
�ص 22

�ص 27

املقيم يف الإمارات باتريك بول 
يجول املحيط الأطل�سي بعد اإجراء 

عملية ا�ستبدال كاملة للورك

رندا البحريي:

يهمني دائما التواجد
 يف الأعمال اجليدة

املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

عالمات الكتئاب تظهر على الأطفال بعمر 7 �سنوات
ت�سري درا�سة حديثة اإىل اأن الكتئاب قد يبداأ يف اأدمغة الأطفال الذين 
تقل اأعمارهم عن �سبع �سنوات، وعالمات التحذير قد تتنباأ بامل�ساكل 

العاطفية امل�ستقبلية لديهم.
وبالن�سبة للعديد من الأ�سخا�ض امل�سابني بالكتئاب، ل تبداأ الأعرا�ض 

مثل القلق ونق�ض ال�سعور باملرح حتى �سن املراهقة.
100 طفل،  يقرب من  ما  در�سوا  الذين  الأمريكيني  الباحثني  لكن 
وجدوا اأنهم ي�ستطيعون التنبوؤ بالأطفال الذين �سيعانون من الكتئاب 
من  ال�سابعة  يف  وه��م  اأدمغتهم  م�سح  ط��ري��ق  ع��ن  ع��ام��اً،   11 �سن  يف 
العمر. واأظهر امل�سح ال�سوئي بجهاز الت�سوير بالرنني املغناطي�سي، 
ُيعتقد  ال��دم��اغ،  اأق��ل بني ج��زاأي��ن من  ارت��ب��اط  94 طفاًل، لديهم  اأن 

اأنهما يتحكمان يف اتخاذ القرارات واملزاج.
اأن اخلاليا  اإىل  ه��ذه  امل��خ  ب��ني مناطق  امل��رت��ف��ع  ال���دم  ت��دف��ق  ي�سري  و 
اأن ه��وؤلء الأطفال يديرون  البع�ض، وهذا يعني  تتحدث مع بع�سها 

عواطفهم ب�سكل جيد.
لكن انخفا�ض تدفق الدم قد ي�سري اإىل عك�ض ذلك، حيث اأظهر هوؤلء 
اأربع  بعد  �سلوهم  تقييم  الك��ت��ئ��اب يف  ع��الم��ات  م��ن  امل��زي��د  الأط��ف��ال 

�سنوات.
ووجدت الدرا�سة التي ن�سرت يف جملة جاما �ساي�سرياتي، اأن اأعرا�ض 
ل��دى واح��د من بني كل 5 اأط��ف��ال، على مدى  الكتئاب ت��زداد ���س��وءاً 

ال�سنوات الأربع التالية، بح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.

كيف يوؤثر ملم�س الكوب على طعم القهوة؟
يقول اخلرباء اإن الكوب الذي حتت�سي فيه امل�سروبات وخا�سة القهوة 

يوؤثر على مذاقها.
اأك��رب منتج للنب يف العامل،  ال��ربازي��ل، التي تعد  اأج��رى العلماء يف  و 
اخ��ت��ب��ارات ���س��ارك فيها خ���رباء وم��ت��ذوق��ون حم��رف��ون، ووج����دوا اأن 

ملم�ض الكوب، ي�سنع فرقاً كبرياً يف مذاق القهوة.
اخلرباء،  م��ن  ن�سفهم  البحث  يف  �سخ�ساً   230 م��ن  اأك��ر  ���س��ارك  و 
ناعم،  خ��زيف  فنجان  من  اجل��ودة  عالية  برازيلية  قهوة  �سربوا  حيث 
وا�ستخدموا اأي�ساً قدحاً م�سنوعاً من ال�سرياميك الأبي�ض ذو النهاية 
اخل�سنة على الناحيتني اخلارجية والداخلية، وكال الكوبني يتمتعان 

بوزن و�سكل متماثل.
الدرا�سة  امل�ساركة يف  النف�ض  الدكتورة فابيانا كارفالهو، عاملة  وقالت 
فنجان  تذوقوها من  عندما  مذاقاً  اأحلى  القهوة  امل�ساركون  "اعترب 
اأمل�ض، يف حني مت ت�سنيف القهوة على اأنها اأكر حم�سية عند �سربها 
ملم�ض  اأن  على  ت��دل  النتائج  "هذه  واأ���س��اف��ت  اخل�سن".  ال��ك��وب  م��ن 
الكوب يوؤثر على احلكم على الأذواق الأ�سا�سية، وكذلك �سمات ال�سعور 
بالقهوة املميزة يف الفم". واأ�سارت كارفالهو اإىل اأن نوعية الكوب الذي 
تقدم فيه القهوة، عامل اأ�سا�سي يف حتويل ا�ستهالك القهوة اإىل جتربة 

متعددة احلوا�ض، بح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.

الدفع باليد.. ميزة ثورية تغني عن البطاقات البنكية 
تتجه �سركة اأمازون اإىل اإحداث ثورة تقنية، حيث �ستتيح للم�ستهلكني 
ميزة الدفع يف متاجرها، دون احلاجة اإىل ا�ستخدام البطاقة امل�سرفية 

التقليدية.
اأمازون  ف��اإن  الربيطانية،  ميل"  "ديلي  �سحيفة  نقلت  م��ا  وبح�سب 
ح�سلت على براءة اخراع لتطوير نظام للدفع، يتعرف على امل�ستهلك 

من خالل يده.
املتجر من  دخ��ول  ق��ادرا على  امل�ستهلك  �سيكون  النظام،  وبف�سل هذا 
�سيدفع  فاإنه  �سيئا  ا�سرى  واإذا  ذك��ي،  اأم��ام ما�سح  ي��ده  خ��الل عر�ض 

اأي�سا با�ستخدام طريقة "م�سح اليد".
ويتمكن النظام الذكي من التعرف على امل�ستهلك من خالل ال�سرايني 

واخلطوط املوجودة يف راحة يده.
البنكية  باملعلومات  يربطها  ثم  اليد  بيانات  بت�سوير  النظام  ويقوم 
اأن  دون  اأغرا�سهم  �سي�سرون  امل�ستهلكني  اأن  يعني  ما  وهو  امل�سجلة، 

ي�سطروا حلمل بطاقة م�سرفية اأو دفع النقود.
الوقت احلايل، �سوى ثوان  الذكي، خالل  بالهاتف  الدفع  ول يحتاج 
باأي  ال�ستعانة  امل�ستهلكني عن  �ستغني  ال�سيغة اجلديدة  لكن  قليلة، 

جهاز، كما اأن ال�سفقة �ستتم يف اأجزاء قليلة من الثانية.
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هولندا تتخلى عن ا�سمها املعروف  
وحتتفظ با�سمها الر�سمي

ت�ستعد هولندا لإ�سقاط اللقب الذي لطاملا عرفت به، على الأقل بني العرب 
ويف ال�سحافة العربية، وهو "هولندا"، ولكنها �ستحتفظ با�سمها الر�سمي 

وذلك يف العام 2020.
�سمال  الواقعة  الأوروب��ي��ة  ال��دول��ة  يعرفون  كثريين  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
غربي القارة العجوز ب�"هولندا"، اإل اأن ال�سم الر�سمي لها هو "الأرا�سي 

.Netherlands املنخف�سة" اأو
املقبل،  يناير  �سهر  من  اعتبارا  و�ست�سقط الدولة ال�سم "هولندا" ر�سميا 
من جميع املن�سورات واملواد الت�سويقية، وبالتايل �سُي�سار اإىل البالد با�سمها 
الر�سمي فقط، ولن تتمكن ال�سركات وال�سفارات والوزارات واجلامعات اإل 

.Netherlands من الرجوع اإىل الدولة با�ستخدام ا�سم
وخ�س�ست الدولة مبلغ 320 األف دولر حلملة حتديث �سورة البلد على 
امل�ستوى العاملي، وت�سمل احلملة ا�ستهداف ال�سياح الذين يزورون البلد كل 
وهي  برتقالية،  )توليب(  زنبق  لزهرة  �سعار  الك�سف عن  �سيتم  عام، حيث 
اللذين  املقطعني  م��ن  الأول���ني  احل��رف��ني  م��ع  لهولندا،  الوطنية  ال��زه��رة 
املنخف�سة، وفقا  الأرا�سي  اأي  اإل(  الر�سمي )اإن  ا�سم الدولة  يتكون منهما 

لتقرير �سحيفة �سيدين مورنينغ هريالد.
الأغنية  م�سابقة  ال��ب��الد  ت�ست�سيف  اأن  قبل  وتنفيذه  ال��ق��رار  ه��ذا  وي��اأت��ي 
اليابانية  العا�سمة  يف  امل��ق��ررة  الأومل��ب��ي��ة  الأل��ع��اب  يف  وامل�ساركة  الأوروب��ي��ة 

طوكيو يف العام 2020، ح�سبما نقلت �سحيفة "اإندبندنت" الربيطانية.

بالربد  وفاة   50
القار�س يف بنجالد�س 

ق�����ال م�������س���وؤول���ون يف ق���ط���اع ال�����س��ح��ة يف 
�سخ�سا   50 عن  يقل  ل  ما  اإن  بنجالد�ض 
القار�ض  ال��ربد  موجة  ب�سبب  حتفهم  لقوا 
الأر�ساد  مكتب  وذك��ر  البالد.  جتتاح  التي 
بالبالد  ح�����رارة  درج����ة  اأدن�����ى  اأن  اجل���وي���ة 
لهذا العام �ُسجلت يف ال�سباح الباكر اأم�ض، 
تيتوليا  ب��ل��دة  يف  مئوية  درج���ة   4.5 عند 
ب��ن��ج��الد���ض. وقالت  ���س��م��ال  احل���دودي���ة يف 
ع��ائ�����س��ة اأخ�����ر، وه���ي م�����س��وؤول��ة ك��ب��رية يف 
م��دي��ري��ة ال�����س��ح��ة احل��ك��وم��ي��ة، اإن م���ا ل 
ب�سبب  حتفهم  لقوا  �سخ�سا   17 عن  يقل 
ال��ت��ن��ف�����س��ي بينما  ال��ت��ه��اب ح���اد يف اجل���ه���از 
تويف 33 اآخرون ب�سبب الإ�سهال واأمرا�ض 
الفرة  بنجالد�ض خ��الل  اأنحاء  اأخ��رى يف 
اإىل  ال���ث���اين  ت�����س��ري��ن  ن��وف��م��رب-  اأول  م���ن 
اأن  واأ�سافت  الأول.  كانون  دي�سمرب-   28
باأمرا�ض  بامل�سابني  مكتظة  امل�ست�سفيات 
مرتبطة بالربد مثل الإنفلونزا واجلفاف 
اإن ذوي  قائلة  وتابعت  الرئوي.  واللتهاب 
الدخل املحدود، خا�سة العمال، هم الأكر 
ال���ب���ارد لفتقارهم  ال��ط��ق�����ض  م��ن  ت�����س��ررا 
الكثريين  اأن  ك��م��ا  الثقيلة،  امل��الب�����ض  اإىل 
معر�سون لالإ�سابة باأمرا�ض مثل اللتهاب 

الرئوي، خا�سة الأطفال وكبار ال�سن.

اأ�سباب التهاب اللثة واأف�سل 
طرق العالج واأ�سرعها �ص 23

هذه املادة حتميك من 
اأمرا�س القلب وال�سرطان

فوائد  الليكوبني  ملادة  اإن  زايت�ض  الأمل��اين هارالد  التغذية  قال خبري 
�سحية عدة، اإذ ت�ساعد يف الوقاية من اأمرا�ض القلب وال�سرطان.

التي  الأك�سدة،  م�سادات  �سمن  تندرج  الليكوبني  اأن  زايت�ض  واأو�سح 
Free Radicals، والتي  با�سم اجلذور احلرة  حتارب ما يعرف 

تهاجم احلم�ض النووي، وترفع خطر الإ�سابة باأمرا�ض القلب، 
وال�سرطان.

فوق  الأ�سعة  من  الب�سرة  حماية  يف  الليكوبني  وت�ساعد 
الكرميات  واإن كانت ل تغني عن  ال�سارة،  البنف�سجية 

الواقية من ال�سم�ض. 
لليكوبني  الغذائية  امل�����س��ادر  اأن  اإىل  زايت�ض  واأ���س��ار 
الطماطم،  معجون  خا�سًة  الطماطم،  يف  تتمثل 

وع�����س��ري ال��ط��م��اط��م، وك��ذل��ك ال��ب��ط��ي��خ، واجل���زر 
الأحمر، والفلفل الأحمر. 

ومن خالل النظر يف �سفات وهيكلية التوا�سل الع�سبي 
حتليل  يف  ح�سابية  طريقة  با�ستخدام  الأ���س��خ��ا���ض  ب��ني 
املعلومات  اأن يروا كيف تتدفق  للباحثني  ال�سبكة، ميكن 
الدماغان  يعمل  كيف  وكذلك  منف�سل،  دم��اغ  كل  داخ��ل 

معا ك�سبكة.
الوقت  من  الكثري  ق�ساء  اإىل  والر�سع  الأم��ه��ات  ومتيل 
اأدمغتهم  ترتبط  حيث  اإيجابية،  عاطفية  حالة  يف  معا 

ارتباطا وثيقا.
ووج����دت ال��درا���س��ة اأن ال��ت��ف��اع��ل الإي��ج��اب��ي، ي��ع��زز قدرة 
العمل كنظام واحد. وهذا  الأمهات والر�سع على  اأدمغة 
بالتايل يعزز امل�ساركة الفعالة وتدفق املعلومات بني الأم 

والر�سيع.
وقال الدكتور فيكي ليونغ من ق�سم علم النف�ض بجامعة 
عندما  اأنه  �سابقا  "نعلم  الدرا�سة:  قاد  الذي  كامربيدج، 
قوية،  والأط��ف��ال  الأم��ه��ات  بني  الع�سبية  العالقة  تكون 
ي�����س��ب��ح الأط����ف����ال اأك����ر ت��ق��ب��ال وج���اه���زي���ن ل��ل��ت��ع��ل��م من 
اأمهاتهم. . ويف هذه املرحلة من احلياة، يكون لدى دماغ 
الطفل القدرة على التغيري ب�سكل كبري، وهذه التغيريات 
مدفوعة بتجارب الطفل". ومن خالل ا�ستخدام النغمة 
العاطفية الإيجابية اأثناء التفاعالت الجتماعية، ميكن 
الر�سع،  اأطفالهما  مع  اأف�سل  ب�سكل  التوا�سل  للوالدين 

وحتفيز منو الطفل وقدرته العقلية ".
امل�سابات  الأم��ه��ات  اأط��ف��ال  اأن  اإىل  اأي�سا  النتائج  وت�سري 
بالكتئاب قد يظهرون اأدلة اأقل على التعلم ب�سبب �سعف 

العالقة الع�سبية بني الأم والر�سيع.
اأو  ذهنية منخف�سة  يعانني من حالة  الالئي  والأم��ه��ات 
�سلبية با�ستمرار ب�سبب الكتئاب ال�سريري، متلن اإىل اأن 

يكن لهن تفاعل اأقل مع اأطفالهن.

واأو�سح الدكتور ليونغ: "عواطفنا تغري حرفيا الطريقة 
ال��ت��ي ت��ت��ق��ا���س��م ب��ه��ا اأدم��غ��ت��ن��ا امل��ع��ل��وم��ات م���ع الآخ���ري���ن، 
بطريقة  التوا�سل  على  الإيجابية  العواطف  وت�ساعدنا 

اأكر فاعلية".
اأمرا بالغ  ويعد التوا�سل العاطفي بني الآباء واأطفالهم 
ُيعرف  ل  ولكن  للطفل،  املبكرة  احل��ي��اة  خ��الل  الأه��م��ي��ة 

الكثري عن اأ�س�سها الع�سبية.

حليب الأم 
تو�سل العلماء اإىل اأن اإر�ساع الأطفال اخلدج حليب الأم، 
ميكن اأن يقلل من تلف القلب الناجت عن الولدة املبكرة.

اأي قبل  اأن الأطفال الذين يولدون قبل املوعد،  وُيعتقد 
اأ���س��ع��ف ب�سبب  اأ���س��ب��وع��ا م��ن احل��م��ل، لديهم ق��ل��وب   37
اخلدج  الأطفال  اإعطاء  ولكن  ال�سغرية،  القلب  حجرات 
لنتائج  وفقا  امل�سكلة،  م��ن  يخفف  اأن  ميكن  الأم،  حليب 

الدرا�سة.
ويعتقد العلماء اأن حليب الأم ميكن اأن ي�ساعد يف تنظيم 
لدى  املناعة  ج��ه��از  وتقوية  النمو  وع��وام��ل  ال��ه��رم��ون��ات 

الر�سع، ما يقلل من اللتهاب.
ال��ق��ل��ب والأوعية  ب���اأم���را����ض  الإ����س���اب���ة  اح��ت��م��ال  وي���زي���د 
من  اأك��ر  مبكرا،  ول��دوا  الذين  البالغني  ل��دى  الدموية 
الأجل  طويلة  �سحية  م�ساعفات  ع��ن  ف�سال  اأق��ران��ه��م، 
مثل حجرات القلب الأ�سغر حجما، و�سغط الدم املرتفع 

ن�سبيا وزيادة غري متنا�سبة يف كتلة الع�سالت يف القلب.
وقال كبري موؤلفي الدرا�سة، الربوفي�سور عفيف اخلف�ض، 
وهو طبيب اأطفال يف الكلية امللكية للجراحني يف اآيرلندا: 
" اأ�سبح من الوا�سح ب�سكل متزايد اأن الولدة املبكرة توؤدي 
اإىل اآثار �سلبية على املدى الطويل على القلب والأوعية 

الدموية مع عواقب اإكلينيكية مهمة".
الوقائية  ال��ت��دخ��الت  يف  وا���س��ح  نق�ض  "هناك  واأ���س��اف: 

والعالجية املتاحة للتخفيف من تلك الآثار".
اأك�سفورد  جامعة  من  كل  اجل��دي��دة  الدرا�سة  يف  و���س��ارك 
وكلية الطب بجامعة هارفارد، واأظهرت فحو�سات القلب 
الرنني  ذل��ك �سور  املف�سلة، مب��ا يف  ال��دم��وي��ة  والأوع��ي��ة 
بني  ما  العمر  من  البالغني  امل�ساركني  على  املغناطي�سي 
28 �سنة، ممن ولدوا مبكرا، اأن حجرات القلب  اإىل   23
ل��دي��ه��م اأ���س��غ��ر م��ن امل��ع��ت��اد، ل��ك��ن ال��ف��رق يف احل��ج��م كان 
الأم  على حليب  التي ح�سلت  املجموعة  و�سوحا يف  اأق��ل 
وقائي  تاأثري  وج��ود  اإىل  ي�سري  ما  الر�ساعة،  مرحلة  يف 

حمتمل لهيكل القلب.
الأم  حليب  يح�سن  كيف  بال�سبط  ال��وا���س��ح  غ��ري  وم��ن 
يكون  ق��د  الأم���ر  اأن  العلماء  يعتقد  لكن  ال��ق��ل��ب،  �سحة 
متعلقا بالأج�سام امل�سادة التي تنتقل من الأم اإىل الطفل، 
امل��ول��ود قبل  ال�سعيف للطفل  امل��ن��اع��ي  ي��ع��زز اجل��ه��از  م��ا 

الأوان.
اإن حليب الثدي يحتوي على ن�سبة  اأي�سا،  وقال العلماء 
عالية من عوامل النمو، والإنزميات، والأج�سام امل�سادة، 
على  مبا�سر  ب�سكل  ت�ساعد  قد  التي  اجلذعية  واخل��الي��ا 

منو القلب.
املكونات  حت���دي���د  اأن  اخل��ف�����ض  ال��ربوف��ي�����س��ور  واأو�����س����ح 
الرئي�سية يف حليب الثدي التي توؤدي اإىل حت�سني �سحة 

القلب، ميكن اأن ميهد الطريق لعالج اأف�سل.
م�سيفا: "ميكن ملزيد من الدرا�سات حول تركيبة حليب 
ال�سحية،  الفوائد  هذه  اأ�سباب  بال�سبط  تو�سح  اأن  الأم 
خ���ي���ارات عالجية  اإىل  ب���دوره���ا  ت����وؤدي  اأن  وال��ت��ي مي��ك��ن 

اأف�سل".

