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اإطالة العمر قد ت�صبح ممكنة!

امل�س�ؤولة عن  املنطقة  اكت�سف�ا  اأنهم  املتحدة  ال�اليات  اأكد علماء من 
التحكم مبعدالت ال�سيخ�خة يف اأدمغة الفئران.

وح���ل هذا امل��س�ع قال العامل، دون��غ �سنغ ك��اي، من كلية الطب يف 
يف  اجلذعية  اخلاليا  اأع��داد  اأن  وجدنا  االأمريكية:  ني�ي�رك  جامعة 
منطقة ما حتت املهاد يف الدماغ تتناق�ص مع التقدم بالعمر، ما ي�ؤثر 
على عملية ال�سيخ�خة ب�سكل عام، لكن درا�ساتنا االأخرية اأظهرت اأن 
اال�ستعا�سة عن تلك اخلاليا باأخرى جديدة ميكنه احلد من معدل 
يف  اأي�����س��ا  فعالة  تعترب  العملية  وت��ل��ك  م��ل��ح���ظ،  ب�سكل  ال�سيخ�خة 

حماربة �سيخ�خة العديد من اأع�ساء اجل�سم.
من  العديد  االأخ���رية  ال�سن�ات  يف  العلماء  اكت�سف  ق��ائ��ال:  واأ���س��اف 
ال�����س��ي��خ���خ��ة يف  ع��ل��ى عملية  ب��اآخ��ر  اأو  ب�سكل  ت���ؤث��ر  ال��ت��ي  اجل��ي��ن��ات 
اأن  �ساأنه  من  اجلينات  تلك  بعمل  التحكم  اأن  اأك��د  وبع�سهم  اجل�سم، 
االأخرية  اأبحاثنا  �سياق  ويف  ال�سيخ�خة.  عملية  من  ي�سرع  اأو  ي�ؤخر 
تلك  عمل  اآليات  بع�ص  نعرف  اأن  اأردن��ا  الفئران  على  اأجريناها  التي 
ت�ؤثر  اجلينات  بع�ص  اأن  اكت�سفنا  اجل�سم.  بخاليا  و�سلتها  اجلينات 
اآلية جتدد اخلاليا اجلذعية يف منطقة ما حتت  ب�سكل مبا�سر على 
املهاد يف اأدمغة الفئران، وتناق�ص اأعداد تلك اخلاليا �سرع من معدل 

ال�سيخ�خة املبكرة عند تلك احلي�انات مبعدل 19%.
واجلدير بالذكر اأن علماء من جامعة روت�س�سرت االأمريكية للبح�ث 
اأكدوا منذ فرتة اأنهم ت��سل�ا اإىل معل�مات تتعلق باخلاليا اجلذعية 
ال����ذي ي�سيب  الع�سلي  ال�����س��م���ر  اأع���را����ص  ع��ل��ى حم��ارب��ة  وت�����س��اع��د 
املخربية  درا�ساتنا  خ��الل  قال�ا:  حيث  ال�سيخ�خة،  �سن  يف  االإن�سان 
اجلذعية  اخلاليا  بنزع  قمنا  الفئران،  على  اأجريناها  التي  االأخ��رية 
والحظنا  اأج�سامها،  يف  امل���ج���دة  الع�سبية  باخلاليا  ن�سر  اأن  دون 
قمنا  وعندما  مبكرة،  اأعمار  يف  ع�سالتها  وت�سمر  ت�سيخ  ب��داأت  اأنها 
بحقن اخلاليا اجلذعية يف اأج�ساد الفئران جمددا الحظنا اأنها بداأت 
اأن  اأعرا�ص �سم�ر الع�سالت، وهذا دليل على  تتعافى وتتخل�ص من 
ال�سيخ�خة غري مرتبطة بتده�ر حالة اخلاليا الع�سبية، بل بتجدد 

اخلاليا التي مت�ت يف اأج�سادنا ي�ميا.

هل تتج�ص�س مكن�صة "رومبا" عليك؟
تعترب املكن�سة الروب�تية "رومبا" جزءاً من منظ�مة احلياة الذكية 
دائم  ات�سال  على  فهي  ذكية  اأن��ه��ا  ومب��ا  ح��ال��ي��اً،  ال��ف��رد  يعي�سها  التي 
باالإنرتنت لتتيح للم�ستخدم التحكم فيها حتى عن بعد، وهذا يعني 
ال�سركة  خادم  على  بامل�ستخدم  اخلا�سة  واملعل�مات  البيانات  تخزين 
التابعة لها املكن�سة. من هنا يكمن خطر التج�س�ص اأو ال�سرقة اأو بيع 
املعل�مات. يف منت�سف االأ�سب�ع املا�سي، �سرح املدير التنفيذي ل�سركة 
ال�سركة تخطط  باأن  اأنغيل،  ك�لني  للمكن�سة  املط�رة  روب�ت"  "اآي 
"رومبا" التي يتم جتميعها  بيانات خرائط منازل م�ستخدمي  لبيع 
وتخزينها على خادم ال�سركة وبيعها اإىل اأكرب �سركات التقنية خالل 
بهدف حت�سني  واأب��ل وغ�غل،  اأم���ازون  يعني  وه��ذا  املقبلني،  العامني 
املكيف  مثل  �سل�ص  نح�  على  اأجهزته  وتكامل  الذكي  املنزل  منظ�مة 
ومل��ب��ات االإ���س��اءة وك��ام��ريات امل��راق��ب��ة وغ��ريه��ا م��ن االأج��ه��زة املت�سلة 
يف  ال�سيما  امل�ستهلكني،  غ�سب  كثرياً  اأث��ار  الت�سريح  هذا  باالإنرتنت. 
االإل��ك��رتوين واحلماية من  االأم���ن  باأهمية  ال��ع��ام  ال���ع��ي  تنامي  ظ��ل 
املقبلني  امل�ستخدمني  ق��رارات  على  �سلباً  واأث��ر  القر�سنة واالخ��رتاق، 
زعزع  كما  روب�ت"،  "اآي  مكان�ص  ال�سيما  الذكية،  املكان�ص  �سراء  على 
ثقة امل�ستهلكني يف ال�سركة.  ومن املعروف اأن املكن�سة تق�م با�ستخدام 
املنزل  م�سح  بعمل  اخلرائط  ور�سم  الف�ري  الب�سري  التعرف  تقنية 
الأر�سية كل غرفة ور�سد  التف�سيلية  لتبني خريطتها  غرفة غرفة، 
للن�افذ واجلدران واالأثاث وزوايا احل�ائط، لي�ساعدها على ال�سري يف 
خط�ط م�ستقيمة دون عقبات مل�سارها.  واأكد اأنغيل مراراً على عدم 
حت�سني  بهدف  نبع  قرارها  واأن  عمالئها،  بيانات  ببيع  ال�سركة  قيام 
جتربة التنظيف الذكية داخل املنزل، ومن اأجل اإتاحة فر�سة للعمالء 
ا�ستقبال اإعالنات عن اأجهزة ذكية تت�افق مع املكن�سة اأو اأي جهاز ذكي 
اأجهزته  وت���اف��ق  الذكي  املنزل  تعزيز مفه�م  اأج��ل  امل��ن��زل، من  داخ��ل 
اأن  اأي�ساً  اأك��د  كما  واآم��ن.  ومريح  �سل�ص  باأ�سل�ب  بينها  فيما  والعمل 
اأخرى �س�ى مب�افقة العميل  املعل�مات لن يتم تداولها مع �سركات 
اأن ال�سركة مل ولن تبيع خرائط  اإىل  اإذن مبا�سر منه، م�سرياً  واأخ��ذ 
عمالئها وبياناتهم مع �سركات اأخرى، م��سحاً اأن ال�سركة مل تدخل 

يف مناق�سات مع �سركات اأخرى ح�ل تبادل املعل�مات.
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اأ�صرار جديدة عن انفجارات اأ�صعة غاما
متكن العلماء اأخرياً من ك�سف بع�ص اأ�سرار االإنفجارات ال�سعاعية الهائلة 
�سيحة  الفلك  علماء  عاي�ص  حيث  باالألغاز،  واملليئة  الك�ن  يف  تظهر  التي 
اإج��اب��ات عن  وق��دم  قبل  تكن متاحة من  بتفا�سيل مل  اأ���س���د  لثقب  امليالد 

اأ�سئلة كانت غا�سة حتى الآن.
تعد انفجارات اأ�سعة غاما من اأق�ى االنفجارات، وتظهر بق�ة يف الك�ن كله 
االنفجارات  هذه  اأ�سرار  ك�سف  من  الباحثني  من  عدد  متكن  وقد  تقريبا، 
املليئة باالألغاز حتى االآن بتفا�سيل ال مثيل لها. وقد عاي�ص علماء الفلك 
�سيحة امليالد لثقب اأ�س�د بتفا�سيل مل تكن متاحة من قبل. ويق�ل فريق 
بحث بقيادة العاملة اإلي�ن�را ترويا من جامعة ماريالند، هذا الفريق الذي 
اجلديد  البحث  اإن  الطبيعية،  "نيت�سر" للعل�م  ن�سرت مبجلة  درا�سة  اأعد 
تت�سح من  اأ�سئلة مل  كليا، ويجيب عن  �سعاعيا  انفجارا  ي�سمى  يتعلق مبا 
قبل عن هذه الظاهرة حتى الي�م. وتق�ل ترويا يف بيان لها عرب جامعتها: 
"اأ�سعة غاما متثل اأحداثا كارثية، الأنها ترتافق مع انفجارات لنج�م هائلة 
تبلغ اأحجامها خم�سني �سعفا من �سم�سنا". وت�سيف ترويا قائلة: يف ث�ان 
ميكن اأن تطلق هذه العملية طاقة ت�ساوي ما يطلقه جنم بحجم �سم�سنا 

ط�ال حياته، ونحن مهتم�ن باأن نفهم كيف ميكن لهذا اأن يحدث.
اأ�سعة غاما  اأن  اإال  تقريبا،  كله  الك�ن  الهائلة ترى يف  االنفجارات  اإن هذه 
مكان  يف  حتذيرات  بال  وتت�هج  ث���ان  اإال  ت�ستمر  ال  الأنها  روؤيتها،  ي�سعب 
تلك  لهم حظ يف مالحظة  ك��ان  الفلك  علماء  اأن  ال�سماوات. غري  ما من 
االأ�سعة ي�م اخلام�ص والع�سرين من ي�ني� 2016 : حيث اكت�سف القمر 
الف�ساء  هيئة  يتبع  "فريمي" وه�  وامل�سمى  غاما  اأ�سعة  ملراقبة  ال�سناعي 
اأوت�ماتيكيا جلميع  اأ�سعة غاما واأر�سل بيانا  االأمريكية )نا�سا( �سعاعا من 
املرا�سد يف العامل، فتمكن تل�سك�ب اإياك-ما�سرت، االآيل الرو�سي اأي�سا من 

مراقبة ال�سعاع وه� ما يزال يف مرحلته الن�سطة. 

الهند ت�صبط خمدرات 
بـ500 مليون دوالر

الهندية  ال�س�احل  خفر  ق���ات  �سبطت 
تبلغ  الهريوين  من  كيل�جرام   1500
35 مليار روبية )546 ملي�ن  قيمتها 
وو�سفتها  جت��اري��ة،  �سفينة  م��ن  دوالر( 
باأكرب عملية نقل خمدرات ك�سف�ا عنها 

على االإطالق.
واعرت�ص خفر ال�س�احل ال�سفينة، التي 
كانت تنقل املخدرات قبالة �س�احل والية 
ج�جارات غربي البالد، واأح�سرتها اإىل 

مدينة ب�ربندر ال�ساحلية .
وقال اأبهي�سيك ماتيمان، املتحدث با�سم 
اأب���اد  وزارة ال���دف���اع، م��ن م��دي��ن��ة اأح��م��د 
اإن����ه: مت اعرتا�ص  ال����الي���ة  اأك����رب م���دن 
طريق ال�سفينة، بعدما تلقت ق�ات خفر 
�سرية  وحت��ذي��رات  معل�مات  ال�����س���اح��ل 

من وكاالت ا�ستخبارات. 
وقالت ق�ات خفر ال�س�احل اإن هذه اأكرب 
يف  �سبطها  ي��ت��م  خم����درات  ن��ق��ل  �سحنة 

البالد اإىل الي�م.
وج���رى اح��ت��ج��از ع���دد م��ن اأف����راد طاقم 
ال�سفينة ال�ستج�ابهم بينما جتري ق�ات 
خفر ال�س�احل وال�سرطة ووكاالت اأخرى 

حتقيقا م�سرتكا يف ال�اقعة.
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اأكرب قلب على 
وجه االأر�س

امللكي  اأون���ت���اري����  ي��ع��ر���ص م��ت��ح��ف 
قلب  الكندية  ت���رون��ت���  مدينة  يف 
احل�ت االأزرق، اأكرب قلب على وجه 
االأر����ص، مم��ا يتيح ل���زواره فر�سة 
الع�س�  ه����ذا  ع��ل��ى  ن���ظ���رة  اإل����ق����اء 
القلب  وان��ت��زع  كثب.  ع��ن  ال�سخم 
من اأحد ح�تني اأزرقني جرفتهما 
امل��ي��اه اإىل ���س���اط��ئ ن��ه��ر ت���روت يف 
اإقليم ني�فاوندالند والبرادور بعد 

نف�قهما قبل نح� ثالث �سن�ات.
كان القلب قبل انتزاعه يزن 181 

كيل�جراما على االأقل.
م�ساعد  ل����ي����م  ب������ريت�������ن  وق���������ال 
املتحف  ال��ث��دي��ي��ات يف  ع��ل��م  اأم����ني 
الدينا�س�رات  "بع�ص  ل���روي���رتز 
كال�س�روب�دا اأط�ل لكن من حيث 
ال�زن فاإن احل�ت االأزرق ه� اأثقل 
ح��ي���ان ع��ا���ص على االأر�����ص وقلبه 

بالطبع ه� اأكرب قلب".
وم����ن ال����ن����ادر ال���ع���ث����ر ع��ل��ى جثث 
للح�ت االأزرق الأنها عادة ما تغرق 
الده�ن  الأن  املحيطات  قيعان  يف 
ن�سبيا من  اأق��ل  تك�ن  اأج�سامها  يف 
مثيلتها يف اأن�اع احليتان االأخرى.

» يف انتظار ال�صنونوات « يفوز 
بجائزة مهرجان وهران 

اأ�سدل ال�ستار على الدورة العا�سرة 
ال����دويل للفيلم  مل��ه��رج��ان وه����ران 
اجلزائري  الفيلم  بتت�يج  العربي 
بجائزة  ال�����س��ن���ن���ات(  ان��ت��ظ��ار  )يف 
االأف���الم  مل�سابقة  ال��ذه��ب��ي  ال���ه��ر 

الروائية الط�يلة.
اأف�سل  ج��ائ��زة  الفيلم  ح�سد  كما 
اإخ�����������راج وح�������س���ل ع���ل���ي���ه���ا ك���رمي 

م��ساوي.
يتناول الفيلم حياة ثالثة اأ�سخا�ص 
ويتعاي�س�ن  احلا�سر  يف  يعي�س�ن 
م���ع���ه ل��ك��ن��ه��م مل ي��ت��خ��ل�����س���ا من 
يالحقهم  ي��ب��ق��ى  ال�����ذي  امل���ا����س���ي 

ويخلط ح�ساباتهم.
بجائزة  ف���از  ذات���ه���ا  امل�����س��اب��ق��ة  ويف 
اأف�سل ممثل ال�س�ري اأمين زيدان 
اإخراج  )االأب(  فيلم  يف  دوره  ع��ن 
با�سل اخلطيب فيما ذهبت جائزة 
للبنانيتني  اأف�سل ممثلة منا�سفة 
قه�جي  واألك�سندرا  حمزة  داري���ن 
عن دورهما يف فيلم )ورقة بي�ساء( 

اإخراج هرني بارجي�ص.
وفاز بجائزة اأف�سل �سيناري� الفيلم 
تاأليف  م���ن  )حم���ب�������ص(  االأردين 

�س�يف بطر�ص ونادية علي�ات.
ابن  )اأوغ�سطين��ص..  فيلم  وف��از 
�سمري  امل�سري  للمخرج  دم�عها( 
التي  "اجلمه�ر"  ب��ج��ائ��زة  ���س��ي��ف 
اآراء  ا���س��ت��ط��الع  ب���ن���اء ع��ل��ى  ت���ق���دم 
فيلم  وه������  امل����ه����رج����ان.  م��ت��اب��ع��ي 

جزائري ت�ن�سي م�سرتك.

ويحذر االأطباء من اإهمال اأعرا�ص ارتفاع �سغط الدم عند 
الن�ساء، اإذ من املمكن اأن ي�ؤدي خا�سة بعد انقطاع الطمث، 
الن�ساء الالتي  ال�سيخ�خة ال�سيما لدى  لالإ�سابة بخرف 
لتقرير  وفقا  الك�لي�سرتول،  وزي��ادة  ال�سمنة  من  يعانني 

ن�سره م�قع "اأب�تيكني اأوم�ساو" االأملاين.
اأن االأط��ب��اء يرجح�ا  اإال  اأدل���ة قاطعة،  ورغ��م ع��دم وج���د 
انقطاع  للمراأة مع  التي حتدث  اله�رم�نية  التغريات  اأن 
معدالت  ارت����ف����اع  وراء  ال�����س��ب��ب  ه���ي  ال�����س��ه��ري��ة  ال�������دورة 
ه�رم�ن  اأن  املعروف  ومن  ال��دم.  �سغط  بارتفاع  االإ�سابة 
اأمرا�ص  م��ن  ال���ق��اي��ة  يف  مهما  دورا  يلعب  اال���س��رتوج��ني 
ال�سرايني كما اأن اله�رم�نات االأنث�ية ت�ساعد على �سه�لة 
ات�ساع ال�سرايني وحت�سني �سخ الدم مقارنة بالرجال. ومع 
دخ�ل املراأة للخم�سينات واأحيانا قبل ذلك، يرتاجع انتاج 
ب�سكل وا���س��ح، كما تزيد اخل��ط���رة يف ظل  االأ���س��رتوج��ني 

وج�د ع�امل اأخرى كقلة احلركة وزيادة ال�زن.

ا�ستعداد خا�ص للخم�سينات
امللفت لالنتباه اأن زيادة امللح يف الطعام يعد من االأ�سباب 
املحفزة على اإ�سابة الرجال بارتفاع �سغط الدم، لكن املراأة 
يف فرتة ما قبل انقطاع الطمث ال ت�ساب بارتفاع ال�سغط 
االأم��الح، كما ت��سح الربوفي�س�ر  زي��ادة تناول  حتى رغم 
االأملانية فريا ريجنيت�ص ت�ساغرو�سك، مديرة معهد اأبحاث 
اأمرا�ص اجلن�سني يف برلني. وتق�ل الطبيبة يف ت�سريحات 
اإن هذا  اأوم�ساو" املعني ب�س�ؤون ال�سحة،  "اأب�تيكني  مل�قع 
ا�ستهالك  تقليل  يف  امل���راأة  تبداأ  اأن  ل�سرورة  ي�سري  االأم��ر 
امللح يف االأربعينات الأن عامل احلماية الهروم�ين �سيبداأ 

يف الرتاجع.
وب�سكل عام تن�سح ريجينت�ص ت�ساغرو�سك، الن�ساء الالتي 

يقرتبن من اخلم�سني، باحلر�ص على قيا�ص �سغط الدم 
ب�سكل منتظم وممار�سة الريا�سة واحلر�ص على التغذية 

ال�سحية وحماولة اإنقا�ص ال�زن يف حال وج�د �سمنة.

يهدد حياة الأطفال
التي  االأم��را���ص  قائمة  على  ال���دم  ارت��ف��اع �سغط  يكن  مل 
ت�����س��ي��ب االأط����ف����ال، ل��ك��ن االأم�����ر ي��ت��غ��ري االآن ب�����س��ك��ل دفع 
�سن  بعد  لالأطفال  مبكرة  فح��سات  ب��اإج��راء  للمطالبة 
�سمن  ال��ط��اق��ة  وم�����س��روب��ات  ال�سريعة  ال���ج��ب��ات  الثالثة. 

االأ�سباب التي يرجحها اخلرباء.
ولكن  ال�سن  بكبار  ال���دم  �سغط  ارت��ف��اع  يرتبط  م��ا  غالبا 
االأطفال واملراهقني يعان�ن من  هناك عددا متزايدا من 
اأطباء  كبري  ب�ت�سا،  روب���رت  ق��ال  ذل��ك  ع��ن  امل�سكلة.  ه��ذه 
ق�سم اأمرا�ص قلب االأطفال يف م�ست�سفى مي�نخ اجلامعي 
من  ع�سر  ال�سابع  يف  ال��دم  ل�سغط  العاملي  الي�م  مبنا�سبة 
ارت��ف��اع وا���س��ح يف معدالت  ن�ستطيع ر���س��د وج����د  م��اي���: 

�سغط الدم يف دول غربية. 
دائما  ك��ان هناك  اأن��ه  الرغم من  اأن��ه على  واأ���س��اف ب�ت�سا 
االإ�سابة  ب�سبب  الدم  ارتفاع يف �سغط  يعان�ن من  اأطفال 
منذ  هناك  اأن  اإال  املثال،  �سبيل  على  الكلى  اأمرا�ص  باأحد 
ب�سعة �سن�ات تزايدا يف اأعداد االأطفال امل�سابني بال�سمنة 
باالأطفال  اخلا�سة  القلب  الأق�سام  حت�يلهم  يتم  ال��ذي��ن 

ب�سبب اإ�سابتهم بارتفاع �سغط الدم.
واالأوعية  ال��ق��ل��ب  اأم���را����ص  يف  االأمل�����اين  اخل��ب��ري  اأن  غ���ري 
الدم�ية يرى اأنه ال يزال هناك نق�ص يف ال�عي ال�سروري 
ل��دى االأ���س��ر ول��ك��ن اأي�سا ل��دى االأط��ب��اء "مما ي����ؤدي اإىل 
معاجلة ه�ؤالء االأطفال بعقاقري غري �سرورية متاما، رغم 
الن�ساط  ال���زن مب�ساعدة  ال�سحيح ه� خف�ص  العالج  اأن 

و�سدد  ب�ت�سا.  ال��ربوف��ي�����س���ر  اأو���س��ح  ح�سبما  الريا�سي" 
اأ�سل�ب حياة  على  الرتكيز  على �سرورة  االأمل��اين  الطبيب 
املراهقني ب�سكل اأق�ى وذلك يف �س�ء االأمرا�ص اخلطرية 
اأو  ال�سدرية  الذبحة  مثل  البل�غ  �سن  يف  تهددهم  ال��ت��ي 

ال�سكتة الدماغية اأو الف�سل الكل�ي.

اأهمية الفح�ص املبكر
اأنه يجب على �سبيل املثال مناق�سة  وراأى اخلبري االأملاين 
حظر امل�سروبات الغازية يف املدار�ص، وكذلك فر�ص �سريبة 
مل  م�سيفا:  ال�سريعة  ال�جبات  منتجات  على  ا�ستثنائية 
ي�ستطع �سناع القرار ال�سيا�سي حتى االآن ا�ستجماع الق�ى 

املطل�بة للتعامل ب�سكل ق�ي مع هذه الق�سية. 
االأطباء يف مركز طب  اإلكه ك�ل، كبرية  االأ�ستاذة  و�سمت 
اجلامعي،  ه��اي��دل��ربغ  م�ست�سفى  يف  وال��ن��ا���س��ئ��ة  االأط���ف���ال 
ال�سمنة  اإن  قائلة  ب�ت�سا  الربوفي�س�ر  �س�ت  اإىل  �س�تها 

لدى االأطفال اأحد االأ�سباب التي تبعث على القلق .
االأطفال  ل���دى  ال����دم  "�سغط  بلجنة  ال��ع�����س���  واأ���س��اف��ت 
كل  ال���دم:  ل�سغط  االأمل��ان��ي��ة  للرابطة  التابعة  والنا�سئة" 
طفل من اأربعة اأطفال م�سابني بالبدانة يعاين من �سغط 

الدم. 
غري اأن االأ�ستاذة ك�ل اأو�سحت اأي�سا اأن االأطفال اأ�سحاب 
الدم  ب�سغط  اأي�����س��ا  ي�����س��اب���ا  اأن  مي��ك��ن  الطبيعي  ال�����زن 
ولكنها  لعالجه،  املبكر  الت�سخي�ص  اأهمية  على  و���س��ددت 
اإن  وقالت  الت�سخي�ص  ه��ذا  �سع�بة  ذات��ه  ال�قت  اأك��دت يف 
ارت���ف���اع �سغط ال���دم ل���دى االأط���ف���ال ي��ظ��ل غ��ري ملح�ظ 
الدم  ل�سغط  االأوروب��ي��ة  اجلمعية  ف��اإن  لذلك  الغالب.  يف 
لدى  ال��دم  �سغط  ارت��ف��اع  لعالج  العامة  مبادئها  راج��ع��ت 

االأطفال والنا�سئة ونقحتها.

يف  به  الن�ساء  اإ�سابة  وقلة  اأكببر  ب�سكل  بالرجال  ارتباطه  رغم 

�سنوات ال�سباب، اإل اأن ارتفاع �سغط الدم ي�سكل خطرا على الن�ساء 

بها خا�سة بعد  املراأة لاللتزام  ن�سائح خا�سة حتتاج  اأكر.  ب�سكل 

الأربعينات من العمر.

القلبية  بال�سكتات  الإ�سابة  اأ�سباب  اأهم  من  الدم  �سغط  ارتفاع 

عند  الدم  �سغط  ارتفاع  خماطر  من  الأطباء  ويحذر  والدماغية، 

الن�ساء حتديدا، نظرا لأنه من الأمرا�ص التي حتمل عند بع�ص 

الن�ساء والأطباء اأي�سا ختم "املر�ص الرجايل". وت�سري 

لإ�سابة  عر�سة  اأكببر  الرجال  اأن  اإىل  الدرا�سات 

بارتفاع �سغط الدم حتى اخلام�سة والأربعني. لكن 

الو�سع يتغري بعد مرحلة انقطاع الدورة ال�سهرية، 

بني  باملر�ص  الإ�سابة  معدلت  تزيد  اإذ 

الن�ساء ب�سكل اأكر من الرجال.

علماء رو�س يطورون 
دواًء فعااًل �صد االإنفلونزا

ط����ر ع���دد م��ن ال��ع��ل��م��اء ال��ت��اب��ع��ني جلامعة 
ن���ف������س��ي��ب��ري���س��ك ل��ل��ك��ي��م��ي��اء احل��ي���ي��ة يف 
رو�سيا دواء جديدا قادرا على حماربة عدد 

من �سالالت فريو�ص االإنفل�نزا.
"اأثناء  العلماء:  قال  للح�سافة  ويف حديث 
ال��ت��ج��ارب ال��ت��ي اأج��ري��ن��اه��ا ع��ل��ى ع���دد من 
ال��ط��ب��ي��ة ال���س��ت��خ��ال���ص مركبات  ال��ن��ب��ات��ات 
قادرة على حماربة الفريو�سات التي ت�سبب 
حم�ص  من  مركبات  ا�ستخل�سنا  ال��ع��دوى، 
 glycyrrhetinic الغلي�سريريتينيك، 
تلك  ال�����س������ص.  ع���رق  ج����ذور  م���ن   ،acid
اأظهرت قدرة عالية على حماربة  املركبات 
االإنفل�نزا،  فريو�سات  من  عديدة  �سالالت 

."А وخ�س��سا الفئة
اأجروها  التي  التجارب  اأن  العلماء  واأو�سح 
امل��رك��ب��ات على  فعالية  اأث��ب��ت  ال��ف��ئ��ران  على 
ملح�ظ  ب�سكل  ال��ف��ريو���س��ات  اأع���داد  تقليل 
كما  باالإنفل�نزا،  امل�سابة  الفئران  رئ��ات  يف 
تخفيف  على  ملح�ظ  ب�سكل  �ساعدت  اأنها 
اأع����را�����ص امل���ر����ص و���س��اه��م��ت يف احل����د من 

االلتهابات الرئ�ية.
اأمال  تعطي  لنتائج  تلك  اأن  اإىل  واأ����س���اروا 
كبريا يف تط�ير ن�عية االأدوي��ة املخ�س�سة 
من  كما  امل�ستقبل،  يف  االإن��ف��ل���ن��زا  مل��ح��ارب��ة 
جديدة  اأدوي����ة  اإن��ت��اج  يف  ت�ساعد  اأن  �ساأنها 

قادرة على حماربة االلتهابات الرئ�ية.

ارتفاع �صغط الدم.. خطر يت�صلل للمراأة بعد اخلم�صني



األربعاء   2   أغسطس    2017  م   -   العـدد  12086  
Wednesday  2   August   2017  -  Issue No   12086

22

�ش�ؤون حملية

برعاية وح�سور �سعيد بن طحنون 

اإ�صهار اأول جمعية بالدولة لرعاية وبر الوالدين
نائب مدير اإدارة جمعيات النفع العام بوزارة تنمية املجتمع يبارك النطالقة الأوىل

•• العني-الفجر:
ت�صوير-حممد معني:

اآل  طحن�ن  بن  �سعيد  ال�سيخ  معايل  وح�س�ر  برعاية 
نهيان اأعلن عن تد�سني اأول جمعية لرعاية ال�الدين 
ال��ع��ني وتت�ا�سل  ال��رئ��ي�����س��ى مب��دي��ن��ة  ل��ي��ك���ن م��ق��ره��ا 
ل��ه��ا يف  ف���روع  م��ت��خ��ذة  ال��دول��ة  م���دن  اإىل  اهتماماتها 

االأمارات بهدف تعميم الفائدة .
"اأيال  فندق  ا�ست�سافها  التي  االحتفالية  ب��داي��ة  ويف 
اأحمد  املجتمع  تنمية  وزارة  م��ن  وح�سرها  جراند" 
العام  النفع  ذات  اإدارة اجلمعيات  نائب مدير  اخلدمي 
ب�زارة تنمية املجتمع واأحمد اآل �س�دين رئي�ص جمل�ص 
طحن�ن  بن  �سعيد  ال�سيخ  معايل  اأك��د  اجلمعية،  اإدارة 
الذي  ال��ه��ام  ال���دور  على  للجمعية  الفخري  الرئي�ص 
"جمعية  اأ�سم  اأن تق�م به اجلمعية التي حتمل  ميكن 
االآب���اء  رع��اي��ة  ال�الدين" يف  وب���ر  ل��رع��اي��ة  االإم������ارات 
اإ���س��اف��ة اإىل ح��ث االأب��ن��اء على  واالأم��ه��ات م��ن امل�سنني 
الرعاية  وتقدمي  واالأم��ه��ات  باالآباء  االهتمام  �سرورة 
االإمارات  دول��ة  اأن  اإىل  معاليه  لهم-م�سريا  ال��الزم��ة 
من  الفئة  لهذه  االهتمام  م��ن  كبرية  م�ساحة  تعطي 
اإىل  باالن�سمام  املبادرة  اإىل  اجلميع  ال�سن-ودعا  كبار 
اجلمعية  هذه  اأن  على  م�ؤكدا  ال�ليدة  اجلمعية  هذه 
القائمني عليها  �س�ف حتظى باهتمام اجلميع ولي�ص 

فقط.
اآل �س�دين رئي�ص جمل�ص  اأحمد  اأ�ستعر�ص  من جانبه 
اإدارة اجلمعية اأهداف اجلمعية لياأتي يف مقدمة هذه 
االأهداف رعاية ال�الدين وامل�سنني ممن ال عائل لهم 
حيث  برعايتهم  اأ�سرهم  ظ��روف  ت�سمح  ال  اللذين  اأو 
مع  بالتن�سيق  ال��رع��اي��ة  ه��ذه  ت���ف��ري  للجمعية  ميكن 
اجلهات املخت�سة اإ�سافة اإىل تقدمي امل�ساعدات املالية 
امل�ؤقتة يف حالة ال�سرورة اإىل جانب ت�ثيق العالقات 
نف�ص  واخلا�سة يف  امل�ؤ�س�سات احلك�مية  والتعاون مع 

املجال.
مل  االأه���داف  اأن  اجلمعية  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وق��ال 
ت��ت���ق��ف ع��ن��د ه���ذا احل��د-ب��ل-ت�����س��م��ل اع����داد وتنفيذ 
االإر�سادية وتنمية ه�ايات مرتادي اجلمعية  الربامج 
بع�ص  اإج��ادة  من  متكنهم  التي  باخلربات  وتزويدهم 
االأ�س�اق اخلريية واالجتماعية  اإقامة  –احلرف- مع 
الدولة من  ال�سحية يف  التن�سيق مع اجلهات  وكذلك 
اأجل  متابعة حالتهم ال�سحية مع اإطالق ج�ائز �سن�ية 
تهدف اإىل تقدمي اأف�سل املمار�سات لهذه الفئة . وقال 
هذه  مثل  اأن  �س�دين  اآل  اأحمد  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
اإيجابا على االأ�سرة االإماراتية  املبادرات �س�ف تنعك�ص 
رعاية  اأن  ع��ل��ى  م���ؤك��دا  ك��ك��ل  املجتمع  ع��ل��ى  وب��ال��ت��ايل 
نهيان  اآل  طحن�ن  ب��ن  �سعيد  ال�سيخ  معايل  وح�س�ر 
التد�سني  احتفالية   – للجمعية  ال��ف��خ��ري  الرئي�ص 
�س�ف ي�سهم وب�سكل مبا�سر يف تفعيل االأهداف التي من 
اأجلها اأن�سئت اجلمعية خا�سة اإذا علمنا اأن ن�سر ثقافة 
)بر ال�الدين( واإعداد الك�ادر الب�سرية التي ميكن اأن 
ت�سهم يف هذا �س�ف ي�ساعد على ت�سافر اجله�د التي 
ت�سب جميعها يف خدمة املجتمع واحلد من ال�سلبيات 
امل�سنني من  االآب����اء واالأم��ه��ات  ت���اج��ه  اأن  ال��ت��ي ميكن 
الق�ة  وبهذه  اجلمعية  اإط��الق  اأن  على  واأك��د  اأبنائهم 
لبع�ص  ال�سل�كيات  لتعديل  هي دع�ة "ترب�ية" اأي�سا 
االأبناء جتاه اآبائهم واأمهاتهم-م�سريا اإىل اأن جمتمع 
االإمارات لديه نخبة من الك�ادر التي ميكن اأن ت�سهم 

وب�سكل مبا�سر يف اجل�انب الرتب�ية .
كما اأكد رئي�ص جمل�ص االإدارة على الدور الذي ميكن 
والعمل  االنطالقة  تدعيم هذه  االإع��الم يف  يلعبه  اأن 

على حث املجتمع لتبني مثل هذه املبادرات.
هذا وت�سم اجلمعية من اأع�ساء جمل�ص االإدارة حممد 
االإدارة وع�س�ية  رئي�ص جمل�ص  نائب  الكعبي  خمي�ص 

الغيثي  را�سد  وحممد  امل�ساعد  �سامل  من-�سهيل  كل 
واأحمد مراد البل��سي ومرمي مبارك ب�ثاين وحممد 
�سالح  وحممد  دروي�����ص  علي  ون�سرين  النقبي  عبيد 
احلمادي. ويف ختام االحتفالية قدم اأحمد اآل �س�دين 
درع اجلمعية ملعايل ال�سيخ �سعيد بن طحن�ن اآل نهيان 
تقديرا لدور معاليه يف اإ�سهار اجلمعية لتحتل مكانتها 

املرم�قة يف املجتمع-وبدوره قام معايل ال�سيخ �سعيد 
اإدارة  نائب مدير  اأحمد اخل��دمي  بتكرمي  بن طحن�ن 
املجتمع  تنمية  ب�����زارة  ال��ع��ام  ال��ن��ف��ع  ذات  اجل��م��ع��ي��ات 
اأيال  وفنادق  منتجعات  ع��ام  مدير  تكرمي  اإيل  اإ�سافة 
من  اأع��ل��ن  ال��ذي  للقاء  ال�ست�سافتها  �س��سان  حممد 

خالله اإ�سهار اجلمعية.  

ا�ستعدادًا للثورة ال�سناعية الرابعة
ق�صة جناح طالبة اإماراتية من جامعة االإمارات 

تقنية  اإنتاج  ت�صدر  امل�صتقبل" يف  "جامعة 
طريان رائدة عرب الطباعة ثالثية االأبعاد

•• العني - الفجر 

الك�ادر ال�طنية  امل�ستقبل" يف رعاية  "جامعة  االإم��ارات  تعزيزا لروؤية جامعة 
امل�ؤهلة من املبتكرين واملبدعني عرب كلياتها وبراجمها العلمية املتخ�س�سة ذات 
اجل�دة العالية لل�فاء مبتطلبات امل�ستقبل، وم�اجهة لتحديات الث�رة ال�سناعية 
الرابعة، و�سمن �سل�سلة جناحات املراأة االإماراتية مل�اكبة متطلبات هذه الث�رة، 
على  واحلا�سلة   ، ربيعاً   25 ذات  الك�يتي  مرمي  املاج�ستري  طالبة  ا�ستطاعت 

ق�سم  م�����ن  ال���ب���ك���ال����ري��������ص  �����س����ه����ادة 
الهند�سة امليكانيكية بكلية الهند�سة يف 
اجلامعة، باأن تك�ن من اأوائل امل�اطنات 
االإماراتيات الل�اتي �ساركن يف م�سروع 
منطقة  يف  ال����رائ����دة  ����س���رتات���ا  ���س��رك��ة 
اخل��ل��ي��ج وال�����س��رق االأو����س���ط يف �سناعة 
الطريان الإنتاج تقنية حديثة بالتعاون 
اأيرب�ص  العاملية  ال�����س��رك��ات  ك��ربى  م��ع 
وتقنية  فنية  حل�ل  الإي��ج��اد  �سيمنز،  و 
الطباعة  امل��ج��ال ع��رب  ه��ذا  متقدمة يف 
م�ساركة  وت���ع���ت���رب  االأب�����ع�����اد.  ث���الث���ي���ة 
ط��ال��ب��ة امل��اج�����س��ت��ري م���رمي ال��ك���ي��ت��ي يف 
ه����ذا امل�������س���روع ع���رب ال���ربن���ام���ج ال���ذي 
ت�فره جامعة االإمارات يف مدينة العني 

خط�ة اأخرى يف م�سريتها العلمية وحياتها املهنية للم�ساهمة يف و�سع ب�سمتها 
اخلا�سة يف عامل �سناعة الطريان املزدهرة انطالقاً من العا�سمة االإماراتية 
اأب� ظبي اإىل العاملية يف اأبحاث وعل�م تقنيات الطريان.  واأو�سحت اأن اختيارها 
البكال�ري��ص  مرحلة  يف  لرغبتها  نتيجة  ج��اء  امليكانيكية  الهند�سة  لدرا�سة 
لدخ�ل عامل الطريان عرب ب�ابة ال�سناعة والتقنية املتقدمة الكت�ساف غماره 
�سل�سلة من  العلمية عرب  فيه معارفها  تعززت  دقيق  اأغ����اره، وه� عمل  و�سرب 
الدورات التدريبية خارج الدولة، يف كال من جامعة اأك�سف�رد العريقة باململكة 
املتحدة، ورائدة تقنيات الطريان والف�ساء جل�بال فاوندرز العاملية بال�اليات 
املتحدة االأمريكية، ثم وا�سلت تط�ير مهارتها يف قاعدة �سركة �سناعة الطريان 
"ايرب�ص" يف مدينة ت�ل�ز بفرن�سا. وقالت: اأدركت اأن اخلط�ة القادمة يف هذه 
ال�سناعة العاملية كبرية و�سعبة للغاية، وهي �سناعة تبني عليها الدولة اآمال 
ال�سناعية  بالث�رة  تعرف  ما  اأو  فيه  رئي�سياً  العباً  تك�ن  الأن  وتخطط  كثرية 
الرابعة، واأدركت باأين اأود اأن اأك�ن عاماًل فاعاًل وم�ساهماً يف من� هذه ال�سناعة 
يبداأ خط�ة بخط�ة، وظللت  االإن��ت��اج  اأن  املجال  ه��ذا  اأحبه يف  وم��ا  ال��دول��ة،  يف 
اأكت�سف كل ي�م حتدياً جديداً، ولذا �ستك�ن هناك حاجة للمهند�سني والكفاءات 
ال�طنية من االأ�سخا�ص الذين لديهم مهارات علمية وفنية متقدمة والالزمة 
ن�سرت  فقد  املاج�ستري  درا�سة  برنامج  من  وكجزء   . املجال  هذا  يف  للم�ساهمة 
جناحها  ق�سة  تك�ن  اأن  وتاأمل  املركبة،  امل���اد  عن  متخ�س�سة  اأكادميية  ورق��ة 
يف  التدريب  على  االإم��ارات��ي��ات  للطالبات  ملهماً  اأن  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  وجتربتها 
تقنيات �سناعة الطريان، وقالت : اأ�سجع الطالبات االإماراتيات على التقدم ملثل 
هذه ال�ظائف يف هذه ال�سناعة الأن العامل يتجه نح� ث�رة �سناعية رابعة، وه� 
ي�ؤدي اإىل حتقيق اإجنازات هامة يف الت�سنيع املتقدم، وخلق ما يعرف بامل�سانع 
وتعد   . ب�سال�سة  جنب  اإىل  جنب  واالآل����ة  االإن�����س��ان  فيها  يعمل  ال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة، 
�سيمنز  و  �سرتاتا  �سركتي  امل�سرتك بني كال من  للم�سروع  التجريبية  املرحلة 
يف الت�سنيع عرب تقنيات الطباعة ثالثية االأبعاد لقطع غيار احلجر الداخلية 
الأ�سط�ل طريان االحتاد مرحلة هامة، والتي تهدف من خالل هذا امل�سروع اإىل 
و�سع خارطة طريق متتد لثالثة �سن�ات قادمة لتط�ير تقنيات الت�سنيع عرب 
الطباعة ثالثية االأبعاد، واإنتاج قطع واأجزاء طريان معقدة للعمالء من جميع 
اأنحاء منطقة ال�سرق االأو�سط، وت�فري فر�ص التدريب مل�اطني دولة االإمارات.  
ويف هذا االإطار اأو�سحت الطالبة مرمي الك�يتي " ن�د من خالل هذا امل�سروع 
اأن  با�ستطاعتنا  اأنه  االإم��ارات، ونربهن  امل�ج�دة يف  االإمكانات  العامل  يرى  اأن 
نق�م بهذه االأعمال الكبرية خالل فرتة زمنية ق�سرية".  ويرتكز دور مرمي 
املراحل تهدف  اأج��زاء من خ��الل عملية متعددة  امل�سروع على ت�سنيع  ه��ذا  يف 
واإن�ساء  لت�سميم  اأكرث  املهند�سني حرية  ومنح  الت�سنيعية،  التكلفة  تقليل  اإىل 

مك�نات لتح�سن من اأداء هذه االأجزاء يف الطائرات.     

�صرطة اأبوظبي تر�صم الفرحة على 
وجوه اأطفال م�صت�صفى خليفة

•• اأبوظبي - الفجر

وزعت القيادة العامة ل�سرطة اأب�ظبي، الهدايا العينية على االأطفال املقيمني 
يف مدينة ال�سيخ خليفة الطبية ور�سمت الفرحة على وج�ههم ، يف مبادرة 
نفذتها مديرية التحريات والتحقيقات اجلنائية، و�ساركتهم  يف ر�سم وتل�ين 
"دبدوب" ،الذي  املحب�بة  ال�سخ�سية  بح�س�ر  عام اخلري،  و�سعار   ، �سعارها 
اأمنياتها  عن  واع��رب��ت  االأط��ف��ال،  نف��ص  اإىل  حمببة  وعرو�ساً  فقرات  ق��ّدم 
مكتب  من  الرميثي،  علي  خالد  النقيب  وق��ال  لالأطفال.  العاجل  بال�سفاء 
نائب مدير مديرية التحريات والتحقيقات اجلنائية، اإن املبادرة  تاأتي �سمن 
�سرطة  ال�سرتاتيجية  جت�سيداً  املديرية  بها  تق�م  التي  املجتمعية  االأن�سطة 
اأب�ظبي بتنظيم مبادرات اإن�سانية يف عام اخلري، وتعزيزاً للت�ا�سل والتالحم 
املجتمعي بني اأفراد املجتمع وال�سرطة. وعرّب االأطفال عن فرحتهم مببادرة 
�سرطة اأب�ظبي، وتفاعل�ا مع العرو�ص والهدايا املقدمة، مما  اأدخل البهجة 
بال�سعادة وال�سرور، كما  اأ�سرهم ، وغمرتهم جميعاً  اإىل قل�بهم، واإىل قل�ب 
قام ال�فد بتقدمي باقات من ال�رود اإىل عائالت االأطفال والط�اقم الطبية 

امل�سرفة على رعايتهم يف مدينة ال�سيخ خليفة الطبية.



الكاكاو
ب��ال��ف��الف��ان���الت، وه��ي م�����س��ادات لالأك�سدة  ال��ك��اك��او غني 
الذاكرة،  وحت�ّسن  التعلم،  على  ال��ق��درة  زي���ادة  يف  ت�ساهم 
اأن  ال��دم��اغ ع��م���م��اً. ُيظهر بع�ص ال��درا���س��ات  وت��ع��ّزز ق���ة 
تاأثريها يت�ساعف عند اإ�سافتها اإىل التمارين الريا�سية. 
ال�ساي.  االأخ����رى  ال��ف��الف��ان���الت اجل��ي��دة  م�����س��ادر  ت�سمل 
اإىل  الكاكاو  اأ�سف حفنة من  التالية:  االق��رتاح��ات  ج��ّرب 
الكاكاو  مب�سح�ق  ال�سباحية  القه�ة  اأغ��ِن  اأو  الع�سائر، 
اإىل طبق من  ال��داك��ن  ال�س�ك�التة  ب�سر  ر���ص  اأو  ال��داك��ن، 

العنبية الطازجة.

اخلمرية الغذائية
ن�ع من  الف�ليك، وه�  الغذائية غنية بحم�ص  اخلمرية 
الفيتامني B يرتبط بنم� دماغ اجلنني ال�سحي. وي�ؤدي 
اإىل ا�سطرابات ع�سبية،  اأي�ساً  النق�ص يف هذا الفيتامني 
مثل الكاآبة، والرتاجع املعريف، واخلرف. عالوة على ذلك، 
 B6 لفيتاميَني  جيداً  م�سدراً  الغذائية  اخلمرية  ت�سّكل 
�سحة  على  للحفاظ  مهمني  ُي��ع��ت��ربان  اللذين   ،B12و
الدماغ واأداء الذاكرة. جرب االقرتاحات التالية: اطحن 
ال��ك��اج��� م��ع اخل��م��رية ال��غ��ذائ��ي��ة وامل����اء ك��ي حت�����س��ل على 
املطه�ة  املعكرونة  اإىل  اأ�سفها  ق�سدية.  )جبنة(  �سل�سة 
وزيت الزيت�ن، اأو ر�سها ف�ق الربوك�يل املعد على البخار 

واملطيب بزيت الزيت�ن.

الكركم
يحت�ي الكركم على مادة الكركم، م�ساد لالأك�سدة يح�ل 
االألزهامير  مب��ر���ص  امل��رت��ب��ط��ة  ال�����س��ف��ي��ح��ات  ت��ك��ّ�ن  دون 

الكركم  اأن  اأي�ساً  الدرا�سات  اأظهرت  وتراكمها. 
يحمي من الرتاجع املعريف ويقلل العجز يف 

الدماغ الذي يتعّر�ص الإ�سابة. كذلك، 
ي��ح��ّف��ز اإن��ت��اج خ��الي��ا ج��دي��دة يف 

االقرتاحات  جرب  الدماغ. 
ال����ت����ال����ي����ة: اخ���ل���ط���ه مع 
والع�سل  الدافئ  احلليب 
ل���ت���ح�������س���ل ع���ل���ى ����س���راب 
ام������زج������ه مع  م����ن���������س����ط. 

ج�ز  وزي���ت  ال�ساخنة  ال��ب��ازي��الء 
ب�سر  اأ�سف  اأو  املقطعة،  والطماطم  الهند 

جذور الكركم الطازجة اإىل الث�م والكايل املقليني.

ال�سبانخ
يحمي  لالأك�سدة  م�ساد  الل�تيني،  على  ال�سبانخ  حتت�ي 
امل�سابني  اأن  الدماغ من اجل��ذور احل��رة وااللتهاب. تبني 
باإعاقة معرفية مت��سطة احلدة يعان�ن تراجعاً يف معدل 
التعلم  على  القدرة  يح�ّسن  معدله  تعزيز  واأن  الل�تيني، 
وال����ذاك����رة. ت�����س��م��ل م�����س��ادر ال��ل���ت��ي��ني اجل���ي���دة االأخ����رى 
الكايل، وال�سلق، وامللف�ف االأخ�سر، و�سفار البي�ص. جرب 
واأ�سفه  ناعماً  فرماً  ال�سبانخ  اف��رم  التالية:  االق��رتاح��ات 
اإىل �سل�سة املعكرونة، اأو اطحنه مع الفا�س�ليا البي�ساء، 
�سريع  غ��م������ص  ع��ل��ى  لتح�سل  ال��زي��ت���ن  وزي����ت  وال���ث����م، 

التح�سري، اأو اأ�سف حفنة منه اإىل ع�سري ال�سباح.

الأفوكادو
يبطئ  اأن���ه  تبني  ال���ذي   ،E بالفيتامني  غنية  االأف����ك���ادو 
امل�سنني. كذلك حتت�ي على ده�ن  الرتاجع املعريف لدى 
امت�سا�ص  حت�سني  يف  ت�ساهم  م�سبعة  غ��ري  اأح���ادي���ة 
الفيتامينات التي تذوب يف الده�ن من اأطعمة مثل 
خ�سراوات  م��ن  وغريهما  وال��ك��ايل،  ال�سبانخ، 
خ�سراء م�رقة. جرب االقرتاحات التالية: 
الزهرة  اأو  البطاطا  مع  االأف�كادو  اهر�ص 
امل��ط��ه���ي��ن قبيل ال��ت��ق��دمي. اط��ح��ن��ه مع 
حت�سل  كي  التفاح  وخ��ل  الزيت�ن  زي��ت 
حبة  اق��ط��ع  اأو  ق�سدية،  �سل�سة  على 
وانزع  بالط�ل،  ن�سفني  اإىل  اأف�كادو 
الزيت�ن،  ب���زي���ت  واط���ل���ه���ا  ن����ات���ه���ا، 

وا�سِ�ها.

البي�ص
ي��������ح��������ت���������ي 
لبي�ص  ا

ع��������ل��������ى 
B يح�ّسن  ن���ع م��ن الفيتامني  ال��ك���ل��ني، وه���  وف���رة م��ن 
الذاكرة واملقدرة املعرفية. وي�سّكل الك�لني اأي�ساً عن�سراً يف 
الف��سفاتيديلك�لني، الذي ُيعترب جزءاً بالغ االأهمية من 
م�سادره  ت�سمل  الدماغ.  خاليا  خ�س��ساً  اخلاليا،  غ�ساء 
اجليدة االأخرى حلم البقر، وال�سمك، والهلي�ن، واملفل�ف 
التالية:  االقرتاحات  جرب  بروك�سل.  وملف�ف  االأخ�سر، 
مع  ال�سفار  اخلط  ولكن  واملح�س�،  امل�سل�ق  البي�ص  اأع��د 
مع  امل��خ��ف���ق  البي�ص  امل��اي���ن��ي��ز. ح�سر  ب���دل  االأف����ك���ادو 
�سل�سة تيكا ما�ساال لتح�سل على طبق �سريع من البي�ص 
يف  املفرومة  اخل�����س��راوات  م��ع  البي�ص  اخبز  اأو  ب��ال��ك��اري، 

ق�الب �سغرية، ثم زينها باجلبنة املب�س�رة.

الكرف�ص
لالأك�سد  م�ساد  وه���  الل�تي�لني،  على  الكرف�ص  يحت�ي 
من الفالف�نيدات يحمي الدماغ من االلتهاب، والرتاجع 
الع�سبية  واالأم�����را������ص  ال�������س���ن،  يف  ال���ت���ق���دم  م���ع  امل���ع���ريف 
الذاكرة، واملقدرة  اإىل حد كبري  التنك�سية. كذلك يح�ّسن 
االأخرى  م�����س��ادره  ت�سمل  امل��ك��اين.  وال���ع��ي  التعلم،  على 
ال��ف��ج��ل، وال��ف��ل��ي��ف��ل��ة، وال��ب��ق��دون�����ص، واالأر�����س����ي �س�كي، 
اح�ُص  التالية:  االقرتاحات  جرب  والق�سعني.  والعرعر، 
العنبية  بع�سري  وط��ي��ب��ه��ا  ال��ل���ز  ب��زب��دة  ال��ك��رف�����ص  ���س���ق 
املجففة، اأو اع�سره مع اجلزر والزجنبيل، اأو اخلط �سرائح 
الكرف�ص مع الث�م وزيت الزيت�ن وحمرها اإىل اأن تكت�سب 

ل�ناً ذهبياً.

اإكليل اجلبل
كيماوية  م��ادة  الكارن��سيك،  بحم�ص  غني  اجلبل  اإكليل 
التاأك�سد  م��ن  وحت��د  التعّلم،  على  ال��ق��درة  حت�ّسن  نباتية 
ت�سري  االأع�ساب.  تلف  دون  االإج��ه��اد، وحت���ل  الناجم عن 
اأن���ه يحمي م��ن االأل��زه��امي��ر وغ���ريه من  ال��درا���س��ات اإىل 
يف  اأي�ساً  احلم�ص  هذا  يت�افر  تنك�سية.  ع�سبية  اأمرا�ص 

الق�سعني ويف اأطعمة اأخرى بكميات �سغرية. 
ج���رب االق���رتاح���ات ال��ت��ال��ي��ة: اأ���س��ف ���س���ق اإك��ل��ي��ل اجلبل 
اإكليل  اأوراق  اف��رم  اأو  الطه�،  اأثناء  احل�ساء  اإىل  الكاملة 
�س�ق  ا�ستعمل  اأو  اخلبز  عجينة  اإىل  واأ�سفها  اجلبل 

اإكليل اجلبل كاأ�سياخ �سك ل�سي اخل�سراوات.

اللنب
وهي  الربوبي�تيك،  على  اللنب  يحت�ي 
�سحة  ع��ل��ى  حت��اف��ظ  م��ف��ي��دة  بكترييا 
اجل��ه��از ال��ه�����س��م��ي. ومل���ا ك���ان نح� 
ال�سريوت�نني  م�����ن   90%
ع�سبي  )ن���اق���ل  اجل�����س��م  يف 
وال�سل�ك(  امل��زاج  ي�سبط 
ُي�سنع يف االأمعاء، فمن 
ال�سروري احلفاظ على 
كذلك  بطانتها.  �سحة 
اأظ������ه������رت ال����درا�����س����ات 
مكمالت  ت������ن������اول  اأن 
يح�ّسن  ال���ربوب���ي����ت���ي���ك 
من  ويحد  الفكرية  احلالة 
والقلق.  االإج����ه����اد  م���ع���دالت 

ب  جر
اخلطه  ال���ت���ال���ي���ة:  االق�����رتاح�����ات 
للح�س�ل  امل��ه��رو���س��ة  امل��ان��غ��ا  م���ع 
منع�ص،  ����س���ري���ع  م�������س����رب  ع���ل���ى 

اأو اخ��ف��ق��ه م��ع ال��ع�����س��ل ور���س��ه ف�ق 
الدراق امل�س�ي، اأو امزجه مع االأع�ساب 

ق�سدية  �سل�سة  على  للح�س�ل  املفرومة 
�سحية.

ال�سلم�ن
اأوميغا3-  ب��اأح��م��ا���ص  ال�سلم�ن  غ��ن��ي 
كثرية  درا�سات  ربطتها  التي  الدهنية، 
باحلد من الرتاجع املعريف مع التقدم 
االألزهامير،  م��ن  واحل��م��اي��ة  ال�سن،  يف 

وحت�ّسن املزاج واملقدرة املعرفية عم�ماً. 
فاجل�ز،  ال�سمك،  تتناول  ال  كنت  اإذا  اأم��ا 
وبذور الكتان، وال�سيا غنية بحم�ص األفا-

الدهنية  االأحما�ص  اأح��د  وه�  لين�لينيك، 
التي يح�لها اجل�سم اإىل اأحما�ص اأوميغا3-. 

جرب االقرتاحات التالية: لّف �س�ق الهلي�ن 
ال�سلم�ن  ف��ت��ات  اأ���س��ف  امل��دخ��ن.  بال�سلم�ن 

اأو اخلطه  املطه� اإىل البي�ص املخف�ق، 
والث�م  الزيت�ن،  وزي��ت  املعكرونة،  مع 

املعمر املفروم.

التقدم  الدماغ مع  م�اد مغذية حتمي 
يف ال�سن

 B ف�����ي�����ت�����ام�����ي�����ن�����ات  جم������م�������ع������ة   •
درا�����س����ة  اأظ�����ه�����رت   :C وال���ف���ي���ت���ام���ني 
جملة  يف   2010 ع���������ام  ُن�����������س�����رت 
 Psychopharmacology
جمم�عة  م���ن  ال��ع��ال��ي��ة  اجل���رع���ات  اأن 
مع  ت������ؤخ�����ذ  ال����ت����ي   ،B ف���ي���ت���ام���ي���ن���ات 
الدماغ  ل�سحة  مهمة   ،C الفيتامني 
وت��رت��ب��ط م��ب��ا���س��رة ب��ت��ح�����س��ني امل�����زاج. 

 C واأك����د ال��ب��اح��ث���ن اأن ال��ف��ي��ت��ام��ني
انت�ساراً  االأك�����رث  االأك�������س���دة  م�����س��اد 
ي��ت���اف��ر بكميات  واأن����ه  ال���دم���اغ،  يف 
كبرية يف املناطق الغنية باخلاليا 

الع�سبية.
اأن  الدرا�سات  اأظهرت  الزنك:   •

ت���ف���ادي مر�ص  ي�����س��اه��م يف  ال���زن���ك 
ال��زه��امي��ر واخل�����رف ب��احل��ي��ل���ل��ة دون 

تراكم �سفيحات بيتا-اأميل�يد.
يف  اأوميغا-3:  واأحما�ص   D الفيتامني   •

ال�سريوت�نني،  يف  ن��ق�����س��اً  ي��ع��ان���ن  َم���ن  ح��ال��ة 
اإنتاج  يف  ي�ساهم  ك��ه��رم���ن   D الفيتامني  يعمل 

الذي  ال�سريوت�نني  مثل  الع�سبية،  الن�اقل  م��ن  امل��زي��د 
يح�ّسن املزاج ويحارب الكاآبة،

 ومي��ك��ن��ك ت��ع��زي��ز م��ع��دالت��ه ب��ت��ن��اول ال��ف��ي��ت��ام��ني D مع 
اأحما�ص اأوميغا3-. 

الع�سبية  اال�سطرابات  تفادي  يف  الرتكيبة  ه��ذه  ت�ساهم 
وحت�ّسن املقدرة املعرفية.

والباك�با:  ال��ق�����س��ع��ني  ع�����س��ب��ت��ا   •
لهما  واأن  ال��ذاك��رة  حت�سنان  اأنهما  العلمية  االأدل���ة  تثبت 

على االأرجح خ�سائ�ص حتمي من االألزهامير.
مادة  ال�سيتيك�لني(  اأ�سكال  من  )�سكل  الك�غنيزين:   •
اأ�سا�سية يف  طبيعية يف كل خلية من خاليا اجل�سم ُتعترب 
احلفاظ على �سحة الدماغ وت�ساهم يف عمليات الرتكيز، 

والتذّكر، والتفكري عم�ماً.

 24 اأكرث من   تتبع باحث�ن بجامعة وا�سنطن 
األف مري�ص قلب ملدة 10 �سن�ات، ووج��دوا اأن 
التاجى،  ال�سريان  مر�سى  بني  االكتئاب  ن�بات 

امل�ساهمة فى زيادة م�ؤ�سرات  الع�امل  اأهم  اأحد 
ال�فاة املبكرة بني مر�ساه.

اأمرا�ص  اأ�ستاذ  ماي�  ه��اي��دى  ال��دك��ت���رة  وق��ال��ت 

اأو  "مهما ق�����س��رت  ال��ق��ل��ب واالأوع���ي���ة ال��دم���ي��ة 
اإال  القلب،  مر�سى  ب��ني  االك��ت��ئ��اب  ف��رتة  طالت 
اأنها ت�ساعف خطر امل�ت املبكر، مقارنة باأولئك 
الذين مل يكن لديهم اأية معاناة مع االكتئاب"، 
م�ؤكدة اأن االكتئاب اأق�ى عامل لزيادة م�ساعفة 

خماطر ال�فاة،
 م��ق��ارن��ة ب��ت��اأث��ري ال��ع���ام��ل االأخ������رى ال��ت��ي مت 
تقييمها فى �سياق الدرا�سة؛ مبا فى ذلك عامل 
ال�سكر،  مر�ص  القلب،  وظ��ائ��ف  هب�ط  العمر، 
�سغط الدم املرتفع، والف�سل الكل�ى اأو الن�بات 

القلبية وال�سكتات الدماغية.
اأكرث  ح����االت  بتحليل  ال��ب��ح��ث��ى  ال��ف��ري��ق  وق����ام 
ت�س�ير  لعملية  خ�سع�ا  مري�ص  األ��ف   24 من 
كان�ا  اإذا  ما  ت�سخي�ص  ومت  الدم�ية،  اأوعيتهم 
ي��ع��ان���ن م��ن اأم��را���ص ال�����س��ري��ان ال��ت��اج��ى اأم ال؛ 
ا�ستخدم  ن���ب��ات االك��ت��ئ��اب الح��ق��اً  والك��ت�����س��اف 
امل�حد،  الت�سخي�سى  الرتميز  نظام  الباحث�ن 
االكتئاب  يعان�ن من  الذين  املر�سى  ومت و�سع 
فى فئات فرعية على اأ�سا�ص كم من ال�قت بعد 

ت�سخي�ص اأمرا�ص القلب ثم ن�بات االكتئاب.
عينة  اإج����م����اىل  م����ن   15% ت�����س��خ��ي�����ص  ومت 
الدرا�سة مر�سى بن�بات االكتئاب فى مرحلة ما 

اأثناء املتابعة، 
ومن تلك الن�سبة %37 فقط م�ساب�ن بن�بات 
اكتئاب الأكرث من خم�ص �سن�ات متتالية بعد اأول 

اإ�سابة قلبية، ليتم الربط بني الت�سخي�سني.
على  الت�سخي�ص  مت  ال��ث��ان��ى  ال�����س��ي��ن��اري���  وف���ى 
االأرج��ح فى غ�س�ن عام من حدوث اأول اإ�سابة 
من   27% بالن�سبة  احل���ال  ه���  وه���ذا  للقلب، 
امل��ر���س��ى ال���ذي���ن ي��ع��ان���ن م���ن االك���ت���ئ���اب، ليتم 
وخم�ص  واح����دة  ���س��ن��ة  ب��ني  م��ا  ب��ق��ي��ة  ت�سخي�ص 

�سن�ات من حدوث االإ�سابة باأمرا�ص القلب.
هرم�نية  ت��غ��ي��ريات  ف��ه��ن��اك  للباحثني  ووف��ق��ا 
وكهربائية ت�ؤثر على اأداء القلب، كما اأن مر�سى 
عان�ا  اكتئاب  ن�بات  من  يعان�ن  الذين  القلب 
فى  "ال�سريوت�نني"  م�ست�يات  انخفا�ص  م��ن 

املخ.
النتائج  ���س��ي��اق  ف���ى  ال���دك���ت����رة م���اى -  واأك�����دت 

امل��ت������س��ل اإل��ي��ه��ا وامل��ن�����س���رة ف��ى جم��ل��ة "القلب 
االأوروبية" - اأهمية الفح�ص املت�ا�سل حلاالت 
االك��ت��ئ��اب جلميع م��ر���س��ى ال��ق��ل��ب، ف�����س��اًل عن 

م�سادة  عالجات  لتناول  املر�سى  ه���ؤالء  حاجة 
لالكتئاب من اأجل حت�سني لي�ص فقط املخاطر 

على املدى الط�يل، لكن ن�عية احلياة.

�شحة وتغذية
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املعرفية،  قواك  عّزز  التفكري؟  يف  و�سعوبة  الذهن  ت�سّو�ص  تعاين  هل 
التنك�سية  الع�سبية  الأمببرا�ببص  من  دماغك  واحببِم  ذاكببرتببك،  وح�ّسن 

بوا�سطة الأطعمة التالية التي حتمي الدماغ.

االكتئاب ي�صاعف خطر الوفاة املبكرة بني مر�صى القلب

حتمي الدماغ من المرا�ص الع�سبية التنك�سية

اطعمة حت�صن ذاكرتك وتعزز 
قواك املعرفية 
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�لعدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
       �إعادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/3354  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سلفر ليف للمفرو�سات ���ص.ذ.م.م جمه�ل حمل االقامة مبا 
ان املدعي / ان�س�ن باراجن�ت� ت�ما�ص  قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة 
 1200( وق���دره  ع���ده مببلغ  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)94340  عمالية  مب�ستحقات 
  AE170940118MB:درهم( وبالر�س�م وامل�ساريف يف ال�سك�ى العمالية رقم
وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����س��ة ي�����م اخل��م��ي�����ص امل���������اف��������ق:2017/8/17 ال�����س��اع��ة 08.30 �ص 
وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�س�ر  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
       �إعادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/4988  عمايل جزئي
االق��ام��ة مبا  التجارية جم��ه���ل حم��ل  لل��ساطة  االم����ارات  1-دان���ة   / امل��دع��ي عليه  اىل 
املطالبة  ال��دع���ى وم��س�عها  اأق���ام عليك  ق��د  احل��م��ام��ي   ف��رج  ب��ن  / فهد  امل��دع��ي  ان 
مب�ستحقات عمالية وقدرها)414000 درهم( وتذكرة ع�ده مببلغ )2000 درهم( والر�س�م 
الثالثاء  ي�م  جل�سة  لها  وح��ددت    mb173017086ae:ال�سك�ى رقم  وامل�ساريف 
امل�افق:2017/8/22 ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
       �إعادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/3554  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جنمة امليزان للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمه�ل حمل االقامة 
ال��دع���ى وم��س�عها  اأق��ام عليك  مبا ان املدعي / حاجي حممد غ��الم ر���س���ل  قد 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)30932 درهم( وتذكرة ع�ده بقيمة )2000 درهم( 
  mb171796863ae:العمالية ال�سك�ى  رقم  وامل�ساريف  بالر�س�م  والزامها 
وح������ددت ل��ه��ا ج��ل�����س��ة ي�����م ال���ث���الث���اء امل���������اف��������ق:2017/8/29 ال�����س��اع��ة 08.30 �ص 
وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�س�ر  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
       �إعادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/4595  عمايل جزئي
االقامة  حمل  جمه�ل  ����ص.ذ.م.م  الفنيه  للخدمات  ا�سلم  1-ت�حيد   / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي / �سكيل احمد ادب�ل واحد  قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها)24200 درهم( وتذكرة ع�ده مببلغ )2000 درهم( والر�س�م 
ي�م اخلمي�ص  لها جل�سة  ال�سك�ى:mb173186025ae  وحددت  رقم  وامل�ساريف 
امل�افق:2017/8/10 ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   

       �إعادة �عالن بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/7126  عمايل جزئي

���ص.ذ.م.م جمه�ل حمل االقامة  اىل املدعي عليه / 1-املباركيه خلدمات التنظيف 
اأق��ام عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة  مبا ان املدعي / جاي دول���ر ديفريا  قد 
درهم(   3000( مببلغ  ع����ده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)4800  عمالية  مب�ستحقات 
والر�س�م وامل�ساريف رقم ال�سك�ى:MB175391213AE  وحددت لها جل�سة 
ي�م االحد امل���اف��ق:2017/8/6 ال�ساعة 08.30 �ص مبكتب القا�سي لذا فاأنت مكلف 
باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيك�ن 

مبثابة ح�س�ري ، مع تق�سري مدة االعالن  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
       �إعادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/6287  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-باركات��ص للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمه�ل حمل االقامة 
اأق���ام عليك ال��دع���ى وم��س�عها  مب��ا ان امل��دع��ي / رح��ي��م اهلل غ��ل حم��م��د  ق��د 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)6010 درهم( وتذكرة ع�ده مببلغ )2000 
درهم( والر�س�م وامل�ساريف رقم ال�سك�ى:MB173805375AE  وحددت 
لها جل�سة ي�م الثالثاء امل���اف��ق:2017/8/8 ال�ساعة 08.30 �ص مبكتب القا�سي 
لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على االأقل، ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

تخلفك فاأن احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري   .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
       �إعادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/5662  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ك�ك�ص للمقاوالت �ص.ذ.م.م جمه�ل حمل االقامة مبا ان املدعي / 
حممد ا�سيك الرحمن حممد عالء الدين  قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها)25001 درهم( وتذكرة ع�ده مببلغ )2000 درهم( والر�س�م 
وامل�ساريف رقم ال�سك�ى:MB174278725AE  وحددت لها جل�سة ي�م االثنني 
امل�افق:2017/8/14 ال�ساعة 08.30 �ص مبكتب القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من 
ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   

       �إعادة �عالن بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/6939  عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-ج���ل��دن راي���ز للمقاوالت �����ص.ذ.م.م جم��ه���ل حم��ل االق��ام��ة مبا 
احلثب�ر  عبيد  �سيف  جمال  وميثله:حممد  ح�سن  عبدالقادر  �سعيد  عمرو   / املدعي  ان 
الرميثي  قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)13740 
ال�سك�ى  يف  وامل�ساريف  وبالر�س�م  دره���م(   1000( وق���دره  مببلغ  ع���ده  وت��ذك��رة  دره���م( 
امل�افق:2017/8/8  الثالثاء  رقم:AE175210267MB  وحددت لها جل�سة ي�م 
قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�س�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا  القا�سي  مبكتب  �ص   08.30 ال�ساعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
       �إعادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/5325  عمايل جزئي
حمل  جمه�ل  ����ص.ذ.م.م  االبنية  حلرا�سة  اوجيبيني  1-هارتلي   / عليه  املدعي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي / ي�ن�جب�ن افان�ص او�سيف�  قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)16683 درهم( وتذكرة ع�ده مببلغ )2000 درهم( 
والر�س�م وامل�ساريف رقم ال�سك�ى:MB174334580AE  وحددت لها جل�سة 
ي�م الثالثاء امل�افق:2017/8/8 ال�ساعة 08.30 �ص مبكتب القا�سي لذا فاأنت مكلف 
باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيك�ن 

مبثابة ح�س�ري ، علما بان الدع�ى جددت من ال�سطب  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/6554  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مركز هاندي ماين للياقة البدنية ���ص.ذ.م.م جمه�ل حمل 
االقامة مبا ان املدعي /رهيا اجري�س�ال مارتينيز  قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )17598.6 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )3000 
ال�سك�ى:MB174835048AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�س�م  درهم( 
 ch1.A.5:لها جل�سة ي�م االحد امل�افق 2017/8/27 ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�س�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/7123  عمايل جزئي

االقامة  حمل  جمه�ل  ����ص.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  1-مابك�م   / عليه  املدعي  اىل 
املطالبة  وم��س�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق��ام  قد  راى   /رافي�سانكار  املدعي  ان  مبا 
درهم(   2000( مببلغ  ع���دة  وت��ذك��رة  دره���م(   3300( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    MB175110890AE:ال�سك�ى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س���م 
جل�سة ي�م الثالثاء امل�افق 2017/8/8 ال�ساعة 08.30 �ص مبكتب القا�سي لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�س�ر 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/4316  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ا�سرتيد اوي�س�ص للمقاوالت �ص.ذ.م.م جمه�ل حمل االقامة 
مبا ان املدعي /حممد ن�از حممد �سديق  قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها 
مببلغ  ع���دة  وت��ذك��رة  دره���م(   11760( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
  MB166569295AE:2000 درهم( والر�س�م وامل�ساريف رقم ال�سك�ى(
وحددت لها جل�سة ي�م الثالثاء امل�افق 2017/8/8 ال�ساعة 08.30 �ص مبكتب 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما  القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل 

، علما بان الدع�ى جددت من ال�سطب .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/274  عمايل كلي

جمه�ل  ذ.م.م  ح��رة  منطقة  �س�ل��سنز  ادم��ني  1-�سرتاتيجك   / عليه  املدعي  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي /مارك فران�سي�ص �ساندر�س�ن  قد اأقام عليك الدع�ى 
وم��س�عها املطالبة ب�سحة وتثبيت احلجز التحفظي رقم:4/2017 عمايل والزام 
املدعي عليها بالر�س�م وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة ي�م 
فاأنت  لذا   ch2.E.22:بالقاعة �ص   09.30 ال�ساعة   2017/8/8 امل�افق  الثالثاء 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�س�ر 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
�عالن حكم بالن�شر

         يف  �لدعوى رقم 2017/1405  عمايل  جزئي 
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1- ت��ارج��ت ل��الع��الن��ات جم��ه���ل حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/
را�سيل جني تارافريا ل�جنانيال نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 
ل�جنانيال  ت��اراف��ريا  ل�سالح/را�سيل جني  اع��اله  امل��ذك���رة  ال��دع���ى  يف    2017/6/20
بالزام املدعى عليها باأن ت�ؤدي للمدعية مبلغ مقداره )13.027( درهم وتذكرة ع�دة 
تلتحق بخدمة رب عمل  نقدا ما مل  قيمتها  او  ال�سياحية  الدرجة  اىل م�طنها على 
قابال  احل�س�ري  مبثابة  حكما   . وامل�سروفات  بالر�س�م  عليها  املدعي  وال��زم��ت  اخ��ر 
لال�ستئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
�عالن حكم بالن�شر

         يف  �لدعوى رقم 2017/3924  عمايل  جزئي 
املحكمة  بان  نعلنكم  االقامة  بيتزا  جمه�ل حمل  تيبل  راون��د  عليه/1-  املحك�م  اىل 
ل�سالح/ اع��اله  امل��ذك���رة  الدع�ى  يف    2017/6/18 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت 

م�تاي �سينغ هاريهاجان �سينغ بالزام املدعى عليها باأن ت�ؤدي للمدعي مبلغ )47853( 
م��ا مل  ن��ق��دا  قيمتها  او  عينا  ال�سياحية  ال��درج��ة  على  ع����دة م�طنه  وب��ت��ذك��رة  دره���م 
يلتحق بخدمة رب عمل اخر والزام املدعي عليها بالر�س�م وامل�ساريف واعفت املدعي 
قابال  . حكما مبثابة احل�س�ري  ذلك من طلبات  ما عدا  ورف�ست  ن�سيبه منها  من 
لال�ستئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
�عالن حكم بالن�شر

         يف  �لدعوى رقم 2017/1855  عمايل  جزئي 
اىل املحك�م عليه/1- او�سي�ص روز خلدمات التنظيف  جمه�ل حمل االقامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/7/12  يف الدع�ى املذك�رة اعاله 
ل�سالح/حممد را�سيل ح�سني اب� القا�سم بالزام املدعى عليها باأن ت�ؤدي للمدعي مبلغ 
)11835( درهم وتذكرة الع�دة اىل م�طنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد 
املدعي  واعفت  امل�سروفات  من  باملنا�سب  والزمتها  اخر  عمل  �ساحب  بخدمة  التحق 
قابال  . حكما مبثابة احل�س�ري  ذلك من طلبات  عدا  ما  ورف�ست  فيها  ن�سيبه  من 
لال�ستئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/5210  عمايل جزئي
حمل  جمه�ل  �����ص.ذ.م.م  احلرا�سة  خل��دم��ات  البحر  1-ن�س�ر   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��د ت���ح��ي��د اال���س��الم ك��ب��ري اح��م��د  ق��د اأق����ام عليك 
درهم(   47329( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم������س���ع��ه��ا  ال���دع����ى 
امل��ح��ام��اة رقم  وات��ع��اب  وال��ر���س���م وامل�ساريف  وت��ذك��رة ع���دة مببلغ )3000 دره���م( 
امل�افق  ال��ث��الث��اء  ي���م  جل�سة  لها  وح���ددت    mb173925711ae:ال�سك�ى
فاأنت مكلف باحل�س�ر  لذا   ch1.A.5:بالقاعة ال�ساعة 08.30 �ص   2017/8/29
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/5539  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سركة ذي ترافيل ماركت ذ.م.م جمه�ل حمل االقامة مبا ان 
املدعي /زبري احمد خان  قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة مب�ستحقات 
والر�س�م  دره���م(   3000( مببلغ  ع����دة  وت��ذك��رة  دره���م(   84625( وق��دره��ا  عمالية 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة رقم ال�سك�ى:mb173837404ae  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�سة ي�م اخلمي�ص امل�افق 2017/8/17 ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�س�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/5163  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ال�سفقة اجليدة ال�سالح معدات املكاتب جمه�ل حمل االقامة 
مبا ان املدعي /م�ستجيب خان حممد مبني خان  قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )23030 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000 
درهم( والر�س�م وامل�ساريف رقم ال�سك�ى:MB173577507AE  وحددت لها 
 ch1.A.5:جل�سة ي�م اخلمي�ص امل�افق 2017/8/17 ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�س�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/5324  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-في�ت�سري �س�لي�سن للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمه�ل حمل 
االقامة مبا ان املدعي /�سدام حممد  قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع���دة  وتذكرة  دره��م(   19125( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    MB174227495AE:ال�سك�ى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س���م 
 ch1.A.5:جل�سة ي�م الثالثاء امل�افق 2017/8/15 ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�س�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/5305  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ام ات�ص ايه خلدمات متابعة املعامالت �ص.ذ.م.م جمه�ل حمل 
االقامة مبا ان املدعي /خ�له ادري�سي �سغرو�سنى  قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )55645 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )3000 
درهم( والر�س�م وامل�ساريف رقم ال�سك�ى:mb174333285ae  وحددت لها 
 ch1.A.5:جل�سة ي�م الثالثاء امل�افق 2017/8/29 ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�س�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   

       �إعادة �عالن بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/5622  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سركة النخبة ملقاوالت البناء ذ.م.م - فرع جمه�ل حمل االقامة 
الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  ناير جاجاثاما   �س�ك�ماران  ك�مار  اورن   / املدعي  ان  مبا 
وم��س�عها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)90510 درهم( وتذكرة ع�ده مببلغ 
  MB174409239AE:ال�سك�ى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س���م  دره���م(   2000(
وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����س��ة ي�����م اخل��م��ي�����ص امل���������اف��������ق:2017/8/24 ال�����س��اع��ة 08.30 �ص 
وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�س�ر  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   

       �إعادة �عالن بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/4717  عمايل جزئي

���ص.ذ.م.م جمه�ل حمل  الفنية  للخدمات  1-ا�سماعيل عبداهلل   / عليه  املدعي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي / �سيد عبدال�سلمان �سيد عبدالقدو�ص  قد اأقام عليك الدع�ى 
وم��س�عها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)39500 درهم( وتذكرة ع�ده مببلغ 
  MB173440002AE:ال�سك�ى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س���م  دره���م(   1000(
ال�������س���اع���ة 08.30 �ص  امل����������اف���������ق:2017/8/7  ي������م االث����ن����ني  ل���ه���ا ج��ل�����س��ة  وح�������ددت 
وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�س�ر  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
       �إعادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/5663  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سركة النخبة ملقاوالت البناء ذ.م.م - فرع جمه�ل حمل االقامة 
مبا ان املدعي / حممد منري عبدالعزيز  قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع���ده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)16384  عمالية  مب�ستحقات 
والر�س�م وامل�ساريف رقم ال�سك�ى:MB171921056AE  وحددت لها جل�سة 
ي�م االثنني امل�افق:2017/8/7 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�س�ر  مكلف 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  االأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات 

احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2017/2487  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- رمال ال�سحراء ل�سيانة املباين �ص.ذ.م.م جمه�ل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/هالل ابراهيم عبداملنعم حمادة 
قد اأقام  عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )14248( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
باال�سافة اىل مبلغ )1198( درهم ر�س�م خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2017/2478  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- خ�سر حيات خلدمات التنظيف �ص.ذ.م.م جمه�ل 
اأقام   يار قد  ا�سفاق اهلل  التنفيذ/حممد  ان طالب  حمل االقامة مبا 
املبلغ  ب��دف��ع  وال���زام���ك  اع���اله  امل���ذك����رة  التنفيذية  ال��دع���ى  عليك 
املنفذ به وقدره )3700( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
باال�سافة اىل مبلغ )605( درهم ر�س�م خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2017/2476  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- اوروود للت�سميم الداخلي �ص.ذ.م.م جمه�ل حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/هيثم ح�سن البنا عبدالغني عبداحلكيم 
قد اأقام  عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )61180( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
باال�سافة اىل مبلغ )4476( درهم ر�س�م خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2017/2483  تنفيذ عمايل 
جمه�ل  �����ص.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  ب�سر  ب��ن  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حم�سن �سهزاد حممد علي قد 
املبلغ  املذك�رة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام  عليك الدع�ى 
املنفذ به وقدره )9198( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
باال�سافة اىل مبلغ )904( درهم ر�س�م خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2017/2403  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- �سقر املدينة للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمه�ل 
قد  عبداملالك  التنفيذ/عبدالرحمن  ط��ال��ب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل 
املبلغ  املذك�رة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام  عليك الدع�ى 
املنفذ به وقدره )12540( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
باال�سافة اىل مبلغ )2521( درهم ر�س�م خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2017/2400  تنفيذ عمايل 
�����ص.ذ.م.م جمه�ل حمل  القاب�سة  ك��ي  ب��ي  ا���ص  املنفذ ���س��ده/1-  اىل 
اأقام   قد  نذير  حممد  احمد  التنفيذ/فيا�ص  طالب  ان  مبا  االق��ام��ة 
املبلغ  ب��دف��ع  وال���زام���ك  اع���اله  امل���ذك����رة  التنفيذية  ال��دع���ى  عليك 
املنفذ به وقدره )8680( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
باال�سافة اىل مبلغ )854( درهم ر�س�م خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2017/2469  تنفيذ عمايل 
املنفذ �سده/1- واحة الزمزم لالعمال الكهروميكانيكية �ص.ذ.م.م  اىل 
ان�ر ح�سني دليل  التنفيذ/حممد  جمه�ل حمل االقامة مبا ان طالب 
والزامك  اع��اله  امل��ذك���رة  التنفيذية  الدع�ى  اأق��ام  عليك  قد  الرحمن 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )12568( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة باال�سافة اىل مبلغ )1063( درهم ر�س�م خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2017/2160  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- حممد �سكيل للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمه�ل 
قد  علي  ا�سغر  الرحمن  التنفيذ/عبيد  ان طالب  االقامة مبا  حمل 
املبلغ  املذك�رة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام  عليك الدع�ى 
املنفذ به وقدره )8900( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
باال�سافة اىل مبلغ )900( درهم ر�س�م خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2017/2410  تنفيذ عمايل 
����ص.ذ.م.م جمه�ل  اجل��زي��رة لالن�ساءات  �سهاب  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حافظ الدين كارام�ت علي قد 
املبلغ  املذك�رة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام  عليك الدع�ى 
املنفذ به وقدره )8768( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
باال�سافة اىل مبلغ )808( درهم ر�س�م خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2017/2338  تنفيذ عمايل 
جمه�ل  �����ص.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  ف��ريي��دي  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد ا�ستاك مياه ا�سحاق مياه 
قد اأقام  عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )6094( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
باال�سافة اىل مبلغ )725( درهم ر�س�م خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
�عالن �شحيفة طعن بالن�شر 

يف �لطعن 2016/308 طعن مدين
تدع� دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن/1- �سركة دبي ال�طنية للتامني واعادة التامني �ص.م.ع
وميثله:عبدالعزيز خليفة م�سع�د �سيخان الهنائي 

الدقاق جمه�ل حمل  رم��زي  نزيه  ن���ر  ���س��ده:1- حممد  املطع�ن  باعالن 
اأع��اله ويت�جب  امل��ذك���ر  اأق��ام عليكم الطعن  الطاعن  ب��اأن  االق��ام��ة نعلنكم 
الطعن  �سحيفة  على  ل��ل��رد  وذل���ك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�����س���ر  عليكم 

املقدمة �سدكم .
رئي�س �لق�شم  

حماكم دبي

حمكمة  �لتمييز
�لعدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 2017/2319 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ ���س��ده/1- دون��ر كباب م.د.م.�����ص  جمه�ل حمل االق��ام��ة مبا ان طالب 
ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ج��ان م���ن��ك��دي��ك ومي��ث��ل��ه:ع��ب��دال��رح��م��ن ع��م��ر ع��ب��داهلل خم��ري ق��د اأقام 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذك�رة  التنفيذية  الدع�ى  عليك  
)1126790( درهم وبح�سة احلجز التحفظي رقم:3/2017 جتاري امل�قع لدى كل 
من بنك امل�سرق واخلليج االول وهيئة الطرق وامل�ا�سالت يف حدود املبلغ املحج�ز 
من اجله. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
       �إعادة �إعالن بالن�شر

   فـي  �لدعوى 2017/2083  جتاري جزئي
اخ��رت  جمه�ل حمل  الرحمن راج��ا جاويد  املدعي عليه / 1-  راج��ا عبيد  اىل 
اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها احلكم  باوار قد  االقامة مبا ان املدعي/ نيتني 
بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )7000( درهم للمدعي والفائدة القان�نيه 
ال�����س��داد وال����زام امل��دع��ي عليه بالر�س�م  ت��اري��خ اال���س��ت��ح��ق��اق ح��ت��ى مت���ام  9% م��ن 
وامل�ساريف.  وحددت لها جل�سة ي�م الثالثاء امل�افق  2017/8/15   ال�ساعة 8.30 
اأو من ميثلك قان�نيا  فاأنت مكلف باحل�س�ر  Ch 1.C.13 لذا  بالقاعة  �ص 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   

       �إعادة �إعالن بالن�شر
   فـي  �لدعوى 2017/2229  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  رحم الدين ف�سل الرحمن  2- �سالح احمد عبدالرحمن 
حممد القطان جمه�ل حمل االقامة مبا ان املدعي/ فيجنا راجاه ني�سا راجاه 
قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها الزام املدعي عليهما بالت�سامن بدفع مبلغ 
الثالثاء  ي�م  لها جل�سة  وح��ددت  وامل�ساريف.   والر�س�م  دره��م  وق��دره )15000( 
فاأنت  ل��ذا   Ch 1.C.13 بالقاعة  ���ص   8.30 ال�ساعة     2017/8/15 امل���اف��ق 
لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  اأو من ميثلك  باحل�س�ر  مكلف 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   

       �إعادة �إعالن بالن�شر
   فـي  �لدعوى 2017/2167  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  دين مارك �سام�س�ن كاداجنان  جمه�ل حمل االقامة 
وم��س�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق���ام  ق��د  ج���مي��ار جات�تي�  امل��دع��ي/  ان  مب��ا 
ي�م  لها جل�سة  وح���ددت  وامل�����س��اري��ف.   وال��ر���س���م  �سريك  ب��اخ��راج  املطالبة 
 Ch 1.C.12 الثالثاء امل�افق  2017/9/19   ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   

       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/1596  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- تي ا�ص �س�هي للنقليات �ص.ذ.م.م جمه�ل حمل االقامة 
عليك  اأق��ام  قد  الثقيلة  بال�ساحنات  امل���اد  لنقل  �سانديجاره  امل��دع��ي/  ان  مبا 
 )145000( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  وم��س�عها  الدع�ى 
املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�س�م  درهم 
وحتى ال�سداد التام و�سم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة 
 Ch 1.C.14 ي�م  الثالثاء امل�افق 2017/8/15 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
       �إعادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/5628  عمايل جزئي
حمل  جمه�ل  ����ص.ذ.م.م  االبنية  حلرا�سة  اوجيبيني  1-هارتلي   / عليه  املدعي  اىل 
الدع�ى  اأق���ام عليك  ق��د  اوج��ب��ي��دي   اي��اج��ب���ن  امل��دع��ي /ك�لين�ص  ان  االق��ام��ة مب��ا 
وم��س�عها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)23101 درهم( وتذكرة ع�ده مببلغ 
  MB173379610AE:ال�سك�ى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س���م  دره���م(   2000(
وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����س��ة ي�����م اخل��م��ي�����ص امل���������اف��������ق:2017/8/24 ال�����س��اع��ة 08.30 �ص 
وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�س�ر  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
       �إعادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/6896  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-االمريي للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمه�ل حمل االقامة 
مبا ان املدعي /فينكاتي�ص ك�نابايل  قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة 
درهم(  وتذكرة ع�ده مببلغ )1000  درهم(  مب�ستحقات عمالية وقدرها)11550 
لها  وح���ددت    mb175066293ae:ال�سك�ى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س���م 
جل�سة ي�م الثالثاء امل���اف��ق:2017/8/8 ال�ساعة 08.30 �ص مبكتب القا�سي لذا 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�س�ر  مكلف  ف��اأن��ت 
اأيام على االأقل، ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

تخلفك فاأن احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   

       �إعادة �عالن بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/4152  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ماركة يف اي بي للتجارة العامة �ص.ذ.م.م جمه�ل حمل االقامة 
الدع�ى وم��س�عها  اأق��ام عليك  قد  الق�ا�ص   ي��سف  ف���از  املدعي /حممد  ان  مبا 
 2000( مببلغ  ع���ده  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)63891  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
  MB172046661AE/2017:ال�سك�ى رقم  وامل�ساريف  والر�س�م  دره��م( 
ال�����س��اع��ة 08.30 �ص  امل���������اف��������ق:2017/8/21  ي�����م االث���ن���ني  ل��ه��ا ج��ل�����س��ة  وح������ددت 
وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�س�ر  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
�عالن حكم بالن�شر

         يف  �لدعوى رقم 2017/1905  عمايل  جزئي 
اىل املحك�م ع��ل��ي��ه/1- ج��م��ريا الع��م��ال اجلب�ص واال���س��ب��اغ ������ص.ذ.م.م  جم��ه���ل حمل 
االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/6/15  يف الدع�ى 
احل�س�ري  مبثابة  املحكمة  بحكمت  الدين  اف��از  مياه  ل�سالح/ملك  اع��اله  امل��ذك���رة 
بالزام املدعى عليها باأن ت�ؤدي للمدعي مبلغا مقداره )10.208( درهم وتذكرة ع�دة 
اىل م�طنه عينا على الدرجة ال�سياحية او قيمتها نقدا ما مل يلتحق بخدمة رب عمل 
اخر والزمت املدعي عليها  . حكما مبثابة احل�س�ري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
ال�سيخ  ال�سم�  با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا االع��الن �سدر  الي�م  اعتبارا من  ي�ما 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/6140  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-احمد العدواين للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمه�ل حمل االقامة 
مبا ان املدعي /عرفة �سليمان حممد �سليمان  قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )48.968 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000 
درهم( والر�س�م وامل�ساريف رقم ال�سك�ى:MB171489403AE  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�سة ي�م اخلمي�ص امل�افق 2017/8/17 ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�س�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/7059  عمايل جزئي
�ص.ذ.م.م  الطعام  تقدمي  خلدمات  ماجيك  بيني  1-�س�ى   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام  امل��دع��ي /جا�سمني فل�ر�ص م��ن��دروز  ق��د  جم��ه���ل حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
 14277.5( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  وم��س�عها  الدع�ى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع������دة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����س����م وامل�������س���اري���ف رقم 
امل�افق  االرب��ع��اء  ي���م  جل�سة  لها  وح��ددت    mb17455943ae:ال�سك�ى
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   ch1.A.5:بالقاعة ���ص   08.30 ال�����س��اع��ة   2017/8/23
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�س�ر 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/7201  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ات�ص ام جي للعقارات ملالكها عبدالعزيز ح�سان ح�ح� �سركة 
ال�سخ�ص ال�احد ���ص.ذ.م.م جمه�ل حمل االقامة مبا ان املدعي /انى ديال كروز 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  وم��س�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  �س�ت� 
)14400 دره���م( وت��ذك��رة ع����دة مببلغ )3000 دره���م( وال��ر���س���م وامل�����س��اري��ف رقم 
امل�افق  الثالثاء  ي�م  جل�سة  لها  وح��ددت    MB175480032AE:ال�سك�ى
اأو من  القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر  ال�ساعة 08.30 �ص مبكتب   2017/8/8
ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  ، علما بان الدع�ى جددت من ال�سطب.
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2017/2265  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- اميان عبداهلل خلدمات حزم الب�سائع �ص.ذ.م.م 
جمه�ل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/غالم �سبري ب�سري احمد 
قد اأقام  عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )3200( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
باال�سافة اىل مبلغ )560( درهم ر�س�م خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية



خدمًة  قّيم  حتالف  اإىل  زواجهما  غيت�ص  وميليندا  بيل  الثنائي  حّول 
يخوت  �سراء  بدل  اخلريية.  لالأعمال  ثم  )مايكرو�سوفت(  ل�سركة 
�ص 40 مليار دولر ملكافحة  ل الزوجان اإن�ساء موؤ�س�سة تخ�سّ فخمة، ف�سّ
الفقر والأمرا�ص منذ عام 2000، ونقال هذا ال�سغف وحب اخلري اإىل 
اأولدهما الثالثة. �سريث كل واحد منهم اأقل من 1% من ثروة والديهما 

التي تبلغ 87 مليار دولر.

يعود بع�ص الطالب اإىل املدر�سة حني يدركون اأن فر�سهم املهنية حمدودة لكن ل ُيقِدم كثريون على 
هذه اخلطوة بعد عمر الثمانني! لكنه امل�سار الذي اختارته اجلدة بيتي ريلي التي تلّقت يف عمر 

التا�سعة والثمانني اإجازة بكالوريو�ص يف اللغة الإنكليزية من جامعة )فلوريدا اأتالنتيك(.

من هنا وهناك
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 61( غيت�ص  بيل  ح�سر  املا�سي،  اأبريل  يف   
عاماً(   52( ميليندا  وزوج���ت���ه  ع���ام���اً( 
اإىل ق�سر االإليزيه لتلقي و�سام ج�قة 
الفرن�سي  ال���رئ���ي�������ص  م����ن  ال�������س���رف 
ال�����س��اب��ق ف��ران�����س���ا ه���الن��د. اأعلن 
االأخري اأمام �سي�فه: )تخ�س�ص 
تدعم  ال����ت����ي  م���ؤ���س�����س��ت��ك��م��ا 
اأكرث  يف  برنامج   1400
من 130 بلداً ميزانية 
قيمتها  ت�سل  �سن�ية 
م����ل����ي����ارات   4 اإىل 
ب����اأن  ع���ل���م���اً  دوالر، 
ك����ث����رية  وزارات 
احل�س�ل  ت��ت��م��ن��ى 
ع����ل����ى م���ي���زان���ي���ة 

مماثلة!(.
ح����������ني ي����ت����ن����ق����ل 
وميليندا  ب���ي���ل 
و������س�����ط ح����را�����ص 
������س�����خ�����������س�����ي�����ني 
ك����������ت�����������م����������ني، 
يعاملهما النا�ص 
مب��������ا ي���ن���ا����س���ب 
اأن�ساأ  مقامهما! 
ب������ي������ل �����س����رك����ة 

)مايكرو�س�فت( 
التا�سعة  ع��م��ر  يف 
كانت  ع�����س��رة، ح���ني 
العا�سرة  يف  م��ي��ل��ي��ن��دا 
لكن  ع�����م�����ره�����ا.  م������ن 
ب�����ع�����د ت�����خ�����ّرج�����ه�����ا يف 
اجل�������ام�������ع�������ة، ك����ان����ت 
تلك  يف  بالعمل  حتلم 
ال�����س��رك��ة الأن���ه���ا ظّنت 
)مايكرو�س�فت(  اأن 
���س��ت��غ��رّي ال���ع���امل: )يف 
اأحلم  ك��ن��ت  ط��ف���ل��ت��ي، 
وباإطالق  ب���االأم����م���ة 
م�سرية مهنية ناجحة 
االأعمال. مل  يف قطاع 
اأم  اأك���ن جمّرد  اأن  اأ�ساأ 

وربة منزل(.
م��ي��ل��ي��ن��دا ال��ت��ي ن�����س��اأُت يف 
و�سط  ت��ك�����س��ا���ص،  داال��������ص، 
عائلة من الطبقة ال��سطى، 

 1987 اإىل )مايكرو�س�فت( يف عام  دخلت 
اأن  �سريعاً  فهمت  لكنها  مهند�سة،  ب�سفتها 
اإذ ا�سطدمت مب�سكلة  للت�،  بداأت  معركتها 
ذك�رية  بيئة  و�سط  اجلن�سني  بني  التمييز 
نف�سها  اإث���ب���ات  يف  جن��ح��ت  لكنها  ب��ام��ت��ي��از. 
عامة  مديرة  ف��رتة  بعد  واأ�سبحت  ب�سرعة 
على اأح���د اأق�����س��ام امل��ج��م���ع��ة. ك��ان 1700 
ال�سركة  غ��ادرت  حني  اإمرتها  حتت  �سخ�ص 
عام  يف  ال���ب���ك���ر  اب���ن���ه���ا  والدة  م����ع  ت���زام���ن���اً 

.1996

زواج وم�ؤ�س�سة خريية
مبكانة  ميليندا  حظيت   ،1987 ع��ام  منذ 
العمل.  رب  لدى  املف�سلة  واأ�سبحت  مميزة 
ق���اب���ل���ت ب���ي���ل خ������الل اج����ت����م����اع جت�������اري يف 
ثم  عاماً،   23 حينها  تبلغ  كانت  ني�ي�رك، 
حينها،  االج��ت��م��اع.  بعد  الع�ساء  اإىل  دع��اه��ا 
�سعرت باهتمامه بها لكنها مل تكن م�ستعدة 
ثم  تق�ل،  كما  العمل  رب  زوج��ة  ت�سبح  كي 
ت���اف��ق على  اأن  ���س��ن���ات قبل  �سبع  ان��ت��ظ��رت 
االرتباط به ر�سمياً، وتزوج الثنائي يف حفلة 

حميمة يف هاواي.
كان ميكن اأن يكتفي بيل وميليندا باحت�ساب 
لكنهما  املليارات،  وتكدي�ص  ثروتهما  حجم 
ال��ن���ع. خ��الل حت�سرياتهما  ه��ذا  لي�سا من 
ل���ل���زواج، ب����داآ ي��ت�����س��اءالن ع���ن امل��ع��ن��ى الذي 
ما  �سرعان  امل�سرتكة.  حلياتهما  �سيعطيانه 
اإن�ساء م�ؤ�س�سة خريية �ستتلقى معظم  قررا 
اإن  ميليندا  تق�ل  وفاتهما.  بعد  ثروتهما 
اخلطة  هذه  على  وافق�ا  الثالثة  اأوالدهما 
الأن املال مل يكن ي�ماً حمرك حياتهم. من 
ال��ع��امل ه�  ثنائي يف  اأغ��ن��ى  اأن  اإذاً  ال���ا���س��ح 

االأقل مادية على االإطالق!

املعركة احلقيقية والرئا�سة
م�ؤ�س�ستهما  الزوجان  اأن�ساأ   ،2000 عام  يف 
ميليندا  ت�ّلت  لكن  ا�سميهما،  حملت  التي 
بيل من�سغاًل  ك��ان  بينما  البداية  اإدارت��ه��ا يف 
الزوجة  تن�َص  ومل  )مايكرو�س�فت(.  ب��اإدارة 
م��ع��رك��ت��ه��ا احل��ق��ي��ق��ي��ة رغ����م زواجها  ي����م���اً 
االأ�سا�سية  ق�سيتي  )تتعلق  ملياردير:  من 
امل�ست�يات  ع��ل��ى  �سنف�ز  ال��ن�����س��اء.  بتحرير 
كافة حني نرّكز على املراأة. عندما ن�ساعدها 
ت�ستثمر  اأن  اح���ت���م���ال  ي��ت�����س��اع��ف  م����ادي����اً، 
قدراتها لتح�سني �سحة اأوالدها وم�ست�اهم 
مببادئها  مت�ّسكها  رغم  وراحتهم(.  العلمي 
الكاث�ليكية، اإال اأنها ت�ؤيد ا�ستعمال و�سائل 

البلدان الفقرية كي تتحرر  منع احلمل يف 
تعرتف  الفقر.  دوام��ة  وتك�سر  هناك  امل���راأة 
�سعبة  مرحلة  واجهت  باأنها  الي�م  ميليندا 
)احتفظ  )مايكرو�س�فت(  بيل  ت��رك  ح��ني 
وي�ساركها  اإليها  ين�سم  ب�%2.3 منها( كي 

رئا�سة امل�ؤ�س�سة اخلريية. احتاج الزوجان اإىل 
�سنتني كي يعيدا تق�سيم املهام ب�سال�سة.

يف  غيت�ص  بيل  اع��رتف   ،2016 اأكت�بر  يف 
الذي  املر�سح  اخ��ت��ار  ب��اأن��ه  مقابالته  اإح���دى 
يريد انتخابه وعّدد م�ا�سفات تنطبق على 

ميليندا  �ُسئلت  وح���ني  كلينت�ن.  ه��ي��الري 
�سعرت  اإذا  ال��ن�����س��ائ��ي��ة  ل��ل��ح��رك��ة  ال���داع���م���ة 
االأمريكية،  االنتخابات  نتائج  من  باخليبة 
امل��رح��ل��ة: )عملُت  تلك  اإن��ه��ا جت���اوزت  قالت 
ال�سي�خ  جمل�ص  يف  كانت  حني  كلينت�ن  مع 
اأنا  اأ�سبحت وزيرة اخلارجية. لكني،  وحني 
وبيل، ناخَبني م�ستقلنَي جداً وال ننحاز اإىل 

اأي حزب بل نتعاون مع اجلميع(.

اأف�سل ا�ستثمار
تعترب ميليندا اأن م�ساعدة البلدان الفقرية 
ت�سّكل اأف�سل ا�ستثمار لل�اليات املتحدة ملنع 
الهجرة واحل��روب و�سمان االزدهار  اأزم��ات 
ول��ك��ن تتجنب وبيل  ال��ط���ي��ل.  امل���دى  ع��ل��ى 
االأع���م���ال واالأم�����ال  ب�����س���ؤون  التكلم  ال��ي���م 
الأن��ه��م��ا اأ���س��ب��ح��ا جم���ّرد ن��ا���س��َط��ني يج�الن 

العامل الإطالق مبادرات مفيدة.
مع  ميليندا  تناق�ست  ق�����س��رية  ف���رتة  م��ن��ذ 
االأمريكي،  الرئي�ص  اب��ن��ة  ت��رام��ب،  اإيفانكا 
على  م�سّرة  ك�نها  المعة  �سابة  واعتربتها 
املتحدة  ال�اليات  الن�ساء يف  لتحرير  العمل 

ويف اخلارج.
با�ستمرار  يتبّدل�ن  البالد  روؤ�ساء  اأن  يبقى 
بغ�ص ال��ن��ظ��ر ع��ن اأدائ���ه���م، ل���ذا ي���درك بيل 
وميليندا غيت�ص اأنهما �سيبقيان �سّيد العامل 

و�سّيدته بعد انتهاء هذا العهد الرئا�سي!

االأوان ال  اأن  واأظ��ن  العلم  اأح��ب  ريلي:  بيتي   قالت اجل��دة 
يف�ت اأبداً. اإذا متّكنُت من حتقيق هديف، ي�ستطيع اجلميع 

فعل ذلك.
�سن  يف  كانت  حني  الثان�ية  املدر�سة  مرحلة  ريلي  ُت��ْن��ِه  مل 
بداأت  اأن  اإىل  كثرياً  امل��س�ع  بهذا  تفّكر  مل  لكنها  املراهقة 
تفّت�ص عن عمل يف عمر الثامنة وال�سبعني. مل َتُفز ب�ظيفة 

يف مكتبة الأنها ال حتمل �سهادة ثان�ية.
لذا بداأت رحلة دامت 11 �سنة لنيل �سهادة “تط�ير التعليم 

العام( ثم اإجازة بكال�ري��ص حديثاً.
م�سارها.  ب��اإع��اق��ة  ال�سيارة  اأو  امل��ال  لغياب  ريلي  ت�سمح  مل 
قّدمت طلباً يف برنامج )ِمَنح بيل( االحت��ادي الذي يغطي 
ال��ك��ت��ب. هتف  وث��م��ن  ور���س���م��ه��ا  ال���درو����ص  تكاليف  معظم 
اأوالده��ا اخلم�سة واأف��راد عائلتها االآخ��رون من مقاعد  لها 

اجلمه�ر.
قالت ابنتها بيث ريلي )62 عاماً(: حتّقق االإجناز اأخرياً. 
كان الطريق ط�ياًل. تعرتف االبنة باأن ق�سة اأمها األهمتها 
بعد  اجل��ام��ع��ة  اإىل  ب��ال��ع���دة  اأي�����س��اً  التفكري  اإىل  ودف��ع��ت��ه��ا 

تقاعدها.

اأوهاي�،  1926 يف )ي�نغزتاون(،  ُولدت بيتي ريلي يف عام 
لكنها ن�ساأت يف مدينة ني�ي�رك خالل حقبة الك�ساد. قالت 
منحة  على  ح�سلت  اأنها  حتى  جمتهدة،  تلميذة  كانت  اإنها 
�سك�ل” يف  “ني�  احل����رة  ال��ف��ن���ن  ك��ل��ي��ة  ل���دخ����ل  درا���س��ي��ة 

ني�ي�رك.
االأخ����رية من  ال�سنة  يف  ك��ث��رياً  م��ر���س��ت  اإن��ه��ا  ق��ال��ت  لكنها 
تناول  بعد  )اأ(  الكبد  بالتهاب  واأُ�سيبت  الثان�ية  املدر�سة 
امل�سادات احلي�ية  تكن  �سك�ير(. مل  حمار ينء يف )تاميز 
و�سفة �سائعة حينها واأعاقها املر�ص ط�ال �سهرين، فرتكت 
املدر�سة وخ�سرت املنحة. حني تعافت، ح�سلت على وظيفة 

يف مكتب ثم تزوجت واأن�ساأت عائلة.
انتقلت الحقاً اإىل جن�ب فل�ريدا مع زوجها ت�ما�ص الذي 
�سغلت  �سن�ات،  1965. ط�ال  مالياً يف عام  كان م�ست�ساراً 
بعد  العمل  تابعت  ثم  بالتجزئة،  البيع  وظائف  من  ع��دداً 
1989. كانت تبحث عن عمل جديد  وف��اة زوجها يف عام 
االإقليمية  )املكتبة  يف  م���ظ��ف  ف�سّجعها   ،2005 ع��ام  يف 
اأن��ه��ا مل  ال��غ��رب��ي��ة( يف ت��ق��دمي طلب ه��ن��اك. لكنها ت��ذّك��رت 
ال�ظيفة.  ���س��روط  م��ن  كانت  التي  الثان�ية  ال�سهادة  تنل 

فخ�سعت الختبار )تط�ير التعليم العام( لكنها ر�سبت فيه: 
واحداً  خطاأً  وارتكبُت  والقراءة  االإنكليزية  املادة  يف  تفَ�قُت 
يف العل�م والدرا�سات االجتماعية لكني ن�سيُت كل �سيء عن 
)تط�ير  الختبار  حت�سريياً  در�ساً  اأخ��ذت  ثم  الريا�سيات. 
التعليم العام( وجنحت يف االمتحان يف عام 2007، حني 

كانت يف عمر الثمانني.
ثان�ية  م��در���س��ة  يف  متط�عة  كمعّلمة  تعمل  ري��ل��ي  ب����داأت 
اجلامعة،  اإىل  تع�د  اأن  اأ�ستاذ  عليها  اق��رتح  وح��ني  حملية. 
قالت له اإنها ال ت�ستطيع حتّمل تكاليفها الأنها تعي�ص على 
بيل(.  )ِمَنح  برنامج  عن  حينها  اأخ��ربوين  ثابت:  مدخ�ل 
وقبل�ين  حملية  كلية  وق�سدُت  اال�ستمارات  بع�ص  م��الأُت 

فيها.
درا�سي يف كلية  اأو ثالثاً يف كل ف�سل  تاأخذ ح�ستني  ب��داأت 
)بروارد( حيث اأخربها االأ�ساتذة باأنها بارعة يف الكتابة. ثم 

نالت ال�سهادة يف عام 2011 عن عمر 85 عاماً.
اأ�سافت ريلي: قال يل اجلميع: ميكنك اأن ت�سرتيحي االآن. 
ن�سف  قطعُت  اإنني  لهم  قلُت  لكني  �سهادتك.  على  ح�سلِت 

الطريق. اأردُت اأن اأح�سل على �سهادتي اجلامعية.

تلّقت يف عمر 89 اإجازة بكالوريو�ص يف اللغة الإجنليزية

اجلدة بيتي ريلي:
 متّكنُت من حتقيق هديف

نقال حب اخلري اإىل اأولدهما الثالثة

بيل وميليندا غيت�س... 40 مليار دوالر ملكافحة الفقر واالأمرا�س
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واالأبناء االآباء  حول  احداثه  تدور   Guardians of the Galaxy

 Guardians of فيلم  اأن  يف  ���س��ك  ال 
مبغامرات  يحفل  ممّيز   the Galaxy
الذي  اجل���زء،  ه��ذا  اأن  اإال  العلمي،  اخل��ي��ال 
اأعدته �سركة Marvel Studios وبداأ 
عن  فيلماً  ج���ه��ره  يف  يبقى  اأخ���رياً  عر�سه 
االآب��اء من  التي ي�ستطيع  العائلة والطرائق 
اأبنائهم وبناتهم ودفعها  خاللها �س�غ حياة 

نح� االأف�سل اأو االأ�س�اأ.
غان  جيم�ص  وخم��رج��ه  الفيلم  كاتب  يق�ل 
ع��رب ال��ه��ات��ف م��ن ل������ص اأجن��ل�����ص: )ول����دُت 
من  اأهلي  يخجل  وال  ج��داً  مفككة  عائلة  يف 
من  الكثري  عائلتي  يف  ذل���ك.  ع��ن  ال��ت��ح��دث 

مدمني الكح�ل. 
�سحيح اأن اأبي تخّل�ص من اإدمانه الي�م، اإال 

اأنه كان منغم�ساً فيه خالل ن�ساأتي.
البعد  كل  بعيدة  عائلة  اإذاً، عندما تكرب يف   
ع��ن امل��ث��ال��ي��ة اإمن���ا ت��رت��ك��ز يف ج���ه��ره��ا على 
الكثري من احلب، تكّ�ن يف راأيي نظرة متزنة 

ومتعددة االأوجه اإىل احلياة العائلية.
املتعددة  ال��ن��ظ��رة  اأن��ن��ي طبقت ه��ذه   واأظ����ّن 
 Guardians of فيلَمي  على  االأوج���ه 
املقام  اأعتربهما يف  الأنني   the Galaxy
يك�نا  اأن  ق��ب��ل  ال��ع��ائ��ل��ة  ع���ن  ع���م���اًل  االأول 

مغامرة يف الف�ساء اأو فيلماً فكاهياً(.

اإن�سان وف�سائي

التي  املرحلة  بعيد  الفيلم  اأح��داث هذا  تبداأ 
انتهى عندها فيلم غان االأول عام 2014. 
الف�سائي  ون�����س��ف  االإن�������س���ان  ن�����س��ف  ن����رى 
Star- ب��ي��رت ك����ي���ل، ال����ذي ي��دع��� ن��ف�����س��ه
االآن  حت���ّ�ل  وق��د  ب���ات(،  )ك��ري�����ص   Lord
اإىل م��ق��ات��ل م��اأج���ر اإىل ج��ان��ب زم��الئ��ه يف 
 Guardians of the Galaxy
)ديف  ودراك�������ص  ���س��ال��دان��ا(،  غ��ام���را )زوي 
ك�بر(،  ب��راديل  )�س�ت  وروك��ي��ت  ب�تي�ستا(، 
وغ������روت ال�����س��ب��ي��ه ب��ال�����س��ج��رة )����س����ت فن 

ديزل(.
يجد ه�ؤالء اخلم�سة، اإىل جانب اأخت غام�را 
)ك�����ارن غيالن(،  ن��ي��ب���ال  ال���ف���ارة  ب��ال��ت��ب��ن��ي 
)رافاجرز(  الف�ساء  قرا�سنة  مطاردين من 
الذي  روك��ر(،  )مايكل  املميت  ي�ندو  بقيادة 
ا���س��ُت��خ��دم الإي�����س��ال ك���ي��ل يف ط��ف���ل��ت��ه اإىل 
والده البي�ل�جي، اإال اأنه اأبقاه �سمن فريقه 

ورباه بنف�سه بداًل من ذلك. 
اأن والد ك�يل جت�سيد ب�سري لك�كب  يتبنّي 

حي ُيدعى اإيغ� )ك�رت را�سل(.
 وب���ني امل��ث��ل��ث االأب�������ي ال����ذي ي�����س��ّم ك�يل، 
وي�ندو، واإيغ� والعالقة القاتلة التي جتمع 
نيب�ال بغام�را، يتحّ�ل ال��سع اإىل ما ي�سبه 

االحتفال مع )عائلة مان�س�ن(.
اأفراد عائلة غان الفعلية  اأن عدداً من  يبدو 
يظهرون يف الفيلم: ي���ؤدي وال��ده جيم غان 

امل�سن  )ال��رج��ل  ب�سفته  ث��ان���ي��اً  دوراً  االأب 
والدته  ت�سارك  حني  يف  االأط�����ار(،  الغريب 
امل�سن  )ال���رج���ل  ع�سيقة  ب����دور  غ���ان  ل��ي���ت��ا 
�س�ن  املمثل  غ��ان  واأخ����  االأط�����ار(،  الغريب 
 )Gilmore Girls كريك غلي�س�ن يف(

بدور قائد ي�ندو الع�سكري كراغلني.
تزوج غان، الذي ينتمي اإىل عائلة حماٍم من 
جنمة  اأوالد،  �ستة  من  تتاألف  ل�ي�ص  �سانت 
 ،2000 عام  في�سر  جينا   The Office
املنخف�سة  االأع��م��ال  اأ�سط�رة  معّلمه  اأن  مع 
 Tromaامليزانية ل�يد ك�فمان من �سركة
مرا�سم  ي�����ؤدِّ  مل   Entertainment

الزفاف،
ي��خ��رب غان:  ب��ل��دت��ه.  زع��م��ت �سحيفة  ك��م��ا   
)ذكَرت اأن ل�يد ك�فمان قاد مرا�سم الزواج، 

لكن هذا غري �سحيح.
�سبع  وب��ع��د  ب��ك��ل��م��ة(.  واأدىل  زف����ايف  ح�����س��ر   
وتطلقا  في�سر  ع��ن  غ���ان  ان��ف�����س��ل  ���س��ن���ات، 
مع  عالقة  ال��ي���م  وجتمعه  املا�سية.  ال�سنة 
امل�سل�سل  )م����ن  ه����الن���د  ج��ي��ن��ي��ف��ر  امل��م��ث��ل��ة 

.)Sun Records التلفزي�ين
ت�سحيح  يف  امل����خ����رج  ه�����ذا  ي���رغ���ب  ك���ذل���ك 
االدع������اء اأن غ��ل��ني ك���ل����ز ك���ره���ت دوره�����ا يف 
برامي  ن�فا  ال�سرطية  ب�سفتها   GotG
معها  لقطات  ب�سع  )���س���رن��ا  ي��ذك��ر:  ري���ل. 
املحذوفة  امل�ساهد  يف  االأرج���ح  على  �ستظهر 

كنت  ل��ك��ن��ن��ي   .BlueRay ق���ر����ص  ع��ل��ى 
الفيلم  يف  ق�سراً  ب��رامي  ن�فا  اإدخ���ال  اأح���اول 
الثاين بدل اأن اأ�سمح بحدوث ذلك طبيعياً(. 
يل  ����س���ت���ان  دور  اأخ��������رج  غ������ان  اأن  ���س��ح��ي��ح 
ديريك�س�ن �سك�ت  املخرج  فيلم  يف  الثان�ي 

يخرج  مل  اأنه  اإال   ،Doctor Strange
 Marvel Comics م���دي���ر  دوَري 
املقبلني  ال���ف���ي���ل���م���ني  يف  ال���ث���ان����ي���ني  ه������ذا 
Spider-و  Thor: Ragnarok
لكنه   .Man:Homecoming
التحدث  ميكنني  ال  دوراً  )اأخ��رج��ت  ي���ؤك��د: 

عنه(.

اجلزء الثالث
الثالث  اجل������زء  ع���ل���ى  راه�����ن�����اً  غ�����ان  ي��ع��م��ل 
 Guardians of the م���������ن 
التنفيذي  املنتج  اأي�����س��اً  وه���   ،Galaxy
 Avengers:Infinity War ل���� 
ب��ج��زاأي��ه. وم���ع ك���رثة اأع��م��ال��ه، ه��ل يخ�سى 
ذي  بكائن  اأ�سبه  لي�سبح  ق����اه  ُت�ستنفد  اأن 

بعدين؟
يجيب �ساحكاً: )كال بالتاأكيد. اأمامي ثالث 
للجزء  فيها  كله  وق��ت��ي  �ساأخ�س�ص  �سن�ات 
 Guardians of the م���ن  ال��ث��ال��ث 
Galaxy، مبا اأنني اأجنزُت اأكرب جزء من 

.)Infinity War مهامي يف

جورج كلوين ميتلك الوجه 
االأجمل يف العامل 

النجم  ب���اأن  علمي  بحث  اأث��ب��ت   
كل�ين  ال�����س��ه��ريج���رج  ال��ع��امل��ي 
العامل،  يف  وج��ه  اأج��م��ل  ميتلك 
ب���اأن مالمح  البحث  وق��د وج��د 
56 عاماً  ال��ب��ال��غ  ال��ن��ج��م  وج���ه 
املئة  يف   91.86 دقتها  ت��ع��ادل 
الذهبي  االإغ��ري��ق��ي  للمقيا�ص 
االعتقاد  ك���ان  وال����ذي  للجمال 
باأنه  ال�����س��ن���ات  الآالف  ����س���ائ���داً 
ي����ح����م����ل امل������ع������ادل������ة ال�������س���ري���ة 

للكمال.
ال��ن��ظ��ري��ة وجدت  وب��ا���س��ت��خ��دام 
ر�سم اخلرائط على  تكن�ل�جيا 
الك�مبي�تر باأن راين غ��سلينغ 
كان يحظى باالأنف املثايل،هاري 
�ستايلز حظي بالعي�ن االأجمل، 
بيكهام  وديفيد  ذق��ن،  وباأف�سل 

متيز ب�سكل وجه مثايل.
ك��ل���ين ال���ذي اأ���س��ب��ح اأب���اً للمرة 
لت�اأم  امل��ا���س��ي  ال�����س��ه��ر  االأوىل 
)اإي���ال واأل��ك�����س��ن��در( م��ن زوجته 
املحامية اأمل علم الدين خ�سع 
اخلرائط  ر�سم  لتقنيات  وجهه 

من قبل ج��راح ه��اريل �سترييت 
الدكت�رج�ليان دي �سيلفا.

اأن��ف��ه، �سفتاه،  ع��ي��ن��اه، ح��اج��ي��اه، 
ذق���ن���ه، ف���ك���ه، و���س��ك��ل وج���ه���ه مت 
قيا�سهم وجاءت النتيجة قريبة 
من الكمال ح�سب فكرة اجلمال 

االإغريقية.
وح������ل������رباديل ك�����ب����رث����ان����ي����اً يف 
باملئة،   91.80 ب����  ال��ت�����س��ن��ي��ف 
 90.51 ب����  وب�����راد ب��ي��ت ث��ال��ث��اً 
دايرك�سن(  )وان  ومغني  باملئة، 
وجن��������م )دان���������ك���������ريك( ه������اري 
الرابعة  املرتبة  يف  ج��اء  �ستايلز 
ديفيد  اأم����ا  ب��امل��ئ��ة   89.63 ب���� 
ب�88.96  خام�ساً  فحل  بيكهام 
الذي  �سيلفا  دي  باملئة.الدكت�ر 
ال�جه  جت��م��ي��ل  م���رك���ز  ي���دي���ر 
املتقدم والعمليات التجميلية يف 
لندن قال : ج�رج كل�ين �سنف 
اأو���س��م رج��ل يف العامل  اأن���ه  على 
م��ن��ذ ع��ق���د، واإن����ه خل��رب عظيم 
اأن يك�ن االأمر حالياً مثبتاً عن 

طريق العلم.

بيال تورن : اأفكر يف تغيري 
ا�صمي الفني!

البالغة من  ت���رن  بيال  الفنانة  �سّرحت 
العمر 19 �سنة اأنها تعمل على م��سيقى 
�ستقدمه  مب���ا  ت��ف��ت��خ��ر  واأن����ه����ا  ج���دي���دة 
مرتددة  باأنها  اعرتفت  لكنها  للجمه�ر، 
الأن النا�ص قد ال ي�ستمع�ن اإليها، الأنهم 

مل يحب�ا ما اأطلقته يف املا�سي.
بع�ص  اأح������ب  االآن  ح���ت���ى  ب���ي���ال:  وق������ال 
اتفهم  لكنني  االأغنية،  ه��ذه  اال�سخا�ص 
الذين مل يحّب�ا ما قدمته الأنني مل اأكن 
امتلك  اأك���ن  قيمة، ومل  اأع��م��ااًل  اأح�����س��ر 
لكنني  املكه  ال  والزل���ت  جمياًل  ���س���ت��اً 
املا�سي،  االأ���س��ب���ع  ذل����ك.يف  ع��ل��ى  اع��م��ل 
تعاونت بيال مع برين�ص ف�ك�ص حت�سرياً 

."Just Call" الأغنية جديدة
ا�سم  ا���س��ت��خ��دام  ان��ه��ا تفّكر يف  و���س��ّرح��ت 
القادمة لكي ال يحكم  م�ستعار الأغانيها 

النا�ص على االغنية قبل �سماعها.
اأف��ك��ر فعال يف تغيري  ب��ي��ال: كنت  ت��ق���ل 
ا���س��م��ي امل������س��ي��ق��ي الأف�����ري الأن����ه عندما 
هذه  لديهم  ا���س��م��ي،  ع��ن  ال��ن��ا���ص  يبحث 
لكم،  �ساأقدمه  وما  عني  امل�سبقة  الفكرة 
ما عندي  كل  و�سع  اأفكر يف  كنت  لذلك 

من م��سيقى حتت ا�سم خمتلف متاما.

�سحيح اأن اجلزء الثاين 
 Guardians مبببن 
 of the Galaxy
لي�ص  املجرة(  )حرا�ص 
روايبببة  مببن  م�ستوحى 
تورجينيف،  لإيببفببان 
بالتاأكيد  يدور  اأنه  اإل 
حول الآباء والأبناء.
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اأ�صباب انت�صار الفطريات بني 
اأ�صابع القدمني وطرق عالجها

والليزر  والتجميل  اجللدية  االأمرا�ص  اأ�ستاذ  �سند،  اإمي��ان  الدكت�رة  قالت 
بجامعة بنها، اإن فطريات ما بني االأ�سابع مرتبطة بن�ع وطبيعة احلذاء 
الذى يرتديه ال�سخ�ص، الأن االأحذية املغلقة فى ال�سيف ترفع ن�سبة التعرق 
وانحبا�سه بني االأ�سابع، وتنتهى هذه الظاهرة مع ارتداء االأحذية املفت�حة 

التى ت�ساهم فى ته�ية االأرجل .
االحتكاك  ه�  الفطريات  انت�سار  اأ�سباب  اأن  �سند  اإميان  الدكت�رة  واأ�سافت 
امل�ستمر بني االأ�سابع، الذى يحدث ن�عا من الت�سلخ للجلد وفقد لطبقة 

الب�سرة، ما ي�ؤدى اإىل انت�سار الفطريات والبكترييا .
واأ�سارت اأ�ستاذ االأمرا�ص اجللدية اإىل اأن عالجها يت�سمن مقاومة االحتكاك 
الرط�بة، وعدم ارتداء اأحذية مغلقة مع ارتفاع درجات احلرارة ال�سديدة، 
اإ�سافة اإىل ا�ستخدام العالج الدوائى الذى يف�سل اأن يك�ن م��سعياً، مثل 
واأدوية  اإىل كرميات  اإ�سافة  الب�تا�سي�م،  اأو برمنجانات  البيتادين  حمل�ل 

م�سادة للفطريات .
واأو�سحت اأن مر�سى ال�سكرى يعان�ن من م�سكلة هذه الفطريات، والعالج 
يكمن فى معاجلة ال�سبب، وه� مر�ص ال�سكر، مع اتخاذ املزيد من احلر�ص 

فى ترك االأرجل جافة دائماً ومنع ترك املياه بني االأ�سابع

ماذا تعرف عن متالزمة اليد والقدم والفم؟
ُت�سيب تلك االأجزاء  اليد والقدم والفم هي متالزمة  اأو متالزمة  مر�ص 
يف اجل�سم وتت�سبب فيها جمم�عة من الفريو�سات، فيما اأنها �سائعة ب�سكل 

خا�ص عند االأطفال.
ويق�ل اأخ�سائي االأطفال وحديثي ال�الدة دكت�ر م�ؤمن �سعد: اإن الفريو�ص 
االأكرث �سي�ًعا امل�سبب لهذه املتالزمة ه� فريو�ص "ك�ك�ساكي"، وينتقل عن 
اأو  وال�سعال  العط�ص  عرب  م�ساب  �سخ�ص  من  لعدوى  نتيجة  الفم  طريق 

اللعاب، وت�سيب االأطفال حتى �سن ع�سر �سن�ات.
ومُيكن اكت�ساف اإ�سابة الطفل من خالل جمم�عة من االأعرا�ص امل�ساحبة 
واللثة وطفح  واأمل احلنجرة  احل��رارة  ارتفاع درجة  بينها  للمتالزمة، من 
جلدي اأحمر على �سطح كف اليد والقدم، باالإ�سافة اإىل فقدان يف ال�سهية.

عن  الطفل  امتناع  نتيجة  باجلفاف  االإ�سابة  املحتملة  م�ساعفاتها  وم��ن 
الطعام وال�سراب.

اأنه ال ي�جد عالج حمدد لتلك املتالزمة،  وي�سيف الدكت�ر م�ؤمن �سعد: 
ا�ستخدام  اأي��ام، وميكن  اإىل ع�سرة  اأ�سب�ع  تلقائي خالل  ب�سكل  لكنها تزول 
عنها  الناجتة  امل�ساعفات  اأو  امل�ساحبة  االأع��را���ص  ل��ع��الج  االأدوي����ة  بع�ص 
للطفح  املعاجلة  والكرميات  للحرارة  اخلاف�سة  ك��االأدوي��ة  االأمل  وتخفيف 

اجللدي والبث�ر.
واملياه  كاملثلجات  الفم  ج��روج  لعالج  الباردة  امل�سروبات  بتناول  ين�سح  كما 
الباردة واحلليب البارد. كما ي�ساهم يف منع االإ�سابة باجلفاف االمتناع عن 

االأطعمة وامل�سروبات احلم�سية واملاحلة واحلارة الأنها تزيد من االأمل.
وميكن ال�قاية من هذه املتالزمة عن طريق غ�سل اليدين باملاء وال�ساب�ن 
واملدار�ص  االأط��ف��ال  رعاية  دور  اأو  املنزل  وتعقيم  ودائ��م��ة،  اأ�سا�سية  ب�س�رة 

وعزل الطفل املري�ص عن باقي االأطفال.

�سرياميك؟  كلمة  اأ�سل  هو  • ما 
- فرن�سية وتطلق على فن اخلزف 

برتول؟  كلمة  اأ�سل  • ما 
- التينيه وتعني زيت ال�سخر. 

اللغة؟  يف  الريد  كلمة  اأ�سل  • ما 
- عربية وتعني العباءة الأن ر�سل الربيد كان�ا يلب�س�ن عباءة حمراء. 

نف�سه؟  رثاء  يف  ال�سعر  نظم  من  اأول  • من 
- زيد بن حذاق 

اأ�سلها؟  هو  وما  ع�سكري  كلمة  تعني  • ماذا 
- رومانية وهي من العملة القدمية ) �س�ليدو�ص (. 

الإ�سبانية؟  اللغة  يف  العربية  اللغة  كلمات  عدد  يقدر  • كم 
- 6000  كلمة 

الرو�سي؟  لالأدب  احلقيقي  املوؤ�س�ص  يعتر  • من 
- االأديب ب��سكني 

الغابات  تغطية  قطاع  اإىل  اأواًل  ن�سل  املعتدلة،  املنطقة  يف  يقع  ما  جباًل  ارتقائنا  يف  اأنه  تعلم  هل   •
النف�سية، يليه حزام تغطيه غابة خمتلطة من االأ�سجار العري�سة االأوراق واالأ�سجار ال�سن�برية. بعد 
ذلك جند غابة �سن�برية حقيقية متتد حتى النطاق ال�سجري قبل ال��س�ل اإىل منطقة اجلليد الدائم. 

حيث متتد منطقة من اجلنبات ثم املروج واأخرياً حزام من االأ�سنة واخللنج يدعى التندرة االألبية. 
ال�سيادون لطراوة حلمه ولذة طعمه يعي�ص على عمٍق  الت�نة الذي ي�سعى وراءه  اأن �سمك  • هل تعلم 
يقع  حيث  ال�سطح  اإىل  وت�سعد  للت�الد  قطعان  يف  الت�نة  اأ�سماك  تتجمع  الربيع  ف�سل  يف  ج��داً.  كبري 
الكثري منها يف �سباك ال�سيادين. ي�ستعمل ال�سيادون جمم�عة من ال�سباك متر عربها االأ�سماك حتى 

ت�سل اإىل اآخر �سبكة، وهي معروفة با�سم غرفة املدن حيث يتم اأخرياً رفعها. 
وه�  امل�سطحات،  حتده  هند�سي  ب�سكل  يتميز  �سلب  ج�سم  ه�  البل�ر  اأو  الكري�ستال  اأن  تعلم  هل   •
ل�سكل معني يتكرر ه� عينه ويف االجت��اه نف�سه يف  يتاألف من ج�سيمات تتجمع على نح� منتظم وفقاً 
كل اأجزاء البل�ر. ا�ستعماالته ترتاوح بني ملح الطعام اأو الي�دا والكربيت واأثمن االأحجار الكرمية مثل 

املا�ص والزمرد والزبرجد والياق�ت والبل�ر اجلنديل وغريها. 

جحا وحماره
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فوائد البطيخ 
يحت�ي املائة غرام من البطيخ 
ع��ل��ى %90 م���ن وزن����ة م���اء - 
ن�سف   - ���س��ك��ر  غ���رام���ات   10
مليغرام   7  - ب���روت���ني  غ�����رام 

ده�ن - 9 مليغرام كال�سي�م 
ي��ح��ت���ي ع��ل��ى فيتامني  ك��ذل��ك 
و  حديد  و   - �سي  فيتامني   - اأ 
مغني�سي�م و ف��سف�ر و�س�دي�م 

وب�تا�سي�م 
للم�سابني  ال���ب���ط���ي���خ  ي���ف���ي���د 
ب��ال��روم��ات��ي��زم و م���در ل��ل��ب���ل و 

ع�سري  و  االل��ي��اف  من  كبرية  كمية  على  الحت�ائة  لالم�ساك  فعال  ع��الج 
يقي من مر�ص التيف�ئيد بذور البطيخ لها قيمة غذائية عالية الحت�ائه 
على ن�سبة %42 من وزنها بروتني و ح�ايل %15 �سكر ون�ساء و ح�ايل 

زالليات   27%
ين�سح بعدم االكثار من اكل البطيخ للم�سابني مبر�ص ال�سكر.

املنامة: يعد تنميل االأطراف من االأعرا�ص املزعجة التي تنتابنا من وقت 
الآخر، نتيجة للجل��ص اأو ال�ق�ف ب��سعية معينة ل�قت ط�يل؛ لكن مع 

تكرار التنميل رمبا يك�ن ذلك م�ؤ�سرا لعطب ما يف االأع�ساب.
واأو�سح ا�ست�ساري واأ�ستاذ م�ساعد املخ واالأع�ساب بكلية طب ق�سر العيني 
بجامعة القاهرة، الدكت�ر عمرو ح�سن احل�سني، اأن هناك اأ�سباًبا خمتلفة 
معينة  منطقة  اأع�����س��اب  يف  اإ���س��اب��ة  وج����د  بينها  م��ن  االأط�����راف،  لتنميل 
باجل�سم مما ينتج عنه تنميل االأجزاء املحيطة، فاإ�سابة العنق على �سبيل 

املثال ت�ؤدي لتنميل اليد والذراع.
واأ�ساف اأ�ستاذ م�ساعد االأع�ساب، اأن التنميل رمبا يحدث نتيجة ال�سغط 
على االأع�ساب ب�سبب ورم اأو متّدد وعاء دم�ي رئي�سي اأو التهاب، م��سًحا 
اأن التهاب االأوعية الدم�ّية يعد من اأ�سباب تنميل االأطراف، وكذلك نق�ص 
نق�ص  اأو  اجل�سم،  يف  ال�س�دي�م  اأو  الب�تا�سي�م  اأو  الكال�سي�م  م�ست�يات 
فيتامني "ب 12"، حمذرا من التاأثري ال�سار لبع�ص االأدوية الكيميائّية 

الذي ي�ؤدي لتدمري االأع�ساب وكذلك العالج باالإ�سعاع وتناول الكح�ل، 
اأي�سا  التنميل  اأ�سباب  من  اأنه  اإىل  احل�سني،  الدكت�ر  واأ�سار  التدخني.  اأو 
مر�ص ال�سكري، خا�سة عندما ال يحافظ املري�ص على م�ست�يات ال�سكر 
ا ينتج عنها  يف الدم مما ي�ؤدي اللتهاب االأع�ساب، م�سيفا اأن هناك اأمرا�سً
واالختالجات،  الدماغية،  وال�سكتة  الل�يحي،  كالت�سّلب  االأطراف  تنميل 
الدم  اأو فقر  الغدة الدرقية، كما ميكن لالإ�سابة باالأنيميا  اإف��راز  ونق�ص 

الناجت عن نق�ص احلديد اأن ت�ؤدي لتنميل االأطراف.
اإنها تختلف  االأع�ساب،  اأ�ستاذ م�ساعد  ق��ال   التنميل،  ع��الج  وح���ل ط��رق 
التقليل  امل���ؤدي للتنميل، ولكن ميكن  ح�سب ت�سخي�ص كل حالة وال�سبب 
من ذلك ال�سع�ر املزعج بعدة اإج��راءات وقائية، كعمل كمادات دافئة على 
ممار�سة  على  واحل��ر���ص  امل�سابة،  للمنطقة  تدليك  اأو  التنميل  منطقة 
حتت�ي  التي  االأطعمة  وت��ن��اول  والكح�ليات  التدخني  وجتنب  الريا�سة 

على فيتامني "ب 12".

املزعج االأطراف  لتنميل  حمتملة  اأ�صباب   10

كاثرين وينيك خالل ح�سورها عر�ص فيلم "برج الظالم" يف مدينة نيويورك.  )ا ف ب(

جاءت زوجة جحا وهي ت�سرخ وتبكي وت�سك� له ان احدهم قد القى عليها ثعبانا �سغريا مما جعلها ت�سقط 
ار�سا من �سدة اخل�ف والهلع ف�سحك عليها الرجل وا�ستلقى على قفاه من �سدة ال�سحك .. فقال لها جحا 
ح�سنا �ساأقت�ص منه بطريقتي اخلا�سة ..فاحتجب جحا عن النا�ص عدة ايام مل يره خاللها احد وكان ذلك 
ال�قت ميرن ويدرب حماره كيف يقفز على احد وينطحه وكيف يجره من قفاه جرا وي�سعه عند اقدام 
جحا ،وبعد اأن امت تدريبه اخذه ونزل به اإىل ال�س�ق ف�جد الرجل يجل�ص هناك و�سط ا�سحابه ويتيه فخرا 
اإىل الرجل وقال كيف  ا�سار  ال�سالم ثم  بنف�سه والعابه ال�سغرية فذهب جحا ووقف هناك والقى عليهم 
تفعل بزوجتي مافعلت وعند هذه اال�سارة هجم احلمار على الرجل و�سط ا�سحابه ونطحه فانقلب الرجل 
ار�سا ف�سحك النا�ص وجروا بعيدا لكن احلمار عاد والتف ح�ل الرجل ثم ام�سك به من قفاه وجاء به حتى 
اقدام جحا واخذ يلعق يف قفاه والرجل ي�سرخ ويق�ل ماذا يفعل ذلك احلمار فقال جحا اذا كنت ت�ستطيع 
اللعب بالثعابني فانا ا�ستطيع اللعب باحلمري وه� االن يفعل ما فعله حمار مثلك مع زوجتي فاحذر من 
العابك ال�سغرية التي جتعل مثل هذا احلمار يهزاأ بك ..ومنذ ذلك الي�م وهذا الرجل ال ي�سخر من احد 

فكفاه ان هزاأ منه احلمار .


