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ب�شرتك وجمال  ل�شحة  �أغذية   3
ب�أن التغذية ال�صحية تلعب دوراً  "فرويندين" الأمل�نية  اأف�دت جملة 
الكرز واجلوز وبذور  ب�ل�صحة واجلم�ل، مثل  الب�صرة  مهم�ً يف متتع 

القرع الع�صلي.
واأو�صحت املجلة املعنية ب�ل�صحة واجلم�ل اأن الكريز يزخر مب�ص�دات 
الأك�صدة، التي حت�رب ال�صيخوخة. ولهذا الغر�ض ينبغي تن�ول حفنة 

من الكريز يومي�ً.
وي��زخ��ر اجل���وز ب���لأح��م������ض ال��ده��ن��ي��ة اأوم��ي��غ��� 3، ال��ت��ي حت��ف��ز اإنت�ج 
اأنه  كم�  ب�ملرونة.  الب�صرة  امل�صوؤولة عن متتع  امل���دة  وهي  الكولجني، 
ي�صتمل على حم�ض "ب�نتوثينيك"، الذي مينح الب�صرة ملم�ص� ن�عم� 

ك�حلرير. ولهذا الغر�ض ينبغي تن�ول حفنة من اجلوز يومي�ً.
اأم� بذور القرع الع�صلي فتح�فظ على ثب�ت م�صتوى الكولجني من 
بذور  اإ�ص�فة  وميكن  اأخ��رى.  ن�حية  من  اخلالي�  منو  وتخفز  ن�حية 

القرع الع�صلي اإىل ال�صلطة اأو الزب�دي اأو املو�صلي. 

فح�ص دم ب�شيط يك�شف 
�إ�شابة �لر�شع بفقر �لدم 

ب�ت من املمكن ت�صخي�ض مر�ض فقر الدم املنجلي لدى الأجنة داخل 
رحم اأمه�تهم عرب اختب�ر دم ب�صيط. 

اللواتي  لالأمه�ت  البزل  يدعى  روتيني  اختب�ر  اإج���راء  يتم  م�  ع���دة 
وكذلك  داون،  مبتالزمة  م�ص�بني  اأط��ف���ل  اإجن����ب  خلطر  يتعر�صن 

الأمرا�ض الوراثية الأخرى مب� يف ذلك فقر الدم املنجلي. 
ويتم اإجراء الفح�ض عرب اإدخ�ل اإبرة يف بطن الأم، واأخذ عينة �صغرية 
من اخلالي� املوجودة يف ال�ص�ئل الذي يحيط ب�جلنني يف الرحم، مم� 

قد يوؤدي اإىل حدوث الإجه��ض يف بع�ض احل�لت. 
لذا ف�إن اختب�ر الدم اجلديد لفقر الدم املنجلي والذي ميكن اإجراوؤه 
من  احلوامل  الن�ص�ء  اآلف  �صيعفي  احلمل،  من  اأ�ص�بيع  ثم�نية  بعد 

خطر الإجه��ض. 
من جهته ق�ل الربوفي�صور يوجني اأوتنغ نتيج، ا�صت�ص�ري طب التوليد 
يف م�صت�صفى غ�ي وم�صت�صفى �ص�نت توم��ض يف لندن، اإن الختب�ر ميكن 
ويجنبهن  اخل��ي���رات،  واملزيد من  الأم���ن  املزيد من  الن�ص�ء  اأن مينح 

خطر الإجه��ض. 
ال��ذي يت�صبب بت�صوه�ت يف �صكل خالي�  ال��دم املنجلي  ب���أن فقر  يذكر 
يحدث  الأك�صجني،  حمل  على  ق��درة  اأق��ل  ويجعلهم�  احل��م��راء  ال��دم 
عندم� يكون كال الأبوين يحمالن املورث�ت امل�صببة له، وفق م� ورد يف 

�صحيفة ديلي ميل الربيط�نية. 

�غ�شل يديك بعد مل�ص هذه �لأ�شياء 
ت�صدد تو�صي�ت منظمة ال�صحة الع�ملية على تطبيق اإجراءات الوق�ية 
البق�ء  واأهمه�  )كوفيد19-(،  امل�صتجد  كورون�  فريو�ض  انت�ص�ر  من 
على م�ص�فة ل تقل عن مرت من اأي �صخ�ض يعط�ض اأو ي�صعل، وغ�صل 
الأ�صطح،  بع�ض  مل�ض  بعد  مطّهر  بكحول  اأو  وال�ص�بون  ب�مل�ء  اليدين 
وعدم مل�ض العني اأو الأنف اأو الفم قبل الت�أكد من نظ�فتهم�. وحتث 
الأ�صي�ء  هذه  مل�ض  بعد  ث�نية   20 ملدة  اليدين  غ�صل  على  التو�صي�ت 

للوق�ية من الفريو�ض:
* الفلو�ض، وخ��صة املعدنية.

* الدرابزين ومق�ب�ض الأبواب.
* الأ�صطح يف املوا�صالت الع�مة.

* اأزرار امل�ص�عد والإ�ص�ءة يف الأم�كن الع�مة.
* اأية حيوان�ت األيفة.

* اله�تف.
* اأ�صطح ط�ولت املطبخ.

ك. * اإذا ا�صتخدمت قلم�ً ل يخ�صّ
* م�صخ�ت ال�ص�بون يف احلّم�م�ت الع�مة.

* الط�ولت يف امل�كن الع�مة.
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خدمات �حلو�شبة �ملجانية 
قد جتمع بيانات �مل�شتخدم

اأو�صت جملة التكنولوجي� "c't" م�صتخدمي خدم�ت احلو�صبة ال�صح�بية 
على  ذل��ك  وينطبق  به�،  العيوب  بع�ض  تنطوي  ق��د  اأن��ه���  م��راع���ة  املج�نية 

الإ�صدار الأ�ص��صي املج�ين على الأقل.
اإدخ�����ل ع��ن��وان ال��ربي��د الإل���ك���رتوين فقط  اإذا اقت�صر الأم����ر ع��ل��ى  وح��ت��ى 
ل�صتعم�ل اخلدمة، ف�إن هذا ل يعني عدم جمع البي�ن�ت؛ حيث اأكد اخلرباء 
بع�ض  يف  واملتلقي  للمر�صل  الإل��ك��رتوين  ال��ربي��د  عن�وين  جتميع  يتم  اأن��ه 

قواعد البي�ن�ت.
اخلدم�ت  لهذه  املقدمة  ال�صركة  قي�م  ا�صتبع�د  ميكن  ل  اأن��ه  على  ع��الوة 
الأ�صك�ل، ورمب� ل يتم  ب�أي �صكل من  التي تتم م�ص�ركته�  امللف�ت،  بتحليل 
يتم  لكن  كم� هو مذكور،  ق�بل لال�صتع�دة،  ب�صكل غري  امللف�ت  حذف هذه 
بروف�يل  اإن�ص�ء  يتم  لكي  الإل��ك��رتوين  الربيد  بعن�وين  امللف�ت  ه��ذه  رب��ط 

للم�صتخدم.
ب�إظه�ر  للقبول  امل�صتخدم  ي�صطر  املج�نية  اخلدمة  ا�صتعم�ل  مق�بل  ويف 
الإ�ص�فية من  الأدوات  ا�صتعم�ل  اأو  امل�صتخدم  �صلوكي�ت  تتبع  اأو  الإعالن�ت 

في�ض بوك اأو غوغل.
حتميله�  قبل  امللف�ت  ت�صفري  ب�صرورة  امل�صتخدم  الأمل�نية  املجلة  وتن�صح 
على خدم�ت احلو�صبة املج�نية وخ��صة البي�ن�ت املتعلقة مبج�ل الأعم�ل، 
ويجب اأن يقوم امل�صتخدم بت�صفري البي�ن�ت بنف�صه، ف�إذا ك�نت اخلدمة توفر 
غري  من  يكون  فقد  ال��وي��ب،  مت�صفح  يف  الت�صفري  وف��ك  الت�صفري  وظيفة 
الوا�صح نوعية التكنولوجي�، التي تعتمد عليه�، وم� اإذا ك�نت امللف�ت اآمنة 

ب�صكل فعلي. 

�أ�شباب عدم �نتظام �لدورة �ل�شهرية
ال��دورة ال�صهرية عن موعده� لدى  تت�أخر 

بع�ض الن�ص�ء. فعالم يدل ذلك؟
الرابطة  ق�لت  ال�����ص��وؤال  ه��ذا  ع��ن  لالإج�بة 
ت�أخر  اإن  الن�ص�ء  اأم��را���ض  لأط��ب���ء  الأمل�نية 
موعد الدورة ال�صهرية يرجع اإىل اختالل 
الهرمون�ت، والذي قد يكون �صببه ب�صيط�ً 
اأو خطرياً.  واأو�صحت الرابطة اأن الأ�صب�ب 
يف  تتمثل  الهرمون�ت  لخ��ت��الل  الب�صيطة 
ال��ت��وت��ر ال��ن��ف�����ص��ي ال��ن���ج��م ع��ن امل�����ص���ك��ل يف 
وفقدان  الوظيفية،  اأو  ال�صخ�صية  احلي�ة 
غذائية  حمية  ات��ب���ع  ب�صبب  ب�����ص��دة  ال����وزن 
ق��صية. كم� قد يرجع اختالل الهرمون�ت 
الإ����ص����ب���ة  يف  ي��ت��م��ث��ل  خ���ط���ري  ���ص��ب��ب  اإىل 
 Polycystic امل��ب���ي�����ض  تكي�ض  مب��ت��الزم��ة 
خطر  ت��رف��ع  وال��ت��ي   ،ovary syndrome
واإىل  الرحم.  �صرط�ن  اأو  ب�لعقم  الإ�ص�بة 
ج�نب عدم انتظ�م الدورة ال�صهرية، ت�صمل 
اأي�ص�ً  املب�ي�ض  تكي�ض  م��ت��الزم��ة  اأع��را���ض 
ارتف�ع  ب�صبب  ال�صعر يف اجل�صم  زي���دة منو 
ن�صبة هرمون الذكورة "الأندروجني" واآلم 
ال�صعر  الب�صرة وت�ص�قط  يف احلو�ض وبثور 
وارتف�ع �صغط الدم وارتف�ع م�صتوى ال�صكر 
ب�لدم. لذا يجب ا�صت�ص�رة الطبيب لتحديد 
اختالل  وراء  ال��ك���م��ن  احل��ق��ي��ق��ي  ال�����ص��ب��ب 
اإىل ت�أخر موعد الدورة  الهرمون�ت املوؤدي 

ال�صهرية وعالجه يف الوقت املن��صب. 
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�حذر تناول بع�ص �لأدوية مع 
مو�د غذ�ئية معينة 

اأن  اأندريه كوندراخني، ع�صو اجلمعية الطبية العلمية الرو�صية لالأطب�ء املع�جلني،  اأعلن 
اأنواع�  يتن�ولون  الذين  املر�صى  يتن�وله�  اأن  ميكن  ل  الغذائية  امل��واد  من  جمموعة  هن�ك 

معينة من الأدوية.
ي�صري كوندراخني، اإىل اأنه عند تن�ول الأ�صبريين اأو اإيبوبروفني، يجب المتن�ع عن تن�ول 
التوت الربي، لأن هذه الثمرة حتتوي على حم�ض ال�ص�لي�صيليك الطبيعي، حيث اأن اجلمع 

بني امل�دتني يوؤدي اإىل حدوث نزف داخلي.
وي�صيف، مت ت�صجيل ح�لت وف�ة ب�صبب تن�ول ع�صري الغريب فروت مع دواء خمف�ض مل�صتوى 
اأخ��رى يبطئ  اأدوي��ة  ف��روت عند تن�وله مع  الغريب  اأن ع�صري  ال��دم. كم�  الكولي�صرتول يف 

ن�ص�ط الأنزمي امل�صوؤول عن حتلل املواد املوجودة يف الدواء، 
م� ينتج عنه تراكم املواد ال�ص�رة يف اجل�صم وت�صمم ج�صم 
املري�ض ببطء. كم� ين�صح الطبيب ب�لمتن�ع عن تن�ول 
احلليب خالل فرتة العالج. لأن احلليب يحتوي على 

ن�صبة ع�لية من الك�ل�صيوم، الذي ميكن اأن يتف�عل 
مع الأدوي��ة وتر�صبه على �صكل اأمالح، م� يقلل من 

العالجية  امل���دة  من  اجل�صم  يحت�جه�  التي  الكمية 
ب�����ص��ورة خ��صة  ي�صمل  وه���ذا  ال�����دواء.  امل���وج���ودة يف 

امل�ص�دات احليوية.

مركز  يف  الع�صبية  البيولوجي�  اأخ�ص�ئي  ريخرت،  واأو�صح 
"لوبيك"  ج�معة  يف  الغذائي  والتمثيل  وال�صلوك  الدم�غ 
"اإن تن�ول كمي�ت كبرية يف وجبة الإفط�ر  ب�أمل�ني�، ق�ئال: 
ال�صكر  ن�صبة  وارتف�ع  ال�صمنة  مينع  قد  الع�ص�ء،  من  بدل 

يف الدم".
وميكن اأن توؤدي كلت� احل�لتني اإىل جمموعة من الأمرا�ض 
التي تهدد احلي�ة، مب� يف ذلك ال�صرط�ن واأمرا�ض القلب 

والأوعية الدموية ومر�ض ال�صكري.
وي��ن��ط��ل��ق ه�����ص��م ال��ط��ع���م م���ن اأج����ل ن��ق��ل وت��خ��زي��ن امل���واد 
عملية  مل���دى جن����ح  مقي��ض  وه���و   DIT م��ن  ال��غ��ذائ��ي��ة، 
لوقت  تبع�  يختلف  اأن  وميكن  لدين�.  ال��غ��ذائ��ي  التمثيل 
تن�ول الوجبة، وع�دة م� يكون اأبط�أ يف امل�ص�ء والليل، ب�صبب 

�ص�ع�ت اجل�صم.
وا�صتندت النت�ئج املن�صورة يف جملة "علم الغدد ال�صم�ء 

والتمثيل الغذائي"، اإىل جتربة خمربية �صملت 
رجال.  16

ال�صعرات  ا���ص��ت��ه��الك  اأدى  ال���درا����ص���ة،  ويف 
احلرارية املتط�بقة اإىل زي�دة DIT مبقدار 
�صواء  ب���مل�����ص���ء-  م��ق���رن��ة  ال�����ص��ب���ح،  يف   2.5

ال�صعرات  منخف�صة  اأو  ع�لية  وج��ب���ت  ك���ن��ت 
احلرارية. وت�ص�ءلت الزي�دة التي ي�صببه� ال�صكر 

يف ال���دم وت��رك��ي��زات الأن�����ص��ول��ني، ب��ع��د وج��ب��ة الإفط�ر 
مق�رنة ب�لع�ص�ء.

اإف��ط���ر منخف�صة  ت��ن���ول وجبة  اأن  ال��درا���ص��ة  اأظ��ه��رت  كم� 
ب�لن�صبة  خ������ص��ة  ال�����ص��ه��ي��ة،  ع����زز  احل����راري����ة  ال�������ص���ع���رات 

للحلوي�ت.
وق�ل الدكتور ريخرت: "نو�صي املر�صى الذين يع�نون من 
ال�صمنة وكذلك الأ�صخ��ض الأ�صح�ء بتن�ول وجبة فطور 
ك��ب��رية ب��دل م��ن ت��ن���ول وج��ب��ة ع�ص�ء ك��ب��رية، لتقليل وزن 

اجل�صم ومنع الأمرا�ض الأي�صية".
اأك���ر من  اأج��ري��ت على  2017، وج���دت درا���ص��ة  ويف ع���م 
50 األف �صخ�ض ب�لغ اأن تن�ول وجبة اإفط�ر كبرية وغداء 
كتلة  موؤ�صر  انخف��ض  اإىل  اأدى  �صغري،  متو�صط   وع�ص�ء 

اجل�صم.

اإطالة متو�سط العمر املتوقع
�صد  احلم�ية  وم��ت��وازن  �صحي  غذائي  نظ�م  تن�ول  يوفر 
جمموعة من احل�لت ال�صحية التي تهدد متو�صط العمر 

املتوقع، كم� يلعب دورا يف طول العمر.

ويتمثل 
اأح�������������������������د 
اأه�������م الإج�����������راءات 
ال�صتب�قية التي ميكن اتخ�ذه� لإط�لة العمر املتوقع، هو 
احلف�ظ على وزن �صحي، لأن ال�صمنة ميكن اأن توؤدي اإىل 

ح�لت تهدد احلي�ة مثل اأمرا�ض القلب الت�جية.
الأطعمة  واأ���ص��واأ  اأف�صل  ع��ن  م�صتفي�صة  اأب��ح���ث  وك�صفت 
للحف�ظ على التحكم ب�لوزن، ولكن مت تخ�صي�ض قدر اأقل 
طول  على  وت���أث��ريه  الطع�م  تن�ولن�  لكيفية  الهتم�م  من 

العمر.
ومع ذلك، ت�صري جمموعة متزايدة من الأدلة اإىل اأن هذا 

يلعب دورا مهم� ب�لقدر نف�صه، يف اإط�لة مدى احلي�ة.
ال�صعرات  بني  العالقة  يف  تبحث  التي  الدرا�ص�ت  وتو�صح 
احل��راري��ة وط���ول ال��ع��م��ر، اأن الإف����راط يف ت��ن���ول الطع�م 

ميكن اأن يقلل من متو�صط   العمر املتوقع.
وتالحظ الدرا�ص�ت التي اأجريت على املجموع�ت الب�صرية 
امل���ع���روف���ة ب��ط��ول ال��ع��م��ر، وج����ود رواب�����ط ب���ني انخف��ض 
الإ�ص�بة  احتم�ل  املديد، وقلة  والعمر  ال�صعرات احلرارية 

ب�لأمرا�ض.
احلرارية  ال�صعرات  ا�صتهالك  تقييد  اأن  الدلئل  وتظهر 

ع�������ل�������ى امل�����������دى 
الطويل، ميكن اأن 
اآث����ر ج�نبية  ت��ك��ون ل��ه 
الت�صور  م���ث���ل  ����ص���ل���ب���ي���ة، 
وانخف��ض  ج���وع���� 
درجة حرارة اجل�صم 
الرغبة  وان����ك����ف�����ء 

اجلن�صية.
نف�صه،  ال���وق���ت  ويف 
ال�������ص���ي����م  اأن  ث����ب����ت 
و�صيلة  ي���وف���ر  امل���ت���ق���ط���ع 
الق�تلة  امل�ص�عف�ت  �صد  دف�ع 
احل�صوية  الدهون  مثل  املحتملة، 
اخل����ط����رية، ال���ت���ي ت��ق��ع ب����ل���ق���رب من 
والأمع�ء،  والبنكري��ض  الكبد  مثل  الداخلية  الأع�����ص���ء 
اإىل م�ص�عف�ت  ي��وؤدي  لذا ف�إن امتالك كمية زائ��دة منه�، 

مزمنة مثل ال�صكري واأمرا�ض القلب.
وتبني اأن النهج الغذائي هذا يوفر احلم�ية �صد الآلي�ت، 

التي توؤدي اإىل اأمرا�ض القلب.
يح�صن  اأن  ميكن  املتقطع  ال�صي�م  اأن  ال��درا���ص���ت  ووج��دت 
والكولي�صرتول  الكلي  والكولي�صرتول  ال���دم  �صغط  م��ن 
املنخف�ض الكث�فة، وعالم�ت اللته�ب�ت وم�صتوي�ت ال�صكر 

يف الدم - عوامل اخلطر املرتبطة ب�حل�لة املميتة.
العديد  ُتظهر  �صحي،  غذائي  نظ�م  اتب�ع  اإىل  وب�لإ�ص�فة 
تطيل  اأن  ميكن  املنتظمة  التمرين�ت  اأن  ال��درا���ص���ت  م��ن 

العمر.
ويف الواقع، ك�صفت درا�صة حديثة قدمت يف الدورة العلمية 
الفوائد  عن  القلب،  لأمرا�ض  الأمريكية  للكلية  ال�صنوية 
ال�صحية املرتتبة على مم�ر�صة الري��صة بعد جت�وز ال�70 

ع�م�.
6500 من  ووجدت النت�ئج، بن�ء على حتليل لأكر من 
ال�صجالت الطبية، اأن ارتف�ع اللي�قة البدنية ك�ن مرتبط� 

بزي�دة كبرية يف معدلت البق�ء على قيد احلي�ة.

كتاب هتاف �ملن�شيني.. 
�إ�شغاء بالعقل ل بالأذن 

بينم� يت�ص�عد اجلدل حول اأغ�ين 
املهرج�ن�ت وتنق�صم و�ص�ئل الإعالم 
ال�ص�عر  قرر  موؤيد ومع�ر�ض،  بني 
ي�����ص��ري ح�ص�ن  امل�����ص��ري  وال��ن���ق��د 
التع�مل مع الأمر ب�صورة خمتلفة 
ف��ع��م��ل ع��ل��ى ج��م��ع ه����ذه الأغ������ين 
فيم�  والبحث  م�صمونه�  وحتليل 
وراء اأ�صح�به� يف كت�ب اأطلق عليه 

املن�صيني". "هت�ف 
 243 يف  ال�����ص���در  ال��ك��ت���ب  يحمل 
للن�صر  ب���ت����ن���ة  دار  ع����ن  ���ص��ف��ح��ة 
العنوان  ب����ل���ق����ه���رة  وال����ت����وزي����ع 
من  املهرج�ن�ت..  "اأغ�ين  الفرعي 

الع�صوائي�ت اإىل اأولد الذوات".
ج�ءته  كيف  املوؤلف  يو�صح  بداية، 
ح��صرته  ب��ع��دم���  ال���ك���ت����ب  ف���ك���رة 
املت�جر  يف  امل���ه���رج����ن����ت  اأغ��������ين 
عقر  اإىل  وو�صلت  النقل  وو�ص�ئل 
ابنه  اأذن  ع���ل���ى  وا����ص���ت���ول���ت  داره 
اأن  ه���ديف  "ك�ن  ف��ي��ق��ول  الأ���ص��غ��ر 
اأك��ت�����ص��ف واأع�����رف واأح����ل����ل.. ل اأن 

اأ�صدر اأحك�م� من اأي نوع".
قد  "اجته�د  ب���أن��ه  الكت�ب  وي�صف 
فيه  اإن  املهم  ي�صيب،  وق��د  يخطئ 
ب�صيط  ول��و  �صيء  حد ح���ول يقدم 
عن ظ�هرة هو �ص�يف اإنه� جديرة 

ب�لبحث والت�أمل".
اجتم�عي�  ب�حث�  لي�ض  اأن���ه  ورغ���م 
ي����ح�����ول امل�����وؤل�����ف ت��ق�����ص��ي ج����ذور 
ال��ظ���ه��رة وم��ع��رف��ة ن�����ص���أت��ه��� التي 
 ،2011 ع���م  قبل  م�  اإىل  اأرجعه� 
ب��ع��ك�����ض امل����ت����داول اإع���الم���ي���� حيث 
ب�لنتف��صة  ك���ث���ريون  األ�����ص��ق��ه��� 
اأط�����ح����ت بحكم  ال���ت���ي  ال�����ص��ع��ب��ي��ة 
مب�رك  ح�صني  ال��راح��ل  ال��رئ��ي�����ض 
الفو�صى  م��ظ���ه��ر  ب��ع�����ض  ���ص��م��ن 

اآنذاك.
اأح��د ميلك  "ل  ن�ص�أته�  ع��ن  وق���ل 
ال���ذي  امل���ك����ن  اأو  ال���وق���ت  حت���دي���د 
ظهرت فيه اأغ�ين املهرج�ن�ت بدقة 
اإنه�  يقول  م��ن  هن�ك  �صرامة،  اأو 
بداأت من املطرية، ومن يقول من 
مدينة ال�صالم، بل ومن يقول اإنه� 
اأ�صك  كنت  واإن  الفيوم،  من  ب��داأت 
واأعتربه�  ه��ذه  ال��ف��ي��وم  حك�ية  يف 
اإف���ي���ه.. ل��ك��ن امل���رج���ح اأنه�  جم���رد 
بداأت قبل ثورة ين�ير 2011 رمب� 

بخم�صة اأعوام اأو اأكر".
اأ���ص��ب���ب ظهور  وق��ب��ل اخل��و���ض يف 
اأغ��������ين امل���ه���رج����ن مي���ي���ز امل���وؤل���ف 
امل��ه��رج���ن���ت والأغ�ين  اأغ����ين  ب��ني 
اإن الأوىل هي ابنة  ال�صعبية ق�ئال 
املن�طق الع�صوائية التي ن�ص�أت على 
والتي  خ���رج��ه���  اأو  امل���دن  اأط�����راف 
ال�صك�نية  ت��رك��ي��ب��ت��ه���  يف  ت��خ��ت��ل��ف 
ال�صعبية  املن�طق  عن  وخ�ص�ئ�صه� 

التقليدية.

وجبة غذ�ئية كبرية حتمل »�شر« 
�لتخل�ص من �ل�شعر�ت �حلر�رية

اأن تكون مفتاح التخل�ص من  اأن وجبة الإفطار الكبرية الكاملة ميكن  اأفادت درا�سة جديدة 
ال�سعرات احلرارية. وقال العلماء اإن اأولئك الذين يتناولون وجبة كبرية عندما ي�ستيقظون، 

فز عملية الأي�ص  يحرقون �سعرات حرارية اأكرث مبرتني ون�سف املرة، حيث تحُ
عن طريق اإطالق عملية تعرف با�سم التوليد احلراري الناجت عن النظام 

الدكتور جوليان  الغذائي )DIT(، توليد احلرارة يف اجل�سم. وقال 
عن  النظر  بغ�ص  الإفطار،  وجبة  اأن  الدرا�سة  نتائج  "تظهر  ريخرت: 

التوليد  �سعف  تخلق  عليها،  تتوي  التي  احلرارية  ال�سعرات  كمية 
جلميع  مهمة  النتيجة  وهذه  الغذائي.  النظام  عن  الناجت  احلراري 

الإفطار".  وجبة  يف  الكايف  الأك��ل  قيمة  على  توؤكد  لأنها  النا�ص، 
طريقة  اأف�سل  اأن  على  متزايدة  اأدلة  الدرا�سة  وت�سيف 

ال�سباح،  يف  وجبة  اأك��ر  تناول  هي  ال��وزن  لفقدان 
واأ�سغر وجبة يف امل�ساء.

عاد�ت توؤذي 
جنينك خالل 

�حلمل ..
 جتنَّبيها!
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VPN �ا�ستخدام جهاز كمبيوتر املكتب عن بعد من خالل تقنية ال

جامعة �لإمار�ت ت�شدر دلياًل تطبيقيًا ملوظفيها حول �لعمل عن بعد للفئات �لتي حددتها �لدولة

اإذا كنت قد جتاوزت ال� 45 �سنًة من العمر، فهذا هو الوقت املنا�سب للفح�ص املبكر عن هذا ال�سرطان 

منظمة �ل�شحة �لعاملية: �شرطان �لقولون و�مل�شتقيم من �أكرث �أنو�ع �ل�شرطان �شيوعًا يف �لعامل

عبد�مللك بن كايد و�شيوخ �لقو��شم يف ماأدبة ر��شد حمدوه

•• العني - الفجر

اأهمية  على  املتحدة  العربية  الإم�����رات  ج�معة  اأك���دت 
احلف�ظ على �صحة الع�ملني يف ظل الظروف الراهنة 
اجل�معة  بعد يف  العمل عن  نظ�م  بتفعيل  ق�مت  حيث 
ل  اأن  �صريطة  املخت�صة  اجله�ت  حددته�  التي  للفئ�ت 
تواجدهم يف مقر  الوظيفية �صرورة  تتطلب مه�مهم 
ال��ع��م��ل  ال��ت��زام���ً ب���ل��ل��وائ��ح امل��ع��م��ول ب��ه��� ، وق���د حددت 
اجل�معة الفرتة ابتداء من 15 اإىل 26 م�ر�ض اجل�ري 
فيم�  امل�صتجدات  على  بن�ء  للتجديد  ق�بلة  فرتة  وهي 

يتعلق بفريو�ض كرون�.
املن�ق�ص�ت  اإدارة  الع�مري- مدير  واأ�ص�ر �صعيد ب�لكيلة 
الإجراءات  ك�فة  اتخذت  الإدارة  اأن  اإىل  وامل�صرتي�ت- 
اأ�صبوعني  م��ن��ذ  ب��ع��د وع��ق��دت  ع��ن  ال��ع��م��ل  ال��ت��ي تكفل 
عن  ال��ع��م��ل  كيفية  ع��ن  ملوظفيه�  ت��دري��ب��ي���ً  ب��رن���جم���ً 
والرد  وامل��وردي��ن  ب�ملتع�ملني  يتعلق  فيم�  وخ��صة  بعد 
الربيد  ع��رب  طلب�تهم  وا�صتقب�ل  ا�صتف�ص�راتهم  على 
اللكرتوين وبرن�مج �صك�يب لالأعم�ل  وجروب وت�ض 
اب بني فريق العمل وجلنة امل�صرتي�ت وق�ل اإن النظ�م 
التقني�ت  ب����أن  خ��صة  العمل  متطلب�ت  ويلبي  ف��ع���ل 
نظ�م  م�صتلزم�ت  ك��ل  توفري  ومت  متطورة  ب�جل�معة 

العمل عن بعد مب� يكفل ح�صن �صري العمل.
لقط�ع  التنفيذي  امل��دي��ر  ال�ص�م�صي-  ع��ف��راء  وذك���رت 
نظ�م  تفعيل  مت  لقد     - ب�جل�معة  امل��ع��ل��وم���ت  تقنية 
ا�صتج�بة  وذل���ك  الم�����رات  ج�معه  يف  بعد  ع��ن  العمل 
ب�لدولة  املخت�صة  اجل��ه���ت  م��ن  ال�����ص���درة  للتوجيه�ت 
كجزء من الإج��راءات الحرتازية اخل��صة ب�حلد من 
اإن اجل���م��ع��ة تتمتع  و   .  19 ك��وف��ي��د  ان��ت�����ص���ر ف��ريو���ض 
الالزمة  التحتية  البنية  توافر  ن�حية  من  ب�جل�هزية 
به�  ي�صتعني  ال��ت��ي  و  بعد  ع��ن  العمل  اأن��ظ��م��ة  لت�صغيل 
تختلف  ل  ب�صورة  اليومية  مه�مهم  اأداء  يف  املوظفون 
كثريا عن تواجدهم �صمن مك�تبهم كون هذه الأنظمة 
توفر جميع م� يحت�جه املوظف للقي�م ب�لعمل عن بعد 
اإىل  ال��وق��ت  بن�صبة ت�صل يف معظم  و  اأك��م��ل وج��ه  على 

100   %  . حيث اإن اأنظمة العمل عن بعد امل�صتخدمة 
ع�ملي�  الغر�ض  لهذا  املعدة  الأنظمة  اأح��دث  من  تعترب 
ب�لعمل  اخل��صة  تلبية لالحتي�ج�ت  و  كف�ءة  واأكره� 
اأن اجل�معة ت�صتخدم  اإىل  اأ�ص�رت ال�ص�م�صي  عن بعد و 
هو  و   Remote Desktop او   VPN ن��ظ���م 
و  ال��وث���ئ��ق  جميع  اإىل  ال��و���ص��ول  للموظف  يتيح  نظ�م 
امل�صتندات و غريه� املوجودة على �صطح املكتب اخل��ض 
خي�ر  للموظف  ي��وف��ر  كم�  مكتبه  يف  الآيل  ب�حل��صب 
ح��صب  على  املوجودة  التطبيق�ت  جميع  اىل  الو�صول 
العمل مم�  ذل��ك ل�صتخدامه� يف  و  به  اخل��ض  العمل 
ميكن املوظف من العمل ب�أريحية و �صال�صة مع توافر 
متن�ول  يف  م�صتندات  و  وث�ئق  من  يحت�جه  م�  جميع 
 Skype for business & اإىل  اإ���ص���ف��ة  ي���ده 
التطبيقني  يتيح كال  حيث   Microsoft team
ب�لعمل  اخل��صة  الجتم�ع�ت  عقد  خ��صية  للموظف 
التطبيقني  يف  خ�ص�ئ�ض  لتوافر  �صهولة  بكل  بعد  عن 
كليهم� تدعم عقد الجتم�ع�ت ب�ل�صوت وال�صورة اإىل 
 skype for business ب��رن���م��ج  اإت���ح��ة  ج���ن��ب 

على  به  اخل��صة  املك�مل�ت  واإر���ص���ل  ا�صتقب�ل  للموظف 
 One رقم ه�تف العمل اخل��ض به نف�صه  واأي�ص�ً نظ�م
drive for business  حيث يتيح هذا الربن�مج 
حتميل جميع الوث�ئق اخل��صة ب�لعمل و م�ص�ركته� مع 
جميع الأ�صخ��ض املخول لهم و املراد م�ص�ركته� معهم 

ل�صم�ن �صري العمل.
غري  امل��وظ��ف��ني  اإىل  تعميم�ً  اجل���م��ع��ة  اأ����ص���درت  وق���د 
امل�صمولني لال�صتمرار يف احل�صور للعمل ك�ملعت�د، مع 
توجيه�ت  اأي��ة  �صدور  حتى  الوق�ية،  تعليم�ت  م��راع���ة 
املوظفني  ب�ص�أن  خ��صة  تعليم�ت  اأ�صدرت  كم�  اأخ��رى. 
يوم�ً   )14( مل��دة  اأنف�صهم  ع��زل  عليهم  يتعني  ال��ذي��ن 
ا�صتقب�لهم لأ�صخ��ض ع�ئدين  اأو ب�صبب  ال�صفر  ب�صبب 
املوظف  ي�صتطيع  بحيث  حم���ددات  وف��ق  ال�صفر    م��ن 
العمل عن بعد ب�لتف�ق مع الرئي�ض املب��صر كم� حددت 
رقم ه�تف خ��ض للرد على ال�صتف�ص�رات والت�ص�وؤلت 

حول هذا املو�صوع.
"العمل  ح��ول   دلياًل تطبيقي�ً  اأ���ص��درت اجل�معة   كم� 
اإجرائية خالل الظروف الط�رئة  عن بعد" واإر�ص�دات 

مه�م  ف��ي��ه  ح���ددت  امل��وظ��ف��ني  جميع  ع��ل��ى  تعميمه  مت 
بعد"  عن  العمل  "طلب  اعتم�د  منه�  املب��صر  الرئي�ض 
الإلكرتوين  والن�صراف  احل�صور  نظ�م  يف  للموظف 
العمل  وخ��ط��ة  ج���دول  واع��ت��م���د  ر�صمي  اإذن  بند  حت��ت 
اليومية للموظف والت�أكد من كف�يته� لتغطية الوقت 
اأوجه  ك���ف��ة  وت��ق��دمي  امل��وظ��ف  اأداء  ومت�بعة  امل��ط��ل��وب، 
والتوجيه ال�صرايف، وابالغ  والنوعية والر�ص�د  الدعم 
امل��وظ��ف ب���حل�����ص��ور اإىل م��ق��ر ال��ع��م��ل ع��ن��د ال��ط��ل��ب اإن 
ان تطبيق  الت�أكد م��ن  ال�����ص��رورة لذلك وك��ذل��ك  دع��ت 
العمل عن بعد ل يوؤدي اىل الخالل مب�صلحة العمل 
وامل�ص�همة يف توفري م�صتلزم�ت اجن�ز العمل للموظف 
الذي يعمل عن بعد كلم� دعت احل�جة لذلك. كم� حدد 
الدليل الإجراءات التي ينبغي على املوظف القي�م به� 
ومنه� تقدمي " طلب العمل عن بعد" يف نظ�م احل�صور 
اعتم�ده  ومت�بعة  ر�صمي  اإذن  بند  حت��ت  والن�����ص��راف 
املطلوب  وامله�م  العم�ل  واجن���ز  املب��صر.  الرئي�ض  من 
الوجه  على  بعد  ع��ن  العمل  خ��الل  م��ن  حتقيقه�  منه 
الإنت�جية  من  ع���ل  م�صتوى  على  واملح�فظة  الأم��ث��ل، 
بعد،  ع��ن  ال��ع��م��ل  تطبيق  ف���رتة  خ���الل  الأداء  وج����ودة 
واللتزام بجدول العمل املقرر والت�أكد من العمل وفق� 
به� مب� يحقق  يعمل  التي  الإدارة  اأو  الكلية  مل� حت��دده 
�صم�ن �صهولة التوا�صل والتف�عل مع امل�صوؤول وجميع 
املوظفني املعنيني لإجن�ز العم�ل واللتزام ب�لتواجد 

يف مقر العمل عند الطلب.
جه�ز  ب��صتخدام  ح��ول  خ��صة  تعليم�ت  اأ���ص��درت  كم� 
 VPN ال�  املكتب عن بعد من خالل تقنية  كمبيوتر 
واأبل  ويندوز  ت�صغيل  نظ�م  مل�صتخدمي  الكف�ءة  بنف�ض 
املك�مل�ت  حتويل  املوظفني  من  الفئة  لهذه  ميكن  كم� 
�صك�يب  ب��رن���م��ج  اإىل  امل��ك��ت��ب  م���ن حت��وي��ل��ة  ال��ه���ت��ف��ي��ة 
امل��ه��م��ة ب��صتخدام  امل��ل��ف���ت  ل��الأع��م���ل وا���ص��ت��خ��دام رف���ع 
وفرت  كم�  وق��ت.  اأي  يف  اإليه�  للرجوع  م�يكرو�صوفت 
م��ن�����ص���ت وت��ط��ب��ي��ق���ت خ������ص��ة ب���لج��ت��م���ع���ت ع��ن بعد 
اأ�صرة اجل�معة ل�صتخدامه� من داخل  اأع�ص�ء  جلميع 

وخ�رج احلرم اجل�معي كبديل لالجتم�ع�ت املب��صرة.

•• دبي - الفجر

الع�ملية  ال�����ص��ح��ة  منظمة  اأف������دت   ،2018 ع����م  يف   
القولون  ب�صرط�ن  اإ�ص�بة  ح�لة  مليون   1،8 بوجود 
وامل�صتقيم يف جميع اأنح�ء الع�مل، منهم 862،000 
ح�لة وف�ة. ويف ع�م 2017 ك�صفت هيئة ال�صحة يف 
اأبوظبي )HAAD( عن اأّن غ�لبية ح�لت �صرط�ن 
%63( جرى اكت�ص�فه�  القولون وامل�صتقيم )بن�صبة 
يف مرحلٍة مت�أخرة، علم�ً اأنه ميكن عالج %90 من 
�صرط�ن القولون وامل�صتقيم بنج�ح اإذا جرى اكت�ص�ف 

املر�ض مبكراً. 
الرج�ل  وامل�صتقيم ي�صيب  القولون  �صرط�ن  اأّن  ومب� 
يجري  اأن  امل�صتح�صن  فمن  �صواء،  ح��دٍّ  على  والن�ص�ء 
املرء فح�ص�ً دورّي�ً عند بلوغه �صن ال�45. وهن� ن�صري 
اأو من  م�صتجّد  ن��زٍف  يع�ين من  ك��ّل مري�ٍض  اأّن  اإىل 
البطن،  اأمٍل يف  اأو  اإم�ص�ك  اأو  الأمع�ء  تغرّي يف حركة 
لع�ئلته،  الطبي  الت�ريخ  اأو  النظر عن عمره  ب�صرف 

ينبغي اأن يخ�صع للفح�ض املبكر ال�صرط�ن.
للقولون  اجل����ّراح  الطبيب  ع��ب������ض،  م���ه��ر  ال��دك��ت��ور 
والزميل  دب����ي،  ال���زه���راء  م�صت�صفى  يف  وامل�����ص��ت��ق��ي��م 
وامل�صتقيم  ال��ق��ول��ون  جل��راح��ة  الأم��ريك��ي��ة  للجمعية 
ق�ل اأن �صرط�ن القولون وامل�صتقيم يوؤثر على الأمع�ء 
الغليظة التي ت�صمل القولون وامل�صتقيم، مع الإ�ص�رة 
اإىل اأّن القولون م�صوؤوٌل عن امت�ص��ض امل�ء من الرباز، 
فيم� ُيعترب امل�صتقيم مبث�بة خزاٍن للرباز.واأ�ص�ف ل 
يزال الفح�ض ب�ملنظ�ر هو الإجراء الأف�صل لفح�ض 
ال��ق��ول��ون ب��ح��ث���ً ع��ن الأورام احل��م��ي��دة، وك��ذل��ك عن 
ال�صرط�ن، والذى ي�صتلزم معه ا�صتخدام اأنبوٍب طويل 
مزّوٍد بك�مريا �صغرية للت�صوير داخل القولون، ويتم 
ا�صتخدام خمّدر عند اإجرائه ويعد طّبّي اآمن وميكن 

للمري�ض حتّمله ب�صهولة.
وامل�صتقيم  ال��ق��ول��ون  �صرط�ن�ت  غ�لبية  اأن  واأ���ص���ف 
تتطّور من اأوراٍم حميدة غري �صرط�نية يف البداية )منو 
نتوءاٍت �صغرية م�صطحة  ت�صبه  اأن�صجة غري طبيعي 
اأو دواٍل �صغرية اأ�صبه ب�لفطر(، وعند اكت�ص�ف الأمر 
عرب  ب�صهولة  اللحمية  ال��زوائ��د  اإزال���ة  ميكن  مبكراً، 
القولون  �صرط�ن  اإىل  حتّوله�  من  للوق�ية   ، املنظ�ر 
وامل�صتقيم. كم� تتوفر خي�راٌت اأخرى متعّددة للك�صف 

عن هذا ال�صرط�ن، مثل حتليل الرباز بحث�ً عن وجود 
فهم� فح�ض  ا���ص��ت��خ��دام���ً  الأك���ر  اأم���� اخل��ي���ران  دٍم. 
الرباز التقليدي "Guaiac" والفح�ض الكيمي�ئي 
"الك�لربوتكتني"  وُيعترب   ،"FIT" للرباز  املن�عي 

خي�راً مفيداً للكت�صف عن اللته�ب يف القولون.
وق�ل من املوؤكد اأّن فح�ض �صرط�ن القولون وامل�صتقيم 
جراحة  يف  ا�صت�ص�ري�ً  وب�صفتي  ال��ن������ض.  ح��ي���ة  ينقذ 
مب��صرة  وب�صورٍة  ي��وم  كل  اأمل�ض  وامل�صتقيم،  القولون 
املع�ن�ة التي ل داعي له� ملر�صى الذين ت�أخروا كثرياً 
م��راح��ل متقدمٍة  م��ن  وي��ع���ن��ون  الفح�ض،  اإج���راء  يف 
ال�صين�ريو  ه���ذا  وامل�صتقيم.  ال��ق��ول��ون  ���ص��رط���ن  م��ن 
دوري�ً  فح�ص�ً  اأج��رى  اإذا  جتّنبه  للمرء  ميكن  ال�صيئ 
ب�صّدة  اأن�صح  ل��ذل��ك  وامل�صتقيم.  ال��ق��ول��ون  ل�صرط�ن 
ب�لك�صف املبكر عن �صرط�ن القولون وامل�صتقيم لدى 
القولون  ج��ّراح��و  وه���م  امل��ن������ص��ب��ني،  الخت�ص��صيني 
اله�صمي،  اجله�ز  اأم��را���ض  واخت�ص��صّيو  وامل�صتقيم 
ف���ه���وؤلء مّت ت��دري��ب��ه��م ب�����ص��ك��ٍل اح�����رتايّف ع��ل��ى اإج����راء 
املري�ض، وللك�صف عن  لتقييم ح�لة  القولون  منظ�ر 
الإ�صه�ل  اأو  امل�صتقيم  النزف يف  اأعرا�ٍض حمّددة مثل 

اأو الإم�ص�ك اأو اآلم البطن اأو النتف�خ.
ذوي  املر�صى  اإىل  ب�لن�صبة  ق�ل  الفح�ض  م��رات  وعن 
املخ�طر املتو�صطة )اأي الغ�لبية( يجب البدء بفح�ض 

�صرط�ن القولون وامل�صتقيم فوق ال� 45 �صنة. يف احلد 
اإج��راء حتليٍل للرباز واإج���راء التنظري  الأدن��ى يجب 
للقولون  منظ�ر  اأّي  تكرار  ويعتمد  للقولون،  ال��الزم 
يخ�صعون  ال��ذي��ن  اأم����  الأول.  الفح�ض  ن��ت���ئ��ج  ع��ل��ى 
لفح�ٍض ع�دي، ف�أن�صح بتكرار تنظري القولون كل 5 
اأو 10 �صنوات. وب�لن�صبة اإىل املر�صى الأكر عر�صًة 
ك�أ�صح�ب  وامل�صتقيم،  ال��ق��ول��ون  ب�صرط�ن  لالإ�ص�بة 
ع�نوا  ال��ذي��ن  اأو  ب���مل��ر���ض،  احل���ف��ل  الع�ئلي  ال��ت���ري��خ 
طوياًل من اأوراٍم حميدة يف القولون وامل�صتقيم فيقّرر 

الطبيب تكرار الفح�ض يف اأوق�ٍت متق�ربة.
وعن الأعرا�ض ال�ص�ئعة لالإ�ص�بة ب�صرط�ن القولون 
من  يع�نون  الذين  املر�صى  معظم  اأ�ص�ف  وامل�صتقيم 
�صرط�ٍن  من  اأو  وامل�صتقيم،  القولون  يف  حميدة  اأوراٍم 
مبكر ل ُتالحظ لديهم اأّي اأعرا�ض على الإطالق. يف 
اأن تتطّور وترتاوح  مرحلٍة لحقة، ميكن لالأعرا�ض 
بني تغرّيٍ يف عمل الأمع�ء واأمٍل يف البطن، وظهور دم 
اأ���ص��ود، اأو فقداٍن غري  اأو ب��راز  ف���حت اللون يف ال��رباز، 
مرّبر للوزن. وفيم� ميكن حل�لٍت اأخرى، غري �صرط�ن 
مب�  م�ص�بهة،  اأعرا�ص�ً  ت�صّبب  اأن  وامل�صتقيم،  القولون 
يف ذلك العدوى والته�ب الأمع�ء املر�صي ومتالزمة 
القولون الع�صبي والبوا�صري، فمن املهم التحّقق من 

طبيعة احل�لة عرب اإجراء الت�صخي�ض املن��صب.

ال��ق��ول��ون وامل�صتقيم ق���ل ان  ���ص��رط���ن  وع��ن خ��ط��ورة 
اأو  ال��ث���ين  ال�صبب  ه��و  وامل�صتقيم  ال��ق��ول��ون  ���ص��رط���ن 
الولي�ت  يف  ب�ل�صرط�ن  املرتبطة  للوفي�ت  ال��ث���ل��ث 
امل��ت��ح��دة الأم��ريك��ي��ة، ب��ني ال�����ص��رط���ن���ت ال��ت��ي ت�صيب 
ال���رج����ل وال��ن�����ص���ء ع��ل��ى ح����ٍدّ ����ص���واء. ُت�����ص��ّج��ل ح�لٌت 
مبعدلٍت  وامل�صتقيم  ال��ق��ول��ون  �صرط�ن  م��ن  ج��دي��دة 
ه��م يف منت�صف  وَم���ْن  ال�صب�ب  اأو���ص���ط  م��ت��زاي��دة يف 
العمر، حتى لدى من لي�ض يف �صجّلهم الع�ئلي �صوابق 
مع  الفح�ض،  اإج��راء  ج��داً  املهم  من  لذلك  َمر�صية. 
اأعرا�ض هذا املر�ض قد ل تظهر حتى  اأّن  اإىل  التنّبه 

مرحلٍة متقّدمة.
ب�صرط�ن  الإ�ص�بة  خطر  يف  امل�ص�عدة  العوامل  وع��ن 
ال���ق���ول���ون وامل�����ص��ت��ق��ي��م اأ�����ص�����ف ي��ل��ع��ب من���ط احلي�ة 
احلديثة دوراً اأ�ص��صي�ً يف زي�دة خطر الإ�ص�بة ب�صرط�ن 
القولون وامل�صتقيم، وغ�لب�ً م� يوؤدي النظ�م الغذائي 
امل�����ص��ّن��ع��ة، والتدخني  ب���ل��ده��ون، والأغ���ذي���ة  ال��غ��ن��ّي 
واأ���ص��ل��وب احل��ي���ة اخل��م��ول، اأو ال��زي���دة يف ال���وزن اإىل 
تعري�ض ال�صخ�ض خلطر الإ�ص�بة ب�صرط�ن القولون 
الته�ب  مثل  معّينة  اإىل ح�لٍت  ب�لإ�ص�فة  وامل�صتقيم، 
الته�ب القولون التقرحي، ميكن  اأو  الأمع�ء املر�صي 
القولون  ب�����ص��رط���ن  الإ����ص����ب���ة  خ��ط��ر  م���ن  ت��زي��د  اأن 

وامل�صتقيم.

•• راأ�س اخليمة-الفجر

بن  عبدامللك  ال�صيخ  مع�يل  ح�صر 
ك�يد بن حممد الق��صمي امل�صت�ص�ر 
ال�����ص��م��و ح�كم  ل�����ص���ح��ب  اخل��������ض 
راأ�����ض اخل��ي��م��ة م���أدب��ة ال��غ��داء التي 
اأق�مه� رجل الأعم�ل را�صد حمدوه 
منزله  م��ن  يف  ال�صحي  لقيو�ض  ب��ن 

الك�ئن ب�ل�صيح براأ�ض اخليمة.
م����روان بن  ال�صيخ  امل����أدب���ة  وح�����ص��ر 
الق��صمي وال�صيخ حممد  عبدامللك 
وال�صيخ  ال��ق������ص��م��ي  ع��ب��دامل��ل��ك  ب���ن 

عبدامللك بن مروان الق��صمي.
مويك�نو  �صريف  �صع�دة  وح�صره� 
والهر�صك  البو�صنة  �صفري  فيت�ض 
يو�صف  و�����ص����ع�����دة  ال�����دول�����ة  ل������دى 
ال��ب��ط��ران ال�����ص��ح��ي و���ص��ع���دة اأحمد 
ع���ب���داهلل ال�����ص��ح��ي و���ص��ع���دة حممد 
الوطني  املجل�ض  اأع�ص�ء  اليم�حي 
اأحمد  الحت������دي ورج����ل الأع���م����ل 

عبداهلل.

�لربملان �لعربي للطفل 
يثمن جهود �ختيار �أع�شاء 
�لربملان �لإمار�تي للطفل

•• ال�شارقة  -الفجر:

تتوا�صل اجلهود املبذولة لختي�ر واإعداد اأع�ص�ء الربمل�ن الإم�راتي للطفل 
اإم�رة  يف  انعق�ده�  املزمع  الرابعة  اجلل�صة  فع�لي�ت  يف  للم�ص�ركة  متهيداً 

ال�ص�رقة خالل �صهر يوليو املقبل 2020.
الإم�راتي  ال��ربمل���ن  اأع�ص�ء  مر�صحي  ق�ئمة  ع��ن  الإع���الن  بعد  ذل��ك  ي���أت��ي 
اإم�رات  جميع  من  مر�صح�ً   40 �صمت  والتي  املقبلتني،  لل�صنتني  للطفل 
الدولة، وقد مت الإعالن عنه� ب�لتزامن مع احتف�لت دولة الإم�رات العربية 

املتحدة ب�يوم الطفل الإم�راتي الذي يوافق 15 من م�ر�ض �صنوي�ً.
للربمل�ن  الع�م  الأم��ني  الب�روت  عثم�ن  اأمي��ن  �صع�دة  ق�ل  املن��صبة  ويف هذه 
العربي للطفل:" اإن الإعالن عن ق�ئمة مر�صحي اأع�ص�ء الربمل�ن الإم�راتي 
امل�صتحقة  مك�نته  الطفل  ي�أخذ  اأن  على  دولتن�  حر�ض  عن  يك�صف  للطفل 
الراأي  عن  والتعبري  الختي�ر  يف  امل�ص�ركة  حق  ل�صيم�  املج�لت،  جميع  يف 
وال��ك��ث��ري م��ن امل��ج���لت ال��ت��ي تقع �صمن ه��ذا احل��ق م��ع اح���رتام حقوقهم 

الأخرى املكفولة ب�لقوانني واللتزام�ت الوطنية الأخرى"
املبذولة  اجل��ه��ود  بكل  ون�صيد  نثمن  ال��ذي  ال��وق��ت  الب�روت:"ويف  واأ���ص���ف 
يكون  اأن  ثقة  على  فنحن  للطفل،  الإم����رات���ي  ال��ربمل���ن  اأع�����ص���ء  لخ��ت��ي���ر 
الأع�ص�ء اجلدد على م�صتوى كبري ومتميز من امل�صوؤولية والوعي والقدرة 
على متثيل بالدن� مب� ين�صجم مع الت�صريف الكبري الذي منحتهم اإي�ه يف 

مثل هذا املحفل املهم".
ه���ذا وت��ب��ل��غ م���دة ال��ع�����ص��وي��ة لأع�����ص���ء ال���ربمل����ن ال��ع��رب��ي ل��ل��ط��ف��ل �صنينت 
ميالديتني، وتنهتي ببلوغ الطفل الث�منة ع�صرة من عمره، مع مراع�ة اأن 
اأو يتم اختي�ره  يكون الطفل ع�صواً يف الربمل�ن الوطني للطفل يف دولته، 
من قبل اجله�ت الوطنية املعنية ب�لطفل يف دولته اأي�ص�ً يف ح�ل عدم وجود 

برمل�ن للطفل فيه�.
ويعقد الربمل�ن العربي للطفل جل�صتني ع�ديتني مبقره الدائم يف ال�ص�رقة 
بدولة الإم�رات العربية املتحدة، الأوىل يف �صهر فرباير، والث�نية يف �صهر 
يوليو، وين�ق�ض فيه� ع�دة املو�صوع�ت التي تتعلق بح��صر وم�صتقبل الطفل 
العربية  اجل�معة  اىل  ترفع  التي  والتو�صي�ت  ال��ق��رارات  ويتخذ  العربي 
لتعميمه� على الأع�ص�ء واعتم�د م� ين��صب واقع الطفل يف القوانني املقبلة 

للدول العربية املن�صوية حتت لواء اجل�معة العربية.
جدير ب�لذكر اأن ق�ئمة مر�صحي الربمل�ن الإم�راتي للطفل �صمت كاًل من: 
زايد بن نهي�ن، و�صعيد بن حم، وودمية الدرمكي، وعبد اهلل العلي، وحمد 
املنه�يل، وغيث الغفلي، وحميد اخلي�ط، ومرمي اله�ملي، ورو�صة الغرير، 
وظ�هر املهريي، ومزن� املن�صوري، ومزنة الع�مري، وعلي العلم�ء، و�صعيد 

املطيوعي، وخ�لد العتيبة، وودمية املن�صوري.
ال�ص�م�صي،  و�صيف  ال�صويدي،  را�صد  اأي�ص�ً:  املر�صحني  ق�ئمة  �صمت  كم� 
البلو�صي،  ون��ورا  الق�يدي،  و�صعود  ال�صويدي،  وف�طمة  امل��زروع��ي،  واأحمد 
وال���رمي املطرو�صي،  ال�����ص��وارب،  اب��و  واب��راه��ي��م  النعيمي،  را���ص��د  ب��ن  وحميد 
و���ص��ي��ف ال�����ص���م�����ص��ي، وع���ئ�����ص��ة ال��ع��ل��ي، وح���ور ال��ن��ع��ي��م��ي، و���ص��ي��ف املزروعي، 
الكعبي،  وع��ل��ي  الكتبي،  وم���رمي  الطنيجي،  وم���رمي  ال��ق���ي��دي،  وال��دم���ين 
علي،  اآل  ورو�صة  الكعبي،  ون��وره  الطنيجي،  و�صالمة  ال�صريدي،  ومن�يل 

ومروان بو ه�رون، وعلي�ء ال�صويدي، وموزة بنت طوق.
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البيوت،  معظم  داخ��ل  للمراأة  كبريا  تديا  الثالجة  متثل 
ب�سبب  تنظيفها  ع��ن  وت�سهو  الطعام،  بقايا  فيها  تفظ 
ان�سغالها الدائم، فتكون النتيجة يف النهاية كارثية، ثالجة 
غري منظمة، �سيئة ال�سكل، ورمبا تتوي على بقايا اأطعمة 
و�سوائل م�سكوبة، ومتتزج فيها الروائح لتف�سد ما تبقى من 

الطعام.
وببع�ص خطوات ب�سيطة ميكن احلفاظ على �سالمة الثالجة 

حتى ل تف�سد، واحلفاظ على نظافتها دون عناء.

احلائط مع  م�سافة  على  احلفاظ    1-
 ،Condenser(  حتتوي الثالجة على مكثف
وه���و ال���وح���دة امل�����ص��وؤول��ة ع���ن اإط�����الق احل����رارة 
“املكثف” يف  امل��وت��ور، وغ�لب� م� يكون  مع عمل 
اجلزء اخللفي من الثالجة، ومع مرور الوقت 
جتتمع الأتربة والغب�ر عليه، ويف ح�ل الت�ص�قه 
ملوا�صلة  الط�قة  ا�صتخدام  ي�ص�عف  ب�حل�ئط 
قد  النه�ية  ويف  كيت�صني”،  “ذا  بح�صب  عمله، 

تنه�ر الثالجة من ال�صغط املتوا�صل عليه�.

الكهربائية املكن�سة    2-
املكن�صة  يف  ال�صغرية  الفر�ص�ة  ا�صتخدام  ميكنك 
اأجزاء  والتق�ط  الثالجة  لتنظيف  الكهرب�ئية 
ال�صيقة  ال��زواي���  يف  خ��صة  ال�صغرية،  الطع�م 
التي ي�صعب تنظيفه� ب�لطرق التقليدية، وفق� 

ل�”�صيمبل مو�صت”.

امل�ستمر التنظيف    3-
الثالجة  تنظيف  على  م�صتمر  ب�صكل  امل��داوم��ة 
واإفراغه� من الأطعمة التي مل تعد ت�صلح لالأكل 
كل اأ�صبوع اأو اثنني قد يجنبك )ال�صدمة( عند 

تنظيفه� مرة واحدة بعد مدة طويلة.

الطعام بقايا  من  التخل�ص    4-
الطع�م  ب��ق���ي���  م��ن  تتخل�صي  اأن  الأف�����ص��ل  م��ن 
اأي���م من تخزينه يف الثالجة، واإذا مل   3 خالل 
توؤكل  لن  لأنه�  منه�  التخل�ض  ف�لأف�صل  توؤكل 
ع�دة بعد تلك املدة، وت�صغل حيزا من املك�ن دون 

ف�ئدة.
اعالن

الثالجة تزيني    5-
ميكن و�صع مف�ر�ض ب�صيطة على اأرفف الثالجة، 
اأو البال�صتيك ال�صف�ف وا�صتبداله عند التنظيف، 
وي��ب��دو ه���ذا ف��ع���ل يف ح��م���ي��ة الأرف����ف م��ن بقع 

الطع�م ويح�فظ عليه� نظيفة.

الثالجة علب    6-
التي  ال��ط��ه��ي  اأواين  ال��ط��ع���م يف  و���ص��ع  جت��ن��ب��ي 
ق���د ت���رتك اأث�����را ع��ل��ى اأرف�����ف ال��ث��الج��ة، ف�صال 
م�  تن�صي  اأن  املمكن  �صف�فة، ومن  اأنه� غري  عن 
يف�صد، فمن  اأن  اإىل  ملدة طويلة  ويبقى  حتتويه 
الأف�صل نقل الطع�م من اأواين الطهي اإىل علب 

بال�صتيكية اأو زج�جية.

الأكواب من  بدل  زجاجات    7-
عند و�صع ال�صوائل كبق�ي� الع�صري اأو احلليب يف 
اأكواب داخل الثالجة من ال�صهل جدا اأن تن�صكب 
الأف�صل  ف��م��ن  ال��ث��الج��ة،  اإغ����الق  اأو  ف��ت��ح  ع��ن��د 
و�صعه� يف زج�ج�ت حمكمة الإغالق مع الت�أكد 
م��ن ن��ظ���ف��ة ال��زج���ج��ة م��ن اخل�����رج وجتفيفه� 

جيدا.

فالأحدث الأقدم    8-
احلر�ض على اأن تكون بق�ي� الأطعمة الأقدم يف 
جم�ل روؤيتك، واأن تكون اأقرب اإىل يديك حتى 
تتمكني من مالحظته� وتن�وله� قبل اأن تف�صد.

الطعام حفظ    9-
احل���ر����ض ع��ل��ى اأن ت���ك���ون ب��ق���ي��� الأط���ع���م���ة يف 

ع��ل��ب حم��ك��م��ة الإغ�����الق ح��ت��ى ل مت��ت��زج روائح 
الأطعمة مع� وتف�صد اأو تنبعث الروائح عند فتح 

الثالجة.

وليمون ال�سودا  بيكربونات    10-
متت�ض بيكربون�ت ال�صودا الروائح، ومن املمكن 
غري  علبة  اأو  �صغري  ك��وب  يف  منه�  كمية  و�صع 
الروائح،  لم��ت�����ص������ض  ال��ث��الج��ة  داخ����ل  مغلقة 
الليمون  اإ�ص�فة بع�ض قطرات من  املمكن  ومن 
مع  الثالجة،  فتح  عند  منع�صة  رائحة  لإ�ص�فة 

احلف�ظ على تغيريه� كل اأ�صبوعني.
وميكن اأي�ص� اإ�ص�فة ب�صع قطرات من الف�نيلي� 
رائحة  لإ�صف�ء  القطن  من  قطعة  اإىل  ال�ص�ئلة 
ب�أخرى  عنه�  وال�صتع��صة  الثالجة،  يف  طيبة 

كل 3 اأي�م.

معطرة مناديل    11-
بدل من ا�صتخدام الأقم�صة يف تنظيف الثالجة 
ال���ت���ي ق���د ت����رتك ب��ق���ي��� رائ���ح���ة غ���ري مرغوب 
فع�لة  م��ع��ط��رة  مب��ن���دي��ل  م�صحه�  مي��ك��ن  ف��ي��ه��� 
الداخل  يف  لطيفة  رائ��ح��ة  وت���رك  التنظيف  يف 

واخل�رج.

التنظيف ملواد  داعي  ل    12-
اأثن�ء  وال�ص�بون  املنظف�ت  ال��ك��ث��ريون  يحبذ  ل 
الأطعمة،  على  الت�أثري  خ�صية  الثالجة  تنظيف 

وتن�صح اأن��صك�. 
ف -وهي ك�تبة مهتمة ب�لأ�صرة والبيت واملنتج�ت 
“اإك�صربت هوم  الطبيعية- يف مق�ل على موقع 
تيب�ض” ب��صتخدام كربون�ت ال�صودا يف التنظيف 
اإ�صفنجة  ا�صتخدام  فيمكنك  املنظف�ت،  بدل من 
ن���ع��م��ة مل�����ص��ح ك���ل الأ����ص���ط���ح مب��ح��ل��ول م���ن امل�ء 
ال�صودا،  بيكربون�ت  م��ن  كبريتني  وملعقتني 
مبن�صفة  وجتفيفه�  ل�صطفه�  امل���ء  ا�صتخدام  ثم 

نظيفة اأو لف�فة املطبخ.