نتائج اأهم 
الأبحاث عن 
�سغط الدم 

وج��ود �سلة بني ارتفاع �سغط الدم 
وخم��اط��ر الإ���س��اب��ة ب��اخل��رف من 
والدرا�سات  الأب��ح��اث  نتائج  اأه��م 
هذا  ال�سغط  ع��ن  اأج��ري��ت  ال��ت��ي 
التي  امل�����س��اع��ف��ات  ل��ك��ن  ال����ع����ام. 
تتعدى  ال�سغط  ارت��ف��اع  ي�سببها 
الوفاة  اح��ت��م��ال  زي����ادة  اإىل  ذل���ك 

املبكرة ب�سبب اأمرا�ض القلب.
وقد قّدمت اأبحاث 2019 و�سيلة 
املرتفع  ال�سغط  خلف�ض  ج��ي��دة 
وتت�سمن  ال��ق��ي��ل��ول��ة.  ن���وم  ه���ي: 
املرتفع  ال�سغط  ع��الج  اإج����راءات 
نوعية  ت��ع��دي��ل  طبيعية:  ب��ط��رق 
وامل�سي  امل��ل��ح،  وتقليل  الأط��ع��م��ة، 
وممار�سة الريا�سة يومياً، والنوم 

7 �ساعات كل يوم.
ب����حثي  ف�����������������ري��ق  وت�����������������و���س��ل 
ع����دة  ال����تبول  اأن  اإىل  ي���اب����اين 
م��ن عالمات  الليل  اأث��ن��اء  م���رات 
الإ�سابة بارتفاع ال�سغط املزمن، 
ال��درا���س��ة خالل  نتائج  وُع��ر���س��ت 
املوؤمتر ال�سنوي ال� 83 للجمعية 
ال���ي���اب���ان���ي���ة لأم������را�������ض ال�������دورة 

الدموية.
ُعر�ست  اأخ��رى  درا�سة  واقرحت 
خ���الل امل��وؤمت��ر ال�����س��ن��وي جمعية 
ال��ق��ل��ب الأم���ري���ك���ي���ة ال��ن��ظ��ر اإىل 
التغذية غري ال�سحية باعتبارها 
امل�سببة  اأك��رب عوامل اخلطر  من 
واأن  ال����������دم،  ����س���غ���ط  لرت������ف������اع 
ال�سحية  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��ت��ع��دي��الت 
والت�سحيح  ال���ع���الج  اأدوات  م���ن 

الفّعالة.
اأم��ري��ك��ي��ة اأجريت  وح��ّث��ت درا���س��ة 
اأكل  على  كاليفورنيا  جامعة  يف 
اجل������وز ك��و���س��ي��ل��ة ل���ل���وق���اي���ة من 
اإذا  وخف�سه  ال��دم،  �سغط  ارتفاع 

كان مرتفعاً.
وب�����س��ك��ل ع����ام، ي��وج��د ات���ف���اق بني 
عن  اأجريت  التي  الأبحاث  نتائج 
2019 على  ال��دم يف عام  �سغط 
اأن الأطعمة امل�سنعة وما حتتويه 
حافظة  وم�������واد  اإ�����س����اف����ات  م����ن 
ودهون تلعب دوراً هاماً يف ارتفاع 
�سغط الدم، واأن احلد من تناول 
الكمية  �سرب  م��ع  الأطعمة  ه��ذه 
الكافية من املاء لرطيب اجل�سم 

ي�ساعد على تخفيف امل�سكلة.

�سعادة الأم ت�ساعد الطفل على التعلم وتنمية عقله

"�شبكة  مبثابة  �شويا  العمل  والر�شع  الأمهات  لأدمغة  ميكن 
عمالقة" عن طريق مزامنة موجات املخ عند التفاعل.

حلالة  وفقا  امل��خ  م��وج��ات  ب��ن  التوا�شل  م�شتوى  ويختلف 
الأمهات العاطفية، فعندما تعربن عن م�شاعر اأكرث اإيجابية، 
ت�شبح عقولهن مرتبطة بقوة اأكرب بعقول اأطفالهن، وهذا ما 

قد ي�شاعد الطفل على التعلم ومنو عقله.
 ،NeuroImage جملة  يف  ن�شر  الذي  البحث،  وا�شتخدم 
طريقة ت�شمى الدماغ الكهربائي املزدوج )EEG( للنظر يف 
اأثناء تفاعلهم  الأمهات والأطفال  الدماغ يف كل من  اإ�شارات 
والأطفال  الأمهات  اأن  الباحثون  ووجد  البع�ض.  بع�شهم  مع 

مييلون اإىل مزامنة موجات املخ لديهم، 
با�شم  ُي��ع��رف  ت��اأث��ر  وه���و 
ال��ت��و���ش��ي��ل ال��ع�����ش��ب��ي بن 

الأ�شخا�ض، خا�شة يف تواتر 
يف نطاق األفا لدى الر�شع. هرتز،   9-6
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�ش�ؤون حملية
تت�شمن 13 عماًل من بن 438 عماًل مر�شحًا 

جائزة ال�سيخ زايد للكتاب تعلن عن القائمة الطويلة لفرع الآداب يف دورتها الرابعة ع�سرة

يركز يف ن�شخته الأوىل على قطاع الكتب والن�شر 

�سراع يف مبادرته اجلديدة »بوابة ال�سارقة« يقدم جائزة نقدية 100 األف دولر لل�سركة النا�سئة الأف�سل اأداًء

اإنفينيتي تتعاون مع الهالل الأحمر الإماراتي لإ�سعاد الأطفال

الفجرية الجتماعية الثقافية تنظم اأ�سبوع احلرف اليدوية الأول

•• اأبوظبي - الفجر

القائمة  ال��ي��وم  للكتاب  زاي���د  ال�سيخ  ج��ائ��زة  اأع��ل��ن��ت   
لعام  ع�سرة  الرابعة  دورتها  يف  الآداب  لفرع  الطويلة 
عماًل   13 على  ا�ستملت  والتي   ،2020  -  2019
اختريت من بني 438 عماًل تقدم للجائزة، وينتمي 
ال�سودان،  ال��ع��راق،  الإم����ارات،  م��ن:  كل  اإىل  موؤلفوها 

�سوريا، تون�ض، فل�سطني، م�سر، لبنان.
حتمل  روائ��ي��اً  عماًل   11 الطويلة  القائمة  تت�سمن 
حم�سن  للكاتب  واأحذية"  "اأبناء  التالية؛  العناوين 
املدى  دار  ع��ن  وال�����س��ادر  اأ�سبانيا(  )ال��ع��راق-  الرملي 
ال�سر  ت���اج  اأم���ري  للكاتب  و"تاكيكارديا"   ،2018
م��ن ال�����س��ودان وال�����س��ادر ع��ن ها�سيت اأن��ط��وان- نوفل 
من  ال�سعايل  علي  للكاتب  احلي"  و"احلي   ،2019
2019،  و"خطاأ  اللوهة  دار  وال�سادر عن  الإم��ارات 
لبنان  م��ن  ال�سعيف  ر���س��ي��د  للكاتب  مق�سود"  غ��ري 
وال�سادر عن دار ال�ساقي 2019، و"حروب الرحماء" 
دار  عن  وال�سادر  م�سر  من  عي�سى  اإبراهيم  للكاتب 
الكرمة للن�سر 2018، و"املكتبة ال�سرية واجلرنال" 
ل��ل��ك��ات��ب خ���ريي ال��ذه��ب��ي م���ن ���س��وري��ا وال�������س���ادر عن 
ح�سن  للكاتب  و"الكراكي"   ،2018 للن�سر  الأهلية 
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  ع��ن  وال�����س��ادر  فل�سطني  م��ن  ح��م��ي��د 
و"م�سر  الثقافة" 2019،  "وزارة  للكتاب  ال�سورية 

نون" للروائية جنوى بركات من لبنان وال�سادر عن 
دار الآداب للن�سر والتوزيع 2019، اإىل جانب ثالثة 
عناوين �سادرة عن دار ممدوح عدوان للن�سر والتوزيع 
الده�سة"  "حي  ه��ي:  للن�سر،  �سرد  دار  مع  بال�سراكة 
يف  وال�����س��ادر  فرن�سا"  "�سوريا-  ح�سن  م��ه��ا  للكاتبة 
2018، و"ماأوى الغياب" للكاتبة من�سورة عز الدين 
�سخرات  و"اأرواح   ،2018 يف  وال�����س��ادر  م�سر  م��ن 
الع�سل" للكاتب ممدوح عزام من �سوريا وال�سادر يف 

.2018
هما:  �سعريني،  دي��وان��ني  على  القائمة  ا�ستملت  كما  
"بالكاأ�ض ما قبل الأخرية" لل�ساعر من�سف الوهايبي 
من تون�ض وال�سادر عن  م�سكيلياين للن�سر والتوزيع 
2019، وديوان "الذئب وما اأخفى: تليه "ر�سائية : 
تون�ض  رزوق��ة من  والزلزال" لل�ساعر يو�سف  الغزالة 

وال�سادر عن دار زينب للن�سر 2017.
ال��ث��اين م��ن بني  امل��رك��ز  اأن ف���رع الآداب اح��ت��ل  ي��ذك��ر 
يف  للكتاب  زاي���د  ال�سيخ  ج��ائ��زة  يف  امل�ساركة  الأع��م��ال 
فئة  ت�سدرت  فيما  تر�سيحاً،   دورتها احلالية ب� 438 
 498 املوؤلف ال�ساب الأعمال املقدمة للجائزة بواقع 
 1900 نحو  ا�ستقبلت  قد  اجلائزة  وكانت  تر�سيحاً، 
امل�ساركات  و�سهدت  الت�سعة،  اجل��ائ��زة  ف���روع  يف  عمل 
دولة   49 �سملت  والتي  امل�ساركة  يف اجلن�سيات  تنوعاً 

من بينها 27 دولة اأجنبية.

•• ال�شارقة - الفجر 

اأع��ل��ن م��رك��ز ال�����س��ارق��ة ل��ري��ادة الأع��م��ال )���س��راع( عن 
فتح باب تقدمي الطلبات ر�سمياً للم�ساركة يف مبادرة 
ويركز  م����وؤخ����راً.  اأط��ل��ق��ه��ا  ال��ت��ي  ال�سارقة"  "بوابة 
اأعمالها يف  التي تنطلق  الأوىل،  ن�سخته  الربنامج يف 
مار�ض 2020، على قطاع الكتب والن�سر يف ال�سارقة 
دعماً واحتفاًء بت�سمية "اليوني�سكو" لل�سارقة عا�سمًة 
2019. و�سركز الن�سخ القادمة  عامليًة للكتاب لعام 

من الربنامج على موا�سيع خمتلفة.
وتقوم "�سراع" يف اإطار املبادرة اجلديدة بربط امل�ساريع 
ال��رق��م��ي��ة ال��ن��ا���س��ئ��ة يف ال��ق��ط��اع��ات امل��رت��ب��ط��ة بالكتب 
ال�سارقة  ال��ع��ام��ة واخل��ا���س��ة يف  امل��ع��ن��ي��ة  م��ع اجل��ه��ات 
والإمارات عموماً، وذلك لت�سريع دخول هذه امل�ساريع 
ت���ط���وراً يف منطقة  اأ����س���رع الأ����س���واق  اإىل واح����دة م��ن 
اأي�ساً  اأفريقيا. ويعمل املركز  ال�سرق الأو�سط و�سمال 
جمزية  قيمة  لتقدمي  النا�سئة  ال�سركات  اإع��داد  على 
وت�سريع  رعايتها  ع��رب  وذل��ك  ال�سريكة،  للموؤ�س�سات 

منوها وتطورها عن طريق الربنامج.
وبهذه املنا�سبة، قالت جنالء املدفع، املدير التنفيذي 
مل��رك��ز ال�����س��ارق��ة ل���ري���ادة الأع���م���ال )�����س����راع(: "يتيح 
النا�سئة  الرقمية  ال�سارقة‘ لل�سركات  ’بوابة  برنامج 

�سوق  دخ��ول  فر�سة  بالكتب  املرتبطة  القطاعات  يف 
ال�سارقة وامل�ساهمة ب�سكل اإيجابي يف قطاٍع متناٍم. ومع 
وبناء  دولر  األ��ف   100 بقيمة  نقدية  جائزة  تقدمي 
الرئي�سيني  امل�سلحة  اأ���س��ح��اب  م��ع  التوا�سل  ج�سور 
وغ��ريه��ا ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��وائ��د الإ���س��اف��ي��ة الأخ����رى، 

للم�ساريع  م��ت��م��ي��زة  ان��ط��الق  من�سة  ت��وف��ري  ي�����س��رن��ا 
الواعدة املبتكرة التي ت�سعى اإىل حتقيق النمو". 

وينطوي "بوابة ال�سارقة" على حوافز مهمة لت�سجيع 
رواد الأعمال يف قطاع الكتب والن�سر على الن�سمام 
اإىل ن�سخته الأوىل. و�ستن�سم نحو 10 �سركات نا�سئة 

تو�سيع نطاق  يركز على  كامل  �سهر  ملدة  برنامج  اإىل 
الأعمال ودخول اأ�سواق جديدة. ويجني امل�ساركون يف 
ذلك  الفوائد، مبا يف  وا�سعة من  الربنامج جمموعة 
لل�سركة  دولر  األ���ف   100 اإىل  ت�سل  نقدية  ج��وائ��ز 
النا�سئة الأف�سل اأداًء، بالإ�سافة اإىل ح�سومات جمزية 
على مزايا الربنامج والو�سول اإىل كوادر ب�سرية عالية 
ما  ت�سم  امل�ستوى  عاملية  جامعية  مدينة  من  الكفاءة 
برامج   100 م��ن  واأك���ر  األ��ف طالب   30 يزيد على 
املواهب  م��ن  كبري  ر�سيد  توفري  وبالتايل  اأك��ادمي��ي، 
امل�سلحة  اأ�سحاب  مع  التوا�سل  اىل  ا�سافة  املتميزة 
ال�سارقة  هيئة  مثل  املحتملني  والعمالء  الرئي�سيني 
وغريهم  الإم��ارات��ي��ني،  النا�سرين  وجمعية  للكتاب، 
العالقات  خ��دم��ات  توفري  م��ع  الإع��الم��ي��ة  والتغطية 
العامة عرب وكالة متخ�س�سة  ودعم اإطالق الأعمال 
مع اإتاحة الو�سول اإىل م�ساحات عمل م�سركة معفاة 
م��ن الإي��ج��ار والإع��ف��اء كذلك م��ن ر���س��وم الرخي�ض 
بدعم من �سركاء "�سراع" يف املناطق احلرة والتوجيه 
"�سراع"  خ��رباء  فريق  يد  على  ال�سخ�سي  والتدريب 

و�سبكة مر�سديه العامليني
يف  للم�ساركة  ال��ط��ل��ب��ات  ت��ق��دمي  ف���رة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
برنامج "بوابة ال�سارقة" مفتوحة حتى يوم 1 يناير 

2020

•• الفجرية - الفجر

يف  الثقافية  الجتماعية  ال��ف��ج��رية  جمعية  تنظم   
الأوىل من  ال������دورة  ف��ع��ال��ي��ات  ب��ال��ف��ج��رية،  م��ق��ره��ا 
"اأ�سبوع احلرف اليدوية" الذي ينعقد خالل الفرة 
يناير  م��ن  الأول  وح��ت��ى  اجل���اري  دي�سمرب   29 م��ن 
املقبل، حتت �سعار "حفاظنا على حرفنا من �سنعنا"، 
وذلك باإ�سراف هدى الدهماين نائب رئي�ض اجلمعية 

مديرة جمل�ض زايد لأ�سحاب الهمم.
جمل�ض  ينفذه  ال��ذي  "الأ�سبوع"  برنامج  ويت�سمن 

الطفل  بال�سراكة مع جمل�ض  الهمم  لأ�سحاب  زاي��د 
بالفجرية وجمعية �سواعد الإمارات التطوعية، ور�ساً 
والعطور  والدخون  الفخاريات  �سناعات  يف  متنوعة 
يقدمها  التمور،  وت�سكيل  وتزيني  املداخن  وزخرفة 

نخبة من املخت�سني واحلرفيني الإماراتيني. 
واأو����س���ح ���س��ع��ادة خ��ال��د ال��ظ��ن��ح��اين رئ��ي�����ض جمعية 
اللقاء  خ����الل  ال��ث��ق��اف��ي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال���ف���ج���رية 
توليه  ال��ذي  الهتمام  اأن  "الأ�سبوع"،  ل���  التن�سيقي 
اجل��م��ع��ي��ة ل���ل���راث ال��وط��ن��ي ب�����س��ك��ل ع����ام واحل����رف 
ال��ي��دوي��ة ع��ل��ى وج���ه اخل�����س��و���ض ي��اأت��ي مت��ا���س��ي��اً مع 

وا�ستمرارية  وج����ود  ت��ر���س��ي��خ  يف  ال���دول���ة  ت��وج��ه��ات 
من  وحمايتها  ال�سعبية،  واحل���رف  ال�سناعات  ه��ذه 
اجلمعية  توجهات  ع��ن  كا�سفاً  والن���دث���ار،  الإه��م��ال 
يف  للخم�سني"،  ال���س��ت��ع��داد  "عام  خ��الل  اجل��دي��دة، 
دعم الأ�سر املنتجة وتنويع م�سادر دخلها، وا�ستثمار 
طاقات اأفرادها، وتطوير قدراتهم، و�سقل مهاراتهم 
ليكونوا اأ�سحاب م�سروعات متميزة تدر عليهم دخاًل 
الوطني  القت�ساد  تعزيز  يف  وت�سهم  جهة  من  ثابتاً 

من جهة اأخرى.
ن��ائ��ب رئي�ض  ال��ده��م��اين  ه���دى  ق��ال��ت  وم���ن جهتها، 

"اإن  اجلمعية مديرة جمل�ض زايد لأ�سحاب الهمم: 
اأ�سبوع احلرف اليدوية ي�ستهدف الأطفال واأ�سحاب 
الهمم �سمن الفئة العمرية من �سن 6 اإىل 14 �سنة 
لالإناث، ومن 6 اإىل 11 �سنة للذكور، وذلك بهدف 
الإماراتي  وال���راث  الوطنية  الهوية  على  احلفاظ 
التم�سك  خ��الل  من  والجتماعي  الثقايف  وامل���وروث 
الأهمية"،  بالغة  وطنية  كمهمة  الإم��ارات��ي  بال�سنع 
م���وؤك���دة ح���ر����ض اجل��م��ع��ي��ة ع��ل��ى ت��ع��ري��ف الأج���ي���ال 
الثقايف والجتماعي  العريق وتعزيز الوعي  براثها 

لدى الأطفال واأ�سحاب الهمم.

التجذيف فوق املحيط الأطل�شي
املقيم يف الإمارات باتريك بول يجول املحيط 

الأطل�سي بعد اإجراء عملية ا�ستبدال كاملة للورك
•• دبي  - الفجر

 يف الإمارات العربية املتحدة، تعّد عملية ا�ستبدال الورك حالياً من اأكر عمليات 
جراحة العظام �سيوعاً، ويجرى العديد من العمليات اجلراحية من هذا النوع 
�سنوياً يف م�ست�سفى برجيل للجراحة املتقدمة يف دبي لعالج احلالت املتعّلقة 
"ال�ستبدال  الكامل للورك" يف املا�سي هو  بالوركني. وبينما كان الهدف من 
احلّد من الأمل ب�سكل اأ�سا�سي، اإل اأن تركيز املري�ض يف القرن احلادي والع�سرين 

يتمحور حول الأداء الوظيفي ومنط احلياة.
العظام،  جراحة  ا�ست�ساري  هونل،  ماتيا�ض  الربوفي�سور  يقول  ال�سدد  هذا  يف 
�ض يف ا�ستبدال املفا�سل والطب الريا�سي يف م�ست�سفى برجيل للجراحة  متخ�سّ
الكامل  "ال�ستبدال  املر�سى   يطلب  الأحيان  كثري من  "يف  دب��ي:  املتقّدمة يف 
للورك" لأن املري�ض يرغب يف نيل ميدالية "الرجل احلديدي" وهو الإجناز 

احلياتي الوحيد الذي يعجز عن حتقيقه."   
الدكتور ماتيا�ض:  �ساأل جراحه  الهاج�ض نف�سه عندما  باتريك بول كان لديه 
الورك اجلديد؟"  مف�سل  مع  الأطل�سي  املحيط  فوق  التجذيف  ميكنني  "هل 
ذلك اأن باتريك يراأ�ض مبادرة تهدف اإىل تركيز النتباه على التلّوث البال�ستيكي 
للمحيطات. وكان قائد املركب املبني خ�سي�ساً لهذا الهدف بتكلفة 1.8 مليون 
درهم حتت ا�سم "عام زايد" برعاية موانئ دبي العاملية، على راأ�ض فريق يجوب 
27 يوماً. وهو يقول:  4،250 كم يف  املحيط الأطل�سي يف زمن قيا�سي يبلغ 
والنف�سية مثل ك�سر يف  الفنية  امل�سكالت  من  العديد  واجهنا  رحلتنا  "خالل 
اإل اأن مف�سل ال��ورك اجلديد مل ي�سّبب يل  اأو عطل يف م�سّخات املياه،  الدّفة 

اأي اأمل اأو م�سكلة." 
والواقع اأن عمليات ا�ستبدال الورك اآخذة يف الزدياد يف الإمارات العربية املتحدة 
اأنحاء العامل، وُين�سح بها على نطاق وا�سع لعالج خ�سونة املفا�سل  ويف جميع 
واحلالت اللتهابية احلادة مثل التهاب املفا�سل الروماتويدي، اأو مل�سكالت يف 
منّو الورك اأثناء الطفولة. قد تكون ثّمة حاجة جلراحة الورك اأي�ساً يف حالت 
الدكتور  العظام. ويقول  الناجتة عن ه�سا�سة  تلك  الفخذ، مبا يف ذلك  ك�سور 
ي�سّكلها  اجل��راح��ة  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  يف  الأك���رب  املجموعة  "اإن  ه��ون��ل:  ماتيا�ض 
با�ستبدال  80 عاماً، ونحن نقوم  و   50 اأعمارهم بني  ت��راوح  الذين  املر�سى 
مف�سل الورك ب�سكل خا�ض ملر�سى اأ�سغر �سناً مقارنة مبا كنا عليه يف املا�سي." 
وي�سيف: "ما من قواعد حمّددة عندما يتعّلق الأمر با�ستبدال مف�سل الورك. 
اأنها يف  اإل  باملر�سى الأكرب �سناً،  اأن اجلراحة ترتبط عموماً  وعلى الرغم من 
الورك."   ويقول  مف�سل  يف  م�ساب  �سخ�ض  اأي  حياة  يغرّي  اإج���راء  احلقيقة 
ممتازة،  امل�ست�سفى  يف  فاملرافق  نعمة.  برجيل  م�ست�سفى  ك��ان  "لقد  باتريك: 
اأك��ون يف م�ست�سفى  اأن  واملوّظفون مهّذبون وودودون. كان من دواع��ي �سروري 
العديد  يعاين  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  ال�سكل."  يف  بهذا  مبر�ساه  يعتني 
من الأ�سخا�ض من م�سكالت الفخذ ويتّم اإجراء عدد من العمليات اجلراحية 

�سنوياً يف جميع اأنحاء العامل لعالج احلالت املتعّلقة بالوركني.
اإهماله. ومع  اأن م�سكالت الورك �سائعة، فاإن معظمها غالباً ما يتم ّ ويف حني 
اأن  ال��ورك يف وقت مبّكر ميكن  اأن عالج م�سكالت  اإىل  الدرا�سات  ت�سري  ذل��ك، 
ي�ساعد املر�سى على العي�ض لفرة اأطول. ومن هنا فمن ال�سروري البحث عن 

عالمات قد ت�سري اإىل وجود م�سكلة يف الفخذ.
على  ويقرح  ال���ورك،  لإ�سابة  ع��ّدة  عالمات  ثّمة  ماتيا�ض،  الدكتور  وبح�سب 
الأفراد الذين يعانون من وجع اأثناء اأو بعد التمرين اأو الأمل الذي يتداخل مع 
الأن�سطة اليومية اأن ي�ست�سريوا اأخ�سائياً لتحديد احلالة. وكذلك تعّد �سعوبة 
واأي�ساً  ارتداء اجلوارب عالمة �سائعة على ت�سّلب الفخذ.  اأو  انتعال الأحذية 
اإذا كان اأمل الفخذ اأو الورك مينع من امل�سي مل�سافات طبيعية، اأو اإذا كانت ثّمة 
م�سكلة يف الوقوف على ال�ساق لأكر من دقيقة، فمن ال�سروري طلب امل�ساعدة 
عمليات  ب��اإج��راء  "نقوم  ال��ق��ول:  اإىل  ماتيا�ض  ال��دك��ت��ور  ويخُل�ض  خ��ب��ري.  م��ن 
ا�ستبدال مف�سل الورك باأ�سلوب ب�سيط للغاية ومن دون الإ�سرار باأية ع�سالت. 
وهذا يخفف الأمل ويقلل من خماطر فقدان الوظيفة حول اجلراحة اأواأثناء 
الكهربائي  ن�ستخدم جهاز اجلّر  اأننا  املكّثف. من اجلدير ذكره  التاأهيل  اإع��ادة 
ا�سطناعية  مفا�سل  ن��زرع  كما  اجل��راح��ة.  اأثناء  ال�ساق  حتريك  يف  للم�ساعدة 
املف�سل فهو م�سنع من  �سطح  واأم��ا  التيتانيوم.  تكون م�سنوعة من  ما  غالباً 
ال�سرياميك ونحن ن�ستخدم اجليل الثالث من ال�سرياميك، ويتميز باأنه مقاوم 
ي�سمح  كما  ال�سطناعي،  ال��ورك  ملف�سل  اأط��ول  عمرا  وي�سمن  للتاآكل  للغاية 
باتريك  بها  قام  التي  التجذيف  جولة  مثل  القا�سية  الظروف  يف  با�ستخدامه 
يف املحيط الأطل�سي. وغالباً ما يتّم تغطية هذه العنا�سر  عن طريق التاأمني 
للغاية  عالية  جن��اح  بن�سبة  اجل��راح��ة  ه��ذه  متتاز  �سريعاً.  �سفاًء  ت�سمن  وه��ي 
وهي تعترب جتربة ممّيزة وتوّفر اأف�سل النتائج املمكنة. وبالتايل، ينبغي على 
الأفراد الذين يعانون من اأي اأعرا�ض لآلم الفخذ اأن يطلبوا م�سورة اخلرباء 
واأن يقوموا بالإجراءات الالزمة لتحقيق الراحة من الأمل." كما ك�سفت درا�سة 
 ،®CORR ال�سلة"  ذات  والبحوث  ال�سريرية  العظام  "جراحة  يف  ظهرت 
ال�سادرة عن رابطة جراحي العظام واملفا�سل يف الوليات املتحدة، اأن جراحة 
ا�ستبدال مف�سل الورك ل حت�ّسن نوعية احلياة فح�سب، بل ترتبط اأي�ساً بزيادة 

متو�ّسط العمر املتوّقع، مقارنًة بالأ�سخا�ض من نف�ض العمر واجلن�ض.

•• دبي - الفجر

يف اإطار برناجمها للم�سوؤولية الإجتماعية، قامت 
مع  بالتعاون  لل�سيارات  العربية  "اإنفينيتي" من 
الهدايا  بتوزيع  الإماراتي،  الأحمر  الهالل  هيئة 
اإ�سعادهم يف  اأج��ل  املحتاجني  من  الأط��ف��ال  على 

مو�سم الأعياد، واإدخال البهجة اإىل قلوبهم
يف  نويل"  "بابا  ب�سخ�سية  ال�����س��رك��ة  وا���س��ت��ع��ان��ت 
ه����ذه ال���رح���ل���ة، ح��ي��ث جت�����ّول ع��ل��ى م���ن �سيارة 
لن�سر  مقاعد،  ال�سبعة  ذات   QX60 "اإنفينيتي 
يف  لالأطفال  والهدايا  التهاين  وتقدمي  ال�سعادة 
الأحمر  الهالل  مع  بالتعاون  دب��ي،  اأنحاء  جميع 

الإماراتي
�سيارات  ف��ئ��ة  م���ن    QX60الطراز وي��ع��ت��رب 
ت�سميمها  مت  ح��ي��ث  ال���رائ���ع���ة،  اأوف�����ر  ال���ك���رو����ض 
�ساعد  م��ا  فخمة،  وراح���ة  رحبة  م�ساحة  لتوفري 
على نقل جمموعة كبرية من الهدايا يف ال�سفني 
الثاين والثالث من املقاعد القابلة للطي، والتي 
يف  الوا�سع  احلّيز  من  وال�ستفادة  ترتيبها  ميكن 

العديد من الأغرا�ض
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ُتعد التهابات اللثة اأحد الأمرا�ض املتكررة التي ت�شيب جميع الفئات العمرية بال ا�شتثناء، ويظهر التهاب اللثة نتيجة 
تراكم "بالك الأ�شنان" وهو العامل الرئي�ض يف ظهور اأكرث من 700 نوع من بكتريا الفم، حيث تتفاعل يف ما بعد مع 

خاليا اللثة م�شببة التهاًبا �شديًدا.
ويزداد ال�شرر الناجم عن التهابات اللثة يف حالة اإهمال عالجها؛ ليت�شبب يف 
وتورم  تهيج  عنها  ينتج  كما  الأ�شنان،  فقدان  اأخطرها  امل�شاعفات  من  العديد 

واحمرار اللثة، اأو اإحداث �شرر يف الأن�شجة الداعمة للثة.
وتنق�شم التهاب اللثة من حيث �شدتها اإىل ثالث مراحل، التهاب اللثة اخلفيف، 

التهاب اللثة املتو�شط، التهاب اللثة احلاد ويف التقرير التايل نتعرف اإىل 
اأ�شباب املر�ض واأف�شل طرق العالج واأ�شرعها.

اأعرا�ض التهاب اللثة
تختلف اأعرا�ض التهاب اللثة باختالف مراحلها، 
املري�ض  اإ���س��اب��ة  يف  ت�����س��رك  ج��م��ي��ع��ه��ا  اأن  اإل 
اأو  باحمرار وتورم اللثة، وتغري �سكل وملم�سها 
منوها ب�سورة غري طبيعية، وحدوث نزيف بها، 
بالفر�ساة، كما تنبعث  اأثناء تنظيفها  خا�سة يف 

رائحة كريهة من الفم، ويحدث انح�سار للثة.
ال��ت��ه��اب اللثة  وت��خ��ت��ل��ف الأع����را�����ض ق��ل��ي��اًل يف 
�سبق تدهور  اإىل كل ما  املتو�سط، حيث ي�ساف 
يف حالة الأربطة املحيطة بالأ�سنان وانف�سالها 
اأما يف احلالت احلادة التي ُت�سنف  عن ال�سن؛ 
الأخ���ط���ر م��ن ب��ني احل�����الت؛ ف��ي��ح��دث فقدان 
اللثة  الأ����س���ن���ان وام����ت����الء  وت�����س��اق��ط  ل��ل��ع��ظ��م 
براجعها  النهاية  يف  يت�سبب  ال��ذي  بال�سديد 

وانف�سالها.

اأ�شباب التهاب اللثة
ُيعد اإهمال نظافة الفم من اأهم م�سببات التهاب 
وجتمع  البالك  ت�سكيل  يف  يت�سبب  ال��ذي  اللثة 

البكريا وتهيج اللثة.

الن�سويات  ب���ق���اي���ا  ن��ت��ي��ج��ة  ال����ب����الك  وي���ظ���ه���ر 
ال�سن  �سطح  على  ال��ط��ع��ام  وب��ق��اي��ا  وال�سكريات 
اخل��ارج��ي��ة وداخ�����ل ال��ل��ث��ة، خ��ا���س��ة م���ع اإهمال 
تنظيف الأ�سنان ب�سكل �سحيح يومًيا؛ ليتحول 
البالك مع مرور الوقت اإىل جري ت�سعب اإزالته 

اإل بوا�سطة الطبيب.
- التدخني، الذي ُيعد اأخطر العوامل املت�سببة 

يف الإ�سابة باأمرا�ض اللثة.
- التقدم يف العمر. 

- ترميم الأ�سنان اخلاطئ الذي ل يتنا�سب مع 
�سكل اللثة والفك. 

- الأ�سنان امللتوية وغري املتنا�سقة التي ي�سعب 
تنظيفها.

اجل�سم،  ت�سيب  ال��ت��ي  الهرمونية  ال��ت��غ��ريات   -
اجلن�سني  لكال  البلوغ  بفرة  املتعلقة  وخا�سة 

واحلمل وا�ستخدام حبوب حتديد الن�سل.
الإيدز،  عن  تنتج  التي  املناعة  �سعف  ح��الت   -
بالأمرا�ض  والإ���س��اب��ة  وال�سكري،  وال�سرطان، 

املزمنة.
ب�����س��وء ال��ت��غ��ذي��ة، وخ��ا���س��ة نق�ض  - الإ����س���اب���ة 

.C فيتامني
اإىل نق�ض  ت���وؤدي  التي  الأدوي���ة  ت��ن��اول بع�ض   -
�سغط  ارتفاع  واأدوي���ة  الفينيتوين  مثل  املناعة 

الدم ونوبات ال�سرع.
م�ساعفة  يف  ك���ب���رًيا  دوًرا  اجل��ي��ن��ات  ت��ل��ع��ب   -

الإ�سابة بالتهاب اللثة.
- ت��وؤث��ر الإ���س��اب��ة ب��ال��ع��دوي ال��ف��ريو���س��ي��ة مثل 
اللثة؛  خ��الي��ا  ع��ل��ى  ال��ف��ط��ري��ة،  اأو  ال��ه��ريب�����ض، 

لت�ساعف خطر الإ�سابة باللتهاب.

عالج التهاب اللثة
درجته  ح�سب  على  اللثة  التهاب  ع��الج  يختلف 
�سواء اإن كانت خفيفة، اأو متو�سطة، اأو �سديدة؛ 
وي�ساعد ا�ستخدام غ�سول الفم وتنظيف الأ�سنان 
بالفر�ساة مرتني يومًيا على عالج التهاب اللثة؛ 
اإ�سافة اإىل امل�سم�سة باملاء وامللح للتخل�ض من 

النزيف، واإزالة البالك عرب طبيب الأ�سنان.
عالجه  فيعتمد  امل��ت��و���س��ط  ال��ل��ث��ة  ال��ت��ه��اب  اأم����ا 
اللثة  اأن�سجة  كحت  على  الأ�سنان  لأطباء  وفًقا 
تركز  ال�سديد  اللثة  التهاب  حالة  ويف  امللتهبة؛ 

عرب  الأ�سنان  تثبيت  على  العالج  اإ�سراتيجية 
و�سع بدائل عظمية.

اأف�شل طريقة لعالج اأمرا�ض اللثة
اأ�سنان  معجون  با�ستخدام  الأ���س��ن��ان  تنظيف   -
ُيعد  الذي  الفلوريد  يحتوي كمية منا�سبة من 
املادة الطبيعية التي ت�ساعد على حماية الأ�سنان 

من الت�سو�ض ومتنع تراكم البالك.
على  يحتوي  للفم  مطهر  غ�سول  ا�ستخدام   -

الكلورهيك�سيدين اأو الهيك�سيتيدين؛
وال��ت��ح��ك��م يف تراكم  ال��ل��ث��ة  ال��ت��ه��اب   للحد م��ن 
يف  ال�ستمرار  مع  الأ�سنان  �سطح  على  البالك 

ا�ستخدام الغ�سول يومًيا ومدة �سهر كامل.
الأ���س��ن��ان واخل�����س��وع جلل�سات  زي���ارة طبيب   -  

لإزالة اجلري والبالك املراكم على الأ�سنان.
 - اخل�سوع جلل�سات تنظيف عميق ملنطقة اللثة 
وذلك  الأ���س��ن��ان؛  ج��ذور  اإىل  عمقها  ي�سل  التي 

للتخل�ض من البكترييا امل�سببة للتهاب اللثة.
"البارا�سيتامول"  الآلم  م�سكنات  ت��ن��اول   -  
التي  احل��ي��وي��ة  وامل�����س��ادات  و"الإيبوبروفني" 

ي�����س��ف��ه��ا ال��ط��ب��ي��ب م���ث���ل م����ي����رون����ي����دازول اأو 
اأموك�سي�سيلني،

 خا�سة يف حالة الإ�سابة بالتهاب اللثة التقرحي 
.)ANUG( احلاد

عالج التهاب اللثة يف املنزل
متكن ال�ستعانة بالعديد من الو�سفات املنزلية 

املجربة؛ 
اآثار  اأي  دون  من  اللثة  التهابات  من  للتخل�ض 

جانبية، اإليك اأ�سهرها:
وامللح(  اأو )اخلل  ال�سبار  اأو  الليمون   - يخلط 

اأو �سودا اخلبز، 
ع��ل��ى غ�����س��ول للفم  ال��داف��ئ للح�سول  امل���اء  م��ع 
ُي�ستخدم 3 مرات اأ�سبوعًيا للتخل�ض من التهاب 
اللثة؛ وذلك لقدرة العنا�سر الطبيعية ال�سابقة 

على مقاومة البكترييا واجلراثيم.
اآلم التهاب اللثة، اقطع ف�ض   - للتخل�ض من 
ثوم اإىل ن�سفني ومررها فوق املنطقة امل�سابة، 
على  ��ا  اأي�����سً ال��ن��ع��ن��اع  اأوراق  م�سغ  ي�ساعد  ك��م��ا 

ت�سكني اآلم اللثة.
 - خلط كميات مت�ساوية من )اخلل +الكمون+ 

الزعر( مع ماء دافئ وامل�سم�سة ب�سكل يومي 
ي�ساعد على التخل�ض من التهابات اللثة.

