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ملاذا عليك جتنب ال�صفوف 

الأوىل من الطائرة؟
اأوائ����ل م��ن ي�صعدون على  اأن ي��ك��ون��وا م��ن  ُي��ح��ب��ون  ال��ن��ا���س  كثري م��ن 
الطائرة اأثناء ال�صفر، لكن وفًقا لدرا�صة جديدة فقد يكون ذلك �صيًئا 

على �صحتهم، ويزيد من انت�صار الأمرا�س املُعدية.
تختار معظم خطوط الطريان اعتماد �صعود الركاب بح�صب املنطقة 
والدرجة، اإذ يجل�س ركاب الدرجة الأوىل اأوًل، وتتبعهم بعد الدرجات 
التالية اإىل اأن متتلئ الطائرة. لكن فريقاً من الباحثني بجامعة ولية 
الطائرة  حتميل  يف  الو�صيلة  ه��ذه  اأن  من  يحّذر  الأمريكية  اأري��زون��ا 

�س معظمهم خلطر الإ�صابة بالأمرا�س. بالركاب ميكن لها اأن ُتعرِّ
وبدرا�صتهم لأنواٍع خمتلفٍة من �صيناريوهات �صعود الركاب على منت 
الطائرة، معتمدين مناذج ح�صابية يف ذلك، اأراد الفريق اأن يرى كيف 
ميكن ملر�س مثل الإيبول اأن ينت�صر اإذا كان هناك �صخ�ٌس واحٌد فقط 

على منت الطائرة ُم�صاٌب به.
باأولوية  ال��ط��ائ��رة  على  ال��رك��اب  �صعود  طريقة  اأن  النتائج  اأظ��ه��رت 
�س �صخ�ٍس ما  الدرجة الأوىل يف املقدمة قد زادت من احتمالية تعرُّ

للفرد امل�صاب.
 ،18C اإذا كان ال�صخ�س املُ�صاب جال�صاً يف ال�صف  على �صبيل املثال، 
الذي  الأمر  بالركاب،  بالفعل  ممتلئاً  �صفاً  ب�18  يتعنينَّ عليه املرور 
من �صاأنه اأن ُيزيد من احتمالية انت�صار مر�س هذا ال�صخ�س لهوؤلء 
الركاب الذي قد مر بهم، ولآخرين من الركاب الذي ت�صتمر الطائرة 

يف ا�صتقبالهم.
ح الباحثون اأن عملية حتميل الطائرة بركاب درجتني  يف املقابل، ُيرجِّ
ل ن�صف الطائرة من املقدمة، ون�صفها من  اآٍن واح��د، بحيث حُتمنَّ يف 
اخللف، من �صاأنها اأن تكون اأف�صل. اإذ ك�صفت درا�صتهم اأن اعتماد هذه 

�س احتكاك الركاب بع�صهم ببع�س بن�صبة 27%. الطريقة �صُيخفِّ
ويف حماولة بديلة عن هذا، فاإذا ا�صتخدمت �صركات الطريان طائرات 
اأ�صغر ب�صعة 50 مقعداً فقط، فاإنها بذلك �صُتقلِّل من احتمال احتكاك 

اأحد الركاب بالفرد املُ�صاب بن�صبة %13 اأخرى.

اأمريكا توافق على عقار 
لعالج �صرطان الدم

الذي  مايلوتراج  عقار  والعقاقري  للأغذية  الأمريكية  الإدارة  اأق��رت 
لتعيد  احل���اد  النخاعي  ال���دم  ���ص��رط��ان  ل��ع��لج  ف��اي��زر  �صركة  اأنتجته 

الرتخي�س بدواء جرى �صحبه من الأ�صواق يف عام 2010. 
حديثا  حالتهم  ت�صخي�س  جرى  بالغني  لعلج  بالدواء  ال�صماح  ومت 
بالإ�صابة ب�صرطان الدم النخاعي لوكيميا والأورام التي تنتج الأج�صام 
امل�صادة "�صي.دي33" وكذلك املر�صى البالغني من العمر عامني اأو 

اأكرب الذين تعر�صوا لنتكا�صة اأو مل ي�صتجيبوا للعلج الأويل. 
اجلديد  العقار  اإن  والعقاقري  ل��لأغ��ذي��ة  الأم��ريك��ي��ة  الإدارة  وق��ال��ت 
يحتوي على حتذير لأنه قد ي�صبب تلفا كبريا اأو قاتل للكبد مبا يف 

ذلك ان�صداد اأوردة الكبد. 
امل�صابني  للبالغني  كعلج  �صريعة  موافقة  على  ح�صل  العقار  وك��ان 
باللوكيميا وتعر�صوا لنتكا�صة ولكن مت �صحبه طواعية من الأ�صواق 
بعد اأن ف�صلت اأبحاث لحقة يف تاأكيد مزاياه العلجية وبعد خماوف 

ب�صاأن ال�صلمة بعد حدوث عدد كبري من الوفيات. 
اأم�س  موافقتها  يف  والعقاقري،  للأغذية  الأمريكية  الإدارة  وقالت 
تناول  لتوقيت  خمتلف  وج���دول  اأق��ل  بجرعة  اأو���ص��ت  اإن��ه��ا  اجلمعة، 

الدواء وو�صفه ملر�صى جرى ت�صخي�س حالتهم حديثا. 
وقالت �صركة فايزر املنتجة للعقار اإن من املتوقع اأن تبلغ تكلفة الدورة 

الواحدة من العلج 24600 دولر. 
ومن املعتقد اأن عقار مايلوتراج يعمل على نقل العامل امل�صاد للأورام 
"�صي. اإىل خليا �صرطان الدم النخاعي التي تنتج الأج�صام امل�صادة 
اخللية.  موت  اإىل  ويوؤدي  �صرطانية  خليا  منو  مينع  دي33" مما 
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يقطينة عمالقة
قال ناطق با�صم حديقة النباتات ابتيكار�صكي اأوغورود اإن اليقطينة هي اأكرب 
ثمرة من هذا النوع يف رو�صيا، و�صيتم اإدراجها يف مو�صوعة غيني�س للأرقام 
اخلريف  األ����وان  م��ه��رج��ان  هام�س  على  اليقطينة  و�صتعر�س   . القيا�صية 
 15 لغاية  اأعمالهما،  �صت�صتمر  اللذْين  املح�صول  العمل،   ، ال�صلم  ومعر�س 
اأكتوبر املقبل. و�صتتاح لزوار املعر�س فر�صة الطلع على اأنواع خمتلفة من 
املحا�صيل واملزروعات، منها: البطيخ والكو�صا والباذجنان والبطاطا والفول 
والتوت  واجل��وز  والك�صتناء  واخل��وخ  والكمرثى  والتفاح  وامللفوف  والبنجر 
ت�صو�صوف  األك�صندر  اأن  يذكر  وال�صعري.  والقمح  الطبية  والأع�صاب  ال��ربي 
من اأهايل مو�صكو هو الذي قام باإمناء اليقطينة العملقة. واأفاد ت�صو�صوف 
اخلريف"  "األوان  مهرجان  يف  ليعر�صها  خ�صي�صا  الثمرة  هذه  اأمن��ى  باأنه 
اإن اليقطينة كانت تنمو داخل بيت زجاجي بتاأثري الأ�صعة  مبو�صكو. وقال 
حتت البنف�صجية ال�صطناعية. وذلك بعد اأن مد �صبكة التدفئة يف اأر�صية 

البيت الزجاجي وغطاها برتبة خ�صبة مغذية لتزداد اأبعاد اليقطني.

الربق ي�صيب 15 �صخ�صا اأثناء مهرجان
ذكرت و�صائل اإعلم فرن�صية حملية  اأن 15 �صخ�صا اأ�صيبوا بحروق، اثنان 
منهما حالتهما خطرية، ب�صبب الربق الذي �صرب مهرجانا للمو�صيقى يف 

�صمال �صرق فرن�صا.
واأفادت التقارير اأن �صيدة يف ال�صتني من عمرها ورجل يبلغ من العمر 44 
عاما، يف حال حرجة بعد اأن اأ�صابهما الربق مبا�صرة يف مهرجان فو كانال 

املو�صيقي يف اأزيريال.
وب��داأت عا�صفة قبل بدء املهرجان بوقت ق�صري، و�صرب الربق خيمة كان 

يحتمي بها بع�س الأ�صخا�س.

رائدة ف�صاء تعود 
بعد "رحلة قيا�صية"

بيغي  الأمريكية،  الف�صاء  رائ��دة  �صتعود 
وي���ت�������ص���ون، اأك������رث ن�������ص���اء ال����ع����امل خربة 
الأ�صبوع  ن��ه��اي��ة  الأر������س  اإىل  ب��ال��ف�����ص��اء 
اجل�����اري حم��ق��ق��ة ال��ع��دي��د م���ن الأرق�����ام 

القيا�صية.
وتغادر رائدة الف�صاء، املحطة الف�صائية 
منزلها  اإىل  متجهة  ال�صبت،  ال��دول��ي��ة، 

بعد غياب دام 9 اأ�صهر ون�صف.
ي���وم���ا يف   665 ق����د ق�����ص��ت  و����ص���ت���ك���ون 
كازاخ�صتان  اإىل  و�صولها  عند  الف�صاء 
اآخ��ر ورائد  اأم��ريك��ي  رائ��د ف�صاء  برفقة 
ف�صاء رو�صي، اإل اأن الأرقام التي حققتها 

ل ي�صاهيها اأي اأمريكي اآخر.
اأ�صبحت  ث��ال��ث واآخ����ر م��ه��ام��ه��ا  وخ���لل 
الن�صاء  اأك���رب  ال��ك��ي��م��ي��اء احل��ي��وي��ة  ع��امل��ة 
قامت  كما  للف�صاء،  و�صلن  مم��ن  عمرا 
اأكرث  ال��ف�����ص��اء،  م����رات يف   10 ب��ال�����ص��ري 
من اأي ام��راأة اأخ��رى. وقبل عودتها اإىل 
ال��ت��ي جتتاحها  ه��ي��و���ص��نت،  م��وط��ن��ه��ا يف 
ومن  اأملانيا،  على  �صتمر  عنيفة،  عا�صفة 
بحلول  منزلها  اإىل  ت�صل  اأن  املفرت�س 
تناول  ت�صتهي  اإنها  وقالت  ليل،  الأح��د 
البيتزا واأن جتل�س على مرحا�س عادي.

�صرب زوجته 
و�صديقاتها

اأقدم رجل كويتي على اقتحام جل�صة 
و�صربهن  �صديقاتها  م��ع  ل��زوج��ت��ه 
كان  التفا�صيل،  ويف  مربحاً.  �صرباً 
الرجل قد منع زوجته من التعاطي 
مع �صديقاتها اإّل اأّنها كانت جتتمع 
ب���ه���ن خ��ل�����ص��ة، وق�����د اك��ت�����ص��ف ذلك 
اإىل  عندما عاد يف اأحد الأي��ام باكراً 
اجلدير  برفقتهن.  ليجدها  املنزل 
ذكره، اأّن الزوج متهم حالياً باقتحام 
واإتلف �صقة بالإ�صافة اإىل العتداء 
�صرباً على 3 فتيات ع�صرينيات هّن 

�صديقات الزوجة.

�صابط ي�صرب امراأة 
بوح�صية مع طفلتها!

انت�صر فيديو عرب مواقع التوا�صل 
�صابط  اعتداء  ُيظهر  الجتماعي، 
���ص��رط��ة ع��ل��ى ام�����راأة حت��م��ل طفلة 

بني ذراعيها على الر�صيف.
وق������د مت ت�������ص���وي���ر ال���ف���ي���دي���و يف 
ب��ال�����ص��ني ح��ي��ث ح�صل  ���ص��ن��غ��ه��اي 
ال�صيدة  بني  تل�صن  بعد  العتداء 
ال��ذي دف��ع بهذا  وال�صابط، الأم��ر 

الأخري اإىل القيام بفعلته.
انهالت  ال��ط��ف��ل��ة  اأّن  اإىل  ن�����ص��ري 
ما  اأر���ص��اً  وق��وع��ه��ا  حلظة  بالبكاء 

ا�صتدعى تدخل اأحد املارة.
م����وق����ع  اأّن  ذك��������������ره،  اجل�������دي�������ر 
ن�صر   news.163.com
ت��ق��ري��راً م��ف��اده اأن ال��ت��ل���ص��ن بني 
نتيجة  ح�صل  وال�صابط  ال�صيدة 
خمالفة وقوف ال�صيارات. واللفت 
اأّنه مت اإيقاف عمل ال�صابط الذي 
انتهاء  ح���ت���ى  ال���ف���ي���دي���و  يف  ظ���ه���ر 

التحقيق يف احلادثة.

نائب يطلب يد 
�صديقته اأمام البابا

اأمام �صديقته  فنزويلي  نائب  ركع 
اأمام  ليطلب يدها للزواج مبا�صرة 
البابا فران�صي�س الذي كان ي�صتقبل 
وفداً برملانياً كاثوليكياً، بح�صب ما 

ذكرت و�صائل اإعلم اإيطالية.
فران�صي�س  ال��ب��اب��ا  ا���ص��ت��ق��ب��ل  وق����د 
داري�������و رام���ريي�������س ب���رف���ق���ة ن����واب 
اإلقائه  ول���دى  اآخ��ري��ن.  كاثوليك 
الأرجنتيني  ال��ب��اب��ا  ع��ل��ى  ال��ت��ح��ي��ة 
و�صط  رك�����ع  ���ص��دي��ق��ت��ه  ب��ح�����ص��ور 
اأن يطلب من  ذه��ول اجلميع قبل 
واأظهر  ت���ت���زوج���ه.  اأن  ���ص��دي��ق��ت��ه 
�صحيفة  موقع  بثه  فيديو  �صريط 
طلب  اأن  كوتيديانو"  ف��ات��و  "اإل 
ال��زواج هذا اأث��ار موجة ت�صفيق يف 
�صفوف احل�صور اأمام البابا الذي 
ابت�صم  ثم  وم��ن  البداية  يف  فوجئ 

اىل ال�صابني وحّياهما.

نتائج  اأظهرت  وقد  الظاهرة.  هذه  توؤكد  اليومية  حياتنا 
الأبحاث اأن عدوى التثاوؤب تنتقل بني الأ�صخا�س املتعاطف 
بع�صهم مع بع�س ب�صكل اأ�صرع منها بني غري املت�صامنني 
تنتقل  التثاوؤب  ع��دوى  ف��اإن  ولذلك  بينهم.  فيما  عاطفيا 
من  اأ�صهل  ب�صكل  والأ�صدقاء  الواحدة  العائلة  اأف��راد  بني 
انتقالها بني الغرباء بع�صهم عن بع�س. وقد تكون الرغبة 
وراء  الكامنة  هي  اجلماعي  الجتماعي  امل��زاج  توحيد  يف 

عدوى التثاوؤب.
التثاوؤب  اإىل  ال����ص���ط���رار  اإن  ب���ل  ف��ح�����ص��ب  ذل����ك  ول��ي�����س 
اأن  درا�صة  اأظهرت  وقد  احليوان،  اإىل  الإن�صان  من  ينتقل 
الب�صر  ب��ني  ت��ع��ارف م�صبق  اأك��رث ح��ني يوجد  ه��ذا يحدث 
واحليوانات، كالكلب مثل. ويرى اخلرباء يف ذلك دليل 
على قدرة احليوانات على التعاطف مع الآخرين اأو قابلية 

التقم�س العاطفي التي تتمتع بها الكلب.

نظريات وفر�ضيات
للتثاوؤب.  واجل��وع حالت حلدوث  النف�صي  وال�صغط  امللل 
ولكن مل يتم حتى الآن تف�صري ظاهرة تثاوؤب الب�صر ب�صكل 
نهائي ومقِنع، مثل: قبيل القفز املظلي من الطائرات اأو 
املهمة، وذلك  الدرا�صية  ال�صروع يف حل المتحانات  قبيل 
رغم تو�صل العلماء اإىل بع�س ال�صتنتاجات يف هذا ال�صدد 

خلل م�صريتهم البحثية الطويلة امل�صتمرة ل�صنوات.
ت اأطروحات تقول اإحداها اإن لنق�س الأك�صجني  وقد ُدِح�صَ
تاأثريا على تكرارية حدوث التثاوؤب. ورغم اأن باحثني فندوا 
اليقظة  على  ي�صاعد  التثاوؤب  باأن  يفيد  اآخر  قويا  اعتقادا 
ما  الباحثني  من  الكثري  اأن  اإل  الوعي،  وتن�صيط  والتنبه 
زالوا يفرت�صون �صحة هذه النظرية م�صتندين فيها على 
وال�صاأم  بال�صجر  �صعوره  عند  يتثاءب  الإن�صان  اأن  حقيقة 

ويف حالت التكرار وبقاء الأ�صياء مت�صابهة اأمامه.

هل التثاوؤب يرّبد الدماغ؟
اأن للتثاوؤب علقة بتنظيم  وتطرح مقاربة ثالثة فر�صية 
ارت��ف��اع درج���ة حرارته.  امل��خ عند  ال��دم��اغ، بتربيد  ح���رارة 
اأوم�صاو  اأبوتيكن  نقلها موقع  درا���ص��ة،  ذل��ك  اأظ��ه��رت  وق��د 
وفيها   .2010 اأجريت على احليوانات عام  الإلكرتوين، 
ت��ث��اءب��ت ال��ف��ئ��ران يف ك��ل م��رة ارت��ف��ع��ت فيها درج���ة حرارة 
ثم  ال��ت��ث��اوؤب.  بعد  اأدمغتها  ح���رارة  وانخف�صت  اأدم��غ��ت��ه��ا، 
درجات  كانت  حيث  الب�صر،  على  م�صابهة  جت��ارب  اأُج��رَي��ت 
اأكرث منها داخله، ووجد الباحثون  احلرارة خارج اجل�صم 
ت��ث��اوؤب��ا يف ه��ذه احل��ال��ة التي يكون فيها  اأق��ل  اأن الإن�����ص��ان 

دماغه اأبرد من املحيط اخلارجي.
الب�صر  اأن  ل��وح��ظ  اأخ�����رى  درا����ص���ة  ويف  امل��ق��اب��ل  يف  ول��ك��ن 
اأكرث تثاوؤبا يف ف�صل ال�صيف. لذلك فاإن  اإجمال يكونون 
حاجة  يف  مفتوحة  اأ�صئلة  ت��ط��رح  م��ازال��ت  النظرية  ه��ذه 
البحث  الآن  يتم حتى  اإن��ه مل  اإج��اب��ة. ويقول خ��رباء  اإىل 
يف ظ��اه��رة ال��ت��ث��اوؤب ن��ظ��را لأن��ه��ا ظ��اه��رة مل تكن باأهمية 
ذا �صرر على  وال��ع��دوى ولي�صت  الأم��را���س  كبرية يف علم 
�صحة الإن�صان، ولكن الأبحاث ما زالت متوا�صلة حلل لغز 

التثاوؤب والتو�صل اإىل تف�صري اأكيد لهذه الظاهرة.

