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املزاجية احلالة  حت�سن  اأطعمة   5
انت�شار  ب�شبب  التوتر والقلق  العامل حلظة غري م�شبوقة من  يعي�ش 
من  كثري  ا���ش��ط��رار  وم��ع  )كوفيد19-(.  امل�شتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ش 
الأطعمة  اأ�شبحت  الجتماعي،  لالبتعاد  اأو  البيت  من  للعمل  النا�ش 
و�شيلة ترفيه رئي�شية. بينما حتث تو�شيات التغذية التي تقّوي املناعة 
الآي�ش كرمي، والكعك،  امل�شّنعة واحللوى، مثل  الأك��الت  على تفادي 
اأطعمة   5 اإل��ي��ك  لاللتهابات.  اجل�شم  قابلية  ت��زي��د  ال�شكريات  لأن 

�شحية ترفع احلالة املعنوية:
* البندق الربازيلي غني بال�شيلينيوم، وهو معدن هام لتقليل القلق 

والتوتر.
تزّود  واملكاريل  وال�شردين  والتونة  كال�شلمون  الدهنية  الأ�شماك   *

الدماغ بالدهون التي تخّف�ش الكتئاب.
* املوز من الأطعمة التي تزيد الإح�شا�ش بال�شعادة، بف�شل فيتامني 

"ب6، وتوليفة البوتا�شيوم والف�شفور والفيتامينات التي يحتويها.
* ال�شوكول الداكنة اأحد م�شادات الكتئاب الفّعالة، وهي من اأدوات 

حت�شني احلالة املزاجية.
* العد�ش بكل اأنواعه من الأطعمة التي تزيد الإح�شا�ش بال�شعادة.

الإ�سهال قد يكون اأول اأعرا�س الفريو�س
اللتهاب  اأن  اإىل  الإع��الم��ي��ة  والإ����ش���دارات  التقارير  ت�شري  م��ا  ع���ادًة 
اأوىل  ك��ع��الم��ات  تظهر  ب��الإن��ف��ل��ون��زا  ال�شبيهة  والأع���را����ش  ال��رئ��وي 
اأن  اإىل  درا�شة جديدة  ت�شري  ذل��ك،  وم��ع  ك��ورون��ا.  لالإ�شابة بفريو�ش 
تكون  قد  الأ�شخا�ش  لبع�ش  بالن�شبة  للفريو�ش  الأول��ي��ة  الأع��را���ش 

اأعرا�ش ه�شمية مثل الإ�شهال. 
وبح�شب الباحثني فاإن فريو�ش كورونا يهاجم يف املقام الأول الرئتني 
واجلهاز التنف�شي لل�شخ�ش امل�شاب، وب�شبب هذا، فاإن اأعرا�شه الأولية 
ت�شبه اأعرا�ش اللتهاب الرئوي، والتي ت�شمل �شيق التنف�ش واحلمى 
وال�شعال ال�شديد. وعند تفاقم احلالة، تتحول الأعرا�ش اإىل �شعوبة 

يف التنف�ش واآلم �شديدة يف ال�شدر.
الأمريكية لأمرا�ش  املجلة  ُن�شرت يف  التي  الدرا�شة اجلديدة  وت�شري 
التنف�شي هي  اأع��را���ش اجلهاز  اأن  اأن��ه يف حني  اإىل  اله�شمي،  اجلهاز 
لفريو�ش  اأ�شا�شية  كعالمات  مالحظتها  يتم  التي  الأع��را���ش  اأك��ر 
اآخ��رون من م�شاكل يف اجلهاز  اأ�شخا�ش  كورونا اجلديد، فقد يعاين 

اله�شمي، مثل الإ�شهال. 
204 م�شاب بفريو�ش كورونا، وتبني  بيانات من  الدرا�شة  وتناولت 
باأن %48.5 من هوؤلء امل�شابني و�شلوا اإىل امل�شت�شفى وهم يعانون 

من اأعرا�ش ه�شمية مثل الإ�شهال والقيء واآلم البطن. 
لدى  ظهرت  اله�شمي  اجلهاز  اأع��را���ش  ف��اإن  الدرا�شة  لنتائج  ووف��ق��اً 
امل�شابني قبل اأعرا�ش اجلهاز التنف�شي، بح�شب ما ذكر موقع "اإم اإ�ش 

اإن" الإلكرتوين. 

كيف ترد بذكاء على �سوؤال حمرج يف مقابالت العمل؟
لي�ش من ال�شهل التعامل مع الأ�شئلة غري املالئمة يف مقابالت العمل، 
اأن تتم بني املتقدم لوظيفة و�شاحب العمل املحتمل  والتي يفرت�ش 

ب�شورة تت�شم بامل�شاواة.
وتقول فيبكي بالنكيت، خبرية التمييز والتوظيف يف جامعة برمين: 
اأ���ش��ئ��ل��ة ح���ول حياتهم  ل��ل��وظ��ائ��ف  امل��ت��ق��دم��ني  ُي��ط��رح ع��ل��ى  م��ا  "غالباً 
اخلا�شة، وهو اأمر غري م�شموح به قانوناً"، ويحتاج للمتقدم للوظيفة 
اإىل اأن يكون لديه ذكاء بهذا ال�شاأن لأنه قد يكون من ال�شعب التفكري 
وتن�شح اخلبرية  ال��ف��ور،  على  ال�����ش��وؤال  تلقي  وق��ت  ج��ي��دة  اإج��اب��ة  يف 

بالتفكري يف اإجابات حمتملة ملثل هذه الأ�شئلة م�شبقاً".
وتقول: "من الأف�شل اأن تفكر يف ا�شرتاتيجيات خمتلفة واأن تت�شرف 
اأن  الطلب  مل��ق��دم  ميكن  حيث  امل�شاد"،  "الهجوم  مثل  ل��ذل��ك،  وف��ق��ا 
يقول: "هذا ال�شوؤال غري قانوين. كالنا يعرف ذلك"، ورمبا ي�شيف: 

ال�شوؤال" اأو "فلتطرح علي ال�شوؤال التايل". �شحب  "ميكنك 
ال�شيء الرئي�شي هو احلفاظ على الهدوء وحماولة اإعادة املقابلة اإىل 

�شياقها املهني مرة اأخرى.
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ح�سار على لينني و�ستالني يف رو�سيا
قررت احلكومة الرو�شية اتخاذ اإجراء احرتازي اإ�شايف، ملنع تف�شي فريو�ش 
كورونا بالبالد، ومتثل باإغالق �شريحي الزعيمني ال�شوفييتيني ال�شابقني 
حول  ال�شياح  مئات  يجذبان  اللذين  �شتالني،  وج��وزي��ف  لينني  فالدميري 

العامل.
ال�شوفيتي  ال��زع��ي��م  ق��رب  اأغ��ل��ق��ت  اإن رو���ش��ي��ا  الكرملني  وق���ال ج��ه��از ح��ر���ش 
اجلمهور،  اأم��ام  مبو�شكو،  احلمراء  ال�شاحة  يف  لينني،  فالدميري  الراحل، 
يتعر�ش لالإغالق و�شط خماوف من  رو�شي  �شياحي  اأح��دث مزار  لي�شبح 

فريو�ش كورونا.
وقال جهاز احلر�ش الحتادي، الذى يتوىل مهام تاأمني الكرملني والرئي�ش 
�شيخ�شع  املحنطة،  لينني  جثة  ي�شم  ال��ذي  ال��ق��رب،  اإن  ب��وت��ن،  ف��الدمي��ري 

لل�شيانة خالل فرتة الإغالق. ومل يحدد متى �شُيعاد فتحه.
وتعترب مقربة جدار الكرملني، التي ُدفن فيها زعماء مثل جوزيف �شتالني، 

جزءا من نف�ش الفئة ال�شياحية، و�شيتم اإغالقها كذلك.
وذكرت وكالة اأنباء اإنرتفاك�ش اأن الإغالق مرتبط بالإجراءات التي تتخذها 

مو�شكو يف حماولة لوقف انت�شار الفريو�ش.
ال�شوفيتي  الحت���اد  ان��ه��ار  عندما  ال�شيوعية  ع��ن  ر�شميا  رو���ش��ي��ا  وتخلت 
ال�شياح  جانب  م��ن  باإقبال  يحظى  ي��زال  ل  لينني  ق��رب  لكن   ،1991 ع��ام 

وال�شيوعيني الرو�ش والزوار من الأقاليم الرو�شية.
واأغلقت كثري من املتاحف، مبا يف ذلك متحف بو�شكني يف مو�شكو، ومعر�ش 
هذا  ال���زوار،  اأم��ام  اأبوابها  البول�شوي،  ذل��ك  يف  مبا  وامل�����ش��ارح،  تريتياكوف، 

الأ�شبوع، �شمن الإجراءات الحرتازية �شد كورونا.

هذا اللون يرتبع 
على مو�سة عر�س 

طالء الأظافر 
 Burnt امل���ح���روق  ال��ربت��ق��ايل  ي��رتب��ع 
طالء  األ����وان  ع��ر���ش  على   Orange
ليمنح   2020 ربيع-�شيف  يف  الأظافر 
املراأة اإطاللة جذابة ت�شيع اأجواء البهجة 

والنطالق.
"اآل"   ELLE جم����ل����ة  واأو������ش�����ح�����ت 
يعد  امل��ح��روق  الربتقايل  اأن  الفرن�شية  
الربتقايل  اأن  ت���رى  ملَ���ن  م��ث��ال��ي��اً  خ���ي���اراً 
الفاقع يعد �شارخ ج��داً، ولكنها ترى يف 
الأحمر  الأظافر  اأن طالء  نف�شه  الوقت 

يعد لوناً مماًل للغاية.
واأ�شافت املجلة املعنية باملو�شة واجلمال 
على  ي�����ش��ف��ي  امل����ح����روق  ال���ربت���ق���ايل  اأن 
اأو  مبالغة  دون  ج��ذاب��اً  مظهراً  الأظ��اف��ر 
ب�شفة  يتناغم  اأن���ه  اإىل  م�����ش��رية  ت��ك��ل��ف، 
تكت�شي  ال���ت���ي  امل����الب���������ش،  م����ع  خ���ا����ش���ة 
التوليفة  ه���ذه  ت��خ��ل��ق  ح��ي��ث  ب���الأ����ش���ود، 

تبايناً مميزاً يخطف الأنظار.

�سرب املاء على معدة فارغة..  
للتخل�س من الوزن الزائد �ص 23

فوائد امل�ساج للر�سيع 
بعد ال�ستحمام

ال�شتحمام،  عقب  امل�شاج  اأو  بلطف  التدليك  الر�شيع  الطفل  يحب 
مل�شات  تنقل  كما  ال��ن��وم،  يف  وي�شتغرق  بنع�ش  اأن  على  ذل��ك  وي�شاعده 
التدليك حب الأم اإليه. وتوجد اأدلة على اأن امل�شاج يح�شن من اكت�شاب 
اله�شم،  على  وي�شاعده  الدموية  ال��دورة  تدفق  للوزن، ومن  الر�شيع 

ويخّفف الآلم.
حركة  فنتيجة  اأي�شاً،  فوائد  الأم  جتني  الطفل  تدليك  وعند 
اأوك�شيوتو�شني،  هرمون  اإنتاج  يتح�شن  الإيقاعية  اليدين 
ويزداد اإح�شا�ش الأم بالتمكن من رعاية الطفل واعتنائها 

بج�شمه.
يتعّلم  لأنه  امل�شاج،  اأثناء  ال�شغري  مع  بالتحدث  وُين�شح 
الكلمات واملفردات جيداً من هذه املحادثة، وكذلك ميكنك 

الغناء له بلطف، ويعّزز ذلك اإح�شا�شه بال�شرتخاء.
كما ُين�شح بالبدء بتدليك ال�شاقني قبل اليدين والذراعني والظهر. 
والطفل  الأب  اأو  الأم  بني  خا�شاً  وقتاً  امل�شاج  يكون  اأن  واحلر�ش على 

لتعزيز الرابطة معه.
ل  حتى  بعده،  وال��ن��وم  للم�شاج  منا�شباً  الوجبات  بني  الوقت  ويعترب 

يتجدد �شعور الطفل باجلوع في�شتيقظ �شريعاً.

* الإح�����ش��ا���ش ب��ال��ع��زل��ة الج��ت��م��اع��ي��ة م���ع م����رور الوقت 
وا�شتمرار العمل من البيت يزيد التوتر.

اإدارة  ب��ع��دم وج���ود  ال��وق��ت، والإح�����ش��ا���ش  * غ��ي��اب تنظيم 
ت�شبط اإيقاع العمل.

* الت�شوي�ش وعدم الرتكيز ب�شبب املحادثات والتفاعالت 
العائلية داخل املنزل.

طرق تخفيف التوتر:
* عمل جدول لتنظيم الوقت وحتديد املهام وفقه.

اإنتاجيتك  ف��ي��ه  ت��ك��ون  ل��ل��ع��م��ل  اخ��ت��ي��ار وق���ت م��ن��ا���ش��ب   *
مرتفعة.

* ت��رت��ي��ب الأول����وي����ات اخل��ا���ش��ة ب��ال��ع��م��ل، وف�����ش��ل��ه��ا عن 
الأعمال املنزلية والواجبات الأ�شرية.

والأق����ارب  الأ���ش��دق��اء  م��ع  للتوا�شل  وق���ت  تخ�شي�ش   *
وحمادثتهم، ولي�ش م�شاهدة التلفزيون فقط.

هرمون  خلف�ش  بالبيت  الريا�شية  التمارين  ممار�شة   *
الكورتيزول اأو هرمون التوتر.

يخّف�ش  فال�شحك  كوميدية،  فنية  اأع��م��ال  م�شاهدة   *
م�شتوى هرمون الكورتيزول.

ن�صائح مفيدة لنوم عميق و�صحي
جمة،  �شحية  بفوائد  بانتظام  الريا�شة  ممار�شة  تتمتع 
الرتكيز  وحت�شني  التوتر  تقليل  على  ت�شاعد  اإنها  حيث 

والتمتع بنوم عميق و�شحي.
النوم اجليد  اأن  "فيتن�ش فري�شت  واأو�شح اخل��رباء لدى 
لياًل مهم جداً لل�شحة كتناول الطعام ال�شحي وممار�شة 
وظائف  ال��دم��اغ  فيها  يجدد  ف��رتة  هو  فالنوم  الريا�شة، 
النظام الع�شبي وينظمها، مما ي�شمن �شري هذه العملية 

املهمة وتخفيف ال�شغط.
لتنمية  النوم  من  طويلة  ف��رتات  اأي�شاً  اجل�شم  ويتطلب 
ومهارات  الذاكرة  وتقوية  الأن�شجة  واإ�شالح  الع�شالت 
ال��ت��ع��ل��م وت��ن��ظ��ي��م ال��ه��رم��ون��ات وت��رك��ي��ب��ه��ا. وق���د ت�شبب 
فعندما  اجل�����ش��م،  يف  ك��ب��رية  �شحية  م�شكلة  ال��ن��وم  ق��ل��ة 
للجهاز  احليوية  العملية  ف��اإن  النوم،  من  اجل�شم  ُيحرم 

اللمفاوي ل متلك الوقت لأداء وظائفها وميكن اأن يوؤدي 
ذلك اإىل تراكم ال�شموم، التي تظهر يف القدرات املعرفية 
وال�شلوك واحلكم. وميكن اأن يت�شبب احلرمان من النوم 
وفقدان  التعلم  و�شعف  امل��زاج��ي��ة  احل��ال��ة  ا���ش��ط��راب  يف 

الذاكرة، مما قد يوؤدي اإىل �شرر يف الدماغ واجل�شم.
يف  الرئي�شي  النخبة  م���درب  م��ال��ه��وت��را،  اأب��ه��ي��ن��اف  وق���ال 
مقاومة  ي�شبب  الكايف  غري  النوم  "اإن  فري�شت:  فيتن�ش 
اأج�شامنا،  عمليات  على  توؤثر  اأن  التي ميكن  الأن�شولني، 
ذلك  يرفع  كما  الكربوهيدرات.  تخزين  اإىل  ي��وؤدي  مما 
من هرمون اجلوع )جريلني(، ويقلل من هرمون ال�شبع 
)الليبتني(، وقد يوؤدي اأي�شا لتقليل معدل الأي�ش اأثناء 

الراحة، مما يوؤدي اإىل زيادة الوزن".
قلة  اأن  اأي�����ش��اً  امل��ع��روف  "من  ق��ائ��اًل:  م��ال��ه��وت��را  واأردف 
التوتر  وزي��ادة  القلب  �شربات  انتظام  ع��دم  ت�شبب  النوم 
وم�شتويات القلق، التي ميكن اأن ت�شبب م�شاكل يف القلب 
والأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة. ومي��ك��ن اأن ي���وؤدي ذل��ك اأي�����ش��اً اإىل 
الت�شتو�شتريون  هرمون  وانخفا�ش  املناعة،  جهاز  �شعف 
والت�شلب املزمن وحتى التغيري يف حم�شنا النووي على 

املدى الطويل".
واأ�شاف مالهوترا: "اإن ممار�شة التمارين الريا�شية تعد 
نوم  اأمن���اط  على  احل��ف��اظ  يف  للم�شاعدة  رائ��ع��ة  طريقة 
منتظمة، فاأي نوع من احلركة اأف�شل من عدم احلركة، 
واليوغا  وال��ق��وة  ال��ك��اردي��و  مت��اري��ن  اأن  علميا  ثبت  وق��د 

ت�شاعد يف احل�شول على نوم اأف�شل لياًل".