الريحان وق�سر   - غلي مقدار مت�ساٍو من ماء 
اأماكن  ث��م و�سعه على  ل��ي��ربد،  وت��رك��ة  ال��رم��ان 

اللتهاب والأمل.
 - ت�ساعد القرفة على منع نزيف اللثة وتخفيف 
الأمل، وذلك عرب م�سغ ب�سعة قرون من القرفة 

يومًيا ومدة اأ�سبوع كامل.

الوقاية من التهاب اللثة
كاملتني  دق��ي��ق��ت��ني  م����دة  الأ����س���ن���ان  ت��ن��ظ��ي��ف   -
مرة  الأ�سنان  خيوط  وا�ستخدام  يومًيا  مرتني 

واحدة يومًيا؛ 
للتخل�ض من البالك املراكم بني الأ�سنان.

الأقل  على  دوري  ب�سكل  الطبيب  م��راج��ع��ة   -  
ب�سكل  البالك  من  للتخل�ض  اأ�سهر   6 كل  م��رة 

احرايف.
الإ�سابة  وت��ف��ادي  ال�سحية  الأغ��ذي��ة  ت��ن��اول   -  
الإ�سابة  اأ�سباب  اأح��د  ُيعد  ال��ذي  التغذية  ب�سوء 

بالتهاب اللثة.

اأ�سباب التهاب اللثة واأف�سل طرق العالج واأ�سرعها

خطوات ل بد من الطالع عليها، قبل ال�سروع 
دها ، يف الآتي. يف رحلة فقدان الوزن، نعدِّ

الوجبات حمتويات  مراقبة   .1
احلرارية  ال�سعرات  عدد  تتّبع  عليِك 
التي تدخل ج�سمك على مدار اليوم، 
م��ع ت��دوي��ن ال��وج��ب��ات امل��ت��ن��اول��ة يف 
دف����رِك اخل���ا����ض، ف��ذل��ك يعمل 
ا  حر�سً اأك������ر  ج���ع���ل���ِك  ع���ل���ى 

ويقظًة.

ات���ب���اع   .2
نظام غذائي 

خا�ّض بك
عليِك  م���ا  ك���ل 
اأخذ  ه���و  ف��ع��ل��ه 
القرار والتحلِّي 
ب��������ال��������ع��������زمي��������ة 
القوية،  والإرادة 
لت�سلي اإىل هدفِك 
يف نهاية الرحلة. ويف 
هذا الإطار، ل تتجاهلي 
اح���ت���ي���اج���ات ج�����س��م��ِك من 
ال�سحي  الرجيم  لأّن  الطعام، 
�����ا يعني  ي��ع��ن��ي احل���رم���ان، واإمنمَّ ل 
العنا�سر  يف  ال������ت������وازن  حت���ق���ي���ق 
���ة ال���ت���ي ت��ت��ن��اول��ي��ه��ا، مع  ال���غ���ذائ���يمَّ

الن�سباط. لذا، ميكنِك البدء بتقليل كّم الطعام الذي 
تدريجي،  ب�����س��ك��ل  ت��ت��ن��اول��ي��ه 

م�ساعف  ك�����ّم  ����س���رب  م����ع 
وزنِك  ومراقبة  امل��ي��اه،  من 
امليزان؛  ع��ل��ى  اأ����س���ب���وع  ك���ل 

ل��ت��الح��ظ��ي ك���م ف���ق���دِت من 
الوزن؟ ويف غ�سون 3 اأ�سابيع، 
�ستالحظني ثباًتا ملحوًظا يف 
الوزن، ما يعني اأنِك ت�سريين 
على الطريق ال�سحيح طبًقا 

للرجيم املتبع.

تناول  جتّنب   .3
الطعام يف اخلارج

م  املقدمَّ الطعام  معظم  يحتوي 
عالية  ن�سب  على  امل��ط��اع��م  يف 

����ة،  م���ن ال�����س��ع��رات احل����راريمَّ
الرجيم  ة  خطمَّ ُيعّر�ض  ما 

للخطر،
تناول  اأردِت  اإذا  ول��ك��ن   
ال������ط������ع������ام ب�������اخل�������ارج، 
ف������ع������ل������ي������ِك م�����ع�����رف�����ة 
الأطباق ال�سحية التي 
بهذا  ���س��ت��ت��ن��اول��ي��ن��ه��ا 

م�سّبًقا،  امل��ط��ع��م، 
لتح�سمي 

ق�����������������رارِك 

اإليه، ولتفادي الأطعمة الغنية بال�سعرات  قبل الذهاب 
العالية.

ال�شحّية غر  الأطعمة  من  التخّل�ض   .4
من املفيد اأن تقومي بحملة تنظيف يف منزلِك للتخلمَّ�ض 
اأن  تتوقعني  فكيف  ال�سحية،  غ��ري  الأط��ع��م��ة  ك��لِّ  م��ن 
ال�سحية  بالأطعمة غري  واأن��ِت حماطة  ال��وزن  تفقدي 

املف�سلة لديِك؟!

الريا�شة ممار�شة   .5
على  املداومة  فعليِك  النتائج،  اأف�سل  حتقيق  اأردِت  اإذا 
ال�سّحي  الرجيم  واّتباع  الريا�سية،  التمارين  ممار�سة 

يف الوقت ذاته، 
فلن تفقدي الوزن ب�سكل �سحي باّتباع اأحدهما من دون 
الآخر، فزيادة الن�ساط تزيد من معدل الأي�ض لديِك، 
كما اأّن اّتباع الرجيم يقلل من 
ال�����س��ع��رات احل���راري���ة، مع 
ع��ل��ى جميع  ا���س��ت��م��ال��ه 
الغذائية  ال��ع��ن��ا���س��ر 
جل�سمِك  �����ة  ال�����ه�����اممَّ

بن�سب معقولة، 
كالكربوهيدرات والربوتني، 
م����ع ال���ك���ث���ري م����ن اخل�������س���راوات 
والفاكهة التي ل بّد اأن ي�ستمل عليها 

الرجيم ال�سحي. 
م رح��ل��ت��ِك يف ف���ق���دان ال����وزن  ���س��ي��ت��ّوج م���ا ت���ق���دمَّ

بالنجاح.

الوزن فقدان  رحلة  يف  خطوات   5
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  30  دي�سمرب  2019 العدد 12819 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  30  دي�سمرب  2019 العدد 12819 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  30  دي�سمرب  2019 العدد 12819 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  30  دي�سمرب  2019 العدد 12819 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  30  دي�سمرب  2019 العدد 12819 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  30  دي�سمرب  2019 العدد 12819 

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم   323038:بتاريخ: 2019/12/25

بيانات الأولوية: 
ال�سم: دي اآي اإف �سي لال�ستثمار ذ.م.م 

وعنوانه:  الطابق 14 ، البوابة ، مركز دبي املايل العاملي ،  ���ض.ب. 74777 ،  دبي ، الإم��ارات العربية 
املتحدة.

�شورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 
خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي.

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن اأحرف DEWS باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة.
ال�سراطات: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  30  دي�سمرب  2019 العدد 12819 

EAT

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم   323040:بتاريخ: 2019/12/25

بيانات الأولوية: 
ال�سم: دي اآي اإف �سي لال�ستثمار ذ.م.م 

وعنوانه:  الطابق 14 ، البوابة ، مركز دبي املايل العاملي ،  �ض.ب. 74777 ،  دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�شورة العالمة  

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36 
 ، املالية  ال�سم�سرة   ، املايل  التثمني   ، املايل  التحليل   ، املالية  ، اخلدمات  املالية  ال�سوؤون   ، التمويلية  ال�سوؤون 
التقييم املايل ، خدمات الئتمان املالية ، خدمات ال�سرافة املالية ، اخلدمات امل�سرفية املالية ، الإدارة املالية 
، اخلدمات التمويلية ، ال�ستثمارات املالية ، ا�ستثمار الأموال ، ا�ستثمارات �سركات توظيف الأموال )بروؤو�ض 
اأموال متغرية( ، ا�ستثمارات روؤو�ض الأموال ، ال�ستثمار ، خدمات بطاقات الئتمان ، خدمات بطاقات الدين 
، القرو�ض )متويل( ، خدمات امل�سورة واملعلومات وال�ست�سارات املتعلقة بكافة اخلدمات اآنفة الذكر وتوفري 
عاملية  ات�سالت  �سبكة  ع��رب  اأو  حا�سوبية  بيانات  ق��اع��دة  خ��الل  مبا�سرة  بطريقة  امل��ذك��ورة  اخل��دم��ات  كافة 

وجميعها مت�سمنة بالفئة 36 وغري مدرجة يف فئات اأخرى.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن اأحرف DEWS باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة.

  ال�سراطات: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  30  دي�سمرب  2019 العدد 12819 

EAT

يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم :320946  بتاريخ: 11/20/ 2019    
با�س��م:  ويبفليت �سوليو�سنز بي.يف.

وعنوانه: دي روجركادي 154 ان ال – 1011 ايه �سي ام�سردام، هولندا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

املعلومات وحتديداً  امل��الح��ة وخ��دم��ات  امل��رك��ب��ات، توفري خ��دم��ات  امل��وا���س��الت، تتبع وحت��دي��د موقع ور���س��د 
املعلومات املتعلقة بحركة املرور وحالة الطرق وزحمة املرور، توفري املعلومات املتعلقة بال�سفر، ال�ست�سارات 
الإن��ذارات من  امل��رور وا�ستقبال  واأعمال الطرق وحتديداً  مراقبة حركة  امل��رور والرحالت  املتعلقة بحركة 
املركبات، جميع اخلدمات املذكورة اأعاله مقدمة اأي�ساً عرب �سبكة ات�سالت اأو هاتف حممول اأو نظام املالحة  

الال�سلكي.
الواق�عة بالفئة:39

رقم الطلب ال�سابق:  018069916   تاريخ الطلب ال�سابق: 2019/05/21 البلد: الحتاد الوروبي
و�سف العالمة: العالمة هي كلمة WEBFLEET مكتوبة باأحرف لتينية.

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  30  دي�سمرب  2019 العدد 12819 

WEBFLEET

يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم :320947  بتاريخ: 11/20/ 2019    
با�س��م:  ويبفليت �سوليو�سنز بي.يف.

وعنوانه: دي روجركادي 154 ان ال – 1011 ايه �سي ام�سردام، هولندا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

البيانات  اإدارة قواعد  املركبات وحتديد موقعها ومراقبتها،  الأ�ساطيل يف جمال تعقب  واإدارة  اللوج�ستيات 
والقوى  املركبات  اأداء  وبيانات  التجارية  املركبات  اأ�ساطيل  اإدارة  الأعمال وحتديداً  اإدارة  املحو�سبة، خدمات 
العاملة، خدمات ا�ست�سارات الأعمال املتعلقة بخدمات اإدارة العمليات واخلدمات اللوج�ستية وحلول التوزيع 

و�سيانة املركبات وتكاليف القيادة املثلى.
الواق�عة بالفئة:35

رقم الطلب ال�سابق:  018069916   تاريخ الطلب ال�سابق:  2019/05/21 البلد: الحتاد الوروبي
و�سف العالمة: العالمة هي كلمة WEBFLEET مكتوبة باأحرف لتينية.

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  30  دي�سمرب  2019 العدد 12819 

WEBFLEET

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  30  دي�سمرب  2019 العدد 12819 

العدد 12819 بتاريخ 2019/12/30   
انذار عديل بالن�سر

رقم املحرر )2019/9438(
املخطر : اأديب ح�سن عطايا 

املخطر اليه : ح�سن احمد قنرب )جمهول حمل الإقامة( 
امل����وؤرخ يف   133 رق��م  ال�سيك  قيمة  ���س��داد  ب��وج��وب  امل��خ��ط��رة تخطركم  ان  مب��ا 
 2017/10/7 يف  امل����وؤرخ   134 رق��م  وال�سيك  دره��م��ا   12775 بقيمة   2017/9/7
درهما   25550 قيمتهما  البالغ  ال�سالمي  الإم���ارات  م�سرف  على  امل�سحوبني 
بالوفاء  لكم  تكليفا  الخ��ط��ار  ه��ذا  واع��ت��ب��ار  تاريخه  م��ن  ا�سبوع  مهلة  خ��الل 
القانونية  الج���راءات  �سنبا�سر  فاإننا  ال�سداد  عن  تخلفكم  ح��ال  ويف  للقانون. 

بحقكم على م�سوؤوليتكم ونفقتكم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12819 بتاريخ 2019/12/30   
انذار عديل بالن�سر

رقم املحرر )2019/9440(
املنذرة : �سركة الفجرية الوطنية للتاأمني 

املنذر اليه : وائل نايف زين الدين - )جمهول حمل الإقامة( 
 )577592( رقم  ال�سيك  قيمة  �سداد  بوجوب  تخطركم  املخطرة  ان  مبا 
البالغ قيمته  ال�سالمي  دبي  بنك  امل�سحوب على  امل��وؤرخ يف 2012/2/15 
الخطار  ه��ذا  واعتبار  تاريخه  من  ا�سبوع  مهلة  خ��الل  درهما   305459
تكليفا لكم بالوفاء للقانون. ويف حال تخلفكم عن ال�سداد فاإننا �سنبا�سر 

الجراءات القانونية بحقكم على م�سوؤوليتكم ونفقتكم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12819 بتاريخ 2019/12/30   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/9441(

املنذر : ميفا كى ات�ض كى فورم وورك �سي�ستم�ض - �ض ذ م م 
املنذر اليه : انفنيتى نوبل لالن�ساءات - �ض ذ م م - )جمهول حمل الإقامة( 

حيث  لديكم  موكلنا  م�ستحقات  ب�سداد  نخطركم  موكلنا  من  وبتكليف  القانون  لحكام  ا�ستنادا 
انه تر�سد بذمتكم مبلغ وقدره =/ 2.032.613.74 درهم ل�سالح موكلنا عن فواتريكم امل�ستحقة 
ملوكلنا ومل تلتزموا بال�سداد رغم وعودكم املتكررة وقد مت توجيه اكر من مطالبة ل�سركتكم اإل 
ب�سداد  ننذركم  ان  الودية طلب موكلنا  العالقات  ال�سداد.  وحر�سا منا على  تاأجيل  انكم طلبتم 
الن�سر  تاريخ  من  اي��ام  خم�سة  خالل  دره��م   2.032.613.74  /= وقدرها  بذمتكم  املر�سدة  املبالغ 
ما مل فان موكلنا واحلق بجانبه �سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه مع 
حتميلكم الر�سوم وامل�ساريف والتعوي�سات املقررة عن تاأخركم عن ال�سداد. مع حفظ كافة احلقوق 

الخرى من اي نوع كانت. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12819 بتاريخ 2019/12/30   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 12434/2019/13 عمايل جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )14700 درهم( وتذكرة عودة 
 MB199525316AE مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف ورقم ال�سكوى
املطلوب  مدعي    : بالق�سية  �سفته   - �سايف  حممد  �سبري  غ��الم   -1/ الإع���الن  طالب 
اإعالنه :1-باك �سكاي للخدمات الفنية - �ض ذ م م - �سفته بالق�سية : مدعي عليه - 
جمهول حمل القامة  مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )14700 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف ورقم ال�سكوى MB199525316AE    وحددت لها جل�سة يوم الحد  
املوافق  2020/1/12  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العمالية 

العدد 12819 بتاريخ 2019/12/30   
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2804/2019/60 امر اداء
الف  )مائتي  دره��م(   200.050( وق��دره  مبلغا  ب�سداد  املطلوب �سدها  ال��زام   : الدعوى  مو�سوع 
وخم�سون درهما( بالإ�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ ا�ستحقاق كل �سيك 
وحتى ال�سداد التام ، مع الزام املطلوب �سدها بكافة الر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
: مدعي   بالق�سية  - �سفته  م  م  ذ  �ض   - للمقاولت  الدولية  الإم���ارات  م��دار   : الإع���الن  طالب 
املطلوب اإعالنه : 1- �سحارى الإمارات الدولية للمقاولت )�ض ذ م م( - �سفته بالق�سية : مدعي 
عليه - جمهويل حمل الإقامة  مو�سوع الإعالن : طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة 
الإم��ارات الدولية للمقاولت  بالزام املدعى عليها �سحارى  دبي البتدائية بتاريخ 2019/11/6 
)�ض ذ م م( بان توؤدي للمدعية/ مدار الإمارات الدولية للمقاولت - �ض ذ م م مبلغ )200.050( 
درهم )مائتي الف وخم�سون درهما( والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ ا�ستحقاق كل 
�سيك وحتى ال�سداد التام ، والر�سوم وامل�سروفات ، ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. 

ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حمكمة دبي البتدائية   التجارية  

العدد 12819 بتاريخ 2019/12/30   
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 2273/2018/16 جتاري جزئي   
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )115.000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
فهد   : الإع���الن  طالب  ال��ت��ام   ال�سداد  وحتى  الإ�ستحقاق  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب 
�سامل جابر القبي�سي - �سفته بالق�سية : مدعي وميثله : �ساره �ساه بيك حممد البلو�سي - �سفته 
بالق�سية : وكيل  املطلوب اإعالنه : 1- حمدان عبداهلل حمدان خمي�ض الدرمكي - �سفته بالق�سية : 
مدعي عليه جمهول حمل الإقامة  مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة 
املدعي  بالزام  القبي�سي  جابر  �سامل  ل�سالح/فهد  اأع��اله  املذكورة  الدعوى  يف   2018/11/12 بتاريخ 
عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 115000 درهم قيمة ال�سيك �سند الدعوى )مائة وخم�سة ع�سر الف 
درهم( والفائدة 9% من تاريخ ال�ستحقاق يف 2016/12/28 وحتى متام ال�سداد ، والزمت املدعي عليه 
بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12819 بتاريخ 2019/12/30   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 4573/2019/16 جتاري جزئي  
بالدعوى وحتديد  الت�سريح   : بالآتي  لها  الق�ساء  املوقرة  املحكمة  املدعية من عدالة  تلتم�ض   : الدعوى  مو�سوع 
مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  ب��ال��زام  احلكم   ، عنها  ب�سورة  �سده  املتنازع  واإع���الن  لنظرها  اأق��رب موعد 
227.017.74 درهم )مائتان و�سبعة وع�سرون الف و�سبعة ع�سر درهما واربعة و�سبعون فل�سا(  والفائدة القانونية 
بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد - الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   
طالب الإعالن /1-موارد للتمويل - �سفته بالق�سية : مدعي  وميثله : عي�سى �سامل احمد احلر�سي املهري -  �سفته 
عليه - جمهول  : مدعي  بالق�سية  - �سفته  نيوفريت  ان��دري  كري�ستيان   -1 اإع��الن��ه:  املطلوب  وكيل    : بالق�سية 
حمل القامة  مو�سوع الإع��الن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها تلتم�ض املدعية من عدالة املحكمة املوقرة 
املتنازع �سده ب�سورة عنها احلكم  اأقرب موعد لنظرها واإع��الن  الت�سريح بالدعوى وحتديد  الق�ساء لها بالآتي: 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 227.017.74 درهم )مائتان و�سبعة وع�سرون الف و�سبعة ع�سر درهما 
واربعة و�سبعون فل�سا(  والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد - الزام املدعي عليه 
بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق  2020/1/8 ال�ساعة 8.30 �ض 
بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12819 بتاريخ 2019/12/30   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 4721/2019/16 جتاري جزئي
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية )مببلغ 78.123.34 درهم ثمانية 
و�سبعون الف ومائة وثالثة وع�سرون درهم و�ستة واربعة وثالثون فل�ض( والفائدة القانونية بواقع 
الزام املدعي عليهم والر�سوم وامل�ساريف ومقابل  ال�سداد  اإقامة الدعوى وحتى متام  12% من تاريخ 
اتعاب املحاماة. طالب الإعالن /1-موارد للتمويل - �سفته بالق�سية : مدعي  وميثله : عي�سى �سامل 
احمد احلر�سي املهري - �سفته بالق�سية : وكيل  املطلوب اإعالنه : 1- حميد ر�سا مرت�سى اكرب زاده 
- �سفته بالق�سية : مدعي عليه - جمهول حمل القامة  مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية )مببلغ 78.123.34 درهم ثمانية و�سبعون 
الف ومائة وثالثة وع�سرون درهم و�ستة واربعة وثالثون فل�ض( والفائدة القانونية بواقع 12% من 
اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  عليهم  املدعي  ال��زام  ال�سداد  مت��ام  وحتى  الدعوى  اإقامة  تاريخ 
 Ch1.C.12 املحاماة  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2020/1/9 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12819 بتاريخ 2019/12/30   
 اعالن بالن�سر

يف  الإ�ستئناف رقم 1957/2019/315 اإ�ستئناف عمايل  
مو�سوع الإ�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/2680 

عمايل جزئي ، والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.   
وميثله  م�ستاأنف   : بالق�سية  �سفته   - ميمون  �سليم  حممد   : الإع���الن  طالب 
اإعالنه :  بالق�سية : وكيل املطلوب  ابراهيم حممد احلمادي - �سفته   : علي 
حمل  جمهول  �سده.  م�ستاأنف   : بالق�سية  �سفته   - لروزا  ومقهى  مطعم   -1
الإقامة. مو�سوع الإعالن : وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�ض املوافق 2020/2/6 
ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم او 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12819 بتاريخ 2019/12/30   
ق�سم التنفيذ 

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية رقم 2701 ل�سنة 2019    
اىل املحكوم عليه / ادهيب �سانكار بهاتا�ساريا

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�سارقة الحتادية الإبتدائية قد ا�سدرت بحقكم حكما 
بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )56006( درهم ، بالإ�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع %7 

من تاريخ 2018/10/16 وحتى ال�سداد التام. 
ل�سالح املحكوم له/ اي�سوار �سينغ بورتو �سينغ جودها. 

وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل برقم امل�سار اليه اعاله، لذا 
حال  ويف  للن�سر.  التايل  اليوم  تاريخ  من  يوما   15 خالل  القرار  تنفيذ  عليكم  يتوجب 
الق�سية  النظر  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�سور  عن  تخلفك 

يف غيابك
عن / رئي�س ق�سم التنفيذ 
مبحكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية         

العدد 12819 بتاريخ 2019/12/30   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/9435(

املنذر : �سركة القاهرة للمقاولت / ه�سام املهند�ض )فرع دبي(
املنذر اليه : عبدالرزاق علي ح�سن الزرعوين - اإماراتي اجلن�سية 

فان املنذر مبوجب هذا الإنذار يكلف املنذر اليه ب�سداد مبلغ وقدره )6.916.845 
واربعون  الفا وثمامنائة وخم�سة  درهم( )�ست ماليني وت�سعمائة و�ستة ع�سر 
درهما( مع الفائدة القانونية - مقابل الأعمال املنجزة من املنذر وما ي�ستجد 
باأنه  ، علما  الن�سر  تاريخ  ايام من  ال�سداد وذلك خالل خم�سة  منه حتى متام 
اتخاذ  يتم  ف�سوف  املذكورة  القانونية  املدة  ال�سداد خالل  اإخفاقكم يف  يف حال 
كافة الإجراءات القانونية �سدكم ، ومع احتفاظ املنذر بكافة احلقوق الخرى 

املكفولة له قانونا.   
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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العدد 12819 بتاريخ 2019/12/30   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : لندن للت�شميم )�ض ذ م م(  
العنوان : مكتب 1402 ملك ال�سيخه هند بنت مكتوم - املركز التجاري 1 -ا�ستدامة 
B - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 513660 رقم القيد 
بال�سجل التجاري : 58238 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه 
قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2019/9/11 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
دبي بتاريخ 2019/9/11 وعلى من لديه اأي اعرا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
جمعه  ال�سيخ  ملك   308 رقم  مكتب   : العنوان  احل�شابات  لتدقيق  ميثاق  املعني 
بن احمد بن جمعه ال مكتوم - ديرة - القرهود - هاتف : 2500781-04  فاك�ض : 
2500782-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12819 بتاريخ 2019/12/30   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ميثاق لتدقيق احل�شابات
العنوان : مكتب رقم 308 ملك ال�سيخ جمعه بن احمد بن جمعه ال مكتوم - 
ديرة - القرهود - هاتف : 2500781-04  فاك�ض : 2500782-04 مبوجب هذا 
تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله 
لت�سفية لندن للت�شميم )�ض ذ م م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2019/9/11 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/9/11 وعلى 
من لديه اأي اعرا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12819 بتاريخ 2019/12/30   
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2019/9443   

املنذرة : �سنتمير كيوب للعقارات 
املنذر اليه : زي�سان عبا�ض افتخار ح�سني بهاتي

)جمهول حمل الإقامة( 
فان املنذرة تكلف املنذر اليهم بالوفاء ب�سرعة �سداد الدين املر�سد بذمته مبلغ وقدره 
: - مبلغ وق��دره 1090 درهم ر�سوم وم�ساريف ت�سجيل  )5102( درهم مف�سل كالتي 
ال�سيانة  اعمال  وق��دره 3300 درهم قيمة  اأمر على عري�سه رقم 2019/2532 - مبلغ 
ح�سب ما هور وارد بتقرير بلدية دبي ق�سم ال�سيانة العامة  - مبلغ وقدره 712 درهم 
بدلت ايجار 4 اأيام ح�سب ما هور وارد بتقرير بلدية دبي ق�سم ال�سيانة العامة. وذلك 
يف خالل خم�سة ايام من تاريخ ال�ستالم ،  ويف حالة عدم ال�سداد خالل املدة املحددة 
الأداء لدى مركز  اأمر  لت�سجيل  القانونية  الإج��راءات  اتخاذ كافة  للمنذرة  فانه يحق 

ف�ض املنازعات اليجارية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12819 بتاريخ 2019/12/30   
انذار عديل بالن�سر

   رقم 2019/9444
املنذرة : �سنتمير كيوب للعقارات 

املنذر اليه : ماري جني جيالنا لبا�سانو 
)جمهول حمل الإقامة( 

فان املنذرة تكلف املنذر اليهم بالوفاء ب�سرعة �سداد الدين املر�سد بذمته مبلغ وقدره 
)5687( درهم مف�سل كالتي : - مبلغ وقدره 1090 درهم ر�سوم وم�ساريف ت�سجيل اأمر 
على عري�سه رقم 2019/2119 - مبلغ وقدره 3800 درهم قيمة اعمال ال�سيانة ح�سب 
ما هور وارد بتقرير بلدية دبي ق�سم ال�سيانة العامة  - مبلغ وقدره 797 درهم بدلت 
اأي��ام ح�سب ما هور وارد بتقرير بلدية دبي ق�سم ال�سيانة العامة. وذل��ك يف  ايجار 3  
خالل خم�سة ايام من تاريخ ال�ستالم ، ويف حالة عدم ال�سداد خالل املدة املحددة فانه 
اأمر الأداء لدى مركز ف�ض  يحق للمنذرة اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية لت�سجيل 

املنازعات اليجارية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12819 بتاريخ 2019/12/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/3188  تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهم/1- عرب البحار العاملية لل�سناعات احلديدية )�ض م م( 2-�ساندان 
الكفيل  )ب�سفته  ب��ان��ريج��ي  3-�سيمريت  ال�سخ�سي(  الكفيل  )ب�سفته  ب��ان��ريج��ي 
ال�سخ�سي( جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ بنك دبي التجاري )�ض 
باأنه مت احلجز على  نعلنكم   - ال�سام�سي  �سليمان جابر  نا�سر حمد  م ع( وميثله / 
اموالكم اخلا�سة يف احلجز التحفظي )2017/225 جتاري( وهي عبارة عن الأ�سهم 
املحجوزة لدى �سوق دبي املايل وعددها 15.852 وفاء للمبلغ املطالب 51595168.53 
درهم وتقرير حتويل احلجز التحفظي رقم )2017/225 جتاري( اىل حجز تنفيذي 
يف ملف التنفيذ رقم )2019/3188 جتاري( مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا بناء على 

قرار �سعادة القا�سي بتاريخ 2019/9/9 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12819 بتاريخ 2019/12/30   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  6483/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/1495 امر اداء ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )10163.5 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب الإعالن : امل�ساريع الأملانية اخلليجية املحدودة - �ض ذ م م - �سفته بالق�سية : 
طالب التنفيذ  وميثله :  عائ�سة حممد ح�سن طاهر -  �سفته بالق�سية : وكيل املطلوب 
: منفذ �سده - جمهويل  بالق�سية  - �سفته  م(  م  ذ  لل�سناعة )�ض  اإعالنه :1- كامل 
املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  الإع��الن : قد  الإقامة  مو�سوع  حمل 
املبلغ املنفذ به وقدره )10163.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة  والزامك بدفع 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  الطرفني.  املربم بني  التجاري  العقد  2-بانفاذ  املحكمة. 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12819 بتاريخ 2019/12/30   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 5861/2019/207 تنفيذ جتاري   

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/724 جتاري كلي ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )1595536 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب الإعالن : �سركة �سلينا للتجارة - ذ م م - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ  
املطلوب اإعالنه : 1- كون�سيبت فليك�سيبل للتغليف - �ض ذ م م - �سفته بالق�سية : 
منفذ �سده - جمهويل حمل الإقامة - مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1595536( درهم 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12819 بتاريخ 2019/12/30   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 5822/2019/209 تنفيذ عمايل  
عمايل   2019/3778 رقم  الدعوىالعمالية  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
وامل�ساريف   للر�سوم  �سامال   ، دره��م(   363278( وق��دره  بها  املنفذ  املبالغ  ب�سداد   ، جزئي 
طالب الإعالن : ه�سام حممود عبدالاله حممد ح�سن - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ  
وميثله : يو�سف حممد احمد يو�سف احلمادي - �سفته بالق�سية : وكيل املطلوب اإعالنه 
: 1- اي ا�ض بي اك�س�ض فلورز - �ض ذ م م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده - جمهويل حمل 
الإقامة  مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )363278( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12819 بتاريخ 2019/12/30   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 5682/2019/209 تنفيذ عمايل  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى العمالية رقم 8847/2018 
عمايل جزئي، طالب الإع��الن : برا�سانت فيكتور - �سفته بالق�سية : طالب 
 : بالق�سية  - �سفته  املازمي  احمد ح�سن حممد عبداهلل    : التنفيذ  وميثله 
اإعالنه : 1- الريامي لالعمال الكهروميكانيكية - �ض ذ م م  وكيل - املطلوب 
- �سفته بالق�سية : منفذ �سده - جمهويل حمل الإقامة  مو�سوع الإعالن : 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )131719.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12819 بتاريخ 2019/12/30   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6011/2019/207 تنفيذ جتاري  
املبلغ  ، ب�سداد  اأداء  اأمر  ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/94  التنفيذ : تنفيذ احلكم  مو�سوع 
املنفذ به وقدره )117565 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف  طالب الإعالن : �سياو�ض علي 
اإختياري - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ  وميثله : عائ�سة حممد ح�سن طاهر -  �سفته 
بالق�سية : وكيل املطلوب اإعالنهما : 1- ريد فوك�ض للتجارة )�ض ذ م م( وميثلها مديرها 
امل�سئول ال�سيد/ بهزاد ح�سني �سمائي 2- بهزاد ح�سني �سمائي - �سفتهما بالق�سية : منفذ 
التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  الإع��الن : قد  الإقامة  مو�سوع  �سدهما - جمهويل حمل 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )117565( درهم بالت�سامن اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12819 بتاريخ 2019/12/30   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 5403/2019/207 تنفيذ جتاري  

2018/3932 جتاري جزئي  رقم  الدعوى  ال�سادر يف  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
وامل�ساريف   للر�سوم  �سامال   ، دره���م(   234305.30( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�����س��داد   ،
التنفيذ  وميثله  : طالب  بالق�سية  - �سفته  م  م  ذ   - للتمويل  دنيا   : الإع��الن  طالب 
احمد   -1  : اإعالنه  املطلوب  وكيل   : بالق�سية  - �سفته  : عائ�سة حممد ح�سن طاهر 
ح�سني �سلطان امري �سلطان - �سفته بالق�سية : منفذ �سده - جمهويل حمل الإقامة  
املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  الإع��الن : قد  مو�سوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )234305.30( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12819 بتاريخ 2019/12/30   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 5151/2019/209 تنفيذ عمايل  
 ، التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/10353 عمايل جزئي  مو�سوع 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )5424.50 درهم( ل�سالح العامل ، بالإ�سافة اىل مبلغ وقدره 
)109 درهم( ر�سوم تنفيذ احلكم ومبلغ )427 درهم( ر�سوم الدعوى الإبتدائية ل�سالح 
املحكمة.  طالب الإعالن : علي عبداحلميد حممد ابوالعنني - �سفته بالق�سية : طالب 
: منفذ  بالق�سية  املعلومات - �سفته  تقنية  اإعالنه :1- لين حللول  املطلوب  التنفيذ  
�سده - جمهويل حمل. مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
او  التنفيذ  اىل طالب  دره��م  وق��دره )5424.50(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله 
خزينة املحكمة بالإ�سافة اىل مبلغ 536 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
 15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12819 بتاريخ 2019/12/30   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6362/2019/207 تنفيذ عمايل  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/1518 امر اأداء ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 183792.3 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف  طالب الإعالن 
: بوكو ماك لل�سناعات - ذ م م - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ  وميثله : عائ�سة 
فاليو  فوك�ض   -1  : اإع��الن��ه  املطلوب  وكيل   : بالق�سية  �سفته   - طاهر  ح�سن  حممد 
ملقاولت البناء - �ض ذ م م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده - جمهويل حمل الإقامة  
املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  الإع��الن : قد  مو�سوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )183792.3( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12819 بتاريخ 2019/12/30   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 5430/2019/209 تنفيذ عمايل 

 1138/2019 رق���م  العمالية  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  احل��ك��م  تنفيذ   : التنفيذ  م��و���س��وع 
 ، ، ب�سداد املبالغ املنفذ بها وق��دره ) 335921 دره��م(  ل�سالح العامل  اإ�ستئناف عمايل 
بوتاكوزيل  راج��ي��ف   : الإع���الن  طالب  املحكمة.  ل�سالح  ر���س��وم  دره���م(   5000( ومبلغ 
: احمد ح�سن  التنفيذ  وميثله  : طالب  بالق�سية  راغ��اف��ان - �سفته  راغ��اف��ان بيالي 
حممد عبداهلل املازمي - �سفته بالق�سية : وكيل املطلوب اإعالنه :1-الريامي لالعمال 
الكهروميكانيكيه - �ض ذ م م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده - جمهويل حمل الإقامة  
املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  الإع��الن : قد  مو�سوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )335921( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بالإ�سافة 
اىل مبلغ )5000 ( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر 

هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12819 بتاريخ 2019/12/30   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6551/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/2067 امر اداء ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 286352.76 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف  طالب الإعالن 
 : التنفيذ  وميثله  : طالب  بالق�سية  �سفته   - م  م  ذ   - الفنية  للخدمات  الإم���ارات   :
�سركة   -1  : اإعالنه  املطلوب  وكيل   : بالق�سية  �سفته    - طاهر  ح�سن  حممد  عائ�سة 
العارف للمقاولت ذ م م ، رخ�سة جتارية 216410 - �سفته بالق�سية : منفذ �سده - 
جمهويل حمل الإقامة  مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )286352.76( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12819 بتاريخ 2019/12/30   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  5228/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/2869 جتاري جزئي ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )130713.09 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف  طالب 
الإعالن : الليان لتجارة وتوزيع املواد الغذائية - �ض ذ م م - �سفته بالق�سية : طالب 
املطلوب  وكيل   : بالق�سية  �سفته   - طاهر  ح�سن  حممد  عائ�سة   : وميثله  التنفيذ 
اإعالنه : 1-مطعم جدونا - �ض ذ م م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده - جمهويل 
حمل الإقامة  مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )130713.09( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12819 بتاريخ 2019/12/30   
 اعالن بالن�سر

يف  الإ�ستئناف رقم 2950/2019/305 اإ�ستئناف جتاري  
مو�سوع الإ�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 808/2019 جتاري 
البحرية  ابوظبي  : �سركة  الإع��الن  كلي والر�سوم وامل�ساريف والتعاب. طالب 
التجارية الدولية - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف وميثله : هبه علي غلوم حممد 
 باقر اأهلي - �سفته  بالق�سية : وكيل املطلوب اإعالنه : 1- داريل جلوبال )�ض م ح(

�سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده. جمهول حمل الإقامة  مو�سوع الإعالن : قد 
ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2019/808 جتاري كلي. وحددت لها جل�سه 
 ch2.D.19 يوم الحد املوافق 2020/1/5 ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة رقم
�ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12819 بتاريخ 2019/12/30   
 اعالن بالن�سر

يف  الإ�ستئناف رقم 2780/2019/305 ا�ستئناف جتاري  
 2018/1158 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  احلكم  اإ�ستئناف  الإ�ستئناف:  مو�سوع 
، والر�سوم وامل�ساريف والتعاب. طالب الإعالن : اورو�ض جولدن  جتاري كلي 
- �ض ذ م م - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف وميثله : مو�سى عي�سى مو�سى العامري 
 - �سفته  بالق�سية : وكيل املطلوب اإعالنه : 1- اي�ساف للتجارة العامة - �ض ذ م م

الإعالن  مو�سوع  الإق��ام��ة   حمل  جمهول  �سده.  م�ستاأنف   : بالق�سية  �سفته 
بتاريخ  كلي  جت��اري   2018/1158 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  قد   :
2019/11/5 م وحددت لها جل�سه يوم الثنني املوافق 2020/1/6  ال�ساعة 10.00 
ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رقم  بالقاعة  �سباحا 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12819 بتاريخ 2019/12/30   

 اعالن بالن�سر
يف  الإ�ستئناف رقم 1313/2019/305 ا�ستئناف جتاري  

مو�سوع الإ�ستئناف: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 898/2018 جتاري 
كلي والر�سوم وامل�ساريف. طالب الإعالن : كيلي للمقاولت - �ض ذ م م  - �سفته 
بالق�سية : م�ستاأنف املطلوب اإعالنهما : 1- كيلي الإمارات للمقاولت العامة - 
�سفته بالق�سية : اخل�سم املدخل ، 2-كيلي للمقاولت فرع ال�سارقة )�ض ذ م م( 
- �سفته بالق�سية : اخل�سم املدخل. جمهويل حمل الإقامة  مو�سوع الإعالن 
بتاريخ  كلي  جت��اري   898/2018 رق��م  ب��ال��دع��وى  ال�����س��ادر  احلكم  ا�ستاأنف  ق��د   :
2019/6/24. وحددت لها جل�سه يوم الحد املوافق 2020/1/26 ال�ساعة 10.00 
ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رقم  بالقاعة  �سباحا 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12819 بتاريخ 2019/12/30   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 5229/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/4502 جتاري جزئي ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )110159.56 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف  طالب 
الإعالن : الليان لتجارة وتوزيع املواد الغذائية - �ض ذ م م - �سفته بالق�سية : طالب 
التنفيذ  وميثله : عائ�سة حممد ح�سن طاهر - �سفته بالق�سية : وكيل املطلوب اإعالنه 
: 1- تريدينت فود كون�سيبت�ض - �ض ذ م م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده - جمهويل 
املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  الإع��الن : قد  الإقامة  مو�سوع  حمل 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )110159.56( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12819 بتاريخ 2019/12/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/4910 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- فاروق عبا�ض �سجاد ح�سني خان  جمهول حمل 
 / وميثله  م   م  ذ   - للتمويل  التنفيذ/دنيا  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - طاهر  ح�سن  حممد  عائ�سة 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )271473.15( 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12819 بتاريخ 2019/12/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/4878 تنفيذ جتاري  
حمل  جم��ه��ول  دل�ساد  حممد  ح�سني  �سعيد  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - وميثله 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية  /عائ�سة حممد ح�سن طاهر - قد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )367417.29( 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12819 بتاريخ 2019/12/30   
 دعوة حل�سور اإجتماع اخلربة احل�سابية الأول 
يف النزاع رقم )2019/488( تعيني خربة جتاري 

املعلن اليهم / املتنازع �سده الأول / فادي حممود �سهاب الدين 
املتنازع �سده الثاين / ناجي حممود �سهاب الدين 

بالإ�سارة اىل القرار ال�سادر من عدالة مركز الت�سوية الودية للمنازعات املوقرة وندبنا 
منكم احل�سور لجتماع اخلربة  يرجى  لذا  اعاله  املذكورة  النزاع  خبريا ح�سابيا يف 
الثالثة  ال�ساعة  2020/1/7 يف متام  املوافق  الثالثاء  ، وذلك يوم  الأول  احل�سابية 
اإل ربع ع�سرا وذلك مبقر املكتب دبي - املمزر - بناية AB PLAZA 8 املقابل 
 : هاتف   ،  103 مكتب  الأول  الطابق   NBD بنك  بناية  خلف   - بالزا  للمال 
، لذى يرجى احل�سور باملوعد املذكور   043993602  : 043993601 فاك�ض 

واإح�سار كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى.
اخلبرياحل�سابي 
ليلى غامن احلمريي  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12819 بتاريخ 2019/12/30   
يف  الدعوى 2019/4077 جتاري جزئي  

�سد املدعي عليه : �ساجار �سيتي 
املقامة من املدعي : بنك دبي التجاري - �ض م ع 

رقم  الدعوى  حتت  البتدائية  دبي  مبحاكم  �سدكم  مقامة  دعوى  هناك  ان  مبا 
4077/2019 جتاري جزئي ، وحيث انه مت ندبنا خبريا م�سرفيا يف الدعوى املذكورة 
اعاله فاننا وعمال باحكام قانون الثبات ل�سنة 1992 م بخ�سو�ض اعمال اخلربة امام 
املحاكم ، ندعوكم حل�سور اجتماع خربة  او من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر 
مكتبنا على العنوان املو�سح ادناه وذلك يوم الحد املوافق 2020/1/5 يف متام ال�ساعة 
عند  لدفاعكم  واملثبتة  املوؤيدة  امل�ستندات  كافة  اح�سار  منكم  ويرجى   ، ظهرا   12.30

ح�سوركم لالجتماع. دبي ، ديرة ، �سارع بور�سعيد ، برج �سنتوريون �ستار ، املبنى )ب(
الطابق الثاين ، مكتب رقم 206 

اخلبري احل�سابي وامل�سريف  
حممد �سعيد ال�سريف 

اعــــالن بالن�ســـر
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•• راأ�س اخليمة-الفجر:

العقارية،  اخليمة  راأ���ض  �سركة  ت�سهد 
اإح����دى ال�����س��رك��ات ال���رائ���دة يف جمال 
التحتية  وال��ب��ن��ى  ال��ع��ق��اري  التطوير 
العربية  الإم����ارات  ب��دول��ة  ال�سياحية 
امل�سممني  من  نخبة  املتحدة، ح�سور 
 Art Painting“ خم��ت��رب  م���ن 
ح�سهم  توظيف  على  Lab” للعمل 
مم�سى  م����ب����اين  ل���ت���ت���زي���ن  ال����ف����ن����ي، 
ال���ع���رب، جممع  ال��ب��ح��رية يف م��ي��ن��اء 
تطوره  الذي  الفاخر  املائية  الواجهة 
ال�سركة، بالأعمال والر�سومات الفنية 
اجلميلة التي تزيد من جاذبية العي�ض 

والعمل يف هذا املكان الفريد. 
ال��ف��ن��ي��ة خالل  الأع���م���ال  اإع������داد  ومت 
الأ����س���ه���ر ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ا���س��ي��ة، وب�����داأت 
والتي  امل��ب��اين  على  تنفيذها  م��راح��ل 
القادمة.  الأ�سابيع  خالل  �ستتوا�سل 

الفنية  الأع������م������ال  ف����ك����رة  وج���������اءت 
راأ�ض  لإم��ارة  الغني  ال��راث  لتج�سيد 
لالإعجاب،  امل��ث��ري  ومن���وه���ا  اخل��ي��م��ة 
بلم�سات جمموعة من  ويتم تنفيذها 
امل�����س��م��م��ني امل��ح��ل��ي��ني ال��ق��ادم��ني من 
»Art Painting Lab” لو�سع 
واجهات  على  الإب��داع��ي��ة  ت�ساميمهم 
و�ستحمل  امل���ج���م���ع.  يف  م��ب��ن��ى   14
املميزة  الر�سومات  املباين �سل�سلة من 
لإ�سفاء  امل��رك��ب��ة  ال��ف��ن��ي��ة  والأع����م����ال 
و�سرد  امل����ب����اين  ه�����ذه  ع���ل���ى  اجل����م����ال 

الق�س�ض الب�سرية امل�سوقة. 
الفنية  الأع������م������ال  اخ����ت����ي����ار  وج��������اء 
وتنفيذها  وت�����س��م��ي��م��ه��ا  واجل����داري����ة 
من قبل نخبة من الفنانني املقيمني 
 ”Art Painting Lab« يف  
الأ���س��ت��ودي��و ال��ف��ن��ي ال����ذي ي��ت��خ��ذ من 
دبي مقراً له، واملتخ�س�ض يف الأعمال 
الجتماعية،  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات  ال��ف��ن��ي��ة 

والأع��������م��������ال ال���ف���ن���ي���ة واجل������داري������ة 
اخل���ارج���ي���ة. وي��ت��م��ث��ل ال���غ���ر����ض من 
الزوار  مع  التفاعل  يف  الفنية  الفكرة 
على  وال���س��ت��ح��واذ  انتباههم  وج���ذب 
�سيكونون  ال���ذي���ن  ال�����س��ك��ان  اه��ت��م��ام 
هذه  م��ع  ي��وم��ي  ب�سري  توا�سل  على 

الأعمال الفنية.
وقال ال�سيد حممد �سلطان القا�سي، 
اخليمة  راأ���ض  ل�سركة  املنتدب  الع�سو 
يف  الفنية  الأعمال  »تعك�ض  العقارية: 
وجهتنا املائية الفاخرة الراث املتنوع 
الإم���ارات. ونحن على  لدولة  والغني 
والر�سومات  الأع��م��ال  ه��ذه  ب���اأن  ثقة 
فر�سة  وال���������زوار  ال�������س���ك���ان  ���س��ت��م��ن��ح 

ال�ستمتاع اأكر باأجواء املكان ».
من ناحيته، قال �سام �سليبا، موؤ�س�ض 
 Art Painting« خم�����ت�����رب 
�سركة  مع  العمل  “ي�سرنا   :”Lab
راأ�������ض اخل��ي��م��ة ال��ع��ق��اري��ة ع��ل��ى هذه 

الوجهة النوعية الرائدة لال�ستجمام 
من  جم��م��وع��ة  و�سيعمل  وال��رف��ي��ه. 
الفنانني املوهوبني من دولة الإمارات 
ب�سكل  الفنية  اأدواتهم  ا�ستخدام  على 
اإبداعي ومبتكر لت�سليط ال�سوء على 
روح ال�سباب واملغامرة لالإمارة بهدف 

تقدمي م�سدر اإلهام للمجتمع”.
�سي�ستخدم الفنانون عنا�سر الطبيعة 
وجت�سيد  ل��ل��ع��م��ل،  اأ���س��ا���س��ي��ة  ك��ف��ك��رة 
البحر وال�سماء، واجلبال، وال�سحراء، 
مع املحافظة على طابع املجمع وعدم 
وال�سال�سة،  الن�سيابية  على  التاأثري 
ب���ا����س���ت���خ���دام من������اذج م�����س��ت��وح��اة من 
اخلط العربي واحلناء لإ�سفاء مل�سات 
والطبيعة،  ال��ث��ق��اف��ة،  ُت���ربز  معا�سرة 
والعنا�سر الرمزية للبيئة، با�ستخدام 
مفاهيم مبتكرة واألوان حيوية منع�سة 
ت�سر الناظرين ومت�سي بهم يف رحلة 

ب�سرية مل ي�سبق لها مثيل.

•• الذيد –الفجر:

نظم جمل�ض املحيان العامر مبدينة الذيد 
اأم�سياته  �سل�سلة  �سمن  �سعرية  اأم�����س��ي��ة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة امل���وج���ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع وال��ت��ق��ى يف 
املجل�ض الذي دعا اإليه را�سد املحيان رئي�ض 
والطالبات،  الطلبة  اأم��ور  اأول��ي��اء  جمل�ض 
�سعراء  م��ن  ك��وك��ب��ة  ال��و���س��ط��ى  املنطقة  يف 
التي  ق�سائهم  م��ن  ع���دد  ق��دم��وا  ال��وط��ن 

تغنت بالوطن واإجنازاته .
واح��ت��ف��ى را���س��د امل��ح��ي��ان ب��ال�����س��ع��راء وقام 
بتكرمي ال�سعراء تقديرا لعطائهم واإ�سادة 
الفنون  لكافة  وث��راء طرحهم  باإبداعاتهم 

ال�سعرية املحلية .
را�سد  م��ن  ك��ل  ال�سعرية  الأم�����س��ي��ة  ح�سر 
عبداهلل املحيان وال�سيخ حممد بن مع�سد 
الكتبي  بن هويدن ومعايل عبداهلل مهري 
واأعيان املنطقة الو�سطى ولفيف كبري من 

املدعوين.
ال�ساعر  ال�سعراء  م��ن  ك��ال  تكرمي  وج��رى 
وال�ساعر   اخل���ا����س���وين  ���س��ع��ي��د  ب���ن  م��ه��ري 
خليفة بن علي بن دملوك وال�ساعر علي بن 

احلميدي  حمد  وال�ساعر  الغّنامي  جمعه 
اخل��ا���س��وين وال�����س��اع��ر ���س��ل��ط��ان ب���ن علي 
الرفي�سا وال�ساعر علي بن خليفه ال�سوين 
الطنيجي  ���س��ي��ف  ب���ن  ���س��ع��ي��د  وال�������س���اع���ر 
ب��ن خ��ل��ي��ف الطنيجي  ���س��ل��ط��ان  وال�����س��اع��ر 
وال�ساعر عبداهلل بن �سامل دملوك وال�ساعر  
خليفة  وال�ساعر  امل�سافري  �سيف  خلفان 
ب��ن��ت الذيد  ال���ف���ري���ري وال�������س���اع���رة  ع��ل��ي 

وا�ستلم التكرمي زوجها
وخالل الأم�سية التي بداأها را�سد املحيان 
اللقاء  تخ�سي�ض  اأهمية  اإىل  اأ���س��ار  بكلمة 
ليكون الحتفاء بال�سعراء من اأبناء وبنات 
الوطن والثناء على اأ�سعارهم التي لم�ست 
الوطن بجميع قوافيها م�سريا اإىل �سعادة 
اأب���ن���اء امل��ن��ط��ق��ة ال��و���س��ط��ى وم��دي��ن��ة الذيد 
بح�سور هذه الكوكبة املتميزة من ال�سعراء 
حفل الحتفاء بهم مع نهاية عام 2019م 

والإ�سادة بق�سائدهم و مواهبهم  .
ب��ع��ده��ا ق���دم ال�����س��ع��راء ق��الئ��ده��م يف حب 
الوطن والقيادة  ولم�سوا بها قلوب الع�ساق 
موا�سيعهم  يف  متنوعني  امل�ساعر  وهم�ض 
والتي  وجتاربهم  والجتماعية  الوطنية 

اأن  م��وؤك��دي��ن  احل�����س��ور  ا�ستح�سان  لقيت 
ال�����س��اع��ر امل��واط��ن ه��و اإ���س��ه��ام وراف����د لفن 
الوطني  ال�����س��ع��ر  واأن  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال�����س��ع��ر 
م�ساعرهم  م��ن  ي��ق��رب  ال���ذي  ال�سعر  ه��و 
ويالم�ض  وجتاربه  وطموحهم  واأحالمهم 

اأبناء الوطن ويعزز من املكت�سبات الوطنية 
واإجنازات القيادة .

املحيان  را����س���د  مب����ب����ادرة  واأ������س�����ادوا  ك��م��ا 
ح�سور  و���س��ط  بهم  والح��ت��ف��اء  بدعوتهم 

لفت من اأعيان املنطقة الو�سطى .

•• ال�شارقة-الفجر:

ي��ق��ّدم م��ه��رج��ان ف���رجن ال�����س��ارق��ة، احل���دث الأول 
الأو�سط،  ال�سرق  منطقة  يف  ن��وع��ه  م��ن  والأك���رب 
اأكر من 600 عر�ض فني ثقايف ترفيهي خالل 
1100 �ساعة من الأن�سطة والفعاليات املختلفة 
التي ت�سمل الفنون امل�سرحية والأدائية على مدار 
17 يوماً، ابتداًء من 16 يناير وحتى 1 فرباير 
2020، ليحّول اإمارة ال�سارقة، اإىل من�سة فنية 

واإبداعية متكاملة.
والتطوير  لال�ستثمار  ال�����س��ارق��ة  هيئة  وك�سفت 
»�سروق«، اجلهة املنظمة للمهرجان، عن ا�ست�سافة 
الإمارة باقة من العرو�ض الأكر جناحاً و�سعبّية 
نالت  التي  العامل،  حول  »ف��رجن«  مهرجانات  من 

ا�ستح�سان اجلماهري والنقاد من خمتلف البلدان 
والثقافات.

من  جمموعة  ال�سارقة«  ف��رجن  »مهرجان  ويوفر 
35 عر�ساً  الرفيهية، ت�سم  العائلية  الفعاليات 
خا�ساً باأ�سعار جيدة، اإىل جانب 30 عر�ساً جمانياً 
فناناً   50 م��ن  اأك���ر  ال��ط��ل��ق، يقدمها  ال��ه��واء  يف 
اأنحاء العامل يف ثالث وجهات  وفنانة من جميع 
والتطوير  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  ال�����س��ارق��ة  ل��ه��ي��ئ��ة  ت��اب��ع��ة 
)�سروق(؛ واجهة املجاز املائية والق�سباء وجزيرة 

النور.

ال�شارقة ت�شت�شيف اأف�شل عرو�ض مهرجان 
فرجن العاملي

فرجن  مل��ه��رج��ان  ع��رو���ض  خم�سة  اأب����رز  وتت�سمن 

ي�ستك�سف  ال����ذي  ال��ف��ق��اع��ات«  »ع��ر���ض  ال�����س��ارق��ة 
العاملي  ال��ف��ن��ان  وي��ق��دم��ه  ال��ف��ق��اع��ات  ديناميكيات 
غ���راه���م م��اك�����س��وي��ل م���ن امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة، حيث 
يجمع ماك�سويل بني الفقرات الكوميدية والفنية 

التفاعلية، ليمتع كافة اأفراد اجلمهور.
ويقدم املهرجان عر�ض »توم ثام وجيمي ماكدويل« 
الأ�����س����رايل، ال����ذي ف���از ب��ج��ائ��زة اأف�����س��ل عر�ض 
 ،2014 ب��راي��ت��ون  ف��رجن  م��ه��رج��ان  يف  مو�سيقي 
مهارة  بف�سل   ،2016 اأديليد  ف��رجن  ومهرجان 
واأ�سواتهما  اجليتار  اآلة  على  العزف  يف  الفناَننينْ 

اجلميلة ومواهبهما املتعددة.
ك��م��ا ي��وف��ر امل��ه��رج��ان ل��ل��ج��م��ه��ور ف��ر���س��ة ثمينة 
مل�ساهدة عر�ض »دمى الظل«، وفيه تتحول اخلردة 
�سامتة  ق�س�ض  اإىل  امل�ستعملة  املنزلية  والأ�سياء 

اأعني  اأم��ام  الظل مبا�سرة  اأبطالها دمى  م�سحكة 
اجلمهور، وت�سمل عدداً من العرو�ض ال�ساحكة.

بانت�ض«  »ج��رام��ب��ي  ع��ر���ض  امل��ه��رج��ان  وي�ستقبل 
الكوميدي من اإ�سبانيا، الذي ينا�سب جميع اأفراد 
العائلة وي�سم األعاب اخلفة، بالإ�سافة اإىل عر�ض 
ال�سحر وخفة اليد احلائز على جوائز عاملية عدة 
»ع��ر���ض ل��الأط��ف��ال: اأن��ا ل اأح��ب الأط��ف��ال« الذي 
اأبطال وجنوم  يتيح لالأطفال فر�سة لأن يكونوا 

العر�ض على امل�سرح.
والتطوير  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  ال�����س��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  وت��ن��ظ��م 
ال�����س��ارق��ة« ب�سراكة  ف���رجن  »م��ه��رج��ان  )����س���روق( 
ا�سراتيجية مع هيئة الإمناء التجاري وال�سياحي 
»املهرجان  اإن��ت��اج��ه  ع��ل��ى  وي�����س��رف  ال�����س��ارق��ة،  يف 
مع  بالتعاون  اأفريقيا«،  بجنوب  للفنون  الوطني 

�سركة »دولفني كرييتف«.
تبادل  حتفز  التي  الربامج  من  غنية  باقة 

الأفكار والروؤى اجلديدة
ويف هذا ال�ساأن، قال اأحمد عبيد الق�سري، املدير 
التنفيذي للعمليات يف هيئة ال�سارقة لال�ستثمار 
فرجن  م���ه���رج���ان  »اإن  )�������س������روق(:  وال���ت���ط���وي���ر 
تفاعلي  كحدث  الأول  املقام  يف  م�سمم  ال�سارقة 
العائلة وال��زوار واجلمهور  يتيح الفر�سة لأف��راد 
اإىل  املختلفة  وال��ع��رو���ض  الفعاليات  يف  امل�ساركة 
جانب الفنانني العامليني، فلل�سارقة مكانة ثقافية 
لتعزيزها  ن�سعى  فريدة  �سياحّية  وجاذبية  عاملية 
جميع  ينا�سب  متكامل  ح��دث  تنظيم  خ��الل  م��ن 
اأكر  م��ن  ال��دول��ة  اأف����راد اجل��م��ه��ور واملقيمني يف 
العمرية، وعلى  فئاتهم  بكافة  200 جن�سية  من 

مدار 17 يوماً يعر�ض املهرجان الفني الرفيهي 
امل����واه����ب امل���ت���ن���وع���ة م����ن خ�����الل جم���م���وع���ة من 
العرو�ض العاملية التي يقدمها نخبة من الفنانني 

من خمتلف البلدان العربية والعامل«.
واأ�ساف: »ي�سم برناجمنا عرو�ض فرجن العاملية 
الكال�سيكية، ويقدم روؤى جديدة ملفهوم الرفيه، 
ي�سجع على تبادل الأفكار واخلربات مع الثقافات 
الأخ������رى يف ج���و اح��ت��ف��ايل ك��رن��ف��ايل ب���ع���دد من 
والتطوير  لال�ستثمار  ال�����س��ارق��ة  هيئة  وج��ه��ات 
)�سروق(، وي�سعدنا اأن نعلن للجمهور عن اأجندة 
العرو�ض والفعاليات الكاملة خالل الأيام املقبلة، 
ال��زوار الط��الع على تفا�سيل  حيث ميكن لكافة 
الإنرنت  على  الر�سمي  موقعنا  على  الربنامج 

ومن�سات التوا�سل الجتماعي«.

••  ال�شارقة-الفجر

ال�ساعر  الإم�����ارات ع�سوه  واأدب����اء  ك��ّت��اب  ه��ن��اأ احت���اد 
طالل �سامل ال�سابري لفوزه بجائزة ال�سارقة لل�سعر 
تنظمها  ج��ائ��زة  وه��ي  العا�سرة  ن�سختها  يف  العربي 
ب�سكل �سنوي دائرة الثقافة والإعالم بال�سارقة، وقد 

�ساحب  م��ن  ك��رمي��ة  برعاية   2011 ع��ام  اأطلقت 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
ال�����س��ارق��ة الرئي�ض  امل��ج��ل�����ض الأع���ل���ى ح��اك��م  ع�����س��و 
ال��ف��خ��ري لحت���اد ك��ت��اب واأدب����اء الإم�����ارات، و�سيكّرم 
مهرجان  من  ال�ساعر �سمن فعاليات الدورة ال� 18 
ال�سارقة لل�سعر العربي والذي �سيقام خالل الفرة 

�سيت�سمن  وال����ذي   2020 ي��ن��اي��ر   10 اإىل   5 م��ن 
فعاليات ثقافية متنوعة.

“حتى  منها  دواوي����ن  ع���دة  ���س��امل  ط���الل  ولل�ساعر 
تعود”، “خرير ال�سوء”، “برزخ الريح” اإ�سافة اإىل 
كتاب يف اأدب الرحالت بعنوان »اإماراتي يف نيجرييا« 
كما اأنه اإعالمي قدم عدة برامج تلفزيونية واإذاعية 

اأمري ال�سعراء يف ن�سخته الأوىل  و�سارك يف برنامج 
وح�سل على لقب »�ساعر ال�سفافية«.

الإم����ارات  واأدب�����اء  ك��ّت��اب  احت���اد  اإدارة  واأك����د جمل�ض 
ال�سعرية  بالقامات  ومتيزها  اجل��ائ��زة  اأهمية  على 
الكبرية التي نالت هذه اجلائزة من �سعراء الإمارات 

وال�سعراء العرب.

يُنظم للمرة الأوىل يف ال�شرق الأو�شط من 16 يناير – 1 فرباير 2020

»فرجن ال�سارقة« يقّدم عرو�سًا فنّية واإبداعّية عاملّية جلماهري الإمارة

طالل �سامل ع�سو احتاد الكتاب 
يفوز بجائزة ال�سارقة لل�سعر 

العربي بدورتها العا�سرة

ت�ساميم فنية يف مم�سى البحرية يف ميناء العرب تعك�س مزيجًا
 من الطابع الرتاثي الأ�سيل والت�ساميم املعا�سرة 

تقديرا  لعطائهم وما يقدمونه من �شعر يف حب الوطن ومو�شوعاته الجتماعية

جمل�س املحيان بالذيد يكرم كوكبة من �سعراء الوطن 
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اجلديدة  جتربتك  ع��ن  حدثينا   •
الكبري". "الأخ 

- اأتعاون يف امل�سل�سل مع الكاتب اأحمد 
اإ�سماعيل فاروق،  عبدالفتاح واملخرج 
وه���و م��ن الأع���م���ال ال��درام��ي��ة التي 
ال��ط��وي��ل��ة، وت�سل  ل��ل��درام��ا  ت��ن��ت��م��ي 
حلقاته اإىل 45 حلقة، واأ�سارك فيه 
مع جمموعة من الفنانني، منهم 
���س��دي��ق��ي حم��م��د رج�����ب، وعبري 
وغريهم،  جم��دي  وهبة  ���س��ربي، 
املكتوبة  امل�����س��ل�����س��الت  م����ن  وه�����و 
ب�سكل جيد للغاية، وي�سم كثريا من 

التفا�سيل احلياتية التي نراها.
رجب،  حممد  مع  للتعاون  تعودين   •

كيف وجدت هذا الأمر؟
- حممد �سديقي منذ �سنوات، ور�سحني 
ل��ل��ع��م��ل امل���خ���رج وامل����وؤل����ف، وحم��م��د من 
معها،  العمل  اأح���ب  ال��ت��ي  ال�سخ�سيات 
فهو ممثل جّيد للغاية وملتزم يف عمله، 
ف��ب��ال��رغ��م م��ن ���س��ع��وب��ة ال��ع��م��ل وتعّدد 
تقريباً  اأن��ن��ا  ل��درج��ة  الت�سوير،  م��واق��ع 
كل يوم يف مكان خمتلف، فاإنني اأحببت 
جيدا  فعل  رد  يجد  اأن  واأتوقع  العمل، 

للغاية لدى اجلمهور.
جلزء  حت�����س��ريا  ه���ن���اك  اأن  ت�����ردد   •

�ساد�ض من "�سل�سال الدم"؟
امل�سل�سل  ه��ذا  لأن  اأمت��ن��ى،  بالتاأكيد   -
اليومية،  ح��ي��ات��ي  م���ن  ج�����زءا  اأ����س���ب���ح 
اأ���س��رت��ي، فنحن  واأع��ت��رب فريق عمله ه��و 
العمل  وق�سة  طويلة،  ل�سنوات  معا  عملنا 
حت��ت��م��ل اأن ت���ك���ون ه���ن���اك اأج������زاء اأخ�����رى، 
بالتفا�سيل  مليئة  ال�����س��ع��ي��دي��ة  ف��ال��درام��ا 
يف  لكن  نناق�سها،  اأن  ميكن  التي  والق�سايا 
النهاية يرجع الأمر لل�سركة املنتجة واملخرج، 
جزء  تقدمي  يف  ال��ق��رار  اأ�سحاب  وحدهم  فهم 
الكتفاء مبا عر�ض حتى  اأو  العمل  جديد من 

الآن وحقق جناحا كبريا مع اجلمهور.
واآخرها  الأجزاء  عادة يف م�سل�سالت  • ت�ساركني 

ال�سبب؟ فما  الروحي"،  "الأب 
اأوج��د يف الأعمال اجليدة التي  اأن  - يهمني دائما 
ي�ساهدها  ع��ن��دم��ا  ال��وق��ت  ن��ف�����ض  ويف  يل،  ت�سيف 
الدم" مل  "�سل�سال  ويف  ب��امل��ل��ل،  ي�سعر  ل  اجل��م��ه��ور 
اجلمهور  العك�ض  على  اإطالقا  بامللل  امل�ساهد  ي�سعر 
ي�ساألني دوما عن متى �سنعود جمددا، وهذا يعني ان 
"الأب الروحي" ا�سركت  العمل جنح يف ر�سالته، ويف 

"حنة"  و�سخ�سية  رمي��ون مقار  املنتج  الثاين بر�سيح من  اجل��زء  يف 
الفعل عليها  وردود  بالن�سبة يل وخمتلفة  كانت مميزة  التي قّدمتها 

كانت اإيجابية للغاية.
املقبل؟ رم�سان  خالل  عمل  يف  �ستطّلني  • هل 

اأح�سم  ومل  الكبري"،  "الأخ  بت�سوير  من�سغلة  احل���ايل  ال��وق��ت  يف   -
موقفي من اأي م�سروع درامي لرم�سان، خ�سو�سا اأننا ن�سور ل�ساعات 

طويلة يومياً.
ال�سبب؟ فما  لبنان،  يف  املنتجني  اأحد  مع  اأخرياً  مل�سكلة  • تعر�ست 

- لي�ض منتجاً، و�سرحت ما حدث معي عرب �سفحتي على "في�سبوك" 
لتحذير زمالئي من التعامل مع هذا ال�سخ�ض، وما حدث اأنه جرى 
اأنه  ذل��ك  بعد  علمته  وم��ا  جانبه،  م��ن  يلتزم  ومل  وبينه،  بيني  ات��ف��اق 
اأبحث  لكنني مل  كثرية،  �سابقة  م�سكالت  ولديه  ملتزم،  �سخ�ض غري 
عنه وعن تاريخه قبل اأن اأوافق على العمل معه، وهذه غلطتي واأبلغت 

نقابة املمثلني لتخاذ الإجراءات الالزمة يف هذه الواقعة.
عالية"؟ "اأ�سوار  فيلم  يف  دورك  عن  • ماذا 

اأهم  من  فهو  قريباً،  ال�سينمائية  بال�سالت  الفيلم  عر�ض  اأترقب   -
الأعمال التي �ساركت فيها اأخريا، واأج�ّسد بالأحداث �سخ�سية فتاة من 
الت�سوير مع جمموعة  اأ�سرة فقرية للغاية، و�سعدت بالتعاون خالل 
مميزة من الفنانني، وق�سة العمل ل ميكن احلديث عنها يف الوقت 
واأمتنى  العمل،  فريق  مع  املنتجة  ال�سركة  اتفاق  على  بناء  احل��ايل، 
كبريا  جمهودا  بذلنا  اأننا  خا�سة  جيد،  ب�سكل  اجلمهور  ي�ستقبله  اأن 

لت�سويره والنتهاء منه بال�سورة املنا�سبة.
الأزرق". "احلوت  يف  جتربتك  عن  • حدثينا 

- انتهيت من ت�سوير الفيلم بالفعل، ويخرجه الفنان عالء مر�سي، 
تناق�ض م�سكالت يف  التي  الأف��الم  اأوىل جتاربه كمخرج، وهو من  يف 
الأزرق،  احل��وت  بلعبة  عالقة  لها  فالأحداث  وا�سح،  ب�سكل  جمتمعنا 

ل اأن يراها اجلمهور مع عر�ض العمل. لكن التفا�سيل اأف�سّ
فيه؟ دورك  عن  وماذا   ...•

- اأج�ّسد �سخ�سية فتاة لديها م�ساكل نف�سية، ومن خالل امل�ساكل التي 
لديها ن�ساهد كيف تتعامل مع َمن حولها، وكيف حتاول التغلب على 

هذه امل�سكالت، خا�سة اأنها جعلت عالقاتها مبن حولها متوترة.
عن  ماذا  اخلري"،  "�سباح  اجلديد  فيلمه  يف  اإي�ساف  مع  • ت�ساركني 

العمل؟
- انتهيت بالفعل من ت�سوير دوري فيه، وهو فيلم رومان�سي كوميدي 
اإي�����س��اف وك��وك��ي وم�سطفى ه��ري��دي واإمي���ي �سامل،  اأ���س��ارك فيه م��ع 
يف  للغاية  متميزة  كانت  الت�سوير  واأج���واء  ف�سل،  اأ�سامة  ويخرجه 
امل�ستوى  على  �سداقة  جتمعنا  عمل  كفريق  اأن��ن��ا  خا�سة  الكوالي�ض، 

ال�سخ�سي.
الفيلم؟ يف  والدور  ال�سخ�سية  هي  • وما 

اإعالنات يحب فتاة عندما  اإي�ساف وهو خمرج  اأق��وم بدور �سديقة   -
ي�ساهدها من اأول مرة، وتقوم بدورها اإلهام عبدالبديع، ومن خاليل 
ومن خالل �سديقه اأحمد التهامي يعرف عنها اأكر ويحاول التعرف 
اأن  خا�سة  ت���دور،  التي  وامل��واق��ف  بينهما  يحدث  م��ا  ون�ساهد  عليها، 
عالقة  وك��اأن��ه��ا  وت��ب��داأ  امل�سكالت،  م��ن  تخلو  ل  العاطفية  عالقتهما 

عمل.

نادين جنيم تك�سف عن وجهها الآخر!
الفن  ب�سوؤون  معنية  اعالمية  م�سادر  اأف���ادت 
اأن ت�سوير م�سل�سل 2020 بداأ فعاًل يف لبنان 
والكاتبة  اأ���س��م��ر  فيليب  امل��خ��رج  اج��ت��م��اع  ب��ع��د 

نادين جابر والكاتب بالل �سحادات.
وعلى الرغم من الأو�ساع ال�سعبة التي يعاين 
�سرورة  على  اأ�سمر  فيليب  اأ�سّر  لبنان،  منها 
للبدء  معهم  ال��ت��ع��اق��د  واإن���ه���اء  املمثلني  ج��م��ع 

بعملية الت�سوير؛ 
ال�سنة  ب��داي��ة  ح��ت��ى  ينتظر  اأن  ي��ري��د  ل  ف��ه��و 
امل��ق��ب��ل��ة والإط����ال����ة يف ال��ت�����س��وي��ر ح��ت��ى حلول 
�سهر رم�سان كما ح�سل يف املو�سم ال�سابق مع 

م�سل�سل "خم�سة ون�ض".
املمثلني  م���ن  جم��م��وع��ة  اأن  ذك�����ره  اجل���دي���ر 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني ���س��ي��ت��واج��ه��ون م���ن خ����الل ق�سة 
ويده  خ��ويل،  ق�سي  ال�سر  يف  يقودها  ع�سابة 
م��ن بني  وُع��ل��م  ن�سيب جن��ي��م،  ن��ادي��ن  اليمنى 
ليليان  والفنانة  ال�سيد  خالد  الفنان  املمثلني 
على  ال�سورية،  الوجوه  من  وجمموعة  منري 
اأن تكون الأح��داث بني بريوت ودم�سق كمربر 
ولكنته  امل�����س��ل�����س��ل  يف  خ����ويل  ق�����س��ي  ل���وج���ود 

ال�سورية.

الع�شابة" "قيادة 
العام  الدرامية  اأن قّدمت جنيم جتربتها  بعد 
املا�سي يف م�سل�سل "خم�سة ون�ض" الذي كانت 
اأن  ُعلم  واح���دة،  اجتماعية  طبقة  يف  تنح�سر 

الطبقة  امل��ّرة �سركز فيه على  يف عملها هذه 
من  الكثري  ت�سبه  التي  املتو�سطة  الجتماعية 
ت�سابه  اأي  عن  نهائياً  لتبعد  العربي  اجلمهور 
وبني   2020 اجل��دي��د  م�سل�سلها  ب��ني  يجمع 

جتربتها يف املو�سم الرم�ساين املا�سي.
ُيذكر اأن نادين ن�سيب جنيم �ستعمل على جت�سيد 
�سخ�سية الع�سابة اأو قيادة املافيا بطريقة مل 
نعهدها من قبل يف اأدوارها ال�سابقة، وبالتايل 
�ستك�سف عن وجه اآخر لنجيم قد يكون بعيداً 
بها  ُع��رف��ت  ال��ت��ي  الرومان�سية  ع��ن  امل���رة  ه��ذه 
ل�����س��ّت ���س��ن��وات م��ن ت��اري��خ ت��ق��دمي م�سل�سالت 

عربية م�سركة.
اأما الت�سوير، ف�سيكون يف لبنان حتى ال�ساعة 
املتعلقة  ال��ت��ف��ا���س��ي��ل  ك���اف���ة  اإن����ه����اء  ب��ان��ت��ظ��ار 

بامل�سل�سل قريباً.

لوك ق�شي
ورغ�����م ظ���ه���ور ق�����س��ي ب���ل���وك خم��ت��ل��ف خالل 
ت�سويرية  جل�سة  ن�سر  حيث  املا�سية،  الفرة 
ج��دي��دة ق��ب��ل اأي����ام وب����دا ف��ي��ه��ا ب��ل��وك خمتلف 
اللوك  ي�ستقر على  الآن مل  لكنه حتى  متاماً، 
�سمن  فيها  يظهر  التي  لل�سخ�سية  النهائي 
اأحداث امل�سل�سل حيث يعقد جل�سات عمل خالل 
لال�ستقرار  امل�سل�سل  فريق  مع  املقبلة  الفرة 
التي �سيظهر  لل�سخ�سية  النهائي  ال�سكل  على 

بها �سمن الأحداث.

)�شل�شال الدم( اأ�شبح جزءا من حياتي اليومية

رندا البحريي: يهمني 
دائما التواجد يف 
الأعمال اجليدة

توا�شل الفنانة رندا البحري ت�شوير دورها يف م�شل�شل "الأخ 
الكبر" مع الفنان حممد رجب، املقرر عر�شه على ال�شا�شات 
�شينمائية  جتربة  من  اأك��رث  عر�ض  ترتقب  وق��ت  يف  قريبًا، 
وكوالي�ض  امل�شل�شل  عن  رن��دا  تتحدث  احل��وار،  هذا  ويف  جديدة. 
ت�شويره، اإ�شافة اإىل م�شاريعها ال�شينمائية، وحقيقة وجود 

جزء جديد من م�شل�شل "�شل�شال الدم".

عبري �سربي تنق�س وزنها 
اأفادت م�سادر فنية اأن املمثلة امل�سرية عبري �سربي تخ�سع لنظام غذائي، 
من اأجل اإنقا�ض وزنها واإ�ستعادة ر�ساقتها ب�سكل اأكر، ل�سيما واأنها تعاقدت 
على امل�ساركة يف اأكر من عمل فني خالل الأيام املا�سية، وترغب يف الظهور 
�سواء يف  الأخ���رية،  عليها يف ظهورها  ما مت مالحظته  وه��ذا  ب�سكل مميز 

جل�سات الت�سوير اأو ح�سورها مهرجان القاهرة ال�سينمائي.
مع   ،"2 ح��رب  "طلعت  فيلم  يف  الأوىل  م�ساهدها  ت�سوير  �سربي  وب���داأت 
امل��خ��رج جم��دي اأح��م��د علي مطلع ه��ذا الأ���س��ب��وع، يف اأح��د امل��ن��ازل مبنطقة 

و�سط البلد.
اأحمد وفيق، دلل  ي�سارك يف بطولة الفيلم ح�سني فهمي، �سمري �سربي، 

عبد العزيز، وحممود قابيل.

�سريين ر�سا : ل اجابة لدّي 
على ال�سئلة الفرتا�سية

خالل  دي��اب،  عمرو  باله�سبة  عالقتها  عن  ر�سا  �سريين  الفّنانة  حتّدثت 
َطّيبة  ع��الق��ة  اأّن  ب��ال��ع��رب��ي��واأّك��دت   The Insider برنامج  م��ع  لقائها 
جتمعهما. وقالت يف رّده��ا  على �سوؤال: هل توافقني على الظهور معه يف 
اأّي فيديو كليب لو طلب منها، فرّدت �سريين، قائلة: )اإّنه �سوؤال افرا�سي، 
حديثها،  يف  �سريين  وتابعت  عندي(.  اإجابة  ملها�ض  الفرا�سية  الأ�سئلة 
بنتي و�سديقي وهيف�سل طول عمره يف حياتي  اأب��و  دي��اب  قائلة: )عمرو 
طول، عمرنا هنف�سل يف حياة بع�ض، وبحبه وبحرمه، ولو طلب مني اأي 

حاجة ولو يف مقدرتي اأعملها اأكيد هعملها(.
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ريا�سات حتميك من ه�سا�سة العظام 
العظام  لتقوية  وال�����س��روري��ة،  املهمة  الأم���ور  اأح���د  ال��ب��دين،  الن�ساط  يعد 
وحمايتها من اله�سا�سة، مع التقدم يف العمر، وهذا ما اأكده معهد اجلودة 

والقت�سادية يف القطاع ال�سحي باأملانيا.
وتعترب املراأة الأكر عر�سة لالإ�سابة مبا يعرف ب�"ه�سا�سة العظام"، حيث 
تنخف�ض كثافة العظام يف وقت مبكر وب�سكل اأ�سرع، وهو ما يزداد معه خطر 

ك�سور العظام، خا�سة بعد انقطاع الطمث.
ولفت املعهد اإىل الدور الذي من املمكن اأن تلعبه ممار�سة الريا�سة، التي 
يحمل فيها ال�سخ�ض وزن ج�سمه، ومنها الريا�سات الأربع التالية: �سعود 
ال��ق��وة، وذل���ك على عك�ض الريا�سات  ال���درج، واجل���ري، وامل�����س��ي، ومت��اري��ن 

الأخرى مثل: ال�سباحة وركوب الدراجات، التي تزيد قوة التحمل.
الأ�سبوع،  45 دقيقة يف  م��رات ملدة  بالتدريب ثالث  الأمل��اين  املعهد  ون�سح 
لك�سور  تعر�سوا  والذين  العظام،  به�سا�سة  امل�سابني  لالأ�سخا�ض  وبالن�سبة 

�سابقة، فاإنه يتعني عليهم طلب امل�سورة الطبية لختيار التمرين املنا�سب.

يحافظ على �شحة العن والدماغ

 6 فوائد لتناول البي�س بانتظام
رغ����م حت���ذي���رات ط��ب��ي��ة ���س��اب��ق��ة م���ن الإك����ث����ار م���ن ت���ن���اول ال��ب��ي�����ض ب�سبب 
الكول�سرول، فاإن تقارير اأخرى اأكدت وجود فوائد عديدة للبي�ض، ودعت 

اإىل تناوله يوميًّا.
واأكد خرباء التغذية اأن تناول البي�ض بانتظام يحقق العديد من الفوائد 

ال�سحية؛ منها:
ي�سعر  الإن�سان  ويجعل  ال��زائ��د،  ال��وزن  من  التخل�ض  يف  ي�ساعد  اأن��ه  اأوًل- 
بال�سبع لفرة طويلة؛ ب�سبب احتوائه على الفيتامينات والعنا�سر املفيدة 

للج�سم، كما اأن بيا�ض البي�ض ي�ساعد يف تكوين الع�سالت.
ثانًيا- مينع ال�سعور بالتعب الذي يظهر خالل فرة العمل؛ لحتوائه على 
دهون واأحما�ض اأمينية هامة، وعلى فيتامني В12، التي ت�ساهم يف اإنتاج 

الطاقة الالزمة للن�ساط البدين والفكري.
ثالًثا- يحافظ على الب�سر و�سحة العيون؛ لحتوائه على م�سادات اأك�سدة، 
اإعتام العد�سة  "اللوتني وزياك�سانتني"، التي متنع الإ�سابة باأمرا�ض  مثل 

وال�سمور البقعي والعمى.
مركب  على  اح��ت��وائ��ه  ب�سبب  ل��ل��دم��اغ؛  املعرفية  ال��وظ��ائ��ف  يح�سن  راب��ًع��ا- 
مرور  مبنع  تقوم  التي  اخلاليا  اأغ�سية  ت�سكيل  يف  ي�ساهم  "كولني" الذي 
اجلهاز  ن�ساط  لتنظيم  "كولني"  مركب  اجل�سم  ي�ستخدم  كما  ال�سموم، 

الع�سبي والذاكرة.
"كولني"  الل��ت��ه��اب��ات يف اجل�����س��م؛ لح��ت��وائ��ه على م��رك��ب  خ��ام�����ًس��ا- يقلل 
التهابات  م�سببات  تواجه  التي  الأمينية،  والأحما�ض  الأك�سدة  وم�سادات 

اخلاليا والأن�سجة.
���س��اد���ًس��ا- ي��ع��زز ج��ه��از امل��ن��اع��ة؛ لح��ت��وائ��ه على م���واد مغذية لزم���ة لإنتاج 

الأج�سام امل�سادة.

مكتوب؟ د�شتور  اول  �شاحب  • من 
- هو جون ملك اجنلرا وقد وقع ميثاق الكاجنا كارتا الذي يعترب اول 

د�ستور مكتوب يف العامل وكان ذلك عام 5121. 
؟  العم  هو  • من 

الزعيم  الفيتنامي  الوطني  التحرير  بطل  على  اطلق  لقب  هو  العم 
الفرن�سي  ال�ستعمار  ن�سال بالده �سد  قاد  الذي  املنا�سل هو�سي منه 
من  التا�سع  يف  ول��د  ك��وجن  �سنيه  جنوين  ال�سل  يف  ويدعى  والياباين 

مايو عام .981 ومات يف الثالث من �سبتمرب من عام 9691.
مدغ�شقر؟ قرد  عن  تعرف  • ماذا 

- قرد مدغ�سقر هو يف ال�سل نوع من القرود يعترب ال�سغر حجما يف 
العامل وهو نادر الوجود من نوع )ماكي( ويعي�ض يف مدغ�سقر ويراوح 
بالطول  وذنبه  �سم   5،21 مابني  النوع  ه��ذا  من  البالغ  القرد  ط��ول 
نف�سه، ويبلغ وزنه من 54 اإىل 58 جراما هذا النوع نادر جدا و�سجل 

يف او�ساط الثمانينات وجود 3 حيوانات منه فقط.

مطهر. اأقوى  هو  الدموع  با�سم  يعرف  الذي  و  بالعينني  املحيط  ال�سائل  اأن  تعلم  • هل 
الإن�سان.  يبكي  عندما  املخ  يفرزها  لالأمل  م�سكنة  كيميائية  مواد  على  حتتوي  الدموع  اأن  تعلم  • هل 

و  العجز  و  الهرم  اأ�سابها  التي  احلمراء  الدموية  الكرات  ته�سيم  هي  للطحال  وظيفة  اأهم  اأن  تعلم  • هل 
ي�ساركه يف هذه املهمة الكبد. 

جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  الفيل  جلد  �سمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ل  الإن�سان  جلد  �سمك  اأن  تعلم  هل   •
الإن�سان يحتوي على عدة اآلف من الغدد التي تفرز العرق بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد با�ستثناء 

جفون العينني. 
قد  يكون  �سنة   80 خالل  يف  اأي   .. يومياً  خطوة  األف   20 مبعدل  مي�سي  العادي  الرجل  اأن  تعلم  • هل 

طاف حول العامل �ستة مرات. 
ثمانني �سربة يف  العادي  الإن�سان  قلب  فعدد �سربات   ، اجل�سم  تتاأثر بحجم  القلب  نب�سات  اأن  تعلم  • هل 
اأما قلب الع�سفور   .. 700 �سربة يف الدقيقة  الفاأر  25 �سربة يف الدقيقة .. و يف  الدقيقة .. و يف الفيل 

فعدد �سرباته 1000 �سربة يف الدقيقة. 
.. و الدموع التي يفرزها   • هل تعلم اأن الطفل حديث ال��ولدة يبكي يف املتو�سط مدة 113 دقيقة يومياً 

ت�ساعد كثرياً على رعاية �سحته العامة .. 

العا�صفة 
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التفاح وال�شرطان
اأن  اأك��د بحث جديد من نوعه، 
 � تناول التفاح كل يوم يخف�ض 
باإذن اهلل � خماطر خم�سة اأنواع 

خمتلفة من ال�سرطان.
ووجد العلماء اأن تناول تفاحة 
يف اليوم تخف�ض خطر الإ�سابة 
ب�سرطان الرئة والأمعاء والفم 
اأورام  اأو  ال��ه�����س��م��ي  واجل���ه���از 
الذين  بالنا�ض  باملقارنة  الثدي 
نادرا اأو اأبدا ما ياأكلون الفاكهة.

ولتاأكيد نتائج البحث، ا�ستعر�ض العلماء جامعة بريوجيا الإيطالية اأكر 
من 40 درا�سة �سابقة، ووجدوا اأن تناول التفاح يومياً يقلل خطر الإ�سابة 

ب�سرطان املعدة واملريء مبقدار الن�سف تقريباً.
مبعدل  التفاح  حمبي  بني  الرئة  ب���اأورام  الإ�سابة  معدلت  انخف�ست  كما 

اخلم�ض. مبقدار  الثدي  �سرطان  حالت  تخفي�ض  مت  حني  يف   25%
الفواكه  ت���ن���اول  اأن  ي��ع��ت��ق��د  ف���رة ط��وي��ل��ة  م��ن��ذ  اأن����ه  اإىل  ال��ع��ل��م��اء  واأ����س���ار 
اإتباع  مع  ال�سرطان  من  عديدة  اأن��واع  �سد  وقائي  تاأثري  لها  واخل�سروات 

نظام غذائي �سحي.
الغذائية  الأ�سلحة  واح��د من  التفاح هو  اأن  اإىل  العلماء  ذل��ك، خل�ض  ومع 

الأقوى �سد الأورام التي تهدد احلياة.

ممثل بوليوود �شاين كو�شال واملمثلة رو�شار ديلونو�ض خالل الرتويج لفيلم Bhangra Paa Le القادم يف اأمريت�شار. )ا ف ب(

يكن  البي�ض ومل  اللون  واح��دا فقط هو  لونا  كلها حتمل  الغابة  كانت حيوانات  الزمان  ق��دمي  ان��ه يف  يحكي 
مييزها غري احجامها لذلك كان كل منهم يبحث عن طريقة يغري بها من جلده ولكن دون جدوى .. ويف يوم 
هبت عا�سفة �سديدة على الغابة وقرر اجلميع ان يختبئوا حتى ل ي�سيبهم مكروه ، فجرى كل يف مكان وتفرقوا 
ب�سدة، جرى ال�سد م�سرعا وهناك يف منطقة ف�سيحة غمرته الرمال ومل ي�ستطع اخلروج، فظل �سجينا لتك 
الرمال مقيد احلركة، اما النمر فقد جرى ب�سرعته الفائقة لكنه وقع داخل بع�ض اغ�سان ال�سجار املتداخلة 
وكانت تدب  ال�سائعة  ابنتها  اخ��ذت جتري وهي تبحث عن  الزرافة اجلميلة  اخل��روج، �سديقتنا  ي�ستطع  ومل 
فوق  واختباأ القرد  تهتم،  مل  لكنها  ويت�سخ  اجلميل  املم�سوق  ج�سدها  على  فيتطاير  بقوة  الطمي  يف  اقدامها 
ال�سجار رمبا تداريه وحتميه، والدب اخذ يتزحلق على �ساطئ البحرية من ثقل وزنه كلما قام وقع حتى اكت�سي 

بالطمي الرمادي وال�سود ومل يفر منهم ال من دخل بياته ال�ستوي مبكرا .
 اما ال�سلحفاة امل�سكينة فقد دا�سها الفيل فك�سر ظهرها لكنه تاأ�سف لها وحملها معه فمنحها وحيد القرن مادة 
�سمغية ا�ستطاعت بها ان تل�سق قطع عظمها وتعيدها كما كانت قوية وعاد هو ليختبىء و�سط مياه الربكة 
ال�سحلة وهكذا ا�ستمر الو�سع كر وفر حتى هداأت العا�سفة فخرج اجلميع من خمابئهم..  خرج ال�سد من 
اما  اجلميل  ال�سكل  هذا  فمنحها  الزرافة  بج�سد  الطمي  ،الت�سق  اللون  هذا  على  عمره  ط��وال  وبقي  الرمال 
الغ�سان فقد جعلت النمر خمططا والقرد بقي على حاله وعندما عط�ض بقوة تطاير الطمي من فوق وجهه 
ونزل على الفهد فجعل جلده مرقطا فاأعجب جدا بهذا ال�سكل وبقي عليه اما ال�سلحفاة فبقي ظهرها كما 
نعرفه نحن الن والفيل الذي كان يحمل جذوع ال�سجار فوق ظهره غريته املياه البنية اللون التي كانت تنزل 
من جذوع ال�سجار على جلده فاكت�سب لونا لباأ�ض به والذئاب التي كانت حبي�سة اجلبل ح�سرت وقد تغري 
جلدها اما الدب الذي دخل يف بياته ال�ستوي فقد احتفظ بجلده البي�ض وا�سدقاوؤه احتفظوا بلون الطمي ... 

الن الكل معجب ب�سكله ولول العا�سفة ل�ستمرت احليوانات بي�ساء.

اأهم الفيتامينات التي يحتاج اإليها ج�سمك بعد الولدة
قد تظنني اأن ج�سمك يحتاج اإىل املزيد 
من الفيتامينات خالل فرة احلمل من 
اأج���ل ت��غ��ذي��ة اجل��ن��ني، وب��ع��د ال����ولدة ل 

يكون بحاجة اإليها.
بعد  ج�������س���م���ك  اأن  احل����ق����ي����ق����ة  ل����ك����ن 
الغذائية  العنا�سر  اإىل  يحتاج  ال���ولدة 
اآثار  التعايف من  اأجل  والفيتامينات من 
اأج���ل م�ساعدتك  م��ن  واأي�����س��اً  ال�����ولدة، 
حتتاج  حيث  الطبيعية،  الر�ساعة  على 
غذائية  ع��ن��ا���س��ر  اإىل  امل��ر���س��ع��ة  امل������راأة 
وف��ي��ت��ام��ي��ن��ات اأك����ر م���ن امل�����راأة ال��ت��ي ل 
ت��ر���س��ع، وه���ذا م��ن اأج���ل احل��ف��اظ على 
ميكنك  وج���ودت���ه.  ال��ث��دي  حليب  اإدرار 

الغذائية  ال��ع��ن��ا���س��ر  ع���ل���ى  احل�������س���ول 
عن  جل�سمك  ال���الزم���ة  وال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات 
طريق التغذية املتوازنة، خا�سة احلبوب 
الكاملة، والبقول، واملك�سرات، واللحوم، 
والألبان، بالإ�سافة اإىل التعّر�ض لأ�سعة 
ه��ذا عليِك  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى  ال�سم�ض، 
الغذائية  املكّمالت  تناول  يف  ال�ستمرار 
الأقل،  ال��ولدة على  بعد  اأ�سابيع   6 مل��دة 
ال�سفاء ب�سرعة من  حتى ت�ساعدك على 
الر�ساعة  فر�سة  وت��زي��د  ال����ولدة،  اآث���ار 
الطبيعية. واإليِك اأهم الفيتامينات التي 

يحتاج اإليها ج�سمك بعد الولدة:
- ح��م�����ض ال��ف��ول��ي��ك: وحت��ت��اج��ني بعد 

من  م���ي���ك���روغ���رام   500 اإىل  ال�������ولدة 
حم�ض الفوليك يومياً، حيث يوؤدي دوراً 

مهماً يف تعزيز �سحة الدم والقلب.
اإىل  - فيتامني د: وحتتاج الأم املر�سعة 
2000 اإىل 4000 وحدة من فيتامني 

د يومياً.
- احلديد: حتتاج املراأة بعد الولدة اإىل 

يومياً. احلديد  من  ملغ   45
بعد  الأم  وحتتاج  ج:  فيتامني   -

الولدة اإىل تناول 120 ملغ 
"�سي"،  ج  ف��ي��ت��ام��ني  م����ن 
على  اجل�������س���م  ل���ي�������س���اع���د 

امت�سا�ض احلديد.


