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اإ�شارات اأر�شية حلماية املن�شغلني بهواتفهم 
ق���ال ���ش��ون ه��ل��م��ان، ك��ب��ر ع��ل��م��اء ال��ن��ق��ل يف خم��ت��ر اأب��ح��اث ال��ن��ق��ل يف 
التي  احل���وادث  من  احل��د  يف  �شي�شاعد  ال�شوارع  تغير  اإن  بريطانيا، 
ي�شببها االأ�شخا�ص امللت�شقون بهواتفهم والذين ال ينظرون اإىل اأين 
باإ�شارات  ال�شوارع  تزويد  تدر�ص  املخت�شة  اجلهات  فاإن  لذا  يذهبون، 

�شوئية اأر�شية. 
وميكن اأن ت�شمل التغيرات املفيدة ممرات واإ�شارات �شوئية، مماثلة 

لتلك امل�شتخدمة بالفعل يف بع�ص املدن ال�شينية.
كما اأ�شار ال�شيد هلمان اإىل اأنه من ال�شعب اأن يتمكن النا�ص من ال�شر 
وا�شتخدام هواتفهم، باأمان، لذا فاإن من االأهمية مبكان اأن يتم و�شع 
ين�شغلون  الذين  االأ�شخا�ص  حلماية  واأ�شهم  اأر�شية  �شوئية  اإ�شارات 
"لقد جنحت بلدان اأخرى  اأثناء عبور ال�شوارع.  واأ�شاف:  بهواتفهم 
االأول، وهذا  املقام  امل�شاة يف  احتياجات  يف جتربة نظام مماثل، ي�شع 
ما علينا فعله يف بريطانيا" يذكر اأن �شركة "هيغ" الهولندية قامت 
بو�شع اإ�شارات �شوئية اأر�شية الإر�شاد امل�شاة املن�شغلني بهواتفهم، كما 
بداأت مدينة �شيان يف �شمال غرب ال�شني، با�شتخدام ممرات خا�شة 
"ممرات الر�شائل الن�شية"،  مل�شتخدمي الهواتف، اأطلقوا عليها ا�شم 

بح�شب ما نقلت �شحيفة ديلي ميل الريطانية. 

لهذا ال�شبب يجب حماية اأطفالك من احل�شرات 
نقلت طفلة بريطانية تبلغ من العمر �شبع �شنوات اإىل امل�شت�شفى اإثر 

تعر�شها للدغة عنكبوت �شام اأثناء نومها لياًل. 
اأوكيندون يف  �شاوث  عاماً( من  اأندر�شون )41  كاميي  �شعرت  بعدما 
اإزاء تقرح ظهر فجاأة على ذراع  اإي�شيك�ص الريطانية، بالقلق  مدينة 

طفلتها بيال، هرعت بها اإىل امل�شت�شفى لتلقي العالج الالزم. 
املنزل،  اإىل  بابنتها  ب��ال��ع��ودة  امل����راأة  االأط��ب��اء  ن�شح  االأم���ر  ب��داي��ة  ويف 
معتقدين باأن الطفلة تعاين من نوع من احل�شا�شية وميكن اأن تعالج 
ب�شهولة. غر اأن حالة الطفلة ازدادت �شوءاً وبداأ جلدها يتاآكل �شيئاً 

ف�شيئاً، االأمر الذي ا�شطر االأم لنقلها ثانية اإىل امل�شت�شفى. 
التقرح  �شبب  ب��اأن  لها، تبني  ع��دة فحو�شات  االأط��ب��اء  اأج��رى  وبعدما 

عنكبوت �شام، يرجح باأنه قام بلدغ الطفلة اأثناء نومها. 
�شاهدت  "عندما  ح���دث:  م��ا  على  معلقة  اأن��در���ش��ون  ال�شيدة  وق��ال��ت 
املزيد  انتابني  وعندها  بال�شدمة،  �شعرن  طفلتي،  اإ�شابة  املمر�شات 

من القلق". 
وحل�شن احلظ، جنح االأطباء يف التخفيف من و�شع الطفلة ال�شيء 

عر ا�شتخدام امل�شادات احليوية، وتنظيف اجلرح بانتظام. 
اإي�شيك�ص  مدينة  يف  ملفت  ب�شكل  تنت�شر  ال�شامة  العناكب  اأن  يذكر 
م�شتمر،  ب�شكل  مبكافحتها  تقوم  املعنية  ال�شلطات  واأن  الريطانية، 

وفقاً ملا ورد يف �شحيفة ديلي ميل الريطانية. 

جولة يف �شوق حتّول بدينًا اإىل ريا�شي
بوالند  ج��ون  الريطاين  خ��رج  �شنوات،  �شبع  قبل  الليايل  اإح��دى  يف 
اأن  يعلم  اأن  دون  لعائلته،  البطاط�ص  على  واحل�شول  ال�شمك  ل�شراء 

رحلته �شتكون نقطة حتول هامة يف حياته. 
اإعالناً عن برنامج لتخفي�ص الوزن وتوجه  ويف ال�شوق، �شاهد جون 

فوراً لت�شجيل نف�شه فيه، خا�شًة اأن وزنه جتاوز 165 كيلوغراماً. 
ت��ن��اول الوجبات اجلاهزة  ب��االإق��الع ع��ن  ال���وزن  وب���داأ ج��ون تخفي�ص 
وفقدان  �شريعاً،  الغذائي  نظامه  نتائج  يح�شد  وب��داأ  وال�شوكوالتة، 
حوايل 2 كغ من وزنه يف ال�شهر االأول،  ثم 6 كيلوغرامات يف الثاين. 

كيلوغراماً.  ويف عيد ميالده التايل خ�شر 36 
وبعد خ�شارة وزنه الزائد، بداأ جون يلعب كرة القدم لتح�شني لياقته 

البدنية، وارتياد درو�ص يف الرق�ص. 
وعررّ جون عن �شعادته بالنتيجة التي و�شل اإليها بعد اأ�شهر طويلة 
من املثابرة وال�شر، وقال اإن �شحته حت�شنت اإىل حد بعيد بعد فقدان 

الوزن، وفق �شحيفة ديلي مرور الريطانية. 
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�شتاربك�س تغزو بلد الأحالم
يراود  حلما  ال��ع��امل،  يف  مقاه  �شل�شلة  اأك��ر  �شتاربك�ص،  جمموعة  �شتحقق 
رئي�شها منذ اأمد بعيد عندما تفتتح اأول فروعها يف بلد طاملا كانت املناف�شة 

يف عامل القهوة �شربا من اخليال.
الإقناع  اختبارا  ميالنو  يف  فروعها  اأول  يف  وخ�شو�شا  �شتاربك�ص  وت��واج��ه 
االإيطاليني، املغرمني بالقهوة، بدفع مبالغ اأكر مقابل فنجانهم اليومي 
من االإ�شر�شو.  وت�شتهر اإيطاليا باملقاهي وهي رابع اأكر م�شتهلك مل�شروب 
القهوة يف العامل. واتبع فريق الت�شويق يف �شتاربك�ص نهجا ذكيا يف التعامل 
مع ال�شوق االإيطالية عندما قرر عدم ا�شتخدام العالمات واالأزياء اخل�شراء 

املعتادة يف الفرع اجلديد املت�شم بالفخامة.
كانوا  اإنهم  �شتاربك�ص  يف  العاملي  التجزئة  قطاع  رئي�ص  كلوفر  جون  وق��ال 
اجلديد،  مقهاهم  عمل  وطريقة  مظهر  جت��اه  بالغة  بح�شا�شية  ي�شعرون 
لكن هذا  اجل���دد،  االإي��ط��ال��ي��ني  لعمالئهم  راق���ي  اإح�����ش��ا���ص  لتقدمي  وذل���ك 

�شيكون على ح�شاب االأ�شعار.
ففنجان االإ�شر�شو يف املقهى اجلديد �شيتكلف 1.8 يورو )2.08 دوالر(، 

وهو ما يعادل تقريبا مثلي �شعره يف املقاهي االإيطالية.
 2300 م�شاحة  على  املُ��ق��ام  اجل��دي��د،  املقهى  يف  املنتجات  قائمة  وت�شم 
مرت مربع داخل مبنى تاريخي يف و�شط ميالنو، االآي�ص كرمي والع�شائر 

واملعجنات باالإ�شافة الأكرث من 100 نوع من م�شروبات القهوة.
وقال كلوفر اإن املجموعة تاأمل يف افتتاح اأربعة فروع جديدة يف املدينة قبل 
نهاية العام. وبالن�شبة ل�شتاربك�ص، فلن يكون من ال�شهل اأن ت�شبح االختيار 

االأول للرواد يف بلد فيه 57 األف مقهى، وهو اأعلى رقم يف بلد غربي.
وقال نادل يقدم القهوة يف مقهى قرب كاتدرائية ميالنو اإنهم ال ي�شعرون 

بالقلق من املناف�ص اجلديد.
يف  لكن  �شتاربك�ص  االأج��ان��ب  �شيحب  "رمبا  ريكيبوتي  ج��وزي��ب��ي  واأ���ش��اف 

اإيطاليا دائما تنت�شر القهوة التقليدية".

اأ�شطول �شفن مهجورة 
يحّي العلماء!

اأث������ارت ���ش��ور ال��ت��ق��ط��ه��ا ق��م��ر ���ش��ن��اع��ي يف 
���ش��ح��راء ك��ازخ�����ش��ت��ان ح���رة ال��ع��ل��م��اء، بعد 
يف  امل��ه��ج��ورة  ال�شفن  م��ن  جمموعة  ظهور 
اإن  العلماء،  ويقول  النائية.  املنطقة  ه��ذه 
ال�شحراء  و���ش��ط  �شخمة  �شفن   4 وج���ود 
وع��ل��ى ب��ع��د اأم���ي���ال م���ن ال��ب��ح��ر ي��ن��ايف كل 
اأي  ب��ع��د  ي���وج���د  ال���ف���ي���زي���اء، وال  ق���وان���ني 
تف�شر دقيق لوجودها يف هذا املكان. وقال 
"من  كورين�ص:  ج��ورج  الكندي  امل�شتك�شف 
ال�شعب اأن ت�شيح بنظرك عن هذه ال�شور، 
ف��ف��ي ال��وق��ت ال����ذي ال ت��ت��وق��ع ف��ي��ه وجود 
مياه يف هذه املنطقة ال�شحراوية اجلافة، 
ال�شدئة".  ال�شفن  من  مبجموعة  ُتفاجاأ 
ويقع اأقرب بحر، على بعد عدة اأميال من 
ال�شحراء التي �شوهدت فيها ال�شفن، وهو 
بحر اأرال، لكن االأبحاث، ت�شر اإىل اأن مياه 
البحر كانت تغمر املنطقة، قبل اأن تنح�شر 
عنها، ح�شب �شحيفة مرور الريطانية. 
الع�شكري:  امل��ح��ل��ل  اأوك���ون���ور  ���ش��ون  وق���ال 
بكازاخ�شتان  ال��ك��ب��ر  االه��ت��م��ام  "ب�شبب 
احلرب  اأث��ن��اء  ال�شوفيتي  االحت���اد  عهد  يف 
الباردة، هناك قدر كبر من املعلومات التي 

ميكن ملحللي البيانات الرجوع اإليها".

عادات ت�شّرع ال�شيخوخة وخطوات 
فاعلة لَعك�س هذه العملية �ص 23

قبلة املوت كادت 
تودي بحياة ر�شيع

كاد طفل اأن يفقد حياته، بعد اأيام 
اإ�شابته  اإث���ر  م���ول���ده،  ع��ل��ى  قليلة 
مبر�ص الهرب�ص اأو القوباء املميت، 
ب�قبلة  ي��ع��رف  مل��ا  ت��ع��ر���ص  اأن  ب��ع��د 

املوت.
ن�شرتها  ال���ت���ي  ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل  ويف 
الريطانية،  "مرتو"  ���ش��ح��ي��ف��ة 
اأولفر  وال��دة،  ا�شتذكرت  اجلمعة، 
اإثر  للغاية  �شعبة  حل��ظ��ات  ميلر، 
11 يوما  ب��ع��د  ب��امل��ر���ص  اإ���ش��اب��ت��ه 
ع��ل��ى م���ي���الده، وت��ق��ول اإن����ه توقف 
مفاجئ  ب�شكل  احلليب  �شرب  ع��ن 
نحو  التقو�ص على  وب��داأ ظهره يف 

خميف.
كيندال،  ل��و���ش��ي  االأم،  و����ش���ارع���ت 
وزوج������ه������ا ال������ل������ذان ي���ع���ي�������ش���ان يف 
ي���ورك�������ش���اي���ر ����ش���رق���ي اإجن�����ل�����رتا، 
اإىل  االأول  ر���ش��ي��ع��ه��م��ا  ن��ق��ل��ه  اإىل 
امل�����ش��ت�����ش��ف��ى، ح��ي��ث ظ���ل ه���ن���اك يف 
يوما،   21 مل���دة  امل���رك���زة  ال��ع��ن��اي��ة 
���ش��اءت ح��ال��ت��ه ك��ث��را وك���اد يو�شك 

على املوت.
ابنهما  اأن  يعتقد  ال���وال���دان  وك���ان 
اأ�شيب بجفاف، لكن احلقيقة كانت 
اأق�شى بكثر، اإذ اأظهرت الفحو�ص 
اأيام،   8 ا�شتغرقت  ال��ت��ي  الطبية، 
وهو  "الهرب�ص"،  مبر�ص  اإ�شابته 
والتهابات  ت���ق���رح���ات  ع���ن  ع���ب���ارة 
ت�شيب مناطق حول الفم واالأنف، 
ويكون خطرا على االأطفال نظرا 

له�شا�شة املناعة لديهم.
على  امل�شرف  الطبيب  لهما  وق��ال 
ع���الج ال��ر���ش��ي��ع، اإن���ه اأ���ش��ي��ب على 
"قبلة  ع������دوى  ن��ت��ي��ج��ة  االأرج��������ح 
اأح�����د  ي����ك����ون  اأن  وه������ي  املوت"، 
باردة  بقرحة  امل�شابني  االأ�شخا�ص 

قد قبرّل الر�شيع اأوليفر.
ب���ث���ور حمراء  ال����ب����اردة،  وال����ق����روح 
مملوءة بال�شوائل تت�شكل يف املناطق 
ال�شبب  وت��ع��ت��ر  ب��ال��ف��م،  امل��ح��ي��ط��ة 
"الهرب�ص"  م��ر���ص  يف  ال��رئ��ي�����ش��ي 

الذي ينتقل عر التقبيل.
اإ�شابة  ع��ل��ى  تعليقا  االأم  وذك����رت 
مروعا  االأم�����ر  ك���ان  "لقد  اب��ن��ه��ا: 
للغاية. كان م�شدومني ومل نعرف 
كال  يكن  "مل  موؤكدة  يجري"،  ما 
اأو القروح  منا يعاين من الهرب�ص 

الباردة. كنا حمطمني فقط".
عند  ال���ط���ف���ل  ع�����الج  ت���وق���ف  ومل 
اإىل  بحاجة  �شيظل  اإذ  امل�شت�شفى، 
ت��ل��ق��ي ال��ع��الج مل���دة 6 اأ���ش��ه��ر على 
خ�شوعه  االأم���ر  و�شيتطل  االأق����ل، 

الختبارات طبية دورية.
اأوليف  ال���ر����ش���ي���ع،  وال������دة  ودع�����ت 
ميلر، االأمهات واالآب��اء اأنه يف حال 
اأال  ب���اردة  ق��رح��ة  لديهم  ك��ان��ت  اإذا 

يقبلوا اأطفالهم ال�شغار.

ن�شائح خا�شة بال�شباحة 
لكبار ال�شن

ال��غ��ط�����ص يف م��ي��اه ب�����اردة يف ي���وم ���ش��ي��ف حا 
ال�شن  كبار  يتعني على  ولكن  �شيئ اليقاوم. 
النزول ببطء للمياه قبل اأن يغمروا اأنف�شهم 
من  فيزه  اآخ��ي��م  ويو�شح  امل��ي��اه.  يف  بالكامل 
اآر  اإل  )دي  احلياة  الإنقاذ  االأملانية  اجلمعية 
جي( اأن حرارة املياه ميكن اأن تكون 

اأقل بكثر من خارجها. 
وي�شيف اأن االأوعية الدموية 
ت��ت��م��دد يف ال��ط��ق�����ص احل����ار، 
الغط�ص  عند  ب�شرعة  وتنقب�ص 
اأزمة  ُي�شبب  اأن  م��ا ميكن  ال��ب��اردة،  امل��ي��اه  يف 

قلبية ملن يعاين م�شاكل قلبية وعائية. 
ي��وؤدي فقدان الوعي الناجم عنه  اأن  وميكن 

اإىل الغرق.
اأوال  ي�����ش��ع��وا  ب���اأن  ال�����ش��ن  ك��ب��ار  ين�شح ف��ي��زه 
ثم  ال�شحلة  امل��ي��اه  يف  ف�شيقانهم  اأق��دام��ه��م 

يبللون اأذرعتم. 
ج�شمك  ت����رد  ال��ط��ري��ق��ة  "بهذه  وي���ق���ول: 

ال�شباحة. اإبداأ  ذلك  وبعد  تدريجياً"، 
ال�شن  "ي�شتمع" ك��ب��ار  اأن  اأي�����ش��اً  امل��ه��م  وم��ن 
الأج�شامهم، واأال ينزلوا اإىل املاء اإال اإذا كانوا 

ي�شعرون اأنهم بحالة جيدة.
وهناك خطر اآخر باملبالغة يف تقدير قدراتك 
البدنية. فاإذا مل تكن الئقاً بدنياً اأو مل ت�شبح 
املياه  االبتعاد يف  ف��رتة طويلة ال يجب  منذ 

عن ال�شاطئ. 

اإىل نتائج تعزز هذا الطرح. ويف  وتو�شلت درا�شة حديثة 
هذا ال�شدد ذكر موقع "�شيكاغو تربيون" االأمريكي نقاًل 
عن درا�شة حديثة اأن �شرب كمية كبرة من املاء قد تنتج 
التهاب  م��ن  ويحمي  متوقعة  غ��ر  اإي��ج��اب��ي��ة  ف��وائ��د  عنه 

امل�شالك البولية لدى الن�شاء.
واأو�شحت الدرا�شة ال�شادرة مطلع هذا االأ�شبوع اأن الن�شاء 
�شتة  �شربن  اللواتي  البولية  امل�شالك  بالتهاب  امل�شابات 
ال�شيطرة على  يومياً متكنرّ من  امل��اء  اإ�شافية من  اأك��واب 
االأ�شخا�ص  م��ع  باملقارنة  البولية،  امل�شالك  يف  االل��ت��ه��اب 

الذين ال ي�شربون هذه الكمية من املياه يومياً.
الفرتة  اأن  بلغاريا  اإج��راوؤه��ا يف  التي مت  الدرا�شة  واأف��ادت 
كمية  �شربن  اللواتي  الن�شاء  فيها  تعر�شت  التي  الزمنية 
اأكر من املاء كانت اأطول باملقارنة مع اللواتي مل ي�شربن 
اأن  اإىل  اأ�شارت الدرا�شة  اأكر من املاء يف اليوم. كما  قدراً 
البولية.  امل�شالك  بالتهاب  لالإ�شابة  عر�شة  اأكرث  الن�شاء 
اأن  حيث  البيولوجي،  الرتكيب  اإىل  جزئياً  ذل��ك  وُيرجح 
اأق�شر جمرى البول ُي�شهل من مهمة البكتريا الدخول 

اإىل املهبل والتوجه اإىل املثانة.
االأمرا�ص  ق�شم  ورئ��ي�����ص  ال��درا���ش��ة  على  امل�����ش��رف  وي��ق��ول 
هوتون،  توما�ص  ميامي،  بجامعة  الطب  كلية  يف  املعدية 
امل�شالك  ال��ت��ه��اب  خ��ط��ر  يقلل  ال�����ش��وائ��ل  ت��ن��اول  زي����ادة  اإن 
البولية بطريقتني: االأوىل من خالل منع البكتريا من 
االلت�شاق يف املثانة، والثانية عر احلد من الرتكيز الكلي 

للبكتريا التي ميكن اأن ت�شبب العدوى.