متارين القلب )الكارديو(
ثبت اأن التمارين الآيروبيك ت�شمن نوما عميقا وت�شاعد 
ترفع  التي  الأن�شطة،  تعترب  اإذ  الأرق؛  من  التخل�ش  يف 
معدل �شربات القلب، مثالية لتعزيز النوم؛ لأنها ت�شمح 
التي  ال�شعادة"،  "هرمونات  واإف���راز  اجليد  ال��دم  بتدفق 

اأف�شل. ب�شكل  النوم  ت�شهل  ت�شمى "الإندورفني" والتي 
كما ميكن اأن تزيد الرتكيز طوال اليوم؛ فممار�شة متارين 
متو�شطة ال�شدة ملدة 20 دقيقة اأو القيام بتمارين عالية 

ال�شدة ملدة 10 دقائق ي�شاعد يف زيادة م�شتويات الطاقة 
اإىل اأق�شى حد واحلفاظ على النوم منتظماً.

متارين القوة
لتمارين القوة فوائد ل ح�شر لها، اإذ ميكن اأن ت�شاعد يف 
اأقوى ويف نحت اجل�شم وتنظيم م�شتويات  بناء ع�شالت 
ال�شكر يف الدم وتقليل الإجهاد وحت�شني ال�شحة العقلية 
وحتى حت�شني �شحة العظام. وقد ثبت اأي�شا اأنها حت�شن 
جودة النوم بالإ�شافة اإىل التحكم يف ال�شتيقاظ املتكرر 

طوال الليل.
ووفقاً للدرا�شات احلديثة، ميكن اأن ي�شاعد رفع الأثقال 
 45 ال��ن��وم  على  الأ�شخا�ش  ال�شباح  يف  ال��ق��وة  ومت��اري��ن 
اإىل  امل�شاء  ي��وؤدي رفع الأثقال يف  اأن  اأ�شرع وميكن  دقيقة 

حت�شني جودة النوم الليلي.

اليوغا
ومن  والعقل.  اجل�شم  ل�شرتخاء  مثالية  اليوغا  تعترب 
املعروف اأنها ن�شاط اأ�شا�شي لتخفيف التوتر، فهي ت�شاعد 
على حت�شني التنف�ش وزيادة الطاقة اجليدة وال�شتقرار 
خا�ش  ب�شكل  وت�شتهدف  النوم.  اأمن��اط  وتنظيم  العقلي 
ت��اأث��ري مهدئ  ل��ه  ال���ذي  ال�����ش��م��ب��ث��اوي،  الع�شبي  اجل��ه��از 

وجمدد لن�شاط اجل�شم.
يقدم اأبهيناف مالهوترا اأي�شاً بع�ش الن�شائح الإ�شافية 

القيمة للح�شول على نوم جيد يف الليل مثل:
واملريح(  العميق  )التنف�ش  الالودي  التنف�ش  • ممار�شة 

قبل النوم.
وباردة. مظلمة  غرفة  يف  • النوم 

• ل تعر�ش نف�شك لل�شوء الأزرق املنبعث من ال�شا�شات 
قبل النوم لياًل.

ومتوازن. �شحي  غذائي  نظام  • اتباع 
الكافيني واملواد ال�شكرية اأثناء الليل. • جتنب 

امل��غ��ن��ي�����ش��ي��وم بعد  م��ث��ل  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل��ك��م��الت  • ت���ن���اول 
الع�شاء.

كيف يعمل 
كلوروكوين.. 
دواء املالريا 

�شد  لقاح  تطوير  اأ�شبح  اأن  بعد 
عملية  امل�شتجد  ك��ورن��ا  ف��ريو���ش 
حتتاج اإىل مزيد من الوقت رمبا 
اأك���ر م��ن ع���ام، بح�شب م��ا �شرح 
دونالد  الأم���ري���ك���ي  ال��رئ��ي�����ش  ب���ه 
ت���رام���ب، اأ���ش��ب��ح��ت احل���اج���ة اإىل 
عالج فوري لإنقاذ حياة امل�شابني 

به اأولوية ملحة.
موافقة  ع����ن  ت����رام����ب،  واأع����ل����ن 
اإدارت��ه على دواء للمالريا ي�شمى 
كلوروكوين"  "هيدروك�شي 
امل�شابني  ل���ع���الج  ل���ش��ت��خ��دام��ه 
بكورونا وقال اإن النتائج مب�شرة.

خالل  الأم��ري��ك��ي  الرئي�ش  وق��ال 
البيت  يف  ع��ق��ده  �شحايف  م��وؤمت��ر 
الأبي�ش: "�شيكون بو�شعنا توفري 
هذا الدواء ب�شكل فوري"، معتربا 
الو�شع"  "يبدل  ق���د  ذل����ك  اأن 
بالن�شبة ملكافحة فريو�ش كورونا 

امل�شتجد.
امل�شتخدم  ال��ع��الج  ه���ذا  ه��و  ف��م��ا 
اأ�شا�شاً لعالج املالريا وكيف ميكن 
امل�شابني  ع����الج  يف  ي�����ش��اه��م  اأن 

بكورونا؟
امل��ع��ل��وم��ات امل���ت���واف���رة ح���ول هذا 
"احلرة"  مل���وق���ع  وف���ق���اً  ال����ع����الج، 
اأنه يتم جتربته حالياً  ت�شري اإىل 
وال�شني  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات  يف 
واأ����ش���رتال���ي���ا وف��رن�����ش��ا م���ن اأج���ل 
معرفة مدى فائدته لعالج وباء 
كوفيد19- الناجت عن الفريو�ش 

امل�شتجد.
امللياردير  ت�شال  �شركة  موؤ�ش�ش 
قد  ك��ان  ما�شك  اإي��ل��ون  الأمريكي 
اأ�شاد به قبل اأيام ودعا اإىل درا�شته 
لأن����ه اأن���ق���ذ ح��ي��ات��ه ع���ام 2000 

عندما كان م�شابا باملالريا.
وب���ال���ف���ع���ل ه����ن����اك درا�������ش������ات يف 
بينها  م���ن  امل���ت���ح���دة،  ال����ولي����ات 
درا�����ش����ة ي���ق���وم ب���ه���ا ف���ري���ق طبي 
الغرب  يف  ميني�شوتا  جامعة  من 
الأو�شط الأمريكي مب�شاركة نحو 

مري�ش.  1500
ل��ك��ن م���ا ال��ع��ام��ل امل�����ش��رتك بني 
طفيلي،  ي�شببها  ال��ت��ي  امل���الري���ا 
ومر�ش كوفيد19- الذي ي�شببه 

فريو�ش؟
هذه  اأن  اأثبتت  املعملية  التجارب 
العقار امل�شتخدم منذ عام 1944 
لعالج املالريا ميكن اأن ي�شتخدم 

لعالج الفريو�شات اأي�شا.

هل تعمل من البيت؟ 
خّفف التوتر بهذه الطرق

الدول،  من  كثري  يف   2 املرحلة  كورونا  فريو�س  انت�صار  بلوغ  مع 
والتي ميكن فيها اأن تنتقل العدوى داخل بلدان غري التي انت�صر 
الكثري  ن�صحت  واإيطاليا،  واإي��ران  ال�صني  مثل  كبري،  ب�صكل  فيها 
كان  اإذا  البيت  من  بالعمل  موظفيها  وال�صركات  الهيئات  من 
لكنه مثري  البداية،  اأن جتد ذلك مريحًا يف  ذلك ممكنًا. وميكن 

للتوتر مع الوقت من نواٍح 
اإليك ما حتتاج  عديدة. 
معرفته عن م�صادر هذا 

التوتر:
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الأول يف الدولة

جمل�س بن حم عن بعد يدعم مبادرات الدولة �سد كورونا 

جامعة اأبوظبي توؤكد جاهزيتها التامة للتعليم عن ُبعد

للأن�صطة الأكادميية والبحثية امل�صرتكة

مذكرة تفاهم بني اجلامعة الكندية دبي وجامعة ليون الفرن�سية 

•• العني- الفجر 

العامري  �شامل بن حم  بن  ال�شيخ م�شلم  اأ�شاد جمل�ش 
اأبوظبي  لإم����ارة  ال��وط��ن��ي  ال�شت�شاري  املجل�ش  ع�شو 
عن بعد، مبا قامت به دول��ة الإم��ارات يف التعاطي مع 
اإج��راءات وقائية �شارمة منذ  فريو�ش كرونا وتطبيق 

بداية انت�شاره خارج ال�شني.
اأن دول����ة الإم�������ارات ق��دم��ت للعامل  امل�����ش��ارك��ون  واأك�����د 
من��وذج��ا ح�����ش��اري��ا يف م��واج��ه��ة ف��ريو���ش ك��ورون��ا على 
النواحي  اأم��ن��ه��ا يف خم��ت��ل��ف  ل�����ش��م��ان  ك��اف��ة  ال�����ش��ع��د 
ب�شل�شلة  مقرونا  والجتماعية  والقت�شادية  ال�شحية 
ال��ق��رارات والإج�����راءات الح��رتازي��ة وال�شتباقية  م��ن 
التي  الر�شيدة  ال��دول��ة  قيادة  متابعة  اإىل  م�شريين   ..
اهتماماتها ومتنح  راأ�ش  ال�شعب وم�شاحله على  ت�شع 
الأولوية لق�شاياه تطورات املوقف اأول باأول والوقوف 

على كل اجلهود املبذولة يف هذا ال�شدد.
ورحب بن حم بامل�شاركني يف املجل�ش عن بعد ، وهم من 
اأهايل العني ، عددا من امل�شوؤولني و الأ�شدقاء وبع�ش 
ال�شخ�شيات العامة ، موؤكدا اأن قيادة الدولة واأجهزتها 
 ، ك��ورون��ا  تبذل ج��ه��ودا ج��ب��ارة يف �شبيل مكافحة وب��اء 
عرب اإجراءات وقرارات، وا�شرتاتيجية وطنية مدرو�شة 
يف  فعاليتها  واأثبتت  الإ���ش��اب��ات،  من  احل��د  يف  اأ�شهمت 
حماية املجتمع، يف ظل توافر منظومة رعاية �شحية 
مب�شتويات عالية، ظهرت نتائجها يف الإعالن عن �شفاء 

حالت عديدة، وا�شتقرار احلالت الأخرى.
واأ�شاف بن حم ان قيادة الدولة تتابع تطورات العمل 
ب��اأول، وتقف على كل ما يبذل من جهود يف هذا  اأول 
اجلانب، حيث يطمئن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد 
للقوات امل�شلحة ، ال�شعب بتوافر الإمكانات والقدرات، 

التحديات،  عن  النظر  بغ�ش  وغ��ذاء  ودواء  ك��وادر  من 
اأولوية  الدولة هي  اأر���ش  على  النا�ش  �شالمة  اأن  ذلك 

ق�شوى.
ودعا ع�شو املجل�ش ال�شت�شاري الوطني لإمارة ابوظبي 
يف  رئي�شيا  �شريكا  ي��ك��ون  اأن  و�شائله  بجميع  الإع����الم 
الوعي  رف���ع م�شتوى  ال��ف��ريو���ش م��ن خ���الل  م��واج��ه��ة 
ومواجهة ال�شائعات ونقل ال�شورة ال�شحيحة من دون 

تهويل.
ومن جانبه قال عامر بن نا�شر بن �شمران " اإن القيادة 
راأ�ش  على  وم�شاحله  ال�شعب  ت�شع  الإم���ارات  دول��ة  يف 
و�شعب  ال�شعب،  لق�شايا  الأولوية  ومتنح  اهتماماتها، 

الإم��ارات ي�شت�شعر ذلك جيدا، ولذلك فهو يف تالحم 
الثقة ويلتزم توجيهاتها  دائم مع قيادته، يثق بها كل 
ب��ال ح����دود، وه���ذا م��ا تعك�شه الأزم�����ات ال��ت��ي مي��ر بها 
ال��ع��امل الآن، ودول���ة الإم�����ارات ج��زء م��ن ه��ذا العامل، 
وتالحمها  قيادتها  ورع��اي��ة  توجيهات  بف�شل  ولكنها 
وتوا�شل  وتتحداها  الأزم���ات  اأم��ام  ت�شمد  �شعبها،  مع 
جهودها  ك��ل  وت�شخر  ت��وق��ف،  ب��ال  التنموية  م�شريتها 
�شد  واقت�شادها  �شعبها  وحت�شني  حلماية  واإمكاناتها 

كل الأزمات.
الذي  الوقت  "اإنه يف  العامري  واأ�شار �شالح باجلمري 
"كورونا  وب��اء  اأجمع على وقع تف�شي  العامل  يهتز فيه 

امل�شتجد"، تقدم دولة الإمارات للعامل منوذجا ح�شاريا 
متقدما يف التح�شني مبواجهة الفريو�ش على ال�شعد 
ال��ب��ل��د ع��ل��ى خم��ت��ل��ف النواحي  اأم�����ن  ل�����ش��م��ان  ك���اف���ة 
مقرونة  والجتماعية"،  والق��ت�����ش��ادي��ة  "ال�شحية 
ب�شل�شلة اإجراءات احرتازية وا�شتباقية تهدف للتعامل 
"كوفيد  ي�شببها  التي  العاملية  التداعيات  مع  الأف�شل 
متوا�شلة من احلوافز الهادفة ل�شمان  حزم  مع   ،19
قوة القت�شاد الوطني ودعم حيويته، خا�شة اأنه يرتكز 
التطورات  مواكبة  على  وق��ادرة  مرنة  ديناميكية  على 
الدولية خالل اأوقات الأزمات توؤهله للتعامل والتكيف 
من  عنها  ينجم  وم��ا  املت�شارعة  العاملية  التغريات  م��ع 
تقلبات يف ال�شوق. واكد الدكتور بخيت �شامل العامري 
�شخ�ش  كل  يعترب  التي  الوقائية  اجلهود  "ترتافق 
�شريكا فيها بتفهمه لالإجراءات واتباعه الإر�شادات، مع 
نظرة �شمولية لهذه الأزم��ة، بحيث ل توؤثر �شلبا على 
جميع  جهود  ت�شافر  �شّكل  م�شيفا  عامة،  القطاعات 
اجلهات يف الدولة والوعي املجتمعي خط الدفاع الأول 
املزيد  ات��خ��اذ  مت  حيث  املجتمع،  و�شالمة  حت�شني  يف 
ال�شحة  وزارة  اإع��الن  فمنذ  ال�شتباقية،  التدابري  من 
بفريو�ش  اإ�شابة  حالة  ت�شخي�ش  عن  املجتمع  ووقاية 
قادمني  واح��دة  عائلة  من  لأ�شخا�ش  اجلديد  ك��ورون��ا 
يف  ال�شعبية  ال�شني  جمهورية  يف  ووه���ان  مدينة  م��ن 
من  كاملة  جاهزية  الدولة  اأثبتت  املا�شي،  يناير   29
خالل خمتلف اأجهزتها القادرة على كبح �شرعة انت�شار 
املبذولة  اجلهود  وبف�شل  حدته،  من  والتقليل  املر�ش 
والتن�شيق امل�شتمر لدى اجلهات املعنية، التي تهدف اإىل 
جعل الدولة مالذاً اآمناً واحلياة ت�شري ب�شورة طبيعية 
ب�شفافية  بالتعامل  الدولة  ومتيزت  كافة،  بالقطاعات 
تامة يف ما يتعلق بعدد الإ�شابات وطرق التعامل معها، 

وفح�ش املخالطني.

•• اأبوظبي - الفجر 

املوؤ�ش�شات  باإغالق  والتعليم  الرتبية  وزارة  قرار  عقب 
الأكادميية يف الدولة ملدة اأربعة اأ�شابيع، اتخذت جامعة 
منظومة  لتفعيل  ال��الزم��ة  الإج����راءات  كافة  اأبوظبي 
التعليم عن ُبعد والبدء بتقدمي جتربة تعليمية رقمية 
التعليمية  التقنيات  م��ن  �شل�شلة  خ��الل  م��ن  للطلبة 

احلديثة املتوفرة يف اجلامعة.  
امل��ع��ت��م��دة يف  ال��رق��م��ي��ة  وامل�����ش��ادر  ال��و���ش��ائ��ل  وتت�شمن 
يف  املتخ�ش�ش  بورد"،  "بالك  ن��ظ��ام  اأب��وظ��ب��ي  جامعة 
للطلبة  توفر  افرتا�شية  من�شة  وُيعترب  التعلم  اإدارة 
اإ�شافة  رقمية،  تعليمية  م��واد  على  احل�شول  اإمكانية 
الدرا�شية،  والفرو�ش  الختبارات  باإمتام  قيامهم  اإىل 
التي  املن�شة  تيمز"،  "مايكرو�شوفت  برنامج  وكذلك 
واأع�شاء  الطلبة  ب��ني  احل���ي  ال��ت��ف��اع��ل  اإم��ك��ان��ي��ة  ت��وف��ر 
�شمن  التعاون  للطلبة  تتيح  كما  التدري�شية،  الهيئة 
تيمز  مايكرو�شوفت  ويوفر  رقمي.  ب�شكل  جمموعات 
واجهة ت�شاهم يف �شمان ا�شتمرارية العملية التعليمية 
جامعة  وك��ان��ت  الأك���ادمي���ي.  الطلبة  وت��ف��وق  ال�شاملة 
اأبوظبي قد حولت عدداً من خدمات الدعم الأكادميي 
التي تقدمها للطلبة رقمياً مبا يف ذلك خدمات مركز 

ال��ن��ج��اح الأك���ادمي���ي وال��ت��وج��ه والإر�����ش����اد مب��ا ي�شمن 
موا�شلة تقدمي الدعم الالزمة لهم. 

