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م�ساكل �سحية... على الن�ساء عدم جتاهلها!

تعاين ال�ضيدات من اآالم عدة وم�ضاكل �ضحية تتعّلق با�ضطرابات يف 
الدورة ال�ضهرية والتهابات فطرية واأورام ليفية وغريها.

ومما ال �ضك فيه اأنه يجب اأن تويل الن�ضاء اهتماماً لبع�ض االأعرا�ض 
اإ�ضارة اىل االإ�ضابة مب�ضاكل �ضحية. من هذا املنطلق  التي قد تكون 
يجب  ال  ال��ت��ي  الن�ضائية  ال�ضحية  امل�ضاكل  بع�ض  عليكم  �ضنعر�ض 

جتاهلها.
ع��دة على  توؤثر عوامل  انتظامها:  ع��دم  اأو  ال�ضهرية  ال��دورة  - غياب 
االإ�ضابة  اإ���ض��ارة اىل  االأم��ر  ه��ذا  وق��د يكون  ال�ضهرية،  ال���دورة  انتظام 
م�ضاكل  الرحم،  بطانة  التهاب  الليفية،  االأورام  منها  ع��دة  باأمرا�ض 
الغدة الدرقية، ارتفاع الكولي�ضرتول يف الدم اأو مرحلة ما قبل انقطاع 

الطمث.
- نزيف غري طبيعي: تعاين �ضيدة من بني 5 من نزيف الرحم غري 
طبيعي، الذي يحدث خارج الدورة ال�ضهرية. على الن�ضاء عدم جتاهل 

هذا النزيف وا�ضت�ضارة الطبيب فوراً.
- االآالم احلادة قبل الدورة ال�ضهرية: ي�ضعر حوايل ثلث الن�ضاء بهذه 

االآالم القوية جداً التي توؤثر على ال�ضلوكيات االجتماعية واملزاجية.

احذر خماطر عبوات املياه البال�ستيكية
حذر علماء من الطريقة التي ن�ضتهلك بها املياه، م�ضريين اإىل اأن املاء 
جزء مهم يف احلياة اليومية، وال ي�ضاعد �ضرب املاء فقط على البقاء 

على قيد احلياة، ولكنه ي�ضاعد على احلفاظ على ب�ضرة �ضافية.
القدر من  اأن تكون بنف�ض  املياه ميكن  اأن طريقة حفظ  العلماء  اأكد 
البال�ضتيكية،  املياه  عبوات  اأن  على  موؤكدين  املياه،  لتناول  االأهمية 

اأ�ضرارها اأكرث من فوائدها.
الكيميائية  ل��ل��م��واد  ال��ت��ع��ر���ض  ال��ب��ال���ض��ت��ي��ك��ي��ة  امل���ي���اه  ع���ب���وات  ت�����ض��ب��ب 
حيث  تعبئتها،  الإع���ادة  م�ضنوعة  لي�ضت  الأن��ه��ا  ال�����ض��ارة،  والبكترييا 
يف  امل�ضتخدمة   "A "بي�ضفينول  ت�ضمى  كيميائية  م��ادة  على  حتتوي 
البال�ضتيك والتي يعتقد اأنها ت�ضبب الفو�ضى يف الهرمونات اجلن�ضية، 

وخا�ضة عند الن�ضاء، بح�ضب موقع "ديلي �ضتار".
وقالت الدكتورة ماري جلنفيل اأن بع�ض املواد الكيميائية املوجودة يف 
النظام داخل  اآث��ار على كل  اأن يكون لها  العبوات البال�ضتيكية ميكن 
اأج�ضادنا، م�ضرية اإىل اأنها ميكن اأن توؤثر على التبوي�ض، وزيادة خطر 
و�ضرطان  الرحم  بطانة  تكي�ض  مثل  الهرمونية  للم�ضاكل  التعر�ض 
الثدي وغريها. واأ�ضافت اأن تاأثري هذه العبوات لي�ض وا�ضًحا متاًما، 
�ضرطان  الب�ضرية مثل  االأم��را���ض  ع��دد  ازدي���اد  ع��ام��اًل يف  وق��د يكون 

الثدي ومر�ض القلب والعيوب اخللقية التنا�ضلية.

ملاذا �سرق هذا الرجل 500 يافطة؟
اعتقلت  اإنها  اأوه��اي��و،  بوالية  كليفالند  من  بالقرب  ال�ضرطة  قالت 
�ضخ�ضاً متهما ب�ضرقة اأكرث من 500 يافطة من على اأطراف الطرق، 

الأنه يعتقد باأنها ت�ضتت انتباه ال�ضائقني.
ال�ضكاوى فى  العديد من  تلقت  اإنها  اآف��ون ليك،  �ضرطة  اإدارة  وقالت 
اليافطات من املروج ال�ضجرية اململوكة  اإزال��ة  االأ�ضهر االأخ��رية حول 
للمدينة على جانب الطرق، ون�ضر موؤخراً مقطع  فيديو يظهر جون 

هولزل )62 عاماً( وهو ي�ضرق اإحدى اليافطات.
اأك���رث من  ا���ض��ت��ع��ادت  ه��ول��زل حيث  م��ن��زل  بتفتي�ض  ال�ضرطة  وق��ام��ت 
500 يافطة تقدر قيمتها مبا يقارب 5000 دوالر اأمريكي. وقالت 
ال�ضرطة اإن معظم اليافطات مت و�ضعها بت�ضاريح من جمل�ض املدينة، 

بح�ضب موقع "يو بي اآي" االإلكرتوين. 
وقال هولزل يف تعليق له على احلادث: مل اأكن اأعتقد باأين �ضاأتعر�ض 
لالعتقال لهذا ال�ضبب. اأنا اأقوم باإزالة اليافطات منذ 10 اأعوام، ومل 

اأتعر�ض الأي م�ضاءلة.
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طريق لل�سيارات مير فوق �سطح بناء 
تناقلت مواقع التوا�ضل االجتماعي على نحو وا�ضع جمموعة من ال�ضور 
اأنه ي�ضري  العامل، ما مييزه  الفيديو، لطريق فريد من نوعه يف  ومقاطع 

فوق مبنى موؤلف من 5 طوابق يف اإحدى املدن ال�ضينية.
الغريبة  االأبنية  يف  مميزة  �ضمعة  ال�ضينية  ت�ضونغت�ضينغ  مدينة  ومتلك 
املعقدة، وتتكون ت�ضاري�ضها من جمموعة من املنحدرات  والبنية التحتية 
املعماريني  املهند�ضني  امل�ضطحة  امل�����ض��اح��ات  يف  النق�ض  واأج���ر  وال��ت��الل، 
التو�ضل  اأجل  ال�ضندوق، من  التفكري خارج  واملخططني احل�ضريني على 

اإىل حلول عملية لهذه امل�ضكلة.
ومن بني االإبداعات التي خرج بها املهند�ضون يف هذه املدينة، عقدة طرقية 
موؤلفة من 15 �ضلماً ت�ضري يف 8 اجتاهات خمتلفة، وج�ضر للم�ضاة موؤلف 
من 13 طابقاً، ومبنى �ضكني م�ضهور على م�ضتوى العامل مير القطار من 

خالله، بح�ضب ما ذكر موقع اأوديتي �ضنرتال.
 5 اأح��دث االإب��داع��ات الهند�ضية يف هذه املدينة، فهو مبنى موؤلف من  اأم��ا 
طوابق، مع �ضطح ي�ضكل طريقاً ذو اجتاه واحد لل�ضيارات. وانت�ضرت ال�ضور 
ويبو  موقع  على  االأوىل  للمرة  املا�ضي  االأرب��ع��اء  ي��وم  املبنى  لهذا  االأوىل 

ال�ضهري يف ال�ضني، قبل اأن يتم تداولها على نحو وا�ضع عر االإنرتنت.
�ضمم  املبنى  اأن  املحلية،  ال�ضحف  اإح��دى  اأج��رت��ه  �ضحفي  حتقيق  واأظ��ه��ر 
على هذه الطريقة، لت�ضهيل و�ضول ال�ضكان اإىل منازلهم، حيث مت ت�ضييد 
املبنى املوؤلف من خم�ضة طوابق على جانب تلة. ويف حال عدم وجود طريق، 
االأر�ض،  م�ضتوى  من  منازلهم  اإىل  للو�ضول  م�ضعد  اإىل  ال�ضكان  �ضيحتاج 
اأماما  وركنها  �ضياراتهم  ق��ي��ادة  باإمكانهم  اأ�ضبح  ال��ط��ري��ق،  ه��ذا  م��ع  لكن 

منازلهم ب�ضهولة.

حترق طفلها النائم.. 
وال�سبب غريب!

األ��ق��ت االأج��ه��زة االأم��ن��ي��ة مب��دي��ري��ة اأمن 
اجل��ي��زة يف م�����ض��ر، ال��ق��ب�����ض ع��ل��ى بائعة 
�ضاي، بتهمة قتل جنلها البالغ من العمر 
النار يف �ضقتها اأثناء  واإ�ضعال  �ضنوات،   3
نومه حلملها به �ضفاحا. ويف التفا�ضيل، 
بالغا  اأبوالنمر�ض،  �ضرطة  مركز  تلقى 
من االأهايل يفيد بن�ضوب حريق يف �ضقة 

وم�ضرع طفل.
حمل  اإىل  املباحث  م��ن  ف��ري��ق  وبانتقال 
الواقعة، تبني اأن الطفل يبلغ من العمر 
����ض���ن���وات، وخ�����الل ال��ت��ح��ق��ي��ق اأف�����ادت   3
مبفرده،  بال�ضقة  ابنها  تركت  باأنها  االأم 
وعادت لتكت�ضف ا�ضتعال النريان بال�ضقة، 
ورجحت اأن يكون "ما�ض" كهربائي وراء 
التحريات  وب����اإج����راء  احل���ري���ق.  ن�����ض��وب 
اإ�ضعال النار  اأن وال��دة الطفل وراء  تبني 
ومبواجهتها،  م��ن��ه.  للتخل�ض  بال�ضقة 
به  حملت  الأنها  الواقعة  بارتكاب  اأق��رت 
�ضفاحا من �ضخ�ض ال تعلم بياناته، واأنها 
للمعايرة به مما دفعها التخاذ  تتعر�ض 
فاأح�ضرت  منه،  والتخل�ض  ال��ق��رار  ه��ذا 
يف  ال��ن��ريان  واأ�ضعلت  البنزين  من  كمية 

ال�ضقة اأثناء نوم الطفل.

فرط الأكل... تناول الطعام بطريقة 
قهرية و�سريعة وخارجة عن ال�سيطرة �ص 23

بقع اإيفيتا مل متنعها من 
حلم "ملكة جمال الكون"

م��ال��ي��زي��ة، موؤخرا،  ���ض��اب��ة  ت��ق��دم��ت 
اإىل م�ضابقة ملكة جمال الكون يف 
بالدها، بالرغم من البقع ال�ضوداء 
اإنها  تقول  اإذ  ج�ضمها،  يف  الكثرية 
املجتمع  نف�ضها رغم نظرة  تثق يف 

والطفولة القا�ضية التي عا�ضتها.
"ديلي  وبح�ضب ما ذكرت �ضحيفة 
متفاوتة  ���ض��وداء  بقعا  ف���اإن  ميل"، 
اإيفيتا  ج�������ض���م  ت���غ���ط���ي  احل����ج����م 
العمر  م���ن  ال��ب��ال��غ��ة  دي���ل���م���ون���دو، 
الوجه اأو على  يف  �ضواء  عاما،   20

الذراعني وال�ضاقني.
وت���ق���ول اإي��ف��ي��ت��ا، اإن���ه���ا ع���ان���ت من 
ك���ان  اإذ  ط���ف���ول���ت���ه���ا،  يف  ال����ع����زل����ة 
زمالوؤها يف الدرا�ضة ينفرون منها، 
لكنها ا�ضتطاعت اأن تندمج يف وقت 
التي تعمل  اأمها  اأن  الحق، ال�ضيما 
اأ�ضتاذة، مل تدخر جهدا يف دعمها.

نف�ضها،  يف  الواثقة  ال�ضابة  وتوؤكد 
اأنها خل�ضت بعد طول معاناة، اإىل 
وتتقبل  نف�ضها  حتب  اأن  عليها  اأن 
ال�ضكل الذي ولدت به، وذلك رغم 
بالتخل�ض  ل��ه��ا  �ضابقة  حم����اوالت 
االأطباء  لكن  ال�ضوداء،  البقع  من 
اجلانبية  االآث��������ار  م����ن  ح����ذروه����ا 
اخل����ط����رية ال���ت���ي ق����د ت��ن��ج��م عن 

عملية اجلراحة.
ب��ط��ل��ب ر�ضمي  اإي��ف��ي��ت��ا،  وت��ق��دم��ت 
الكون  ج��م��ال  ملكة  م�ضابقة  اإىل 
اجلاري،  يونيو   17 يف  مباليزيا، 
املتوجة  ب��احل�����ض��ن��اء  ال��ت��ق��ت  ك��م��ا 
�ضامانثا  امل���ا����ض���ي،  ال���ع���ام  خ����الل 

جيم�ض كاثي.
التقدم  ���ض��ت��وا���ض��ل  اأن���ه���ا  وت����وؤك����د 
اإن  حتى  اأخ����رى،  ج��م��ال  مل�ضابقات 
مل يحالفها احلظ يف ح�ضد اللقب 

خالل الدورة احلالية.

ل�سو�ص يحاولون 
�سرقة �سراف اآيل

لكامريا  م�ضورة  لقطات  اأظ��ه��رت 
للوقود  حمطة  يف  مثبتة  مراقبة 
االأمريكية،  م���ريي���الن���د  ب���والي���ة 
امللثمني  ال��ل�����ض��و���ض  م���ن  ث���الث���ة 
وهم يحاولون �ضحب جهاز �ضراف 
قالت  ���ض��ي��ارت��ه��م.   با�ضتخدام  اآيل 
ال�ضرطة يف منطقة برين�ض جورج 
باأن جمموعة من الل�ضو�ض ف�ضلوا 
يف �ضرقة جهاز �ضراف اآيل بعد عدة 
حم�����اوالت ق���ام���وا خ��الل��ه��ا بربط 
موؤخرة  يف  مثبتة  ب�ضل�ضلة  االآل����ة 
اقتالعها.   وح����اول����وا  ���ض��ي��ارت��ه��م 
فا�ضلة،  حم��������اوالت  ع������دة  وب����ع����د 
ج���دوى  ب���ع���دم  ال��ل�����ض��و���ض  اأدرك 
�ضيارتهم  وا�ضتقلوا  حم��اوالت��ه��م، 
وانطلقوا بها م�ضرعني من املكان. 
باإحلاق  ال��ل�����ض��و���ض  ت�����ض��ب��ب  وق����د 
اأ�ضرار بالغة بجهاز ال�ضراف االآيل 
اأثناء حماولتهم اقتالعها حيث مت 

متزيق جزء كبري من االآلة. 

حياتك االجتماعية مهمة جدا ل�سحتك النف�سية والعاطفية، 

وتتوا�سل  عليهم  تعتمد  حياتك  يف  اأ�سخا�ص  ول��وج��ود 

التوا�سل  معهم ب�سكل اجتماعي �سحيح. هناك درجات من 

واملعارف  واحلميمون  القريبون  االأ�سدقاء  منها  االجتماعي، 

وزمالء العمل، كل هذه العالقات يجب رعايتها حتى تتطور.

كان  مهما  االجتماعية  مهاراتك  لتطوير  معينة  تكتيكات  هناك 

االأ�سدقاء قريبني منك ومهما كان نوع عالقاتك االجتماعية:

وتلتقي  باأ�سدقاء  حماطا  كنت  مهما  العالقة  نوعية  على  رك��ز 

توؤ�س�ص  اأن  االأهم  العامة.  املنا�سبات  يف  االأ�سخا�ص  من  بالكثريين 

عالقات دائمة ذات قيمة حقيقية لك بدال من العالقات العابرة 

اأو االأ�سخا�ص الذين تلتقيهم بحكم الظروف التي جتمعكم كثريا.

ا�ستمع جيدًا
يجب اأن تلبي اأنت اأي�ضا احتياجات االآخرين من العالقات 
االجتماعية، الأنك طرف ثان فيها ول�ضت الطرف الوحيد، 
���ض��واء ك��ان��ت ال��ع��الق��ة ���ض��داق��ة اأو ع��الق��ة ع��م��ل. يجب اأن 
اأي�ضا وفيما يريده ويحتاجه وا�ضتمع له جيدا  تفكر فيه 
اأي م�ضكلة واأعط  واأظهر التعاطف والتفهم عند مناق�ضة 

الن�ضيحة اأي�ضا.

