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م�ؤ�شرات تدل على م�شكلة خطرية يف البنكريا�س
 80 ي���زن ح���وال  ك��م��رى  �شكل  ع��ل��ى  ه��و ع�شو �شغري  ال��ب��ن��ك��ري��ا���س 
اإنزميات ه�شمية  وينتج  البطن،  العلوي من  ويقع يف اجلزء  غراماً، 
يلي  فيما  ال�شكر.  ا�شتقالب  على  ت�شاعد  حيوية  وه��رم��ون��ات  مهمة 
جمموعة من املوؤ�شرات التي تدل على اأن البنكريا�س ال يعمل ب�شكل 
يف  االأمل  يكون  اأن  ميكن  اإن":  اإ���س  "اإم  اأورد موقع  جيد، بح�شب ما 
مزمن  اأو  ح��اد  التهاب  وه��و  البنكريا�س،  التهاب  على  عالمة  بطنك 
يف البنكريا�س. عندما ت�شغط االأورام الكبرية على االأع�شاء املجاورة، 
البنكريا�س،  �شرطان  اأعرا�س  اأح��د  ا  اأي�شً البطن  اأمل  يكون  اأن  ميكن 

والذي يتميز بنمو خاليا غري طبيعية يف البنكريا�س.
البنكريا�س  بالتهاب  ��ا  اأي�����شً ظهرك  يف  االأمل  الظهر:يرتبط  يف  اأمل 
عند  االأمل  يتفاقم  ق��د  االأخ����رية،  احل��ال��ة  يف  البنكريا�س.  و���ش��رط��ان 

اال�شتلقاء، اأو بعد تناول الطعام بثالث اإىل اأربع �شاعات.
اأي�شاً  ميكن اأن تكون درجة حرارة اجل�شم املرتفعة ب�شكل غري عادي 
من اأعرا�س التهاب البنكريا�س، والذي يحدث عندما تت�شرب اإنزميات 
البنكريا�س اإىل اأن�شجة البنكريا�س، مما يت�شبب يف حدوث تهيج ووذمة 

واحتقان يف االأوعية الدموية.
ا���ش��ت��ف��راغ و غ��ث��ي��ان:ي��ع��ت��ر ال��غ��ث��ي��ان وال���ق���يء م���ن اأع���را����س التهاب 

البنكريا�س و�شرطان البنكريا�س املرتبطني بالتدخني وال�شمنة.
���ا ع��الم��ة ع��ل��ى التهاب  اأي�������شً مي��ك��ن اأن ي��ك��ون ارت���ف���اع ���ش��غ��ط ال����دم 
الكحول  تناول  االإف��راط يف  ب�شبب  غالًبا  وال��ذي يحدث  البنكريا�س، 

وال�شدمات وح�شى املرارة التي ت�شد قنوات البنكريا�س.

م�شروبات الطاقة حتت�ي على م�شت�يات �شارة من م�اد التبيي�س
الطاقة  م�شروبات  بع�س  اأن  م��ن  مونا�س  جامعة  م��ن  باحثون  ح��ذر 
حتتوي على م�شتويات �شارة من بريوك�شيد الهيدروجني، وهي مادة 
كيميائية تتواجد يف املبي�شات. ويعتقد الباحثون اأن النتائج ميكن اأن 
املختلفة.  ال�شرطان  باأنواع  االإ�شابة  زيادة خماطر  تف�شري  ت�شاعد يف 
وقالت الروفي�شورة لويز بينيت التي قادت الدرا�شة: "ي�شري البحث 
عندما  امل��خ��ف��ف  ال��ه��ي��دروج��ني  بريوك�شيد  ي�����ش��رب��ون  ال��ن��ا���س  اأن  اإىل 
املدى  طويلة  االآث��ار  تف�شر  قد  الطاقة.  م�شروبات  بع�س  ي�شتهلكون 
التي  العمرية  الفئة  يف  بال�شرطان  االإ�شابة  خماطر  اجتاهات  بع�س 
بريوك�شيد  ي�شتخدم  للباحثني،  وفقاً  الطاقة."  م�شروبات  ت�شتهلك 
بع�س  وحت��ت��وي  واملبي�شات،  التنظيف  م��واد  بع�س  يف  الهيدروجني 
اإىل  ت�شل  العن�شر  ه��ذا  من  كميات  على   وال�شراب  الطعام  منتجات 
اأ�شرتاليا،  يف  القانوين  امل�شتوى  هو  هذا  اأن  ميليغرام. يف حني   0.5
فاإن يف العديد من البلدان االأخرى، تكون امل�شتويات امل�شموح بها اأقل 

بكثري من 0.5.
وبح�شب الروفي�شورة بينيت، فاإن الباحثني قاموا بتحليل م�شتويات 
بريوك�شيد الهيدروجني يف جمموعة من امل�شروبات التجارية، ووجدوا 
حتتوي  الطاقة  م�شروبات  ملكونات  الكيميائية  الرتكيبات  بع�س  اأن 
على هذه املادة. وياأمل الباحثون يف اأن يوؤدي البحث اإىل اتباع معايري 
جديدة لتجنب ت�شمني بريوك�شيد الهيدروجني يف هذه االأنواع من 

امل�شروبات، وفق ما اأوردت �شحيفة مريور الريطانية. 

حلماية البحار واملحيطات.. قرار اأملاين جريء
���ش��ادق ال��رمل��ان االأمل����اين )ب��ون��د���ش��ت��اغ( على م�����ش��روع ق���رار مينع بيع 
املواد البال�شتيكية ذات اال�شتخدام الواحد اعتبارا من يوليو 2021، 
مطبّقًة بذلك توجيهات اأوروبية تهدف اإىل حماية البحار واملحيطات 
من التلوث. واأ�شار م�شروع القانون الذي قّدمته احلكومة يف يونيو 
الفائت بالتحديد اإىل منع "عيدان تنظيف االأذن وال�شحون وال�شوك 

وال�شكاكني واملالعق واالأكواب وق�شبات ال�شرب" و�شواها.
البولي�شرتين  امل�شنوعة من  التغليف  املنع بع�س مواد  ي�شمل  كذلك 

والتي ت�شتخدم كحاويات للطعام. وفقا لفران�س بر�س.
بعد   2018 ع��ام  اأق���ّرت  اأوروب��ي��ة  لتوجيهات  تطبيقاُ  القانون  وي�شكل 
اأ�شهر من املفاو�شات بني الدول االأع�شاء، ون�شت على منع نحو 12 

فئة من املواد البال�شتيكية.
التي  النفايات  من  باملئة   70 نحو  املنع  �شملها  التي  املنتجات  ومتّثل 

تلوث البحار وال�شواطئ، بح�شب املفو�شية االأوروبية.
وكانت دول اأوروبية اأخرى قد اأقرت منعاً مماثاًل يف وقت �شابق، ومنها 

فرن�شا التي بداأت بتطبيق املنع يف االأول من يناير 2020.
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كندا تط�ر اختبار الغرغرة لك�شف ك�فيد - 19
ميكن االآن ملعظم االأطفال يف كولومبيا الريطانية اأن يقولوا وداعا لتلك 
التي توؤخذ من االأنف، واختبارات كوفيد19- االأخرى  امل�شحات املزعجة، 

غري املريحة.
غرغرة  طريقة  ك��ن��دا،  يف  الريطانية،  كولومبيا  مقاطعة  اأط��ل��ق��ت  فقد 

جديدة للطالب الذين ترتاوح اأعمارهم بني 4 و19 عاما.
الريطانية،  كولومبيا  يف  االإقليمية  ال�شحة  م�شوؤولة  ال��دك��ت��ورة  ق��ال��ت 
بوين هرني، يف موؤمتر �شحفي: "اإنها واحدة من االأوىل من نوعها حول 

العامل".
االختبار  اإن  االأمرا�س  على  لل�شيطرة  الريطانية  كولومبيا  مركز  وق��ال 
لوباء  امل�شبب  اجل��دي��د،  ك��ورون��ا  ب�فريو�س  االإ���ش��اب��ة  ع��ن  للك�شف  اجل��دي��د 
االأن���ف،  ب��ا���ش��ت��خ��دام م�شحة  االخ��ت��ب��ارات  م��ث��ل  دق��ي��ق مت��ام��ا  كوفيد19-،  
ولكنه اأ�شهل بكثري بالن�شبة لالأطفال، بح�شب ما ذكرت �شبكة "�شي اإن اإن" 

االإخبارية االأمريكية.
واأو�شحت هرني "هذه غرغرة مبحلول ملحي جديد حيث ت�شيف القليل 
ثم  قليال  وحتركه  فمك  يف  املعقم  امل��اء  لذلك  العادي  امللحي  املحلول  من 
لل�شباب  بالن�شبة  جلمعها  اأ�شهل  طريقة  وه��ذه  �شغري  اأن��ب��وب  يف  تب�شقه 

و�شغار ال�شن".
الريطانية  كولومبيا  يف  العامة  ال�شحة  م�شوؤولو  اأو���ش��ح  ناحيتهم  م��ن 
اأنهم قاموا مبقارنة نتائج هذا النوع من االختبارات لدى كل من االأطفال 
والبالغني ووجدوا اأن معدل اكت�شاف كوفيد19- كان م�شابها للغاية مل�شحة 

االأنف.
االأولوية لالختبار اجلديد،  االأطفال  الريطانية  كولومبيا  و�شوف متنح 

لكنها تاأمل يف تو�شيع نطاقها لي�شمل البالغني يف االأ�شابيع املقبلة.

عا�شفة نادرة جتتاح و�شط الي�نان
اإن �شخ�شني  اليونان  ال�شلطات يف  قالت 
نادرة  عا�شفة  و�شول  مع  حتفهما  لقيا 
ُيطلق عليها ميديكني اأي اإع�شار البحر 
ال�شبت  اأم�س  البالد  و�شط  اإىل  املتو�شط 

مما ت�شبب يف اإغراق �شوارع ومنازل.
اقتالع  يف  اإي��ان��و���س  العا�شفة  وت�شببت 
يف  الكهربي  للتيار  وان��ق��ط��اع  لالأ�شجار 
اجلزر االأيونية وغرب البيلوبونيز اأم�س 
اإىل  العا�شفة  االأول اجلمعة. ثم و�شلت 
و�شط البالد واجتاحت باالأ�شا�س مناطق 

حول مدينتي كارديت�شا وفار�شاال.
وقال م�شوؤولون من اإدارة االإطفاء اإن جثة 
املياه  م�شنة ُعر عليها يف منزل غمرته 
يف قرية قرب فار�شاال. وقال م�شوؤولون 
عن  تبحث  ال�شلطات  اإن  ال�شرطة  م��ن 
�شخ�شني ورده��ا بالغ عن فقدهما. ويف 
وقت الحق، قال م�شوؤول يف اإدارة االإطفاء 
الثالثة  رج��ل يف  ع���روا على جثة  اإن��ه��م 
يف  م�شت�شفى  ق��رب  ع��م��ره  م��ن  وال�شتني 
كارديت�شا. ومل يعرف بعد اإن كان واحدا 
عنهما.  البحث  اجل���اري  املفقودين  م��ن 
اأن االأمطار  واأظهرت لقطات تلفزيونية 
التي  كارديت�شا،  مدينة  حولت  الغزيرة 
اليونان،  يف  ال�����ش��ه��ول  اأك���ر  اأح���د  ت�شم 
اأحد  ان��ه��ار  كما  ال��ب��ح��رية  ي�شبه  م��ا  اإىل 

اجل�شور.

ارتفاع درجات احلرارة 
وتاأثرياتها على اجل�شم �ص 23

اأ�شرار يف حليب الأم يجهلها كثريون
حليب االأم غني مبزيج رائع من دهون وبروتينات وفيتامينات ومعادن توفر كل 
درا�شة  على  العلماء  ويعمل  ذل��ك.  من  واأك��ر  الر�شيع،  يحتاجها  التي  التغذية 

العديد من اأ�شرار حليب االأم، فما هي؟
االأج�شام  مثل  وقائية  عوامل  يحمل  االأم  حليب  اأن  املعروف  من  حيوي:  م�شاد 
امل�شادة مل�شاعدة الطفل على مواجهة العدوى، لكن الدرا�شات الطبية ت�شري اإىل 

اأن املكونات املناعية يف احلليب قد تزيد عندما يحتاج الر�شيع اإليها اأكر.
والر�شع  االأمهات  تعاين  عندما  اأنه   2013 عام  اأجريت  درا�شة طبية  اإذ وجدت 
من نزالت الرد، فاإن م�شتويات خاليا الدم البي�شاء يف احلليب تقفز مبقدار 64 
�شعفا. واقرتح العلماء اأن لعاب الر�شيع الذي ينتقل عر قنوات الثدي لالأم اأثناء 
الر�شاعة يحمل تقريرا عن حالة �شحة الطفل، وهذا يقود يف النهاية اإىل اإنتاج 

حليب يحمل كمية اأكر من االأج�شام امل�شادة.
"امليالتونني"،  ال��ن��وم  ه��رم��ون  على  يحتوي  اإذ  ال��ن��وم:  على  ي�شاعد  االأم  حليب 
اأعلى  املتو�شط    يف  امليالتونني  م�شتويات  اأن   2016 عام  اأجريت  درا�شة  ووج��دت 

بحوايل خم�س مرات يف حليب الثدي املنتج يف الليل اأكر من النهار.
ميكروبات االأمعاء: فحليب االأم لي�س غذاء للطفل فقط، فهو غذاء لرتيليونات 
من ميكروبات االأمعاء الب�شرية، وت�شري االأبحاث احلديثة اإىل اأن حليب الثدي قد 

يعزز منو امليكروبات التي ت�شاعد يف احلفاظ على �شحة االأطفال.
والدهون  الروتينات  م�شتويات  تختلف  اأن  ميكن  اإذ  احلليب:  يف  االخ��ت��الف��ات 
اأم الأخرى، واأي�شا  وال�شكريات والهرمونات واملكونات االأخرى يف حليب االأم من 
منو  خالل  وتختلف  خمتلفني،  اأطفال  باإر�شاع  نف�شها  االأم  تقوم  عندما  تختلف 

الطفل.

اأكل الأجب�ن يوؤثر على النوم - خط�أ
من ال�شائع اأن تناول االأجبان قبل النوم يت�شبب باالأحالم 
له  لي�س  النا�س  ملعظم  بالن�شبة  ولكن  والكوابي�س،  ال�شيئة 
يرتبط  ق��د  الآخ��ري��ن  وبالن�شبة  االإط���الق،  ت��اأث��ري على  اأي 
اأن االأجبان  اإىل  اأكر �شعادة. باالإ�شافة  يف الواقع باأحالم 
م�شدر لفيتامينات ب التي ميكن اأن ت�شاعدك على النوم.

اخلمول يف عطلة نه�ية الأ�صبوع يوؤثر على النوم - �صحيح
ن��وم يف عطالت نهاية  امل��غ��ري تعوي�س م��ا فاتك م��ن  م��ن 
ب�شكل  نومك  اأمن��اط  يعطل  اأن  ميكن  ه��ذا  لكن  االأ�شبوع، 
عام، ومن االأف�شل تعوي�س ما فاتك من النوم على مدى 
اأي��ام، بداًل من البقاء يف ال�شرير لوقت طويل خالل  عدة 

عطلة نهاية االأ�شبوع.

القراءة يف وقت مت�أخر توؤثر على النوم - خط�أ
اال�شرتخاء  على  ال��ن��وم  قبل  ال��ق��راءة  ت�شاعدك  اأن  ميكن 
)يف�شل اأن تكون على �شا�شة غري اإلكرتونية(. واإذا كنت ال 
ت�شتطيع النوم، فقد ت�شاعدك القراءة لفرتة ق�شرية من 

الوقت على ال�شعور بالنعا�س.

التدخني يوؤثر على النوم - �صحيح
وال�شحة  الرئتني  و�شحة  التنف�س  على  التدخني  ي��وؤث��ر 
العامة وميكن اأن يكون له تاأثري مبا�شر على جودة نومنا.

اخلو�ض يف م�ص�دة قبل النوم يوؤثر على النوم - �صحيح
ا�شطرابات  اإىل  التوتر  م�شتويات  زي���ادة  ت���وؤدي  اأن  ميكن 

النوم، لذا فاإن اجلدال قبل النوم لي�س فكرة جيدة.

احل�صول على اأقل من 8 �ص�ع�ت يوؤثر على النوم - خط�أ
خمتلفة،  ن��وم  ف���رتات  اإىل  املختلفون  االأ���ش��خ��ا���س  يحتاج 

ورمبا يحتاج ال�شخ�س البالغ العادي حوايل 7-9 �شاعات 
من النوم، لكن بع�س النا�س يحتاجون لوقت اأقل والبع�س 

االآخر اأكر.

القيلولة اأثن�ء النه�ر توؤثر على النوم - خط�أ
جمرد  هي  النهار  اأث��ن��اء  القيلولة  ف��اإن  للبع�س،  بالن�شبة 

جزء من روتني حياتهم. 
اأكر من الالزم تعني  وبالن�شبة لالآخرين، فاإن القيلولة 

اأنهم قد يعانون من �شعوبات يف النوم لياًل.

يف  تقدمك  مع  النوم  من  اأق��ل  ق�صط  اإىل  احل�جة 
العمر - �صحيح

مع تقدمنا يف العمر، تتغري اأمناط نومنا، ومن الطبيعي 
اأقل من النوم لياًل،  اإىل ق�شط  اأن يحتاج كبار ال�شن  جداً 
لكنهم يحتاجون اإىل قيلولة لفرتة ق�شرية خالل النهار.

الأكل قبل النوم يوؤثر على النوم - �صحيح
عادة ما يكون تناول وجبة خفيفة �شغرية قبل النوم اأمراً 
جيداً، ومع ذلك، فاإن تناول وجبة كبرية قبل التوجه اإىل 
ع�شر  ي�شبب  الأن���ه  م�شتيقظاً،  يبقيك  اأن  ميكن  ال�شرير 

اله�شم اأو حرقة املعدة.

النظ�م الغذائي الع�م يوؤثر على ال�صحة- �صحيح
اإن تناول نظام غذائي يحتوي على جمموعة متنوعة من 
املهمة  الغذائية  العنا�شر  توفر  التي  املختلفة  االأطعمة 

مفيد للنوم.
االأطعمة  ت�ش����اع������دك  اأن  ي�����مكن  املث�����ال  �ش�����بيل  ع����لى   
واحلديد  واملغني�شيوم  د  وفيتامني  ب  بفيتامينات  الغنية 
نظام غذائي  اأف�شل كجزء من  ب�شكل  النوم  على  وغريها 

متوازن.

�صرب الك�فيني يوؤثر على النوم - �صحيح
ال�شت  ال�شاعات  االأف�شل جتنبه يف  الكافيني من�شط ومن 
املدرات  م��ن  اأي�����ش��اً  الكافيني  ويعتر  ال��ن��وم.  ت�شبق  ال��ت��ي 
اأكر  املرحا�س  اإىل  تذهب  يجعلك  مما  للبول  ال�شعيفة 

خالل الليل.

يوؤثر ا�صتخدام ه�تفك يف الليل على النوم - �صحيح
ميكن اأن يتداخل ال�شوء املنبعث من االأجهزة االإلكرتونية 
مع الهرمونات املحفزة للنوم التي تفرزها اأدمغتنا، لذلك 

يجب جتنبها ملدة �شاعة على االأقل قبل النوم.

توؤثر م�ص�هدة التلفزيون يف ال�صرير على النوم - �صحيح
رائعة  و�شيلة  التلفزيون  م�شاهدة  تكون  اأن  ميكن  بينما 
لال�شرتخاء، اإال اأن ال�شوء الذي ينتجه ميكن اأن يتداخل 

مع اإنتاج هرمون النوم امليالتونني.

مم�ر�صة الري��صة يف وقت مت�أخر توؤثر على النوم - �صحيح
النوم  على  وت�شاعدك  العامة  لل�شحة  مفيدة  الريا�شة 
الريا�شة  فاإن ممار�شة  ذلك،  الليل. ومع  اأف�شل يف  ب�شكل 
يف وقت قريب جداً من موعد النوم اأمر حمفز وميكن اأن 

يعطل نومك.

م�صتوي�ت التوتر توؤثر على النوم - �صحيح
اأج�شامنا  يف  خمتلفة  هرمونات  اإنتاج  يف  االإجهاد  يت�شبب 
تبقينا يقظني. وبالتايل، فاإن ال�شعور بالتوتر كثرياً يجعل 

النوم اأكر �شعوبة.

توؤثر درجة حرارة الغرفة على النوم - �صحيح
يجب اأن تكون غرفة نومك مثالية ومريحة، واإذا كان اجلو 

حاراً جداً اأو �شديد الرودة، فقد تواجه �شعوبة يف النوم.

�شان �شيبا�شتيان 
ال�شينمائي 

بن�شخة م�شغرة 
�شان  مهرجان  فعاليات  انطلقت 
اأكر  وه���و  للفيلم،  �شيبا�شتيان 
ال���ب���ل���دان  ���ش��ي��ن��م��ائ��ي يف  ح������دث 
اأقّل  بعدد  باالإ�شبانية،  الناطقة 
املرجمة،  واالأف���الم  النجوم  من 
م���ع ال��ع��ر���س االف��ت��ت��اح��ي الآخ���ر 
"ريفكنز  اآل��������ن  وودي  اأف���������الم 

ف�شتيفال".
على  امل��ف��رو���ش��ة  ال��ق��ي��ود  وب�شبب 
ال�شفر من جّراء فريو�س كورونا 
امل�����ش��ت��ج��د، ت��ع��ّذر ح�����ش��ور املخرج 
وغ������ريه من  ع���ام���ا   84 ال���ب���ال���غ 

االأ�شماء البارزة يف املجال.
ويف ظّل تزايد االإ�شابات جمّددا يف 
�شالمة  تدابري  اعتمدت  اإ�شبانيا، 
الكّمامات  و�شع  وفر�س  م�شّددة 
م���ع ح�����ش��ر ع����دد امل�����ش��اه��دي��ن يف 
ال�شاالت ب� 40 اإىل 60 % من 

الطاقة اال�شتيعابية.
ف�شتيفال"  "ريفكنز  و������ش�����ّور 
�شان  مدينة  يف  امل��ا���ش��ي  ال�شيف 
�شيبا�شتيان ال�شاحلية و�شواحيها 
وه���������و ي�����������روي ق���������ش����ة زوج�������ني 
املهرجان  ي��ح�����ش��ران  اأم��ريك��ي��ني 
اأج���واء  فت�شحرهما  ال�شينمائي 

املهرجان واحلياة يف اإ�شبانيا.
وقال اآلن الذي �شارك يف فعاليات 
بالفيديو  مداخلة  عر  االفتتاح 
من  "الكثري  جعبته  يف  ب���ات  اإن���ه 
�شنوات  واالأخبار" بعد  الطرائف 
الكتابة  "فاأم�شت  االإخ�����راج  م��ن 

�شل�شة جّدا".
ع����لى  في����لما   13 يتن���اف����س 
ج����ائ����زة ال�������ش���دف���ة ال���ذه���ب���ي���ة يف 
ال������دورة ال��ث��ام��ن��ة وال�����ش��ت��ني من 
امل�����ه�����رج�����ان ال���������ذي ي���خ���ت���ت���م يف 
ال�شاد�س والع������شرين من اأيل�����ول-

�شبتمر. 
 17 الن�شخة  ه��ذه  يف  و�شيعر�س 
فيلما كان من املزمع تقدميها يف 
الذي  ال�شينمائي  ك��ان  مهرجان 

األغي هذه ال�شنة ب�شب الوباء.
امل�����عرو�شة  االأف�����الم  اأن  غي�����ر 
�شان  م����ن  احل���ال���ي���ة  ال��������دورة  يف 
من  اأق��������������ّل  ه��ي  �شيب����ا�شتي������ان 
مبعّدل  ال�شابقة  الن�شخة  اأعمال 
ال���ث���ل���ث. ومي���ن���ح امل���ه���رج���ان هذه 
للممثل  ف��خ��ري��ة  ج���ائ���زة  ال�����ش��ن��ة 
ف���ي���غ���و م���ورت���ن�������ش���ن ع����ن جممل 

م�شريته.

حقائق وخرافات ح�ل الع�امل امل�ؤثرة على الن�م

ك�صف خبري طبي بريط�ين عن بع�ض الأ�ص�طري 

ال�ص�ئعة واحلق�ئق حول النوم والعوامل املوؤثرة 

عليه.

املحتمل  غري  من  اإن  زيف  راجن  الدكتور  ويقول 

على  النوم  قبل  خفيفة  وجبة  تن�ول  يوؤثر  اأن 

نوعية نومك، ومع ذلك، ف�إن تن�ول وجبة ك�ملة 

قبل وقت ق�صري من النوم، وا�صتخدام اله�تف يف 

الليل ودرجة حرارة الغرفة �صتوؤثر على فر�صك 

يف احل�صول على ليلة نوم ه�دئة و�صحية.

واحلق�ئق  اخل��راف���ت  من  جمموعة  يلي  وفيم� 

بح�صب  ال��ن��وم،  على  امل��وؤث��رة  ال��ع��وام��ل  ح��ول 

�صحيفة اإك�صربي�ض الربيط�نية:
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�ش�ؤون حملية
�صمن برن�مج ا�صتعداد

تخريج 75 طالبًا من برنامج منتزه جامعة الإمارات ووزارة الرتبية والتعليم 
يف جمالت الرعاية ال�شحية والبيئة والأمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر والف�شاء قدمها الطالب مل�شاريع  اأولية  مناذج   10

نلتزم لننت�صر

ملتقى افرتا�شي مل�ظفي زايد للثقافة الإ�شالمية

اختتام فعاليات ملتقى »نغٌم على ثغر الفجرية« امل��شيقي

•• العني- الفجر

 75 ط��ور  املكثف،  التدريب  م��ن  �شهر  بعد 
10 م�شاريع  ال��ث��ان��وي��ة  امل��رح��ل��ة  ط��ال��ًب��ا يف 
جامعة   - "ا�شتعداد"  ب���رن���ام���ج  ���ش��م��ن 
�شممته  ال��ذي  املتحدة،  العربية  االإم���ارات 
الوطني  ����ش���ف���راوؤن���ا  ل���رن���ام���ج  اجل���ام���ع���ة 
الرتبية  وزارة  اأطلقته  ال��ذي  "ا�شتعداد" 

والتعليم. 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  جامعة  نظمت 
بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم حفاًل 
"افرتا�شياً" خا�شاً عر االإنرتنت لتخريج 
ط��ل��ب��ة ال��رن��ام��ج ب��ح�����ش��ور م��ع��ايل ح�شني 
اإبراهيم احلمادي، وزير الرتبية والتعليم، 
الرئي�س  غ��ب��ا���س،  اأح���م���د  ���ش��ع��ي��د  وم���ع���ايل 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  جلامعة  االأعلى 

وعدد من القيادات والباحثني والطلبة.
قال معايل ح�شني اإبراهيم احلمادي، وزير 
الرتبية والتعليم، يف كلمته خالل احلفل، 
املنت�شبني  بطلبتنا  نحتفي  ال��ي��وم  "نحن 
جامعة  تبنته  ال��ذي  ا�شتعداد  برنامج  اإىل 
االإمارات العربية املتحدة، فاإننا، نثمن دور 
وكوادرها  وداري��ي��ه��ا،  برئا�شتها،  اجلامعة 
اأبنائنا  الحت�شانهم  امل��م��ي��زة،  التدري�شية 
اإم��ك��ان��ات��ه��ا يف تقدمي  ال��ط��ل��ب��ة، وت�����ش��خ��ري 
برامج تدريبية ومعرفية، انرت وتطوعت، 
لتقدميها خرات وكفاءات تدري�شية، نفخر 

بها على م�شتوى الوطن." 
ك��ان��ت ج��ام��ع��ة االإم������ارات واح����دة م��ن 19 
الرتبية  ل��وزارة  و�شريك  وموؤ�ش�شة  جامعة 
برامج  ت�شميم  �شاركوا يف  الذين  والتعليم 
برنامج  �شمن  "ا�شتعداد"  ملبادرة  متعددة 
�شفراوؤنا الوطني "ا�شتعداد" التابع للوزارة، 

680 طالبا  الذي �شمل تدريب ما يقارب 
وطالبة و25 معلماً.

ركز الرنامج املتكامل الذي �شممه منتزه 
ج��ام��ع��ة االإم������ارات ل��ل��ع��ل��وم واالب��ت��ك��ار على 
واالإثراء  البحث  تعليمية:  م�شارات  ثالثة 
وري��ادة االأع��م��ال. تعرف الطالب يف بداية 
الرنامج على مببادئ التفكري الت�شميمي 
النماذج  ت��ط��وي��ر  وكيفية  ال��ب��ح��ث  واأُ���ش�����س 
خالل  من  للم�شاريع  والتخطيط  االأولية 
ج��ل�����ش��ات ا���ش��ت��م��رت مل���دة اأ���ش��ب��وع��ني، ث��م مت 
من  مكونة  ف��رق   10 اإىل  الطلبة  تق�شيم 
تخ�ش�س  حيث  ط��الب،  ثمانية  اإىل  �شبعة 
ع���دد م��ن ال��ط��ل��ب��ة يف ك��ل ف��ري��ق يف اإحدى 

امل�شارات الثالث للرامج.
بالعمل  فريقني  كل  ق��ام  الرنامج،  خ��الل 
على اإيجاد حلول مبتكرة لتحديات يف اأحد 
ال�شحية،  الرعاية  وه��ي:  جم��االت  خم�شة 
البيئة، االأمن الغذائي، التخفيف من حدة 

الفقر والف�شاء.
وبناء  ه��دف��ه��م،  اإي��ج��اد  ال��ت��دري��ب على  بعد 
العر�س،  يف  م��ه��ارات��ه��م  و���ش��ق��ل  ق�شتهم، 

من خالل اجلل�شات املتنوعة التي ت�شمنها 
اأفكارهم  بتقدمي  فريق  كل  قام  الرنامج، 
االأفكار  ع��ر���س  ي��وم  يف  اأم���ام جلنة حتكيم 
نهاية  يف  ف���ري���ق  ك����ل  ق�����دم  ال���ت���ج���ري���ب���ي. 
ال�شابقة  الرنامج ورقة مراجعة االأبحاث 
ومنوذج  اختاروه،  ال��ذي  باملو�شوع  املتعلقة 
اأويل للحل اأو امل�شروع الذي ابتكروه، بينما 
مب�شطة  عمل  خطة  ال��ف��رق  بع�س  ق��دم��ت 

للم�شروع.
الطالب  اإليها  تو�شل  التي  الع�شر  االأفكار 
ال�شمنة عند  للحد من  ذكية  اأح��ذي��ة  ه��ي: 
االأط���ف���ال، و���ش��اع��ة ذك��ي��ة ل��الأط��ف��ال الذين 
لهم  ت��ت��ي��ح  امل��ف��رط��ة  ال�شمنة  م��ن  ي��ع��ان��ون 
اأخ�شائي  م���ع  اأف�������ش���ل  ب�����ش��ك��ل  ال���ت���وا����ش���ل 
التغذية اخلا�س بهم، وموقع يروج لالأزياء 
االأر�س  اإنتاجية  لتح�شني  امل�شتدامة، وحل 
امل���ي���اه، وح���ل لتعزيز  ا���ش��ت��خ��دام  وت��ر���ش��ي��د 
الو�شول اإىل الطعام يف املجتمعات املعزولة، 
وتطبيق للحد من هدر الطعام يف الفنادق، 
وتطبيق ي�شاعد على و�شع خرائط تو�شح 
االأماكن الفقرية لتحديد االأماكن لتحديد 

اأولوية اال�شتجابة، وا�شتخدام التكنولوجيا 
وا�شتخدام  ال��ف��ق��ر،  ح���دة  م���ن  للتخفيف 
تكنولوجيا الف�شاء ملكافحة انت�شار فريو�س 
كوفيد19-، واأخرياً، ا�شتخدام تكنولوجيا 
الف�شاء الإن�شاء نظام فعال لر�شد الكوارث 
الو�شول  ي�شعب  التي  املناطق  يف  واإدارتها 
اأحمد  اأكد معايل �شعيد  اإليها. ومن جهته 
االإمارات  جلامعة  االأعلى  الرئي�س  غبا�س، 
العربية املتحدة، على اأهمية هذه الرامج 
ل��ل��ط��ل��ب��ة ال�������ش���ب���اب واال����ش���ت���ع���داد ل���ري���ادة 
امل�شتقبل، م�شيفاً "م�شاهمة وزارة الرتبية 
–ا�شتعداد"  "برنامج  خالل  من  والتعليم 
االإماراتيني  الطلبة  ملنح  اأ�شا�شي  اأم��ر  ه��و 
التنمية  لتحقيق  املت�شاوية  التعليم  فر�س 
العربية  االإم�����ارات  ج��ام��ع��ة  واإن  ال��وط��ن��ي��ة 
يهدف  برنامج  اأي  بدعم  ملتزمة  املتحدة 
واأ�شاف  واالإبداع.”   امل��ع��رف��ة  ت��ع��زي��ز  اإىل 
معاليه "اأتطلع ان اأرى تلك االأفكار املبدعة 

متج�شدة يف حياتنا الواقعية".

املدير  �شراك،  نيهال  الروفي�شورة  قالت 
للعلوم  االإم���ارات  جامعة  ملنتزه  التنفيذي 
اأن  للجامعة  كبري  ل�شرف  اإن���ه  واالب��ت��ك��ار، 
والتعليم  الرتبية  وزارة  �شركاء  اأحد  تكون 
اأن  اإىل  م�شرية  ال��رن��ام��ج،  ه��ذا  تنفيذ  يف 
"الطالب املتخرجني من برنامج ا�شتعداد 
التقدم  ت��ن��اف�����ش��ي��ة ع��ن��د  ي��ت��م��ت��ع��ون مب��ي��زة 
التعليمية والدرا�شية،  املنح  للح�شول على 
يعدهم  ال��رن��ام��ج  يف  تعلموه  م��ا  اأن  حيث 

لرامج اأكر تقدًما."
باالإ�شافة اإىل جل�شات الرنامج التفاعلية، 
اأتاح الرنامج للطالب فر�شة التفاعل مع 
متحدثني �شيوف مميزين خالل حمادثات 
عر  اأي�����ش��اً  تعقد  وال��ت��ي  اإلهام"  "�شاعة 
االإنرتنت. �شاعة اإلهام هي جل�شات نقا�شية 
ا لرنامج ا�شتعداد وتندرج  �شممت خ�شي�شً
التي   "Talks SIP" ج��ل�����ش��ات  حت���ت 
للعلوم  االإم�����ارات  ج��ام��ع��ة  م��ن��ت��زه  ينظمها 

واالبتكار بانتظام.

•• العني - الفجر

عقدت دار زايد للثقافة االإ�شالمية ملتقى 
"نلتزم  ���ش��ع��ار  حت���ت  ال�����ش��اب��ع  امل���وظ���ف���ني 
بعد عر  ع��ن  ال��ذي مت عقده  لننت�شر" و 
بح�شور  مايكرو�شوفت"  "تيميز  برنامج 
���ش��ع��ادة د.ن�����ش��ال ال��ط��ن��ي��ج��ي امل��دي��ر العام 
واالأفرع  الرئي�شي  املركز  موظفي  و  للدار 

اخلارجية.
ن�شال  ال��دك��ت��ورة  اأك����دت  امللتقى  ب��داي��ة  يف 
يف  نلتقي  اليوم  كلمتهاباأننا  يف  الطنيجي 
ملتقى املوظفني ال�شابع والذي ينعقد عن 
قلوب  اإىل  قريباً  زال  ما  ولكنه  مكاناً  بعد 
اال�شتثنائي  امللتقى  ه���ذا  زاي����د،  دار  اأ���ش��رة 
الراهنة يقام حتت  ال��ظ��روف  يف ظ��ل ه��ذه 
�شعار " نلتزم لننت�شر “نعمل بروح الفريق 
اجلائحة  اآث����ار  ع��ل��ى  نتغلب  ح��ت��ى  ال��واح��د 

والعودة للحياة الطبيعية.
واأ����ش���ادت ال��ط��ن��ي��ج��ي مب���دى ال���ت���زام ال���دار 
ر�شالة  لتحقيق  بجهد  بالعمل  وموظفيها 
الدار وذلك يف ظل اهتمام القيادة الر�شيدة 
بالدور الذي تلعبه الدار يف جمال الثقافة 
االإ�شالمية، لتحقيق االأهداف الكبرية التي 
بن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  اأ�ش�شها  و���ش��ع 

�شلطان -طيب اهلل ثراه- لتحقيق جمتمع 
يتحلى مبنهج الو�شطية والت�شامح.

كما اأ�شارت الطنيجي يف كلمتها اإىل اأهمية 
املجتمع  ج���ه���ات  و  اأف�������راد  ج��م��ي��ع  ت��ك��ات��ف 
العربية  االم�������ارات  دول�����ة  ق��ي��م  ل��ت��ج�����ش��ي��د 
املتحدة لرت�شيخ عقول النا�شئة لبناء جيل 
قادر على التعامل مع التحديات والتغريات 
الطنيجي  اأثنت  كما  العامل،  بها  التي مير 
على جهود موظفي الدار املبذولة ل�شعيهم 
و�شمان  اأع���م���ال���ه���م  اإجن������از  ع��ل��ى  ال����دائ����م 

ا�شتمرار االإنتاجية.
افرتا�شية  جل�شة  عقد  امللتقى  خ��الل  ومت 
ملناق�شة  امل��وظ��ف��ني  م��ن  ع���دد  فيها  ���ش��ارك 
وكيفية  االيجابية  واآث���اره  بعد  عن  العمل 
تخطي التحديات التي واجهت موظفي دار 
م�شرية  الإك��م��ال  االإ�شالمية  للثقافة  زاي��د 

العمل بكفاءة عالية.
ور�شة  عقد  االفرتا�شي  امللتقى  تخلل  كما 
ب��ع��ن��وان " ك��ي��ف اأث������رت ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د-
قدمها  �شلبا؟  اأو  اإيجابا  حياتنا  على   19

الزرعوين،تناولت احلديث  الدكتور طارق 
املجتمع  على  ط���راأت  التي  التغيريات  ع��ن 
واالأفراد وكيفية تاأثريها كال ح�شب كيفية 
تقبله للتغيريات والتحديات التي �شاحبت 

انت�شار فريو�س كورونا.
وح����ر�����ش����ا ع���ل���ى ����ش���الم���ة امل����وظ����ف����ني مت 
الالزمة  "م�شتجدات كوفيد19-  مناق�شة 
التي  �شالمتهم" واالإج���راءات  و  ل�شحتهم 
املوظفني  ���ش��الم��ة  ل�شمان  ال����دار  تتبعها 
ال���ت���ي يجب  االإج���������راءات  و  امل��ت��ع��ام��ل��ني  و 

اأو  اأحد امل�شابني  اتباعها يف حال خمالطة 
اال�شتباه باالإ�شابة بفريو�س كورونا التزاما 

بالقوانني التي و�شعتها الدولة.
وحتفيزا لبذل املزيد من اجلهد يف العمل 
مت تكرمي املوظفني احلا�شلني على تقدير 
امل��ا���ش��ي، واملوظفني  ال��ع��ام  ام��ت��ي��از خ���الل 
العالية  العلمية  ال�شهادات  احلا�شلني على 

يف خمتلف التخ�ش�شات.
و  �شائقة  م�شابقات  بفقرة  امللتقى  واختتم 

مفيدة عر اإحدى الرامج االلكرتونية.

•• الفجرية- الفجر

ثغر  على  "نغٌم  ملتقى  فعاليات  اختتمت  
مقهى  ينظمه  ال��ذي  املو�شيقي  الفجرية" 
الفجرية  جلمعية  التابع  الثقايف  الفجرية 
تقدمي  خ��الل  م��ن  الثقافية،  االجتماعية 
االإماراتي  الفنان  اأحياها  اأم�شية مو�شيقية 
ج��ا���ش��م اجل��ا���ش��م، وال���ت���ي ن��ق��ل��ت م���ن قاعة 
على  املبا�شر  البث  عر  الفجرية  كونكورد 
خالد  �شعادة  بح�شور  اجلمعية،  اإن�شتجرام 
اجلمعية،  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الظنحاين 
ونخبة  امللتقى،  م��دي��رة  احلفيتي  و�شلمى 

من الفنانني واملو�شيقيني واملهتمني.
وا�شتهل الفنان اجلا�شم اأم�شيته، مبقطوعة 
م��و���ش��ي��ق��ي��ة، ���ش��رق��ي��ة ال�������روح وال����ه����وّي����ة، 
ت��اله��ا، ع���زف ل��ع��دد م��ن امل��ق��ط��وع��ات التي 
االأ�شيل  االإماراتي  ال��رتاث  تنوعت ما بني 
اأ�شجان  م��و���ش��ي��ق��اه،  ف��داع��ب��ت  واخل��ل��ي��ج��ي، 
ونقلتهم على مدى  واأحالمهم،  م�شتمعيه 
اأجواء  اإىل  الر�شيقة،  باأنامله  كاملة  �شاعة 

مو�شيقية �شاحرة.
وكان ملتقى "نغٌم على ثغر الفجرية"  قد 
"االإمارات  �شعار  حت��ت  فعالياته  انطلقت 
 12 م���ن  ال���ف���رتة  �شالم" خ����الل  ر����ش���ال���ة 
مب�شاركة  اجل����اري،  �شبتمر   18 ول��غ��اي��ة 
ع����ازف����ون اإم����ارات����ي����ون وع������رب، اأب����رزه����م: 
البيانو، وحممد  اآلة  على  الها�شمي  اإمي��ان 
�شليمان  وع��دي  اآل��ة اجليتار،  �شمدين على 
القبالوي على  القانون، وحممد  اآل��ة  على 
اآل���ة ال��ك��م��ان، وف��ا���ش��ل احل��م��ي��دي ع��ل��ى اآلة 
الت�شيلو، واأجمد اجلرماين على اآلة الناي، 

وجا�شم اجلا�شم على اآلة العود.
واأكد �شعادة خالد الظنحاين رئي�س جمل�س 
ثغر  على  "نغٌم  ملتقى  اأن  اجلمعية  اإدارة 
الفجرية" يف ن�شخته االأوىل، يلقي ال�شوء 
املجتمع،  داخ�����ل  امل��و���ش��ي��ق��ى  اأه���م���ي���ة  ع��ل��ى 
من  ممكنة  �شريحة  اأك���ر  اإىل  واإي�����ش��ال��ه��ا 
امللتقى،  اأهمية  اأن  اإىل  م�شرياً  اجلماهري، 
تنبع من تنوع  عرو�شه  على م��دار �شبعة 
املو�شيقى  ب���ني  م���ا  م���زج���ت  وال���ت���ي  اأي�������ام، 

الكال�شيكية،  واملو�شيقى  االأ�شيلة  العربية 
ح��ي��ث ����ش���ارك ب��ه��ا ف��ن��ان��ني م���ن ع����دة دول 

عربية.
امل��و���ش��ي��ق��ى هي  اإن  ال��ظ��ن��ح��اين:  واأ�����ش����اف 
اللغة االأجمل للحوار بني ال�شعوب وج�شر 
ال��ت��وا���ش��ل ب��ني احل�������ش���ارات، ل��ل��ع��ب��ور نحو 
ل��ه��ذا حر�شت  اآف�����اق م��ت��ن��وع��ة يف احل���ي���اة، 
اإدارة اجلمعية على اأن يكون امللتقى، نقطة 
يف  الفنية  الفعاليات  من  للعديد  البداية 
امل�شتقبل. من جانبها قالت �شلمى احلفيتي 
االأوىل  ال��ت��ج��رب��ة  "اإن  امل��ل��ت��ق��ى:  م���دي���رة 
تفاعاًل  الق��ت  ق��د  الفني،  امللتقى  الإط���الق 
التوا�شل  م��ن�����ش��ات  ج��م��ه��ور  م���ن  ك���ب���رياً 
اليومي  تفاعلهم  خ��الل  م��ن  االجتماعي، 
م���ع االأم�����ش��ي��ات امل��و���ش��ي��ق��ي��ة  ال�����ش��ب��ع التي 
على  اإي��ج��اب��اً  انعك�س  م��ا  امللتقى،  ت�شمنها 
بانطباع جميل،  واخل��روج  الفنية،  الذائقة 
اإىل  بحاجة  ت��زال  م��ا  املحلية  ال�شاحة  ب��اأن 
تقدمي املو�شيقى االأ�شيلة والتي تعزز قيم 

املحبة والت�شامح بني �شعوب العامل.

م�شروع كلمة للرتجمة يف دائرة الثقافة وال�شياحة – اأب�ظبي 
ي�شدر ترجمة كتاب حترير ت�ل�شت�ي مل�ؤلفه اإيفان ب�نني

•• اأبوظبي- الفجر

اأبوظبي   - وال�شياحة  الثقافة  دائ��رة  يف  للرتجمة  "كلمة"  م�شروع  اأ�شدر 
ترجمة كتاب "حترير تول�شتوي" ملوؤلفه اإيفان بونني، وقد نقلته اإىل اللغة 

العربية الدكتورة مكارم الغمري.
ال�شرية  تناولت  التي  املهمة  امل�شادر  تول�شتوي" من  " حترير  كتاب  يعد   

الذاتية والفكرية لالأديب واملفكر الرو�شي ليف تول�شتوي.
واأدب  ال��ب��ي��وج��راف��ي��ة،  ال��درا���ش��ة  عنا�شر  ب��ني  تول�شتوي"  "حترير  يجمع 
بناء ن�س غري  االأدب���ي، من خ��الل  النقدية، والعمل  وال��درا���ش��ة  امل��ذك��رات، 
املوؤلف مع �شوت تول�شتوي نف�شه،  يتقاطع �شوت بونني  تقليدي، فاأحياناً 
من  ويعد   "1910-1826" وال��ع��امل،  الرو�شي  االأدب  كتاب  اأ�شهر  اأح��د 
اأكر االأدباء انت�شاراً من حيث حجم ترجمات اأعماله، وتاأثريها يف االأدباء 
ال�شرق  يف  كبري  باهتمام  واأف��ك��اره  موؤلفاته  وحظيت  وخارجها.  رو�شيا  يف 
العربي، فقد ترجمت موؤلفاته اإىل العربية، وظهرت لها اأكر من ترجمة، 
وكان لها تاأثري يف العديد من االأدباء العرب. جدير باالإ�شارة اأن تول�شتوي 

اأولع باالأدب العربي، واهتم بالرتاث الروحي االإ�شالمي، وتاأثر بهما.
الرئي�س،  ال�شارد  بو�شفه  دوره  ع��ن  -اأح��ي��ان��اً-  يتخلى  بونني  جن��د  كذلك 
ويرتك املجال لروايات اأفراد عائلة تول�شتوي، واملقربني، وبع�س املعا�شرين، 
وقد ين�شب جدل بني املتحدثني عن تول�شتوي، يحاول بونني من خالله 
-اأحياناً-  تبدو  قد  والتي  املركبة،  تول�شتوي  �شخ�شية  اأب��ع��اد  عن  الك�شف 
"حترير تول�شتوي" بع�س  للبع�س متناق�شة. كذلك ُي�شّمن بونني كتابه 
الداعمة الأفكار  الدينية  الكتابات  االقتبا�شات من روايات تول�شتوي، ومن 
الن�س.  ونتعرف - من خالل رواية بونني واالآخرين عن تول�شتوي - على 
مالمح من �شخ�شية تول�شتوي، كما تتك�شف اأمام القارئ �شفحات من �شرية 
تول�شتوي الذاتية بو�شفه االأديب املبدع، واملفكر الذي اأّرقه ب�شدة التفكري 
نتعرف على ملحات من  االإن�شاين. كما  وال��وج��ود  وامل��وت،  يف مغزى احلياة 
االأخرية  الفرتة  زوجته يف  مع  املتوترة  وال�شيما عالقته  باأ�شرته  عالقاته 
قبل هروبه، والتي كان من اأهم اأ�شبابها قرار تول�شتوي التخلي عن اأر�شه 
موؤلف  اأّم��ا  موؤلفاته.  طبع  حقوق  عن  وتنازله  ثروته،  وتوزيع  للفالحني، 
 –  1870" بونني  اإي��ف��ان  الكبري  الرو�شي  واالأدي���ب  ال�شاعر  فهو  الكتاب 
1954"، وهو اأول اأديب رو�شي يح�شل على جائزة نوبل لالآداب.  ومرتجمة 
الكتاب هي الدكتورة مكارم الغمري، اأ�شتاذ االأدب الرو�شي واملقارن والعميد 
االأ�شبق لكلية االأل�شن، يف جامعة عني �شم�س. وقد ح�شلت على الدكتوراة  

يف االأدب الرو�شي من جامعة مو�شكو يف عام 1973.

ب�إ�صراف وتع�ون فني مع دائرة الإ�صك�ن  
جمل�س �شاحية اخلالدية  يبادر من خالل رعاة من اأهايل 

ال�شاحية وحتفيز اأهل اخلري ب�شيانة منازل  الأ�شر املتعففة
•• ال�شارقة  -الفجر:

يف مبادرة ت�شاف جلهود جمل�س �شاحية اخلالدية يف خدمة االأ�شر املتعففة 
يف ال�شاحية وتعد االأوىل على م�شتوى املجال�س ك�شف املجل�س عن مبادرته 
ل�شيانة عدد من م�شاكن االأ�شر املتعففة يف ال�شاحية من خالل قيام رعاة 
فني  ب��اإ���ش��راف  وذل���ك  ال�شيانة  تلك  نفقات  بتحمل  ال�شاحية  اأه���ايل  م��ن 

وتعاون مع دائرة االإ�شكان بحكومة ال�شارقة.
ومن �شاأن تلك املبادرة التي تالقى مع االأعمال االجتماعية ملجل�س �شاحية 
اخلالدية  مبدينة ال�شارقة يف م�شاعدة االأ�شر املتعففة من اأهايل ال�شاحية 
املتاحة يف  باالإمكانات  تاأهيلها  واإع��ادة  ودعمها من خالل �شيانة م�شاكنها 
املجل�س  بتكاليف عن طريق  اأه��ايل �شاحية اخلالدية  رع��اة من  ظل تقدم 
باإ�شراف وتعاون مع دائرة االإ�شكان بو�شفها اجلهة املعنية مبتابعة اإجراءات 

ال�شيانة لكافة امل�شاكن احلكومية .
ويف هذا االإطار التقى جمل�س اخلالدية برئا�شة �شعادة خلفان �شعيد املري  
رئي�س  نائب  جر�س  ب��ن  را���ش��د  وحممد  اخل��ال��دي��ة  �شاحية  جمل�س  رئي�س 
وعمران  ال�شويدي  غامن  مطر  املجل�س  وع�شو  اخلالدية  �شاحية  جمل�س 
حممد احلمادي م�شوؤول جمل�س �شاحية اخلالدية بزيارة اإىل دائرة االإ�شكان 
لبحث اأوجه تنفيذ املبادرة وذلك مع �شعادة الدكتور املهند�س خليفة م�شبح 
االإ�شكان  دائ��رة  رئي�س  ال�شارقة  الإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  الطنيجي ع�شو 
حممد  واملهند�س  امل�شاريع  اإدارة  مدير  العبدويل  حامد  �شامل  واملهند�س 
عبدالرحمن �شهيل رئي�س ق�شم ال�شيانة وعبداهلل عبدالرحمن االن�شاري 

مدير االت�شال احلكومي.
رحب  ال�شارقة  مدينة  يف  الدائرة  مبقر  عقد  ال��ذي  االجتماع  م�شتهل  ويف 
�شعادة الدكتور املهند�س خليفة م�شبح الطنيجي ع�شو املجل�س التنفيذي 
الإمارة ال�شارقة رئي�س دائرة االإ�شكان بوفد جمل�س �شاحية اخلالدية واأ�شاد 
باأدوارهم وحر�شهم على تعزيز التعاون للعمل على خدمة اأهايل ال�شاحية 
م�شيدا بروؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
لتكون  ال�شواحي  جمال�س  اإن�شاء  يف  ال�شارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�شو 
همزة الو�شل واحللقة الهامة يف توطيد العالقات بني اخلدمات املقدمة 

من الدوائر احلكومية واملواطنني .
رئي�س جمل�س �شاحية اخلالدية  امل��ري  �شعيد  �شعادة خلفان  اأع��رب  ب��دوره 
عن �شكره لرئي�س دائرة االإ�شكان على اال�شتقبال واحلر�س الالفت لتكامل 
اخلدمات  مبختلف  واالرت��ق��اء  ال��وط��ن  خدمة  على  العمل  بهدف  اجل��ه��ود 
تلم�س  يف  دوره  ي��وا���ش��ل  اأن  اإىل  ي�شعى  اخل��ال��دي��ة  جمل�س  اأن  اإىل  م�شريا 

خمتلف املتطلبات واخلدمات التي يحتاجها اأهايل ال�شاحية .
واأ�شار املري باأن املجل�س يعقد االجتماع مع دائرة اال�شكان بهدف بحث اآليات 
اإقامة مبادرة املجل�س يف اإجراء �شيانة مل�شاكن اأهايل �شاحية اخلالدية من 
االأ�شر املتعففة وو�شع اآلية تعاون مع دائرة االإ�شكان لالإ�شراف والتعاون مع 
املجل�س يف املبادرة التي تقدم لها رعاة من اأهايل ال�شاحية للتكفل بتحمل 

تكاليف ال�شيانة الالزمة.
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اإتب�ع  الإنتظ�م عليه� يف فرتة  التي يجب  اهم الغذية  البي�ض من 
نظ�م حمية، لنه يحتوي علي كمية كبرية من الربوتين�ت والغن��صر 
الغذائية الأخرى وهو يقدر على ملئ املعدة وال�صبع ل�ص�ع�ت طويلة 
الوزن  زي���دة  يف  يت�صبب  ول  احلرارية  ال�صعرات  منخف�ض  انه  كم� 

اأبدا.
البي�ض ي�ص�عد علي رفع معدل الأي�ض يف اجل�صم عن الطبيعي كم� 
انه ي�صتطيع ان يت�صكل يف اكرث من ع�صرات الو�صف�ت امل�صبعة وذات 

النكهة املميزة خ�صو�ص� يف ح�لة التخل�ض من الأوزان الزائدة.

مع ارتفاع درجة احلرارة يف ال�شيف، تثار ت�شاوؤالت 
م��ث��ل م���ا ه���ي ت���اأث���ريات���ه���ا ع��ل��ى اجل�������ش���م؟ وم����ا هي 
ال��وج��ب��ات امل��ن��ع�����ش��ة ال��ت��ي ق��د ت�����ش��اع��د اجل�����ش��م على 

مقاومة احلرارة؟
يف مقاله الذي ن�شرته �شحيفة )لوبوان( الفرن�شية، 
�شربة  من  املعاناة  اإن  فانكامب:  بيرت  الكاتب  ق��ال 
ال�شم�س قد تعر�س حياتك للخطر، فكيف يتعامل 
ال�شديدة هذه؟  احل��رارة  االإن�شان مع ظروف  ج�شم 
يتاأثر  اأع�شائنا  م��ن  اأّي  اخل��ط��ورة؟  بهذه  تعد  مل��اذا 
ت�شوء  احل���رارة؟ ومتى  درج��ات  ترتفع  اأك��ر عندما 

االأمور؟
درجة  يف  الطبيعية  غري  التغريات  اأن  الكاتب  وبني 
ف�شيولوجية  ا�شتجابة  اإىل  ت����وؤدي  اجل�����ش��م  ح����رارة 
اأج�����ش��ام��ن��ا، ي��ه��دف ه��ذا اإىل رف��ع درج���ة احلرارة  يف 
اإىل  اعتيادية.  اأك��ر  م�شتويات  اإىل  لدينا  الداخلية 
احلراري  التنظيم  ه��ذا  مقارنة  ميكن  ذل��ك،  جانب 
مبنظم ح��رارة: ف��اإذا انحرفت درجة احل��رارة كثريا 
اأو  التدفئة  اأن��ظ��م��ة  ُت�شبط  امل��ح��ددة،  ال��درج��ة  ع��ن 
تكييف الهواء للو�شول اإىل درجة احلرارة املطلوبة 

مرة اأخرى.
يف ج�شم االإن�شان، ُتنظم احلرارة يف قاعدة الدماغ، يف 
منطقة ت�شمى ما حتت املهاد، هنا يتم دمج املعلومات 
املوجودة  احل���رارة  درج��ة  م�شت�شعرات  توفرها  التي 
الع�شالت،  اأو  اجل��ل��د  مثل  املحيطية،  اأع�شائنا  يف 
ف�شيولوجية  ا�شتجابة  اإىل  ي��وؤدي  مما  ومعاجلتها، 

عند ال�شرورة.

اإع�دة تدوير امل�ء يف اجل�صم
يكون  اال�شتجابة،  ب��دء  اأن��ه مبجرد  الكاتب  واأ���ش��اف 
اأول واأهم رد فعل ف�شيولوجي يف اإنتاج العرق عندما 
ي��ت��ب��خ��ر، مم���ا ي��ب��دد احل�����رارة م���ن اجل��ل��د واأط�����راف 
اجل�شم )اليدين والقدمني(. ويعد هذا النظام فعاال 
للغاية يف تريد اجل�شم؛ لكنه قد يتطلب ما ي�شل 
درج��ات احلرارة  ال�شاعة يف  امل��اء يف  اإىل لرتين من 
يدير  احل��ار،  الطق�س  اأثناء  ال�شبب،  لهذا  ال�شديدة، 
الدقة، ويعيد  باأكر قدر ممكن من  اجل�شم مياهه 

تدويرها قدر االإمكان.
التنظيم احلراري  ق��درات  ومع ذلك، للحفاظ على 
كافية  بكميات  امل��اء  �شرب  ال�شروري  من  جل�شمنا، 
الإع��ادة ملء اخل��زان. واإذا مل ن�شرب ما يكفي، فقد 
نواجه خطر نفاد املاء، وبالتايل فقدان القدرة على 

درجة  ارتفاع  اإىل  ي��وؤدي  قد  مما  والتريد،  التعرق 
اأي�شا  نقوم  ال�شرب،  طريق  وع��ن  اأع�شائنا.  ح��رارة 
للحفاظ  ال�شرورية  وال�شوارد  االأم��الح  بامت�شا�س 
ال���دم ول��ع��م��ل خ��الي��ان��ا ب�شكل  ع��ل��ى درج���ة حمو�شة 

�شليم.

هبوط �صغط الدم
االأك��ر عر�شة  الدموية  واالأوعية  القلب  يعد نظام 
تكون  فلكي  احل���رارة،  درج��ة  ارتفاع  للتاأثر يف حالة 
ال��دم من  اأن ينتقل تدفق  ق��ادرا على التعرق، يجب 
حتى  املحيطية  االأع�����ش��اء  اإىل  امل��رك��زي��ة  االأع�����ش��اء 
الظاهرة يف معاناة  ه��ذه  تت�شبب  وق��د  ه��ن��اك،  ي��رد 
االأ�شخا�س من احمرار الوجه يف كثري من االأحيان.

ويوؤدي فقدان املاء من خالل التعرق واإع��ادة توزيع 
ال��دم، ويف حماولة  اإىل انخفا�س �شغط  تدفق الدم 
الدموية  ال��دورة  اأج��ل احلفاظ على  للتعوي�س من 
م���ن خ���الل االأع�������ش���اء احل��ي��وي��ة، ت��ت�����ش��ارع �شربات 

القلب.
واإذا كانت عملية اإعادة توزيع تدفق الدم م�شحوبة 
بفقدان الكثري من املاء، ينخف�س �شغط الدم ب�شكل 
خطري، مما قد ي��وؤدي اإىل االإغ��م��اء، وه��و ما ي�شري 
هذا  ُت���رك  واإذا  ال�شم�س،  �شربة  اإىل  تعر�شك  اإىل 
يت�شبب  دون عالج، فقد  الدم  االنخفا�س يف �شغط 

يف احلاالت ال�شديدة  بق�شور يف القلب.

التغيريات الع�طفية
يعاين  اآخ��ر  حيوي  ع�شو  الدماغ  اأن  الكاتب  اأ�شاف 
من االإجهاد اأثناء الطق�س احلار، حيث توؤدي الزيادة 
يف درجات احلرارة اإىل تعطيل االت�شال بني اخلاليا 
موتها،  ت�شبب  حتى  اأو  تتلفها  اأن  وميكن  الع�شبية 
النووي  بنية احلم�س  احل��رارة على  توؤثر  وبالتايل 

والروتينات، ف�شال عن �شالمة اأغ�شية اخلاليا.
الكهارل  ت��وازن  اختالل  يف  اأي�شا  اجلفاف  ويت�شبب 
ب���ني اخلاليا  االت�������ش���ال  ي��ع��ط��ل  اأن  وال�����ذي مي��ك��ن 
الع�شبية وخاليا الع�شالت، اإىل جانب اأنه كلما زاد 
العواقب. كما  زادت خطورة  ارتفاع درج��ة احل��رارة، 
ميكن اأن تتعر�س امل�شارات املعرفية للخطر مما قد 
القلق  زي��ادة  قبيل  تغريات عاطفية، من  اإىل  ي��وؤدي 

وال�شداع.

 التبول بن�صق اأقل
اأو�شح الكاتب اأن االأمعاء تعد ع�شوا مهما اآخر فهي 
تتلقى كمية اأقل من الدم اأثناء الطق�س احلار ب�شبب 
تتعار�س  حيث  اجل�شم،  اأط��راف  على  توزيعه  اإع��ادة 
ه���ذه اخل�����ش��ارة م���ع اأدائ���ه���ا ال�����ش��ل��ي��م. ويف احل���االت 
قد  كما  والقيء،  الغثيان  ت�شبب  اأن  الق�شوى ميكن 
يوؤثر فقدان املاء واالأمالح من خالل التعرق اأي�شا 
حتت  فاإنه  ذل��ك  على  ع��الوة  البولية،  امل�شالك  على 
)الهرمون  ال���دم���اغ  ينتجه  م��ع��ني  ه��رم��ون  ت��اأث��ري 
امت�شا�س  اإع���ادة  حتفيز  يتم  ال��ب��ول(  الإدرار  امل�شاد 
املاء واالأمالح، من اأجل التعوي�س عن فقدان �شغط 

الدم يف نظام القلب واالأوعية الدموية.
البول  م��ن  اأق��ل  كمية  الكليتان  تنتج  لذلك  نتيجة 
ال����ذي غ��ال��ب��ا م���ا ي��ك��ون ل��ون��ه ب��ن��ي��ا داك���ن���ا، وعندما 
تطول ف��رتات ارتفاع درج��ات احل��رارة وي�شاب املرء 
باجلفاف، ميكن اأن تتلف اأن�شجة الكليتني اللتني ال 

ت�شتطيعان العمل ب�شكل �شحيح.

نظ�م له حدوده
يف الواقع يجب اأن نعلم اأن نظام تنظيم احلرارة يف 
اأج�شامنا مكيف ب�شكل جيد، مما ي�شمح لنا بالتعامل 
مع ظروف احلرارة ال�شديدة، واإىل جانب اال�شتجابة 
الف�شيولوجية توؤدي احلرارة اإىل ا�شتجابة �شلوكية، 

�شعورنا  ي������زداد  احل�������رارة  درج�����ة  ت��رت��ف��ع  ف��ع��ن��دم��ا 
بالعط�س، ومنيل اإىل البحث عن اأماكن اأكر برودة 

وراحة.
وم��ع ذل��ك، يف حالة ح��دوث موجة ح��رارة، يتعر�س 
تنظيمه  ي�شل  اأن  ومي��ك��ن  �شديد،  ل�شغط  ج�شمنا 
احلراري اإىل حدوده الق�شوى، فتدفع درجة حرارة 
اجل�شم التي تزيد عن 40 درجة مئوية اجلهاز اإىل 
العمل اأق�شى حدوده، حتى مبا يتجاوز قدراته على 
ه��ذه احلالة يكون خطر فقدان  ال��ذات��ي، يف  التعايف 
اأمرا حقيقيا،  ال�شيطرة على تنظيم درجة احل��رارة 

مما قد ي�شر بعمل االأع�شاء.
ت��اأث��را يف ه��ذا ال�شدد  ي��ك��ون الع�شو االأك���ر  ورمب���ا 
هو الدماغ، الأن �شربة ال�شم�س واجلفاف امل�شاحب 
لها يوؤديان اإىل تفاعل التهابي جهازي، الذي يوؤدي 
ب����دوره اإىل ت��ل��ف دم��اغ��ي ال مي��ك��ن اإ���ش��الح��ه، حتى 

املوت، اإذا مل ُيتخذ اأي اإجراء ب�شرعة كبرية.

ا�شتمع اإىل ج�شمك
اأن االأ�شخا�س الذين ال ي�شتمعون  اإىل  الكاتب  اأ�شار 
ويتجاهلون  امل�����اء،  ي�����ش��رب��ون  وال  اأج�������ش���اده���م،  اإىل 
اأثناء  ال�شحية  ال�شلطات  تقدمها  ال��ت��ي  الن�شائح 
�شربة  اأو  االإره����اق  خلطر  معر�شون  احل��ر،  موجة 
ال�شم�س، والتي ميكن اأن يكون لها عواقب مميتة يف 

حالة ف�شل العديد من االأع�شاء.
املعر�شني  االأ�شخا�س  على  نف�شه  ال�شيء  وينطبق 
لديهم  ال��ذي��ن  وامل��ر���ش��ى  ال�شن  ك��ب��ار  مثل  للخطر 
كما  الدموية،  واالأوع��ي��ة  القلب  اأم��را���س  من  تاريخ 
قد يكون كبار ال�شن اأقل وعيا مبخاطر احلرارة الأن 
م�شت�شعرات حرارة اأج�شامهم تعمل ب�شكل اأقل جودة 

من اأجهزة ا�شت�شعار االأ�شغر �شنا.
حتتوي  التي  امل�شروبات  ت��ن��اول  م��ن  باحلد  وين�شح 
اأن  ذاتها ميكن  امل��واد بحد  ه��ذه  الكافيني، الأن  على 
تت�شبب يف جفاف اجل�شم، مع �شرورة �شرب كميات 
املرتفعة،  درج��ات احل���رارة  امل��اء، وجتنب  كبرية من 

واتباع تو�شيات ال�شلطات ال�شحية يف بلدك.

وجب�ت منع�صة
ال�صك�صوكة

ت�شتهر ال�شك�شوكة ب�شكل كبري يف دول �شمال اأفريقيا 
االأ�شا�شية يف  الوجبات  تعد من  كما  وخا�شة م�شر، 
االأي����ام احلارة،  ال�����ش��ام وت��رك��ي��ا وب�شكل خ��ا���س  ب��الد 
باأنه  ت��امي��ز(  )ن��ي��وي��ورك  ع��ن  فيله  دويت�شه  ونقلت 

ميكن تناولها كوجبة فطور اأو غداء اأو ع�شاء.
اإليه  ي�شاف  ال��ذي  البي�س  من  ال�شك�شوكة  وتتكون 

الطماطم، مع فلفل وبقدون�س وكزبرة.
ونقلت دويت�شه فيله عن موقع �شحيفة )اإندبندنت( 
اأن ت��ن��اول وج��ب��ات حت��ت��وي ع��ل��ى ال��ب��ه��ارات احل���ارة 
يخدع اجل�شم العتقاده اأنه يتعر�س للت�شخني، مما 
ين�شح  لذلك  درج��ة حرارته،  يجعله يحاول خف�س 
املوقع بعدم اخلوف من اإ�شافة البهارات احلارة اإىل 

الوجبات يف ال�شيف لرتطيب اجل�شم.

الغ�زب�ت�صو
وي��ن��ق��ل م���وق���ع )دوي���ت�������ش���ه ف��ي��ل��ه( ن�����ش��ي��ح��ة موقع 
الذين  االأندل�س  �شكان  بتقليد  اأون��الي��ن(  )فوكو�س 
تعودوا على موجات احل��ر، وذل��ك عن طريق تناول 
االإ�شباين   Gazpacho ال��غ��ازب��ات�����ش��و  ح�����ش��اء 

املنع�س.
وهذا احل�شاء �شهل االإعداد وُيقدم باردا خا�شة ف�شل 
الفلفل،  اخل��ي��ار،  الطماطم،  م��ن  ويتكون  ال�شيف. 
اإليه  ك��م��ا ي�شيف  ال��زي��ت��ون،  زي���ت  ال���ث���وم،  ال��ب�����ش��ل، 
االإ�شبان بقايا اخلبز لديهم، وهو ما يعطي احل�شاء 

مقامه ال�شميك.

ال�صلطة
ال�شلطة من االأطباق التي ال غنى عنها يف ال�شيف، 
وين�شح  التح�شري،  و�شهلة  ومنع�شة  مغذية  فهي 
ب��اإ���ش��اف��ة اخل�شراوات  اأون���الي���ن(  م��وق��ع )ف��وك��و���س 
ال�شلطة، وذلك الحتوائها  اإىل  الداكنة  االأوراق  ذات 
باإ�شافة  امل��وق��ع  ين�شح  كما  املرطبة،  ال�شوائل  على 
اجلزر واخليار والفلفل والفجل والكرنب، وي�شجع 
طعم  اأج��ل  من  ال�شلطات  اإىل  الفواكه  اإ�شافة  على 

خمتلف.

التبولة
العربية،  البالد  يف  املحبوبة  الوجبات  من  التبولة 
وتتكون  احل����ارة،  االأي����ام  خ��ا���س  ب�شكل  ب��ه��ا  وين�شح 
وت�شاف  والبقدون�س،  ال��رغ��ل  م��ن  اأ�شا�شي  ب�شكل 
ال��ط��م��اط��م والب�شل  اأخ�����رى م��ث��ل  اإل��ي��ه��ا م��ك��ون��ات 
والكثري  الزيتون  وزي��ت  الليمون  وع�شري  والنعناع 

من التوابل.

ن�ص�ئح ع�مة
م���ن ج��ه��ت��ه ق���ال امل��م��ار���س ال���ع���ام االأمل�����اين الدكتور 
بع�س  ات��ب��اع  خ��الل  م��ن  اإن��ه ميكن  فينك  مي�شائيل 
االإ�شابة  ال�شيف، وجتنب  الن�شائح مواجهة حرارة 
اأنه  فينك  واأ���ش��راره��ا.واأو���ش��ح  ال�شم�س  ب�����ش��رب��ات 
ينبغي االبتعاد عن اأ�شعة ال�شم�س املبا�شرة، والوجود 
يف االأماكن املظللة قدر االإمكان.اأي�شا ن�شح الطبيب 
بالتريد، وُيق�شد بها هنا التريد اخلارجي للج�شم 
القدمني  و�شع  اأو  امل��ث��ال،  �شبيل  على  باال�شتحمام 
يف م���اء ب����ارد، وال��داخ��ل��ي ب�����ش��رب ك��م��ي��ات ك��اف��ي��ة من 
لتعوي�س  امل��اء  من  لرتين  �شرب  وُيف�شل  ال�شوائل، 
الفاقد بفعل العرق، وقد تزيد هذه الكمية املو�شى 
وح�شب  واحل���رارة  لل�شم�س  التعر�س  زي��ادة  مع  بها 
احتياج اجل�شم.كما ينبغي ت�شجيع كبار ال�شن دائما 
يف  الرغبة  لديهم  تقل  حيث  ال�شوائل،  �شرب  على 

�شرب املاء بفعل تراجع ال�شعور بالعط�س.
واأو�شح فينك اأن انخفا�س ال�شوائل ميكن اأن يوؤدي 
اأن  ميكن  ب���دوره  وه���ذا  ال���دم،  �شغط  انخفا�س  اإىل 
ي��وؤدي اإىل هبوط يف ال��دورة الدموية وحتى فقدان 
الوعي.ويف النهاية يحذر املمار�س العام االأملاين من 
ال�شم�س  اأ�شعة  حت��ت  الريا�شية  بالتمارين  القيام 
ال�شاطعة، واإمنا ينبغي ممار�شتها يف ال�شباح الباكر 

اأو امل�شاء.

�صرورة �صرب كمي�ت كبرية من امل�ء وتن�ول وجب�ت منع�صة

ارتفاع درجات احلرارة وتاأثرياتها على اجل�شم

وذهبت الدرا�شة للقول اإن ع�شر دقائق من الريا�شة 
والوقاية  ال��دم��اغ،  ق��درات  لتحفيز  تكفي  يومّياً 
من تدهورها مع التقّدم يف العمر، خ�شو�شاً 
بالت�شل�شل  االحتفاظ  على  والقدرة  الذاكرة 
الزمني للمعلومات واحلوادث فيها. و�شملت 
الدرا�شة، اأنواعاً خفيفة من الريا�شة ن�شبياً 
وال�(تاي  اليوغا  وتدريبات  البطيء،  كامل�شي 
يق�شد  العملية،  وباللغة  ال�شينية.  ت�شي( 
بالريا�شة اخلفيفة تلك التدريبات التي تزيد 
 30% بزيادة  اىل اجل�شم  االأوك�شجني  دخول 
حال  يف  اجل�شم  ت��دخ��ل  منه  كمية  اأق�����ش��ى  م��ن 

الراحة وعدم احلركة.

الت�آكل املبكر يف الذاكرة
وه��ن��اك ���ش��يء اآخ���ر ال ي��ق��ل اأه��م��ي��ة واإده��ا���ش��اً يف �شاأن 

العالقة بني الريا�شة وذاكرة الكائن االإن�شاين. ومن يذكر 
الفيلم ال�شينمائي )�شِتل جاين( Still Jane، من بطولة 
دميي مور التي اأدت دور اأ�شتاذة جامعية ي�شربها ذلك النوع 
من )اآلزهامير( وهي يف عز تاألقها االأكادميي؟ ي�شف الفيلم 
ذلك النوع من )اآلزهامير( الذي تقدر الريا�شة على تاأخري 

�شرباته املوجعة.

املبكر  التاآكل  ذل��ك  درء  ت�شتطيع  الريا�شة  اأن  اأي�شاً  وتبنّي 
يف قدرات الذاكرة. وجاء ذلك يف درا�شة اأجريت يف )جامعة 
توبنجن( باأملانيا، وقاد الروف�شور كري�شتوف ال�شكه الفريق 
)اآلزهامير( يتمّيز  اإذ در�س نوعاً من مر�س  اأجنزها.  الذي 
باأنه يظهر يف عمر مبكر ن�شبّياً، اأي يف اأربعينات العمر. وتبنّي 
اأن ممار�شة الريا�شة كامل�شي والرك�س وال�شباحة، بانتظام مبا 
جمموعه 150 دقيقة [�شاعتان ون�شف �شاعة[ اأ�شبوعياً، 

يكفي الإبعاد ال�شربة املبكرة لذلك املر�س املقلق. 

لتحفيز قدرات دماغك.. عليك بالريا�شة!
مع  الب�صري،  للدم�غ  الذاكرة  م�صنع  هي  الري��صة  اإن  القول  من  اأقل  ل 
كل م� يرافقه� من قدرات معرفية واإدراكية و�صعورية، عند مط�لعة 
اأخريًا فريق من العلم�ء املخت�صني  الدرا�صة التي اأجنزه� 

ب�لدم�غ يف )ج�معة ك�ليفورني�(.
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  20  �ضبتمرب  2020 العدد 13041 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  20  �ضبتمرب  2020 العدد 13041 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  20  �ضبتمرب  2020 العدد 13041 

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية:

بتاريخ: 2020/07/23  املودعة بالرقم: 333059 
با�شم: �شركة جرنال موتورز ال ال �شي

الواليات   ،3000-48265 مي�شيغان  والية  ديرتويت،  اوف  �شيتي  �شنرت،  ريني�شانز   300 وعنوانه: 
املتحدة االأمريكية.

وبالتحديد  املحرك  ذات  الرية  املركبات   :12 بالفئة  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�شلع  لتمييز  وذلك 
ال�شيارات.
الفئة: 12

و�شف العالمة: العالمة هي CELESTIQ مكتوبة بطريقة مميزة باللغة الالتينية.
اال�شرتاطات: ال يوجد

وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
االقت�شاد اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن.

ادارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  20  �ضبتمرب  2020 العدد 13041 

العدد 13041 بتاريخ 2020/09/20

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 13041 بتاريخ 2020/09/20

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 13041 بتاريخ 2020/09/20

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20   
انذار عدىل بالن�ضر

  املن�����������������������������ذره : تيكنو برو ميدل اي�شت �س م ح
             Techno Pro Middle East FZCO

املنذر اليها : الفيحاء للهند�شة الكهروميكانيكية �س ذ م م 
                               Alfaiha Electromechanical Engineering LLC       
و�شتة  مائة   ( درهم   156،202.99 بالوفاء مببلغ وقدره  انذار وتكليف قانونى  املو�شوع / 

وخم�شني الف ومائتني واثنني درهم وت�شعة وت�شعني فل�س  (
156،202.99 درهم )  الوفاء للمنذره مبلغ وقدره    وعليه فاننا ننذركم ونكلفكم ب�شرعه 
مائة و�شتة وخم�شني الف ومائتني واثنني درهم وت�شعة وت�شعني فل�س  (، املرت�شد فى ذمتكم 
ل�شالح املنذره ، وذلك خالل خم�شة ايام من تاريخه ، ويف حال امتناعكم فاننا �شنقوم باتخاذ 
ب�شداد  بالزامكم  للمطالبة  والق�شاء  املعنية  اىل اجلهات  واللجوء  قبلكم  القانونية  االج��راءات 

ذلك املبلغ ، مع حفظ كافة حقوق املنذره االخرى .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20   
انذار عدىل بالن�ضر

   املن������������������������ذره : نافكو فلو كونرتول �س م ح
NAFFCO FLOW CONTROL FZCO

املنذر اليها : نا�شيونال جلف لالن�شاءات �س.ذ.م.م 
                                          NATIONAL GULF CONSTRUCTIONS L L C   

و�شبعه  ت�شعمائه   ( دره��م   977،294 وق��دره  مبلغ  بالوفاء  قانونى  وتكليف  ان��ذار   / املو�شوع 
و�شبعون الفا ومائتان واربعه وت�شعون درهم فقط الغري(

 ( دره��م   977،294 وق���دره  مببلغ  للمنذره  ال��وف��اء  ب�شرعه  ونكلفكم  ننذركم  فاننا  وعليه    
ت�شعمائه و�شبعه و�شبعون الفا ومائتان واربعه وت�شعون درهم فقط الغري(،   املرت�شد فى ذمتكم 
ل�شالح املنذره ، وذلك خالل خم�شة ايام من تاريخه ، ويف حال امتناعكم فاننا �شنقوم باتخاذ 
ب�شداد  بالزامكم  للمطالبة  والق�شاء  املعنية  اىل اجلهات  واللجوء  قبلكم  القانونية  االج��راءات 

ذلك املبلغ ، مع حفظ كافة حقوق املنذره االخرى .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20   
اعالن بالن�ضر        

يف  الدعوى 2873/2020/16 جتاري جزئي 
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )3.671.714.64( درهم والر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام 
طالب االإعالن / 1-انكمليند بيه تي اي ، ليمتد- �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعالنه :  1-  �شركة ا�س جي انرتنا�شيونال للتجارة العامة �س.ذ.م.م -  �شفته بالق�شية 
: مدعي عليه   -  جمهول حمل االقامة 

مو�شوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)3.671.714.64( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�شتحقاق 
وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم االثنني  املوافق  2020/9/28  ال�شاعة 8.30 �س يف 
قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20   

اعالن بالن�ضر        
يف  الدعوى 521/2020/18 عقاري جزئي 

مو�شوع الدعوى : املطالبة بف�شخ عقد بيع الوحدة رقم 6109 جولدن مايل 6 نخلة جمريا وامللحق املوؤرخ 
2020/1/9 واعادة احلال اىل ما كان عليه باال�شافة اىل التعوي�س والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 

طالب االإعالن / 1-ايلكا باربوتي�س - �شفته بالق�شية : مدعي 
املطلوب اإعالنه :  1-  جينفر اآن براون -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه 

 جمهول حمل االقامة 
مو�شوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  بف�شخ عقد بيع الوحدة رقم 6109 جولدن 
التعوي�س  اىل  باال�شافة  عليه  ك��ان  ما  اىل  احل��ال  واع���ادة   2020/1/9 امل���وؤرخ  وامللحق  جمريا  نخلة   6 مايل 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2020/9/22  ال�شاعة 08.30 
�س بقاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية   العقارية 

العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20   
اعالن بالن�ضر        

يف  الدعوى 3057/2020/16 جتاري جزئي 
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )219296.53( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 

املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
طالب االإعالن / 1-بنك را�س اخليمة الوطني �س.م.ع فرع دبي- �شفته بالق�شية : مدعي 

�شاكو  بن  كوت�شومان  اليك�س   -2 ���س.ذ.م.م  والديكور  للمقاوالت  انرتنا�شيونال  الين�شي    -1   : اإعالنه  املطلوب 
كو�شومان -  �شفتهما بالق�شية : مدعي عليهما  

 جمهول حمل االقامة 
مو�شوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )219296.53( 
درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم 
قاعة  8.30 �س يف  ال�شاعة  امل��واف��ق  2020/9/30   االرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت  كفالة.  املعجل بال  بالنفاذ 
او  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا  بعد  التقا�شي عن 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20   
اعالن بالن�ضر        

يف  الدعوى 1060/2020/11 مدين جزئي 
مو�شوع الدعوى : قبولها مو�شوعا وتعديل القرار املطعون فيه وال�شادر عن جلنة ت�شوية وحل املنازعات 

التاأمينية )جلنة دبي( يف النزاع رقم 492/2020 تاريخ:2020/6/18 اىل مبلغ 130.000 درهم بدال من املبلغ 
املق�شي به والبالغ )400.000( درهم ت�شمني املوكلة الر�شوم الن�شبية على املبلغ املقر به وحتميل املدعي عليها 

االوىل باقي الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
طالب االإعالن / 1-�شركة التاأمني العربية ال�شعودية �س.م.ب.م - فرع دبي- �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعالنه :  1-  ماجنيندر �شينغ اجيت �شينغ -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه 
 جمهول حمل االقامة 

مو�شوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها قبولها مو�شوعا وتعديل القرار املطعون فيه وال�شادر 
عن جلنة ت�شوية وحل املنازعات التاأمينية )جلنة دبي( يف النزاع رقم 492/2020 ت��اري��خ:2020/6/18 اىل مبلغ 
130.000 درهم بدال من املبلغ املق�شي به والبالغ )400.000( درهم ت�شمني املوكلة الر�شوم الن�شبية على املبلغ 
املقر به وحتميل املدعي عليها االوىل باقي الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  
املوافق  2020/9/29  ال�شاعة 8.30 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  املدنيه  

العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20   
اعالن بالطلبات املعدلة بالن�ضر        

يف  الدعوى 137/2020/20 جتاري كلي 
مو�شوع الدعوى : قيد الدعوى املاثلة واعالن املدعي عليهم بها ، الزام املدعي عليهم جميعا بالتكافل والت�شامن بان 

يوؤدوا للبنك املدعي مببلغ اجمايل )1.769.696( درهم والفائدة القانونية من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام باال�شافة 
للفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام �شندا الحكام املواد القانونية امل�شار اليها الزام 

املدعي عليهم بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب االإعالن / 1-بنك دبي التجاري �س.م.ع - �شفته بالق�شية : مدعي 

وميثله:ي�شلم �شالح احمد ال�شعدي - �شفته بالق�شية : وكيل
الزرعوين 3- حممد علي  ذ.م.م 2- من�شور عبداهلل حممد عبدالعزيز  التجارية  �شركة حميمة    -1   : اإعالنهم  املطلوب 

كاتاكوالتيل بونكل 4- حممد رفا�س حممد كالينغال -  �شفتهم بالق�شية : مدعي عليهم  -  جمهول حمل االقامة 
مو�شوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها قيد الدعوى املاثلة واعالن املدعي عليهم بها ، الزام املدعي عليهم 
تاريخ  من  القانونية  والفائدة  دره��م   )1.769.696( اجمايل  مببلغ  املدعي  للبنك  ي��وؤدوا  بان  والت�شامن  بالتكافل  جميعا 
املطالبة وحتى ال�شداد التام باال�شافة للفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام �شندا الحكام 

املواد القانونية امل�شار اليها الزام املدعي عليهم بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
وحددت لها جل�شة يوم االربعاء  املوافق  2020/10/7  ال�شاعة 08.30 �س بقاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور 

اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية   التجاريه 

العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20   
اعالن بالن�ضر        

يف  الدعوى 769/2020/20 جتاري كلي 
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )5.811.512.94( دوالر امريكي او ما يعادلهم 

بالدرهم االماراتي ح�شب �شعر ال�شرف ال�شائد ومبلغ وقدره )28.295.164.46( درهم الر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 

طالب االإعالن / 1-بنك ابوظبي االول �س.م.ع - �شفته بالق�شية : مدعي 
 -4  ، كابور  راكي�س  كابور  ابهي�شيك   -3  ، كبور  انيل   -2  ، ����س.ذ.م.م  التجارية  جلوبال  ب��ان   -1  : اإعالنهم  املطلوب 
بالق�شية : مدعي عليهم   انيل كابور - �شفتهم  ، 5- هار جيندير كاور  �شاجيف مالهوترا فيد براكا�س مالهوترا 
-  جمهويل حمل االقامة.  مو�شوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم 
مببلغ وقدره )5.811.512.94( دوالر امريكي او ما يعادلهم بالدرهم االماراتي ح�شب �شعر ال�شرف ال�شائد ومبلغ 
وقدره )28.295.164.46( درهم الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�شداد التام 
و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�شة يوم االربعاء  املوافق  2020/9/30  ال�شاعة 09.30 �س 
بقاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية   التجاريه 

العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20   
اعالن بالن�ضر        

يف  الدعوى 691/2020/18 عقاري جزئي 
مو�شوع الدعوى : املطالبة بف�شخ عقد التاأجري التمويلي املوؤرخ 2007/9/19 ومالحقة والزام املدعي عليهما برد وحيازة 

العقار وت�شليمه للمدعي خاليا من ال�شواغل وباحلالة التي كان عليها وقت التعاقد وما يرتتب على ذلك من اثار و�شطب 
االجارة الواردة يف �شهادة امللكية والزام املدعي عليهما ب�شداد مبلغ )64640( درهم قيمة االجرة املتاأخرة غري املدفوعة 

وماي�شتجد من اجرة حتى تاريخ االخالء التام والفعلي والتعوي�س وتقدمي براءة ذمة من اجلهات ذات العالقة 
طالب االإعالن / 1-متويل م�شاهمة خا�شة - �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعالنه :  1-  موزة �شامل دروي�س �شامل -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه 
 جمهول حمل االقامة 

مو�شوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  املطالبة بف�شخ عقد التاأجري التمويلي املوؤرخ 2007/9/19 
التي كان عليها وقت  ال�شواغل وباحلالة  العقار وت�شليمه للمدعي خاليا من  ومالحقة والزام املدعي عليهما برد وحيازة 
التعاقد وما يرتتب على ذلك من اثار و�شطب االجارة الواردة يف �شهادة امللكية والزام املدعي عليهما ب�شداد مبلغ )64640( 
درهم قيمة االجرة املتاأخرة غري املدفوعة وماي�شتجد من اجرة حتى تاريخ االخالء التام والفعلي والتعوي�س وتقدمي براءة 

ذمة من اجلهات ذات العالقة.  
وحددت لها جل�شة يوم االربعاء  املوافق  2020/9/23  ال�شاعة 10.00 �س بقاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور 

اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية   العقارية 
العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20   

اعالن بالن�ضر
                         يف الدعوى رقم 3443/2020/60 امر اداء    

مو�شوع الدعوى :طلب ا�شت�شدار االمر بالزام املدعي عليها ب�شداد مبلغ )299.339( درهم والفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  

طالب االإعالن : بروفي�شنال لتجميل ال�شاحات �س.ذ.م.م - �شفته بالق�شية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1- ترينر وميلر انرتنا�شيونال �س.ذ.م.م - �شفته بالق�شية : مدعي عليه

جمهول حمل االإقامة 
جتارية  م���ادة  يف  املحكمة  ام���رت   2020/8/30 بتاريخ  االب��ت��دائ��ي��ة  دب��ي  حمكمة  ق���ررت    : االإع���الن  مو�شوع 
املدعي عليها/ ترينر وميلر انرتنا�شيونال  التجاري املرم بني الطرفني - ثانيا:بالزام  العقد  اوال:بانفاذ 
والفائدة  دره��م  ���س.ذ.م.م مبلغ )299.339(  ال�شاحات  لتجميل  بروفي�شنال  للمدعية/  ت��وؤدي  بان  ���س.ذ.م.م 
القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ اال�شتحقاق يف:2017/11/27 وحتى متام ال�شداد وبالر�شوم وامل�شاريف.  

ولكم احلق يف اإ�شتئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�ضم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية التجارية

العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20   
مذكرة اإعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة ال�ضارقة  - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء  اأمر   ،  SHCFICICPL2020 /0003245 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه : اجلوهرة الأعمال الديكور  
الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2020/7/8 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

املذكورة بالرقم اأعاله ل�شالح / عبد العزيز حممد حممد بالتايل :
درهم(   18000( وقدره  مبلغا  للمدعي  يوؤدي  ان  عليه  املدعي  بالزام  امر  احلكم  ن�س 
ال�شداد  متام  وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  من  �شنويا   %5 مبقدار  بالفائدة  والزمته 
والزمته بامل�شروفات. حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية .... يوما اعتبارا 

من اليوم التايل لن�شره.
القا�ضي / ه�ضام اأحمد عو�ضني 
حمكمة ال�ضارقة    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20   
مذكرة اإعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء  اأمر    AJCFICICPL2020 /0001893 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه عبداهلل البلوكي ملقاوالت ال�شيانة العامة موؤ�ش�شة فردية 
9144160

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2020/8/9  قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
املذكورة بالرقم اأعاله ل�شالح / امين حبيب لنقل املواد بال�شاحنات الثقيلة واخلفيفة - 
�س ذ م م - بالتايل : ناأمر بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعية مبلغ 129190.44 
درهم والر�شوم وامل�شاريف ورف�شت النفاذ املعجل لعدم وجوبه. حكما قابال لال�شتئناف 

خالل املدة القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
القا�ضي 
 وجدي بن ال�ضاذيل بن اأحمد 
حمكمة عجمان    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

Date 20/ 9/ 2020  Issue No : 13041
In Case No 16/2020/3057 Commercial Partial 

Subject of Case :  Claiming to obligate the Defendant to an amount of (AED 219296.53), 
fees, expenses, attorney fees, and interest of 12% from the due date of claim until full payment 
and the judgement shall be self-executing immediately without bail.  
Notifier RAK BANK (P.S.C) Dubai Branch -   Capacity  :Claimant  
Party to be  1-ALENCY INTERNATIONAL           Capacity :Defendant  
Notified:   CONTRACTING & DECOR (L.L.C) 
 2- Alex Cuchuman, Ben Chaku Cuchuman Capacity :Defendant
   
Subject of Notification :

The Case concerning claiming to obligate the Defendant to an amount of (AED 219296.53), 
fees, expenses, attorney fees, and interest of 12% from the due date of claim until full payment 
and the judgement shall be self-executing immediately without bail.
Whereby a hearing was scheduled on Wednesday, 30/9/2020 at 08:30 am at the Remote 
Litigation Hall (BUILDING-DESC). Therefore, you are required to attend or your legal 
representative and submit your memos or documents to the Court at least three days before 
the hearing. 
Director of Case Management Office 
Nada Abdul Qadir Al-Khamery

Notification By Publication 
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العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات - خورفكان : ال�شيد/ حممد 
برويز ح�شني حممد اأنور اهلل - اجلن�شية ، بنغالدي�س وطلب الت�شديق على حمرر يت�شمن 
)تنازل( يف ح�شته البالغة 100% يف اال�شم التجاري داليا�س للت�شميم الداخلي والديكور، 
الديكور،   - الداخلي  الت�شميم  تنفيذ  اأع��م��ال   ، �شاد�شة  فئة  م��ق��اوالت  الرخ�شة  ن�شاط 
واملرخ�س من دائرة التنمية االإقت�شادية يف خورفكان رخ�شة جتارية رقم 614867 ال�شادر 
مظهر  قا�شي  ال�شيد/  اىل  بخورفكان.  االإقت�شادية  التنمية  دائ��رة  يف   2011/9/4 بتاريخ 
احلق بن الت هارون الر�شيد ، اجلن�شية : بنغالدي�س.  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�ضة حممد علي 

  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20   
 الدعوى 1973/2020 جتاري جزئي 
�شد املدعي عليها : كلداري الكهروميكانيكية - �س ذ م م 

املقامة من : �شركة اترنيت اخلليج التجارية املحدودة - ذ م م 
مبا ان هناك دعوى مقامة �شدكم مبحكمة ال�شارقة االإبتدائية حتت الدعوى 
رقم 1973/2020 جتاري جزئي ، وحيث انه مت ندبنا خبريا ح�شابيا يف الدعوى 
م بخ�شو�س   1992 ل�شنة  االثبات  قانون  باحكام  فاننا وعمال  اعاله  املذكورة 
بعد عن  اجتماع اخلرة عن  ، ندعوكم حل�شور  املحاكم  امام  اعمال اخلرة 
ZOOM وذلك يوم اخلمي�س املوافق 2020/9/24 يف متام  طريق تطبيق 
املوؤيدة واملثبتة  امل�شتندات  اإر�شال كافة  ، ويرجى منكم   ال�شاعة 12.00 ظهرا 

لدفاعكم قبل ح�شوركم لالجتماع. 
اخلبري احل�ضابي وامل�ضريف  
حممد �ضعيد ال�ضريف 

 اإجتماع خربة

العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20   
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�شم ال�شركة : جرين �صت�ر فونك�ض للمالحة - �ض ذ م م  
الر�شتماين - بردبي - احلمرية -  العنوان : مكتب 1306 ملك هند عبدالواحد ح�شن 
ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�شة : 731525 رقم القيد بال�شجل 
مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1164909  : التجاري 
مبوجب  وذل��ك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2020/9/14 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار 
2020/9/14 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني عمران 
مو�صى ملراجعة احل�ص�ب�ت  العنوان : مكتب رقم 123 ملك نا�شر احمد لوتاه - بردبي 
- ام هرير -  هاتف : 3962410-04  فاك�س : 3962415-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�ص�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20   
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�شم امل�شفي :  عمران مو�صى ملراجعة احل�ص�ب�ت
العنوان : مكتب رقم 123 ملك نا�شر احمد لوتاه - بردبي - ام هرير -  هاتف 
التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04-3962415  : فاك�س    04-3962410  :
االقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية جرين 
�صت�ر فونك�ض للمالحة - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2020/9/14 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/9/14 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�شتندات واالأوراق  اأع��اله، م�شطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�ص�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20   
يف الق�ضية رقم 2020/428 جتاري كلي 

املرفوعة من : بنك امل�شرق )�شركة م�شاهمة عامة(  
بوكالة : حمده مكي للمحاماة واال�شت�شارات القانونية 

�شد املدعي عليه : 1- رياكت فارما للتجارة - �س ذ م م ، 2- رياكت فارما للتجهيزات الطبية، 
�شركة ال�شخ�س الواحد - ذ م م  ، 3- تور�س تريدينغ - م م  ح  ، 4- مدالين اي�شت - م م ح ، 

5- �شوبا�س بابو كارياتو جوباال كري�شنان ناير  ، 6- برابها ماالنكاتيل
الق�شية  يف  خبريا  تكليفي  واملت�شمن   2020/9/16 يف  امل��وؤرخ  دب��ي  حمكمة  كتاب  اىل  باال�شارة 
املذكورة يوم االإثنني  بانه تقرر عقد اجتماع خرة يف الق�شية  املذكورة اعاله نحيطكم علما 
املوافق 2020/9/28 ال�شاعة 11.00 �شباحا  على ان يلتزم املدعي عليه باالإت�شال بهاتف مكتب 
اخلبري العالمه باجراءات واالآلية املتبعة لعقد االجتماع املراد عقده بالتاريخ والتوقيت املبني 
اأعاله ... علما اأن بيانات التوا�شل مع مكتب اخلبري هي : هاتف رقم 04/2999000  - بريد 

experts@alhilalcapital.ae : اإلكرتوين
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
   اعالن ن�ضر اجتماع خربة

العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20   
دعــــــوة اإجتماع اخلربة امل�ضرفية الأول
يف الق�ضية رقم 2020/1929 جتاري جزئي

 من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال اخلرة يف الدعوى اأعاله
املدعي : بنك االإمارات دبي الوطني )�س م ع (

املدعي عليه : مروان مو�شى عبدالفتاح مبارك الفال�شي 
اىل املدعي عليه : مروان مو�شى عبدالفتاح مبارك الفال�شي  

امل�شرفية  دب��ي لقد تقرر عقد جل�شة اخل��رة   - رق��م 2020/1929 جت��اري جزئي  ال��دع��وى  يف 
وذل��ك مبكتبنا  �شباحا   11.00 ال�شاعة   2020/9/23 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  اع��اله  ال��دع��وى  يف 
�شنرت  �شيتي  خلف  ال�شيد(  الدوات  ال�شياد   - �شيتي  �شرياميك  )بناية  االحت��اد  ببناية  الكائن 
ديرة - الطابق الثالث - مكتب رقم 301 ، هاتف رقم 04/2588900 وفاك�س رقم 04/2581055 
دفوعكم  كافة  اح�شار  مع  اأع��اله  املذكور  املوعد  يف  ميثلكم  او من  احل�شور  منكم  يرجى  ل��ذا 

وم�شتنداتكم وما ترونه منا�شبا لتي�شري اعمال اخلرة يف الدعوى
اخلبري املحا�ضبي / امل�ضريف 
عبداهلل فايز ال�ضام�ضي 

 اإجتماع خربة

العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20   
اإعالن بالن�ضر 

الدعوى رقم 725 ل�ضنة 2020
لدى حمكمة ابوظبي الإبتدائية - الدائرة التجارية اجلزئية  

املدعي : بنك ابوظبي التجاري 
املدعي عليه : حمدان حافظ ح�شن احمد الريكي 

املدعي عليه / حمدان حافظ ح�شن احمد الريكي للح�شور �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد الجتماع 
اخلرة االأول ال�شوتي / املرئي )امل�شرف( املقرر عقده ال�شاعة 10.30 �شباحا ، يوم اخلمي�س املوافق 

:  Zoom Meeting 2020/9/24 وذلك من خالل تطبيق
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/78358245873?pwd=amV3S25FVk0rK315K3RtT0ltVXh3QT09
Meeting ID : 783 5824 5873
Passcode : 7NMKYy

مع اإيداع كافة امل�شتندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري عر الريد االإلكرتوين
Email:bankingexpertuae@gmail.com

اخلبري امل�ضريف / يون�س علي املال  

اإجتماع خربة 
العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20   

  ال�ضماء           
تعلن دائرة حماكم راأ�س اخليمة باأن املدعو/ خليفة حممد �شعيد مكتوم املهريي، 
ابنائه / ا�شم والد اجلد من )مكتوم( اىل )املكتوم( ال�شمه وال�شماء  طالبا تعديل 

ا�شم  واإ���ش��اف��ة  )مكتوم(  ال�شهرة  م�شمى  وح��ذف   ، و�شمية  وعائ�شة  وم��رمي  خليفة 
، لتكون ا�شماوؤهم بعد التعديل واحلذف  والد اجلد )املكتوم( ال�شم ابنته )مرمي( 
املكتوم املهريي  اأبناء / حممد �شعيد   ، واالإ�شافة / خليفة ومرمي وعائ�شة و�شمية 
 ، املهريي  �شعيد  م��وزة خليفة حممد   / )املكتوم( ال�شم  اخلام�س  املقطع  واإ�شافة   ،
ليكون ال�شمها بعد االإ�شافة/ موزة خليفة حممد �شعيد املكتوم املهريي ،  وان من 
له م�شلحة يف االعرتا�س ان يتقدم خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ االعالن امام 

ق�شم اال�شهادات يف حمكمة راأ�س اخليمة.
قا�ضي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية 
ه�ضام ابراهيم حممد 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20   
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2020 /0004494 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �شركة املهنية ل�شناعة اثاث وتركيبات املطابخ - جمهول حمل االإقامة  : ال�شناعية 17 خلف 
بالقرب من ا�شباغ نا�شيونال فاك�س رقم 065352962 هاتف رقم 065352965

بناء على طلب املدعية / �شركة الدانوب ملواد البناء - ذ م م
قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله تطالبكم ب : 

ثالثة  وت�شعمائة  الفا  )ثالثون  درهم   25.943.30 وقدره  مبلغ  للمدعية  توؤدي  بان  عليها  باملدعي  بالزام  احلكم 
واربعون درهما وخم�شة وع�شرون فل�شا( والفائدة بواقع 9% من تاريخ ا�شتحقاق اأخر فاتورة يف 2018/7/25 وحتى 

متام ال�شداد مع حتميل املدعي عليها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2020/9/22 امام مكتب اإدارة الدعوى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة 
االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 2( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك 

للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ 2020/9/17 

مدير اخلدمات الق�ضائية
حممد املال       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2020 /0002695 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد ها�شم علي ها�شم الها�شمي 
جمهول حمل االإقامة : ال�شارقة منطقة املجاز 2 �شارع رقم 24 مبنى الن�شر بالزا الطابق الرابع 

zx.69windowslive.com : شقة 4601 هاتف 0505344448 الريد االإلكرتوين�
بناء على طلب املدعية / م�شرف ابوظبي االإ�شالمي 

انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2020/9/22  امام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة 
االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 3( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
- وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على 
بو�شفك مدعي   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�شر  تاريخ  ايام من  ع�شرة 

عليه. حرر بتاريخ  2020/9/16 م 
مدير اخلدمات الق�ضائية      
جنود طالب العامري 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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رقم حمكمة التنفيذ املدنية - جتاري - لينطبق 
 FUCEXCICOMS2020 / 0000515 يف الدعوى

اىل املنفذ �شده : اأي جي اإم هولدينج اإنرتنا�شيونال ذ م م  اأي جي اإم هولدينج مينا ذ م م اندري 
لينو ذا بود اند انكويو ولفرد فاوندي�شن دي دبليو �شي ذ م م عبدالرحمن عبداخلالق احمد 

اأقام الدعوى  العنوان : جمهول حمل االإقامة - نعلمكم بان املنفذ / عي�شى باتريك نا�شر قد 
املذكورة اأعاله للمطالبة ب����� 11157.0 - لذا يتوجب عليكم مبوجب هذا اأنت مكلف بتنفيذ ما جاء 
اعاله خالل 15 يوم من تاريخ اليوم التايل لتبليغكم مبحكمة احل�شور امام لتقدمي ما لديكم 
من دفاع وم�شتندات ، ويف حالة عدم ح�شوركم او اإر�شال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة 

�شتبا�شر االإجراءات القانونية يف غيابكم.  
 مركز �شعادة املتعاملني

حرر بتاريخ 2020/9/15  حرر بوا�شطة املوظف
الق��صي/ع�ص�م عطوه الع�صيلي 

حمكمة الفجرية /حمكمة التنفيذ املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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�ضادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2020 /0000290 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه �شالون مروك لل�شيدات رينو �شارما باوديل - نيبال اجلن�شية ب�شخ�شها وب�شفتها 
مالكه �شالون مروك لل�شيدات. 9084863 9084864

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2020/6/7 
قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله ل�شالح / �شركة نزيه للتجارة العامة 
ذ م م بالتايل : الزام املدعي عليها الثانية ب�شفتها مالك املدعي عليه االوىل ان توؤدي للمدعية مبلغ 
75. 2945 درهم والفائدة القانونية بواقع %5 من تاريخ املطالبة احلا�شل يف 2020/2/25 
وحتى متام ال�شداد والزمتها الر�شوم وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ورف�شت ما 

عدا ذلك من الطلبات. 
حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

القا�ضي / وجدي بن ال�ضاذيل بن اأحمد 
حمكمة عجمان    

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 املحكمة الإبتدائية املدنية - اأمر اأداء - لينطبق 
     AJCFICICPL2020 /0001959 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه / حممد مريان حممد البلو�شي 
جمهول حمل االإقامة 

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2020/8/12 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 
اأعاله ل�شالح / حممد حممد بكرى عبدالعزيز عبدربه 

 بالتايل : ناأمر بالزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعي مبلغ 98000 درهم والفائدة القانونية بواقع 
%5 من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام مع الر�شوم وامل�شاريف ورف�شت النفاذ املعجل 
لعدم توافر حاالت وجوبه.  حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�شره.                    مركز �شعادة املتعاملني 

املوظف بوا�شطة  حرر   - بتاريخ  حرر   2020/9/12
القا�ضي / وجدي بن ال�ضاذيل بن اأحمد 
حمكمة عجمان    

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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  املنذرة : بنك االإمارات دبي الوطني - �س م ع - )البنك( - وميثله الوكيل ال�شيد/ حممود فايز 
عطايا ، فل�شطيني اجلن�شية ، يحمل بطاقة هوية رقم 1-6050325-1980-784 مبوجب الوكالة امل�شدقة 

من كاتب العدل باإمارة دبي ، ت�شديق رقم  2011/1/94361  بتاريخ 2011/7/4 
املنذر اليه : جاوزاف دهاوان - Gaurav Dhawan ، هندي اجلن�شية حامل بطاقة هوية رقم 8685085-8-

1974-784 ب�شفته كفيل �شركة فونك�س غلوبال م د م �س مبوجب كفالة )فرد( تاريخ 2020/2/17 ، عنوانه : 
E - 95 االإمارات العربية املتحدة ، اإمارة دبي ، تالل االإمارات ، كورني�س 2 ، فيال

تتقدم املخطرة للمخطرة اليه بهذا االخطار العديل املاثل للمطالبة باالآتي : 
وقدره  مبلغ  تاريخه  حتى  جمموعة  وال��ب��ال��غ  امل�شتحقة  باملبالغ  ب��ال��وف��اء  ال��ع��ديل  االإن����ذار  ه��ذا  مب��وج��ب  ننذركم 
و�شبعة  درهم  و�شبعون  و�شتة  ومائة  االف  وخم�شة  و�شبعمائة  مليون  وثمانون  �شبعة  درهم   87،705،176.27
وع�شرون فل�س باالإ�شافة اىل الفوائد القانونية بواقع %9 من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام وذلك خالل 
املنذر يحتفظ بكامل  االإن��ذار فاإن  ، ويف حالة االإمتناع عن االإمتثال لهذا  االإن��ذار  ايام عمل من تاريخ هذا  ع�شرة 
حقوقه القانونية املقررة له لتح�شيل تلك املبالغ ، وذلك للعلم واالإحاطة والعمل مبوجبه مع حتميلكم كافة العطل 

وال�شرر والر�شوم وامل�شاريف القانونية واتعاب املحاماة. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20   
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2020/4990(

مقدمة من املنذر : رميامكو العقارية )�س ذ م م(
بوكالة املحامي / عبداملنعم بن �شويدان

�شد املنذر اليهما : 1- الطريق امللكي خلدمات التنظيف  2-�شعيد حكيم حكيم خان
حيث �شبق واأن وقعتم عقد اإيجار مع املنذر مبوجبه ا�شتاأجرمت م�شتودع رقم )11( ملدة �شنة تبداأ 
ت�شدد  �شنوية مبلغ 187.000 درهم  اإيجارية  بقيمة  تاريخ 2019/3/1 وحتى 2020/2/29  من 
على )4( دفعات �شنويا فاإن املنذر ينذركم ب�شرورة جتديد عقد االيجار املنتهي يف 2020/2/29 
وت�شليم ال�شيكات ح�شب الدفعات املتفق عليها عن ال�شنة اجلديدة ، خالل )30( يوما من تاريخ 
ا�شتالم هذا االإنذار واإال �شوف يتخذ املنذر االإجراءات القانونية جتاهكم واإخالئكم من العني 
ر�شوم  واأي  الن�شر  تاريخ  املتاأخرة حتى  االإيجارية  القيمة  ب�شداد  باالإ�شافة اللزامكم  املوؤجرة 

اخرى ا�شافية وال�شريبة امل�شافة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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رقم )2020/5005(

املنذرة : اأك�شيل ال�شرق االو�شط
املنذر اليها االوىل : كورنر�شتون انترييورز - �س ذ م م 

املنذر اليه الثاين : توما�س بوبي كاليكال - هندي اجلن�شية
املديونية  مبلغ  ب�شداد  عليه  للتنبيه  االإن��ذار  بهذا  اليهم   املنذر  اىل  املنذرة  يتوجه 
بني  التجارية  املعامالت  مبوجب  وذل��ك  دره��م   242231 وق���دره  ذمته  يف  املرت�شد 
االإع��الن حتى ال ت�شطر  تاريخ  اي��ام من  ، ذلك خالل خم�شة  اليهم  املنذرة واملنذر 
املخطرة من اإتخاذ االإجراءات القانونية �شدكم للمطالبة بقيمة املرت�شد يف ذمتكم 

م�شافا اليها الفائدة القانونية الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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يف  الدعوى رقم 4077/2019/16 جتاري جزئي   
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )724018.67 درهم( والر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام.  
طالب االإعالن : بنك دبي التجاري )�س م ع( - �شفته بالق�شية : مدعي  

وميثله : ي�شلم �شالح احمد ال�شعدي - �شفته بالق�شية : وكيل 
املطلوب اإعالنه  : 1- �شاجار �شيتي - �شفته  بالق�شية : مدعي عليه - جمهول حمل االإقامة 

الدعوى  يف   2020/2/11 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم   : االإع��الن  مو�شوع 
املذكورة اأعاله ل�شالح/ بنك دبي التجاري - �س م ع - بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي 
مبلغ 673082 درهم وفوائده بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�شداد والزمته امل�شروفات 
والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري قابال 
�شاحب  با�شم  �شدر  االع��الن  هذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�شتئناف 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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يف  الدعوى 53/2018/47 حجز حتفظي جتاري  
مو�شوع الدعوى : املطالبة بتوقيع احلجز التحفظي على منقوالت وموجودات واأموال املدعي عليهم يف حدود 

مبلغ 470472559.93 درهم  
طالب االإعالن :  بنك الفجرية الوطني - عن نف�شه وب�شفته وكيال عن : 1- بنك اخلليج التجاري اخلليجي - �س م 
ق  2- البنك العربي املتحد - �س م ع  3- بنك دبي اال�شالمي �س م ع  4- م�شرف عجمان �س م ع 5- م�شرف ال�شارقة 

اال�شالمي �س م ع  - �شفته بالق�شية : مدعى 
وميثله / حبيب حممد �شريف عبداهلل املال - �شفته بالق�شية : وكيل 

املطلوب اإعالنه : 1- كيان �شعادات يزدي - �شفته  بالق�شية : مدعي عليه - جمهول حمل االإقامة 
مو�شوع االإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اأموالكم اخلا�شة حتفظيا وهي عبارة عن قطعة ار�س - املنطقة : 

�شيح �شعيب 1 - ارقام االرا�شي 752/847/848 
- حق منفعة يف قطعة ار�س - املنطقة : اليفره 2 - رقم االر�س 807 

- �شقة �شكنية - املنطقة : مر�شى دبي - رقم االر�س 22 - ا�شم املبنى : برج االمرية - رقم العقار 1903 - وفاء للمبلغ 
املطالب به وقدره )470472559.93( درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا. 

رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20   
اعالن بالن�ضر        

يف  الدعوى 3482/2020/60 اأمر اأداء  
مو�شوع الدعوى : املو�شوع : املطالبة مببلغ وقدره 268.000.00 )مائتان وثمانية 

و�شتون الف درهم( باالإ�شافة اىل الفائدة القانونية والر�شوم وامل�شاريف 
ومقابل اتعاب املحاماة.  

طالب االإعالن : بنك دبي التجاري - �س م ع - �شفته بالق�شية : مدعي  
وميثله : ي�شلم �شالح احمد ال�شعدي - �شفته بالق�شية : وكيل 

مدعي   : بالق�شية  �شفته   - اهلي  باقر  حممد  غلوم  علي  حممد   -1 : اإع��الن��ه  املطلوب 
عليه - جمهول حمل االإقامة 

اأداء ال�شادر من بنك دبي التجاري �س م ع يف الدعوى  اأمر  مو�شوع االإع��الن : مبوجب 
املذكورة اأعاله فاأنت مكلف للوفاء بقيمة املطالبة 268000 درهم وذلك خالل خم�شة ايام 

من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن املحكمة �شتتخذ االإجراءات القانونية بحقكم. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20   
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم 207/2020/4384 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/935 اأمر اأداء ، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )5957 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
 طالب االإعالن : ويغو لتجارة ال�شلع باجلملة - �س ذ م م - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
املراه  �شالون  مدير  وب�شفته  ب�شخ�شه  ال�شبعلي  جرجي  جونى   -1 اإعالنه:  املطلوب 

الع�شرية للتجميل - �شفته بالق�شية : منفذ �شده - جمهول حمل االإقامة 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�شوع االإعالن : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )5957( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املذكور  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20   

اعالن بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم 3732/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 3349/2019 جتاري جزئي ، واملعدل 
باالإ�شتئناف رقم 409/2020 ا�شتئناف جتاري ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )441،646.73 

درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب االإعالن : بنك دبي التجاري - �س م ع - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله : ي�شلم �شالح احمد ال�شعدي -  �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- احمد حممد م�شطفى الغزو - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 

جمهول حمل االإقامة 
مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )441،646.73( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
تاريخ  املذكور خالل 15 يوما من  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  االج��راءات 

ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20   

اعالن بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم 5720/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2712/2016 جتاري جزئي ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )223697 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

ذات م�شوؤولية حم��دودة( وميثلها  للمقاوالت )�شركة  االإم��ارات  �شركة حديد   : االإع��الن  طالب 
قانونا �شمري. اأكثم احمد دبا�س - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله : ح�شني حممد ح�شن حامت احلو�شني -  �شفته بالق�شية : وكيل
ال�شالمة �س ذ م م وميثلها مديرها/  اإعالنه : 1- �شركة ما�شرت فاير لتجارة معدات  املطلوب 

رافيندار ناتان ناير برامودا كومار - �شفته بالق�شية : منفذ �شده - جمهول حمل االإقامة 
مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
�شتبا�شر  او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة  التنفيذ  به وقدره )223697( درهم اىل طالب 
تاريخ  املذكور خالل 15 يوما من  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  االج��راءات 

ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20   
اعالن بالن�ضر        

يف  املنازعة رقم 84/2020/485 نزاع تعيني خربة عقاري  
مو�شوع املنازعة : املطالبة بندب خبري متخ�ش�س مع الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف 

واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
طالب االإعالن / 1-براتيب مانيكانتان ناير مانيكانتان ناير - �شفته بالق�شية : متنازع 

وميثله : احمد عبداهلل �شاحي عبداهلل ال بوعميم - �شفته بالق�شية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1-  �شركة جي ان كو للتطوير العقاري )ذ م م ( منطقة حرة - �شفته بالق�شية 

: متنازع �شده - جمهويل حمل االقامة 
مع  بندب خبري متخ�ش�س  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    : االإع��الن  مو�شوع 
الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
وحددت لها جل�شة يوم االثنني  املوافق 2020/9/21  ال�شاعة 8.30 �س مبكتب امل�شلح  لذا فانت 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل
رئي�س الق�ضم         

حماكم دبي

الت�ضويات الودية
العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20   

اعالن بالن�ضر 
 اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

اىل املنفذ �شده/1-  النعمان لتجارة مواد البناء )�س ذ م م(  2-زين بن النعمان بن 
 حممد املجتبي ال�شنقيطي ، 3- عبداهلل طالب �شيف العبيدي - جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/م�شندم العاملية للتجارة العامة )�س ذ م م(  
وميثله / عبداهلل عبدالرحمن حممد ال�شعيدي  

املبلغ املنفذ به  اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  قد 
وقدره )150870( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ



ثقافة وفن�ن

26

األحد  20  سبتمبر   2020  م    -   العـدد   13041  
Sunday   20  September   2020   -  Issue No   13041

•• دبي - الفجر: 

ا�شت�شافت العا�شمة االإيطالية اجلمعة 
من  واالأخ��رية  الثالثة  اجلولة  املا�شية 
الذي  الت�شكيلي  للفن  املتنقل  املعر�س 
نظمته الفنانة االيطالية اوريلال كوكو 

ب��ال��ت��ع��اون مع   ، دب���ي  اإم����ارة  املقيمة يف 
للتكنولوجيا،  ما�شات�شو�شت�س  معهد 
فنية  جولة  �شي�شهد  املعر�س  اأن  حيث 
بداأت  التي  االيطالية،  امل��دن  معظم  يف 
ال�شابع  م��ارم��ي يف  دي  ف��ورت��ي  مبدينة 
من �شهر �شبتمر اجلاري وت�شتمر حتى 

الثاين من اكتوبر املقبل، مب�شاركة 29 
فنانا من 18 دولة بينهم 3 فنانني من 
االإمارات جا�شم العو�شي ، عبد الروؤوف 

خلفان واأحمد اليافعي.
املتنقل  امل��ع��ر���س  ب����اأن  ك��وك��و  واأك������دت   
�شعوبة  الرغم من  على  اأه��داف��ه  حقق 

جائحة  ظ����ل  يف  امل���ب���ا����ش���ر  ال���ت���وا����ش���ل 
ال���ع���امل،  يف  اث������رت  ال���ت���ى  كوفيد19 
للظروف  حت���دي���ا  امل���ع���ر����س  وي���ع���ت���ر 
االأعمال  ل��و���ش��ول  وذل���ك  اال�شتثنائية 
الفنية من خمتلف البلدان، حيث تركز 
امل�شتعارة  وال��ت��ع��ب��ريات  التقنيات  على 

م����ن خ�����الل ال���ت���ط���ور ال���ف���ن���ي وت���ب���ادل 
امل��ع��ر���س ي�شم  اخل����رات، خ��ا���ش��ة وان 
ماريانا  ال�شهرية   االيطالية  الفنانة 
ما�شيوليني  والفنان  ال�شوري املعروف 
الفنانني  ج���ان���ب  اإىل  ج��ح��ج��ة  ب���دي���ع 
الت�شكيليني من االإم��ارات، كندا ، بريو 

اإي��ران، هولندا  ال�شلفادور،   ، غواتيماال 
 ، األبانيا   ، ا�شبانيا   ، اأوك��ران��ي��ا  لبنان،   ،
فرن�شا ، هاييتي ، االأرجنتني ، املك�شيك، 

ورومانيا.
بهذه  امتنانهم  ع��ن  الفنانون  واأع���رب 
امل�شاركة  م��ن  مكنتهم  ال��ت��ى  ال��ت��ج��رب��ة 

يف ظ��ل وج���ود م��ن��اخ غ��ري م��الئ��م، لكن 
املعر�س  ب��ن��ج��اح  وال�������ش���ع���ور  ال���ت���ح���دي 
املعرفة  وم��د ج�شور  اخل���رات  وت��ب��ادل 
الت�شكيلية  الفنون  الفنانني ومهد  بني 
ك��ان ل��ه االث��ر الطيب وال���ذي يدفعهم 

العادة التجربة.

•• ال�شارقة-الفجر:

ت�شت�شيف هيئة ال�شارقة للكتاب، �شمن فعاليات نادي النا�شرين، املبادرة التي 
جل�شة  يف  بكر،  �شريف  والتوزيع،  للن�شر  العربي  دار  مدير  م��وؤخ��راً،  اأطلقتها 
العامل  يف  الكتاب  �شوق  على  كوفيد-19  “تاأثري  بعنوان  بعد(،  )عن  حوارية 
�شبتمر   23 االأربعاء  يوم  من  م�شاًء  ال�شاد�شة  ال�شاعة  عند  وذل��ك  العربي”، 

اجلاري.
جروب”،  “اأوريهام  �شركة  موؤ�ش�س  هاو�س،  اميا  تديرها  التي  اجلل�شة  وتاأتي 
�شمن �شل�شلة جل�شات حوارية مفتوحة ينظمها النادي )عن ُبعد( عر تطبيق 
عر  اجلل�شة  اإىل  االن�شمام  للراغبني  ميكن  حيث  “زووم”،  املرئي  التوا�شل 

 https://bit.ly/2HiQh7v :الرابط االإلكرتوين التايل
العربي،  الوطن  يف  الكتاب  �شوق  على  كورونا  جائحة  تاأثري  اجلل�شة  وتناق�س 
يف  الكتب  وبيع  ت�شويق  بتعزيز  الكفيلة  واحللول  ال�شبل  على  ال�شوء  وت�شلط 
امل�شتجد، بهدف توفري  انت�شار فريو�س كورونا )كوفيد-19(  املنطقة يف ظل 

باقة من احللول القادرة على دعم وتطوير قطاع الن�شر باأفكار ريادية وخطط 
مبتكرة. 

يذكر اأن �شريف بكر كان اأميًنا عاًما منتخًبا جلمعية الن�شر امل�شرية، وم�شوؤواًل 
الكتاب  وع�شو جلنة  �شنوات،   4 ملدة  االإل��ك��رتوين  والن�شر  التطوير  عن جلنة 
الت�شديري  املجل�س  يف  وع�شو  م�شر،  يف  للثقافة  االأعلى  املجل�س  يف  والن�شر 

امل�شري للطباعة والتغليف والورق والكتب وامل�شنفات الفنية.
ومتتلك اميا هاو�س ما يزيد عن 25 عام من اخلرة يف الن�شر، حيث اأ�ش�شت 
�شركة “اوريهام جروب” املتخ�ش�شة يف قطاع الن�شر واالأبحاث وتطوير االأعمال 
واإدارة امل�شاريع، كما �شغلت هاو�س عدة منا�شب يف معر�س لندن الدويل للكتاب 

واحتاد النا�شرين يف بريطانيا.
ويهدف “نادي النا�شرين” اإىل دعم قطاع الن�شر ورفد العاملني فيه بالعديد 
من اخليارات الواعدة لالرتقاء باأعمالهم، يف ظّل الظروف التي ميّر بها العامل 
جّراء انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد، اإ�شافة اإىل مناق�شة العديد من الق�شايا 

املختلفة ذات ال�شلة باملجال.

فنان� الإمارات ي�شارك�ن يف معر�س الفن الت�شكيلي العاملي باإيطاليا

•• ال�شارقة-الفجر:

ال����ط����م����وح����ات واالأح�����������الم 
ال��ك��ب��رية ال ت��ت��ح��ق��ق ب���دون 
���ش��ع��ي وم���ث���اب���رة، ب���ل حتتاج 
كبرية  وع���زمي���ة  ���ش��ر  اإىل 
ال��ت��ن��ف��ي��ذ، وهذا  واإت���ق���ان يف 
الكثري  يف  االنتباه  يلفت  ما 
ال�شبابية  امل�������ش���اري���ع  م����ن 
ال��ت��ي ت��ب��داأ م��ن ال��ق��ل��ي��ل ثم 
وتخطو  ت��زده��ر  م��ا  �شرعان 
دعم  يف  وا����ش���ع���ة  خ����ط����وات 
م�شرية التنمية االقت�شادية 

وال�شياحية يف الدولة. 
اأهدافها  م����ع  وان�������ش���ج���ام���اً 
الإمارة  الرتويج  يف  وروؤيتها 
مكانتها  واإب�������راز  ال�����ش��ارق��ة 
واال�شتثمارية،  االقت�شادية 

ال�شارقة،  تلفزيون  خ�ش�س 
الرنامج  وال��ت��ل��ف��زي��ون  ل���الإذاع���ة  ال�����ش��ارق��ة  لهيئة  ال��ت��اب��ع 
الوثائقي “عندي م�شروع” الهادف اإىل تعريف امل�شاهدين 
اإمارة  التي تتخذ من  الرائدة  ال�شبابية  امل�شاريع  اأبرز  على 
منذ  معها  ترافق  وم��ا  �شريتها،  ي��روي  لها،  مقراً  ال�شارقة 
اإعالمية  اأعمالها، يف جولة  التاأ�شي�س ومزاولة  البدء حتى 
ال�شبت،  اإىل  االأح���د  م��ن  للم�شاهدين  ُي��ق��ّدم  تقليدية  غ��ري 

ويعاد ثالث مّرات يف اليوم. 
وي�����ش��ع��ى ال��ع��م��ل ال��وث��ائ��ق��ي ال����ذي اأع�����ّده واأخ���رج���ه حممد 
التعريف  اإع����ادة  اإىل  دق��ائ��ق  خم�شة  ام��ت��داد  على  ال��ي��ا���ش��ي، 
مع  ترافقت  التي  االإغ��الق��ات  موجة  بعد  االأع��م��ال  ب��واق��ع 
من  حزمة  ير�شد  حيث  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س  جائحة  انت�شار 
امل�شاريع ال�شبابية الطموحة التي تتنوع ما بني املقاهي التي 
ت�شتعر�س ثقافة ال�شعوب من خالل القهوة و�شحر مذاقها، 
واملطاعم التي تقدم وجبات مبتكرة وغري تقليدية، مروراً 
وال��ورود وغريها،  واالأزي���اء  العطور  التجارية يف  مب�شاريع 
اأ�شحاب  م��ن  واح����داً  حلقة  ك��ّل  يف  امل�شاهد  �شيلتقي  حيث 
امل�شاريع لريوي �شرية م�شروعه ب�شكل عفوي اأ�شبه برامج 

امل�شاهد  ليتعّرف  “الواقع” 
تفا�شيل  ع���ل���ى  ك���ث���ب  ع�����ن 
�شاحبها  م��ن  العمل  وف��ك��رة 

مبا�شرة.
وقال خمرج ومعد الرنامج 
“حر�شت  ال��ي��ا���ش��ي:  حم��م��د 
ه��ي��ئ��ة ال�������ش���ارق���ة ل����الإذاع����ة 
الوقوف  ع��ل��ى  وال��ت��ل��ف��زي��ون 
امل�شاريع  اأ�شحاب  جانب  اإىل 
الفرتة  ه��ذه  ودعمهم خ��الل 
خمتلف  ب����ه����ا  مت��������ّر  ال�����ت�����ي 
ال����ق����ط����اع����ات احل����ي����وي����ة يف 
الدولة وما ترافق معها من 
اإج���راءات اح��رتازي��ة، لتعّرف 
اجلمهور  وت���دّل  مبنجزاتها 
خدمات  من  تقدمه  ما  على 
واأف��ك��ار ري��ادي��ة، مب��ا ين�شجم 
واأهدافها  الهيئة  روؤي����ة  م��ع 
يف تعزيز مكانة االإمارة كبيئة 

جاذبة لالأعمال واال�شتثمارات يف خمتلف املجاالت«. 
الرنامج  حلقات  م��ن  حلقة  “كّل  اليا�شي:  حممد  وت��اب��ع 
متتلك ب�شمة متميزة م�شتوحاة من طبيعة امل�شروع نف�شه، 
متتلك  الأن  �شعينا  االآ�شيوي  الطابع  ذو  املطعم  حلقة  ففي 
امل�شاهد  لي�شعر  اآ�شيوية  نكهة  واملو�شيقى  الت�شوير  اأج��واء 
وكاأنه يطوف يف اأرجاء امل�شروع بالفعل، كذلك االأمر اأطلقنا 
العنان لثقافات ال�شعوب باأن تكون حا�شرة يف هذه امل�شاريع 
االإمارة،  اأرج��اء  التي متتاز بفرادتها وانت�شارها يف خمتلف 
وك���ّل م�����ش��روع منها ي��ع��ّر ع��ن ط��م��وح��ات واأف��ك��ار �شاحبه، 
الواقع  اأر����س  على  فكرته  تطبيق  على  اأ���ش��ّر  م��ن  فهناك 
مناذج  وه��ن��اك  واالج��ت��ه��اد  البحث  م��ن  طويلة  �شنوات  بعد 

�شيقدمها الرنامج ت�شتحق التاأمل وتدعو للفخر«. 
النجاح  ق�ش�س  من  الكثري  حلقاته  يف  الرنامج  ويتناول 
احلياة  عقبات  يتجاوزوا  اأن  ا�شتطاعوا  م�شاريع  الأ�شحاب 
اأ�شبه  الرنامج  ليكون  واأح��الم��ه��م،  طموحاتهم  لتحقيق 
من  بحزمة  م�شاريعهم  تاأ�شي�س  يف  الراغبني  مت��ّد  بنافذة 

التجارب لي�شتفيدوا منها على املدى البعيد.

عرب الربن�مج الوث�ئقي اجلديد عندي م�صروع 

تلفزي�ن ال�شارقة يعّرف مبنجزات 
امل�شاريع ال�شبابية الطم�حة يف الإمارة

ب�ب الت�صجيل مفتوح حتى 30 �صبتمرب 

معهد ال�شارقة للرتاث ي�شتقبل طلبات الدفعة العا�شرة لربامج الدبل�مات املهنية

خالل اجلل�صة الفرتا�صية تنظمه� هيئة ال�ص�رقة للكت�ب 

نادي النا�شرين ي�شت�شيف �شريف بكر يف جل�شة تاأثري ك�فيد- 19 على �ش�ق الكتاب يف العامل العربي

ال�شارقة-الفجر:
الدفعة  طلبة  ا�شتقبال  ع��ن  ل��ل��رتاث،  ال�����ش��ارق��ة  معهد  اأع��ل��ن 
العا�شرة، من امل�شجلني يف برامج الدبلومات املهنية املتخ�ش�شة، 
املوؤ�ش�شات  خمتلف  يف  والعاملني  املوظفني  ت�شتهدف  وال��ت��ي 
ب�شوؤون وعامل الرتاث، وع�شاق  ُتعنى  التي  والهيئات واجلهات 
الت�شجيل  ب��اب  فتح  مت  واملهتمني، حيث  االأف����راد  م��ن  ال���رتاث 
موؤخراً وي�شتمر حتى 30 �شبتمر اجلاري، فيما تبداأ الدرا�شة 

يف 4 اأكتوبر بنظام التعليم عن ُبعد والتعليم الهجني.
يف  املهني  الدبلوم  هي  دبلومات،  خم�شة  على  الرامج  وتتوزع 
والدبلوم  والرتاثية،  الثقافية  املوؤ�ش�شات  يف  االإداري��ة  االأعمال 
املادي،  غ��ري  الثقايف  ال���رتاث  وت��دوي��ن  و���ش��ون  املهني يف جمع 
الرتاث  يف  املهني  والدبلوم  املتاحف،  اإدارة  يف  املهني  والدبلوم 
و�شيانتها،  املخطوطات  ترميم  يف  املهني  والدبلوم  العمراين، 
وميدانية  علمية  وم���ه���ارات  م��ع��ارف  اخل��ري��ج��ني  ح��ي��ث مت��ن��ح 
يف  وتدعمهم  ال��ث��ق��ايف،  ال���رتاث  ح��ق��ول  خمتلف  يف  وتطبيقية 

املجاالت الثقافية والرتبوية وال�شياحية واالإعالمية.

جم�ل الرتاث مك�صب كبري وغ�ية نبيلة 
وقال �شعادة الدكتور عبد العزيز امل�شلم، رئي�س معهد ال�شارقة 
الدبلومات  ه����ذه  خ����الل  م���ن  ي���ه���دف  امل��ع��ه��د  اإن  للرتاث:” 
باملعارف  االأك��ادمي��ي  التعليمي  امل��ج��ال  رف��د  اإىل  التخ�ش�شية 
املعرفية  املهارات  ومبجموعة  والتطبيقية،  النظرية  العلمية 
اأق�شام  الالزمة؛ لتخريج باحثني قادرين على فهم وا�شتيعاب 
الرتاث  جم��ال  يف  العمل  اأن  كما  م�شروعاته،  واإدارة  ال���رتاث 
االهتمام  اأن  كله  ذل��ك  واالأه��م من  نبيلة،  وغاية  مك�شب كبري 

بالرتاث يورث حب النا�س واهتمامهم.«
واأ�شاف �شعادة الدكتور امل�شلم اأن معهد ال�شارقة للرتاث ي�شعى 
اإىل اأن يقوم مبهماته ووظائفه وواجباته على اأكمل وجه، حيث 
يتكامل دوره امليداين والعلمي، ويتمّيز بتنوع هائل لالأن�شطة 
والرامج التي تغطي خمتلف جوانب وميادين الرتاث يف ظل 
دعم ال حمدود من قبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 

بن حممد القا�شمي، ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة.
الثقايف  بالرتاث  تّت�شل  الدبلومات  هذه  اأن  اإىل  امل�شلم  واأ�شار 
امل��ادي، وه��ي االأوىل من نوعها يف العامل  امل��ادي وغ��ري  ب�شقيه 
ك���وادر مهنية  اإىل تهيئة وت��دري��ب وت��اأه��ي��ل  ال��ع��رب��ي، وت��ه��دف 
ُتعنى بحفظ الرتاث اخلليجي والعربي، يف ظل طموح املعهد 

ودولياً  واإقليمياً  وطنياً  املتخ�ش�شة،  املوؤ�ش�شة  يكون  اأن  اإىل 
ب�شرية  ب��ك��وادر  وال�شياحي  وال��رتب��وي  الثقايف  امل��ي��دان  رف��د  يف 
دة باملعارف واملهارات الالزمة الإدارة فعالة للرتاث الثقايف  مزوَّ
وحفظه و�شونه وتعزيز الوعي باأهميته؛ من اأجل امل�شاهمة يف 

بناء املعرفة االإن�شانية وتنمية االقت�شاد الثقايف.
وم�شاقاته  اخل��ا���س  برناجمه  مهني  دب��ل��وم  لكل  اأن  اإىل  ُي�شار 
وم����واده اخل��ا���ش��ة ب��ه، وال��ت��ي تت�شمن م�����ش��روع ت��خ��رج �شيكون 
تت�شمن  املحيطة،  البيئة  واق��ع  م��ن  درا�شية  حالة  ع��ن  ع��ب��ارة 
حدة،  ع��ل��ى  مهني  دب��ل��وم  ك��ل  م�����ش��اق��ات  جلميع  �شاملة  اأ���ش��ئ��ل��ة 
برنامج من  وك��ل  اأو غري مقبول،  اإم��ا مقبول  النجاح  ودرج��ة 
هذه الرامج اخلم�شة يت�شمن 23 �شاعة معتمدة، على مدار 
ثالثة اأ�شهر، حيث لكل برنامج �شتة م�شاقات وم�شروع تخرج، 
وكل م�شاق عبارة عن 15 �شاعة تدري�س، ومينح املعهد الطالب 

الذي يدر�س تلك ال�شاعات �شهادة معتمدة.

وتدوين  و�صون  جمع  ودبلوم  العمراين  ال��رتاث  دبلوم 
الرتاث الثق�يف غري امل�دي

االأ�ش�س  فهم  اإىل  ال��ع��م��راين،  ال���رتاث  دب��ل��وم  برنامج  وي��ه��دف 

التجارب  و�شرح  العمراين،  ال��رتاث  النظرية يف جمال �شيانة 
ال���ع���م���راين و���ش��ي��ان��ت��ه، وتطبيق  ال�����رتاث  ال��ع��امل��ي��ة يف جم����ال 
الرتاث  مل��واق��ع  والرتميم  وال�شيانة  احلماية  ا�شرتاتيجيات 
الرتاث  وت��دوي��ن  و���ش��ون  دب��ل��وم يف جمع  برنامج  اأم��ا  الثقايف. 
املادي  الثقايف  ال���رتاث  فهم  اإىل  فيهدف  امل���ادي،  غ��ري  الثقايف 
الوطنية،  الرتاثية  وال�شناعات  احل��رف  و�شرح  امل���ادي،  وغ��ري 

وحتليل الفنون االأدائية والقولية الرتاثية.

دبلوم ترميم املخطوط�ت و�صي�نته� 
التعريف  على  و�شيانتها  امل��خ��ط��وط��ات  ترميم  دب��ل��وم  وي��رك��ز 
امل��خ��ط��وط وع��ل��وم��ه وف��ن��ون��ه وم��ك��ون��ات��ه وعنا�شره  مب��ف��ه��وم 
اإتقان  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  معينة،  زمنية  حقبة  لكل  واخ��ت��الف��ات��ه 
والتحقيق  الرتميم  جمال  يف  املخطوط  على  العمل  ممار�شة 
ترميم  جمال  يف  العاملية  التجارب  على  والتعرف  والفهر�شة، 

املخطوطات، وتعقيمها وحفظها ومعاجلتها وتخزينها.

يف  الإداري���ة  الأع��م���ل  ودب��ل��وم  املت�حف  اإدارة  دبلوم 
املوؤ�ص�ص�ت الثق�فية والرتاثية

فيما يهدف برنامج دبلوم اإدارة املتاحف، اإىل فهم علم املتاحف 
ون�شاأته وتطوره، وو�شف وظائف املتاحف واأنواعها، باالإ�شافة 
املتحفي  للعر�س  احلديثة  واالأ�شاليب  التقنيات  ا�شتخدام  اإىل 
الدبلوم  برنامج  اأم��ا  وحمايتها.  املتحفية  املحتويات  وحفظ 
والرتاثية،  الثقافية  املوؤ�ش�شات  يف  االإداري��ة  االأعمال  يف  املهني 
على  والتعرف  االإداري����ة  النظرية  الفل�شفة  فهم  اإىل  فيهدف 
ال�شيا�شات الثقافية يف جمال اإدارة املوارد الب�شرية، وتطبيقاتها 

يف املوؤ�ش�شات الثقافية.
مع  ال��ت��وا���ش��ل  اال���ش��ت��ف�����ش��ار  اأو  بالت�شجيل  ل��ل��راغ��ب��ني  ومي��ك��ن 
الرقم  ع��ل��ى  ل��ل��رتاث  ال�����ش��ارق��ة  معهد  يف  االأك��ادمي��ي��ة  االإدارة 
 06 املعهد  ملقر  الرئي�شي  الرقم  على  اأو   ،5092657  06

5092666، اأو للت�شجيل االإلكرتوين
 www.sih.gov.ae 

وحمايته  ال��رتاث  �شون  على  للرتاث  ال�شارقة  معهد  ويعمل 
ونقله لالأجيال من خالل خمتلف االآليات والو�شائل واالأدوات، 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وتوجيهات  روؤي��ة  اإىل  ا�شتناداً 
حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي،  حم��م��د  ب��ن  �شلطان 
وبرامج  واأن�شطة  م�شاريع  جلميع  ال��دائ��م  ال��داع��م  ال�شارقة، 

املعهد.
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اأ�صعى لتطوير مه�راتي والتجديد ب��صتمرار فيم� اأقدمه

اأحمد اأمني: كل عمل فني 
جديد ه� مغامرة فنية

الطبيعة(؟ وراء  )ما  اجلديدة  جتربتك  عن  • حدثنا 
وتدور  املا�شية،  الفرتة  كاماًل يف  امل�شل�شل  ت�شوير  انتهيت من   -
اأح�����داث ال��ع��م��ل م��ن خ���الل جم��م��وع��ة اأح�����داث خ��ارق��ة للطبيعة 
يتعر�س لها الدكتور رفعت اإ�شماعيل اخت�شا�شي الدم الذي اأوؤدي 
دوره، ويعي�س يف �شتينيات القرن املا�شي، ومن خالل عمله يحاول 
االأمر  ال��ت��ي حت��دث ويعمل على  ال��ت��ي  ال��ف��ري��دة  االأح����داث  ك�شف 

تدريجياً.
اأف�شل  التي  ب��االأح��داث  املرتبطة  التفا�شيل  من  الكثري  وهناك 
من  م�شتوحى  العمل  اأن  خ�شو�شاً  عنها،  احلديث  ال  م�شاهدتها 
حققت  التي  توفيق  خالد  اأحمد  الراحل  الكاتب  رواي��ات  �شل�شلة 

مبيعات كبرية حول العامل جتاوزت ال� 15 مليون ن�شخة.
اأنها  خا�شة  باملغامرة  مليئة  التجربة  اأن  تعتقد  هل   •

ماأخوذة من عمل اأدبي ناجح؟
بالتاأكيد،  م��غ��ام��رة فنية  ه��و  ف��ن��ي ج��دي��د  ع��م��ل  ك��ل   -
الدراما  يف  )نتفليك�س(  ل�شبكة  اإن��ت��اج  اأول  وامل�شل�شل 
امل�شرية وه���ذا االأم���ر ج��زء م��ن ح��ال��ة ال��رتق��ب التي 
التجربة  اأن  خ�شو�شاً  عمل،  كفريق  علينا  ت�شيطر 
اأف�شل  مل تكن �شهلة على االإطالق و�شعينا لتقدمي 
واملخرج عمرو �شالمة  فالكاتب  العمل،  لدينا يف  ما 

�شيء  اأي  توفري  يتاأخرا يف  واملنتج حممد حفظي مل 
لتوفري  و�شعيا  مطلقاً،  للعمل  اإ�شافة  ميثل  اأن  ميكن 

العمل  يف  ن��رك��ز  كممثلني  جتعلنا  ال��ت��ي  ال���ظ���روف  ك��ل 
ونرتقب رد فعل اجلمهور خالل االأيام املقبلة.

الطبيعة(  وراء  )ما  يف  البطولة  جتربة  �شتدفعك  • هل 
ل��ل��ت��وق��ف ع����ن ال���ظ���ه���ور ك�����ش��ي��ف ����ش���رف يف االأع����م����ال 

الفنية؟
- اأتعامل مع �شيف ال�شرف باعتباره ظهوراً 

خا�شاً يجب اأال يتكرر كثرياً كي 
واأن  معناه،  يفقد  ال 

يظل خا�شاً كما يطلق عليه، واأحتم�س لهذه التجارب الأنها فر�شة 
جيدة لتقدمي اأدوار خمتلفة ومتنوعة يف فرتة زمنية وم�شاحة قد 
اأخ��رى، واأحر�س على االهتمام بهذه االأدوار  اأعمال  ال تتوافر يف 

والتح�شري لها حتى تخرج مب�شداقية.
الناجحة  جتربتك  تكرر  مل  مَل  التلفزيونية  الدراما  • مبنا�شبة 

مع اأكرم ح�شني يف عمل فني جديد؟
يف  فتجربتنا  ج��داً  وقريباً  جم��دداً  اأك��رم  مع  �شاأعمل  بالتاأكيد   -
م�شل�شل )الو�شية( كانت ممتعة كثرياً وحققت جناحاً كبرياً مع 

لكن خالل الفرتة املا�شية كنت من�شغاًل بالعمل اجلمهور، 
الطبيعة(  وراء  )ما  م�شل�شل  على 
بامل�شرح  ارتباطي  اإىل  اإ�شافة 
ق�����ب�����ل اأزم�������������ة ك�������ورون�������ا، 
لديه  ك����ان����ت  م���ن���ا  ف����ك����ّل 
م�����ش��اري��ع��ه ال��ف��ن��ي��ة يف 
ال��ف��رتة امل��ا���ش��ي��ة لكن 
اآخر  ع��م��ل  �شيجمعنا 
اهلل  ����ش���اء  اإن  ق���ري���ب���اً 
فهو �شديقي ولدينا 
معاً  العمل  يف  رغ��ب��ة 

جمدداً.
جتربتك  ترى  • كيف 
يف )اأم���ني و���ش��رك��اه( على 

امل�شرح؟
على  احل���ك���م  اأ���ش��ت��ط��ي��ع  ال   -
وهذا  اأقدمها  التي  االأع��م��ال 
فاحلكم  دائ�����م�����اً،  راأي�������ي 
للجمهور  ي�����ك�����ون 
 ، د لنقا ا و

ولي�س يل، ما ميكن اأن اأحتدث عنه هو مدى �شعوري بالر�شا عن 
التجربة التي قمت بها وماذا ا�شتفدت منها، ويف كل عمل جديد 
اأحكم عليه من مدى ا�شتمتاعي به وجتربتي فيه ومدى  اأقدمه 
اأقدمه  الذي  فاملحتوى  ال�شخ�شي،  امل�شتوى  على  منه  ا�شتفادتي 
هو املهم بالن�شبة يل ولي�س اأي �شيء اآخر الأنني يف النهاية ل�شت 

م�شوؤواًل عن اأمور كثرية يف العمل الفني.
للم�شرح؟ الدائم  حما�شك  �شبب  • ما 

عن  دائ��م  بحث  ليعي�س يف حالة  م�شاحة  الفنان  يعطي  امل�شرح   -
ال�شخ�شية التي يقدمها ويعمل على تطويرها با�شتمرار مع كل 
يوم عر�س، وهو اأمر ال ميكن حتقيقه يف ال�شينما اأو التلفزيون، 
مل  امل�����ش��رح  �شحر  ع��ن  يتحدثون  الفنانني  اأ���ش��م��ع  كنت  وع��ن��دم��ا 
ال�شريع من  التقدير  اأن م�شاألة  املعنى خ�شو�شاً  اأكن مدركاً هذا 
اجلمهور ورد الفعل التلقائي يف كل ليلة عر�س يجعالنك ت�شعر 

ب�شعادة كبرية.
الفنية؟ اأعمالك  يف  التكرار  جتنب  على  حتر�س  • هل 

- بالتاأكيد، واأ�شعى للتجديد با�شتمرار فيما اأقدمه، واإىل تطوير 
ال  واقعي  ب�شكل  لكن  مهم،  االأم��ر  ه��ذا  الأن  ال�شخ�شية  مهاراتي 
اإذ كنت جنحت يف هذا االأمر حتى االآن اأم ال، وهو اأمر  اأعرف ما 
اأتركه للجمهور وتقييمه ملا اأقدمه، فمن جانبي اأ�شعى للبحث عن 
اأ�شتغل جناح  اأن  اأح��اول  با�شتمرار وال  اأفكار ومو�شوعات جديدة 
ه��ن��اك ج��دي��د ميكن  ي��ك��ون  اأن  م��ن دون  اآخ���ر  عمل لتقدمي عمل 

اإ�شافته بالفعل.
اجلوائز؟ مب�شاألة  نف�شك  ت�شغل  • هل 

عندما  اأدبية ومعنوية كبرية خ�شو�شاً  دفعة  - اجلوائز تعطيك 
وا�شحة من مانحيها ومن جهة حترتم  بناء على معايري  تكون 

الفن وتقدر الذي تقوم به، لكن ال اأبحث عنها.
لل�شينما؟ االجتاه  يف  تفكر  • مَل 

الفر�شة  اأن��ت��ظ��ر  م��ازل��ت  لكنني  ب��ال��ت��اأك��ي��د،  ال�شينما  يف  اأف��ك��ر   -
يل  ي�شيف  جيد  بعمل  م��وج��وداً  اأك��ون  حتى  املنا�شبني  والتوقيت 
الظروف  و���ش��ط  خ�شو�شاً  �شهلة  لي�شت  فامل�شاألة  فنياً، 

احلالية.
اأزم����ة  ن��ت��ي��ج��ة  احل���ظ���ر  ف����رتة  ق�����ش��ي��ت  • ك��ي��ف 

فريو�س كورونا؟
- بقيت يف منزيل كل الوقت، حتى عندما �شورت 
االت�شاالت  ���ش��رك��ات  اإح����دى  مل�شلحة  اإع���الن���اً 
م��ن��زيل وفق  ب��ت�����ش��وي��ره يف  رم�����ش��ان قمنا  يف 
لتجنب  امل��ّت��ب��ع��ة  االح�����رتازي�����ة  االإج����������راءات 
انت�شار الفريو�س، وكنت حري�شاً على ق�شاء 
ب�شكل  املطبخ  عائلتي ويف  م��ع  اأط���ول  وق��ت 

رئي�شي.

ميادة احلناوي: غيابي 
ب�شبب العزل ال�شحي

خرجت الفنانة ال�شورية ميادة احلناوي عن �شمتها، وردت للمرة االأوىل على 
اأنباء تدهور حالتها ال�شحية منذ �شقوطها على خ�شبة امل�شرح يف حفلها االأخري، 
اأن كل ما تردد عن و�شعها ال�شحي غري �شحيح، وب��ررت غيابها التام  موؤكدة 
عن االأ�شواء بالتزامها بالعزل ال�شحي ملنع تف�شي فريو�س كورونا، كما رف�شت 
اتهامها بخداع اجلمهور بعد ا�شتمرار حجب عدة ت�شجيالت نادرة لها كان من 

املقرر خروجها للنور مطلع العام اجلاري.
)حالتي  ق�شواء(،  مع  )امل�شاء  لرنامج  �شوتية  ر�شالة  يف  احلناوي،  واأ�شافت 
ال�شحية ممتازة، وقبل كورونا كانت لدي حفلة يف موازين باملغرب، وكانت من 
اأجمل احلفالت، وحفلة اأخرى يف لبنان، وبعدها يف تون�س مررت بظروف �شعبة 

جدا(.

للمرة الثانية يدخل الفنان م�شطفى �شعبان قائمة اأف�شل 100 �شخ�شية 
الذي جتريه جملة  الت�شنيف  50، يف  رقم  املركز  ليحتل  عربية م�شهورة 
ال�شخ�س  الذي يحدثه  التاأثري  نتيجة  وياأتي االختيار  "فورب�س" العاملية، 

يف اجلماهري.
�شخ�شية   100 اأف�شل  م��ن  باإعالنه  �شعبان  واحتفل 

على  اخلا�شة  �شفحته  ع��ر  ون�شر  م�شهورة،  عربية 
القائمة،  له من �شمن  التوا�شل �شورة  اأحد مواقع 

املتابعون معها ب�شكل كبري، معربني عن  اإذ تفاعل 
فخرهم بنجمهم.

بعد  ال�شريف  ن��ور  م��ي  املمثلة  �شعبان  و�شكر 
�شخ�شية  لتقدمي  االأن�شب  املمثل  اإن��ه  قولها 
ال�شريف،  نور  الراحل  القدير  الفنان  والدها 
اأت�شرف  االأ���ش��ت��اذ،  بنت  م��ي  "الراقية  ق��ائ��ال: 
اأ�شكرك  االأ�����ش����ت����اذ،  ع����ن  احل����دي����ث  مب���ج���رد 

لثقتك".
"اأبو  م�شل�شل  �شعبان  اأع��م��ال  اآخ��ر  وك��ان��ت 

قبل  رم�����ش��ان  يف  ع��ر���س  ال����ذي  جبل"، 
امل��ا���ش��ي و����ش���ارك يف ب��ط��ول��ت��ه كل 

م���ن دي�����اب، وال���راح���ل ح�شن 
ح�������ش���ن���ي، وجن��������الء ب�����در، 

وعائ�شة  ح�شن،  وم��رمي 
اأح��م��د، وحممود  ب��ن 

و�شالح  ال����ب����زاوي، 
واأحمد  ع����ب����داهلل، 
خ��������ال��������د �����ش����ال����ح 
وغ������ريه������م، وم����ن 

�شيد  ت��األ��ي��ف حم��م��د 
ب�شري، واإخراج اأحمد �شالح.

ت��ع��اق��د ال��ف��ن��ان ع��م��رو ي��و���ش��ف على 
تاريخية  ب�����ش��ب��غ��ة  ج���دي���دة  ب��ط��ول��ة 
�شخ�شية  بتج�شيده  وذلك  م�شرية، 
اأح��م�����س امللقب ب�( ال��ف��رع��وين  امل��ل��ك 
م�شاركة  م���ع  ال��ه��ك�����ش��و���س)،  ق���اه���ر 
جم����م����وع����ة ك�����ب�����رية م������ن ال���ن���ج���وم 
به  ي�������ش���ارك  اأن  ع���ل���ى  امل�������ش���ري���ني، 
يف امل�����اراث�����ون ال���رم�������ش���اين ال���ق���ادم 

.2021
رواية  "امللك" ماأخوذ عن  وم�شل�شل 
"كفاح طيبة" لالأديب العاملي جنيب 
حممد  وح���وار  و�شيناريو  حم��ف��وظ، 
وخالد و�شريين دياب، على اأن يتوىل 

اإخراجه املخرج ح�شني املنباوي.
وق�������ال امل���ن���ت���ج ت����ام����ر م���رت�������ش���ى يف 
م�شل�شل  اإّن  �شحافية،  ت�شريحات 
واأهم  اأ�شخم  من  �شيكون  "امللك" 
اإن�����ت�����اج مل���و����ش���م درام��������ا رم�������ش���ان ملا 
يت�شمنه من حروب وخيل ومالب�س 
اأحم�س  ة  ِق�شّ يتناول  اإذ  ودي��ك��ورات، 
وحت����ري����ره جل���ن���وب و����ش���م���ال م�شر 

وطرد الهك�شو�س من طيبة.

انتهى الفن�ن اأحمد اأمني من ت�صوير دوره يف 
�صيعر�ض  الذي  الطبيعة(  وراء  )م�  م�صل�صل 
احلوار  ه��ذا  ويف  )نتفليك�ض(.  عرب  قريبً� 
وتف��صيله  امل�صل�صل  ع��ن  اأح��م��د  يتحدث 

وم�ص�ريعه الأخرى خالل الفرتة املقبلة.

م�شطفى �شعبان �شمن اأف�شل 100 
�شخ�شية عربية للمرة الثانية

عمرو ي��شف.. بط�لة جديدة 
ب�شبغة تاريخية م�شرية
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هم�س

اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

�سيف ال�سعدي

حـيـاتـك تبـ�شـم  عـ�شـا  ابـ�شـم 

غـنـاتـك لـــك  ربـــي  عـطــاك 

ب�شـفـاتـك �شـيـدي  يــا  هنـيـت 

غـالتـك تكـبـر  بــي  يــوم  كــل 

�رشاتـك �ــشــيـــــدي  باحل�شـن  ــن  م

بهـاتـك مــن  تخجـل  ال�شمـ�س 

والـعـيـن اخلـفـرات  قـايـد  يــا 

وا�ــشــبــحــت �ــشــيــد فـــــي املــزايــيـــــن

ـــني ـــــ املـــالي ــــك م ــــــا غـــنـــي ب وان

تـزيــن بعـيـنـي  دوم  والـقــاك 

العـيـن �شـافـت  قـد  فـال  مثلـك 

يـديـن نــــــــواره  بــا  لـك  والــبـــــدر 

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

ِمْن َعا�ْس ِفْ )دَاْر التِّ�َشاِمْح(

ْيب                             َما �َشاْف َغرْي اْلِعّز وِالِطّ

�ُشْوف )التِّ�َشاِمْح( لِْه َمالِمْح

                                ِفْ َطْلَعْة ْوُجْوه امْلََعازِْيب

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

ريــتـ�يــت
 

ل تخلق اعذار وتبّل الدموع ْب� خّدك 

اإه�نة ال�صّد ؟ مردودة على راعيه�

حّبيتك ْب� كل حلظة ، اّل حلظة �صّدك 

ك�نت هي اللحظة اللي م� اأحبك فيه�

******

ي رب و انت ادرى و�ض ْبخ�طر امي :

و انت الذي ي�اااااا رب ت�صمع نداه� !

ي�ااااا رب عطه� كرث م اوحيت �صمي !

منه� ! و هي ت�صقي و تخفي �صم�ه� 

البيت مت�حد
كلنا خليفة

ان�������ض واف������راح ال����وط����ن  يف ����ص���وف���ك���م ك����ل 

ح���ك����م���ن���� ال����ل����ي ب����ل�������ص���م���� جم����ده����م لح
ي�������هلل ت������دمي ال����ل����ي ع���ل���ى ال���������دار غ����ل���ني

ه����م ع���ون���ن���� ع�����ون ال����وط����ن ن�������ص���رة ال���دي���ن

�سعيد بن حنّوه الرا�سدي

اإبه�لوجود �صخ�صيه  م��ي��ْة  اق���وى  م���ب��ني 
البنود ذي��ك  ك��ل  م�����ص��ّرف  ان��ه  ا�صهد  وان���� 
ي�صود احل��ق��ي��ق��ي  وب����حل���ب  م���وؤث���ر  ج����دًا 
، وي��ح��ْف��ظ ذم����ْة عهود اإل��ي��� وع���د  ي����ويّف 
�صعود ب���ن  ل����دى  م���غ����وي���ره  م���ع  ف����زع  مل����ّ� 
���ص��ي��ٍخ ي��ف��ل احل���دي���د ولي���ه����ب ال���ل���دود
ت��ل��ق���ه ف���� امل���ع���رتك مب��ق��دم��ة ه���جل��ن��ود
ه��م��ه ي��ع��م ال�������ص���الم ب��ك��ل م��ن��ف��ذ ح���دود
�صود بي�ض..  تختلف  نواي�  راع��ي  م�هوب 
نقود تهمه  ول  الر���ض  �صعوب  على  ينفق 
يعود ان  ق��ب��ل  ه��ل اخل���ري  اب���الد  ل���ص���ف��ر 
ت��ذي��ع الن��ب��� ب�����ص���ره ج����ت ح��ّي��ز وج��ود
اإن��ظ��ر م��وال��ي��ه وان��ظ��ر ح��ج��م ك��ل ال��وف��ود
ف��خ��ر ال��ع��رب وال��ع��روب��ة م��ن��ذ ي���وم املهود
ي�����ص��ود ويقود ان���ه  ان��ظ��ر ت��وا���ص��ع��ه رغ���م 
احل�صود كيد  �صر  م��ن  يحفظه  ع�صى  اهلل 
ه�لوجود يف  �صخ�ض  واأعظم  موؤثر،  اأق��وى 

ال���ت����ميمِ اخ���ت����رت���ه ..ال����ت�����مي اخ��ت���رت��ه
اإمي�رته اإب�صخ�صه  يغْبط  ا�صهد  وال��ع���مل 
اعب�رته ل��ه  حت��ف��ظ  ن��ط��ق  اإل��ي���  وال���ع����مل 
ي��ع��ز م���ق���دار وا�����ص�����أل ب���ل��ف��خ��ر ج���رت��ه
ان���ظ���ر ن��ع��م ف��زع��ت��ه وات�����أم����ل ْن��ع���رت��ه
وال����ت�����رة ال���ل���ي ت�������ص���ّرف دامي������ً� ت���رت��ه
اي��دارت��ه ب���  ���ص��ف  اأول  اع��ي���ل��ه  واي���ق���دم 
ه����ذي ن��ع��م ام��ن��ي��ت��ه وت��ل��ك��م ا����ص���رارت���ه
ن��ّي��ت��ه م���ن ن����ور وامت����ث���ل���ه و اط��ه���رت��ه
اأب�������د الخ������وان وال����دج����ّ�ل واجت����رت���ه
م���ن ق��ب��ل م���� ف���� امل������درج ج���� ب��ط��ي���رت��ه
)ي���م��رح��ب��� ف��ي��ه ���ص��ي��خ ال��ع��ز وازي����رت���ه(
ا�صف�رته وي��ح���ب��ي  ال��ع��دو  ر���ص���ه  يطلب 
���ص��ي��خ��ي حم��م��د ي�����ص��ع ال���ن���ور ب���م��ن���رت��ه
م�����ه����وب م��ت��ك��ل��ف امل����وك����ب ب�����ص��ي��ّ�رت��ه
اب�ص�رته م��ن  ُن��ح��رم  ول   ، ع��م��ره  وايطيل 
ال���ت����مي اخ���ت����رت���ه ،ال����ت�����مي اخ��ت���رت��ه

ق�صيدة مبن��صبة اختي�ر جملة الت�مي �صيدي �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
زايد اآل نهي�ن ويل عهد اأبوظبي ن�ئب الق�ئد الأعلى للقوات امل�صلحة من اأقوى 

ال�صخ�صي�ت املوؤثرة على م�صتوى الع�مل.

اأن���� ف��ي��ك م���ط���وع ع���ذويل ول ا���ص��م��ع لوم

القوم اق�صى  من  لوهو  حبيت  من  اح��ب  ان��� 

وح���ل���ف���ت م����ج����م���ل ب��ح��ق��ك ولاأح������ب�����ي

واع�������دي مل���ن ع����دي���ت ل��وه��و م���ن اأ���ص��ح���ب��ي

#فهد - بن - غراب

عبداهلل العكربي
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