يف فييعيياليييييات اليييييدورة احلييياديييية عيي�ييشييرة من 
الربنامج الوطني املتميز "نعم للعمل" التي ينظمها اأبوظبي 
التقني خالل الفرتة من 20-31 اأغ�شط�ض اجلاري، حيث 
اإىل   15 اأعمارهم ما بني   اأبييدى املواطنون - ممن تييرتواح 
الييربنييامييج حتى  على موا�شلة  كييبييرياً  – اإ�ييشييراراً  �شنة   21
املخبوزات،  �شناعة  قطاعات  ويف  عييرفيية،  يييوم  اإجيييازة  خييالل 
واملبيعات، وخدمة العمالء، باعتبارها من املجالت احليوية 
يف �شوق العمل بالقطاع اخلا�ض وذلك يف نخبة من مراكز 
اأبوظبي،  يف  واملختارة  الرائدة  التجارية  وال�شركات  الت�شوق 

والعني، ودبي، وال�شارقة.
اليي�ييشيياميي�ييشييي مييدييير عيييام مركز  �ييشييعييادة مييبييارك �شعيد  وكييييان 
بجولة  قام  قد  واملهني  التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي 
�شاملة تفقد خاللها فعاليات نعم للعمل والتقى مع نخبة 

ميين املييواطيينييني امليي�ييشيياركييني، حيث اأعيييرب عيين فييخييره ب�شباب 
اأداء  يف  امل�شرف   النموذج  يقدمون  الذين  الإميييارات  وفتيات 
كافة واجبات ومهام املهن التي يعملون فيها باملخابز، ومركز 
الت�شوق، خالل الإجازة ال�شيفية بل وخالل اإجازة يوم عرفة، 
ملواجهة زحام املت�شوقني وخدمتهم واإ�شعادهم مبنا�شبة عيد 
مدى  يعك�ض  احلما�ض  هييذا  اأن  اىل  لفتاً  املييبييارك،  الأ�شحى 
جناح ا�شرتاتيجية اأبوظبي التقني يف غر�ض وتنمية احل�ض 
الوطني العايل لدى الطلبة وال�شباب حباً للوطن والقيادة 
الر�شيدة، وتقديراً مل�شوؤولياتهم يف خدمة املجتمع الإماراتي 

ب�شكل عام.
واأ�شاف �شعادة مبارك ال�شام�شي فقال اأن "نعم للعمل" ياأتي 
يف اإطار تنفيذ توجيهات القيادة الر�شيدة  ممثلة يف �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه 
مكتوم  اآل  را�ييشييد  بيين  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�ييشيياحييب  اهلل، 
الييوزراء حاكم دبي رعاه  الدولة رئي�ض جمل�ض  نائب رئي�ض 
اآل نهيان ويل  زايد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  اهلل، و�شاحب 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، ب�شرورة 

يتم  التي  الناجحة  الإ�شرتاتيجية  الربامج  كافة  اإ�شتمرار 
الالزمة  املهارات  الدولة  وفتيات  �شباب  اإك�شاب  خاللها  من 
اأبناء املجتمع يف القطاع  لأداء  املهن والأعمال الهامة لدى 
اخلا�ض، وهو الأمر الذي  يتوافق مع وروؤية اأبوظبي 2030 
وم�شتقبل دولة الإمييارات العربية املتحدة خالل مرحلة ما 

بعد النفط، وخالل كافة املراحل امل�شتقبلية القادمة.
التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز  عام  مدير  ولفت 
الوطن يف  وفتيات  �شباب  206من  م�شاركة  اأن  اىل  واملهني 
الدورة احلالية من "نعم للعمل" يف قطاع املخابز، واملبيعات، 
وخدمة العمالء، يعك�ض حر�شهم على الإ�شتفادة من الإجازة 
ال�شيفية يف جمالت تفيدهم وتعدهم للم�شتقبل، وجتعلهم 
اأكرث قدرة على حتمل م�شوؤوليات العمل يف املجالت واملهن 
الهامة يف القطاع اخلا�ض باعتباره جزء رئي�شي من اإقت�شاد 
اأولييييياء الإمييييور اىل تنمية هييذا الييوعييي لدى  الييييدول، داعييييياً 
اأبناء  ت�شجيع  يف  الييهييام  اليييدور  لهم  ليكون  مييبييكييراً،  اأبنائهم 
الإمارات على اإقامة م�شروعاتهم الإقت�شادية والإ�شتثمارية 
الأهمية  ذات  املهن  ميين  بالكثري  الغني  اخلييا�ييض  القطاع  يف 

مع  ين�شجم  اليييذي  الأمييير  وهييو  املجتمع،  يف  الإ�شرتاتيجية 
املرزوقي  حممد  علي  واأو�ييشييح  الر�شيدة.  القيادة  توجيهات 
الدورة  اأن  التقني"  "اأبوظبي  يف  الإمييييارات  مييهييارات  رئي�ض 
اجلديدة من "نعم للعمل" تركز على تنمية مهارات الطلبة 
واحللوى  املخبوزات  �شناعة  مراحل  كافة  لأداء  املواطنني 
واإدارة املخابز، اإ�شافة اىل تطوير مهاراتهم يف خدمة العمالء 

واملبيعات بالتجزئة من خالل العمل املبا�شر مع اجلمهور يف 
جمالت الإلكرتونيات، واخل�شروات والفواكه، وغريها من 
اأق�شام البيع يف كربى املوؤ�ش�شات اخلا�شة ومنها كارفور التابع 
ملجموعة ماجد الفطيم، وغريها من املوؤ�ش�شات املتخ�ش�شة 
التي متلك الإمكانيات املتكاملة لإك�شاب املواطنني  خمتلف 

املهارات املطلوبه يف �شوق العمل بالدولة.

العني للتوزيع حتتفل بيوم 
املراأة الإماراتية الثالث

•• العني – الفجر

حتتفل �شركة العني للتوزيع اإحدى �شركات هيئة مياه وكهرباء ابوظبي بيوم 
28 من اغ�شط�ض من كل عام، وذلك اإميانا  املراأة الإماراتية الذي ي�شادف 
من قيادة الدولة الر�شيدة باأهمية م�شاهمات بنات الوطن ودورهن يف جهود 
الدولة  م�شرية  لدعم  قدمنه  ملا  وتكرميا  وتقديرا  البالد  ونه�شة  التنمية 
داخل الوطن وخارجه وتاأثريهن يف خدمة الوطن واملجتمع. اأعرب عبدهلل 
يوم  الحتفال  باأن  بالإنابة  للتوزيع  العني  �شركة  عام  ال�شرياين مدير  علي 
املراأة الإماراتية، يعد فر�شة لت�شليط ال�شوء على الإجنييازات التي حققتها 
وذلك  والقت�شادية  وال�شيا�شية  الجتماعية  ال�شعدة  خمتلف  على  املييراأة 
التنمية.   م�شرية  دعييم  يف  الفاعلة  وم�شاركتها  الييريييادي  املييراأة  لييدور  تقديرا 
وا�شاف ال�شرياين بان املراأة الإماراتية متكنت من حتقيق امل�شاهمة الفعالة 
يف م�شرية التنمية والتطوير، وامل�شاركة امللمو�شة يف بناء املجتمع، وذلك يف 
ظل روؤية القيادة الر�شيدة والدعم احلكومي الالحمدود من اأجل الرتقاء 
والت�شجيع  الفر�ض   اأف�شل  توفري  خييالل  من  املعطاء  الوطن  هييذا  مبكانة 
امل�شتمر لاللتحاق مبجال العمل و�شغل املنا�شب املهمة يف الدولة، وتزويدها 
بالإمكانيات والكفاءات الالزمة لتحقيق اأ�شمى الإجنازات يف خمتلف املجالت، 
مو�شحاً اأن املراأة اليوم تطمح اإىل النجاح وحتقيق الذات، ما يدفعها لتطوير 
قدراتها واحلر�ض على ا�شتكمال امل�شرية املهنية ب�شكل لفت. قدمت مدربة 
 ، اإماراتية  "اأنا  بعنوان  البلو�شي حما�شرة  ليلي  الدكتورة  الب�شرية  التنمية 
وافتخر" ملوظفات ال�شركة ا�شتعر�شت دور املراأة الماراتية وتاأثريها اخلالق 
يف بناء املجتمع املتطور، ومواجهة كل العقبات والتحديات التي تف�شلها عن 
حتقيق طموحها. وعلى هام�ض الفعاليات اأقامت ال�شركة ملوظفاتها معر�ض 
بعنوان املوظفة الإماراتية املنتجة يف املبنى الرئي�شي يهدف املعر�ض اإىل دعم 

امل�شاريع ال�شغرية، وت�شجيع املراأة الإماراتية على الإنتاج املبدع. 

مبادرة ابت�صامة توزع الورود يف البوادي مول
•• العني – الفجر

توالت فعاليات الحتفال بيوم املراأة الإماراتية يف مركز ال�شيخ حممد بن 
خالد اآل نهيان الثقايف حيث توجه فريق من مبادرة ابت�شامة بتوجيهات من 
ال�شيخة الدكتورة �شما بنت حممد بن خالد اآل نهيان رئي�ض جمل�ض اإدارة 
موؤ�ش�شات ال�شيخ حممد بن خالد اآل نهيان الثقافية والتعليمية اإىل البوادي 
مول يف مدينة العني لتوزيع الهدايا والورود على رواد املركز التجاري من 
ور�شالة  لروؤية  حتقيقا  نفو�شهن  يف  وال�شرور  البهجة  لبث  وذلييك  الن�شاء 
واأهداف املبادرة، وكانت الهدايا حتمل تغريدة ال�شيخة �شما مبنا�شبة يوم 
املراأة الإماراتية التي قالت فيها )املراأة الإماراتية عن�شرا اإيجابيا يف بناء 
املجتمع يف املا�شي واحلا�شر و�شتبقى كنهر جار يف ربوع الإمارات اأينما مر 
تفتحت على جوانبه احلياة والتطور واجلمال(  . واجلدير بالذكر اأن مبادرة 
نهيان  اآل  خالد  بن  حممد  بنت  �شما  الدكتورة  ال�شيخة  اأطلقتها  ابت�شامة 
برامج مركز  اأجمل يف عيونك" �شمن  يبدو  " ابت�شم فالعامل  �شعار  حتت 
ال�شيخ حممد بن خالد اآل نهيان الثقايف منذ عام 2014م وقد ا�شتهدفت 
املر�شى وكبار  الأطفال  املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة من  فئات عدة من 

ال�شن واأ�شحاب الهمم والأيتام والعاملني وطلبة املدار�ض وغريهم .



التهابات  اأ�ييشييحيياب  مييين  الييكييثييري  بييييداأ   
للعالجات  اليييتيييوجيييه  فييييى  امليييفيييا�يييشيييل 
املنزلية البديلة للعالجات الدوائية 
التى اأ�شبحت حتمل لهم الكثري من 
توؤثر  التى  اجلانبية  الأعييرا�ييض 
اأعيييرا�يييض اجل�شم،  بيياقييى  عييلييى 
 only my" ملوقع  ووفييًقييا 
اإن  قال  الطبى   "health
امليينييزلييييية لعالج  الييعييالجييات 

التهاب املفا�شل تت�شمن:

الوزن بع�ض  فقدان   1
زييييادة اليييوزن يييزيييد ميين ال�شغط 
على املفا�شل، و10 اأرطال من زيادة 
اليييييوزن ييي�ييشيياوى زييييييادة اليي�ييشييغييط 40 
ت�شليط  لييذلييك،  ركبتيك،  على  رطييال 
خييفيي�ييض هييييذه الييكيييييلييوات ييي�ييشيياعييد فى 

حت�شني وظائف املفا�شل.

الهوائية التمارين   2
مثل امل�شى ولعب التن�ض وال�شباحة 

عييددا كبريا من ع�شالت  اأنها حتييرك  كما  اأمثلة على متارين احلركة،  وهييى 
التى  املييزايييا  اأبييرز  وميين  التنف�ض،  وزييييادة  القلب  �شربات  معدل  لرفع  اجل�شم 
على  قدرتها  من  وتزيد  الع�شالت  تخفف  الهوائية  التمارين  هييذه  توفرها 
فقدان  على  وت�شجع  الرئة،  و�شحة  القلب،  �شربات  معدل  وحت�شن  التحمل، 

الوزن.

القيا�ض مت�ساوية  التمارين   3
ومن اأبرزها طلوع امل�شاعد.. وتتم من خالل اإن�شاء املقاومة عن طريق ت�شديد 
الع�شالت دون حتريك املف�شل، وميكن اأن تكون جيدة ب�شكل خا�ض لالأ�شخا�ض 
الذين يعانون من التهاب املفا�شل، حيث اإن بع�ض التمارين مت�شاوية التوتر 

ا مفيدة. ت�شاعد على تقوية الع�شالت اأثناء حتريك املفا�شل وهى اأي�شً

التمرين نظام  اإىل  املياه  غ�سافة   4
اإذا كنت جتد �شعوبة فى القيام بهذه التمارين الب�شيطة، فاإن النزول اإىل بركة 
�شاخنة من املاء اأو املاء العادى ت�شاعد على تقليل ال�شغط على املفا�شل، حيث 

تخفف املاء الدافئ الع�شالت لت�شبح اأكرث انحناء.

و�ساح ارتداء   5
ا  التفاف و�شاح لي�ض فقط حول العنق، ولكن حول الكوع، ومفا�شل الركبة اأي�شً
عندما ت�شتد اآلمها مع احلر�ض على عدم التفاف اأى �شىء منها باإحكام حتى 

ل ت�شبب احتبا�ض الدم فى املف�شل.