اأ�ضرارا جديدة عن التثاوؤب املُعدي
مل��اذا تتثاءب عند روؤي��ة �صخ�س  هل �صاألت نف�صك يوما ما 
الأ�صا�صي  امل��و���ص��وع  ك��ان  ال�����ص��وؤال  ت��ث��اءب للتو؟ ه��ذا  اآخ���ر 
لدرا�صة حديثة حاولت فهم هذه العلقة املحرية. وقدمت 
نتثاءب؟ وماهي  فلماذا  اإجابة مبنية على جتربة علمية. 

تف�صريات اخلرباء؟.

ال�����ص��ع��ور ب��ال��ت��ع��ب والإره�������اق، ال��رغ��ب��ة يف ال��ن��وم ب��ع��د يوم 
تتبع  التي  الأوىل  اللحظات  وال��وق��ائ��ع،  ب��الأح��داث  حافل 
ال�صلبية  امل�صاعر  النوم، الإح�صا�س ببع�س  ال�صتيقاظ من 
على غ���رار ال��ق��ل��ق، واأح��ي��ان��ا روؤي���ة �صخ�س م��ا ي��ق��وم بهذا 
الفعل. قد تكون هذه رمبا بع�س الأ�صباب التي نعرفها عن 
اإىل �صبب  اأن درا�صة علمية حديثة، تو�صلت  التثاوؤب. بيد 
قد يكون رمبا امل�صوؤول الأول عن التثاوؤب. ويف هذا ال�صدد، 
الربيطانية  نوتنغهام  جامعة  عن  �صادرة  درا�صة  خل�صت 
التثاوؤب املُعدي، يحدث اوتوماتيكيا  اإىل  اأن امليل الب�صري 
ب�صبب انعكا�صات فطرية يف الق�صرة احلركية، وهي منطقة 
اأ�صار  الوظائف احلركية، وفق ما  الدماغ م�صوؤولة عن  يف 

املوقع الطبي املتخ�ص�س ميديكل اك�صرب�س.
واأفادت الدرا�صة التي �صدرت هذا الأ�صبوع اأن القدرة على 
منا  بالقرب  اآخ��ر  �صخ�س  تفوه  حال  يف  التثاوؤب،  مقاومة 
تبدو حمدودة. بالإ�صافة اإىل اأن توقنا اإىل التثاوؤب يزداد 
اإيقاف  اأن حماولة  الباحثون  واأو�صح  كبحه.  كلما حاولنا 
التثاوؤب قد تغري رمبا من طريقتنا يف التثاوؤب، لكنها لن 
تغري من ميلنا اإىل فعل ذلك. وا�صتندت النتائج اإىل جتربة 
الباحثون  عر�س  حيث  بالغا،  �صخ�صا   36 على  اأجريت 
�صخ�صا  ُتظهر  فيديو  مقاطع  م�صاهدة  املتطوعني  على 
لأنف�صهم  ال�صماح  اأو  مقاومة  منهم  وطلبوا  يتثاءب،  اآخ��ر 
فعل  ردود  الباحثون  �صجل  ال�صياق،  نف�س  ويف  بالتثاوؤب. 

املتطوعني وتوقهم اإىل التثاوؤب ب�صكل م�صتمر. 
جورجينا  امل��ع��ريف،  الع�صبي  النف�س  علم  دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
جاك�صون "اأظهرت نتائج هذا البحث اأن الرغبة يف التثاوؤب 
التحفيز  وبا�صتعمال  اأنف�صنا.  اإي��ق��اف  حاولنا  كلما  ت��زداد 
ترتفع  وبذلك  التاأثر  زي��ادة  على  ق��ادري��ن  كنا  الكهربائي 

الرغبة يف التثاوؤب املعدي".

النف�ضي.  وال�ضغط  واجل���وع  والتعب  ال�ضجر  ح��االت  يف  نتثاءب 
والتثاوؤب ظاهرة تنتقل ب�ضرعة بني �ضخ�ص واآخر وحتى بني االإن�ضان 

واحليوان. فما هي اأ�ضباب عدوى التثاوؤب؟ وكيف يف�ضرها العلماء؟
التثاوؤب من الظواهر ال�ُمعدية للغاية، اإىل درجة اأن االإن�ضان يتثاءب 
يف  تفكريه  حتى  اأو  متثائب  اآخر  ل�ضخ�ص  �ضماعه  اأو  روؤيته  مبجرد 
التثاوؤب اأو مبجرد قراءته كلمة "تثاوؤب". املجموعات الب�ضرية هي 

مالحظة  فيه  ميكن  ما  اأف�ضل 
ظاهرة التثاوؤب، فال يكاد يبداأ 
متثائبا  فمه  بفتح  اأح��ده��م 
عدد  ذل���ك  يف  يلحقه  ح��ت��ى 

كبري من اأفراد املجموعة.

متى ت�صبح حرقة املعدة 
خطرًا يهدد حياتك؟ 

مل�صاعدة  الأمل��ان��ي��ة  ال��راب��ط��ة  اأ����ص���ارت 
حرقة  اأن  اإىل  ال�����ص��رط��ان  م��ر���ص��ى 
بالإ�صابة  ت��ن��ذر  ق��د  امل��ت��ك��ررة  امل��ع��دة 

ب�صرطان املريء. 
واأو�صحت الرابطة الأملانية اأن تكرار 
احلرقة ُيعد من الأعرا�س الرئي�صية 
للإ�صابة مبا يعرف بارجتاع املريء، 
وهو ما يعزز بدوره الإ�صابة ب�صرطان 
هذه  مثل  يف  الأطباء  ون�صح  باريت. 
احلالت بعمل فح�س باملنظار، حيث 
اإن ال��ت��ع��رف امل��ب��ك��ر ع��ل��ى امل��ر���س قد 
جراحية،  عملية  اإج���راء  دون  يحول 
اأو  امل���ريء  على  احل��ف��اظ  يتم  بحيث 

على الأقل على اأجزاء منه.

ويحدث ارجتاع املريء عندما تت�صبب 
خلوية  ت��غ��ريات  يف  املعدية  الع�صارة 
يف ال��غ�����ص��اء امل��خ��اط��ي امل��ب��ط��ن للممر 
ب��ني امل��ع��دة وامل�����ريء، وم���ن العوامل 
ال���ت���ي ت�����ص��اع��د ع��ل��ى الإ����ص���اب���ة بهذا 
الكحولية  امل�صروبات  ت��ن��اول  امل��ر���س 
وال����ت����دخ����ني وال����ق����ه����وة والأط���ع���م���ة 

الدهنية وامل�صروبات احلم�صية.
وقد يكون �صرطان باريت الذي ميكن 
اأن يتطور ب�صبب التغريات يف الغ�صاء 
املخاطي هو ال�صرطان الأكرث تزايداً 
يف العامل الغربي، كما اأن الإ�صابة به 
قد زادت اأرب��ع م��رات عما كانت عليه 

قبل ع�صر �صنني. 

عدوى التثاوؤب عند الب�صر.. لغز يحري العلماء
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�ش�ؤون حملية

ا�ضت�ضافت جمموعة من االإعالميني املتخ�ض�ضني يف قطاع ال�ضياحة وال�ضفر االأوكرانيني 

هيئة اأبوظبي لل�صياحة والثقافة تتعاون مع جمموعة 
»تي يو اأي« العاملية للرتويج لأبوظبي كوجهة مف�صلة لل�صفر 

بتوجيهات خليفة بن حممد بن خالد اآل نهيان

اخليمة برا�س  �صقر  م�صت�صفى  اأطفال  التطوعي" يبهج  "واجب 

طــوارئ �صــرطـة اأبـوظـبي تــدرب طلـبة مـن ربــدان 

•• اأبوظبي - الفجر

اأي" العاملية  يو  "تي  وجمموعة  والثقافة  لل�صياحة  اأبوظبي  هيئة  عقدت 
ال�����ص��ح��ف��ي��ني والإعلميني  اإع���لم���ي���ًة م��و���ص��ع��ًة ���ص��م��ت ع���دد م���ن  ج���ول���ًة 
مبواقع  لتعرفيهم  وال�صفر،  ال�صياحة  قطاع  يف  املتخ�ص�صني  الأوكرانيني 
اجلذب ال�صياحية والثقافية التي تتمتع بها العا�صمة الإماراتية، وللرتويج 

للخيارات املتنوعة التي تقدمها الإمارة ل�صوق ال�صائحني الأوكرانيني. 
وكانت جمموعة "تي يو اأي"، اأكرب �صركة �صياحية يف العامل، قد توا�صلت 
مع هيئة اأبوظبي لل�صياحة والثقافة بهدف تقدمي اأبوظبي ودولة الإمارات 
ال�صياح  م��ن  امل��زي��د  لت�صجيع  وذل��ك  مف�صلة،  �صياحية  كوجهة  ع��ام  بوجه 
الأوكرانيني على زيارة العا�صمة الإماراتية، حيث حققت �صريحة ال�صياح 
%25، وما زالت  اأوكرانيا ن�صبة منو و�صلت اإىل اأكرث من  القادمني من 

هذه الن�صبة حتقق منواً م�صتمراً. 
العا�صمة،  اأرج����اء  يف  �صياحية  ب��ج��ول��ة  الأوك���ران���ي���ون  الإع��لم��ي��ون  وق���ام 
اجلذب،  ومواقع  ال�صياحية  واملرافق  املعامل  خمتلف  على  خللها  اأّطلعوا 
التي  املواقع  بني  ومن  والثقافية.  والتاريخية  الرتفيهية  املناطق  �صملت 
اأ�صرع  اأبوظبي حيث قاموا بتجربة  زارها الوفد الإعلمي، عامل فرياري 
وتعرفوا  اأبوظبي،  يف  ال�صقور  م�صت�صفى  زاروا  كما  ال��ع��امل،  يف  اأفعوانية 
على مكانة ال�صقر العالية يف الثقافة املحلية، بالإ�صافة اإىل زيارة جامع 
على  �صياحي  معلم  اأف�صل  اختياره كثاين  مت  ال��ذي  الكبري  زاي��د  ال�صيخ 
جانب  اإىل   ،2016 عام  ادفايزر  تريب  موقع  خلل  من  العامل  م�صتوى 
زيارة معر�س421. واختتم الوفد جولته ال�صياحية بزيارة اإىل فندق باب 
ال�صافية  ومياهه  العربي  اخلليج  �صاحل  باأجواء  ا�صتمتعوا  حيث  الق�صر، 

الهادئة. 

•• راأ�س اخليمة - الفجر 

يف  وال�صرور  والبهجة  الفرحة  اأبوظبي  يف  التطوعي  واج��ب  فريق  اأدخ��ل 
امل�صت�صفى،  ي�صعفهم احلظ يف مغادرة  الذين مل  املر�صى  الأطفال  نفو�س 
ابراهيم  ال�صيد  ب��اإ���ص��راف  الفريق  نظمها  التي  ال��زي��ارة  خ��لل  ذل��ك  ج��اء 
من  عدد  مب�صاركة  الفريق  اأمناء  جمل�س  ع�صو  احلمادي  بوجا�س  احمد 

املتطوعني واملتطوعات اأع�صاء الفريق .
وقال احلمادي : تاأتي الزيارة ترجمة لتوجيهات ال�صيخ خليفة بن حممد 
بن خالد ال نهيان الرئي�س الفخري للفريق ومواكبة لربامج عام اخلري 
2017  للأطفال املر�صى املقيمني يف ق�صم الطفال يف م�صت�صفى �صقر 
برا�س اخليمة اأحد املن�صاآت الطبية لوزارة ال�صحة با�صراف منطقة را�س 

اخليمة الطبية .
ت�صامنية  ه��ي حملة خ��ريي��ة  ال��ف��ري��ق  بها  ق��ام  ال��ت��ي  ان احلملة  واو���ص��ح 
اع�صاء  حر�س  حيث  للأطفال  العيد  بهجة  نقل  منها  الهدف  ان�صانية 
امل�صت�صفى ل�صالح  العيد داخل عنابر  الفريق  على خلق بهجة  وع�صوات 

الطفال .
التي  الإن�صانية،  الأع��م��ال  اأجمل  تعد من  الفعالية  ه��ذه  ان مثل  واأو���ص��ح 
خلل  بامل�صت�صفيات  املنومني  املر�صى  زي���ارة   ، الفريق  باهتمام  حتظى 
الأعياد وبقية ايام ال�صبوع وفق جدول �صيتم اعتماده قريبا حتت �صعار " 

ادخل الفرحة عليهم " ، وتقدمي الهدايا لهم وموا�صاتهم، من ِقبل بع�س 
الأطفال،  خ�صو�صاً  املر�صى  لي�صاركوا  ج��اءوا  اأبنائهم،  ب�صحبة  الأه��ايل 
ال�صادقة يف  والرغبة  الدافع هو حب اخلري،  وان  الغالية.  املنا�صبة  هذه 
الأبي�س،  ال�صرير  فوق  اجللو�س  لهم  اهلل  قدر  من  �صفاه  على  ب�صمة  زرع 

خلل اأيام العيد املبارك.
واأطفال(،  و�صباب  )�صابات  ال��رائ��ع من  العطاء  ه��ذا   : احل��م��ادي  وا���ص��اف 
لهذا  وقتهم  من  ال�صعيدة، وخ�ص�صوا جزءاً  ومنا�صباتهم  منازلهم  تركوا 
الرائعة روعة قلوبهم، ليقدموا  باأحا�صي�صهم الن�صيابية  العمل، ح�صروا 
ب�صيطة لأ�صخا�س ل يعرفونهم، ول تربطهم  كانت  الفريق مهما  هدية 

اأية �صلة، �صوى املحبة يف اهلل، والرغبة يف عمل اخلري.
التي  فالبيئة  اأب��داً،  ي�صتغرب  ال�صعور اجلميل ل  : هذا  واأو�صح احلمادي 
نعي�س بداخلها مليئة بالإن�صانية والعواطف اجليا�صة، عندما نن�صئ اأبناءنا 
الأعمال  اأف�صل  م��ن  واإن���ه  باأحزانهم  ب��الآخ��ري��ن،  الإح�صا�س  اأهمية  على 
التطوعية ، وان هذه اللم�صة الجتماعية الرائعة �س ت�صتمر طوال العام 
تنقطع، وهذا  اأن ل   ، للفريق  الفخري  الرئي�س  �صمو  لتوجيهات  ترجمة 

جزء من دورنا جتاه فئة غالية على قلوبنا.  
وقدم احلمادي ال�صكر والتقدير لكل من �صارك ودعم مثل هذه الأعمال 
الإن�صانية، �صائلى اهلل العلي القدير اأن مين على جميع املر�صى بال�صحة 

وال�صلمة.

•• اأبوظبي- الفجر

 ،  2017 ال�صيفي  العملي  التطبيق  رب��دان برنامج  اأنهى طلبة من كلية 
، والذي ت�صمن  اأبوظبي  ب�صرطة  العامة  وال�صلمة  الطوارئ  يف مديرية 
القيام  يتم  التي  والإج����راءات  الطارئة  للحالت  ال�صتجابة  مو�صوعات 

واملواد  الإ�صعاف  فرق  اإىل عمل  والتعرف   ، الطوارئ  قبل طواقم  بها من 
اخلطرة والإنقاذ والإطفاء .

واأكد العقيد حممد اإبراهيم العامري ، مديراملديرية ، تعزيز التعاون مع 
موؤ�ص�صات التعليم ، والإ�صهام  يف تدريب الطلبة مبجالت العمل املختلفة 
كوادرها  اأي���دي  على  املختلفة  بتخ�ص�صاتهم  وامل��رت��ب��ط��ة  امل��دي��ري��ة  ل��دى 

متطلبات  من  يعد  العملي  التطبيق  برنامج  اأن  اإىل  م�صرياً   ، املتخ�ص�صة 
اأداء  وتقييم  وال��ت��دري��ب  الربنامج  تطبيق  على  واأ���ص��رف  الطلبة.   تخرج 
نائب  ال�صغريي،  على  عبداهلل  الدكتور  ال��رائ��د   ، التدريب  اأث��ن��اء  الطلبة 
اإبراهيم حممد  الدكتور  والرائد  املواد اخلطرة،  التعامل مع  اإدارة  مدير 

املرزوقي رئي�س ق�صم حتليل البيانات.

»اأبوظبي للرقابة الغذائية« يلتقي موردي الغذاء 
للمدار�س ا�صتعدادًا للعام الدرا�صي اجلديد

•• اأبوظبي - الفجر

ع��ق��د ج��ه��از اأب��وظ��ب��ي ل��ل��رق��اب��ة ال��غ��ذائ��ي��ة م���وؤخ���را مم��ث��ل ب���وح���دة رقابة 
الغذاء للمدار�س  ال�صنوي ملوردي  اللقاء  التعليمية  امل�صت�صفيات واملوؤ�ص�صات 
للتعليم  اب��وظ��ب��ي  وجم��ل�����س  ال�صحة  هيئة  مب�����ص��ارك��ة  اأب��وظ��ب��ي،  اإم����ارة  يف 
التطبيقية  التكنولوجيا  وم��ع��ه��د  وامل��ط��اب��ق��ة  ل��ل��ج��ودة  اأب��وظ��ب��ي  وجم��ل�����س 
والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  معهد  جانب  اإىل  القت�صادية  التنمية  ودائ��رة 
املهني وذلك يف اإطار امل�صاعي التي يبذلها اجلهاز لتعريف اأ�صحاب املن�صاآت 
الغذائية بال�صرتاطات ال�صحية جلهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية ودورهم 
للعام  ا���ص��ت��ع��دادات��ه  و�صمن   ، بها  امل��ع��م��ول  وال��ق��وان��ني  الن��ظ��م��ة  تطبيق  يف 
الدرا�صي 2017-2018.وتناول اللقاء تعريف احل�صور من العاملني يف 
جمال توريد الأغذية للمدار�س باجلهاز واأهم اإجنازاته يف جمال التفتي�س 

الغذائي.
كما مت اإطلعهم على ال�صرتاطات ال�صحية املطلوبة ل�صمان �صلمة الغذاء 
خلل مراحل ال�صل�صلة الغذائية والأنظمة الأخرى ذات العلقة، وت�صليط 
التي   ال�صكاوى  واأه��م  التفتي�س   اأثناء  تتكرر  التي  امللحظات  على  ال�صوء 
التي ر�صدت  واأب��رز املخالفات  املا�صي  الدرا�صي  العام  تلقاها اجلهاز خلل 
اأثناء التفتي�س، ليقوم اأ�صحاب املن�صاآت الغذائية مبعرفة الأ�صباب اجلذرية 
لها واتخاذ الإجراءات الت�صحيحية املطلوبة لتفاديها م�صتقبل. كما حر�س 
الدرا�صي  العام  مو�صم  ل�صتقبال  التمهيد  اإط��ار  ويف  اللقاء  خ��لل  اجلهاز 
الوقائية  التدابري  باتخاذ  الأغذية للمدار�س  اجلديد على توجيه موردي 
ل�صمان �صلمة املنتجات الغذائية، بالإ�صافة اىل تخ�صي�س جزء من اللقاء 
للنقا�س مع اأ�صحاب املن�صاآت الغذائية وال�صتماع اإىل اأ�صئلتهم ومقرتحاتهم 
كمتعاملني ومبا  ر�صاهم  ي�صاهم يف حتقيق  ا�صتف�صاراتهم مبا  على  وال��رد 
ينعك�س على تطوير من�صاآتهم ورفع م�صتوى ال�صلمة الغذائية فيها.ويويل 
والتفتي�س  املراقبة  ملو�صوع  كبرية  اأهمية  الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  جهاز 
باملواد  يتعلق  ما  كل  ومتابعة  واخلا�صة،  املدار�س احلكومية  على مقا�صف 
الغذائية املقدمة فيها وتوفري ال�صروط ال�صحية املنا�صبة يف هذه املقا�صف، 
لهذه  وامل�صتهلكني  والطلبة  الأط��ف��ال  �صحة  على  كبري  ت��اأث��ري  م��ن  لها  مل��ا 
املواد ، ويعكف على التحقق من ا�صتيفاء كافة املقا�صف واملطاعم املدر�صية 
وموردي الأغذية والوجبات للمدار�س ملتطلبات اجلهاز، وكذلك التاأكد من 

التزام املقا�صف واملطاعم بلئحة املواد الغذائية املعتمدة.

التوعية   العني" تعزز  "مرور 
لل�صائقني  بعدم ا�صتخدام  

الإطارات  التالفة
•• العني – الفجر

اأبوظبي   اإدارة  مرور العني يف مديرية املرور والدوريات ب�صرطة   دعت 
ال�صائقني اإىل  �صرورة احلر�س على الفح�س الدوري  لإطارات  املركبات 
وعدم ا�صتخدام اإطارات  تالفة او منتهية  ال�صلحية ، وذلك �صمن  حملة 

التوعية  امليدانية حول "�صلحية الإطارات" خلل فرتة ال�صيف.
واحلوادث  التحقيق  ق�صم  رئي�س  امل��ه��ريي  اهلل  عبد  مطر  امل��ق��دم  واأك���د 
�صرطة  يف  وال��دوري��ات  امل��رور  مبديرية  العني  م��رور  ادارة  يف  اجل�صيمة 
ابوظبي اأن حوادث انفجار اطارات املركبات   من اخطر انواع احلوادث 

املرورية .
لفتاً  اإىل  اأن  انفجار اطار املركبة  يت�صبب يف تدهور ال�صيارة  وانحرافها 
مم��ا ي���وؤدي اىل وق���وع ح����وادث  م��روري��ة خ��ط��رية  تت�صبب  يف الوفيات 
والإ�صابات البليغة  ،  مو�صحاً  اأن من اأهم اأ�صباب حوادث انفجار اطارات 
املركبات  ا�صتخدام اطارات منتهية ال�صلحية واأنواع رخي�صة لتتوفر 

فيها املوا�صفات القيا�صية املطلوبة .
ولفت املهريي اىل ان فرتة ال�صيف ت�صهد عادة زيادة يف حوادث انفجار 
الإط���ارات نتيجة لرت��ف��اع  درج��ات احل���رارة ، مما يتطلب م��راع��اة ذلك 
، ويجب  احل��ارة  الج��واء  مل�صافات طويلة يف  ال�صيارة  قيادة  خا�صة عند 
التاأكد من ملءمة الإطارات امل�صتخدمة وقيا�صاتها  واحلمولة املنا�صبة 
لها ، كما يجب التاأكد من م�صتوى قيا�س �صغط الهواء دوري��اً  ل�صمان 
�صلمة الإط���ارات، م�صرياً  اإىل  اأن  قانون امل��رور الحت��ادي ين�س على 
500 درهم  حجز املركبة ملدة ا�صبوع ا�صافة اىل الغرامة املالية بقيمة 

و4 نقاط مرورية  لعدم �صلحية الطارات اثناء ال�صري .
ومن جانبه قال الرائد حمدان ح�صن ذيبان مديرفرع العلقات العامة 
بالتعاون مع  التوعية  بالفرع  نظم حملة  التوعية  ان فريق  يف الدارة  
�صركة الفطيم للإطارات  حيث قام الفنيون العاملون بال�صركة بالتدقيق 
على عدد كبري من ال�صيارات والتاأكد من �صلحية الطارات امل�صتخدمة 
على  املحافظة  كيفية  ح��ول  لل�صائقني  والإر���ص��اد  الن�صح  وتوجيه  فيها 

الطارات .



موجود،  ولكنه  القهري  الو�صوا�س  مبر�س  ت�صمع  مل  لعلك   
 As good as it gets �صاهدت فيلم  اأن��ك  ف��ل �صك يف 
نيكول�صون  ح���ول  الق�صة  ت���دور  ن��ي��ك��ول�����ص��ون.  ج���اك  للممثل 
اأي  يتناول  اأن  ي�صتطيع  ل  ال��ذي  القهري  بالو�صوا�س  امل�صاب 
�صيء ما مل يتاأكد من نظافة ال�صحن وال�صوكة وال�صكني، هذا 
ف�صًل عن اأنه ل ي�صتطيع اأن يتنقل من مكان اإىل اآخر يف حال 
األي�س  كانت الأر�صية التي ي�صري عليها باألوان معينة. غريب 

كذلك؟
يف كتاب )حترر من الو�صوا�س القهري( يعطيك املوؤلفون من 
برمي  فكتوريا  د.  ت�صالكومب،  فيونا  د.  الخت�صا�س:  ذوي 
اأولدفيل والربوف�صور بول �صالوف�صكي الن�صائح لتتعلم كيفية 
ال�صيطرة على القلق والو�صوا�س والأفكار ال�صوداء، ويواكبونك 
ال��ت��ي تقّيد حياتك  الآف���ة  خ��ط��وة خ��ط��وة للتخل�س م��ن ه��ذه 

وتوؤثر �صلباً عليك.

اأ�ضبابه
من  القدر  بهذا  الو�صوا�صية  الأفكار  اإىل  ت��وؤدي  كثرية  اأ�صباب 
املعنى  )اأي  القهرية  الت�صرفات  اإىل  النا�س  وخ�صوع  القلق 

املركزي للأفكار(. املعنى هو امتلك الفرد فكرة حمددة.
هذه الفكرة تعني �صيئاً عنك مرتبطاً مبا تفعله اأو تفكر فيه، 
ل  )اأو  تفعله  ما  ب�صبب  يحدث  قد  �صيئاً  �صيئاً  اأن  تعني  و/اأو 
تفعله( واأنك، بناء على ذلك، يجب وينبغي عليك اأن تت�صرف 

ب�صبب هذا احل�س بامل�صوؤولية.
ونعلم  الطريقة،  بهذه  لأفكارهم  النا�س  جميع  ي�صتجيب  ل 
اأن عدداً كبرياً منهم يتجاهلون الأفكار ب�صهولة، مهما كانت 
على  املعنى  عبء  يحملون  ل  لأنهم  �صرا�صتها،  اأو  الفكرة  قوة 
كاهلهم. وهذا يعني اأن غري امل�صابني بالو�صوا�س القهري من 
وكاأنها  و�صكوكهم  وتخيلتهم  اأفكارهم  مع  يتعاملون  النا�س 
غري مهمة. والنتيجة اأنهم ل ي�صتجيبون لأفكارهم بالطريقة 
الت�صرف  اإىل  يلجاأون  ول  الو�صوا�صيون،  بها  ي�صتجيب  التي 
ال��ق��ه��ري وك��ب��ح الأف��ك��ار وك��ل الأم����ور الأخ����رى ال��ت��ي يحفزها 

اخلوف من اأن يكونوا امل�صوؤولني عن الأذى.
اأك���رث عر�صة  ال��ن��ا���س  ال��ت��ي جتعل بع�س  الأ���ص��ب��اب  م��ا يلي  يف 
عر�صة  واأك��رث  الأذى،  عن  امل�صوؤولني  يكونوا  اأن  من  للخوف 

لتف�صري الأفكار املرتبطة بالو�صوا�س القهري ب�صكل �صلبي.

ال�ضغط النف�ضي وال�ضعف
من اأين تاأتي امل�صاكل العقلية؟ من املنطقي اأن نقول اإن النا�س 
ميرون مب�صاكل نف�صية، لأن الأم��ور ل جتري معهم بطريقة 
تخفي  قد  الب�صيطة  احلقيقة  ه��ذه  بها.  التحكم  ي�صتطيعون 
�صيئاً اآخر ولكن الباحثني يتجاهلون تعقيدات النف�س الب�صرية، 
على  القهري  بالو�صوا�س  يتعلق  ما  يف  اللوم  و�صع  ويحاولون 
على  اأو  الدماغية  الكيماوية  امل��واد  اختلل  على  اأو  اجلينات 
وجود علقة م�صطربة مع الأهل. قد تبدو هذه ال�صروحات 
النف�صية  امل�صاكل  اأ�صباب  اأن  احلقيقة  ولكن  جذابة،  الب�صيطة 
اإىل  ت��وؤدي  خمتلفة  طرائق  ثمة  اأن  يبدو  ومت�صابكة.  معقدة 
كم�صكلة  مب�صكلة  الإ�صابة  اإىل  بال�صخ�س  املطاف  ينتهي  اأن 

الو�صوا�س القهري، وهي لي�صت ب�صيطة اأبداً.
ال���واق���ع اأن ل����دى ك���ل ف����رد م��ن��ا م��زي��ج��اً من 

الأبحاث  بينت  وق��د  وال�صعف.  القوة 
ثمة  اأن  ال���ب�������ص���ري���ة  وال����ت����ج����ارب 

العوامل  م��ن  خمتلفة  اأن���واع���اً 
والنف�صية  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة 

ترتبط  ال��ت��ي  والبيئية 
اإىل  امل��وؤدي��ة  بالأ�صباب 

بامل�صاكل  الإ����ص���اب���ة 
ولكن  ال���ع���ق���ل���ي���ة، 
اأ�صياء  اأي�����ص��اً  ثمة 
ق����د حت��م��ي��ن��ا من 
الظروف  اأ�صعب 
حتى.  ال��ق��ا���ص��ي��ة 
مب����ع����ن����ى اآخ��������ر، 

ن�����ح�����ن ج���م���ي���ع���اً 
منلك حدوداً، واإذا 

ك������ن������ا 

عقلية  م�صاكل  نعاين  فقد  كبري،  نف�صي  �صغط  حتت  واقعني 
حادة ومتوا�صلة.

ن��رزح حتت �صغط نف�صي �صديد قبل  ت��رى كم من الوقت قد 
بعد  بها  �صن�صاب  التي  النف�صية  امل�صكلة  ولكن  )ن��ن��ه��ار(؟  اأن 
العامة على  العوامل  النهيار متوقفة على عوامل عدة. من 
�صبيل املثال، ما مدى قوتنا الذاتية وكيف ن�صعى )اأو ل ن�صعى( 
مثًل،  اخلا�صة  ال��ع��وام��ل  وم��ن  م��ن حولنا،  ال��دع��م  اإىل طلب 
دربنا  ت��ع��رتي  ع��ن��دم��ا  امل��واج��ه��ة  يف  طريقتنا  �صعفنا،  ن��ق��اط 
النف�صي الذي  امل�صاكل. وهذا بالطبع �صريتبط بنوع ال�صغط 
جند اأنف�صنا رازحني حتته وجتاربنا ال�صابقة مع م�صاكل كهذه 

ومواجهتنا اإياها.
وحّتى نعّقد الأمور اأكرث ن�صري اإىل بع�س العوامل مثل مدى 
اآخر،  مبعنى  اأي  النف�صي.  ال�صغط  اأم���ام  وه�صا�صتنا  �صعفنا 
فعله  رد  يف  ج�صمنا  وطريقة  بالقلق  ن�صاب  اأن  �صهولة  م��دى 
الأمور  ت�صبح  وق��د  النف�صي.  لل�صغط  امل�صببة  الظروف  على 
اأكرث تعقيداً اإذا رحنا باجتاه توقف هذه العوامل على امل�صائل 
وعلى  بالنهيار،  ن�صعر  اأ�صًل  كنا  اإذا  ما  على  مثًل  اليومية، 
يف  ال��وق��وع  اأو  )ك��احل��رم��ان  قريبة  اأح����داث  جت��اه  فعلنا  ردود 
احلب(، وعلى طبيعة مزاجنا وكرثة �صربنا  للقهوة، و�صعورنا 

اأننا على �صفري الهاوية وهكذا دواليك.
اإيانا  اجت��اه، جاعلة  ب��اأي  العوامل قد تذهب  اأن هذه  لحظوا 
اأكرث اأو اأقل قابلية للم�صاكل. والواقع، بالتاأكيد، اأن ثمة دائماً 
مزيجاً معقداً من العوامل متورطة بطريقة معقدة. الأحداث 
ال�صعيدة قد تزيد خماوفنا. مثًل، عندما ننجب طفًل، يفتح 
اأي�صاً قد  ال��ف��رح ولكنه  م��ن  ملعظمنا ه��ذا الأم���ر ع��امل��اً ج��دي��داً 
يطلق العنان لعامل من ال�صك واخلوف من الإخفاق اأو الف�صل. 
بالن�صبة اإىل الأ�صخا�س القلقني، �صت�صبح الأمور التي ت�صري 
على ما يرام م�صدراً اآخر للقلق لأن ال�صخ�س �صيدرك مقدار 

ما قد يخ�صره الآن.
مي��ك��ن و���ص��ف ه���ذا ال��ن��م��وذج امل��ع��ق��د م��ن ال��ع��وام��ل )بنموذج 
تتكون  ال��ت��ي  التعقيد  ف��ك��رة  وال��ه�����ص��ا���ص��ة(.  النف�صي  ال�صغط 
ومن  منه  )م�صنوع(  هو  وم��ا  النف�صية  ال�صخ�س  تركيبة  من 
نقبله على �صعيد  ال��ذي  النموذج  له هو  التي حت��دث  الأم���ور 
امل�صاكل العقلية واجل�صدية. مزيج العوامل اخللفية املرتبطة 
ب��ال��ع��وام��ل اجل��ي��ن��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة وال��ب��ي��ول��وج��ي��ة وجت���ارب 
الظروف  ع��ر���ص��ة، يف  اأك����رث  ق��د جتعلنا  ال�����ص��اب��ق��ة  ال�����ص��خ�����س 
ال�صاغطة نف�صياً، للإ�صابة مب�صكلة. توؤدي هذه العوامل دوراً 
يف بع�س الظروف )كالأحداث اخلارجية(، ومزيج العوامل قد 
يوقعنا عندئذ يف امل�صكلة بنقرة واحدة، وهذه امل�صكلة �صتتاأثر 
التي  وب��الأح��داث  امل�صكلة  �صّد  فيها  �صنحاول  التي  بالطريقة 

�صتوؤثر يف قدرتنا على مواجهة الو�صع.   
ب��ني ف��رد واآخ���ر يف ع��وام��ل ال�صغط  ال��واق��ع اأن ثمة اخ��ت��لف��اً 
قوياً  م�صبباً  العامل  هذا  يكون  فقد  التاأثر.  و�صرعة  النف�صي 
للإ�صابة بامل�صكلة فيما يكون امل�صبب ل�صخ�س اآخر خمتلفاً كل 

الختلف.