ويف هذا ال�شدد، قال الربوفي�شور فيليب هاميل، نائب 
الوقت  "يف  الطلبة:  لنجاح  امل�����ش��ارك  اجلامعة  م��دي��ر 
ال���ذي ت��وج��ب م��ع خمتلف امل��وؤ���ش�����ش��ات الأك��ادمي��ي��ة يف 
كثري من اأنحاء العامل اأن تغلق اأبوابها ملواجهة انت�شار 
على  اأب��وظ��ب��ي  جامعة  حر�شت  كوفيد19-،  ف��ريو���ش 
والنتقال  ُبعد  عن  التعليم  يف  خرباتها  اإىل  ال�شتناد 
قادرة  اإىل منظومة  الدرا�شية  القاعات  التعليم يف  من 
على موا�شلة العملية الأكادميية ولكن عن ُبعد، حيث 
والإداري��ة يف اجلامعة  التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  عمل 
جنباً اإىل جنب على مدى الأ�شبوعني املا�شيني ل�شمان 

ا�شتمرار تلقي الطلبة ملحا�شراتهم." 
واأ�شاف هاميل: "ن�شع �شحة و�شالمة طلبتنا واأع�شاء 
راأ�ش  على  اجلامعة  يف  والإدارة  التدري�شية  الهيئيتني 
قائمة اأولوياتنا، كما نحر�ش على القيام بدور حموري 
يف جهود وقف انت�شار فريو�ش كوفيد19- حول العامل، 
من خالل التوا�شل الدائم مع املوؤ�ش�شات املعنية وتلقي 
حيث  ال�����ش��اأن،  ب��ه��ذا  يتعلق  فيما  ال��الزم��ة  التوجيهات 
نوا�شل الطالع على الو�شع عن كثب، كما نعمل على 
حال  يف  ُبعد  ع��ن  التعلم  و�شائل  م��ن  مزيد  ا�شتك�شاف 

دعت احلاجة اإىل ا�شتخدامها. 
وكانت جامعة اأبوظبي قد اعتمدت جملة من الإجراءات 
الوقائية والحرتازية الالزمة ل�شمان �شحة و�شالمة 

ال��ت��ام من  ال��ط��ل��ب��ة وال��ع��ام��ل��ني،  م��ن خ���الل التن�شيق 
والربوتوكولت  ال��ت��و���ش��ي��ات  وات���ب���اع  امل��ع��ن��ي��ة  اجل��ه��ات 

ال�شادرة عنها. 

•• دبي — الفجر: 

عقد كلٌّ من اجلامعة الكندية وجامعة ليون �شراكة 
وبحثية  اأك���ادمي���ي���ة  اأن�����ش��ط��ة  لإط�����الق  بينهما  ف��ي��م��ا 
م�شرتكة عقب توقيع مذكرة تفاهم م�شرتكة يف دبي 

موؤخًرا. 
رئي�ش  ���ِش��لِّ��ي،  ك��رمي  الربوف�شيور  امل��ذك��رة  على  ���ع  وقَّ
اجل��ام��ع��ة ال��ك��ن��دي��ة دب����ي، وال��ربوف�����ش��ي��ور خ��ال��د بو 
�شعادة بطي  ليون يف ح�شور  رئي�ش جامعة  عبداهلل، 
�شعيد الكندي، رئي�ش جمل�ش اأمناء اجلامعة، وال�شيد  
جاك كومبي، رئي�ش جامعة جان مولني ليون، وال�شيد 
الين جاليانو، نائب رئي�ش ليون الكربى، ولفيف من 

كبار امل�شوؤولني والأكادمييني باجلامعة الكندية. 
الأن�شطة  م��ن  جمموعًة  التفاهم  م��ذك��رة  ت�شتهدف 
جديدة،  ب��رام��ج  اإط����الق  ا�شتك�شاف  م��ث��ل  ال��ت��ع��اون��ي��ة 
وت��ط��وي��ر ب��رن��ام��ج ل��دب��ل��وم ال���ت���دري���ب م���ع ع����دد من 
امل��وؤ���ش�����ش��ات الأع�����ش��اء يف ج��ام��ع��ة ل��ي��ون، وك���ذا تبادل 
الهيئات الأكادميية والطالب. تناولت املذكرة تبادل 

وت��ن��ف��ي��ذ م�شروعات  ال��ب��ح��ث��ي��ة،  وامل�����واد  امل��ط��ب��وع��ات، 
والتدري�ش  الأب���ح���اث  ت��ط��وي��ر  جم���ال  يف  م�����ش��رتك��ة 
وثقافية  فنية  مبادرات  واإع��داد  التعليمية،  والهئيات 

ترمي اإىل ثقل امل�شاركة املجتمعية.
ح الربوف�شيور كرمي �ِشلِّي يف حفل توقيع مذكرة  �شرَّ
كبرية  فر�شة  ال�شراكة  هذه  "متثل  قائاًل:  التفاهم 
للجامعة الكندية دبي وطالبها؛ اإذ ت�شمح لنا باإطالق 
ب��رام��ج ج��دي��دة، ومت��ك��ني باحثينا الأك��ادمي��ي��ني من 
برامج  تطوير  يف  ليون  جامعة  خربة  من  ال�شتفادة 
اللغة  ثنائية  فرانكفونية  واإط��الق  م�شرتكة،  بحثية 
تطوير  اإىل  ت�شل  قد  ورمب��ا  واإجنليزية(،  )فرن�شية 
وعربية(.  وفرن�شية  )اإجنليزية  اللغة  ثالثية  برامج 
الأبحاث  على  جوهرها  يف  اجل��دي��دة  ال�شراكة  تركز 
ابتكار مثلث تعليمي  اإىل  والبتكار والريادة، وت�شعى 

يجمع بني اأوروبا وكندا وال�شرق الأو�شط".
بو عبداهلل، رئي�ش جامعة  اأ�شاف الربوف�شيور خالد 
ل��ي��ون ق��ائ��اًل: "اإنه مل��ن دواع���ي ���ش��رورن��ا اإط���الق هذه 
ال�شراكة التي نرى اأنها �شتكون بادرَة اإطالِق العديد 

من امل�شروعات واملبادرات امل�شرتكة. ن�شتهدف م�شاركة 
بيننا  الطالب  وتبادل  العلمية،  والدرجات  التدريب 
م��ًع��ا تطوير  دب���ي. ميكننا  ال��ك��ن��دي��ة  وب���ني اجل��ام��ع��ة 

م�شروعات عاملية م�شرتكة".
��ب ال�����ش��ي��د: ج���اك ك��وم��ب��ي، رئ��ي�����ش م��ول��ني ليون   ع��قَّ
اجلامعة  وب��ني  بيننا  التعاون  يرتفع  "�شوف  ق��ائ��اًل: 
اأن  اإىل  ونتطلع  ج��دي��د،  م�شتوى  اإىل  دب��ي  الكندية 
اأع�����ش��اء جامعة احت��اد ليون  ت�شبح دب��ي واح���دة م��ن 

للجامعات يف امل�شتقبل العاجل".
علَّق نائب رئي�ش ليون الكربى الين جاليانو قائاًل: 
اأكادميي  ومركز  مزدهر  جتاري  م�شروع  ليون  " اإن 
متميز. لقد حققنا منًوا متزايًدا على مدار ال�شنوات 
بني  التعاون  ثمار  روؤي���ة  وي�شعدنا  املا�شية،  القليلة 
ليون ودبي يف خمتلف املجالت مثل التجارة والنقل 
م�شاره  ال��ت��ع��اون  ه���ذا  ي�شتكمل  وال��ي��وم  وال�����ش��ي��اح��ة، 
التعاون  ه��ذا  اأن  نعتقد  اجل��ام��ع��ي.  التعليم  لي�شمل 
ال�شنوات  ال��ن��واح��ي يف  م��ن  امل��زي��د  �شيتو�شع لح��ت��واء 

املقبلة".

فرن�شا  يف  اتيان  و�شانت  ليون،  يف  ليون  جامعتا  ُتعد 
مركًزا مرموًقا للتعليم العايل والأبحاث يتكون من 
12 موؤ�ش�شة ع�شو و25 موؤ�ش�شة زميلة؛ وي�شت�شيف 
ما يزيد على 140000 طالبا من بينهم 20000 
ا 17 كلية   طالب دويل. ي�شم هذا ال�شرح العلمي اأي�شً

ال بها 5400 طالب دكتوراة. للدكتوراة  م�شجَّ
2006، وهي  دب���ي يف  ال��ك��ن��دي��ة  ت��اأ���ش�����ش��ت اجل��ام��ع��ة 
ت��ق��دم ب��رام��ج ق��ائ��م��ة ع��ل��ى امل��ن��ه��ج ال��ك��ن��دي، ك��م��ا اأنها 
واإجراء  العايل  تعليمهم  لتلقي  الطالب  بوابة  متثل 
اأبحاثهم واحل�شول على فر�ش عمل يف كندا. تقدم 
العديد  ال��ربام��ج يف  م��ن  ك��ب��رية  اجل��ام��ع��ة جمموعة 
املعمارية  ال��ه��ن��د���ش��ة  جم����الت  يف  التخ�ش�شات  م��ن 
والعلوم،  والآداب  والت�����ش��ال،  ال��داخ��ل��ي،  والت�شميم 
بال�شتفادة  للطالب  ي�شمح  مبا  والإدارة،  والهند�شة 
الت�شنيف  ع��ل��ى  احل��ا���ش��ل��ة  التعليمية  العملية  م��ن 
احلادي والأربعني على امل�شتوى الإقليمي والثامن يف 
دولة الإمارات العربية املتحدة وفًقا لت�شنيف كيو ا�ش 

للجامعات يف املنطقة العربية.

عرب تطوير حزمة من احللول املتنوعة والأدوات واملوارد
دائرة التعليم واملعرفة توؤ�س�س بنية حتتية 

متينة لنظام التعليم عن ُبعد يف اإمارة اأبوظبي
•• اأبوظبي - الفجر 

الأ�شبوعني  خ��الل  ب��ت��ف��اٍن  اأب��وظ��ب��ي  يف  وامل��ع��رف��ة  التعليم  دائ���رة  عملت 
اإمارة  يف  التعليمية  ال�شراكات  ومدار�ش  اخلا�شة  املدار�ش  مع  املا�شيني 
اأبوظبي، وال�شركات املخت�شة يف جمالت تقنية املعلومات والت�شالت، 
العمل  �شيبداأ  والتي  ُبعد،  التعليم عن  املدار�ش لإط��الق عملية  لتجهيز 
اإىل  ا�شتناداً  وياأتي ذلك  22 مار�ش.  الأح��د  اعتباراً من يوم  بها ر�شمياً 
قرار وزارة الرتبية والتعليم الذي يق�شي بتعطيل املدار�ش موؤقتاً، �شمن 
التدابري الحرتازية والإجراءات الوقائية املتخذة على امل�شتوى الوطني 
للحد من انت�شار فريو�ش كوفيد19-. ول�شمان جناح منظومة التعليم 
ال�شراكات  مدار�ش  من  مدر�شة  و13  خا�شة  مدر�شة  عن ُبعد يف 204 
التعليمية يف خمتلف اأنحاء الإمارة، اأطلقت دائرة التعليم واملعرفة حزمة 
على  توؤثر  قد  التي  التحديات  كافة  تبديد  اإىل  الرامية  امل��ب��ادرات  من 
ا�شتمرارية العملية التعليمية. فبالإ�شافة اإىل تدريب الكوادر التعليمية 
من  متميزة  ب�شبكة  مدعومة  الدائرة،  جهود  �شملت  مهاراتهم،  وتعزيز 
املعمق  التقييم  والتكنولوجيا،  التعليم  قطاعات  يف  املخت�شني  ال�شركاء 
والختبارات ال�شاملة ملختلف من�شات التعليم عن ُبعد، و�شوًل اإىل اأدق 
التفا�شيل التي ت�شمن توفري اإمكانية الو�شول واحل�شول على التعليم 

ب�شهولة وي�شر.  
ويف هذا ال�شدد، قالت معايل �شارة م�شلم، رئي�ش دائرة التعليم واملعرفة: 
لإدارة  الوطنية  الهيئة  ق��رار  فيها  �شدر  التي  الأوىل  اللحظة  "منذ 
املوؤقت للمدار�ش، حفاظاً على  بالتعطيل  الطوارئ والأزم��ات والكوارث 
�شالمة طلبتنا من انت�شار فريو�ش كوفيد19-، اتخذنا كافة الإجراءات 
اأن  نعلم  ُبعد. نحن  التعليم عن  لتفعيل منظومة  والالزمة  ال�شرورية 
املتميزة  ا�شتثنائية، والإجن��ازات  الظروف ال�شتثنائية حتتاج لإج��راءات 
عمل  نتاج  اإل  هي  ما  املا�شية  القليلة  الأي���ام  م��دى  على  حققناها  التي 
جماعي يعك�ش التما�شك املجتمعي والحت��اد يف �شبيل حتقيق الأهداف 
املجتمع  تكاتف جلهود كافة فئات  �شهدناه من  اأعتز مبا  واأن��ا  املن�شودة. 
لتذليل العقبات، من اأع�شاء الهيئات التدري�شية و�شوًل اإىل �شركائنا يف 
القطاع اخلا�ش. مهمتنا يف دائرة التعليم واملعرفة هي متكني التعليم، 
ح�شول  ل�شمان  واإ���ش��رار  بعزمية  بالعمل  �شن�شتمر  املنطلق،  ه��ذا  وم��ن 

اأبنائنا الطلبة على تعليم عايل اجلودة." 
زمام  ال��دائ��رة  اأخ���ذت  بفاعلية،  ُبعد  ع��ن  التعليم  نظام  اإط���الق  وب��ه��دف 
وا�شتعداداتها، وذلك من  املدار�ش  بتقييم مدى جاهزية  املبادرة وبداأت 
ممثلي  بح�شور  مار�ش،   2 ي��وم  طارئة  تخطيط  جل�شات  تنظيم  خ��الل 
وم����دراء اأك���ر م��ن 160 م��در���ش��ة خ��ا���ش��ة يف الإم�����ارة، ليتم ب��ع��د ذلك 
200 خطة عمل ل�شتمرارية التعليم يف املدار�ش، والتي قامت  تقدمي 
الدائرة بتقييمها وحتديد الثغرات والدعم املطلوب ل�شّدها خالل فرتة 

قيا�شية. 
وا�شتطاعت الدائرة بنجاح اأن تنظم عمليات تبادل اخلربات بني املدار�ش، 
بعد  ع��ن  التعليم  جم��ال  يف  املتقدمة  للمدار�ش  الفر�شة  اأت��اح��ت  حيث 
لتقدمي الدعم للمدار�ش الأخرى الأقل جتهيًزا. وكان قد مت الإعالن 
63 مدر�شة )كل  9 مار�ش، نتج عنها دمج خ��ربات  املبادرة يف  عن هذه 
مدر�شة ت�شارك خربتها مع مدر�شة واحدة اأخرى(، الأمر الذي ي�شهم يف 

تعزيز �شبل تبادل املعرفة وال�شتخدام الأمثل للموارد. 
ويف اإطار جهودها الرامية اإىل تعزيز جاهزية املدار�ش للتعامل مع نظام 
الأ�شبوعني  خالل  واملعرفة  التعليم  دائ��رة  ا�شت�شافت  ُبعد،  عن  التعليم 
اللقاءات  من  �شل�شلة  "مايكرو�شوفت"،  �شركة  مع  بال�شراكة  املا�شيني، 
و16  و12   11 يف  مدر�شة   132 من  اأك��ر  من  للمعلمني  التدريبية 
مار�ش، لتعريفهم باأف�شل املمار�شات لتوفري ال�شفوف الفرتا�شية. كما 
اأن�شاأت الدائرة اأي�شاً من�شة رقمية مل�شاركة ونقل املعرفة، ت�شم 1،014 
واملواد  التعليمية  امل���وارد  اإىل  الو�شول  للمعلمني  تتيح  تعليمياً،  ملفاً 

الالزمة لتقدمي جتربة تعليمية رقمية �شل�شلة للطلبة. 
ال��دائ��رة قنوات  م��وؤق��ت��اً، خ�ش�شت  امل��دار���ش  ع��ن تعطيل  الإع���الن  ومنذ 
�شتة  الأم��ور من خ��الل  واأول��ي��اء  وامل��دار���ش والطلبة  ات�شال للح�شانات 
لهذا  تخ�شي�شهما  مت  اإلكرتونيني  وبريدين  �شاخنة  ات�شال  خطوط 
ال��غ��ر���ش. وح��ت��ى ت��اري��خ��ه، جن��ح��ت ال���دائ���رة يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع اأك���ر من 
1،116 ر�شالة اإلكرتونية واردة من  من  واأكر  واردة،  مكاملة   2،000

اأولياء اأمور ومعلمني. 
واأ�شافت معايل �شارة م�شلم: "تربعت جهود تعزيز منظومة التعليم عن 
ُبعد على راأ�ش قائمة اأولوياتنا خالل الأ�شبوعني املا�شيني، حيث عملنا 
على مدار ال�شاعة مع الكوادر التعليمية وال�شركاء املخت�شني يف قطاعات 
على  امل��دار���ش  ق��درة  ل�شمان  والت�شال  املعلومات  وتقنية  التكنولوجيا 
انقطاع.  ودون  الكفاءة  م�شتويات  باأعلى  تتمتع  تعليمية  جتربة  توفري 
فمن خالل ت�شخري اأحدث التقنيات والتكنولوجيا املتاحة حالًيا، بدعم 
من �شركائنا الكرام، ا�شتطعنا اأن نرتقي بنظام التعليم عن ُبعد نحو اآفاٍق 
جديدة. كما عملنا بجهد لتبديد خماوف اأولياء الأمور حول النقطاع 
املحتمل يف م�شرية اأبنائهم التعليمية، ويف غ�شون اأ�شبوعني فقط، قمنا 
بتطوير جمموعة من احللول املتكاملة التي متّكن الطلبة من موا�شلة 

التعّلم يف بيئة اآمنة من منازلهم." 
"األف للتعليم"،  ���ش��رك��ة  امل�����ش��ت��م��رة م��ع ك��ل م��ن  ال�����ش��راك��ات  ك��ج��زء م��ن 
دائرة  ا�شتطاعت  وغريها،  دوجو"،  و"كال�ش  تيمز"،  و"مايكرو�شوفت 
ح�شب  ال��الزم��ة،  باملن�شات  امل��دار���ش  ك��اف��ة  جتهز  اأن  وامل��ع��رف��ة  التعليم 
احتياجاتها، ودون اأي ر�شوم باملقابل. ومن خالل ال�شراكة ال�شرتاتيجية 
للتعليم"،  "األف  "اأمازون" و�شركة  و�شركة  واملعرفة  التعليم  دائ��رة  بني 
الالزمة  والأدوات  اللوحية  بالأجهزة  والطلبة  املدار�ش  الدائرة  �شتزود 
لدخول نظم التعليم عن ُبعد. وبالتعاون مع �شركة "دو"، عملت الدائرة 
يقطنها  التي  املناطق  خمتلف  يف  الإن��رتن��ت  خدمة  توافر  �شمان  على 
الطلبة. وحتى تاريخه، توفر الدائرة اأكر من 15،150 جهازا لوحيا، 
"ماي  جهاز  و3،000  الإن��رتن��ت،  بخدمة  م���زودة  �شريحة  و7،000 

فاي". 
ومع تفعيل منظومة التعليم عن ُبعد يف املدار�ش، و�شعت دائرة التعليم 
واملعرفة كافة الإجراءات الالزمة ل�شمان توا�شل الطلبة واأولياء الأمور 
مع الفرق املعنية يف املوؤ�ش�شات التعليمية بغر�ش تو�شيل الأجهزة وحل 

التحدّيات التقنية وتوفري املواد التعليمية.  

�ش�ؤون حملية
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الوزن  من  للتخل�س  فارغة(  معدة  )على  الريق  على  املاء  �صرب  وهي  الن�صيحة،  هذ  �صمعت  اأنك  بد  ل 
الزائد، ولكن املذهل اأنها قد تكون �صحيحة، ولكن كيف؟

املاء مكون اأ�صا�صي يف اجل�صم، اإذ ي�صكل ما ن�صبته 60% من الوزن، وهو �صروري للقيام بالعديد من الوظائف، 
وعدم توفري احتياجات اجل�صم من املاء �صيوؤدي اإىل عواقب قد ت�صل اإىل املوت.

واإذا كان ال�صخ�س ي�صتطيع البقاء من دون طعام لأيام ورمبا اأ�صابيع، وذلك يعتمد على ما يحتويه ج�صمه 
من دهون، فاإنه ل ي�صتطيع البقاء من دون ماء لأكرث من ب�صعة اأيام، لأن املاء يحمي اأج�صامنا من اجلفاف، 

كما اأنه �صروري للحفاظ على وظائف اأجهزة اجل�صم املختلفة مبا فيها اجلهاز الع�صبي والع�صلت.

وهناك وظائف كثرية للماء مثل:
- حمل املواد املغذية يف اجل�شم.

خارج  خالله  من  تطرح  التي  الف�شالت  نقل   -
اجل�شم.

- ي�شكل و�شطا تذوب فيه الفيتامينات واملعادن 
تكّون  )التي  الأمينية  والأحما�ش  وال�شكريات 
الربوتينات( مما ميّكن اجل�شم من ا�شتخدامها 

يف عملية الأي�ش و�شناعة الطاقة.
- ي�شّكل مادة زلقة تخفف الحتكاك بني اأجزاء 
اجل�����ش��م امل��خ��ت��ل��ف��ة، ومت��ت�����ش ال�����ش��دم��ات نظرا 

لطبيعته ال�شائلة.
عملية  يف  دوره  ع��رب  اجل�����ش��م  ح����رارة  تنظيم   -
اإف��راز العرق بتبخره ممت�شا احل��رارة الفائ�شة 

يف الأن�شجة.
- يعطي الدَم حجمه ويحافظ على �شغطه من 

الهبوط.
ال��دم، وهذا  املاء ينخف�ش حجم  - وعندما يقل 
ي��ح��ف��ز ج�����زءا م���ن ال����دم����اغ ا���ش��م��ه حت���ت املهاد 
الإ�شارات  من  �شل�شلة  ليطلق  )هيبوثالما�ش( 
جتعلنا ن�شعر بالعط�ش، مما يدفعنا ل�شرب املاء 
احل�شول  يف  اجل�شم  ف�شل  اإذا  اأم���ا  وتعوي�شه. 
على املاء فتظهر عليه اأعرا�ش التعب وال�شعف 
القدرة  فقدان  اإىل  تتطور  ثم  ال�شهية،  وفقدان 
على النوم و�شعف الرتكيز وت�شارع التنف�ش، ثم 

تنتهي باملوت.
لرتين  عن  يقل  ل  ما  ب�شرب  الأط��ب��اء  ويو�شي 
اجل�شم  ي��ق��وم  يوميا حتى  امل���اء  م��ن  ث��الث��ة  اإىل 

ب��وظ��ائ��ف��ه احل���ي���وي���ة، وت���ق���ّل خم��اط��ر احل�شى 
حجم  نق�ش  احتمالها  من  يزيد  التي  الكلوية 

البول وارتفاع تركيزه.
والبول  اجللد  عرب  اجل�شم  من  امل��اء  يخرج  ول 
ويجب  اأي�شا.  الرئتني  خ��الل  من  واإمن��ا  فقط، 
من  كافية  كمية  على  يحافظ  اأن  الإن�شان  على 
ال�شوائل يف ج�شمه حتى تعمل الأجهزة ب�شال�شة، 
لذلك ُين�شح بعدم النتظار حتى ن�شعر بالعط�ش، 

بل يجب �شرب املاء من حني لآخر.
ولكن هل تعلم اأن �شرب املاء اأول �شيء يف ال�شباح 

فج�شمك  ال�شحية؟  ال��ف��وائ��د  م��ن  ال��ع��دي��د  ل��ه 
ولذلك  ت�شتيقظ،  ع��ن��دم��ا  امل���اء  ي�شتهي  ي��ك��ون 
�شحتك  و�شتكون  امل���اء،  م��ن  ك��وب  ���ش��رب  عليك 

اأكر حيوية.
-التي  اليابانيات  الن�شاء  ب�شرة  �شر  اإن  وي��ق��ال 
تبدو وكاأنها م�شنوعة من اخل��زف اخل��ايل من 
وهو  التقليد،  هذا  اليابانيني  لدى  اأن  العيوب- 
�شرب املاء على معدة فارغة بعد ال�شتيقاظ كل 

�شباح.

فوائد �صرب املاء �صباحا:
ت�شتمر  التي  النوم  ففرتة  اجل�شم،  ترطيب   1-
اأي  ���ش��اع��ات ط��وي��ل��ة دون  ث��م��اين  اإىل  ���ش��ت  م���ن 

ا�شتهالك للمياه، 
ولذلك فاإن �شرب كوبني اأو ثالثة اأكواب من املاء 
مبا�شرة عند ال�شتيقاظ طريقة جيدة لرتطيب 

اجل�شم ب�شرعة.
وحتريكها. الأمعاء  اإيقاظ   2-

فاجلفاف  ل��دي��ك،  اليقظة  م�شتوى  زي���ادة   3-
ت��ع��اين من  ي����وؤدي للتعب والإره������اق وي��ج��ع��ل��ك 
بعد  ���ش��يء  اأي  ت�شتهلك  اأن  دون  م��ن  اجل��ف��اف. 
ال�شباح  ت�شتوعبه يف  ما  اأول  ف��اإن  فرتة طويلة، 

ميكن اأن يكون �شدمة للج�شم.
ي�شبح  ب��ح��ي��ث  الأي���������ش،  ع��م��ل��ي��ة  حت��ف��ي��ز   4-
احلرارية،  ال�شعرات  م��ن  امل��زي��د  يحرق  اجل�شم 

مما ي�شاعد على التحكم بالوزن اأو اإنقا�شه.
وتاألقها. الب�شرة  حت�شني   5-

الوزن. تخفي�ش   6-

كيف ميكن اإنقا�س الوزن؟
اجل�شم  يجعل  مم��ا  الأي�����ش،  معدل  زي���ادة   1-

يحرق عددا اأكرب من ال�شعرات احلرارية.
عام  ن�شرت  اأمريكية  طبية  لدرا�شة  وفقا   2-
يومًيا  امل��ي��اه  م��ن  امل��زي��د  ���ش��رب  ف���اإن   ،2016
اأوزانهم،  ع��ل��ى  ي�����ش��ي��ط��رون  الأ���ش��خ��ا���ش  يجعل 
وي��ح��ّد م��ن ام��ت�����ش��ا���ش اجل�����ش��م ج��رع��ات زائدة 
امل�شبعة  وال��ده��ون  وال�����ش��ودي��وم  ال�شكريات  م��ن 

التي توؤدي لالإ�شابة باأمرا�ش القلب.
الأمريكية  اإلينوي  بجامعة  الباحثون  واأو���ش��ح 

اأن �شرب املزيد من املاء يومًيا يقلل ن�شب ال�شكر 
درا�شتهم  نتائج  ح�شب  ب��ال��دم،  وال��ك��ول�����ش��رتول 

املن�شورة مبجلة )التغذية الب�شرية(.
اأكواب  تناول ثالثة  اأن  الباحثون  ه��وؤلء  ووج��د 
الكلي  الطاقة  ا�شتهالك  يومًيا خّف�ش  املاء  من 
لدى امل�شاركني بالدرا�شة مبقدار 205 �شعرات 
امت�شا�ش  ن�شب  خف�ش  ك��م��ا  ي��وم��ًي��ا،  ح��راري��ة 

اجل�شم لل�شوديوم والدهون امل�شبعة.
اأن  اإىل  -3 ي�شري موقع )ميديكل نيوز توداي( 
احلرارية  ال�شعرات  ح��رق  م��ن  يزيد  امل��اء  �شرب 

باجل�شم، م�شيفاً اأن املاء ي�شاعد اأي�شاً يف تثبيط 
ال�شهية وال�شيطرة على اجلوع. ف�شرب كوب من 
اأن ي�شاعد يف احلد  املاء قبل تناول الأكل ميكن 

من اأكل الوجبات اخلفيفة وغري ال�شرورية.
فاإن  الأملانية  )فوكو�ش(  جملة  ملوقع  وفقا   4-
�شرب كاأ�ش ماء كبري مبا�شرة بع�ش ال�شتيقاظ 
لأن  ال�شحة،  على  اإيجابي  تاأثري  له  النوم  من 
عمليات  ُيح�شن  ف��ارغ��ة  م��ع��دة  على  امل���اء  ���ش��رب 
جتديد اخلاليا والتطهري التي يقوم بها اجل�شم 

تلقائياً كل ليلة، ويقوي من فعالية الكبد.

كيف ت�صتهلك املاء؟
فور  امل��اء  من  اأك��واب  ثالثة  �شرب  ميكنك   1-

ا�شتيقاظك وقبل تناول طعام الإفطار.
-2 يقول البع�ش اإن �شرب كوبني من املاء قبل 
ث��الث��ني دق��ي��ق��ة م���ن وج��ب��ات��ك ث���الث م����رات يف 
اأ�شبوًعا قد ي�شاعد يف خ�شارة ما   12 اليوم ملدة 

ي�شل اإىل كيلوغرامني من وزن اجل�شم.
ال�شباحية  ال��ع��ادات  م��ن  امل���اء  ���ش��رب  ُي��ع��د   3-
ال�����ش��ائ��ع��ة يف ع���دة ب���ل���دان، ف��ف��ي ال��ي��اب��ان مثاًل 
قواعد  عدة  اليابانية  الطبية  اجلمعية  و�شعت 
اأبرزها  املاء على معدة فارغة. ومن بني  ل�شرب 
�شرب ما يقارب ن�شف لرت من املاء مبا�شرة بعد 
�شغري  بكاأ�ش  ال��ب��دء  ُيف�شل  حيث  ال�شتيقاظ، 
على  ع��الوة  تدريجياً.  الكمية  وزي���ادة  امل��اء  م��ن 
ذل���ك، الن��ت��ظ��ار ح���وايل 45 دق��ي��ق��ة ث��م تناول 
اأورد موقع  الإف��ط��ار بعد ذل��ك، ح�شب ما  وجبة 

)فوكو�ش( الأملاين.

يحمي اأج�صامنا من اجلفاف ويحافظ على وظائف اأجهزة اجل�صم املختلفة

�سرب املاء على معدة فارغة..  للتخل�س من الوزن الزائد

 ويف ال�شني، كانت حالت الوفاة الرئي�شية ناجتة عن ال�شكتة 
الدماغية واأمرا�ش القلب التاجية.

وق����ام ب��اح��ث��ون م���ن م��وؤ���ش�����ش��ات ���ش��ي��ن��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة بتحليل 
خ�شائ�ش ال�شاي وفوائده ال�شحية، وتو�شلوا اإىل اأن تناول 
هذا امل�شروب ب�شكل منتظم، وخا�شة ال�شاي الأخ�شر، يقلل 
من الوفيات الناجمة عن هذه الأمرا�ش وخماطر التعر�ش 

لها.
ون�����ش��رت ال��درا���ش��ة يف امل��ج��ل��ة الأوروب����ي����ة لأم���را����ش القلب 
الوقائية، وا�شتخدم العلماء بيانات تتعلق بحوايل مئة األف 
منهم   31.6% ال�شينيني،  البالغني  من  و902  �شخ�ش 

ي�شربون ال�شاي ثالث مرات على الأقل يف الأ�شبوع.
�شبع  م��ن  اأك��ر  م��دى  على  اأن��ه  اإىل  ال�شتنتاجات  وخل�شت 
�شنوات من املتابعة، كان عدد نوبات اأمرا�ش القلب والأوعية 
الأ�شخا�ش  لدى  اأقل  ال�شرايني  بت�شلب  املرتبطة  الدموية 
الذين ي�شربون ال�شاي، كما انخف�ش معدل الوفيات بن�شبة 

ت�شل اإىل %30 يف املتو�شط.

ال�صاي الأخ�صر

علم  ق�شم  يف  والباحث  الدرا�شة  من�شق  عن  الكاتبة  ونقلت 
الأوبئة بالأكادميية ال�شينية للعلوم الطبية، دونغفينغ غو، 
اأن خماطر الإ�شابة باأمرا�ش القلب والأوعية الدموية تقل 
�شنوات  ثماين  ملدة  العادة  هذه  ا�شتمرت  اإذا   ،39% بن�شبة 

على الأقل.
ووفقا لنتائج الدرا�شة، كانت الآثار اأكر و�شوًحا مع ال�شاي 
الأخ�شر، على الرغم من اأن ن�شبة امل�شتهلكني الذين اعتادوا 
�شرب ال�شاي الأ�شود كانت �شئيلة ن�شبيا، اأي يف حدود 8%.

الأ���ش��ود مير بعملية تهوية،  ال�شاي  اأن  اإىل  الإ���ش��ارة  وجت��در 
تتاأك�شد  عليها  يحتوي  التي  البوليفينول  م��ادة  ف��اإن  لذلك، 
وتتحلل وتفقد ن�شاطها. وبالتايل، مييل ال�شاي الأخ�شر اإىل 
اأن يكون البديل الأف�شل بف�شل قدرته على اإبطاء اأمرا�ش 
التنك�شية  الع�شبية  والأم��را���ش  الدموية  والأوع��ي��ة  القلب 

)اأمرا�ش ت�شبب العجز وموت اخلاليا(.
واأو�شحت الكاتبة اأن العامِل يف معهد احلفز والبرتوكيماويات 
ج.  فران�شي�شكو  العلمية،  للبحوث  الأعلى  للمجل�ش  التابع 
بلو، يعتقد اأن هذه الدرا�شة �شاملة وكاملة، ولكن هناك �شيء 
اأن  العمل، هو  انتباهي يف هذا  فاجاأه، حيث يقول: ما لفت 

ال�شخ�ش الذي ي�شرب ال�شاي مبعدل ثالث مرات يف الأ�شبوع 
هو م�شتهلك عادي.

ال�����ش��اي الأخ�����ش��ر على حوايل  واأ����ش���اف: يحتوي ك��وب م��ن 
ثمانني ملليغراما من الفالفونويد، مما يعني اأن امل�شتهلك 
ملليغراما   240 ح���وايل  ي�شرب  ل��ل��درا���ش��ة،  وف��ق��ا  ال��ع��ادي، 

اأ�شبوعيا من هذه املركبات امل�شادة لالأك�شدة”.

من ال�صني اإىل الغرب
اأوردت الكاتبة اأن اخلبري ال�شيني دونغفينغ يرى اأن فوائد 
ال�شاي الأخ�شر على ال�شكان الآ�شيويني تختلف عن الغرب، 
اأو  ال�شكر  اإ�شافة  مع  ال�شاي  الغربيون  ي�شرب  ما  غالبا  اإذ 

احلليب، مما قد يوؤدي اإىل فقدان الآثار ال�شحية لل�شاي.
اأو امل�شروبات  اأن الأطعمة الأخرى  وي�شيف من�شق الدرا�شة 
والب�شل  الفلفل  مثل  مماثلة،  مكونات  على  حتتوي  التي 
خيارات  اأي�����ش��ا  ت��ك��ون  اأن  ميكن  امل��ث��ال،  �شبيل  على  وال��ت��وت 

�شحية.
ال�شاي يحمي  املوجود يف  الفالفونويد  باأن  الكاتبة  واأف��ادت 

من اللتهابات ويقلل من الإجهاد التاأك�شدي يف اجل�شم.

�سرب ال�ساي يطيل العمر 
تو�صلت درا�صة حديثة اإىل اأن متو�صط العمر املتوقع للأ�صخا�س الذين ي�صربون ال�صاي 
مبعدل ثلث مرات يف الأ�صبوع هو اأكرث ب�1.26 �صنة، مقارنة مع الأ�صخا�س الذين نادرا 

ما ي�صربون ال�صاي.
)الباي�س(  �صحيفة  ن�صرته  الذي  التقرير  هذا  يف  كورتي�س،  اأغاثي  الكاتبة  وقالت 
الإ�صبانية، اإن اأمرا�س القلب والأوعية الدموية هي ال�صبب الرئي�صي للوفاة يف العامل، 
وذلك وفقا ملنظمة ال�صحة العاملية، حيث توؤدي اإىل حوايل 31% من الوفيات امل�صجلة.
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تعلن حمكمة راأ�ش اخليمة البتدائية – دائرة المور امل�شتعجلة – عن بيع ال�شيارات التالية عن طريق �شركة الإمارات للمزادات �ش.ذ.م.م يف 
متام ال�شاعة اخلام�شة م�شاءاً يوم الربعاء املوافق 25  مار�ش 2020 وعلى من يرغب مبعاينة ال�شيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة املوقع 

اللكرتوين WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة العرتا�ش مراجعة ق�شم التنفيذ املدين اأثناء الدوام الر�شمي.

حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية
دائرة االأمور امل�ستعجلة

#       Owner Name
1    2017 2398/2020   3/78396/ 52000        
2   CRV 2016 2397/2020   3/45733/ 45000     
3    2015 2396/2020   A/32441/ 42000     
4   C 200 2015 2392/2020   16/85324/ 68000       
5   CLS 63 AMG 2012 2394/2020   2/67502/ 58000     
6     2016 2399/2020   3/37619/ 36000      
7    2018 2539/2020   3/82293/ 22000     
8   301 2015 2480/2020   A/10752/ 12000     
9    2015 2483/2020   1/51304/ 12000   
10    2015 2482/2020   1/53068/ 16000     
11    2016 2479/2020   1/66579/ 14000   
12    2010 2478/2020   10/53472/ 15000        
13   RS5 2013 2481/2020   1/30786/ 66000      
14    2016 2484/2020   16/79364/ 17000    
15    2015 2451/2020   B/29214/ 14000     
16    2015 2452/2020   14/37804/ 23000     
17    2019 2453/2020   5/84435/ 65000     
18    2016 2432/2020   3/40554/ 40000 . .    
19    2017 2431/2020   S/84802/ 33000    
20    2017 2209/2020   I/89326/ 44000    
21    2015 2207/2020   L/61498/ 14000    
22    2016 2206/2020   11/32459/ 17000      
23   A7 2017 2205/2020   T/80357/ 62000   
24   GX 460 2017 2211/2020   5/97370/ 125000     
25    2019 2204/2020   10/74253/ 80000     
26    2017 2210/2020   S/85917/ 20000 . . .   
27    2014 2201/2020   F/74735/ 17000   
28    2015 2197/2020   U/89655/ 38000     
29    2013 87/2020   11/27291/ 24000   
30     2016 2476/2020   16/33709/ 47000   
31   9    2017 2196/2020   M/16885/ 50000   
32   WRX 2013 2199/2020   13/87713/ 20000   
33     2019 2193/2020   F/30310/ 48000     
34   BMW X5 2012 2200/2020   W/62372/ 25000    
35    2014 2213/2020   C/65987/ 12000       
36    2017 2198/2020   15/56307/ 17000   
37    2008 2214/2020   1/69100/ 32000     
38   MG 350 2016 2212/2020   S/29947/ 9000        
39   MG 350 2016 2194/2020   S/29940/ 9000        
40   2013 2192/2020   5/60620/ 68000      
41   2016 2195/2020   S/38507/ 55000     
42   9    2012 2215/2020   K/92165/ 15000   
43    2013 2202/2020   T/98450/ 70000   
44   GX 460 2015 2203/2020   40119/ / 87000   
45     2016 2208/2020   15/10651/ 39000    
46    2016 16863/2019   12/62502/ 45000    
47     2015 1189/2020   B/82798/ 55000   
48    2014 1188/2020   Q/52241/ 35000     
49    2015 2498/2020   15/53043/ 30000       
50    2018 2492/2020   11/81132/ 48000    
51    2019 2497/2020   W/47818/ 17000    
52    2014 2529/2020   T/82162/ 12000    
53    2015 2500/2020   H/33064/ 87000   
54    2019 2496/2020   W/24967/ 28000    
55    2012 2493/2020   12/46076/ 9000   
56    2015 2494/2020   V/73676/ 19000    
57    2015 2495/2020   16/60982/ 19000   
58    2016 2499/2020   S/86950/ 18000     
59    2016 2487/2020   3/24948/ 38000     
60   ASX 2017 2486/2020   17/37358/ 30000      
61   SRX 2011 2491/2020   A/53155/  18000     
62    2013 2488/2020   2/38482/ 22000      
63   E350 2009 2485/2020   A/55383/  20000    
64   i 535   2013 2490/2020   1/73970/ 22000      
65    2014 2489/2020   5/11274/ 14000      
66    2016 2162/2020   16/41876/ 24000      
67     H3.0FT 2009 829/2018 A/42711/  22000           
68      2007 829/2018 19348/  / 16000           
69     4  2008 829/2018 A/68957/  12000           
70     HD 65 2007 829/2018 29369/  / 8000           
71     4  2008 829/2018 B/54471/  12000           
72      2008 829/2018 /51468/  13000           
73      2007 829/2018 /37018/  19000           
74     L200 2008 829/2018 /49817/  6500           
75      2008 829/2018 /36485/  11000           
76      2008 829/2018 /41628/  8000           
77      2008 829/2018 A/69015/  3000           
78      2006 829/2018 /21902/  23000           
79     L200 2008 829/2018 /53934/  7500           
80        2006 829/2018 /20948/  17000           
81    2017 2189/2020   C/25658/  22000     
82    2017 2187/2020   17/25658/ 25000     
83   250 2014 1113/2020   C/12670/ 28000     
84      2008 1106/2020   15669/ / 12000   
85    2017 989/2020   12/62449/ 90000     
86    2015 1404/2020   Q/55848/ 38000    
87   408 2014 1036/2020   10/51564/ 13000    
88    2014 1028/2020   10/76407/ 9000   
89    2014 347/2020   K/60492/ 19000      
90   2011 241/2020   12/41428/ 8000     
91   2014 239/2020   11/49712/ 26000     
92  IL 740   2015 1385/2020   K/86186/ 50000        
93     2015 1024/2020   U/26435/ 17000   
94   G 63 2015 263/2020   I/6900/  165000    
95    2013 18198/2019   17/94756/ 14000      
96    2013 16954/2019   14/87402/ 18000     
97    2014 14870/2019   14/94877/ 14000   
98    2016 14828/2019   A/83022/  15000      
99    2013 307/2019   11/84519/ 28000     
100    2016 19661/2019   67154/ / 15000        
101   2010 28849/2018   49755/ /  13000       
102  p420 2009 55/2007 A/54594/  50000          
103  _ 55/2007 A/42755/  50000          
104          2009 1574/2019 B/80236/  9000         
105           2008 1574/2019 B/86510/  7500         
106         BF106 2007 1574/2019 B/31879/  7400         
107          2007 1574/2019 B/31882/  7500         
108         _ 2007 1574/2019 B/33425/  7400         
109         FH12 2004 1574/2019 B/95753/  19000         
110         FH12 2005 1574/2019 B/95828/  25000         
111          2008 1574/2019 C/54381/  7800         
112          2007 1574/2019 B/33104/  3700         
113          2009 1574/2019 B/53932/  13800         
114          2010 1574/2019 A/14273/  12000         
115         FH12 2006 1574/2019 B/95752/  45000         

لإعالناتكم يف 
يرجى الت�صال على

هاتف:024488300 - فاك�س:024489891
email:advt@alfajrnews.ae

�لعدد 12889 بتاريخ 2020/3/22   
�إعالن مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�شر 

ن�شر )الإعالن املو�شح اأدناه( على نفقة طالبة الإعالن 
ال�شيدة/ يا�شمني يحيى عبداحلميد )اجلن�شية : م�شر( 

مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�شر 
�شادرة من حمكمة ال�شارقة ال�شرعية )حمكمة الأ�شرة( 

يف الدعوى رقم )2020/121( م )اأحوال �شخ�شية( 
اىل املدعي عليه / نادر �شيد نادر ال�شناوي - وجن�شيته / م�شر 

العنوان / جمهول حمل الإقامة 
حيث ان املدعية / يا�شمني يحيى عبداحلميد اأقامت عليك لدى هذه املحكمة الدعوى اأعاله والتي تطلب فيها : 
)الطالق لل�شرر - موؤخر ال�شداق - نفقة عدة - متعة الطالق - احل�شانة - نفقة الأبناء - اجرة حا�شنة - اأجرة 
�شكن - دفع فواتري الكهرباء والغاز والنرتنت - وم�شاريف درا�شية - بدل اثاث - تاأمني �شحي لالأبناء( فيقت�شي 
ح�شورك اأمام قا�شي الدائرة الثانية باملحكمة يف ال�شاعة الثالثة م�شاء من يوم الثالثاء املوافق 2020/3/31م وذلك 
لالإجابة على الدعوى.  ويف حال تخلفك عن احل�شور اأو عدم اإر�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر 

النظر الق�شية يف غيابك
حتريرا يف يوم / الثالثاء املوافق 2020/3/17 م.

 مدير �إد�رة �خلدمات �مل�شاندة 
في�شل علي �ملعال  

       دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
 وز�رة �لعدل

  حمكمة �ل�شارقة �ل�شرعية - حمكمة �ل�شرة 

�لعدد 12889 بتاريخ 2020/3/22   
  �عالن بالن�شر

املرجع : 292
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ ابراهيم علي ح�شني علي - هندي اجلن�شية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% وذلك اىل ال�شيد/ حذيفة علي �شيفي هندي 
امل�شماة )العربية لتجارة الدوات احلديدية ومواد  التجارية  الرخ�شة  اجلن�شية وذلك يف 

البناء( تاأ�ش�شت ال�شارقة مبوجب رخ�شة جتارية رقم )771802(. 
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�شئ�ن �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لعدد 12889 بتاريخ 2020/3/22   
 �عالن بالن�شر

يف  �لإ�شتئناف رقم 572/2020/305 �إ�شتئناف جتاري  
مو�شوع الإ�شتئناف: اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/1180 جتاري 

كلي والر�شوم وامل�شاريف والتعاب.   
طالب الإعالن : �شركة بولك�ش ليمتد - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف

املطلوب اإعالنه : 1- جيم�ش مكينزي موري�شون ديني  - �شفته بالق�شية : 
م�شتاأنف �شده. جمهول حمل الإقامة 

بالدعوى رقم 2019/1180  ال�شادر  القرار/احلكم  ا�شتاأنف  : قد  الإع��الن  مو�شوع 
 10.00 ال�شاعة   2020/3/23 املوافق  الثنني  يوم  لها جل�شه  وح��ددت  كلي.   جت��اري 
�شباحا بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ل�شتئناف

�لعدد 12889 بتاريخ 2020/3/22   
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم 1038/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/3204 جتاري جزئي ، 

ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )67610 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : نائل فتحي عبداحلليم عطيه - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله : حممد مرت�شى يعقوب مرت�شى برهان الها�شمي -  �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- جولد ايه ايي - م د م �ش - �شفته  بالق�شية : منفذ �شده

جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )67610( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 12889 بتاريخ 2020/3/22   

�عالن بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم 535/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/482 جتاري كلي ، واملعدل 
بالإ�شتئناف رقم 2018/2128 ا�شتئناف جتاري  ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 3267532.57 

درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : �شموغ فيول - م د م �ش - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله : عامر �شيد حممد �شيد حمي رو�شن املرزوقي -  �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنهما : 1- اأياد حممود �شاكر عوده  1-�شي بي اآي انرتنا�شيونال للتجارة )�ش ذ م 

م( - �شفتهما  بالق�شية : منفذ �شدهما  - جمهويل حمل الإقامة 
املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د   : الإع���الن  مو�شوع 
املنفذ به وقدره )3267532.57( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12889 بتاريخ 2020/3/22   
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم 159/2017/250 بيع عقار مره�ن  
مو�شوع التنفيذ : طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن القطعة رقم )100( الكائنة مبنطقة مر�شى بدبي وما عليها. ب/
القطعة رقم )71( الكائنة مبنطقة البطني بدبي وما عليها. ج/ القطعة رقم )526( الكائنة مبنطقة احلمرية بدبي وما 

عليها. د/ القطعة رقم )464( الكائنة مبنطقة نايف بدبي وما عليها  
طالب الإعالن : بنك دبي التجاري )�ش م ع( - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنهم : 1- ايه ار جيه للعقارات �ش ذ م م 2-ايه ار جيه القاب�شة �ش ذ م م ب�شفتها ال�شركة الكافلة لالإلتزامات 
ابراهيم 6- غاليه احمد  3-�شهاب احمد رم�شان جمعه 4- حممد احمد رم�شان جمعه 5- فاطمة احمد رم�شان جمعه 
احمد  فار�ش   -9 ابراهيم  جمعه  رم�شان  احمد  عليه   -8 ابراهيم  جمعه  رم�شان  احمد  ماريه   -7 ابراهيم  جمعه  رم�شان 

رم�شان جمعه ابراهيم - �شفتهم بالق�شية : منفذ �شدهم - جمهول حمل الإقامة. 
مو�شوع الإع��الن : قررت حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ )2020/3/8( اعالنكم ل�شداد قيمة املطالبة خالل خم�شة ع�شر 
يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اعاله واإل بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ش املادة 295 من قانون 
الإجراءات املدنية وهي كالتايل :  ار�ش رقم )71( املنطقة : البطني - وفاء للمبلغ )11.000.000( درهم  - ار�ش رقم )464( 
املنطقة : نايف - وفاء للمبلغ )15.000.000( درهم  - ار�ش رقم )526( املنطقة : احلمرية - وفاء للمبلغ )4.000.000( 

درهم - ار�ش رقم )100( املنطقة : مر�شى دبي - وفاء للمبلغ )369.663.000( درهم 
وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا. 

رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 12889 بتاريخ 2020/3/22   

�عالن بالن�شر
                         يف �لدع�ى رقم 576/2020/60 �مر �د�ء    

مو�شوع الدعوى : اأمر اأداء بالزام املدعي عليهما ب�شداد مبلغ )1147629 درهم( واحد مليون ومائة و�شبعة 
واربعون و�شتمائة ت�شعة وع�شرون درهم والفائدة 9% من تاريخ ال�شيك يف 2017/3/31 حتى تاريخ ال�شتحقاق 

حتى متام الوفاء والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب الإعالن : مانع را�شد �شالح ح�شن املهريي - �شفته بالق�شية : مدعي 

وميثله :  عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل امل�شرب - �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنهما : 1- علي حممد كرامال

2-ميرتو جلف للتجارة العامة - �شفتهما بالق�شية : مدعي عليهما - جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : طلب ا�شت�شدار اأمر الأداء فقد قررت حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ 2020/2/5 بالزام املدعي 
را�شد �شالح  مانع  للمدعي  بالت�شامن  يوؤدويا  بان  العامة  للتجارة  كرامال وميرتو جلف  عليهما على حممد 
ح�شن املهريي مبلغ )1147629( درهم مليون ومائة و�شبعة واربعون و�شتمائة ت�شعة وع�شرون درهم والفائدة %9 
من تاريخ ا�شتحقاق ال�شيك يف 2017/3/31 حتى تاريخ ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل 

اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف اإ�شتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�س �لق�شم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لتجارية  

�لعدد 12889 بتاريخ 2020/3/22   
�إعالن بالن�شر

�لدع�ى رقم 2196/ل�شنة 2019 مدين جزئي عجمان 
لدى حمكمة  عجمان �لإحتادية �لإبتد�ئية - مكتب �إد�رة �لدع�ى

املرفوعة من / بنك دبي التجاري )�ش م ع( 
�شد املدعي عليه / من�شور حممد عبداهلل عبدالقادر 

او  �شخ�شيا  للح�شور  مدعو   ) عبدالقادر  عبداهلل  حممد  )من�شور  عليه  املدعي 
بوا�شطة وكيل معتمد لجتماع اخلربة امل�شرفية املقرر عقده ال�شاعة 11.30 �شباحا 
يوم اخلمي�ش املوافق 2020/3/26 وذلك مبقر اخلبري الكائن يف اإمارة اأبوظبي - �شارع 
بناية بنك امل�شرف.  حمدان - بناية بن غامن - الطابق 8 مكتب رقم 24 - بجوار 

م�شطحبني معكم كافة امل�شتندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري.  
للتوا�شل : موبايل : 0504110038 فاك�ش 02-6780767

�خلبري�مل�شريف / معن ناظم �أل بريج 

�إجتمـــــاع خبــــــرة

�لعدد 12889 بتاريخ 2020/3/22   
دع�ى 2019/2194 جتاري جزئي 

حمكمة عجمان �لإحتادية �لإبتد�ئية  
ال�شيد/ رايف �شاندران ماين - املدعي عليه 

الإحتادية  عجمان  "حمكمة  قبل  من  كخبري  انتدابنا  اىل  بالإ�شارة 
املقامة �شدكم  الدعوى رقم 2019/4764 جتاري جزئي  الإبتدائية" يف 
من بنك دبي التجاري نود دعوتكم دعوتكم اىل اجتماع خربة  ال�شاعة 
13 الواحدة بعد ظهر يوم الأربعاء 2020/3/26 يف مكتبنا الكائن يف دبي 
منطقة بور�شعيد - ديرة - بناية الوحدة مكتب 504 )هاتف 042959958( 

لتزويدنا مبا لديكم من م�شتندات متعلقة بالدعوى اعاله. 
�خلبري�مل�شريف 
جمال خليل يا�شني  

�إجتمـــــاع خبــــــرة
�لعدد 12889 بتاريخ 2020/3/22   

�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2020/1940(

املنذرة : �شركة م�شتقبل الأخ�شاب للتجارة - ذ م م 
بوكالة املحامي / زايد ال�شحي 

املنذر اليها الأوىل / فورزون  انرتنا�شيونال لعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي - ذ م م 
املنذر اليه الثاين / اجي�ش كومار جوفيندانكوين نامبيار - هندي اجلن�شية 

)مهول حمل الإقامة( 
يتوجه املنذر للمنذر اليهما بالإ�شراع ب�شداد مبلغ وقدره 518.334.94 درهم )خم�شمائة 
وثمانية ع�شر الف وثالثة مائة واربعة وثالثون درهم واربعة وت�شعون فل�ش - اإماراتي( 
ل�شالح املنذرة خالل خم�شة ايام من تاريخ ن�شر هذا الإنذار منعا لإتخاذ اية اإجراءات 

قانونية للحفاظ على حقوقها. 
�لكاتب �لعدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12889 بتاريخ 2020/3/22   
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  888/2011/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2010/295 جتاري كلي ، ب�شداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )3591242درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : امل�شتقبل لتجارة ال�شقالت والملونيوم �ش ذ م م/وميثلها ال�شيد/ معروف توفيق 

احمد م�شطفى - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
البديل  امل���ال  راأ����ش  )�شركة  ب��ي  ام  ج��ي  لال�شتثمار  كابيتال  الرتناتيف   -1  : اإع��الن��ه  املطلوب 

لال�شتثمار فرع( - �شفته بالق�شية : منفذ �شده  - جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : قررت حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ 2020/3/17 اخطاركم �شداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )4524795.21( درهم خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ واإل بيع العقار )املنطقة : الثنية 
اخلام�شة - رقم الر�ش 40 / املنطقة : جزر العامل - رقم الر�ش 223 املنطقة : ح�شيان الأوىل 
امل��ادة 295 من قانون  - رقم الر���ش : 295( والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�شيات ن�ش 

الإجراءات املدنية. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 12889 بتاريخ 2020/3/22   

�عالن بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم 7437/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2017/3169 جتاري جزئي ، 

ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )436110 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإع��الن : ه��ادف �شيف احمد حممد بن �شيخ الزعابي - �شفته بالق�شية : طالب 

التنفيذ وميثله : خالد كلندر عبداهلل ح�شني - �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- حممد عا�شف �شيخ �شيخ عبدالرحمن - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 

- جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )436110( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12889 بتاريخ 2020/3/22   
�عالن بالن�شر

                         يف �لدع�ى رقم 799/2020/60 �مر �د�ء 
مو�شوع الدعوى : املطالبة با�شدار الأمر بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ 158558.85 درهم

 والر�شوم وامل�شايف.   
طالب الإعالن : املدينة للتغليف - ذ م م - �شفته بالق�شية : مدعي 
وميثله : علي اإ�شماعيل ابراهيم اجلرمن - �شفته بالق�شية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- ماركة )م�شاهمة عامة( - �شفته بالق�شية : مدعي عليه  
جمهول حمل الإقامة 

ماركة  عليهما  املدعى  بالزام   2020/2/18 بتاريخ  البتدائية  دبي  حمكمة  ق��ررت   : الإع��الن  مو�شوع 
املدينة  للمدعية  بالت�شامن  يوؤديا  ب��ان  م(  م  ذ  )���ش  ال��ب��وادي  رمي  ومقهى  ومطعم  عامة(  )م�شاهمة 
وخم�شة  درهما  وثمانون  وثمانية  وخم�شمائة  الفا  وخم�شون  وثمانية  مائة  مبلغ  م(  م  )ذ  للتغليف 
وثمانون فل�شا والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل يف 2019/10/24 
ولغاية ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف 

اإ�شتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�س �لق�شم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لتجارية  

�لعدد 12889 بتاريخ 2020/3/22   
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2020/1/1933(

املنذر : �شركة الن�شر للنقل واملقاولت العامة 
املنذر اليها الأوىل / روك تكنولوجي للنقليات العامة - �ش ذ م م  اجلن�شية / الإمارات 

وميثلها املدير امل�شوؤول/ عبدالرازق ح�شني حممد عبداهلل )اجلن�شية : م�شر( 
املنذر اليه الثاين / عبدالرازق ح�شني حممد عبداهلل - اجلن�شية / م�شر 

ب�شفته املدير امل�شوؤول عن �شركة روك تكنولوجي �ش ذ م م واملخول بالتوقيع على ال�شيكات 
�شيغة الإعالن بالن�شر 

فاإن املنذرة تلزمكم ب�شرورة �شداد مبلغ املديونية املرت�شد بذمتكم لقيمة املبلغ امل�شار اليه اأعاله وهو مبلغ 
946.590.54 درهم ت�شعمائة �شتة واربعون الف وخم�شمائة وت�شعون درهما واربعة وخم�شون فل�شا ل غري ، 
وذلك خالل فرتة خم�شة ايام من اإ�شتالمكم  هذا الإنذار ، واإل �شوف ت�شطر املنذرة اىل اللجوء اىل الق�شاء 
واتخاذ كافة الإج��راءات القانونية وا�شت�شدار اأمر اأداء بالزامكم ب�شداد املبلغ مع ما يرتتب على ذلك من 

ر�شوم وم�شاريف ا�شافية اخرى وفوائد قانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة. 
�لكاتب �لعدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12889 بتاريخ 2020/3/22   
�عالن بيع  عقار بالن�شر 

فى �لدع�ى رقم  2019/9 بيع عقار مره�ن  
طالب التنفيذ: م�شرف الإمارات الإ�شالمي - م�شاهمة عامة 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - مبنى رقم 16 الطابق الثالث ، هاتف رقم 04/3834587 موبايل 
Email/omer@emiratesislamicbank.ae - 3135291835 رقم 0504239566 مكاين رقم

املنفذ �شده : جا�شم حممد عبدالرحيم اأهلي - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة مردف - الفيال املقامة على قطعة الر�ش 
رقم )3/2795( �شارع رقم )81B( بالقرب من �شوبرماركت وي�شت زون 

انه يف يوم الربعاء املوافق 2020/4/8 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
اللكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الم��ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
قطعة ار�ش - املنطقة : مردف - رقم الر�ش : 3/2795 - امل�شاحة : 929.03 مرت مربع - املقدرة ب��� )6.000.000( 

درهم ويباع لعلى عطاء.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12889 بتاريخ 2020/3/22   
 �عالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

 يف �لدع�ى رقم 2018/20 بيع عقار مره�ن 
اىل املنفذ �شدهما/1- �شركة بيبون لندن - ذ م م 2-عبداحلميد خالد عبداحلميد 
العاين جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي 
وميثله / جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�شالمي قررت حمكمة دبي البتدائية 
درهم   )605.800( وقدرها  املطالبة  قيمة  ل�شداد  اخطاركم   2018/10/10 بتاريخ 
باملزايدة وفقا لن�ش  الرهن  العقار حمل  واإلبيع  الإع��الن  تاريخ  �شهر من  خالل 
املادة 295 من قانون اجراءات مدنية وهي عبارة عن �شقة �شكنية - املنطقة - ور�شان 
الأوىل - رقم الر�ش 415 - ا�شم املبنى : T02 - رقم العقار :  S 22 - امل�شاحة : 

66 مرت مربع  وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية



اجلزء  يف  امل�شاحبة  الآلم  ب��داي��ة  ت�شمل 
العلوي من اجلهاز اله�شمي ما يلي:

ال�شدر. يف  • اأمل 
ومتكرر. مزمن  البطن  يف  • اأمل 

اله�شم. • ع�شر 
احللق. يف  كتلة  بوجود  • ال�شعور 

الكريهة. الفم  • رائحة 
)احلازوقة(. • الفواق 

قيء. اأو  • غثيان 
• الجرتار.

العلوي  اله�شمي  اجل��ه��از  �شكاوي  بع�ش 
اأخرى  )ب��ع��ب��ارة  وظ��ي��ف��ي  ب�شكل  ت��رتج��م 

اإجراء  بعد  وا���ش��ح  �شبب  اإي��ج��اد  دون  م��ن 
التقييم(.

ت�شمل الآلم امل�شاحبة يف اجلزء ال�شفلي 
من اجلهاز اله�شمي ما يلي:

• الإم�شاك.
• الإ�شهال.

والنتفاخات. • الغازات 
البطن. يف  • اأمل 

امل�شتقيم. يف  نزيف  اأو  • اأمل 
اأع�����را������ش اجلهاز  ك���م���ا ه����و احل������ال م����ع 
اإما  ال�����ش��ك��وى  ت��ك��ون  ال��ع��ل��وي،  اله�شمي 
ب�شبب مر�ش ع�شوي اأو ا�شطراب وظيفي 

ت�شوهات  اأو  ط��ب��ي��ة  و���ش��ف��ة  دون  )م����ن 
كيميائية- حيوية، اأو غريها من احلالت 
اإجراء  غري الطبيعية املكت�شفة حتى بعد 

تقييم كامل للحالة(.
ال�شطرابات  ت�����ش��ب��ب  ال���ت���ي  والآل����ي����ات   

الوظيفية لي�شت وا�شحة. 
يعانون  الذين  املر�شى  اأنَّ  الوا�شح  وم��ن 
احلركة  وظيفة  يف  و�شعًفا  ا���ش��ط��راب��ات 
يرون  اأنهم  اأي  ب���الأمل؛  الإح�شا�ش  اأو  و/ 
اأحا�شي�ش معّينة غري مريحة )على �شبيل 

املثال ،
 انتفاخ جتويف الأنبوب- وت�شمى اللمعة 

املر�شى  ي�شعر  ل  والتي  والتمعج(  كذلك 
الآخرون اأنها موؤملة.

تنوًعا،  اأك��ر  ج�شدية  وظيفة  توجد  ول 
وتخ�شع لتاأثريات خارجية مثل التخل�ش 
وال�شلوكيات  التغّوط.  اأو  الف�شالت  من 
املعوية تختلف اختالًفا كبرًيا من �شخ�ش 

اإىل اآخر، وتتغري مع التقّدم يف ال�شن، 
الفردية،  ال��ف��ي��زي��ول��وج��ي��ة  وال���ع���وام���ل 
والنظام الغذائي والتاأثريات الجتماعية 

والثقافية. 
ويزعم بع�ش املر�شى خماوف غري مربرة 

ب�شاأن العبور املعوي.

اأ�صباب الإم�صاك عند الر�صاعة الطبيعية
تو�شي الأكادميية الأمريكية لطب الأطفال، باأن يكون 
بعد  اأ�شهر   6 حتى  ح�شرياً  الثدي  حليب  لالأطفال 

الولدة، 
خالل هذا الوقت ين�شحون بعدم اإعطاء اأي اأطعمة اأو 

�شوائل اإ�شافية للطفل؛
 اإل اإذا اأو�شى الطبيب بذلك. بعد اأول 6 اأ�شهر،

 ميكن للوالدين اأو مقدمي الرعاية اإدخال الأطعمة 
ال�شلبة يف نظام الطفل الغذائي.

عدم وجود �شوائل كافية: ت�شاعد ال�شوائل على مترير 
الرباز عرب الأمعاء ب�شال�شة.

اللتهابات  ت�����ش��ب��ب  اأن  مي���ك���ن  امل����ر�����ش: 
انخفا�شاً يف �شهية الطفل اأو توؤدي اإىل 

القيء والإ�شهال، 
اجل���ف���اف  اإىل  ي���������وؤدي  ق�����د  مم�����ا 

والإم�شاك.
توؤثر  التي  الطبية  احل��الت   

على اجلهاز اله�شمي:
م�����������ر������������ش   م��������������ث��������������ل   
 ،Hirschsprung
ت�شبب  اأن  مي�����ك�����ن 
واأعرا�ش  الإم�����ش��اك 
اله�شمي  اجل���ه���از 

الأخرى.

ح��ج��ب ال����رباز: 
يتجنب  ق�������د 
الأط����ف����ال عن 
مترير  ق�����ش��د 
اأو  ب�����راز ���ش��ل��ب 

موؤمل، 
الأطباء  ي�شري  ���ش��ل��وك  وه���و 

اإليه على اأنه حجب.
 الأطفال الذين لديهم طفح احلفا�شات 

قد يحجبون اأي�شاً لتجنب الأمل.
الإجهاد: 

ال�شفر  اأو  ج���دي���دة  ل��ب��ي��ئ��ات  ال��ت��ع��ر���ش 
ي��ك��ون مرهقاً  ق��د  ال��ط��ق�����ش  ت��غ��ريات  اأو 

للطفل.
�شحتهم  على  الإج��ه��اد  ي��وؤث��ر  اأن  ميكن   

ت��وات��ر الرباز  اإىل تغيري يف  ي���وؤدي  اجل�����ش��دي��ة، وق��د 
ورمبا الإم�شاك.

 
الإم�شاك  املر�شعة يف  امل��راأة  هل تت�شبب حمية 

لدى الر�شيع؟
ق��د ت��ت�����ش��اءل امل��ر���ش��ع��ات ك��ي��ف ي��وؤث��ر نظامها 

الغذائي على حليبها،
 وما اإذا كان اختيارها لالأطعمة ميكن اأن يوؤثر 

على �شحة الطفل اله�شمية،
 وفقاً ملراكز ال�شيطرة على الأمرا�ش والوقاية 

،)CDC( منها
املحددة  الأط��ع��م��ة  جتنب  اإىل  الن�شاء  حت��ت��اج  ل   

اأثناء الر�شاعة الطبيعية.

اأعرا�س الإم�صاك عند الأطفال
البكاء لفرتات طويلة

رف�ش الإطعام
وجود البطن املنتفخ

وجود نزيف يف امل�شتقيم
مترير الرباز ال�شلب اأو الدموي

البكاء اأثناء حركة الأمعاء
اأو زيادة  تعاين من فقدان الوزن 

الوزن
تختلف عادات الأمعاء الطبيعية 

من طفل لآخر. 
ومقدمي  الآب��������اء  ع���ل���ى  ي���ج���ب 
الأمعاء  عادات  مراقبة  الرعاية 

اأي  وت�������دوي�������ن  ط���ف���ل���ه���م  ل��������دى 
تغيريات. 

ال��ق��ي��ام ب���ذل���ك ق���د ي�����ش��اع��ده��م على 
ا�شطحاب  اإىل  يحتاجون  متى  حتديد 

الطفل اإىل الطبيب.
 

علجات للإم�صاك:
الإم�������ش���اك ع��ن��د الر�شاعة  امل��م��ك��ن ع���الج  م���ن 
العالجات  ب��ا���ش��ت��خ��دام  امل���ن���زل  يف  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 

املختلفة:
التغيريات الغذائية.

ممار�شه الريا�شة.
تدليك.

حمام دافئ.

الر�صاعة الطبيعية �صرورية خلل ال�6 ا�صهر الأوىل

الم�ساك عند الطفال.. العرا�س وطرق العالج

اأعـــــرا�س القــــولون اله�ســمي بالتف�ســــــيل 

اأن  اإىل  طبيعية  ر�صاعة  ير�صعون  الذين  الأطفال  مييل 
يكون لديهم عدد اأقل من الإم�صاك والإ�صهال من الأطفال 

اأ�صهل  الثدي  الذين يتناولون تركيبة �صناعية؛ لأن حليب 
الإم�صاك  يعد  �صنًا،  الأك��رب  للأطفال  وبالن�صبة  اله�صم،  يف 

اأمرًا �صائعًا وميثل نحو 3% من زيارات العيادات اخلارجية 
للأطفال، وما ي�صل اإىل 25% من زيارات اأطباء اجلهاز 

اله�صمي للأطفال.

باأنها  منهم  معرفة  دون  اله�صمي  اجلهاز  ا�صطرابات  من  كبري  عدد  يعاين 
اأعرا�س تت�صل بالقولون اله�صمي وتتطلب العلج امللئم.

يف الآتي نظرة عامة على اأعرا�س ا�صطرابات اجلهاز اله�صمي:

طــــــــــــــب
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اللذيذ وع�شريها الذي  اأنها فاكهة م�شهورة بطعمها   رغم 
يروي العط�ش خالل �شهور ال�شيف احلارة، اأثبت الأنانا�ش 
اأنه كنز من الفوائد ال�شحية والتجميلية ومن اأهم احللول 
هنا  م��ن  ب�����ش��رت��ك.  م�شاكل  ملختلف  والطبيعية  الب�شيطة 
�شنعّرفك على طريقة حت�شري ما�شك الأنانا�ش والفيتامني 

و�شّدها.  الب�شرة  يف  الكولجني  لزيادة   C

C ما�صك الأنانا�س والفيتامني

املكّونات:
الأنانا�ش: من  مثلجة  قطع    3

اأن جت���دي ث��م��رة الأن���ان���ا����ش يف ال��ع��دي��د من  ل��ي�����ش غ��ري��ب��اً 
وذلك  للتجاعيد  امل�شادة  وامل�شتح�شرات  للب�شرة  الكرميات 

لفوائدها اجلمالّية الكثرية، والتي من اأبرزها:
اإنتاج  عملية  يحّفز  ال��ذي  �شي  بالفيتامني  غني  الأن��ان��ا���ش 

الكولجني ما ي�شد الب�شرة ومينع ظهور التجاعيد فيها
يحتوي على كمية كبرية من الفيتامني ك الذي يحّفز بدوره 

الدورة الدموية وي�شهل و�شول الأوك�شيجني اإىل الأن�شجة

لفاكهة الأنانا�ش قدرة فعالة يف تخفيف اآثار البقع الداكنة 
والعيوب التي تظهر يف الب�شرة.

:C حّبة من الفيتامني
فوائد الفيتامني C على الب�شرة كثرية، من اأبرزها:

يعد  ال��ذي  الكولجني  اإن��ت��اج  لتعزيز  اأ�شا�شي   C الفيتامني 
من  وخالية  ناعمة  ب�شرة  على  احل�شول  يف  الأه��م  العن�شر 

العيوب.
هو اأ�شا�شّي لإنعا�ش ب�شرتِك ومنحها اإ�شراقة ل مثيل لها، اإذ 
الب�شرة وهي  اإنتاج امليالنني يف  اإبطاء عملّية  يكمن دوره يف 

املادة امل�شوؤولة عن منح الب�شرة لونها الداكن اأو الفاحت.
ي��ن��ا���ش��ب ك���ّل اأن�����واع ال��ب�����ش��رة ول ي�����ش��ّب��ب اأّي���ة 

عوار�ش جانبّية.
وال�شوائب  الت�شّبغات  ظهور  مينع 

عمل  ���ط  وي���ن�������شّ ال���ب�������ش���رة  يف 
اأ�شكال  ك��ّل  ملحاربة  اخلاليا 

اللتهابات واحل�شا�شّية.

ك���وب م��ن م��ي��اه جوز 
الهند:

الهند  ج��وز  مياه  فوائد 
ول  تعّد  ل  الب�شرة  على 

حت�شى، من اأبرزها:
ي��ح��ت��وي م���اء ج���وز الهند 

على حم�ش اللوريك امل�شاد 
للميكروبات وال��ذي يحّد من 

هو  اجللدّية.  اللتهابات  ظهور 
غنّي اأي�شاً بربوتني ال�شيتوكينات 

وجتديد  من�����ّو  ي���ح���ّف���ز  ال������ذي 
اإذاً،  ال���ب�������ش���رة.  يف  اخل���الي���ا 

قويل وداعاً لعالمات ال�شيخوخة، البقع الداكنة واخلطوط 
الرفيعة.

ب��خ�����ش��ائ�����ش م�����ش��ادة للبكترييا  ال��ه��ن��د  ي��ت��م��ّت��ع م����اء ج����وز 
والفطرّيات، مّما يقّلل من ظهور حّب ال�شباب على وجهِك 
اأو الإ�شابة بعدوى من اأّي نوع. هو و�شيلة طبيعّية ملكافحة 
خ�شو�شاً  منها  تعاين  التي  املزعجة  اجلمالّية  امل�شكلة  هذه 

املراهقات، والتمّتع بب�شرٍة مثالّية.
يعمل ماء جوز الهند مبثابة تونر طبيعّي، يكافح الحمرار 
والتهّيجات التي ت�شاب بها ب�شرتِك، كما 
تقلي�ش حجم  على  ي�شاعد 
كنت  اإذا  امل���������ش����ام 
ت��ع��ان��ني من 

م�شام وا�شعة وظاهرة. اإ�شافًة اإىل اأّنه يعمل مبثابة مرّطب، 
فيعطيِك ب�شرة ناعمة ون�شرة.

امل�شادة  وامل�����واد   C بالفيتامني  ال��ه��ن��د  ج���وز  م���اء  غ��ن��ى  اإّن 
نتيجة  بحرةق  اإ�شابتِك  من  احل��ّد  على  ت�شاعد  لالأك�شدة، 
على  تطبيقه  �شوى  عليِك  ما  ال�شم�ش.  اأ�شّعة  اإىل  تعّر�شِك 
وب�����ش��رت��ِك وت��رك��ه مل���ّدة 30 دق��ي��ق��ة، ث��ّم غ�شل وج��ه��ِك باملاء 

البارد.
طريقة التح�شري والتطبيق:

متما�شك.  مزيج  اىل  لتتحول  اخل��الط  املكّونات يف  امزجي 
قبل  الب�شرة  على  دقائق   10 مل��ّدة  القناع  طّبقي 

غ�شلها.

والدهون وامللح  ال�صكر  ا�صتهلك   1-
ال�شكر  ا���ش��ت��ب��ع��اد  ينبغي  ب��اأن��ه  ال��ك��ات��ب��ة  اأف����ادت 
تقليل  بب�شاطة  اأو  الغذائي،  النظام  من  وامللح 
وب�شكل  الأدن����ى.  احل��د  اإىل  ا�شتهالكها  كمية 
امللح  اأما  بالع�شل.  ال�شكر  ا�شتبدال  عام، ميكن 
يف  التوابل.  اأن���واع  بجميع  ا�شتبداله  فيمكن 
ال�شوكولتة  تناول  ي��وؤدي  اأن  الواقع، ميكن 
والأطعمة املقلية اإىل ظهور طفح جلدي، 
الغنية  الأطعمة  ا�شتبعاد  ي�شتوجب  مما 
بالدهون من النظام الغذائي الرئي�شي 
حتتوي  املقابل،  يف  ذل��ك.  اأم��ك��ن  كلما 
غذائية  ع��ن��ا���ش��ر  ع��ل��ى  ال���ف���واك���ه 
م����ف����ي����دة م������ن ����ش���اأن���ه���ا 
على  ت�������ش���اع���د  اأن 
احل��������ف��������اظ ع���ل���ى 

ن�شارة الب�شرة.

دون  النوم   2-
اإزالة املاكياج

ي���و����ش���ي اخل�����رباء 
ب���������ش����رورة اإزال�������ة 
امل�������اك�������ي�������اج ق���ب���ل 
النوم  اإىل  اخل��ل��ود 
وع��������������دم جت�����اه�����ل 
ب�شبب حاجة  ذلك، 
الراحة.  اإىل  اجللد 
ال�شياق،  ه�����ذا  ويف 
امل�شام  ان�شداد  ي��وؤدي 
م�شتح�شرات  ب�شبب 
اإىل  ال������ت������ج������م������ي������ل 
ال�شباب  ح���ب  ظ���ه���ور 
وال�������روؤو��������ش ال���������ش����وداء 
وغريها  اجل���ل���دي  وال���ط���ف���ح 
من العيوب. واإذا كنت على �شفر، 
منظف  اأو  ماكياج  مزيل  باأخذ  ين�شح 

لإزالة املاكياج قبل النوم.

املاء من  قليلة  كميات  تناول   3-
ي���وؤك���د اأخ�����ش��ائ��ي��و ال��ت��غ��ذي��ة وال��ت��ج��م��ي��ل اأن 
ال�شخ�ش البالغ يحتاج اإىل �شرب ما ل يقل 
امل��اء ب�شكل يومي، ل �شيما  عن لرتين من 
اإىل  ي��وؤدي  اجل�شم  يف  ال�شوائل  نق�ش  واأن 
ال�����ش��ي��خ��وخ��ة امل��ب��ك��رة، ف�����ش��ال ع��ن ظهور 
جت��اع��ي��د اإ����ش���اف���ي���ة. ع�����الوة ع��ل��ى ذل���ك، 

جتنب  على  بها  املو�شى  الكمية  �شرب  ي�شاعد 
على  واحل�شول  امل�شاكل  ه��ذه  مثل  يف  ال��وق��وع 

ج�شم ر�شيق.

ال�صم�س لأ�صعة  التعر�س   4-
الوقاية  ك���رمي  ا���ش��ت��ع��م��ال  ال��ب��ع�����ش  ي��ت��ج��اه��ل 
م���ن ال�����ش��م�����ش ق��ب��ل اخل�����روج م���ن امل���ن���زل. ويف 
اإىل  البنف�شجية  فوق  الأ�شعة  ت��وؤدي  احلقيقة، 
جفاف الب�شرة، مما يوؤدي اإىل ظهور التجاعيد 
ا�شتخدام  ينبغي  لذلك،  املبكرة.  وال�شيخوخة 
وحتى  امل�شم�ش  الطق�ش  يف  ال�شم�شي  ال��واق��ي 
و�شراء  التجارية،  امل��ح��الت  اإىل  ال��ذه��اب  عند 
وقائية  تتكون من مواد  م�شتح�شرات جتميل 
حتمي الب�شرة من اأ�شعة ال�شم�ش وحتافظ على 

رطوبتها.

الكرميات من  الكثري  ا�صتخدام   5-
اأ����ش���اف���ت ال��ك��ات��ب��ة اأن����ه ي��ن��ب��غ��ي ت��وخ��ي احلذر 
لأن  التجميل،  م�شتح�شرات  ا���ش��ت��خ��دام  عند 
اأن  �شاأنه  من  �شحيح  غري  ب�شكل  ا�شتخدامها 
قد  ذل���ك،  ج��ان��ب  اإىل  بالب�شرة.  ���ش��ررا  يلحق 
املفرط وتطبيق كمية  ال�شتخدام  �شوء  ي��وؤدي 
اإم��ا دهنيا  اإىل جعل اجللد  الكرمي  كبرية من 
واإما جافا للغاية. يف الأثناء، يو�شى با�شتخدام 
قبل  الوجه  وغ�شل  بها فقط،  املن�شوح  الكمية 

و�شع الكرمي عليه.

التدخني  6-
التخل�ش  ينبغي  �شيئة  ع��ادة  التدخني  يعترب 
ال�شحة.  ع���ل���ى  احل����ف����اظ  اأج�������ل  م����ن  م���ن���ه���ا 
اإحلاق �شرر بالرئة والأ�شنان،  اإىل  وبالإ�شافة 
الوجه  اإىل ظهور جتاعيد يف  التدخني  ي��وؤدي 
ب��اه��ت��ا، وحرمان  رم��ادي��ا  ل��ون��ه لي�شبح  وت��غ��ري 
الغذائية  العنا�شر  على  احل�شول  من  اجل�شم 

الأ�شا�شية.

الوجه تق�صري   7-
اأوردت الكاتبة اأن اإ�شاءة ا�شتخدام هذا الإجراء 
اأن ي��وؤدي اإىل عواقب �شلبية، مبا يف  من �شاأنه 
ُتعترب  ال��ت��ي  الطبيعية  ال��ده��ون  ف��ق��دان  ذل��ك 
عر�شة  اأكر  وي�شبح  للوجه،  الواقية  الطبقة 

لالآثار ال�شلبية لأ�شعة ال�شم�ش.

ال�صاخن املاء   8-

مما  ال�شاخن  امل���اء  ت��اأث��ري  حت��ت  امل�شام  تتو�شع 
الب�شرة وتخل�ش اجل�شم من  تهيج  يت�شبب يف 
اإىل  ي����وؤدي  ال���ذي  الأم����ر  الطبيعية،  ال��ده��ون 

جفاف الب�شرة.

مت�صخة ماكياج  فر�س   9-
يو�شون  التجميل  خ���رباء  اإن  ال��ك��ات��ب��ة  ق��ال��ت 
بتنظيف فر�ش املاكياج على الأقل مرة واحدة 
�شهرًيا، نظًرا لرتاكم الكثري من الأو�شاخ عليها 
ين�شح  لذلك،  بالب�شرة.  �شررا  يلحق  قد  مما 
بغ�شلها جيدا بال�شابون لإعادة ا�شتعمالها مرة 

اأخرى.

منتهية  التجميل  م�صتح�صرات   10-
ال�صلحية

الكرميات  ا���ش��ت��خ��دام  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب��ة  اأ����ش���ارت 
ت�شر  ال��ت��ي  الأم�����ور  م��ن  ال�����ش��الح��ي��ة  منتهية 

بالب�شرة،
 ن��ظ��را ل��ت��غ��ري ال��رتك��ي��ب��ة ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة للمادة 
ا�شتخدام  ي��ت�����ش��ب��ب  وق����د  م��ع��ي��ن��ة،  ف����رتة  ب��ع��د 
والطفح  احل�شا�شية  ظهور  يف  الكرميات  ه��ذه 

اجللدي وحب ال�شباب.

من بينها التدخني وعدم �صرب املاء

اأخطاء وعادات يومية ت�سر بب�سرتك

ما�سك طبيعي لزيادة الكولجني يف الب�سرة و�سّدها

ب�صرة  على  احل�صول  يف  يرغب  �صخ�س  كل  اأن  من  الرغم  على 
ت�صر  اأخطاء  يومي  ب�صكل  يرتكب  قد  فاإنه  ون�صرة،  جميلة 
وت�صاهم  اجللدي  والطفح  ال�صباب  حب  ظهور  وتثري  بالب�صرة 
يف جفاف اجل�صم.ويف التقرير الذي ن�صره موقع )اأف بي ري( 
من  جمموعة  ك��وط  مارو�صيا  الكاتبة  ا�صتعر�صت  الرو�صي، 

العادات اليومية التي ت�صر بالب�صرة:

بات معروف اأن الفيتامينات هي �صّر اأ�صا�صّي ل�صّد ب�صرتِك طبيعيًا فهي متّد اجللد بالكولجني الذي يغذيه ويعّزز �صبابه. اأما الأنانا�س 
فهو من اأكرث الفواكه الإ�صتوائية املحببة لدى الكثري منا.
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اأرغب اأن يظل اجلمهور يتذكرين باأغنياتي مهما مر عليها الزمن

جنوان: اأنا مع املناف�سة ال�سريفة لتقدمي الأف�سل
)قولويل  اجلديدة  اأغنيتك  على  الفعل  ردود  كانت  • كيف 

معل�ش(؟
- من اأكر الأغنيات التي حققت يل �شدى كبريا يف ال�شارع 
امل�شري بف�شل اهلل تعاىل، جتاوزت خالل اأيام من طرحها 
الثالثة ماليني م�شاهدة، هذا يف حد ذاته جناح كبري، اأكر 
�شيء اأ�شعدين اأن والدتي تابعت الأغنية رغم انها ل عالقة 
)هو  بالن�ش  ت�شاألني  بها  فوجئت  نهائياً،  باملو�شيقى  لها 
انت عاملة اأغنية اأ�شمها قولويل معل�ش(، �شعدت جدا باأنها 

�شاهدت الأغنية واأعجبتها.
بالأغنية؟ اخلا�ش  كليب  الفيديو  فكرة  �شاحب  • من 

- ع��ب��دامل��ن��ع��م رب���ي���ع، مل ن��ك��ن ن��خ��ط��ط ل��ت�����ش��وي��ره��ا، كان 
�شيطرح  لفيلم  كدعاية  طرحها  مت  خمتلفا،  ال�شكريبت 

قريبا، لذلك مت ت�شويرها بهذا ال�شكل.
لها  تعر�شت  م��واق��ف  ع��ن  تعرب  ه��ل   •

يف حياتك؟
- لي�ش بال�شرورة اأن تعرب الأغنية 
ع��ن م��واق��ف م���ررت ب��ه��ا، لكنها 
ب�شكل عام تعرب عن مواقف 
فتيات  ل����ه����ا  ت����ع����ر�����ش����ت 
احل����ي����اة  يف  ك������ث������ريات 
فتاة  اأي�������ة  ع���م���وم���ا، 
تتعر�ش  ع��ن��دم��ا 
معني  مل����وق����ف 
ت�شمع  حت��ب 
ك�������ل�������م�������ة 
)معل�ش(، 
ل��������ذل��������ك 
ق������������ل������������ت 
)ق�������������ول�������������ويل 
الدنيا  ع��ل��ى  م��ع��ل�����ش 
وعلى الوحدة وعلى الغدر 
وعلى ال�شحاب الأندال( واأي�شا 
ع��ل��ى م��واق��ف ك��ث��رية نتعر�ش ل��ه��ا يف 

حياتنا اليومية.
اأغنياتك؟ تختارين  • كيف 

املواقف  الب�شيطة،  ال�شهلة  ال��ل��غ��ة  اح���ب   -
التي تعرب عن حال ال�شعب، ا�شتخدم كلمات 
)مدد  مثل  ل�شاننا  على  با�شتمرار  ن��ردده��ا 
ومنطقتنا ومعل�ش(، باخت�شار اأحب تقدمي 

ما ي�شل اإىل قلب اجلمهور ويعرب عنهم.
غنائي؟ األبوم  طرح  يف  تفكري  • اأمل 

- ط��رح��ت األ��ب��وم��ا ال��ع��ام امل��ا���ش��ي، بعد ذلك 
اأجلت طرح اأية األبومات جديدة، اأهتم حاليا 
امل�شل�شل  اأغنيتي  ط��رح  انتظر  )ال�شنغل(،  ب� 

والفيلم، ان �شاء اهلل يحققان جناحا جيدا.
حت�شرينها  التي  )ال�شنغل(  الأغ���اين  م��ا   •

حاليا؟
اأحلان  ريا�ش،  وليد  كلمات  اأغنية من  اأح�شر   -
اإ�شالم �شيتو�ش، �شاأغنيها  اإ�شماعيل، توزيع  ع�شام 
املقبل،  �شيعر�ش يف رم�شان  اأح��داث م�شل�شل  �شمن 
)حفلة  فيلم  اأح���داث  �شمن  باأغنية  اأي�شا  اأ���ش��ارك  كما 

ربيع. عبداملنعم  واإخراج  عبدالرازق  غادة  بطولة   ،9″
فيه؟ ت�شاركني  الذي  امل�شل�شل  • ما 

ي�شم  لكنه  ا�شمه،  الإف�شاح عن  اأ�شتطيع  لن  - م�شل�شل ليت كوميدي، 
نخبة من املمثلني الذين ت�شرفت بالتعاون معهم، �شعيدة بامل�شاركة فيه.

ربيع؟ عبداملنعم  املخرج  مع  لتعاونك  تقييمك  • ما 
يف  كمنتج  معه  وتعاونت  �شبق  كمخرج،  ب��ه  يجمعني  ت��ع��اون  اأول  ه��ذا   -
ال�شاحة  على  املخرجني  اأف�شل  م��ن  يكون  اأن  اأت��وق��ع  الغنائية،  اأع��م��ايل 

الفنية بعد عر�ش فيلم )حفلة 9(.
كممثلة؟ الفيلم  يف  امل�شاركة  عن  اعتذارك  �شبب  • ما 

الإغراء،  اإىل  متيل  الإط���الق،  على  تنا�شبني  تكن  مل  ال�شخ�شية  لأن   -
)ب�شراحة الإغراء م�ش �شكتي(، ل اأحب اأن يكون اأول اأعمايل يف التمثيل 

من هذه النوعية املرفو�شة بالن�شبة يل متاما.
كممثلة؟ فيها  �شت�شاركني  اأخرى  اأعمال  توجد  • هل 

- نعم، تعاقدت مع عبداملنعم ربيع للم�شاركة يف فيلم 
لن  املقبلة،  الأ�شهر  ت�شويره خالل  �شيتم  جديد 

اأبدا  حتى  تفا�شيله  ع��ن  اأحت���دث  اأن  اأ�شتطيع 
الت�شوير.

جت�شدينها؟ التي  ال�شخ�شية  • ما 
م�����ش��اح��ت��ه��ا جيدة  ك��وم��ي��دي��ة،  ���ش��خ�����ش��ي��ة   -
وموؤثرة يف الأح��داث الفيلم، لن اأف�شح عن 

تفا�شيلها.
الكوميديا؟ تف�شلني  • هل 

اأدوار  من  بكثري  اأف�شل  اعتربها  ج��دا،  اأحبها   -
الإغراء.

التمثيل؟ يف  موهبتك  تدعمني  • كيف 
- دائما قبل خو�ش اأية جتربة يف حياتي اأ�شعى ملعرفة 

لذلك  اأفهمه،  ل  �شيء  عمل  اأح��ب  ل  تفا�شيلها،  كل 
ك��ور���ش يف  م��ن خ��الل  التمثيل  اأت���درب حاليا على 

املهن  نقابة  يف  اختبارا  اأج��ري��ت  ال�شينما،  معهد 
ال�شينمائية وجنحت احلمد هلل.

حاليا؟ ال�شعبي  الغناء  حال  يف  راأيك  • ما 
ب��ع��د ظ��ه��ور لون  امل���وازي���ن  اخ��ت��ل��ت  - ل تعليق، 
رغما  بقوة  نف�شه  فر�ش  املو�شيقى  من  جديد 
ع��ن اجل��م��ي��ع، م�����ش��ط��رون مل��واك��ب��ة ال��ع�����ش��ر، ل 

اأ�شبح  اللون بعدما  اأن نهاجم هذا  ميكن 
له �شريحة كبرية يف املجتمع، مبرور 

الوقت لن ي�شح اإل ال�شحيح.
غ����ن����اء  مي�����ك�����ن�����ك  ه��������ل   •

مهرجانات؟
ب���ع���دم���ا  ب�����ال�����ت�����اأك�����ي�����د،   -
له  واأ���ش��ب��ح  نف�شه  ف��ر���ش 
اإذا  ك���ب���رية،  ج��م��اه��ريي��ة 

�شيكون  ت��ق��دمي��ه  يف  ف��ك��رت 
ب�شرط اأن تكون فكرة الأغنية 

)حلوة(، مع البتعاد عن الإ�شفاف 
والبتذال يف الكلمات، ب�شراحة توجد 

كلمات وقحة، اأريد كلمات حمرتمة ول 
تخد�ش حياء اأحد.

ال�شعبي؟ اللون  تف�شلني  • هل 
الألوان،  بكل  الغناء  ي�شتطيع  املغني   -
يف حفالتي اأقدم كل الأغاين )ال�شرقي 

والطربي والدرامي(، لكنني اأميل اإىل ال�شعبي ب�شكل اأكرب.
الغناء؟ جمال  يف  طموحك  • ما 

اأذه��ان اجلمهور حاليا والأجيال املقبلة، لأن  اأغ��اين تخلد يف  اأن اقدم   -
الأغاين احلالية تنجح ملدة �شهر وتت�شدر الرتند يف ال�شو�شيال ميديا، 
يظل  اأن  اأرغ���ب  ل��ذل��ك  �شاحبها،  وين�شى  اجل��م��ه��ور  ين�شاها  ذل��ك  بعد 

اجلمهور يتذكرين باأغنياتي مهما مر عليها الزمن.
تناف�شك؟ التي  املغنية  • من 

- منذ دخوىل الو�شط الفني ل اأ�شغل بايل باأحد ول اأركز مع اأحد، فقط 
اأنا مع املناف�شة  اأو 3،  اأو 2  اأو ا�شغل نف�شي مبن رقم 1  اأعمل، ل اأبحث 

ال�شريفة لتقدمي الأف�شل، احلمد هلل عندي �شالم مع نف�شي.
اأخريات؟ من  نف�شنة  واجهت  • هل 

- اأكيد طبعا، لكنني ل اأ�شغل بايل واأف�شل 
الرتكيز يف عملي فقط ل غري.

يف  ترغبني  الذي  املغني  • من 
م�شاركته دويتو؟

يف  ح����ال����ي����ا،  ي����وج����د  ل   -
ال�����ش��اب��ق ك��ن��ت اأرغ������ب يف 
وائ��ل ج�شار  التعاون مع 
يف  معه  ا�شرتكت  ال��ذي 
اإذا  اأك�����ر م���ن ح��ف��ل��ة، 
وجدت الفكرة املنا�شبة 
مع  �شيكون  للدويتو 
م���غ���ن���ي م������ن خ������ارج 

م�شر.

بلقي�س فتحي: اأمتّنى اأن 
ت�سل ر�سالة )اأرجوك(

�سو�سن بدر تن�سم 
لـ )خيط حرير(

جريء،  غنائي  كليب  فيديو  خ��الل  من 
اأغنية  طرحت بلقي�ش فتحي قبل فرتة 
اأهدتها  "اأرجوك"  ب���ع���ن���وان  ج���دي���دة 
على  الر�شمية  قناتها  ع��رب  جلمهورها 
العربي  الرتيند  بها  لتحتل  الن��رتن��ت، 
ب��ع��د ان��ط��الق��ه��ا ب�����ش��اع��ات، خ��ا���ش��ة اأنها 
للمرة  الكليب  فكرة  تخو�ش من خالل 
الأوىل ق�شة عائلية اجتماعية خمتلفة.
ما  يف  بلقي�ش  ت�شريح  عن  نك�شف  وهنا 
يتعّلق باأحدث اأغنياتها التي اأثارت جدًل 
وا�شعاً فور طرح بع�ش املقاطع ال�شغرية 

منها عرب النرتنت .
تراقب بلقي�ش فتحي ردود الفعل الأوىل 
التي  "اأرجوك"  اجل���دي���دة  لأغ��ن��ي��ت��ه��ا 
ال�شعودية عرب  الأول يف  الرتند  احتّلت 
ميديا  ال�شو�شيال  رواد  واأط��ل��ق  ت��وي��رت، 
ها�شتاغ خا�ش يحمل ا�شم الأغنية عرب 
لق�شة  م�شابهة  جت���ارب  لعر�ش  ت��وي��رت 

الأغنية.
بردود  ج��داً  �شعيدة  اأنها  بلقي�ش  واأك��دت 
مل�شتها  ح���ي���ث  الأغ���ن���ي���ة  جت�����اه  ال���ف���ع���ل 

ب���ر����ش���ائ���ل خ���ا����ش���ة م����ن اجل���م���ه���ور فور 
خالل  من  قّدمت  اأنها  خا�شة  عر�شها، 
للجمهور  مهمة  ر���ش��ال��ة  الأغ��ن��ي��ة  ه���ذه 

وهي مبادرة ال�شلح.
ووعدت بلقي�ش جمهورها اأنها �شتعر�ش 
ن�شبة  و���ش��ول  ف���ور  الت�شوير  ك��وال��ي�����ش 
م�شاهدة الأغنية اإىل املليون، متمّنيًة اأن 
بنحو  ولو  هذه  الفنية  بر�شالتها  ت�شهم 
املقطوعة بني  العالقات  اإع��اة  ب�شيط يف 

الأ�شقاء والأ�شدقاء اأي�شاً.

م�صروع عاملي
بلقي�ش  ت���وّج���ه���ت  اآخ�������ر،  ���ش��ع��ي��د  ع���ل���ى 
املتحدة  ال��ولي��ات  اإىل  اأي���ام  قبل  فتحي 
اإىل ولي���ة لو�ش  الأم��ريك��ي��ة، حت���دي���داً 
اأجنل�ش، للتح�شري مل�شروع عاملي �شخم 
قبل  ع���ادت  حيث  تفا�شيله،  ع��ن  تتكّتم 
الفنية،  ه��ن��اك لرت��ب��اط��ات��ه��ا  م���ن  اأي�����ام 
امل�شروع بكافة  ومن املقرر الإع��الن عن 
حت�شرياته  اإن����ه����اء  حل����ني  ت��ف��ا���ش��ي��ل��ه 

كاملة.

اإىل  بدر  �شو�شن  النجمة  ان�شمت 
اأب���ط���ال م�����ش��ل�����ش��ل )خيط  ق��ائ��م��ة 
عزالدين،  م��ي  للفنانة  ح��ري��ر(، 
وحموريا  م��ه��م��ا  دورا  ��د  ل��ت��ج�����شِّ
خ�����الل اأح��������داث امل�����ش��ل�����ش��ل، وهو 
ومل  �شيرنجي.  �شركة  اإن��ت��اج  م��ن 
م�شاركتهم  العمل  ناع  �شُ يح�شم 
يف ال�شباق الرم�شاين املقبل حتى 
�شهران  يتبقى  اأن��ه  وخا�شة  الآن، 
ال�شهر  ال�شهر على حلول  ون�شف 
الكرمي، ويتوىل اإخراجه اإبراهيم 
عبدامللك،  حممد  وتاأليف  فخر، 
اإط��ار اجتماعي  وت��دور اأحداثه يف 
منذ  ت�شويره  وانطلق  رومان�شي، 
اأيام مبدينة 6 اأكتوبر. من ناحية 
�شو�شن  النجمة  ت�����ش��ارك  اأخ����رى، 
بدر يف م�شل�شل )ونحب تاين ليه( 
عبدالعزيز،  يا�شمني  النجمة  مع 
من اإنتاج )�شيرنجي(. ومن املقرر 
ال�شباق  خ��الل��ه  م��ن  ت��خ��و���ش  اأن 
ُتعد  امل���ق���ب���ل، ح��ي��ث  ال���رم�������ش���اين 
لأ�شرة  املن�شمني  ث��ال��ث  ���ش��و���ش��ن 
امل�شل�شل، الذي كتب اأحداثه عمرو 
حممود يا�شني، واإخراج م�شطفى 

فكري.

حجزت لنف�صها مكانا يف عامل الغناء و�صنعت ا�صما خلل ال�صنوات املا�صية، 
لتثبت موهبتها وقدرتها على تقدمي ما مييزها عن غريها من مغنيات جيلها، 

خ�صو�صا يف اللون ال�صعبي، طرحت اأخريا اأغنية )قولويل معل�س( التي 
وت�صتعد  امل�صري،  ال�صارع  يف  اجلمهور  بها  اأ�صاد  كبريا،  جناحا  حققت 

حاليا لت�صوير اأول اأفلمها الذي ترف�س احلديث عن م�صمونه.
ال�صابة  املغنية  مع  كان  واأعمالها اجلديدة،  الأغنية  عن كوالي�س 

جنوان هذا احلوار:
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عام - زايد

�سيـف الـ�سـعـدي

مناكـيـف مــروا  مــن  �شــروات 
ت�رشيف ار�ـــشـــاه  ـــ  ف ــه  ل عـــاد  وان 
هـّزيــف قـلـب  لــه  لــي  ملـحـب 
الـ�شـيــف لـعـايــة  وايـ�شـوجــه 
امـنـيــف فــــٍن  فــــي  وحـمـايـٍم 
طيف الــكــرى  فـــ  لــه  زارين  وان 
رفــيــف بــــات  بــــرٍق  عـ�شــن 
الـريـف بــارد  اي�شوقـه  و�شمـي 

الـقـوم ابـحـوزة  و�شــار  ربـعـه 
�شــوم عقـب  مـن  امعيـّد  فرحـة 
لو�شـوم ــوق  مــدق الغ�شي  ــاب  و�ــش
مــزمــوم را�ــس  تـعـلــت  ورقـــا 
الــنـــوم مـ  الـعــ�شــاق  اإتــوقــظ 
احـلـوم حلـظـة  فـي  ولـو  اأ�شعـد 
بـــردوم ملـغـيـب  كـ�شــا  مـزنـه 
وغــيــوم دنــــان  مــرعــٍد  بـــه 

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

نـطـلبــــك يـابـــاريــنا

                               قـبــل نــولــّي هبِـــا

ياربــّي تــْب عـلـيــنا

                           وا�شــرف عــنـاّ )الـِوبـا(

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

ريــتـ�يــت
 

املراة اللي حلقت بني النجوم

بني املحافل تفتخر يف  بلدها

ت�صتاهل اليام ماهو فقط يوم 

افعالها بالطيب كٍل �صهدها

******

الرزق .. من ربك و ربي : مق�ّصم

�صبحانه املعطي و �صبحانه احلي

افرد يدينك ل� ال�صباح .. و تب�ّصم

قل للحزن مالك من احلمنا �صي

كلنا خليفة
الفواد ت�صر  اللي  البيوت  بغيت  من  ل 

ال�صداد وري��ث  زاي��د  اب��ن  خليفة  اذك��ر 

للعباد رح���م���ٍة   .. ع��ل��ي��ن��ا  رب���ي  وّله 

الكلبي �صعد  قبلي  ق��ال��ه��ا  ق��د  م��ا  ال��ل��ي 

بوظبي يف  احل��ك��م  ع��ر���س  ف���وق  م��رتب��ٍع 

النبي زم��ان  يف  ال�صحابة  �صمات  ماخذ 

زيد بن م�سفر ال�سيعري

الق�صيد ف��خ��ر  ع��ل��ى  ال��ل��ي  ال��ق�����ص��ي��د  ح��ي 
بعيد م��ط��م��ح  وال������ده،  ي�����ص��ب��ه  وا���ص��ع��ي��د 
ل����ل����ربمل����ان اأب���������وه ن������ربا�������سٍ ع���ت���ي���د..
ر�صيد اإل�����ص��خ�����ص��ه  ال��ع�����ص��وي��ة  م������ازادت 
املجيد ال��ف��ع��ل  م���ن  ن��ه��ج��ه  ع��ل��ى  وجن���ل���ه 
ل�����ه ف������ امل�����ع�����اين ن���ه���ج ع���ن���ه م��اي��ح��ي��د
اإ���ص��ن��ي��ن��ه ع�����ص��اه��ا يف م��زي��د ام�����ص��اب��ق 
���ص��ي��ٍخ ول���د ���ص��ي��ٍخ ول���د ���ص��ي��ٍخ. و اع��ي��د..
م���ن لب����ة ال���ل���ي ع���ادت���ه ف���ك���ّاك ق��ي��د..
امل���دي���د... ال��ع��م��ر  يجعل  اهلل    ، اإم�����ص��ّل��م 
ي����وم عيد ك����  ال���ع���رب  ج����وده وط��ي��ب��ه يف 
وجن���ل���ه حم��م��د ق�����دوة اجل���ي���ل اجل��دي��د
التليد ل��ل��م��ج��د  ي����وم  اب����رَك����ن  ق����ال  م���ا 
ح���ت���ى غ�����دا ف����� امل���ن���زل���ة ط������وٍد وط��ي��د
وا����ص���ع���ي���د م���ث���ل اب������وه م����ع ج�����ده اك��ي��د
ن���ع���م الب������و واجل������د ث����م ن���ع���م احل��ف��ي��د
�صعيد ذال����غ����ايل  ي��ح��ف��ظ��ه  ع�����ص��ى  اهلل 
ك���ل���ن���ا ف���خ���ر ب�����ص��ع��ي��د جن����ل ب��و���ص��ع��ي��د

م�صتعد امل���ف���اخ���ر  اه�����ل  م�����دح  ف�����  ال���ل���ي 
ال���ص��د ذاك  م���ن  ���ص��ك  م���اب���ه  وال�����ص��ب��ل 
اآع�����ز م���ن يف ك��ر���ص��ي ال���وَط���ن���ي ق��ع��د..
ل���ك���ن���ه ال����ل����ي زاده���������ا وج������ه ال�����ص��ع��د
ب���َع���د.. ال�����ص��ه��ي��ل��ي ل  ال��ن��ج��م  ي�����ص��اب��ق 
وج��َل��د ���ص��رب  م���ع  درب  ال��ت��ف��وق  يف  ول����ه 
���ص��خ�����ص��ي��ة وط����ي����ب وذك�����������اٍء م��ّت��ق��د
و�صند و���ص��ن��د ذخ����ر  و���ص��ن��د ذخ����ر  ذخ����ر 
وع����د ل  وي����������ويف  اجل����������اين  ام������زب������ن 
وال����ع����اف����ي����ه، م���ل���ب���و����ص���ه اإب����ل����ي����ّا ع���دد
اأ����ص���ط���ورة اه����ل ال��ط��ي��ب ي��ب��ق��ى ل��لب��د
دك�����ت�����ور وا�����ص����ن����ايف وم�����غ�����وار اإن����ف����رد
����ص���ّم���ر ك���ف���وف���ه ث����م ن���ط���ح ب�����رق ورع����د
البلد ف��خ��ر  اه����و  ل����ص���ك  ال���ب���ل���د،  ف��خ��ر 
ل����ه����م ف�������ص���ل ب����رق����اب����ن����ا م��اي��ن��ج��ح��د
�����ص����لل����ة الجم�������������اد، ل���ل���ع���ل���ي���ا ه����دد
ح�صد اإذا  احل�������ص���ود  ���ص��ر  م���ن  ن��رق��ي��ه 
الأ���ص��د ذاك  م���ن  ���ص��ك  ل  ال�����ص��ب��ل  وت����را 

ال�سبل من ذاك الأ�سد
اإهداء ل�صعادة ال�صيخ م�صلم بن حم العامري و�صعادة ال�صيخ الدكتور حممد بن حم العامري 

مبنا�صبة اختيار �صعادة ال�صيخ �صعيد بن حم العامري ع�صوًا يف الربملان الإماراتي للطفل 
التابع للمجل�س الوطني الحتادي.

عبداهلل العكربي

األحد   22   مارس   2020  م  -   العـدد  12889  
Sunday   22   March   2020  -  Issue No   12889

 

مار �سِ
: �صدري  مزحوم  ان��ا  و   ، �صدرك  ف�صى  ؟!من  فا�صي  �صرت  ل   ، زحمتي  ْب���  اروح  وي��ن 

Sh3r-gram! --  !شعرقرام�


