
�ص 22

�ص 27

�شرطة دبي تهنئ املوظفني 
بعودتهم اإىل العمل وت�شدد على 

اللتزام بالإجراءات الوقائية

ح�سن الرداد:

 اأرف�ض ح�شري يف نوعية 
حمددة من الأدوار

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

علماء يكت�ضفون �أقوى �أج�ضام م�ضادة لكورونا
حيوان  يف  م�ضادة  "اأج�ضام  اكت�ضاف  الت�ضيليني  العلماء  من  فريق  اأعلن 
الألبكة تعد الأقوى يف العامل" يف مكافحة فريو�س كورونا امل�ضتجد. وقال 
اليخاندرو روخا�س رئي�س التجارب ورئي�س خمترب التقنية البيولوجية 
�ضتواجه  امل�����ض��ادة  "الأج�ضام  ت�ضيلي  يف  او����ض���رال  ج��ام��ع��ة  يف  ال��ط��ب��ي��ة 
الفريو�س ولكن لن تق�ضي عليه متاماً، اإل اأنه ميكن لال�ضخا�س الذين 
البعيد يف  املدى  ت�ضاعد على  اأخ��رى  اأج�ضام م�ضادة  العالج خلق  يتلقون 
تقوية مناعتهم". ويدر�س علماء من جميع انحاء العامل �ضبل ال�ضتفادة 
من اجلهاز املناعي لف�ضيلة اجلمليات يف مكافحة فريو�س كورونا امل�ضتجد 
لنها تنتج نوعاً من الأج�ضام امل�ضادة اكرث ب�ضاطة وكفاءة يف التعرف على 
يف  او���ض��رال  جامعة  يف  العلماء  فريق  ويجرى  والبكترييا.  الفريو�ضات 
اإ�ضبانيا،  يف  العلمية  لالأبحاث  الأعلى  املجل�س  يف  تاأهل  وبع�ضهم  ت�ضيلي 
نتائج  لتحقيق  ا�ضهر  �ضتة  نحو  حتتاج  امل�ضادة  الأج�����ض��ام  ح��ول  درا���ض��ات 
نحو  لتغطية  التمويل  ما من  بنوع  روخا�س  ذل��ك، طالب  ومع  مر�ضية. 

مليوين دولر تكلفة التجربة، موؤكداً اأنها "ق�ضية هامة عاملياً ووطنياً".

مطار يبتكر �أحدث �ضيحات ك�ضر �لإغالق
وب��اء فريو�س  بفعل  املمنوع  لل�ضفر  العامل  املاليني عرب  ت�ضوق  يف ظل 
كورونا، ابتكر مطار يف تايوان حال فريدا ملن يريدون تذكر التجربة 
ب��ع��د ان��ق��ط��اع ط��وي��ل ع��ن ال���رح���الت. و�ضيعطي م��ط��ار ���ض��ون��غ�����ض��ان يف 
"للتظاهر بال�ضفر"، من خالل القيام بجولة  العا�ضمة تايبيه فر�ضة 
وال�ضوق  الهجرة  �ضباط  عرب  امل��رور  جتربة  وا�ضتعادة  مرافقه  داخ��ل 

احلرة وال�ضعود على منت الطائرة، ثم النزول والعودة اإىل املنزل.
مغادرة  ميكنك  "ل  الإن��رن��ت:  يف  املطار  موقع  على  من�ضور  يف  وج��اء 
تايوان. تظاهر بال�ضفر اإىل اخلارج يف �ضونغ�ضان"، املطار الأ�ضغر بني 
مطارين دوليني يف تايبيه. وتوقفت ال�ضياحة الدولية ب�ضكل �ضبه كلي 
يف معظم اأنحاء العامل، حيث اأغلقت البلدان حدودها يف حماولة لتجنب 
تف�ضي فريو�س كورونا الذي اأ�ضاب حتى الآن نحو 8 ماليني �ضخ�س يف 
العامل. واأغلقت تايوان حدودها يف �ضهر مار�س املا�ضي، ول تزال البالد 
مغلقة اأمام ال�ضياح الأجانب من اخلارج. وبح�ضب ما ن�ضره موقع مطار 
�ضونغ�ضان على الإنرنت، �ضتكون هناك 3 جولت للتظاهر بال�ضفر اأيام 
يوليو املقبل. وقال ت�ضيه ت�ضينغ وانغ نائب مدير  �ضهر  من  و7  و4   2
للزوار  و�ضت�ضمح  يوم  ن�ضف  �ضت�ضتغرق  اجل��ولت  اإن  �ضونغ�ضان،  مطار 
بتجربة ما �ضيكون عليه احلال يف ق�ضم الهجرة عند املغادرة، ثم ركوب 
الطائرة. واأ�ضاف وانغ اأن الأ�ضخا�س الذين مل تتح لهم الفر�ضة للقيام 
برحالت دولية يف �ضونغ�ضان، ميكنهم ا�ضتخدام هذه الفر�ضة لتجربة 

ومعرفة املزيد عن ال�ضفر، وكذلك خدمات ومرافق املطار.

مدّر�ضون لتعليم �لأطفال �ملحرومني 
ب�ضبب  التعليم  م��ن  تالميذه  ي��ح��رم  اأن  ���ض��وروت��و  انريكو�س  يرف�س 
املدار�س،  اإغ��الق  على  اإندوني�ضيا  اأرغ��م��ت  التي  كوفيد19-  جائحة 
بلدتهم  اإىل  للتوجه  اأ�ضبوع  ك��ل  يف  النارية  دراج��ت��ه  امل��ّدر���س  فريكب 
النائية يف كينالن. مير عرب دروب جبلية متعرجة ليعطي درو�ضاً يف 
عائالت فالحني فقراء يف و�ضط جزيرة جاوة حيث ل ت�ضكل احل�ض�س 
الرجل  وي��ق��ول  الإن��رن��ت.  ب�ضبب غياب خدمة  خ��ي��اراً  الإل��ك��رون��ي��ة 
البالغ 57 عاماً: "ما من اأحد يرغمني على ذلك، لكن �ضيئاً يف داخلي 
الذنب"  "ببع�س  ي�ضعر  اأن��ه  ويو�ضح  بذلك".   القيام  اإىل  يدفعني 
الدرو�س  اإعطاء  اإىل  تدعو  التي  الر�ضمية  التعليمات  احرامه  لعدم 
هنا  "الواقع  لكن  التالميذ  بح�ضور  توفريها  ومتنع  الإنرنت  عرب 
اإىل  ال��ت��واج��د  ه��و  ال��وح��ي��د  "احلل  وي�ضيف  �ضعبة".  امل��ه��م��ة  يجعل 
انطلق  وق��د  الآخر".  تلو  منزل  يف  التعليم  وتوفري  التالميذ  جانب 
اأي�ضاً على الطرقات متحدين الفريو�س والأمطار  اآخرون  مدّر�ضون 
الغزيرة اأحياناً والدروب املوحلة لتوفري التعليم املنزيل يف اأرجاء هذا 
الأرخبيل املرامي الأطراف الواقع يف جنوب �ضرق اآ�ضيا. ويزور اأفان 
فتح الرحمن وهو مدر�س يف املرحلة البتدائية 11 تلميذاً يف اليوم 
عرب  من�ضورات  يف  جتربته  وي�ضف  ج��اوة  �ضرق  م���ادورا  ج��زي��رة  على 
في�ضبوك يت�ضاركها كثريون. ويقر بانه يخ�ضى اأحياناً اأن مير�س "اإل 
اأن دعوة التعليم اأقوى من ذلك. ل ي�ضعني اأن اأبقى يف منزيل مع علمي 
اأن تالميذي ل ميكنهم الدرا�ضة ب�ضكل �ضليم". فثلث الإندوني�ضيني 
وبع�س  الإنرنت،  اإىل خدمة  يفتقرون  260 مليوناً  البالغ عددهم 

البلدات ل حتظى بالتيار الكهربائي حتى.
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فقاعات �جتماعية 
للتخفيف من عزلة كورونا

"فقاعات"  عليها  اأط��ل��ق��ت  م��ا  بت�ضكيل  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  ال�ضلطات  �ضمحت 
اجتماعية، اعتبارا من اأم�س الأول ال�ضبت، �ضمن خطط تخفيف اإجراءات 
العزل العام يف البالد تدريجا، ملكافحة وباء كورونا. وي�ضمح هذا الإجراء، 
للبالغني الذين يعي�ضيون مبفردهم، من تكوين "فقاعة"، مع اأ�ضرة اأخرى. 
منازل  ب��زي��ارة  اجل���دة،  اأو  للجد  امل��ث��ال  �ضبيل  على  �ضي�ضمح  ذل��ك،  مبوجب 
م�ضافة  ل��رك  احلاجة  دون  من  معهم،  ليلة  وق�ضاء  واأحفادهم،  اأبناءهم 
التباعد الجتماعي. غري اأن هذا التغيري، ي�ضتثني من يعانون من م�ضاكل 

�ضحية.
وردود  اجل��دي��دة،  التغيريات  ه��ذه  ح��ول  تقريرا  نيوز،  �ضكاي  موقع  ون�ضر 
الفعل حولها. فبالن�ضبة لآمي داونز، وهي اأم لطفلني دون �ضن اخلام�ضة، 
اأتاح عامل الإنرنت فر�ضة احل�ضول على الدعم عن بع�س من الأ�ضدقاء 
ب�ضكل  اآخ��ري��ن  اأ�ضخا�س  م��ع  للتفاعل  حاجتها  تخفي  ل  لكنها  والعائلة، 

مبا�ضر.
األيك�س  ل�ضديقتها  الجتماعية،  "الفقاعة"  اإج���راء  ف�ضي�ضمح  ال��ي��وم،  اأم��ا 

والتي تعي�س مبفردها، من الن�ضمام اإىل عائلتها.
املنزل  اإىل  ت��اأت��ي  اأن  ل�ضديقتي  ميكن  "الآن  ن��ي��وز:  ل�ضكاي  داون���ز  وت��ق��ول 
وتق�ضي معنا بع�س الوقت، �ضيكون الأمر رائعا حقا. لكن بالن�ضبة يل �ضوف 

يجتمع هاري مع �ضديقه و�ضيحظيان بقليل من املرح."
لكن الإج��راء اجلديد، ل يلقى ا�ضت�ضحان اجلميع. اإذ جتد ثيا جايف، وهي 
اأم عزباء، ظلت تعمل طوال فرة الإغالق، �ضعوبة يف التفكري مبن �ضتدعو 

لالن�ضمام اإىل "الفقاعة".

كيف ميكنك ح�ضور �أ�ضبوع لندن 
لالأزياء بن�ضخته �لإلكرتونية؟

يف اأبريل )ني�ضان( املا�ضي، اأعلن جمل�س 
الأزياء الربيطاين اأن اأ�ضبوع لندن لأزياء 
يقت�ضر على  لن  ال�ضنوي  ن�ضف  الرجال 
املالب�س الرجالية فقط و�ضي�ضبح رقمياً 
على  املمتد  ت��اري��خ��ه  ع��رب  الأوىل  للمرة 
مدى 40 عام. ومت اتخاذ قرار النتقال 
اأزمة  �ضوء  يف  الف��را���ض��ي  العر�س  اإىل 
الأوىل  املحاولة  وميثل  كورونا،  فريو�س 
باإر�ضادات  ل��الل��ت��زام  الأزي������اء  ل�����ض��ن��اع��ة 
متطلبات  وتوفري  الجتماعي،  التباعد 
امل�����ض��م��م��ني و����ض���ط اإغ������الق ج��م��ي��ع دور 
كارولني  وق���ال���ت  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة.  ال��ع��ر���س 
را�س، الرئي�ضة التنفيذية ملجل�س الأزياء 
اإىل  النظر  ال�ضروري  "من  الربيطاين 
والتعاون  ال��ت��غ��ي��ري  وف���ر����س  امل�����ض��ت��ق��ب��ل 
والبتكار. اإن الوباء احلايل يقودنا جميعاً 
اإىل التفكري ب�ضكل اأكرث جدية يف املجتمع 
اأن نعي�س  ال��ذي نعي�س فيه، وكيف نريد 
حياتنا، وكيفية بناء الأعمال التجارية". 
اإن�ضاء من�ضة  "من خالل  را�س  واأ�ضافت 
ثقافية لأ�ضبوع الأزي��اء، فاإننا نتكيف مع 
احتياجاتنا  لينا�ضب  ال��رق��م��ي  الب��ت��ك��ار 
نبني  اأم���راً  ليكون  اأف�����ض��ل،  ب�ضكل  ال��ي��وم 

عليه كمعر�س عاملي للم�ضتقبل".

كيف نعقم �لحذية ونتخل�ص 
من ر�ئحتها �لكريهة؟ �ص 23

�لتدخني يوؤذي �لعني
ال��ع��ادات ال�ضارة  اأك���رث  ال��ت��دخ��ني يعد م��ن  اإن  ال��دك��ت��ور ع��م��ار �ضفر  ق��ال 
اأربع  بن�ضبة  بالعمى  لالإ�ضابة  عر�ضة  اأك��رث  املدخنون  يعترب  اإذ  للعيون، 

مرات مع تقدم ال�ضن، وذلك وفق درا�ضة للمجلة الطبية الربيطانية.
م�ضت�ضفى  يف  ال��زج��اج��ي  واجل�����ض��م  ال�ضبكية  ج��راح��ة  اأخ�����ض��ائ��ي  واأو����ض���ح 

مورفيلدز بدبي للعيون اأن التدخني يوؤدي اإىل متاعب خطرية للعني.
متالزمة العني اجلافة، حالة �ضائعة، حتدث عندما ل تفتقر العني اإىل 
اأن  املعروف  وم��ن  منها.  ال�ضحيح  النوع  اإىل  اأو  الدموع  من  كافية  كمية 
دخان ال�ضجائر يحتوي على اأكرث من 7 اآلف مادة كيميائية، وميكنها اأن 

ت�ضبب التهيج والتلف اأثناء حدوث متالزمة العني اجلافة.
باحلرقة، واحلكة يف  الإح�ضا�س  العني اجلافة  اأعرا�س متالزمة  وت�ضمل 

العني، والحمرار، والإح�ضا�س الرملي، والتهيج ال�ضديد.
ومالم�ضة  التدخني  بتجنب  العني  جلفاف  املعر�ضون  اخل��رباء  ويو�ضي 
الدخان؛ لأن املدخنني معر�ضون لالإ�ضابة مبتالزمة جفاف العني بن�ضبة 

ت�ضل اإىل ال�ضعفني.

وعن دور الطماطم يف احلماية من الأمرا�س اخلطرية، 
الأ�ضخا�س  اأن  تثبت  درا�ضة  وج��ود  اإىل  كيلوف�ضكي  ت�ضري 
خطر  يكون  لديهم،  الليكوبني  ن�ضبة  قيم  ترتفع  الذين 
منعها  عن  اأم��ا  منخف�ضا.  الدماغية  باجللطة  اإ�ضابتهم 
اأنها ل  درا�ضات تثبت  "اإن هناك  دانيال  لل�ضرطان، تقول 
تعيق  اأن  املمكن  من  ولكن  بال�ضرطان  الإ�ضابة  من  تقي 

منو الأورام قليال".
اأهمية  اإىل  كيلوف�ضكي  دان��ي��ال  التغذية  خ��ب��رية  وت�ضري 
الطماطم يف تعديل املزاج. اإذ حتتوي على كمية حمدودة 
م��ن ال��ت��ريام��ني وه���رم���ون ال�����ض��ع��ادة ال�����ض��ريوت��ون��ني، ما 

ي�ضاعد على تعديل املزاج.

لب�شرة �أجمل.. 
التجميل  م�ضتح�ضرات  اإىل  ال��ن��ا���س  م��ن  ال��ك��ث��ري  ي��ل��ج��اأ 
اأو  متاألقة  ب�ضرة  على  احل�ضول  بهدف  الثمن  الباهظة 
لتاأخري ظهور التجاعيد، يف حني اأن بع�س املواد الغذائية 
الغر�س،  بهذا  اأي�ضاً  اأن تفي  الأ�ضواق ميكنها  املتوفرة يف 

كما يو�ضح خرباء التجميل.
من  الذهنية  والأغ��ذي��ة  الكحول  وت��ن��اول  النوم  قلة  تعد 
العوامل التي ت�ضر بالب�ضرة وت�ضاعد على ت�ضريع ظهور 
التجاعيد. ويلجاأ البع�س ل�ضتخدام كرميات اأو م�ضاحيق 
التوهج  ولإ�ضفاء  التجاعيد  ظهور  من  للحد  التجميل 
والن�ضارة على ب�ضرتهم. لكن كثريا من خرباء التغذية، 
بالبتعاد عن  ين�ضحون  لوبر،  هانز  الأمل��اين  بينهم  ومن 
وا�ضتبدالها  الثمن  باهظة  التجميل  م�ضاحيق  ا�ضتعمال 

بتناول اأغذية �ضحية.
كرمي  ع��ن  ت�ضتغني  يجعلنا  ق��د  م��ث��اًل،  الطماطم  ت��ن��اول 
اإىل حقن  اللجوء  تغني عن  التوت  اأن��واع  وبع�س  النهار، 
مادة البوتوك�س. اأما تناول اجلزر، في�ضاعدنا على جتنب 
ا�ضتعمال م�ضاحيق التجميل، ح�ضبما يوؤكد خبري التغذية 
لوبر يف ت�ضريحه ملوقع "فرانكفورته األغماينه" الأملاين. 
لكنه ي�����ض��دد ع��ل��ى ع���دم ظ��ه��ور ال��ت��اأث��ري الإي��ج��اب��ي لهذه 

الأغذية خالل وقت ق�ضري.
يظهر  اأدوي���ة  لي�ضت  ال�ضحية  "الأطعمة  ل��وب��ر:  وي��ق��ول 
وقائي  تاأثري  ذات  هي  بل  و�ضحاها،  ع�ضية  بني  تاأثريها 
ين�ضح  ال��ت��ي  الأغ��ذي��ة  ب��ني  وم��ن  ل��ف��رة طويلة".  ميتد 
ال��ت��وت بجميع  بتناولها جن��د  ل��وب��ر  ال��ت��غ��ذي��ة  اأخ�����ض��ائ��ي 
ي�ضّد  Cالذي  ف��ي��ت��ام��ني  ع��ل��ى  ن��ظ��را لح��ت��وائ��ه  اأن���واع���ه 
الب�ضرة ويجعلها اأكرث حيوية ويحول دون ظهور الأ�ضرار 
ال��ن��اج��م��ة ع���ن اجل�����ذور احل����رة وي���وؤخ���ر ظ��ه��ور عالمات 

ال�ضيخوخة.
وين�ضح بالبتعاد عن تناول اللحوم والأطعمة احليوانية 
الأراكيدونيك  حم�س  على  حت��ت��وي  لأن��ه��ا  كبري  ب�ضكل 
اإنتاج  ويتم  التجاعيد.  ظهور  ت�ضريع  على  ي�ضاعد  ال��ذي 
هذه الأحما�س اأي�ضا من طرف اجل�ضم عند تناول اأغذية 
حتتوي على الأحما�س الذهنية اأوميغا 6 كالزبدة وزيت 

عباد ال�ضم�س.
 ل���ذا ي��ن�����ض��ح خ��ب��ري ال��ت��غ��ذي��ة ل��وب��ر ب��ت��ن��اول م����واد غنية 
تاألق  على  للحفاظ  ل��الأك�����ض��دة  وم�����ض��ادة  بالفيتامينات 

الب�ضرة ون�ضارتها.