التنظيم   12-
تو�صع  اأن  مبعنى  الأطعمة،  ف�صل  الأف�صل  من 
رف  ويخ�ص�ض  الأدراج،  يف  واخل�����ص���ر  الف�كهة 

لالأجب�ن، 
للخبز  ورف  املطهي،  اخل�ص�ر  لبق�ي�  اآخ��ر  ورف 
واحل����ل����وى، اأم������ ب�����ب ال���ث���الج���ة ف��ت��و���ص��ع فيه 

الزج�ج�ت وال�صوائل.

الهدر تقليل    13-
ل ت�صرتي اأطعمة جديدة قبل تنظيف الثالجة 
ومعرفة م� حتتويه وم� حتت�جينه فعال لتقليل 

الكبرية  للكمي�ت  داع��ي  ل  الطبخ  وعند  الهدر، 
ف���رتة من  ال��ث��الج��ة  وت��ب��ق��ى يف  ال��ت��ي ل تنتهي 

الزمن اإىل اأن تلقى يف القم�مة.

طرق ب�شيطة للحفاظ على نظافة ثالجتك دون عناء

ح������لت  ويف 
اأخ��������������������رى ل 
التنبوؤ  مي���ك���ن 
الأمل  ب����ن����وب�����ت 
حيث  امل������ف�������ج������ئ، 
اإن�����ذار،  ق���د ت����أت���ي دون ���ص���ب��ق 
امل�ص�بون  الأ�صخ��ض  ويع�ين 
اأحي�ًن� من فرتات  ب�ل�صرط�ن 
م�صكن�ت  تن�ولهم  اأثن�ء  الأمل 

الأمل.
من   %  86 ح�����������وايل  وي�������ع��������ين 
م��ن ح�لت  يع�نون  ال��ذي��ن  الأم��ريك��ي��ني 
الأمل املزمن من نوب�ت من الأمل اخل�رق، هذه 

احللق�ت ت�أتي فج�أة ،
 وع�دة م� ت�صتمر حوايل 30 دقيقة، وقد ي�ص�ب 
اأو يف كثري من  ب�لأمل فقط يف بع�ض الأحي�ن، 

الأحي�ن 4 مرات يف اليوم.
تغيري  طريق  عن  اخل���رق  الأمل  اإدارة  ميكن 
الأدوية اخل��صة بك، وجتنب حمفزات الأمل، 

وحم�ولة تقني�ت تخفيف الأمل البديلة.

اأ�سباب نوبات الأمل املفاجئ
الذين  الأ�صخ��ض  يوؤثر على  املف�جئ  الأمل 

���ص���ئ��ع لدى  اإن�����ه  امل���زم���ن،  ي��ع���ن��ون م���ن ح������لت الأمل 
الأ�صخ��ض امل�ص�بني ب�ل�صرط�ن، ولكن ميكن اأن يحدث 

� عند امل�ص�بني ب�: اأي�صً
-الته�ب املف��صل.
-فيربومي�جلي�.

-اأمل يف الظهر.
-الت�صلب املتعدد.

ونوب�ت الأمل املف�جئ غ�لب�ً م� تبداأ ب�صكل غري متوقع، 
ميكن اأن يحدث الأمل ب�صبب �صيء يبدو غري �ص�ر مثل 

ال�صع�ل اأو العط�ض.

م�  املف�جئ  ل���الأمل  الأخ���رى  املحتملة  الأ���ص��ب���ب  ت�صمل 
يلي:

-�صغط ع�صبي
-مر�ض م�.

-امل�صي وغريه� من اأ�صك�ل الري��صة.
-يف بع�ض الأحي�ن ،

اأ�صبحت مت�ص�حًم� مع  اإذا  اأن ت�ص�ب ب�أمل كبري   ميكن 
اأدوية الأمل التي تتن�وله�، 

يعني الت�ص�مح اأنك بح�جة اإىل تن�ول جرعة اأعلى ب�صكل 
� اأن ت�صعر ب�أمل كبري اإذا  متزايد من الدواء ميكنك اأي�صً
بداأت اآث�ر دواء الأمل يف التال�صي قبل اأن يحني الوقت 

للجرعة الت�لية.

ما �شبب نوبات �لأمل �ملفاجئ و�إىل �أي مر�ص قد ت�شري؟
الأمل املفاجئ قد يحدث ب�سبب مر�ص مزمن مثل التهاب املفا�سل اأو ال�سرطان، وحتى 
لو كنت تتناول دواء لتخفيف الأمل، ي�ستمر ال�سعور بهذا الأمل، ويف بع�ص الأحيان 
التهاب  من  تعاين  كنت  اإذا  املثال،  �سبيل  على  وا�سح،  حافز  املفاجئ  لالأمل  يكون 
اأن  التن�ص  م�سرب  من  ل�سدمة  فيمكن  التن�ص،  تلعب  وكنت  مع�سميك  يف  املفا�سل 

."healthline " تت�سبب يف مزيد من الأمل، وفقًا ملوقع
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العدد 12886 بتاريخ 2020/3/18   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 267
ب�ك�صت�ين   - لطيف  حممد  �صفيق  حممد  �صودري  ال�صيد/  ب�ن  للجميع  معلوم�  ليكن 
ال�صيد/  اىل  وذلك    %100 الب�لغة  ك�مل ح�صته  والتن�زل عن  البيع  يرغب يف  اجلن�صية 
حممد ق��صم حممد اقب�ل - ب�ك�صت�ين اجلن�صية يف الرخ�صة امل�صم�ة )ور�صة الركن الراقي 
ل�صي�نة ال�صي�رات( ت�أ�ص�صت ب�إم�رة ال�ص�رقة مبوجب رخ�صة رقم )536749( ال�ص�درة من 

دائرة التنمية الإقت�ص�دية ب�ل�ص�رقة. 
وعمالبن�ض امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون الحت�دي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�ص�ن الك�تب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�ص�ر اليه بعد ا�صبوعني من ت�ريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حي�ل 

ذلك عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة لتب�ع الجراءات الق�نونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12886 بتاريخ 2020/3/18   
يف الدعوى رقم 2019/643 اإ�صتئناف عقاري - دبي

املق�مة من / نور بنك )م�ص�همة ع�مة(  
 �صد / لوؤي �ص�كب جن�ر 

نعلن نحن اخلبري احل�ص�بي / احمد ابراهيم بن ف�ر�ض ، انه مت تعينن� من 
حمكمة دبي املوقرة لتنفيذ مهمة اخلربة احل�ص�بية الواردة بحكم املحكمة 
ال�ص�در بجل�صة 2020/2/19 يف الدعوى املذكورة اأعاله - كم� نعلن امل�صت�أنف 
املوافق  الثالث�ء  يوم   جل�صة  له  املقررة  اخلربة  اإجتم�ع  حل�صور  �صده 
2020/3/31 يف مت�م ال�ص�عة 12.00 ظهرا  وذلك مبقر مكتبن� الك�ئن مبركز 

الدانة - مكتب رقم 601 ، �ص�رع اآل مكتوم - ديرة - دبي.  
خبري ح�صابي 
اأحمد اإبراهيم بن فار�س  

اإعالن اإجتمــاع خبــرة

العدد 12886 بتاريخ 2020/3/18   
يف الدعوى رقم 2019/562 اإ�صتئناف عقاري 

املعلن اليه / امل�صت�أنف �صده : رودين ج�ري جيلبودي 
بن�ء على تكليفن� من قبل حمكمة اإ�صتئن�ف دبي املوقرة لعم�ل اخلربة املح��صبية يف 
الدعوى اعاله فقد حددن� يوم الثالث�ء املوافق 2020/3/24 ، وذلك يف مت�م الث�لثة 
والن�صف ظهرا موعدا لعقد الجتم�ع الول للخربة  املح��صبية وذلك مبكتبن� الك�ئن 
يف دبي - منطقة القرهود �ص�رع ال�صيخ را�صد ب�لقرب من فندق جمريا كريك بن�ية 
القرهود فيوز مكتب رقم 709 الط�بق ال�ص�بع ه�تف رقم 04/2200272 ، ف�ك�ض رقم 
04/2200273 ، �ض ب رقم 446047 - دبي. لذا يطلب ح�صوركم او من ميثلكم ق�نون� 

حل�صور الجتم�ع املذكور مع اح�ص�ر ك�فة امل�صتندات املتعلقة ب�لدعوى.
اخلبري املحا�سبي / عبدالرحمن كرم�ستجي 

رقم القيد لدى حماكم دبي - 151 
رقم القيد لدى وزارة القت�ساد - 788 

دعوة حل�صور 
اإجتماع اخلربة املحا�صبية الأول

العدد 12886 بتاريخ 2020/3/18   
اإعالن ح�صور اأمام اخلبري املحا�صبي

الدكتور حممد اإ�صماعيل عبداهلل الزرعوين
يف الدعوى رقم 2020/53 مدين جزئي 

بن�ء على احلكم ال�ص�در يف الدعوى اأعاله من قبل حمكمة دبي الإبتدائية بت�ريخ 2020/3/5 
بندب خبري ح�ص�بي يف الدعوى اأعاله للقي�م ب�ملهمة املو�صحة ب�حلكم ، بن�ء عليه يتعني 
على املدعي عليه / عبدالرحمن بن �ص�مي بن حممد �صعيد عبدال�صكور واخل�صم املدخل 
/ حممد بن عمران بن عي�صى بدر ، يف الدعوى املذكورة اأعاله واملرفوعة من قبل / يورو 
لين لت�أجري ال�صي�رات ذ م م ، احل�صور ب�صخ�صهم� او من ينوب عنهم� لدى مكتب اخلبري 
خالل ا�صبوع من ت�ريخ الإعالن ، على العنوان : مكتب ت�ص�رترد دبي الك�ئن ب�إم�رة دبي - 
�ص�رع اأبوبكر ال�صديق - بن�ية بنك دبي التج�ري - الدور الأول - مكتب رقم )101( ه�تف : 
04/2727123 - 04/2727112 ف�ك�ض : 04/2727101 ، واإح�ص�ر الوث�ئق التي توؤيد موقفكم 

يف الدعوى اأعاله. 
اخلبري املحا�صبي / الدكتور حممد اإ�صماعيل عبداهلل الزرعوين

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12886 بتاريخ 2020/3/18   
يف الدعوى رقم 2020/24 جتاري جزئي - دبي  

املدعي عليه� الث�نية / �صركة م�صي�ل لتج�رة املي�ه املعدنية - �ض ذ م م 
العنوان : جمهولة حمل الإق�مة 

نحيطم علم� انه مت انتدابن� خبري ح�ص�بي ب�لدعوى اعاله واملرفوعة �صدكم
من املدعي / ميديرتيني�ن �صيبنك كومب�ين )اأ.ع.م( ذ. م. م 

يوم  عقده  واملقرر  اخلربة  اجتم�ع  بح�صور  ق�نون�  ميثلكم  من  او  مكلفون  ف�نتم  وعليه 
الحد املوافق 2020/3/22 ال�ص�عة 3.30 ظهرا.  وذلك مبقر مكتبن� يف )دبي - �ص�رع 

)5BG - 5 ابوبكر ال�صديق - مكز حمر عني - البوابة 4 - الط�بق
يرجى احل�صور ب�ملوعد واملك�ن املحدد واح�ص�ر امل�صتندات املوؤيدة لدف�عكم ب�لدعوى علم� 
ب�أنه يف ح�ل تخلفكم عن احل�صور ف�ن اخلربة �صتب��صر اعم�له� وفق� لل�صالحي�ت املخولة 

له� ق�نون. لال�صتف�ص�ر ب : 050-6317417
اخلبري احل�صابي / ناهد ر�صاد حممد      

 اإعالن بالن�صر
 حل�صور اأمــــــــــام اخلربة

العدد 12886 بتاريخ 2020/3/18   
  يف الدعوى رقم 121 ل�صنة 2020 تنفيذ جتاري - دبي  

املق�مة من / عبدالرحمن ح�صن حممد �صالمة 
1- �صح�رى الإم�رات الدولية للمق�ولت - �ض ذ م م �صد / 

2- عبداهلل حميد هالل را�صد املزروعي   
نعلن نحن اخلبري احل�ص�بي/ حممد حميد املري ، اأنه مت تعينن� من حمكمة 
دبي املوقرة لتنفيذ مهمة الت�صفية الواردة بحكم املحكمة يف الدعوى 2904 
�صدهم�  املنفذ  نعلن  كم�   2019/11/3 بت�ريخ  جزئي  جت�ري   2019 ل�صنة 
حل�صور اجتم�ع امل�صفي املقرر له جل�صة يوم الإثنني املوافق 2020/3/30 يف 
مت�م ال�ص�عة 3.30 ع�صرا وذلك مبقر مكتبن� الك�ئن مبركز الدانة - مكتب 

رقم 601 ، �ص�رع ال مكتوم - ديرة - دبي. 
خبري ح�صابي / حممد حميد املري 

اعالن اجتماع اخلربة

العدد 12886 بتاريخ 2020/3/18   
اعـالن تنازل عن رخ�صة

يرجى العلم انه �صيقوم الك�تب العدل ب�لت�صديق على تن�زل عن الرخ�صة بني 
الأطراف املذكورة ا�صم�وؤهم ادن�ه : من الطرف الأول : ن��صر عبداملح�صن 
احمد عبدالرحمن النعيمي - اجلن�صية : الإم�رات  اىل الطرف الث�ين : 
�صمريه موليد ح�صن - اجلن�صية : ال�صويد.  ب�ل�صم التج�ري )مهره لبيع 
املالب�ض الن�ص�ئية اجل�هزة - ب�لتجزئة( رخ�صة �ص�درة من دائرة التنمية 
الإقت�ص�دية بعجم�ن رقم )93830( وامل�صجلة بغرفة جت�رة و�صن�عة عجم�ن. 
و�صيتم حتويله� اىل وكيل خدم�ت.  وعليه �صيقوم الك�تب العدل ب�لت�صديق 

على التن�زل بعد انق�ص�ء 14 يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا الإعالن.  
الكاتب العدل العام 

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

العدد 12886 بتاريخ 2020/3/18   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2020/1863(

املنذر : �صركة تطوير جممع دبي لالإ�صتثم�ر - ذ م م 
املنذر اليه : �صركة الراجحي لالن�ص�ءات - �ض ذ م م  )جمهول حمل الإق�مة( 

يتوجه املنذر اىل املنذر اليه� �صركة الراجحي لالن�ص�ءات �ض ذ م م  مبوجب هذا الإنذار ل�صداد املديونية 
 768.202.83 قدره�  والب�لغ  م  م  ذ   - لالإ�صتثم�ر  دب��ي  جممع  تطوير  �صركة  ل�ص�لح  بحقهه�  املرت�صدة 
درهم )�صبعم�ئة ثم�نية و�صتون الف� ومئت�ن واثن�ن درهم� وثالثة وثم�نون فل�ص�( وهي جمموعة املب�لغ 
الأ�ص��صية امل�صتحقة على ايج�ر الأر�ض رقم )694- 597( والك�ئنة يف جممع دبي لالإ�صتثم�ر ب�لإ�ص�فة اىل 
"�صريبة القيمة  امل�صت�أجرة وغرامة عدم الدفع ور�صوم اخلدم�ت )مع  القيمة امل�ص�فة امل�صتحقة للعني 
امل�ص�فة"املطبقة( واملرتتبة حتى ت�ريخ 2020/1/16 وذلك يف مدة ل تتج�وز ثالثون )30( يوم� من ت�ريخ 
اأداء القيمة امل�صتحقة ملدة تزيد على ثالثون )30( يوم� من ت�ريخ  ن�صر الإن��ذار ويف ح�لة المتن�ع عن 
ن�صر هذا الإنذار ف�إن املنذر يتوجه اىل املنذر اليه ب�صرورة ال�صداد الك�مل املبلغ وم� ي�صتجد من القيمة 

اليج�رية واإل �صيتخذ املنذر ك�فة الإجراءات الق�نونية يف حق املنذر اليه. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12886 بتاريخ 2020/3/18   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2020/1831(

املنذر : احمد حممد ح�صن علي البلو�صي - اإم�راتي اجلن�صية 
بوك�لة املح�ميني / فهد �صلط�ن لوت�ه وعبداحلميد علي من�صي 

�صد املنذر اليه� : ليال بيندون بوريج� - فلبينية اجلن�صية
)جمهول حمل الإق�مة( 

دره��م( يف خالل  وق��دره )35.000  �صداد مبلغ  ب�صرعة  اليه�  املنذر  التنبيه على   : اأول 
ا�صبوع من ت�ريخ التبليغ.

الق�نونية      الإج����راءات  ك�فة  يتخذ  �صوف  امل��ن��ذر  ب���ن  اليه�  امل��ن��ذر  على  التنبيه   : ث�ني� 
املح�م�ة  واتع�ب  وامل�ص�ريف  للر�صوم  ب�لإ�ص�فة  الذكر  �ص�لف  املبلغ  ب�صداد  ملط�لبته� 
والف�ئدة الق�نونية بواقع 12% �صنوي� من ت�ريخ املط�لبة وحتى ال�صداد الت�م وهذا للعلم 

مب� ج�ء به ونف�ذ مفعوله يف املدة الق�نونية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12886 بتاريخ 2020/3/18   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2020/1869(

املنذر : ار بي ام لت�أجري ال�صي�رات 
املنذر اليه : خ�لد �ص�مل علي بن حيدر 

1( ينبه املنذر على املنذر اليه ب�لوف�ء بقيمة ال�صيك رقم 000012 والب�لغ قيمته 22.000 درهم )اثنني 
وع�صرون الف درهم( وامل�صحوب على الإم���رات الإ�صالمي فرع ال�صيخ زايد ، وذلك يف خالل )5( اأي�م 
وهي املدة املقررة ق�نون� وفق� لن�ض امل�دة )63( من قرار جمل�ض ال��وزراء رقم )57( يف �ص�أن الالئحة 

التنظيمية للق�نون الإحت�دي رقم )11( ل�صنة 1992 ب�ص�أن ق�نون الإجراءات املدنية
2(  ويف ح�لة عدم قي�مكم ب�لوف�ء املبلغ املط�لب )22.000 درهم( به �صيتم اللجوء اىل الق�ص�ء عن 
طريق اأمر الأداء وفق� لن�ض امل�دة )62( من قرار جمل�ض الوزراء رقم )57( يف �ص�أن الالئحة التنظيمية 
للق�نون الإحت�دي رقم )11( ل�صنة 1992 ب�ص�أن ق�نون الإجراءات املدنية لإجب�ركم على الوف�ء بقيمة 
ال�صيك رقم 000012 الب�لغ قيمته 22.000 درهم ، مع حتميلكم ك�فة الر�صوم وامل�صروف�ت الق�ص�ئية 

واتع�ب املح�م�ة ، ف�صال عن الف�ئدة الت�أخريية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12886 بتاريخ 2020/3/18   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2020/1866(

املنذر : املركز الع�ملي للمح�م�ة وال�صت�ص�رات الق�نونية )منذر( 
املنذر اليه : من�صور ح�صن غ�زي ب�رحمة العفيفي 

له  امل�صتحق  ب�لدين  ب�لوف�ء  بتكليفهم�  اليهم�  املنذر  ينذر  املنذر  ف���إن 
)75000( درهم )خم�صة و�صبعون الف درهم�( يف ذمتهم� يف خالل خم�صة 
، �صوف  اليهم� ذلك  املنذر  الن�صر ويف ح�ل خم�لفة  اي���م من ت�ريخ هذا 
اليه  املنذر  الق�نونية جت���ه  الإج����راءات  ك�فة  اتخ�ذ  اىل  امل��ن��ذر   ي�صطر 

نتيجة تق�ع�صة عن ال�صداد للمبلغ امل�صغول به ذمته. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12886 بتاريخ 2020/3/18   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2020/1571(

املنذر : بيرت ليف - �ض ذ م م 
املنذر اليه� : مكتب ال�صيخ خ�لد عبيد املكتوم لإدارة املوؤ�ص�ص�ت )جمهول حمل الإق�مة( 

وواحد  درهم )ثالثم�ئة  وق��دره )361620(  مبلغ  �صداد  اىل  املب�درة  ب�صرورة  تنذركم  املنذرة  ال�صركة 
و�صتون الف و�صتم�ئة وع�صرون درهم( مبوجب تع�مل جت�ري بينكم وبني املنذرة ، ك�نت الأخرية قد 
الب�ص�ئع من  اإ�صتالم تلك  بن�ء على طلبكم ومت  املنزلية  الأجهزة  ق�مت بعملي�ت توريد لكمي�ت من 
ل�صنة 2007  الق�نون رقم 27  امل���دة 2/25 من  لن�ض  �صندا  الق�نونية  املدة  قبلكم ل�ص�لح وذلك خالل 
امل�ص�ر اليه �صلف� بوجوب �صداد مبلغ مديونية املرت�صدة وذلك خالل �صبعة اي�م من ت�ريخ الن�صر لهذا 
الإنذار. ويف ح�ل تخلفكم عن ال�صداد خالل الفرتة املذكورة ، ف�إنن� �صن�صطر لتخ�ذ ك�فة الإجراءات 
املجمع  حقوق  وحم�ية  اأع��اله  امل��ذك��ورة  امل�صتحقة  اخلدم�ت  ر�صوم  ت�صمل  والتي  حقكم  يف  الق�نونية 
اإخاللكم  عن  الن�جتة  والأدب��ي��ة  امل�دية  والأ���ص��رار  اخل�ص�ئر  ب�ص�ئر  الزامكم  اىل  ب�لإ�ص�فة  الرئي�صي 

الق�نوين والتع�قدي ومط�لبتكم ب�لر�صوم وامل�ص�ريف واتع�ب املح�م�ة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12886 بتاريخ 2020/3/18   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2020/1864(

املنذر : املركز الع�ملي للمح�م�ة وال�صت�ص�رات الق�نونية )منذر( 
املنذر اليه : حمد مطر م�صعود مب�رك الفال�صي 

له  امل�صتحق  ب�لدين  ب�لوف�ء  بتكليفهم�  اليهم�  املنذر  ينذر  املنذر  ف���إن 
خالل  يف  ذمتهم�  يف  درهم�(  وخم�صم�ئة  الف  )ع�صرة  دره��م   )10500(
ذلك  اليهم�  املنذر  الن�صر ويف ح�ل خم�لفة  ت�ريخ هذا  اي���م من  خم�صة 
، �صوف ي�صطر املنذر  اىل اتخ�ذ ك�فة الإج��راءات الق�نونية جت�ه املنذر 

اليه نتيجة تق�ع�صة عن ال�صداد للمبلغ امل�صغول به ذمته. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12886 بتاريخ 2020/3/18   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2020/1858(

املنذر  : اجلري للتكنولوجي� 
املنذر اليه : ال�صيخ / خ�لد عبيد �صهيل اآل مكتوم - ب�صفته م�لك مكتب ال�صيخ 

خ�لد عبيد املكتوم لإدارة املوؤ�ص�ص�ت )جمهول حمل الإق�مة( 
ب�صداد مبلغ وقدره = 443.461.73 )اربعم�ئة وثالثة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر 
واأربعون الف واأربعم�ئة وواحد و�صتون درهم( وهو قيمة جملة املب�لغ امل�صتحقة 
ا�صطر  واإل  الإخط�ر  لهذا  ا�صتالمه  ت�ريخ  اي�م من  �صبعة  عليه� وذلك خالل 
املنذرة لتخ�ذ ك�فة الإجراءات الق�نونية �صد املنذر اليه لقت�ص�ء حقه� الث�بت 

بذمته مع اإحتف�ظ املنذرة بك�فة حقوقه� جت�ه املنذر اليه� هذا للعلم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12886 بتاريخ 2020/3/18   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2020/1865(

املنذر : املركز الع�ملي للمح�م�ة وال�صت�ص�رات الق�نونية )منذر( 
املنذر اليه : ح�فيظ عبداهلل بينك�فتيل 

له  امل�صتحق  ب�لدين  ب�لوف�ء  بتكليفهم�  اليهم�  املنذر  ينذر  املنذر  ف���إن 
)180000( درهم )م�ئة وثم�نون الف درهم�( يف ذمتهم� يف خالل خم�صة 
، �صوف  اليهم� ذلك  املنذر  الن�صر ويف ح�ل خم�لفة  اي���م من ت�ريخ هذا 
اليه  امل��ن��ذر  الق�نونية جت���ه  الإج����راءات  ك�فة  ات��خ���ذ  امل��ن��ذر اىل  ي�صطر 

نتيجة تق�ع�صة عن ال�صداد للمبلغ امل�صغول به ذمته. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12886 بتاريخ 2020/3/18   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 7586/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ص�در يف الدعوى رقم 2019/2649 امر اأداء ، ب�صداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )1006460 درهم( ، �ص�مال للر�صوم وامل�ص�ريف 
ط�لب الإعالن : �صركة ت�صنيع املع�دن الفنية - ذ م م - �صفته ب�لق�صية : ط�لب التنفيذ  

وميثله : �ص�حلة خليفة لحج خليفة الب�صطي -  �صفته ب�لق�صية : وكيل
�صفته   - م(  م  ذ  )���ض  الع�مة  للتج�رة  �صرتاجتيز  �صك�ض  ثريتي   -1  : اإعالنه  املطلوب 

ب�لق�صية : منفذ �صده - جمهول حمل الإق�مة 
املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأق�م عليك الدعوى  الإع��الن : قد  مو�صوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )1006460( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
ف�ن املحكمة �صتب��صر الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور 

خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12886 بتاريخ 2020/3/18   

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 427/2020/209 تنفيذ عمايل  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ص�در يف الدعوى العم�لية رقم 7411/2019 عم�يل 
جزئي، ب�صداد املبلغ املنفذ به� وقدره� )163603درهم( ، �ص�مال للر�صوم وامل�ص�ريف 

: ط�لب  ب�لق�صية  - �صفته  ال��را���ص��دي  ب��ن حمد  �صيف  ب��ن   الإع���الن : حممد  ط�لب 
التنفيذ. وميثله : بدر عبداهلل خمي�ض عبداهلل - �صفته ب�لق�صية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- �صركة �صيدكو للمق�ولت الع�مة )�ض ذ م م( - فرع دبي - �صفته 
ب�لق�صية : منفذ �صده - جمهول حمل الإق�مة 

املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأق�م عليك الدعوى  الإع��الن : قد  مو�صوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )163603( درهم �ص�مال للر�صوم وامل�ص�ريف. وعليه ف�ن املحكمة 
�صتب��صر الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 

يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12886 بتاريخ 2020/3/18   

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 990/2020/209 تنفيذ عمايل  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ص�در يف الدعوىالعم�لية رقم 2019/1269 اإ�صتئن�ف 
عم�يل ، ب�صداد املب�لغ املنفذ به� وقدره� )91949 درهم( ، �ص�مال للر�صوم وامل�ص�ريف 

ط�لب الإعالن : عظيم عمر للتج�رة الع�مة - �ض ذ م م - �صفته ب�لق�صية : ط�لب التنفيذ 
وميثله : را�صد عبدالرزاق حممد تهلك - �صفته ب�لق�صية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- احلبيب بويغجدن - �صفته ب�لق�صية : منفذ �صده 
جمهول حمل الإق�مة 

مو�صوع الإعالن : قد اأق�م عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )91949( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه ف�ن املحكمة 
�صتب��صر الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� 

من ت�ريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12886 بتاريخ 2020/3/18   
اعالن بالن�صر        

يف  الدعوى 6/2020/73 تظلم عمايل   
مو�صوع الدعوى : تظلم من القرار ال�ص�در يف الدعوى رقم 18/2020 حجز حتفظي عم�يل ، والق�ص�ء جمددا 

ب�لغ�ء المر املتظلم منه والق�ص�ء بتوقيع احلجز التحفظي على الأموال املتظلم �صده� املوجودة مبلف 
التنفيذ رقم 539/2019 جت�ري وعلى الرخ�ض واملركب�ت والبنوك ، مع الزام املتظلم �صده� ب�لر�صوم وامل�ص�ريف 

ومق�بل اتع�ب املح�م�ة. 
ط�لب الإعالن / 1- ح�ميلتون ك��صرتو دي لون� - �صفته ب�لق�صية : متظلم 

وميثله : روؤي� عبداهلل حممد العو�صي -  �صفته ب�لق�صية : وكيل 
املطلوب اإعالنه :1- كيلي للمق�ولت )�ض ذ م م( �صفته ب�لق�صية : متظلم �صده - جمهول حمل الق�مة

مو�صوع الإعالن : قد اق�م عليكم التظلم املذكورة اعاله ومو�صوعه تظلم من القرار ال�ص�در يف الدعوى رقم 
18/2020 حجز حتفظي عم�يل ، والق�ص�ء جمددا ب�لغ�ء المر املتظلم منه والق�ص�ء بتوقيع احلجز التحفظي 
على الأموال املتظلم �صده� املوجودة مبلف التنفيذ رقم 539/2019 جت�ري وعلى الرخ�ض واملركب�ت والبنوك 
املوافق   له� جل�صة يوم الحد  املح�م�ة.  وح��ددت  اتع�ب  وامل�ص�ريف ومق�بل  ب�لر�صوم  املتظلم �صده�  ال��زام  ، مع 
اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك  Ch1.A.5 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�صور  ال�ص�عة 8.30 �ض ب�لق�عة   2020/3/22
اأي�م على الأقل ، ويف ح�لة تخلفك  بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

ف�ن احلكم �صيكون مبث�بة ح�صوري. 
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حمكمة دبي البتدائية   التجارية 
العدد 12886 بتاريخ 2020/3/18   

اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   
فى الدعوى رقم  2019/149 بيع عقار مرهون  

ط�لب التنفيذ: بنك دبي التج�ري - �ض م ع
عنوانه : الإم�رات - اإم�رة دبي - بردبي - دبي - مبنى ا�صبكت ت�ور - �صقة 404 - اخلليج التج�ري - الط�بق 

الرابع / مكتب املح�مي ن��صر ال�ص�م�صي للمح�م�ة وال�صت�ص�رات الق�نونية 
املنفذ �صده : �صتيوارت الن م�لكدون�لد - واآخرون 

عنوانه :  الإم�رات - اإم�رة دبي - ال�صفوح الأوىل - دبي - مبنى فيال رقم 372 
5.00 م�ص�ء ويف الي�م الثالث الت�لية ان اقت�صى احل�ل  2020/3/25 ال�ص�عة  انه يف يوم الأربع�ء املوافق 
�صيجرى بيع العق�ر املو�صحة او�ص�فه ادن�ه لدى اجلهة التى انيط به� البيع)�صركة الم�رات للمزادات وعلى 
موقعه� اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة  ايداع 
ت�أمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ص��صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم 
ب�عرتا�صه معززا مب� يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة ب�مل�دة 301 من ق�نون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عط�وؤه ايداع ك�مل الثمن وامل�ص�ريف خالل ع�صرة اي�م الت�لية جلل�صة البيع. 
وفيم� يلي بي�ن او�ص�ف املمتلك�ت  :  قطعة ار�ض وم� عليه� من بن�ء - رقم الر�ض 159 - املنطقة : ال�صفوح 

الأوىل - امل�ص�حة : 736.66 مرت مربع - املقدرة ب��� )8.500.000( درهم
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12886 بتاريخ 2020/3/18   

اعالن بالن�صر        
يف  الدعوى 817/2020/16 جتاري جزئي  

مو�صوع الدعوى : املط�لبة ب�لزام املدعي عليه مببلغ وقدره )47396 درهم( والر�صوم 
وامل�ص�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 12% من ت�ريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد الت�م.  

ط�لب الإعالن :  ال�صرق لل�صي�حة - ذ م م  - �صفته ب�لق�صية : مدعي  
املطلوب اإعالنه : 1- كوك�ض اند كينك�ض تورز - �ض ذ م م - �صفته  ب�لق�صية : مدعي عليه

جمهول حمل الإق�مة 
مو�صوع الإعالن : قد اأق�م عليك الدعوى ومو�صوعه�  املط�لبة ب�لزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)47396 درهم( والر�صوم وامل�ص�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 12% من ت�ريخ رفع الدعوى وحتى 
ال�ص�عة 8.30 �ض ب�لق�عة  املوافق  2020/3/25  الت�م. وح��ددت له� جل�صة يوم الربع�ء   ال�صداد 
Ch1.C.13 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�صور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على الأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12886 بتاريخ 2020/3/18   

اعالن بالن�صر        
يف  الدعوى 227/2020/13 عمايل جزئي  

مو�صوع الدعوى : املط�لبة مب�صتحق�ت عم�لية وقدره� )575733 درهم( والر�صوم وامل�ص�ريف 
  MB992727085AE ورقم ال�صكوى

ط�لب الإعالن : ق��صم ابراهيم حممد ابراهيم الن�حل - �صفته ب�لق�صية : مدعي  
وميثله : احمد ح�صن حممد عبداهلل امل�زمي - �صفته ب�لق�صية : وكيل 

املطلوب اإعالنه : 1- م�ركة )م�ص�همة ع�مة( - �صفته  ب�لق�صية : مدعي عليه  
جمهول حمل الإق�مة 

اأق�م عليك الدعوى ومو�صوعه�  املط�لبة مب�صتحق�ت عم�لية وقدره�  مو�صوع الإع��الن :  قد 
MB992727085AE وحددت له�  )575733 درهم( والر�صوم وامل�ص�ريف ورقم ال�صكوى 
جل�صة يوم الحد  املوافق  2020/3/22  ال�ص�عة 10.00 �ض ب�لق�عة Ch1.A.4 لذا ف�أنت مكلف 
ب�حل�صور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العمالية 

العدد 12886 بتاريخ 2020/3/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/471  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �صده/1-علي ث�ين علي ال�صويدي جمهول حمل الق�مة مب� 
جلمعي�ت  الإداري  ال�صراف  خلدم�ت  امل�صتقبل  التنفيذ/بن�ة  ط�لب  ان 
امل��ذك��ورة اع��اله والزامك  ال��دع��وى التنفيذية  اأق����م عليك  امل��الك - ق��د 
على عري�صة  ام��ر   2019/47 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����ص���در  احل��ك��م  بتنفيذ 
ط�لب  اىل  دره���م   )45877.98( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع   ، ع��ق���ري 
الج���راءات  �صتب��صر  املحكمة  ف���ن  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� 

من ت�ريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12886 بتاريخ 2020/3/18   
اعالن بالن�صر 

 يف التنفيذ رقم 4/2020/240 تنفيذ احكام املركز املايل  
ال�ص�درة   SCT -068  - مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ص�در يف الدعوى رقم 2019 

من حم�كم مركز دبي امل�يل الع�ملي )حمكمة الدع�وى ال�صغرية( والق��صي يف منطوقه 
ب�لزام املنفذ �صده ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )256.017.77 درهم( ، �ص�مال للر�صوم 

وامل�ص�ريف 
ط�لب الإعالن : بنك ابوظبي التج�ري )�ض م ع( - �صفته ب�لق�صية : ط�لب التنفيذ 
وميثله : عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�ص�م�صي -  �صفته ب�لق�صية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- رامي �صمري اأر غن�م  - �صفته ب�لق�صية : منفذ �صده
جمهول حمل الإق�مة 

مو�صوع الإعالن : قد اأق�م عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )256017.77( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه ف�ن املحكمة �صتب��صر 
ت�ريخ  يوم� من   15 املذكور خالل  ب�لقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم  الج���راءات 

ن�صر هذا العالن.

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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العدد 12886 بتاريخ 2020/3/18   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 2710/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ص�در يف الدعوى رقم 815/2019 مدين جزئي ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )17.059 درهم( ، �ص�مال للر�صوم وامل�ص�ريف 
ط�لب الإعالن : احمد عطيه حممد ال�صطري - �صفته ب�لق�صية : ط�لب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- �صيف بطي �ص�مل ابراهيم الظ�هري - �صفته  ب�لق�صية : منفذ 
�صده  - جمهول حمل الإق�مة 

املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأق�م عليك الدعوى  الإع��الن : قد  مو�صوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )17.059( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه ف�ن 
املذكور  ب�لقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم  الج��راءات  �صتب��صر  املحكمة 

خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12886 بتاريخ 2020/3/18   

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 356/2016/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ص�در يف الدعوى رقم 2015/259 جت�ري كلي ، 
ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 193695 درهم( ، �ص�مال للر�صوم وامل�ص�ريف 

ط�لب الإعالن : بنك دبي التج�ري - �صفته ب�لق�صية : ط�لب التنفيذ 
 - ال�صخ�صي(  الكفيل  )ب�صفته  لوت�ه  عبدالرحمن  عوف  جم�ل   -1  : اإعالنه  املطلوب 

�صفته ب�لق�صية : منفذ �صده - جمهول حمل الإق�مة 
اخط�ركم   )2020/3/12( بت�ريخ  الإبتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت    : الإع��الن  مو�صوع 
ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )193695( درهم خالل 15 يوم من ت�ريخ التبليغ واإل بيع 
العق�ر رقم الر�ض 719 مبنطقة حمي�صنة الأوىل والع�ئدة لكم بطريق املزايدة وفق� 

ملقت�صي�ت ن�ض امل�دة 295 من ق�نون الإجراءات املدنية.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12886 بتاريخ 2020/3/18   

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 25/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ص�در يف الدعوى رقم 2018/2236 جت�ري كلي ، 
ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )3238902 درهم( ، �ص�مال للر�صوم وامل�ص�ريف 

ط�لب الإعالن : ريل الي��ض ا�صح�ق الفرح -  �صفته ب�لق�صية : ط�لب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- هيثم ال�ص�داتي احمد ع�صمت ال�ص�دات - �صفته ب�لق�صية : منفذ 

�صده - جمهول حمل الإق�مة 
املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأق�م عليك الدعوى  الإع��الن : قد  مو�صوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )3238902( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
ف�ن املحكمة �صتب��صر الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور 

خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12886 بتاريخ 2020/3/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/3230 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- كونرتي كلوب فيتن�ض - �ض ذ م م جمهول حمل 
الق�مة مب� ان ط�لب التنفيذ/�صلدون �ص�فيو د �صوزا وميثله/ح�صة 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق����م  ق��د   - اجل���ب��ري  �صيف  ���ص���مل  �صيف 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )40361( درهم 
�صتب��صر  املحكمة  ف�ن  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل ط�لب 
املذكور  ب�لقرار  اللتزام  عدم  ح�لة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12886 بتاريخ 2020/3/18   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  719/2019/211 تنفيذ عقاري 
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ص�در يف الدعوى رقم 2018/923 عق�ري كلي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به 

وقدره ) 902840 درهم( ، �ص�مال للر�صوم وامل�ص�ريف وتنفيذ احلكم وفق منطوقه
ط�لب الإع��الن : متويل م�ص�همة خ��صة - و�ص�بق� - متويل - م�ص�همة ع�مة -  �صفته ب�لق�صية : ط�لب 

التنفيذ 
وميثله:ن��صر م�ل اهلل حممد غ�من - �صفته ب�لق�صية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- �ص�هد ب�صري - �صفته ب�لق�صية : منفذ �صده ،  جمهول حمل الإق�مة 
مو�صوع الإعالن :

درهم  وق��دره )902840(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق���م عليك  قد 
اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة �ص�مال للر�صوم وامل�ص�ريف وبف�صخ عقد الت�أجري التمويلي ومالحقه 
للوحدة العق�رية )ال�صقة رقم 10601 - الط�بق 6 - رقم الر�ض 1975 - رقم البلدية )2762-381( رقم املبنى 
4 جولدن م�يل 10 - منطقة نخلة جيمرا مب�ص�حة 121.20 مرت مربع و املربم بني املدعية املدعي عليهم� 
والزام املدعي عليهم� بت�صليم الوحدة العق�رية - حمل الدعوى للمدعية خ�لية من ال�صواغل ، وعليه ف�ن 
املحكمة �صتب��صر الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12886 بتاريخ 2020/3/18   

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  1982/2019/207 تنفيذ جتاري 

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ص�در يف الدعوى رقم 329/2019 امر اداء ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 
) 3390454.04 درهم( ، �ص�مال للر�صوم وامل�ص�ريف

ط�لب الإعالن : �صركة البح�ر ال�صبع لتج�رة ذ.م.م -  �صفته ب�لق�صية : ط�لب التنفيذ 
وميثله:اأمل عمري ال�صبيعي - �صفته ب�لق�صية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- ط�ئف املدينة للمق�ولت �ض.ذ.م.م - �صفته ب�لق�صية : منفذ �صده 
جمهول حمل الإق�مة 

مو�صوع الإعالن :
قررت حمكمة دبي البتدائية بت�ريخ:2020/1/7 نعلنكم ب�نه مت احلجز على اموالكم اخل��صة وهي عب�رة 
عن حق منفعة الك�ئنة مبنطقة )�صيح �صعيب 2 - برقم ار�ض 12 روقم املبنى 76 - والفيال الواقعه مبنطقة 
معي�صم الوىل رقم الر�ض 577 - وف�ء للمبلغ املط�لب به وقدره )3390454.04( درهم يف امللف اعاله وذلك 

للعلم مب� ج�ء ونف�ذ مفعوله ق�نون� - بن�ءا على قرار املحكمة ال�ص�در بت�ريخ:2020/3/11.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12886 بتاريخ 2020/3/18   

اعالن بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 330/2020/60 امر اداء    

مو�صوع الدعوى :املط�لبة ب��صدار المر ب�لزام املقدم �صده ب�ن توؤدي للط�لب مبلغ وقدره )150.000( 
درهم قيمة ال�صيك�ت مو�صوع المر والف�ئدة الق�نونية بواقع 12% من ت�ريخ ال�صتحق�ق احل��صل يف 

2018/10/6 وحتى مت�م ال�صداد والزام املقدم �صده ب�لر�صوم وامل�ص�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة
ط�لب الإعالن : ن��صر �صعيد عثم�ن الواحدي - �صفته ب�لق�صية : مدعي 

وميثله:جم�ل حممد خليفة �صقر املري - �صفته ب�لق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- عثم�ن عبداملجيد عثم�ن العطريي - �صفته ب�لق�صية : مدعي عليه 

جمهول حمل الإق�مة 
مو�صوع الإعالن :  قررت حمكمة دبي البتدائية بت�ريخ 2020/1/22 ب�لزام املدعي عليه/ عثم�ن عبداملجيد 
والف�ئدة  دره��م   )150.0000( مبلغ  ال��واح��دي  عثم�ن  �صعيد  ن��صر  للمدعي  ي���وؤدي  ب���ن  العطريي  عثم�ن 
وب�لر�صوم  ال�صداد  مت�م  وحتى   2018/10/6 يف  احل��صل  ال�صتحق�ق  ت�ريخ  من  �صنوي�   %9 بواقع  الق�نونية 
اإ�صتئن�ف الأمر خالل 15 يوم من  وامل�ص�ريف ومبلغ خم�صم�ئة درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة، ولكم احلق يف 

اليوم الت�يل لن�صر هذا العالن.
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية التجارية
العدد 12886 بتاريخ 2020/3/18   

اعالن بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 32/2020/60 امر اداء    

مو�صوع الدعوى :املط�لبة ب��صدار المر ب�لزام املدعي عليهم� ب�لت�ص�من والت�ص�مم ب�صداد مبلغ 
)566940( درهم والف�ئدة الق�نونية 12% والر�صوم وامل�ص�ريف واتع�ب املح�م�ة

ط�لب الإعالن : تروي لل�صي�حة وال�صفر �ض.ذ.م.م - �صفته ب�لق�صية : مدعي 
وميثله:خديجة �صهيل ح�صن خلف�ن ا�صعدي - �صفته ب�لق�صية : وكيل

املطلوب اإعالنهم� : 1- �ص�يرب ج�م للتج�رة ���ض.ذ.م.م 2-�صيد يو�صف �صيد عبدالرحيم ه��صمي - ب�صخ�صه 
وب�صفته املخول ب�لتوقيع عن �صركة �ص�يرب ج�م للتج�رة �ض.ذ.م.م - �صفتهم� ب�لق�صية : مدعي عليهم� 

جمهويل حمل الإق�مة 
مو�صوع الإعالن :  قررت حمكمة دبي البتدائية بت�ريخ 2020/1/6 ب�لزام املدعي عليه/ �ص�يرب ج�م للتج�رة 
�ض.ذ.م.م و �صيد يو�صف �صيد عبدالرحيم ه��صمي  ب�ن يوؤدي� ب�لت�ص�من للمدعية/ تروي لل�صي�حة وال�صفر 
�ض.ذ.م.م مبلغ )566940( درهم والف�ئدة الق�نونية 9% �صنوي� من ت�ريخ ال�صتحق�ق لكل �صيك وحتى ال�صداد 
الت�م والر�صوم وامل�ص�ريف ومبلغ الف درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة، ولكم احلق يف اإ�صتئن�ف الأمر خالل 15 

يوم من اليوم الت�يل لن�صر هذا العالن.
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية التجارية

العدد 12886 بتاريخ 2020/3/18   
اعالن حكم بالن�صر

يف  الدعوى رقم 2457/2019/16 جتاري جزئي  
مو�صوع الدعوى : املط�لبة ب�لزام املدعي عليه� مببلغ وقدره )44199( درهم والر�صوم وامل�ص�ريف واتع�ب 

املح�م�ة والف�ئدة 9% من ت�ريخ املط�لبة وحتى ال�صداد الت�م 
ط�لب الإعالن :  اأمب�ض اأم اآي بي للخدم�ت الفنية �ض.ذ.م.م- �صفته ب�لق�صية : مدعي 

وميثله : عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري - �صفته ب�لق�صية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- كواليتي تيك خلدم�ت التنظيف �ض.ذ.م.م -  �صفته ب�لق�صية : مدعي عليه 

جمهول حمل الإق�مة 
املذكورة  الدعوى  يف   2020/8/20 بت�ريخ  املنعقدة  بجل�صته�  حكمت  املحكمة  ب�ن  نعلنكم   : الإع��الن  مو�صوع 
اأعاله ل�ص�لح/اأمب�ض اأم اآي بي للخدم�ت الفنية �ض.ذ.م.م ب�لزام املدعي عليه� ب�ن توؤدي للمدعية مبلغ )اأربعة 
واربعني الف وم�ئة وت�صعة وت�صعني درهم( والف�ئدة الق�نونية بواقع 9% من ت�ريخ �صريورة هذا احلكم نه�ئي� 
وحتى مت�م ال�صداد والزمته� ب�مل�صروف�ت ومببلغ الف درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة،   حكم� مبث�بة احل�صوري 
ق�بال لال�صتئن�ف خالل ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�صر هذا العالن �صدر ب��صم �ص�حب ال�صمو 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12886 بتاريخ 2020/3/18   

اعالن حكم بالن�صر
يف  الدعوى رقم 4499/2019/16 جتاري جزئي  

مو�صوع الدعوى : املط�لبة ب�لزام املدعي عليه� مببلغ وقدره )423056( درهم والر�صوم وامل�ص�ريف واتع�ب 
املح�م�ة والف�ئدة 9% من ت�ريخ ال�صتحق�ق وحتى ال�صداد الت�م و�صمول احلكم ب�لنف�ذ املعجل بال كف�لة

ط�لب الإعالن : �صركة دبي لت�أجري ال�صي�رات ذ.م.م- �صفته ب�لق�صية : مدعي 
وميثله : عبدالرحمن ح�صن حممد املطوع - �صفته ب�لق�صية : وكيل 

املطلوب اإعالنه : 1- مكدير موت ال�صرق الو�صط انك -  �صفته ب�لق�صية : مدعي عليه 
جمهول حمل الإق�مة 

مو�صوع الإعالن : نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�صته� املنعقدة بت�ريخ 2020/3/2 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
 )269.363.54( مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب�ن  عليه�  املدعي  ب�لزام  ذ.م.م  ال�صي�رات  لت�جري  دبي  ل�ص�لح/�صركة 
درهم والف�ئدة الق�نونية بواقع 9% �صنوي� من 2019/11/13 وحتى مت�م ال�صداد والزمته� ب�مل�ص�ريف ومبلغ 
يوم�  ثالثني  خ��الل  لال�صتئن�ف  ق�بال  احل�صوري  مبث�بة  حكم�     ، املح�م�ة  اتع�ب  مق�بل  دره��م  خم�صم�ئة 
اعتب�را من اليوم الت�يل لن�صر هذا العالن �صدر ب��صم �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل 

مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12886 بتاريخ 2020/3/18   

اعالن حكم بالن�صر
يف  الدعوى رقم 4209/2019/16 جتاري جزئي  

مو�صوع الدعوى : املط�لبة ب�لزام املدعي عليه� مببلغ وقدره )703293.47( درهم والر�صوم وامل�ص�ريف 
واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة التف�قية بواقع 9% من ت�ريخ ال�صتحق�ق وحتى ال�صداد الت�م و�صمول احلكم 

ب�لنف�ذ املعجل بال كف�لة
ط�لب الإعالن : ن�ت�صيورال �صتون للتج�رة ذ.م.م- �صفته ب�لق�صية : مدعي 

وميثله : عبدالرحمن ح�صن حممد املطوع - �صفته ب�لق�صية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- اخلطوط الداخلية للت�صميم الداخلي �ض.ذ.م.م -  �صفته ب�لق�صية : مدعي عليه 

جمهول حمل الإق�مة 
مو�صوع الإعالن : نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�صته� املنعقدة بت�ريخ 2020/2/18 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
ل�ص�لح/ن�ت�صيورال �صتون للتج�رة ذ.م.م ب�لزام املدعي عليه� ب�ن توؤدي للمدعية مبلغ� وقدره )703.293.47( 
اليه ف�ئدة ق�نونية ب�صيطة وقدره� 9% �صنوي� اعتب�را من ت�ريخ املط�لبة الق�ص�ئية احل��صل  درهم م�ص�ف� 
يف 2019/9/30 وحتى مت�م ال�صداد والزمت املدعي عليه� ب�مل�ص�ريف وخم�صم�ئة درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ه 
،   حكم� مبث�بة احل�صوري ق�بال لال�صتئن�ف خالل ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�صر هذا العالن 

�صدر ب��صم �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12886 بتاريخ 2020/3/18   

اعالن حكم بالن�صر
يف  الدعوى رقم 3008/2018/11 مدين جزئي  

مو�صوع الدعوى : الزام املدعي عليهم ب�لت�ص�من والت�ص�مم ب�ن يدفعوا اىل املدعية مبلغ )54.730( درهم 
كتعوي�ض عن ال�صرر امل�دي وم� تراه املحكمة من��صب� من تعوي�ض ج�بر لل�صرر النف�صي والأدبي مع الفوائد 

الق�نونية بواقع 9% من ت�ريخ وقوع احل�دث يف:2018/2/14
ط�لب الإعالن :  دالي� بنت توفيق بن حممد نوز رحيمي- �صفته ب�لق�صية : مدعي 

وميثله : حمدان عبداهلل عبدالرحمن علي الهرمي - �صفته ب�لق�صية : وكيل 
املطلوب اإعالنهم� : 1- جرانتى خلدم�ت ايق�ف و�صف ال�صي�رات )فرع من جرينيت�ض لال�صتثم�ر �ض.ذ.م.م( 2- ج�بر 

ح�صني يو�صف ح�صني-  �صفتهم� ب�لق�صية : مدعي عليهم� 
 جمهول حمل الإق�مة 

اأعاله  املذكورة  الدعوى  يف   2019/9/23 بت�ريخ  املنعقدة  بجل�صته�  حكمت  املحكمة  ب�ن  نعلنكم   : الإع��الن  مو�صوع 
ل�ص�لح/دالي� بنت توفيق بن حممد نوز رحيمي 1- ب�لزام املدعي عليهم ب�ن يوؤدوا للمدعية ب�لت�ص�مم مبلغ )20000( 
درهم والف�ئدة بواقع بف�ئدة قدره� 9% �صنوي� من ت�ريخ �صريورة احلكم نه�ئي� وحتى ال�صداد الت�م وكذا الزمتهم 
ب�لر�صوم وامل�ص�ريف ومبلغ خم�صم�ئة درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة ،حكم� مبث�بة احل�صوري ق�بال لال�صتئن�ف خالل 
ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�صر هذا العالن �صدر ب��صم �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد 

اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  املدنيه  

العدد 12886 بتاريخ 2020/3/18   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 1531/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ص�در يف الدعوى رقم 2019/1828 امر اداء واملعدل 

ب�لإ�صتئن�ف رقم 2019/2275 ا�صتئن�ف جت�ري ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )531758 درهم( ، 
والزام املنفذ �صده الر�صوم وامل�ص�ريف. 

ط�لب الإعالن : اجمد وليد احل�صنيه - �صفته ب�لق�صية : ط�لب التنفيذ 
وميثله : مرمي احمد �ص�مل م�صلم املحرمي -  �صفته ب�لق�صية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- ت�بل�صت خلرباء الك�صف وتقدير ال�صرار - �ض ذ م م - �صفته ب�لق�صية : 
منفذ �صده - جمهول حمل الإق�مة 

مو�صوع الإعالن : قد اأق�م عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
�صتب��صر  او خزينة املحكمة. وعليه ف�ن املحكمة  التنفيذ  به وقدره )531758( درهم اىل ط�لب 
ت�ريخ  يوم� من   15 املذكور خالل  ب�لقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم  الج���راءات 

ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12886 بتاريخ 2020/3/18   

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 307/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ص�در يف الدعوى رقم 1105/2019 ا�صتئن�ف جت�ري ، 
ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )425807.54 درهم( ، �ص�مال للر�صوم وامل�ص�ريف 

ط�لب الإعالن : البنك التج�ري الدويل - �صفته ب�لق�صية : ط�لب التنفيذ 
وميثله : عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�ص�م�صي -  �صفته ب�لق�صية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- �ص�ره ا�ص�مه على ح�صن - �صفته ب�لق�صية : منفذ �صده
جمهول حمل الإق�مة 

مو�صوع الإعالن : قد اأق�م عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
ف�ن  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  ط�لب  اىل  دره��م   )425807.54( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �صتب��صر الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 

15 يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12886 بتاريخ 2020/3/18   

انذار عديل بالن�صر
رقم )1767/2020(

املنذر : �صركة �صنتميرت كيوب للعق�رات 
املنذر اليه : جون�ت�ن ميك�يل ميك�يل دي موري دي موري 

)جمهول حمل الإق�مة( 
وقدره  مبلغ  بذمتهم  املرت�صد  ال��دي��ن  ���ص��داد  ب�صرعة  ب�لوف�ء  اليهم  امل��ن��ذر  تكلف  امل��ن��ذرة  ف���إن 
)12816( درهم مف�صل ك�لتي :  - مبلغ وق��دره 10000 درهم قيمة اعم�ل ال�صي�نة ح�صب م� 
هو  وارد بتقرير ال�صي�نة ب�لأمر على عري�صة رقم 2019/3137  - مبلغ وقدره 1726 درهم قيمة 
ايج�ر 7 اأي�م ح�صب م� هو وارد بتقرير ال�صي�نة ب�لأمر على عري�صة رقم 2019/3137 - مبلغ 
وقدره 1090 درهم ر�صوم وم�ص�ريف المر على عري�صة رقم 2019/3137 وذلك يف خالل خم�صة 
اي�م.ويف ح�ل عدم ال�صداد خالل املدد املحدد ف�إنه يحق للمنذرة اتخ�ذ ك�فة الإجراءات الق�نونية 

لت�صجيل امر الأدءا لدى مركز ف�ض املن�زع�ت اليج�رية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12886 بتاريخ 2020/3/18   
انذار عديل بالن�صر
رقم )1768/2020(

املنذر : �صركة �صنتميرت كيوب للعق�رات 
املنذر اليه : �صيد حممد عبيداهلل ك�ظمي  

)جمهول حمل الإق�مة( 
وقدره  مبلغ  بذمتهم  املرت�صد  ال��دي��ن  ���ص��داد  ب�صرعة  ب�لوف�ء  اليهم  امل��ن��ذر  تكلف  امل��ن��ذرة  ف���إن 
)11690( درهم مف�صل ك�لتي : - مبلغ وقدره 9300 درهم قيمة اعم�ل ال�صي�نة ح�صب م� هو 
وارد بتقرير ال�صي�نة ب�لأمر على عري�صة رقم 2019/3138  - مبلغ وق��دره 1300 درهم قيمة 
ايج�ر 5 اأي�م ح�صب م� هو وارد بتقرير ال�صي�نة ب�لأمر على عري�صة رقم 2019/3138 - مبلغ 
وقدره 1090 درهم ر�صوم وم�ص�ريف المر على عري�صة رقم 2019/3138 وذلك يف خالل خم�صة 
اي�م.ويف ح�ل عدم ال�صداد خالل املدد املحدد ف�إنه يحق للمنذرة اتخ�ذ ك�فة الإجراءات الق�نونية 

لت�صجيل امر الأدءا لدى مركز ف�ض املن�زع�ت اليج�رية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12886 بتاريخ 2020/3/18   
اعالن بالن�صر        

يف  الدعوى 233/2020/20 جتاري كلي  
مو�صوع الدعوى : الزام املدعي عليه الأول برد ا�صل ال�صيك رقم 00107 امل�صحوب على بنك 

راأ�ض اخليمة تنفيذا لبنود عقد ال�صتثم�ر املربم بني الطراف  
ط�لب الإعالن :  �ص�رة رمي� جب�رة   - �صفته ب�لق�صية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- حممد عبداهلل جمعة ال�صري 2- �صيخه حممد ح�صني علي يو�صف 3- غوت� 
خلدم�ت اإدارة املن�ص�أت �ض ذ م م وميثله� يف ذلك ال�صيد/ عدن�ن احمد علم الدين - مدير ال�صركة 

ح�لي� - �صفته ب�لق�صية : مدعي عليه  جمهويل حمل الإق�مة 
مو�صوع الإعالن : قد اأق�م عليك الدعوى ومو�صوعه�  الزام املدعي عليه الأول برد ا�صل ال�صيك 
رقم 00107 امل�صحوب على بنك راأ�ض اخليمة تنفيذا لبنود عقد ال�صتثم�ر املربم بني الطراف. 
وحددت له� جل�صة يوم الأحد املوافق 2020/3/22  ال�ص�عة 9.30 �ض ب�لق�عة Ch1.C.15 لذا 
ف�أنت مكلف ب�حل�صور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12886 بتاريخ 2020/3/18   

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 223/2020/207  تنفيذ جتاري  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ص�در يف الدعوى رقم 2018/4905 جت�ري جزئي ، واملعدل 
ب�لإ�صتئن�ف رقم 2019/1899 ا�صتئن�ف جت�ري ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )69535 درهم( ، 

�ص�مال للر�صوم وامل�ص�ريف 
ط�لب الإعالن : بروك�ض لت�أجري ال�صي�رات )�ض ذ م م( - �صفته ب�لق�صية : ط�لب التنفيذ 

وميثله : اأمنة اإبراهيم حممد ح�صن املح�صن -  �صفته ب�لق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- حممد �صهيل حممد �صريف - �صفته ب�لق�صية : منفذ �صده

جمهول حمل الإق�مة 
مو�صوع الإعالن : قد اأق�م عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )69535( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه ف�ن املحكمة �صتب��صر 
الج��راءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12886 بتاريخ 2020/3/18   

ب�صاأن الدعوى 2018/697 اإ�صتئناف مدين  
  يرجى التف�صل ب�لعلم انه بن�ء على كت�ب اإدارة اخلربة 
كخبري  تكليفي  مت  دبي  ح�كم  �صمو  بديوان  املن�زع�ت  وت�صوية 
قرار  يف  الواردة  للمهمة  وفق�  اخلربة  ب�أعم�ل  للقي�م  حم��صبي 
املحكمة املوقرة. على يرجى تف�صلكم ب�حل�صور اىل مقر الإدارة 
ب�حل�صيبة / مب�ين احل�صيبة للجوائز / بلوك �صي ط�بق امليزانني 

يوم الأربع�ء 2020/3/25 ال�ص�عة الت��صعة �صب�ح�. 
عن اإدارة اخلربة وت�صوية املنازعات  
اخلبرياملحا�صبي / ه�صام �صبحي ريا  

دعوة ح�صور خبــــــرة

العدد 12886 بتاريخ 2020/3/18   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 462/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ص�در يف الدعوى رقم 1989/2019 جت�ري جزئي ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )970848 درهم( ، �ص�مال للر�صوم وامل�ص�ريف 
ط�لب الإعالن : يونيك هوم اند ديكور - �ض ذ م م - �صفته ب�لق�صية : ط�لب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- فورزون ديكور ال�صن�عية - ذ م م - �صفته ب�لق�صية : منفذ �صده

جمهول حمل الإق�مة 
املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأق�م عليك الدعوى  الإع��الن : قد  مو�صوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )970848( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه ف�ن 
املذكور  ب�لقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم  الج��راءات  �صتب��صر  املحكمة 

خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12886 بتاريخ 2020/3/18   

انذار عديل بالن�صر
رقم )2020/1870(

املنذرة / ارابي�ن �صنرت مول - �ض ذ م م 
املنذر اليه / غ�ص�ن عبدالق�در دين�وى 

نود اخط�ركم ب�نه مبوجب اتف�قية الت�صوية املوقعة بينكم وبني اجلهة املنذرة ارابي�ن �صنرت مول 
�ض ذ م م  بتعهدكم ب�صداد مبلغ 66812 درهم والن�جتة عن ا�صتعم�لكم الك�صك رقم 127 يف مول 
العربي �صنرت وحيث ان اجلهة املنذرة قد ط�لبتكم مرارا وتكرارا ولكنكم مل تب�دروا اىل �صداد 
)ارابي�ن  املنذرة  للجهة  درهم  وق��دره 66812  املبلغ  ذلك  �صداد  يتوجب عليك  عليه  وبن�ءا  املبلغ 
�صنرت مول - �ض ذ م م( ويف ح�ل عدم ال�صتج�بة و�صداد املبلغ ف�ن موكلن� �صيقوم ب�تخ�ذ ك�فة 
الإج��راءات الق�نونية الالزمة يف مواجهتكم �صواء جزائية او مدنية للزامكم  ب�صداد املبلغ مع 
اإ�ص�فة للعطل وال�صرر  و�ص�ئر النفق�ت والر�صوم  ال�صداد  كل م� ي�صتجد من م�صتحق�ت حلني 

وامل�ص�ريف واتع�ب املح�م�ة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12886 بتاريخ 2020/3/18   
اعالن حكم بالن�صر

يف  الدعوى رقم 12/2020/18 عقاري جزئي  
مو�صوع الدعوى : املط�لبة ب�لزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )884921.11( درهم والر�صوم وامل�ص�ريف واتع�ب املح�م�ة 

والف�ئدة 12% من ت�ريخ ال�صتحق�ق وحتى ال�صداد الت�م و�صمول احلكم ب�لنف�ذ املعجل بال كف�لة والزام املدعي عليه الث�ين 
ب�لتزامه الوارد يف البند رقم 3 من اتف�قية التن�زل عن اليج�ر يف ابريل 2019 والزام البنك املدعي عليه الث�ين ب�صداد 

مديونية املدعي عليه� الوىل والزام املدعي عليهم� ب�لر�صوم وامل�ص�ريف واتع�ب املح�م�ة
ط�لب الإعالن : �صركة تطوير جممع دبي لال�صتثم�ر ذ.م.م- �صفته ب�لق�صية : مدعي 

وميثله : احمد جمعة ح�صن حممد الرئي�صي - �صفته ب�لق�صية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- �صركة ادف�ن�صت لدارة املرافق ذ.م.م -  �صفته ب�لق�صية : مدعي عليه 

جمهول حمل الإق�مة 
مو�صوع الإعالن : نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�صته� املنعقدة بت�ريخ 2020/2/27 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�ص�لح/�صركة 
تطوير جممع دبي لال�صتثم�ر ذ.م.م ب�لزام املدعي عليه� الوىل �صركة ادف�ن�صت لدارة املرافق ذ.م.م ب�ن توؤدي للمدعية مبلغ 
بواقع %9  به  املحكوم  املبلغ  والف�ئدة عن  ت�ريخ 2019/12/11  ومقداره )884.921.11( درهم قيمة م� تر�صد بذمته� حتى 
من ت�ريخ اق�مة الدعوى يف:2019/12/19 وحتى ال�صداد الت�م والزمته� ب�لر�صوم وامل�ص�ريف وخم�صم�ئة درهم مق�بل اتع�ب 
املح�م�ة ورف�ض م� عدا ذلك من  ،   حكم� مبث�بة احل�صوري ق�بال لال�صتئن�ف خالل ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل 

لن�صر هذا العالن �صدر ب��صم �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العقارية  
العدد 12886 بتاريخ 2020/3/18   

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 6342/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ص�در يف الدعوى رقم 2019/2041 امر اداء ، ب�صداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )321345 درهم( ، �ص�مال للر�صوم وامل�ص�ريف 

 : ب�لق�صية  م م( - �صفته  ذ  البال�صتيكية )�ض  النجوم للخزان�ت  الإع��الن : م�صنع  ط�لب 
ط�لب التنفيذ  وميثله : خ�لد كلندر عبداهلل ح�صني -  �صفته ب�لق�صية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- ن�ص�ل نعيم عبداله�دى الديريه - �صفته ب�لق�صية : منفذ �صده
جمهول حمل الإق�مة 

مو�صوع الإعالن : قد اأق�م عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )321345( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه ف�ن املحكمة 
�صتب��صر الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� 

من ت�ريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12886 بتاريخ 2020/3/18   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2020/1868(

املنذر / الغرير لالن�ساءات خر�سانة - �ص ذ م م 
املنذر اليه / اليقني للمقاولت - �ص ذ م م 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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اأوًل: جل الألوفريا
له العديد من الفوائد على ال�صعر من اأهمه� اأنه ي�صع حد 
م�صكلة  اإىل 

ت�ص�قط ال�صعر، ومن ثم ف�إنه يوؤدي اإىل تطويل ال�صعر، هذا 
بج�نب اأنه ي�ص�عد على التخل�ض من الق�صرة يف ال�صعر.

- قومي بخلط كمية من جل الألوفريا مع ع�صري الليمون 
حجم  مع  متن��صبة  الكمية  تكون  اأن  على  مت�ص�وية  بن�صب 

وطول ال�صعر.
واأتركية ملدة ثلث  ال�صعر  - بعده� طبقي هذا اخلليط على 

�ص�عة.
- ثم ا�صتخدمي امل�ء الف�تر يف �صطف ال�صعر للح�صول على 

اأف�صل النت�ئج.
ثالث  الطريقة  ه��ذه  بتكرار  تقومي  اأن  عليكي   -
مرات يف ال�صبوع و�صوف تالحظني النت�ئج من 

ال�صبوع الأول.

ثانًيا: زيت اخلروع
ل��ه دور كبري يف تطويل  اإن زي��ت اخل���روع   -
وت��ن��ع��ي��م ال�����ص��ع��ر واأك����رب دل��ي��ل ع��ل��ى ذلك 
لت�صبح  ي�صتخدم على احلواجب  اأنه 
من  تطبيقه  وميكنك  ثقاًل،  اأك��ر 

خالل اخلطوات الت�لية:
له  واأ�صيفي  وع���ء  اأح�صري   -
من  م��الع��ق  وث���الث  بي�صه، 
من  وملعقة  اخل����روع،  زي���ت 

اخلل.
- قومي بخلط هذه املكون�ت 
جيًدا  ال��ب��ع�����ض  بع�صه�  م��ع 

ومن ثم طبقيه� على ال�صعر.
- بعد ن�صف �ص�عة قومي ب�صطف 

ال�صعر ب��صتخدام امل�ء الف�تر.
النت�ئج عند  اأف�صل  و�صوف حت�صلني على 

تكرار هذه الطريقة مرتني يف الأ�صبوع.

ثالًثا: الب�سل
ف�إنه  وب�لت�يل  ال�صعر  وحتفيز  جم�ل  من  يزيد  الب�صل  اإن 
مميز  مظهر  ذا  ي�صبح  حتى  لتطويلة  و�صيلة  يكون  �صوف 
ويتم  وط��وي��ل،  ق��وي  يكون  �صوف  الوقت  نف�ض  ويف  وم�صرق 

تطبيقه من خالل اخلطوات الت�لية:
- يف البداية اأح�صري ب�صلة واطحنيه� جيًدا للح�صول على 

ع�صري الب�صل.
الراأ�ض م�صتخدمة يف ذلك  الع�صري على فور  - طبقي هذا 

.� الع�صل والذي �صوف ي�ص�عد يف تقوية ال�صعر اأي�صً
اأتركي املكون�ت على ال�صعر ملدة ن�صف �ص�عة وبعد ذلك قومي 
للتخل�ض  الف�تر عدة مرات  وامل�ء  ب�ل�ص�مبو  ال�صعر  ب�صطف 

من رائحة الب�صل.

ن�سائح لتطويل ال�سعر
التي  الن�ص�ئح  بع�ض  يوجد  النت�ئج  اأف�صل  على  للح�صول 
يجب عليكي اتب�عه� للح�صول على النت�ئج التي ترغبني به� 

يف اأ�صرع وقت، وتتمثل هذه الن�ص�ئح يف الآتي:
على  حتتوي  التي  مثل  ال�صحية  الأطعمة  تن�ول  عليكي   -

ال��ربوت��ني وك��ذل��ك ال��ف��واك��ة واخل�����ص��روات ال��ت��ي �صوف 
ت�ص�عد على اأن ت�صبحني يف �صحة جيدة و�صوف تكون 

و�صيلة لتطويل ال�صعر.
اأي زيت يف تدليك فروة  - احر�صي على ا�صتخدام 

الراأ�ض ملدة ربع �ص�عة ب�صكل يومي.
مرتني  ال�صعر  بغ�صل  تقومي  اأن  الأف�����ص��ل  م��ن 
دوري  ب�صكل  غ�صله  اأن  حيث  فقط  ال�صبوع  يف 

�صوف يوؤدي اإىل تعر�ض ال�صعر للتلف.
- من الأف�صل النوم على و�ص�ئد حتتوي على 

اأغ��ط��ي��ة م��ن احل��ري��ر ب���دًل م��ن ال��ت��ي تكون 
و�صيلة  اأن���ه  ح��ي��ث  ال��ق��ط��ن  م��ن  م�صنوعة 

للتقليل من ت�ص�بك ال�صعر.
- يجب اأن حتر�صي على تن�ول املكمالت 

اأن  لكي  �صوف ت�صمن  والتي  الغذائية 
ت�صبحي يف �صحة جيدة دائًم�.

فمن  مالئم  غري  الطق�ض  ك���ن  اإذا 
بتغطية  ت���ق���وم���ي  اأن  الأف�������ص���ل 

ال�صعر.
تقومي  اأن  ي���ج���ب  ك���ذل���ك   -

بق�ض ال�صعر ب�صكل منتظم 
وذا  �صحي  ي�صبح  حتى 

مظهر مميز.

الأدوية:
اأثن�ء  الأدوي���ة  من  الأن���واع  بع�ض  تن�ول  ي�صببه  قد  مل�  نظراً 
فرتة احلمل من اأ�صرار �صديدة التي بدوره� قد توؤدي اإىل 
اإ�ص�بة اجلنني ب���لأذى، يجب عليك عدم تن�ول اأي نوع من 

الأدوية من دون ا�صت�ص�رة الطبيب.

الوجبات اجلاهزة:
ميكن اأن تت�صبب الوجب�ت ال�صريعة يف اإ�ص�بة احل�مل ب�صكري 
احلمل اأو الولدة املبكرة. لذلك يجب اأن تتوقف احل�مل عن 
مم�ر�صة الع�دات الغذائيَّة اخل�طئة التي ميكن اأن تت�صبب يف 

الوزن اأي�ص�ً.وزي���������دة ال�������ص���م���ن���ة 

امل�سروبات التي تتوي على الكافيني:
الإفراط يف تن�ول ال�ص�ي والقهوة، خ�صو�ص�ً يف الأ�صهر الأوىل 
من املمكن اأن يت�صبب يف اجلف�ف ال�صديد لالأم والته�ب�ت يف 
البول ب�صبب جتمع الرت�صب�ت وتكون احل�صي�ت م� يوؤدي اإىل 
ف�ل�صرر منه� كبري  الط�قة  اأم��� م�صروب�ت  املبكرة.  ال��ولدة 
اأن ت�صبب انخف��ض وزن الطفل وت�أخر  واأب�صط �صيء ميكن 
منوه. لذلك تن�ويل فقط كوب�ً واحداً من ال�ص�ي اأو القهوة 

يف اليوم وجتنَّبي م�صروب�ت الط�قة.

�سبغات ال�سعر:
يف  تتجنبيه�  اأن  يجب  التي  الأ�صي�ء  اأه��م  من  ال�صعر  �صبغة 
اأن  تتكون من مركب�ت كيمي�ئيَّة ميكن  لأنَّه�  اأثن�ء احلمل؛ 
اخللقيَّة  العيوب  وت�صبب  اجلنني  على  �صلبي  ب�صكل  ت��وؤث��ر 
على  كيمي�ئيَّة  م��واد  اأي  لذلك جتنبي  الأج��ن��ة،  ت�صوه�ت  اأو 

�صعرك مثل ال�صبغ�ت ومواد فرد ال�صعر وغريه�.

التدخني:
وتتجنبي  ال��ت��دخ��ني  ع���ن  ت��ق��ل��ع��ي  اأن  ي��ج��ب 
اجل��ل��و���ض م���ع امل��دخ��ن��ني اأي�������ص����ً؛ لأَّن 
اإىل  �صك  تعر�صك للتدخني قد يعرِّ
الولدة املبكرة وانخف��ض وزن 
�ض  يعرِّ وقد  طفلك، 
اجل������������ن������������ني 
ل���ل���وف����ة، 
ل  اإذ 
يقل 

التدخني ال�صلبي خطورة عن تدخينك.

ال�سكريات:
خطر  م��ن  وال�صكري�ت  احللوي�ت  ت��ن���ول  يف  الإف���راط  يزيد 
م�  الطبيعيَّة  املعدلت  عن  احلمل  �صكري  مبر�ض  الإ�ص�بة 
اتب�ع  الإ���ص��رار ب�صحة اجلنني. لذلك ل بد من  اإىل  ي��وؤدي 

نظ�م غذائي �صحي.

النوم:
النوم يف الفرتة الأوىل من احلمل ميكن اأن يكون ب�أي و�صعيَّة 
بد  فال  البطن  على  النوم  اإل  فيه�  وت�صرتيحني  ترغبينه� 
من جتنبه طول احلمل اإذا بداأ ال�صهر ال�ص�د�ض ف�لأف�صل اأن 
تن�مي على ج�نبك الأي�صر حتى تتجنبي �صغط الرحم على 

الوريد الرئي�صي الذي ي�صخ الدم اإىل القلب.

حمامات البخار وال�ساونا:
�ض احل�مل اإىل درج�ت حرارة ع�لية حتى ل  يجب األ تتعرَّ
التي يجب  الأ�صي�ء  اأه��م  ف���إنَّ من  لذلك  للجف�ف.  �ض  تتعرَّ
البخ�ر  حم�م�ت  اإىل  الذه�ب  احلمل  اأثن�ء  يف  تتجنبيه�  اأن 
املب�لغ  ارتف�ع درج��ة احل��رارة  اأو اجل���ك��وزي، لأنَّ  ال�ص�ون�  اأو 
فيه ميكن اأن يوؤدي اإىل الإجه��ض اأو الولدة املبكرة. لذلك 
ال�ص�خنة  احلم�م�ت  ا�صتخدام  احل���م��ل  تتجنب  اأن  يف�صل 

جداً.

الأطعمة غري املطهوة:
تن�ول الأطعمة غري املطهوة جيداً مت�صمنة اللحوم امل�صنعة 
وغري املعروف م�صدره� فقد تكون ق�دمة من حيوان�ت مت 

تغذيته� هورمونًي� فت�صبب ت�صمم�ً لك خالل حملك.

ال�سفر:
بع�ض  تع�ين من  ك�نت  اإذا  اإل  ال�صفر  للمراأة احل�مل  ميكن 
احل�لت  يف  ال�صفر  ع��دم  ويف�صل  ال�صحيَّة،  امل�صكالت 

الت�لية:
اأعرا�ض ال��ولدة املبكرة من اأمل  � وجود 
اأو  الأمنيو�صي  ال�ص�ئل  ن��زول  اأو 

النزيف.
ب�رتف�ع  الإ�����ص�����ب����ة   �
اأثن�ء  ال����دم  ���ص��غ��ط 

احلمل.
م�ص�كل  وج���������ود   �
الأم  عند  �صحيَّة 
م�ص�كل  م����ث����ل 
ال�������ق�������ل�������ب  يف 

وال�صرايني.

ت��زي��د م��ن ن�صبة وجود  اأن  ��ة مي��ك��ن  � وج���ود م�����ص���ك��ل ���ص��ح��يَّ
التجلط�ت.

فال بد من الك�صف م�صبق�ً لدى طبيبته� قبل ال�صفر للت�أكد 
من �صالمته� و�صالمة اجلنني.

ابتعدي عن الن�سائح اخلاطئة 

عاد�ت توؤذي جنينك خالل �حلمل .. جتنَّبيها!

خلطــــة لتطـــــويل �ل�شعــــر يف ��شبـــــوع

غالبًا ما تبحث املراأة احلامل يف بداية حملها عن الأمور التي يجب اأن متتنع عنها 
للحفاظ على �سحة حملها، خا�سة اأنَّ هنالك اأمورًا كثرية ميكن اأن توؤثر يف �سحة 
الأحُم واجلنني، واأهمها البتعاد عن ال�سغوطات النف�سيَّة، والن�سائح اخلاطئة التي 
البتعاد  الواجب  الأمور  معرفة  عليها  كما  بها،  املحيطني  الأ�سخا�ص  من  ت�سمعها 
عنها اأثناء فرتة احلمل والتي ميكن اأن تدث �سررًا لالأحُم واجلنني من دون اأن تعرف 
رمي  الدكتورة  ة،  بجدَّ الوطني  احلر�ص  مب�ست�سفى  الأ�سرة  طب  ذلك.ا�ست�ساريَّة 
متتنعي  اأن  وعليك  جنينك  �سحة  يف  توؤثر  التي  العادات  جميع  لك  تو�سح  ال�سيخ 

عنها يف اأثناء فرتة احلمل:

حر�سنا على اأن نبحث على جمموعة من اأف�سل اخللطات التي ميكن اأن ت�ساعدك على اأن ت�سل على 
ما ترغب به، وتتمثل هذه اخللطات يف الآتي:
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اأمتنى اأن اأكون دائما عند ح�سن ظن اجلمهور

يا�شمني �لب�شبي�شي: مازلت
 يف بد�ية م�شريتي �لفنية

كموديل؟ العمل  بداأِت  • كيف 
ذلك،  يف  مهم�  دوراً  ال�صدفة  لعبت   -
�صديق�تي  اإح���دى  عليَّ  اق��رتح��ت  اإذ 
فكرة امل�ص�ركة يف م�صروع خ��ض به� 

كم�صورة،
�صور  جم���م���وع���ة  يل  ف����ل���ت���ق���ط���ت   
ال�صخ�صية،  �صفحته�  يف  ون�صرته� 
اإذ  امل��ودي��ل،  ع���مل  يف  بدايتي  فك�نت 
تلقيت ردود فعل جيدة من ج�نب 
التوا�صل  مبن�ص�ت  اجل��م��ه��ور 

الجتم�عي.

عملِك  �����ص�����ع����دِك  ه����ل   •
ع�مل  دخ������ول  يف  ك���م���ودي���ل 

التمثيل؟
كيفية  ت��ع��ل��م��ت  اإذ  ن���ع���م،   -
الك�مريا،  اأم������م  ال���وق���وف 
الت�صوير  اأع�صق  اإنني  كم� 
واأم��ت��ل��ك ت��ل��ك امل��وه��ب��ة منذ 

ال�صغر.

تف�صلني… التمثيل  • اأيهم� 
اأم املوديل؟

املهنتني  يف  ال��ع��م��ل  اأح����ب   -
كثرياً، 

والأزي�ء  املو�صة  ع�مل  اأح��ب 
يخ�صهم�  م�  بكل  والهتم�م 

ب�صكل م�صتمر، 
ك��م��� اأح�����ب ال��ت��م��ث��ي��ل واأري�����د 
الفرتة  ف��ي��ه  حت��ق��ي��ق جن����ح���� 

املقبلة واأثبت موهبتي، 
�ص�أجمع  تع�ر�ض  يوجد  ل  ط�مل� 

بينهم�،
خربة  واكت�صبت  ح��ي���ت��ي  ه��م���   

كبرية من العمل فيهم�.

عالقة  ل��ه���  درا����ص���ت���ِك  ه���ل   •
ب�لتمثيل؟

اأن يكون  اأري����ده  ال��ب��ي��زن�����ض،  اأدر�����ض   -
الذي  التمثيل،  بج�نب  عمل  جم���ل  اأي�����ص��� 
اأدعم موهبتي فيه ب�مل�ص�ركة يف عدد من ور�ض 

التمثيل مع كب�ر املدربني.

ال�صح�ب(؟ )فوق  م�صل�صل  يف  �ص�ركِت  • كيف 
اأعم�ل  - التمثيل مل يكن يف ب�يل، لكن حممد حج�ج مدير 
عبدالعزيز  روؤوف  للمخرج  ر�صحني  �صالمة  ه���ين  ال��ف��ن���ن 

وذهبت لعمل الك��صتنغ، بعده� اأبلغوين ب�ختي�ري.

ال�صخ�صية؟ اأعجبتك  • هل 
- نعم، لأنه� حتمل ج�نب� كبريا من �صخ�صيتي مم� �ص�عدين 
اأعترب نف�صي حمظوظة به�، احلمد هلل  كثريا يف جت�صيده�، 
ب�صكل  علي  اجلمهور  تعرف  اإذ  ال�صعد(،  )وج��ه  امل�صل�صل  ك�ن 

كبري وتف�عل مع �صخ�صيتي.

م�ص�هدك؟ ت�صوير  يف  �صعوب�ت  واجهتك  • هل 
- اأكيد، خ�صو�ص� يف م�صهد جلدي، لكن رد فعل اجلمهور على 
امل�صهد اأبهرين وك�ن �صبب� يف معرفة اجلمهور بي ب�صكل كبري، 

ك�ن حديث و�ص�ئل التوا�صل الجتم�عي حينه�.

امل�صل�صل؟ ت�صوير  كوالي�ض  ك�نت  • كيف 
معي  متع�ون  ك���ن  العمل  فريق  لكن  ب�خلوف،  اأ�صعر  كنت   -
اأم��ث��ل، م�ص�هدي مع  اأول م��رة  اأن��ن��ي  اأح��د  ج��دا، مل ي�صعرين 
اإبراهيم ن�صر ك�نت ممتعة، كنت اأ�صعر اأنه جدي يف احلقيقة، 

واجلمهور ت�أثر مب�ص�هدن� مع�ً.

ه�دي(؟ )قمر  م�صل�صل  يف  �صخ�صيتك  عن  • م�ذا 
- �صعيدة بردود الفعل التي حققه� امل�صل�صل، وال�صخ�صية التي 
قدمته�، ل �صيم� اأن امل�صل�صل يجمعني للمرة الث�نية مع ه�ين 
�صالمة واملخرج روؤوف عبدالعزيز اللذين ر�صح�ين للم�ص�ركة، 
بعد اأول اأعم�يل معهم� يف م�صل�صل )فوق ال�صح�ب(، ا�صتفدت 
جم�ل  يف  منهم�  خ���ربة  اكت�صبت  توجيه�تهم�،  م��ن  ك��ث��ريا 

الت�صوير والتع�مل مع الك�مريا ب�صكل كبري.

لك؟ ب�لن�صبة  اأف�صل  • اأيهم� 
ال�صح�ب(  )ف��وق  م�صل�صل  يف  �صخ�صيتي  م�ص�حة  الث��ن���ن،   -
الأف�صل،  فك�نت  اجلمهور  عند  ب�صمة  وتركت  كبرية  ك�نت 
ك�نت  ه����دي(  )ق��م��ر  م�صل�صل  يف  �صخ�صيتي  م�ص�حة  بينم� 
�صغرية، لكنني حر�صت على اأن ترتك ب�صمة عند اجلمهور.

احل�لية؟ اأعم�لك  • م� 
- اأ�صور م�ص�هدي يف فيلم )م�ض اأن�( الذي ر�صحني له فريق 
العمل. وافقت على امل�ص�ركة فيه لتوافر العن��صر التي اأبحث 

عنه�، ف�ل�صخ�صية حمورية،
 فريق العمل متميز، �صركة الإنت�ج توفر م� يحت�جه الفيلم، 

لذا اعتربه الفر�صة املن��صبة للظهور ب�ل�صينم� التي اأحبه�.

�صيحة؟ وحال  ح�صني  ت�مر  مع  العمل  وجدت  • كيف 
- �صعيدة ب�لتع�ون معهم�، اأعترب نف�صي حمظوظة مب�ص�ركتي 
ل��ه��م���، ال��ك��وال��ي�����ض م���ع ك���ل ف���ري���ق ال��ع��م��ل اأك�����ر م���ن رائعة 

وا�صتمتعت به� كثري.

�صخ�صيتك؟ • م� 
- لن اأ�صتطيع احلديث عنه�، لأن �صركة النت�ج منعت احلديث 
عن ق�صة و�صخ�صي�ت الفيلم، لكن �صخ�صيتي �صتكون مف�ج�أة 

للجمهور.

معهم؟ التع�ون  يف  ترغبني  • ممثلون 
- اجلميع، م�زلت يف بداية م�صريتي الفنية، اأمتنى العمل مع 

ع�دل اإم�م،
 اإذ ك�ن �صبب� يف �صهرة كثري من املمثلني، كم� اأرغب يف التع�ون 

مع اأحمد عز وكرمي عبدالعزيز وغريهم�.

تقدميه�؟ يف  ترغبني  التي  ال�صخ�صي�ت  • م� 
- جميع ال�صخ�صي�ت، اأبحث عن الختالف فيم� اأقدمه، اأحب 
والبعيدة  الدرامية،  الكوميدية،  املركبة،  ال�صخ�صي�ت  اأي�ص� 

عني لأثبت من خالله� موهبتي.

الدرام�؟ اأم  ال�صينم�  حتبني  • هل 
ال�صينم�  اأع�صق  لكنني  ال��درام���،  يف  ك�نت  بدايتي  اأن  رغ��م   -

بدرجة كبرية،
 اأحب م�ص�هدة الأفالم يف ال�صغر، عندم� كنت اأ�ص�هد فيلم�، 

اأعي�ض تف��صيله واأحداثه واأكون �صعيدة جداً.

معهم؟ التع�ون  تف�صلني  الذي  امل�صورين  • من 
اأرت�ح  لكنني  متميزون،  لأنهم  اجلميع  مع  التع�ون  اأح��ب   -
اأكر يف التع�ون مع امل�صور ح�ص�م انتيك�، لأن اأفك�ره تعجبني 

واأكون را�صية عن عملي معه بدرجة كبرية.

الفني؟ طموحك  • م� 
- اأريد تقدمي كل جديد وخمتلف، اأن اأكون دائم� عند ح�صن 
ظن اجلمهور، اأح�صر خالل الفرتة املقبلة مف�ج�آت كثرية يف 

الدرام� وال�صينم�.

املقبل؟ الدرامي  عملك  اخرتت  • هل 
اأنتظر  الفيلم،  يف  م�ص�هدي  بت�صوير  م�صغولة  الآن  حتى   -
للحف�ظ  املقبل  رم�ص�ن  درام���  يف  للظهور  املن��صبة  الفر�صة 
على النج�ح الذي حققته يف م�صل�صلي )فوق ال�صح�ب( و)قمر 

ه�دي(.

مر�م علي: هذه تطور�ت 
�شخ�شيتي يف )عرو�ص بريوت(

مرام  ال�صورية  املمثلة  �ص�فرت 
لت�صوير  ت����رك����ي�����  اإىل  ع����ل����ي 
الث�ين  اجل�����زء  يف  م�����ص���ه��ده��� 
"عرو�ض بريوت".  من م�صل�صل 
اجلديد  اجل����زء  يف  وت�����ص��ت��ك��م��ل 
ال�ص�هر"   "ن�ي�  �صخ�صية  لعب 
ك��ب��رياً يف  ال��ت��ي حققت جن���ح���ً 
اجلزء الأول، م�صرية يف حديث 
ال�صخ�صية  اأن  اإىل  اع���الم���ي 
���ص��ت�����ص��ه��د ت���غ���ي���رياً ك���ب���رياً على 
وامل�صمون،  ال�����ص��ك��ل  م�����ص��ت��وي��ي 
ال�صحر  �صينقلب  خالله�  وم��ن 
اأنه�  واأك�������دت  ال�������ص����ح���ر.  ع��ل��ى 
اع��ت��ذرت ه��ذا ال��ع���م ع��ن عملني 
لتزامن ت�صويرهم� مع ت�صوير 
يف  الأول  بريوت"،  "عرو�ض 
حالل"  "�صح�ي�  بعنوان  م�صر 
م����ع امل����خ����رج اأح����م����د م���دح���ت، 
والث�ين يف �صورية بعنوان "�ص�رع 
�صيك�غو" للمخرج حممد عبد 
علي  مرام  ف�إن  وبذلك  العزيز. 
املو�صم  واحد يف  بعمل  �صتكتفي 
الرم�ص�ين الق�دم للع�م الث�ين 

على التوايل.

�إمييه �شياح حمبوبة �ل�شا�شة.. 
وهوؤلء خلف �شهرتها

ترعرعت يف ع�ئلة موؤلفة من والديه� و�صقيقته� ريت� 
يعني  العربية  وب�للغة  فرن�صي  اإ�صمه�  اإيلي،  و�صقيقه� 
فهي  ال�صغر،  منذ  ال�صح�فة  ب�أجواء  ع��صت  حمبوبة، 
اإدخ�ل  يف  الف�صل  له  ك���ن  ال��ذي  �صي�ح،  خليل  حفيدة 
اإبراهيم  ال�����ص��ح���يف  اإىل م��دي��ن��ة ج��ب��ي��ل، واب��ن��ة  ال��ك��ت��ب 

�صي�ح.
ع�مه�  يف  ال�صحف  مبرا�صلة  الإع��الم��ي  العمل  ب���داأت 
�ض  الث�ين ع�صر، ودفعه� �صغفه� يف الإعالم اىل التخ�صّ
اأك�دميي�ً ون�لت �صه�دة درا�ص�ت علي� يف الإعالم، و�صه�دة 

فنون التوا�صل من اجل�معة اللبن�نية الأمريكية.
بجم�له�  الأن��ظ���ر  لفتت  ال�ص��صة  على  ظ��ه��وره���  بعد 
اللبن�نية منى ط�يع  الك�تبة  واأن�قته�، فعر�صت عليه� 
ج�نب  اإىل  ال�صم�ض"  "واأ�صرقت  م�صل�صل  بطولة  دور 
املمثل اللبن�ين يو�صف اخل�ل اإخراج �ص�رل �صالل، الذي 
عر�ض على �ص��صة املوؤ�ص�صة اللبن�نية لالإر�ص�ل. قدمت 
العديد من احلفالت واملهرج�ن�ت العربية، واأ�صبحت 
واحلمالت  امل���رك���ت  من  للكثري  اإعالني�ً  وجه�ً  بعده� 
�صي�ح  اإمي��ي��ه  ا�صتحقت   2014 ع���م  ويف  الإع��الن��ي��ة. 

ج�ئزة ظ�هرة الع�م من املوريك�ض دور.
يف  اخل���ل  يو�صف  زميله�  لت�ص�رك  ع���دت   2016 ع���م 
ت�أليف  من  "�صوا"،  امل�صرتك  العربي  امل�صل�صل  بطولة 
رينيه فرانكودي�ض، اإخراج �ص�رل �صالل، يف بولندا ويف 
الع�م نف�صه قدمت حفل اإنتخ�ب ملكة جم�ل لبن�ن على 

.LDCو LBCI ص��صتي�

عرفها اجلمهور من خالل م�سل�سل )فوق ال�سحاب(، الذي 
كان بوابة عبورها لعامل التمثيل، ثم م�سل�سل )قمر هادي(، 
حاليا  تخو�ص  الفنية،  ال�ساحة  يف  تواجدها  اأكد  الذي 

جتربة جديدة يف ال�سينما تعترها مفاجاأة للجميع.
مع  كان  اأن��ا(،  )م�ص  وفيلم  اأعمالها،  الفنية،  بدايتها  عن 

املمثلة ال�سابة يا�سمني الب�سبي�سي، هذا احلوار.
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تاأثري نق�ص خمزون �حلديد على ت�شاقط �ل�شعر
ال�صحية  امل�ص�كل  م��ن  ال��ع��دي��د  ي��وّل��د  نق�ض خم���زون احل��دي��د يف اجل�����ص��م، 

واجلم�لية غري املرغوب به� على الإطالق، ومنه� ت�ص�قط ال�صعر.
واأبرز  واأع��را���ض نق�صه  الآت���ي على وظ���ئ��ف احل��دي��د يف اجل�صم  ت��ع��ّريف يف 

م�ص�دره:

وظائف احلديد يف اجل�سم
- نقل الأك�صجني: اإذ حتتوي خالي� الدم احلمراء على الهيموغلوبني، وهو 

بروتني اأ�ص��صي يحمل الأك�صجني اإىل خالي� اجل�صم.
وُيعّد  الع�صالت،  ُي��خ��ّزن احلديد يف  ال��ذي  ال��ربوت��ني  وه��و  امليوغلوبني:   -
لون  يجعل  ال��ذي  ال�صبب  وه��و  امليوغلوبني،  مكون�ت  م��ن  مكّون�ً  احل��دي��د 

الع�صالت اأحمر.
- الأنزمي�ت: حتتوي العديد من اأنزمي�ت يف اجل�صم على احلديد، ول �صيم� 

تلك التي تعمل على اإنت�ج الط�قة.
- جه�ز املن�عة: يعتمد جزء من عمل جه�ز املن�عة على وجود احلديد ب�صكٍل 

ك�ٍف، لكي يقوم بعمله على نحو جيد يف حم�ربة الفريو�ص�ت و�صواه�.

اأعرا�ص نق�ص احلديد
تت�صمن اأعرا�ض فقر الدم ب�صبب نق�ض احلدي م� يلي:

  الإعي�ء ال�صديد.
  ال�صعف الع�م.
  �صحوب اجللد.

  اأمل ال�صدر اأو خفق�ن القلب ال�صريع اأو �صيق النف�ض.
  ال�صداع اأو الدوخة اأو الدوار.

  برودة اليدين والقدمني.
  الته�ب اأو اأمل يف الل�ص�ن.

  تق�صف الأظ�فر.
  ت�ص�قط ال�صعر.
  �صعف ال�صهية.

اأبرز م�سادر احلديد
   اللحوم احلمراء وحلم الدواجن.

  امل�أكولت البحرية.
  اخل�صروات الورقية اخل�صراء الداكنة، مثل ال�صب�نخ والهندب�ء وال�صلق.

  الفواكه املجففة، مثل الزبيب وامل�صم�ض والتمر.
  احلبوب امل�صّبعة ب�حلديد واخلبز واملعكرونة.

  احلبوب على اأنواعه� مثل، الف��صولي�ء واحلم�ض والفول...

نق�ص خمزون احلديد وت�ساقط ال�سعر
حتت�ج  اجل�صم،  اأع�ص�ء  ب�قي  مثل  مثله�  ال�صعر،  وب�صيالت  ال��راأ���ض  ف��روة 
الطبيعية.  بوظيفته�  القي�م  اأجل  من  والتنف�ض  والأك�صجني،  الغذاء،  اإىل 
وللحديد دور مهم يف عمل خمتلف خالي� اجل�صم، فهو ي�ص�عد على تغذية 
فروة الراأ�ض وب�صيالت ال�صعر وميّده� ب�لعن��صر الغذائية، وب�لت�يل مينع 

ت�ص�قطه� ويزيد من معدل منو ال�صعر ومينحه اللمع�ن واحليوية.
ويف ح�ل حدوث نق�ض يف احلديد، ف�إنَّ ذلك يوؤدي اإىل ت�ص�قط ال�صعر.

الأنياذة؟  ملحمة  �ساحب  • من 
- فرجيل 

الفرائ�ص؟  هي  • ما 
- الع�صلة بني الكتف والثدي. 

واملروة؟  ال�سفا  تعني  • ماذا 
- ال�صف� هي احلج�رة املل�ص�ء واملروة احلج�رة البي�ص�ء. 

وا�سعها؟ ومن  العربي.  ال�سعر  بحور  عدد  يبلغ  • كم 
- 16 بحرا وو�صعه� اجل�حظ. 

والأودي�سا؟  الألياذه  �ساحب  • من 
- هومريو�ض 

-هل تعلم اأنه بعدم� ت�صرب النحلة رحيق الأزه�ر حتمله اإىل كي�ض الع�صل وهو امتداد ي�صبه القن�ة اله�صمية 
يف مقدمة معدة النحلة. اخلطوة الأوىل يف ذلك عندم� يكون الرحيق يف كي�ض النحلة للع�صل، ال�صكر املوجود 
يف الرحيق يخ�صع لتغيري كيم�وي. اخلطوة الت�لية هي اإزالة الق�صم الأكرب من امل�ء من الرحيق. ويتم هذا 
عن طريق التبخري، الذي يحدث ب�صبب حرارة اخللية. وب�صبب التهوية. اإن الع�صل املخزن يف اأقرا�ض ال�صهد 

بوا�صطة نحل الع�صل وبعد اأن اأزيل الكثري من امل�ء من الرحيق الأ�صلي قد يحفظ اإىل الأبد تقريب�ً. 
الي�ب�صة فهي  امل���ء وعلى  التي تعي�ض يف  الب�رد  ال��دم  ال�صف�دع من جمموعة احليوان�ت ذوات  اأن  - هل تعلم 

)برم�ئية(. 
يف البلدان ال�صم�لية، عندم� ي�أتي ف�صل ال�صت�ء تغط�ض ال�صف�دع يف املي�ه وتدفن نف�صه� ب�لوحل، وتبقى هن�ك 
طيلة ف�صل ال�صت�ء. اأم� عن كيفية تنف�صه� فهي على النحو الت�يل: ال�صفدع الب�لغ له رئتني، لكنه ل يتنف�ض 
الهواء بهم�، اإنه ميت�ض الهواء اإىل فمه عرب منخريه، ويف نف�ض الوقت يخف�ض حلقه، عندئذ يغلق املنخران 
ويرفع ال�صفدع حلقه ويدفع الهواء اإىل رئتيه. مع العلم اأن ال�صفدع ميكنه اأن يبقى من دون طع�م مدة 6 

اأ�صهر. 

�شروق
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فوائد التفاح 
ع�صري  ي�����ح�����ت�����وي 
ال���ت���ف����ح ع���ل���ى 10 
و9  ���ص��ك��ر  % م���ن 
ب�صيط  ����ص���ك���ر   %
الف�كهة  �صكر  وه��و 

او �صكر 
ويحتوي  ال���ع���ن���ب 
ع������ل������ى ف����ي����ت�����م����ني 
 B وف���ي���ت����م���ني   C
املفيد لعمل اجله�ز 

الع�صبي. 
فوائده: 

ت�ص�عد  التف�حة   -
بكرة  اله�صم  على 

اللع�ب الذي تزيد اإفرازه. 
- تق�وم الغ�زات والم�ص�ك ب�صبب وجود البكتني. 

- ت�ص�عد على تقليل ن�صبة الكولي�صرتول والدهون يف الدم. 
- م�صدر جيد للبوت��صيوم الذي ي�ص�عد على التقليل من خم�طر الإ�ص�بة 

ب�رتف�ع 
�صغط الدم. 

م�سهد جوي ملتنزه ديزين »ا�ستوديو ترفيهي« يف فلوريدا ويبدو خال متاما بعد اإغالقه يف حماولة ملكافحة انت�سار فريو�ص كورونا. رويرتز

 عندم� ح�ن موعد �صروق ال�صم�ض ومع اول خيوطه� الذهبية اطلت املولودة بوجهه� ال�صغري الرائع .. و�صرخت 
الق�بلة مربوك انه� بنت رائعة اجلم�ل وجهه� م�صرق وج�ءت للدني� ب�ت�ص�مة جميلة فهلل الب الذي ينتظر 

هذه اللحظة منذ �صنوات طويلة وق�ل انه� �صروق .. �ص�أ�صميه� �صروق.
مرت �صنوات كثرية تكرب فيه� �صروق وتكرب حتى �ص�رت عرو�ض ف�تنه �صعره� مبثل خيوط ال�صم�ض الذهبية 
ووجه� اجمل م� تراه يف البلدة المنة حتى ج�ء يوم تنظره كل ام حني يتقدم منه� من يقول زوجيني ابنتك 
ولكن هن� ف�لمر خمتلف فقد ك�ن ابن الوزير هو من ج�ء ولكنه يريده� يف بيته ج�رية ولي�صت زوجة وعندم� 
ق�ل الب كلمته ابنتني لي�صت ج�رية �صرخ هذا ال�ص�ب وهدد ب�لقتل واخلراب ملن يع�صي له كلمة لكن الكلمة هن� 
ك�نت كلمة �صروق تلك الذكية اجلميلة الف�تنه وامل�كرة، نعم م�كرة فهي تعرف ان اب�ه� لن ي�صتطيع حم�ربة ابن 
الوزير وقد عرف عنه الغ�صب ال�صريع و�صفك الدم�ء، ح�صن� ايه� ال�ص�ب اتركني ب�صعة اي�م وتع�ىل لت�أخذين، 
ذهب وك�ن يف قمة �صع�دته ف�صتكون عنده ج�رية اجمل من كل جواري امللك بل الدني� ب��صره�. م�ص�ء ارتدت 
�صروق احلى م� عنده�، جتملت وهي اجلميلة، تزينت وهي زينة فتي�ت املدينة وت�صللت بهدوء اإىل الق�صر، نعم 
طلبت مق�بلة امللك وعندم� �صمع رئي�ض احلر�ض مبطلبه� �صحك، وق�ل منده�ص� امللك نف�صه تريدين مق�بلته 
فق�لت و�صتندم ان مل تبلغه ذلك، اوؤكد لك انك �صتندم ان مل تبلغه، و�صل الكالم اإىل امللك وك�ن يجل�ض مع 
ع�ئلته للع�ص�ء امللكة وابنتيه� وابنه� .. امريا و�صيم تتمن�ه كل فت�ه، انحنت �صروق بتحية رقيقة وب�صوت ه�دىء 
ق�لت جئت ا�صتجري مبولي امللك ان ا�صتط�ع ان يجريين ف�نتف�ض امللك، وق�ل وان مل اجريك ان� فمن ي�صتطيع 
غريي ه�تي م� عندك .. حكت م� حدث وا�ص�فت انه� لن تكون ج�رية لحد وان اراده� زوجة فهي اي�ص� لن تقبل 
به ف�ن يده ملوثة ب�لدم�ء ومن ل يخ�ف امللك ل يتورع عن عمل اي �صيء، فكيف ت�أمن على نف�صه� زوجة له .. 
�صوت جميل وكالم يدخل القلوب خ��صة ان ك�ن قلب مثل قلب المري الو�صيم وقلب امللكة الم التي اعجبت 
ال�صعب كثريا ان  التي ت�صلح بكلم�ته� وهدوئه� وجم�له� ان تكون زوجة امري، و�صيقدر  الفت�ة  ب�صج�عة تلك 
تكون زوجة امللك الق�دم فت�ه من وطنهم تك�صب ودهم وت�صع اململكة بني يديه� ويد زوجه� .. ح�صن� كل �صىء 
ي�صري كم� ارادت �صروق ار�صل امللك يف طلب والد �صروق ليطلب ابنته زوجة لالمري واعلنت الفراح وارت�صمت 
ال�صع�دة على كل وجه م� عدا وجه ابن الوزير، فكيف له ان يتحدى امللك وعندم� اعلن غ�صبه بطريقته عند 
بيت �صروق وجد احلر�ض يف انتظ�ره، ح�صرت كل املدينة عر�ض المري والمرية ولكن الوزير وابنه مل يح�صرا 

ذلك العر�ض فلي�ض من املتبع ان يخرج ال�صجن�ء من �صجونهم ليح�صروا العرا�ض واحلفالت .

ق�لت موؤ�ص�صة القلب الأمل�نية اإن  حم�م�ت ال�ص�ون� تعد �صديقة 
الوع�ئي  القلبي  اجل��ه���ز   تقوية  على  تعمل  اإن��ه���  حيث  للقلب، 
ال��دم، ومن ثم حتّد من خطر  وت�ص�عد على �صبط قيم �صغط 

الإ�ص�بة  بق�صور القلب والأزم�ت القلبية وال�صكت�ت الدم�غية.
وحت�رب  املن�عة  جه�ز  تقوية  على  ال�ص�ون�  حم�م�ت  تعمل  كم� 
ه��رم��ون���ت ال��ت��وت��ر  ال��ن��ف�����ص��ي، وم���ن ث��م ت�����ص���ع��د ع��ل��ى ال�صعور 

ب�ل�صرتخ�ء.
 واأ�ص�فت املوؤ�ص�صة اأن ال�ص�ون� لي�صت ممنوعة على مر�صى القلب، 

ولكن يتعنّي  عليهم اأول ا�صت�ص�رة الطبيب املع�لج للح�صول على 
ال�صوء الأخ�صر منه قبل  ا�صتعم�له�، كم� ينبغي اأن يحدد لهم 
الطبيب عدد مرات الذه�ب اإىل ال�ص�ون�  وكذلك درجة احلرارة 

املن��صبة لهم.
الب�رد  الد�ض  عن  ال�صتغن�ء  اأي�ص�  القلب  مر�صى  على  ويتعني 
اأو ال�صتحم�م يف  حو�ض الثلج بعد النته�ء من حم�م ال�ص�ون�، 
وذلك لتجنب ارتف�ع �صغط الدم  ب�صدة. وكبديل ميكن اأخذ د�ض 

مب�ء ف�تر لتربيد اجل�صم ب�صكل تدريجي.

حمامات �ل�شاونا تقوي جهاز �ملناعة 
وحتارب هرمونات �لتوتر  �لنف�شي