�شحة وتغذية
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فقدان الوزن وامل�صى وال�صباحة ولعب
 التن�ض اأبرز العالجات املنزلية للتهاب املفا�صل

الدماغ �سيخوخة  اإبطاء   .  1
يعمل الدماغ، عند حتفيزه، على اإنتاج خاليا ع�شبية جديدة. 
ال�شن.  يف  التقدم  مييع  الع�شبية  اخليياليييا  ميين  عيييدداً  نخ�شر 
 400 الرمادية يف اجل�شم نحو  املييادة  العلماء: )تييزن  يذكر 
 1% نحو  نفقد  وال�شتني،  اخلام�شة  �شن  بعد  ولكن  غييرام. 
�شنوياً من هذه املادة. وهذا لي�ض بقليل(. توؤثر ال�شيخوخة، 
خ�شو�شاً، على الو�شالت بني اخلاليا الع�شبية. فمع تراجع 
العلماء:  يو�شح  الييو�ييشييالت.  هييذه  ت�شعف  الييدميياغ،  ن�شاط 
يف  الييتييبييّدل، خ�شو�شاً  بييقييدرة على  الييو�ييشييالت  هييذه  )تتمتع 
الذاكرة  ميين  املنطقة  هييذه  لأن  الييذاكييرة(  )مييركييز  احل�شني 
الدماغ،  تن�شيط  اليي�ييشييروري  ميين  لذلك  با�شتمرار(.  ييفييز  حُتَ

با�شتمرار، وتغذيته للحفاظ على �شحته و�شالمة وظائفه.

احلفاظ على تروية جيدة
ل�شيخوخة  الأوىل  الأ�ييشييبيياب  اأحييد  الدموية  الأوعييييية  �شعف 
الدماغ. ف�شبكة الأوردة وال�شريان التي تغذي الدماغ متده 
الرئي�شة. ومن دون  املغذية  بالأوك�شجني والغلوكوز، مواده 
الع�شبية.  اخليياليييا  جتيييدد  يييتييوقييف  هيييذه،  اليييرتويييية  عملية 
لذلك من املنطقي اأن ين�شح الأطباء باحلفاظ على �شالمة 
الأوعية الدموية بعد �شن اخلام�شة والأربعني اأو اخلم�شني. 
كييذلييك يييلييزم تييفييادي ارتييفيياع �شغط اليييدم، اليييذي ُيعترب من 
ذلك،  اإىل  بالإ�شافة  الألييزهييامييير.  ملر�ض  امل�شببة  العوامل 
اإذا اأردنا تزويد الدماغ باإمداد فاعل ومنتظم من الغلوكوز، 
ل ال�شكر البطيء )بقول، معكرونة، حبوب...(  يجب اأن نف�شّ

على ال�شكر ال�شريع )حلويات، م�شروبات غازية...(.

اأطعمة م�سادة للأك�سدة
ييي�ييشيياهييم اليينييظييام الييغييذائييي الييغيينييي مبيي�ييشييادات الأكييي�يييشيييدة يف 
بييالييدميياغ. ومن  امليي�ييشييرة  اليي�ييشيياميية  الييفيي�ييشييالت  التخل�ض ميين 
املتوافرة  البوليفينولت  املييجييال:  هييذا  يف  املفيدة  الأطعمة 
حتد  )الكركم...(.  والتوابل  )العنب...(  النباتات  بع�ض  يف 
وال�شريوتونني،  الدوبامني  تفكك  من  البوليفينولت  هذه 
ت�شبطان مزاجنا وحوافزنا.  اأ�شا�شيتني  كيماويتني  مادتني 
يو�شح اخلرباء اأن )الأ�شخا�ض الذين يتمتعون مب�شتقبالت 
دماغية جيدة م�شوؤولة عن تثبيت الدوبامني يعي�شون عمراً 

مديداً. فهذا ما نراه لدى املعمرين(.

ن�ساط ج�سدي �سروري
على  للحفاظ  الفاعلية  العالية  الو�شائل  اإحييدى  الريا�شة 
ج�شمنا  يفرز  التمارين،  ممار�شة  فخالل  الييدميياغ.  �شالمة 
الدم  يف  الأوك�شجني  نقل  ت�شّهل  هرمونات  الإنييدورفييييينييات، 

وتييينييي�يييشيييط اليييهيييرميييونيييني 
امليييييييي�ييييييييشييييييييوؤولييييييييني عييين 

الإح�شا�ض بال�شعادة: 
اليييييييييييييدوبييييييييييييياميييييييييييييني 

واليييي�ييييشييييريوتييييونييييني. 
اأي�شاً  للريا�شة  ولكن 

عندما  اأخييييييييييرى:  ميييييييييزة 
منار�ض التمارين الريا�شية مدة 

يوّلد  يومياً،  دقيقة  الثالثني  تتجاوز 
اأن�شجة  اإجييهيياد حمييدود يف  ذلييك موا�شع 
اليييدمييياغ، فيحفز  اجليي�ييشييم، خيي�ييشييو�ييشيياً يف 
اإنتاج BDNF، نوع من )الفيتامينات( 
امليييفيييييييدة ليييليييدمييياغ، يييحييفييز بييييييدوره جتدد 
ذلك،  اإىل  بالإ�شافة  الع�شبية،  اخلاليا 
َمن  فيحقق  اليييذاكيييرة،  الييريييا�ييشيية  تن�شط 
ميار�شون متارين ريا�شية بانتظام نتائج 
اأف�شل يف الختبارات املعرفية، خ�شو�شاً 

يف جمال الرتكيز، املرونة الفكرية، واحلفظ.

مراقبة الوزن
الييزائييد والإفيييراط يف تناول الطعام اإىل كثري  الييوزن  يييوؤدي 
من الف�شالت داخل اجل�شم. واإذا مل ينجح هذا الأخييري يف 
التخل�ض منها بفاعلية، ت�شبح �شامة وم�شرة بالدماغ. يذكر 
اخلرباء: )ترتاكم هذه اجلذور املوؤك�ِشدة، فرت�شل الأن�شجة 
الدهنية اإ�شارات اإىل وجود التهاب يلتقطها الدماغ. ومبا اأن 
الف�شالت  هذه  من  التخل�ض  عن  تعجز  الع�شبية  اخلاليا 

املرتاكمة، تعاين اأذى كبرياً(.

احلفاظ على الت�سال بالنا�ض
وال�شودوكو  واليي�ييشييطييرجن  املتقاطعة  الكلمات  اأن  نييخييال  قييد 
كافية للحفاظ على املادة الرمادية، اإل اأنها ل تن�شط �شوى 
الألعاب  هذه  اأن  �شحيح  العقلية.  قدراتنا  من  �شغري  جزء 
حتييمييليينييا عييلييى الييتييفييكييري مبيينييطييق، لييكيين عييمييل اليييدمييياغ اأكرث 
احلفاظ  ال�شروري  من  اأن  اخلييرباء  يعترب  لذلك  تعقيداً. 
التعلم،  مييتييابييعيية  الجييتييميياعييييية،  الييعييالقييات  ميين  �شبكة  عييلييى 
امللمو�ض  التاأثري  اخلييرباء  يحدد  امل�شائل.  ب�شتى  والهتمام 
هذه  حتفز  الدماغ:  على  والعاطفية  الجتماعية  للعالقات 
العالقات اإفراز الأو�شيتو�شني، اأو ما ُيعرف بهرمون التعّلق. 
املفتاح  الدوبامني، هذا  الهرمون، ين�شط  اإطالق هذا  وعند 
الكيماوي الذي يعزز رغبتنا يف العي�ض. كذلك ي�شاهم العمل 
اأظهرت  فقد  و�شليمة.  �شحية  بطريقة  ال�شن  يف  التقدم  يف 
ال�شتني  �شن  بعد  اإ�شافية  عمل  �شنة  كييل  اأن  حديثة  درا�ييشيية 
 .3% بن�شبة  الزهامير  مبر�ض  الإ�شابة  احتمال  تخف�ض 
تفادي  �شرط  الييدميياغ،  ل�شحة  مفيداً  العمل  ُيعترب  لذلك 
التوتر والإجهاد، لأن القلق والكاآبة ي�شكالن عاملني رئي�شني 

يف ت�شريع عملية ال�شيخوخة.

ن�سائح الأطباء
�شن  يف  البدء  ال�شروري  من  الييدميياغ،  �شحة  على  للحفاظ 
اخلام�شة والأربعني اأو اخلم�شني مبحاربة ارتفاع �شغط الدم، 
ممار�شة الريا�شة، الهتمام ب�شتى الأمور، والحتكاك بكثري 
امل�شنني  اأن  الدرا�شات  برهنت  م�شرة.  فالعزلة  النا�ض.  من 
التفكريية  مييقييدراتييهييم  يييفييقييدون  وحييدهييم  يقيمون  الييذييين 
على  نحافظ  اأن  مبكان  الأهمية  ميين  لذلك  اأكيييرب.  ب�شرعة 
امل�شتحيل  ميين  احلييييياة.  اإلينا  مييا حتمل  كييل  وتقبل  دوافييعيينييا 
راهناً تفادي مر�ض الزهامير متاماً. لكن برهنت اكت�شافات 
مهمة اأن حماربة الداء ال�شكري، ارتفاع �شغط الدم، والوزن 
الزائد ت�شّكل عنا�شر مهمة للوقاية من هذا املر�ض بعد �شن 
اخلام�شة والأربعني. ل تختلف عقول املعمرين عن غريهم 
بخ�شائ�ض  يتمتعون  اأنييهييم  يف  �شك  ل  اليينييا�ييض.  ميين 
ال�شكري.  داء  يييعييانييون  ول  جيييييدة  وراثييييييية 
الختالف  وجييييه  لييكيين 
يبقى  الييرئييييي�ييض 
اأنييييييهييييييم 

يحافظون على العتدال يف �شتى اأمور احلياة وعلى ن�شاط 
واندفاع عاليني.

احليوية الأع�ساء  على  احلفاظ   .2
ل �شك يف اأن عوامل كثرية ت�شّرع �شيخوخة ج�شمنا واأع�شائنا 
ال�شيئ ومنط احلياة  الغذائي  التبغ والنظام  احليوية، مثل 
للحفاظ  املهمة  الطرق  بع�ض  اإليكم  الن�شاط.  من  اخلييايل 

على اأع�شائنا احليوية.

القلب: ع�سلة يجب تدريبها
ج�شمنا  يف  الع�شلية  الكتلة  تييرتاجييع  ال�شن،  يف  التقدم  مييع 
وتزداد ن�شبة الدهون. ومن املوؤكد اأن منط احلياة اخلايل من 
الن�شاط والإكثار من الأطعمة الغنية بالدهون ي�شرعان هذه 
فالأن�شجة  الوعائية.  القلبية  عواقبها  ويفاقمان  الظاهرة 
الدهنية تزيد الأوعية الدموية �شماكة. كذلك يلحق ارتفاع 
اأمييا الإجييهيياد، فيزيد معدل  بها.  كييبييرياً  الييدم �ييشييرراً  �شغط 
احتمال  ويزيد  القلب  نب�ض  يرفع  ما  الييدم،  الكورتيزول يف 
الإ�شابة ب�شغط الدم. نتيجة لذلك، تزداد الأوعية الدموية 
�شالبة، ما ميهد الطريق اأمام ظهور اأمرا�ض قلبية وعائية. 
يعترب اأطباء كرث ال�شكريات العامل الأكرث �شرراً. فالإفراط 
يف ا�شتهالكها على مدى 15 اإىل 20 �شنة يوؤدي اإىل �شرر 
بالغ يف اجل�شم: يوؤدي الإفراط يف تناول ال�شكر ال�شريع اإىل 
اإحدى  بالغليكوزيل،  الربوتينات  ارتييبيياط  ظيياهييرة  ت�شريع 
اإىل ت�شّلب  الظاهرة  الأبييرز. فتوؤدي هذه  ال�شيخوخة  اآليات 
الييدمييوييية. يف  الأوعييييية  اخليياليييا، وخ�شو�شاً خاليا جييوانييب 
يزوده  لأنيييه  للج�شم  مهماً  البطيء  ال�شكر  ُيعترب  املييقييابييل، 
بالطاقة. لذلك اإذا اأردت اأن حتمي جهازك القلبي الوعائي، 
فمار�ض اأحد اأنواع ريا�شة التحمل من دون اأن تتخطى احلد 

الأق�شى لنب�ض قلبك.

الرئتان: حمايتهما �سرورية
علماً  مرونتها،  ال�شن  يف  التقدم  مع  الهوائية  ال�شعب  تفقد 
اأن هذه الظاهرة تزداد حدة مع التدخني والتعر�ض لتلوث 
الهواء  اأحياناً حت�شني نوعية  الهواء. قد يكون من ال�شعب 
عن  الإقيييييالع  بييالييتيياأكيييييد  ن�شتطيع  اأنيينييا  اإل  نتن�شقه،  الييييذي 
نف�شه  الإن�شان  ي�شتعيد  اخلم�شني،  �شن  يف  حتى  التدخني. 
اإىل  اأ�شبوعني  بنحو  التدخني  عيين  التوقف  بعد  الطبيعي 
الإ�شابة  خطر  يييعيياود  �شنتني،  غ�شون  ويف  اأ�شابيع.  ثالثة 
التي  امل�شتويات  اإىل  النييخييفييا�ييض  وعييائييييية  قلبية  بيياأمييرا�ييض 
�شحة  على  للحفاظ  ولكن  املييدخيينييني.  غييري  عيييادًة  يواجهها 
يو�شح  الريا�شة.  ممار�شة  اأي�شاً  ال�شروري  من  الرئتني، 
لذلك  النف�ض.  �شيق  م�شاكل  يحّد من  التمرن  اأن  اخلييرباء 
جل�شة  ابييداأ  والرك�ض.  امل�شي  ريا�شية  مبمار�شة  ين�شحون 
بالتاأكيد.  التحمية  بعد ممار�شة متارين  بالرك�ض،  التمرن 
وعندما ت�شعر اأن نف�شك بداأ ي�شيق، اأكمل التمرن م�شياً. ثم 
اأعد الكّرة. اأما العدو الآخر الذي يجب الحرتاز منه، فهو 
الأمالح  العظم  خ�شارة  عملية  تييوؤدي  العظم.  ترقق  مر�ض 
الرئتني  على  ي�شعب  ما  الظهر،  انحناء  اإىل  هييذه  املعدنية 
هذا  ميين  الييوقيياييية  اأ�ييشيياليييييب  وت�شمل  �شليم.  ب�شكل  التنف�ض 
املر�ض تناول الكال�شيوم والفيتامني D وممار�شة 

الريا�شة.

ال����ك����ب����د 
م����رك����ز 
حماربة 

ال�سموم
يييييييييعييييييييمييييييييل 
على  اليييكيييبيييد 

ا�شتهالكه  تفادي  يجب  لذلك  اجل�شم.  من  ال�شموم  اإخييراج 
كذلك  ال�شكر.  اأو  بييالييدهييون  غنية  اأطعمة  بتناول  بيياإفييراط 
ميكن اأن يوؤدي بع�ض الأدوية اإىل خلل يف عملية الأي�ض يف 
الكبد. لذلك من ال�شروري الكتفاء بتناول ما هو �شروري 
بالن�شبة  ال�شلبية  وتاأثرياتها  فوائدها  بدقة،  وتقييم،  منها 

اإىل �شخ�ض م�شن.

الكليتان م�سفاة اجل�سم
الكليتان ف�شالت اجل�شم. ولكن كي تعمال بفاعلية  ت�شفي 
املاء. يبداأ الإح�شا�ض بالعط�ض بالرتاجع بني  اإىل  حتتاجان 
الظاهرة بعد �شن  الأربعني، وت�شتد هذه  اإىل  الثالثني  �شن 
يقل  ل  ما  ب�شرب  اجلفاف  تفاَد  لذلك،  وال�شتني.  اخلام�شة 
عن 1.5 لرت من املاء يومياً. ول داعي لزيادة كمية املاء هذه 
كليتينا  حالة  تقييم  اأي�شاً،  ن�شتطيع،  ال�شن.  يف  التقدم  مع 
فاإذا  الكرياتينني.  ن�شبة  لتحديد  دم  لفح�ض  باخل�شوع 
اإىل �شعوبة  كانت هذه الن�شبة مرتفعة، ُيعترب ذلك موؤ�شراً 
تواجهها الكليتان يف التخل�ض من الربوتينات غري املتحللة 

يف الع�شالت.

ن�سائح الأطباء
يييجييب اليييتيييحيييرك كييلييمييا تيي�ييشيينييت ليينييا اليييفييير�يييشييية. كيييذليييك من 
ال�شروري الهتمام جيداً مبا نتناوله. ين�شح بع�ض الأطباء 
برتك طاولة املائدة قبل ال�شعور بال�شبع كاماًل، مع اأن ذلك 
ل يعني األ ن�شتمتع بوجبة لذيذة من حني اإىل اآخر. ولكن 
من اجليد و�شع اجل�شم، اأحياناً، يف حالة من القلق حلمله 

على العمل.

للن�ساط والعظام  الع�سلت   .3
�شحيح اأن الع�شالت والعظام ت�شاعدنا على الوقوف، اإل اأنها 
ت�شاهم يف تعزيز خرينا العام. ومن هنا تن�شاأ اأهمية احلوؤول 
دون تدهور حالتها. بني �شن الأربعني واخلام�شة والأربعني، 
تفقد الع�شالت �شدتها. لكن هذه امل�شكلة لي�شت عابرة. فال 
اأي�شاً  ت�شمل  بييل  احلييركيية،  على  الع�شالت  وظييائييف  تقت�شر 
يف  ت�شاهم  كييذلييك  اجليي�ييشييم.  حيييرارة  و�شبط  الأييي�ييض  عملية 
من  تتاألف  امل�شادة  الأج�شام  لأن  بالعدوى،  الإ�شابة  تفادي 

بروتينات ع�شلية.
تت�شل الع�شالت بالعظام، التي تفقد اأي�شاً كثافتها وجودتها 
مع التقدم يف ال�شن. ويف حالة املراأة، تزداد هذه امل�شكلة حدة، 

عادة، مع بلوغها �شن الياأ�ض، ما يزيد من احتمال اإ�شابتها 
م�شاكل  معاجلة  املمكن  من  ولكن  والك�شور.  العظم  برتقق 
ال�شحية  التعديالت  بع�ض  باإدخال  والعظم هذه  الع�شالت 

اإىل منط حياتنا.

اأهمية الربوتينات
 متّثل الع�شالت نحو %80 من خمزوننا من الربوتينات. 
لذلك من ال�شروري تناول كمية كافية منها كل يوم، علماً 
اأن عملية تكوين الربوتينات الع�شلية ترتاجع بنحو 28% 
ُين�شح َمن تخطوا �شن  الع�شرين وال�شتني. لذلك  بني �شن 
ال�شتني بتناول غرام اإىل غرام ون�شف الغرام من الربوتني، 
يومياً، مقابل كل كيلوغرام من وزنهم. ويف�شل تناول اجلزء 
بغية  الييغييداء  على  اأو  �شباحاً  الربوتينات  هييذه  ميين  الأكيييرب 

ال�شتفادة منها بفاعلية.

�سرورة تناول الفيتامني D والكال�سيوم
ي�شاهم الفيتامني D يف تثبيت الكال�شيوم يف العظام، اإل اأنه 
قلما يتوافر يف الطعام. ومبا اأن الب�شرة حتتاج اإىل التعر�ض 
لأ�شعة ال�شم�ض مدة ل تقل عن 15 دقيقة يومياً للح�شول 
على مقدار كاٍف من هذا الفيتامني، ين�شح اخلرباء بتناول 
800 وحييدة دولية من  مكمالت غذائية حتتوي على نحو 

الفيتامني D يومياً.
اأما الكال�شيوم، فنح�شل عليه من الأطعمة فح�شب، خ�شو�شاً 
�شبانخ،  )بقدون�ض،  اخل�شار  اأنييواع  بع�ض  احلليب،  م�شتقات 
بها،  يو�شى  التي  اجلرعات  اأما  معدنية.  ومياه  وبروكويل( 

فتبلغ غراماً يومياً.

ن�سائح الأطباء
من ال�شروري تاأمني حاجة اجل�شم من الكال�شيوم والفيتامني 
والعظام.  الع�شالت  �شحة  على  للحفاظ  والربوتينات   D
الع�شل. يجب  ترهل  لتفادي  تبقى �شرورية  الريا�شة  لكن 
مثاًل،  الأطييبيياء،  ين�شح  لذلك  اخلامل.  احلياة  منط  جتنب 
امل�شعد. كذلك يجب تخ�شي�ض  بدًل من  الييدرج  با�شتخدام 
اأمام  ميين  للنهو�ض  العمل  دوام  خييالل  ق�شرية  ا�ييشييرتاحييات 
الريا�شية  التمارين  وت�شمل  والتحرك.  الكمبيوتر  �شا�شة 
املفيدة للع�شالت امل�شي وركوب الدراجة. اإل اأن هذه لي�شت 
كافية وحدها للحفاظ على �شحة العظم، الذي يحتاج اإىل 

حتفيز ليجدد ذاته. لذلك مار�ض ريا�شة الرك�ض اأو القفز.

ركز على اتباع نظام حياة جديد

حافظ على �صبابك رغم تقدمك يف ال�صن

على  احلفاظ  �سبيل  كثرية  علمية  درا�سات  اأظهرت 
�سحة جيدة اأطول فرتة ممكنة. ترتكز هذه العملية 
بغذائنا،  الهتمام  جيد:  حياة  نظام  اتباع  على 
العتناء بج�سمنا، حتفيز قدراتنا العقلية، احلفاظ 
على ع�سلتنا... ل �سك اأن هذا الربنامج يتطلب منا 
جهدًا، اإل اأن النتيجة ت�ستحق العناء. اإليكم بع�ض 
الن�سائح التي يقدمها اخلرباء للحفاظ على ال�سباب 

مع التقدم يف ال�سن. 
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العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/5620  عمايل جزئي
اىل املييدعييي عييليييييه / 1-وييي�ييشييت �ييشييبيياييي�ييض انييرتنييا�ييشيييييونييال لييلييتييجييارة �يييييض.ذ.م.م 
اأقام  قييادار خييان  قد  املدعي /�شيد عييارف �شاب  ان  جمهول حمل القامة مبا 
 30575( وقييدرهييا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الييدعييوى  عليك 
درهيييييم( وتيييذكيييرة عيييييودة مبييبييلييغ )2000 درهيييييم( والييير�يييشيييوم واملييي�يييشيييارييييف رقم 
الربعاء  ييييوم  جل�شة  لييهييا  وحييييددت    MB173674643AE:ال�شكوى
املوافق 2017/9/20 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف 
او  مييذكييرات  ميين  لديك  مييا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  ميين  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/7115  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الرئي�شي لتجميل احلدائق �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /ا�شغر خان �شورات �شاه  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  عييودة  وتذكرة  درهييم(   21045( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وحيييددت    MB175529213AE:ال�شكوى رقييم  وامل�شاريف  واليير�ييشييوم 
 ch1.A.2:بالقاعة �ض   08.30 ال�شاعة   2017/10/2 املوافق  الثنني  يوم  جل�شة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لييذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/8398  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�شني زانق زونق جانق هونق اعمال فنية �ييض.ذ.م.م جمهول 
الييدعييوى ومو�شوعها  اأقييام عليك  تييايييوو  قد  املدعي /وليو  ان  حمل القيياميية مبا 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )13420 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�شكوى:MB176455359AE  وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
 ch1.A.1:لها جل�شة يوم الحد املوافق 2017/9/10 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لييذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/5320  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�شم�ض ال�شفا ملقاولت البناء �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأقييام عليك الدعوى ومو�شوعها  مبا ان املدعي /حممد يا�شني حممد را�شد  قد 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )11660 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb173665368ae  وحددت لها 
لذا  القا�شي  مبكتب  �ض   08.30 ال�شاعة   2017/9/13 املوافق  الربعاء  يوم  جل�شة 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/8180  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-تريبل �شتار لالعمال الفنية جمهول حمل القامة مبا ان 
املطالبة  الييدعييوى ومو�شوعها  اأقييام عليك  �شليم عييالم  قد  فييراج  املدعي /�ييشييدام 
درهم(   2000( مببلغ  عييودة  وتذكرة  درهييم(   15385( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وحيييددت    MB176170137AE:ال�شكوى رقييم  وامل�شاريف  واليير�ييشييوم 
 ch1.A.2:جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/9/11 ال�شاعة 15.00 م�شاءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لييذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/7290  عمايل جزئي
اىل امليييدعيييي عييليييييه / 1-داميييييونييييد جييوييي�ييض لييلييرتكيييييبييات املييعييدنييييية �ييييييض.ذ.م.م 
اأقام  قييد  املييدعييي /رحييميين �شوكت �شوكت علي   ان  جمهول حمييل القيياميية مبييا 
 20092( وقييدرهييا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الييدعييوى  عليك 
درهيييييم( وتيييذكيييرة عيييييودة مبييبييلييغ )2000 درهيييييم( والييير�يييشيييوم واملييي�يييشيييارييييف رقم 
يوم  جل�شة  لييهييا  وحييييددت    MB175377561AE/2017:ال�شكوى
الثنني املوافق 2017/10/2 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/7383  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-نيو ال�شبلي للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممد اخرت ح�شني  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  عييودة  وتذكرة  درهييم(   18814( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وحيييددت    MB175598877AE:ال�شكوى رقييم  وامل�شاريف  واليير�ييشييوم 
 ch1.A.5:بالقاعة �ض   08.30 ال�شاعة   2017/9/25 املوافق  الثنني  يوم  جل�شة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لييذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/3941  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- الومكو المارات �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ 2017/8/13 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها 
ل�شالح/جو�شيف مورينجامياليل توما�ض بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي 
يلتحق بخدمة  نقدا ما مل  او  العودة لوطنه عينا  وبتذكرة  درهييم  مبلغ )81716( 
�شاحب عمل اخر عند تنفيذ احلكم وباملنا�شب من الر�شوم وامل�شروفات ورف�شت 
ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/2036  عمايل  جزئي 

حمل  جمهول  �ييييض.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  لالعمال  �شام  عييليييييه/1-  املييدعييي  اىل 
املحكمة  بييان  نعلنكم  عبدالواحد  حممد  عبداهلل  املدعي/حممد  ان  مبا  القيياميية 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/6/12 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/

للمدعي مبلغ  تييوؤدي  باأن  عليها  املدعى  بالزام  حممد عبداهلل حممد عبدالواحد 
مل  ما  عينا  ال�شياحية  الدرجة  على  موطنه  اىل  العودة  وتذكرة  درهييم   )10.035(
يلتحق املدعي بالعمل لدى رب عمل اخر وباملنا�شب من امل�شروفات واعفت املدعي 
من ن�شيبه منها . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  العييالن  هييذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/4679  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-قمر ال�شحراء للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الييدعييوى ومو�شوعها  اأقيييام عليك  قييد  دييين  احمد حممد  /اف�شل  املييدعييي  ان  مبييا 
درهييم( وتذكرة عودة مببلغ )3000  وقييدرهييا)65276  املطالبة مب�شتحقات عمالية 
درهم(والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB170977178AE  وحددت لها 
 ch1.A.5:بالقاعة ال�شاعة 08.30 �ض  املوافق:2017/9/20  جل�شة يوم الربعاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لييذا 
حالة  ويف  الأقييل،  على  اأيييام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/7783  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ام ات�ض �شي للمقاولت �ييض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /عبداملجيد حممد حنيف قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
عييودة مببلغ )2000 درهييم( وتييذكييرة  مب�شتحقات عمالية وقييدرهييا)11236 درهييم( 
لها  وحيييددت    MB175938255AE:ال�شكوى رقييم  وامل�شاريف  واليير�ييشييوم 
جل�شة يوم الحد املوافق:2017/9/10 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/5637  عمايل جزئي
�ييض.ذ.م.م جمهول حمل  املحدودة  العقارية  املدعي عليه / 1-�شركة العتماد  اىل 
الدعوى  عليك  اأقييام  قد  عبدالكرمي  ثابت  عبدربه  /خالد  املدعي  ان  القامة مبا 
عودة  وتذكرة  درهييم(  وقييدرهييا)88400  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
  mb173158362ae:مببلغ )2000 درهم(والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى
اليي�ييشيياعيية 08.30 �ض  امليييييييييوافيييييييييق:2017/10/1  يييييوم الحيييييد  لييهييا جييليي�ييشيية  وحييييييددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لييذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/6528  عمايل جزئي
املدعي / ان  القيياميية مبا  �يييض.ذ.م.م جمهول حمل  املدعي عليه / 1-جاليبي  اىل 
كييوتييال كيييومييياران �ييشييرييييييفييا�ييشييان قييد اأقييييام عييليييييك اليييدعيييوى ومييو�ييشييوعييهييا املطالبة 
عييودة مببلغ )2000 درهييم( وتييذكييرة  مب�شتحقات عمالية وقييدرهييا)31364 درهييم( 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb174466651ae  وحددت لها جل�شة 
لذا   ch1.A.5:بالقاعة �ض   08.30 ال�شاعة  امليييوافيييق:2017/9/13  الربييعيياء  يييوم 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/8181  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-تريبل �شتار لالعمال الفنية جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /حممد حممدي عبدالكرمي ابو كري�شة قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
درهييم( وتذكرة عودة مببلغ )2000  وقييدرهييا)15390  املطالبة مب�شتحقات عمالية 
وحددت    MB176170095AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  درهم(والر�شوم 
 ch1.A.2:لها جل�شة يوم الحد املوافق:2017/9/10 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لييذا 
حالة  ويف  الأقييل،  على  اأيييام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/7704  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مركز اندلج لل�شعر جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/�ييشييلييمييى �ييشييبييري �ييشييبييري احييمييد قييد اأقييييام عييليييييك اليييدعيييوى ومييو�ييشييوعييهييا املطالبة 
درهم( عييودة مببلغ )1500  وتذكرة  درهييم(  وقييدرهييا)9240  مب�شتحقات عمالية 

لها  وحييددت    MB175663649AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم 
القا�شي  مبكتب  �ض   08.30 ال�شاعة  امليييوافيييق:2017/9/13  الربييعيياء  يييوم  جل�شة 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على الأقل، ويف حالة  مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3279  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-فلور دك للمقاولت �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /دوركا راو ناكا �شاتيانارايانا ماين ماين قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
عييودة مببلغ وقدره  املطالبة مب�شتحقات عمالية وقييدرهييا)23389 درهييم( وتذكرة 
  AE169098565MB:ال�شكوى رقييم  وامل�شاريف  درهم(وبالر�شوم   800(
وحيييييددت لييهييا جييليي�ييشيية ييييوم الييثييالثيياء امليييييييوافيييييييق:2017/9/26 اليي�ييشيياعيية 08.30 �ض 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لييذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/5438  عمايل جزئي
القيياميية مبا  1-يييونيييييك لالعمال اخل�شبية جمييهييول حمييل   / املييدعييي عليه  اىل 
اأقييييام عليك الييدعييوى ومييو�ييشييوعييهييا املطالبة  ان املييدعييي /بييرافييني جيياجنيييييد قييد 
مب�شتحقات عمالية وقييدرهييا)13350 درهييم( وتذكرة عييودة مببلغ وقييدره )800 
درهم(وبالر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:AE174524633MB  وحددت 
لها جل�شة يوم الربعاء املوافق:2017/9/13 ال�شاعة 08.30 �ض مبكتب القا�شي 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على الأقل، ويف حالة  مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/4567  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ان�شبري ارت�ض �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /

�شانافا�ض بوزهانكارايالت كونهمحمد قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
عييودة مببلغ )3000 درهييم( وتييذكييرة  مب�شتحقات عمالية وقييدرهييا)51788 درهييم( 
  mb173203535ae:ال�شكوى رقييم  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
اليي�ييشيياعيية 08.30 �ض  املييييييوافييييييق:2017/10/10  الييثييالثيياء  ييييوم  لييهييا جل�شة  وحييييددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لييذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/4708  عمايل جزئي

املدعي  ان  القامة مبا  �يييض.ذ.م.م جمهول حمل  بيياي  1-اي�شي   / عليه  املدعي  اىل 
مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الييدعييوى  عليك  اأقيييام  قييد  حممد  بيك  /ح�شني 
درهم(والر�شوم   1000( مببلغ  عيييودة  وتييذكييرة  درهييييم(  وقييييدرهييييا)49755  عمالية 
يوم  جل�شة  لها  وحيييددت    mb172715516ae:ال�شكوى رقييم  وامليي�ييشيياريييف 
فاأنت  لذا   ch1.A.5:بالقاعة �ض   08.30 ال�شاعة  املييوافييق:2017/9/13  الربعاء 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 
فاأن  الأقييل، ويف حالة تخلفك  اأيييام على  م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/6545  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اميربي�شاريو لدارة املنا�شبات جمهول حمل القامة مبا ان 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأقام عليك  بارامبا قد  نالوكاودي  املدعي /جيني�ض 
عييودة مببلغ )1000 درهييم( وتييذكييرة  مب�شتحقات عمالية وقييدرهييا)78691 درهييم( 

والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB175019567AE/2017  وحددت 
لها جل�شة يوم الثنني املوافق:2017/9/25 ال�شاعة 08.30 �ض مبكتب القا�شي لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/7744  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-املهند�شون املتحدون ملقاولت البناء �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /حممد عبدالرحمن احمد حممد قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)98672 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB175663001AE:ال�شكوى رقييم  وامل�شاريف  درهييم(واليير�ييشييوم   1000(
ال�شاعة 08.30 �ض مبكتب  امليييوافيييق:2017/9/25  الثنني  يييوم  لها جل�شة  وحييددت 
القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/7600  عمايل جزئي

حمل  جمهول  �يييض.ذ.م.م  الفنيه  للخدمات  امل�شاعيد  1-جنمة   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /عبداهلل عبدالهادي عبداهلل عبد العال  قد اأقام عليك الدعوى 
عودة  وتذكرة  درهييم(   69666( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
  mb171772624ae:مببلغ )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى
مبكبت  �ض   08.30 ال�شاعة   2017/9/25 املييوافييق  الثنني  يييوم  جل�شة  لها  وحييددت 
القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/8068  عمايل جزئي
الييبيينيياء ذ.م.م فيييرع جمهول  مليييقييياولت  اليينييخييبيية  املييدعييي عييليييييه / 1-�ييشييركيية  اىل 
حميييل القيييياميييية مبيييا ان امليييدعيييي /هيييوميييفيييرى دايف مييييبيييوجن جيييييورن قيييد اأقييييام 
 27626( وقييدرهييا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الييدعييوى  عليك 
درهيييييم( وتيييذكيييرة عيييييودة مبييبييلييغ )2000 درهيييييم( والييير�يييشيييوم واملييي�يييشيييارييييف رقم 
املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�شة  ال�شكوى:mb175131725ae  وحددت 
مكلف  فيياأنييت  ليييذا   ch1.A.5:بالقاعة �ييض   08.30 اليي�ييشيياعيية   2017/10/3
او  مييذكييرات  ميين  لديك  مييا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  ميين  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/7467  عمايل جزئي

املدعي  ان  القامة مبا  للنجارة جمهول حمل  1-الييغييروب   / عليه  املدعي  اىل 
ومو�شوعها  اليييدعيييوى  عليك  اأقييييام  قييد  �شينغ  جييا�ييشييبييال  �شينغ  /مييانييفييارييينييدر 
املييطييالييبيية مبيي�ييشييتييحييقييات عييمييالييييية وقييييدرهييييا )21829 درهييييييم( وتييييذكييييرة عيييودة 
يييقييابييلييهييا مييبييلييغ  وقييييييدره )2000 درهييييييم( والييير�يييشيييوم واملييي�يييشيييارييييف رقم  او ميييا 
اخلمي�ض  ييييوم  جل�شة  لييهييا  وحييييددت    MB175325969AE:ال�شكوى
املوافق 2017/9/28 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف 
او  مييذكييرات  ميين  لديك  مييا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  ميين  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/2895  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- �شني زانق زونق جانق هونق اعمال فنية �ض.ذ.م.م 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/عابدين مرت عمر احمد 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهييم   )4990( وقييدره  به  املنفذ 
فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  درهييم   )655( مبلغ  اىل  بال�شافة 
اللتزام  عييدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجيييراءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/2824  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- دونر كباب للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/مارفني دامياو ماجنوبات قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�شافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهييم   )14080(
مبلغ )1186( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3285  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- ال�شركة امل�شرية لالن�شاءات �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/عالء الدين فاروق عبد املوجود حممد 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهييم   )3917( وقييدره  به  املنفذ 
فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  درهييم   )608( مبلغ  اىل  بال�شافة 
اللتزام  عييدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجيييراءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3472  تنفيذ عمايل 

�يييض.ذ.م.م  ال�شكنية  الييوحييدات  لت�شويق  ا�ييض  تييي  �ييشييده/1- يف  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد احمد عبد الغفار 
اعيياله والزامك  املييذكييورة  التنفيذية  الييدعييوى  اأقيييام  عليك  قييد  حممود 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )69679( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )5078( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3084  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- مطعم نونو باي افينيو ملالكها ابراهيم عبدالغفور �شركة 
التنفيذ/ ان طالب  القيياميية مبييا  �ييييض.ذ.م.م جمهول حمييل  الييواحييد  ال�شخ�ض 
اأقييام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة  كامران رحيم مالك عبدالرحيم قد 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )13730( درهم اىل طالب التنفيذ 
املحكمة.   ر�شوم خلزينة  درهم   )1167( مبلغ  اىل  بال�شافة  املحكمة  او خزينة 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3059  تنفيذ عمايل 
و�شابقا   - - حاليا  �ييض.ذ.م.م  للتجارة  اك�شربي�ض فري�شت  املنفذ �شده/1-  اىل 
ايفرون للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/

كريتهى كومارا دهارمايريا بايامارا جيدارا قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية 
املنفذ به وقييدره )800( درهم اىل طالب  املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع 
خلزينة  ر�ييشييوم  درهييم   )460( مبلغ  اىل  بال�شافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
بحقك يف حالة  التنفيذية  الجييراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/4460  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-رويال تيك للتجارة القم�شة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأقييام عليك الدعوى ومو�شوعها  مبا ان املدعي /حممد منري حممد �شديق  قد 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )17318 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�شكوى:MB173809146AE  وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2017/9/13 ال�شاعة 08.30 �ض مبكتب القا�شي لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/7206  عمايل جزئي

حمل  جمهول  �يييض.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  هييازور  1-�شاهيدا   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /رفيق احمد لل �شاه  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )18780 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB1174946496AE  وحددت 
لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2017/9/13 ال�شاعة 08.30 �ض مبكتب القا�شي لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/6275  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-بنك دوت للمقاولت �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /حممد عمري حممد ا�شغر  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   3000( مببلغ  عييودة  وتذكرة  درهييم(   17400( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وحيييددت    MB171583046AE:ال�شكوى رقييم  وامل�شاريف  واليير�ييشييوم 
 ch1.A.2:جل�شة يوم اخلمي�ض املوافق 2017/9/21 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لييذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/7599  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�شكن جام للتجارة العامه جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  /لورين جري�ض تيام�شينج جي�شانا  قد 
درهم(   2000( مببلغ  عييودة  وتييذكييرة  درهيييم(   3974( وقييدرهييا  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وحيييددت    MB175652348AE:ال�شكوى رقييم  وامل�شاريف  واليير�ييشييوم 
 ch1.A.1:جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/9/11 ال�شاعة 15.00 م�شاءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لييذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/8364  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ام ا�ض ات�ض فيجن للت�شميم الداخلي �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /فرييندر كومار �شارما  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
 1000( مببلغ  عييودة  وتذكرة  درهييم(   8650( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
ال�شكوى:MB176447913AE  وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2017/9/12 ال�شاعة 08.30 �ض مبكتب القا�شي لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/7352  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ايه اك�ض ال اك�شي�ض اك�شربي�ض لوج�شتك�ض �ض.ذ.م.م جمهول 
اأقام عليك الدعوى  حمل القامة مبا ان املدعي /فخر الزمان حممد يون�ض قد 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)28175 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB175331050AE:ال�شكوى رقييم  وامل�شاريف  درهييم(واليير�ييشييوم   2000(
وحيييييددت لييهييا جييليي�ييشيية يييييوم الثييينيييني املييييييييوافييييييييق:2017/9/25 اليي�ييشيياعيية 08.30 �ض 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لييذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/7103  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بروفك�ض فيت اوت للمقاولت �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ومو�شوعها  الييدعييوى  عليك  اأقييام  قد  ار�ييشيياد  /�شاهد ح�شن حممد  املدعي  ان  مبا 
درهييم( وتذكرة عودة مببلغ )2000  وقييدرهييا)85875  املطالبة مب�شتحقات عمالية 
وحددت    MB175102852AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  درهم(والر�شوم 
املييوافييق:2017/9/14 ال�شاعة 08.30 �ض مبكتب القا�شي  لها جل�شة يوم اخلمي�ض 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لييذا 
حالة  ويف  الأقييل،  على  اأيييام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/5899  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�شمارت وي خلدمات متابعة املعامالت �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /خلود حمود علم الدين قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
درهييم( وتذكرة عودة مببلغ )2000  وقييدرهييا)42000  املطالبة مب�شتحقات عمالية 
  MB171351960AE/2017:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  درهم(والر�شوم 
وحيييييددت لييهييا جييليي�ييشيية يييييوم الربييييعيييياء امليييييييوافيييييييق:2017/9/20 اليي�ييشيياعيية 08.30 �ض 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لييذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/7081  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�شي اي كي لتجارة ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/احمد عبد احلكيم �شعد علي ده�شان قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها)62221 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )1000 درهم(
لها  وحييددت    AE175295570MB:ال�شكوى رقييم  وامل�شاريف  وبالر�شوم 
 ch1.A.5:جل�شة يوم الثالثاء املوافق:2017/10/3 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لييذا 
حالة  ويف  الأقييل،  على  اأيييام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/6021  عمايل  جزئي 
بان  نعلنكم  القامة  �يييض.ذ.م.م جمهول حمل  لينز  الفهيم  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ 2017/7/27 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها 
ل�شالح/عماد ه�شام اخلويل بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )78.034( 
درهم وتذكرة عودة ملوطنه عينا او مقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بالعمل لدى 
ن�شيبه  من  املدعي  واعفت  امل�شروفات  من  باملنا�شب  والزمتها  اخر  عمل  �شاحب 
منها. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/2949  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- �شانيا ندمي خلدمات حزم الب�شائع �ض.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد رم�شان غالم ر�شول قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )6467( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل 
مبلغ )920( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/2894  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- جنمة ال�شاطئ لالعمال الفنيه �ييض.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/امني �شالح امني حممد قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )3195( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل 
مبلغ )580( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3027  تنفيذ عمايل 
جمهول  �يييض.ذ.م.م  العامه  للتجارة  ار  دي  ان  �شي  �ييشييده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد رحيم داد قدرت اهلل قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )7300( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل 
مبلغ )770( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/2881  تنفيذ عمايل 

�ييض.ذ.م.م جمهول  الفنية  املنفذ �شده/1- جنمة الهالل للخدمات  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ا�شد ح�شني حممد عارف قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )2000( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل 
مبلغ )520( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/2808  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- يف اي بي اك�شربي�ض �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
عليك  اأقييام   قد  عبدالعزيز  علي  ح�شني  التنفيذ/حممد  طالب  ان  مبا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)17906.66( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل 
مبلغ )1447( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/1986 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- �شركة قو�ض قزح للتجارة العامه �ض.م.ح 2- حممد ر�شا ا�شحق �شتوده 
�شامن   - كانيني  هييادي  �شمانه   -3 العامة  للتجارة  قييزح  قو�ض  �شركة  مدير   - نياكراين 
4-�شركة يو�شات للتجارة العامة �ض.م.ح 5- �شيد حممد مهدي �شيد حممد جعفر بزركى - 
مدير يو�شات للتجارة العامة 6- قربان عبد الغفار �شريزاد خواجه - �شامن 7- �شيد حميد 
ر�شا �شيد جواد رحماين جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك �شادرات ايران 
وميثله:احمد علي مفتاح �شالح النعيمي قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهييم   )281487.03( وقييدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجييراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/1964 تنفيذ جتاري

�يييض.ذ.م.م  التجارية  للو�شاطة  ميدي�شت  اك�شنتيال  �ييشييده/1-  املنفذ  اىل 
ابراهيم  جمال  التنفيذ/ابراهيم  طالب  ان  مبييا  القيياميية  حمييل  جمهويل 
احمد ال�شيحه وميثله:بدر عبداهلل خمي�ض عبداهلل قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )211627( 
�شتبا�شر  املحكمة  فييان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهييم 
املذكور خالل  بالقرار  التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام  الجييراءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/2439 تنفيذ جتاري

 -2 �ييض.ذ.م.م  التجارية  للو�شاطة  ميدي�شت  اك�شنتيال  �شده/1-  املنفذ  اىل 
تداول مي �ض.ذ.م.م جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/جوزيف 
اأقام عليكم  جمدي حلمي قدي�ض وميثله:بدر عبداهلل خمي�ض عبداهلل قد 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اعيياله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
فان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طييالييب  اىل  درهيييم   )124388.95(
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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على  ا�شطناعي  من�ض  لر�شم  الأ�ييشييبيياغ  ُت�شتعمل 
الوجوه اأو لإبراز النم�ض املوجود اأ�شاًل على مدار 
ال�شنة. حني يكون النم�ض جديداً، �شيبدو متورماً. 
�شاعات  الييتييورم خيييالل  مييا يتال�شى  �ييشييرعييان  لييكيين 
اأو  اإل من�ض ظريف وبييارز. خييالل �شهر  ول يبقى 
�شهرين تقريباً، يخّف اللون ب�شكل ملحوظ ويبدو 
مع  تلقائياً  النم�ض  يتال�شى  ثم  طبيعياً.  النم�ض 
للحفاظ  الييلييون  تقوية  ميكن  لكن  الييوقييت  ميييرور 
على اأثر دائم. عموماً، تدوم النتيجة لفرتة ت�شل 

اإىل ثالث �شنوات.
لييكيين ييييحيييذر اخلييييييرباء مييين هييييذه الييعييمييلييييية لأنها 
ت�شتهدف الوجه احل�شا�ض، لذا من الأف�شل دوماً 
اإجراء بحوث مكثفة عن املو�شوع قبل الإقدام على 
لو  املخاطر مطروحة حتى  تبقى  اخلييطييوة.  هييذه 
كانت النتيجة �شبه دائمة. اإذا كنت ل حتبذين هذا 
املاكياج  ت�شتعملي  اأن  العمليات، ميكنك  النوع من 

اأو النم�ض الال�شق لكن �شتكون النتيجة موؤقتة.

�سّد باخليوط ال�سائكة
اأن هيييييذه اجلييييراحيييية اجليييدييييدة  كييييثييييريون  يييعييتييرب 
على  الييوجييه  ل�شد  وفيياعييلييييية  الأكييييرث طبيعية  هييي 
الإطالق! نظرياً، ميكن اخل�شوع لها خالل �شاعة 
تتطلب  التقليدي.  الوجه  �شد  عن  بديلة  وتكون 
هذه اجلراحة ر�شم نقاط دخول وخروج يف مواقع 
مييتيينييوعيية ميين الييوجييه لإدخيييييال اخليييييوط عربها. 
الوجه على  ال�شائكة على  املعاِلج اخليوط  يخيط 
باإحكام  ي�شّدها  ثييم  اجلييراحييي  التقطيب  طريقة 
لييرفييع اجلييلييد املييرتهييل وخييطييوط الييفييّكييني وتنعيم 
الدهون  اخليييييوط حتييت طبقة  تقبع  كله.  الييوجييه 
اجللدية ثم يتخل�ض املعالج من الأطراف الزائدة 

كي ل تتدىل على �شطح الوجه.
حت�شل اجلراحة حتت تخدير مو�شعي وتدوم بني 
ن�شف �شاعة و�شاعتني لكنها ت�شبب تورماً اأو كدمات 
اأو انتفاخاً لب�شعة اأيام. تزداد هذه اجلراحة رواجاً 
لأنها لي�شت غازية لكن يحذر الأطباء من نتائجها 
الق�شرية، اإذ ميت�ض اجل�شم اخليوط بعد �شنة اأو 
�شنتني. لكن يبدو اأن املواد امل�شتعملة حتّفز اأي�شاً 

على اإنتاج الكولجني حتت اجللد.

نفخ ال�سفتني
ال�شفتني  نفخ  انت�شرت ظاهرة  �شنوات،  ب�شع  منذ 
التوا�شل  مييواقييع  على  زجيياجييي  كييوب  �شفط  عييرب 
الجتماعي بني الفتيات. كانت النتائج مريعة لأن 
متزق  اإىل  ييييوؤدي  ال�شفتني  على  املييفييرط  ال�شغط 
الأوعية الدموية اله�شة يف حميط تلك املنطقة. 
وورم  اأمل  اإىل  الطريقة  بييهييذه  ال�شفط  ييييوؤدي  ل 
تن�شاأ ندوب  اأن  وظهور كدمات فح�شب، بل ميكن 

وحت�شل ت�شوهات دائمة عند تكرار املحاولة.
حماولت  ت�شتمر  الفا�شلة،  التجربة  تلك  رغييم 
تق�شي  ال�شفتني.  لنفخ  غازية  غري  تقنية  اإيجاد 
بعنا�شر لذعة مثل  ال�شفتني  اأحدث حيلة بدهن 
معجون وا�شابي اأو زيت الفلفل الأ�شود اأو الكايني. 
هذه  ت�شمح  منها.  معتدلة  كمية  بييدهيين  بيياأ�ييض  ل 
األ  يييجييب  لييكيين  ال�شفتني مييوؤقييتيياً  بييتييورم  اخلييطييوة 
تبالغي يف تكرار هذه احليلة لأن اجل�شم ل يتحّمل 

هذه العنا�شر ب�شهولة.

جتميل الأنف بل جراحة
الأنيييف(  ل�شد  فييورييية  )اأدوات  �ييشييراء  ميكن  اليييييوم 
تييهييدف هذه  الأنييييف(.  اأو )اأجييهييزة لإعييييادة ت�شكيل 
يكون  موؤقتاً.  الأنييف  �شكل  تغيري  اإىل  البييتييكييارات 
 30 طييوال  الأنيييف  على  لتثبيته  م�شّمماً  بع�شها 
دقيقة يومياً، كي يح�شل )حتّول( تدريجي، بينما 
يو�شع البع�ض الآخر داخل الأنف لتح�شني حجمه 
ميين جبائر  تييتيياألييف هييذه الأجييهييزة غييالييبيياً  و�شكله. 
بال�شتيكية �شغرية ومنحنية ُتل�َشق على كل فتحة 
�شكل  ت�شييق  بييهييدف  اليي�ييشيينييارة  ت�شبه  بيييياأداة  اأنيييف 
الأنف اأو جعله م�شتقيماً. َتِعد منتجات �شّد الأنف 
اجلديدة بنتائج )فورية( و)ملمو�شة( وتّدعي اأنها 
ت�شتطيع )معاجلة( جمموعة متنوعة من امل�شاكل 
كالأنف امل�شّطح اأو العري�ض اأو املعقوف اأو املتديل 

اأو النتوءات الب�شعة...
على  �شكله  بتغيري  الأنيييف  �شّد  ي�شمح  ليين  عملياً، 
الأرجييييييييح، حييتييى ليييو �ييشييّمييم اخييتيي�ييشييا�ييشيييييون هذه 
الأجهزة. ولن يكون و�شع مواد غريبة يف منطقة 
اأ�شاًل، فقد تتفكك وت�شل اإىل  الأنف فكرة جيدة 

ا�شتن�شاقها. لكن  اجلهة اخللفية من الأنف ويتم 
اإعيياقيية جمييرى الييهييواء، يحذر بع�ض الأطباء  عييدا 
دائمة  ج�شدية  اأ�شرار  ح�شول  احتمال  من  اأي�شاً 
اإطار  عييلييى  ت�شغط  كييونييهييا  الأجيييهيييزة  تييلييك  ب�شبب 
وتزيد  �شكله  وت�شّوه  ومُتّططه  الأنيييف  غ�شروف 

الثقل على بطانته.

ابت�سامة جديدة
اأميييام  تبت�شمني  حييني  تيي�ييشيياهييدييينييه  مييا  حتييبييني  األ 
الكامريا؟ ميكنك اأن تعاجلي امل�شكلة على الأرجح! 
�شّمم جراحو التجميل تقنيات تهدف اإىل حت�شني 
البييتيي�ييشييامييات الييغييائييرة ميين خيييالل قييطييع جيييزء من 
الأعلى وزرع  ال�شفاه نحو  التي ت�شحب  الع�شالت 
بداأت  فمك  زواييييا  اأن  لحييظييِت  اإذا  بينها.  فوا�شل 
تتدىل، ميكنك اأن ت�شتفيدي من )�شّد البت�شامة( 
زوايا  فييوق  اإزالييية مثلثات �شغرية من اجللد  عرب 
على  احل�شول  يف  دومييياً  ترغبني  كنت  واإذا  الييفييم. 
غمازات، ميكن اأن تنتجها التقنية نف�شها. تتطلب 
اإن�شاء الغمازات ن�شف �شاعة وبداأت تلقى  جراحة 
رواجاً وا�شعاً. لكن يحذر بع�ض جّراحي التجميل 
من تدهور �شكلها مع التقدم يف ال�شن، اإذ ي�شعب 

التخل�ض من تلك الندبة بعد ن�شوئها.

احلفاظ على اجلمال خلل النوم
من املعروف اأن النوم ملدة ترتاوح بني �شبع وت�شع 
�ييشيياعييات �يييشيييروري لييلييحييفيياظ عييلييى �ييشييالميية العقل 
كافية  ل�شاعات  النوم  يعد  لكن مل  معاً!  واجلمال 
اآخر  يتعلق عامل مهم  بل  اليوم.  الوحيد  املطلب 
بطريقة النوم: يجب اأن تنامي مثاًل على ظهرك 
املراأة  تعتاد  اأن  ميكن  التجاعيد!  ن�شوء  لتجنب 
التجاعيد  لظهور  منعاً  ظهرها  على  اليينييوم  على 
اجلنب.  على  اليينييوم  اأثيينيياء  الييو�ييشييادة  ت�شببها  التي 
على  العييتييييياد  �شعوبة يف  كيينييت جتييدييين  اإذا  لييكيين 
ب�شيط  حييل  اإىل  اللجوء  ميكنك  الو�شعية،  هييذه 
وغيييري تييقييليييييدي: ارتييييدي جييواهييرك اأثيينيياء النوم! 
وفق جمموعة من املعطيات الإلكرتونية، لوحظ 
الليل  طييوال  الظهر  على  للنوم  طريقة  اأ�شهل  اأن 
النوم  لأن  الكبرية  اجلواهر  بع�ض  بو�شع  تق�شي 

عدا  كافة  الو�شعيات  يف  ومزعجاً  �شعباً  �شي�شبح 
ثقيلة  قيييالدة  و�ييشييع  عند  الظهر  على  ال�شتلقاء 

مثاًل حول العنق.
الو�شائد  باأغطية  اأخييرى  جمالية  ن�شيحة  تتعلق 
اليوم  ظييهييرت  قييدمييية.  فييكييرة  لكنها  احلييريييرييية، 
�شركات  وتذكر  بالنحا�ض  مطلّية  و�شائد  اأغطية 
ت�شنيعها اأن التجارب العيادية اأثبتت قدرتها على 
الأ�شغر  الب�شرة  على  التجاعيد  ظهور  تخفيف 
�شناً لأن النحا�ض موجود طبيعياً يف الب�شرة، ومن 
يف عملية جتديد  مهماً  دوراً  ييييوؤدي  اأنييه  املييعييروف 

الب�شرة.