ف�سف�ص مع االأ�سدقاء
جت��ن��ب ال�����ض��ك��وى واحل���دي���ث ع��ن م�����ض��اك��ل��ك م��ع اأ�ضدقاء 
االجتماعية، وحتدث عن ذلك مع �ضديق قريب  ال�ضبكة 
لك اأو خمت�ض بال�ضاأن الذي يقلقك. فمثال لو كان لديك 
م�ضكلة مع مديرك اأو م�ضكلة يف اختيار التخ�ض�ض املنا�ضب 
ال�ضاأن  اأن تبحث عمن يفيدك يف هذا  للدرا�ضة فاالأف�ضل 

فعال بدال من ال�ضكوى على املالأ.
اأما لو كان يومك �ضيئا فاأم�ضك �ضماعة التلفون وف�ضف�ض 

مع �ضديق حميم.

كن لطيفًا.. بحدود
كن �ضخ�ضا اجتماعيا وموؤدبا ولطيفا مع االآخرين، ولكن 
فاالأ�ضخا�ض  ر�ضميتها.  على  حافظ  الر�ضمية  العالقات 
الذين تتعامل معهم يف حميط العمل والعمالء والزبائن 
ق���د ي�����ض��ب��ح��ون ج�����زءا م���ن ح��ي��ات��ك االج��ت��م��اع��ي��ة، الأنك 
اأطول  التوا�ضل معهم، ورمبا  �ضاعات طويلة يف  تق�ضىي 
من الوقت الذي تق�ضيه مع اأ�ضرتك واأ�ضدقائك.  فرمبا 
موؤمتر  ت�ضافر يف  اأو  الع�ضاء  اأو  الغداء  على  بعميل  تلتقي 
او تذهب يف رحلة مع زمالء الدرا�ضة، فمن احلتمي اأنك 
عالقة  ب��ه��م  ت��رب��ط��ك  ال��ذي��ن  االأ���ض��خ��ا���ض  ببع�ض  تلتقي 
اأن حتافظ على ر�ضمية  العمل. ولكن يجب  ر�ضمية خارج 
اأن  يف�ضل  املثال  �ضبيل  على  ت��دوم.  اأن  اأردتها  اإذا  العالقة 

اإذا  معه  لطيفا  لتكون  واأوالده  اأحواله  عن  عميلك  ت�ضاأل 
التقيته يف غداء عمل مثال، ولكن ال تق�ض اجلل�ضة كلها 
من دون احلديث عن العمل.  اجلانب ال�ضخ�ضي هو جمرد 
وال�ضلوك  اأ�ضلوب احلديث  اهتمام منك.  واإب��داء  مالطفة 
والت�ضرف يجب اأن يكون ذا طابع ر�ضمي اأي�ضا خمتلف عن 

اأ�ضلوبك مع اأ�ضدقائك القريبني.

اعرتف مب�سكلتك
�ضتجد  ال��ن��ا���ض  ب��ني  ال��ت��واج��د  م��ن  بالقلق  ت�ضعر  كنت  اإذا 
تعرتف  اأن  يجب  البداية  يف  ف�ضيئا.  �ضيئا  وحيدا  نف�ضك 
لنف�ضك اأنك تعاين م�ضكلة يف التوا�ضل مع االآخرين بدال 

من اأن تخدع نف�ضك بالقول انك �ضعيد بوحدتك.
خ���ذ خ���ط���وات اي��ج��اب��ي��ة حل���ل ه����ذه امل�����ض��ك��ل��ة ك�����اأن تت�ضل 
الذهاب  اأو  للتنزه  اخل���روج  عليهم  لتقرتح  ب��االأ���ض��دق��اء 
ملطعم اأو مقهى. هذه اخلطوة ال�ضغرية مهمة حتى ت�ضعر 
بالراحة يف التوا�ضل االجتماعي، فلي�ض �ضروريا اأن تذهب 

حلفلة كبرية جتمع الكثري من النا�ض.
امل���ه���ارات  ت��ط��وي��ر  ا���ض��ت�����ض��ارة خم��ت�����ض يف  ت�����رتدد يف  وال 
االجتماعية اأو خمت�ض نف�ضي لو كان التوا�ضل االجتماعي 
م�ضكلة لديك فعال، فهو قد يدربك على بع�ض اخلطوات 
الت�ضرف يف مواقف  لكيفية  االقرتاحات  بع�ض  ويعطيك 

اجتماعية معينة تخ�ضى مواجهتها اأو ترتبك فيها.

ابحث عن اأ�سدقاء
حاول االلتقاء باأ�ضخا�ض جدد، فقد يكون �ضبب م�ضكلتك 
اأن اأ�ضدقاءك القدامى رحلوا اأو �ضافروا للدرا�ضة اأو العمل 
يف مكان اآخر. قد تكون خجواًل يف املبادرة يف التعرف على 
ن���اد �ضحي  يف  بينهم  ت��وج��د  اأن  اأواًل  ح���اول  ل��ك��ن  ال��ن��ا���ض، 
اأو اأي مكان اآخر ينا�ضبك، ويجمعك  مثاًل اأو جتمع ثقايف 

باأ�ضخا�ض يتفقون معك يف امليول.

ابت�سم
ع��ل��ى التعامل  ك��ن��ت م��ع��ت��اداً  ف����اإذا  ���ض��ل��وك��ك،  ح���اول تغيري 
يف  ابت�ضم  التعبري  م��ن  حمايد  بوجه  الغرباء  النا�ض  م��ع 
وجوههم. هو فعل �ضغري، لكنه قد يغري الكثري، ويجعلك 

اأكرث راحة يف مقابل االآخرين.

اهتم مبظهرك
لو كنت تخجل يف موقف اجتماعي معني اأو ال تعرف كيف 
تواجهه، ا�ضطحب معك �ضديقاً تثق به جداً، لت�ضعر اأول 
اإليه، لي�ضجعك  انظر  املكان،  باالأمان. عندما تدخل  �ضيء 
وير�ضدك ماذا تفعل، وبالتدريج �ضت�ضعر بالثقة واالرتياح. 
ويف املرة املقبلة، �ضت�ضعر باأنك قادر على اأن تكون وحدك، 

واأن املوقف غري خميف، واالآخرون جمرد ب�ضر.
اأي�ضاً مبظهرك عند التح�ضري ملواجهة هذا املوقف  اهتم 
االجتماعي اجلديد، لت�ضعر اأنك مبزاج جيد، وتكون را�ضياً 
اأو ت�ضريح  عن نف�ضك. هذا ال يعني اأن تبالغ يف مالب�ضك 
�ضعرك، وتق�ضي وقتاً طوياًل يف ذل��ك، لكن قد يكون من 
لديك،  مف�ضلة  مالب�ض  قطعة  اأو  لوناً  ترتدي  اأن  اجليد 

وت�ضع عطراً حتبه. 

تفاعل مع النا�ص
املانع يف  ذل��ك  تك�ضر  اأن  ك��ان اخلجل م�ضكلتك، فيجب  لو 
ملنا�ضبة  الذهاب  عر  االآخرين،  مع  االجتماعي  التوا�ضل 
عامة اأو ا�ضتقبال اأو حفل، وتتفاعل مع النا�ض فيه. اجعل 
هدفك احلديث مع �ضخ�ضني غرباء متاماً. يف البداية، قل 
اب��داء االهتمام مبا يقولونه،  ب�ضيطة، ثم ح��اول  جماملة 
�ضي�ضتمرون  بحديثهم  مهتم  اأن���ك  النا�ض  ي�ضعر  عندما 
وال  متاماً  وا�ضرتخ  اإليك.  اال�ضتماع  ثم  معك  احلديث  يف 
تقلق من حكمهم عليك، فهو جمرد حديث وت�ضرف كاأنك 

تتحدث اإىل �ضديق اأو قريب. 

اأغذية مهمة للج�سم بعد 
التمارين الريا�سية

اأكد بحث علمي �ضدر موؤخراً على اأهمية وجود 
االأهمية  غ��اي��ة  يف  تعتر  ال��ت��ي  االأغ���ذي���ة،  بع�ض 
بالتمارين  ال��ق��ي��ام  م��ن  االن��ت��ه��اء  ب��ع��د  للج�ضم، 
ال��ري��ا���ض��ي��ة، وال��ت��ي م��ن ���ض��اأن��ه��ا اأن مت��د اجل�ضم 
بكل ما هو ���ض��روري. وج��اء يف تقرير ن�ضر على 
التي  االأطعمة  اأف�ضل  اأن  االأمريكية  تامي  جملة 
ي��ح��ت��اج��ه��ا اجل�����ض��م ب��ع��د االن��ت��ه��اء م��ن ممار�ضة 
التي حتتوي على مزيج  االأغذية  الريا�ضة، هي 
ت�ضاعد  التي  والكربوهيدارت  الروتينات  ب��ني 
للع�ضالت )وم��ن هذه  واإع���ادة احليوية  يف من��و 
االأغذية: م�ضتقات احلليب، فاكهة، خبز، حبوب، 

عد�ض، حم�ض، فا�ضولياء، فول(.
اأي�ضاً  ي��ح��ت��اج  اجل�����ض��م  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  يف  وج�����اء 
لالأغذية املنا�ضبة قبل البدء مبمار�ضة الريا�ضة، 
للج�ضم  واحل���ي���وي���ة  ال���ط���اق���ة  الإع����ط����اء  وذل�����ك 

ليتمكن من رفع م�ضتوى االأداء والتحمل خالل 
وبعد  اجل�ضم  اأن  التقرير  وب��نّي  التدريب.  فرتة 
لفرتات  وخ�ضو�ضاً  الريا�ضة  مبمار�ضة  القيام 
"الغليكوجني"،  م��ادة  م�ضتويات  تهبط  طويلة 
مثل  باالألياف  الغنية  االأغ��ذي��ة  يف  تتوفر  والتي 
فول(،  ع��د���ض،  حم�ض،  )فا�ضولياء،  البقوليات 
الن�ضاط للع�ضالت  اإع��ادة  والتي تعتر مهمة يف 
وحمايتها من  لنموها  املطلوبة  الليونة  وتوفري 

التمزق اأثناء جل�ضات الريا�ضة الالحقة.
يرون  والباحثني  العلماء  اأن  اإىل  التقرير  ون��وه 
اأنه من ال�ضروري اأن يداوم االأ�ضخا�ض على لعب 
"االإيروبيك�ض"، التي حت�ضن من  الريا�ضة، مثل 
يحر�ضوا  واأن  اجل�ضم،  يف  االأك�ضجني  ا�ضتهالك 
واأن  امللح يف طعامهم  اأن يخففوا من كمية  على 
يزيدوا باملقابل من تناول الفاكهة واخل�ضروات. 

ر مهارات  تعلم كيف تطوِّ
التوا�سل الجتماعي
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�ش�ؤون حملية

هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة... مليوين نزيل يف فنادق اأبوظبي خالل االأ�سهر اخلم�سة االأوىل من عام 2017

الإمارة ت�سهد منوًا بن�سبة 4 % يف عدد نزلء فنادقها مقارنة بالعام ال�سابق

بتكلفة 10 ماليني درهم و ي�سمل 15 منطقة 

بلدية مدينة العني تنفذ م�سروع �سيانة اأ�سرار املنخف�ص  اجلوي ومياه الأمطار 

ينظمه "نادي �سيدات ال�سارقة" خالل االإجازة ال�سيفية لالأطفال

والرتفيه والتعليم  املتعة  من  اأ�سابيع  ثمانية  ال�سيفي" ..  م�سم�ص  "خميم 

•• ابوظبى - الفجر

اأبوظبي  ع��ن هيئة  م��وؤخ��راً  ���ض��درت  اإح�����ض��اءات  ك�ضفت 
مليوين  نحو  االإم��ارة  ت�ضجيل  عن  والثقافة  لل�ضياحة 
العام  ب���داي���ة  م��ن��ذ  ف��ن��دق��ي  ن��زي��ل   )1.965.436(
م��ا ميثل منواً  وه��و  م��اي��و،  �ضهر  نهاية  احل��ايل وحتى 

ن�ضبته %4 مقارنة بالفرتة ذاتها من عام 2016. 
�ضخ�ض  األ��ف   600 املحليني  الفنادق  ن��زالء  وبلغ عدد 
اأقاموا يف خمتلف الفنادق وال�ضقق الفندقية يف اأبوظبي 
وم��ن��ط��ق��ة ال��ع��ني وم��ن��ط��ق��ة ال��ظ��ف��رة. وع��ل��ى ال�ضعيد 
الدويل، حافظت ال�ضني على مكانتها كاأف�ضل االأ�ضواق 
اخلارجية امل�ضدرة لل�ضياح اإىل اأبوظبي، حيث بلغ عدد 

160،902 �ضائحاً �ضينياً حتى االآن.  القادمني منها 
عدد  ت�ضجيل  م��ع  الثانية  املرتبة  يف  الهند  بقيت  كما 
النزالء الفندقيني الهنود اأكرث من 136 األف �ضائح، 
 104 م��ن  اأك���رث  �ضجلت  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة  اململكة  تلتها 
من  باأكرث  االأمريكية  املتحدة  وال��والي��ات  �ضائح،  اآالف 
من 62  باأكرث  ال�ضعودية  العربية  واململكة  األف،   67
�ضعيد  �ضيف  �ضعادة  قال  ال�ضياق؛  هذا  ويف  �ضائح.  األ��ف 
والثقافة:  لل�ضياحة  اأبوظبي  هيئة  عام  مدير  غبا�ض، 
حيث  بالنجاح،  مايو  �ضهر  خ��الل  جهودنا  تكللت  لقد 
�ضياحية  ك��وج��ه��ة  ال�����ض��ني  يف  االإم�����ارة  �ضعبية  ازدادت 
ترويجية  اأطلق فريقنا حملة  اأن  بعد  رائ��دة، وال�ضيما 
4 مدن �ضينية، ف�ضاًل عن امل�ضاركة يف  متنقلة �ضملت 

معر�ض ’بور�ضة ال�ضياحة العاملية 2017 ال�ضني‘ يف 
�ضنغهاي. كما تراأ�ض فريق مكتب اأبوظبي للموؤمترات 
وفداً ميثل جمموعة وا�ضعة من املنتجات اجلديدة يف 
معر�ض اأميك�ض فرانكفورت الذي يعد احلدث االأ�ضخم 
اأوروبا،  يف  والفعاليات  واالجتماعات  احلوافز  ل�ضياحة 
والذي يهدف اإىل اال�ضتفادة من منو اأعمال القطاعات 
اخلدمات  وخا�ضة  االأمل��اين،  االقت�ضاد  يف  االأداء  عالية 

الطبية، وال�ضيارات، واخلدمات املالية.
امل��ق��ب��ل��ة، �ضتحت�ضن  ال��ف��رتة  واأ����ض���اف غ��ب��ا���ض: خ���الل 
االإم�����ارة ع����دداً م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات امل��رت��ق��ب��ة، مب��ا يف ذلك 
 20 اأب��وظ��ب��ي خ��الل ال��ف��رتة ب��ني  ع���ودة مو�ضم �ضيف 
االأن�ضطة  من  وا�ضع  طيف  مع  اأغ�ضط�ض،  و20  يوليو 

الرتفيهية والعرو�ض الرتويجية على امتداد االإمارة، 
اأن ت�ضتقطب ال��زوار املحليني ب�ضكل  والتي من املتوقع 
العربية  واململكة  الهند  م��ن  ال���زوار  اإىل  اإ���ض��اف��ًة  كبري 
والثقافة  لل�ضياحة  اأبوظبي  هيئة  وتعتزم  ال�ضعودية. 
متكاملة  ت�ضويقية  اإط��الق حملة  ال�ضيف،  ه��ذا  خ��الل 
ت��رك��ز ع��ل��ى ���ض��ّن��اع ال���ق���رار �ضمن ق��ط��اع ال��ع��ط��الت يف 
ال�ضعودية،  ال��ع��رب��ي��ة  باململكة  ال��ك��رى  امل����دن  م��راك��ز 
لق�ضاء  رائ��دة  كوجهة  اأبوظبي  مكانة  لرت�ضيخ  وذل��ك 
متنوعة  باقة  على  ال�ضوء  وت�ضليط  ال�ضيف  عطالت 
والفعاليات  ال�ضياحي  اجلذب  ومقومات  العرو�ض  من 
التي تواكب متطلبات ال�ضياح والزائرين من العائالت 

وال�ضباب. 

•• العني - الفجر

اإ�ضالح  م�����ض��روع  بتنفيذ  ال��ع��ني  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ب����داأت 
و�ضيانة االأ�ضرار الناجمة عن املنخف�ض اجلوي الذي 
تعر�ضت له مناطق مدينة العني يف وقت �ضابق، وتبلغ 
قيمة امل�ضروع الذي بداأت اأوىل مراحل اأعماله يف ابريل 
اأ�ضهر بتكلفة اإجمالية  املا�ضي لي�ضتمر على مدى 10 
تقييم  بعد  ذل��ك  ج��اء   . دره��م   10،000،000 بلغت 
الو�ضع واالأ�ضرار واتخاذ االإج��راءات الالزمة ل�ضيانة 
مرافق املناطق التي �ضهدت تاأثرا مبياه االأمطار خالل 
املرحلة املا�ضية ، و ذلك يف 15 منطقة يف مدينة العني 
.  واأ�ضارت املهند�ضة اآمنة الن�ضيبي مدير امل�ضروع باأن 
اجلوي  املنخف�ض  اأ�ضرار  واإ�ضالح  �ضيانة  من  الهدف 
ن��ظ��راٌ الرت���ف���اع ك��م��ي��ات امل��ي��اه ال��ت��ي ه��ط��ل��ت يف االآون����ة 
االأخ�����رية وال��ت��ي ت��ف��وق م��ي��اه االأم���ط���ار ال��ع��ادي��ة التي 
ت�ضتقبلها الدولة �ضنوياً، ما كان �ضبباً يف حدوث بع�ض 
، و  اخللل يف جوانب  الطرقات  القريبة من االأودي��ة 
يحتوي امل�ضروع ا�ضالح اال�ضفلت املت�ضرر واالنهيارات 
قد  والتي  الطريق  جوانب  على  والرملية  ال�ضخرية 

تعر�ض م�ضتخدمي الطرق للخطر.
اإن�ضاء م�ضبات  اأعمال  موؤكدة على ان امل�ضروع يت�ضمن 
االمطار  م��ي��اه  ت�ضريف  ق��ن��وات  ك��ف��اءة   ل��رف��ع  للمياه 

وا�ضالح امل�ضبات املت�ضررة و احلمايات اخلر�ضانية على 
باالإ�ضافة   ، ت�ضرراً  االأك��رث  للمناطق  ال��ودي��ان  جوانب 

اىل تنفيذ بع�ض اعمال ال�ضيانة لل�ضدود والتاأكد من 
منا�ضيبها وعدم وجود عوائق بها ت�ضبب جتمع املياه يف 
، وذل��ك وف��ق مراحل عمل  مدرو�ضة و  مناطق معينة 
ا�ضتخدام مواد ذات موا�ضفات عاملية لقنوات الت�ضريف 
كفاءتها وجودتها ومقدرتها  يرفع من   وال�ضدود مما 
على حتمل مثل هذه الظروف املناخية، وكمية االأمطار 
الكبرية.  فيما �ضملت مراحل امل�ضروع كل من مناطق  
و  وال�ضبحات  واملويفعة  وال�ضويب  وال��ه��ري   ، ال��ط��وي��ة 
والقوع  وال�ضعيبة  غ��ري��ب��ة   و  واخل��زن��ة  ورم���اح  اليحر 
ال�ضكلة، وت�ضعى  واأم غافة وخطم  وال�ضالمات  والوقن 
الدورية   ال�ضيانة  م�ضاريع  �ضمن  العني  مدينة  بلدية 
مل�ضتخدمي  املرورية  ال�ضالمة  ل�ضمان  املدينة  ملناطق 
الطرق واملحافظة على اأ�ضول البنية التحتية ، اإ�ضافة 
على تفعيل خطط التوا�ضل مع �ضكان املناطق لتلم�ض 
بتطوير  يتعلق  فيما  ومطالبهم  املواطنني  احتياجات 
و�ضيانة البنى التحتية للمناطق، والعمل على ت�ضريع 
اإجناز م�ضاريع البنية التحتية والطرق التي ت�ضرف على 
اال�ضرتاتيجية  الأهدافها  ، حتقيقاً  تنفيذها و�ضيانتها 
املتمثلة يف جعل مدينة العني ذات بنية حتتية متكاملة 

و خالية من االختناقات املرورية .

•• ال�شارقة-الفجر:

انطالق  ال�ضارقة" عن  �ضيدات  "نادي  اأعلن 
برنامج "خميم م�ضم�ض ال�ضيفي" لالأطفال 
ي��ول��ي��و، مبجموعة من  �ضهر  م��ن  ال��ث��اين  يف 
ُتركز  التي  والرتفيهية  التعليمية  املخيمات 
يف جمملها على ممار�ضة الريا�ضة واالأن�ضطة 
ت��ع��زي��ز االإب������داع  اإىل  ب���االإ����ض���اف���ة  ال��ب��دن��ي��ة، 
االأطفال،  مهارات  تطوير  بهدف  واالبتكار، 
ت��ن�����ض��ي��ط مداركهم  ع���ن  ف�����ض��اًل  وت��ن��م��ي��ت��ه��ا، 

وقدراتهم الفكرية خالل العطلة املدر�ضية.
يومياً  الن�ضيط"  م�ضم�ض  "خميم  وي�ضتمر 
املجمع  يف  اأغ�ضط�ض  �ضهر  م��ن  ال�31  حتى 
ال�ضارقة،  ���ض��ي��دات  ل��ن��ادي  ال��ت��اب��ع  ال��ري��ا���ض��ي 
العمرية  الفئة  من  لالأطفال  اأب��واب��ه  ويفتح 
 ، �ضنوات    9 حتى  ول��الأوالد  عاماأ،   13-5
والتمارين   ، البدنية  االأن�ضطة  على  وُي��رّك��ز 
الريا�ضية ، ، وفعاليات املرح املائي وال�ضباحة 

واملزيد.
االأن�ضطة  م����ن  جم���م���وع���ة  امل���خ���ي���م  وي����وف����ر 
امل��ت��ن��وع��ة ك��ور���ض ال��ع��م��ل االإب���داع���ي���ة، وتعلم 
ف��ن��ون ال��ط��ه��ي، و���ض��ن��اع��ة ال��ف��خ��اري��ات، وفن 
ف�ضاًل  "االأوريغامي"،  الياباين  ال��ورق  طي 
كفنون  للفتيات  املخ�ض�ضة  االأن�����ض��ط��ة  ع��ن 
ت�ضاميم  وف����ن����ون  وال���ت���ط���ري���ز،  اخل���ي���اط���ة 
اخلارجية  االأن�ضطة  اإىل  باالإ�ضافة  احل��ن��اء، 
الرحالت  من  جمموعة  تنظيم  ت�ضمل  التي 

الرتفيهية والتعليمية االأ�ضبوعية.
وي�ضتقبل خميم م�ضم�ض املبدع، الذي يقام يف 
كوالج مركز املواهب التابع للنادي، الفتيات 
وال���راغ���ب���ات  ع����ام����اً،   12 اإىل   6 ع��م��ر  م���ن 

االإبداعية  م��ه��ارات��ه��ن  وت��ع��زي��ز  با�ضتك�ضاف 
جمموعة  ويت�ضمن  ال�ضيف،  ف�ضل  خ��الل 
من االأن�ضطة والفعاليات اأهمها فنون الر�ضم 
والتلوين املختلفة با�ضتخدام األوان البا�ضتيل 
اليدوية،  واحل����رف  وال��ف��ن��ون  واالأك��ري��ل��ي��ك، 
ومهارات  واخل���زف���ي���ة،  ال��ف��خ��اري��ة  وال��ف��ن��ون 
اخلياطة، وفنون الطهي ، ف�ضاًل عن تنظيم 
اأماكن خارجية طوال  اإىل  اأ�ضبوعية  رحالت 

فرتة انعقاد املخيم.
ومي��ك��ن ل��الأط��ف��ال ال��ذي��ن ت���رتاوح اأعمارهم 
مغامرات  خم��ي��م  يف  امل�����ض��ارك��ة  ع��ام��اً   5-3
�ضهر  ال�24 من  ي�ضتمر حتى  ال��ذي  م�ضم�ض 
التابع  ب�ضاتني  وح�ضانة  مركز  يف  اأغ�ضط�ض 
االأن�ضطة  م��ن  ال��ع��دي��د  وي��ت�����ض��م��ن  ل��ل��ن��ادي، 
ال��ف��ن��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وم�����ض��رح ال��ع��رائ�����ض، ، 
الق�ض�ض  و����ض���رد  امل��ب��ك��ر،  واأل���ع���اب احل�����ض��اب 
العلمية  التجارب  وم��رح  اإب��داع��ي��ة،  بطريقة 
للمرح  ك��ام��ل  ي���وم  تخ�ضي�ض  ع��ن  ف�����ض��اًل   ،
ميكنهم  كما  وامل��زي��د.   ال�ضاطىء  على  املائي 
الذي  ال�ضغري  م�ضم�ض  خميم  يف  امل�����ض��ارك��ة 
يف  اأغ�ضط�ض  �ضهر  م��ن  ال�31  حتى  ي�ضتمر 
لكوالج  التابعة  ال�ضغرية  امل��واه��ب  ب��رن��ام��ج 
م��رك��ز امل��واه��ب يف ل��ل��ن��ادي، واال���ض��ت��ف��ادة من 
جمموعة االأن�ضطة االنتقائية التي ينظمها، 
كتمارين ريا�ضية، واحلرف اليدوية، وفنون 
الطاهي  و  االأل�������وان،  م���ع  وامل�����رح  ال���دي���ك���ور، 
االأفالم، وفنون ت�ضميم  ال�ضغري، وم�ضاهدة 
ومهارات  امليدانية،  وال��رح��الت  امل��ج��وه��رات، 
التلوين،  وف���ن���ون  ال���رم���ل���ي���ة،  ال��ق��ل��ع��ة  ب���ن���اء 
اإىل  وب��االإ���ض��اف��ة  الق�ض�ض.  ���ض��رد  وم���ه���ارات 
ُينّظم نادي  الرئي�ضة،  هذه املخيمات االأربعة 

�ضيدات ال�ضارقة جمموعة من الدورات التي 
اأ�ضابيع  خم�ضة  اإىل  اأي���ام  ثالثة  م��ن  ت�ضتمر 
ون�ضف، وتهدف اإىل اإثراء املهارات االإبداعية 
االأطفال  لدى  وتنميتها  واالبتكارية  واملالية 
االأعمال  ري�����ادة  وت�����ض��م��ل: خم��ي��م  وال���ك���ب���ار، 
ونادي  اإك�ضري�ض،  اآرت  وخم��ي��م  ل��الأط��ف��ال، 
خميم  وي�ضت�ضيف  لالأطفال،  االأم��وال  اإدارة 
اإىل  للبالغني  م�ضائية  ج��ل�����ض��ات  ال�����ض��وك��وال 
جانب جل�ضاته اليومية املخ�ض�ضة لالأطفال، 
التعليمية  االحتياجات  "خميم  ي�ضاعد  فيما 
التحديات  التغلب على  االأطفال يف  اخلا�ضة 

التي يواجهونها. 
الهرمودي،  ع��ل��ي��اء  ق��ال��ت  ال�����ض��دد،  ه���ذا  ويف 
�ضيدات  ن��ادي  يف  االأع��م��ال  اإدارة  ق�ضم  رئي�ض 
اأن  لل�ضيدات  ال�ضارقة  ن��ادي  ي�ضر  ال�ضارقة: 
يعلن عن برنامج )خميم م�ضم�ض ال�ضيفي( 
اأ�ضرف  اإذ  ال��ع��ام،  ل��ه��ذا  ل��الأط��ف��ال يف دورت����ه 
جم��م��وع��ة خ����راء يف ���ض��ل��وك��ي��ات االأط���ف���ال، 
التعليم على جدول  واملتخ�ض�ضني يف جمال 
التي  املختلفة  وال��رام��ج  املخيمات  فعاليات 
االأطفال  ق�����درات  ب��ه��دف حت��ف��ي��ز  ي��ن��ظ��م��ه��ا، 
وتعليمهم  م��واه��ب��ه��م،  و���ض��ق��ل  االإب���داع���ي���ة، 
فراغهم  اأوق���ات  وا�ضتثمار  ج��دي��دة،  م��ه��ارات 
عليهم  ي��ع��ود  مب��ا  ال�ضيفية  العطلة  خ���الل 
امل��خ��ي��م الأولياء  ب��ال��ف��ائ��دة وامل��ن��ف��ع��ة، وي��ت��ي��ح 
اإذ ميكنهم  ال��ع��دي��د م��ن اخل���ي���ارات،  االأم����ور 
اأو  اأح�����د امل��خ��ي��م��ات  اأط���ف���ال���ه���م يف  ت�����ض��ج��ي��ل 
واحد  ي��وم  اختيار  اأو  ك��ام��ل،  ب�ضكل  ال��رام��ج 
االأن�����ض��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات، كما  اأك����رث م���ن  اأو 
ت�ضجيل  التوفيق بني  االأم��ور  ميكن الأول��ي��اء 
املختلفة  وال���رام���ج  امل��خ��ي��م��ات  اأط��ف��ال��ه��م يف 

ال�ضخ�ضية خالل  مبا يتنا�ضب مع خططهم 
ف�ضل ال�ضيف، واال�ضتفادة من مرونة جدول 
�ضيدات  ن����ادي  اأن  ي��ذك��ر  امل��خ��ي��م.  ف��ع��ال��ي��ات 
ل�ضوؤون  االأع��ل��ى  للمجل�ض  التابع  ال�����ض��ارق��ة، 
1982 على  تاأ�ضي�ضه عام  داأب منذ  االأ�ضرة، 
وثقافية  ترفيهية  واأن�ضطة  م��راف��ق  ت��وف��ري 

با�ضتمرار  ينظم  كما  واالأط���ف���ال،  لل�ضيدات 
جم���م���وع���ة م�����ن ال���ف���ع���ال���ي���ات واالأن�������ض���ط���ة 
اإىل  اإ�ضافة  وال�ضحية،  والفنية،  املجتمعية، 
الفعاليات اخلريية، واملحا�ضرات، والبازارات، 
واملعار�ض، واملاراثونات، والندوات، وامللتقيات 

ب�ضتى اأنواعها.

وا�سعة" بجماهريية  حتظى  التي  الفعاليات  "اأبرز 
من  ال�سيدات" تعود  "ليلة 
جديد اإىل يا�ص ووتروورلد

•• اأبوظبي: رم�شان عطا

التي  ال�ضيدات"  "ليلة  فعالية  ا�ضت�ضافة  ووت��روورل��د  يا�ض  حديقة  تعاود 
ل��ف��رتة ق�ضرية  توقفها  بعد  وذل���ك  ال�����ض��ي��دات،  ل��دى  ب��اإق��ب��ال كبري  حتظى 
خالل �ضهر رم�ضان املبارك.  وتفتح يا�ض ووتروورلد اأبوابها اأمام ال�ضيدات 
وحّتى  م�ضاًء   6 ال�ضاعة  من  خمي�ض  يوم  كل  العمرية  الفئات  خمتلف  من 
و�ضط  ال�ضيقة  باملغامرات  حافلة  اأم�ضياٍت  لق�ضاء  يلتقني  حيث  لياًل،   11
اأجواء من املرح واخل�ضو�ضية. و�ضتكون احلديقة حتت اإدارة واإ�ضراف فريق 
واالأطفال  واالأمهات  والعائالت  الن�ضاء، حيث ميكن لالأ�ضدقاء  كامل من 
اأكر جمموعة  يا�ض ووتروورلد مع  التي توفرها  باملفاجاآت  ي�ضتمتعوا  اأن 
وو�ضط  العا�ضمة،  يف  ال�ضباحة  واأح��وا���ض  واالأل��ع��اب  املائية  املنزلقات  م��ن 
مدير  �ضاموت،  بيانكا  قالت  املنا�ضبة،  وب��ه��ذه  اخل�ضو�ضية.  بالغة  اأج���واء 
عام يا�ض ووتروورلد: تعتر ليلة ال�ضيدات واحدة من اأبرز فعالياتنا التي 
يف  اإلينا  لالن�ضمام  ال�ضيدات  جميع  وندعو  وا�ضعة!  بجماهريية  حتظى 
واملرح  املميزة  احلما�ضية  باالأجواء  حافلة  اأم�ضية  لق�ضاء  ووتروورلد  يا�ض 
الالمتناهي. وتوفر هذا الفعالية االأ�ضبوعية املمتعة اأق�ضى درجات الراحة 

واخل�ضو�ضية، ون�ضجع جميع ال�ضيدات على اختبارها.

للتعرف على رموز الكتابة امل�سمارية 
متحف العني الوطني ينظم 

ور�سة عمل "الكتابة امل�سمارية " 
•• العني- الفجر  

تقيم هيئة اأبوظبي لل�ضياحة والثقافة ومتحف العني الوطني ور�ضة عمل 
اأ�ضبوعية حول الكتابة امل�ضمارية.  وتهدف الفعالية اإىل تعريف زوار املتحف 
واملقيمني ب�ضكل عام اإىل الرموز امل�ضمارية ومتكينهم من  كتابة ا�ضمائهم 
نوعاً  امل�ضمارية  الكتابة  تعتر  عنها.  تاريخية  بنبذه  وتزويدهم  م�ضمارياً، 
وتنق�ض  وال�ضمع  ال��ط��ني  األ����واح  ف��وق  وتطبع  ال��ق��دمي��ة  الكتابة  اأن����واع  م��ن 
عليها  يطلقون  حيث  الكثريون  ويخطئ  وغ��ريه��ا،  وامل��ع��ادن  احلجر  ف��وق 
اللغة امل�ضمارية، فهي لي�ضت لغة واإمنا اأ�ضلوب كتابة بداأ يف بالد الرافدين 
االأل���واح  اأق���دم  اإن  اآ���ض��ي��ا.  غ��رب  بجنوب  ال��ق��دمي��ة  ال�ضعوب  لي�ضمل  واإم��ت��د 
الطينية  ترجع اإىل الربع االأخري من االألف الرابع قبل امليالد، وقد �ضبقت 
االأبجدية اأوغاريتية باأكرث من 1500 عام وظلت �ضائدة حتى القرن االأول 
امليالدي. عند ظهور الكتابة الأول مرة يف جنوب العراق يف منت�ضف االألف 
�ضكل  على  مطبوعة  اأمن���اط  اىل  ال�ضور  حتولت  م��ا  �ضرعان  م،  ق.  ال��راب��ع 
والبابليون  االأكاديون  وكان  امل�ضمارية.  بالكتابة  بعد  فيما  امل�ضامري عرفت 
يكتبون  كانوا  األ��واح��اً  الطني  ي�ضنعون من عجينة   بالعراق  واالآ���ض��وري��ون 
وبعدها حترق هذه  وهو لني،  اللوح  بها  يطبعون  الق�ضب  باآلة من  عليها 
االألواح لتت�ضلب.  هذا و ي�ضم متحف العني الوطني جمموعة من التحف 
واالآث��ار التي ت�ضم الكتابة امل�ضمارية ومن بينها خريطة موجودة يف ق�ضم 
االآثار يف متحف العني الوطني العالقة التجارية بني احل�ضارات، وتذكر 
امليالد  قبل  الثالث  االأل���ف  يف  امل�ضمارية  ال�ضومرية  الكتابية  الن�ضو�ض 
وقد  وماجان  بديلمون  مي��رون  كانوا  القدمية  والبابلية  االآكدية  وكذلك 
اأن  يذكر   . والب�ضل  والتمور  الديورايت  واأحجار  النحا�ض  مبعدن  تاجروا 
10 �ضباحاً حتى  ال�ضاعة  اأيام االأحد من  االأ�ضبوعية تنظم  العمل  ور�ضات 
12 ظهراً و�ضت�ضتمر لغاية 13 اأكتوبر 2017 وهي مفتوحة لكافة زوار 

املتحف من دون اأي كلفة اإ�ضافية. 



ما معنى فرط االأكل؟
اإن��ه ن��وع م��ن ا�ضطرابات ال�ضلوك ال��غ��ذائ��ي، ي��رتاف��ق م��ع ت��ن��اول كمية 
ال�ضيطرة.  عن  وخارجة  و�ضريعة  قهرية  بطريقة  الطعام  من  كبرية 
اإذا اجتمعت ثالثة من املعايري التالية  نتكلم عن م�ضكلة فرط االأكل 
على االأقل: االأكل بوترية اأ�ضرع من العادة، االأكل حتى ال�ضعور بانزعاج 
م��ك��ان معزول  االأك���ل يف  ب��اجل��وع،  ال�ضعور  دون  م��ن  االأك���ل  البطن،  يف 

لتخفيف االنزعاج، ال�ضعور باال�ضمئزاز والذنب بعد االأكل.

مباذا يختلف عن ال�سره املر�سي؟
يفرط  ال��ذي  ال�ضخ�ض  ي�ضعى  ال  لكن  مت�ضابهان،  اال�ضطرابان  ه��ذان 
بال�ضره  االإ�ضابة  امل�ضتهلكة. عند  الكميات  التخل�ض من  اإىل  االأك��ل  يف 
لالأمعاء،  ملينات  اأخ��ذ  )تقيوؤ،  تعوي�ضية  �ضلوكيات  نالحظ  املر�ضي، 
الطعام...(.  ع���ن  االن��ق��ط��اع  م���ن  ف����رتات  م��ك��ث��ف��ة،  مت���اري���ن ج�����ض��دي��ة 
اأو  االأكل بدينني  الذين يفرطون يف  االأ�ضخا�ض  نتيجًة لذلك، ي�ضبح 
واحتمال  معاناتهم  ال��وزن  م�ضكلة  تعك�ض  الزائد.  ال��وزن  اأ�ضحاب  من 

ال�ضلبية.  العواطف  النوبات هرباً من  جتّدد 
مفرغة  ح���ل���ق���ة  ت������ب������داأ  ه�����ك�����ذا 

م�ضتوى  ي��زي��د  م���ا  و���ض��رع��ان 
االنزعاج وامل�ضاكل الغذائية.

ما موؤ�سراته؟
ر�����������������ض����������������د ه�������������ذا 
لي�ض  اال����ض���ط���راب 
اأم������راً ���ض��ه��اًل دوم����اً 
الأن اأ�ضحاب امل�ضكلة 
مييلون اإىل االختباء 

خ�������������الل ال�������ن�������وب�������ات 
االأغلفة  وي���رم���ون 

موؤ�ضراً  ال���وزن  يكون  ق��د  الطعام.  خ��زائ��ن  م��لء  ويعيدون  الفارغة 
الذين  االأ�ضخا�ض  ي�ضعر  واحل���زن.  امل���زاج  تعكر  حتى  اأو  ج��ي��داً 

وجتتاحهم  اإ���ض��ايف  بقلق  نف�ضهم  على  ال�ضيطرة  ي��ف��ق��دون 
حالتهم  ت�ضل  وق��د  والتعا�ضة  وال��ذن��ب  اخلجل  م�ضاعر 
اأي�ضاً  خلل  وج��ود  اإىل  التنبه  ميكن  االكتئاب.  حد  اإىل 
عر مراقبة �ضلوك ال�ضخ�ض على املائدة: ياأكل كمية 

كبرية من الطعام لفرتة مطّولة، اأو يكتفي بكمية 
حمدودة اإذا كان واجه نوبة للتو.

هل كل من يكرث االأكل معٍن بهذه 
امل�سكلة؟

ال�ضخ�ض  ب���ني  ك��ب��ري  ف���رق  ث��م��ة 
املائدة  ك��ث��رياً على  ي��اأك��ل  ال��ذي 
امل�ضاركة  اأج�������واء  ي��ح��ب  الأن�����ه 
حوا�ضه  اإر�ضاء  على  ويحر�ض 
يفقد  ال���ذي  ال�ضخ�ض  وب���ني 
نف�ضه  ع����ل����ى  ال���������ض����ي����ط����رة 
وي�ضتهلك كميات كبرية من 

يتلذذ  اأن  دون  م���ن  ال��ط��ع��ام 
الطريقة  ب��ه��ذه  ي��ري��د  ب��ل  بها 

م�ضكلة  تّت�ضح  توتره.  تخفيف 
النوبات  االأك��ل حني تتكرر  فرط 

مرة اأ�ضبوعياً على االأقل طوال ثالثة 
اأ�ضهر.

ما عوامل اخلطر؟
ي�ضيب هذا اال�ضطراب الرجال والن�ضاء واالأوالد والرا�ضدين على حد 
�ضواء. لكن ت�ضتّد ال�ضغوط على الفتيات حتديداً الأنهن يحاولن 
االإعالم  و�ضائل  لها  ت���رّوج  ال��ت��ي  املثالية  ال�����ض��ورة  ب��ل��وغ  دوم���اً 
املعا�ضرة. لذا تعمد الفتاة يف هذه الظروف اإىل تفويت بع�ض 
وجبات الطعام اأو تناول ماأكوالت غنية بالدهون وال�ضكريات 
ال�ضوابط،  ه���ذه  زادت  وك��ل��م��ا  م��ت��ب��اع��دة.  ف���رتات  خ���الل 
من  ال��ن��وب��ات  ت�ضتق  ال�ضيطرة.  ف��ق��دان  احتمال  يرتفع 

العواطف ال�ضلبية وميكن اأن تتعدد 
اأ���ض��ب��اب��ه��ا: ���ض��دم��ة م���ن اأي����ام 

معاملة،  )���ض��وء  ال��ط��ف��ول��ة 
اغ��ت�����ض��اب....(، اأح���داث 

م����������وؤمل����������ة )ح����������������داد، 
حتى  ط����������الق...(. 

اأن��ه��ا ق��د ترتبط 
بغياب  اأح��ي��ان��اً 
احل�����������������������������ب 
طف  لتعا ا و
ال�����وح�����دة  اأو 
وت�������������������راج�������������������ع 

ال�����������ع�����������الق�����������ات 
االجتماعية.

ه������ل ال����ع����الج 
�سعب؟

مل���ا ك��ان��ت اأ����ض���ب���اب ف����رط االأك�����ل ت��رت��ب��ط بعوامل 
خمتلفة، فال بد من اقرتاح مقاربة متعددة االخت�ضا�ضات:

غذائية  ن�ضائح  ويقدم  غذائي  بتقييم  التغذية  اخت�ضا�ضي  يقوم   •
تناول  م��ث��ل  امل��ن��زل  يف  تطبيقها  مي��ك��ن  ب�ضيطة  ومت���اري���ن  �ضخ�ضية 
اإبطاء م�ضار االأكل، واإدراك  اأمكن، وحماولة  اإذا  العائلة  الطعام و�ضط 

الكميات امل�ضتهلكة، واالكتفاء بعلبة ب�ضكويت اأ�ضبوعياً...
اأ�ضبحت  امل�ضكلة.  �ضبب  يفهم  اأن  النف�ضي  الطبيب  واج��ب  م��ن   •
مب�ضاعدة  وتق�ضي  اليوم  فاعلية  اأكرث  وال�ضلوكية  املعرفية  العالجات 
حّدتها  لتخفيف  ال��ن��وب��ات  تطلق  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل  حت��دي��د  على  النا�ض 

وتقلي�ض العواطف ال�ضلبية وحت�ضني م�ضتوى تقدير الذات.
 من خالل تخفيف ال�ضوابط، �ضترتاجع خماطر فقدان ال�ضيطرة. يف 
املقابل، ال بد من اإيجاد ما يثري اهتمام املري�ض لتطوير اجلانب الذي 

يعطي معنًى حلياته. 
اأي�ضاً  املجال  هذا  الكامل مثرية لالهتمام يف  الوعي  تبقى متارين 
بالتعاي�ض  لها  وت�ضمح  ال�ضلبية  العواطف  لتقّبل  مُتّهد  كونها 

مع امل�ضاعر االإيجابية.
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اأ���ض��ب��ح ج��ه��از )امل��اي��ك��رووي��ف( ج���زءا اأ���ض��ا���ض��ي��ا يف كل 
منزل، حيث اإنه يوفر الكثري من الوقت لربات املنزل 
كفاءته  اإىل  اإ���ض��اف��ة  وت�ضخينه،  الطعام  حت�ضري  يف 
ورغم  لكن  امل�ضتخدمة،  الطاقة  ت��وف��ري  يف  العالية 
اأن���ه ي��وؤث��ر على  ه��ذه امل��م��ي��زات فيجب االل��ت��ف��ات اإىل 
على  خطًرا  لت�ضبح  ت�ضخينها  اأثناء  االأطعمة  بع�ض 

ال�ضحة.
ويوجد 5 اأنواع من االأطعمة قد يوؤدي ت�ضخينها اإىل 
اإ�ضابة الفرد بت�ضمم غذائي اأو اأمرا�ض القلب، ورمبا 
ت�ضل اإىل االإ�ضابة بال�ضرطان بح�ضب ما ورد يف موقع 
يلي: ما  االأطعمة  هذه  بو�ضت” ومن  “هافينجتون 

االأرز:  1-
ُيف�ضل ت�ضخينه بالطريقة التقليدية، ب�ضبب احتوائه 
جراثيم  ُتنتج  والتي  �ضمعية،  ع�ضوية  بكترييا  على 
قادرة على مقاومة احلرارة، ما يجعل تكاثرها �ضريًعا 
البكترييا  اأن  كما  الت�ضخني،  انتهاء  بعد  ب�ضكل كبري 
ت�ضبب  ال�ضموم، ورمبا  ن�ضبة عالية من  حتتوي على 

االإ�ضهال والغثيان والقيء.

املُ�سّنعة: اللحوم   2-
اللحوم  ت�����ض��خ��ني  اأن  ال���درا����ض���ات  اإح�����دى  اأو����ض���ح���ت 
املوؤك�ضد  ال��ك��ول��ي�����ض��رتول  اإن��ت��اج  اإىل  ي����وؤدي  املُ�����ض��ّن��ع��ة 
االإ�ضابة  احتمال  يزيد  م��ا  بال�ضرايني،  ي�ضر  ال��ذي 
ب��اأم��را���ض االأوع��ي��ة ال��دم��وي��ة والقلب، 
الح��ت��واء ه��ذا ال��ن��وع من 
حافظة وكيميائية، وقد تتحول اإىل مواد �ضامة عند ال����ل����ح����وم ع����ل����ى م�����واد 

ت�ضخينها ب�ضبب حرارة املايكروويف.

النيئة: واللحوم  الدجاج   3-
اأف������ادت درا����ض���ة اأُج����ري����ت ع��ل��ى 30 
طهي  خطر  تاأكيد  بهدف  ا  �ضخ�ضً
باأن  املايكروويف،  النيئة يف  اللحوم 
حلوًما  ت��ن��اول��وا  ال��ذي��ن  م��ن   10
اأ�ضيبوا  امل��اي��ك��رووي��ف  يف  م��ط��ه��وة 
بت�ضمٍم غذائي، يف حني مل يتعّر�ض 
تناولوا  ال��ذي��ن  االأ���ض��خ��ا���ض  ب��اق��ي 
حل���وًم���ا م��ط��ه��وة ع��ل��ى ال���ن���ار الأي 
البكترييا  اأن  يوؤكد  ما  م�ضاعفات، 
املوجودة على الدجاج واللحم النيء 

تبقى حية حتى بعد طهيها يف املايكروويف.

اخل�سروات:  4-
وُي�����ح�����ّذر م����ن ت�����ض��خ��ني اخل���������ض����راوات ال���ط���ازج���ة، 
النرتات  على  الحتوائها  امليكروويف،  يف  واملطبوخة 
�ضبًبا  ُيعد  وال���ذي  ال��ن��ي��رتوزام��ني،  اإىل  تتحول  التي 

لالإ�ضابة بال�ضرطان.

االأطفال: حليب   5-
العادي  الفرن  بني  احلليب  ت�ضخني  طريقة  تختلف 
احلليب  يجعل  اأن  لالأخري  ميكن  اإذ  واملايكروويف، 
نف�ضها،  الزمنية  امل���دة  يف  ال��ف��رن  م��ن  �ضخونة  اأك���رث 
الر�ضيع بحروق  اأو  الطفل  اإ�ضابة  يت�ضبب يف  ما قد 

خطرة.

عند  خطرية  اأمرا�سًا  ت�سبب  اأطعمة   5
ت�سخينها يف املايكروويف

ال نتكلم عن فرط االأكل بقدر ا�سطرابات غذائية اأخرى، لكنه يبقى م�سكلة �سائعة وحادة بالقدر نف�سه. 
لذا من ال�سروري اأن نر�سدها لتجنب تفاقمها.

ا�سطراب ي�سيب الرجال والن�ساء واالأوالد والرا�سدين على حد �سواء

فرط الأكل... تناول الطعام بطريقة 
قهرية و�سريعة وخارجة عن ال�سيطرة

اأكثرِ من احلبوب الكاملة
خبز  وتتناول  باالأبي�ض  االأ�ضمر  االأرز  لت�ضتبدل  اإ���ض��ايف  داف��ع  اإىل  اأحت��ت��اج 
احلبوب الكاملة ال اخلبز االأبي�ض؟ ُيعتر َمن يتناولون اأربع ح�ض�ض من 
اأقل عر�ضة للموت ب�ضبب داء القلب، مقارنة مبن  احلبوب الكاملة يومياً 
بالكامل،  اأكلها  عن  ميتنعون  اأو  احلبوب  ه��ذه  من  قليلة  كمية  يتناولون 

ح�ضبما اأظهرت درا�ضة جديدة.
جمع الباحثون نتائج 12 درا�ضة، ف�ضاًل عن معلومات من بحوث ال�ضحة 
�ضخ�ض،  األ��ف   786 من  الأك��رث  الغذائية  البيانات  اإىل  مرتكزاً  الوطنية. 
ك�ضف حتليلهم اأن خطر املوت ب�ضبب االأمرا�ض القلبية الوعائية خالل مدة 
اأك��ر كمية من احلبوب  23% بني َمن تناولوا  اأدن��ى بنحو  الدرا�ضة كان 
الكاملة )70 غراماً يومياً، اأو نحو اأربع ح�ض�ض(، مقارنًة باأ�ضخا�ض قلما 

اأكلوا احلبوب الكاملة.
اخرت اأطعمة غنية باحلبوب الكاملة )مثل ال�ضوفان والكينوا( حتتوي على 
ما ال يقل عن 16 غراماً من احلبوب الكاملة يف كل ح�ضة، ح�ضبما يو�ضي 
 .Circulation نتائجها يف جملة  ُن�ضرت  التي  الدرا�ضة،  الباحثون يف 
وت�ضمل اخليارات اجليدة االأخرى االأرز االأ�ضمر، الفو�ضار )من دون الزبدة 

وامللح(، وحبوب الفطور الباردة الغنية باالألياف.

لتجنُّب فقرالدم.. احذر 
الإفراط يف �سرب ال�ساي والقهوة

 
اأفاد الدكتور �ضالح الع�ضريي، ا�ضت�ضاري اأمرا�ض وجراحات العقم وامل�ضاعدة 
ال�ضاي  تناول  االإك��ث��ار من  اأن  املتقدمة،  املناظري  وج��راح��ات  االإجن��اب  على 
امت�ضا�ض عن�ضر احلديد  نق�ض  الناجت عن  الدم  ي�ضبب فقر  والقهوة قد 

من الطعام.
ويو�ضح الدكتور اأ�ضامة فكرى، رئي�ض ق�ضم التغذية االإكلينيكية مب�ضت�ضفى 
اأو  الدم  بفقر  االإ�ضابة  اأن  والكبد،  اله�ضمي  اجلهاز  اأخ�ضائي  ال�ضفاء،  دار 
االأنيميا ال حتدث ب�ضبب تناول م�ضروبي ال�ضاي والقهوة فقط ولكن توقيت 
الدم،  فقر  اأو  باالأنيميا  االإ�ضابة  ن�ضبة  يف  االأ�ضا�ضي  العامل  هو  تناولهما 
وهذا  �ضاي”،  بكوباية  نحب�ض  االأك��ل  بعد  “الزم  تقول:  امل�ضرية  فالعادات 

اخلطاأ الكبري الذي نقع فيه جميعاً.
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العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/1767   تنفيذ جتاري  
ان طالب  االق��ام��ة مبا  م م  جمهول حمل  ذ  الفهيم الينز - �ض  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/�ض وولفورد اكتينجي�ضل�ضافت وميثله : عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري  قد 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
فيه  املطعون  القرار  2-بالغاء  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )7240(
 16785 رقم  التجارية  الوكالة  ب�ضطب  جم��ددا  والق�ضاء   2016 ل�ضنة   9 رقم  النزاع  يف 
من �ضجل ادارة الوكاالت التجارية بوزارة االقت�ضاد والزمت املدعي عليها بامل�ضاريف 
واتعاب املحاماة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم  2017/1815   تنفيذ جتاري  

البلو�ضي   ���ض��ه��داد  ع��ب��داهلل  ي��و���ض��ف  عبدالبا�ضل  ����ض���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك االحتاد الوطني - �ض 
م ع وميثله : فهد �ضلطان علي لوتاه  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )128396( درهم 
�ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذكور  بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم  2017/336   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �ضده/1- دبي وير - F.Z.E - منطقة حرة جبل علي  
العربية  التنفيذ/ال�ضركة  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
للتغليف - ذ م م  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
اىل  دره��م   )398020.77( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
�ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم  2017/1631   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �ضده/1- بريد �ضتون للتجارة العامة - �ض ذ م م  جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ال�ضركة املتحدة لل�ضيارات واملعدات الثقيلة 
اأق��ام عليك  قد   - النعيمي  را�ضد  را�ضد عبداهلل  : عمران  م وميثله  م  -ذ 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)88016( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �ضتبا�ضر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2015/1067   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �ضدهم/1- �ضولو�ضنز زي��رو فور - منطقة ح��رة  ذ م م - حتت الت�ضفية 2-فا�ضكون 
ترايدجن املحدودة 3- ات�ض ام ايه اك�ضيك  املحدودة 4- بروفايل ريزيدن�ض املحدودة 5- �ضمارت 
انف�ضتمنت املحدودة 6-زبري �ضليم عبداللطيف م�ضطفى 7- حممد حنيف بطل جمهويل حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�ضركة �ضي ا�ض ات�ض كيه دبي للمقاوالت - ذ م م  قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )32917353.56( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة نعلنكم بانه مت احلجز على املوالكم اخلا�ضة وهي عبارة عن 
وحدات عقارية - منطقة احلبية الرابعة - مبنى برمودا فيوز - العائدة للمنفذ �ضدها )�ضركة 
/ ات�ض ام ايه اك�ضيك ليمتد( وارقامها : )503 - 614 - 1306-311- 906 - 1006(  وعليه فان 

املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية خالل 30 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 2017/707   تنفيذ مدين  

ان  البناء  جمهول حمل االقامة مبا  م��واد  دروب��ل لتجارة  املنفذ �ضده/1-  اىل 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  ف��ردي��ة   موؤ�ض�ضة   - للنقليات  التنفيذ/املليحة  طالب 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )35860( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة - بالزام املدعي عليه باعادة املركبة من نوع 
مر�ضيد�ض اكرتو�ض 3848 طراز 2013  مع مقطورة جوريكا طراز 2010 للمدعي. 
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 2017/591   تنفيذ مدين  

اىل املنفذ �ضده/1- براك �ضالح عا�ضور عبدال�ضالم  جمهول حمل 
قد  ال�ضراد   �ضليمان  داود  التنفيذ/�ضليمان  ان طالب  االقامة مبا 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )216374( وق���دره  ب��ه  املنفذ 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر 

هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 2017/756   تنفيذ مدين  

ال��زرع��وين  - ب�ضفته �ضاحب  �ضلطان حممد علي  املنفذ �ضده/1-  اىل 
فندق رامادا كونتيننتال  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/
: روكز جورج حبيقه - قد  املنا�ضبات وميثله  دي�ضنت لالعالن وتنظيم 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )6249777( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2059  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/1- مقهي اخلان القدمي   جمهول حمل االقامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ ايدني�ض لي�ضيا�ض نوجوي   قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)14180( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. باال�ضافة اىل 
مبلغ 1178 درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/1920  تنفيذ عمايل 
م    م  ذ  ���ض   - للخدمات  ان��رتن��ا���ض��ي��ون��ال  هيما�ضكو  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ جمال مياه حممد �ضراج   
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  قد 
املنفذ به وق��دره )10546( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
باال�ضافة اىل مبلغ 924 درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �ضتبا�ضر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2036  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/1- جي دبليو ا�ض خلدمات متابعة املعامالت - �ض ذ م 
م   جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ جان لورينز وينجبو 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك  اأق��ام عليك الدعوى  �ضريفينو   قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )16858( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. باال�ضافة اىل مبلغ 1381 درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/1997  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/1- اباريل - �ض ذ م م - فرع   جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ كرمي �ضمري ح�ضيني �ضليمان   قد اأقام عليك 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )5626.66( وق���دره 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�ضوم  دره��م   900 مبلغ  اىل  باال�ضافة 
املحكمة �ضتبا�ضر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/1878  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/1- التغريد للخدمات الفنية - �ض ذ م م   جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ �ضالح الدين حممد نظيم الدين   قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )4900( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. باال�ضافة 
اىل مبلغ 900 درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/1624  تنفيذ عمايل 
االقامة  حم��ل  جمهول  اجنينري�ض    ريرفيلد  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/ �ضيد منري اال�ضالم �ضيد من�ضور احمد   قد 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )26219( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�ضوم  دره��م   2036 مبلغ  اىل  باال�ضافة 
املحكمة �ضتبا�ضر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2016/2262  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/1- �ضركة مودلني حللول التعليم - ذ م م   جمهول 
اأقام  ق��د  ف���اروق خليل    التنفيذ/ نهى  ان طالب  حم��ل االق��ام��ة مب��ا 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )91133( وق���دره  ب��ه 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�ضوم  دره��م   6426 مبلغ  اىل  باال�ضافة 
املحكمة �ضتبا�ضر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/1959  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/1- �ضركة حبيب لقطر ال�ضيارات - �ض ذ م م   جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ ع�ضمت اهلل خان مطبع اهلل خان   
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  قد 
املنفذ به وق��دره )26448( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���ض��وم  دره���م   2024 مبلغ  اىل  باال�ضافة 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/3967  عمايل جزئي
االقامة مبا  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل  للمقاوالت  بابل  / 1-جنمة  عليه  املدعي  اىل 
املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  اأق��ام عليك  قد  احمد   ب��ادي  /ن��ور ح�ضني  املدعي  ان 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   26640( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات 
والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:MB170239566AE  وحددت لها جل�ضة 
فاأنت  لذا   ch1.A.5:بالقاعة �ض   8.30 ال�ضاعة   2017/7/23 املوافق  االح��د  يوم 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4000  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-لينغرام للتجارة العامة جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /
حممود حممود احمد ح�ضن  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات 
والر�ضوم  دره����م(   3000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(   65000( وق��دره��ا  عمالية 
لها  وحددت    mb172281350ae:ال�ضكوى رقم  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف 
جل�ضة يوم االثنني املوافق 2017/7/10 ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/4735  عمايل جزئي

املركبات  ع��ب��داهلل ال���ض��الح كهرباء وم���ردات  امل��دع��ي عليه / 1-حم��م��د يو�ضف  اىل 
����ض���ه���زاد عبدالر�ضيد   امل���دع���ي /حم���م���د مت���ذي���ل  ان  االق����ام����ة مب���ا  جم���ه���ول حم���ل 
ق���د اأق�����ام ع��ل��ي��ك ال���دع���وى وم��و���ض��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ض��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وقدرها 
رقم  وامل�����ض��اري��ف  وال��ر���ض��وم  دره����م(   2000( ع���ودة مببلغ  وت��ذك��رة  دره����م(   12473(
املوافق  االح���د  ي���وم  جل�ضة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB173871946AE:ال�ضكوى
من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  القا�ضي  مبكتب  �ض   8.30 ال�ضاعة   2017/7/9
او م�ضتندات للمحكمة قبل  ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/2888  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بيت املها للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /حممد حمد حممد ا�ضالم  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )6794 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:MB170952721AE  وحددت 
 ch1.A.1:لها جل�ضة يوم االحد املوافق 2017/7/9 ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على االأقل ، وامرت  مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

املحكمة بتق�ضري مدة االعالن.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   

اعالن حكم بالن�صر
        يف  الدعوى رقم 2016/8846  عمايل جزئي 

اىل املحكوم عليه/1-يو اف تي للتجارة العامة ذ.م.م جمهول حمل االقامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2017/5/9  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�ضالح/�ضائمة حميد االهي بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )159371 
درهم( وتذكرة العودة لوطنها عينا او نقدا ما مل تلتحق بخدمة �ضاحب عمل اخر 
ذلك من  عدا  ورف�ضت  وامل�ضروفات  الر�ضوم  وباملنا�ضب من  احلكم  تنفيذ هذا  عند 
طلبات. حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 

بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/3314  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اجلهد لل�ضحن جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /زي�ضان 
مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ح�ضنني   حممد  احمد 
والر�ضوم  دره���م(   2000( مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره���م(   13546( وق��دره��ا  عمالية 
يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت    MB170156219AE:ال�ضكوى رق��م  وامل�ضاريف 
القا�ضي لذا فاأنت مكلف  ال�ضاعة 8.30 �ض مبكتب  امل��واف��ق:2017/7/11  الثالثاء 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 
للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون 

مبثابة ح�ضوري ، علما بان الدعوى جددت من ال�ضطب .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/4032  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-رويال ابروفيد خلدمات تنظيف املباين �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي /ويندلني بويتوالبور  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )15164 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
ال�ضكوى:MB172206460AE  وحددت  رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم( 
لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق:2017/7/11 ال�ضاعة 8.30 �ض مبكتب القا�ضي لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   
اعالن حكم بالن�صر

        يف  الدعوى رقم 2017/1603  عمايل جزئي 
االقامة  والفواكه جمهول حمل  املدعي عليه/1-جبل ح��وران لتجارة اخل�ضار  اىل 
مبا ان املدعي/اجمل اكرم حممد اكرم نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة 
اكرم  حممد  اك��رم  ل�ضالح/اجمل  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2017/4/25 بتاريخ 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )65599 درهم( وتذكرة عودة اىل وطنه 
والزمت  اخ��ر  التحق بخدمة �ضاحب عمل  قد  يكن  ما مل  نقدا  يقابلها  ما  او  عينا 
ما  ورف�ضت  منها  ن�ضيبه  من  املدعي  واعفت  امل�ضاريف  من  باملنا�ضب  عليها  املدعي 
عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 

بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/3630  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  خ��ان  ا�ضرف  1-حممد   / عليه  املدعي  اىل 
الدعوى  اأق��ام عليك  املدعي /فرحان احمد م��ريزا حممد اعجاز  قد  ان  االقامة مبا 
وتذكرة عوده مببلغ  درهم(  املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )9700  ومو�ضوعها 
)1000 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:mb170962026ae  وحددت 
امل��واف��ق:2017/7/9 ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا  لها جل�ضة يوم االحد 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�ضيكون مبثابة ح�ضوري ، وامرت املحكمة بتق�ضري مدة االعالن .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/3903  عمايل جزئي
االق��ام��ة مبا  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل  املدعي عليه / 1-ف��ل��ور دك للمقاوالت  اىل 
الدعوى ومو�ضوعها  اأق��ام عليك  املدعي /بيني فارجي�ض فارجي�ض ماتاي  قد  ان 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )82000 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1500 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:mb171792939ae  وحددت لها 
جل�ضة يوم االحد املوافق:2017/7/23 ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/3166  عمايل جزئي

ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  للمقاوالت  دوت  1-بنك   / عليه  املدعي  اىل 
املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ا�ضقر   حممد  و�ضيم  /حممد  امل��دع��ي 
مب�ضتحقات عمالية وقدرها )8100 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( والر�ضوم 
وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:MB171582665AE  وحددت لها جل�ضة يوم االحد 
املوافق:2017/7/9 ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 
اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري ، 

وامرت املحكمة بتق�ضري مدة االعالن .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/3403  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�ضانيا ندمي خلدمات حزم الب�ضائع �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
اأق���ام عليك الدعوى  االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��د رم�ضان غ��الم ر���ض��ول  ق��د 
ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )16467 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB170107611AE:ال�ضكوى رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   2000(
8.30 �ض مبكتب  ال�ضاعة  امل���واف���ق:2017/7/11  الثالثاء  ي��وم  لها جل�ضة  وح��ددت 
القا�ضي لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   
      اإعادة مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4359  عمايل جزئي
االقامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  البناء  ملقاوالت  1-الق�ضواء   / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي /عبدالعزيز ح�ضني بخ�ض خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )16.512.2 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�ضكوى:MB173138518AE  وحددت  رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم( 
 ch1.A.2:لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2017/7/11 ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل   .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2783  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-هان�ض توما�ض للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /بري�ضيال ديتاباالن �ضابيتوال  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )91170 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 
ال�ضكوى:MB170677237AE  وحددت  رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم( 
 ch1.A.5:لها جل�ضة يوم االربعاء املوافق 2017/7/19 ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل   .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5153  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-م��ط��ع��م ل��زي��زة جم��ه��ول حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /

حممد �ضهيل �ضاه حممد نزير �ضاه  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   10420( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات 
لها  وح���ددت    MB173703931AE:ال�ضكوى رق��م  وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم 
لذا   ch1.A.2:بالقاعة 8.30 �ض  ال�ضاعة   2017/7/9 املوافق  االحد  يوم  جل�ضة 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل   .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/5158  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مطعم لزيزة جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /حممد 
جنيب عبد الر�ضيد خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات 
والر�ضوم  دره���م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   10450( وق��دره��ا  عمالية 
يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت    MB173703921AE:ال�ضكوى رق��م  وامل�ضاريف 
االحد املوافق 2017/7/9 ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل   .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/3267  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-الفر�ضة الذهبية ال�ضالح ال�ضيارات جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /نظام الدين عثمان غانى  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
مب�ضتحقات عمالية وقدرها )36278 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )800 درهم( 
وبالر�ضوم وامل�ضاريف يف ال�ضكوى رقم:AE171739749MB  وحددت لها 
جل�ضة يوم االثنني املوافق 2017/7/10 ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل   .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/4912  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مهران فايل لالعمال الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها  مبا ان املدعي /�ضهباز برويز حممد برويز  قد 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )16172 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�ضكوى:MB167110975AE  وحددت  رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم( 
لها جل�ضة يوم االحد املوافق 2017/7/9 ال�ضاعة 8.30 �ض مبكتب القا�ضي لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل   .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4732  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-انور ح�ضني للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /خرام �ضهزاد حممد ا�ضلم  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )15340 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:MB172253896AE  وحددت 
لها جل�ضة يوم االحد املوافق 2017/7/9 ال�ضاعة 8.30 �ض مبكتب القا�ضي لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4755  عمايل جزئي
�����ض.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  الفنية  للخدمات  1-ب���رامي الي��ن   / امل��دع��ي عليه  اىل 
االقامة مبا ان املدعي /معني الدين ها�ضم خا  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   16.738.1( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة 
  MB172523453AE:ال�ضكوى رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم(   1000(
8.30 �ض مبكتب  ال�ضاعة   2017/7/12 املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�ضة  وح��ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  القا�ضي 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4981  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الفا�ض لتجارة الف�ضيات �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /�ضبنم �ضميم �ضيد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
درهم(  وتذكرة عودة مببلغ )900  دره��م(  مب�ضتحقات عمالية وقدرها )8000 
لها  وح��ددت    mb173155333ae:ال�ضكوى رق��م  وامل�ضاريف  والر�ضوم 
 ch1.A.2:بالقاعة �ض   8.30 ال�ضاعة   2017/7/9 املوافق  االحد  يوم  جل�ضة 
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على االأقل ، وامرت  مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

بتق�ضري مدة االعالن  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4093  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اف ايه بي للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /حممد اف�ضل حممد جوين  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )8394 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:mb170553620ae  وحددت 
لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2017/7/11 ال�ضاعة 8.30 �ض مبكتب القا�ضي 
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   

اعالن حكم بالن�صر
        يف  الدعوى رقم 2017/1935  عمايل جزئي 

االقامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  اب�ضريون  ومقهى  عليه/1-مطعم  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف    2017/5/18 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�ضالح/ايهاب فتحي ر�ضوان ابراهيم بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
نقدا  يقابلها  ما  او  عينا  وطنه  اىل  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   13430( مبلغ  للمدعي 
بقيمة )2000 درهم( ما مل يكن قد التحق بخدمة �ضاحب عمل اخر وقت التنفيذ 
لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما  بامل�ضاريف.  عليها  املدعي  والزمتها 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب 

ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   
اعالن حكم بالن�صر

        يف  الدعوى رقم 2017/216  عمايل جزئي 
جمهول  ����ض.ذ.م.م  احلرا�ضة  خلدمات  اك�ضكلو�ضف  عليه/1-�ضمارت  املحكوم  اىل 
حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2017/4/27  يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/�ضمويل �ضكوادي مادوزي�ضوكو بالزام املدعي عليها 
بان توؤدي للمدعي مبلغ )10592 درهم( وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او ما يقابلها 
نقدا مببلغ )2000 درهم( ما مل يكن قد التحق بخدمة �ضاحب عمل اخر والزمتها 
باملنا�ضب من امل�ضاريف واعفت املدعي من ن�ضيبه فيها ورف�ضت ما عدا ذلك من 
طلبات. حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 

بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5473  عمايل جزئي
االقامة مبا  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل  لل�ضحن  لينك  1-برايت   / املدعي عليه  اىل 
ان املدعي /ميموري لني كاريرا  راجوندين  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )15161 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�ضكوى:MB173819547AE  وحددت  رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم( 
لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2017/7/11 ال�ضاعة 8.30 �ض مبكتب القا�ضي لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل   .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/3533  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مطعم داريو�ض جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /
املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  احمد   �ضمري حممد  م�ضطفى 
مب�ضتحقات عمالية وقدرها )18000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:MB168967859AE  وحددت لها 
 ch1.A.1:بالقاعة �ض   8.30 ال�ضاعة   2017/7/9 املوافق  االحد  يوم  جل�ضة 
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
االأق��ل، وامرت  اأي��ام على  او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة  مذكرات 

املحكمة بتق�ضري مدة االعالن   .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/3536  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اني�ض اند �ضابر لتاأجري املعدات الثقيلة �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي /عبدالرحمن ع�ضمت اهلل  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )22500 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�ضكوى:MB171479446AE  وحددت  رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم( 
 ch1.A.1:بالقاعة 8.30 �ض  ال�ضاعة   2017/7/9 املوافق  االحد  يوم  لها جل�ضة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
وامرت  االأق���ل،  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات 

املحكمة بتق�ضري مدة االعالن   .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4159  عمايل جزئي
����ض.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  ن��زار للخدمات  اك��رام  املدعي عليه / 1-حممد  اىل 
االقامة مبا ان املدعي /لياقت علي احمد خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )11476 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )800 درهم( 
والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:mb170983519ae  وحددت لها جل�ضة يوم 
االحد املوافق 2017/7/9 ال�ضاعة 8.30 �ض مبكتب القا�ضي لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل، مع تق�ضري مدة االعالن   .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/3480  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مطعم ومقهى برمانه جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  من�ضور   �ضعبان  فتحي  حممود  /م�ضطفى 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )19847 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
وحددت    mb170249678ae:ال�ضكوى رق��م  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م( 
لها جل�ضة يوم اخلمي�ض املوافق 2017/7/13 ال�ضاعة 8.30 �ض مبكتب القا�ضي لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/3734  عمايل جزئي

املباين جمهول حمل االقامة  اىل املدعي عليه / 1-موؤ�ض�ضة كلني وورل��د لتنظيف 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة  مبا ان املدعي /عبا�ض �ضم�ض الدين  قد 
مب�ضتحقات عمالية وقدرها )12917 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 درهم( والر�ضوم 
لها  وحددت    mb171269356ae:ال�ضكوى رقم  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف 
لذا   ch1.A.2:بالقاعة �ض   8.30 ال�ضاعة   2017/7/9 املوافق  االح��د  ي��وم  جل�ضة 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   
اعالن حكم بالن�صر

        يف  الدعوى رقم 2016/8500  عمايل جزئي 
نعلنكم  االق��ام��ة  حمل  جمهول  ذ.م.م  انرتنا�ضيونال  عليه/1-هيما�ضكو  املحكوم  اىل 
بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2017/3/30  يف الدعوى املذكورة اعاله 
 12263( مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  بالزام  علي  م��زاد  مياه  ل�ضالح/�ضان 
درهم( وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق 
بخدمة �ضاحب عمل اخر والزمتها باملنا�ضب من امل�ضروفات واعفت املدعي من ن�ضيبه 
لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�ضت  فيها 
با�ضم �ضاحب  التايل لن�ضر هذا االع��الن �ضدر  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/2882  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اللوفر العاملي للديكور �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /عامر حممد �ضابر ح�ضني  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   16654( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات 
لها  وح���ددت    MB168236248AE:ال�ضكوى رق��م  وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم 
امل��واف��ق:2017/7/9 ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا  جل�ضة يوم االحد 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



ال��ع��ام اجلاري  م��ن  االأول  الن�ضف  خ��الل  امل��ب��ادرة  وحققت 
ال��ع��دي��د م���ن االإجن�������ازات ال��ت��ي ���ض��ج��ل��ت ���ض��م��ن م�ضريتها 
االأول من  يعتر  اإجن���ازاً  ال��زاخ��رة، حيث حققت  الثقافية 
نوعه عاملياً، يتمثل يف االنتهاء من توفري املكتبات املنزلية ل� 
42،366 بيت اإماراتي يف االإمارة، �ضمن م�ضروع "مكتبة 
لكل بيت"، اأهم امل�ضاريع التي اأطلقتها "ثقافة بال حدود" 
والتي تتكون كل مكتبة منها من 50 كتاباً، لي�ضل اإجمايل 
عدد الكتب التي ت�ضمها هذه املكتبات اإىل 2،118،300 

كتاب.
املنطقة  م�ضتوى  على  ون�ضرها  اأهدافها  تعزيز  اإط��ار  ويف 
املعار�ض  من  بالعديد  ح��دود  بال  ثقافة  �ضاركت  وال��ع��امل، 
والفعاليات املحلية والعاملية منها، فعاليات معر�ض بور�ضة 
قدمت  حيث   ،2017 وال�ضفر  لل�ضياحة  ال���دويل  برلني 
الغنية،  االإبداعية  جتربتها  واملتخ�ض�ضني  املعر�ض  ل��زوار 
والعربية،  االإم���ارات���ي���ة  الثقافية  ب��االإن��ت��اج��ات  وع��رف��ت��ه��م 
وا�ضتعر�ضت يف الوقت ذاته جهودها املبذولة يف ن�ضر ثقافة 
ال��ق��راءة وتر�ضيخها ودع��م ال��ك��ّت��اب وامل��وؤل��ف��ني، م��ن خالل 

م�ضاريع متنوعة.
و�ضاركت "األف عنوان وعنوان"، اإحدى مبادرات ثقافة بال 
اإماراتي طبعة  كتاب   1001 اإ�ضدار  اإىل  ال�ضاعية  ح��دود، 
يف  العربية،  باللغة  و2017،   2016 عامي  خ��الل  اأوىل 
خمتلف املجاالت، يف فعاليات الدورة 48 ملعر�ض القاهرة 
جمد  فيها  ا�ضتعر�ضت  ح��واري��ة  بجل�ضة  للكتاب،  ال���دويل 
ال�ضحي، مدير املبادرة، االأهداف التي ت�ضعها وتطمح اإىل 
حتقيقها يف األف عنوان وعنوان، وما اأجنزته منذ انطالقتها 
حتى اليوم، والتي و�ضلت حتى االآن اإىل ن�ضبة %80 من 

اإجمايل عدد االإ�ضدارات التي ت�ضعى اإىل ن�ضرها.
من  ب�ضل�ضلة  وعنوان"،  عنوان  "األف  مبادرة  و�ضاركت  كما 

الطفل،  لكتاب  بولونيا  معر�ض  يف  واالأن�ضطة  الفعاليات 
حيث رعت م�ضاركة �ضتة من النا�ضرين االإماراتيني، بهدف 
وعقدت  ال��ع��امل��ي��ة،  الن�ضر  دور  م��ع  للتوا�ضل  ق��ن��وات  ف��ت��ح 
يف  م�ضاركتها  ه��ام�����ض  ع��ل��ى  متخ�ض�ضاً  مهنياً  ب��رن��اجم��اً 
نظرائهم  االإماراتيني مع  النا�ضرين  فيه  املعر�ض، جمعت 
الن�ضر،  باأهمية بيع و�ضراء حقوق  الرازيليني،  عرفتهم  
الفّعال وكيفية ت�ضهيل الو�ضول  التوا�ضل  وا�ضرتاتيجيات 

حلقوق الن�ضر.
الرائدة،  بتجربتها  للتعريف  امل�ضتمرة،  جهودها  اإطار  ويف 
يف  املبادرة  �ضاركت  والدولية،  العربية  املحافل  خمتلف  يف 
جمد  �ضاركت  حيث  ال�46،  بدورته  للكتاب  لندن  معر�ض 
ال�ضحي، يف جل�ضة حوارية ا�ضتعر�ضت خاللها فكرة املبادرة، 

بكونها  الن�ضر  �ضناعة  عن  احلديث  جانب  اإىل  واأهدافها، 
بح�ضور  وذل��ك  االإبداعية،  ال�ضناعات  من  يتجزاأ  ال  ج��زء 

عدد من النا�ضرين والكّتاب امل�ضاركني يف املعر�ض.
العربية  االإم��ارات  دول��ة  م�ضتوى  على  وتعزيزاً حل�ضورها 
ويف �ضبيل تعميم جتربتها الرائدة حملياً، �ضاركت املبادرة 
اإ�ضافة  للكتاب،  ال��دويل  اأبوظبي  ال�27 ملعر�ض  ال��دورة  يف 
ال�ضارقة  مل��ه��رج��ان  التا�ضعة  الن�ضخة  يف  م�ضاركتها  اإىل 
القرائي للطفل، من خالل تقدمي  جمموعة من الور�ض 

التعليمية والفنية التفاعلية والرتبوية.
التي تقدمها  الرائدة  الثقافية  التجربة  اإطار تعميم   ويف 
مبادرة ثقافة بال حدود، وتطبيق اأهدافها بطريقة عملية 
نظمت املبادرة جمموعة من الور�ض والفعاليات واالأن�ضطة 

ال������دورة اخلام�ضة  ف��ع��ال��ي��ات  ال��ف��ن��ي��ة، ���ض��م��ن  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة 
ور�ض  ث��الث  ن��ف��ذت،  حيث  لالأطفال"  ال�ضارقة  ل�"بينايل 
بعنوان، "بقعة االألوان تعني �ضيئا"، و"ابتكر �ضخ�ضيتك"، 
والنا�ضئة،  ال��ط��الب  م��ن  ع��دد  فيها  ���ض��ارك  و"�ضجرتي"، 
وتعرفوا خاللها على فنون التعامل مع اللون، واال�ضتفادة 
اإىل  اإ���ض��اف��ة  فنية،  اأع��م��ال  تكوين  الطبيعية يف  امل���واد  م��ن 

مهارات بناء ال�ضخ�ضيات الكرتونية من القما�ض.
امل���ب���ادرات االإن�����ض��ان��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة، وتزامناً  اإط���ار دع��م  ويف 
املتحدة،  العربية  االإم��ارات  بدولة  2017 عام اخلري  مع 
"قهوة وكتاب"، وقد  املبادرة فعالية، حملت عنوان  نظمت 
قهوة  ع��رب��ة  و�ضعت  حيث  ومبتكر،  ج��دي��د  ب�ضكل  ج���اءت 
موؤ�ض�ضة  ل�ضالح  مبيعاتها   ريع  بكل  الترع  للجمهور، مت 

الكبري". "القلب 
و�ضمن احتفاالت اليوم الريا�ضي الوطني، قدمت املبادرة 
وريا�ضة"،  "قراءة  عنوان  حملت  ريا�ضية،  ثقافية  فعالية 
وت�ضمنت تخ�ضي�ض جهازي جري مزودين بجهاز لوحي، 
متكن م�ضتخدميها من ممار�ضة الريا�ضة ويف الوقت نف�ضه 
قراءة واحد من الكتب التي يوفرها امل�ضروع �ضمن مكتبته 

االإلكرتونية.
املنزلية"  "مكتبتي  م�ضابقة  حدود"،  بال  "ثقافة  واأطلقت 
عر و�ضائل التوا�ضل االجتماعي، لالأ�ضر االإماراتية التي 
لكل  "مكتبة  م�����ض��روع  �ضمن  املجانية  مكتباتها  ت�ضلمت 
التي  الكتب  مع  االأ�ضر  تفاعل  درج��ة  قيا�ض  بهدف  بيت"، 
هذه  وتعتر  منها،  اال�ضتفادة  مدى  ومعرفة  توزيعها،  مت 
امل�ضابقة اإحدى الو�ضائل الت�ضجيعية التي ميكن اأن ت�ضهم 
يف تعزيز ثقافة القراءة يف املجتمع االإماراتي وجعلها عادة 

يومية لدى اأفراده، والتي فاز خاللها 20 فائز وفائزة.

و�ضاركت "األف عنوان وعنوان" مبجموعة من الور�ض منها 
بهدف  الن�ضر  قطاع  يف  للعاملني  متخ�ض�ضة  عمل  ور�ضة 
الربح  التوازن بني حتقيق  اإىل  الو�ضول  على  م�ضاعدتهم 
اإىل  اإ�ضافة  اأعمال حتمل قيمة معرفية م�ضافة،  وتقدمي 
اإطالق خدمة ا�ضت�ضارية للنا�ضرين، بهدف  تقدمي الدعم 
القانوين لدور الن�ضر االإماراتية والعربية التي تتخذ من 
بيئة  وت��وف��ري  لها،  م��ق��راً  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة 
يف  الن�ضر  بحركة  االرت��ق��اء  يف  ت�ضاعد  منا�ضبة،  قانونية 

الدولة.
حدود:" جنحت  بال  ثقافة  مدير  هدية،  بن  ن��ورا  وقالت 
 2008 ع��ام  انطالقها يف  ب��ال ح��دود منذ  م��ب��ادرة ثقافة 
من حتقيق وتنفيذ العديد من اخلطط املو�ضوعة �ضمن 
القراءة  ع��ادة  تعزيز  اإىل  ال�ضاعية  امل��ب��ادرة،  وروؤى  اأه���داف 
بني اأفراد املجتمع االإماراتي، حيث متكنا من توزيع جميع 
املكتبات املنزلية �ضمن م�ضروع مكتبة لكل بيت، و نحن ال 
زلنا نطمح يف حتقيق املزيد من االإجن��ازات التي ت�ضب يف 
اأكر،  ب�ضكل  وتعميمها  وتعزيزها  امل��ب��ادرة  اأه��داف  حتقيق 
وذلك من خالل جمموعة امل�ضاريع التي حتت�ضنها املبادرة 
مثل األف عنوان وعنوان، واملكتبة املتنقلة، وعربة الثقافة، 

ومكتبة االأحياء ال�ضكنية، واملكتبة االلكرتونية".
وي�ضار اأن "ثقافة بال حدود" تاأ�ض�ضت مببادرة كرمية من 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي، 
مبا�ضرة  ومتابعة  ال�ضارقة،  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�ض  ع�ضو 
القا�ضمي،  �ضلطان  بنت  ب��دور  ال�ضيخة  قبل  م��ن  وحثيثة 
املبادرة  اللجنة املنظمة لثقافة بال حدود، وتهدف  رئي�ضة 
عام،  ب�ضكل  وال��ق��راءة  بالكتاب  ال��ف��رد  ع��الق��ة  تعميق  اإىل 

ون�ضر ثقافة القراءة يف كل بيت اإماراتي.

ثقافة بال حدود.. اإجنازات رائدة وخطوات ثابتة خالل الن�سف الأول من 2017
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�سمن الروؤية اال�سرتاتيجية التي انتهجتها 
اإىل   ال�ساعية  ح��دود،  بال  ثقافة  م��ب��ادرة  
املجتمع  اأف��راد  بني  القراءة  ع��ادة  تعزيز 
بناء  �ساأنه  من  ما  كل  وتنفيذ  االإم��ارات��ي، 
اهتمام  م��دى  يعك�ص  ومثقف،  ق��ارئ  جيل 
اإمارة ال�سارقة باال�ستثمار يف البناء املعريف 
لالإن�سان، جنحت املبادرة منذ انطالقتها يف 
املنجزات،  العديد من  2008 بتحقيق  عام 
التي  ك��اف��ة  املو�سوعة  اخل��ط��ط  وتنفيذ 
الع�سرة  خالل  اأعماله  خارطة  على  ُر�ِسَمت 

اأعوام املا�سية.
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)بلحظة( .. جناح فني وجماهريي
 بانتظار اجلزء الثاين

اأحر�ص على تقدمي ادوار قريبة من النا�ص وتعبرِّ عن همومهم

حمادة هالل: العمل الذي ي�سّدين اأحتّم�ص لتقدميه
رغم  قدر(  )طاقة  خالل  من  التلفزيونية  الدراما  اإىل  عدت  • ملاذا 

اإعالنك �ضابقاً اأنك �ضتبتعد عنها؟
اأو حتى فرتة معينة.  الدراما،  - كالمي ال يعني االبتعاد نهائياً عن 
كل ما يف االأمر، اأنني ال اأحب احل�ضور دائماً كي ال ميّل مني امل�ضاهد. 
�ضراحة، اأثناء ت�ضوير )ويل العهد(، وكان اأول جتربة يل يف الدراما 

التلفزيونية، كنت اأخ�ضى رد فعل اجلمهور و�ضيطر علّي القلق حتى 
الراحة  من  ق�ضطاً  اآخ��د  اأن  واأردت حينها  االأوىل،  احللقات  عر�ض 
فعل  ب��رد  �ضعقت  االأوىل  الع�ضر  احللقات  عر�ض  بعد  لكن  بعده. 
العر�ض  اإع����ادة  م��ع  خ�ضو�ضاً  اجل��م��اه��ريي،  وال��ن��ج��اح  اجل��م��ه��ور 
للعودة  فعاًل  حم�ضني  م��ا  م��رة،  ك��ل  يف  النجاح  امل�ضل�ضل  وحتقيق 

ب�ضرط اأن اأجد ن�ضاً قوياً، وهو ما وجدته يف )طاقة قدر(.
الق�ض�ض  ن���وع���ي���ة  اخ����ت����ي����ار  ع���ل���ى  حت����ر�����ض  ه�����ل   •

االجتماعية؟
من  قريبة  موا�ضيع  تقدمي  على  اأح��ر���ض   -

ال���ن���ا����ض وت���ع���ررِّ ع���ن ه��م��وم��ه��م، وه���ذا 
فح�ضب،  ب��ال��درام��ا  يتعلق  ال  االأم���ر 

بل بكل عمل فني اأقدمه �ضواء يف 
الدراما.  اأو  الغناء  اأو  ال�ضينما 

واأوؤك����د اأن��ن��ي اأج��د نف�ضي يف 
الدراما،  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا 

ك�������ذل�������ك اجل�����م�����ه�����ور 

اإىل  االأق���رب  هي  االجتماعية  االأع��م��ال  اأن  اإىل  اإ�ضافة  فيه،  يتقبلني 
امل�ضاهد يف رم�ضان.

اأع����م����ال ح��ق��ق��ت جناحاً •  ث���م���ة  ل���ك���ن 
اع�����ت�����م�����دت ع�����ل�����ى االإث�������������ارة 
واحل�������رك�������ة، ب�����ل وال����رع����ب 

اأي�ضاً.
ل��ون��ه اخلا�ض  ل��ك��ل ف��ن��ان   -
واأن�����������ا ح���ق���ق���ت جن������اح������اً مع 
الدراما،  م���ن  ال��ن��وع��ي��ة  ت��ل��ك 
ت���ق���ب���ل���ن���ي من  واجل�����م�����ه�����ور 
خ���الل���ه���ا، ل���ذل���ك ق������ررت اأال 

اأبتعد كثرياً عنها.
اعتمدت  لك  ظهور  اأول  • يف 
على احلركة من خالل مطاردة 
ال��ن��اري��ة. كيف تدربت  ب��ال��دراج��ات 

على ذلك؟
الدراجة  ق��ي��ادة  اأج��د �ضعوبة يف  - مل 
النارية، و�ضبق وقدمت م�ضهداً يف فيلم )العيال 

هربت( منذ �ضنوات واأنا اأقودها.
 ل��ك��ن ال�����ض��ع��وب��ة يف ه���ذا امل�����ض��ه��د حل��ظ��ة نزويل 

املياه.
بعد  احلركة  يف  عنك  يبحث  اجلمهور  زال  • ما 
�ضنوات.  منذ  قدمته  ال��ذي  العمر(  )حلم  فيلم 
)االأك�ضن( هو  اأن  الفكرة، خ�ضو�ضاً  ُتعد  ملاذا مل 

االأكرث جذباً للجمهور؟
- لي�ض لديَّ مانع بالتاأكيد يف تقدمي االأك�ضن، 
م�ضروع  اأي  على  املوافقة  يف  الفي�ضل  لكن 
ال��ن�����ض اجل��ي��د واجلديد،  ه���و  اأق���ّدم���ه 

الذي وال����������ع����������م����������ل 

ي�ضّدين اأحتّم�ض لتقدميه.
التي  االأعمال  اأكرث  وما  العام،  هذا  الدرامية  املناف�ضة  راأيت  • كيف 

جذبتك؟
متابعة  يف  ا�ضتطاعتي  قدر  اجتهدت  �ضخ�ضياً،  ج��دا.  �ضر�ضة  مناف�ضة 

عدد من امل�ضل�ضالت على موقع )يوتيوب(،
امل�����دام( و)خ��ل�����ض��ان��ة ب�ضياكة(   واأع��ج��ب��ن��ي ج����داً )ك��الب�����ض( و)ري�����ح 

و)احل�ضان االأ�ضود(.
مع  اأن���ت  ه��ل  )ال��ن��ه��ار(،  ق��ن��اة  على  ح�ضرياً  عملك  ع��ر���ض  بعد    •

العرو�ض احل�ضرية؟
- عر�ض العمل على اأكرث من حمطة ي�ضاعد يف رفع ن�ضبة م�ضاهدته، 

ولكني يف النهاية ال اأتدخل يف اختيارات وقرارات ال تخ�ضني، 
اخل�ضارة،  يريد  ال  الأن��ه  امل�ضل�ضل  مب�ضلحة  دراي��ة  االأك��رث  هو  واملنتج 
وم�ضل�ضلي ال�ضابق عر�ض ح�ضرياً على )اأم بي �ضي(، واحلمد هلل حقق 

جناحاً قوياً.
العام؟ هذا  ال�ضابق  م�ضل�ضلك  منتج  عن  ابتعدت  •  ملاذا 

- عندما تعاونت مع املنتج عبداهلل اأبو الفتوح يف )ويل العهد( مل اأوقع 
معه اأعمااًل اأخرى، 

هذا  املهني.  امل�ضتوى  عن  بعيداً  قوية  عالقة  به  تربطني  زال��ت  وم��ا 
العام �ضاء املوىل اأن اأتعاون مع �ضادق ال�ضباح يف )طاقة القدر(، وهو 
بهذا  اأح��د املنتجني املنظمني ج��داً ومريح يف تعامالته و�ضعدت ج��داً 

التعاون.
باختيارك؟ كان  امل�ضل�ضل  �ضارة  غناوؤك  •  هل 

- مل اأرغب يف تقدمي اأغان يف امل�ضل�ضل كي ال يبدو االأمر اأنني اأقحم 
نف�ضي فيه كمطرب، خ�ضو�ضاً اأنني كنت اأرغب يف الرتكيز على اجلانب 

التمثيلي. 
كنت  وملا  ال�ضارة،  اأغني  ب��اأن  القرار  �ضاحبة  هي  املنتجة  ال�ضركة  لكّن 

اأترك االأمور الأ�ضحاب ال�ضاأن الأنهم االأدرى فوافقت بالتاأكيد.
العام؟ هذا  نظرك  لفتت  التي  ال�ضارات  •  ما 

- اأعجبتني �ضارة )و�ضع اأمني(، واأعمال اأحمد �ضعد تلفت نظري دائماً 
الأنه فنان موهوب وذكي جداً. 

كذلك قّدم حكيم اأغنية جيدة خا�ضة برم�ضان.
•  ا�ضتمّر الت�ضوير خالل �ضهر رم�ضان الفائت. اأمل ُي�ضيبك 

ذلك باالإرهاق؟
رم�ضان،  قبل  الت�ضوير  م��ن  ننتهي  اأن  املفرت�ض  م��ن  ك��ان   -
لكن  ج��داً،  جمهد  الف�ضيل  ال�ضهر  يف  الت�ضوير  اأن  خ�ضو�ضاً 

لظروف خارجة عن اإرادة اجلميع تاأّخرنا.
الظروف؟ هي  •  ما 

االأخرى،  االأعمال  بع�ض  بت�ضوير  العمل  فريق  ان�ضغال   -
كذلك الت�ضوير بني اأكرث من موقع.

ت�ضوير  توقف  يف  �ضبباً  م�ضل�ضل )طاقة قدر(  •  كان 
فيلمك )�ضنطة حمزة(..

ان�ضغايل يف  ال�ضبب احلقيقي وراء   - فعاًل، كان 
ت�ضوير امل�ضل�ضل،

 كذلك بقية اأبطال الفيلم كانوا مرتبطني 
بت�ضوير عدد من امل�ضل�ضالت هذا العام.

 لكن نتابع الت�ضوير، ومل يتبق �ضوى 
�ضتة اأيام وننتهي.

االأعمال  م�����ض��اه��دة  ن�ضب  ارق����ام  اأّك����دت 
م�ضل�ضل  جن��اح  لبنان  يف  التلفزيونية 
"بلحظة" يف ح�ضد متابعة جماهريية 
الفني  احل�������ض���ور  ج���ان���ب  اىل  ك���ب���رية، 
القوي يف العر�ض الرم�ضاين، بانتظار 
اجلزء الثاين منه.واأو�ضحت اإح�ضاءات 
"بلحظة"  اأن  كي"  اإف.  "جي.  �ضركة 
من  "اجلديد"،  تلفزيون  �ضا�ضة  على 
جابر  ن��دي��ن  "ال�ضدى" وك��ت��اب��ة  ان��ت��اج 
اأ���ض��ام��ة احل���م���د، ح��ق��ق ن�ضبة  واإخ������راج 
 6.4% امل��ت��و���ض��ط  ب��ل��غ��ت يف  م�����ض��اه��دة 
وو�ضلت اىل %10 يف الذروة.واعترت 
م�ضادر "اجلديد" اأن هذه االأرقام جناح 
اجلائرة  املقاطعة  اإىل  بالنظر  ك��ب��ري، 
جمهورها  م���ن   40% ���ض��ل��ب��ت  ال���ت���ي 
 60% ونحو  اللبنانية،  االأرا�ضي  على 
على  م�ضاهديها.و�ضّددت  ن�ضبة  من  يف 
"بلحظة"  يحققها  ال��ت��ي  ال��ن��ق��اط  اأن 
مبا  اأع��ل��ى  لكانت  "اجلديد"،  واأع��م��ال 
تقدير يف حالة  اأق��ل  %3 على  ي��ع��ادل 
طبيعية مع غياب قطع البث، ال �ضيما 
"بلحظة" حتقق  اأن احللقة املعادة من 
%4 م���ن امل�����ض��اه��دة، وه���ي على  ن��ح��و 

االأغلب جلمهور خمتلف عن م�ضاهدي 
العر�ض االأول يومياً.

ومن دالالت جناح "بلحظة" جماهريياً 
االأعلى  امل�ضاهدة  ن�ضبة  حتقيقه  اأي�ضاً 
بني امل�ضل�ضالت اللبنانية املعرو�ضة على 
160 الف م�ضاهدة  االنرتنت، مبعدل 

للحلقة الواحدة.
وم���ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ف��ن��ي��ة، ج���اء يف مقال 
ل��ل��ن��اق��د ال��ف��ن��ي ال��ل��ب��ن��اين ج��ه��اد اأي���وب 
املناف�ضة  م��ن  م�ضاحة  اأخ��ذ  "العمل  اأن 
خا�ضة بعد احللقة اخلام�ضة حتى االآن، 
تتما�ضك،  ال���درام���ي���ة  م��الحم��ه  ب�����داأت 
االأحداث  وت��داخ��ل  تتبلور،  و�ضخو�ضه 
ن�ضبة  ي��ح�����ض��د  وه������ذا ج��ع��ل��ه  اأي���������ض����اً، 
بطولة  يف  عالية".وي�ضارك  م�ضاهدة 
وزياد  لّب�ض  كارمن  "بلحظة" املمثلون 
خليفة  و�ضينيتيا  ح��ّداد  ويو�ضف  برجي 
م�ضمو�ضي  وجم���دي  ط��ح��ط��وح  وروان 
واإل�����ض��ا زغ��ي��ب ون��ي��ك��وال م��زه��ر ونتا�ضا 
���ض��دي��د وفيفيان  اأب����و  ���ض��وف��اين وه��ي��ام 
ومّي  ا���ض��ط��واين  وفي�ضل  اأن��ط��ون��ي��و���ض 
�ضحاب وو�ضام �ضعد ونبيل ع�ّضاف وعماد 

فغايل ورندة ح�ضمي و�ضواهم.

ب��ع��د جن��اح��ه م��ن��ذ ع��ام��ني يف 
بطوالته  اأوىل  العهد(  )ويل 
الدرامية، عاد حمادة هالل هذا 
العام من خالل م�سل�سل )طاقة 
النوعية  اإىل  مييل  الذي  قدر( 
نف�سها التي انتهجها. عن العمل 
التفا�سيل  وجممل  وكوالي�سه 

كان معه هذا اللقاء.

رنا خليل: ي�سرا مدر�سة 
كبرية يتعلم منها اجلميع

قالت الفنانة امل�ضرية ال�ضابة رنا خليل، اإنها تعلمت الكثري من الفنانة الكبرية 
ي�ضرا، والتي �ضاركت معها يف بطولة م�ضل�ضل )احل�ضاب يجمع(، الذي توا�ضل 

عر�ضه قناة )DMC(، �ضمن �ضباق الدراما الرم�ضانية.
ت��اأت من ف��راغ، وه��ي بحق مدر�ضة كبرية  اأن جنومية ي�ضرا مل  وذك��رت خليل، 
يتعلم منها اجلميع، مردفًة: )علمتني كيف اأكون ممثلة، وكيف اأعمل واأجتهد 
يف ال�ضخ�ضية التي اأقدمها، حتى اإن كان دوري �ضغرياً، املهم اأن تنجح ال�ضخ�ضية، 
م�ضاحة  )بالرغم من �ضغر  رن��ا خليل:  ل��دى اجلمهور(.وتابعت  اأث��راً  وت��رتك 
ي�ضرا(،  الفنانة  كما علمتني  اجتهدت كي يخرج  اأنني  اإال  اأج�ضده  الذي  ال��دور 
وا�ضفًة �ضخ�ضية )هالة(، التي قدمتها، وهي �ضكرترية ح�ضناء تعمل مع رجل 
االأعمال )�ضريف(، الذي يج�ضد دوره الفنان مراد مكرم، باأنها �ضخ�ضية متتلك 
تاأثرياً كبرياً يف حياة رئي�ضها، ومن ثم تكون لها ب�ضمتها على �ضياق امل�ضل�ضل.

)احل�ضاب يجمع( بطولة كل من ي�ضرا، كرمي فهمي، حممود عبداملغني، مراد 
مكرم، ندى مو�ضى، ورنا خليل، وهو من تاأليف حممد رجاء، واإياد عبداملجيد، 

واإخراج هاين خليفة.

طوين قطان يطلق فيديو 
كليب )يا عيب العيب(

قناته  عر  وذل��ك  العيب"،  عيب  "يا  كليب  فيديو  قطان  ط��وين  الفنان  اطلق 
ت�ضوير  مت  ح��ي��ث  وغ��ريه��ا،  ان��غ��ام��ي  تطبيق  وع���ر  االن��رتن��ت  ع��ل��ى  الر�ضمية 

الفيديو كليب يف االردن،
بادارة املخرج عبدالرحمن عي�ضى، كما متيز الكليب اي�ضاً بظهور خا�ض للممثل 

االردين رجائي قوا�ض.
االغنية من كلمات واحلان وتوزيع وائل ال�ضرقاوي، والذي تعاون معه قطان 

�ضابقاً يف عدة اغنيات ناجحة، منها: "روحي وروحك" و"�ضرتي حاليل".
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تعرف على اأ�سباب اجللطة الدموية يف العني
اأو  للعني  املغذي  الرئي�ضي  ال�ضريان  ان�ضداد  ج��راء  العني  جلطات  حت��دث 
الوريد الذي ينقل الدم املتاأك�ضد منها، وتوؤدي اإىل فقدان مفاجئ يف النظر، 

وقد يرى امل�ضاب خياالت اأو نقاًطا �ضوداء يف جمال ب�ضره.
معر�ضني  ا  اأ�ضخا�ضً هناك  اأن  اإىل  توداي"  نيوز  "ميديكال  موقع  وي�ضري 
الذين  كاالأ�ضخا�ض  اأكرث من غريهم  العني  الدموية يف  حلدوث اجللطة 
ُيعانون من ارتفاع �ضغط الدم، اأو لديهم م�ضتوى عاٍل من الدهون، وكذلك 
االأ���ض��خ��ا���ض امل�����ض��اب��ني مب��ر���ض ال�����ض��ك��ري ال��ذي��ن ل��دي��ه��م امل��ر���ض يف تاريخ 

العائلة.
اأو  ال�ضرايني  اأو  القلب  يف  اأم��را���ض  من  يعانون  الذين  االأ�ضخا�ض  اأن  كما 
تعر�ضوا لنوبات قلبية اأو �ضكتة دماغية �ضابقة هم اأكرث عر�ضة من غريهم 
لالإ�ضابة بجلطات العني، وتزداد ن�ضبة اخلطر مع جتاوز ال�ضخ�ض ال�ضتني 

من عمره.
ففي  اأوال،  اجللطة  ن��وع  ت�ضخي�ض  طريق  ع��ن  العني  جلطات  ع��الج  ويتم 
حالة اجللطة ال�ضريانية يكون العالج عن طريق اأدوية مو�ضعة للوريد يف 

حماولة لتقليل ال�ضرر الناجت مع عالج االأعرا�ض امل�ضاحبة لها.
اأما اجللطة الوريدية فهناك نوعان منها، االأول حميد تذوب فيه اجللطة 
تدريجيًّا، وتعود الدورة الدموية اإىل جمراها الطبيعي عن طريق العالج 
خالل فرتة ق�ضرية، اأما النوع الثاين فينتج عنه �ضعف �ضديد يف االإب�ضار، 
وُت�ضاحبه م�ضاعفات خطرية على العني، ويكون العالج عن طريق بع�ض 
امل�ضاب  يحتاج  وق��د  امل�ضاعفات،  لتقليل  العني  داخ��ل  حتقن  التي  االأدوي���ة 

جلل�ضات ليزر حلني عودة الدورة الدموية اإىل طبيعتها.
وين�ضح بتفادي اأ�ضباب احلدوث عن طريق �ضبط م�ضتوى ال�ضكر وال�ضغط 
ع��ن ط��ري��ق ال��ع��الج ال���دوائ���ي وال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي ال���ذي ي��ح��دده الطبيب، 

واالمتناع عن التدخني وممار�ضة الريا�ضة ب�ضكل منتظم.

زيت الكزبرة ي�ساعد فى الوقاية من تليف الكبد
زي��ت ال��ك��زب��رة م��ن اأغ��ن��ى ال��زي��وت مب�����ض��ادات االأك�����ض��دة الطبيعية وحم�ض 
من  العديد  م��ن  ال��وق��اي��ة  ف��ى  كبري  دور  لها  التى  الدهنى  البرتو�ضلينك 

االأمرا�ض.
 Journal of Food جم���ل���ة  ف����ى  ن�������ض���رت  ح���دي���ث���ة  درا�����ض����ة  وف�����ى 
Biochemistry الدولية املتخ�ض�ضة فى كيمياء االأغذية والدرا�ضات 
الطبية املتعلقة بغذاء االإن�ضان قام الدكتور "عبد اهلل احل�ضرى" االأ�ضتاذ 
واالأ�ضتاذ  بنها  بجامعة  ال��زراع��ة  بكلية  احليوية  الكيمياء  بق�ضم  امل�ضاعد 
الدكتور "حممد فوزى رم�ضان ح�ضانني" االأ�ضتاذ بق�ضم الكيمياء احليوية 
الكزبرة  ب��زي��ت  ال��ع��الج  ت��اأث��ري  ب��درا���ض��ة  ال��زق��ازي��ق  ال��زراع��ة بجامعة  بكلية 
رابع  �ضمية مركب  على  امل�ضرى  ال�ضوق  فى  املتوفر  و  البارد  على  املع�ضور 

كلويد الكربون امل�ضبب لتليف الكبد فى الفئران.
ت��اأث��ري وق��ائ��ى كبري �ضد �ضمية  ل��ه  ال��ك��زب��رة ك��ان  اأن زي��ت  اأظ��ه��رت النتائج 
لكل  مليجرام   100 ا�ضتخدامه برتكيز  عند  الكربون  كلويد  رابع  مركب 
كيلوجرام من وزن الفئران كما اأدى العالج بزيت الكزبرة اإىل تقليل ن�ضب 
املركبات ال�ضارة مثل اليوريا وحم�ض اليورك و الكرياتنني فى دم الفئران 
خا�ضة  ال��ده��ون  ن�ضب  انخفا�ض  اإىل  ال��ك��زب��رة  بزيت  ال��ع��الج  اأي�ضا  اأدى  و 

اجلل�ضرييدات الثالثية و الكول�ضتريول فى دم الفئران.
ولذلك اأو�ضت الدرا�ضة باإمكانية ا�ضتخدام زيت الكزبرة فى حت�ضري مركبات 

دوائية طبيعية لعالج تليف الكبد وحت�ضني وظائفه لدى االإن�ضان.

؟ �سمني  ذيل  ذات  اغنام  توجد  • ملاذا 
هذه االأغنام تنت�ضر �ضالالتها يف اآ�ضيا خا�ضة و�ضمال افريقيا فتجد ان 
لها اذيال �ضمان الأنها تختزن الدهن يف هذا الذيل مثل اجلمل متاماً 
�ضناديق  على  اغنامهم  اذي��ال  يريحون  لالأغنام  رع��اة  هناك  ان  حتى 

خ�ضبية او عربات �ضغرية من �ضدة ثقلها 
اوزي  كلمة  معنى  • ما 

االأوازي هى ذكور احلمالن التى بلغت من العمر اربعه ا�ضهر وكثرياً 
ال�ضن للحمها اجلميل الطري  النا�ض يف�ضلون �ضرائها عند هذا  من 

اللذيذ 
؟  يون�سكو  كلمة  معنى  • ما 

والعلوم  للرتبية  املتحدة  االأمم  منظمة  ال�ضم  اخت�ضار  هى  اليون�ضكو 
والثقافه وهى واحدة من الهيئات العديدة التابعة لالأمم املتحدة 

الت�ضمم اىل  يوؤدي  الفيتامينات  اأنواع  بع�ض  اأخذ  يف  االفراط  اأن  تعلم  • هل 
حزين  يكون  عندما  يبكي  الفيل  اأن  تعلم  • هل 

ذيله  قطع  اذا  ميوت  احل�ضان  اأن  تعلم  • هل 
حلمه  يف  عظمه  يحفظ  التي  احليوان  هي  ال�ضلحفاة  اأن  تعلم  • هل 

ينام عندما  واحدة  عني  يغلق  الدلفني  اأن  تعلم  • هل 
ال�ضمع حا�ضة  متتلك  ال  واالفعى  والذبابة  ال�ضلحفاه  اأن  تعلم  • هل 

الفك ع�ضلة  هي  االإن�ضان  ج�ضم  يف  ع�ضلة  اأقوى  اأن  تعلم  • هل 
مئوية درجة   128 حتى  حرارة  يحتمل  اجل�ضم  اأن  تعلم  • هل 

اليمنى االأذن  من  �ضمعاً  اأ�ضعف  الي�ضرى  االأذن  اأن  تعلم  • هل 
جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  الفيل  جلد  �ضمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ال  االإن�ضان  جلد  �ضمك  اأن  تعلم  هل   •
االإن�ضان يحتوي على عدة اآالف من الغدد التي تفرز العرق بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد با�ضتثناء 

جفون العينني
�ضنة ثالثني  املتو�ضط  يف  يتجاوز  ال  القرد  عمر  اأن  تعلم  • هل 

الواحدة الثانية  يف  مرة   )32( حوايل  جناحها  تهز  الذبابة  اأن  تعلم  • هل 
املر�ض ب�ضبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ال  الن�ضور  اأن  تعلم  • هل 

الثديية احليوانات  اأذكى  هو   - الدلفني   - اأن  تعلم  • هل 

ال�سفدع امل�سكني 
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فوائد البدقو�ص
حماد،  ال�ضيد  ال��دك��ت��ور  ي��ق��ول 
العالجية  ال��ت��غ��ذي��ة  اأخ�����ض��ائ��ي 
للتغذية،  ال���ق���وم���ي  ب���امل���ع���ه���د 
ب��ال��ق��اه��رة، اإن ال��ردق��و���ض من 
فهو  املفيدة،  الطبية  االأع�ضاب 
العنا�ضر  بع�ض  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 
الكال�ضيوم  م���ث���ل  ال���غ���ذائ���ي���ة 

واحلديد وم�ضادات االأك�ضدة.
فوائد  ه���ن���اك  اأن  اإىل  واأ�����ض����ار 
�ضحية عديدة ومفيدة ل�ضحة 

اأنه  ومنها،  ب��ارد  اأو  �ضاخن  كم�ضروب  �ضواء  الردقو�ض  تناول  من  االإن�ضان 
اأداء اجلهاز اله�ضمي من خالل زيادة اإفراز اإنزميات  ي�ضاعد على حت�ضني 
وم�ضاد  كمطهر  ويعمل  االإم�����ض��اك،  ح���دوث  تقليل  يف  وي�ضاعد  ه�ضمية، 
الحتوائه  نظرا  والقلق  االأرق  تخفيف  يف  وي�ضاهم  والفطريات،  للبكترييا 
ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن امل��ه��دئ��ات وم�����ض��ادات االك��ت��ئ��اب الطبيعية، وي�����ض��اع��د يف 
على  ويعمل  القلب،  ع�ضلة  تقوية  يف  وي�ضاهم  ب��ال��دم،  ال�ضغط  تخفي�ض 

تن�ضيط الدورة الدموية وتخفي�ض ن�ضبة الكول�ضرتول بالدم.
ين�ضح بتناوله للن�ضاء فرتة الدورة ال�ضهرية لفوائده يف تنظيم هرمونات 

االأنوثة والتي ت�ضاعد يف تنظيم الدورة ال�ضهرية.

االأط���ف���ال عن  ع��ن��د  ال�ضمنة  ت����زداد خ��ط��ورة 
اأ�ضعب،  ال��ت��خ��ل�����ض م��ن��ه��ا  ال��ب��ال��غ��ني وي��ك��ون 
�ضحي  نظام  التباع  االأطفال  يحتاج  ولذلك 
ال����وزن امل��ف��رط��ة وال��ب��ق��اء يف  لتجنب زي����ادة 

�ضحة جيدة.
وحديثي  االأطفال  اأمرا�ض  اإخ�ضائي  ويقدم 
ال����والدة دك��ت��ور م��وؤم��ن �ضعد جم��م��وع��ة من 
االإ�ضابة  جتنب  على  ت�ضاعد  التي  الن�ضائح 
بنوعية  االه��ت��م��ام  مقدمتها  يف  ب��ال�����ض��م��ن��ة، 

الطعام ولي�ض بالكم.
اإىل  اإن الطفل يحتاج  ويقول دكتور موؤمن: 
واملعادن  ب��االأل��ي��اف  الغنية  االأط��ع��م��ة  ت��ن��اول 

والفواكه  ك���اخل�������ض���راوات  وال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات 
واللحوم وال يحتاج اإىل تناول كميات كبرية 

من الطعام ال�ضيما الن�ضويات والدهون.
ون�ضح بعدم االإكثار من تناول احللوى التي 

تكرث بها ال�ضكريات واملواد احلافظة.
ال�ضريعة  ال��������������������وج��������������������ب��ات  م�����������������������ن  وح��������������ذر 
للطفل  ميكن  اإنه  قائال  املعلبة،  واالأط�����عمة 
على  االأ���ض��ب��وع  يف  واح����دة  م���رة  يتناولها  اأن 
االأك����رث ن��ظ��ًرا الح��ت��وائ��ه��ا ع��ل��ى ال��ك��ث��ري من 
ال�ضعرات احل��راري��ة ال��ت��ي ت��زي��د ال��ده��ون يف 

اجل�ضم.
ك��م��ا ح���ذر م��ن ت��ن��اول ال��ط��ف��ل ال��ط��ع��ام اأمام 

اأمامه  اجل��ل��و���ض  م��ن  واالإك���ث���ار  التليفزيون 
وت�ضجيع الطفل على ممار�ضة االألعاب التي 

حتتاج اإىل ن�ضاط بدين.
واأخريا ن�ضح بت�ضجيع الطفل على ممار�ضة 
على  وت�ضجيعه  الريا�ضة  اأن���واع  من  ن��وع  اأي 

ا عن امل�ضعد. ال�ضري وا�ضتخدام الدرج عو�ضً
وال��دك��ت��ور م��وؤم��ن �ضعد ه��و اإخ�����ض��ائ��ي طب 
االأط���ف���ال وح��دي��ث��ي ال������والدة، ح��ا���ض��ل على 
ب��ك��ال��وري��و���ض ط��ب وج���راح���ة م��ن كلية طب 
الق�ضر العيني وماج�ضتري االأطفال وحديثي 
الوالدة من جامعة االأزهر، عمل ملدة عامني 

مب�ضت�ضفيات القوات امل�ضلحة امل�ضرية.

الأطفال عند  ال�سمنة  لتجنب  ن�سائح   5

 El Gordo Y La Flaca املغنية واملمثلة �سوفيا كار�سون خالل ا�ست�سافتها يف البنامج التلفزيوين
يف ا�ستوديوهات ونيفي�سيون يف ميامي-فلوريدا )اأ ف ب(

واليكاد  النهار  يف  ت�ضكت  لكنها  احلزين  ال�ضوت  بذلك  ليال  ال�ضفادع  تنقنق  امي  يا  مل��اذا  ام��ه:  علي  �ضاأل 
وكانت  و�ضبحانه يف خلقه  رقبة  ب��دون  ال�ضفدع  اهلل  لقد خلق  لك:  �ضاأحكي  االم  فقالت  لها �ضوت  ي�ضمع 
او لالأعلى  او هناك  ان تنظر هنا  ب��دون  تنام  ت�ضتيقظ وحتي  ان  ال�ضفادع تنقنق ب�ضوت عال حزين منذ 
ك��روان واخ��ذ ي�ضيح ب�ضوته اجلميل  ال�ضجرة  بل لال�ضفل فقط وتقلق اجلميع حتى جاء يوم وقف فوق 
ف�ضمعته ال�ضفدعة واخذت تنقنق ب�ضوتها احلزين املزعج العايل وكاأنها تعرت�ض على ندائه اجلميل ف�ضاح 
الكروان:مالك ايتها ال�ضفدعة حزينة فقالت وملاذا ال اكون حزينة اعي�ض يف �ضفة نهر و�ضط الطني والوحل 
واملاء العكر وال ارى غري ديدان �ضغرية وا�ضماكا �ضئيلة يخافني االطفال وال يلعبون معي فقال الكروان 
ايتها امل�ضكينة ارفعي را�ضك عايا وحاويل ان تنظري حولك .. انظري خللق اهلل انظري لهذا اجلمال ال�ضجر 
البديع واالزهار الرائعة واجلو ال�ضحو و�ضمي هذه الرائحة رائحة احل�ضائ�ض اخل�ضراء الندية وا�ضمعي 
هذه اال�ضوات الع�ضافري والطيور كلها تغرد تزقزق واالطفال �ضوتهم مالئكي يلعبون وميرحون ت�ضاركهم 
ا�ضعة ال�ضم�ض الذهبية ،هذا كله جمال من �ضنع اخلالق الدنيا جميلة فال تف�ضدي جمالها بحزنك وعندما 
راأت ال�ضفدعه كل ذلك و�ضمعت ماقاله الكروان �ضكتت عن النقنقة وهي يف عجب من كل ماحولها فلم تعط 
نف�ضها ولو مرة واحدة فر�ضة لتعرف ما حولها ومنذ ذلك احلني باتت ال�ضفدعة ت�ضكت يف النهار لت�ضتمتع 

بجمال الدنيا وتلهو معها ثم تتذكر همومها يف الليل فتنقنق حزينة .