واع��ت��م��دت ال��ن��ت��ائ��ج ع��ل��ى درا���ش��ة اأج��ري��ت ع��ل��ى اأك���رث من 
اآخر ثالث �شنوات من  يف  االأقل  على  عانت  امراأة   140
امل�شاركات  من  اخل��راء  وطلب  البولية.  امل�شالك  التهاب 
�شتة  ُيعادل  اأو ما  اإ�شافية،  الدرا�شة �شرب لرت ون�شف  يف 
اأكواب من املاء، اأي مبعدل ن�شف قنينة من املاء عند كل 

وجبة.
اأنهم ال ي�شتطيعون حتديد كمية  اأكد اخلراء  اإىل ذلك، 
املياه التي يجب �شربها يومياً للح�شول على فوائد اأكرث. 
بيد اأنهم يوؤكدون اأن �شرب اأي كمية مرتفعة من ال�شوائل 

ولو من غر املياه  يعود مبنافع عديدة لل�شحة.
ال�شهر يف  ه��ذا  ال��درا���ش��ة مت تقدميها  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
اأمريكا  يف  املعدية  االأم��را���ص  جلمعية  ال�شنوي  االجتماع 
وجمعية علم االأوبئة ال�شحية يف اأمريكا وجمعية اأمرا�ص 

االأطفال املعدية.

��ضرب �ملاء �أكرث للتمتع ب�ضحة ذهنية �أف�ضل!
وعدم  ال��رتك��ي��ز  يف  ب�شعف  االأح��ي��ان  بع�ص  يف  ت�شعر  ه��ل 
القدرة على القيام مبهام تبدو �شهلة؟ كوب من املياه قد 
ي�شاعد يف الكثر من هذه احلاالت. فقد خل�ص اخلراء 
اإىل اأن نق�ص ال�شوائل بج�شم االإن�شان له تاأثر وا�شح على 

قدراتنا الذهنية. كيف ذلك؟
القيام  اأج����ل  م���ن  للج�شم  رئ��ي�����ش��ي��ا  ع��ن�����ش��را  امل����اء  ي��ع��ت��ر 
الدماغ  ي�شعر  م��ا  و���ش��رع��ان  وج��ه.  اأح�شن  على  بوظائفه 
بالتعب مبجرد اأن نتوقف عن ال�شرب لفرتة ق�شرة. وال 

املائة  يف   75 من  يتكون  االإن�شان  فدماغ  ذل��ك،  يف  غرابة 
من املياه، وكل خلية فيه حتتاج اإىل املاء للقيام بن�شاطها. 
للدماغ  الغذائية  العنا�شر  لنقل  مهمة  ال�شوائل  اأن  كما 

وتطهره من الف�شالت.
الباحثان  نتائجها،  حتليل  على  اأ�شرف  درا�شة  واأظ��ه��رت  
م��ن معهد  ف��ي��ت��ب��ورد  وم��ات��ي��و  م��ي��الرد������ش��ت��اف��ورد  ميليندا 
ولو  ال�شوائل يف اجل�شم  نق�ص  اأن  للتكنولوجيا،  جورجيا 
ترتاجع  حيث  الذهنية،  قدراتنا  على  يوؤثر  قليلة  بن�شبة 
قدرتنا على الرتكيز، حتى قبل اأن ن�شعر بالعط�ص. وقام 
بني  العالقة  ح��ول  �شابقة  درا���ش��ة   33 بتقييم  الباحثان 
امل��ي��اه يف ج�شم االإن�����ش��ان ووظ��ائ��ف ال��دم��اغ، وف��ق م��ا ن�شر 

موقع web.de االأملاين.
وح�شب نتائج هذا التقييم فاإن فقدان املاء مبقدار اثنني 
ب��امل��ائ��ة م��ن وزن اجل�����ش��م ي��وؤث��ر ع��ل��ى امل��ه��ام ال��ت��ي تتطلب 
واأي�شا  الع�شلي  الن�شاط  تن�شيق  على  يوؤثر  كما  انتباها 
وت�شمل  ل��ل��دم��اغ،  التنفيذية  ب��ال��وظ��ائ��ف  ي�شمى  م��ا  على 

القدرة العمليات احل�شابية اأو ا�شتعاب خريطة املدينة.
كم يحتاج ج�شم االإن�شان من املاء؟

يتعني على  ال��ت��ي  امل���اء  لكمية  م��ق��دار حم���دد  ي��وج��د  وال 
بهذا  دور  لها  كثرة  ع��وام��ل  فهناك  �شربها.  �شخ�ص  ك��ل 
الن�شاط  ون���وع  ووزن����ه  ال�شخ�ص  ع��م��ر  م��ث��ل  اخل�����ش��و���ص، 
الع�شلي ال��ذي يقوم به. لكن رغم ذلك ين�شح خ��راء يف 
لرتا   3.7 ب�شرب  الرجال  للعلوم  االأمريكية  االأكادميية 

من املاء يف املعدل والن�شاء 2.7 لرتا.

للن�شاء .. �شرب املاء بكرثة يحمي من اللتهاب!

"�ضرب كمية كبرية من �ملياه قد يحمي من �لتهاب 
خال�ضة  ه��ذه  �لن�ضاء".  ل��دى  �لبولية  �مل�ضالك 
�ملر�ض  هذ�  على  �ل�ضوء  �ضلطت  حديثة  در��ضة 
�أهمية  و�أظهرت  خ�ضو�ضًا،  �لن�ضاء  لدى  �ملتف�ضي 
تكلفة  دون  وم��ن  فعالة  حلول  تقدمي  يف  �مل��اء 

مالية مرتفعة.
�ضروري  وهو  م�ضتحيلة،  �حلياة  تغدو  دونه  من 
ل�ضمان عي�ض �لنا�ض و�حليو�ن على حد �ضو�ء. كما 
�ملز�رعني  غر�ر  على  للكثريين  فرحة  م�ضدر  �أنه 
ومن بني �الأ�ضباب �لرئي�ضية الندالع �حلروب يف 
مميز�ت  بع�ض  فقط  هذه  �لعامل.  مناطق  بع�ض 
�لقائمة  هذه  �أن  ويبدو  لها.  ح�ضر  ال  �لتي  �ملاء 
هذ�  ي�ضبح  حني  خ�ضو�ضًا  يومًا،  بعد  يومًا  تت�ضع 

�لعن�ضر �حليوي حمط در��ضة �خلرب�ء.
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�ش�ؤون حملية

�كت�ضاف �أقدم م�ضجد يف �لدولة بالعني 

امل�شجد يعود اإىل الع�شر الذهبي للح�شارة الإ�شالمية يف عهد الدولة العبا�شية ويك�شف عن جوانب مهمة من حياة املجتمع خالل تلك الفرتة 

تهديدات اإيران باإغالق م�شيق هرمز �شمن حما�شرة مبجل�س بن لوتية 

�شرطة اأبوظبي تطلع على جتربة واحة 
دبي لل�شيليكون يف اإ�شعاد العاملني

•• العني - الفجر

 – وال�شياحة  الثقافة  دائ���رة  يف  االآث���ار  علماء  يعمل   
م�شجد  الأق��دم  املكت�شاف  اأح��دث  درا�شة  على  اأبوظبي 
معروف يف الدولة، والذي يعود تاريخه اإىل اأكرث من 

خلت. عام   1000
مت��ي��زت ت��ل��ك ال��ف��رتة ب��االن��ت�����ش��ار ال�����ش��ري��ع لالإ�شالم 
والتطور  التغير  من  كبرة  موجة  اإىل  اأدى  وال��ذي 
اأنحاء االإم��ارات، حيث ر�شخ الدين اجلديد  يف جميع 
ب�شمتها على  تركت  التي  واملعتقدات  القيم  منظومة 

تاريخ البالد يف القرون التالية. 
قد  وال�شياحة  الثقافة  دائ���رة  يف  االآث���ار  علماء  وك���ان 
من  بالقرب  اجل��دي��دة  االإ���ش��الم��ي��ة  االآث���ار  اكت�شوفوا 
وهي  ال��ع��ني،  يف  خليفة  ال�����ش��ي��خ  م�شجد  ب��ن��اء  م��وق��ع 
اأبنية  ال���ري( وث��الث��ة  )اأن��ظ��م��ة  اأف���الج  تت�شمن ع��دة 
الفرتة  اإىل  يعود  م�شجد  اأهمية  واالأك���رث  االأق���ل،  عل 
الذهبية املبكرة من العهد االإ�شالمي يف فرتة اخلالفة 

العبا�شية قبل نحو األف عام.
وق����ال م��ع��ايل حم��م��د خليفة امل���ب���ارك، رئ��ي�����ص دائ���رة 
املكت�شفات  "تثبت  اأب��وظ��ب��ي  وال�����ش��ي��اح��ة-  ال��ث��ق��اف��ة 
اجل��دي��دة يف ال��ع��ني على م��دى ث���راء ت��اري��خ املنطقة، 
للتعمق  والتحليل  ال��درا���ش��ة  م��ن  امل��زي��د  يتطلب  مم��ا 
اكت�شاف  اإن  زم��ن��ي��ة.  ف���رتة  ك��ل  يف  احل��ي��اة  طبيعة  يف 
على  ي��دل��ل  ال��ع��ني  يف  ال��ع��ب��ا���ش��ي  الع�شر  م��ن  م�شجد 

بعدها  رغم  املنطقة  يف  لالإ�شالم  املتجذرة  التاأثرات 
عن مركز انبثاق الدين االإ�شالمي يف وقت كانت فيه 
املرتبطة  ال��درا���ش��ات  اأن  غ��ر  ب��دائ��ي��ة،  النقل  و���ش��ائ��ل 
التي  وال�شالت  ال��رواب��ط  اأن  ك�شفت  اجلديد  باملوقع 
قد  امل��ج��اورة  واحل�شارات  العامل  مع  االأج���داد  �شكلها 
تخطت حواجز احلدود وم�شكالت النقل، فالتاأثرات 
يدعوا  ما  وا�شحة وعميقة، وهو  املتبادلة  احل�شارية 
التحليل لتكوين فهم معمق عن تلك  املزيد من  اإىل 

الع�شور". 
وك�شف خراء االآثار اأن هذه االأبنية، وهي من الطوب 
ال���ل���ن، ب��ق��اي��ا ق��ل��ع��ة ���ش��غ��رة وال���ع���دي���د م���ن االأبنية 
االأخ������رى. وك����ان ���ش��ك��ان امل�����ش��ت��وط��ن��ة ي��ح�����ش��ل��ون على 
احتياجاتهم من املياه العذبة من اأفالج بنوها بالقرب 
من امل�شتوطنة. وتتميز تقنية الفلج بتاريخ عريق يف 
العني يرجع اإىل 3،000 عام. ويف الع�شر االإ�شالمي 
االأول، اأدخل �شكان العني العديد من التح�شينات على 
املحروق  اللن  الطوب  با�شتخدام  االأفالج  بناء  تقنية 
املاء.  حتت  املمتدة  القنوات  ومتانة  ا�شتقرار  ل�شمان 

وقد عرث على هذه االأفالج يف حالة جيدة.
مكانة  اللن  بالطوب  املبني  امل�شجد  اكت�شاف  ويعزز 
مدينة العني على اخلريطة العاملية كمركز ح�شاري 
منذ الع�شور االإ�شالمية االأوىل. واأدرك علماء االآثار 
اأن امل��ب��ن��ى ه���و يف احل��ق��ي��ق��ة م�����ش��ج��د ع��ن��دم��ا وج���دوا 
اخلارجية،  وال�شاحة  الداخلية  الغرفة  يف  حمرابني 

داخل  ال�شالة  اع��ت��ادوا  النا�ص  اأن  اإىل  ي�شر  م��ا  وه��و 
امل�شجد وخارجه، متاماً كما يفعلون اليوم.

كما ُعرث اي�شاً على اأجزاء من اأواين ا�شتخدمت على 
امل�شجد،  داخ���ل  اأخ���رى  اأغ��را���ص  اأو  للو�شوء  االأرج���ح 
التا�شع  ال��ق��رن��نيرّ  ب��ني  ال��ف��رتة  اإىل  ت��اري��خ��ه��ا  وي��ع��ود 
ع��ل��ى ه���ذه االكت�شافات  وب��ن��اًء  امل��ي��الدي��ني.  وال��ع��ا���ش��ر 
امل�شع  ب��ال��ك��رب��ون  ال��زم��ن��ي  العمر  واخ��ت��ب��ارات حت��دي��د 
الأح��د االأف���الج امل��ج��اورة، ف��اإن ه��ذا املبنى ُيعتر اأقدم 

م�شجد معروف يف دولة االإمارات العربية املتحدة.
االإ�شالم  انت�شار  م��دى  الب�شيط  امل�شجد  ه��ذا  ويعك�ص 
الفرتة  املحلي خالل هذه  املجتمع  ودوره احليوي يف 
التاريخية املبكرة يف الدولة. وتر�شم هذه االكت�شافات 
االأثرية اإىل جانب ب�شاتني نخيل التمر املعتمدة على 
العني  يف  للحياة  و�شوحاً  اأك��رث  �شورة  االأف���الج  مياه 
اإىل حد  والتي متاثل  االأوىل،  االإ�شالمية  الع�شور  يف 

كبر �شكل احلياة اليوم.
الرئي�شية  املقومات  اأحد  اإىل  امل�شجد  اكت�شاف  وي�شر 
االأخرى يف جمتمع مدينة العني خالل هذه الفرتة، 
التجاري  ال��ت��ب��ادل  اأب���واب  االإ���ش��الم  انت�شار  فتح  حيث 
والتوا�شل الثقايف مع العامل. وباالإ�شافة اإىل االأواين 
اخل��زف��ي��ة امل�����ش��ت��وردة م��ن م��ن��اط��ق اأخ����رى يف اخلليج 
ال��ع��رب��ي، اك��ت�����ش��ف ع��ل��م��اء االآث�����ار ق��ط��ع��اً م��ن اخلزف 
ال�شيني يف امل�شجد واالأبنية املجاورة. ويتم اإنتاج هذا 
اخلزف الفريد واجلميل يف مقاطعة جواجندوجن يف 

جنوب ال�شني، وازدهرت جتارته يف �شرق اآ�شيا وال�شرق 
االأو�شط.

وق�����د خ�����رج ال���ت���ج���ار وال����ب����ح����ارة ال����ع����رب يف رح����الت 
وم��غ��ام��رات ب��ع��ي��داً ع��ن اأوط��ان��ه��م م��ن اأج���ل ا�شتراد 
اكت�شاف حطام  يوؤكده  ما  وتداولها، وهو  ال�شلع  هذه 
اإندوني�شيا.  �شفينة داو �شراعية عربية قبالة �شواحل 
الثقافة وال�شياحة على وجه  وال يعرف خراء دائرة 
التاأكيد ما اإذا كان �شكان العني قد و�شولوا بتجارتهم 
االأخرة  االكت�شافات  لكن  البعيدة،  املناطق  هذه  اإىل 
با�شم  حينذاك  ُتعرف  كانت  التي  املدينة،  اأن  تو�شح 
توام، كانت جزًءا من نظام اقت�شادي عاملي ن�شط. وقد 
�شاركت على االأرجح يف حركة التجارة عر اأحد املوانئ 
املوجودة يف هذا الوقت، مثل جمرا يف دبي اأو جلفار 

يف راأ�ص اخليمة.
و�شت�شلط االأبحاث امل�شتمرة يف العني ومناطق اأخرى 
يف اإمارة اأبوظبي مزيداً من ال�شوء على حياة املجتمع 
وكان  االأوىل.  االإ���ش��الم��ي��ة  ال��ع�����ش��ور  خ���الل  امل��ح��ل��ي 
– اأبوظبي  علماء االآث��ار يف دائ��رة الثقافة وال�شياحة 
املرحلة  ه��ذه  اإىل  ي��ع��ود  م�شيحياً  دي���راً  اكت�شفوا  ق��د 
ويوؤكد  يا�ص.  بني  �شر  جزيرة  يف  املبكرة  التاريخية 
ال�شامية  وال��ق��ي��م  النبيلة  امل��ق��وم��ات  ال��دي��ر  اكت�شاف 
للمجتمع يف اأبوظبي يف هذه الفرتة، واأبرزها الت�شامح 
وقبول االأدي��ان االأخ��رى، والتي ال تزال اأحد ال�شمات 

االأ�شا�شية للحياة يف دولة االإمارات العربية املتحدة.

•• العني - الفجر

منطقة  يف  لوتية  بن  �شامل  �شعادة  جمل�ص  ا�شت�شاف 
" القانون  ب��ع��ن��وان  ال��ع��ني حم��ا���ش��رة  زاخ����ر مب��دي��ن��ة 
ب��اإغ��الق م�شيق  اإي���ران  تهديدات  ال��دويل يف مواجهة 
البحوث  ال�شيادي خبر  هرمز" قدمها عبداللطيف 
الرئا�شة، بح�شور  �شوؤون  بوزارة  الوطني  االأر�شيف  يف 
العامري  رك��ا���ص  ب��ن  ���ش��امل حم��م��د  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ 
وع���دد من  ���ش��اب��ق��اً  االحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�ص  ع�شو 
ال�����ش��خ�����ش��ي��ات وج��م��ع م���ن امل���واط���ن���ني.  ب���داي���ة رحب 
���ش��اح��ب امل��ج��ل�����ص ���ش��ع��ادة ���ش��امل ب��ن ل��وت��ي��ة العامري 
اأهمية  على  م�شدداً  ال�شيادي،  عبداللطيف  باالأ�شتاذ 
هذه املحا�شرة يف هذه االأوق��ات التي متر بها املنطقة 
العربية، وبالتايل  �شرورة ن�شر الوعي الثقايف وتعزيز 

التوا�شل االجتماعي.
ث���م ا���ش��ت��ع��ر���ص االأ����ش���ت���اذ ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف ال�����ش��ي��ادي يف 
احلالية  اإي���ران  تهديدات  حجم  ع��ن  ملحة  حما�شرته 
التهديدات  ه���ذه  وم�����ش��رة  ه��رم��ز،  م�شيق  ب���اإغ���الق 
التابعة  ال���ب���واخ���ر  اع���ت���داء  وامل�����ش��اي��ق��ات م���ن خ����الل 
ل��ل��ق��وات ال��ب��ح��ري��ة ل��ل��ح��ر���ص ال���ث���وري االإي������راين على 
ال�شفن التجارية على مدار ال�شنوات املا�شية مدعومة 
اأن هذه  م����وؤك����داً  االإي���ران���ي���ني.  ال���ق���ادة  ب��ت�����ش��ري��ح��ات 

التهديدات باإغالق امل�شيق ت�شاعفت االآن اأكرث من اأي 
اإقليمية هامة  وقت م�شى، وذلك ترامًنا مع تطورات 
تلك  تنفيذ  احتمالية  م��ن  يزيد  م��ا  النفط،  عنوانها 
املنطقة،  االأح��داث اجلارية يف  التهديدات مع ت�شاعد 
م�شيفاً اأن اإيران اأذا اأقدمت على هذا االجراء تكون اأول 
املت�شررين، وقد يوؤدي اإغالق هذا امل�شيق اإىل زعزعة 

نظامها. كما اأ�شار املحا�شر اإىل اأن اإيران لي�شت لديها 
القدرة على اإغالق امل�شيق، ولكنها قد تلجاأ اإىل عملية 
انتحارية  وزوارق  غوا�شات  اإر�شال  امل�شيق عر  تلغيم 
لل�شفن.  م�شادة  �شواريخ  اأو  بالي�شتية،  �شواريخ  اأو 
وكل ذلك �شيوؤدي حتماً اإىل مواجهة الواليات املتحدة 
مف�شاًل  �شرحاً  املحا�شر  وق��دم    . ع�شكرياً  االأمركية 

عن تق�شيمات القانون الدويل للمناطق البحرية التي 
تختلف �شيادة الدول عليها بح�شب بعدها عن ال�شاحل، 
اإيران  تهديد  م�شاألة  يف  القانوين  ال�شق  اإىل  اإ�شافة 
�شيمنع  ال��دويل  القانون  اأن  معتراُ   امل�شيق،  باإغالق 
ايران باغالق م�شيق هرمز واأي اجراء من هذا النوع 

�شيمثل اعتداًء على ال�شيادة الُعمانية. 

•• ابوظبي - الفجر

املوارد  ق��ط��اع  العاملني يف  اإ���ش��ع��اد  م��رك��ز  م��ن  وف��د  زار 
الب�شرية ب�شرطة اأبوظبي، واحة دبي لل�شيليكون، وذلك 
اإطار التعاون امل�شرتك وتبادل اخلرات والتجارب،  يف 
لالطالع على اأف�شل املمار�شات املطبقة يف جمال اإ�شعاد 

العاملني.
وكانت هدى ماجد العبار، مدير اأول �شعادة االأفراد يف 
ا�شتقبال الوفد برئا�شة النقيب وجدان علي املطري، 
مدير مركز اإ�شعاد العاملني، وع�شوية كل من: املالزم 
وااليجابية،  ال�شعادة  ف��رع  م��دي��ر  خمي�ص،  خ��ال��د  اأول 
املزايا  ف����رع  م��دي��ر  ال�����ش��ام�����ش��ي،  ���ش��ي��ف  اأول  وامل������الزم 

واخلدمات.
وا�شتمع الوفد اإىل �شرح عن اآلية العمل املتبعة يف واحة 
العاملني  اإ�شعاد  منظومة  عن  ونبذة  لل�شيليكون،  دبي 
الفعاليات  اأج���ن���دة  ع��ل��ى  واط��ل��ع  ت��ط��وي��ره��ا،  ال��ت��ي مت 
ودوالب  ال�شعادة  ن��دوة  �شمنها  من  املنعقدة  ال�شنوية 

ال�شعادة، واأهمية ن�شر ثقافة االإيجابية الوظيفية.
واأك��������دت امل����ط����ري، ح���ر����ص ����ش���رط���ة اأب���وظ���ب���ي على 
�شركائها  م���ع  وال���ت���ع���اون  امل���ع���ي���اري���ة  امل���ق���ارن���ات  ع��ق��د 
تر�شيخ  اأج��ل  م��ن  التطور  مواكبة  و  االإ�شرتاتيجيني 
�شبيل  يف  اخلدمات  اأف�شل  وتقدمي  ال�شعادة،  مقومات 
اإ�شعاد العاملني، مما ي�شهم يف غر�ص روح االإيجابية يف 

بيئة العمل ويحفز على زيادة االإنتاجية والتميز .

دورية  الطفل املرورية  تعزز 
التوعية  لدى الطالب

•• العني - الفجر

اأبوظبي ،اإىل مهام دوري��ة الطفل  اإم��ارة  تعرف ع��دداً من طلبة املدار�ص يف 
امل���روري���ة، يف ت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة امل����رور ل���دى ال��ن�����صء. وك��ان��ت م��دي��ري��ة املرور 
والدوريات، يف قطاع العمليات املركزية،  ب�شرطة  اأبوظبي، عر�شت الدورية 
يف عدد من املدار�ص �شمن حملة  العودة  للمدار�ص "خلونا نعر" بالتعاون 
مع �شركائها اال�شرتاتيجيني. ي�شار اإىل اأن دورية الطفل املرورية هي عبارة 
عن �شيارة ذكية، �شغرة احلجم، توفر بيئة حمببة للطفل للتعرف على 
وتقنيات  وك��ام��را،  ذكية  عر�ص  ب�شا�شة  وم��زودة  ال�شرطي،  العمل  طبيعة 

خمتلفة، وعليها مل�شقات وعبارات توعوية ب�شورة جذابة.

م�شورو الإمارات ي�شاركون يف 
مهرجان منغوليا بنجاح كبي 

للت�شوير يف  م��ه��رج��ان  االإم�����ارات يف  م�����ش��وري  راب��ط��ة  ���ش��ارك��ت   : منغوليا 
منغوليا الداخليه ، ال�شني. و�شط جناح كبر وترحيب عاملي 

تاريخ  فعالياته  انطلقت  وال��ذي 
-28 8 و لغاية 4 - 9 2018 
يف منغوليا الو�شطى جمهورية 

ال�شني ال�شعبية.
���������ش��������رح ب��������ذل��������ك ال������ف������ن������ان 
خليل  ي��و���ش��ف  ال���ف���وت���وغ���رايف 
احلو�شني نائب رئي�ص الرابطة 
و�شم املهرجان عددا كبرا من 
ال�����ش��ور مل�����ش��وري��ني م��ن جميع 
ال��ع��امل و ك��ان الن�شيب  اأن��ح��اء 
االأك�����������ر م������ن ه��������ذه ال�������ش���ور 

للم�شورين ال�شينيني.
و���ش��اح��ب امل��ه��رج��ان ع����ددا من 

الت�شويرية  الرحالت  و  الندوات 
ملناطق خمتلفه من منغوليا الداخليه .

االأ�شتاذ  تكرمي  كما مت  متنوعه  فنية  باأعمال  الرابطة  م�شاركات  و متثلت 
�شعيد ال�شام�شي من جهة املهرجان وذلك عن االأعمال املتميزة والتى كانت 

عبارة عن �شور  متنوعه من منغوليا الداخلية .

اللجنة الثقافية والجتماعية بنادي الإمارات 
تعقد اجتماعها الأول و�شط طموحات كبية

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

الريا�شي  الثقايف  االإم���ارات  بنادي  واالجتماعية  الثقافية  اللجنة  عقدت 
 ، اجلديد  ت�شكيلها  بعد  النادي  مبقر  جل�شاتها  اأوىل  اخليمة  راأ���ص  باإمارة 
املهام  توزيع  العام ومت  هذا  بتنفيذها خالل  �شتقوم  التي  االأن�شطة  لبحث 
ال�شم�شي  ح�شن  حم��م��ود  االأول  االج��ت��م��اع  ح�شر   . اللجنة  اأع�����ش��اء  على 
امل�شرف  االإدارة  املعمري ع�شوجمل�ص  النادي وفاطمة  اإدارة  رئي�ص جمل�ص 
اأن�شطة اللجنة الثقافية واالجتماعية وبح�شور اأع�شاء اللجنة  العام على 
حممد   ، كرم  عبدالعزيز  واالأع�شاء  اللجنة  رئي�ص  النقبي  خالد  الثقافية 

اإبراهيم �شالح ، علي القي�شي ، حليمة الرئي�شي، خالد البلو�شي .
واأكد حممود ح�شن ال�شم�شي رئي�ص جمل�ص االإدارة الأع�شاء  اللجنة مدى 
التوا�شل  العمل على  الثقايف واملجتمعي و�شرورة  النادي باجلانب  اهتمام 
املجتمعي مع جمهور النادي الداخلي واخلارجي  ومتنى لهم التوفيق يف 
االإمارة  بالثقافة يف  دافع كبر لالإرتقاء  واأن يكون عملهم  القادمة  املهمة 

ككل والنادي على وجه اخل�شو�ص.
اأن�شطة  اأكدت فاطمة املعمري ع�شوجمل�ص االإدارة امل�شرف العام على  كما 
اللجنة  اأع�شاء  من  العمل  وفريق  باأنها   ، واالجتماعية  الثقافية  اللجنة 
�شيقومون بتنظيم العديد من الفعاليات واملبادرات وفق ما هو خمطط له 
، كما اأ�شافت باأن الن�شاط الثقايف �شيكون حا�شراً ومميزاً هذا العام ويرتقي 
الثقافية ودع���ت اجلميع  امل��ع��روف عنه مب��ب��ادرات��ه  االإم�����ارات  ن���ادي  ب��اإ���ش��م 
للتكاتف كفريق على الن�شاط الثقايف يف النادي ليتحقق يف النهاية الهدف 

املن�شود وهو الو�شول بالن�شاط الثقايف يف االإمارة اإىل اأف�شل امل�شتويات .
اأع��م��ال اللجنة ،  اأه��م النقاط امل��درج��ة على ج��دول  وق��د ت��دار���ص احل�شور 
حيث �شتكون هناك جل�شات متتالية كع�شف ذهني لو�شع اآلية العمل خالل 
للمرحلة  والفعاليات  الرامج  احل�شور خطة  ناق�ص  كما   ، املقبلة  املرحلة 

القادمة  لتفعيل الدور الثقايف واملجتمعي للنادي اجتاه املجتمع واأفراده.
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هل ت�ضعرين باأنك بد�أِت ت�ضيخني بوترية تفوق عمرك �حلقيقي؟ �إذ� كنت ال حتبني ما ت�ضاهدينه يف �ملر�آة، حان �لوقت على �الأرجح كي 
تقّيمي جزءً� من عاد�تك �ليومية. قد توؤدي �ملاأكوالت �لتي ت�ضتهلكينها وحتى طريقة نومك �إىل زيادة �آثار �ل�ضيخوخة على وجهك، 

ر حياتك. نناق�ض فيما يلي �أبرز �لعاد�ت �لتي ت�ضّرع �ل�ضيخوخة و�خلطو�ت �لفاعلة لَعك�ض هذه �لعملية. حتى �إنها قد ُتق�ضّ

متعددة مبهام  تقومني   1-
ك���ان���ت الئ���ح���ة م��ه��ام��ك ط��وي��ل��ة دوم�������اً، من  اإذا 
املرتبط  النف�شي  ال�����ش��غ��ط  ي��وؤث��ر  اأن  الطبيعي 
اأن  النا�ص  يظن  ج�شمك.  يف  الفو�شوية  بحياتك 
اإيجابي، لكنه ال ي�شمح عملياً  املهام مفهوم  د  تعدرّ
��ة ب��ل ي��زي��د م�����ش��ت��وى ال�شغط  ب���اإجن���از اأي����ة م��ه��مرّ
اإىل  متعددة  درا�شات  ت�شر  ب�شاطة.  بكل  النف�شي 
قدرة ال�شغط النف�شي املزمن على اإطالق اجلذور 
احلرة، اأي اجلزيئات املتقلرّبة التي ت�شررّ باخلاليا 
وتكون م�شوؤولة عن ال�شيخوخة. بدل اأن حتاويل 
اإمتام املهام يف الوقت نف�شه، ركزي اإذاً على مهمة 

ثم انتقلي اإىل مهمة اأخرى حني تنهينها.

�لتحلية تفّوتني  ما  نادرً�   -  2
اكت�شاب كيلوغرامات زائدة، يوؤدي  اإىل  باالإ�شافة 
ميلك اإىل اأكل احللويات اإىل زيادة اآثار ال�شيخوخة 
على وجهك. داخل اجل�شم، تترّ�شل جزئيات ال�شكر 
توؤدي  اخل��الي��ا.  جميع  يف  الروتينية  ب��االأل��ي��اف 
هذه العملية ال�شارة اإىل فقدان الن�شارة وظهور 
هالتني داكنتني حتت العينني وتغررّ لون الب�شرة 
والتجاعيد  الرفيعة  وزي��ادة اخلطوط  وانتفاخها 
لذا  امل�شام.  حجم  ع  وتو�شرّ الوجه  مالمح  وطم�ص 
اإذا  يجب اأن تتخلي عن التحليات الغنية بال�شكر 

اأردِت اأن حتافظي على ن�شارتك و�شبابك.

يف  �ضاعات  خم�ض  م��ن  �أق��ل  تنامني   -  3
�لليلة

اإىل ظهور جيوب داكنة حتت  ت��وؤدي قلة النوم  ال 
برتاجع  اأي�شاً  ترتبط  اإنها  بل  فح�شب،  العينني 
املثالية  النوم  م��دة  تبلغ  املتوقع.  العمر  متو�شط 
نحو �شبع �شاعات. يجب اأن تنامي يف موعد اأبكر 
من العادة اإذا كنت تواجهني اأعرا�ص نق�ص النوم 
التي ت�شمل تراجع الطاقة نهاراً والك�شل العقلي 

وم�شاكل يف االنتباه اأو اكت�شاب الوزن.

فرت�ت  �لتلفزيون  م�ضاهدة  حتبني   -  4
طويلة

ل لكن يعطي  املف�شرّ باأ�ص مب�شاهدة برناجمك  ال 
االل��ت�����ش��اق ب��ال��ت��ل��ف��زي��ون ل���ف���رتات ط��وي��ل��ة اأث����راً 
الريطانية  )املجلة  ن�شرتها  درا�شة  يف  خمتلفاً. 
األف �شخ�ص   11 الريا�شي( و�شملت نحو  للطب 
والع�شرين وما فوق،  اأ�شرتايل يف عمر اخلام�شة 
رون عمرهم  اكت�شف الباحثون اأن الرا�شدين يق�شرّ
مبعدل 22 دقيقة مقابل كل �شاعة مي�شونها اأمام 
اأن من كانوا مي�شون  التلفزيون. كذلك، لوحظ 
اأمام التلفزيون عا�شوا  نحو �شت �شاعات يف اليوم 
اأقل من نظرائهم الذين مل ي�شاهدوا التلفزيون 
بخم�ص �شنوات. يتعلق هذا االأثر فعلياً بتداعيات 
اجللو�ص وقلة احلركة اأكرث مما يرتبط مب�شاهدة 
الأك��رث من  ذاتها. حني جتل�شني  بحد  التلفزيون 
يف  ال�شكر  بتجميع  ج�شمك  ي��ب��داأ  دق��ي��ق��ة،   30
ال��زائ��د. عندما  ال��وزن  خ��الي��اه، ما يزيد احتمال 
مكتبك،  وراء  جتل�شني  اأو  التلفزيون  ت�شاهدين 

انه�شي كل 30 دقيقة وجتورّيل قلياًل.

�ليوم فرت�ت  معظم  يف  جتل�ضني   -  5
قة: من املعروف  اأ�شبحت خماطر قلة احلركة موثرّ
يف  اأيامهم  معظم  مي�شون  الذين  االأ�شخا�ص  اأن 
و�شعية اجللو�ص ي�شبحون اأكرث عر�شة الأمرا�ص 
الكلى والقلب واالأوعية الدموية وال�شرطان، وال 

نن�شى البدانة.
املنتظمة  اجل�شدية  التمارين  ت�شاهم  املقابل،  يف 
واإطالة  ال�شحية  امل�شاكل  ه��ذه  م��ن  ال��وق��اي��ة  يف 
الريطانية  )املجلة  ن�شرتها  درا�شة  وف��ق  احلياة 
للطب الريا�شي(. عا�ص امل�شاركون الذين مار�شوا 
التمارين طوال 150 دقيقة على االأقل اأ�شبوعياً 
اأكرث من قليلي احلركة مبعدل يرتاوح بني 10 

و13 �شنة.

للعني كرميًا  ت�ضتعملني  -ال   6
تتطلب  بالب�شرة  العناية  ع���ادات  اأب�شط  حتى 

ا�شتعمال كرمي فاعل ملحيط العينني لتجنب 
الب�شرة  بال�شيخوخة.  املرتبطة  التجاعيد 
اأجزاء  بقية  يف  الب�شرة  من  اأرق  العني  ح��ول 
اأ�شرع.  ب��وت��رة  العمر  ع��ن  وتك�شف  ال��وج��ه 
لذا ي�شمح ترطيب منطقة العني با�شتمرار 
وجهك.  على  ال�شيخوخة  اآث���ار  بتقلي�ص 

فاعلية  ال���ع���ني  ك���رمي���ات  اأك�����رث  حت���ت���وي 
من  )�شكل  )اأ(  الريتني  عن�شر  على 

ت���رز  ل���ك���ن   .)A ال���ف���ي���ت���ام���ني 
اأي�شاً،  اأخ��رى  عوامل موؤثرة 

ي����ات  م������ن ب���ي���ن���ه���ا امل����ط����ررّ
وم�������������ش������ت������ح�������������ش������رات 
التي حتب�ص  الرتطيب 
وم�شادات  ال��رط��وب��ة 
وحم�ص  االأك�����������ش�����دة 
ال�����ه�����ي�����ال�����ورون�����ي�����ك 
 .C وال�����ف�����ي�����ت�����ام�����ني 
العنا�شر  ه���ذه  ت��ع��زز 
الكوالجني  ���ل  ت�������ش���كرّ

وت�شمح  واالإيال�شتني 

حول  الرفيعة  اخلطوط  وتخفيف  الب�شرة  ب�شدرّ 
العني.

�إال  �ل�ضم�ضي  �ل��و�ق��ي  ت�ضتعملني  ال   -  7
خالل �لعطلة

الذهاب  اأو  ق�شرة  رحلة  اأي��ة  اأو  ال��ق��ي��ادة  ت�شبب 
اإىل اأي م��ك��ان ق��ري��ب اأ����ش���راراً ج��ل��دي��ة اأك���رث من 
ت�شعني  ال  ك��ن��ت  اإذا  ال�����ش��اط��ئ  ع��ل��ى  ي���وم  مت�شية 
فوق  لالأ�شعة  التعر�ص  ل  ي�شكرّ ال�شم�شي.  الواقي 
موؤ�شرات  معظم  لظهور  �شبب  اأب��رز  البنف�شجية 
ال�����ش��ي��خ��وخ��ة امل��ب��ك��رة ع��ل��ى ال���وج���ه، وت���ك���ون تلك 
االأ���ش��ع��ة م���وج���ودة ح��ت��ى يف ال��ط��ق�����ص ال��غ��ائ��م اأو 
دهن  ع��ر  ب�شرتك  حتمي  اأن  يجب  ل��ذا  امل��اط��ر. 
الواقي ال�شم�شي كلما خرجِت من املنزل. نو�شيك 
با�شتعمال موؤ�شر احلماية الذي يرتاوح بني 30 
و50 يومياً. حني جتدين الواقي ال�شم�شي الذي 
بانتظام.  ا�شتعماله  على  �شتت�شجعني  ينا�شبك، 
اأو  لزج  ال�شم�شي  الواقي  اأن  تظنني  كنت  اإذا  لكن 
اأ�شاأِت  اأنك  اأو رائحته مزعجة، يعني ذلك  �شميك 
اختياره ولن تت�شجعي حينها على دهنه اأو تكرار 

ا�شتعماله.

�ملكياج من  مفرطة  كمية  ت�ضعني   8-
عدا ظالل العينني الزرقاوين الالمعني، يعطيك 
بطرائق  لكن  �شناً  اأك��ر  مظهراً  امل��ف��رط  املاكياج 
اأق���ل و���ش��وح��اً. ح��ني ت�شعني ك��م��ي��ات ك��ب��رة من 
الزيتية  املنتجات  �شيما  ال  املاكياج،  م�شتح�شرات 
وت�شابني  ب�����ش��رت��ك  م�����ش��ام  ت��ن��غ��ل��ق  ب��ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا، 
يف  االإف���راط  ق��دي��وؤدي  كذلك  جلدية.  بح�شا�شية 
والعنا�شر  ��رة  امل��ع��طرّ الب�شرة  منتجات  ا�شتعمال 
ال���ك���ي���م���اوي���ة ال���ت���ي ت�����ش��ب��ب احل�����ش��ا���ش��ي��ة وامل������واد 
الكحولية اإىل جفاف الب�شرة كونها تزيل زيوتها 
والتجاعيد  اخلطوط  ظهور  يعني  ما  الطبيعية، 
اجللد  اخت�شا�شي  ا�شت�شري  مبكرة.  مرحلة  يف 
اآثار  وجتنب  الالزمة  التوجيهات  على  للح�شول 

املاكياج ال�شارة.

�أثناء  ب��ال��و���ض��ادة  وج��ه��ك  ت�ضحقني   -  9
�لنوم

كنت  اإذا  ال�شيخوخة  وتت�شارع  التجاعيد  تظهر 
وت�شحقني  جنبك  على  اأو  معدتك  على  تنامني 
وجهك يف الو�شادة. مع التقدم يف ال�شن، ي�شعف 
الوجه وي�شبحان  والكوالجني يف  ال�شام  الن�شيج 
ع��ل��ى اجلهة  ت��ن��ام��ني  للب�شرة. وح���ني  دع��م��اً  اأق���ل 
ال��ل��ي��ايل، ل��ن تنعم  نف�شها م��ن وج��ه��ك ع��ل��ى م��ر 
بال�شرعة  الطبيعي  و�شعها  ت�شتعيد  اأو  ب�شرتك 
كانت  ال���ت���ي 

تفعلها يف عمر ال�شباب. لذا ت�شبح اخلطوط التي 
اأو  اإذاً  على ظهرك  نامي  دائمة.  الو�شادة  ت�شببها 

ا�شتعملي غطاء و�شادة من ال�شاتان.

فائقة بدرجة  د�فئًا  منزلك  تبقني   -  10
يف  ترغبي  اأن  الطبيعي  م��ن  ال��ب��ارد،  الطق�ص  يف 
املدفاأة  ت�شعلني  كنت  �شواء  لكن  منزلك.  تدفئة 
لني جهاز تنظيم احلرارة، �شيمت�صرّ هذان  اأو ت�شغرّ
اخلياران الرطوبة من الهواء، ما يوؤدي اإىل جفاف 
د هذه العوامل لظهور اآثار  الب�شرة والتهابها. مُتهرّ
ال�شيخوخة مع مرور الوقت. من خالل ا�شتعمال 
اآثار  تكافحي  اأن  ميكنك  اجل���و،  لرتطيب  ج��ه��از 
املثالية  الرطوبة  ن�شبة  )ت���رتاوح  اجل��اف  ال��ه��واء 
اجللدية  احلكة  تتجنبي  واأن  و06%(   40 بني 
ون�شوء الق�شور على الب�شرة. �شعي من�شفة رطبة 
فوق جهاز التدفئة اأو اتركي وعاًء من املاء البارد 
يف الغرفة ال�شرتجاع جزء من الرطوبة املفقودة.

بالق�ضة �مل�ضروبات  تتناولني   11-
بالق�شة  ال��داك��ن��ة  امل�شروبات  ت��ن��اول  اأن  �شحيح 
مثلما  لكن  االأ���ش��ن��ان  على  البقع  ظهور  مينع 
حول  التجاعيد  جزئياً  العني  اإغ��الق  ي�شبب 
اإىل ظهور  ال�شفط  ت���وؤدي حركة  ق��د  ال��ع��ني، 
جتاعيد مبكرة حول الفم. يظهر هذا االأثر 
لذا  اأي�شاً.  ال�شجائر  تدخني  عند  ال�شلبي 
ا�شكبي م�شروباتك املعباأة يف كوب لتجنب 

هذه العواقب.

من  �ل����ده����ون  حت���ذف���ني   12-
حميتك

على  للحفاظ  ���ش��روري��ة  ده���ون  ثمة 
ال���������ش����ب����اب. ت�������ش���اه���م اأح���م���ا����ص 
االأوم�����������ي�����������غ�����������ا 3 
للقلب  امل����ف����ي����دة 
وامل����������وج����������ودة يف 
الزيتية  االأ�شماك 
)ك�����ال�����������ش�����ل�����م�����ون 
وبع�ص  وامل���اك���ري���ل( 
امل��ك�����ش��رات )ج����وز، 
وب���ذور ال��ك��ت��ان( يف 

على  احل���ف���اظ 
ب�شرة ناعمة 
وم���������ش����دودة، 

ن  م���ا ي�����ش��م��ح ب��ت��ج��ن��ب ال��ت��ج��اع��ي��د. ك��ذل��ك حُت�شرّ
�شحة القلب والدماغ معاً. لذا تو�شي )اأكادميية 
ال��ت��غ��ذي��ة وع��ل��م ال���غ���ذاء( ب��اإ���ش��اف��ة االأ���ش��م��اك اإىل 

وجبات الطعام مرتني اأ�شبوعياً على االأقل.

با�ضتمر�ر تنحنني   13-
طوال  املفاتيح  لوحة  اأم���ام  الظهر  تقو�ص  ي���وؤدي 
ب�شعة و�شارة  اإىل ظهور حدبة  �شاعات متالحقة 
مع مرور الوقت. يتخذ العمود الفقري الطبيعي 
�شكاًل منحنياً ومتوازناً كحرف S لتثبيت اجل�شم 
ودعمه. لكن يوؤدي �شوء و�شعية اجل�شم اأو االنحناء 
امل�شتمر اإىل تغير �شكل العمود الفقري وتتعر�ص 
الظروف  والعظام يف هذه  واالأق��را���ص  الع�شالت 
باالأمل  بعدها  �شت�شعرين  ل�شغوط غر طبيعية. 
والتعب على االأرجح وقد ت�شابني بتنك�ص العمود 
و�شعية  على  ب��ي  ت��دررّ ل��ذا  دائ��م.  ه  وبت�شورّ الفقري 
اجل�شم ال�شليمة عر التاأكد من طريقة جلو�شك 
والكتف  االأذن  ل  ت�شكرّ اأن  يجب  ال��ي��وم:  م��ر  على 

والورك خطاً م�شتقيماً اأثناء اجللو�ص.

�أ�ضو�أ 9 موؤ�ضر�ت لل�ضيخوخة
احلقيقي؟  عمرك  وج�شمك  وجهك  يك�شف  ه��ل 
اإليك حلواًل ذاتية وعالجات طبية ميكنك اللجوء 
اإليها الإرجاع عقارب ال�شاعة اإىل الوراء من راأ�شك 

اإىل اأخم�ص قدميك!

وخفيف باهت  �ضعر   -  1
ت��وؤدي ال���والدة وبع�ص االأدوي���ة وف��رتات ال�شغط 
ميكن  لكن  م��وؤق��ت��اً،  ال�شعر  ت�شاقط  اإىل  النف�شي 
التقلبات  ب�شبب  دائ����م  ب�شكل  ال�����ش��ع��ر  ي��خ��فرّ  اأن 

الهرمونية املرتبطة بانقطاع الطمث.
اأم�شكي  الراأ�ص،  ف��روة  من  ب��دءاً  منزيل:  حل   •
ب��ن��ع��وم��ة و�شواًل  ب��ق��ب�����ش��ة ���ش��غ��رة م���ن ال�����ش��ع��ر 
�شت  م��ن  اأك���رث  �شقطت  اإذا  ال�شعر.  اأط����راف  اإىل 
ت�شاقط  م�شكلة  تعانني  اأن��ك  ذل��ك  يعني  �شعرات، 
ال�شعر. ا�شتعملي يف هذه احلالة منتجات للعناية 

بال�شعر لزيادة �شماكته وملعانه.
اطلبي  ط����ب����ي:  ع������الج   •

اخل�����������ش�����وع 

بداء  اإ���ش��اب��ت��ك  اح��ت��م��ال  ال�شتبعاد  دم  لفحو�ص 
الدم.  اأو فقر  الغدة الدرقية  اأو مر�ص يف  الذئبة 
خطب  وج���ود  اإىل  غ��ال��ب��اً  ال�شعر  ت�شاقط  ي�شر 

اآخر، لذا يجب اأن تتعاملي مع الو�شع بجدية.

�لعنق جتّعد   -  2
يوؤدي ترهل اجللد اإىل جتعد العنق.

بكرمي  احل�شا�ص  عنقك  ��ك��ي  دلرّ م��ن��زيل:  ح��ل   •
ت���رط���ي���ب ي���ح���ت���وي ع���ل���ى ب���ب���ت���ي���دات ت���ع���زز اإن���ت���اج 
ال��ك��والج��ني. الإب��ع��اد االأن��ظ��ار ع��ن عنقك، ارتدي 
�شعي  اأو  عالية  ي��اق��ة  لها  اأو  م��زخ��رف��ة  قم�شاناً 

قالدة طويلة.
ن العالجات العاملة  • عالج طبي: ميكن اأن حُت�شرّ
بليزر )فراك�شيل( تركيبة الب�شرة بينما ي�شتطيع 
ي�شتعمل  العمودية.  اخلطوط  تليني  البوتوك�ص 
ب��ع�����ص االأط����ب����اء ال������رتدد ال����رادي����وي واالأج����ه����زة 
 )ReFirme اأو   Thermage( ال�شوئية 

لزيادة اإنتاج الكوالجني يف العنق.

�لثديني ترهل   -  3
اإىل تراجع  وال���ده���ون  االأن�����ش��ج��ة  ف��ق��دان  ي����وؤدي 
حجم الثديني. يرتهل �شدر املراأة ب�شبب عوامل 
املنا�شب  ال���دع���م  وغ���ي���اب  وال��ر���ش��اع��ة  اجل��اذب��ي��ة 

وتراجع م�شتويات االأ�شرتوجني.
املراآة  اأم���ام  جانبي  ب�شكل  قفي  م��ن��زيل:  ح��ل   •
واث��ن��ي م��رف��ق��ي��ك ب���زاوي���ة 90 درج����ة. ي��ج��ب اأن 
الو�شط  اإىل خ��ط  ث��دي��ك  اأ���ش��م��ن ج��زء م��ن  ي�شل 
ي  اأدنى م�شتوى، �شدرّ اإذا كان  بني املرفق والكتف. 
بقيت  اأو  مرتهلني  الثديان  بقي  واإذا  االأرب��ط��ة. 
حمالة ال�شدر وا�شعة، حان الوقت ل�شراء حمالة 

�شدر جديدة.
حني  اخ��ت�����ش��ا���ش��ي.  راأي  اط��ل��ب��ي  امل��ت��ج��ر:  يف   •
م  تقدرّ خمتلفة.  اأ�شاليب  جربي  قيا�شك،  تعرفني 
اأك����ر دع����م. اإذا كان  ح��م��االت ال�����ش��در امل�����ش��دودة 
يبدو  ك��ي  فاً  ُمنحرّ �شكاًل  اخ��ت��اري  ك��ب��راً،  ���ش��درك 

مقا�شك اأ�شغر باإن�ص.

�لقدمني �أمل   -  4
�شنوات  ط��وال  مريحة  غر  اأحذية  انتعال  ي��وؤدي 
ت�شلرّب  اأو  الكعب  ت�شقق  اأو  اأورام موؤملة  ن�شوء  اإىل 

ن�شيج القدم.
يف  املت�شقق  قدمك  كعب  بي  رطرّ منزيل:  حل   •
تطرح  مريحة  ماركات  عن  ابحثي  النوم.  موعد 
اأح���ذي���ة وج���زم���ات ف��ي��ه��ا ب��ط��ان��ة ت�����ش��م��ح بتهوئة 

القدم.
• عالج طبي: ميكن ا�شتعمال حقن الكورتيزون 

اأو اجلراحة ملعاجلة االأورام املوؤملة.

و�لرمو�ض �حلاجبني  تناثر   -  5
احلاجبني  تناثر  اإىل  الهرمونية  التقلبات  ت��وؤدي 
وال���رم���و����ص، وي�����وؤدي ن���زع ���ش��ع��ر احل���اج���ب طوال 
��ب منو  ���ش��ن��وات اإىل ت�����ش��رر ب�����ش��ي��الت��ه، م��ا ُي�����ش��عرّ

ال�شعر جمدداً.
لتغطية  التالية  احليلة  طبرّقي  منزيل:  حل   •
زاوية  ل��ه��ا  ف��ر���ش��اة  ا�شتعملي  اخل��ف��ي��ف��ة:  امل��ن��اط��ق 
مرتا�شة  بطبقة  الفارغة  االأج���زاء  مل��لء  �شغرة 
�شعرك.  ل��ون  يتما�شى مع  ال��ذي  العيون  من ظل 

اأو ا�شتعملي الرمو�ص اال�شطناعية.
ع�����الج   •
ط������ب������ي: 
ا�������ش������اأيل 

طبيبك 
عن عالج 
)التي�ص( 

ملعاجلة  ُي�����ش��ت��ع��م��ل  ال�����ذي  ))ب���ي���م���ات���وب���رو����ش���ت(( 
الغذاء  )اإدارة  عليه  �شادقت  فقد  )ال����زرق(،  داء 

والدواء( اأي�شاً لتجديد منو الرمو�ص.

�ليدين على  بقع   6-
ت���راج���ع حجم  اإىل  ال���ك���والج���ني  ف���ق���دان  ي������وؤدي 
الب�شرة، ما يجعل العروق بارزة. يف الوقت نف�شه، 
تبداأ البقع البنرّية وغرها من موؤ�شرات مرتبطة 

باأ�شرار ال�شم�ص بالظهور.
يومياً  ال�شم�شي  ال��واق��ي  ادهني  منزيل:  حل   •
اأ�شرار  لتجنب  يديك  م��ن  اخللفية  اجلهة  على 
ال�����ش��م�����ص وح���اف���ظ���ي ع���ل���ى ت���رط���ي���ب ي����دي����ك. ال 
ت�شتعملي طالء االأظافر الداكن، اإذ تبدو االألوان 

الباهتة معا�شرة وُتبِعد االأنظار عن يديك.
الليزر  عالجات  ُت�شِلح  اأن  ميكن  طبي:  • عالج 
تنفخ  اأن  احل���ق���ن  وت�����ش��ت��ط��ي��ع  ال�����ش��م�����ص  اأ�����ش����رار 
ا�شتعمال  اأو ميكن  بعد تدهور و�شعهما.  اليدين 
العالج ال�شوئي احليوي )يجعل بقع ال�شيخوخة 

ز على اإنتاج الكوالجني. تتال�شى( كونه يحفرّ

و�ملرفقني �لركبتني  جتّعد   -  7
ركبتاه!  اأو  مرفقاه  د  يتجعرّ اأن  يف  يرغب  اأح��د  ال 
التجاعيد  اإىل ظ��ه��ور  ت��راخ��ي اجل��ل��د  ي���وؤدي  لكن 

ر. وقد تت�شكل رقع جافة ومائلة اإىل التق�شرّ
بكرمي  اجل��اف��ة  ال��ب�����ش��رة  ��م��ي  ن��عرّ م��ن��زيل:  • ح��ل 
ت��رط��ي��ب ي��ح��ت��وي ع��ل��ى الك���ت���ات االأم����ون����ي����وم اأو 
للرطوبة  العن�شران  ه��ذان  )ي�شمح  اليوريا  م��ادة 
االأنظار  اأب���ع���دي  اجل���ل���دي(.  احل���اج���ز  ب���اخ���رتاق 
ع���ن رك��ب��ت��ي��ك امل��ج��ع��دت��ني ع���ر جت��دي��د ملعانهما 
ري  وق�شرّ ل��ل��ج�����ش��م،  ن  م��ل��ورّ ت��رط��ي��ب  مب�شتح�شر 

مرفقيك بفر�شاة اأو بالكرمي املف�شل لديك.
كما  ركبتيك  ي  ت�شدرّ اأن  ميكنك  طبي:  عالج   •

فعلت املمثلة دميي مور! 
يوغا!  ح�شة  يف  تت�شجلي  اأن  االأف�����ش��ل  م��ن  لكن 
الفخذ  ع�شالت  ت��ق��وي  ال��ت��ي  الو�شعيات  ت�شمح 
ت�شدرّ  ك��ذل��ك  وت��ق��وي��ت��ه��ا،  ال��رك��ب��ة  ب��دع��م مفا�شل 
الب�شرة والع�شالت املحيطة بها. اإذا كنت منزعجة 
عن  ا�شتف�شري  وترهلهما،  مرفقيك  جفاف  من 

ِحَقن �شدرّ الب�شرة.

وجتاعيد رفيعة  خطوط   8-
يوؤدي فقدان الكوالجني واملرونة اإىل تراجع حجم 
اجللد، لذا تظهر اخلطوط الرفيعة والتجاعيد. 
)ال�شحك،  امل��ت��ك��ررة  ال��ع�����ش��الت  ح��رك��ات  ��د  مُت��هرّ
احلا�شوب،  �شا�شة  اأم���ام  جزئياً  العينني  واإغ���الق 
ة( لرت�شيخ التجاعيد  و�شرب القهوة بحليب بق�شرّ

حول العينني واخلطوط حول الفم.
اأ�شيفي  ع��الج!  اأف�شل  الوقاية  منزيل:  حل   •
م�شتح�شرات  اإىل  االأ���ش��ا���ش��ي��ة  ال��ع��ن��ا���ش��ر  ه����ذه 
)ت�شاهم  االأك�����ش��دة  م�����ش��ادات  بب�شرتك:  العناية 
يف حم��ارب��ة اجل���ذور احل���رة(، وال��واق��ي ال�شم�شي 
)ي��ب��ل��غ م��وؤ���ش��ر احل��م��اي��ة ف��ي��ه 30 ع��ل��ى االأق����ل(، 

والريتينويد.
لتلقي  ال��ط��ب��ي��ب  ا���ش��ت�����ش��ري  ط���ب���ي:  ع����الج   •
والليزر.  ال��ن��ف��خ  وِح���َق���ن  ك��ال��ب��وت��وك�����ص  ع��الج��ات 
االأعلى  اجل���زء  يف  البوتوك�ص  ا�شتعملي  ع��م��وم��اً، 
م��ن ال��وج��ه )خ��ط��وط اجل��ب��ني ال��ت��ي تتجعد بني 
العينني( وا�شتعملي ِحَقن النفخ يف اجلزء ال�شفلي 

منه )خطوط ال�شحك، ال�شفتان الرفيعتان(.

�البت�ضامة ت�ضّوه   -  9
فيظهر  الوقت  م��رور  مع  االأ�شنان  مينا  ُي�شتنَزف 
اللون االأ�شفر حتته وت�شبح االأ�شنان غائرة واأكرث 

عر�شة للبقع.
املُبيرّ�ص  بالهالم  االأ�شنان  ف��رك  منزيل:  حل   •

اأف�شل من ا�شتعمال ال�شرائط.
االأ�شنان  تبيي�ص  تقنية  تعطي  طبي:  ع��الج   •
اأقل  خ��الل  النتائج:  اأف�شل  االخت�شا�شي  ل��دى 
بخم�ص  بيا�شاً  اأك��رث  اأ�شنانك  ت�شبح  �شاعة،  م��ن 

درجات!