زرع الرمو�ض
ميكنك  اليوم  ال�شطناعية!  الرمو�ض  اأمر  ان�شي 
ّممت  اأن تزرعي الرمو�ض على جفنيك مبا�شرًة. �شُ
هذه العملية يف الأ�شل مل�شاعدة املراأة التي تخ�شر 
اأو  اليي�ييشييرطييان  عييالج  اأو  احليييروق  ب�شبب  رمو�شها 
تيي�ييشيياقييط اليي�ييشييعيير. لييكيين ميييكيين الييلييجييوء اإىل هذه 
اخلفيفة  الرمو�ض  م�شكلة  ملعاجلة  اليوم  التقنية 

ب�شبب هو�ض نتف ال�شعر اأو الأ�شرار الناجمة عن 
نزع الرمو�ض ال�شطناعية.

�ييشيياعييتييني وثالث  بييني  وتييتييطييلييب  الييعييمييلييييية مكلفة 
فروة  من  اجللد  من  جييزء  قطع  وت�شمل  �شاعات، 
اليييراأ�يييض )يف اجلييهيية اخلييلييفييييية ميين اليييراأ�يييض( حتت 
تييخييدييير مييو�ييشييعييي، ثييم ُتييييزَرع تييلييك الييبيي�ييشيييييالت يف 

اجلهة العليا من اجلفن دفعًة واحدة.
لييكيين مييين اليينيياحييييية اليي�ييشييلييبييييية، �ييشييتيي�ييشييطييرييين اإىل 
التخل�ض من الأجزاء الزائدة بنف�شك، ول بد من 
لّف الرمو�ض املزروعة اأي�شاً كي تختلط بالرمو�ض 
يجب  الرمو�ض،  زرع  تقرري  اأن  وقبل  الطبيعية. 
اأن تعريف اأن ال�شعر املزروع ل ينمو بطريقة عادية 
كالرمو�ض الطبيعية. قد تتخذ الرمو�ض املزروعة 
اأو  العني  يف  انزعاجاً  وت�شّبب  ع�شوائية  اجتاهات 

التهابات اأو تنّدب القرنية.

البوتوك�ض علج الكتئاب
�شائعة  تقنية  اأبييييرز  الييبييوتييوكيي�ييض  ِحييَقيين  اأ�ييشييبييحييت 
التجميل، وارتفع  الأدنييى يف قطاع  وغازية باحلد 

الطلب عليها بن�شبة قيا�شية يف ال�شنوات الأخرية. 
لكن مل يعد البوتوك�ض ُي�شتعمل لطم�ض خطوط 

الوجه ح�شراً، 
بل ُي�شتخَدم راهناً ملعاجلة حالت اأخرى كال�شداع 
اأعييرا�ييض الكييتييئيياب يف  الن�شفي والييتييعييرق، وحييتييى 

الفرتة الأخرية.
ت�شيطر  التي  الع�شالت  اأن  حديثة  درا�شة  ذكييرت 
عييلييى تييعييابييري اليييوجيييه تيينييعييكيي�ييض بيي�ييشييدة عييلييى نقل 
الدماغ.  يف  الييعيياطييفييييية  اليييدوائييير  اإىل  املييعييلييومييات 

باخت�شار،
يتح�شن  رمبيييا  الييعييبييو�ييض،  عيين  تعجزين  كيينييت  اإذا   
مزاجك وبالتايل تتمكنني من معاجلة الكتئاب!

الع�شب ثالثي التوائم م�شوؤول عن الأحا�شي�ض يف 
منطقة الوجه.

وي�شتطيع  الآلييييية  هييذه  ليعوق  البوتوك�ض  ييياأتييي   
اأثر  يقت�شر  ليين  الكييتييئيياب.  مييزاج  يكبح  اأن  بذلك 
كان  فقد  اجلمالية،  الناحية  على  اإذاً  البوتوك�ض 
جميع امل�شاركني يف الدرا�شة يعانون اكتئاباً عيادياً 

منذ 16 �شنة على الأقل.

لتق�شري  ال�شتخدام  �شائعة  املكونات  ميين  الفواكه  اأحما�ض 
وطريقة  فوائدها  اأهييم  اكت�شفي  خالياها،  وجتديد  الب�شرة 

ا�شتخدامها.
تق�شري اأحما�ض الفواكه من العالجات املخ�ش�شة للتخل�ض 
بخوا�ض  تتميز  كما  ال�شائعة،  اجللدية  امل�شكالت  بع�ض  من 
باأحما�ض  الب�شرة  املبكرة. تق�شري  ال�شيخوخة  رائعة ملكافحة 
اأوًل  عليِك  لكن  الكيميائي،  التق�شري  ميين  نييوع  هييو  الفواكه 
الب�شرة.  على  وتاأثريها  امل�شتخدمة  الأحما�ض  نييوع  حتديد 
اأحما�ض  تق�شري  لإجييييراء  اجلييلييد  بطبيب  ال�شتعانة  ميكن 

تتوافر  اأف�شل.  نتائج  على  للح�شول  اأعلى  برتكيز  الفواكه 
بع�ض امل�شتح�شرات التي ت�شتخدم لتق�شري الب�شرة با�شتخدام 
اأقل.  بييرتكيييييزات  لييكيين  امليينييزل  الييفييواكييه بنف�شك يف  اأحييمييا�ييض 
نن�شحك  تغ�شل جيداً.  ثم  دقائق  لب�شع  الب�شرة  ُترتك على 
اأي  الب�شرة لتجنب  اأوًل على م�شاحة �شغرية من  باختبارك 

اآثار عك�شية.
 

اأنواع اأحما�ض الفواكه امل�ستخدمة لتق�سري الب�سرة
بحم�ض  يييييعييييرف  ميييييا  اأو  الييي�يييشيييكييير  قييي�يييشيييب  حيييمييي�يييض   1-

اجلليكوليك.
التفاح. حم�ض   2-

الليمون. حم�ض   3-
فروت. اجلريب  حم�ض   4-
الأحمر. العنب  حم�ض   5-

 
فوائد اأحما�ض الفواكه لتق�سري الب�سرة

الب�سرة تق�سري   1-
فوائد  على  اجلييلييد  واأطييبيياء  بالب�شرة  العناية  خيييرباء  يييوؤكييد 
وتاأثري اأحما�ض الفواكه الرائعة لتق�شري الب�شرة والتخل�ض 
من اآثار اجللد امليت. لكن ل ين�شح با�شتخدامه ب�شكل مفرط، 
اأ�شبوعياً،  واحييييدة  ميييرة  ميين  لأكيييرث  با�شتخدامها  ين�شح  ل 
املرات  عدد  لتحديد  املخت�ض  الطبيب  ا�شت�شارة  يف�شل  كما 
تق�شري  على  الفواكه  اأحما�ض  تعمل  ا�شتخدامها.  الييواجييب 
اإنتاج خاليا جديدة  الب�شرة لتحفيز  ال�شطحية من  الطبقة 

للح�شول على مظهر م�شرق اأكرث ن�شارة لب�شرتك.
 

الب�سرة �سيخوخة  مكافحة   2-
ت�شاعد اأحما�ض الفواكه على تن�شيط الدورة الدموية داخل 
خاليا الب�شرة، مما ي�شاعد على �شد ترهالت الب�شرة وتقليل 
مظهر التجاعيد العميقة. للحفاظ على مظهر ب�شرة اأ�شغر 
�شناً مفعمة بال�شباب واحليوية، ا�شتخدمي اأحما�ض الفواكه 

لتق�شري ب�شرتك ب�شكل منتظم. 
الأ�شا�شية  الفيتامينات  على  الفواكه  اأحما�ض  حتتوي  حيث 
C، مما ي�شاعد على تغذية  A، E، وفيتامني  من فيتامني 
الب�شرة بعمق ومواجهة العوامل اخلارجية التي توؤدي لتلف 
الب�شرة كاأ�شعة ال�شم�ض احلارقة، الأتربة، ال�شوائب وعوامل 

التلوث.

الب�سرة لون  توحيد   3- 
تظهر  ال�شارة،  البنف�شجية  فييوق  لالأ�شعة  للتعر�ض  نتيجة 
ليظهر  الأميير  يتفاقم  قد  كما  الب�شرة،  على  الداكنة  البقع 

الكلف والنم�ض كذلك.
الب�شرة،  عييلييى  الييفييواكييه  اأحييمييا�ييض  تق�شري  بييا�ييشييتييخييدام  لييكيين   
البقع  اآثييييار  تفتيح  الييبيي�ييشييرة،  ليييون  تييوحيييييد  ب�شهولة  ميييكيينييِك 
الداكنة واحلفاظ على ب�شرة �شحية ن�شرة وجذابة. ل ميكن 
لكن مع  الأول،  ال�شتخدام  نهائية من  نتائج  احل�شول على 
�شتالحظني  ب�شرتك  على  الفواكه  اأحما�ض  ا�شتخدام  تكرار 

بنف�شك حت�شن يف مظهر الب�شرة ولون اأفتح.
الب�سرة خليا  جتديد   4- 

تعمل اأحييمييا�ييض الييفييواكييه عييلييى جتييديييد خيياليييا الييبيي�ييشييرة من 
ي�شاعد  مما  اجللد،  من  اخلارجية  الطبقات  تق�شري  خييالل 
لأ�شعة  الييتييعيير�ييض  نتيجة  الييتييالييفيية  الأنيي�ييشييجيية  اإ�يييشيييالح  عييلييى 
با�شتخدام  الييبيي�ييشييرة  تق�شري  مييع  طييويييليية.  لييفييرتات  ال�شم�ض 
اأحما�ض الفواكه ت�شمنني احل�شول على ب�شرة اأكرث نعومة 
ومرونة، كما تعمل تلك املكونات على مكافحة جفاف الب�شرة 

وت�شققاتها.

 تظهر تقنيات جمالية جديدة با�ستمرار. يف ما يلي اأبرز النزعات الغريبة واملفاجئة، واجلوانب ال�سائكة التي ترافقها.
طوال �سنوات كانت الب�سرة النقية التي تخلو من ال�سوائب ُتعترب مقيا�سًا للجمال املثايل. لكن اأ�سبح النم�ض اليوم رائجًا. 
يتباهى م�ساهري كثريون بنم�سهم وتو�ّسعت هذه الظاهرة لدرجة اأنها تكاد ت�سبح نزعة را�سخة. يرتفع الطلب راهنًا على 

جل�سات و�سم النم�ض ال�سطناعي على الوجوه. 
تكون نتيجة العملية �سبه دائمة. ت�سبه هذه املقاربة العملية امل�ستعملة اليوم مللء احلاجبني باأو�سام �سغرية و�سبه دائمة 

من الوبر.

احما�ض الفواكه.. لتق�صري الب�صرة وجتديد خالياها

العالجات اجلمالية.. تعريف اإليها وجتنبي مفاجاآتها
مـــــــــــــر�أة
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حول  الفعل  ردود  كانت  كيف   •
ال��دن��ي��ا(  )ح�����لوة  م�سل�سل 

ودورك فيه؟
- كييانييت جيييييدة لييلييغيياييية. منذ 
اأن  وجيييدت  الأوىل،  احلييلييقييات 
اجلمهور  اإىل  و�ييشييل  الييعييمييل 
مع  جتيييييييياوب  الأخيييييييييري  واأن 

�شخ�شية )نادية(. 
من  و�شلني  ات�شال  اأول  كييان 
الفنانة الكبرية نادية لطفي، 
ثم املنتج حممد العدل واأثنيا 
فيه.  دوري  وعلى  العمل  على 
كذلك تابعت الردود من خالل 
مواقع التوا�شل، ومل اأكن اأت�شور 

اأن تكون املتابعة بهذا ال�شكل، 
حيييييث وجييييدت جييميياًل حيييواريييية من 
اليييعيييميييل ميييكيييتيييوبييية ومييييتييييداوليييية بني 
امل�شل�شل و�شل  اأن  اجلمهور، ما يعني 

اإىل امل�شاهد ب�شكل جيد.

جناح  بعد  �سعبًا  الختيار  كان  هل   •
)ق�سمت( يف )غراند اأوتيل(؟

خالل  ميين  حققته  الييذي  الكبري  النجاح  بعد   -
)غراند اأوتيل(

رغبة  مييع  خ�شو�شاً  جيييداً،  �شعباً  الخييتيييييار  كييان   ،
اأو  الييقييوييية  امليييييراأة  اأدوار  يف  حيي�ييشييري  الييبييعيي�ييض يف 
الييي�يييشيييرييييرة، وهييييو ميييا كيينييت حييرييي�ييشيية عييلييى عدم 

تكراره. 
لذا رف�شت اأكرث من عمل هذا املو�شم وكنت 
على ا�شتعداد للخروج من املو�شم بدل من 

امل�شاركة بعمل اأقل من )ق�شمت(. 
فعاًل، كنت على حق، فقد حققت )نادية( 
و)حالوة الدنيا( عموماً جناحاً كبرياً 

واختالفاً وهو الأهم. 
وتاريخ  تيياريييخييي  يف  عييالميية  فق�شمت 
اليييدراميييا، وهييي ل تيياأتييي كييثييرياً، ولو 
اأقدم  ليين  مثلها  �شخ�شية  انتظرت 

اأعماًل اإل نادراً. 
اختيار  مييين  بيييد  كييييان ل  ثييييم،  مييين 

اأف�شل ما ُعر�ض علّي.

على  م��واف��ق��ت��ك  �سبب  م��ا   •
العمل وال�سخ�سية؟

امليينييتييج حممد  - عيينييدمييا هيياتييفيينييي 
املنباوي،  حيي�ييشييني  وامليييخيييرج  ممييييي�ييض 
قراأت  ليلدور،  برت�شيحي  واأبييلييغيياين 

الإن�شانية  الييعييالقييات  اإىل  ويييتييطييّرق  متميزاً  فوجدته  العمل 
وامل�شاعر بني ال�شخ�شيات ب�شكل جيد، ويبدو وا�شحاً فيه �شكل 
الأ�شرة امل�شرية الغائب عن ال�شا�شة وعن احلياة الجتماعية 
ولي�ض  الأوىل  بالدرجة  اإن�شاين  عمل  وهو  طويلة،  فرتة  من 

عن داء ال�شرطان فح�شب. 
ال�شخ�شية عالمة مهمة يف م�شواري بعد  اأن هذه  اأعترب  لذا 

)ق�شمت(.

هند  اأم  جت�سيد  على  اع��رتا���ض  لديك  يكن  اأمل   •
�سربي؟

- يف البداية، انده�ست لأن الفارق العمري بيننا لي�ض 
كبريًا ول ي�سمح بذلك، 

تكون  اأن  الطبيعي  من  اأن  وجييدت  الن�ض  قييراأت  بعدما  ولكن 
يف  تزوجت  اأنها  خ�شو�شاً  ل�شابة،  اأميياً  امل�شل�شل  يف  �شخ�شيتي 

�شن املراهقة، وهو اأمر يحدث يف الواقع. 
لكن لن اأوؤدي جمدداً دور اأم ل�شباب، لأن معظم �شانعي الدراما 
ي�شع الفنان يف قالب ل يخرج منه، وهو ما اأخ�شى اأن يحدث 
معي، خ�شو�شاً مع جناحي يف )غراند اأوتيل( مع اأمينة خليل 

وندى مو�شى، ثم )حالوة الدنيا( مع هند �شربي.

بع�ض  يف  البطيء  امل�سل�سل  اإيقاع  البع�ض  انتقد   •
احللقات. ما راأيك؟

- احرتم الآراء كافة. رمبا كان الإيقاع بطيئاً يف بع�ض احللقات، 
ولكن يف املُجمل كان منا�شباً لطبيعة العمل والق�شة، لأن لكل 

م�شل�شل اإيقاعاً ينا�شبه، 
و)حيييييالوة الييدنيييييا( تييراجيييييدي رومييانيي�ييشييي يييتيينيياول العالقات 
تدخل يف  لفتاة  الإن�شانية من خالل حالة مر�شية  وامل�شاعر 
ق�شة حب، ويت�شمن تطوراً كبرياً يف ال�شخ�شيات وعالقاتها 
اإيقاع هادئ ينا�شب هذه  ببع�شها البع�ض. من ثم، ل بد من 

العالقات وامل�شاعر.

الرتاجيديا  فخ  يف  العمل  وقوع  من  البع�ض  تخّوف   •
والنكد؟

- فييعيياًل، كيييان لييدييينييا جييميييييعيياً هيييذا الييتييخييوف ميين خيييالل حكم 
اجلييمييهييور املُيي�ييشييبييق عييلييى الييعييمييل لأنييييه يييتييحييدث عييين مري�شة 
الييثييالث الأوىل  واأّكيييدت احللقات  اليييداء،  تييواجييه هييذا  �شرطان 
بذكاء  تعامل  الييذي  امل�شل�شل  تطور  مع  ولكن  التخوف.  هييذا 
مع املر�ض والإح�شا�ض باحلزن، تاأكد اجلمهور اأننا ل نقدم له 

جرعة زائدة من النكد، بل نعطي الأمل للنا�ض،
 ونقول لهم: مهما مرت بكم ظروف �شعبة وحمن ل بد من 
اأو  اأزمة  اأو  �شواء كانت مر�شاً  اأن تواجهوها وتنت�شروا عليها 

م�شكلة.

العمل؟ كوالي�ض  كانت  • كيف 
على  ظهر  كما  بيننا،  والييعييالقيية  ممييتييازة.  الكوالي�ض  كانت   -
ال�شا�شة، عالقة اأ�شرة واحدة يجمع اأفرادها احلب والتفاهم. 

اأنا يف احلياة اأفتقد اإىل اأمي التي رحلت عني من فرتة قريبة، 
اأمييي يف احلقيقة كما يف  باأنها  و�شعرت جتيياه رجيياء اجليييداوي 

امل�شل�شل. 
حتى اأنني قبلت يدها يف اأحد امل�شاهد من دون اأن يكون ذلك 
مكتوباً يف امل�شهد اأو اأن يطلبه املخرج، لأن اإح�شا�شي بها دفعني 
هي  جميلة  بعائلة  العمل  هييذا  من  خرجت  وفعاًل  ذلييك.  اإىل 

حنان مطاوع وهند �شربي ورجاء اجلداوي.

ت�سبهك؟ ج�سدتها  التي  ال�سخ�سيات  من  • اأي 
باإح�شا�شي،  اأدواري  اأخييتييار  ت�شبهني.  )ق�شمت(  حتى  كلها،   -

فاأنتقي ما اأ�شعر به، 
ما  واأول  و�شلني،  كما  اجلمهور  اإىل  �شي�شل  بالتاأكيد  لأنيييه 
يلم�شني يف ال�شخ�شية الت�شابه بيني وبينها، ثم بقية التفا�شيل 

التي تظهر مع التح�شري ور�شم ال�شخ�شية.
لييدى )نييادييية( كييربييياء وهييي رقيقة الإحيي�ييشييا�ييض مثلي، فيما   
اأمييام اجلميع  �شكلها و�شورتها  )ق�شمت( قوية وحتافظ على 

وتخفي ما يف داخلها حتى لو كان بركاناً مثلي اأنا.

اأو  الدنيا(  )حلوة  ل�  الأ�سلي  العمل  �ساهدت  هل   •
)غراند اأوتيل(؟

من  الكاتب  ييياأخييذ  عييمييوميياً،  مل�شاهدتهما.  نية  ول  اإطييالقيياً،   -
اأن  منطقياً  ولي�ض  فح�شب،  الرئي�ض  املو�شوع  الأ�شلي  العمل 

يكون منقوًل حرفياً.
 كييذلييك ثييميية خييطيياأ وقيييع فيييييه اجلييميييييع وهيييو مييقييارنيية الن�شخة 

الأ�شلية بالن�شخة امل�شرية، 
بح�شب  ال�شخ�شية  قييّدم  فنان  كييل  الخييتييالفييات،  عيين  فف�شاًل 
مع  اأتييعييامييل  اإيل،  بالن�شبة  املييخييرج.  وروؤيييية  وروؤيييتييه  اإح�شا�شه 
اأبداأ  عليه  وافقت  واإن  امل�شل�شالت،  املُقتب�ض كغريه من  العمل 

يف التح�شري ور�شم ال�شخ�شية.

للدراما  الكتابة  يف  اأزم��ة  لدينا  اأن  تعتقدين  هل   •
التلفزيونية؟

يبداأ  اإذ  رميي�ييشييان،  مو�شم  تنظيم  ويف  الكتابة  يف  اأزمييية  ثمة   -
التح�شري له يف وقت متاأخر وكاأن موعد ال�شهر الف�شيل غري 
معروف، لذا جتد اأن غالبية الأعمال، اإن مل تكن كلها، بداأت 
بالت�شوير من دون النتهاء من كتابة ال�شيناريو، ومع غياب 
املواهب واخلييربات يف الكتابة تظهر م�شل�شالت دون امل�شتوى 
يف  بامل�شاركة  احلظ  �شعيدة  كنت  ولكني  م�شتهلكة.  بياأفكار  اأو 
اأعمال انتهى ُكتابها من معظم حلقاتها وبقية الأحداث كانت 

معروفة لنا.

املقبلة الفرتة  يف  جديدك  هو  • ما 
الأوىل، من خالل برنامج  للمرة  الربامج  اأخو�ض تقدمي   -  
الفكرة  اإنتاجها.  من  وهو   DMC قناة  على  قريباً  ُيعر�ض 
التجربة  هييذه  على  وافييقييت  كنت  مييا  واإل  وخمتلفة،  جييديييدة 

ال�شعبة، والربنامج لي�ض بعيداً عني كيفنانة.

عودةجومانا مراد اإىل ال�صينما
ال�شورية  املييمييثييليية  تيي�ييشييتييعييد 
جييومييانييا ميييراد لييلييعييودة اإىل 
الييي�يييشييياحييية اليييفييينييييييية خيييالل 
غياب  بعد  املقبلة،  الييفييرتة 
اأكيييييرث مييين خييميي�ييشيية اأعييييييوام، 
وكيييييييانيييييييت ظييييييهييييييرت خيييييالل 
وهران  مييهييرجييان  فعاليات 
دورتيييييييه  يف  الييي�يييشييييييينيييميييائيييي 

الأخرية.
واخيييييتيييييارت جيييوميييانيييا مييييراد 
جديداً  �شينمائياً  �شيناريو 
ال�شينما  اإىل  بيييييه  تييييعييييود 
فيلم  وكيييييييييان  امليييي�ييييشييييرييييية، 
)احلفلة( مع كل من اأحمد 
عييييييزو حميييميييد رجييييييب اآخييييير 
اأعييمييالييهييا، ومييين امليييقيييرر اأن 
الفرتة  خييالل  م�شر  تيييزور 

املقبلة لبدء التح�شريات. 
مييراد يف م�شل�شل  وتيي�ييشييارك 
تييييركييييي مييييع الييينيييجيييم مييييراد 
�شمن  وتيييظيييهييير  ييييييليييييدرمي، 
م�شل�شل  من  الثاين  اجلييزء 
)ميييييدر�يييييشييييية احليييييييييييب(، مع 
م�شطفى  �ييشييفييوان  املييخييرج 

نعمو.

األبوم كاظم ال�صاهر نهاية العام
)ذا  برنامج  حتكيم  جلنة  اإىل  ال�شاهر  كاظم  الفنان  عييودة  عن  خرب  انت�شر 

فوي�ض كيدز(، بعد ان�شحابه منه، ومن الن�شخة املخ�ش�شة للكبار.
ان�شحاب  �شبب  غريه.ويعود  اأو  الربنامج  اإىل  كاظم  لعودة  �شحة  ل  ولكن، 
باللهجة  �شي�شدر  جديد  األييبييوم  بتح�شري  لن�شغاله  الربنامج  ميين  كاظم 
فا�شل. وتوزيع مي�شال  اأحلانه  و�شيكون من  العام احلايل،  نهاية  العراقية 

اأ�شبوعني، ا�شتفتاء  اأجييرت، منذ  من جهة ثانية، كانت دار الأوبييرا الكويتية 
له الكويتيون للغناء يف دار الأوبرا، فجاءت النتيجة  عن املطرب الذي يف�شّ
ال�شيدة  تليه  الأوىل،  املرتبة  حمتاًل  املئة،  يف   70 بن�شبة  ال�شاهر  مل�شلحة 
املرتبة  يف  امليياجييد  ورا�ييشييد  طلباً،  الأكيييرث  لناحية  الثانية،  املرتبة  يف  فييريوز 

الثالثة.

�ساحبة اأ�سلوب راق واأداء خمتلف ومتميز. مع كل عمل تقدمه، تتاألق 
وُتقدم اأوراق اعتمادها ك�بطلة من نوع خا�ض. ل تهتم مب�ساحة 
الدور ول برتتيب الأ�سماء، بل باأهمية الدور والعمل. اإنها 
الفائت  رم�سان  مو�سم  يف  حققت  التي  اأنو�سكا  الفنانة 
جناحًا كبريًا من خلل دورها يف م�سل�سل )حلوة الدنيا(، 
اأ�سوة بتميزها يف رم�سان 2016 يف )غراند اأوتيل(. عن 
الق�سايا  من  الفعل حوله، وكثري  وردود  اأعمالها  اأحدث 

الفنية كان معها هذا احلوار..
يف )حلوة الدنيا( قدمنا الأمل للنا�ض

اأنو�صكا: دور »ق�صمت« عالمة يف تاريخي وتاريخ الدراما
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الرائب( لـ)اللنب  فوائد   7
اإزالة  يف  ت�شاعد  والتي  والن�شطة  النافعة  البكترييا  على  الرائب  اللنب  يحتوي 
ال�شموم ال�شارة من اجل�شم، كما يعالج الكثري من م�شاكل اجلهاز اله�شمي ومنها 
القيء وال�شعور بالغثيان وحرقة املعدة. ويوجد العديد من الفوائد املده�شة للنب 

الرائب، والتي �شوف ن�شتعر�ض البع�ض منها كالآتي:
على  ال�شلبية  واآثاره  الدم  �شغط  تخفي�ض  على  الرائب  اللنب  تناول  ي�شاعد   1-
الييليينب الرائب  تيينيياول كييوب ميين  اأن  الييدمييوييية واليي�ييشييرايييني. كما  القلب والأوعييييية 
الناجتة  بالأمرا�ض  الإ�شابة  من  ويقيه  اجل�شم،  يف  املناعي  اجلهاز  يعزز  يومياً 

عن العدوى.
برامج  يف  يدخل  حيث  الييزائييد  الييوزن  اإنقا�ض  على  الييرائييب  اللنب  ي�شاعد   2-
والتي  الكالي�شيوم  من  عالية  ن�شبة  على  احتوائه  اإىل  يرجع  وذلييك  التخ�شي�ض 
من  اجل�شم  يخل�ض  ممييا  اجل�شم  يف  احلييرارييية  ال�شعرات  حييرق  معدل  ميين  تزيد 

الدهون املرتاكمة وخ�شو�شاً يف منطقة البطن )الكر�ض(.
الأطعمة  ملحتويات  الأمعاء  امت�شا�ض  زيادة  على  الرائب  اللنب  تناول  -3 يحفز 

الأخرى التي يتناولها الفرد من فيتامينات ومعادن واألياف.
اللتهابات،. من  اللثة  ويحمي  الأ�شنان  م�شاكل  الرائب  اللنب  تناول  مينع   4-

ظهور  يوؤخر  فهو  ال�شيخوخة  اآثييار  مكافحة  على  كبري  اأثيير  الرائب  للنب   5-
التجاعيد ويظهر الب�شرة متاألقة و�شابة وناعمة.

كالربو  التنف�شي  اجلهاز  وم�شاكل  باحل�شا�شية  الإ�شابة  فر�ض  من  يقلل   6-
ال�شعبي.

النف�شي  بالهدوء  وال�شعور  ال�شرتخاء  على  ي�شاعد  الرائب  اللنب  تناول   7-
ويقلل من الع�شبية الزائدة وي�شاعد على النوم العميق والتخل�ض من الأرق.

كيف تتعامل اإذا �صادفت م�صابا ب�صكتة دماغية؟
حتدث ال�شكتة الدماغية عند نق�ض تدفق الدم اإىل اأحد اأجزاء الدماغ، ي�شاحبها 
�شعور امل�شاب بالدوران وال�شداع، وعدم ال�شعور باأحد اأطراف اجل�شم، واأحياًنا 
اإ�شعاف  �شرعة  اإىل  وقيييء. وحتتاج  ال�شتيعاب،  والقدرة على  الروؤية  م�شاكل يف 
امل�شاب حتى ل يوؤدي الأمر اإىل م�شاعفات قد ت�شل للوفاة، ويف هذا ال�شدد يقدم 
موقع "ميديكال نيوز توداي"  ن�شائح للتعامل مع م�شاب ال�شكتة الدماغية اإىل 
حني و�شوله اإىل امل�شت�شفى. والن�شيحة الأوىل هي الت�شال بالإ�شعاف، واإعطاء 
الو�شع، وتنفيذ توجيهاتهم. كما ي�شري  املعلومات عن  اأكرب قدر من  امل�شعفني 

املوقع اإىل �شرورة احلفاظ على هدوئك للتعامل ب�شكل جيد مع الوقت.
- وُين�شح ب�شوؤال ال�شخ�ض عن ا�شمه، واإذا كان يرغب يف الت�شال باأحد اأقاربه، 
واإذا كان غري قادر على الكالم اطلب منه اأن يجيب على اأ�شئلتك بال�شغط على 

يدك.
- حاول اأن ت�شع ال�شخ�ض يف مكان مريح بعيد عن عوامل اخلطر مثل ال�شيارات 

املتحركة اإن كان تعر�ض لالأزمة يف و�شط ال�شارع.
اأما الو�شع املثايل ملري�ض ال�شكتة الدماغية فهو اأن يرقد على اأحد جانبيه مع 
رفع الراأ�ض والأكتاف قلياًل لأعلى بوا�شطة و�شادة اأو بع�ض قطع املالب�ض، وعدم 

حماولة حتريكه بعد ذلك حلني و�شول الإ�شعاف.
- قم بفك اأي مالب�ض �شيقة كالياقات اأو ربطة العنق اأو الأو�شحة حتى ي�شتطيع 

التنف�ض.
- اإن كان ج�شده بارًدا ا�شتخدم بطانية اأو معطًفا لإبقائه دافًئا.

ي�شد جمرى  مييا  يوجد  األ  ميين  وتيياأكييد  ميياأكييولت،  اأو  م�شروبات  اأي  تعطه  ل   -
التنف�ض لديه. وحاول طماأنته باأن امل�شاعدة يف الطريق اإليه ول داعي للذعر.

الهجائية؟  احلروف  و�سعوا  الذين  ال�سعوب  اأول  • من 
- الفينيقيون 

الأكرب؟  الفر�ض  �ساعر  هو  • من 
- الفردو�شي. 

ق�شيدة؟  اأ�شغر  هي  وما  العامل؟  يف  �شعرية  ق�شيدة  اأطول  هي  • ما 
عدد  ق�شيدة  واأ�شغر  بيت  األييف   500 اأبياتها  عييدد  ق�شيدة  اأطيييول   -

كلماتها كلمة واحدة فقط هي كلمة اآدم. 
امل�سلمني؟  عند  الإبداع  ع�سر  كان  • متى 

- يف القرن الرابع الهجري 
العني؟  قرة  كلمة  تعني  • ماذا 

- برودة العني من �شدة ال�شعادة 
الطبيعة؟  �ساعرة  لقب  �ساحبة  ال�ساعرة  هي  • من 

- عائ�شة التيمورية.

النحلة رحيقاً  تكت�شف  والرق�ض. فعندما  الروائح  البع�ض عن طريق  ببع�شه  النحل يت�شل  اأن  تعلم  • هل 
اأو لقاحاً يف ب�شتاٍن ما، تعود اإىل اخللية وتبداأ بالرق�ض وهي تدور وتدور �شمن دوائر �شيقة. 

من:  موؤلفة  تكون  الواحدة  اخللية  يف  النحل  عدد  اأن  تعلم  • هل 
ملكة واحدة، واآلف النحالت الأخريات العامالت، فامللكة ت�شع كل البيو�ض، فهي قد ت�شع 1500 بي�شة 
كل يوم وحوايل 250،000 بي�شة كل ف�شل. والبيو�ض املخ�شبة تنمو لت�شبح نحالت عامالت، اأما البيو�ض 

غري املخ�شبة فتتطور اإىل ذكور )زنابري(. 
اإ�شافة اإىل  اأبي�ض ملاع يتميز مبطيلية كبرية وقابلية لل�شحب والطرق،  اأن الف�شة معدن ثمني  • هل تعلم 
مقاومته للتاأك�شد وال�شداأ و�شدة قابليته للتو�شيل وخ�شائ�شه املقاومة لالحتكاك. ي�شتخدم مزيج الف�شة 
والنحا�ض يف �شناعة القطع النقدية املعدنية وامليداليات واحللي وامل�شوغات. وت�شتعمل مركبات الف�شة يف 

�شنع املرايا الب�شرية ويف الت�شوير الفوتوجرايف. 
املعادن  اأ�شلب  اللون. وهو  �شبه نقي متبلر )متبلور( متجرد عموماً من  الأملا�ض هو كربون  اأن  تعلم  • هل 
اجلوانب  مقو�ض  ما�ض  هو  القطع  ما�شة  اأو  الييرديء  واملا�ض  وال�شناعة.   ال�شياغة  يف  وي�شتعمل  الطبيعية، 

ي�شتخدم يف قطع املا�ض الثمني و�شقله. اأما املا�ض الأ�شود اأو الفحما�ض في�شتعمل يف حفر ال�شخور ال�شلبة. 

العم خمتار
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املاء  ل�ُسرب  فوائد   5
1 – ترطيب اجل�شم: لأن اجل�شم يكون جافاً بعد 
ال�شتيقاظ،  حلظة  حتى  النوم  من  طويلة  �شاعات 
و�شرب كوب من املاء ي�شاعد على ترطيب اجل�شم، 

مما ي�شعره بالنتعا�ض والن�شاط.
يخ�شع  اجل�شم  لأن  ال�شموم:  على  – الق�شاء   2
ييينييتييج عنه  اإ�يييشيييالح، ممييا  اإىل عملية  اليينييوم  اأثييينييياء 
على  الق�شاء  ميين  بييد  ل  وبالتايل  ال�شموم،  تييراكييم 
جميع هييذه اليي�ييشييمييوم، لييذلييك �ييشييرب كييوب ميين املاء 
يف غ�شون دقائق من ال�شتيقاظ، ي�شاعد على طرد 

ال�شموم من اجل�شم.
الأ�شباب  من  واحييدة  الإميي�ييشيياك:  من  يقلل   –  3
يف  املياه  و�شرب  اجلفاف،  هو  لالإم�شاك  الرئي�شية 
التخفيف من  ي�شاعد  اليوم  وقت مبكر من �شباح 

الإم�شاك وحت�شني حركة الأمعاء.
ال�شتيقاظ  مبجرد  املاء  �شرب  الغذائي:  التمثيل  عملية  من  يعزز   –  4
الالزمة  الييطيياقيية  ويييوفيير  اله�شم  عملية  تييعييزيييز  عييلييى  ي�شاعد  اليينييوم  ميين 

للج�شم طوال اليوم.
5 – ي�شاعد يف التخل�ض من الوزن الزائد: اأظهرت العديد من الدرا�شات 
النوم  من  ال�شتيقاظ  مبجرد  ال�شباح  من  مبكر  وقت  يف  ال�شرب  مياه  اأن 

ي�شاعد يف التخل�ض من الوزن الزائد.

امل�شتمرة يف  والييرغييبيية  الأذن  اأمل  املييعييانيياة ميين  اأ�ييشييبيياب  تييعييددت 
حكها؛ ما قد يوؤدي اإىل م�شكالت اأكرث خطورًة يف ذلك الع�شو 

احل�شا�ض من ج�شد الإن�شان.
واحلنجرة  والأذن  الأنيييف  اأمييرا�ييض  اخت�شا�شي  وي�شتعر�ض 
الدكتور حممد م�شعود، بع�ض هذه الأ�شباب، قائاًل " اإن حكة 
اأ�شباب متعلقة بالأذن نف�شها، مثل تراكم  اإىل  الأذن قد تعود 
الفطريات،  اأو  اخلييارجييييية،  الأذن  التهاب  اأو  داخييلييهييا،  ال�شمع 
داخل  النملة،  اأو ح�شرة �شغرية، مثل  دخييول ج�شم غريب  اأو 

الأذن، اأو جتمع املياه بداخلها بعد ال�شتحمام.
توؤثر  لكنها  متوقعة  غري  اأو  عامة  اأ�شباًبا  هناك  اأن  واأ�ييشيياف، 
اأو ح�شا�شية اجللد،  الأنف  بح�شا�شية  الإ�شابة  الأذن، مثل  يف 

ال�شعر  �شبغات  ب�شبب  اأو  ال�شعر،  وق�شرة  املياه  من  وبخا�شة 
الهاتف لفرتة  �شماعات  ا�شتخدام  الأذن، وكذلك  ودخولها يف 

ا ب�شبب احل�شا�شية لل�شابون وغ�شول ال�شعر. طويلة، واأي�شً
الأ�شباب  ميين  �شبب  اأي  تعني  قييد  الأذن  حكة  اأن  اإىل  واأ�ييشييار 
ال�شمع  الأميير متعلًقا برتاكم  اأن يكون  ال�شابقة، ول ي�شرتط 
داخلها؛ لذلك اإن ا�شتمرت احلكة بعد تنظيف الأذن وجتفيفها 
ال�شبب  ملعرفة  متخ�ش�ض  طبيب  ا�شت�شارة  من  بد  ل  جيييييًدا، 

وعالجه.
واليييدكيييتيييور حمييمييد ميي�ييشييعييود هيييو اخييتيي�ييشييا�ييشييي الأنيييييف والأذن 
جامعة  الطب  كلية  من  ماج�شتري  على  وحا�شل  واحلنجرة، 

املن�شورة امل�شرية.

اأ�صباب غري متوقعة حلكة الأذن.. تعرف عليها

امل�ساركون يف مهرجان الفنون واملو�سيقى يرق�سون على اأنغام مو�سيقية يف خ�سم عا�سفة الغبار يف �سحراء 
بلك روك نيفادا، الوليات املتحدة. )رويرتز(

عم خمتار �شاحب احلمار هو لقب اطلقه الطفال على عم خمتار العجوز .. العجوز جدا الطيب الذي ر�شمت 
ال�شنوات على وجهه ع�شرات من اخلطوط والتجاعيد زادت من طيبته وحمياه كما انه عندما يبت�شم فانها 
تزداد وتزيده قربا من القلب، عم خمتار ميتلك حمار عجوز مثله خبري يف دروب القرية واجلبل املحيط بها 
ودائما ما نرى عم خمتار يتحدث اإىل احلمار بكالم ل يحدث فيه احد فهو قليل الكالم مع النا�ض كثريه مع 

احلمار فاطلقنا عليه عم خمتار �شاحب احلمار .
مر�ض كبري القرية ذات يوم مر�ض �شديد حار مع الطباء ثم قرر احدهم وكان على علم بالمرا�ض ودوائها من 
الع�شاب ان هناك ع�شبة واحدة ممكن ان ت�شفي كبري القرية وعليهم اح�شارها من اعلى اجلبل، نظر اجلميع 
بييارزة حامية خطرة وانحدرات كثرية لكن لبد من املخاطرة وحيياول الكثريون  اإىل اعلى اجلبل كله نتوءات 
وكاأنه  اإىل اجلبل  اخييذه وهو يحدثه يف طريقه  دور عم خمتار واحلمار فقد  فا�شلني وهنا جاء  منهم فعادوا 
يخربه ماذا �شيفعالن .. وم�شى اليوم ومن بعيد نظر النا�ض اإىل اعلى اجلبل وقبل ان تذهب ال�شم�ض كان عم 
خمتار واحلمار فقد اخذه وهو يحدثه يف طريقه اإىل اجلبل وكاأنه يخربه ماذا �شيفعالن وم�شى اليوم ومن 
بعيد نظر النا�ض اإىل اعلي اجلبل وقبل ان تذهب ال�شم�ض كان عم خمتار يقف مع احلمار يقتطفان الع�شاب 
ثم و�شعها يف كي�ض اعلى ظهر احلمار وبداأ رحلة العودة ولكن .. انتظر النا�ض كثريا قبل ان ياأتي نور الفجر 
فيجدوا احلمار وقد هل عليهم لكنه كان يحمل عم خمتار الذي �شقط �شقطة قوية اعجزته عن احلركة لكن 
املوت  بالنبتة وجيياء ب�شاحبه ورقييد عم خمتار يف فرا�شه ي�شارع  امل�شكني ل يطيق فراقه وجيياء  حماره حمله، 
وبجواره حماره ينام بجانب الفرا�ض كاأمنا ي�شاركه املر�ض واحلزن، �شعر جميع ال�شكان باحلزن على العم خمتار 
وكانوا يجل�شون بجانبه يداوونه بعدما �شفي كبري القرية لكن ل منا�ض ول مهرب من ق�شاء اهلل يف ذات �شباح 
ح�شر من يحمل الطعام فوجد العم خمتار قد مات، ومن الغريب ان حماره اي�شا قد مات .. وكاأنهما اتفقا 
ان يعي�شا معا وميوتا معا وهناك ا�شفل اجلبل دفن النا�ض عم خمتار وعلى مقربة منه حماره كما طلب متاما 

وبهذا تزامال يف كل �شئ احلياة واملوت والقرب .