ح�ضا�ضية و�ضرعة التاأثر بيولوجيًا
وعواملك  اجل���ي���ن���ي  اإرث��������ك  ���ص��ح��ي��ة  اأن�������ت  ه����ل 
الباحثني  بع�س  ي�صجعنا  البيولوجية؟ 
ال��ع�����ص��ب��ي��ة يف جمال  ب��ال��ع��ل��وم 
على  ال���ع���ق���ل���ي���ة  ال�������ص���ح���ة 
ال����ت����ف����ك����ري ب�����الأب�����ح�����اث 
بالفح�س  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
ب�����الأ������ص�����ع�����ة ف�����وق 
للدماغ  ال�صوتية 
وغ����ري ذل����ك من 
اك�����ت�����������ص�����اف�����ات 
على  ك���دل���ي���ل 
ما اأنت عليه. 
ما  وغ�����ال�����ب�����اً 
الأبحاث  ت��رّد 
امل�������������ص������ك������ل������ة 
اإىل  ال��ن��ف�����ص��ي��ة 
الخ���������ت���������للت 
ال����ك����ي����م����اوي����ة يف 
ال������دم������اغ ووج�������ود 
خ��ط��اأ يف ال����دورة 
ال���دم���اغ���ي���ة 

ما  غالباً  النا�س  ولكن  دوال��ي��ك.  وهكذا  اخللقية  والت�صوهات 
املزعومة  اجلينية  العوامل  اأن  يكت�صفون  عندما  ي�صتغربون  
الو�صوا�س  يف  ت�صنف  امل��ف��رت���ص��ة،  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة  وال��ه�����ص��ا���ص��ة 
القهري قي خانة عوار�س اخلطورة )غري القابلة للتحديد( 

التي توؤدي اإىل الإ�صابة بالو�صوا�س القهري.
القابلة للتحديد  ع��وار���س اخل��ط��ورة غ��ري  الأم��ث��ل��ة على  م��ن 
القهري  بالو�صوا�س  للإ�صابة  عر�صة  اأك��رث  امل���راأة  اأن  حقيقة 
هو  بالكتئاب  اإ�صابتك  �صبب  اأن  يعني  ل  هذا  ولكن  مبرتني، 

اأنك امراأة.
ظهر  ق��د  القهري  بالو�صوا�س  امل�صابني  بع�س  اأن  تبني  نعم، 
ت�صوير  لهم  اأج���ري  عندما  خمتلف  دم��اغ��ي  ن�صاط  عندهم 
بالأ�صعة ما فوق ال�صوتية Scan. ولكن �صيكون غريباً جداً 
الطريقة  العتبار  بعني  اأخذنا  اإذا  يكون هذا غري �صحيح  اأن 
اإج��راء هذه الدرا�صات. فهذا الت�صوير للدماغ  التي يتم فيها 
الدماغ  ن�صاط  باأ�صاليب  يتعلق  م��ا  يف  ال��دق��ة  وب��ال��غ  ح�صا�س 
املختلفة، وهو يقدر مثًل على ك�صف الفرق بني رد فعل دماغ 
اخلرباء املو�صيقيني عندما ي�صغون اإىل املو�صيقى وبني النا�س 
لي�س  ذل��ك  على  وب��ن��اء  باملو�صيقى.  معرفة  ميلكون  ل  ال��ذي��ن 
بالو�صوا�س  امل�صابني  اأدمغة  اأن نرى فرقاً بني ن�صاط  مفاجئاً 
القهري وبني غري امل�صابني بالو�صو�صة، فمن�صوب القلق لدى 
الو�صوا�صيني عاٍل. وهذا ل يعني اأن الو�صوا�س القهري مر�س 

بيولوجي.
امل�صابني  ب��ني غ��ري  ب��ي��ول��وج��ي��ة  ف���روق���ات  ث��م��ة  اأن  ي��ت��ب��ني  مل 
بالو�صوا�س القهري وبني امل�صابني به، الوا�صح اأنه لي�س هناك 
)جني وراثي يتعلق بالو�صو�صة( ولكن بع�س اجلينات تتورط 
يف  ت�صبح  اجلينات  فهذه  التاأثر.  �صرعة  عوامل  عنوان  حتت 
على  ينطبق  وه��ذا  باملو�صوع،  ومت�صلة  �صّغالة  معينة  بيئات 
ا�صتعداد  مثًل  لديك  كان  ف��اإذا  الإن�صانية.  الت�صرفات  جميع 
اإذا  اإل  ذل��ك  يحدث  فلن  للأ�صجار،  مده�صاً  مت�صلقاً  لتكون 
با�صتمرار.  الأ�صجار  ت�صلق  فيه  ميكنك  مكان  يف  تعي�س  كنت 
اإن��ن��ا ل ن��ق��در ع��ل��ى ال��ق��ي��ام ب�����ص��يء ب��امل��و���ص��وع اجل��ي��ن��ي ولكننا 
ه�صا�صتنا  اأوج���ه  م��ن  وج��ه  ه��و  البيولوجي  العامل  اأن  نعرف 
لن  الأخ��رى  العوامل  دون  واأن��ه من  تاأثرنا،  و�صرعة  النف�صية 
ن�صاب مب�صكلة نف�صية. والواقع اأنه ي�صعب علينا تقدير مدى 
تورط العامل اجليني الوراثي لأن الكت�صافات التي تو�صلت 
اإليها الأبحاث غري وا�صحة، فن�صبة اأن يكون العامل الوراثي 
ع�صرة  من  اأق��ل  القهري  بالو�صوا�س  للإ�صابة  �صبباً  اجليني 
اإىل  الو�صوا�صي  ميل  اإىل  عائداً  العامل  هذا  يكون  وقد  باملئة 

القلق اأي اأنك �صخ�س َقِلق اإىل حد ما.   

التحّرر منه
نعم الو�صوا�س القهري داء ي�صيطر على البع�س، لكن لكل داء 
دواء. ثمة طرق ب�صيطة اإل حتتاج اإىل بع�س القوة واملثابرة كي 
الو�صوا�س القهري، الذي  ن�صتطيع من خللها التخل�س من 

بالطبع ينغ�س حياة كثريين.
 

�ضرف االأفكار من الذهن
من  القهرّي  الو�صوا�س  اأ�صكال  مبعظم  الأم���ر  يتعلق  عندما 
املفيد اللجوء اإىل �صرف الأفكار من الذهن. ل تكمن م�صكلة 
الو�صوا�س القهري يف الأفكار بحّد ذاتها، لذا فعند التحّرر من 
اأفكار فح�صب،  اأّنها  الأفكار على  القهري تعاَط مع  الو�صوا�س 
اأو  م�صبقة  حت��ذي��رات  اأو  خطر  م��وؤ���ّص��رات  اعتبارها  م��ن  ب���دًل 
اللحقة  الأمثلة  يف  �صنبنّي  �صّيئ.  �صخ�س  اأّن��ك  على  اإ���ص��ارات 
كم من املهّم جتاهل الأفكار عندما تتحّدى امل�صكلة. وهنا، من 

املفيد اأن تتذّكر ال�صيف غري املرّحب به يف احلفلة.
الباب  تركت  �صكوك مزعجة على غرار )هل  ت�صاورك  عندما 
الأمامي مفتوحاً( من املفيد اأن تفكر مبا يلي: )رمبا اأكون قد 
فعلت ذلك ورمبا ل(. هكذا تتخل�س من الفكرة الو�صوا�صّية، 
ك��اأن تقول:  اأو تطمني نف�صك  التوّرط يف جدل ذهني  وح��ذار 
اأم��راً كهذا �صيخّفف  الباب ول داعي للقلق( لأّن  اأقفلت  )لقد 
من قلقك لوقت ق�صري، فكما تعرف �صينتهي بك الأمر واأنت 

تطمئن نف�صك اأو جتادلها اأكرث فاأكرث.

من اأين تبداأ؟
يف  القهري  بالو�صوا�س  امل�صابون  الأ�صخا�س  يقول  ما  غالباً 
اأبداأ؟(.  اأين  فمن  لذا  قليًل  التحّقق  الطبيعّي  )من  التحّقق 
كي  الإط��لق  على  التحّقق  بعدم  تبداأ  اأن  �صديدة  َلفكرة  اإّنها 
تكت�صف ما يحدث عندئذ. ومن ثّم ميكنك ال�صتمرار بالقيام 
اأكرب عدد ممكن  بالأ�صياء بطريقة م�صاّدة للو�صو�صة لتجمع 
م��ن الأدّل���ة ُيظهر ل��ك م��ا ي��ح��دث، عندما ل تقوم مب��ا ميليه 
عليك الو�صوا�س القهري، وبو�صعك اأن تقّرر وفقاً لأّي قواعد 
القهرّي.  الو�صوا�س  من  تتحّرر  عندما  حياتك  تعي�س  اأن  توّد 
تبداأ  عندما  الراحة  بعدم  ت�صعر  قد  اأّن��ك  ذهنك  يف  �صع  لكن 
القهري  الو�صوا�س  لأّن  خمتلقة،  بطريقة  بالأ�صياء  بالقيام 
يعّزز امل�صكلة بالرتكيز، اإىل حّد بعيد، على م�صاألة امل�صوؤولية. 
وقد تدور يف بالك اأفكار حول الكثري من امل�صائب ودورك 
مل  اإن  �صيحدث  ما  جتهل  رمّب��ا  ولكّنك  حدوثها،  منع  يف 
تت�صّرف بطريقة و�صوا�صّية. لذا فعندما ت�صرع يتجاربك 
من  القهري  الو�صوا�س  ي��ح��ّذرك  م��ا  يف  فّكر  ال�صلوكّية 
حدوثه اإن مل تنّفذ ما يقوله لك )دّون توّقعاتك ومدى 
ب�صاأن كم  اأن تذُكر توقعك  بها(. واحر�س على  اإميانك 

�صتبلغ درجة حّدة قلقك )0-%100( وكم �صيدوم.
لتتهّياأ  ع��ّدة  اإىل حم��اولت  اأن حتتاج  املمكن يف حالتك  من 
ملغادرة املنزل من دون التحّقق على الإطلق. ل تقلق يف هذا 

ال�صاأن فهذا اأمر طبيعّي جّداً اإن كنت معتاداً على الإفراط يف 
التحّقق منذ مّدة. واأّي تخفيف من التحّقق هي بادرة جّيدة 
ومبثابة اإجناز. لكن يجب اأن تخترب النظرّية B قدر امل�صتطاع 
واأن ت�صتمر يف التقّدم باجتاه التجربة الأو�صح املتمّثلة هنا يف 

عدم التحّقق بتاتاً ومغادرة املنزل.

ال تتوقف عند هذه النقطة
يف  ا�صتمّر  حياتك  م��ن  القهرّي  الو�صوا�س  بطرد  ت��ب��داأ  اإن  م��ا 
مهّمتك اإن ا�صتطعت اإىل ذلك �صبيًل. يف حالة جينيفر يتمّثل 
هذا الأمر يف تكرار هذه التجربة واخلروج ملّدة اأطول والقيام 
عّدة  اأ�صباب  احلقيقة  يف  خمتلفة.  ومزاجات  اأوق��ات  يف  بذلك 

جتعل من هذه الفكرة فكرة جّيدة وهي الآتية:
قبيل  م��ن  ل��ي�����س   :B ل��ل��ن��ظ��رّي��ة  ال��داع��م��ة  الأدّل������ة  • ج��م��ع 
امل�صادفة اأّن منزل جينيفر مل يحرتق فامل�صاألة لي�صت م�صاألة 
اأّنها خاطرت واكت�صفت كيف  حظ هذه امل��ّرة. كّل ما يف الأم��ر 

ي�صري العامل فعّل.
و�صلبك  القهري  الو�صوا�س  قّيدك  لقد  حياتك:  • ا�صرتجاع 
وا�صتعادة  امل�����ص��ك��ل��ة  مب��واج��ه��ة  بنف�صك  اع��ت��ّز  ك��ث��رية.  اأ���ص��ي��اء 
يف  ال��ع��ي�����س  اإىل  م�����ص��ّط��راً  فل�صت  ت�����ص��اء،  م��ا  لتفعل  ح��ّري��ت��ك 
قب�صة دك��ت��ات��ورّي��ة ال��و���ص��وا���س ال��ق��ه��ري ال���ذي ي��ح��ّظ��ر عليك 
ت�صاء وحيثما  ت�صاء واخ��رج وقت ما  افعل ما  النا�س.  معا�صرة 

ت�صاء.
يوم  واجهك  فاإذا  امل�صتقبل:  يف  التقّلبات  من  نف�صك  • احم 
���ص��ي��ئ م�����ص��ت��ق��ب��ًل ع���د ب��ذاك��رت��ك اإىل ال�����وراء وف���ّك���ر )وراج����ع 
ال��ت��ي فعلتها لتتغّلب  ال��رائ��ع��ة  الأ���ص��ي��اء  ك��ّل  م��لح��ظ��ات��ك( يف 

على م�صكلتك.
اأن تعيدها.  ال�صروري  التجربة من  اإن تنتهي من هذه  • ما 
فكّلما جّربت حقيقة ما يح�صل اأكرث زادت الأدّل��ة التي تكون 
قد جمعتها لرتّد على ما يقذفه الو�صوا�س القهري يف وجهك 
من �صكوك واأفكار دخيلة. عندما يكّرر النا�س التجارب غالباً 
ويف  توّقعاتهم.  ب�صاأن  اعتقاداتهم  و/اأو  توّقعاتهم  تتغرّي  ما 
الوقت ذاته قّلما يزيد قلقهم يف موقف كهذا بل يخّف ب�صكل 
املفيد  كلماتنا بحرفيتها. فمن  ت��اأخ��ذوا  رج��اء ل  لكن  اأ���ص��رع. 
جّداً اأن حتفظوا معلوماتكم اخلا�صة يف هذا ال�صاأن بت�صجيلها 
على اأوراق، لأّن من ال�صعب جّداً يف اأغلب الأحيان اأن نتذّكر ما 

فّكرنا و�صعرنا به يف املا�صي بدّقة.
للو�صوا�س م�صاّدة  بطريقة  بالأمور  • القيام 

ميكن  ما  باأ�صرع  متاماً  القهري  الو�صوا�س  من  للتحّرر   •
وهذا  للو�صوا�س.  م�صاّدة  بطريقة  ب��الأم��ور  القيام  من  ب��ّد  ل 
جتاهل  اأو  طويلة  مل��ّدة  واخل���روج  التحّقق  ع��ن  الإق���لع  يعني 

الأفكار الدخيلة على غرار )رمبا اأقفلت الباب ورمبا ل(.
امل�صكلة ا�صتمرار  على  تعمل  التي  الت�صّرفات  • معاجلة 

ال�صائعة  والع��ت��ق��ادات  الت�صّرفات  بع�س  وح��ّددن��ا  �صبق   •
اأّن  كيف  �صرتى  التحّقق.  م�صكلة  ا�صتمرار  على  تعمل  التي 
ي�صّكلن  التحّقق  عن  والمتناع  القهري  الو�صوا�س  مواجهة 

حتّدياً لك.

التحّرر من التحّقق
املتزامنة مع بع�صها  اإحدى احللقات املفرغة  امل�صكلة  اعتربنا 
البع�س والتي تغّذي الإح�صا�س باخلطر )النظرية A(. على 
غّذت  ع��ّدة  يت�صّرفات  تقوم  ب��داأت  التي  جينيفر  املثال  �صبيل 
اإميانها املحوري باأنها خطر حمتمل. وكّلما زاد اقتناعها بهذه 
التحقق  مع  م�صكلتها  �صاءت  اأ�صا�صها  على  وت�صّرفت  الفكرة 
ت�صّرفاتها  ك��ان��ت   .)A بالنظرية  اإمي��ان��ه��ا  )وزاد  وتفاقمت 
كمن ي�صّب الزيت على النار لإطفائها، مع اأّن هذا الأمر كان 
عرفت  القهري.  الو�صوا�س  رحمة  حتت  وهي  بالها  عن  غائباً 
جينيفر بتوافر طريقة بديلة للتفكري يف م�صكلتها. فم�صكلتها 
 ،)B احلقيقّية كانت م�صكلة قلق �صديد من اخلطر )النظرّية
التعاطي مع اخلطر مل تفلح �صوى يف  واأ�صاليبها يف حماولة 
جعل قلقها يتفاقم. اإليك جدول النظريتني A وB اخلا�س 

بها:

- النظرّيةA: ما يقوله الو�ضوا�ص القهري
امل�صكلة اأّن الأدوات املنزلّية قد ت�صتعل وحترق املنزل.

- الدليل: حدث هذا الأمر يف �صّقة اأحد الطلبة.

اإذا �ضّح هذا ماذا يجب اأن اأفعل؟
- اأحتّقق من جميع الأجهزة لأتاأّكد من اأّنها اآمنة.
- اأحاول اأن اأتذّكر كيف حتّققت واأنا اأقوم بالأمر.

- اأجعل الآخرين يتحّققون كذلك.
- اأتخّل�س من الأجهزة/ اأمتنع متاماً عن اخلروج من املنزل.

ماذا يبنّي هذا ب�ضاأن امل�ضتقبل؟
- �صاأحتاج اإىل التحّقق اأكرث فاأكرث وهذا �صيهيمن على حياتي 

و�صيرتكني بل حياة يف نهاية املطاف.
التيّقن  اأمتكن من  لن  اأب��داً  لأّنني  القلق  كتلة من  �صاأم�صي   -

متاماً من اأّنني اأبعدت اخلطر.

ماذا يبنّي هذا عّني ك�ضخ�ص؟
- اأنا مهِملة.

النظرّية B: حقيقة الو�ضوا�ص القهرّي
وحترق  املنزلّية  الأدوات  ت�صتعل  اأن  من  اأقلق  اأنني  امل�صكلة   -

املنزل.
ق��راأت عنه، ومل  ال��ذي  ت�صّبب باحلريق  اأع��رف ما  الدليل: ل 
اأ�صمع بحدوث اأمر م�صابه مع اأّي �صخ�س اآخر. اإذاً فل بّد اأّن 

حدوثه اأمر نادر.
- الدليل:

لطاملا اأقلقتني اأمور يف املا�صي لكّنني كنت اأعتمد على الآخرين 
للتحّقق من اأجلي لذا مل تكن امل�صاألة مب�صكلة.

اإذا �صّح هذا ماذا يجب اأن اأفعل؟
- ل اأحتّقق... اأكرث من مّرة.

- اأواجه قلقي.
- اأطعن يف �صّحة اأفكاري.

ماذا يبنّي هذا ب�ضاأن امل�ضتقبل؟
- يجب اأن يخّف قلقي.

- اأ�صتطيع اأن اأخرج من جديد واأكون اإن�صانة طبيعية.

ماذا يبنّي هذا عّني ك�ضخ�ص؟
- اأنا �صخ�س حذر ومهتّم.

طريقة  ت��واف��ر  ب��اإم��ك��ان  ملعرفتها  باحلما�صة  جينيفر  �صعرت 
عن  مت��ام��اً  تختلف  الأم���ور  م��ع  والتعامل  التفكري  يف  اأخ���رى 
طريقة الو�صوا�س القهري املاألوفة لديها. كانت ترى، اإىل حّد 
كبري، كم مقنعة هي النظرّية B حتديداً، عندما كانت تاأخذ 
فى اعتبارها الدلئل الداعمة للنظرّيتني، وجتد اأّن ما يثبت 

�صّحة النظرّية اأ قليل.
 كانت جينيفر، مثلها مثل معظم امل�صابني بالو�صوا�س القهري، 
اأّن م�صكلتها غري  ت��درك  الذكاء، وكانت  وح��اّدة  منطقّية ج��ّداً 
كانت  اأّن��ه��ا  ح��ّد  اإىل  الت�صّرفات  اأ���ص��رية  ك��ان��ت  لكنها  طبيعّية 
خ�صو�صاً  بها،  القيام  عن  المتناع  يف  كبرية  �صعوبة  تواجه 

عندما كانت ت�صعر بقلق كبري اأي يف معظم الأحيان.
 اإذا كنت تعاين م�صكلة حتّقق ففهمك  مل�صكلتك ي�صّكل اأ�صا�صاً 
لتغيري ت�صّرفاتك، وقد ل يقت�صر الأمر على المتناع  مهماً 
كانت  اإذا  مل��ا  اخ��ت��ب��اراً  يكون  رمب��ا  ب��ل  بالت�صّرفات،  القيام  ع��ن 
اأم ل،  ت��واج��ه��ه م��ن ���ص��ع��وب��ات  B تنطبق ع��ل��ى م��ا  ال��ن��ظ��ري��ة 
وجتميعاً لأّدلة تدعم النظرّية B بتجربة الأمور. من الأ�صهل 
التخّلي عن فكرة تنذر باخلطر، عندما نبداأ مبلحظة كيف 
تعمل الطريقة البديلة يف التفكري. ويغدو الأمر اأكرث �صهولة 
اأي�صاً عندما نكون قد بداأنا بتجميع اأدّلة تدعم البديل الأقل 

تهديداً.
التحّقق  عن  الإق���لع  الأ�صخا�س  من  نطلب  العلج  ف��رتة  يف 
وال��ق��ي��ام ب��ت��ج��ارب ���ص��ل��وك��ّي��ة لك��ت�����ص��اف م��ا ق��د ي��ح��دث اإن مل 

يتحّققوا.
 ب��ق��ي��ام��ك ب��ه��ذا الأم�����ر ل ت��ت��خ��ّل�����س م���ن ق��ل��ق��ك ال��ن��اج��م عن 
مفادها  حم��ّددة  اعتقادات  تخترب  بل  فح�صب  تخ�صاه  موقف 
ُنقّر  ما  دائماً  اأّننا  �صّك يف  الأذى. ل  اإحل��اق  اأّن��ك م�صوؤول عن 
بوجود خطر اأن يحدث مكروه ما مل نتحّقق، لكّن من املوؤّكد 
�صيبقى  القهري  الو�صوا�س  اأن  التحّقق يعني  اأّن ال�صتمرار يف 

م�صكلة.

مــنــ�عـــات

23
�ضيطر على قلقك وافكارك ال�ضوداء

الو�صوا�س القهري.. كيف تتحرر من اأوهامك؟ 

هل ح�ضل يف حياتك اأن عدت اأدراجك لتتاأكد من اأنك مل ترتك 
باب بيتك مفتوحًا، اأو اأنك اأحكمت اإقفال الغاز؟ هل �ضعرت يومًا 
اأنك غري قادر على العمل يف حميط غري منظم، واأنك تريد كل 
�ضيء مرتبًا بطريقة معينة؟ هل جتنح بك اأفكارك، بحيث تغلب 
فكرة �ضيئة عليك فال ت�ضتطيع التخل�ص منها؟ اإن كان جوابك 
نعم على معظم هذه االأ�ضئلة فهذا يعني اأنك م�ضاب بالو�ضوا�ص 
القهري. اإليك بع�ص االأ�ضباب واحللول الواردة يف كتاب )حترر 

من الو�ضوا�ص القهري(. 
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العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/8365  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-حممد لقمان خلدمات التنظيف جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممد عادل فيدا حممد قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
مببلغ    ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   16.000( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة 
  MB176496485AE:2000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى(
�س   08.30 ال�����ص��اع��ة   2017/9/10 امل���واف���ق  الح����د  ي���وم  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت 
بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام 

على الأقل ، مع تق�صري مدة العلن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/8052  عمايل جزئي
القامة  حم��ل  جمهول  اليا�س  حممد  ماجد  1-�صمرايز   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
���س.ذ.م.م وميثله:ا�صماعيل  العام  ال��ربي  للنقل  املجرة  املدعي /جنمة  ان  مبا 
ال��دع��وى وم��و���ص��وع��ه��ا املطالبة  اأق����ام عليك  ق��د  ع��ل��ي حم��م��د اجل��ع��ب��ي  ح�صن 
مب�����ص��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )7500 دره�����م( وال���ر����ص���وم وامل�����ص��اري��ف رقم 
ال�صكوى:MB172132271AE  وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة م�صاءا   15.00 ال�صاعة   2017/9/11
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/6058  عمايل جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ل����ص���ني ل��لع��م��ال ال��ف��ن��ي��ة ��������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /اح��م��د جم���دي �صفيق ���ص��ي��د اح��م��د ه��ي��ب��ه ق��د اأق���ام 
 41000( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ص���وم وامل�������ص���اري���ف رقم 
املوافق  الح��د  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت    mb174645567ae:ال�صكوى
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   ch1.A.5:بالقاعة ���س   08.30 ال�����ص��اع��ة   2017/9/17
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/7628  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-يونيجرافيك�س للت�صميم الفني جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /�صوري�س اناليبارامبيل فيلوكوتي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   31688( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة 
  MB175745345AE:2000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى(
�س   08.30 ال�����ص��اع��ة   2017/9/13 امل��واف��ق  الرب���ع���اء  ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت 
بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام 

على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/7852  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-عبدالقادر حممد للخدمات الفنية ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /حممد فهيم حممد ابراهيم قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
وقدره  ع��ودة مببلغ  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)12374  عمالية  املطالبة مب�صتحقات 
  AE175713181MB:ال�صكوى رق��م  وامل�صاريف  درهم(وبالر�صوم   1000(
ال�����ص��اع��ة 08.30 �س  امل���������واف���������ق:2017/9/10  ي����وم الح�����د  ل��ه��ا ج��ل�����ص��ة  وح������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/6672  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مطعم ومقهى جام جم جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /

�صيلفريو فيلوريا ميندوزا قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات 
عمالية وقدرها)18916 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )1400 درهم(وبالر�صوم 
يوم  جل�صة  لها  وح��ددت    AE174887239MB:ال�صكوى رق��م  وامل�صاريف 
فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة �س   08.30 ال�صاعة  امل���واف���ق:2017/10/2  الثنني 
او  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  مكلف باحل�صور 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/7056  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�صودري عبا�س للعمال الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  املدعي /م�صتاق م�صيح يو�صف م�صيح قد  ان  مبا 
دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000  وق��دره��ا)16231  املطالبة مب�صتحقات عمالية 
درهم(والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB174739943AE  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�صة يوم الثنني املوافق:2017/9/11 ال�صاعة 15.00 م�صاءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/5010  عمايل جزئي
ان  لل�صياحة ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  اوت فن  املدعي عليه / 1-داى  اىل 
املدعي /نيكا اندريا �صريانو ماقيويرا قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
ع��ودة مببلغ )2000 دره��م( وت��ذك��رة  مب�صتحقات عمالية وق��دره��ا)26349 دره��م( 

والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:mb172632615ae  وحددت لها جل�صة 
لذا   ch1.A.5:بالقاعة �س   08.30 ال�صاعة  امل���واف���ق:2017/9/13  الرب��ع��اء  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/5053  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اجل��وارح لتو�صيل الطلبات ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /علي ر�صا ريا�س احمد قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
ع��ودة مببلغ )2000 دره��م( وت��ذك��رة  مب�صتحقات عمالية وق��دره��ا)28007 دره��م( 
لها  وح���ددت    MB173665139AE:ال�صكوى رق��م  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم 
 ch1.A.5:بالقاعة ال�صاعة 08.30 �س  املوافق:2017/9/13  جل�صة يوم الربعاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/5125  عمايل جزئي

����س.ذ.م.م جمهول حمل  والفواكه  لتجارة اخل�صار  / 1-ح��وران  املدعي عليه  اىل 
القامة مبا ان املدعي /ا�صفاق احمد �صردار خان - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها)28.333 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 
وحددت    MB171056499AE:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف  درهم(والر�صوم 
 ch1.A.1:لها جل�صة يوم الثنني املوافق:2017/9/25 ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/5297  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ال�صكر للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /حممود احمد ظفر اقبال قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
ع��ودة مببلغ )2000 دره��م( وت��ذك��رة  مب�صتحقات عمالية وق��دره��ا)17000 دره��م( 
لها  وح���ددت    MB173523929AE:ال�صكوى رق��م  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم 
 ch1.A.2:جل�صة يوم اخلمي�س املوافق:2017/9/14 ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/8335  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مطعم ومقهى زعفران العوير جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /با�صم ابراهيم حممود ال�صيد ال�صهاوي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )1000  وق��دره��ا)14800  املطالبة مب�صتحقات عمالية 
  MB176127196AE/2017:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف  درهم(والر�صوم 
م�صاءا   15.00 ال�����ص��اع��ة  امل������واف������ق:2017/9/11  الث��ن��ني  ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/7858  عمايل جزئي

���س.ذ.م.م جمهول حمل  اىل املدعي عليه / 1-ال��ذوق الرفيع للخياطة الرجالية 
القامة مبا ان املدعي /زولفيقار احمد حممد م�صتاق احمد قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها)9761 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  mb171491230ae:ال�صكوى رق��م  وامل�����ص��اري��ف  دره��م(وال��ر���ص��وم   1000(
م�صاءا   15.00 ال�����ص��اع��ة  امل������واف������ق:2017/9/11  الث��ن��ني  ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/1980  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- كريبتك�صلو�صف نت ورك جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املذكورة اعله  الدعوى  بتاريخ 2017/6/15 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�صتها 
ل�صالح/رامي حممود ح�صني ح�صن بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ 
)98.333( درهم وتذكرة عودة ملوطنه عينا او مقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق 
ن�صيبه  املدعي من  واعفت  بامل�صروفات  والزمتها  اخر  بالعمل لدى �صاحب عمل 
منها . حكما مبثابة احل�صوري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�صر هذا العلن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/3571  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- الرباق خلدمات حرا�صة البنية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
يف   2017/7/31 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة 
الدعوى املذكورة اعله ل�صالح/حيدر علي حممد يا�صني بالزام املدعى عليها 
باأن توؤدي للمدعي مبلغ )14919( درهم وبتذكرة عودة اىل موطنه على الدرجة 
ال�صياحية عينا او قيمتها نقدا مامل يلتحق بخدمة رب عمل اخر والزمت املدعي 
باملنا�صب من الر�صوم وامل�صروفات اعفت املدعي من ن�صيبه منها ورف�صت ما 
عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�صوري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني 
ال�صمو  با�صم �صاحب  التايل لن�صر هذا الع��لن �صدر  اليوم  اعتبارا من  يوما 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/1771  عمايل  جزئي 
جمهول  ����س.ذ.م.م  امل�صتعمل  الث��اث  لتجارة  حممد  تنوير  عليه/1-  املحكوم  اىل 
 2017/7/31 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  حمل 
يف الدعوى املذكورة اعله ل�صالح/ريا�س حممد رم�صان بالزام املدعى عليها باأن 
توؤدي للمدعي مبلغ )7181( درهم وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما 
مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �صاحب عمل اخر والزمتها باملنا�صب من 
امل�صروفات واعفت املدعي من ن�صيبه فيها ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات . حكما 
مبثابة احل�صوري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�صر هذا العلن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/6748  عمايل جزئي
دبي  ف��رع   - ذ.م.م  للمقاولت  الفرن�صية  الكندية  1-ال�صركة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /هارفيندر �صينغ كورا   قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )42750 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB173319306AE:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   2000(
�س   08.30 ال�����ص��اع��ة   2017/9/13 امل���واف���ق  الرب����ع����اء  ي����وم  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
اأيام  بثلثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي 

على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/5352  عمايل جزئي

�����س.ذ.م.م  �صي  دبليو  دي  الو���ص��ط  لل�صرق  1-ك��وج��ي��ن��رتا   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
قد  �صايكيا   جاوتام  �صايكيا  /ابهيجيت  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )292000 
دره��م( وتذكرة ع��ودة مببلغ )2000 دره��م( والر�صوم وامل�صاريف  وح��ددت لها 
القا�صي  مبكتب  �س   08.30 ال�صاعة   2017/9/14 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�صة 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/5205  عمايل جزئي
املدعي عليه / 1-عمر حممود م�صطفى حممود جمهول حمل القامة مبا  اىل 
ان املدعي /فاير انرتنا�صيونال للخدمات الفنية �س.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى 
والر�صوم  دره����م(   21850( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه��ا 
يوم  جل�صة  لها  وح���ددت   mb174187692ae:ال�صكوى رق��م  وامل�����ص��اري��ف 
الثنني املوافق 2017/9/11 ال�صاعة 15.00 م�صاءا بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/6256  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بني�س �صودهاكاران باراكوزهيان جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/التاك�صي الوطني �س.ذ.م.م - مكتب اداري وميثله:احمد مهري خمي�س عبيد بن م�صحار 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها)23510 درهم( 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام 
يوم اخلمي�س  لها جل�صة  ال�صكوى:MB172327572AE/2017  وحددت  رقم 
املوافق:2017/9/28 ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/5303  عمايل جزئي

������س.ذ.م.م جمهول  ان كيه خل��دم��ات احل��را���ص��ة  اي  اي��ه  1-زد   / امل��دع��ي عليه  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي /حم�صن لطيف عبداللطيف قد اأقام عليك الدعوى 
عودة  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)20400  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها 
  mb173371166ae:مببلغ )3000 درهم(والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى
وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����ص��ة ي���وم ال��ث��لث��اء امل�������واف�������ق:2017/9/19 ال�����ص��اع��ة 08.30 �س 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/2392  عمايل  جزئي 
����س.ذ.م.م  الب�صائع  وتفريغ  حتميل  خ��دم��ات  ب��ريل  دي���زرت  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بتاريخ  امل��ن��ع��ق��دة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب���ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
2017/8/3 يف الدعوى املذكورة اعله ل�صالح/غلم عبا�س لل دين بالزام املدعى 
عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )5158( درهم وبتذكرة عودة اىل موطنه على الدرجة 
ال�صياحية عينا او قيمتها وقت تنفيذ احلكم نقدا مامل يلتحق بخدمة رب عمل اخر 
والزمت املدعي عليها باملنا�صب من الر�صوم وامل�صروفات واعفت املدعي من ن�صيبه 
منها ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�صوري قابل لل�صتئناف 
خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العلن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/3820  عمايل  جزئي 

الثقيلة  بال�صاحنات  ال��ع��ام��ة  م���واد  لنقل  م�صتقبل  مدينة  ع��ل��ي��ه/1-  امل��ح��ك��وم  اىل 
�س.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 
2017/8/6 يف الدعوى املذكورة اعله ل�صالح/حممد في�صل حممد ريا�س كاليار 
للمدعي مبلغ  ت��وؤدي  ب��اأن  عليها  املدعى  بالزام  املحكمة مبثابة احل�صوري  بحكمت 
او نقدا ما مل يلتحق بخدمة �صاحب  العودة لوطنه عينا  )6382( درهم وبتذكرة 
وامل�صاريف ورف�صت عدا  الر�صوم  وباملنا�صب من  تنفيذ هذا احلكم  اخر عند  عمل 
ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�صوري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العلن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 

بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/3762  عمايل  جزئي 

نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  للن�صاءات  واي���دوول  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املذكورة اعله  املنعقدة بتاريخ 2017/6/22 يف الدعوى  بان املحكمة حكمت بجل�صتها 
ل�صالح/دولل عبداحلكيم علي بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )7.812( 
نقدا مامل  قيمتها  او  عينا  ال�صياحية  الدرجة  على  اىل موطنه  العودة  وتذكرة  دره��م 
يلتحق بالعمل لدى رب عمل اخر وباملنا�صب من امل�صروفات واعفت املدعي من ن�صيبه 
منها ورف�س عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�صوري قابل لل�صتئناف خلل 
ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العلن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3305  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- مدينة اجلمال للعمال الفنية ذ.م.م جمهول حمل 
اأقام   التنفيذ/حممد �صم�صري علي عبدالعلي قد  القامة مبا ان طالب 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )6519( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة اىل 
مبلغ )731( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3063  تنفيذ عمايل 
القامة  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  لل�صياحة  املجرة  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/�صارافانان بيت�صاير اتنام قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )18920( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة اىل مبلغ )1458( 
الجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�صوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3124  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- �صم�س اجلزيرة لل�صحن جمهول حمل القامة مبا 
الدعوى  اأق��ام  عليك  قد  غ��لم  ر�صول  اقبال  التنفيذ/حممد  ان طالب 
التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )6700( 
او خزينة املحكمة بال�صافة اىل مبلغ )755(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�صوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3157  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- جبل حوران لتجارة اخل�صار والفواكه جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/اجمل اكرم حممد اكرم قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�صافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )68749(
مبلغ )2025( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/2896  تنفيذ عمايل 
جمهول  فردية  موؤ�ص�صة   - للمن�صوجات  ال�صرييف  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
قد  ح�صن  اهلل  دف��ع  احمد  التنفيذ/ابوبكر  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )24765( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ص��وم  دره��م   )1904( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3045  تنفيذ عمايل 
القامة  العقارية جمهول حمل  للو�صاطة  كيندال  املنفذ �صده/1-  اىل 
اأقام  عليك الدعوى  مبا ان طالب التنفيذ/جي�صيكا جاين وات�صون قد 
التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )98663( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة اىل مبلغ )5021( 
الجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�صوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/2650  تنفيذ عمايل 
����س.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  عبداخلالق  اح�صان  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد علي حممد طاهر 
�صفى قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )3890( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�صوم  دره��م   )610( مبلغ  اىل  بال�صافة 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/2470  تنفيذ عمايل 
حمل  جم��ه��ول  ������س.ذ.م.م  الفنية  للتجارة  ال��ف��ني  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد عرفان حممد�صديق �صاد قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )7841( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة اىل 
مبلغ )797( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/7376  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�صيد ابرار للعمال الفنيه �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ال��دع��وى ومو�صوعها  اأق���ام عليك  ال��رح��م��ن  ق��د  امل��دع��ي /حم��م��د حفيظ  مب��ا ان 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )19839 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:mb175562008ae  وحددت لها 
 ch1.A.2:بالقاعة ال�صاعة 08.30 �س  املوافق 2017/9/27  الربعاء  يوم  جل�صة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/6540  عمايل جزئي

ان  القامة مبا  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  للمقاولت  / 1-�صمان  عليه  املدعي  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها  املدعي /حممد دين ا�صلم حممد عل مياه قد 
دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )1000  وق��دره��ا)19294  املطالبة مب�صتحقات عمالية 
  MB175046322AE/2017:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف  درهم(والر�صوم 
وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����ص��ة ي����وم الرب����ع����اء امل�������واف�������ق:2017/9/13 ال�����ص��اع��ة 08.30 �س 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3092  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- موؤ�ص�صة كلني وورلد لتنظيف املباين جمهول حمل 
اأق���ام  عليك  ق��د  ال��دي��ن  �صم�س  التنفيذ/عبا�س  ان ط��ال��ب  الق��ام��ة مب��ا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  ب��ال���ص��اف��ة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )9946(
مبلغ )910( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/605  تنفيذ عمايل 
�س.ذ.م.م  وامل��ق��اولت  املعدنية  للن�صاءات  الكمال  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/حممد مزمل ح�صني قد  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
املبلغ  امل��ذك��ورة اع��له وال��زام��ك بدفع  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام  عليك 
املنفذ به وقدره )28533.33( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
فان  املحكمة.  وعليه  ر�صوم خلزينة  دره��م  بال�صافة اىل مبلغ )2178( 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/2305   تنفيذ جتاري  
���س  جمهول حمل  م  د  م   - �صريفي�صز  م��اري��ن  اأرتيميز  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
ال�صفن  غ��ي��ار  ق��ط��ع  ل��ت��ج��ارة  �صيفي  التنفيذ/�صركة  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
وتعهدات ال�صفن والبواخر - ذ م م وميثله : يو�صف حممد ح�صن حممد البحر 
- قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )98923.74( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/2296   تنفيذ جتاري  
ذ م م  جمهول  ال�صفن - �س  او�صن لت�صليح  املنفذ �صده/1- انرت  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�صاريع اخلليج - �س ذ م م وميثله 
: يو�صف حممد ح�صن حممد البحر  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )150121( درهم 
�صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   

  اعـــــــــالن تغيري ا�شم
اىل  بطلب   - العامري  هدفه  �صامل  عبيد  /�صعيد  املواطن  تقدم 
ا�صمها من  بتغيري  التوثيقات  ق�صم  البتدائية-  اأبوظبي  حمكمة 

)�صعيد( اىل )ع�ضيكر(  
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�صم املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر العلن .
ا�شماعيل ابراهيم احلو�شني  - كاتب عدل 

القا�شي/حممد فا�شل ولد حممد �شامل - قا�شي توثيقات         

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

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/1715  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �صده/1- اكوا ارامانتو �صرييكي جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/بلك داميوند لت�صفيف ال�صعر لل�صيدات قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1790( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3220  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- مطعم ايتزا بيتزا ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/جوي �صيفيلينا فيلروز قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )6200( 
او خزينة املحكمة بال�صافة اىل مبلغ )660(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�صوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/2436  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- �صالون فلونه لل�صيدات جمهول حمل القامة مبا 
الدعوى  اأق��ام  عليك  قد  تابيون كوميى  التنفيذ/فاجنيلينى  ان طالب 
التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )6000( 
او خزينة املحكمة بال�صافة اىل مبلغ )720(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�صوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة : ماك�ص بوجل االإمارات ملقاوالت البناء - �ص ذ م م  
ال�صكل    - الرب�صاء   - ب��ردب��ي   - امل��ه��ريي   را���ص��د خليفه  رق��م 127 ملك  : مكتب  العنوان 
القانوين: ذات م�صوؤولية حمدودة. رقم الرخ�صة: 610254  رقم القيد بال�صجل التجاري: 
يف  التاأ�صري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1027952
ال�صجل التجاري لديها باإنحلل ال�صركة املذكورة اأعله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
وعلى   2017/8/24 بتاريخ   دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق    2017/8/20 بتاريخ 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني تي ار �ضي بامكو االأو�ضط 
للتدقيق واملحا�ضبة  العنوان :  مكتب رقم 9 فاطمة علي عبداهلل العوي�س - املرقبات - 
الهاتف : 2298777-04 ، الفاك�س : 2298787-04  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفي/تي ار �ضي بامكو االأو�ضط للتدقيق واملحا�ضبة  
 : الهاتف   - املرقبات   - العوي�س  فاطمة علي عبداهلل   9 رقم  :  مكتب  العنوان 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   04-2298787  : الفاك�س   ،  04-2298777
ماك�ص  لت�صفية  اأع��له  امل��ذك��ور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�صادية 
بوجل االإمارات ملقاوالت البناء - �ص ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2017/8/20 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/8/20  
مكتبه  يف  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى 
امل�صتندات  ك��اف��ة  معه  م�صطحباً  اأع����له،  امل��ذك��ور  ال��ع��ن��وان  على  ب��دب��ي  ال��ك��ائ��ن 

والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
انذار عديل بالن�شر   

رقم 2017/5867   
املخطرة : ريفي�صن بنك انرتنا�صيونال - اإيه جي  - املخطر اليه : بايل ال�صرق الأو�صط - م م ح  

)جمهول حمل الإقامة(  
ملا كنتم قد ا�صتلمتم يف تواريخ متفرقة خلل عام 2012 ب�صائع من اإيه اآي �صي ، وهناك مبلغني منف�صلني 
ومبلغ  احلديد  منتجات  ميثل  ي��ورو   5.383.000.70 مبلغ  وهما   ، التفاقيات  مبوجب  بذمتكم  م�صتحقني 
28.765.851.79 يورو ميثل  منتجات ال�صلب. وهذان املبلغان م�صتحقات كلهما اىل املوكل ، وجمموعهما 
34.148.825.49 يورو )اربعة وثلثون مليون ومائة وثمانية واربعني الف وثمامنائة وخم�صة وع�صرون يورو 
وت�صعة واربعون �صنت( )املبلغ امل�صتحق( ، وملا قد اأقررمت اإقرارا خطيا با�صتلمكم لل�صحنات امل�صلمة املعنية 

ح�صب ال�صول وبالتزامكم ب�صداد املبالغ املذكورة �صلفا. 
ملا كانت توجد يف حوزة املوكل ول�صاحله �صندات لأمر من اإيه اآي �صي ، وبالتايل فان املوكل هو الطرف الذي 

يتعني �صداد املبلغ امل�صتحق له. 
وملا كانت هناك اجراءات ق�صائية قيد النظر حاليا يف اأملانيا امام املحكمة اجلزئية يف كولونيا ، اأملانيا ، وقد 
ارفقنا بالخطار �صحيفتي دعوى بال�صافة اىل امل�صتندات الداعمة والرتجمة القانونية )وي�صار اليهما فيما 

يلي با�صم �صحيفتي الدعوى( بتاريخ 30 دي�صمرب 2015 و 30 دي�صمرب 2016 على التوايل
وتفا�صيل الفواتري م�صتحقة الدفع واملرفقة ب�صحيفتي الدعوى هي كالآتي : 

- فاتورة رقم  A-0-11/12-IIIR مببلغ وقدره 5.383.000.70 يورو
- فاتورة رقم  A-0-14/12-IIIR مببلغ وقدره 8.468.654.75 يورو
- فاتورة رقم  A-0-15/12-IIIR مببلغ وقدره 5.655.600.80 يورو
- فاتورة رقم  A-0-16/12-IIIR مببلغ وقدره 5.070.987.75 يورو
- فاتورة رقم  A-0-17/12-IIIR مببلغ وقدره 2.948.349.25 يورو
- فاتورة رقم  A-0-18/12-IIIR مببلغ وقدره 1.624.428.00 يورو

- فاتورة رقم  A-0-19/12-IIIR مببلغ وقدره 4.997.831.21 يورو 
وملا كان ل يزال املبلغ امل�صتحق بذمتكم غري م�صدد ل�صالح املخطر حتى تاريخه 

وملا كان املخطر قد حاول ار�صال انذار بوا�صطة كاتب العدل لكم بتاريخ 27 يوليو 2017 ولكن مل يتمكن ممثل 
كاتب العدل من ابلغكم النذار لعدم متكنه من حتديد مكان اقامتكم 

وملا كانت حمكمة دبي قد فو�صت املخطر من اأجل توجيه النذار عن طريق ن�صره يف ال�صحيفة.
لذلك ، يعترب هذا النذار مبثابة اخطار من اأجل التوا�صل مع ممثل املخطر يف الدولة من اأجل ا�صتلم كافة 
امل�صتندات التي ارفقت ح�صب ال�صول بالنذار ، ويف حال عدم الرد خلل مهلة ثلثون )30( يوما من تاريخ 
ن�صر هذا النذار ، يعترب اعلنكم بكافة امل�صتندات �صحيح ووفقا لل�صول ولن يكون لدى املخطر اي خيار 

�صوى اتخاذ الجراءات القانونية �صدكم ومن دون الرجوع اليكم .
ميكن للمنذر اليه التوا�صل مع املخطر على العنوان على العنوان التايل : مكتب دي ال ايه بيرب ميدل اي�صت 
ال ال بي ، وعنوانه و�صط مدينة دبي - اعمار �صكوير ، برج �صتاندرد �صارترد - الطابق - 9 - �صندوق بريد : 

121662 دبي ، هاتف : 4386325-04 فاك�س : 4386101-04 - امل�صت�صار القانوين اندره �صعادة.   
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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  اعالن الئحة تنفيذ رقم 04/03155/2017 / جتاري    
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/00553/2017  جتاري - ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �صده :ليلى عبا�س جمعه خرام  -  جمهول حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : موؤ�ص�صة الوقاف و�صوؤون الق�صر    

ال�صادر ل�صاحله يف الدعوى املذكورة اعله والقا�صي بالتي:
1- الزام املنفذ �صدها ب�صداد ما ي�صتجد من اجر من تاريخ 2017/3/15 وحتى تاريخ 

الخلء الفعلي 
2- اخلء املنفذ �صدها للماأجور وت�صليمه خاليا من ال�صواغل 

3- الزام املنفذ �صدها ب�صداد مبلغ وقدره )190.000( درهم القيمة اليجارية للفرتة 
من 2015/3/15 ولغاية 2017/3/14  

4- الزام املدعي عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى مع الزامها باح�صار �صهادة براءة ذمة 
من هيئة كهرباء ومياه  

تاريخ  م��ن  ي��وم  ع�صر  خم�صة  خ��لل  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
الن�صر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خلل املهلة املبينة �صوف يتم اتخاذ الجراءات 

القانونية املنا�صب لتنفيذه
)ملحظة / �صيتم اغلق ملف التنفيذ تلقائيا حال عدم ت�صليم افادة العلن بالن�صر 

خلل ع�صرة ايام من تاريخ ا�صتلمه وفقا للقرار رقم 21 ل�صنة 2017(
 ادارة تنفيذ االحكام

مركز ف�س املنازعات االيجارية

فقدان جواز �شفرت
فقد املدعو /براءه غ�صان 
اجلن�صية  �صوريا    ، حديد 
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج�����������واز   -
 )N010638689(
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

 050/2885679

فقدان جواز �شفرت
م����ن����ال   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
ابراهيم  ع���و����س  حم���ف���وظ 
اجلن�صية  ال��ي��م��ن   ، ج����اوى 
رق������م  �������ص������ف������ره  ج�������������واز   -
)05330890( من يجده 
عليه الت�صال بتليفون رقم 

 050/5819130

فقدان جواز �شفرت
م�����روى  امل�����دع�����و /  ف���ق���د 
امل������غ������رب   ، ب������ول������ع������ي������ون 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
 )4510276( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

 054/7311670

فقدان جواز �شفرت
مي�صيل   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 

اكو�صتا بلندري�س ، الفلبني 

اجلن�صية - جواز �صفره رقم 

)6564486( من يجده 

عليه الت�صال بتليفون رقم 

 050/6212366
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اأف�ضل ما ميكنِك تقدميه جلمالك وب�ضرتك. فقد وهبتنا  اللجوء اإىل الطبيعة هو 
الطبيعة العديد من املكونات الفّعالة التي ميكنها عالج كافة امل�ضكالت اجللدية التي 
تواجه الب�ضرة، اجل�ضم اأو ال�ضعر. كما تعمل كذلك على مكافحة كافة اآثار التلوث 

التي نواجهها يوميًا.
 حتتوي امل�ضتح�ضرات التقليدية للعناية بالب�ضرة اأو ال�ضعر على ن�ضبة 

هائلة من العنا�ضر الكيماوية مثل البارابني واحلافظات ال�ضناعية 
التي متت�ص �ضريعًا داخل اجل�ضم لتنتقل اإىل جمرى الدم فتوؤثر ب�ضكل 

�ضلبي على �ضحة اجل�ضم، خا�ضًة الكلى والكبد على املدى الطويل.

اأن زيت اخلروع هو االأف�ضل لعالج م�ضكالت ال�ضعر، لكن هذا لي�ص كل �ضئ. زيت اخلروع من  قد يعتقد البع�ص 
اأف�ضل العالجات الطبيعية املجربة الإزالة الهاالت ال�ضوداء، اكت�ضفي كيف ذلك!

منطقة حميط العني من املناطق االأكرث رقة من اجللد، مما يعني حاجتها لعناية خا�ضة لتجنب تلفها. حتتوي 
تلك املنطقة على العديد من االأوعية الدموية واالأوردة، لذا فاإن اإهمال العناية ال�ضحيحة بها قد يت�ضبب يف 

الكثري من امل�ضكالت.

التجميل  م�صتح�صرات  ا�صتخدام 
ال��ك��ي��م��اوي��ة ل��ل��ع��ن��اي��ة ه���و اأحد 
وراء  الأ���ص��ا���ص��ي��ة  الأ����ص���ب���اب 
الإ����ص���اب���ة ب��ال��ع��دي��د من 
اخلطرية  الأم������را�������س 
معدلها  ازداد  وال��ت��ي 
م�������������وؤخ�������������راً وم�������ن 
ب����ي����ن����ه����ا �����ص����رط����ان 
الإكزميا،  اجل��ل��د، 
الأم����������������را�����������������س 
ال�����������������ص��������دري��������ة 
الكثري.  وغريها 
اأ�صبحت  لذلك، 
امل���������ن���������ت���������ج���������ات 
هي  ال���ع�������ص���وي���ة 
ال���ب���دي���ل الأم����ث����ل 
على  ل���ل���ح���ف���اظ 
ون�صارة  �صحة 
ال���ب�������ص���رة مع 
الوقاية من 
ال�����ع�����دي�����د 
م���������������������ن 

الأمرا�س وال�صموم.
اكت�صفي اأهم الفوائد ال�صحية واجلمالية للم�صتح�صرات الع�صوية 

التي �صتده�صك حتماً.
 

الب�ضرة على  لطيفة  مكونات   1-
ال��ك��ي��م��اوي��ات ال�صارة  ال��ع�����ص��وي��ة ع��ل��ى  امل�����ص��ت��ح�����ص��رات  ل حت��ت��وي 
تت�صبب  الأح��ي��ان،  م��ن  الكثري  اجل��ل��د. يف  تهيج  تت�صبب يف  وال��ت��ي 
ح�صا�صية  يف  املكياج  اأدوات  اأو  التقليدية  التجميل  م�صتح�صرات 
اإذا كنِت تعانني من ح�صا�صية  اجللد نتيجة لتفاعلها مع الب�صرة. 
الب�صرة، فاإن امل�صتح�صرات الع�صوية هي الأف�صل لِك، فهي لطيفة 
متاما، تعمل على حت�صني مظهر وملم�س ب�صرتك دون اأن تقلقي 

من اآثارها ال�صارة على ب�صرتك.

العامة لل�ضحة  االأف�ضل  هي   2-
�صدقي اأو ل ت�صدقي، فاإن اجللد هو الواجهة الأوىل التي تعك�س 
�صحة اجل�صم الداخلية. احلفاظ على �صحة اجللد تعني احلفاظ 

على �صحة اجل�صم ب�صورة جيدة. 
حماية  تعني  بجلدك  للعناية  الع�صوية  امل�صتح�صرات  اخ��ت��ي��ار 
اأع�صاء اجل�صم الداخلية من التعر�س لل�صموم والكيماويات التي 
ترتاكم لتوؤدي للإ�صابة بالعديد من الأمرا�س. مبجرد التخلي 
الكبد  حماية  ت�صمنني  التقليدية  امل�صتح�صرات  ا�صتخدام  ع��ن 
والكليتني من مواجهة الكيماويات ال�صارة التي تت�صبب يف تلفهم 

ب�صكل مبا�صر.

للبيئة �ضديقة  منتجات   3-
ت�صنيع  يف  امل�����ص��ت��خ��دم��ة  ال��ك��ي��م��اوي��ة  ال��ع��ن��ا���ص��ر  اأغ���ل���ب 
م�����ص��ت��ح�����ص��رات ال��ت��ج��م��ي��ل امل��ع��ت��ادة ه���ي ع��ن��ا���ص��ر �صارة 
ب��ال��ب��ي��ئ��ة، مم��ا ق��د ت��زي��د م��ن م��ع��دلت ت��ل��وث الرتبة 
امل�صتح�صرات  بع�س  تعتمد  كما  اخلارجي.  والهواء 
اأي�����ص��ا ع��ل��ى ق��ت��ل م��لي��ني احل���ي���وان���ات للح�صول 
امل�صتح�صرات  با�صتخدام  الفّعالة.  مكوناتها  على 
البيئة  حماية  يف  امل�صاهمة  ميكنِك  الع�صوية، 
ب�صكل اأ�صا�صي، فمكوناتها قابلة للتحلل احليوي 
العك�س  ع��ل��ى  ال��ب��ي��ئ��ي.  ب��ال��ن��ظ��ام  الإت����لف  دون 
ل���زي���ادة خ�صوبة  ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا  مت���ام���اً، مي��ك��ن 
احليوية  العنا�صر  ع��ل��ى  لح��ت��واءه��ا  ال��رتب��ة 

اللزمة من الفيتامينات واملعادن.

امل��ن��زل  يف  حت�����ض��ريه��ا  مي��ك��ن   4-
ب�ضهولة

ل�صتخدام  ي��دف��ع��ك  ق���د  ���ص��ب��ب  اأف�����ص��ل 
امل�����ص��ت��ح�����ص��رات ال��ع�����ص��وي��ة ه����و اأن�����ِك 

ميكنِك حت�صريها يف املنزل من بع�س املكونات املنزلية الب�صيطة 
ما  بح�صب  امل��ك��ون��ات  ا���ص��ت��ب��دال  ب�صهولة  ميكنِك  كما  وامل��ت��واف��رة. 
احتياجاتك  ينا�صب  جمايل  م�صتح�صر  على  لتح�صلي  تف�صلينه 
اأهمية  ف�صتقدرين  الطبيعة،  ع��ا���ص��ق��ات  م��ن  ك��ن��ِت  اإذا  اخل��ا���ص��ة. 
ا�صتخدام  اأو  واجل�صم،  الب�صرة  لتق�صري  احلم�س  دقيق  ا�صتخدام 

حمام الزيوت ال�صاخنة لرتطيب وتكثيف ال�صعر.

مكلفة غري   5-
اجلمالية  امل�صتح�صرات  ل���ص��ت��خ��دام  ال��رائ��ع��ة  امل��م��ي��زات  اأه���م  م��ن 

املكونات  تام على  ب�صكل  فتعتمد  الب�صيطة.  تكلفتها  الع�صوية هو 
الأع�صاب،  ال��ب��ذور،  الطبيعية،  ال��زي��وت  م��ن  وامل��ت��واف��رة  الب�صيطة 
اخل�صروات اأو الفواكه، كما ميكنِك زراعة البع�س منها يف منزلك. 
والتي  منزلك  يف  لديِك  املكونات  من  الكثري  تتوافر  قد  بالطبع، 
تتيح لِك ا�صتخدامها ب�صكل دائم دون القلق من تكلفتها على عك�س 

امل�صتح�صرات التقليدية ذات الأ�صعار الباهظة.
عليِك  التي  الإيجابية  التغريات  من  الع�صوية  املنتجات  اختيار 
لكن يف  للعناية بجمالك،  لي�س فقط  اليومية  اتباعها يف حياتك 

جميع نواحي احلياة.

حميط  منطقة  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال�صائعة  امل�صكلت  اأك���رث  م��ن 
فقط،  الن�صاء  تواجه  ل  والتي  ال�صوداء  ال��ه��الت  هي  العني 
بل والرجال اأي�صاً. هناك العديد من الطرق الطبيعية التي 
ت�صاعد على اإخفاء الهالت ال�صوداء، اإل اأن زيت اخلروع يعد 
امل�صكلة نهائيا. حيث  الفّعالة لعلج تلك  املكونات  اأكرث  من 
يحتوي على ن�صبة هائلة من الأحما�س الدهنية والأوميجا 
كما  بعناية.  املنطقة  تلك  ترطيب  على  ي�صاعد  مم��ا   ،3
عوامل  تكافح  التي  الأك�صدة  م�صادات  على  كذلك  يحتوي 

التلف وانتفاخات اجلفون.
ب�صرة  على  منفرد  ب�صكل  اخل��روع  زي��ت  ا�صتخدام  ميكنِك  ل 

باقي  م��ع  مزجه  ميكن  لكن  الكثيف،  لقوامه  ن��ظ��راً  ال��وج��ه 
العنا�صر الفّعالة للح�صول على نتائج اأف�صل.

لعلج  اخل����روع  زي���ت  ل���ص��ت��خ��دام  ال��ط��رق  اأف�����ص��ل  اكت�صفي 
الهالت ال�صوداء ب�صكل فّعال.

 
الهند جوز  زيت  مع  اخلروع  زيت   1-

اخلطي زيت اخلروع مع زيت جوز الهند مبقادير مت�صاوية 
كما  ال�����ص��وداء،  ال��ه��الت  لعلج  ال��ن��اجت  اخلليط  وا�صتخدمي 
ميكنِك الحتفاظ بهذا اخلليط لل�صتخدام الدائم. لأف�صل 
ال��ن��ت��ائ��ج، طبقي م��زي��ج زي���ت اخل����روع م��ع زي���ت ج���وز الهند 

حركات  يف  ال��ع��ني  حم��ي��ط  منطقة  لتدليك  ي��وم��ي��اً  م��رت��ني 
دائريية برفق. يحتوي كل منهما على الأحما�س الدهنية 
الأ�صا�صية والفيتامينات اللزمة من فيتامني E وفيتامني 
A واللذان ي�صاعدان على تفتيح الب�صرة الداكنة مع ا�صتعادة 

ن�صارة الب�صرة الطبيعية.
 

اخلردل زيت  مع  اخلروع  زيت   2-
على الرغم من نتائج خليط زيت اخلروع مع زيت اخلردل 
تلك  تطبيق  عليِك  اأن��ه  اإل  ال�صوداء،  الهالت  لعلج  الهائلة 
الو�صفة بحذر �صديد. فقد يتفاعل زيت اخلردل مع بع�س 
ال�صديدة.  والتهاباتها  تهيجها  يف  ليت�صبب  الب�صرة  اأن���واع 
¼ ملعقة  زي��ت اخل���روع م��ع  ك��ب��رية م��ن  2 ملعقة  اخلطي 
ينبغي تدليك مزيج  اأق���ل. ل  اأو  زي��ت اخل���ردل  م��ن  �صغرية 
الزيوت على منطقة حميط العني، حيث تت�صبب يف اإح�صا�س 
ب�صيط باحلرق، كما يوؤدي لإدماع العني. فقط طبقيه على 

هيئة نقاط ب�صيطة قبل الذهاب للنوم.
 

اللوز زيت  مع  اخلروع  زيت   3-
اللوز  زي��ت  م��ع  اخل���روع  زي��ت  م��ن  مت�صاوية  كميات  اخلطي 
واحفظيها يف وعاء معقم ونظيف. ي�صتخدم اخلليط الناجت 
التاأكد  عليِك  لكن  ب��رف��ق،  ال��ع��ني  حميط  منطقة  لتدليك 
مزيج  ا�صتخدام  قبل  ج��ي��داً  وال��ي��دي��ن  الب�صرة  تنظيف  م��ن 
ال���زي���وت. مينحك ذل���ك ن��ت��ائ��ج اأك���رث ف��ّع��ال��ي��ة، ح��ي��ث يعمل 
الأ�صا�صية  العنا�صر  بكافة  الب�صرة  تغذية  اخل��روع على  زيت 
اللوز فيتميز  زي��ت  اأم��ا  ال��لزم��ة،  وامل��ع��ادن  الفيتامينات  من 

بخوا�س طبيعية فّعالة لتفتيح الب�صرة.

البارد احلليب  مع  اخلروع  زيت   4- 
تخلط كميات مت�صاوية من زيت اخلروع مع احلليب البارد 
حتى نح�صل على خليط متجان�س ويذوب الزيت متاماً مع 
اخلليط على  ي��وزع  القطن،  با�صتخدام قطعة من  احلليب. 
اخلليط  ي��رتك  ال�����ص��وداء.  وال��ه��الت  العني  منطقة حميط 

10 دقائق ثم ي�صطف باملاء البارد.  على حميط العني ملدة 
الداكنة،  الأماكن  لتفتيح  الفائقة  بخوا�صه  احلليب  يتميز 
التخل�س  على  وي�صاعد  الب�صرة  على  متاماً  لطيف  اأن��ه  كما 
من التهابات العني. اأما زيت اخلروع في�صاعد على الرتطيب 

العميق.  

زيت اخلروع يخل�صك من الهالت ال�صوداء نهائًيا

تقي من العديد من االأمرا�ص وال�ضموم

املنتجات الع�صوية.. البديل الأمثل للحفاظ على �صحة ون�صارة الب�صرة
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رغم املناف�ضة ال�ضعبة يف ال�ضباق الرم�ضاين

روجينا: )كفر دلهاب( جتربة 
خمتلفة ا�صتحقت املغامرة

• ملاذا خ�صت ال�صباق الرم�صاين الفائت 
مب�صل�صل )كفر دلهاب( فح�صب؟

خ�صو�صاً  امل�صل�صل،  يف  الرتكيز  اخ��رتت   -
اأنني كنت اأ�صعى اإىل احل�صور يف عمل فني 
ل ي��ق��ّل جن��اح��ه ع��ن جن���اح جت��رب��ت��ي العام 
رم�صان،  حممد  مع  )الأ�صطورة(  يف  املا�صي 
اأعمال  اأنني تلقيت عرو�صاً للم�صاركة يف  ورغم 
)كفر  ب��اأن  �صعرت  فاإنني  ع��دة جنح معظمها، 
دلهاب( �صيكون له مذاق خمتلف، ل 
�صيما اأنه ميلك اأكرب مقومات 
ال���ن���ج���اح، ف�������ص���ًل ع����ن اأن 
تت�صمنها  التي  املفاجاآت 
الأح�����������������داث وال�����ت�����ي 
باأنني  اأ�صعر  جعلتني 
اإزاء جتربة خمتلفة 
املغامرة،  ت�����ص��ت��ح��ق 
وه�����������و م���������ا ح������دث 
فعًل، اإذ جاءت ردود 
الفعل على امل�صل�صل 
من احللقة الأوىل 
مذهلة  م���ن  اأك�����رث 
اإيل  ب����ال����ن���������ص����ب����ة 
رغ��������م امل���ن���اف�������ص���ة 
ال�صعبة يف ال�صباق 

الرم�صاين.
ر����ص���ح���ك  م������ن   •
ل�����ل�����م�����������ص�����ارك�����ة يف 

العمل؟
اإيّل  حت�������������دث   -
عمرو  ال�صيناري�صت 
����ص���م���ري ع����اط����ف عن 
امل�صروع، علماً باأن ثمة 
جتمعنا،  قوية  �صداقة 
وت�����ع�����اون�����ا �����ص����اب����ق����اً يف 
البداية(  )بعد  م�صل�صل 
م��ع ط���ارق ل��ط��ف��ي، واأّك���د 
ميكن  ل  دوراً  ثمة  اأن  يل 
لأح���د غ���ريي اأن ي���وؤدي���ه يف 
م�صل�صله اجلديد من بطولة 
ي���و����ص���ف ال�������ص���ري���ف واإخ��������راج 
اأح���م���د ن�����ادر ج�����لل. م���ن ثم، 
�صعدت كثرياً لأنني كنت اأمتنى 
التعاون مع فريق عمل حمرتف 

جناحاته كبرية.
• هل وافقت على العمل ب�صبب 

فريق العمل اأم ال�صيناريو؟
ل العن�صران �صبب موافقتي  - �صكنَّ
هاتفني  ع��ن��دم��ا  ال���ع���م���ل.  ع��ل��ى 
م�صهداً  يل  و�صف  �صمري،  عمرو 
ال���غ���ف���ر، ومنه  ب�����ص��ي��خ  ي��ج��م��ع��ن��ي 
درامي  م�صروع  اإزاء  اأن��ن��ي  علمت 
ا�صتثنائي ب�صبب حبكته اللفتة. 
عندما ا�صتلمت ال�صيناريو وقراأته 

يّف  ال�صيناري�صت  ثقة  ب��اأن  علماً  مبوافقتي،  العمل  فريق  اأخ��ربت 
حّملتني اأعباء نف�صية عميقة، اإذ كان يوؤكد اأنه يراهن على تقدميي 

الدور ب�صورة تقنع اجلمهور.
)زهرة(؟ ل�صخ�صية  رت  حت�صنَّ • كيف 

ال�صعوبات  ع��ل��ى  ب��احل��ب  تغّلبت  جماعية  جت��رب��ة  ن��ت��اج  ال��ع��م��ل   -
وخرجت بالأف�صل. عندما و�صلني ال�صيناريو، ُطلب مني اأن اأ�صع 
بناء  �صكلها.  كذلك  ال�صخ�صية،  م��ع  تعاملي  كيفية  ع��ن  ت�����ص��وراً 
عليه، توا�صلت مع اإجني علء التي توّلت مهمة ت�صميم الأزياء، 
وحتدثنا كثرياً يف الأمر، ثم عقدنا جل�صات مع املخرج اأحمد نادر 

جلل الذي حر�س على متابعة اأدق التفا�صيل.
ال�صخ�صية؟ به  تفي�س  الذي  الغمو�س  يف  �صعوبة  جتدي  • اأمل 

- كان املخرج اأحمد نادر جلل حري�صاً من البداية على جل�صات 
التح�صري التي جمعته مع كل ممثل مبفرده، قبل اأن نن�صم اإىل 
اجلل�صات اجلماعية، وخللها كوّنا وجهة النظر حول ال�صخ�صية 
املمتنع،  ال�صهل  باأ�صلوب  التعامل معها  واتفقنا على  كامل،  ب�صكل 

وهو ما حتّقق خلل الت�صوير.
كثريين. انتقاد  مثار  كانت  �صوتك  نربة  • لكن 

- اتفقنا على اعتماد هذه النربة من البداية، ذلك من اأجل تاأكيد 
�صيطرة ال�صخ�صية على اأهل الكفر، واإظهار قوتها و�صلبتها ويف 
الوقت نف�صه الإبقاء على اإيقاعها الذي يتميز بالع�صبية الهادئة 

لثقتها الكبرية يف نف�صها.
الأخرية. اأدوارك  غالبية  متيِّز  الع�صبية  اأن  • نلحظ 

- ل تت�صابه ال�صخ�صيات يف الأدوار التي اأقدمها. مثًل، الع�صبية 
لدى ليلى خمتلفة متاماً عنها لدى �صخ�صيتي يف )الأ�صطورة(، ما 

ي�صكِّل حتدياً بالن�صبة اإيل يف كل جتربة جديدة.
زهرة؟ وبني  بينك  ت�صابه  نقاط  ثمة  • هل 

- )زه���رة( بعيدة عني مت��ام��اً، فهي ت��ربر الأخ��ط��اء التي ترتكبها 
باأية  اأهدافها  حتقيق  اإىل  وت�صعى  الو�صيلة(،  ر  تربِّ )الغاية  مببداأ 
طريقة، بغ�س النظر اإن كانت �صحيحة اأو ل، وما ميكن اأن ي�صببه 
اأو حلماً  اأمنية  ق  اأن اأحقِّ اأنا، فل ميكن  اأما  هذا الأمر للآخرين. 

على ح�صاب اأ�صخا�س اآخرين وبطريقة ت�صّر بهم.
اإليك؟ بالن�صبة  امل�صاهد  اأ�صعب  هي  • ما 

التحولت،  يف  اأي�����ص��اً  ومفاجئة  العمل  يف  �صعبة  م�صاهد  ثمة   -
الزواج.  راجية  اأمامه  تقف  كانت  ال��ذي  ال�صريح  زه��رة  مثل هدم 
ودارت حوله مناق�صات مو�صعة بيني وبني  امل�صهد �صعباً  كان هذا 
اأن  على  وحر�صت  جيداً  ودر�صته  الت�صوير،  قبل  واملخرج  املوؤلف 
تكون التحولت النفعالية يف ال�صخ�صية متنا�صبة مع كل حركة 

تقوم بها.
• كيف تعاملت مع الت�صريبات التي حدثت عرب مواقع التوا�صل 

وقبل نهاية العمل؟
اإىل  الو�صول  اإىل  فال�صعي  العمل،  جن��اح  على  دليًل  اعتربتها   -
يف  جنحنا  اأننا  يوؤكد  لعر�صه  الأوىل  احللقات  مع  امل�صل�صل  نهاية 

جذب انتباه اجلمهور ليتفاعل معنا،
اإذاع����ة احللقة  م��وع��د  ُتك�صف ح��ت��ى  ال��ن��ه��اي��ة مل  اأن   واحل��م��د هلل 
ال�صرية  على  العمل حلفاظه  لفريق  يح�صب  اأم��ر  وه��و  الأخ���رية، 

حتى اللحظات الأخرية.
روجينا: تقول  رم�صان(  )اأهًل  م�صرحيتها  • حول 

جتربة  وه��ي  ال��ت��وايل،  على  ال��ث��اين  للعام  م�صتمرة  )امل�صرحية   -
اإيل، واأنا �صعيدة بنجاحها واإقبال اجلمهور عليها  مهمة بالن�صبة 

وردود فعله اجلميلة التي تبث فينا احلما�صة. 
كذلك حممد رم�صان الذي يتوىل البطولة فنان جمتهد وي�صعى 
حا�صراً  ليكون  جمهود  اأق�صى  ويبذل  جناحه  على  احلفاظ  اإىل 

م�صرحياً با�صتمرار(.

ل حممد رم�صان يوؤجِّ
 )مرزوق واإيتو(

ل حممد رم�صان تقدمي م�صروعه الدرامي )مرزوق واإيتو( الذي كتبه  اأجنَّ
الفنان عمرو يا�صني حتى اإ�صعار اآخر، مكتفياً مب�صل�صله مع �صركة )العدل 

غروب(، وال�صيناري�صت مدحت العدل.
ال�صينما  ب��ني  اجل��دي��دة  م�صاريعه  يف  الرتكيز  اإىل  ي�صعى  امل�صري  النجم 
والتلفزيون، م�صتبعداً من اأجندته نهائياً امل�صروع الذي كان من املفرت�س 

.mbc اأن يقدمه من خلل

�صريين عبد النور: اأخفي 
م�صاعري خلف ابت�صامتي

عرب ح�صابها اخلا�س على اأحد مواقع التوا�صل الجتماعي ن�صرت الفنانة 
اللبنانية �صريين عبد النور �صورة جديدة لها، وعلقت عليها باأنها اإن�صانة 
عادية تخبئ م�صاعر كثرية وراء ابت�صامة مليئة بالفرح. وكتبت: )اأنا اإن�صانة 
وانهالت  ف���رح(.  كلها  ابت�صامة  وراء  كثرية  م�صاعر  اأخ��ف��ي  ج����داً...  ع��ادي��ة 
التعليقات من متابعي �صريين عبد النور على ال�صورة واأثنوا على كلمها 

وعلى جمالها.

كارين رزق اهلل تخرج عن �صمتها
حاولت املمثلة والكاتبة كارين رزق اهلل اأن تبقى �صامتة اإىل حد كبري بعد كثري من الإ�صاعات التي حتدثت عن طلقها من زوجها املمثل فادي 

�صربل وعن علقتها باملمثل رودين حداد.
كارين خرجت عن �صمتها ون�صرت �صورة مع تعليق مبنزلة رد على الأخبار موؤكدة اأنها باقية و�صتبقى مع زوجها وقالت: )باقيني وم�صتمرين 

ورح ن�صل �صوا رغم كل يل �صمعتوا وعم ت�صمعوا ورح ت�صمعوا(.
وكان انت�صر فيديو للممثلة والكاتبة كارين رزق اهلل مع املمثل رودين حداد على مواقع التوا�صل الجتماعي واأثار جدًل وا�صعاً.

�ضاركت الفنانة امل�ضرية روجينا يف م�ضل�ضل 
ال�ضباق  خالل  عر�ص  الذي  دلهاب(  )كفر 
الرم�ضاين، وحّقق ن�ضبة م�ضاهدة مرتفعة 
مع الفنان يو�ضف ال�ضريف. يف هذا احلوار 
تتحدث عن امل�ضل�ضل واأ�ضباب موافقتها عليه، 

اإ�ضافة اإىل م�ضرحيتها )اأهال رم�ضان(.
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العقاقري امل�صادة لاللتهابات تقلل 
خطر الإ�صابة بالنوبات القلبية

اأن العقاقري امل�صادة لللتهابات ميكنها  اإىل  خل�صت درا�صة علمية حديثة 
تقليل خطر الإ�صابة بالنوبات القلبية وال�صكتات الدماغية.

اإن عقار  اآلف م��ري�����س،  ع�����ص��رة  ���ص��م��ل��ت  ال��ت��ي  ال���درا����ص���ة،  وي���ق���ول م��ع��دو 
كاناكينوماب ميكن اأن ميثل اأكرب طفرة يف علج اأمرا�س القلب منذ ظهور 

عقاقري "�صتاتني" خلف�س الكولي�صرتول.
واأ�صارت الدرا�صة اإىل اأن هذا العقار يقلل خطر تكرار النوبات القلبية بن�صبة 
15 يف املئة. ويقول الباحثون اإن الدرا�صة ميكن اأن تب�صر ب� "اآفاق جديدة" 
اجلانبية  واأع��را���ص��ه  العقار  فعالية  يف  ي�صككون  اآخ��ري��ن  لكن  ال��ع��لج،  يف 
وتكلفته. وقالت موؤ�ص�صة القلب الربيطانية اإن هذه "التجربة املثرية التي 

طال انتظارها" ميكن اأن ت�صاعد يف اإنقاذ الأرواح.
"�صتاتني" خلف�س  ع��ق��اق��ري  روت��ي��ن��ي  ب�����ص��ك��ل  ال��ق��ل��ب  م��ر���ص��ى  وي���ت���ن���اول 
الكولي�صرتول، وعقاقري منع جتلط الدم للم�صاعدة على تقليل خطر تكرار 

الإ�صابة بالنوبات القلبية.
قلبية  بنوبات  اأ�صيبوا  مري�س،  اآلف  ع�صرة  تناول  الدرا�صة،  هذه  وخ��لل 

�صابقا، العقار امل�صاد لللتهابات مرة واحدة كل ثلثة اأ�صهر.
ور�صدت التجربة، التي اأجريت يف نحو 40 بلدا، حالة املر�صى ملدة ت�صل 
اإىل اأربع �صنوات، واكت�صفت اأن خطر الإ�صابة بالنوبات القلبية اأقل باملقارنة 

باملر�صى الذين تناولوا "�صتاتني" فقط.
وُعر�صت النتائج يف اجتماع اجلمعية الأوروبية لأمرا�س القلب، الذي ُعقد 

يف مدينة بر�صلونة الأ�صبانية. 
مب�صت�صفى  يعمل  ال���ذي  ري��دك��ري  ب��ول  ل��ل��درا���ص��ة،  الرئي�صي  امل��وؤل��ف  وق���ال 
متثل  الدرا�صة  اإن  هارفارد،  بجامعة  الطب  لكلية  التابعة  للن�صاء  بريغهام 

طويلة". رحلة  يف  فارقة  "علمة 
واأ�صار اإىل اأن النتائج ميكن اأن "تب�صر بحقبة جديدة من العلجات".

اأن  نهائي  ب�صكل  ُنظهر  اأن  على  ق��ادري��ن  اأ�صبحنا  الأوىل،  "للمرة  وق���ال: 
تقليل اللتهابات، بعيدا عن ن�صبة الكولي�صرتول، يقلل من خطر الإ�صابة 

باأمرا�س القلب والأوعية الدموية."
واأ�صاف: "�صيكون لهذا انعكا�صات بعيدة املدى".

وتابع: "راأيت يف حياتي ثلثة ع�صور كربى لأمرا�س القلب الوقائية. يف 
البداية، اأدركنا اأهمية اتباع نظام غذائي وممار�صة الريا�صة والتوقف عن 
التدخني. ويف الع�صر الثاين، راأينا القيمة الهائلة لأدوية خف�س الدهون 
مثري  اأم��ر  وه��و  ال��ث��ال��ث،  الع�صر  م�صارف  على  نحن  والآن  �صتاتني.  مثل 
اإبطاء تطور  "امكانية  اإىل  اأي�صا  ت�صري  النتائج  اإن  للغاية." وقال ريدكري 

بع�س اأنواع ال�صرطان"، لكن هناك حاجة اإىل اإجراء مزيد من الأبحاث.
اإن  الربيطانية،  القلب  موؤ�ص�صة  يف  طبي  مدير  بري�صون،  جريميي  وق��ال 
للحد  كافية  دائما  تكن  "�صتاتني"، مل  الكولي�صرتول، مثل  تقليل  عقاقري 
اأنه ميكن  اإىل  النتائج  "ت�صري  واأ�صاف:  القلبية.  النوبات  تكرار  من خطر 
جنب  اإىل  جنبا  كاناكينيوماب،  مثل  لللتهابات،  امل�صادة  العقاقري  اإعطاء 
مع اأدوية خف�س الكولي�صرتول لعلج الناجني من الأزمات القلبية وتقليل 

خطر الإ�صابة باأزمات قلبية اأخرى".
وقال غارى غيبونز، مدير املعهد القومى للقلب والرئة والدم، اإن النتائج 

قدمت "دليل دامغا".
لكنه دعا اإىل اإجراء مزيد من الأبحاث ب�صاأن النتائج.

واخلرب؟  املبتداأ  وديوان  العرب  كتاب  �ضاحب  • من 
- ابن خلدون 

القرى؟  واأم  االإ�ضتبداد  طبائع  كتاب  موؤلف  • من 
- عبد الرحمن الكواكبي. 

الرئي�ص؟  ال�ضيخ  لقب  �ضاحب  • من 
- ابن �صينا 

الر�ضيديات؟  �ضاحب  اللبناين  االأديب  هو  • من 
- ر�صيد �صليم اخلوري 

بيده؟  قتله  ر�ضالة  حمل  الذي  العربي  ال�ضاعر  • من 
- طرفه بن العبد 

العرب؟  ل�صان  معجم  �صاحب  • من 
- ابن منظور 

به  ي�ضرب  الذي  ال�ضعلوك  اجلاهلي  ال�ضاعر  هو  • من 
املثل ب�ضرعة الرك�ص؟ 

- ال�صنفري

الذباب  منها  العامل.  اأنحاء  جميع  يف  منت�صرة  الذباب  من  جن�س  األف   40 من  اأكرث  هناك  اأن  تعلم  • هل 
الربيع  يف  يحت�صد  ال��ذي  ال�صمالية  الغابات  يف  املنت�صر  الأ�صود  الذباب  اأي�صاً  ومنها  املاألوف،  العادي  املنزيل 
الذبابة  فاإن جناح  الإن�صان. وللعلم فقط،  اإىل قتل  ت��وؤدي  اأن  اإىل  باأعداد ل ح�صر لها، وت�صل درجة ع�صته 

يتحرك يف الثانية الواحدة اأكرث من 330 مرة. 
وتتاألف  الأ�صجار،  من  خمتلفة  �صروب  من  ت�صتخرج  طبيعية  مادة  هو  الكاوت�صوك  املطاط  اأن  تعلم  • هل 
للمطاط  ال�����ص��ن��اع��ي��ة.  ب��ال��ط��رق  اأي�����ص��اً  امل��ط��اط  ينتج  ك��م��ا  م�صبع.  غ��ري  ه��ي��دروك��رب��ون  م��ن  رئي�صي  ب�صكل 
ا�صتعمالت متنوعة نذكر اأهمها: اإطارات ال�صيارات )%75 من املطاط امل�صتهلك(، الأحذية، النعال، املواد 

العازلة للكابلت وغري ذلك. 
• هل تعلم اأن اليود هو عن�صر كيميائي �صبه معدين من جمموعة مولدات امللح. وهو ج�صم �صلب ذو لون 
وهو  متبلرة.  ق�صريات  �صكل  يتخذ  وهو  مزعجة.  ورائحة  معدين  بربيق  يتميز  ال�صواد،  اإىل  �صارب  رم��ادي 
يتواجد ب�صكل ايودورات يف مياه البحر والنباتات البحرية، وهو ي�صتخرج عادة من رماد اأ�صنة اللمينارية. 
ولليود ا�صتعمالت عدة يف املجال الطبي، فهو ي�صتعمل خارجياً كمطهر وداخلياً يف معاجلة الغدة الدرقية 

والأمرا�س الغددية وت�صلب ال�صرايني والروماتيزم. 

الببغاء.. املخادع
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فوائد وجبة االإفطار 
اأن  غ����ذائ����ي����ة  درا�������ص������ة  ق����ال����ت 
ل�صيما  ال�صخا�س  م��ن  كثريا 
يهتمون  ل  ال���������ص����ب����اب  ف����ئ����ة 
عدم  بحجة  الإف���ط���ار،  ب��وج��ب��ة 
اأي �صيء يف  ا�صتطاعتهم تناول 
منهم  ظنا  اأو  الباكر،  ال�صباح 
اأن��ه��ا ت��ع��م��ل ع��ل��ى زي����ادة ال���وزن 

وهذا اعتقاد خاطئ.
وجبة  اأن  ال����درا�����ص����ة  واأك��������دت 

اجل�صم  يح�صل  اأن  يجب  التي  الأ�صا�صية  الوجبات  اأه��م  من  تعد  الإف��ط��ار 
عليها يوميا؛ وذلك لعدة اأ�صباب منها: 

- تقوي اجل�صم.
- ت�صاعد على الرتكيز.

- ت�صاعد على حرق الدهون.
- ت�صاعد يف اكت�صاب الطاقة للقيام باملهام اليومية على اأكمل وجه.

- حت�صن عمل القلب وتن�صط الدورة الدموية باجل�صم. 
الأمرا�س  ملقاومة  املناعة  تقوية  على  تعمل  ال��ع��وام��ل  ه��ذه  اأن  واأ���ص��اف��ت 

وتن�صيط املخ والذهن واجل�صم؛ للقيام باملهام اليومية والتطور للأف�صل.

��اي ه���و امل�����ص��روب امل��ف�����ص��ل ل���دى ع���دد ك��ب��ري ِج�����ّداً من  ي��ع��د ك���وب ال�����صنَّ
بع�س  هناك  ولكن  الطيب  ملذاقه  فقط  لي�س  العامل،  الأ�ْصَخا�س حول 

الدول ت�صتخدمه يف العلج والوقاية من بع�س الأْمرا�س.
اأ�صتاذ التغذية ورئي�س  اأَْو�َصَح الدكتور حممد م�صعود  ويف هذا ال�صدد، 
م��رك��ز م��ع��ل��وم��ات الأم����ن ال��غ��ذائ��ي، اأن ال�����ص��اي ي��ح��ت��وي ع��ل��ى م�صادات 
ل��لأك�����ص��دة ف��ري��دة وق��وي��ة وم��ع��روف��ة ب��ق��درت��ه��ا ع��ل��ى حم��ارب��ة اخلليا 

ال�صرطانية، واأمرا�س القلب، وان�صداد ال�صرايني.
واأَ�َصاَف م�صعود: اأنه ميكن لعادات ال�صرب اخلاطئة التي يتبعها البع�س 
اَبة بالأنيميا اأو النوم  لل�صاي، اأن ت�صبب العديد من امل�صاكل، مثل الإِ�صَ
اأك��رث من  َح��اِل �صرب ال�صاي  ب��الأرق، وذل��ك يِف  ل�صاعات قليلة وال�صعور 

اللزم ملعدلت ت�صل اإىل 10 اأكواب َيْوِمّياً.

متنع  اأخ���رى  وعنا�صر  الكافيني  على  يحتوي  ال�����ص��اي  اأن  اإىل  ���اَر  َواأَ����صَ
اجل�صم؛  م��ن  واحل��دي��د  الكال�صيوم  مثل  املعدنية  الأم���لح  امت�صا�س 
بالأنيميا  ال�صخ�س  ي�صيب  ق��د  ال�����ص��اي  م��ن  ال��ك��ث��ري  ���ص��رب  ��ايل  وب��ال��تنَّ

وه�صا�صة العظام.
بل  اي،  ال�صنَّ ل�صرب  ال�صحية  الطريقة  اأن  م�صعود  اأَْو�َصَح  ذلك  ِب  وِلَتَجنُّ
خلل  من  يكون  به،  املوجودة  للأك�صدة  امل�صادة  امل��واد  من  وال�صتفادة 
اأو ع�صري  اإِ�َصاَفة النعناع  َيْوِمّياً فقط، مع  اأو مرتني  �صرب ال�صاي مرة 
والتي  للأك�صدة  امل�صادة  الكات�صني  م��ادة  على  لْح��ِت��َواِئ��ه  عليه،  ليمون 
تتفاعل ب�صكل كبري مع الليمون والنعناع، وتزيد املواد امل�صادة للأك�صدة 
اَبة  بال�صاي؛ وبالتنَّايل ميكن ال�صتفادة منه ب�صكل �صحي، وجتنب الإِ�صَ

بالأنيميا.

كيف تتناول ال�صاي بطريقة �صحية وتتجنب الإ�صابة بالأنيميا؟

املتناف�ضان جيم�ص ماكماهون وجون بانك�ص يح�ضران بطولة رمينجتون بريد بو�ص العاملية للحية وال�ضوارب يف اأو�ضنت بوالية تك�ضا�ص.   )ا ف ب(

هذا  وك��ان  ببغاء  �صراء  على  البناء  ا�صر  الطويل  والوقت  امللل  ك�صر  وامعانا يف  ال�صيفية  الج��ازة  ق��دوم  عند 
ال�صرار بالجماع مما ا�صطر الب اإىل الذهاب اإىل �صوق املدينة والذي توجد به اعداد �صتي من الطيور ل�صراء 
الببغاء املطلوب.. وبعد جولة كبرية فيه مل يجد طلبه فاخربه احدهم بوجود مزاد للطيور ي�صتطيع ان يجد 
فيه طلبه ومن هنا انطلق الوالد يف طريقه اإىل املزاد الكبري، عندما دخل الوالد املزاد فوجيء مبجموعة كبرية 
من الطيور مبا فيها بع�س الببغاوات وعندما �صمع �صوت البائع ينادي على احد الببغاوات بانه اح�صن النواع، 
امل��زاد وبداأت  بال�صرتاك يف ذلك  ا�صرع الب  ياأكل كثريا ول ي�صدر �صجيجا،  دائما، ل  لبق يف كلمه، نظيف 
املزايدة من 052 ريال فا�صاف الب 05 ف�صمع من يقول ثلثمائة وخم�صني فا�صاف 05 ف�صمع من يقول 
اربعمائة وخم�صني فا�صاف مره ثانية 05 فقال ال�صوت خم�صمائة وخم�صني وهكذا حتى ال�� 007 فلم يزد احد 

عليها وهنا فرح الب وحدث نف�صه بانه ظفر ب�صفقة جيدة ب�صبب هذا ال�صعر الكبري.
 وعندما هم بالذهاب اإىل املثمن لدفع املبلغ املطلوب وا�صتلم الببغاء قرر ان ينظر للببغاء نظرة اخرية ليتاأكد 
من ان نقوده مل تذهب �صدى.. فاقرتب منه وحاول الم�صاك به فما كان من الببغاء ال وان �صرخ فيه وقال له: 
يا عبيط.. يا عبيط، فا�صتعجب الب من �صلطة ل�صان هذا الطري الوقح ويف نف�س الوقت اح�س ان هذا ال�صوت 
لي�س غريبا وفكر قليل ثم نظر للببغاء وقال له 052 فقال الببغاء ثلثمائه وخم�صني.. فزاد الب خم�صني 
فقال الببغاء اربعمائة وخم�صني وهنا �صجت القاعة بال�صحك فقد اكت�صف ان الببغاء هو من كان يزايد على 
�صعره فقال له: ايها الوقح مل تكن خمطاأ انا فعل اكون عبيطا لو ا�صرتيتك، لن اريح البائع منك فالتبق هنا 

فانتما الثنان �صفقة خا�صرة وحمدا هلل اين مل ادفع فيك فل�صا.