لتجنب �لتجاعيد!
ت��اأخ��ري ظ��ه��ور ال��ت��ج��اع��ي��د وع���الم���ات ال��ك��رب، ح��ل��م ي���راود 
اأجل احلفاظ على  وامل��ال من  الوقت  الكثريين، ويبذلون 
ب�ضرتهم �ضابة ون�ضرة، بيد اأن بع�س الأطعمة وامل�ضروبات 
ظهور  يف  وتعجل  اجل�ضم  خلاليا  �ضريعا  تلفا  حت��دث  ق��د 
التجاعيد. ل توؤدي بع�س اأنواع الطعام اإىل ال�ضمنة فح�ضب، 
يف  التقدم  عالمات  وظهور  العجز  من  ت�ضرع  قد  اإنها  بل 
العمر، وهو اأمر يرجع اإىل اأن بع�س مكونات املواد الغذائية 
اأ�ضرار وتلف باخلاليا.  اإىل حدوث  يوؤدي  وامل�ضروبات قد 
وتاأثريها  الغذائية  امل���واد  مكونات  معرفة  ف��اإن  وبالتايل 
العمر،  يف  التقدم  اآث��ار  اإب��ط��اء  يف  ي�ضاعد  قد  اجل�ضم  على 
املختلفة  اخلارجية  العناية  ط��رق  اإىل  بالطبع  بالإ�ضافة 
بالب�ضرة. وب�ضكل عام يحذر اخلرباء من الأطعمة الغنية 
بال�ضكر، اإذ اأنها  تزيد فر�ضة ظهور التجاعيد  وال�ضيلوليت 
)التكتالت الدهنية يف مناطق معينة باجل�ضم( واأي�ضا من 
الكافيني والكحوليات التي ت�ضحب املاء من اجل�ضم. وفيما 
اإىل  منها  الإك��ث��ار  ي���وؤدي  التي  الغذائية  امل���واد  بع�س  يلي 

الإ�ضراع يف ظهور عالمات الكرب:
امل�ضروبات  م��ن  ال��ف��واك��ه  ع�ضري  ك��وب  املعلبة:  الع�ضائر 
ويعتقد  ال��ن��ا���س،  م��ن  الكثري  اإف��ط��ار  م��ائ��دة  على  الثابتة 
الكثريون اأنها �ضحية، لكن من املهم معرفة اأن كل لر من 
الع�ضري يحتوي على نحو 100 غرام من ال�ضكر وبالتايل 
فالع�ضائر ل تزيد من ال�ضعرات احلرارية فح�ضب، بل اإنها 
ت�ضاهم يف تدمري اخلاليا وبالتايل ظهور عالمات الكرب، 

وفقا لتقرير ن�ضرته جملة "فوكو�س" الأملانية.

�خل��ائ��ف��ون ك��ان��و� 
�لأكرث هو�ضًا ب�ضر�ء 
�ل��ت��و�ل��ي��ت ورق 
اأزم����ة ج��ائ��ح��ة كورونا،  ب��داي��ة  يف 
يف  ال��ت��وال��ي��ت  اأوراق  رف���وف  ظلت 
املتاجر خاوية لأ�ضابيع يف العديد 
ال��ذي ت�ضبب  من البلدان - فمن 

يف نفادها؟
ب��ح�����ض��ب درا�����ض����ة ح���دي���ث���ة، ف����اإن 
املت�ضببني يف ذلك - من بني اأمور 
اأخ���رى - ه��م الأ���ض��خ��ا���س الذين 
���ض��ع��روا ب��خ��وف ك��ب��ري م��ن خطر 

اجلائحة. 
وك���ت���ب اخل�������رباء حت����ت اإ�����ض����راف 
جالن  �ضانت  جامعة  يف  الباحثة 
ال�����ض��وي�����ض��ري��ة، ل���ي���زا ج���راب���ه، يف 
دورية "بلو�س واأن": "الأ�ضخا�س 
ب��ال��ت��ه��دي��د كانوا  ���ض��ع��روا  ال��ذي��ن 
مييلون اإىل اكتناز املزيد من ورق 

التواليت".
وب��ح�����ض��ب ال����درا�����ض����ة، ف������اإن هذا 
ب�ضمات  جزئياً  مرتبط  ال�ضلوك 
الباحثون:  وك���ت���ب  ���ض��خ�����ض��ي��ة، 
مييلون  ال����ذي����ن  "الأ�ضخا�س 
كثرياً  القلق  اإىل  ب�ضورة مبدئية 
الأرجح  على  ي�ضعرون  واخل���وف، 
اأوراق  وي���ك���ت���ن���زون  ب���ال���ت���ه���دي���د 

التواليت".
زادت  امل�ضنعني،  بيانات  وبح�ضب 
خالل  ال��ت��وال��ي��ت  ورق  م��ب��ي��ع��ات 
اأزمة كورونا لفرة بن�ضبة و�ضلت 
فريق  واع����رف   .700% اإىل 
البحث، الذي ي�ضم اأي�ضاً باحثني 
الأملانية  م��ون�����ض��ر  ج��ام��ع��ة  م���ن 
بالنك" الأملاين  "ماك�س  ومعهد 
باأن  التطورية،  لأنرثوبولوجيا 
اأين  ال���درا����ض���ة ل مي��ك��ن��ه��ا ر���ض��د 
اخ��ت��ف��ت م��ن��ت��ج��ات ال��ن��ظ��اف��ة من 
بالتحديد،  وال�ضيدليات  املتاجر 
فقط  تف�ضر  نتائجهم  اإن  ح��ي��ث 
ال�ضلوكي  ال��ت��غ��ري  م���ن   12%

ل�ضراء ورق التواليت.
اأن  "يبدو  ال���درا����ض���ة:  يف  وج�����اء 
ال�ضخ�ضي  ب��ال��ت��ه��دي��د  ال�����ض��ع��ور 
ب�ضبب ك��ورون��ا ك��ان ع��ام��اًل مهماً 
لكننا  ال��ت��وال��ي��ت،  ورق  اك��ت��ن��از  يف 
للغاية عن فهم  ن��زال بعيدين  ل 

هذه الظاهرة على نحو �ضامل".

من فو�ئد �لطماطم: تعديل �ملز�ج وتقليل �لتجاعيد!

ت���ع���ت���ر �ل���ط���م���اط���م م����ن �أل����ذ 
ف�شنويا  �لأملان،  لدى  �خل�شر�و�ت 
للبندورة  ��شتهالكهم  معدل  ي�شل 
هذ�  يف  ك��ي��ل��وغ��ر�م��ا.   24 �إىل 
�لفو�ئد  على  نتعرف  �لتقرير 
�حلمر�ء  �لكريات  لهذه  �ل�شحية 
�أو  نيئة  كانت  ���ش��و�ء  �ل�شغرية. 
مطبوخة، تن�شح خبرية �لتغذية 
د�ن���ي���ال ك��ي��ل��وف�����ش��ك��ي ب��ت��ن��اول 
�لطماطم لحتو�ئها على عنا�شر 
فهي  لل�شحة،  مفيدة  غ��ذ�ئ��ي��ة 

مبجموعة  غ��ن��ي��ة 
 B ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات
 ،C وف���ي���ت���ام���ن 

وب�����احل�����دي�����د 

و�لبوتا�شيوم 
م  ل�شيو لكا � و

و�ملغنيزيوم.

�لطماطم  �شكل  �خ��ت��الف  ورغ��م 
جميعها  �أن  �إل  وح���ج���م���ه���ا، 
�لليكوبن  م���ادة  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 
فالطماطم  للتجاعيد،  �مل�شادة 
�لأك�شدة  م�����ش��اد  ب��اإن��ت��اج  ت��ق��وم 
من  نف�شها  حلماية  "�لليكوبن" 
�مل�شببة  �لبنف�شجية  �لأ���ش��ع��ة 

خبرية  ر�أي  ح�شب  للتجاعيد 
كيلوف�شكي،  د�نيال  �لتغذية 
ذلك  ت��اأث��ري  �أن  �إىل  م�شرية 
حمدود. وت�شيف بقولها "�إن 
�لطماطم  من  �لكثري  تناول 
ل يعني بال�شرورة جتاعيد 
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�ش�ؤون حملية
بتوجيهات نهيان مبارك �آل نهيان

فتح باب �لرت�ضيح جلائزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر و�لبتكار �لزر�عي بدورتها 
�لثالثة ع�ضرة وجائزة �ملز�رع �ملتميز و�ملز�رع �ملبتكر بدورتها �لر�بعة

�ضرطة دبي تهنئ �ملوظفني بعودتهم �إىل �لعمل وت�ضدد على �للتز�م بالإجر�ء�ت �لوقائية

مبنا�شبة ُمرور 30 عامًا على تاأ�شي�شها

�لفجرية �لثقافية تطلق مبادرة رقمية لدعم �ملبدعني

•• اأبوظبي - الفجر

نهيان  ال�ضيخ  م��ع��ايل  بتوجيهات 
الت�ضامح،  وزير  نهيان،  اآل  مبارك 
رئي�س جمل�س اأمناء جائزة خليفة 
والبتكار  التمر  لنخيل  ال��دول��ي��ة 
العامة  الأم��ان��ة  اأعلنت  ال��زراع��ي، 
الر�ضيح  ب��اب  فتح  ع��ن  للجائزة 
لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة  جل��ائ��زة 
ال���ت���م���ر والب����ت����ك����ار ال�����زراع�����ي يف 
دورت���ه���ا ال��ث��ال��ث��ة ع�����ض��رة 2021 
وا�ضتالم طلبات الر�ضيح من قبل 
والباحثني  وامل��ن��ت��ج��ني  امل���زارع���ني 
�ضجرة  وحم���ب���ي  والأك����ادمي����ي����ني 
نخيل التمر والبتكار الزراعي من 
من  اعتباراً  ال��ع��امل،  دول  خمتلف 
موعد  واآخ���ر   2020 يونيو   14
 2020 دي�����ض��م��رب   31 ل��ل��ت��ق��دمي 
م����ن خ�����الل امل����وق����ع الل����ك����روين 
 www.kiaai.ae ل��ل��ج��ائ��زة 
الر�ضيح  باب  فتح  اإىل  بالإ�ضافة 
جل���ائ���زة امل������زارع امل��ت��م��ي��ز وامل�����زارع 
 2021 الرابعة  بدورتها  املبتكر 
العامة  الأم����ان����ة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي 
�ضركة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  ل��ل��ج��ائ��زة 
كافة  اأم��ام  املجال  باإتاحة  الفوعة، 
نخيل  مزارعي  املواطنني  الأخ��وة 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  التمر يف 
اخل�ضو�س  وج����ه  ع��ل��ى  امل���ت���ح���دة 
�ضركة  اإىل  ب��ط��ل��ب��ات��ه��م  ال���ت���ق���دم 
الرقم  ب��ال��ت��وا���ض��ل ع���رب  ال��ف��وع��ة 
للت�ضجيل   8005551 املجاين 
وال��ت��ن��اف�����س ل��ل��ف��وز ب���اإح���دى فئات 

اجلائزة.
ال�ضحفي  املوؤمتر  اأثناء  ذلك  جاء 
الأمانة  عقدته  الذي  الفرا�ضي 
من�ضة  ع����رب  ل���ل���ج���ائ���زة  ال���ع���ام���ة 
من  اأك����رث  ب��ح�����ض��ور   )zoom(
ممثلي  م�����ن  ����ض���خ�������ض���ي���ة  ����ض���ت���ني 
املنظمات الدولية وو�ضائل الإعالم 
العربية والدولية، حيث اأ�ضار فيه 
اأمني  زاي��د،  الوهاب  عبد  الدكتور 
ال��ن��ج��اح الكبري  اإىل  ع��ام اجل��ائ��زة 
ال��ذي حققته اجل��ائ��زة على مدى 
بف�ضل  اإمنا هو  ثالثة ع�ضر عاماً 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  رع���اي���ة 

رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
-"راعي  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال�����دول�����ة- 
ال�ضمو  ���ض��اح��ب  ودع���م  اجلائزة" 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
واهتمام  امل�ضلحة  للقوات  الأع��ل��ى 
اآل  زاي��د  بن  من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
ومتابعة  ال��رئ��ا���ض��ة  ����ض���وؤون  وزي����ر 
اآل  م��ب��ارك  ن��ه��ي��ان  ال�ضيخ  م��ع��ايل 
رئي�س  ال��ت�����ض��ام��ح،  وزي����ر  ن��ه��ي��ان، 
جمل�س اأمناء اجلائزة، حيث �ضكل 
املجتمع  ع��ل��ى  ال��ك��ب��ري  الن���ف���ت���اح 
املحلي والإقليمي والدويل اأف�ضل 
النتائج يف زيادة اأعداد املر�ضحني 
مب��خ��ت��ل��ف ف���ئ���ات اجل���ائ���زة خالل 

ثالثة ع�ضر عاماً. 
م��ن ج��ه��ت��ه اأ����ض���ار ال��دك��ت��ور هالل 
حميد �ضاعد الكعبي ع�ضو جمل�س 
اإجمايل  اأن  اإىل  اجل���ائ���زة  اأم���ن���اء 
ع���دد امل��ر���ض��ح��ني جل��ائ��زة خليفة 
والبتكار  التمر  لنخيل  ال��دول��ي��ة 
ال���زراع���ي م��ن��ذ ان��ط��الق��ه��ا وحلد 
1495 م�ضاركاً ميثلون  الآن بلغ 
حيث  ال���ع���امل.  ح����ول  دول����ة   52
ب��ل��غ ع����دد امل�����ض��ارك��ني م���ن ال����دول 
العربية 1183 مر�ضحاً، و203 
م��ر���ض��ح��ني م���ن دول����ة الإم�������ارات، 
دول  باقي  م��ن  مر�ضحني  و109 
العامل. يف حني بلغ عدد الفائزين 
ب��اجل��ائ��زة م��ن��ذ ان��ط��الق��ه��ا وحلد 
فائز   41 منهم  ف��ائ��ز،   73 الآن 
ال��ع��رب��ي��ة، و19 فائز  ال����دول  م��ن 
13 فائز  م��ن دول���ة الإم������ارات، و 
م��ن ال���دول الأج��ن��ب��ي��ة، كما جرى 
ال�ضخ�ضيات  كبار  51 من  تكرمي 
والإقليمية  الوطنية  وامل��ن��ظ��م��ات 
�ضخ�ضية   23 م��ن��ه��م  وال���دول���ي���ة 
 22 ال��دول العربية، و  وجهة من 
�ضخ�ضية وجهة من دولة الإمارات 
�ضخ�ضيات  و6  امل��ت��ح��دة،  العربية 

من باقي دول العامل. 
اجلائزة  ع��ل��ى  ال��ت��ن��اف�����س  ي���ج���ري 
وهي:فئة  ف���ئ���ات  خ��م�����س  ���ض��م��ن 
والتكنولوجيا  املتميزة  الدرا�ضات 
احلديثة و فئة امل�ضاريع التنموية 

فئة  و  ال�������رائ�������دة  والن����ت����اج����ي����ة 
قطاع  يف  امل���ت���م���ي���زون  امل���ن���ت���ج���ون 
البتكارات  فئة  و  والتمر  النخيل 
الرائدة واملتطورة خلدمة القطاع 
الزراعي و فئة ال�ضخ�ضية املتميزة 
يف جمال النخيل والتمر والبتكار 

الزراعي
 31 لغاية  مفتوح  امل�ضاركة  وب��اب 
دي�ضمرب 2020 حيث يتم تقدمي 
طلبات الر�ضيح من خالل املوقع 
www. ل��ل��ج��ائ��زة  الل���ك���روين 

kiaai.ae
ومن جهة ثانية فقد اأعلن م�ضلم 
عبيد باخلال�س العامري الرئي�س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ض��رك��ة ال��ف��وع��ة عن 
اإط����الق ال����دورة ال��راب��ع��ة 2021 
واملزارع  املتميز  امل��زارع  جائزة  من 
الأمانة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي  امل��ب��ت��ك��ر، 
الدولية  خليفة  جل��ائ��زة  ال��ع��ام��ة 
الزراعي  والب��ت��ك��ار  التمر  لنخيل 
الفوعة،  ����ض���رك���ة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
م����زارع����ي نخيل  الأخ��������وة  وح�����ث 
يف  امل�ضاركة  على  املواطنني  التمر 
اجلائزة ملا لها من اأهمية يف تعزيز 
على  الإم��ارات��ي��ة  التمور  تناف�ضية 

امل�ضتوى املحلي والدويل.

•• دبي- الفجر:

الإدارة  الغيثي، مدير  علي  اللواء عبداهلل  �ضعادة  قام 
�ضرطة  يف  والطوارئ  واملن�ضاآت  الهيئات  لأمن  العامة 
الرحمن  عبد  ع��ب��داهلل  دك��ت��ور  العميد  ي��راف��ق��ه  دب���ي، 
امل�ضتقبل  ا�ضت�ضراف  مركز  مدير  �ضلطان،  بن  يو�ضف 
ودعم اتخاذ القرار، والعميد طبيب ال�ضت�ضاري علي 
ل�ضرطة  ال�ضحي  للمركز  ال�ضحي  امل�ضت�ضار  �ضنجل، 

دب�����ي، وامل���ق���دم ح��م��د حم��م��د ع���ب���داهلل، م���دي���ر اإدارة 
الهيئات  لأم��ن  العامة  الإدارة  يف  الإداري����ة،  ال�����ض��وؤون 
القيادة  �ضملت  ميدانية  بزيارة  وال��ط��وارئ،  واملن�ضاآت 
ومركز  ب��ردب��ي،  �ضرطة  ومركز  دب��ي،  ل�ضرطة  العامة 

�ضرطة نايف.
وتهدف الزيارة اإىل تهنئة املوظفني بالعودة امليمونة 
الحرازية  الإج����راءات  تفقد  كما  عملهم،  مقر  اإىل 
ال�ضحة  امل��ك��ات��ب، وم��ت��ط��ل��ب��ات  ات��ب��اع��ه��ا يف  ال���واج���ب 

املوظفني مبزاولة  املهنية، وذلك بعد بدء  وال�ضالمة 
اأعمالهم يف مقر �ضرطة دبي بن�ضبة 100%، تنفيذاً 
ل���ق���رار ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن را�ضد 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل 
دبي  دوائ��ر حكومة  العمل يف  ع��ودة  باعتماد  لالإمارة، 

بن�ضبة %100 اعتباراً من اأم�س الأحد.
ل�ضرطة  العامة  القيادة  حر�س  الغيثي  ال��ل��واء  واأك��د 
دبي، وعلى راأ�ضها معايل الفريق عبداهلل خليفة املري 

�ضرطة  موظفي  و�ضالمة  �ضحة  على  ال��ع��ام،  القائد 
املوظفني لالإر�ضادات  اتباع  دبي، م�ضددا على �ضرورة 
كا�ضتخدام  وال���وق���ائ���ي���ة  الح����رازي����ة  والإج����������راءات 
التباعد  ع��ل��ى  وامل���ح���اف���ظ���ة  وامل���ع���ق���م���ات  ال���ك���م���ام���ات 

اجل�ضدي.
ووزع اللواء الغيثي اأثناء جولته �ضناديق حتوي اأدوات 
تعقيم وكمامات على املوظفني متمنيا لهم ال�ضالمة 

وموفور ال�ضحة والعافية.

•• الفجرية - الفجر

اأطلقت جمعية  تاأ�ضي�ضها،  على  30 عاماً  اإط��ار احتفالتها مبرور   يف 
من�ضات  ع��رب  رقمية  م��ب��ادرة  اأم�����س،  الثقافية،  الجتماعية  الفجرية 
ت�ضتمر  والتي  ُتبدع"،  "الفجرية  عنوان  حتت  الجتماعي  التوا�ضل 
امل���ب���ادرة اإىل دع���م املبدعني  امل��ق��ب��ل. وت��ه��دف  12 م��ن ي��ول��ي��و  ل��غ��اي��ة 
لال�ضتمرار يف املمار�ضة الإبداعية، وت�ضجيع املوهوبني اأثناء التزامهم 
على  وم��ع��ريف  وث��ق��ايف  فني  حمتوى  تقدمي  على  منازلهم  يف  بالبقاء 
اآلف درهم لأف�ضل   5 ال�ضبكات الرقمية، مقابل جوائز مالية بقيمة 

امل�ضاركات.
اأن  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الظنحاين  خ��ال��د  �ضعادة  واأو���ض��ح   
عاماً  الثالثني  خالل  اجلمعية  حققتها  التي  والنجاحات  الإجن��ازات 

املا�ضية �ضاهمت يف بناء جمتمع وبيئة معرفية فاعلة وم�ضتدامة.
. م�ضرياً اأن الربامج واملبادرات والور�س والدورات التي داأبت اجلمعية 
اإىل  الرامية  جهودها  اإط��ار  يف  تاأتي  م�ضتمرة  ب�ضورة  تنظيمها  على 

واأكد  اإمارة الفجرية والدولة ب�ضكل عام.  الثقايف يف  بامل�ضهد  الرتقاء 
الظنحاين حر�س جمعية الفجرية الثقافية على بث ر�ضائل التفاوؤل 
والأمل والإيجابية بني خمتلف فئات املجتمع يف ظل الظروف الراهنة، 
تعزيز  ت�ضهم يف  اإبداعية  نتاجات ثقافية  اإلهامهم لتقدمي  من خالل 

الوعي املجتمعي والرتقاء بالقيم الإن�ضانية النبيلة.
يف  الثقافية  ال�����ض��وؤون  م��دي��رة  احلفيتي  �ضلمى  اأو�ضحت  جانبها،  م��ن 
اجلمعية  تطلقها  التي  املبادرة  تبدع" اأن  "الفجرية  مديرة  اجلمعية 
املنجز  لإب�����راز  ت�ضعى  تاأ�ضي�ضها  ع��ل��ى  ع��ق��ود  ث��الث��ة  مب����رور  اح��ت��ف��اًء 
بها  تتميز  التي  الفريدة،  واخل�ضائ�س  املجتمعي  والتنوع  احل�ضاري 
اأن املبادرة  اأ�ضكاله.. لفتًة  الفجرية كاإمارة حتتفي بالإبداع يف جميع 
اختالفها.   على  والأدبية  الفنية  املواهب  لكل  حا�ضنة  من�ضة  �ضتكون 
ياأن�س يف  امل�ضاركة تظُل مفتوحة لكل من  اأب��واب  اأن  واأ�ضارت احلفيتي 
املجالت  �ضتى  يف  اإبداعاته  ن�ضر  خالل  من  الإبداعية،  الكفاءة  نف�ضه 
الأدبية والفنية يف احل�ضاب اخلا�س به على مواقع التوا�ضل الجتماعي 

با�ضتخدام الها�ضتاق #الفجرية_تبدع.

موؤ�ض�ضة �ل�ضارقة للقر�آن �لكرمي و�ل�ضنة �لنبوية 
تعلن �أ�ضماء �لفائزين و�لفائز�ت من موظفي حكومة 

�ل�ضارقة يف م�ضابقتها �لرم�ضانية  يف �لقر�آن �لكرمي
•• ال�شارقة – الفجر:

امل�ضابقة  نتائج  النبوية  وال�ضنة  الكرمي  للقراآن  ال�ضارقة  موؤ�ض�ضة  اأعلنت 
الرم�ضانية ملوظفي الدوائر احلكومية و�ضبه احلكومية يف اإمارة ال�ضارقة 
يف دورتها الرابعة لعام 1441ه� 2020م بعد اأن اأنهت يف �ضهر رم�ضان 
مب�ضاركة  امل�ضابقة  وحظيت   . للم�ضابقة  للمتقدمني  اختباراتها  املا�ضي 
لفتة من قبل كافة الكوادر الوظيفية بحكومة ال�ضارقة حلفظ وترتيل 
عدد من ال�ضور وخ�ض�ضت يف هذه الدورة ل�ضور املزمل واملدثر والقيامة 
ل�ضيما  ال�ضنوي  وحر�ضها  املوؤ�ض�ضة  روؤي��ة  ظل  يف  واملر�ضالت  والإن�ضان 
خالل �ضهر رم�ضان الكرمي على حتفيز فئة املوظفني بحكومة ال�ضارقة 
وتخ�ضي�س م�ضابقة خا�ضة بهم كونهم غاية ت�ضعى اإليها املوؤ�ض�ضة �ضمن 
بعد  ع��ن  تنظيمها  ج��رى  وال��ت��ي  امل�ضابقة  وات�ضمت   . اأه��داف��ه��ا  منظومة 
نظرا جلائحة كورونا بالتناف�س القوي وبامل�ضتويات العالية من احلفظ 
الكوادر  م��ن  وامل��ت�����ض��اب��ق��ات  املت�ضابقني  ج��ان��ب  م��ن  وال���ت���الوة  وال��ت��ج��وي��د 
الوظيفية العاملة يف دوائر حكومة ال�ضارقة و�ضبه احلكومية . واأ�ضفرت 
اأنهت جلنة التحكيم اختباراتها عن بعد للدورة الرابعة  اأن  النتائج بعد 
احلكومية عن  و�ضبه  احلكومية  الدوائر  ملوظفي  الرم�ضانية  للم�ضابقة 
فوز التالية اأ�ضماء باملراكز الأوىل الع�ضر يف فئة الذكور وهم �ضعيب �ضيد 
وتامر  ال�ضرعية  ال�ضارقة  حمكمة  من  وه��و  الأول  باملركز  حممد  �ضيد 
جميل ح�ضني عطية باملركز الأول مكرر من دائرة اخلدمات الجتماعية 
وباملركز الثالث زين العابدين ر�ضيد اأحمد من حمكمة ال�ضارقة ال�ضرعية 
وحممود ح�ضنني ح�ضني حممد باملركز الرابع من دائرة الأ�ضغال العامة 
ومعز ال�ضالم عزت حممود باملركز اخلام�س من جامعة ال�ضارقة واأحمد 
فتحي رم�ضان �ضعودي باملركز ال�ضاد�س من بلدية البطائح واأحمد اأ�ضامة 
عماد  وال�ضيد  الذيد  مدينة  بلدية  من  ال�ضابع  باملركز  اإ�ضماعيل  حممد 
اأحمد �ضيد باملركز الثامن من جامعة ال�ضارقة وحممد عيد ح�ضن باملركز 
التا�ضع من جمعية ال�ضارقة اخلريية وحممد عادل �ضامل باملركز العا�ضر 
من هيئة ال�ضارقة لالإذاعة والتلفزيون . ويف فئة الإناث اأ�ضفرت النتائج 
عن فوز نور �ضالح اأحمد باملركز الأول وهي من ال�ضارقة بوابة الإمارات 
واملوا�ضالت  الطرق  هيئة  من  الثاين  باملركز  ح�ضن  عبدالقادر  و�ضلمى 
فرع  ال�ضارقة  �ضيدات  ن��ادي  من  الثالث  باملركز  الرا�ضدي  �ضعيد  وليلى 
ونورة  ال�ضارقة  جامعة  من  الرابع  باملركز  مدخنة  اأحمد  ور�ضا  الثميد 
ال�ضارقة للتعليم  البلو�ضي باملركز اخلام�س من جمل�س  اإبراهيم حممد 
فرع  ال�ضارقة  �ضيدات  ن��ادي  م��ن  ال�ضاد�س  باملركز  �ضامل  �ضعبان  وه��امن 
نادي  م��ن  ال�ضابع  باملركز  عبداجلليل  فا�ضل  اإب��راه��ي��م  وزي��ن��ب  الثميد 
�ضيدات ال�ضارقة فرع كلباء وعلياء ر�ضيد اأحمد الهرمودي باملركز الثامن 
باملركز  عبداهلل  م��راد  اإبراهيم  ورقية  ال��دويل  ال�ضارقة  مطار  هيئة  من 
العا�ضر  باملركز  عبدالرحيم  واأمينة حممد  ال�ضارقة  التا�ضع من جامعة 

من موؤ�ض�ضة رواد .
يذكر اأن موؤ�ض�ضة ال�ضارقة للقراآن الكرمي وال�ضنة تعمل وفق روؤاها على 
امل�ضابقة  ومنها  ع��ام  ك��ل  يف  القراآنية  وامل�ضابقة  اجل��وائ��ز  تنظيم  موا�ضلة 
املوظفني  لتحفيز  ت��اأت��ي   وال��ت��ي  ال�����ض��ارق��ة  ح��ك��وم��ة  مل��وظ��ف��ي  الرم�ضانية 
واملوظفات على حفظ القراآن الكرمي وت�ضجيعهم رغم اأعبائهم الوظيفية 
الكرمي  �ضهر رم�ضان  خ��الل  الكرمي ل�ضيما  ال��ق��راآن  اآي��ات  لتالوة وحفظ 
فاملوؤ�ض�ضة يف اإطار ال�ضعي احلثيث للتوا�ضل مع �ضرائح املجتمع ت�ضعى اإىل 
توجيه كافة اأفراد املجتمع مبا فيها املوظفني و الأبناء والأجيال النا�ضئة 

نحو الطريق ال�ضليم .
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ي��ع��ت��ر �ل�����ش��ع��ال �آل��ي��ة 
من  للتخل�ص  دف��اع��ي��ة 
�لأج�شام �لغريبة �ملوجودة 
بع�ص  ويف  �لتنف�شي،  �جلهاز  يف 
�حلالت يدل على ظو�هر �أكرث 
�أو  �لل��ت��ه��اب��ات  م��ث��ل  تعقيد� 
�لأمر��ص �لأخرى. وفيما ياأتي 

معلومات مهمة عن �ل�شعال.

فقد ذكر تقرير ملجلة فيفري بيو�ضاين الإيطالية اأن ال�ضعال 
الثدييات،  اأن حتدث جلميع  التي ميكن  اأهم الأعرا�س  من 
اأن  اإىل  الإح�ضاءات  ال�ضياق، ت�ضري  الإن�ضان. ويف هذا  ومنها 
ن�ضبة %23 من الأ�ضخا�س ي�ضابون بنوبات ال�ضعال -الذي 
يكون جافا اأو مع بلغم- عند ال�ضتيقاظ �ضباحا، �ضواء كانوا 

من املدخنني اأم ل.
اأو  برد مرتني  بنزلت  البالغون  اإىل ذلك، ي�ضاب  بالإ�ضافة 
ثالث مرات يف ال�ضنة، م�ضحوبة بنوبات �ضعال لدى 75% 
%13 م��ن الأ���ض��خ��ا���س ي��ع��ان��ون من  م��ن احل����الت، كما اأن 

نوبات ال�ضعال املزمن دون اأن يكونوا م�ضابني بالزكام.

ملاذ� ن�شعل؟
التي  ال�ضعال ردة فعل دفاعية لطرد الأج�ضام الدخيلة  يعّد 
يكون  م��ا  وع���ادة  تنظيفها،  بهدف  التنف�ضية  امل�ضالك  تعيق 
ال�ضعال م�ضاحبا لأعرا�س اأخرى ملر�س ما. وميكن اعتباره 
اأي�ضا عملية مفاجئة وحادة حتدث على مراحل وهي ال�ضهيق 

ثم الزفري، حيث تتقل�س ع�ضالت اجلهاز التنف�ضي، ومن ثم 
يخرج الهواء من الرئتني بقوة تنفتح على اإثرها لهاة احللق 

فجاأة، مما ي�ضدر �ضوتا حادا وعاليا.
ال�ضعال، وميكن  اأن���واع م��ن  ب���اأن ه��ن��اك ع��دة  واأف����ادت املجلة 

تق�ضيمها اإىل �ضنفني من حيث اإنتاج البلغم وهما:
يكون  ال��ذي  الدهني  بال�ضعال  املعروف  املنتج  ال�ضعال   1-

م�ضحوبا بالبلغم اأو املخاط.
البلغم،  دون  اجلاف  ال�ضعال  وهو  املنتج،  غري  ال�ضعال   2-

وميكن اأن ي�ضبب احلكة وتهيج التهاب احللق.
ي�ضنف ال�ضعال على اأنه حاد اأو مزمن بح�ضب مدة توا�ضله، 
يف  اأ�ضابيع،  ثالثة  يتجاوز  ل  عندما  ح��ادا  ال�ضعال  ويعترب 
امل��ق��اب��ل ي��ك��ون ال�����ض��ع��ال م��زم��ن��ا ع��ن��دم��ا مي��ت��د اإىل ث��الث��ة اأو 
الهوائية  الق�ضبات  تهيج  ي�ضاحبه  ما  وع��ادة  اأ�ضابيع،  اأربعة 

اأو احلنجرة.
اأخ��رى من ال�ضعال، نذكر  اأن��واع��ا  اإىل هناك  جت��در الإ���ض��ارة 
منها ال�����ض��ع��ال ال��ن��اج��م ع��ن م��ر���س ال�����ض��ع��ال ال��دي��ك��ي الذي 

�ضن  دون  لالأطفال  بالن�ضبة  وخطريا  العدوى  �ضديد  يكون 
�ضتة اأ�ضهر، وال�ضعال النف�ضي الذي يظهر عادة عندما يكون 

ال�ضخ�س متوترا جدا.

�لأ�شباب �لرئي�شية لل�شعال
اأ�ضباب  بعدة  املرتبطة  العامة  الأعرا�س  من  ال�ضعال  يعترب 
حالة  ف��ه��و  الأح���ي���ان،  م��ع��ظ��م  خ��ط��رية يف  م�ضكلة  ي��ع��د  ول 
اأن���ه ي��دل على خ��ط��ورة ال��و���ض��ع عندما يكون  م��وؤق��ت��ة. غ��ري 
اإثرها  على  فين�ضح  اأخ���رى،  لأع��را���س  م�ضاحبا  اأو  �ضديدا 

بزيارة الطبيب. ومن بني اأ�ضباب ال�ضعال:

�لبيئية �ملوؤثر�ت   1-
اأو  الغبار  ا�ضتن�ضاق  ح��ال  يف  العادية  ال�ضعال  ن��وب��ات  حت��دث 

الدخان،
اأن  املحتمل  فمن  طويال  النوبات  ه��ذه  ا�ضتمرت  اإذا  ولكن   
تدل على ح�ضا�ضية مزمنة اأو مو�ضمية، كما ميكن اأن حتدث 

نوبات ال�ضعال يف حالت تغري درجات احلرارة.

�للتهابية �لتفاعالت   2-
اأن  الهواء  م��رور  ال��ذي يعيق  الهواء  ميكن للتهاب جم��رى 
ي�ضبب حدوث ال�ضعال اأو الأمل، وغالبا ما ي�ضاب به الإن�ضان 
يف حالت الزكام اأو اأمرا�س اأكرث خطورة مثل التهاب ال�ضعب 
الهوائية واللتهاب الرئوي والربو و�ضرطان الرئة واأمرا�س 

اجلهاز التنف�ضي الأخرى وغريها.

�لأخرى �لأمر��ص  بع�ص   3-
ال�ضعال،  والأذن  الأن���ف  ق��ن��اة  ا���ض��ط��راب��ات  ت�ضبب  اأن  ميكن 
ازدادت  اإذا  اأم��ا  املريئي.  املعدي  الرجت��اع  ف�ضال عن مر�س 

حالت ال�ضعال �ضدة، 
القلب  بف�ضل  الإ���ض��اب��ة  اإىل  اإ����ض���ارة  ذل���ك  ي��ك��ون  اأن  فيمكن 

الحتقاين.

�لأدوية  4-
ميكن اأي�ضا اأن ي�ضاب الإن�ضان بنوبات ال�ضعال ب�ضبب تاأثري 
بع�س الأدوية، مثل مثبطات الإنزمي املحول لالأجنيوتن�ضني، 

والتي ت�ضتخدم ب�ضكل متكرر يف عالج ارتفاع �ضغط الدم.

�لتدخن  5-
ال�ضعال املزمن �ضائعا بني املدخنني، حيث يكون هذا  يعترب 
اإج��راء فحو�س  الأف�ضل  النوع خطريا ومقلقا. لذلك، من 

طبية دورية يف حال ا�ضتمرار حدوثه.

نف�شية عو�مل   6-
حتدث نوبات ال�ضعال اأي�ضا ب�ضبب عوامل نف�ضية مثل القلق 

اأو التوتر.
خ��ت��ام��ا ي��ج��ب ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأن ال�����ض��ع��ال ي��ع��ت��رب دائ��م��ا من 
الطبيب  زيارة  التي ينبغي عدم جتاهلها، ويجب  الأعرا�س 

ملعرفة اأ�ضبابها وعالجها.

�ل�ضعال..  �آلية دفاعية للتخل�ص من �لج�ضام �لغريبة يف �جلهاز �لتنف�ضي

طرق تعقيم �لأحذية
التنظيف بخليط  الداخلّيان من احلذاء، مع  النعالن  • ينزع 
اللذين يخلطان يف  املالب�س،  الدافئ ومنظف  املاء  موؤلف من 
قما�س قدمية( يف  )اأو قطعة  ا�ضفنجة  ت�ضتخدم  وعاء �ضغري. 
التنظيف، لغر�س التخل�س من الروائح والأو�ضاخ والبقع. عند 
الفراغ من غ�ضل النعلني باخلليط، هما ي�ضطفان باملاء الدافئ، 

مع و�ضعهما بالقرب من النافذة، حتى يجّفا.
اإذا بقيت رائحة النعلني كريهة بعد غ�ضلهما، يجب و�ضعهما يف 
كي�س بال�ضتيكي، مع اإ�ضافة القليل من �ضودا اخلبز، وتركهما 

طوال الليل.
ال��رائ��ح��ة غري  ف��الزم��ت  اإذا مل تفلح ط��ري��ق��ة ���ض��ودا اخل��ب��ز، 
اإىل ثالث منها  املرغوب النعلني، فيجب نقعهما من �ضاعتني 
باملاء  يغ�ضالن  هما  بعدها،  وامل���اء.  اخل��ّل  موؤلف من  يف خليط 

وال�ضابون، للتخل�س من رائحة اخلل.
• ت�ضتخدم الغ�ضالة، اإذا كان احلذاء 

ف���ي���ه���ا، مثل:  ل��ل��غ�����ض��ل  ق����اب����اًل 
والريا�ضة  ال��رك�����س  اأح���ذي���ة 
على  �ضبطها  م��ع  وال��ق��م��ا���س، 

ال�ضاخنة،  احلرارة 

ه��و يجفف يف  ب��ع��د غ�ضل احل����ذاء،  ق���وي.  وا���ض��ت��خ��دام منظف 
الهواء، بدًل من ا�ضتخدام جمفف الغ�ضالة.

اأن  علًما  الغ�ضالة.  يف  و�ضعه  قبل  احل����ذاء،  �ضيور  ي��ن��زع   •
ال��غ�����ض��ال��ة ل ت��ن��ا���ض��ب احل����ذاء امل�����ض��ن��وع م��ن اجل��ل��د امل���دب���وغ اأو 

اجللد العادي اأو البال�ضتيك اأو اأية مادة رقيقة اأخرى.
اأكرث  خامة  من  م�ضنوًعا  ك��ان  اإن  ��ا،  ي��دويًّ احل��ذاء،  يغ�ضل   •

رقة، وين�ضحب الأمر على احلذاء الريا�ضي.
ال�ضائل،  املالب�س  ومنظف  ال�ضاخن  املاء  من  خليط  • ي�ضنع 
ف��ت�����ض��ت��خ��دم ق��ط��ع��ة م��الب�����س ق��دمي��ة )اأو ف��ر���ض��اة ن��اع��م��ة( يف 

تنظيف احلذاء باخلليط، بلطف.
اأخ��ذ قطعة  باخلليط، يجب  احل���ذاء  م��ن غ�ضل  ال��ف��راغ  ملجرد 
قما�س نظيفة، وم�ضح احلذاء باملاء الدافئ لإزالة اأي بقايا من 

ال�ضابون.
قطعة  با�ضتخدام  وبلطف،  ا،  يدويًّ اجللد،  الأحذية  • تغ�ضل 

قما�س قدمية، وخليط املاء وال�ضابون.
املدبوغ،  اجللد  من  امل�ضنوعة  الأح��ذي��ة  تنظف   •
����ا، وب���ح���ذر، ع���ن ط��ري��ق ا���ض��ت��خ��دام قطعة  ي����دويًّ

ناعمة(،  �ضعريات  ذات  فر�ضاة  )اأو  قما�س 
منتظمة  ح����رك����ات  ف��ت��ح��ري��ك��ه��ا 

باجتاه الأ�ضفل.

الرائحة  من  للتخّل�س  الكحول  يف  الريا�ضي  احلذاء  • ينقع 
فيجب  القما�س  م��ن  م�ضنوًعا  احل���ذاء  ك��ان  واإذا  والبكترييا، 
اأّما  بالكحول.  اأو يف وعاء كبري مليء  الغ�ضيل  نقعه يف حو�س 
اأك��رث رق��ة، فيغ�ضل بلطف  اإذا كان احل��ذاء، م�ضنوًعا من م��واد 

با�ضتخدام قطعة قما�س مبّللة بالكحول.
احلذاء  تعقيم  واملبي�س يف  املاء  املوؤلف من  اخلليط  • ي�ضاعد 

من الداخل.
من  احل��ذاء  تعقيم  يف  للبكترييا  امل�ضاد  البخاخ  ي�ضتخدم   •
ال���داخ���ل، ويف ه���ذا الإط����ار ي��ر���ّس داخ���ل ك��ل زوج م��ن احل���ذاء، 

الذي يرك حتى يجف ب�ضورة تاّمة.
لة مقارنة بالبخاخات  مة لالأحذية مف�ضّ اإ�ضارة اإىل اأن املواد املعقِّ
تكون  الكريهة  الرائحة  من  التخل�س  فر�س  اأن  كما  رة،  املعطِّ

اأكرب، مع ا�ضتخدام الأوىل.
غ�ضله. بعد  احلذاء،  جتفيف  ال�ضروري  • من 

البطائن  من  زوجني  �ضراء  اإىل  البع�س  • يلجاأ 
اجل��دي��دة ل��ل��ح��ذاء، وذل���ك ل��ل��وق��اي��ة م��ن تكّون 
بطائن  بع�س  اأن  بيد  فيه،  الكريهة  الرائحة 
الأحذية تكون معطرة مّما يت�ضبب باختالط 

رطوبتها برائحة الأحذية الكريهة.
العفن  على  احل��اّرة  ال�ضم�س  اأ�ضّعة  تق�ضي   •
البع�س  ي�ضتخدم  اأو  النا�ضئة،  والبكريا 

جتفيف  يف  الكهربائي  ال�ضعر  جمّفف 
لقتل  غ�����ض��ل��ه،  ب���ع���د  احل��������ذاء، 

البكترييا.
ي���������ض����ت����خ����دم   •

ك�����������ث�����������ريون 
املواد املا�ضة 

للرطوبة 
م�����ن احل���������ذاء، 

مثل: خمرية اخلبز، اإذ ميالأ زوجان 

من اجل��وارب القطن باخلمرية، فيو�ضع اجل��ورب داخل فردة 
كل حذاء.

ميت�س  ك��ي  احل����ذاء،  داخ���ل  اجل��رائ��د  ورق  البع�س  ي�ضع   •
رطوبة الأحذية.

من  ك���ب���رية  م��ل��ع��ق��ة  • مت����زج 
اخل����ل الأب���ي�������س مع 
مالعق  خم�س 
من  ك�����ب�����رية 
امل����������������اء يف 
وع������������اء 

�ضغري، ثم تغم�س ا�ضفنجة يف حملول اخلل واملاء، مع ال�ضغط 
ال�ضائل  لإزال�������ة  ب���رف���ق 

مي�ضح  ال����������زائ����������د. 
ن��ع��ل ك��ل زوج من 

مع  احل��������������ذاء، 
اإي���������داع���������ه يف 

جيد  م���ك���ان 
ال���ت���ه���وي���ة 

ح���������ت���������ى 
يجّف.

كيف نعقم �لحذية ونتخل�ص
 من ر�ئحتها �لكريهة؟

ما هي �لطرق �لفّعالة يف �لتخّل�ص من ر�ئحة �لأحذية �لكريهة، وتنظيفها، 
وتعقيمها، و�حلفاظ عليها طوياًل؟
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  140432 

با�ض��م:  �ضوبر ماك�س انرنا�ضيونال برايفت ليمتد 

وعنوانه: مال هوتر هاو�س، 4 ذي فلور او بي بي جي بي او، فورت بومباي 001 400، الهند

وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات    

الواق�عة بالفئة:  8

بتاريخ:  2011/06/19 وامل�ضجلة حتت رقم 147763 

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 

2030/05/25 وحتى تاريخ:    2020/03/25

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  يونيو  2020 العدد 12961 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  140431

با�ض��م:  �ضوبر ماك�س انرنا�ضيونال برايفت ليمتد

وعنوانه: مال هوتر هاو�س، 4 ذي فلور او بي بي جي بي او، فورت بومباي 001 400، الهند

وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات    

الواق�عة بالفئة:  8

بتاريخ:  2011/03/13 وامل�ضجلة حتت رقم 134226 

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 

وحتى تاريخ: 2030/05/25    2020/03/25

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  يونيو  2020 العدد 12961 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  142797 

با�ض��م:  اوفر�ضي -ت�ضاينيز بانكينج كوربوري�ضن ليمتد

وعنوانه: 65 �ضوليا �ضريت، #29- 03 / 04 او �ضي بي �ضي �ضنر، �ضنغافورة 049513، �ضنغافورة

وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات    

الواق�عة بالفئة:  9

بتاريخ:  2011/02/01 وامل�ضجلة حتت رقم 130823 

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 

 2030/05/25 وحتى تاريخ:    2020/05/25

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  يونيو  2020 العدد 12961 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  142798 

با�ض��م:  اوفر�ضي -ت�ضاينيز بانكينج كوربوري�ضن ليمتد

وعنوانه: 65 �ضوليا �ضريت، #29- 03 / 04 او �ضي بي �ضي �ضنر، �ضنغافورة 049513، �ضنغافورة

وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات    

الواق�عة بالفئة:  16

بتاريخ:  2011/02/01 وامل�ضجلة حتت رقم 130824 

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 

 2030/05/25 وحتى تاريخ:    2020/05/25

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  يونيو  2020 العدد 12961 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  142799 

با�ض��م:  اوفر�ضي -ت�ضاينيز بانكينج كوربوري�ضن ليمتد

وعنوانه: 65 �ضوليا �ضريت، #29- 03 / 04 او �ضي بي �ضي �ضنر، �ضنغافورة 049513، �ضنغافورة

وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات    

الواق�عة بالفئة:  35

بتاريخ:  2011/02/01 وامل�ضجلة حتت رقم 130825 

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 

 2030/05/25 وحتى تاريخ:    2020/05/25

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  يونيو  2020 العدد 12961 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  142800 

با�ض��م:  اوفر�ضي -ت�ضاينيز بانكينج كوربوري�ضن ليمتد

وعنوانه: 65 �ضوليا �ضريت، #29- 03 / 04 او �ضي بي �ضي �ضنر، �ضنغافورة 049513، �ضنغافورة

وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات   

الواق�عة بالفئة:  36

بتاريخ:  2011/02/01  وامل�ضجلة حتت رقم 142800 

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 

 2030/05/25 وحتى تاريخ:    2020/05/25

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  يونيو  2020 العدد 12961 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  142793

با�ض��م:  اوفر�ضي -ت�ضاينيز بانكينج كوربوري�ضن ليمتد

وعنوانه: 65 �ضوليا �ضريت، #29- 03 / 04 او �ضي بي �ضي �ضنر، �ضنغافورة 049513، �ضنغافورة

وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات    

الواق�عة بالفئة:  9

بتاريخ:  2011/02/01 وامل�ضجلة حتت رقم 130819 

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 

 2030/05/25 وحتى تاريخ:    2020/05/25

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  يونيو  2020 العدد 12961 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  142794

با�ض��م:  اوفر�ضي -ت�ضاينيز بانكينج كوربوري�ضن ليمتد

وعنوانه: 65 �ضوليا �ضريت، #29- 03 / 04 او �ضي بي �ضي �ضنر، �ضنغافورة 049513، �ضنغافورة

وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات    

الواق�عة بالفئة:  16

بتاريخ:  2011/02/01  وامل�ضجلة حتت رقم 130820 

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 

2030/05/25 وحتى تاريخ:    2020/05/25

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  يونيو  2020 العدد 12961 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  142795 

با�ض��م:  اوفر�ضي -ت�ضاينيز بانكينج كوربوري�ضن ليمتد

وعنوانه: 65 �ضوليا �ضريت، #29- 03 / 04 او �ضي بي �ضي �ضنر، �ضنغافورة 049513، �ضنغافورة

وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات   

الواق�عة بالفئة:  35

بتاريخ:  2011/02/01  وامل�ضجلة حتت رقم 130821 

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 

 2030/05/25 وحتى تاريخ:    2020/05/25

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  يونيو  2020 العدد 12961 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  142796

با�ض��م:  اوفر�ضي -ت�ضاينيز بانكينج كوربوري�ضن ليمتد

وعنوانه: 65 �ضوليا �ضريت، #29- 03 / 04 او �ضي بي �ضي �ضنر، �ضنغافورة 049513، �ضنغافورة

وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات    

الواق�عة بالفئة:  36

بتاريخ:  2011/02/01 وامل�ضجلة حتت رقم 130822 

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 

 2030/05/25 وحتى تاريخ:    2020/05/25

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  يونيو  2020 العدد 12961 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  140193

با�ض��م:  �ضوبر ماك�س انرنا�ضيونال برايفت ليمتد

وعنوانه: مال هوتر هاو�س، 4 ذي فلور او بي بي جي بي او، فورت بومباي 001 400، الهند

وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات    

الواق�عة بالفئة:  8

بتاريخ:  2011/02/01 وامل�ضجلة حتت رقم 130807 

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 

2030/05/18 وحتى تاريخ:    2020/03/18 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  يونيو  2020 العدد 12961 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  15  يونيو  2020 العدد 12961 
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Date 15/ 06/ 2020  Issue No : 12961
TO: 

M/S UNIVERSAL HOSPITAL LLC 
MR. SHABEER NELLIKODE HASHIM POKKINARI

PLEASE NOTE THAT UNITED ARAB BANK HAS RAISED 
AGAINST YOU CASE 

NO: 180 - 2020 TEJARI KULLI ABU DHABI 
YOU ARE REQUESTED TO ATTEND A MEETING 

ON WEDNESDAY 24 / 6/ 2020 AT 2.30 P. M
AT THE EXPERT OFFICE LOCATED IN DUBAI - 

ALMARQABAT - WARBAH  CENTER FIRST  FLOOR OFFICE 
22 TEL 00971505257979 

YOU MAY PRESENT ANY DOCUMENTS DEFENDS YOUR 
RIGHTS 

BANKING EXPERT : MOHAMMAD MATTAR 
Mohammadmattar41@gmail.com

ADVERTISMENT 

العدد 12961 بتاريخ 2020/6/15
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 1740/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2018/2017 جتاري كلي واملعدل بال�ضتئناف 
رقم:2018/861 ا�ضتئناف جتاري ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 2421316 درهم( ، �ضامال للر�ضوم 

وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : عبدالعزيز جا�ضم عبداهلل حممد املرزوقي - �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 

 املطلوب اإعالنه : 1- م�ضت�ضفى ليف لين �س.ذ.م.م - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده 
 جمهول حمل الإقامة 

مو�ضوع الإعالن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2020/6/7 اخطاركم ب�ضداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )2421316( درهم خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ وال بيعت الوحدات الكائنة مبنطقة الورقاء 
الوىل - رقم الر�س 247 -مبنى م�ضت�ضفى ليف لين والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�ضيات 
ن�س املادة 295 من قانون الجراءات املدنية. وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك 

يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12961 بتاريخ 2020/6/15
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 3466/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 1083/2017 جتاري كلي واملعدل بال�ضتئنافني 

رقمي 1358+2018/1383 ا�ضتئناف جتاري ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 12219230.91 درهم( ، 
�ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 

طالب الإعالن : بنك �ضادرات ايران )الفرع الرئي�ضي( - �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنهم : 1- �ضركة �ضهرب للتجارة �س.ذ.م.م 2-وحيد فتح اله مرادي �ضهري 3- متني للكمبيوتر 
: منفذ �ضدهم - جمهويل حمل  بالق�ضية  - �ضفتهم  رو���س متني  نيك  اك��رب  علي  4- علي  ����س.ذ.م.م 

الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
الجراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  املحكمة. وعليه  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب   )12219230.91(

التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12961 بتاريخ 2020/6/15
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 4605/2019/16 جتاري جزئي   
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )213179( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف 

واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام  
طالب الإعالن :  ال�ضرق لتعليب ال�ضماك  ذ.م.م - �ضفته بالق�ضية : مدعي  

�ضفته   - ����س.ذ.م.م  لالعمال  لندن  جمموعة  من  ف��رع  و�ضيب�س  في�س  لندن   -2  : اإع��الن��ه  املطلوب 
بالق�ضية : مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة 

الدعوى  يف   2020/2/6 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   : الإع��الن  مو�ضوع 
مبلغ  لها  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  بالزام  ذ.م.م  ال�ضماك   لتعليب  ل�ضالح/ال�ضرق  اأع��اله  امل��ذك��ورة 
يف  احلا�ضل  ال��دع��وى  قيد  تاريخ  من  �ضنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )213.179/00(
2019/11/20 وحتى متام ال�ضداد والزامها بامل�ضروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما 
مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن 

�ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية   التجارية 

العدد 12961 بتاريخ 2020/6/15
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/37332(

املنذر : ريليبيل للنقل بال�ضاحنات الثقيلة واخلفيفة �س.ذ.م.م - وكالة املحامية/منى املال
املنذر اليه:ايرولينك ملقاولت اللبناء ذ.م.م

عنوانها:�ضارع ال�ضيخ زايد - مدينة دبي لالعالم - بناية باراج بيزن�س �ضنر
و�ضبع  وثمامنائة  ال��ف  وخم�ضون  اح���دى  ثالثمائة   )351.887( مبلغ  ب�ضداد  امل��و���ض��وع:اإن��ذار 
وثمانون درهم - حيث انه قد انذر املنذر املنذر اليها ب�ضداد مبلغ )351.887( درهم وذلك نتيجة 
املتفق  اليها والناجتة عن تنفيذها لالعمال واخلدمات  املنذر  ال�ضادرة من  التجارية  الفواتري 
عليها معكم - وحيث انكم مل توفوا بقيمة هذا الفواتري حتى تاريخه بدون وجه حق او مربر 
قانوين - مما دعي املنذر لتوجيه هذا النذار للمنذر اليه لتكليفه بالوفاء باملبلغ املذكور وقدره 
)351.887( درهم يف خالل �ضبعة ايام من تاريخ العالن بالن�ضر وال �ضنكون م�ضطرين لتخاذ 

كافة الجراءات القانونية �ضدكم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12961 بتاريخ 2020/6/15
اعالن بالن�شر

رقم )2020/2760(
املنذر : بريدة ملقاولت البناء �س.ذ.م.م

املنذر اليه:اأبليتي الكروميكانيكال ورك�س �س.ذ.م.م
 )118.750( ال���  مبلغ  ل�ضداد  واح���دا  ا�ضبوعا  �ضدها  امل��ن��ذر  متهل  امل��ن��ذرة  ف��ان 
�ضت�ضطر  وال   - درهما  وخم�ضون  و�ضبعمائة  الفا  ع�ضر  وثمانية  مائة  دره��م 
الر�ضوم  كافة  اليها  املنذر  الالزمة وتكبيد  القانونية  الج��راءات  اآ�ضفة لتخاذ 
التي  ال���ض��رار  عن  بتعوي�س  ومطالبتها  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�ضاريف 

�ضببتها جراء عدم التزامها. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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العدد 12961 بتاريخ 2020/6/15
اعالن حكم بالن�شر        

يف  الدعوى 1104/2019/20 جتاري كلي  
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والتكافل مببلغ وقدره )1040000 درهم( 

والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ قيد النزاع وحتى ال�ضداد التام ، و�ضم ملف 
النزاع التجاري رقم  1060/2019  

طالب الإعالن :  بلوم بنك فرن�ضا  - �ضفته بالق�ضية : مدعي  
وميثله : مارون وديع مطر -  �ضفته بالق�ضية : وكيل 

املطلوب اإعالنه : 1- اأرون كومار �ضيكاران  2-قيوم ب�ضري متكر عبدالقيوم - �ضفته  بالق�ضية : مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة 

املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2020/3/12 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ضتها  بان  نعلنكم   : الإع��الن  مو�ضوع 
مبلغ  للمدعي  وال��ت��ك��اف��ل  بالت�ضامن  ي����وؤدوا  ب��ان  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  فرن�ضا  بنك  ل�ضالح/بلوم  اأع���اله 
)1.040.000( مليون واربعون الف درهم ، والفائدة القانونية بواقع  9% �ضنويا يف 2019/7/11 وحتى متام 
ال�ضداد ، والزمتهم بالر�ضوم وامل�ضروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�ضوري 
قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12961 بتاريخ 2020/6/15
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 3874/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 1581/2020 امر اداء ، ب�ضداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )117900.44 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : تومني للنقليات - �س ذ م م - �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه  : 1- هيل اند فورت لتجميل احلدائق - ذ م م - �ضفته  بالق�ضية : 
منفذ �ضده  - جمهول حمل الإقامة 

التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�ضوع الإعالن : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )117900.44( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12961 بتاريخ 2020/6/15

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 2605/2020/209 تنفيذ عمايل  

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى العمالية رقم 8570 ل�ضنة 2019 عمايل 
جزئي، ب�ضداد املبالغ املنفذ بها وقدرها )59354 درهم( �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 

طالب الإعالن : حممد فتحي �ضيد يون�س - �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 
وميثله : العنود ال�ضيبة علي �ضامل الدرمكي - �ضفته بالق�ضية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- ار�س اخلربة لالعمال الفنية - �س ذ م م - �ضفته  بالق�ضية : منفذ 
�ضده  - جمهول حمل الإقامة 

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )59354( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12961 بتاريخ 2020/6/15

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 1501/2012/207 تنفيذ جتاري  

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2010/1001 جتاري كلي ، 
ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 23532847 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 

طالب الإعالن : رول نافذ �ضالح  م�ضطفى - �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- جميل خليل مطر ا�ضماعيل ابوجراد - �ضفته  بالق�ضية : منفذ 

�ضده - جمهول حمل الإقامة 
املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  الإع��الن : قد  مو�ضوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )23532847( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �ضاملة 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  ال��ر���ض��وم.  

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12961 بتاريخ 2020/6/15
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 873/2020/209 تنفيذ عمايل  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/238 عمايل كلي ، ب�ضداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )96842.18 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : الفة بنت حممد ال�ضاوى عزعوزي - �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 

وميثله : بدر عبداهلل خمي�س عبداهلل - �ضفته بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعالنه  : 1- �ضالون مينى لل�ضيدات ومتثلها / مينى زكى الدنف - �ضفته  بالق�ضية 

: منفذ �ضده - جمهول حمل الإقامة 
املبلغ  والزامك بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  الإع��الن  مو�ضوع 
املنفذ به وقدره )96842.18( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بالإ�ضافة اىل مبلغ 
1937 درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك 

يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12961 بتاريخ 2020/6/15

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 578/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 1163/2019 جتاري جزئي ، 
ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )149.523 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 

طالب الإعالن : برافني فينين�ضت فريناندي�س  �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 
وميثله : جو�ضلني �ضبلي خري اهلل -  �ضفته بالق�ضية : وكيل

الطب واجلراحة  اأجهزة  لتجارة  اأ���س  كيه  اآر  ايه   -2 كابور  �ضاجنيف   -1  : اإعالنه  املطلوب 
واأدواتها �س ذ م م - �ضفتهما  بالق�ضية : منفذ �ضدهما - جمهويل حمل الإقامة 

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )149.523( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12961 بتاريخ 2020/6/15
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 18/2020/208 تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف نزاع رقم 2018/902 نزاع مدين ، ب�ضداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 23346 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : ح�ضة عبدالرحمن حممد البكر - �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 

وميثله : خالد حممد عبدالرحمن القا�ضمي -  �ضفته بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- يحيى احمد حممد املعمرى - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده

جمهول حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بتنفيذ احلكم 
ال�ضادر يف نزاع رقم 2018/902 نزاع مدين ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )23346 درهم( 
، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف. وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12961 بتاريخ 2020/6/15
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 813/2020/208 تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2014/696 مدين جزئي بالزام 
املنفذ �ضده ب�ضداد مبلغ وقدره 52832 درهم �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة. 

طالب الإعالن : اأك�ضا ان�ضوران�س - �س م ب م - �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 
وميثله : حبيب حممد �ضريف عبداهلل املال -  �ضفته بالق�ضية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- زاهد �ضاه امري �ضاه - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده
جمهول حمل الإقامة 

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )52832.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12961 بتاريخ 2020/6/15
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 340/2019/22 مدين كلي  
مو�ضوع الدعوى : الزام املدعي عليهما بان يدفعوا وي�ضددوا بالت�ضامن مبلغ وقدره 99.910.399 درهم مع 
الفائدة بواقع 12% من تاريخ الإ�ضتحقاق وحتى متام ال�ضداد والزامها الر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة. 

احتياطيا تعيني خربة حما�ضبية لالنتقال اىل موقع املدعية ور�ضد الخطاء واملخالفات التي ت�ضبب بها ملدعي 
عليهما احلاقا بال�ضرر للمدعية 

طالب الإعالن : علي احمد حممد �ضعيد غافان املهريي - �ضفته بالق�ضية : خبري  
املطلوب اإعالنهم : 1-طه حممد حممد  2-نبيل حممود امني حممد  3- حممد حمدي احمد احلو�ضي - �ضفتهم  

بالق�ضية : مدعي عليهم - جمهويل حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الزام املدعي عليهما بان يدفعوا وي�ضددوا بالت�ضامن مبلغ 
الر�ضوم  والزامها  ال�ضداد  مت��ام  وحتى  الإ�ضتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  الفائدة  مع  دره��م   99.910.399 وق��دره 
وامل�ضاريف واتعاب املحاماة. احتياطيا تعيني خربة حما�ضبية لالنتقال اىل موقع املدعية ور�ضد الخطاء واملخالفات 
التي ت�ضبب بها ملدعي عليهما احلاقا بال�ضرر للمدعية. وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء املوافق 2020/6/17 ال�ضاعة 
9.30 �ضباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

املحكمة  الإبتدائية   املدنية 

العدد 12961 بتاريخ 2020/6/15
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 1940/2020/60 امر اداء    
مو�ضوع الدعوى :املطالبة با�ضدار الأمر بالزام املدعي ب�ضداد مبلغ 2.473.305 درهم والر�ضوم 

وامل�ضاريف.   
طالب الإعالن : جواد نعمت بياوار - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

وميثله : احمد جمعة ح�ضن حممد الرئي�ضي - �ضفته بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- ح�ضني عارف اخر - �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه جمهول حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2020/5/20 اأول بالزام املدعي عليهما 
لوؤلوؤة الإمارات للتجارة العامة )�س ذ م م( وح�ضني عارف اخر بان يوؤديا للمدعي جواد نعمت 
وخم�ضة  وثالثمائة  الفا  و�ضبعون  وثالثة  واربعمائة  )مليونني  دره��م   2.473.305 مبلغ  بياوار 
دراهم( والفائدة القانونية 9% �ضنويا من تاريخ ا�ضتحقاق كل �ضيك وحتى ال�ضداد التام والر�ضوم 
وامل�ضاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  ولكم احلق يف اإ�ضتئناف الأمر خالل 15 يوم 

من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن.
رئي�ض الق�شم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12961 بتاريخ 2020/6/15
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 1645/2020/60 امر اداء    
مو�ضوع الدعوى : ا�ضت�ضدار امر اأداء بالزام املطلوب المر �ضده بان يوؤدي اىل طالبة المر مبلغ وقدره 

)150.000.00( مائة وخم�ضون الف درهم ، والفائدة التجارية التاأخريية 9% �ضنويا من تاريخ املطالبة 
الق�ضائية ولغاية ال�ضداد التام وبالر�ضوم وامل�ضاريف والتعاب مع ت�ضميله بالنفاذ املعجل بغري كفالة  

طالب الإعالن : الغرير للطباعة والن�ضر - �س ذ م م - �ضفته بالق�ضية : مدعي 
وميثله : جو�ضلني �ضبلي خري اهلل -  �ضفته بالق�ضية : وكيل

اإعالنه : 1- حممد عاطف جواد ملك - �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة   املطلوب 
مو�ضوع الإعالن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2020/4/5 بالزام املدعى عليه حممد عاطف جواد 
ملك بان يوؤدي للمدعية الغرير للطباعة والن�ضر  �س ذ م م مبلغ )150.000.00( مائة وخم�ضون الف درهم 
وبالر�ضوم  التام  ال�ضداد  ولغاية   2020/4/1 الق�ضائية يف  املطالبة  تاريخ  �ضنويا من   %9 القانونية  والفائدة 
وامل�ضاريف ومبلغ خم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة و�ضملت المر بالنفاذ املعجل بال كفالة. ولكم احلق 

يف اإ�ضتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن.
رئي�ض الق�شم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12961 بتاريخ 2020/6/15
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 1678/2020/60 امر اداء    
مو�ضوع الدعوى : املطالبة با�ضدار المر بالزام امل�ضتدعى �ضدها )بريا مينون رافيندر اناثان( ب�ضداد 

مبلغ 2500000 درهم ب�ضفتها مديرة امل�ضتدعى �ضدها الوىل )�ضي جراند للمالحة( بالت�ضامن والت�ضامم 
فيما بينهما والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة. 

طالب الإعالن : �ضاجي�س �ضندروت موتريكال - �ضفته بالق�ضية : مدعي 
وميثله :  �ضمرية عبداهلل علي قرقا�س -  �ضفته بالق�ضية : وكيل

املطلوب اإعالنهما : 1- �ضي جراند للمالحة - �س ذ م م  2- بريا مينون �ضونيل رافيندر اناثان - �ضفتهما 
بالق�ضية : مدعي عليهما - جمهويل حمل الإقامة 

مو�ضوع الإعالن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2020/4/9 الزام املدعى عليهما بالت�ضامن )1- �ضي 
جراند للمالحة - �س ذ م م  2- بريا مينون �ضونيل رافيندر اناثان( بان يوؤديا للمدعي �ضاجي�س �ضندروت 
ومبلغ خم�ضمائة  وامل�ضروفات  دره��م(  الف  )مليونان وخم�ضمائة  درهم   2500.000 وق��دره  مبلغ  موتريكال 
درهم مقابل اتعاب املحاماة و�ضملت المر بالنفاذ املعجل بال كفالة. ولكم احلق يف اإ�ضتئناف الأمر خالل 15 

يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن.
رئي�ض الق�شم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12961 بتاريخ 2020/6/15
اإعالن للح�شور  اأمام جلنة منازعات الإيجارات / عجمان 

دعوى رقم 2020/1655
بناء على طلب املدعي / عبدالعزيز حممد عبداهلل - الهاتف 

اىل املدعي عليه / عود الإمارات لتجارة العطور - الهاتف 
انت مكلف باحل�ضور امام جلنة منازعات اليجارات - عجمان 
- منطقة الرا�ضدية 3 جراند مول الطابق الأول �ضخ�ضيا او 
بتاريخ  م�ضاءا  ال�ضاعة 5.00  يف  وذلك  معتمد  وكيل  بوا�ضطة 
2020/6/22 للنظر يف الدعوى بو�ضفك مدعي عليه.  حرر 

بتاريخ 2020/5/18 
ع/ رئي�ض ق�شم ف�ض املنازعات اليجارية  

الإمارات العربية املتحدة 
جلنة املنازعات اليجارية 

حكومة عجمان 

العدد 12961 بتاريخ 2020/6/15
 يف ال�شتئناف رقم 2019/1363 جتاري   

امل�ضتاأنفة : �ضركة ايكارو�س املتحدة للخدمات البحرية / م�ضاهمة املقفلة 
امل�ضتاأنف �ضدها : نا�ضيونال مارين اليان�س - م د م �س 

الإ�ضتئناف  ، واملعني من قبل حمكمة  الهادي  الدكتور / عقيل حممد هادي ح�ضن  يعلن اخلبري 
املتحدة  ايكارو�س  �ضركة  امل�ضتاأنفة/  واملقامة من   ، ال�ضتئناف رقم 2019/1363 جتاري  دبي يف  يف 
للخدمات البحرية / م�ضاهمة املقفلة ، وتنفيذا للمهمة  فاإن ال�ضادة/ نا�ضيونال مارين اليان�س م د 
م �س مدعوة حل�ضور اجتماع اخلربة احل�ضابية او بوا�ضطة وكيل معتمد ، واملقرر عقده يوم الثنني 
املوافق 2020/6/22 يف متام ال�ضاعة 11.30 احلادية ع�ضر والن�ضف �ضباحا يف مقر مكتبنا مكتبنا 
الكائن يف اإمارة دبي - ديرة - بو�ضعيد - بناية الو�ضل بزن�س �ضنر - بجوار فندق جي 5 )فندق 
روتانا �ضابقا( - �ضارع رقم 27 - الطابق التا�ضع - مكتب رقم )902( رقم مكاين : 94178 32428 - 
لذا نرجو منكم التكرم باحل�ضور يف املوعد املحدد اعاله " واح�ضار جميع الأوراق وامل�ضتندات التي 

توؤدون تقدميها لنا لنتمكن من اأداء مهمتنا.
اخلبري احل�شابي     
الدكتور/ عقيل حممد هادي ح�شن  الهادي

تكليف اإعالن بالن�شر 
باللغتني العربية والنكليزية  

حل�شور اجتماع اخلربة احل�شابية  

العدد 12961 بتاريخ 2020/6/15
مذكرة تبليغ حكم 

مدعي عليهما بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2019/135 جتاري جزئي الفجرية 

اإىل املحكوم عليهم 1( اإي جي اإم هولدينج مينا منطقة حرة - ذ م م ،  2( اإي جي اإم هولدينج اإنرنا�ضيونال - منطقة حرة - ذ 
م م  ، 3( ذا بود انكويو ولفرد فاوندي�ضن دي دبليو �ضي - �س ذ م م ، 4( عبدالرحمن عبداخلالق احمد  5( اندرى لينو - جمهول 
حمل الإقامة - نعلمكم بان حمكمة الفجرية الحتادية الإبتدائية قد حكمت بتاريخ 2020/4/22 يف الدعوى املذكورة اأعاله 

ل�ضالح / عي�ضى باتريك نا�ضر او�ضري�س :- 
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري :  اأول : بحل وت�ضفية ال�ضركة املدعي عليها الوىل - 

ثانيا : بتعيني م�ضفى ق�ضائي )خبري ح�ضابي( �ضاحب الدور م�ضفيا لل�ضركة تكون مهمته متثيل ال�ضركة يف جميع الأعمال 
وجرد موجداتها  وح�ضاباتها  دفاترها  على  والط��الع  الت�ضفية  ال�ضركة حمل  مقر  اىل  والنتقال  الت�ضفية  ت�ضتلزمها  التي 
وتقييمها وح�ضاب ما لل�ضركة من اأموال وما عليها من التزامات وذلك باإقفال العمال وحتويل الأموال املنقولة اىل نقود 
 ، امل��ال  را���س  بقدر ح�ضته يف  ال�ضركاء كل  اأرب��اح وخ�ضائر على  الت�ضفية من  ناجت  ودف��ع اخل�ضوم وتوزيع  الأ�ضول  وحت�ضيل 
وللم�ضفي ق�ضمة املوجودات عينا اإذا اأمكن او بيعها باملزاد العلني والنتقال اىل اأي جهة وبال�ضتعانة مبن يرى لداء مهمته 
وقدرت املحكمة له مبلغ )5000 درهم( )خم�ضة الف درهم( حت�ضل من تاريخ الت�ضفية وحددت للم�ضفي اربعة ا�ضهر لجناز 

مهمته والزمت املدعي عليهم بالر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ )200( درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
قلم التنفيذ     

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة الفجرية الحتادية البتدائية

العدد 12961 بتاريخ 2020/6/15
الدعوى رقم 845/2020 جتاري جزئي  

�ضد املدعي عليه : �ضامل �ضهيل الوايل الكندي 
املقامة من : موارد التمويل 

رقم  الدعوى  حتت  البتدائية  دبي  مبحكمة  �ضدكم  مقامة  دعوى  هناك  ان  مبا 
)845/2020( جتاري جزئي ، وحيث انه مت ندبنا خبريا م�ضرفيا يف الدعوى املذكورة 
اعاله فاننا وعمال باحكام قانون الثبات ل�ضنة 1992 م بخ�ضو�س اعمال اخلربة امام 
املحاكم ، ندعوكم حل�ضور اجتماع اخلربة عن بعد عن طريق تطبيق zoom وذلك 
يوم اخلمي�س املوافق 2020/6/18 يف متام ال�ضاعة 1.30 ظهرا ، ويرجى منكم اح�ضار 

كافة امل�ضتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�ضوركم لالجتماع.  
اخلبري احل�شابي وامل�شريف  
حممد �شعيد ال�شريف 

اعالن بالن�شر

العدد 12961 بتاريخ 2020/6/15
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 77/2020/26 عقاري كلي   
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )2100000 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب 

املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام ، �ضم ملف النزاع 2019/141 تعيني خربة عقاري  
طالب الإعالن :  بهجت عريف عارف �ضندوقة  - �ضفته بالق�ضية : مدعي  

املطلوب اإعالنه : 1- ميمون ديفيلومبنت ليمتد - �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه - جمهول  حمل الإقامة 
اأعاله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2020/4/28 يف  املنعقدة  بجل�ضتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم   : الإع��الن  مو�ضوع 
ل�ضالح/بهجت عريف عارف �ضندوقة اأول بالزام املدعي عليها بت�ضليم املدعي الوحدة رقم 408 يف الطابق الرابع 
توؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ال��زام   : ثانيا  لل�ضيلكون  دب��ي  واح��دة  مبنطقة  والكائن  لالعمال  كامربدج  مركز  امل�ضمى 
�ضريورة  تاريخ  من   %9 بواقع  والفائدة  �ضرر  من  حلقه  عما  تعوي�ضا  دره��م(   715.000( م��ق��داره  مبلغ  للمدعي 
احلكم نهائي وحتى متام ال�ضداد. ثالثا الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )20000 درهم( والفائدة 
القانونية بواقع 9% �ضنويا على املبلغ املق�ضى به من تاريخ املطالبة الق�ضائية حتى ال�ضداد التام والزمت املدعي 
عليها بامل�ضروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�ضوري 
قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية   العقارية 
العدد 12961 بتاريخ 2020/6/15

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 1210/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 4010/2018 واملعدل بالإ�ضتئناف رقم 
2042/2019 ا�ضتئناف جتاري، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )265110 درهم( 

�ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : �ضركة مينثولتوم كامبني ليمتد - �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 

وميثله : �ضيف �ضعيد را�ضد الغبار ال�ضام�ضي - �ضفته بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- �ضركة ايدمرك التجارية )ذ م م( - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده

جمهول حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
�ضتبا�ضر  او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة  التنفيذ  به وقدره )265110( درهم اىل طالب 
تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج���راءات 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12961 بتاريخ 2020/6/15

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 2990/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/1593 جتاري كلي ، 
ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 6940 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 

طالب الإعالن : برمي كومار بورو�ضوتامان اف - �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- قوادريجا ميدل اي�ضت - منطقة حرة - ذ م م - �ضفته  بالق�ضية : 

منفذ �ضده - جمهول حمل الإقامة 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�ضوع الإعالن : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )6940( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املذكور  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12961 بتاريخ 2020/6/15
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 1638/2020/60 امر اداء    
مو�ضوع الدعوى: يلتم�س مقدم الطلب من �ضيادتكم اإ�ضدار قراركم الكرمي بالزام 

املقدم �ضده بان يوؤدي الطلب مبلغ 45000 درهم خم�ضة واربعون الف درهم ، والزامه 
بالر�ضوم وامل�ضاريف.   

طالب الإعالن : وقا�س نواز حممد نواز - �ضفته بالق�ضية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1- غ�ضنفر ح�ضني �ضاه حممد لكرم - �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه   

جمهويل حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : طلب ا�ضت�ضدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 
للمدعي  ي��وؤدي  ب��ان  لكرم  حممد  �ضاه  ح�ضني  غ�ضنفر  عليه  املدعي  ال��زام   2020/4/2
الف درهم(  ن��واز مبلغ وق��دره )45.000 دره��م( )خم�ضة واربعون  ن��واز حممد  وقا�س 
التايل  اليوم  يوم من   15 الأم��ر خالل  اإ�ضتئناف  يف  احلق  ولكم  وامل�ضاريف.  والر�ضوم 

لن�ضر هذا العالن.
رئي�ض الق�شم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12961 بتاريخ 2020/6/15

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 2413/2020/209 تنفيذ عمايل  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى العمالية رقم 12981/2019 عمايل 

جزئي ، ب�ضداد املبالغ املنفذ بها وقدرها ) 28992 درهم(  ل�ضالح العامل 
طالب الإعالن : �ضامى عبدال�ضتار يو�ضف النخالوى - �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 

وميثله : يو�ضف حممد احمد يو�ضف احلمادي -  �ضفته بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- ماركه هو�ضبيتاليتي 1 �س ذ م م - �ضفته  بالق�ضية : منفذ �ضده 

 جمهول حمل الإقامة 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامكم بدفع  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  : قد  الإع��الن  مو�ضوع 
اىل مبلغ  بالإ�ضافة  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م  وق��دره )28992(  به  املنفذ 
1603 درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقكم 

يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12961 بتاريخ 2020/6/15
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/2655(

املخطر : فيجاي غوبال جيتواين 
بوكالة املحامي / يو�ضف حممد ح�ضن البحر 

م )جم��ه��ول حمل  م  ذ  ���س   - ال��ع��ام��ة  للتجارة  �ضر  �ضك�س  ث��ريت��ي   : ال��ي��ه  املخطر 
من  اعتبارا  يوما  ثالثون  م��دة  وميهلها  اليه  املخطر  املخطر  يخطر   - الإق��ام��ة( 
تاريخ تبليغها بهذا الخطار لوفاء و�ضداد مبلغ وقدره 32000 درهم قيمة ال�ضيكات 
املرجتعة بالإ�ضافة اىل �ضداد مبلغ  وقدره 3000 غرامة ارجتاع ال�ضيكات للمخطر 
القانونية  الإج�����راءات  ات��خ��اذ  اىل  م�ضطر  �ضيكون  املخطر  ف���اإن  ذل��ك  وب��خ��الف   ،
واإقامة الدعوى يف �ضبيل الزام املخطر اليه باملبلغ املذكور بالإ�ضافة اىل الر�ضوم 

وامل�ضاريف والفوائد. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12961 بتاريخ 2020/6/15
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 332/2020/20 جتاري كلي  
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل مببلغ وقدره )427014284.07( درهم 

والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من الريخ رفع التعوي وحتى ال�ضداد التام و�ضمول 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  

طالب الإعالن :  بنك دبي التجاري - �س م ع - �ضفته بالق�ضية : مدعي  
املطلوب اإعالنهم : 1- �ضهاب احمد رم�ضان جمعه   2- حممد احمد رم�ضان جمعه 3- فاطمة احمد رم�ضان 

جمعه ابراهيم - �ضفتهم  بالق�ضية : مدعي عليهم - جمهويل حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها  املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل 
رفع  الريخ  12% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم   )427014284.07( وقدره  مببلغ 
التعوي وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�ضة يوم الثنني املوافق 
2020/6/22 ال�ضاعة 9.30 �ضباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12961 بتاريخ 2020/6/15

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 2565/2020/209 تنفيذ عمايل  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى العمالية رقم 5044/2019 عمايل 

جزئي ، ب�ضداد املبالغ املنفذ بها وقدرها ) 94659 درهم(  ل�ضالح العامل 
طالب الإعالن : برماجا �ضاجيكومار - �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 
وميثله : يو�ضف حممد احمد يو�ضف احلمادي -  �ضفته بالق�ضية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- طائف املدينة للمقاولت - �س ذ م م - �ضفته  بالق�ضية : منفذ �ضده 
 جمهول حمل الإقامة 

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )94659( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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يوجه كتاب “رحلة حياة” ملوؤلفته الدكتورة نادية حمدى، 
جامعة  ال�ضيدلة  بكلية  احليوية  الكيمياء  ق�ضم  رئي�س 
عني �ضم�س، العديد من الن�ضائح املهمة لل�ضباب امل�ضري 
من اجلن�ضني يف مواجهة الأزمات التي تواجههم، ويلقي 
مزيًدا من ال�ضوء على احللول احلياتية املختلفة للتعاي�س 
مع الأزمات، ومنها التعاي�س مع جائحة فريو�س كورونا. 

للطبع  ال��ن��خ��ب��ة  دار  ع��ن  ال�����ض��ادر  حياة”  “رحلة  ك��ت��اب   
والن�ضر، يرفع �ضعار “من اأنت وماذا تريد؟”، وي�ضفه باأنه 
ال�ضوؤال الفل�ضفي الأزيل، وتو�ضح �ضطور الكتاب اأن النجاح 
لي�س حظاً بل نتيجة، واأنه ل توجد حياة بال�ضدفة، لكنها 
م�ضوار لها اأ�ضباب وم�ضببات، وياأتي الطمئنان حني تعرف 

من اأنت وماذا تريد؟ 
اأن الإجابة  الكتاب  الدكتورة نادية حمدي موؤلفة  واأك��دت 
والر�ضا، وحتديد  لل�ضعادة  الو�ضول  لل�ضوؤال هو  النهائية 
الهدف يف احلياة، وو�ضع يدك على �ضغفك احلقيقي حتى 
دائرة  يف  قدمك  وت�ضع  والتوتر  القلق  دائ��رة  من  تخرج 

الرتياح.
اإجابة  ال��ك��ت��اب حت��م��ل  ���ض��ط��ور  اأن  “حمدي”  واأو���ض��ح��ت   
منطقية ملا منر به حالًيا من اأزمة تف�ضي فريو�س كورونا 
فغالبية ال�ضباب  امل�ضتجد واملعروف با�ضم “كوفيد 19”، 
يعانون من تغري حاد يف وترية احلياة اليومية، بل ا�ضطر 

عمله  فقد  الآخ��ر  والبع�س  عمله  جم��ال  لتغيري  البع�س 
اأهمية و���ض��ع خطة  ت��ربز  م��ن هنا  رزق���ه،  مت��اًم��ا وم�ضدر 

للحياة لتعي�س حياتك يف ا�ضتقرار و�ضعادة. 
جديدة  خطة  اإن�ضان  كل  بو�ضع  الكتاب  موؤلفة  وطالبت 
حياته،  يف  حلظة  بكل  ي�ضتمتع  بحيث  متفائال،  جتعله 
ب��غ�����س ال��ن��ظ��ر ع��م��ا ي���ج���ري م���ن ح���ول���ه خ����الل الأزم������ة، 
“عند كتابتك خلطتك �ضتزداد ثقتك بنف�ضك،  واأ�ضافت: 
كما اأن حما�ضك �ضيزداد، وكلما حققت بع�ضا من اأهدافك 
�ضتزداد ثقتك بنف�ضك اأكرث، و�ضيعمل ذلك على مزيد من 

التقدم والرقي”، 
جتعلك  حل��ي��ات��ك  متكاملة  خ��ط��ة  و���ض��ع  اأن  اإىل  م�����ض��رية 
متحكما يف نف�ضك، وت��ب��داأ يف اإجن��از الأع��م��ال ب��الأه��م مع 
اأهمية الق�ضاء على عادة الت�ضويف واملماطلة والعمل على 

اإجناز عملك يف اأق�ضر وقت ممكن. 
الأول���وي���ات  حت��دي��د  فل�ضفة  ي�ضتخدم  ال��ك��ت��اب  اأن  ي��ذك��ر 
باأ�ضرع  منها  لتنتهي  ال��ف��ور،  على  املهام  اإجن��از  يف  وال��ب��دء 
اليومي اجليد،  التخطيط  م��ن  اإل  ذل��ك  ي��اأت��ي  ول  وق��ت، 
وطبيعة  والأح����الم  ال��روؤي��ة  حكاية  على  ال�ضوء  وي�ضلط 
احلياة، وعالقة الربجمة اللغوية الع�ضبية بعامل الطاقة 
اخلفي ومدى التاأثري على العواطف واملزاج لرفع الروح 

املعنوية.

يعد مركز القطارة للفنون الذي خ�ضع للرميم 
موؤخراً واأعيد افتتاحه عام 2011 من الوجهات 
وال��ث��ق��اف��ة يف  ال��ف��ن��ون  اإىل ت�ضجيع  ت��ه��دف  ال��ت��ي 

املجتمع املحلي وممار�ضتها وتطويرها.
وقال اأحمد حممد بارزيق رئي�س مركز القطارة 
وفنية  ثقافية  ب��رام��ج  ي��ق��دم  امل��رك��ز  اإن  للفنون 
مكثفة للفنون يف قاعات درا�ضية خا�ضة بالأعمال 
وا�ضتوديوهات  امل��و���ض��ي��ق��ى  ودرو�������س  ال��ف��خ��اري��ة 
و�ضائطه،  مبختلف  الت�ضكيلي  ال��ف��ن  مل��م��ار���ض��ة 
وقاعة لتعليم فنون اخلط العربي، وغرفة رقمية 
اإىل  بالإ�ضافة  والكمبيوتر،  الت�ضوير  ل��درو���س 
ومكتب  ومقهى  الفنية،  للمعار�س  �ضالة  وج��ود 
توجد  املركز  ..وبجانب  ال��زوار  خلدمة  ا�ضتقبال 
واحة القطارة و�ضوق القطارة حيث تقام العديد 

من عرو�س الأداء ال�ضعبية.
ال��ق��ّط��ارة يف  ي��ق��ع يف قلعة  امل��رك��ز  اأن  اإىل  واأ����ض���ار 

احلديدي  الع�ضر  اإىل  تعود  التي  العني  منطقة 
قبل 3000 �ضنة، والتي مت ترميمها وفق اأ�ضلوب 
يعتني بالقيم الراثية والتاريخية مع تزويدها 

مبرافق حديثة.
اإن�ضاوؤه  مت  للفنون  ال��ق��ّط��ارة  م��رك��ز  اأن  وا���ض��اف 
حول بيت بن عاتي الدرمكي القدمي املكّون من 
ويطّل  ال��ل��ن  ب��ال��ط��وب  م�ضيد  �ضكني  وب��ي��ت  ب��رج 
على ب�ضاتني واحة القطارة واأثناء ت�ضييد املركز، 
ال��ت��ن��ق��ي��ب��ات الأث���ري���ة ع��ن جم��م��وع��ة من  ك�ضفت 
الطبقات اأو “الآفاق” الأثرية التي يبلغ طولها 
5 اأمتار، ويعود تاريخها اإىل الفرة ما بني اأواخر 
الع�ضر الإ�ضالمي والع�ضر احلديدي، اأي اإىل ما 

يزيد عن 3000 عام.
وي�ضم املركز معر�س القطارة الأثري الذي �ضمم 
الت�ضل�ضل  هذا  اأول مرحلة من  لعر�س  خ�ضي�ضاً 
اإىل  تعود  تركيبات �ضناعية  واملتّمثلة يف  الأث��ري 

امل��ع��ر���س جزءاً  ه���ذا  احل���دي���دي، ومي��ّث��ل  الع�ضر 
العني  مواقع  لآث��ار  الوا�ضع  التاريخ  من  ب�ضيطاً 
ال��ق��ط��ارة العرو�س  وواح��ات��ه��ا ..وي���ق���دم م�����ض��رح 
الفنية وامل�ضرحية يف جتربة رائعة وملهمة تلم�س 

احلوا�س والذوق الفني للمجتمع.
وب���ال���ت���زام���ن م����ع ف���ع���ال���ي���ات م���ه���رج���ان احل����رف 
القطارة  م��رك��ز  ي��ق��ّدم  التقليدية،  وال�����ض��ن��اع��ات 
ور�س  ويت�ضمن  ال�ضويعية”  “برنامج  للفنون 
املهارات  تنمية  اإىل  تهدف  التي  الراثية  العمل 
احل��رف��ي��ة، وال��ت��اأك��ي��د على اأه��م��ي��ة احل��ف��اظ على 

الراث الإماراتي وتقاليده العريقة.
القطارة  �ضينما  برنامج  اأن  بارزيق  اأحمد  وي��رى 
لالأفالم  ال�ضينما  وع�����ض��اق  للم�ضاهدين  ي��ق��دم 
اجتاهات  واملنطقة  العربي  العامل  من  امل�ضتقلة 
فنية متنوعة “اأفالم ق�ضرية ، وميزات ، واأفالم 
وثائقية ، وخيال” ويتم توفري من�ضة �ضينمائية 

حتتفل مب��خ��رج��ي الأف����الم وت��ق��رب��ه��م اأك���رث اإىل 
اجل��م��اه��ري ب��الإ���ض��اف��ة اإىل ت��ع��زي��ز ال�����ض��ل��ة بني 
املجتمع املحلي والفنون يف اأحد املواقع التاريخية 

اململوكة لدائرة الثقافة وال�ضياحة - اأبوظبي.
يقدم  ال����ذي  “ميكرفون”  ب��رن��ام��ج  اإىل  ول��ف��ت 
التي  املتنوعة  احل��واري��ة  اجلل�ضات  م��ن  �ضل�ضلة 
تتناول مو�ضوعات تهم املجتمع يف مركز القطارة 
للفنون و�ضيتم نقل زوار هذا الربنامج يف رحلة 
م��ع��رف��ة وا���ض��ت��ك�����ض��اف م���ع م�����ض��م��م��ني م���ن دولة 
امل���ج���ال الفني  امل��ت��خ�����ض�����ض��ني يف ه���ذا  الإم�������ارات 
الختالفات  ل�����ض��رح  اخل����ربات  وت��ب��ادل  للحديث 

والتغيريات يف الأزياء الإماراتية عرب الزمن.
افتتحته  ال��ذي  الأث���ري،  القبو  اأن معر�س  وذك��ر 
دائ����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����ض��ي��اح��ة - اأب��وظ��ب��ي يف مركز 
اهتماماً  �ضهد  العني،  مبنطقة  للفنون  القطارة 
ا�ضتثنائياً من قبل الزوار، اإذ يحتوي على من�ضاآت 

�ضناعية تعود للع�ضر احلديدي، مما يوؤكد على 
ال�����دور احل���ي���وي ال����ذي ل��ع��ب��ت��ه واح�����ات ال��ع��ني يف 

ت�ضكيل الراث البيئي والثقايف بالدولة.
وي�ضيف بارزيق اأن اأعمال التنقيب الأثرية خالل 
العني  منطقة  يف  للفنون  القطارة  مركز  اإن�ضاء 
الطبقات  م��ن  اأم��ت��ار  خم�ضة  وج���ود  ع��ن  ك�ضفت 
الع�ضر  ف��رة  م��ن  متتد  ال��ت��ي  املتتالية  الأث��ري��ة 
احل��دي��دي وقد  الع�ضر  اىل  امل��ت��اأخ��ر  الإ���ض��الم��ي 
بالع�ضر  اخلا�ضة  ال�ضناعية  الركيبات  ُحفظت 
احلديدي، والتي �ضكلت الطبقة الأوىل من هذا 
الذي  الأ�ضفل  الطابق  داخل  املوقع،  الت�ضل�ضل يف 
جديد  دائ���م  كمعر�س  خ�ضي�ضاً  جت��ه��ي��زه  اأع��ي��د 
ي���روي ت��اري��خ واح����ات ال��ع��ني ب��ا���ض��ت��خ��دام القطع 
الأث���ري���ة امل��ك��ت�����ض��ف��ة م���ن امل���وق���ع وجم��م��وع��ة من 
وجود  على  جديد  دليل  يف  الإعالمية  الو�ضائط 

م�ضتوطنات ب�ضرية �ضابقة يف هذه املنطقة.

مرحلتني  ع����ن  ي��ك�����ض��ف  امل���ع���ر����س  اأن  واأو������ض�����ح 
خمتلفتني من الأن�ضطة ال�ضناعية تعود للع�ضر 
احل��دي��دي يف بيت ب��ن ع��ات��ي ال��ت��اري��خ��ي، وي�ضرح 
الأث���ري���ة عرب  امل���واق���ع  ت�ضكلت  ك��ي��ف  ل��ل��ج��م��ه��ور 
تلو  ال��واح��دة  م��راك��م��ة  طبقات  �ضمن  ال��ت��اري��خ 
الأثري  التنقيب  اأع��م��ال  وك��ي��ف ج��رت  الأخ����رى، 
من الطبقة العلوية باجتاه الأ�ضفل عرب اإزالة كل 

واحدة من هذه الطبقات على حدة.
وي�ضم املعر�س عدداً من القطع الأثرية املكت�ضفة 
عرب الطبقات املختلفة لأعمال التنقيب مبا فيها 
الثانية  امل��رح��ل��ة  اإىل  ي��ع��ود  لأ���ض��د  مت��ث��ال �ضغري 
قبل   600 –  1100/ احل��دي��دي  الع�ضر  م��ن 
اآنية  امليالد ، ورمب��ا ك��ان ه��ذا التمثال ج��زءاً من 
التماثيل  اأج���م���ل  م���ن  وي��ع��ت��رب  ك��ب��رية  ف��خ��اري��ة 
الفخارية املكت�ضفة من الع�ضر احلديدي يف دولة 

الإمارات.

مركز �لقطارة .. و�حة فنية وثقافية يف �لعني

العربى،  الفكر  دار  ع��ن  ح��دي��ًث��ا  ���ض��در 
للروائى  “النوار�س”  ب��ع��ن��وان  رواي����ة 
ال��ك��ب��ري حم��م��د ج���ربي���ل، ال�����ذى ولد 
ف���رباي���ر   17 ي������وم  ب����الإ�����ض����ك����ن����دري����ة، 
الأدبية  اأع��م��ال��ه  جت�����اوزت  1938م، 
حما�ضًبا  وال�����ده  ك����ان  ك��ت��اب��ا،   50 ال����� 
ومرجما يف نف�س الوقت وله مكتبته 
اأف��اد حممد جربيل من  اخلا�ضة وقد 
مكتبة اأبيه يف قراءاته الأوىل ويعتربها 

�ضببا اأ�ضا�ضيا يف حبه لالأدب.
ومن اأجواء الرواية:

اأح�س بتاأرجح ما حتته، وحوله، تدافعت 
ت��وق��ي��ع، وتوالت،  الأم������واج، ع��ل��ى غ��ري 
اإيقاع لطمات املوج على جانبى القارب، 
ث��م��ة ���ض��ح��اب��ات رم��ادي��ة ت��ت��ق��ارب، حتى 
ال�ضم�س  اأ�ضعة  فتنفذ  تتباعد،  تلت�ضق، 
تالقت  بينها،  فيما  الن��ف��راج��ات  م��ن 
كبرية،  �ضحابة  فى  املتفرقة،  ال�ضحب 

احتلت م�ضاحة هائلة من ال�ضماء.
ت�ضبثت  تال�ضقت،  الأج�����ض��اد،  تقاربت 

ب���ال���ك���را����ض���ى وال����ع����وار�����س واحل�������واف، 
� ب��اإح�����ض��ا���س اخلوف  اأح���اط���ت الأي�����دى 
بدت  وال�����ض��واع��د،  والأذرع  ب��ال�����ض��دور   �
اإط����اًرا داخ��ل��ًي��ا لإط���ار ال��ق��ارب، يعانون 
اأماكنهم  األ��زم��ه��م  ي��رون��ه،  ل  ح�����ض��اًرا 
ال��ق��ارب، ل يقوون، ول يفكرون  داخ��ل 
النطق  تعاىل  واإن  احلركة،  جمرد  فى 
امل�ضتغيثة،  وال���ع���ب���ارات  ب��ال�����ض��ه��ادت��ني، 

والداعية.
تقرب،  دوائ�����ر،  ف��ى  ال���دوام���ات  دارت 
كاأنها  القا�ضية،  العا�ضفة  اإل  يعد  مل 
تريد اإغراق القارب، واإغ��راق من فيه، 
�ضرت رائحة، اخلوف اقتحمت الأنوف 
الأيدى،  تطوحت  تنف�ضه،  ي�ضعب  مبا 
اأمل  �ضئ، على  ب��اأى  تت�ضبث  اأن  حت��اول 
اإىل  ال��ق��ارب  اأو ي�ضل  ال��ري��ح،  ت��ه��داأ  اأن 

اأر�س مرتفعة.
بداأ   الكبري حممد ج��ربي��ل،   ال��روائ��ى 
حمررا  1959م  �ضنة  العملية  حياته 
بجريدة اجلمهورية مع الراحل ر�ضدى 

�ضالح ثم عمل بعد ذلك بجريدة امل�ضاء، 
عمل يف الفرة من يناير 1967 اإىل 
جملة  لتحرير  مديرا   1968 يوليو 
ال�ضهرية،  الإجتماعى”  “الإ�ضالح 
كما  الثقافية،  بالق�ضايا  تعنى  وكانت 
للدرا�ضات  العربي  باملركز  عمل خبريا 
الإعالمية لل�ضكان والتنمية والتعمري، 
الوطن  جريدة  لتحرير  رئي�ضا  وعمل 

ب�ضلطنة عمان )ت�ضع �ضنوات(.
من اأعماله رواية “ الأ�ضوار، اإمام اآخر 
املتنبى،  اأبو الطيب  اأوراق  الزمان، من 
ال�ضهبة،  البحر،  ينزل  البهار  قا�ضى 
قلعة اجلبل، النظر اإىل اأ�ضفل، اخلليج، 
اعرافات �ضيد القرية، زهرة ال�ضباح، 
املدينة  الظل،  رجال  الآخ��ر،  ال�ضاطيء 
امل���ح���رم���ة، غ���واي���ة الإ����ض���ك���ن���در، زم���ان 
الق�ض�ضية  املجموعة  وم��ن  الو�ضل”، 
“ تلك اللحظة، حكايات وهوام�س من 
حياة املبتلي، حارة اليهود، ما ل نراه”، 

وغريها الكثري.

»�لنو�ر�ص« رو�ية جديدة 
ل�محمد جربيل 

كتاب »رحلة حياة«.. رو�ضتة تعاي�ص �ل�ضباب مع �أزمات 2020 ومنها فريو�ص كورونا
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و�لكتابة �لتح�شري  يف  وقتًا  عيان" ��شتغرق  "�شاهد 

ح�ضن �لرد�د: �أرف�ص ح�ضري
يف نوعية حمددة من �لأدو�ر

اأكرث  يف  موجودة  ال�ضخ�ضية  اأن  خ�ضو�ضا  هذا،  من  تقلق  اأمل  �ضابط،  دور  فيها  تقدم  التي  الأوىل  املرة  • لي�ضت 
من عمل خالل رم�ضان؟

- تكرار تقدمي �ضخ�ضية ال�ضابط يف الأعمال الدرامية مرتبط ب�ضكل عام باملعاجلات املختلفة التي تقدم، ويكون 
ال�ضابط جزءاً منها، وهذا الأمر طبيعي ومنطقي بالن�ضبة لالأعمال الدرامية التي تر�ضد الواقع، وهناك �ضباط 
يعملون يف جمالت خمتلفة، ب�ضبب تعدد الإدارات داخل وزارة الداخلية، كما اأن كل ممثل يقدم ال�ضخ�ضية بالطريقة 
املهني،  واآخر على اجلانب  الذي يقدمه، فهناك من يركز على اجلانب الجتماعي،  املو�ضوع  تنا�ضبه وتخدم  التي 
و�ضخ�ضيتي يف "�ضاهد عيان" خمتلفة عن دور ال�ضابط الذي قدمته من قبل يف فيلم "جوازة مريي"، وخمتلفة عن 

�ضخ�ضية ال�ضابط التي ظهرت يف اأي عمل درامي اآخر.
الأك�ضن؟ م�ضاهد  مع  خ�ضو�ضا  للتعامل  ج�ضديا  حت�ضريا  ال�ضخ�ضية  تطلبت  • هل 

التي اقدمها تطلبت مني  ال�ضخ�ضية  الت�ضوير، فطبيعة  ا�ضتغرق فرة طويلة قبل بداية  بالتاأكيد، وهذا الأمر   -
تدريبات بدنية قا�ضية بداأتها يف وقت مبكر، حتى اأ�ضتطيع تقدميها ب�ضكل لئق، خ�ضو�ضا اأنني مل اأحتم�س لفكرة 
العمل، وتعر�ضت يف بع�ضها لالإ�ضابة لدرجة  التي قدمتها يف  الأك�ضن  اأي من م�ضاهد  لتنفيذ  ال�ضتعانة بدوبلري 
اأنني اأ�ضبحت اأعاين الآلم يف ج�ضدي ب�ضكل كبري نتيجة بع�س الإ�ضابات خالل تنفيذ هذه امل�ضاهد، لكن م�ضداقية 

تنفيذي لها واقتناع اجلمهور اأثناء امل�ضاهدة باأنني اأقوم بها بنف�ضي جتعلني اأحتمل �ضعابها وتدريباتها ال�ضاقة.
الأمر؟ هذا  من  متكنت  كيف  متاأخراً،  اإل  يبداأ  مل  للعمل  التح�ضري  • لكن 

- هذا الأمر غري �ضحيح على الإطالق، فا�ضتعداداتي للدور منذ ال�ضيف املا�ضي، لكن بطبعي ل اأحب احلديث عن 
تفا�ضيل م�ضاريعي اجلديدة اإل بعد بداية الت�ضوير ومع اقراب العر�س، وهذا الأمر مرتبط بعدة اأ�ضباب من بينها 
األ ي�ضعر اجلمهور باأن العمل قدمي، وا�ضتغرق وقتا طويال، بالإ�ضافة اإىل اأنه اأحيانا يكون هناك تغيريات لتقدمي 

عمل حمدد ب�ضكل يليق بها، و"�ضاهد عيان" من بني الأعمال التي ا�ضتغرقت وقتاً يف التح�ضري والكتابة.
متاأخراً؟ الت�ضوير  بداأ  ملاذا  • اإذاً، 

الكتابة حتى تر�ضيح فريق  بداأ من مرحلة  اأمر  ب�ضكل كامل، وهو  للعمل حقه  التح�ضري  ياأخذ  اأن  - حر�ضنا على 
العمل، وخالل اجلل�ضات التح�ضريية جرى التفاق على كل التفا�ضيل اخلا�ضة بالت�ضوير، وبداأنا بعدما انتهيت من 
م�ضرحيتي "لوكندة الأوبا�س"، وحتى خالل فرة عملي امل�ضرحي مل اأحتدث عن امل�ضل�ضل لرغبتي يف اأن يتم الإعالن 

بعد بداية الت�ضوير، وهو ما حدث بالفعل.
العمل، فهل حدث  اأ�ضخا�س حقيقيني يعملون نف�س مهنتهم يف  الفنانون للحديث مع  الأدوار يلجاأ فيها  • بع�س 

هذا الأمر؟
بع�س  يف  معهم  وتناق�ضت  واأ�ضدقائي  معاريف  من  �ضباط  مع  وحتدثت  بالفعل،  عيان" حدث  "�ضاهد  جتربة  يف   -
اإ�ضافة ب�ضمة  اأفادتني كثرياً على امل�ضتوى ال�ضخ�ضي يف  التفا�ضيل اخلا�ضة بالعمل وال�ضخ�ضية، وهذه التفا�ضيل 

وروح لل�ضخ�ضية.
عيان"؟ "�ضاهد  بتجربة  الكوميديا  عن  البتعاد  ق�ضدت  • هل 

- اتبع نف�س املنهج يف حياتي دائماً، فاأنا اأرف�س ح�ضري يف نوعية حمددة من الأدوار، وهذا الأمر هو �ضبب رغبتي 
امل�ضتمرة يف تقدمي اأعمال جديدة ومتنوعة، فعندما قدمت الكوميديا للمرة الأوىل مل يكن يتوقعها مني كثريون، 
وهذه املرة اأقدم عمل اأك�ضن خمتلفا، وهو عمل جاد، و�ضاأحر�س على التنوع يف اأدواري با�ضتمرار بني اجلادة والكوميديا 
والرومان�ضية، وطبيعة العمل الدرامي متنحك اأحياناً فر�ضة لتقدمي اأكرث من تيمة خالل الأحداث، ب�ضبب عدد 

احللقات، فمثاًل يف "�ضاهد عيان" ت�ضاهد الأك�ضن والت�ضويق.
الر�ضيحات؟ فرة  خالل  العمل  يف  م�ضاركتك  عن  فنانات  اعتذار  عن  اأخبار  • ترددت 

- هذا الأمر اأي�ضاً من بني ال�ضائعات التي حدثت، و�ضحيح اأن بع�س الأعمال تتعر�س لالعتذارات، لكن يف جتربة 
"�ضاهد عيان" وافقت ب�ضمة وهنا �ضيحة على العمل، والأدوار مكتوبة ومنا�ضبة لهما ب�ضدة، واأجادتا يف تقدميها، فهما 

اإ�ضافة حقيقية للعمل.
الرم�ضاين؟ بال�ضباق  اللحاق  يف  م�ضكالت  عن  حتدثت  اأخبار  • ثمة 

- ل يتجاوز الأمر حدود ال�ضائعات التي تالحقنا كفنانني با�ضتمرار، فكما ذكرت لك عملنا ب�ضكل مطول على امل�ضل�ضل 
قبل الت�ضوير، وخالل الت�ضوير مل نتعر�س لأي م�ضكالت تذكر، با�ضتثناء اأننا قمنا باإجراء بع�س التعديالت واإلغاء 
م�ضاهد كان يفر�س ت�ضويرها خارج م�ضر، ب�ضبب الظروف التي فر�ضت نتيجة فريو�س "كورونا"، وهذا الأمر مل 
مي�س م�ضل�ضلي فقط، ولكنه �ضمل عددا كبريا من الأعمال، وك�ضناع للدراما تعاملنا مع الأمر وقمنا بالإجراءات 
املختلفة الالزمة، حتى ميكننا اللتزام مبواعيد العر�س املحددة �ضلفاً، وحتى الآن مازلنا نقوم بت�ضوير امل�ضل�ضل، 

وهو اأمر طبيعي، فاأغلب الأعمال املعرو�ضة لتزال يف البالتوهات، وهو اأمر اعتدنا عليه يف ال�ضباق الرم�ضاين.

الرم�ضاين؟ ال�ضباق  يف  �ضاركت  التي  الأعمال  قلة  من  ا�ضتفاد  العمل  اأن  ترى  • هل 
- املناف�ضة موجودة طوال الوقت يف رم�ضان، وحتى هذا العام، �ضحيح اأنني �ضعرت بال�ضيق لت�ضرر 

املعرو�ضة  الأع��م��ال  اأن  اإل  الرم�ضاين،  بال�ضباق  اللحاق  على  قدرتها  وع��دم  الأع��م��ال  بع�س 
ان�ضغايل  ان  واحلقيقة  املناف�ضة،  ق��وة  م��ن  زاد  م��ا  وه��و  ومم��ي��زة،  ق��وي��ة  جميعها 

بالت�ضوير يف رم�ضان جعلني ل اأ�ضتطع متابعة الأعمال املعرو�ضة.
لك؟ بالن�ضبة  املف�ضل  الدرامي  اللون  • ما 

هذا  لكن  ال�ضخ�ضي،  امل�ضتوى  على  الكوميديا  اأح���ب   -
الأمر لن يجعلني حم�ضورا فيها، لأنني اأرغب يف تنوع 

الأدوار، وهذا هو الأهم بالن�ضبة يل.
اجلديدة؟ ال�ضينمائية  م�ضاريعك  عن  • ماذا 

يف  دوري  ت�ضوير  م��ن  الن��ت��ه��اء  على  اأو���ض��ك��ت   -
املميزة  التجارب  "تواأم روحي"، وهو من  فيلم 

والعمل  �ضيقة،  وط��ري��ق��ة  بحرفية  وامل��ك��ت��وب 
نوعية  اإىل  وينتمي  ق���راءت���ه،  م��ن��ذ  ج��ذب��ن��ي 

الأفالم الكوميدية الرومان�ضية، و�ضيعر�س 
ال�ضيف  خ��الل  ال�ضينمائية  ال�ضالت  يف 
واأترقب  "كورونا"،  اأزم����ة  ان��ت��ه��اء  ب��ع��د 
م�ضروعا  ل��دي  اأن  كما  عليه،  الفعل  رد 
�ضاأقوم  ك��وم��ي��دي  اأك�����ض��ن  ل��ف��ي��ل��م  اآخ����ر 
املقبلة،  ال��ف��رة  ع��ل��ي��ه خ���الل  ب��ال��ع��م��ل 
ا�ضتغرقت وقتاً  التي  امل�ضاريع  وهو من 
اأجرينا  اأن��ن��ا  خ�ضو�ضا  حت�ضريها،  يف 
تعديالت كثرية حتى ن�ضل اإىل اأف�ضل 

�ضورة.
• هل ترى اأن اجلمهور ليزال يقبل 

على م�ضاهدة الأفالم الرومان�ضية؟
الرومان�ضية  ف��الأف��الم  بالتاأكيد،   -

واإن كنا افتقدناها فرة يف ال�ضينما 
ف��ه��ي م��ن الأع���م���ال ال��ت��ي يحبها 
احلب  اأن  خ�����ض��و���ض��ا  اجل��م��ه��ور، 

لالإن�ضان  حمفزا  يكون  ما  دائ��م��اً 
�ضبب  الأم��������ر  وه�������ذا  ح���ي���ات���ه،  يف 

حما�ضي للفيلم فور قراءته، واأمتنى 
طريقة  بنف�س  اجلمهور  ي�ضتقبله  اأن 
حما�ضي للتجربة عند قراءة ال�ضيناريو.

يف  اإمي��ي  زوج��ت��ك  م��ع  تتعاون  مل  • مل��اذا 
م�ضاريعك اجلديدة؟

عملي مع اإميي رهن التجربة التي تنا�ضبنا 
ب�ضكل كامل، 

اأعمال  تقدمي  اأي�ضاً  ق�ضدنا  اننا  واحلقيقة 
منفردة كنوع من التغيري، وحتى يكون هناك 

وهذه  معاً،  مل�ضاهدتنا  اجلمهور  من  ا�ضتياق 
نقطة مهمة اأي�ضاً،

ناجحا،  فنيا  ثنائيا  يرانا  اجلمهور  اأن  ل�ضيما 
ال��ن��ج��اح والثقة  ه���ذا  ع��ل��ى  ن��ح��اف��ظ  اأن  ولب����د 

املوجودة.

اتخاذ  يف  بال�ضتمرار  النا�س  جميع  ن��ور  هبة  ال�ضورية  املمثلة  طالبت 
ك��ورون��ا، رغ��م بع�س  ف��ريو���س  لتف�ضي  الإج�����راءات الح���رازي���ة، منعاً 
الن��ف��راج��ات ال��ت��ي ع��ّم��ت دول ال��ع��امل، وم��ن��ه��ا ���ض��وري��ة، واإل���غ���اء حظر 

التجول.
وقالت: )كورونا مل ينته بعد، وخطر اإ�ضابته مازال قائماً يف اأي وقت، 
اإمنا  انتهى،  الفريو�س  اأن  اأب��داً  ل تعني  التي �ضدرت موؤخراً  والقرارات 

�ضدرت لتخفيف الأعباء على النا�س(.
درامياً، 

ك�����ض��ف��ت ه���ب���ة اأن����ه����ا ت����در�����س اأح����د 
العرو�س الدرامية، مبدية مت�ضكها 
بعدم تكرار نف�ضها، والت�ضديد على 
مل  م��ت��ج��ددة  �ضخ�ضيات  ت��ق��دمي 
راف�ضة  ����ض���اب���ق���اً،  ت��ق��دم��ه��ا 
الك�ضف عن اأي تفا�ضيل اإىل 

حني التفاق الر�ضمي.
�ضتكون  اأن����ه����ا  اىل  واأ�������ض������ارت 
موجودة خالل رم�ضان املقبل 
بعمل واحد على الأقل، وهو 
م�ضل�ضل  م���ن  ال��ث��ال��ث  اجل����زء 

)حرملك( ب�ضخ�ضية )زمردة(.

"يا  اجل��دي��دة  اأغنيتها  فيديو  ف��رح  ���ض��ارة  ال�ضابة  الفنانة  اأط��ل��ق��ت 
النرنت،  على  الر�ضمية  قناتها  عرب  "وتري"  اإنتاج  من  خ�ضارة" 

وهي من كلمات م�ضطفى زمزم، اأحلان وتوزيع نا�ضر الأ�ضعد.
وعن عملها اجلديد، قالت فرح: " اإنها حتب هذه الأغنية جدا على 

ال�ضعيد ال�ضخ�ضي،
اأن  اإىل  واأ���ض��ارت  باحلب.  املتعلقة  املعاين  من  الكثري  حتمل  اأغنية   

التجارب القا�ضية يف احلب ل تك�ضر الفرد بل تقّويه، وتابعت قائلة 
اأن يخلق من  با�ضتطاعته  الإن�ضان  اأّن  العمل هو  الهدف من هذا  اإن 

ال�ضعف قوة."
الفنانة  مع  امل�ضرح  على  الأوىل  للمّرة  وقفت  قد  كانت  ف��رح  اأن  نذكر 

الراحلة وردة اجلزائرية حيث قّدمتا اأغنية "حرمت اأحبك".
ك��رم وغ��ريه��م م��ن �ضالطني  ذل��ك غّنت لأم كلثوم و�ضباح وجن��وى   بعد 

الطرب.
ر حالّياً ل�ضل�ضلة من الأعمال الغنائية �ضتطرحها بامل�ضتقبل القريب  وحت�ضّ

مع �ضركة اإدارة اأعمالها "ميوزيك اإز ماي ليف" و"وتري"

�ل�شباق  يف  �ل��رد�د  ح�شن  �لفنان  �شارك 
"�شاهد  �جلديد  م�شل�شله  عر  �لرم�شاين 
�شخ�شية  خالله  من  قدم  �ل��ذي  عيان"، 
�شابط �ل�شرطة. ويف هذ� �حلو�ر، يتحدث 
�لتي  و�ل�شائعات  وكو�لي�شه  �مل�شل�شل  عن 
م�شروعه  �إىل  بالإ�شافة  ب��ه،  �أح��اط��ت 

�ل�شينمائي �جلديد... فماذ� قال:

هبة نور: �ضاأكون حا�ضرة يف 
رم�ضان �ملقبل

�ضارة فرح تطلق 
�أغنيتها �جلديدة 

)يا خ�ضارة(
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لتجعلي  طرق   3
�أطفالك يتعاملون 

معًا بلطف
بينهم خا�ضة  م��ا  اأط��ف��ال��ك لطفاء يف  ت��ري  اأن  م��ن  اأج��م��ل  �ضعور  يوجد  ل 
عندما ت�ضاهدين طفلك ال�ضغري ينتظر بلهفة اأخاه الأكرب وقت عودته من 
املدر�ضة، اأو جتدين اأن ابنك الأكرب يتعامل برفق مع اأخيه ويرغب يف اللعب 
معه. لكن بالطبع هناك اأوقات ع�ضيبة متر بني الأطفال يف املنزل، ولكن 
هناك طرق ميكنك ا�ضتخدامها لت�ضجيع اأطفالك على التحابب والتعامل 

اللطيف معاً..
 

امل�ضموح هو  فقط  اللطف   -  1
من  ال�ضخرية  اأو  بالتهكم،  م�ضموح  غري  املنزل،  يف  للتعامل  قوانني  �ضعي 

الأ�ضماء، اأو التعليقات التي تقلل من �ضاأن اأحد اأفراد الأ�ضرة.
ذّكريه  اأ�ضقائه،  اأح��د  اللطف مع  �ضياق  الأطفال وخ��رج عن  اأح��د  اأخطاأ  اإذا 
بها فقط يف  امل�ضموح  واللطف هي  والرفق  املحبة  واأن  واح��دة،  اأنكم عائلة 

هذه العائلة.
 

بينهم التوفيق   -  2
اأو عاطفياً، يف هذه  اأخ��اه، �ضواء ج�ضدياً  اأن يوؤذي اأحد الأطفال  قد يحدث 

احلالة عليِك التدخل للتوفيق بينهم و�ضبط الو�ضع.
اطلبي من املذنب العتذار من اأخيه، واإنهاء امل�ضاحلة بعناق طويل، حّددي 
اإثارة م�ضاعر املحبة  مدة العناق ن�ضف دقيقة مثاًل، هذا الوقت قادر على 
وامل�ضاعر  احلب  يجمعهما  واح��دة  عائلة  يف  اأنهما  وتذّكرهما  الأخ��وة،  بني 

اللطيفة، ول جمال لإيذاء كل منهما الآخر.
 

املحبة بناء   -  3
يبداأ منذ وقت مبكر،  الأخ��وة  التاأ�ضي�س لعالقة قوية وتعامل لطيف بني 
اأخربي اأطفالك طول الوقت عن مدى احلب الذي يكّنه كل منهما لالآخر، 
األقي ال�ضوء على كل موقف لطيف يفعله اأحدهم، على �ضبيل املثال: انظر 
اإن��ه �ضاعدك يف  اأعطاك من احللوى خا�ضته،  اأخ���وك.. لقد  م��اذا ق��ّدم ل��ِك 

ترتيب غرفتك، هو يحبك ويتعامل معك بلطف.
�ضاعدي اأطفالك اأي�ضاً على اإظهار م�ضاعر احلب كل جتاه الآخر، والتعبري 
يدوّي  معايدة  ك��ارت  حت�ضري  يف  طفلك  م�ضاعدة  مثل  بو�ضوح،  ذل��ك  عن 

ليقّدمه  لأخيه يف عيد ميالده.
واأي�ضاً ذّكري اأطفالك باأن يدعو كل منهم لالآخر عند ال�ضالة، فاإن الدعاء 
وي�ضعره مبدى  ا�ضمه حتديداً،  يذكر  الطفل بخ�ضو�ضية جتاه من  ي�ضعر 

خ�ضو�ضية عالقتهم، واأهمية حب اخلري لأخوته.

�لأدغال  كروم  �شجر  من  �حلمر  �لهنود  • ��شتخل�ص 
مادة ي�شكبونها يف مياه �لأنهار فت�شل حركة �لأ�شماك 

ثم تطفو على �ل�شطح ما ��شم هذه �ملادة ؟
 تامبو 

• قال و��شفا جحا يف �حدى كتبه لو �ن جحا تفرغ 
ملات  �ليه  ن�شبت  �لتي  �ل��ن��و�در  ل�شناعة  حياته  يف 

قبل �ن تنفد رو�يتها �و ينتهي هو من �بد�عها
عبا�س حممود العقاد

�رتفاعا؟ �كرث  �لتالية  �لقار�ت  • �أي 
القارة املتجمدة اجلنوبية

• من �ملعروف �أن �لأع�شاب �ملخية عددها 12 ع�شب 
فما هو ترتيب ع�شب �ل�شمع؟

الع�ضب الثامن

325غم  فهو  املتو�ضط  وزنه  اأما   . اأبعاده  وكذلك  اآخر  اىل  �ضخ�س  من  يختلف  القلب  حجم  اأن  تعلم  •هل 
بالن�ضبة للرجال اأما متو�ضط وزنه عند الن�ضاء فهو 245غم ولكن يتفاوت مع حجم اجل�ضم ووزنه.

اأو 37843200  اأو .432 خفقة يف ال�ضاعة  •هل تعلم اأن معّدل خفقات القلب ي�ضل اىل 72 خفقة يف الدقيقة 
يف ال�ضنة.

الأ�ضخا�س  كبد  من  اأ�ضخم  اأو  اأ�ضمن  يكون  الكحول  على  املدمنني  الأ�ضخا�س  عند  الكبد  اأن  تعلم  • هل 
اأ�ضباب  وهناك  الكبد  يت�ضّمع  وبالتايل  لل�ضحوم  م��اأوى  في�ضبح  بامل�ضكرات  َي�ضُمن  الكبد  لأن  مدمنني  الغري 

اأخرى لت�ضّمع الكبد ولكن الإدمان يف مقدمتها.
احليوانات  من  الكثري  كبد  اأن  تعلم  وهل  وظائفه  لكرثة  واحد  ع�ضو  يف  عديدة  باأع�ضاء  ي�ضمى  • الكبد 

ي�ضتعمل كعالج فّعال لفقر الدم اخلبيث.
غريهم من  للقرحة  تعّر�ضا  اأكرث  الأربعني  اأو  الثالثني  �ضن  تخّطوا  الذين  الرجال  اأن  تعلم  • هل 

 600 وزنها  بلغ  اإذ  ذهب  �ضبيكة  اأ�ضخم  اأنتج  الربازيل  يف  اإكت�ضف  الذي  )�ضيربابيالد(  امل�ضمى  املنجم  •  اأن 
كيلو غرام دفعة واحدة.

تزيد  الدهون  اأن  هو  وال�ضبب  املرارية  احل�ضاة  تكّون  اىل  يوؤّدي  الطعام  يف  الدهون  كرثة  اأن  تعلم  • هل 
امل��رارة لفرة طويلة من احل�ضيات  من ن�ضبة الكول�ضرول وهذا الأخري هو من بقاة احل�ضيات وان عانت 

فاأنها قد توؤّدي اىل ا�ضابتها بال�ضرطان.

ال�سباق املنتظر
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فو�ئد زيت �خلروع
املفا�ضل  ال���ت���ه���اب  ع�����الج   -1
الروماتيزمي: يعد زيت اخلروع 
من  للتخل�س  �ضحرياً  ع��الج��ا 
التهاب  الروماتيزمية،  الآلم 
امل��ف��ا���ض��ل و)ال��ن��ق��ر���س(، وذلك 
طبقات  اخ���راق  على  ل��ق��درت��ه 
اجللد ب�ضهولة؛ ما ي�ضاعد على 

تخفيف الآلم، وذلك مب�ضحه على مو�ضع الأمل.
ا�ضطرابات  م��ن  يخفف  ال�ضهرية:  ال����دورة  ا���ض��ط��راب��ات  تخفيف   -  2
يف  تتمثل  وال��ت��ي  ال��ن�����ض��اء،  م��ن  ع��دي��د  منها  ي�ضكو  ال��ت��ي  ال�ضهرية  ال����دورة 
يعمل  حيث  امل���زاج،  وتقلب  البطن  يف  ت�ضنجات  ال���دم،  ت��دف��ق  انتظام  ع��دم 
تاأخره، ويخفف  الدم يف حال  “الري�ضينوليك” على حتفيز تدفق  حم�س 

من اآلم البطن.
3 - العناية بالب�ضرة: خ�ضائ�ضه امل�ضادة للبكترييا والفطريات جتعل من 
زيت اخلروع عالجاً فعاًل حلب ال�ضباب والدمامل التي تظهر يف الب�ضرة، 

كما اأنه يعمل على اإ�ضفاء النعومة والن�ضارة على الوجه والب�ضرة.
الزيت مبثابة ملني طبيعي �ضديد  التخل�س من الإم�ضاك: يعد هذا   - 4
الفعالية يف الق�ضاء على الإم�ضاك وحت�ضني عمل اجلهاز اله�ضمي ب�ضكل 

عام.
حليب  اإدرار  على  اخلروع  زيت  ي�ضاعد  الطبيعية:  الر�ضاعة  حت�ضني   -  5
الأم��ه��ات امل��ر���ض��ع��ات، لكن ين�ضح ب��ع��دم الإف����راط يف ت��ن��اول��ه ح��ف��اظ��اً على 

�ضحة الر�ضع.

حفل زفاف جماعي يف جزيرة هاينان جنوب �ل�شن لالأزو�ج �لذين �أجلو� حفالت �لزفاف للعمل على �خلطوط 
�لأمامية ملحاربة فريو�ص كورونا.    )� ف ب(

يف �ضاحة اجلامعه و�ضعت ورقة بي�ضاء كبرية حتمل خرباً ل�ضباق عدو جائزته كبرية ..كانت اجلائزة مطمع 
للكثري منهم فهب كل الريا�ضيون لالأ�ضراك يف �ضباق العدو املنتظر .

كانت امل�ضافة طويلة وواظب الكثريين على التدريب ال ان احدهم وهو تومي فكر كثرياً، وهو يتدرب نعم لكن 
من ي�ضمن له انه �ضيفوز .. جل�س يف بيته يفكر حني دخل �ضقيقه التواأم لي�ضاأله عما ي�ضغل تفكريه وعندما �ضمع 
ق�ضته رد عليه بخبث رمبا لن ت�ضتطيع ان تك�ضب لكنا معاً ن�ضتطيع ذلك .. هى خدعة ب�ضيطة ولكن مفيده فما 
راأيك ان ن�ضرك معاً ولكن باأ�ضمك انت تومى انت جتري معهم ونتفق على مكان نتقابل فيه لأكمل انا ال�ضباق، 
نلب�س مالب�س واحدة ونحمل نف�س الرقم، وكما ترى لن ي�ضتطيع احد ان ي�ضك يف �ضيئ ابدا فاأنا وانت �ضورة 
واحدة ل�ضخ�ضني.. رمبا هى فكرة جمنونه لكنهما قاما معاً بتنفيذها فال�ضباق �ضيمر على اماكن كثرية ملتوية 

ووعرة وميكنهم تنفيذ خطتهم.
يوم ال�ضباق، اتفقا ودر�ضا اخلطة معاً وقاما بفح�س الطريق وكل زاوية �ضيمر عليها املت�ضابقون، وامام املراآه 
وقفا معاً ..انهما متطابقان متاماً، تومي اخذ موقعه بني املت�ضابقني اما روبرت فقد ذهب ب�ضيارته اإىل حيث 
من املنتظر ان يتقابال فيتبادل الأثنني مكانهما.. وبداأ ال�ضباق وا�ضرع تومي ببذل كل ما يف و�ضعه جرى بكل 
قوته وهلل اجلميع من حوله، جرى وجرى ب�ضرعه حتى ي�ضل اإىل املكان الذي �ضيقابل فيه روبرت ليحل حمله، 

لكنه مل يعرف ان روبرت قد انقلبت �ضيارته وا�ضيب ول احد يدرى به .
ظل روبرت يف حالة اغماء �ضديدة والوقت مير به وهو ل يدرى اما تومي فقد رك�س بكل قوته وو�ضل اإىل املكان 
ومل يجد �ضقيقه فظن انه خدعه فاأكمل ال�ضباق بكل قوة وبكل غيظ اي�ضاً وكلما جرى اق�ضم بينه وبني نف�ضه ان 
يلقنه در�ضاً لن ين�ضاه .. مع و�ضوله خلط النهاية �ضفق اجلميع له ووقف ليحمل جائزته وهو يف قمة �ضعادته 
..اما روبرت فقد وعى لنف�ضه وافاق لريى ان الدنيا قد اظلمت حوله جل�س ليتذكر ما حدث ثم متالك نف�ضه 
وعاد للبيت مثخنا باجلراح وهناك عرفت الأ�ضرة ما حدث وقال الأب: رمبا فعل اهلل ذلك لتعرف مدى قدرتك 
على اجتياز مثل هذا ال�ضباق.. حمد تومى اهلل على جناة �ضقيقه وعلى نيله اجلائزة وقال رمبا لو تدخل روبرت 

يف الأمر ما ا�ضتطاع ان يكمل ال�ضباق ورب �ضارة نافعه. 

ولذلك  كثرية،  ال�ضغار  لها  يتعر�س  التي  احل��وادث 
التي  الأم��ور  من  الأمامية  وخا�ضة  اأ�ضنانهم  فك�ضر 
من  ال�ضن  ك��ان  اإذا  خا�ضة  اإزع��اج��اً،  وت�ضبب  حت��دث 

الأ�ضنان الدائمة.
اأ���ض��ن��ان طفلك  اأح���د  وق��ع  ح��ال  تت�ضرفني يف  فكيف 

الدائمة ب�ضبب حادث يف املنزل اأو خارجه؟
 

لكي ل  والتهيج  البكاء  الطفل عن  اأن يكف  - يجب 
يزيد من نزف الدم ب�ضبب ك�ضر ال�ضن.

-  ابحثي عن ال�ضن املك�ضورة ب�ضرعة.
واأ�ضبح  البكاء  ع��ن  توقف  ق��د  الطفل  اأن  ت��اأك��دي   -

مطمئناً اأن كل �ضيء �ضيعود كما كان.

ال�����ض��ن ام�ضكيه م��ن طرف  ال��ع��ث��ور ع��ل��ى  -  يف ح���ال 
الطربو�س وهو مكان الت�ضاق ال�ضن باللثة.
- �ضعي ال�ضن يف كوب من اللن" احلليب".

-  يف حال كنت خارج البيت ومل يتوفر اللن، �ضعيه 
النايلون  الطفل فوق قطعة من  لعاب  يف كمية من 

ولفيه بها بحيث يكون مغموراً باللعاب.
- يجب اأن ت�ضرعي اإىل طبيب الأ�ضنان لكي يت�ضرف 

ويركب ال�ضن يف مكانها.
-  ال�ضرعة تعني األ يحتاج الطفل لركيبات �ضناعية 

يف امل�ضتقبل.
ال�ضن  اإع��ادة  ال�ضعب  الوقت يكون من  تاأخر  - كلما 

الطبيعي ملكانه.

كيف تت�ضرفني �إذ� ك�ضر �ضن طفلك �لد�ئم؟