عادات ت�شّرع ال�شيخوخة وخطوات فاعلة 
لَعك�س هذه العملية
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  �إعالن �سطب قيد

 . اي��ه   . ا���ص  ا���ص  انفرا�شرتاكت�شور  ا�شيغنيا  �شركة  ال�شادة/  ب��اأن  االقت�شاد  وزارة  تعلن 
امارة  يف  ال�شركة  ف��رع  قيد  �شطب  بطلب  تقدمت  ق��د  ا�شبانيا(   : )اجلن�شية  ابوظبي 
ال  حممد  بن  حمدان  ورث��ة   : بناية  حمدان  �شارع   -  2380 ب  �ص   : )العنوان  ابوظبي 
نهيان - ابوظبي ، �ص ب 2380(  واملقيدة حتت رقم )3641( يف �شجل ال�شركات االأجنبية 
ال�شركات  �شاأن  ل�شنة 2015 يف  القانون االحت��ادي رقم )2(  الأحكام  ال��وزارة. وتنفيذاً  يف 
دليل  اعتماد  �شان  يف  2010م   ل�شنة   )377( رقم  ال��وزاري  والقرار  وتعديالته  التجارية 
اإجراءات الرتخي�ص لفروع ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.
يرجى من ال�شادة اأ�شحاب احلق يف االعرتا�ص ان يتقدموا باعرتا�شهم اىل الوزارة يف 

ميعاد ال يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل:
وز�رة �القت�ضاد

 �د�رة �لت�ضجيل �لتجاري
 �ض.ب )901( �بوظبي

  �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �الإقت�ساد

�لعدد 12422 بتاريخ 2018/9/9   
�عالن حكم بالن�سر

   يف  �لدعوى رقم 2018/1071 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليهما /1- جان نيل لتجارة العطور والبخور - موؤ�ش�شة فردية - ومالكها 
/را�شد �شيف �شعيد را�شد املحرزي ، 2-لوؤي بادي احلداد جمهويل حمل االقامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2018/5/30  يف الدعوى املذكورة اعاله 
يوؤديا  بان  بالت�شامن  املدعي عليهما  بالزام  م ح -  م  باكيجنج -  ل�شالح/ روي��ال جلف 
تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م  ال��ف  وخم�شني  مائتي  مبلغ  للمدعية 
اال�شتحقاق احلا�شل يف 2017/5/28 وحتى متام ال�شداد والزمتهما بامل�شروفات ومببلغ 
قابال لال�شتئناف خالل  املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري  اتعاب  دره��م مقابل  الف 
ال�شمو  با�شم �شاحب  التايل لن�شر هذا االعالن �شدر  اليوم  ثالثني يوما اعتبارا من 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12422 بتاريخ 2018/9/9 
يف  �لدعوى 2017/2379 جتاري كلي - دبي 

املدعي / حممد حمدان عبداهلل ال�شام�شي - بوكالة املحامي / حمدان ال�شام�شي للمحاماة واال�شت�شارات 
القانونية - املدعي عليهم : املدعي عليها االأوىل / �شركة الرثيا للخدمات البحرية- ذ م م - وميثلها / 
حممد حمدان عبداهلل ال�شام�شي - املدعي عليها الثانية / فاطمة عبداهلل احمد - املدعي عليها الثالث 

/ حممد عبداهلل حممد بهزاد الب�شتكي 
املعلن اليهما / املدعي عليها االأوىل / �شركة الرثيا للخدمات البحرية - ذ م م وميثلها / حممد حمدان 

عبداهلل ال�شام�شي  ، املدعي عليها الثانية / فاطمة عبداهلل اأحمد  
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال اخلرة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم االأحد 
املوافق 2018/9/16 يف متام ال�شاعة العا�شرة �شباحا لعقد االجتماع االأول للخرة وذلك  مبقر مكتبنا 
، �شارع املطار ، مبنى الفجر لالأعمال ، مكتب رقم 119. لذا  ، ديرة  الكائن يف : مكتب ال�شارد - دبي 
يطلب ح�شوركم او من ميثلكم قانونا حل�شور االجتماع مع اإح�شار كافة امل�شتندات املتعلقة بالدعوى 
املاأمورية  ، وعليكم مراجعة اخلبر اوال باأول ب�شاأن اية ا�شتف�شارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ 

وا�شتالم امل�شتندات والتعقيب عليها.
�خلبري/ �سعيد حممد �ل�سارد �لفال�سي 
رقم �لقيد مبحاكم دبي 133 

 دعوة حل�سور
   �الجتماع �الأول للخربة

�لعدد 12422 بتاريخ 2018/9/9   
�عالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده   

فى �لدعوى رقم  2014/638   تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ: �شركة انكور ليمتد - �شركة منطقة حرة  - عنوانه : اإمارة دبي - مكتب املجموعة القانونية - بردبي - �شارع 

ال�شيخ زايد - برج خليفة - مكاتب ال�شاحه ب - جناح 3013
املنفذ �شده : �شركة دبي اليف �شتايل �شيتى - ذ م م - واأخرون  

عنوانه :  اإمارة دبي - ديره - �شارع املطينة - بناية لولو - الطابق 3 - مكتب 306 
انه يف يوم االربعاء  املوافق 2018/9/19  ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل 
اجلل�شة  قبل  م�شتندات  م��ن  ي��رره  م��ع��ززا مب��ا  باعرتا�شه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���ص  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول 
301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة 
ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : نوع العقار : ار�ص ف�شاء - املنطقة : وادي ال�شفا 7 - رقم االر�ص : 1104 
- رقم البلدية : 5827-665 - امل�شاحة : 2081.43 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )4.032.774.00( درهم يباع 

العلى عطاء  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12422 بتاريخ 2018/9/9   

�عالن بيع  عقار بالن�سر  
فى �لدعوى رقم  2014/638   تنفيذ عقاري  

طالب التنفيذ : �شركة انكور ليمتد - �شركة منطقة حرة  - عنوانه : اإمارة دبي - مكتب املجموعة القانونية - بردبي - �شارع 
ال�شيخ زايد - برج خليفة - مكاتب ال�شاحه ب - جناح 3013

املنفذ �شده : �شركة دبي اليف �شتايل �شيتى - ذ م م - واأخرون  
عنوانه :  اإمارة دبي - ديره - �شارع املطينة - بناية لولو - الطابق 3 - مكتب 306 

انه يف يوم االربعاء  املوافق 2018/9/19  ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل 
اجلل�شة  قبل  م�شتندات  م��ن  ي��رره  م��ع��ززا مب��ا  باعرتا�شه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���ص  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول 
301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة 
ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : نوع العقار : ار�ص ف�شاء - املنطقة : وادي ال�شفا 7 - رقم االر�ص : 1104 
- رقم البلدية : 5827-665 - امل�شاحة : 2081.43 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )4.032.774.00( درهم يباع 

العلى عطاء  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12422 بتاريخ 2018/9/9   
�عالن بيع  عقار بالن�سر  

فى �لدعوى رقم  2007/1195   تنفيذ جتاري 
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع الرقة - مبنى ملك خا�ص - مقابل بناية الزرعوين - الطابق الثالث 
املنفذ �شده : �شعيد �شالح �شعيد ال�شواد -  عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - ال�شطوة - خلف امل�شت�شفى االيراين - بناية ملك 

الفردان - موؤ�ش�شة ام �شقيم العقارية - يوجد ا�شفل البناية مكتبة 2000 
انه يف يوم  االربعاء  املوافق 2018/9/19  ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل 
اجلل�شة  قبل  م�شتندات  م��ن  ي��رره  م��ع��ززا مب��ا  باعرتا�شه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���ص  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول 
301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن خالل  على  يزيد  ان  امل��زاي��دة  من  �شخ�ص غر ممنوع  ولكل  البيع  التالية جلل�شة  اي��ام  ع�شرة  خ��الل  وامل�شارييف 
الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص 
وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : نوع العقار : ار�ص وما عليها من بناء - رقم االر�ص : 1083 - 
املنطقة : ال�شطوة - رقم البلدية : 445-334 - امل�شاحة : 232.26 مرت مربع - مببلغ : 3.500.000.00 درهم 

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12422 بتاريخ 2018/9/9   

�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2018/5604 (

املنذر :  ال�شادة/ دانية لالإدارة واال�شت�شارات العقارية - �ص ذ م م 
العنوان : دبي - الر�شاء 1 - بناية دو�شلدورف بيزن�ص بوينت ، ت : 044472444 - 0501908882 

املنذر اليه : ال�شادة / ال ايه �شي للت�شميم الداخلي - �ص ذ م م 
وعنوانها : املكتب رقم 910 - مببنى دو�شلدورف بزن�ص بوينت على قطعة ار�ص )373/1358( منطقة 

الر�شاء 1 - بردبي رقم مكاين )78841 19030( - تلفون - 050/9566659 
يخطر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ �شيكات االيجار املرتدة وقدرها )45.000 درهم( خم�شة 
واربعون الفا درهم ، وذلك خالل مهلة اق�شاها )30( يوما ، ويحتفظ املنذر بحقه كامال مبطالبة 
املنذر اليه بالتعوي�ص والعطل وال�شرر عند اأي تاأخر يف دفع املبلغ املذكور ، واإال �شت�شطر املنذر اىل 
اتخاذ كافة االجراءات القانونية �شده مبا فيها اقامة الدعوى الق�شائية وا�شت�شدار امر االداء ، مع 

حتميل املنذر اليه بكافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12422 بتاريخ 2018/9/9   

�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2018/5593 (

املنذرة / فاطمة النفرزاوى  
املنذر اليه / حممد �شالح على ابو عمرة 

تنبه املنذرة املنذر اليه بااللتزام مبا جاء بهذا االخطار و�شداد املبالغ املرت�شدة  يف 
ذمته ل�شالح املنذرة والبالغة 40000 درهم فقط اربعني الف درهم ال غر خالل ثالث 
ايام من تاريخ االن��ذار املاثل واإال �شوفر ن�شطر ا�شفني اىل اتخاذ كافة االجراءات 
عن  بالتعوي�ص  ومطالبتكم  الق�شاء  اىل  النزاع  واإحالة  �شدكم  الالزمة  القانونية 
والر�شوم  ذمتكم  يف  املرت�شدة  املبالغ  اىل  باال�شافة  املنذرة  تكبدها  التي  اخل�شائر 
وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة واتخاذ كافة االج��راءات القانونية منها احلجز 

التحفظي واملنع من ال�شفر. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12422 بتاريخ 2018/9/9   
�عالن حكم بالن�سر

   يف  �لدعوى رقم 2017/1263 جتاري كلي                                                
اىل املحكوم عليه/1- �شركة ال�شرق االو�شط للحوم - ذ م م ، 2-ريا�ص كونهي ماراكاراكاث - عن نف�شه وب�شفته كفيل 
�شخ�شي ل�شركة ال�شرق االو�شط للحوم - ذ م م  ، 3-بوتوكودي هاجمد حممود - عن نف�شه وب�شفته كفيل �شخ�شي 
ل�شركة ال�شرق االو�شط للحوم - ذ م م ، 4-عا�شق م�شطفى بول�شاريث م�شطفى - عن نف�شه وب�شفته كفيل �شخ�شي 
ل�شركة ال�شرق االو�شط للحوم - ذ م م ، 5-مركز اخليمة - �ص ذ م م ، 6-ملحمة بيت اللحم الطازج ، 7-فري�ص & 
فروزن �شوبرماركات - �ص ذ م م ، 8-�شركة بن عيالن للتجارة - ذ م م ، 9-�شركة الروبيان للتجارة - ذ م م -  جمهويل 
حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2018/1/18  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ 
بنك اإت�ص ا�ص بي �شي ال�شرق االو�شط املحدود )فرع دبي( - بالزام املدعي عليهم بان يوؤدوا بالت�شامن والتكافل اىل 
البنك املدعي مبلغ مقداره )6.902.445.22( درهم �شتة ماليني وت�شعمائة واثنان الف واربعمائة وخم�شة واربعون 
درهما واثنان وع�شرون فل�شا وفائدة ب�شيطة بواقع ت�شعة باملائة 9% �شنويا من تاريخ 2017/5/31 وحتى متام ال�شداد 
قابال لال�شتئناف خالل  املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري  اتعاب  درهم مقابل  الف  وامل�شاريف ومبلغ  والر�شوم 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االع��الن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12422 بتاريخ 2018/9/9   

      مذكرة �عالن متظلم �سده بالن�سر     
   يف  �لدعوى 2018/42  تظلم عقاري                

اىل املتظلم �شده / 1- اميرت�ص بي يف دبي ليمتد 2-�شركة �شن الند االإماراتية الكهرو�شوئية 
املحدودة ، 3-بول كري�شتيان�شني جمهول حمل االقامة مبا اأن التظلم /اأديتا حروبا  قد اقام 
على  االأم��ر  ال�شادر يف  القرار   / منه  املتظلم  القرار  اع��اله ومو�شوعه   املذكور  التظلم  عليك 
 19/2016 رقم  التنفيذ  يف  البيع  اج��راءات  وقف  طلب  برف�ص  عقاري   27/2018 رقم  عري�شة 
الوحدة  ب�شاأن  االبتدائية  دب��ي  مبحاكم  التنفيذ  قا�شي  ال�شيد  ع��ن  وال�����ش��ادر  ع��ق��اري  تنفيذ 
املوافق  ال�شكنية رقم 2424 والكائنة بفندق بالزو فر�شات�شي - وح��ددت لها جل�شه يوم االحد 
اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.5 2018/9/23  ال�شاعة 11.00 �شباحا بالقاعة رقم
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات اأو م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة ايام على االأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   
            رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12422 بتاريخ 2018/9/9   

      مذكرة �عالن متظلم �سده بالن�سر     
   يف  �لدعوى 2018/44  تظلم عقاري                

اىل املتظلم �شده / 1- جهان�شاه �شيد ابراهيم ح�شينيان  جمهول حمل االقامة 
مبا اأن التظلم /نيلوفر حم�شن اهنجي مركز وميثله / ابراهيم مو�شى علي مراد 
البلو�شي - قد اقام عليك التظلم املذكور اعاله ومو�شوعه تظلم من القرار ال�شادر 
يف االمر على عري�شة  رقم  25/2018 حجز حتفظي عقاري والر�شوم وامل�شاريف. 
وحددت لها جل�شه يوم االحد  املوافق 2018/9/23  ال�شاعة 11.00 �شباحا بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5 رق��م 
ايام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  اأو  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

على االأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   
            رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية �لعدد 12422 بتاريخ 2018/9/9   
 مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر 

يف  �لدعوى 2018/2482  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه / 1- تي ام جي ميدل اي�شت )�ص ذ م م ( 2-راكي�ص جيورجي كارميوند اكال 
�شاندي جي  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ مطبعة االإمارات )�شركة ذات م�شوؤولية 
حمدودة( قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها االوىل بان توؤدي 
بالت�شامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  و  دره��م(   108481.34( وق��دره  مبلغ  للمدعية 
القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره���م   )124121( وق���دره  مبلغ  ي��وؤدي��ا  ب��ان  بينهما  م��ا  يف  والت�شامم 
اتعاب  وامل�شروفات ومقابل  بالر�شوم  ال�شداد  اال�شتحقاق وحتى متام  تاريخ  بواقع 9% من 
املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم االربعاء  املوافق  2018/9/19 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة 
Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12422 بتاريخ 2018/9/9   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  �لدعوى 2018/503  عقاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-عمر اأمانات قري�شي 2-عائ�شة عمر قري�شي جمهويل حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ بنك دبي اال�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة وميثله / نا�شر حمد �شليمان 
اتفاقية االجارة  بف�شخ  املطالبة   الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  ال�شام�شي - قد  جابر 
بالتملك وتعوي�ص مببلغ وقدره )659.000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب  املنتهية 
املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة. )جميع الطلبات مو�شحة تف�شيليا يف 
�شحيفة الدعوى(.   وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2018/9/25  ال�شاعة 9.30 
�ص بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ، على اأنه 

�شادف اإجازة ر�شمية مبنا�شبة الوقوف بعرفة وعيد االأ�شحى. 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12422 بتاريخ 2018/9/9   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2018/1301 �حو�ل نف�س م�سلمني 

اىل املدعي عليه / 1-جويده عبداحلفيظ عبدالعزيز جويده  جمهول 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ زه����راء ح�شني ع��ل��ي ومي��ث��ل��ه / حممد 
عبداهلل حممد العامري - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  الطالق 
لل�شرر والهجر والغيبة واالبعاد.  وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 
االأح����وال  مبنى  يف   )9( رق���م  ب��ال��ق��اع��ة  ���ص   8.30 ال�����ش��اع��ة   2018/9/16
ال�شخ�شية يف منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12422 بتاريخ 2018/9/9   

 مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر 
 يف  �لدعوى 2018/2534  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه / 1-الريامي لتجارة م��واد البناء - �ص ذ م م  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ ع�ص الن�شر لتجارة مواد البناء والديكور - ذ م م وميثله 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  / قمر �شالح �شامل الك�شادي -  قد 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )41.661 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة 
يوم االربعاء املوافق 2018/9/12  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.13 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12422 بتاريخ 2018/9/9   

       مذكرة �إعادة  �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2018/5989   عمايل جزئي              

اىل امل��دع��ي عليه / 1- ه��اين نت�ص رو���ش��رتي  جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
حممد  دروي�����ص  خمي�ص  اأم��ل   / وميثله  قطب  ابراهيم  قطب  اأحمد   / املدعي 
عمالية  املطالبة مب�شتحقات  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - البلو�شي 
وقدرها )95026 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
ورقم ال�شكوى)MB182548709AE( وحددت لها جل�شة يوم االربعاء  
املوافق 2018/9/12 ال�شاعة 9.30 �ص  بالقاعة Ch1.B.10  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12422 بتاريخ 2018/9/9   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2018/98  بيع عقار مرهون    
االقامة مبا  رادكري�شنان  جمهول حمل  ناندا كومار  املنفذ �شده/1-  اىل 
ان طالب التنفيذ/ بنك ات�ص ا�ص بي �شي ال�شرق االو�شط املحدودة وميثله 
بتاريخ  االبتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت   - علي  اآل  رم�شان  ح�شن  احمد   /
درهم   )6.600.000( وق��دره��ا  املطالبة  قيمة  ل�شداد  اعالنكم   2018/9/2
خالل �شهر من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اأعاله واإالبيع العقار حمل 
الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ص املادة 295 من قانون االج��راءات املدنية 
)نوع العقار : ار�ص - املنطقة : معي�شم االأول - رقم االر�ص : 974 - م�شاحة 

العقار : 800.90 مرت مربع(  
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12422 بتاريخ 2018/9/9   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف �لدعوى رقم  2018/2336  تنفيذ عمايل 

 اىل املنفذ �شده/1- فري الين خلدمات ال�شحن البحري للب�شائع - �ص ذ م م   
انتافيدا  كاداالكار  م�شهور  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول 
والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  بارابور  مامو 
او خزينة  التنفيذ  املنفذ به وق��دره )65786( دره��م اىل طالب  املبلغ  بدفع 
املحكمة. باال�شافة اىل مبلغ 5325 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12422 بتاريخ 2018/9/9   

 �إخطار عديل
رقم 2018/14108

املنذر : حامد جواد عطية اخلزرجي - عراقي اجلن�شية ب�شفته وكيال عن / مكتب عبدالرحمن ن�شيب 
للمحاماة واال�شت�شارات القانونية مبوجب الوكالة رقم 2018/1/66922 - كاتب عدل حماكم دبي ب�شفته 
وكيل عن/ بنك ابوظبي التجاري مبوجب الوكالة رقم 1809003382 م�شدقة من كاتب عدل دار الق�شاء 

- ابوظبي.   
املنذر اليه : الفاون للتجارة - �ص ذ م م - العنوان : اإمارة دبي - ديرة - منطقة اخلبي�شي - بناية اأحمد 

عتيق - بالقرب من معر�ص هيونداي - الطابق االر�شي - �ص ب 31794 - هاتف 0559563930  
املو�شوع : مطالبة مببلغ  52.243.00   درهم

مبوجب ذلك االخطار - فاإننا ننذركم ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد بذمتكم والبالغ )52.243.00( درهم 
)اثنان وخم�شون الف ومائتان وثالثة واربعون درهما فقط ال غر( وذلك خالل مدة �شبعة ايام من تاريخ 
اإج��راءات بيع ال�شيارة التايل موا�شفاتها )تويوتا هاي  هذا االعالن - واال �شن�شطر ا�شفني التخاذ كافة 
ا�ص - ابي�ص اال�شم التجاري - خ�شو�شي - رقم لوحة  R/35234 - �شنة ال�شنع 2015 - ترخي�ص دبي( 

طبقا لن�ص املادة 175&172 من قانون املعامالت التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
 �ملنذر       

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12422 بتاريخ 2018/9/9   
 �إخطار عديل

رقم 2018/14109
عبدالرحمن  مكتب   / عن  وكيال  ب�شفته  اجلن�شية  عراقي   - اخلزرجي  عطية  ج��واد  حامد   : املنذر 
ن�شيب للمحاماة واال�شت�شارات القانونية مبوجب الوكالة رقم 2018/1/66922 - كاتب عدل حماكم 
دبي ب�شفته وكيل عن/ بنك ابوظبي التجاري مبوجب الوكالة رقم 1809003382 م�شدقة من كاتب 

عدل دار الق�شاء - ابوظبي.   
املنذر اليه : هور�ش�ص باور لتاأجر ال�شيارات - �ص ذ م م - العنوان : دبي - ديرة - بور�شعيد - خلف داناتا - 

بناية �شركة هور�ص باور - الطابق االر�شي  �ص ب 21236 - هاتف 042663999  
املو�شوع : مطالبة مببلغ  70181  درهم

درهم   )70.181( والبالغ  بذمتكم  املرت�شد  املبلغ  �شداد  ب�شرورة  ننذركم  فاإننا   - االخ��ط��ار  ذل��ك  مبوجب 
)�شبعون الف ومائة وواحد وثمانون درهم فقط ال غر( وذلك خالل مدة �شبعة ايام من تاريخ هذا االعالن 
- واال �شن�شطر ا�شفني التخاذ كافة اإجراءات بيع ال�شيارة التايل موا�شفاتها واملرهونة للمنذر )هيونداي 
�شوناتا - N- بني - خ�شو�شي - رقم لوحة N/44059 - �شنة ال�شنع 2015 - ترخي�ص دبي( طبقا لن�ص 

املادة 175&172 من قانون املعامالت التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
 �ملنذر       

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12422 بتاريخ 2018/9/9   
 �إخطار عديل

رقم 2018/14111
/ مكتب عبدالرحمن  وكيال عن  ب�شفته  - عراقي اجلن�شية  ج��واد عطية اخلزرجي  : حامد  املنذر 
ن�شيب للمحاماة واال�شت�شارات القانونية مبوجب الوكالة رقم 2018/1/66922 - كاتب عدل حماكم 
دبي ب�شفته وكيل عن/ بنك ابوظبي التجاري مبوجب الوكالة رقم 1809003382 م�شدقة من كاتب 

عدل دار الق�شاء - ابوظبي.   
بناية   - الفهيدي  منطقة   - دب��ي   : العنوان   - �شاتورفيدي  �شاتورفيدي  �شوريندار  ���ش��وراج   : اليه  املنذر 

جالديفيا - �شقة 203 - �ص ب 9126 - هاتف 0528033614
املو�شوع : مطالبة مببلغ  58.272  درهم

درهم   )58.272( والبالغ  بذمتكم  املرت�شد  املبلغ  �شداد  ب�شرورة  ننذركم  فاإننا   - االخطار  ذلك  مبوجب 
)ثمانية وخم�شون الف ومائتان واثنان و�شبعون درهم فقط ال غر( وذلك خالل مدة �شبعة ايام من تاريخ 
هذا االعالن - واال �شن�شطر ا�شفني التخاذ كافة اإجراءات بيع ال�شيارة التايل موا�شفاتها واملرهونة للمنذر 
)هيونداي النرتا - برتقايل - خ�شو�شي - رقم لوحة S/24432 - �شنة ال�شنع 2016 - ترخي�ص دبي( 

طبقا لن�ص املادة 175&172 من قانون املعامالت التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
  �ملنذر       

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12422 بتاريخ 2018/9/9   
 �إخطار عديل

رقم 2018/14119
ن�شيب  عبدالرحمن  مكتب   / عن  وكيال  ب�شفته  اجلن�شية  عراقي   - اخلزرجي  عطية  ج��واد  حامد   : املنذر 
الوكالة رقم 2018/1/66922 - كاتب عدل حماكم دبي ب�شفته  القانونية مبوجب  للمحاماة واال�شت�شارات 
وكيل عن/ بنك ابوظبي التجاري مبوجب الوكالة رقم 1809003382 م�شدقة من كاتب عدل دار الق�شاء 

- ابوظبي.   
املنذر اليه : القايد لتاأجر ال�شيارات - �ص ذ م م - العنوان : اإمارة دبي - بردبي - هور العنز - بناية عبداملاجد 

الزرعوين - �شارع 22 - بالقرب من بنك نور - الطابق االر�شي - �ص ب 91515 - هاتف - 0501705550  
املو�شوع : مطالبة مببلغ  54.833.00  درهم

درهم  والبالغ )54.833.00(  بذمتكم  املرت�شد  املبلغ  �شداد  ب�شرورة  ننذركم  فاإننا   - االخطار  ذلك  مبوجب 
اي��ام من  �شبعة  وذل��ك خالل مدة  درهما فقط ال غر(  الف وثمامنائة وثالثة وثالثون  )اربعة وخم�شون 
التايل موا�شفاتها )تويوتا  ال�شيارة  اإج��راءات بيع  ا�شفني التخاذ كافة  تاريخ هذا االع��الن - واال �شن�شطر 
دبي ( طبقا لن�ص  ترخي�ص   -  2015 ال�شنع  �شنة   -  O/82321 كوروال - ابي�ص خ�شو�شي - رقم لوحة

املادة 175&172 من قانون املعامالت التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
 �ملنذر       

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12422 بتاريخ 2018/9/9   
 �إخطار عديل

رقم 2018/14106
املنذر : حامد جواد عطية اخلزرجي - عراقي اجلن�شية ب�شفته وكيال عن / مكتب عبدالرحمن 
ن�شيب للمحاماة واال�شت�شارات القانونية مبوجب الوكالة رقم 2018/1/66922 - كاتب عدل حماكم 
دبي ب�شفته وكيل عن/ بنك ابوظبي التجاري مبوجب الوكالة رقم 1809003382 م�شدقة من كاتب 

عدل دار الق�شاء - ابوظبي.   
املنذر اليه : ديلوب فا�شانت تااليفر - العنوان : دبي - مردف - �شارع 65 - بناية جتمع 68 - �شقة رقم 

11 - هاتف : 0566944392 
املو�شوع : مطالبة مببلغ  39.533  درهم

درهم   )39.533( والبالغ  بذمتكم  املرت�شد  املبلغ  �شداد  ب�شرورة  ننذركم  فاإننا   - االخطار  ذلك  مبوجب 
)ت�شعة وثالثون الف وخم�شمائة وثالثة وثالثون درهما فقط ال غر( وذلك خالل مدة �شبعة ايام من 
تاريخ هذا االعالن - واال �شن�شطر ا�شفني التخاذ كافة اإجراءات بيع ال�شيارة التايل موا�شفاتها واملرهونة 
للمنذر )دودج دوراجنو - احمر - خ�شو�شي - رقم لوحة O/82911 - �شنة ال�شنع 2013 ترخي�ص دبي( 

طبقا لن�ص املادة 175&172 من قانون املعامالت التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
  �ملنذر       

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك طارق �شعيد املالكي للتجارة العامة
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 269103          بتاريخ : 02/03/2017م
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: طارق �شعيد املالكي للتجارة العامة.
وعنوانة : مكتب رقم 104 ملك بطى ح�شر حممد بن دملوك، ديرة، املرر �ص. ب 76957، دبي، االمارات العربية 

املتحدة.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�ص ولبا�ص القدم واأغطية الراأ�ص.
الواق�عة بالفئة: 25

و�شف العالمة : عبارة عن الكتابة MARZO NILAN مكتوبة بالالتينية يتو�شطها �شكل هند�شي 
مميز يف و�شطه جنمه والعالمة باالأ�شود و االأبي�ص كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.

اال�شرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد  9  �سبتمرب 2018 �لعدد 12422
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�لعدد 12422 بتاريخ 2018/9/9 

�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم ) 22973 /2018(

املنذر : بنك اأبوظبي االأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني ) �شابقاً (  ..
املنذر اإليه  : اأحمد حممد �شليمان حممد �شليمان    .  

درهم   )103،123.53( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر   
نتيجة االإخالل ب�شداد االأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك 
خالل اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر املنذر الإتخاذ االإجراءات التنفيذية 
I / دبي ( من نوع ) دودج  71897/ خ�شو�شي /الفئة  ال�شيارة رقم )  على 
�شارجر _ �شالون(  موديل )2015 ( اللون )اأحمر(   واملمولة ل�شاحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12422 بتاريخ 2018/9/9 

�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )2018/22592(

املنذره   : �شركه احليل اأوريك�ص للتمويل حاليا �ص.م.خ )�شركة ماف اأوريك�ص للتمويل 
 �ص.م.خ �شابقا( - املنذر اإليها :  املت�شامنه اخلليجيه لل�شناعات الغذائيه م.م.ح - 
درهم   )26،300.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليها  املنذر  امل��ن��ذره  تنذر 
نتيجة االإخالل ب�شداد االأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك 
خالل اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية 
على ال�شيارة رقم ) 42903/ خ�شو�شي /A/ راأ�ص اخليمة( من نوع ) تويوتا 
هاي�ص _ فان �شحن( موديل )2012 ( اللون ) ابي�ص(  واملمولة ل�شاحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12422 بتاريخ 2018/9/9 

�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم ) 22972 /2018(

املنذر : بنك اأبوظبي االأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني ) �شابقاً (  ..
املنذر اإليه  : ا�شالم حممد �شالح عبداحلي  .  

درهم   )126،320.95( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر   
نتيجة االإخالل ب�شداد االأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك 
خالل اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر املنذر الإتخاذ االإجراءات التنفيذية 
على ال�شيارة رقم ) 3548/ خ�شو�شي /الفئة I / دبي ( من نوع )FJ تويوتا 
اأ���ش��ود /اأب��ي�����ص( واملمولة  ال��ل��ون )  ك���روزر _ ا�شتي�شن  (  م��ودي��ل )2010 ( 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12422 بتاريخ 2018/9/9 

�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )2018/22593(

املنذره : �شركه احليل اأوريك�ص للتمويل حاليا �ص.م.خ )�شركة ماف اأوريك�ص للتمويل 
اإليها :  املت�شامنه اخلليجيه لل�شناعات الغذائيه م.م.ح -   �ص.م.خ �شابقا( - املنذر 
تنذر املنذره املنذر اإليها ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )30،334.00( درهم نتيجة 
وذل��ك خالل  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  االأق�شاط  ب�شداد  االإخ��الل 
على  التنفيذية  االإج���راءات  التخاذ  املنذر  �شي�شطر  واإال  الن�شر  تاريخ  من  اأ�شبوع 
راأ�ص اخليمة( من نوع )ميت�شوبي�شي   /A/ 43109/ خ�شو�شي ال�شيارة رقم ) 
واملمولة  ابي�ص(    ( ال��ل��ون   )  2012( م��ودي��ل  واح���دة(  كابينه  اأب  بيك  كانرت _ 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12422 بتاريخ 2018/9/9 

�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم ) 22305 /2018(

املنذر : بنك دبي اال�شالمي
املنذر اإليه: مازن خمي�ص �شليمان ابوفريحه.  

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )88،080.00( درهم نتيجة 
االإخالل ب�شداد االأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
التنفيذية  االإج����راءات  الإت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  واإال  الن�شر  ت��اري��خ  م��ن  اأ�شبوع 
12 / ابوظبي( من نوع )  ال�شيارة رقم )69389 / خ�شو�شي /الفئة  على 
ميت�شوبي�شي اوت الندر –  ا�شتي�شن(  موديل 2014 _ لون ف�شي  واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12422 بتاريخ 2018/9/9 

�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )2018/22306(

املنذر   : بنك دبي اال�شالمي .
املنذر اإليه :  مايكل اوراب ميليندري�ص      .  

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )60،753.00( درهم نتيجة 
االإخالل ب�شداد االأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 52974/ خ�شو�شي /الفئة 14 / اأبوظبي( من نوع )فورد 
اك�شبلورر _ ا�شتي�شن ( موديل )2014 ( اللون ) اأ�شود(  واملمولة ل�شاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12422 بتاريخ 2018/9/9 

�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم ) 22974 /2018(

املنذر : بنك اأبوظبي االأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني ) �شابقاً (  .
املنذر اإليه  : مام كاترين مانالو الزارو  .  

درهم   )50،025.88( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  االأق�شاط  ب�شداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر املنذر الإتخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
 ) دب��ي   /  M /الفئة  خ�شو�شي   /39108  ( رق��م  ال�شيارة  على  التنفيذية 
من نوع ) كيا كرنز _ ا�شتي�شن  ( موديل 2014  _ لون رمادي  واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12422 بتاريخ 2018/9/9 

�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )2018/22303(

املنذر   : م�شرف اأبوظبي اال�شالمي.
املنذر اإليه :  حممد وليد �شامل عبداهلل الرميثي     .  

درهم   )142،989.63( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
نتيجة االإخالل ب�شداد االأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك 
خالل اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية 
)مر�شيد�ص ن��وع  من   ) دب��ي   /S/ خ�شو�شي   /43363  ( رق��م  ال�شيارة  على 

ل�شاحلكم  واملمولة    ) اأ�شود   ( اللون   ) ( موديل )2012  E63 _ �شالون  
من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

�لكاتب �لعدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12422 بتاريخ 2018/9/9 

�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )2018/22991(

املنذر   : م�شرف اأبوظبي اال�شالمي.
املنذر اإليه :  بروهيت �شيام �شينج �شينج.  

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )36،846.56( درهم نتيجة 
االإخالل ب�شداد االأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 78347/ خ�شو�شي /P/ دبي ( من نوع )هيونداي ازيرا _ 
قبل  من  ل�شاحلكم  واملمولة    ) اأبي�ص   ( اللون   )  2014( موديل  �شالون( 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12422 بتاريخ 2018/9/9 

�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم ) 22975 /2018(

املنذر : بنك اأبوظبي االأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني ) �شابقاً (  ..
املنذر اإليه  : �شيد اعت�شام قادري      .  

درهم   )170،946.94( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
نتيجة االإخالل ب�شداد االأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك 
خالل اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر املنذر الإتخاذ االإجراءات التنفيذية 
نوع  من   ) اأبوظبي   /  13 /الفئة  خ�شو�شي  على ال�شيارة رقم ) 58293/ 
واملمولة  اأبي�ص(     ( اللون   ) ا�شتي�شن(  موديل )2014  باترول _  )ني�شان 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12422 بتاريخ 2018/9/9 

�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )2018/22989(

املنذر   : م�شرف اأبوظبي اال�شالمي.
املنذر اإليه :  ح�شه عبداهلل ح�شن ال�شحي      .  

درهم   )44،563.12( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  االأق�شاط  ب�شداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 96060/ خ�شو�شي /A/ راأ�ص اخليمة ( من 
نوع ) كيا كارنز _ ا�شتي�شن   ( موديل )2016 ( اللون ) رمادي (  واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12422 بتاريخ 2018/9/9 

�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )2018/22990(

املنذر   : م�شرف اأبوظبي اال�شالمي.
املنذر اإليه :  عبدالرحمن علي نا�شر العيان         .  

درهم   )39،956.96( وق���درة  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  االأق�شاط  ب�شداد  االإخ���الل  نتيجة 
االإجراءات  املنذر التخاذ  �شي�شطر  واإال  الن�شر  تاريخ  اأ�شبوع من  وذلك خالل 
44420/ خ�شو�شي /H/ دبي ( من نوع )  التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 
لكزي�ص _ �شالون ( موديل )2013 ( اللون ) اأ�شود (  واملمولة     IS300

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12422 بتاريخ 2018/9/9 

�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )2018/22304(

املنذر : م�شرف اأبوظبي اال�شالمي.
املنذر اإليه :  مطر حمد حممد مطر ح�شني     .  

درهم  وق��درة )239،371.60(  �شداد مبلغ  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  االأق�شاط  ب�شداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
نوع  من   ) دبي   /D/ خ�شو�شي   /67855  ( رقم  ال�شيارة  على  التنفيذية 
)مر�شيد�ص ايه 45 _هات�شباك( موديل )2014 ( اللون )اأبي�ص(  واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12422 بتاريخ 2018/9/9 

�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم ) 22308 /2018(

 املنذر : بنك دبي اال�شالمي
املنذر اإليه: هيثم عادل النبوي ح�شي�ص.  

درهم   )79،222.00( وق���درة  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  االأق�شاط  ب�شداد  االإخ���الل  نتيجة 
االإجراءات  املنذر الإتخاذ  �شي�شطر  واإال  الن�شر  تاريخ  اأ�شبوع من  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم )5326 / خ�شو�شي /الفئة االوىل / ال�شارقة( 
من نوع ) كيا �شبورجت –  ا�شتي�شن (  موديل 2016 _ لون برتقايل   واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12422 بتاريخ 2018/9/9 

�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم ) 22971 /2018(

املنذر : بنك اأبوظبي االأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني ) �شابقاً (  ..
املنذر اإليه  : هدي ال�شيد اأحمد حممد   .  

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )84،429.70( درهم نتيجة 
االإخالل ب�شداد االأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر املنذر الإتخاذ االإجراءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 48721/ خ�شو�شي /الفئة 16 / اأبوظبي ( من نوع ) تويوتا 
فور�شرن  _ ا�شتي�شن  (  موديل )2015 ( اللون ) اأبي�ص / لوؤلوؤي(   واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12422 بتاريخ 2018/9/9 

�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم ) 22970 /2018(

املنذر : بنك اأبوظبي االأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني ) �شابقاً (  .
املنذر اإليه  : و�شيم حامد.  

درهم   )  117،180.87( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
نتيجة االإخالل ب�شداد االأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك 
خالل اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر املنذر الإتخاذ االإجراءات التنفيذية 
على ال�شيارة رقم ) 92991/ خ�شو�شي /الفئة G / دبي ( من نوع ) اأودي 
A5 _ كوبيه ( موديل )2012 ( اللون ) اأ�شود (   واملمولة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12422 بتاريخ 2018/9/9 

�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم ) 22976 /2018(

املنذر : بنك اأبوظبي االأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني ) �شابقاً (  .
املنذر اإليه  : عبداملح�شن حممد حبيب املتويل   .  

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )81،273.10( درهم نتيجة 
االإخالل ب�شداد االأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
التنفيذية  االإج����راءات  الإت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  واإال  الن�شر  ت��اري��خ  م��ن  اأ�شبوع 
اأبوظبي( من نوع )   / 14 34512/ خ�شو�شي /الفئة  ال�شيارة رقم )  على 
اأحمر  واملمولة  2015  لون  50 _ ا�شتي�شن  (  موديل  انفينيتي كيو اك�ص 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12422 بتاريخ 2018/9/9 

�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم ) 22978 /2018(

املنذر : بنك اأبوظبي االأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني ) �شابقاً (  ..
املنذر اإليه  : فوؤاد خليفه عبداهلل   .  

درهم   )128،097.09( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
نتيجة االإخالل ب�شداد االأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك 
خالل اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر املنذر الإتخاذ االإجراءات التنفيذية 
) جيب  نوع  ( من  دبي   /  R على ال�شيارة رقم ) 45527/ خ�شو�شي /الفئة
اأ�شود(   واملمولة  جراند �شروكي _ ا�شتي�شن  (  موديل )2015 ( اللون ) 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12422 بتاريخ 2018/9/9 

�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم ) 22977 /2018(

املنذر : بنك اأبوظبي االأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني ) �شابقاً (  ..
املنذر اإليه  : عماد علي ثامر املحمدي   .  

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )71،594.80( درهم نتيجة 
االإخالل ب�شداد االأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر املنذر الإتخاذ االإجراءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 85057/ خ�شو�شي /الفئة اأبي�ص / ال�شارقة( من نوع ) هوندا 
بايلوت _ ا�شتي�شن  (  موديل )2014 ( اللون ) اأبي�ص(   واملمولة ل�شاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12422 بتاريخ 2018/9/9 

�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم ) 22969 /2018(

املنذر : بنك اأبوظبي االأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني ) �شابقاً (  ..
املنذر اإليه  : في�شل حممد يو�شف ح�شن احلمادي     .  

درهم   )462،340.25( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
نتيجة االإخالل ب�شداد االأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك 
خالل اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر املنذر الإتخاذ االإجراءات التنفيذية 
ن��وع )  ( من  اأبوظبي   /  5 /الفئة  38580/ خ�شو�شي   ( رق��م  ال�شيارة  على 
مر�شيد�ص اأ�ص 500 _ كوبيه (  موديل )2016 ( اللون ) اأبي�ص(   واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12422 بتاريخ 2018/9/9 

�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )2018/22992(

املنذر : م�شرف اأبوظبي اال�شالمي.
املنذر اإليه :  وليد البر حنا عو�ص .        .  

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )50،113.98( درهم نتيجة 
االإخالل ب�شداد االأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على 
)ميت�شوبي�شي  ن��وع  م��ن   ) دب��ي   /Q/ خ�شو�شي   /88963  ( رق��م  ال�شيارة 
اوتالندر _ ا�شتي�شن( موديل )2015( اللون )ف�شي(  واملمولة ل�شاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12422 بتاريخ 2018/9/9 

�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )2018/22307(

املنذر   : بنك دبي اال�شالمي .
املنذر اإليه :  يحيي زكريا اليو�شف.  

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )124،817.00( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  االأق�����ش��اط  ب�شداد  االإخ���الل 
خالل اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية 
على ال�شيارة رقم ) 4190/ خ�شو�شي /الفئة C / راأ�ص اخليمة( من نوع )  
اللون )رمادي( واملمولة  فولك�ص واجن جولف _ هات�شباك( موديل )2016( 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12422 بتاريخ 2018/9/9   
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : �نفر�فيت لتاأجري �ملعد�ت و�الالت �لريا�ضية و�لرتفيهية  
العنوان : مكتب رقم 209 ملك �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد بن �شعيد ال مكتوم - هور 
رقم    788420 : الرخ�شة  رق��م    ، ذات م�شوؤولية حم��دودة   : القانوين  ال�شكل   - العنز 
االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1300216  : التجاري  بال�شجل  القيد 
بدبي باأنه قد مت التاأ�شر يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2018/9/2  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من  وعلى   2018/9/2 بتاريخ  دبي 
املعني  ي�ضرى و�ضركاه لال�ضت�ضار�ت وتدقيق �حل�ضابات  العنوان : مكتب رقم 703 
ملك ي�شرى عادل امني - بردبي - اخلليج التجاري - هاتف : 5588206-04   فاك�ص 
: 5588204-04    م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

�لعدد 12422 بتاريخ 2018/9/9   
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : ي�ضرى و�ضركاه لال�ضت�ضار�ت وتدقيق �حل�ضابات  
العنوان : مكتب رقم 703 ملك ي�شرى عادل امني - بردبي - اخلليج التجاري - 
هاتف : 5588206-04 فاك�ص : 5588204-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
االقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية  �نفر�فيت 
لتاأجري �ملعد�ت و�الالت �لريا�ضية و�لرتفيهية وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ  2018/9/2  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2018/9/2  
اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ص  وعلى من لديه 
امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية
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)البكتييا اخلارقة( تقاوم املطهرات الكحولية وتنذر باخلطر

 BMJ Case جم���ل���ة  م�����ن  اجل�����دي�����د  ال�����ع�����دد  ع����ر�����ص 
م�شاعدة  عن  بحثت  ام��راأة  عن  حالة  درا�شة   Reports
طبية ب�شبب معاناتها اأملاً حاداً وم�شتمراً يف وركها، وركبتها، 
وفخذها الي�شرى بعدما ح�شلت على و�شم على االأخرة قبل 

ب�شعة اأ�شهر.
امل���راأة جلراحة زراع��ة رئتني  2009، خ�شعت ه��ذه  يف ع��ام 
االأمد،  املناعة طويل  اتباع عالج كابح جلهاز  فر�شت عليها 

بغية تفادي رف�ص اجل�شم الرئتني املزروعتني.
من ثم، اختل جهازها املناعي بالكامل، ومل يعد يتفاعل مع 
جهاز  كما  ذاتها  بالطريقة  اجل�شم  داخ��ل  الغريبة  العوامل 
باأية  ذل��ك  ي��وؤث��ر  اأن  ع  تتوقرّ مل  ذل���ك،  رغ��م  ال�شليم.  املناعة 

طريقة يف حبها للو�شوم.
اأن  ف��ق��ررت  ���ش��ن��وات،  و���ش��م قبل ب�شع  ك��ان��ت ح�شلت على  مل��ا 
الي�شرى.  2015 على فخذها  يناير  اآخر يف  بو�شم  حتظى 
تلك  يف  الب�شرة  يف  طفيفاً  تهيجاً  عانت  مبا�شرة،  ذل��ك  بعد 
لو�شم  اخل�����ش��وع  عند  طبيعية  ح��ال��ة  ه��ذه  اأن  اإال  املنطقة. 

ل تاأثراً عابراً فح�شب. وت�شكرّ
اأي��ام من  ت�شعة  بعد  تعاين  ب��داأت  اأنها  القلق حقاً  اأث��ار  لكن 
الي�شرى من  ركبتها وفخذها يف اجلهة  ح��اداً يف  اأمل��اً  الو�شم 
ج�شمها، ومل ت�شتطع التحكم يف الوجع اإال بتناول م�شكنات 
الوقت. ولكن حتى  االأع��را���ص مب��رور  قوية. تراجعت ح��دة 

بعد ع�شرة اأ�شهر، مل تختِف بالكامل.
يكتب معدو حتليل هذه احلالة: )كان االأمل ما زال يزعجها، 
نوم  بليلة  متتعها  دون  ب��ا���ش��ت��م��رار  وي��ح��ول  ي��ف��ارق��ه��ا،  وال 

هانئة(.

�لتهاب غريب
جلاأت هذه املراأة يف نهاية املطاف اإىل عيادة للطب الرثياين 

حيث خ�شعت ل�شل�شلة فحو�ص مل تك�شف اأي خطب. ولكن 
ر االأطباء اأخذ خزعة من ع�شلة فخذها، تبني اأنها  عندما قررّ
تعاين حالة ُتدعى )اعتالاًل ع�شلياً التهابياً(. بعبارة اأب�شط، 
م�����ش��اب��ة ب��ال��ت��ه��اب م��زم��ن يف ال��ع�����ش��الت ي��رتاف��ق م��ع االأمل 

و�شعف الع�شالت.
ا�شتخل�ص االأطباء يف هذه احلالة حتديداً، ا�شتناداً اإىل تاريخ 
اأن هذا اال�شطراب  املتوافرة عنها،  املراأة الطبي واملعلومات 
يعود على االأرجح اإىل تاأثر الو�شم االأخر يف اجل�شم، علماً 

باأنه تفاقم نتيجة خلل اجلهاز املناعي.
بعدوى  االإ�شابة  خطر  اأن  جيداً  )نعرف  الباحثون:  يكتب 
املناعي.  جهازهم  كبت  يعانون  ال��ذي��ن  املر�شى  ب��ني  يرتفع 
اأك����رث عر�شة  اأن ه�����وؤالء  امل��ن��ط��ق��ي اال���ش��ت��ن��ت��اج  ل��ذل��ك م���ن 

للم�شاعفات جراء احل�شول على و�شم(.
اأنهم  اإال  وا���ش��ح��ة،  �شببية  ع��الق��ة  ع��ن  اخل���راء  يتحدث  ال 
عملية  ع��ن  الناجمة  اال���ش��ط��راب��ات  تفاعل  اأن  م��ن  واث��ق��ون 
الو�شم ورمبا احلر امل�شتعمل فيها مع جهاز مناعي �شعيف 
قاد اإىل التهاب ع�شلي مزمن لدى هذه املري�شة. ي�شيفون: 
ال�شببية،  العالقة  حا�شم  ب�شكل  يرهن  دليل  ال  ب��اأن  )نقر 
وثيقاً  ارتباطاً  يرتبطان  وموقعها  االأعرا�ص  توقيت  اأن  اإال 
بالو�شم، ف�شاًل عن اأننا مل نتو�شل اإىل حتديد اأي عامل اآخر 

قد ي�شبب هذا االعتالل(.

�ألو�ن �حلرب لي�ضت �آمنة
فتح�شنت  فيزيائياً،  عالجاً  املري�شة  لهذه  االأط��ب��اء  و�شف 
اأعرا�شها بعد �شنة. وبعد مرور ثالث �شنوات، جنحت اأخراً 

يف التحرر من االأمل.
لكن الطريقة املحددة التي يوؤدي فيها الو�شم اإىل م�شاعفات 
املناعية  مماثلة يف حالة مري�ص يعاين خلاًل يف ردود فعله 

ال تزال غر وا�شحة. اإال اأن اخلراء الذين عاجلوا احلالة 
العملية  ه��ذه  خ��الل  امل�شتعمل  امل��ل��ون  للحر  اأن  يقرتحون 

عالقة يف ذلك.
يكتبون: )من املعروف اأن ردود الفعل ال�شلبية جتاه الو�شوم 

قد ترجع اإىل نوع احلر اأو عامل التلوين امل�شتخدمني(.
االأحمر  احل��ر  مع  خ�شو�شاً  احلالة  ه��ذه  )ن��رى  يتابعون: 
وا�شتخدام معادن ثقيلة يف عوامل التلوين(. وي�شرون اأي�شاً 
ز  ع��دة، ما يعزِّ األ��وان��اً  امل��راأة ح�شلت على و�شم ي�شمرّ  اأن  اإىل 
اأح��د هذه  رد فعل جتاه  التهاب ع�شالتها  اأن يكون  احتمال 
العوامل.من املوؤ�شف اأن اخلراء الحظوا اأي�شاً اأن القوانني 
يعر�ص  ما  بدقة،  الو�شم  قطاع  تنظم  ال  املتحدة  اململكة  يف 

االأ�شخا�ص ملخاطر �شحية غر متوقعة.
واالأدوي��ة على مر  االأغذية  اإدارة  املتحدة، دعت  الواليات  يف 
يف  امل�شتخدمة  احل���ر  اأن����واع  م��ن  ع���دد  �شحب  اإىل  ال�شنني 
الو�شم اأو �شباغ الترج الدائمة من االأ�شواق الأن امل�شتهلكني 

اأفادوا باأنها ت�شبب عدوى اأو ردود فعل �شلبية.
ي��ب��دو اأن درا����ش���ة احل��ال��ة ه���ذه تن�شح ك��ل َم���ن ي��رغ��ب��ون يف 
املناعي  جهازهم  يعاين  َمن  خ�شو�شاً  و�شم،  على  احل�شول 
خلاًل ما، باأن يفكروا ملياً يف هذه اخلطوة قبل اتخاذ قرار 

قد تكون له تداعيات غر مرغوب فيها على �شحتهم.
جمال  يف  العاملني  اأي�����ش��اً  يح�شون  ال��درا���ش��ة  م��ع��دي  لكن 
املحتملة  الو�شوم  م�شاعفات  عن  يتغا�شوا  اأال  على  ال�شحة 
باحلالة  �شبيهة  ح����االت  ت�شخي�ص  اإل��ي��ه��م  ُي��ط��ل��ب  ع��ن��دم��ا 

املذكورة هنا.
امل�شاعفات  اأخ��ذ  ب�شرورة  احلالة  ه��ذه  رنا  )تذكرّ يختمون: 
ت�شخي�ص  عملية  من  كجزء  االعتبار  يف  بالو�شوم  املرتبطة 
تباينية عندما يعاين املري�ص، خ�شو�شاً اإذا كان م�شاباً بخلل 

يف جهازه املناعي، اأعرا�شاً ع�شلية-عظمية غر اعتيادية(.

للم�شادات  املقاومة  اخل��ارق��ة(  )البكتريا  اإن  العلماء  ق��ال 
احل���ي���وي���ة ال���ت���ي مي��ك��ن اأن ت�����ش��ب��ب ال���ت���ه���اب���ات خ���ط���رة يف 
امل�شت�شفيات اأ�شبحت اأكرث مقاومة ملطهرات اليد واملعقمات 

املعتمدة على الكحول.
خالل  للقلق  امل��ث��رة  النتائج  ه��ذه  اإىل  الباحثون  وتو�شل 
املقاومة  البكتريا  املوجة اجلديدة من  اأج��روه حول  بحث 
حيث  االأ���ش��رتال��ي��ة،  امل�شت�شفيات  يف  احل��ي��وي��ة،  للم�شادات 
اأ�شبحت ت�شكل خطرا متزايدا على الرغم من اال�شتخدام 

الوا�شع النطاق ملطهرات اليد.
املعوية  البكتريا  م��ن  جمموعة  على  البحث  فريق  ورك��ز 
متنامية  م�شكلة  وه��ي  املعوية”،  “املكورات  با�شم  املعروفة 
اأن���ح���اء ال���ع���امل، الأن���ه���ا م��ق��اوم��ة ب�����ش��ك��ل متزايد  يف ج��م��ي��ع 
ل����الأدوي����ة ح��ت��ى امل�������ش���ادات احل��ي��وي��ة االأح������دث م��ث��ل عقار 

)فانكوماي�شني(.
امل�شت�شفيات  من  املاأخوذة  البكتريا  عينات  الفريق  واختر 

19 عاما، ووج��دوا تغيرات جينية  االأ�شرتالية على مدى 
للفانكومي�شني(،  امل��ق��اوم��ة  )امل��ع��وي��ة  البكتريا  يف  حم��ددة 

حيث كانت قادرة على اإظهار مقاومة متزايدة للعقار.
 1 االأرب��ع��اء  ي��وم  اإل��ي��ه��ا،  التو�شل  مت  ال��ت��ي  النتائج  ون�شرت 
 Science Translationalدورية يف  اأغ�����ش��ط�����ص، 

.Medicine
اأن  للفانكومي�شني(  امل��ق��اوم��ة  )امل��ع��وي��ة  للبكتريا  ومي��ك��ن 
واملجرى  واجل����روح  ال��ب��ول��ي��ة  امل�����ش��ال��ك  ال��ت��ه��اب��ات يف  ت�شبب 

الدموي، ي�شعب عالجها.
تكون  فلن  النهج  ه��ذا  ا�شتمر  اإذا  ف��اإن��ه  للباحثني،  ووف��ق��ا 
احلالية  ال��ت��داب��ر  على  االع��ت��م��اد  على  ق���ادرة  امل�شت�شفيات 
ال��ذي��ن ال  وامل��ر���ش��ى  ال�شن  ك��ب��ار  ب��ني  ال��ع��دوى  انت�شار  ملنع 

ي�شتطيعون مكافحتها.
البكتريا  ل��ظ��ه��ور  للت�شدي  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  اإط����ار  ويف 
)املعوية  مثل  امل�شت�شفيات  يف  احليوية  للم�شادات  املقاومة 

املكورات  اأو   ،)MRSA(و ل��ل��ف��ان��ك��وم��ي�����ش��ني(  امل��ق��اوم��ة 
املوؤ�ش�شات  املقاومة للميثي�شيلني، تبنت  الذهبية  العنقودية 
ال�شحية يف جميع اأنحاء العامل، منذ منت�شف عام 2000، 

خطوات �شحية �شارمة، تت�شمن هالم الكحول املطهر.
مثل  ال�شائعة  البكتريا  م��ع��دالت  خف�ص  يف  ذل��ك  و�شاعد 
اإال  �شنويا،  ال��وف��ي��ات  اآالف  يف  تت�شبب  ال��ت��ي   )MRSA(
املعوية  بالبكتريا  يتعلق  ما  تكن مماثلة يف  النتائج مل  اأن 
املقاومة للفانكومي�شني، وهو ما دفع الباحثني اإىل التحقيق 

يف احتمال مقاومتها للكحوليات املطهرة.
وفح�ص الباحثون 139 عينة بكتريا معزولة مت جتميعها 
ملبورن،  يف  م�شت�شفيني  من  و2015   1997 عامي  بني 
تعر�شت  كلما  ال��ن��ج��اة  ك��ل منها على  ق���درة  م��دى  ودر���ش��وا 
لالآيزوبروبيل، وهو مركب ع�شوي ينتمي اإىل الكحوليات.

وك�شفت النتائج اأن العينات التي مت جمعها بعد عام 2009 
كانت يف املتو�شط اأكرث مقاومة للمطهرات الكحولية مقارنة 

بالبكتريا املاأخوذة منذ عام 2004.
ثم قام الباحثون بن�شر جميع عينات البكتريا على اأر�شيات 
للمطهرات  املقاومة  العينات  اأن  ووج��دوا  الفئران،  اأقفا�ص 
اأح�شاء  اأكرث قدرة على الدخول والنمو يف  الكحولية كانت 
كحول  مناديل  با�شتخدام  االأقفا�ص  تنظيف  بعد  الفئران، 

االآيزوبروبيل.
املعدية  االأمرا�ص  اأ�شتاذ  جون�شون،  بول  الروفي�شور  وقال 
يف اأو�شنت هيلث بجامعة ملبورن يف اأ�شرتاليا، والذي �شاعد 
يف قيادة البحث، اإن النتائج ال ينبغي اأن توؤدي اإىل اأي تغير 
الأن  الكحول،  اأ�شا�شها  التي  املطهرات  ا�شتخدام  يف  ج��ذري 
االإ�شابة  من  احل��د  يف  للغاية  فعالة  �شتظل  املطهرات  ه��ذه 
بالعدوى اخلطرة يف امل�شت�شفيات ال �شيما تلك التي تنتج 

.)MRSA( عن
اأن تعمل ال�شلطات  اأنه من ال�شروري  اإىل  واأ�شار الباحثون 
ال�شحية على توفر منتجات ذات تركيز اأعلى من الكحول 
واأن جتدد اجلهود ل�شمان التنظيف الدقيق للم�شت�شفيات، 
وعزل املر�شى الذين يتبني اأنهم يحملون العدوى )املعوية 

املقاومة للفانكومي�شني(.
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�إذ� مل يكن جهازك �ملناعي قويًا و�ضحيًا، فقد تعاين تاأثري�ت جانبية 
غري متوقعة عندما حت�ضل على و�ضم. هذ� ما �أظهرته حالة �مر�أة 
بحثت عن عالج الأمل غام�ض وم�ضتمر يف وركها، وركبتها، وفخذها 

يف �جلهة �لي�ضرى من ج�ضمها.

الو�شم ي�شبب خلال يف 
جهازك املناعي
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ال�شر  حت���اول  وه���ي  ل�شقيقتك  ���ش��ور  ع���دة  اأي����ام  ق��ب��ل  ان��ت�����ش��رْت   •
��ع��ه��ا احل���ايل هو  مب��ف��رده��ا وت��خ��لرّ��ت ع��ن ال��ك��ر���ش��ي امل��ت��ح��رك. ه��ل و���شْ

�شها حلادث �شر؟ نتيجة تعررّ
قبل  وق������ع  احل���������ادث  ن����ع����م.   -

برفقة  وكانت  اأع���وام،  اأربعة 
احلياة،  ف��ارق��ا  �شخ�شنْي 

رف�����ي�����ق�����ت�����ه�����ا ووال������������د 
تعاين  ه��ي  رفيقتها. 
ال���دم���اغ،  م�����ش��ك��ل��ة يف 

اأ�شاب  ال�����ذي  االأم������ر 
بالت�شنج  ج�������ش���م���ه���ا 
وجعلها غر قادرة على 

احلركة 

يزول  كي  �شنوات  اأرب��ع  منذ  بعالجها  ونقوم  عها  و�شْ نتابع  وال�شر. 
الت�شنرّج، واإن �شاء اهلل خراً. كلنا نتاأمل خراً.

�شلل؟ من  تعاين  ال  • هي 
- كال، ولكن م�شكلتها �شعبة بقدر �شعوبة م�شكلة ال�شلل، الأن الراأ�ص 

هو الذي يعطي اأوامر للج�شم وملْنحها التوازن.
االأطباء؟ لكم  يقول  • ماذا 

الكل  ال�شحي،  و�شعها  ح��ول  ب�شيء  يتكهنوا  اأن  ميكن  ال  االأط��ب��اء   -
يقول )االأمر بيد اهلل(، وال يوجد طبيب ا�شتطاع اأن يخرنا بتطورات 

و�شعها ال�شحي.
جراحية؟ عملية  اإىل  حتتاج  • اأال 

- كال.
عمرها؟ من   18 ال�  يف  • هي 

- بل هي اليوم تبلغ ع�شرين عاماً.
البيت؟ جو  على  ر  يوؤثرّ عها  و�شْ اأن  �شك  • ال 

- طبعاً. بذْلنا كل جهد ممكن منذ وقوع احلادث حتى اليوم كي 
�شعيدة.  اأختي  تكون  وكي  اإيجابي  ب�شكل  الو�شع  نتعامل مع 

عها ال يوؤثر عليها �شلباً. وهي مب�شوطة وو�شْ
درا�شتها؟ تتابع  • هل 

- كال هي تخ�شع لعالج فيزيائي ب�شكل يومي، كما اأنها 
تعاين قلياًل من عدم قدرة على الرتكيز ومن م�شكلة 
اإىل  بها وتذهب  يف فمها. هي تخ�شع لرنامٍج خا�ص 

املدر�شة وتتعلرّم اأ�شياء ُتْبقيها ن�شيطة.
بلجيكا؟ يف  تتعالج  • هل 

بلجيكا  يف  �شهرْين  اأم�شينا  لبنان.  يف  حالياً  هي  بل   -
اإذ توجد اآالت  عها للعالج يف اخلارج،  اأن ُنْخ�شِ وحاولنا 
ال يتوافر مثلها يف لبنان، وذلك كي نعرف مدى قدرتها 
ن يف  عها �شيتح�شرّ على التح�شن. ولكن اإذا وجْدنا اأن و�شْ
لبنان �شنبقى هنا، واإال نغادر جمدداً. كل االأمر يتعلق 

مبدى جتاوبها مع العالج.
اأف�شل  ح��ال  يف  كانت  بلجيكا  يف  اأنها  �شك  ال   •

ولذلك ن�شرت �شورتها؟
اأف�����ش��ل، الأن االآل����ة التي  ب��و���ش��ع  ك��ان��ت   - 
ا���ش��ت��غ��ل��ْت ع��ل��ي��ه��ا ال ي���وج���د م��ث��ل��ه��ا يف 

لبنان.
الثمن  باهظة  اآالت  اأنها  �شك  • ال 

وال ميكن اإح�شارها اىل لبنان؟
- هي باهظة الثمن ج��داً. عالجها 
االآل�����ة وخ�����ش��وع��ه��ا للعالج  ي��ت��ط��ل��ب 
ال���ف���ي���زي���ائ���ي. ك���اله���م���ا ����ش���روري���ان 

بالن�شبة اإليها للتقدم.
�شتكونني  اأن���ك  ي��ع��رف  ���ش��ار  ال��ك��ل   •
معت�شم  ج���ان���ب  اإىل  م�����ش��ل�����ش��ل  ب��ط��ل��ة 
ال����ن����ه����ار ����ش���ُي���ع���ر����ص خ��������ارج امل���و����ش���م 

الرم�شاين؟
- هذا �شحيح.

 5 مت��ث��ي��ل  م��ن  ان��ت��ق��ل��ِت  ج��ي��د،  • ه���ذا 
م�شاهد يف )الهيبة العودة( اإىل لْعب دور 

البطولة يف م�شل�شل خا�ص بك؟

للتو من  ع��دُت  الأن��ن��ي  العمل،  تفا�شيل  ع��ن  اأحت���دث  اأن  - ال ميكنني 
بلجيكا. وهو من اإخراج ر�شا �شربتجي.

رم�شان؟ يف  اإطاللة  لك  �شتكون  • وهل 
ق اإىل التفا�شيل.  - ال اأعرف حتى االآن، الأننا مل نتطررّ

م�شل�شل؟ بطلة  فجاأة  ت�شبحي  اأن  فاجاأك  • هل 
- كنا حتدثنا يف هذا املو�شوع قبل ت�شوير اجلزء الثاين من م�شل�شل 
)الهيبة(. حتدثْت معي �شركة ال�شباح يف هذا املو�شوع قبل اأن اأُ�شِبح 

جزءاً من م�شل�شل )الهيبة(. 
وال �شك يف اأنني فرحُت، ولكنني �شعرُت بامل�شوؤولية كوين �شاأكون بطلة 
م�شل�شل، واإن �شاء اهلل خراً. بقدر ما اأ�شتغل بقدر ما اأ�شتطيع اأن اأُْثِبت 

نف�شي.
القادمة  لبنان  جنمة  هي  �شقرا  اأبو  فالري  اإن  القول  ميكن  • هل 

بقوة، خ�شو�شاً اأن النا�ص تقبرّلوك ب�شكل كبر؟
- احلمد هلل، حمبة النا�ص هي نعمة كبرة، خ�شو�شاً اأن النا�ص اأحبوا 
اأدائي ودعموين. رمبا اأنا مل اأقتنع بنف�شي كثراً، واأي �شخ�ص مكاين 

ميكن اأن ينتقد نف�شه، ولكن حمبة النا�ص اأَْفَرَحْتني كثراً.
ال�شباح؟ �شركة  عن  بعيداً  عرو�شاً  تلقيِت  • هل 

- العرو�ص كانت ت�شلني منذ اأن انُتخبُت ملكة جمال لبنان، ولكنني 
م عماًل اأجد اأنني قادرة  اأحر�ص على دْر�ص خطواتي ب�شكل جيد كي اأقدرّ

على النجاح فيه،
ل اأن   كما اأنني ال اأقبل باأكرث من عر�ص كي ال اأفقد الرتكيز، بل اأف�شرّ

اأركز على عمٍل واحد.
التمثيلية  وال�����ش��ه��رة  النجومية  على  فة  متلهرّ ل�شت  اأن���ك  ي��ب��دو   •

لني الرتوي يف خطواتك؟ وتف�شرّ
ط كثراً الأي خطوة اأقوم بها. واأحاول اأن اأدر�ص اأي  - هذا �شحيح. اأخطرّ

عر�ص ي�شلني بدقة منعاً للوقوع يف مطبرّات ميكن اأن تقف بدربي.

التمثيل؟ احرتفِت  اإنك  القول  ميكن  • هل 
- م��ن املبكر ق��ول ه��ذا ال��ك��الم. االح����رتاف يتحقق م��ع ال��وق��ت ومع 
كثراً  التمثيل  واأح��ب  الطريق،  بداية  يف  اأزال  ال  والتجربة.  اخل��رة 
اأُْب��ِرَز كل مكنوناتي من خالله، واأمتنى اأن ي�شتمررّ النجاح  واأحاول اأن 
امل�شرة  ��ق يف  اأُوفَّ واأن  املقبلة،  اإطالالتي  اأول عمل يف  الذي حققُته يف 

التي اخرتُتها لنف�شي.
مهنتك؟ هو  التمثيل  اأ�شبح  هل  • اأق�شد 

- هذا �شحيح.
بالتمثيل؟ �شتكتفني  • وهل 

- هناك جماالت اأخرى اأحبها اأي�شاً. واأي فر�شة اأ�شتطيع من خاللها 
اأن اأعررّ عن موهبتي فيها، لن اأرف�شها.

االأخرى؟ مواهبك  • ما 
- �شبق ان خ�شُت جتربة التقدمي، ويف حال ُعر�ص عليرّ برنامٌج اآخر 
واأَْعجبني لن اأرف�شه، ويف الوقت نف�شه لن اأقبل به على ح�شاب التمثيل 

. كما اأنني اأحب الغناء والرق�ص. الأنه اأولوية بالن�شبة اإيلرّ
جمياًل؟ �شوتاً  متلكني  • هل 

اأجمل �شوت. كانت يل جتارب  ُيعتر  الغناء، ولكن �شوتي ال  اأحب   -
الغناء، ولكن  اأحب  بها.  مع جمعيات و�شاركُت يف )كون�شرات( خا�شة 

، الأن فيه عمقاً اأكرث. ُعه خمتلفاً بالن�شبة اإيلرّ التمثيل يبقى و�شْ
 • ومتى �شتبا�شرون ت�شوير امل�شل�شل اجلديد؟

- مبدئياً يف منت�شف اأغ�شط�ص اجلاري

لطيفة ت�شدر اأغنيتها 
اجلديدة )فيها وما فيها(

"فيها  ا�شدرت الفنانة لطيفة عملها الغنائي اجلديد الذي يحمل عنوان 
وما فيها"، عر احدى التطبيقات املو�شيقية، من كلمات �شادي نور، واأحلان 

بالل �شرور.
عر  االأغنية  ه��ذه  م��ن  مقطع  بن�شر  اجلمهور  لطيفة  قت  �شورّ ق��د  وك��ان��ت 

ح�شابها اخلا�ص على احد مواقع التوا�شل االجتماعي.
"فري�ص" التي القت رواجا  مت موؤخرا اغنية  اجلدير ذكره ان لطيفة قدرّ
كبرا بني اجلمهور، كما خا�شت دور البطولة يف م�شل�شل اذاعي عر�ص يف 
فيه  البطولة  جار" و�شاركها  "رابع  عنوان  يحمل  املا�شي،  رم�شان  مو�شم 

املمثل احمد عيد واملمثلة امل رزق.

الفنانة مّنة �شلبي حتاول تخّطي �شدمتها العاطفية

العام  ب��داي��ة  العمل يف  على  اتفقت  ق��د  منة  وك��ان��ت 
احلايل 2018 على اأن تتقا�شم البطولة مع النجمة 
غادة عادل، حيث اإن الدورين بنف�ص احلجم وامل�شاحة 
اأي�شاً، اإال اأن منة فاجاأت �شركة االإنتاج بقرار اعتذارها 

رت للعمل قبل اأ�شهر. رغم اأنها ح�شرّ

�ضروط م�ضبقة
رت الرتاجع يف اللحظات االأخرة لعدم  ولكن منة قررّ
تنفيذ �شروطها ومنها و�شع ا�شمها بعد ا�شم كرمي 
ت�شبق  اأن  ا�شرتطت  كما  ال��ت��رت،  على  عبدالعزيز 
اأيرّ جنمة اأخرى ت�شارك يف العمل؛ وهو ما و�شع 
�شركة االإنتاج يف ماأزق، خا�شة اأنه كان من املقرر 
عادل  غ��ادة  ا�شم  جانب  اإىل  ا�شمها  يو�شع  اأن 

لكونهما بطلَتي العمل.
اأن ال�شخ�شية  اأي�شاً  كذلك وجدت منة 
غر  م�شاهدها  يف  م��ه��ا  ت��ق��درّ ال��ت��ي 

بدء  قبل  االع��ت��ذار  فقررت  كبرة،  درج��ة  اإىل  موؤثرة 
عمل  ع��ن  البحث  على  بالرتكيز  ت��ب��داأ  ك��ي  الت�شوير 
ال��درام��ا، حيث غابت يف  اإىل  به  لتعود  درام��ي جديد 
اآخر م�شاركة لها يف رم�شان  املا�شي، وكانت  رم�شان 
2016 يف م�شل�شل "واحة الغروب"، و�شتبداأ الفرتة 

املقبلة بالبحث عن �شيناريو منا�شب للعودة.

هل تعي�ض �ضدمة عاطفية؟
منة التي كانت قد اقرتبت من اأحد النجوم ال�شباب 
د اأن���ه���ا ت��ع��ي�����ص ق�����ش��ة حب  يف ال���ف���رتة امل��ا���ش��ي��ة وت�����ردرّ
الق�شة من فرتة وتعي�ص  اأنهت هذه  اأنها  معه، يبدو 
بال�شفر مع  ال�شدمة حتاول اخلروج منها  حالة من 

االأ�شدقاء قبل اأن تبداأ اأي عمل فنرّي جديد.
فيلمها  عر�ص  �شلبي  منة  تنتظر  اأخ��رى،  ناحية  من 
االأيام  خ��الل  عر�شه  ر  املا�ص" امل��ق��ررّ "تراب  اجل��دي��د 

املقبلة.

كان من �ملفرت�ض �أن تبد�أ �لنجمة منة �ضلبي ت�ضوير 
"نادي �لرجال �ل�ضّري" �لذي يعيدها  دورها يف فيلم 

للعمل جمّددً� �أمام �لنجم كرمي عبد�لعزيز.

َتعاَطف �لر�أي �لعام ب�ضكل كبري مع �ل�ضور �لتي ن�ضرْتها ملكة جمال لبنان �ل�ضابقة فالريي 
�أبو �ضقر� ل�ضقيقتها جو�ضتني وهي ت�ضري مبفردها متخّلية عن �لكر�ضي �ملتحرك، بعدما كانت 
تعّر�ضت حلادث �ضري �أليم قبل �أربعة �أعو�م، �أدى �ىل �إ�ضابتها بارجتاج يف �ملخ.فالريي �أبو 
�ضقر� �لتي لفتت �الأنظار �ليها يف �جلزء �لثاين من م�ضل�ضل )�لهيبة(، ك�ضفت �أنها �ضتبا�ضر 
�ضركة  �إنتاج  من  وهو  �لنهار،  معت�ضم  مع  بطولته  تتقا�ضم  جديد  م�ضل�ضل  بت�ضوير  قريبا 
�ل�ضباح و�إخر�ج ر�ضا �ضربتجي. ولفتت �إىل �أن �لتمثيل بات �أولوية بالن�ضبة �إليها، ولن تقدم 

عليه �أي من �ملجاالت �لتي حتبها و�ملتمثلة يف �لتقدمي و�لغناء و�لرق�ض.

يف م�ضل�ضل )�لهيبة( �لنا�ض �أحبو� �أد�ئي ودعموين

فاليي اأبو �شقرا: اأحر�س على دْر�س 
خطواتي ب�شكل جيد
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

فهد بن غراب املري

اْلُعـود نَْفِحْة  نِ�َسْمُهْم  يَلَّلي 

اْخلود ــْة  َجــنِّ َمْعُهْم  والــوقــت 

موجود َمعْك  بِعْيد/ن  هو  لو 

ــت عــنــده ُهــــوْب مبــعــدود ــوق ال

اتعود ـــه  اأْول تِْتَهّنا  ــاْك  َعــ�ــسَ

�ساعـات  وْيـِـيــتـــــون  يـِـْحــيُـــــون 

اأْو�ــَغاَغـــــات  اإْنـ�ْس  ِمْنتَهى  يف 

بـات  اأْو  ْل  َقيَـّ اأوَقْلبَـْه  َقْلبِـْك 

ِخ�َسـارَات  ــْب  َه عنده  ــّر  َم واِْن 

اْبراََحـات  َقْلبَـه  لِـْك  ويبِـ�ّس 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان ) طيب اهلل ثراه (  

لعل الأيام عقب اللي ح�سل منها

                       ترجع علينا بح�سن اأخالق ومرّوه

اإيلني   نن�سى  ق�غها  و نتزاينها

                   وت�سفى ،، لو اأن الليايل ما لها خوة

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

ريــتـ�يــت
 

و�ض �و�ضف فيك و�أنت �ل�ضعر بك عادي

�أ�ضوفك : معجزه … من : معجز�ت �هلل !

) مالحمك �جلميلة ( …. �ضبة ��ضعادي

يا ما�ضاء�هلل يا ما�ضاء�هلل يا ما�ضاء�هلل !

******

�لنا�ض .. حلوة من بعيد

�هاًل و �ضكرً� و �لعفو

حلوين لك .. د�مك �ضعيد

وماد�مت �يامك �ضفو

كم �ضخ�ض نّطاح �لوعيد

و�إليا بخ�ضته مو كفو

كلنا خليفة
ع����������ودت����������ك ب��������اخل��������ري حم�����ف�����ول�����ه 

ح������ب������ن������ا ل����������ك ج�������ه�������ر ون������ق������ول������ه 

ك����ل����م����ت����ك ل����ل���������ض����ع����ب م�����������ض�����وؤول�����ة

م������رح������ب������ا ي��������ارّي�����������������ض �ل�������دول�������ه 

و�ل���������������ب���������������الد حت�������������ب غ������ال������ي������ه������ا 

و�ل���������ت���������ح���������اي���������ا ل������������ك ن����ث����ن����ي����ه����ا 

و�ل�����������������������دول ت��������ع��������رف م����ع����ان����ي����ه����ا

ي�����ح�����م�����ي�����ه�����ا  �هلل  و�ل���������������ب���������������الد 
#ال�ساعر - �سعيد - القحطاين

ي������ا ف�����ت�����اة �ل������ع������رب م�������ض���م���اي���ة

ك�����م رف����ع����ت����ي ل���ل�������ض���ع���ر ر�ي��������ة ..

ه��������وب ك��������ٍل ي���ب���ل���غ �ل�����غ�����اي�����ة ..

.. �آي�������ة  �حل�������ض���ن  يف  �����ض����وٍغ  غ����ري 

ي������ا ث�����ق�����ال �مل���������زن ������ض�����ر�ي�����ة ..

�مل����ن����ق����اي����ة .. م������ن م����ع����ان����ي����ك  

.. م��ن�����ض��اي��ة  ه�����وب  رح���ل���ت���ي  �ن  و 

ع���ن���د ك�����ل �ل����ن����ا�����ض م����ط����ر�ي����ة ..

م����دم����اي����ة .. �ل����ع����ي����ون  م���ال���ب���ك���ا 

م�����ن ف����������ر�ٍق ����ض���ع���ب ل���ل���غ���اي���ة ..

.. ب������رج������اي������ه  هلل  م����ل����ت����ج����ي 

.. م���ر����ض���اي���ة  �خل����ل����د  ج����ن����ان  يف 

����ض���ه���ودي ل����ك  �ل���ع���ل���ي���ا  ذرى  يف  و 

�ل����ب����ن����ودي خ�����ف�����اق  �رت������ف������ع  و 

ع���ق���ودي ي�������ض���وغ���ه  و  �ل�������ض���ع���ر  يف 

م������ن ف�����ت�����اة �ل������ع������رب م����ف����ن����ودي

جت��������ودي و  ل����ل����خ����ري  ح�����ام�����ل�����ة 

�����ض����اف����ي����ة م������ن ع�������ذب م���������ورودي

ح��������دودي م�����ال�����ه  ذك����������رك  دوم 

حم����م����ودي ب�����اخل�����ري  �ل������ذك������ر  و 

ج���ل���م���ودي ل���ل���ح���زن  �حل�������ض���ا  يف  و 

م���ف���ق���ودي غ������اب  �ن  �ل����ع����زي����ز  و 

����ض���ع���ودي و  �ن�����������ض  يف  ي���ج���ع���ل���ك 

خ�����ل�����ودي و  ط����������اب  ن����ع����ي����م  يف 

يا فتاة العرب
يف رثاء �ل�ضاعرة فتاة �لعرب

هالل بن �سعيد بن حم�سن العامري

عبداهلل الر�ساّ�ش

كم �أمل بكفوفها �ضافر؟! وكم حلٍم تغّنى؟! 

كم غفى �ضبٍح على كفك، وكم ليٍل حتّنى؟! 

كم تركت �أنثى على �لهام�ض ع�ضان �أنثى قدمية؟! 

كم وكم �ضم�ٍض �ضحت ميه بعد وجهك يتيمة؟!

Sh3r-gram! --  !شعرقرام�


