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هل يفيد ركوب الدراجات 
للتخل�ش من الكر�ش؟

مع ازدياد وزن الكثريين ب�سبب الإغالق الذي مت فر�سه لأ�سابيع ملنع 
انت�سار فريو�س كورونا، وازدياد املخاوف من �سالت اجليم، بات ركوب 

الدراجات من اخليارات الآمنة خل�سارة الوزن.
الكر�س  التخل�س م��ن  ال��دراج��ات يف  رك���وب  ري��ا���س��ة  ول��ك��ن ه��ل تفيد 

ودهون البطن؟
الكبد  مثل  الداخلية  الأع�ساء  حول  احل�سوية  الدهون  تخزين  يتم 
احليوية،  الأع�ساء  من  بالقرب  البطن  جتويف  داخ��ل  والبنكريا�س 
اإذا كان حميط  اإنقا�س وزن��ه  اإىل  الرجل بحاجة  اأن  ويقول اخل��راء 
اإذا زاد  اأن تنق�س وزنها  امل��راأة فيجب  اأم��ا  94 �سم،  خ�سره يزيد عن 

حميط خ�سرها عن 80 �سم.
البطن  و�سيزيد خطر حدوث م�ساكل �سحية خطرية تتعلق بدهون 
ب�سكل كبري اإذا كنت رجاًل يزيد قيا�س خ�سره عن 102 �سم، اأو امراأة 

يزيد حميط خ�سرها عن 88 �سم.
البطن،  ده��ون  ف��ق��دان  م��ن خطة  ع��ام��اً  ج���زءاً  الغذائي  النظام  ويعد 
لذلك ل تهمل هذا اجلانب وتعتقد اأن ركوب الدراجات وحده ميكن 

اأن ُيلغي الآثار ال�سلبية للنظام الغذائي غري ال�سحي.
اأن��ك مت��ار���س هذه  ال��دراج��ات م��ن ده��ون البطن، طاملا  ويقلل رك��وب 
الريا�سة بانتظام ولفرتة كافية، ول يجب اأن تقل مدة ركوب الدراجة 
اليوم  يف  الأق��ل  على  دقيقة   30 عن  الأخ���رى  الريا�سية  والتمارين 
للتخل�س من الكر�س، وي�سمل ذلك اأي�ساً امل�سي واليوغا والرق�س يف 

املنزل.

اأول عار�ضة رقمية تن�ضم 
اإىل �ضناعة الأزياء

بات العديد من �سركات الأزياء تبحث عن اأفكار جديدة تعتمد على 
يف  الجتماعي  التباعد  �سيا�سة  مع  للتاأقلم  الرقمية  التكنولوجيا 

ع�سر فريو�س كورونا.
وان�سمت موؤخراً نيال وهي اأول عار�سة اأزياء رقمية يف الهند اإىل 
الراقتني،  وعينيها  الداكنة  وبب�سرتها  م��وؤخ��راً.  الأزي���اء  �سناعة 

ميكن لهذه العار�سة اأن متثل اأكرث من 100 عالمة جتارية.
ت�ستعني  اأزي����اء هندية  وك��ال��ة  اأول  اإن��ي��ج��ا  �سركة  ب��ات��ت  ن��ي��ال،  وم��ع 

بعار�سة رقمية، وظهرت موؤخراً يف اأول عرو�سها على اإن�ستغرام.
ويعني ا�سم نيال "القمر" بلغة التاميل، ويقول الرئي�س التنفيذي 
لتغيري  الطريق  تفتح  اأن  نيال  "ت�ستطيع  ميهتا  اأنكيت  لل�سركة 
م��ف��ه��وم ع��ار���س��ات الأزي�����اء يف ال��ه��ن��د، ف��ع��امل الأزي�����اء والعالمات 
التف�سيلية  والعقليات  الأذواق  ومع  للغاية،  ديناميكية  التجارية 
الأح���دث،  وامل��ف��اه��ي��م  للتجارب  �سهية  ه��ن��اك  با�ستمرار،  امل��ت��ط��ورة 
ونعتقد اأن الوقت قد حان لإطالق مفهوم نيال كاأول عار�سة اأزياء 

رقمية".
ب��دي��ل يف  ك��ب��رية خل��ل��ق  ف��ر���س��ة  ه��ن��اك  اأن  "نعتقد  واأ����س���اف ميهتا 
اإىل  واملتحركة،  الثابتة  الو�سائط  ا�ستخدام  من  الأزي���اء.  �سناعة 
ث��ورة يف  اأح��دث  نيال  اعتبار  الأزي���اء الفرتا�سية، وميكن  عرو�س 

معايري ال�سناعة".
بالفعل  نيال  اكت�سبت  �ساعات من ظهورها لأول مرة،  ويف غ�سون 

اهتماماً من بع�س ماركات الأزياء الرائدة يف البالد.
وعلى ال�سعيد العاملي، رحبت العديد من العالمات التجارية مثل 
فالنتينو وديور وبرادا بالفعل بالعار�سات الرقمية الفرتا�سية يف 
حمالتها، وذلك للتاأقلم مع املعطيات اجلديدة التي فر�ستها اأزمة 

فريو�س كورونا، بح�سب موقع اأوت لوكينغ اإنديا.
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روبوت ي�ضيد كورونا يف وقت قيا�ضي
طور علماء من معهد ما�سات�سو�ست�س للتكنولوجيا يف الوليات املتحدة 
العامة،  الأماكن  �سيما يف  روباتا ي�ساعد يف حماربة فريو�س كورونا، ل 
اإن"  اإن  "�سي  �سبكة  وذك��رت  وامل�ستودعات.  وامل�ست�سفيات  امل��دار���س  مثل 
الإخ��ب��اري��ة الأم��ريك��ي��ة، اأن ال��روب��وت ال���ذي مت ت��ط��وي��ره ب��ال��ت��ع��اون مع 
�سركة "اآفا روبوتيك�س"، باإمكانه تطهري الأ�سطح املناطق ال�سيقة التي 

ي�سعب على الإن�سان الو�سول اإليها.
وميكن للروبوت اجلديد، الذي بداأت عملية تطويره يف اأبريل املا�سي، 
4000 قدم مربع )371  اأر�سية م�ستودع للتخزين م�ساحته  تطهري 

مرت مربع( يف ن�سف �ساعة.
مبا�سرة  ا�ستجابة  ج��اء  اإن��ه  امل�سروع  يف  امل�ساركني  الباحثني  اأح��د  وق��ال 
لتف�سي فريو�س كورونا، الذي بداأ يف ال�سني يف دي�سمر املا�سي، وما لبث 

اأن اجتاح العامل يف غ�سون اأ�سهر قليلة.
الأ�سعة  با�ستخدام  اإجراء تطهري  اأنه ميكن للروبوت  الباحثون  واأو�سح 
ال�سوبرماركت  حمالت  بينها  من  مكان،  من  اأك��رث  يف  البنف�سجية  فوق 

واملراكز التجارية وامل�سانع واملطاعم.
وينت�سر فريو�س كورونا ب�سكل اأ�سا�سي عر الأ�سطح، اإذ ي�ستمر عليها ملدة 
اأيام، ومن هنا جاءت فكرة الروبوت يف تطهري الأ�سطح التي من املحتمل 

اأن يعلق بها الفريو�س.
واأكد الباحثون اأن �سوء الأ�سعة فوق البنف�سجية، اأثبت فعاليته يف قتل 
للب�سر،  �سارة  الأ�سعة  هذا  لكن  الأ�سطح،  على  والفريو�سات  البكترييا 
ومن هنا جاء ت�سميم الروبوت ليعمل مبفرده من دون احلاجة اإىل اأي 

اإ�سراف ب�سري.

هولندا تتجه نحو اإزالة خانة 
اجلن�ش من بطاقة الهوية

يف  والعلوم  والثقافة  الرتبية  وزي��رة  اأعلنت 
هولندا اإنغريد فان اإنغل�سهوفن توجها لإزالة 
خانة اجلن�س من بطاقات الهوية املخ�س�سة 
للهولنديني خالل ال�سنوات املقبلة، معترة 
وك�سفت  جدوى".  "بال  امل��ع��ل��وم��ة  ه���ذه  اأن 
اطلعت  للرملان  موجهة  ر�سالة  يف  ال��وزي��رة 
عليها وكالة فران�س بر�س اأم�س الأول ال�سبت 
ع��ن توجه لإل��غ��اء ه��ذه اخل��ان��ة م��ن بطاقات 
 ."2025-2024 م��ن  "اعتبارا  ال��ه��وي��ة 
اإن���غ���ل�������س���ه���وف���ن ع����ن رغبة  ف�����ان  وحت����دث����ت 
ذكر  م��ن  الإم��ك��ان  ق��در  "احلد  يف  ال�سلطات 
باأنها  املعلومة  ه��ذه  وا�سفة  اجلن�س"  خانة 
"غري جمدية". اإل اأن هذه املعلومة �ستبقى 
مذكورة على جوازات ال�سفر مبوجب قوانني 
اأن  اإىل  ال��وزي��رة  الأوروب����ي. ولفتت  الحت���اد 
"هولندا لن تكون اأول بلد ع�سو )يف الحتاد( 
فيه  ال�����س��ادرة  ال��ه��وي��ة  ب��ط��اق��ات  تت�سمن  ل 
الأملانية  الهوية  بطاقة  اإن  اإذ  اجلن�س،  خانة 
مدافعة  منظمات  واأ�سادت  ذلك".  تلحظ  ل 
عن حقوق املثليني واأفراد الأقليات اجلن�سية 
الأخرى بهذا القرار، معترة اأنه "نباأ ممتاز 
اآخر  الذين يواجهون يوما بعد  لالأ�سخا�س 
م�سكالت مع هذه اخلانة املخ�س�سة للجن�س 

على بطاقة الهوية".

كـيف ت�ضتفيـد من الجهـزة 
الريا�ضية يف املنـــزل �ص 23

اأبناء املدخنني يواجهون 
خطر الإ�ضابة بال�ضمنة

تو�سل باحثون اإىل اأن اأبناء الرجال الذين يبداأون التدخني وهم اأطفال ل تتعدى اأعمارهم 11 عاما يواجهون 
خطر ال�سمنة يف امل�ستقبل مما يعزز اأدلة ت�سري اإىل اأن اأمناط املعي�سة حتى يف املراحل العمرية املبكرة قد توؤثر 

على ال�سحة م�ستقبال.
قال باحثون بريطانيون اإن نتائجهم التي جاءت �سمن درا�سة اأكر حول �سحة الأطفال 
تغريات  اإىل  ي���وؤدي  ق��د  ال��رج��ال  عند  البلوغ  �سن  قبل  التدخني  اأن  تظهر  رمب��ا 
متعلقة مبا يعرف بعملية الأي�س اأو التحول الغذائي يف اجليل القادم. وقال 
ماركو�س مبري اأ�ستاذ علم الوراثة بكلية لندن اجلامعية الذي قاد الدرا�سة 
وقدم نتائجها يف موؤمتر يوم الأربعاء اأن "الكت�ساف للتاأثريات عر الأجيال 
وتقييم  بال�سمنة  لالإ�سابة  احلالية  ال��زي��ادة  يف  للبحث  م�سامني  يحمل 

الجراءات الوقائية.
واأك�����د م��ارك��و���س مب����ري، اأ���س��ت��اذ ع��ل��م ال���وراث���ة ب��ك��ل��ي��ة ل��ن��دن اجلامعية 
الأجيال  عر  للتاأثريات  الكت�ساف  هذا  اأن  الدرا�سة  هذه  على  وامل�سرف 
وتقييم  بال�سمنة  لالإ�سابة  احلالية  ال��زي��ادة  يف  للبحث  م�سامني  يحمل 
الإجراءات الوقائية. وبح�سب منظمة ال�سحة العاملية، فاإن معدلت التدخني 
يف بريطانيا ومناطق اأخ��رى من اأوروب��ا اآخ��ذة يف الرتاجع، اإل اأن قرابة مليار 
�سخ�س يف العامل يدخنون، منهم حوايل 35 يف املائة يف بلدان متقدمة و50 يف 

املائة يف بلدان نامية.

ومن بني اأهم اأنواع الأغذية التي يجب على الن�ساء احلوامل 
تناولها با�ستمرار، الفواكه ب�سكل عام والتفاح ب�سكل خا�س. 
ك��م��ا ي��ت��وج��ب عليهن ت��ن��اول ال��ل��ح��وم ال��ب��ي�����س��اء م��رت��ني اإىل 
كافية  بكميات  ول��ت��زوي��د اجل�سم  الأ���س��ب��وع.  م���رات يف  ث��الث 
من الدهون، ين�سح اخلراء الأملان با�ستعمال زيت الزيتون 
لل�سعرات احلرارية نقاًل عن جملة  الطبخ. وبالن�سبة  اأثناء 
ميكن احل�سول عليها من خالل  الأملانية،  والأم"  "الطفل 

تناول القنبيط الأخ�سر.
ورغ���م اأن امل����راأة احل��ام��ل ي��ج��ب اأن ت��زي��د م��ن ك��م��ي��ات الأكل 
وال�سوائل، التي يذهب جزء منها اإىل اجلنني عر الدم، اإل 
اأن اخل��راء ي��ح��ذرون من الإف���راط يف الأك���ل، لأن حاجيات 
احلرارية.  ال�سعرات  من   255 تتجاوز  ل  اليوم  يف  اجلنني 
ويف ح��ال اإف����راط امل����راأة احل��ام��ل يف الأك����ل، ت��ت��زاي��د خماطر 
اأو الإ�سابة  الناجتة عن احلمل،  ال�سكري  باأمرا�س  الإ�سابة 

بالت�سمم التي قد توؤثر على �سالمة الأم واجلنني معاً.

�صائعات غري �صحيحة عن احلمل واحلوامل!
كان  اإذا  خ�سو�سا  كثرية  اأ�سئلة  احلوامل  من  العديد  ت�سغل 
هذا هو احلمل الأول، لكن هناك العديد من الن�سائح التي 
مي��ك��ن ل��ل��ح��وام��ل جت��اه��ل��ه��ا، ال��ت��ق��ري��ر ال��ت��ايل ي��دح�����س بعد 

الإ�ساعات اخلاطئة.
تظهر على الن�ساء يف فرتة احلمل العديد من التغريات ما 
التغريات  لهذه  اأجوبة  عن  البحث  اإىل  منهن  الكثري  يدفع 
والمتثال لن�سائح جتنبهن اأعباء احلمل. كما تتعدد الكتب 
واملجالت املتخ�س�سة يف هذا املجال، فهل كل هذه الن�سائح 
�سائبة ومفيدة؟ وهل المتثال لها ُيجنب احلامل واجلنني 
"كود  موقع  يف  �سدر  ال��ذي  التقرير  �سحية؟  م�ساكل  فعال 
والن�سائح  الإ���س��اع��ات  بع�س  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ي�سلط  ت�سيك" 

اخلاطئة.

التخلي عن مداعبة القطط
تتجنب احلوامل مداعبة القطط خ�سية الإ�سابة بعدوى داء 
املقو�سات التي تنتقل من احليوانات امل�سابة اإىل الب�سر، لكن 
الداء  بهذا  الإ�سابة  اأن خماطر  بينت  الطبية  الأبحاث  اآخر 
الأخرية  ال�سنوات  خ��الل  ُت�سب  مل  ام���راأة  فكل  ج��دا.  قليلة 

فاحتمال اإ�سابتها وهي حامل قليل جدا.

االمتناع عن اأكل ال�صالمي
كذلك ال�سالمي مُينع احلوامل من اأكله خ�سية الإ�سابة بداء 
املقو�سات وال�سرر باجلنني، ولكن كل واحدة مل ت�سب حتى 
ال�سالمي  ا�ستهالك  الداء فال داعي لتخليها عن  الآن بهذا 

اأثناء احلمل.

جتنب امل�صابح
ُت���اأخ���ذ ل��ن��ظ��اف��ة امل�سابح  رغ���م الح��ت��ي��اط��ات ال���الزم���ة ال��ت��ي 
املعدية واحلوامل يخفن  بالأمرا�س  تعجُّ  اأنها  اإل  وتعقيمها 
م��ن ان��ت��ق��ال ه��ذه الأم���را����س ع��ر املهبل اإىل اجل��ن��ني. لكن 
فاإن  �سحيح  ب�سكل  يعمل  ل  ك��ان  واإذا  وقائية  اآل��ي��ة  للمهبل 
خطر الإ�سابة بعدوى فطرية حا�سر حتى لو مل تزر احلامل 

امل�سبح.

ال ينبغي ال�صفر بالطائرة يف االأ�صابيع الـ12 االأوىل
ال�سفر  ت�سيك" اأن  "كود  م��وق��ع  يف  ال�����س��ادر  التقرير  ي��وؤك��د 
بالطائرة ل يت�سبب يف اإجها�س تلقائي للحامل، اأما ال�سبب 
الوحيد الذي مينعها من الطريان هو حالة الغثيان اأو نزيف 

دموي يف بع�س الأحيان تعاين منه احلامل يف هذه املرحلة.

احلامل حتتاج اإىل تناول الطعام ل�صخ�صني
ي�سود اعتقاد اأنه يجب على احلوامل اأكل الطعام ل�سخ�سني، 
"كود ت�سيك"، فاجلنني يح�سل  اعتقاد خاطئ يوؤكده موقع 
على ما يحتاج اإليه من الطعام بغ�س النظر عن الكمية التي 

تلتهمها املراأة احلامل.

جتنب ممار�صة اجلن�س اأثناء احلمل
فرتة  خ��الل  وق��ت  اأي  يف  حم��ظ��ورة  لي�ست  اجلن�س  ممار�سة 
في�سيولوجي  ن��زي��ف  ي��ح��دث  الأح����ي����ان  ب��ع�����س  يف  احل���م���ل، 
املراأة  على �سحة  خ��ط��رية  ت��داع��ي��ات  ل��ه  لي�ست  اجل��م��اع  بعد 

وجنينها.

اال�صتعانة بحبوب الفيتامينات
واملغني�سيوم  احلديد  باأمالح  احلوامل  من  العديد  ت�ستعني 
والفيتامينات وحم�س الفوليك منذ بداية احلمل، ومع ذلك 
يرى موقع "كود ت�سيك" اأن الن�ساء احلوامل ياأخذن العديد 

من الأدوية التي ل �سرورة لها متاما.

التخلي عن النوم على الظهر
النوم غري املريح من اأكرث امل�ساكل التي تعاين منها احلوامل 
اأثناء فرتة احلمل ومن بني الن�سائح التي ُتقدم لهن التخلي 
عن النوم على الظهر. اأمر ل ي�ستدعي الذعر ح�سب موقع 
ت�سيك"، ففي حالة ال�ستيقاظ من النوم والنتباه اإىل  "كود 
وال�ستدارة  القلق  يجب  ل  الظهر  على  اأنها  النوم  و�سعية 

بهدوء.

بعد الرقم الكارثي.. انتكا�ضة 
لتجارب اأدوية كورونا

العاملية،  ال�سحة  منظمة  اأع��ل��ن��ت 
لعالج  جت����ارب����ه����ا  اأوق�����ف�����ت  اأن�����ه�����ا 
مر�سى كوفيد19- بعقار املالريا 
وعقار  كلوروكني"  "هيدروك�سي 
"لوبينافري/ريتونافري"  الإي����دز 
من  احل�������د  يف  ف�������س���ل���ت  اأن  ب����ع����د 
النتكا�سة،  هذه  وج��اءت  الوفيات. 
يف الوقت الذي �سجلت فيه املنظمة 
اأكرث من 200 األف اإ�سابة جديدة 
العامل  م�ستوى  على  بكوفيد19- 

يف يوم واحد للمرة الأوىل.
حالت  ع����دد  اإن  امل��ن��ظ��م��ة  وق���ال���ت 
بلغ  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  الإ�سابة 
عدد  اإجمايل  من  حالة   53213
الإ���س��اب��ات امل�����س��ج��ل��ة، اجل��م��ع��ة، يف 

العامل وهو 212326 حالة.
م�سرية  ب��ي��ان،  يف  املنظمة  وذك���رت 
اإىل جتارب كبرية ت�سارك فيها دول 
املبدئية  النتائج  "تظهر  ع��دي��دة: 
للتجارب اأن هيدروك�سي كلوروكني 
ولوبينافري/ريتونافري ل ي�سهمان 
وفيات  م��ن  احل��د  ي��ذك��ر يف  ب�سيء 
اخلا�سعني  كوفيد19-  م��ر���س��ى 
�سيوقف  امل�ست�سفيات.  يف  للعالج 
الفور".  على  التجارب  الباحثون 
ال��ت��اب��ع��ة لالأمم  امل��ن��ظ��م��ة  وق���ال���ت 
اتخذ  ال����ذي  ال���ق���رار،  اإن  امل��ت��ح��دة 
ل  دول��ي��ة،  جلنة  تو�سية  على  بناء 
ي�سري على درا�سات اأخرى ترتبط 
خارج  املر�سى  م��ع  با�ستخدامهما 

امل�ست�سفيات اأو كوقاية.

قا�ش مينع  القيود على 
كبار ال�ضن ب�ضبب كورونا

قرر قا�س كولومبي منع احلكومة 
 70 من تعري�س من هم اأكر من 
عاماً لقيود خا�سة خالل تف�سي وباء 
فريو�س كورونا، يف حكم مت الإعالن 
عنه اجلمعة. وق��ادت جمموعة من 
كبار ال�سن من ال�سخ�سيات البارزة 
حملة �سد القيود، التي اعتروا اأنها 
تبالغ يف حمايتهم وتنتهك حقهم يف 

اتخاذ القرارات اخلا�سة بهم. 
هم  م��ن  و�سع  على  القيود  وتن�س   
ق��ي��د احلجر  70 ع���ام���اً  اأك����ر م���ن 
اأغ�سط�س  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  ال�����س��ح��ي 
ال�سعب  ب��ق��ي��ة  اأن  ح���ني  يف  )اآب(، 
منت�سف  حتى  لالإغالق  يخ�سعون 
ي��ول��ي��و )مت�����وز( ف��ق��ط. ك��م��ا تن�س 
باخلروج  ال�سن  لكبار  ال�سماح  على 
اأق���ل يف  م���رات  ترفيهية  ن��زه��ات  يف 
كل اأ�سبوع. وو�سفت املحكمة القيود 
اخل��ا���س��ة ب��اأن��ه��ا مت��ي��ي��زي��ة. واأم����رت 
اإىل  املحكمة احلكومة برفع القيود 
اأن تتخذ املحكمة الد�ستورية قراراً 
اأفادت  ح�سبما  ال�ساأن،  بهذا  نهائياً 
اإذاع��ة كاراكول وغريها من و�سائل 
الإعالم. وقال الرئي�س اإيفان دوكي 
اإن احلكومة �سوف تتقدم با�ستئناف 

على احلكم.

ن�ضائح وحتذيرات 
للحوامل يف جمال التغذية

�صحة  يف  كبريًا  دورًا  احلوامل  الن�صاء  لــدى  املنا�صبة  التغذية  تلعب 
اجلنني، فكلما كانت التغذية �صيئة كلما اأثر ذلك �صلبيًا على �صحة 
اجلنني واالأم. ويقدم خرباء من الرابطة االأملانية للتغذية ن�صائح 

واقرتاحات يف هذا ال�صدد.
الن�صائح  من  جمموعة  االأملانية،  والطفل"  "االأم  جملة  ن�صرت 

املوجهة للن�صاء احلوامل يف جمال التغذية ال�صحية املتوازنة. 
فح�صب املجلة، ين�صح خرباء التغذية لدى الرابطة االأملانية 

للتغذية الن�صاء احلوامل باحلر�س على االعتماد على تغذية 
الربوتينات،  باملائة من   10 متوازنة تتكون عنا�صرها من: 
و20 اإىل 35 باملائة من الدهون، و45 اإىل 60 باملائة من 
ال�صكريات. كما ي�صدد اخلرباء االأملان، بتناول كميات كبرية 

من ال�صوائل، التي حتتوي على الفيتامينات واالأمالح املعدنية، 
واأحما�س الفوليك واليود.
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تنطلق دورته الثالثة يف 23 يناير 2021

»العني ال�ضينمائي« يعلن عن فتح باب ت�ضجيل الأفالم

ا�صتعدادًا الفتتاحه يف اأغ�صط�س 

اإجناز 90 % من احلرم اجلديد جلامعة اأبوظبي يف العني
عمل يف احلرم اجلديد جلامعة اأبوظبي يف العني منذ تد�صني اأعمال االإن�صاء  �صاعة  • مليون 

»حقبة جديدة يف التعليم الطّبي«

»جامعة اخلليج الطبية« توّقع اتفاقية مع »م�ضت�ضفيات وعيادات جمموعة ثومبي«

•• العني - الفجر

عن  ال�سينمائي«  »ال��ع��ني  م��ه��رج��ان  اأع��ل��ن 
ف��ت��ح ب����اب ت�����س��ج��ي��ل الأف������الم امل�����س��ارك��ة يف 
مدينة  يف  �ستنطلق  وال��ت��ي  الثالثة  دورت���ه 
اإدارة  ووج����ه   ،2021 ي��ن��اي��ر   23 ال��ع��ني 
الإماراتيني  لل�سينمائيني  دعوته  املهرجان 
الإم����ارات  دول���ة  يف  واملقيمني  واخلليجني 
لتقدمي اأفالمهم، ليكون من�سة لكت�ساف 
ال�سينما  اإنتاجات ومواهب  اأف�سل  وتقدمي 
يف املنطقة، و�سيبداأ املهرجان تلقي طلبات 
الأف�����الم امل��ن��اف�����س��ة ع��ل��ى اجل���وائ���ز يف فئات 
الطويلة  وال��وث��ائ��ق��ي��ة  ال��روائ��ي��ة  الأف�����الم 
الر�سمية  م�����س��اب��ق��ات��ه  ���س��م��ن  وال��ق�����س��رية 
الطويل  الإم������ارات������ي  »ال�������س���ق���ر  ال�������س���ت���ة: 
الطويل  اخلليجي  و»ال�����س��ق��ر  وال��ق�����س��ري« 
الطلبة«  لأف�����الم  و»ال�����س��ق��ر  وال��ق�����س��ري« 

و»ال�سقر لأفالم املقيمني«.
نوفمر   10 ال���ت���ق���دمي  ب�����اب  و����س���ُي���غ���ل���ق 
العثور  للم�ساركني  ميكن  كما   ،2020
ع���ل���ى من������وذج ال���ت���ق���دمي، والط��������الع على 
واللوائح  وال����ق����واع����د  ال��ت��ف��ا���س��ي��ل  ك���اف���ة 
الثالثة  للدورة  الطلبات  بتقدمي  اخلا�سة 

www. :م��ن خ��الل امل��وق��ع الإل��ك��رتوين
alainfilmfest.com

وحول ال�ستعداد لتجهيزات الدورة الثالثة 
م��ن امل��ه��رج��ان، وا���س��ت��ق��ب��ال واخ��ت��ي��ار عدد 
املري،  �ساملني  قال عامر  امل�ساركة،  الأف��الم 
م��وؤ���س�����س وم��دي��ر ع���ام امل��ه��رج��ان: ي�ستمر 
م��ا هو  ك��ل  ت��ق��دمي  ال�سينمائي« يف  »ال��ع��ني 
مميز وخمتلف من مبادرات وم�سابقات يف 
خدمة »الفن ال�سابع«، ودعم الفيلم املحلي 
واخلليجي، ول يزال م�ستمراً اأي�ساً يف دعم 
عر  ال�سينمائية  اأعمالهم  واإب���راز  ال�سباب 
�سا�سات املهرجان، لفتاً اإىل اأنه رغم تاأثري 
واإقامة  ال�سينما  ���س��ن��اع��ة  ع��ل��ى  »ك���ورون���ا« 
ال�سينمائي«  »ال��ع��ني  اأن  اإل  امل��ه��رج��ان��ات، 
حت���دى ال��ف��ريو���س امل�����س��ت��ج��د، واأع���ل���ن عن 
جديدة  خطط  و�سع  م��ع  املهرجان  اإق��ام��ة 
يف حال ا�ستمر الو�سع كما هو عليه، �سواء 
والوقائية  ال�سحية  ب��الإج��راءات  باللتزام 
والحرتازية، اأو اإقامة املهرجان »اأونالين« 
الأخرى،  العاملية  املهرجانات  بع�س  مثل 
التي اتخذت من العامل الفرتا�سي من�سة 

لإطالق فعالياتها.
واأو����س���ح م��دي��ر امل��ه��رج��ان، اأن����ه يف ظ��ل ما 

»كورونا«  ع�سر  يف  ال�سينما  �سناع  يعانيه 
فلقد  الأعمال،  ت�سوير  واإلغاء  تاأجيل  من 
طرح »العني ال�سينمائي« منذ فرتة طرحه 
عنوان  حتت  وا�ستثنائية  جديدة  م�سابقة 
»ا�سنع فيلمك يف زمن كورونا«، حيث جائته 
لتتما�سى  امل�سابقة  ه��ذه  ا���س��ت��ح��داث  ف��ك��رة 
يعي�سها  ال���ت���ي  اجل����دي����دة  الأو������س�����اع  م����ع 
وتاأتي   ،»19 »ك��وف��ي��د  جائحة  م��ع  ال��ع��امل 
املحليني  املبدعة  املواهب  لت�سجيع  املبادرة 
ال�ستمرار  ع��ل��ى  الإم������ارات،  يف  وامل��ق��ي��م��ني 
يف ���س��ن��ع اأف��الم��ه��م وحت��ف��ي��ز اإب���داع���ه���م يف 

ال�سحي  تعك�س حياة احلجر  �سرد ق�س�س 
اأفالم  امل��ن��زيل يف �سنع  ال��ب��ق��اء  وا���س��ت��ث��م��ار 
الثالثة من  ال��دورة  البيت لعر�سها يف  من 
تظهر  وخمتلفة  جديدة  باأفكار  املهرجان، 
ال��ت��غ��ريات ال��ت��ي ط����راأت ع��ل��ى من��ط احلياة 
اأن����ه مت مت��دي��د فرتة  م���وؤك���داً  ع����ام،  ب�سكل 
ت��ق��دمي الأف����الم ح��ت��ى 10 ن��وف��م��ر، وهو 
امل�سابقات  اأف��الم  لتقدمي  اأخر موعد  نف�س 

الر�سمية الأخرى للمهرجان. 
اإدارة  و�سعتها  التي  ال�سروط  �سمن  وم��ن 
تكون  اأن  للم�سابقة،  ال�سينمائي«  »ال��ع��ني 
 15 اإىل  دقائق  مدة الفيلم ترتاوح بني 3 
لالإماراتيني  م��ت��اح��ة  وامل�����س��ارك��ة  دق��ي��ق��ة، 
خمتلف  م��ن  ال��دول��ة  يف  املقيمني  وجلميع 
اجل��ن�����س��ي��ات واأن ت��ك��ون م��وا���س��ي��ع الأف����الم 
19« على احلياة،  »كوفيد  وب��اء  تاأثري  عن 
وتت�سمن امل�سابقة جائزتني: جائزة اأف�سل 
وجائزة  دره����م  اآلف  ع�����س��رة  بقيمة  ف��ي��ل��م 
درهم،  اآلف  خم�سة  بقيمة  ف��ك��رة  اأف�����س��ل 

حيث تذهب اجلوائز ملخرجي الأفالم.
ي��ذك��ر اأن »ال��ع��ني ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي« ع��ر���س يف 
�سمن  �ساركت  فيلماً   54 الثانية،  دورت���ه 
امل�����س��اب��ق��ات ال��ر���س��م��ي��ة ل��ل��م��ه��رج��ان، منها 

مثلت  الأول،  العاملي  يف عر�سه  فيلماً   15
والكويت  والبحرين  وال�سعودية  الإم���ارات 
الفائزة  الأف����الم  وح���ازت  ع��م��ان،  و�سلطنة 
املهرجان  م�����س��اب��ق��ات  يف  ج��وائ��ز   10 ع��ل��ى 
امل��ت��ع��ددة، وع��ر���س اأي�����س��ا 4 اأف���الم روائية 
اجلوائز  م��ن  ال��ع��دي��د  على  ح��ائ��زة  طويلة 
العامل،  �سينما  اأف��الم  برنامج  �سمن  عاملياً 
و�سهد املهرجان اأي�ساً نقلة نوعية يف دورته 
يف  واخلتام  الفتتاح  حفلي  باإقامة  الثانية 
املعلم التاريخي »قلعة اجلاهلي« يف مدينة 
العني، وجنح با�ستقطاب الفيلم ال�سوداين 
»�ستموت يف الع�سرين« الذي حظي ب�سدى 
كبرياً خالل عر�سه، كما كرم املهرجان، يف 
بارزين  �سينمائيني  خم�سة  الثانية  دورت��ه 
الفنان  ه��م  وع���رب  وخليجيني  اإم��ارات��ي��ني 
والفنان  ال��غ��ري��ر  علي  ال��راح��ل  البحريني 
الكويتي  وال��ف��ن��ان  ب��دي��ر  اأح���م���د  امل�����س��ري 
ط���ارق ال��ع��ل��ي وال��ف��ن��ان��ة الإم��ارات��ي��ة مرمي 
جمعة،  �ساعن  الإم��ارات��ي  والفنان  �سلطان 
ول��ق��ي امل��ه��رج��ان جن��اح��اً ك��ب��رياً يف دورت���ه 
الأفالم  التنظيم وج��ودة  الثانية من حيث 
اخلليجيني  ال�����س��ي��وف  ب�����س��ه��ادة  امل�����س��ارك��ة 

والعرب والأجانب.

•• العني - الفجر

اأعمال  من   90% اإجن��از  عن  اأبوظبي  جامعة  اأعلنت 
الإن�ساء يف احلرم اجلامعي اجلديد يف العني ا�ستعداداً 
لفتتاحه يف �سهر اأغ�سط�س املقبل وا�ستقبال الطلبة يف 

ف�سل اخلريف.  
ع�سارج  منطقة  يف  اجل��دي��د  اجل��ام��ع��ي  احل����رم  وي��ق��ع 
بالعني، ويطابق معايري ا�ستدامة بتقييم درجة "لوؤلوؤة 
واحدة"، ويعمل يف امل�سروع اأكرث من 350 عامل يومياً، 
وال�سالمة  ال�سحة  اإج�����راءات  ك��اف��ة  ات��خ��اذ  يتم  حيث 
املعمول بها وفقاً لتوجيهات الدفاع املدين يف اأبوظبي.  
واأكد الدكتور علي �سعيد بن حرمل الظاهري، رئي�س 
اأبوظبي  جامعة  اعتزاز  اأبوظبي  جامعة  اإدارة  جمل�س 
بالإجناز الذي �سهده احلرم اجلامعي اجلديد جلامعة 
الكوادر  جلهود  تقديره  عن  معرباً  العني  يف  اأبوظبي 
اأن احلرم  اإىل  الإجن���از،  م�سرياً  ه��ذا  �ساهمت يف  التي 
اجلامعي اجلديد يف العني ميثل اإ�سافة نوعية مل�سرية 
وطنية  كموؤ�س�سة  ر�سالتها  وي��رتج��م  اأبوظبي  جامعة 
تعليمية  بتجربة  الطلبة  تزويد  على  حتر�س  رائ���دة  

عاملية امل�ستوى تعزز البتكار وترثي املعرفة من خالل 
برامج معتمدة دولياً واأبحاث تطبيقية ودور جمتمعي 
فاعل.   واأ�ساف بن حرمل اأن احلرم اجلامعي اجلديد 
�سيلبي التو�سعات املن�سودة يف اأعداد الطلبة، ويوفر لهم 
اإط��ار ما �سجلته  الع�سر، خا�سًة يف  بيئة تعليم تواكب 

الأكادميي  العتماد  جم��ال  يف  منجزات  من  اجلامعة 
اجلامعات  اأف�سل  �سمن  با�ستمرار  وت�سنيفها  العاملي 
الوطن  يف  اأك��ادمي��ي��ة  موؤ�س�سة   27 واأف�سل  ال��ع��امل  يف 
150 ج��ام��ع��ة ع��م��ره��ا اأقل  اأف�����س��ل  ال��ع��رب��ي و���س��م��ن 
احلرم  اأن  موؤكداً  العامل،  م�ستوى  على  عاماً   50 من 

اجلامعي اجلديد �سيقدم برامج معتمدة عاملياً وحملياً 
املخترات واملرافق  اإىل جمموعة من  اإ�سافة  للطلبة، 

املتميزة، بع�سها هو الأول من نوعه يف الإمارات.
يف  وطالبة  طالب   2500 اجل��دي��د  املبنى  وي�ستوعب 
اكتمال  بعد  وطالبة  طالب  و5000  الأوىل  مرحلته 
مرت  األ��ف   28 البناء  م�ساحة  وتبلغ  الثانية.  املرحلة 
 54 تبلغ  اإجمالية  ومب�ساحة  الأوىل  للمرحلة  مربع 
األف مرت مربع اأي ما يعادل م�ساحة قرابة 8 مالعب 
درا�سية  قاعة   70 م��ن  اأك��رث  املبنى  وي�سم  ق��دم.  ك��رة 
وخمتراً تعتمد و�سائل تعليمية حديثة وتوفر م�ساحات 
مفتوحة وت�سجع على التعاون والت�سارك بني الطلبة، 
اإ�سافة اإىل 137 مكتباً للهيئات التدري�سية والإدارية. 
م��راف��ق خدمية  كما ي�سم احل���رم اجل��ام��ع��ي اجل��دي��د 
اليروبك�س،  ري��ا���س��ي��ة،  �سالة  مثل  و�ساملة  متنوعة 
قاعة األعاب وكافيه، ردهة املطاعم، قاعة النادي، قاعة 
الجتماعات، ملعب داخلي، عيادة طبية، بالإ�سافة اإىل 
كتب  ومنطقة  للقراءة  خم�س�سة  منطقة  بها  مكتبة 
مرافق  ل��ت��وف��ري  للطلبة،  وجم��ل�����س  مناق�سة  وق��اع��ات 

وجتهيزات علمية وفق اأف�سل املعايري العاملية.

•• عجمان-الفجر

ك�����س��ف��ت ج��ام��ع��ة اخل��ل��ي��ج ال��ط��ب��ي��ة، اجل��ام��ع��ة الطبية 
توقيعها  ع��ن   ، الأو����س���ط  ال�����س��رق  ال���رائ���دة يف منطقة 
لتطويرها   ثومبي  جمموعة  م�ست�سفيات  مع  اتفاقية 
كمراكز  اأكادميية وبحثية طبقاً ملعايري  وزارة الرتبية 
وال��ت��ع��ل��ي��م وه��ي��ئ��ات الع��ت��م��اد ال��دول��ي��ة م��ث��ل اللجنة 

.)JCI( الدولية امل�سرتكة
توؤ�س�س التفاقية حلقبة جديدة من التعليم ال�سحي 
امل�ست�سفيات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  الطبية  اخل��ل��ي��ج  جل��ام��ع��ة 
وال���ع���ي���ادات الأك���ادمي���ي���ة ال��ت��اب��ع��ة مل��ج��م��وع��ة ث��وم��ب��ي ، 
امل��ب��ادرة ه��ي الأح����دث يف اجل��ه��ود امل�ستمرة التي  ه��ذه 
تبذلها جامعة اخلليج الطبية لتعزيز تطبيق نظامها 
ال�سحي الأكادميي. وقع التفاقية الروفي�سور ح�سام 
حمدي ، مدير جامعة اخلليج الطبية و الأ�ستاذ اأكر 
مويدين ثومبي ، نائب رئي�س قطاع الرعاية ال�سحّية 
العمليات  م���دي���ري  ب��ح�����س��ور   ، ث��وم��ب��ي  جم��م��وع��ة  يف 
مب�ست�سفيات وعيادات جمموعة ثومبي يف عجمان يوم 
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التعليمية  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر  اإىل  الت���ف���اق���ي���ة  ت���ه���دف 
والتعاون   ، ثومبي  وع��ي��ادات  مل�ست�سفيات  والأك��ادمي��ي��ة 
امليدانية  وال��ب��ح��وث  امل�سرتكة  التعليمية  ال��رام��ج  يف 
وبرامج  العلمية  امل���وؤمت���رات  تنظيم  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة   ،
و�ستوفر   م�����س��رتك.  ب�سكل  امل�ستمر   املهني  التطوير 
امل�ست�سفيات برامج التدريب ال�سريرية لطلبة اجلامعة 
الأكادميية  ال�سحّية  املنظومة  حت��ت  ذل��ك  وي��ن��درج   ،

 .)GMUAHS( جلامعة اخلليج الطبية
ح�سام  الروفي�سور  ق��ال   ، التفاقية  ع��ن  حديثه  ويف 
حمدي ، مدير جامعة اخلليج الطبية  "اإن اأهمية وجود 
موؤ�س�سات  م��ع  اجلامعة  يدمج  اأك��ادمي��ي  �سحي  نظام 

والبحثية يف وجود جائحة فريو�س  ال�سحّية  الرعاية 
بع�س  حت��وي��ل  م���ن  مم��ك��ن��اً   ، )كوفيد19-(  ك���ورون���ا 
م�ست�سفياتنا ب�سرعة اإىل م�ست�سفيات قادرة على توفري 
كما   ، )كوفيد19-(  ملر�سى  متقدمة  �سحية  رع��اي��ة 
اإىل من�ساأة فح�س  املركزي  الأبحاث  مت حتويل معمل 
 40000 من  يقارب  ما  اأج��ري  حيث  )كوفيد19-( 
والقوى  التحتية  البنية  تكامل  بف�سل  وذل��ك  اختبار 
املتطوعني  والطالب  واملمر�سات  الأطباء  العاملة من 
، متهد  ع��الوة على ذلك  الطبية.  من جامعة اخلليج 
هذه التفاقية مع ق�سم الرعاية ال�سحّية يف جمموعة 
ثومبي الطريق ملزيد من التعاون وال�سراكات ، وتو�سيع 
اجلامعة  لطالب  ال�سريري  ال��ت��دري��ب  عملية  م��راف��ق 
اخلراء  كبار  من  التعلم  الآن  باإمكانهم  ب��ات  الذين   ،

تقنيات  اأح����دث  يف  عملية  خ���رة  واك��ت�����س��اب  ال��ط��ب��ي��ني 
الرعاية ال�سحّية. لن تعمل الأنظمة املعتمدة دولًيا يف 
م�ست�سفيات وعيادات ثومبي على اإعداد الطالب ملهنة 
الرعاية ال�سحّية العاملية فح�سب ، بل �ستزودهم اأي�ساً 

بالكفاءات امل�ستقبلية. "
ال�سيد  ق��ال  املنا�سبة،  ه��ذه  على  تعليقه  معر�س  ويف 
اأكر حميي الدين ثومبي، نائب رئي�س قطاع الرعاية 
ال�سحّية يف جمموعة ثومبي" نحن �سعيدون بالتكامل 
الناجح مع جامعة اخلليج الطبية ، �ستعزز  التفاقية 
املعايري العالية لرعاية املر�سى يف م�ست�سفيات وعيادات 
اأه��م��ي��ة ط���الب ج��ام��ع��ة اخلليج  ث��وم��ب��ي. ا���س��اف��ة اىل 
ت�ستهر  التي  وعياداتنا  م�ست�سفياتنا  دع��م  يف  الطبية 
واأنا واثق  املتفوقة.  الرعاية ال�سحّية  مبعايري تقدمي 

من اأن فريق الرعاية ال�سحّية لدينا �سيهتم باأخ�سائيي 
الرعاية ال�سحّية امل�ستقبليني من طالب جامعة اخلليج 
ومعرفتهم."  الوا�سعة  بخرتهم  و�سيمدونهم  الطبية 
ي�سمل قطاع الرعاية ال�سحّية يف جمموعة ثومبي 8 
الإمارات  اأكادميية يف مواقع خمتلفة من  م�ست�سفيات 
العربية املتحدة اإ�سافة اإىل �سبكة عيادات ثومبي التي 
�سبكة  واأك��ر  �سيدلية  و46  عائلية  ع��ي��ادًة   12 ت�سم 
اعتماد  ع��ل��ى  حا�سلة  ��ة  خ��ا���سّ ت�سخي�سية  خم��ت��رات 
اجلمعية الأمريكية لعلم الأمرا�س CAP موؤّلفة من 
5 خمترات تابعة للمجموعة. جامعة اخلليج الطبّية 
يف عجمان تعد مركزاً اإقليمياً يف جمال التعليم الطّبي 
مرافقه  ت�ستقطب  اإذ  ال�سحّية،  وال��رع��اي��ة  وال��ب��ح��ث 

احلديثة الطالب والأطّباء والباحثني واملر�سى.

م�ضبار الأمل يقرتب من املدار
•• دبي-الفجر

احللم  وحتقيق  امل��ري��خ  اإىل  امل�سبار  ان��ط��الق  موعد  اق���رتاب  اإىل  اإ���س��ارة  يف 
العربي والإ�سالمي، تظهر لنا �سورة �سعار م�سبار الأمل على منت حمطة 
الذين  الوطن  رج��ال  زاي��د حكمته يف �سدور  نق�س  فقد  الدولية.  الف�ساء 
�سارًبا  الف�ساء،  اإىل  الو�سول  اأراد  عندما  الأح���الم  حتقيق  على  ع��اه��دوه 
البع�س  ال�سباب الطموح. ذلك احللم الذي اعتره  اأروع مثال لكل  بذلك 
اإىل  املن�سوري  الإماراتي هزاع  الف�ساء  رائد  بعد و�سول  لكن  املنال.  بعيد 
حمطة الف�ساء الدولية، مل تعد فكرة الو�سول اإىل الف�ساء عائًقا اأمامنا، 

اإمنا مّهد الطريق للجيل القادم لين�ساأ على مبداأ التحدي وع�سق النجاح. 
املريخ.  م��ن حلم  اأك��رث  اإل خطوة تقربنا  املن�سوري  ه��زاع  اإجن���از  ك��ان  وم��ا 
ُطموح اآخر وّثقه لنا هزاع املن�سوري اأثناء تواجده على منت حمطة الف�ساء 
الدولية بالتقاط هذه ال�سورة. فقد دخلت دولة الإم��ارات ال�سباق العاملي 
ل�ستك�ساف الف�ساء اخلارجي من خالل م�سروع "م�سبار الأمل" الذي مت 
تطويره يف 6 �سنوات فقط. وهو اأول م�سروع عربي من نوعه ل�ستك�ساف 
كوكب اآخر، يحمل ر�سالة اأمل لكل �سعوب املنطقة لإحياء التاريخ الزاخر 

بالإجنازات العربية والإ�سالمية يف العلوم.
ويف تغريدة لرائد الف�ساء الإماراتي هزاع املن�سوري قال " بعد 10  اأيام 
املرة  ه��ذه  الف�ساء..  اإىل  جديد  من  ال�سعار  ه��ذا  الأم��ل  م�سبار  �سيحمل   ،
الف�ساء  حمطة  من  اأبعد  وجهة  اإىل  اإ�سالمي  عربي  م�سبار  اأول  �سيحمله 
ن�سل بطموحاتنا  اأن   ... الأم��ل  يقودنا  املريخ. هكذا  اإىل كوكب  الدولية.. 

واإجنازاتنا اإىل اأبعد مدى.

لنجاح منهجها يف التعليم عن بعد
دائرة التعليم واملعرفة متنح اأكادمييات 

الدار للتعليم تقييم بدرجة متميز
•• اأبوظبي- الفجر

الدار  لأكادمييات  املبتكر  بالنهج  اأبوظبي  واملعرفة-  التعليم  دائ��رة  اأ�سادت 
والتفتي�س منح  املراجعة  �سل�سلة من عمليات  بعد  ُبعد، وذلك  للتعليم عن 
مفت�سو دائرة التعليم واملعرفة- اأبوظبي تقييم "متميز" لكافة اأكادمييات 
الدار يف اإمارة اأبوظبي والتي ت�سم اأكادميية البطني والعني واللوؤلوؤة واملنى 
واملعمورة ووي�ست يا�س واأكادميية اليا�سمينة، وذلك بناًء على جمموعة من 
لكل  بعد  والتقييم عن  التدري�س  التي قدرت مدى جودة عمليات  املعايري 
التعلم  فر�س  التقييم  مو�سوعات  �سملت  الأخ��رية  الفرتة  خالل  مدر�سة، 
واحلماية واملراقبة وال�سال�سة والتوا�سل وامل�ساركة، بالإ�سافة اإىل عدد من 
للتعلم  ال�سامل  والنهج  القوية  القيادة  التقارير  واأب��رزت  الأخ��رى.  املحاور 
عن بعد يف اأكادمييات الدار للتعليم، وكذلك التخطيط الفعال وال�ستخدام 

اجليد للمن�سات والأدوات الرقمية بطرق مبتكرة وفعالة.
 " ال���دار:  اأك��ادمي��ي��ات  يف  التعليم  مدير  �ساربلز،  �ستيفن  ق��ال  جانبه  وم��ن 
دلياًل  يعتر  وامل��ع��رف��ة-اأب��وظ��ب��ي  التعليم  دائ���رة  قبل  م��ن  املميز  التقييم 
ملمو�ًسا على حر�سنا والتزامنا بتوفري الرنامج الأكادميي الأكرث �سموًل 
بالإ�سافة  الرقمية  التقنيات  اأح���دث  با�ستخدام  وذل���ك  ط��الب��ن��ا،  جلميع 

لأ�ساليب ومنهجيات التعليم املبتكرة واملتطورة"
واأ�ساف: "يوؤكد التقييم الذي ح�سلنا عليه بدرجة "متميز" اأن اأكادمييات 
الدار تتفهم احتياجات كل من الطالب واأولياء الأمور يف قطاعنا التعليمي 
اأن خمططنا ونهجنا للتعليم عن بعد قد  التطور، وي�سعدين للغاية  دائم 
اللوؤلوؤة  اأك��ادمي��ي��ة  الدائرة" ح�سلت  م��ن  ال��ه��ام  التقدير  ه��ذا  على  ح�سل 
الدولية  الهيئة  قبل  م��ن  عاملي  اعتماد  على  "متميز"  لتقييم  بالإ�سافة 
)التعليم العايل الأداء( التي متنح العتماد وفقاً للنتائج ال�ستثنائية التي 
تخرجهم.  بعد  العمل  �سوق  لدخول  ا�ستعدادهم  وم��دى  الطلبة  يحققها 
وتعتر اأك��ادمي��ي��ة ال��ل��وؤل��وؤة ه��ي امل��در���س��ة ال��وح��ي��دة يف اإم���ارة اأب��وظ��ب��ي التي 
تنتهج  التي  العاملية  املدار�س  اإىل نخبة  لتن�سم  العتماد  ح�سلت على هذا 
خطة تعليمية مدرو�سة ومبتكرة وتتعاون ل�سمان حتقيق اأف�سل النتائج . 
ويف هذا ال�سدد �سرح  الروفي�سور ديبورا اير، املوؤ�س�س والرئي�س التنفيذي 
العاملي لبناء جيل  امل�ستوى  املدار�س ذات  "تهدف  الأداء(:  العايل  )التعليم 
مت�سلح بالعلم واملعرفة، واثق باإمكاناته الفكرية، قادر على تكوين عالقات 
اجتماعية ناجحة مع الآخرين، م�ستعد لدخول ميادين العمل كافة، ولقد 
اأثبتت اأكادميية اللوؤلوؤة قدرتها على مواكبة التطور وجت�سيد هذه الأهداف 

عر بناء جيل من الطلبة املتميزين بعلمهم واأ�سلوب تفكريهم" 
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يف ظل االإغالق العام ب�صبب انت�صار 
كـــورونـــا، ميــكــن للمرء  ــس   ــريو� ف
الريا�صية  االأجــهــزة  ا�صتعمال 
لياقته  على  للحفاظ  املنزل  يف 
البدنية، ونقدم لك هذه الن�صائح 

لتكون ر�صيقا واأنت يف املنزل.

وت��ت��ن��ا���س��ب ال����دراج����ات ال��ث��اب��ت��ة واأج����ه����زة ك���رو����س تريرن 
التحمل  ق���وة  مت��اري��ن  لأداء   )Cross Trainer(

ب�سورة جيدة،
للتحميل  الإيجابي  التاأثري  اإىل  اخل��راء  دائما  وي�سري   
اأكرث  اأجهزة كرو�س تريرن  املفا�سل، وتعد  املنخف�س على 
ال�سغط على  املزيد من  اإىل  ت��وؤدي  كفاءة وفعالية؛ لأنها 

ع�سالت اجلذع والكتفني والذراعني.

واأو�سح مدير التدريب بالرابطة الأملانية للياقة البدنية 
جهاز  اأن  �ستيمر  ت���ي���ودور  ال��روف��ي�����س��ور   )DFAV(
اجلري يعد من الأجهزة املثالية للتمارين الهوائية، ولكن 
على  “التدريب  اإن  حيث  واحل��ذر؛  احلر�س  توخي  يجب 

جهاز اجلري ل يخلو من الأخطار”.
اجل�سم  ي�ستهلك  التي  الأن�سطة  هي  الهوائية  والتمارين 
ال���الزم���ة لأدائها،  ال��ط��اق��ة  اأث��ن��اءه��ا الأك�����س��ج��ني لإن���ت���اج 

ومنهاامل�سي وامل�سي ال�سريع والهرولة واجلري وال�سباحة.

جهاز التجديف
التمارين  اأي�سا لإجراء  التجديف  ا�ستعمال جهاز  وميكن 
اأداء  يف  ا�ستعماله  باإمكانية  وميتاز  امل��ن��زل،  يف  الريا�سية 
الوقت نف�سه؛  الع�سالت يف  التحمل وتقوية  متارين قوة 
فمثال عند زيادة معدل التجديف يتم تعزيز قوة التحمل، 
ومع زيادة املقاومة يعمل التمرين على تقوية الع�سالت.

وحذر �ستيمر من ا�ستعمال جهاز التجديف يف املنزل من 
دون اإ�سراف املخت�سني، حتى ل يتم التحميل على الظهر 

والكتفني ب�سورة خاطئة.
واأ�ساف مدير التدريب بالرابطة الأملانية للياقة البدنية 
اأن عواقب ذلك تتمثل يف حدوث �سد وتوتر للع�سالت، بل 

قد ي�سل الأمر اإىل اإ�سابات يف الظهر يف اأ�سواأ احلالت.
ولتجنب حالت التحميل اخلاطئ وال�سقوط على الأر�س، 
ال�ستعانة  ال��ت��دري��ب  يف  ال��راغ��ب��ني  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  ي��ن��ب��غ��ي 
يتم  ال��ذي  اجل��ه��از  نوعية  ع��ن  النظر  بغ�س  باملخت�سني، 
ب�سكل  اجل��ه��از  �سبط  يتم  واأن  امل��ن��زل،  يف  عليه  ال��ت��دري��ب 

مثال
اخلبري  ف��روب��وزه  اإجن���و  الروفي�سور  انتقد  جانبه،  م��ن 
من  كثريا  كولن  مبدينة  الأمل��ان��ي��ة  الريا�سية  باجلامعة 
لأنها  الريا�سية؛  الأجهزة  اإنتاج  يف  املتخ�س�سة  ال�سركات 
ت��رتك امل��رء مب��ف��رده، ول توفر ل��ه اإر���س��ادات واف��ي��ة حول 
فاإنه  ولذلك  �سحيحة،  ب�سورة  اجلهاز  ا�ستعمال  كيفية 
يو�سي امل�ستخدمني عدميي اخلرة بعدم �سراء مثل هذه 

الأجهزة.
الذين ل يتمتعون باخلرة ل  الأ�سخا�س  اأن  عالوة على 
اأو كيفية  التمارين ب�سورة �سليمة،  اإجراء  يعرفون كيفية 
التخطيط لأنف�سهم بدقة، واأ�سار اخلبري الأملاين فروبوزه 
الريا�سية  الأجهزة  ب�ساأن  عامة  تو�سيات  وجود  عدم  اإىل 
ل��ل��م��رء ال���س��رت���س��اد بتف�سيالته  امل��ن��زل، ول��ك��ن مي��ك��ن  يف 

ال�سخ�سية.

م�صورة طبية
الأ�سخا�س  على  يتعني  اأن���ه  اإىل  �ستيمر  ت��ي��ودور  واأ���س��ار 
الأجهزة  �سراء  قبل  الطبية  امل�سورة  طلب  امل��درب��ني  غري 
ال��ري��ا���س��ي��ة يف امل��ن��زل، وي�����س��ري ذل���ك ب�سفة خ��ا���س��ة على 

الأ�سخا�س الذين يعانون من م�سكالت �سحية.
وينبغي على الطبيب اإجراء التخطيط الكهربائي للقلب 
مع الإجهاد، وعلى اأ�سا�س ذلك يتم حتديد معدل نب�سات 
باأمان،  الريا�سية  التمارين  اأداء  الذي ميكن معه  القلب، 
وعالوة على اأنه يتعني على املرء مراعاة حالته اجل�سمانية 
يجب  والإره����اق  بالتعب  ال�سعور  وع��ن��د  التمرين،  اأث��ن��اء 

التوقف على الفور.

املنزل ل  الريا�سية يف  الأجهزة  اأن  اإجن��و فروبوزه  وي��رى 
بديال  تعد  ول  البدنية،  اللياقة  �سالت  زي��ارة  عن  تغني 

عنها، ولكنها تعد اإ�سافة مفيدة يف اأغلب الأحيان.
ومن احليل الب�سيطة التي قد ت�سجع املرء على ممار�سة 
�سا�سة  اأم���ام  الريا�سي  اجل��ه��از  و�سع  امل��ن��زل  يف  التمارين 
التمارين  اأداء  ع��ن��د  ب��امل��ل��ل  ي�سعر  ل��ن  وب��ال��ت��ايل  ال��ت��ل��ف��از، 
الريا�سية وم�ساهدة براجمه املف�سلة على �سا�سة التلفاز.

لتحافظ على لياقتك

كــــيف ت�ضتفيـــد من الجهــــزة الريـــا�ضية يف املنـــزل

فوائد امل�صتكة يف التخّل�س من امل�صاكل ال�صحية
حول فوائد امل�ستكة للن�ساء، تقول اخت�سا�سية التغذية �سينتيا 
منها  م��رك��ب��اً   60 م��ن  اأك���رث  ع��ل��ى  "امل�ستكة حت��ت��وي  احل����اج: 
، النحا�س والبوتا�سيوم املوجودان ب�سكل كبري   A الفيتامني 
جداً يف ثمار �سجرة امل�ستكة، والأهم من هذا كله اأنها ت�ستخدم 
ب�سكل كبري وفّعال لتح�سري التوابل و�سنع العلكة ولأغرا�س 

طبية و�سمغية يف الوقت نف�سه".
فوائد  "من  احل����اج:  �سينتيا  الخ��ت�����س��ا���س��ي��ة  وت�����س��ي��ف 

امل�ستكة ب�سكل خا�س م�ساعدة الن�ساء اللواتي 
ال��ه�����س��م، لذلك  م��ن ع�سر  ي��ع��ان��ني 

ُين�سح بتناولها للتخل�س 
امل�سكلة،  ه�����ذه  م����ن 

ح��ي��ث ت�����س��اع��د على 
حّد  اإىل  ال��ه�����س��م 
اأنها  ك���م���ا  ك���ب���ري. 

اأعرا�س  م��ن  تقّلل 
خ�سو�ساً  ال��ق��رح��ة، 

وهي  ؛   Helicobacter Pylori بكترييا  وج���ود  م��ع 
من اأنواع البكترييا ال�سائعة ملر�سى قرحة املعدة، وقد اأظهرت 
من  التخل�س  يف  كبري  ب�سكل  ت�ساهم  امل�ستكة  اأن  ال��درا���س��ات 
ب�سكل  تناولها  مّت  ح��ال  يف  خا�سة  البكترييا  ه��ذه  ع��وار���س 

م�ستمر.
املرافقة  الأع��را���س  من  التخفيف  يف  امل�ستكة  ت�ساعد  كذلك 
اإىل  ي��وؤدي  ال��ذي  اله�سمية  القناة  التهاب  ك��رون، وهو  ملر�س 
الوزن  فقدان  ال�سديد،  الإ�سهال  البطن،  يف  ب��اآلم  ال�سعور 
و�سوء التغذية. كذلك للمري�سات اللواتي 
ي�����ع�����ان�����ني م�������ن ال�������س���غ���ط 

اإىل  ولكن  ال��دم  ت�ساعدهن على خف�س �سغط  فهي  املرتفع؛ 
هذه اللحظة مل جتزم الأبحاث هذا الأمر نهائياً".

امل�صتكة وخ�صائ�س عالجية
فوائد  "من  اأن  احل���اج  �سينتيا  التغذية  اخت�سا�سية  ت��وؤك��د 
امل�ستكة ا�ستخدامها يف حال ح�سول م�ساكل يف التنف�س واآلم 
�سبق  كما  القرحة  ت�سّبب  التي  البكترييا  والتهاب  الع�سالت 
امل�ستكة  اأن  احلديثة  الطبية  الدرا�سات  اأثبتت  وقد  وذكرنا"، 
اأنها  اأي  ال���دم  ده��ن��ي��ات  لرت��ف��اع  م�����س��اّدة  بخ�سائ�س  تتمّتع 

تخّف�س من ن�سبة الكول�سرتول ال�سار والدهون الثالثية.
هذا وتعمل امل�ستكة على خف�س معدل ال�سكر يف الدم املعروف 
بال�"جلوكوز"، وهذا الأمر مّت ن�سره موؤخراً من خالل 
درا�سات برهنت اأن امل�ستكة تقلل ارتفاع 

معّدل ال�سكر يف الدم.
طبية  درا�������س������ات  اأظ�����ه�����رت  وق������د 
الكبد  تن�ّسط  امل�ستكة  اأن  اأخ���رى 
وعمليات اأنزميات الكبد وتخّفف 
م�������س���ت���وى ال���ب���ي���ل���ريوب���ني داخ����ل 
اأك��دت جملة   2011 الكبد. وعام 
 "Nutrition Journal"
خ�سائ�س  متلك  امل�ستكة  اأّن 
ل��الأك�����س��دة، وميكن  م�����س��اّدة 
مبا�سر  ت��اأث��ري  لها  ي��ك��ون  اأن 
اللتهابات  ن�سبة  تقليل  يف 

املعوية".

اأهم فوائد امل�صتكة
- من اأكرث ال�ستخدامات ال�سائعة للم�ستكة هي عالج 

ا�سطرابات اله�سم، وامل�ساعدة على ت�سييق املهبل للن�ساء.
ال�ستخدامات  اأك��رث  من  اله�سمي:  للجهاز  امل�ستكة  فوائد   -
فهي  ال��ه�����س��م،  ا���س��ط��راب��ات  ع���الج  ه���ي  للم�ستكة  ال�����س��ائ��ع��ة 

كما  اله�سمي،  اجل��ه��از  والتهابات  اله�سم  ع�سر  م��ن  تخفف 
الغازات  من  والتخل�س  احلمو�سة  ع��الج  على  ا  اأي�سً ت�ساعد 
والنتفاخات، وبالتايل هي عالج ملر�س كرون والتخّل�س من 

اآلمه املزعجة.
- فوائد امل�ستكة لعالج قرحة املعدة: اأثبتت الدرا�سات اأن تناول 
امل�ستكة ي�ساعد يف عالج قرحة املعدة الناجتة عن البكترييا، 

حيث اإنها تعمل كم�ساّد للبكترييا،
 وقد لوحظ زيادة ن�سبة ال�سفاء من قرحة املعدة عند تناولها 

با�ستمرار.
لدرا�سات  طبقاً  القلب:  ل�سحة  امل�ستكة  ف��وائ��د   -

تقليل  يف  فعاًل  دوراً  للم�ستكة  ف��اإنَّ  حديثة، 
الدم على  ال�ساّر يف  الكول�سرتول  ن�سبة 

املدى الطويل،
ن�سبة  زي���������������ادة  وب�������ال�������ت�������ايل   

للج�سم،  اجليد  الكول�سرتول 
وه�����ذا ب������دوره ي��ح��م��ي من 

وت�سّلب  القلب  اأم��را���س 
ال�سرايني.

امل�ستكة  ف�����وائ�����د   -
الأ�سنان:  ل�����س��ح��ة 
امل�ستكة  ت�����س��ت��خ��دم 

ل������ل������ت������غ������ّل������ب ع����ل����ى 
الكريهة  ال��ف��م  رائ��ح��ة 

َنَف�ٍس  ع��ل��ى  واحل�����س��ول 
ت�ساعد  اأن��ه��ا  كما  منع�ٍس، 

ع����ل����ى م����ك����اف����ح����ة ت�������س���ّو����س 
الأ����س���ن���ان؛ لأن���ه���ا ت��ق�����س��ي على 

امل�ساكل،  ل��ه��ذه  امل�سّببة  البكترييا 
لذلك تدخل يف حت�سري م�ستح�سرات 

ومعجون  الفم  كغ�سول  بالأ�سنان  العناية 
الأ�سنان.

- فوائد امل�ستكة لإنقا�س الوزن: ت�ساعد امل�ستكة على التقليل 
اإنقا�س  وب��ال��ت��ايل  اجل�سم  يف  امل��رتاك��م��ة  ال��ده��ون  ن�سبة  م��ن 

الوزن.
- ف���وائ���د امل�����س��ت��ك��ة ل��ل��وق��اي��ة م���ن ال�����س��رط��ان: اأث��ب��ت��ت بع�س 
ال�سرطان،  مر�س  من  الوقاية  يف  امل�ستكة  اأهمية  الدرا�سات 
وذلك لحتوائها على مواد هاّمة ت�ساعد على منع منو وانت�سار 

اخلاليا ال�سرطانية وحماية خاليا اجل�سم من التلف.

مادة �صمغية ت�صتخرج من جذع ال�صجر

)اللبان العربي(.. فوائد طبية وعالجية كثرية للن�ضاء
امل�صتكة )اللبان العربي(، لها فوائد طبية وعالجية كثرية للن�صاء، وال يقت�صر دورها على اأنها جمرد نكهة ت�صاف للمنتجات واالأطعمة.

ت�صتخرج امل�صتكة من جذع ال�صجر، وهي عبارة عن مادة �صمغية تدخل يف �صناعة العطور والبخور، كما تدخل يف حت�صري الطعام كنوع من اأنواع التوابل.
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العدد  12979 بتاريخ 2020/7/6
اعالن حكم بالن�سر

يف  الدعوى رقم 294/2020/16 جتاري جزئي   
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )48. 155.842 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 

املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
طالب الإعالن :  م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة  - �سفته بالق�سية : مدعي  

وميثله : فهد احمد علي حممد بن متيم - �سفته بالق�سية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- حميد مطر �سيف اجلابري - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه - جمهول  حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2020/3/23 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
ل�سالح/ م�سرف الإمارات الإ�سالمي )�سركة م�ساهمة عامة( بالزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل امل�سرف املدعي 
مبلغ 48/ 155.842 درهم مائة وخم�سة وخم�سون الف وثمامنائة واثنني واربعون درهم وثمانية واربعون فل�س 
والفائدة بواقع 9% �سنويا  وذلك من تاريخ املطالبة رفع الدعوى احلا�سل يف 2020/1/20 وحتى متام ال�سداد 
والزمته بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد  12979 بتاريخ 2020/7/6
 اعالن بالن�سر

يف  الإ�ستئناف رقم 1326/2019/300 ا�ستئناف مدين  
مو�سوع الإ�ستئناف: الغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمددا بالزام امل�ستاأنف �سدهم بدفع املبلغ 
املدعي به اأمام حمكمة اأول درجة والبالغ 2196130.46 )مليونان ومائة و�ستة وت�سعون الفا ومائة 
 وثالثون درهما و�ستة واربعون فل�سا( والر�سوم وامل�ساريف والفوائد واتعاب املحاماة عن الدرجتني
طالب الإع��الن : امل�ست�سفى الأمريكي - دب��ي )ف��رع من حممد وعبيد امل��ال( �س ذ م م  - �سفته 

بالق�سية : م�ستاأنف  وميثله :  طالل حممد ح�سن التميمي - �سفته  بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنهما : 1- خديجة حممد بو�سعيب بركاح  2- عبداهلل حممد عبداهلل احمد املرزوقي 

- �سفتهما بالق�سية : م�ستاأنف �سدهما - جمهويل حمل الإقامة. 
مو�سوع الإعالن : قد ا�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2020/344 مدين كلي بتاريخ 
بقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2020/7/12 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت   2019/10/8
�ستجري  تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  عن  التقا�سي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد  12979 بتاريخ 2020/7/6

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 1229/2020/16 جتاري جزئي  

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 51. 54.435 درهم )اربعة 
وخم�سون الف واربعمائة وخم�سة وثالثون درهم وواحد وخم�سون فل�س( والفائدة القانونية بواقع %12 

من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
طالب الإعالن :  موارد للتمويل  - �سفته بالق�سية : مدعي  

وميثله : عي�سى �سامل اأحمد احلر�سي املهري - �سفته بالق�سية : وكيل 
املطلوب اإعالنه  : 1- نوره فا�سل مهدي �سالح العبيديل - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه 

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
51. 54.435 درهم )اربعة وخم�سون الف واربعمائة وخم�سة وثالثون درهم وواحد وخم�سون فل�س( والفائدة 
املحاماة.   اتعاب  وامل�ساريف ومقابل  والر�سوم  ال�سداد  املطالبة وحتى متام  تاريخ  بواقع 12% من  القانونية 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2020/7/7  ال�ساعة 8.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل  مكلف باحل�سور 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد  12979 بتاريخ 2020/7/6
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 582/2020/20 جتاري كلي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بان يوؤدوا للمدعية مبلغ 90. 32.045.310 درهم / اثنان وثالثون 

مليونا وخم�سة واربعون الفا وثالثمائة وع�سرة دارهم وت�سعون فل�سا/ مع الأرباح الفائتة بواقع 6% �سنويا من تاريخ 
الإ�ستحقاق وحتى ال�سداد التام مع الزامهم بالتعوي�س اجلابر لل�سرر تبعا لتاأخرهم يف ال�سداد وفوات املنفعة من 

املبلغ املطالبة به والر�سوم وم�ساريف الدعوى واتعاب املحاماة كافة.  
طالب الإعالن : م�سر عجمان/ �س م ع - �سفته بالق�سية : مدعي

اإعالنهم : 1- نا�سيونال جلف لالإن�ساءات - �س ذ م م  2-نا�سيونال جلف لال�ستثمار - �س ذ م م  3-دومي�س  املطلوب 
اخلليج ل�سناعة املواد ال�سمنتية ذ م م  4-ماهر علي ي�سلم ح�سن  5-نا�سر علي ي�سلم ح�سن  6- حممد علي ي�سلم ح�سن 
- �سفتهم  بالق�سية : مدعي عليهم - جمهويل حمل الإقامة. مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهم بان يوؤدوا للمدعية مبلغ 90. 32.045.310 درهم / اثنان وثالثون مليونا وخم�سة واربعون 
الفا وثالثمائة وع�سرة دارهم وت�سعون فل�سا/ مع الأرباح الفائتة بواقع 6% �سنويا من تاريخ الإ�ستحقاق وحتى ال�سداد 
املطالبة به والر�سوم  املبلغ  املنفعة من  ال�سداد وفوات  لتاأخرهم يف  بالتعوي�س اجلابر لل�سرر تبعا  الزامهم  التام مع 
وم�ساريف الدعوى واتعاب املحاماة كافة. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2020/7/12 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد  12979 بتاريخ 2020/7/6
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 1235/2020/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 37. 39.908 درهم )ت�سعة وثالثون 
الف ت�سعمائة وثمانية درهم �سبعة وثالثون فل�س( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى 

متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
طالب الإعالن :  موارد للتميل  - �سفته بالق�سية : مدعي  

وميثله : عي�سى �سامل احمد احلر�سي املهري - �سفته بالق�سية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- �سيف حممد عبداهلل حممد ال�سيباين - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه 

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 
37. 39.908 درهم )ت�سعة وثالثون الف ت�سعمائة وثمانية درهم �سبعة وثالثون فل�س( والفائدة القانونية 
بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها 
جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2020/7/7  ال�ساعة 8.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد  12979 بتاريخ 2020/7/6
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 2818/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/2179 جتاري جزئي  ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 59.560 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : رحاب عبدالرحيم نا�سر ن�سر اهلل الزرعوين - �سفته بالق�سية : طالب 

التنفيذ  وميثله : حممد �سالح حممد احمد الهاجري -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه: 1- 54 اي�ست انف�ستمنت�س �س ذ م م ومتثلها/ رفيعة املال - �سفته بالق�سية 

: منفذ �سده - جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )59560( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد  12979 بتاريخ 2020/7/6
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  138/2019/250 بيع عقار مرهون  
مو�سوع التنفيذ : طلب اأذن بيع عقار مرهون عبارة عن )قطعة ار�س رقم 1554 منطقة وادي 
ال�سفا 7 - م�ساحتها باملرت املربع : 405.01 - م�ساحتها بالقدم املربع : 4.359.49 - اإمارة دبي. 
وبيعها وفقا لالجراءات املعمول بها لدى دائرة الأرا�سي  والأمالك نظري املبلغ 1.559.427.18 

درهم والزامه كافة الر�سوم وامل�ساريف. 
طالب الإعالن : نور بنك م�ساهمة عامة - بنك نور ال�سالمي )�س م ع( �سابقا - �سفته بالق�سية 

: طالب التنفيذ  وميثله :  جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- علي احمد عبداهلل علوان - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن اأر�س - املنطقة 
: وادي ال�سفا 7 - رقم الر�س : 1554 - امل�ساحة : 405.01 مرت مربع وفاء للمبلغ املطالب به 

)1.559.427.18( درهم  وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد  12979 بتاريخ 2020/7/6
اإعالن باحل�سور اىل اجتماع اخلبري احل�سابي 

يف الدعوى رقم 2020/437 جتاري جزئي 
حمكمة اأبوظبي الإبتدائية

الكهربائية  للمقاولت  اأدفانتج  باور  موؤ�س�سة   ، العامة  للمقاولت  اأدفانتج  باور  موؤ�س�سة   / ال�سادة 
جون�سون   / ال�سادة  بان  علما  نحيطكم  اأعاله،  املو�سوع  اىل  اإمياءا  عليهما.   املدعي   - وامليكانيكية 
الدعوى  �سدكم  اأقام  قد  املدعي   - دبي(  )فرع  اإنك  رفريجريي�سن  اند  كوندي�سينغ  اير  كونرتولز 
امل�سار اليها ، وحكمت حمكمة اأبوظبي الإبتدائية املوقرة بتعييني كخبري حما�سبي لبحث الدعوى ، 
لذا يتوجب عليكم ح�سور اجتماع اخلبري املحا�سبي / الهام رمزي ال�سواديف ، عر برنامج الإت�سال 
ال�سوتي واملرئي ZOOM واملحدد له يوم الأحد املوافق 2020/7/12 يف متام ال�ساعة 12.00 ظهرا 
، يراعى ايداع ن�سخة من اأثبات ال�سخ�سية ووكالت امل�ست�سار القانوين املخت�س باحل�سور على الريد 
الإلكرتوين للخرة ، واإيداع كافة الوثائق وامل�ستندات التي توؤيد موقفكم يف الدعوى على الريد 

الإلكرتوين للخرة.  بيانات التوا�سل مع اخلبري  هاتف / 04/3888996 ، 
elham.ramzy@hotmail.com / بريد اإلكرتوين

elhamramzy@yahoo.com 

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد  12979 بتاريخ 2020/7/6
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 1861/2020/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار الأمر بالزام املدعي امل�ستدعى �سدهما ب�سداد مبلغ وقدره 

73.400 درهم والر�سوم وامل�ساريف   
طالب الإعالن : عزان �سامل بن بريك - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله :  يا�سني ابوبكر �سامل احلامد -  �سفته بالق�سية : وكيل
اإ�سماعيل - �سفتهما بالق�سية :  املطلوب اإعالنه : 1- �ستل للدعاية والإع��الن - �س ذ م م 2- مي�سم 
بتاريخ  البتدائية  ق��ررت حمكمة دبي   : الإع��الن  الإقامة. مو�سوع  مدعي عليهما - جمهويل حمل 
يوؤديا  بان  اإ�سماعيل  و مي�سم  م  م  ذ  - �س  والإع��الن  للدعاية  �ستل  املدعى عليهما  بالزام   2020/5/13
بالت�سامن للمدعي عزان �سامل بن بريك مبلغ 73.400 درهم )ثالثة و�سبعون الف واربعمائة درهم( 
والفائدة القانونية 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية يف 2020/4/30 وحتى ال�سداد التام والر�سوم 
وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خالل 15 يوم 

من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

Date 06/ 07/ 2020  Issue No : 12979
NOTIFICATION OF PUBLICATION 

On Case No: 1861/ 2020/ 60 Performance Order
Subject of Claim : Caiming for issuing the order of obligating Defendants with 
paying an amount of AED 73.400 and the fees and charges 
Applicant : Azzan Salem Bin Braik  Capacity in Case : Claimant 
Represented by :  Yassin Abu Bakr Al Hamd      Capacity in Case : Attorney
Notified Persons : 1 - Shuttle Media Advertising LLC - Capacity in Case : 
Defendant  , 2- Maisam Ismail - Capacity in Case : Defendant 
Unknown residence 
Subject of notification : 
Dubai Court of First Instance resolved on 13 - 5 - 2020 obligating Defendants 
Shuttle Media Advertising LLC and Maisam Ismail with jointly paying to Claimant 
/ and amount of AED 73.400 (seventy three thousand and four hundred UAE 
Dirhams) and the legal interest of 9% annually upon the date of the judicial 
claim on 30/ 4/ 2020 until the full payment, charges, fees and an amount of five 
hundred UAE Dirhams ad attorney's fees. 
You have the right to appeal the order within 15 days upon the day following the 
publication of this notification. 
Head of Division 
Khalifa Saif Al Dabah

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COMMERCIAL COURT OF FIRST INSTANCE

DUBAI COURTS 

العدد  12979 بتاريخ 2020/7/6
اإعالن بالن�سر

رقم )2018/3288(
املخطر : احمد علي ح�سن الزرعوين

بالكاتب  اأ�سول  م�سدقة  وكالة  مبوجب  ال�سويني  عبداملنعم  احل�سيني  اأحمد  بالتوقيع  وميثله 
العدل يف دبي مبحرر رقم )2017/1/159588( بتاريخ 2017/7/19 

املخطر اليه : �سعبان علي حممد اجلريري 
نظرا لتاأجري املحل رقم )11( الكائن يف بناية الراحة والواقع  على قطعة ار�س رقم )242( - 
رقم البلدية )117- 666( يف منطقة املرر - مقابل م�سلى العيد بدبي والعائد ملكيته للمخطر ، 
مبوجب عقد ايجار ينتهي بتاريخ 2020/6/4. فاإننا نخطركم مبوجب هذا الخطار ب�سداد بدل 
اليجار املتاأخر عن عقد اليجار للمخطر بواقع مبلغ )15.000( خم�سة ع�سر الف درهم خالل 
املادة )25/اأ( من القانون رقم  املاثل  وفق املقرر ب�سريح  ثالثون يوما من ا�ستالمكم الخطار 
2008/33 ،  واإل �سن�سطر اآ�سفني اىل اتخاذ الجراءات القانونية بحقكم ملطالبتكم ب�سداد املتاأخر 

من بدل اليجار والخالء، مع الزامكم بالر�سوم وامل�سروفات. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12979 بتاريخ 2020/7/6
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 388/2020/20 جتاري كلي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما الأوىل والثاين بالتكافل والت�سامن مببلغ وقدره 

)3141445 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ الإ�ستحقاق الواقع يف 
2019/1/16 وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  

طالب الإعالن : بنك الفجرية الوطني )فرع دبي(  - �سفته بالق�سية : مدعي  
املطلوب اإعالنهما : 1- برمييوم للتجارة العامة - �س ذ م م  2- اإبراهيم حممد �سري�س - �سفتهما  بالق�سية 

: مدعي عليهما - جمهويل حمل الإقامة 
والثاين  الأوىل  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   : الإع���الن  مو�سوع 
 %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   3141445( وق��دره  مببلغ  والت�سامن  بالتكافل 
من تاريخ الإ�ستحقاق الواقع يف 2019/1/16 وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.   
وحددت لها جل�سة يوم الأحد  املوافق  2020/7/19  ال�ساعة 8.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل  مكلف باحل�سور 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد  12979 بتاريخ 2020/7/6

اخطار بالن�سر يف الق�سية التنفيذية  2020/76 
اإىل املحكوم عليهما / 1- مال للمقاولت املعدنية - ذ م م 

2- ن��ظ��ر ال����س���الم حم��م��د ك��ال��و - ل��ي��ك��ن م��ع��ل��وم��ا ل��دي��ك ب����ان حمكمة 
رقم  الدعوى  اأ�سدرت بحقك حكما يف  البتدائية قد  عجمان الحتادية 
درهم   )954881( وق��دره  مبلغ  بدفع  باإلزامك  يق�سى   ،  )2018/3427(
�سامال الر�سوم وامل�ساريف ، وحيث ان املحكوم له/ بنك امل�سرق ، قد تقدم 
بطلب تنفيذ احلكم و�سجل التنفيذ حتت رقم 2020/76 ، لذا اأنت مكلف 
ويف  الخطار  ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  به  املحكوم  املبلغ  ب�سداد 
حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك الج��راءات القانونية 

املنا�سبة لتنفيذ احلكم ح�سب ال�سول. 
قلم التنفيذ املدين - بدار الق�ساء عجمان 

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  

دار الق�ساء - عجمان

العدد  12979 بتاريخ 2020/7/6
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

اعالن حكم بالن�سر
يف  الدعوى رقم 2019/2434 عمايل جزئي 

املرفوعة من املدعي : راجال ك�سمي بال كري�سنان راجيف 
املدعي عليه : �سركة فالتيك�س انرتنا�سونال م ح م 

حكمت املحكمة ح�سوريا ومبثابة احل�سوري : 
 %4 قانونية  وفائدة  درهم(   156217( مبلغ  للمدعية  توؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام 
اللغاء  عند  موطنها  اىل  عودة  وتذكرة  التام.  ال�سداد  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من 
او املغادرة والر�سوم وامل�سروفات املنا�سبة واإعفاء املدعية من باقي الر�سوم وامل�سروفات 
ورف�س الدعوى فيما زاد على ذلك من طلبات. حكما قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لالعالن ، وبفوات هذا امليعاد دون طعن منكم على احلكم 

امل�سار اليه و�ستتخذ بحقكم الجراءات القانونية لتنفيذه �سدكم. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد  12979 بتاريخ 2020/7/6
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 512/2020/11 مدين جزئي  
مو�سوع الدعوى : الق�ساء بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل فيما بينهم  باداء مبلغ وقدره  )500.000( 
خم�سمائة الف درهما ل�سالح املدعني تعوي�سا جابرا و�سامال عما حلقهم من اأ�سرار مادية ومعنوية جراء وفاة 

مورثهم �سامال مبلغ الدية املق�سى بها جزائيا مبوجب احلكم ال�سادر يف الق�سية رقم  7302/2019 جزاء  
طالب الإعالن : جوبتي�سوار ياداف ب�سفته والد ومن ورثة املتوفى/ برمي كومار جوبتي�سوار �سينغ - �سفته بالق�سية 
: مدعي ، املطلوب اإعالنهم : 2- اأبو حماميد اأف�سل الرحمن حممد نور الدين  3- عمر فخري فالحه  4-�سركة 

بيكون لالإن�ساءات )�س ذ م م( فرع دبي  1- �سركة بيكون لالن�ساءات - ذ م م - �سفتهم  بالق�سية : مدعي عليهم
جمهويل حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الق�ساء بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل فيما بينهم  
باداء مبلغ وقدره  )500.000( خم�سمائة الف درهما ل�سالح املدعني تعوي�سا جابرا و�سامال عما حلقهم من اأ�سرار 
مادية ومعنوية جراء وفاة مورثهم �سامال مبلغ الدية املق�سى بها جزائيا مبوجب احلكم ال�سادر يف الق�سية رقم  
7302/2019 جزاء. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س  املوافق 2020/7/16 ال�ساعة 8.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

املحكمة  الإبتدائية   املدنية 
العدد  12979 بتاريخ 2020/7/6

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 26/2020/219 عقاري كلي  

مو�سوع الدعوى : املطالبة بف�سخ اتفاقية الإجارة ومالحقها وتعديالتها وما يرتتب عليها من اثار قانونية والزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره 
98. 239.270 درهم )مئتان و�سبعون درهم وثمانية وت�سعون فل�س( عبارة عن الأق�ساط اليجارية املتاأخرة حتى تاريخ 2020/1/5 بالإ�سافة اىل ر�سم 
ال�سيانة ور�سوم ايجار ا�سايف الدفعات املتغرية الغري مدفوعه مع ما ي�ستجد من القيمة اليجارية الثابتة واملتغرية من تاريخ 2020/1/5 وحتى 
ت�سليم الوحدة العقارية خاليا من ال�سواغل وخالية من اي ديون او ر�سوم خدمية ل�سالح املدعية ، ف�سال عن احلكم للمدعية بالتعوي�س مببلغ وقدره 
26. 662.049 درهم )�ستمائة واثنان و�ستون الف وت�سعة واربعون درهم و�ستة وع�سرون فل�س( منيجة ما حلقها من �سرر وما فاتها من ك�سب ب�سبب 
اخالل املدعي عليه يف تنفيذ التزاماته العقدية ت�سمني املدعي عليه ب�سائر الر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة بحكم م�سمول بالنفاذ املعجل 
طليقا من قيد الكفالة.   طالب الإعالن :  امالك للتمويل )�سركة م�ساهمة عامة(  - �سفته بالق�سية : مدعي ، املطلوب اإعالنه : 1- وقار جميل 
حممد جميل - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  - جمهول حمل الإقامة. مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية 
الإجارة ومالحقها وتعديالتها وما يرتتب عليها من اثار قانونية والزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره 98. 239.270 درهم )مائتان وت�سعة وثالثون 
الف ومائتان و�سبعون درهم وثمانية وت�سعون فل�سا( عبارة عن الأق�ساط اليجارية املتاأخرة حتى تاريخ 2020/1/5 بالإ�سافة اىل ر�سم ال�سيانة ور�سوم 
الوحدة  ت�سليم  تاريخ 2020/1/5 وحتى  واملتغرية من  الثابتة  اليجارية  القيمة  ي�ستجد من  ما  الغري مدفوعه مع  املتغرية  الدفعات  ا�سايف  ايجار 
العقارية خاليا من ال�سواغل وخالية من اي ديون او ر�سوم خدمية ل�سالح املدعية ، ف�سال عن احلكم للمدعية بالتعوي�س مببلغ وقدره 26. 622.049 
درهم )�ستمائة واثنان و�ستون الف وت�سعة واربعون درهم و�ستة وع�سرون فل�س( منيجة ما حلقها من �سرر وما فاتها من ك�سب ب�سبب اخالل املدعي 
عليه يف تنفيذ التزاماته العقدية ت�سمني املدعي عليه ب�سائر الر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة بحكم م�سمول بالنفاذ املعجل طليقا من 
قيد الكفالة.   وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2020/7/14  ال�ساعة 10.00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد. لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 

من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية   العقارية 

العدد  12979 بتاريخ 2020/7/6
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية - �سيد ح�سن حممود �سيد خالد حممود �سرفت 
ح�سني �سجاد ح�سني �سركة نيو هايت�س اإنرتنا�سيونال �س م ح 

)كلي(  جتاري   SHCEXCICOM2020 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000956/ 
اإىل املحكوم عليه : 1- �سيد ح�سن حممود �سيد خالد حممود  2-�سرفت ح�سني �سجاد ح�سني

3- �سركة نيو هايت�س اإنرتنا�سيونال - �س م ح 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املنفذ البنك العربي املتحد - �س م ع 

يف الق�سية امل�سار اإليها اأعاله.  
احلكم  ان  ، ومبا  لذلك  املحدد  الر�سم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومبا 

املطلوب تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 1641234.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من اليوم التايل للن�سر 

ويف حالة تخلكم عن احل�سور فاإن املحكمة �ستبا�سر الإجراءات القانونية يف غيابكم.  
 اأمينه حممد را�سد 
حمكمة ال�سارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية         

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد  12979 بتاريخ 2020/7/6
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 2529/2020/13 عمايل جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )55300 درهم( والر�سوم 

  mb198559242ae وامل�ساريف  رقم ال�سكوى
طالب الإعالن : خليفة �سامل حممد علي اخلالدي - �سفته بالق�سية : مدعي  

املطلوب اإعالنه : 1- اهال خلدمات رجال العمال - �سفته   بالق�سية : مدعي عليه  
- جمهول حمل الإقامة 

اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها ملطالبة مب�ستحقات عمالية  مو�سوع الإع��الن :  قد 
 mb198559242ae وقدرها )55300 درهم( والر�سوم وامل�ساريف  رقم ال�سكوى
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2020/7/14  ال�ساعة 11.00 �سباحا يف قاعة 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العمالية 

العدد  12979 بتاريخ 2020/7/6
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 4129/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/577 امر اداء ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )2277840 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : حممد عبيد عبدالرحمن احمد - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : منى حممد فرج حممد املال -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- فهد حممد ن�سر حممد بني �سالح - �سفته  بالق�سية : منفذ �سده

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )2277840( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد  12979 بتاريخ 2020/7/6

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 1801/2020/16 جتاري جزئي  

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )35940.75 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ 

املعجل بال كفالة.  
طالب الإعالن : الفنار الوطنية خلدمات الغاز  - �سفته بالق�سية : مدعي  

- �سفتهما   م  م  ذ  �س   - البوادي  : 1- ماركة )م�ساهمة عامة( 2- مطعم ومقهى رمي  اإعالنهما  املطلوب 
بالق�سية : مدعي عليهما جمهويل حمل الإقامة 

وقدره  مببلغ  عليهما  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها   ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد   : الإع���الن  مو�سوع 
)35940.75 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى 
ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2020/7/13 
ال�ساعة 8.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد  12979 بتاريخ 2020/7/6

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 50/2020/22 مدين كلي  

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام بنك اأبوظبي الأول لتقدمي اأ�سل طلب القر�س املوؤرخ 2017/10/4 
واأ�سل �سند الكفالة املوؤرخ 2017/10/13 والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  

طالب الإعالن :  نبيل عبدالهادي ندم  - �سفته بالق�سية : مدعي  
املطلوب اإعالنه : 1- املطبخ ال�سامي للتموين باملواد الغذائية - ذ م م - �سفته  بالق�سية : اخل�سم 

املدخل - جمهول حمل الإقامة 
اأبوظبي الأول لتقدمي  اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام بنك  مو�سوع الإع��الن : قد 
اأ�سل طلب القر�س املوؤرخ 2017/10/4 واأ�سل �سند الكفالة املوؤرخ 2017/10/13 والر�سوم وامل�ساريف 
ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2020/7/8  ال�ساعة 9.30 �سباحا يف 
قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

املحكمة  الإبتدائية   املدنية 

العدد  12979 بتاريخ 2020/7/6
اإعالن عن بيع منقولت باملزاد العلني

عن طريق �سركة الإمارات للمزادات بالن�سر 
يف الق�سية التنفيذية رقم 2018/829  

العائدة  ال�سيارات  بيع  عن  التنفيذ  دائ��رة   - البتدائية  اخليمة  راأ���س  حمكمة  تعلن 
ملكيتها ل�سركة ال�سا للهند�سة والن�ساءات ذ م م ، بناء على قرار قا�سي التنفيذ  يف 
الق�سية التنفيذية رقم 2018/829تنفيذ بتاريخ 2020/7/8 ب�سعر ا�سا�سي 127.500 عن 
طريق �سركة الإمارات للمزادات وذلك يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا ، علما بان 
قيمة التاأمني 20% تدفع نقدا.  فعلى من يرغب بال�سرتاك او الطالع الدخول على 
www.emiratesauction. للمزادات  الإم��ارات  ل�سركة  الإلكرتوين  املوقع 

الر�سمي  الدوام  اأثناء  التنفيذ  دائرة  بالإعرتا�س   مراجعة  ، وعلى من يرغب   ae
وحتى جل�سة املزاد املذكورة.

ماأمور التنفيذ / �سعيد ال�سحي          

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12979 بتاريخ 2020/7/6
  اعالن بالن�سر

املرجع : 316
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ا�سماعيل باراكال امد ، هندي اجلن�سية يرغب 
تهوراتي  امري  ال�سيد/  اىل    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
اخل�سار  لتجارة  اخل�سراء  )الر�س  رخ�سة  يف  اجلن�سية  هندي   ، امبالتهارا 

والفواكه( مبوجب الرخ�سة رقم )544681(
تعديالت اخرى : حيث مت تنازل �ساحب الرخ�سة. 

املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة   وعمالبن�س 
2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم 

الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

لإعالناتكم يف 

يرجى االت�صال على
هاتف:024488300 - فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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•• ال�شارقة-الفجر:

قناة  ت��ق��ّدم  م�ساهديها  على  ج��دي��دة  اإط��الل��ة  يف 
ال�سارقة  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��اب��ع��ة  ك��ل��ب��اء  م���ن  ال�����س��رق��ي��ة 
تتنّوع  جديدة  برامج  اأربعة  والتلفزيون  لالإذاعة 
واملعريف،  وال��رتاث��ي  والثقايف  الجتماعي  بني  ما 
اأبرز  اإىل  اجلمهور  لتعريف  خاللها  م��ن  ت�سعى 
العادات  اأه��م  على  وتطلعهم  القانونية  الن�سائح 
وتروي  الإماراتي،  للمجتمع  الرتاثية  والتقاليد 
لهم جمال اللغة العربية و�سرية جناح العديد من 

النماذج ال�سبابية يف جمال ريادة الأعمال. 

»اأعرف حقك” احلياة وفق القانون
وت�سّم قائمة الرامج التي تعر�س خالل �سهري 
حقك”  “اعرف  برنامج  املقبل  واغ�سط�س  يوليو 
اإبراهيم  القانوين الذي يقّدمه امل�ست�سار الأ�ستاذ 
حممد البلو�سي، حيث ي�ستعر�س على مدار 30 
الن�سائح  اأه��م  5 يوليو اجل��اري  حلقة بداية من 
ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��ت��ي ت��ف��ي��د الأف������راد خ���الل حياتهم 
التوعية  لن�سر  الرنامج  ي�سعى  حيث  اليومية، 

والثقافة القانونية.

»عادات” موروث اأ�صيل
الرتاثي  الرنامج  القناة  تبّث  اأخ���رى  جهة  م��ن 
 29 مدار  على  ال�سوء  ي�سّلط  الذي  “عادات”، 
ال�ساعة  مت���ام  يف  اخلمي�س  ي���وم  اأ���س��ب��وع��ي��اً  حلقة 
6:00 م�ساًء رفقة الإعالمية عائ�سة الأن�ساري 
اأبرز العادات القدمية التي ت�ستهر بها دولة  على 
ال�سارقة،  اإم���ارة  يف  ال�سرقية  واملناطق  الإم����ارات 
من  وا���س��ع  طيف  نحو  بامل�ساهدين  ي��ج��ول  حيث 

تقاليد ال�سيافة واملوروثات التقليدية يف املنا�سبات 
الدينية والجتماعية اإ�سهاماً يف تعريف الأجيال 

اجلديدة على ما تركه الأجداد من اإرث قّيم. 

»بداية” خطوة اأوىل نحو احللم
اأما برنامج “بداية” فهو نافذة تطّل على اأحالم 
ال�����س��ب��اب وت��ط��ل��ع��ات��ه��م ن��اق��اًل ل��ل��م�����س��اه��دي��ن اأهم 
التي  ال�سياحّية  وامل�ساريع  القت�سادية  التجارب 
يقودها �سباب طموح، حيث ي�ستعر�س على مدار 
 5:45 ال�ساعة  متام  يف  يومياً  تبث  حلقة   30

مثل  ال�سبابية  ال�سياحية  امل�����س��اري��ع  اأب���رز  م�����س��اًء 
املقاهي واملطاعم واملرافق اخلدمية التي ت�ستهدف 
الرتقاء بالواقع القت�سادي لالإمارة والدولة، يف 
من  �سريحة  يقودها  التي  باجلهود  تعّرف  جولة 
احل�سن،  ودب��ا  وخورفكان  كلباء  مدن  يف  ال�سباب 
تتناول يف كّل حلقة من حلقاتها م�سروعاً يتحدث 
�ساحبه عنه ليكون حافزاً للمقبلني على تاأ�سي�س 

م�ساريعهم لتنفيذها على اأر�س الواقع. 

»غي�س من في�س” اللغة واأ�صالتها

اجلديد،  القناة  طرح  من  ن�سيب  العربية  وللغة 
“غي�س من  ب��رن��ام��ج  مل�����س��اه��دي��ه��ا  ت���ق���ّدم  ح��ي��ث 

في�س”، 
وكنوزها  العربية  اللغة  اأع��م��اق  يف  يغو�س  ال��ذي 
جمالياتها  وناقاًل  وخ�سو�سيتها،  اأغوارها  �سابراً 
للم�ساهدين من خالل ا�ستعرا�س اأهميتها واأبرز 
اأو  اأّثرت فيها �سواء من �سعراء  ال�سخ�سيات التي 
اأمام  وا�سعاً  الباب  لت�سّرع  اأدباء وكتاب ومفكرين، 
وخ�سو�سيتها  الأم  لغتنا  على  للتعرف  اجلمهور 

الفريدة. 

•• حوار : اأ�شامة عبد املق�شود 

وال�سينما  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ب�سبب  احل��ظ��ر  ف��ر���س  م��ن��ذ 
اأول قرارات بفتح  العربية والعاملية متوقفة متاما، ومع 
البدئ  على  املنتجون  �سي�سجع  للجمهور،  العر�س  دور 
يف العمل الن��ت��اج امل��وؤج��ل، وح��ول وج��ود ال�سينما يف هذا 
عادل  ال�سامل  الفنان  مع  حتدثنا  ال�ستثنائي،  الظرف 

احلالوي حول تعايف ال�سينما ودورها يف املجتمع.
اأن ال�سينما ك���اأي ���س��يء يف  اأك���د ال��ف��ن��ان ع���ادل احل���الوي 
ن�سبيا لكن  املر�س  احلياة، مير �س ويتعافى، قد يطول 
يف النهاية ل متوت، وال�سبب اأن الفن الراقي يقاوم طول 
ر�سالته  يف  والعبث  وت�سويه  الفن  على  الدخالء  الوقت 
اأن  العام عند املجتمع وكما  التى ت�سكل الذوق  ال�سامية، 
ف�سناع  الد�سم  من  خالية  نتناولها  كثرية  اأ�سياء  هناك 
اأي�سا  والإب����داع   املوهبة  اأ���س��ح��اب  احلقيقيون  ال�سينما 

يخلون ال�سوائب العالقة يف الأفالم املبتذلة،
املجتمع  ق�سايا  تعك�س  ما  غالبا  ال�سينما  وب��اأن  واأو���س��ح 
وتتبنى ت�سليط ال�سوء على ال�سلبيات بهدف ت�سحيحها 
اأو على الأقل تو�سيلها اإىل متخذي القرار لو�سعها على 
اأولويات التعاون يف حلها اأو و�سع خطة للخروج منها اإذا 
وامنا  فقط  للت�سلية  تاأتي  مل  ال�سينما  لأن  ازم��ة،  كانت 
واجتماعيا  فكريا  وتنميتها  ال���دول  اقت�ساد  يف  �ساركت 

وغريت من مفاهيم الكثري ين.
من  ت�سفى  ال�سينما  اأن   احل����الوي  ع���ادل  ال��ف��ن��ان  وب���ني 
التجارية  الأف��الم  ونبذ  اجلمهور   وعي  بف�سل  مر�سها 
ال�سلبية  ال�سلوكيات  وتن�سر  املجتمع  فكر  يف  تعبث  التى 
وت�سجع على ن�سر  ال�سلوك املنايف للعادات والتقاليد التى 
امل�ساهد  ن��رى  ال�سابق  كنا يف  الأج��ي��ال حتى  عليها  تربت 
ال�ساخنة ت�ستبدل باأ�سقاط على ا�سياء من البيئة كغلق باب 
�سباك بعنف او فوران القهوة على النار اأو ارتطام الأمواج 
الأ�سرة  على  للحفاظ  كانت  امل�ساهد  هذه  كل  بال�سخور 
املجازي  الت�سوير  خ��الل  م��ن  حيائها  وخ��د���س  العربية 
للحدث وتو�سيل الفكرة التى يود فريق الفيلم اإر�سالها 
ال�سينما  الذي حل على  املر�س  اأن  اإىل  للجمهور.واأ�سار  
وان�سغالها  املجتمع  غفلة  ب�سبب  ج��اء  احل��ايل  الوقت  يف 
احلقيقيني  املنتجني  وان�����س��راف  الأخ����رية  الأح����داث  يف 
عن الإنتاج واثراء احلياة بالأفالم الواقعية التى تعك�س 

الوطنية  روح  املجتمع  يف  وتبث  لل�سباب  امللهمة  ال�سور 
الوجهني  وع��ر���س  ال��ب��ط��ول��ة  امل�����س��ارك��ة يف  ع��ل��ى  وتعتمد 
ال�سلبي والإيجابي لينت�سر  يف النهاية اخلري على ال�سر  
بينما يف هذه الأيام ينفرد ال�سر  ويفرد �سطوته بدون وعي 
بهزة عنيفة  نف�سه  املجتمع منق�سم على  وباإ�سفاف جعل 
باأفالم  حاليا  وتتعافى  تعود  ال�سينما  اأن  واملطمئن  جدا 
هادفة بفنانني مثقفني وبف�سل منتجون حقيقيون من 
باأن  احلي.و�سرح  وال�سمري  واملوهبة  الر�سالة  اأ�سحاب 
فيلمه اجلديد هو امتداد للجزء الأول من فيلم املقاتل 
الذي ل يهزم، والذي عر�س العام املا�سي يف دور العر�س 
والنقاد،  اجلمهور   ا�ستح�سان  ونال  واخلليجية،  املجلية 
اخذناه  الذي  البناء  النقد  ن�ستفيد من  اأن  املتوقع  ومن 

بعني العتبار اأثناء العر�س الأول، 
واأكد اأن اجلزء الثاين من الفيلم �سريفع اأ�سهم ال�سينما 
نقوم  مل��ا  وذل��ك  متقدمة  مرتبة  يف  ويجعلها  الإم��ارات��ي��ة 
ب��ه ح��ال��ي��ا م��ن جت��ه��ي��زات وور�����س ع��م��ل مكثفة للظهور 
يف  ب�سمة  لنا  ي��ك��ون  واأن  احلبيبة  بدولتنا  يليق  ب�سكل 
عامل ال�سينما، ونحجز مكان متقدم يف ال�سفوف الأوىل 
التقنية احل��دي��ث��ة واختيار  ال��ك��ب��ار  م��ن خ��الل  وب��ج��وار 

النجوم الذين اأثروا يف اجلمهور  يف املرحلة املا�سية .

•• ال�شارقة-الفجر:

للطفل  العربي  للرملان  العامة  الأم��ان��ة  نظمت 
بالرملان عر  الأن�سطة  للجنة  ثقايف  ن�ساط  اأول 
اإق��ام��ة حلقة ق��رائ��ي��ة اإب��داع��ي��ة )ع���ن ب��ع��د( حتت 
عنوان �سياحة قرائية مب�ساركة اأع�ساء 12 دولة 
الذات(  )�سرد  كتاب  خاللها  ا�ستعر�سوا  عربية، 
ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 

القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة.
من�سورات  م��ع  بالتعاون  الن�ساط  تنفيذ  وج���رى 
القا�سمي بو�سفها الدار املتخ�س�سة بن�سر وتوزيع 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وم��وؤل��ف��ات  كتب 

�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى 
وعربياً  حملياً  القراء  اإىل  ال�سارقة  اإم��ارة  حاكم 
وعاملياً وبكل اللغات وذلك يف اإطار مبادرة الرملان 
ال�سارقة  ح��اك��م  ملن�سورات  ع��دة  ق����راءات  لتنظيم 
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��ع��رب��ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع من�سورات 

القا�سمي.
وق�����راأ اأع�����س��اء ال���رمل���ان ال��ع��رب��ي ل��ل��ط��ف��ل خالل 
الأدبية  املختارات  من  العديد  القرائية  اجلل�سة 
من وجهات  ع��دداً  ال���ذات( كما قدموا  من )�سرد 
الكتاب،  اإعجابهم مبحتوى  واأعربوا عن   ، النظر 
الر�سيد  تعزز  فكرية  م��ه��ارات  من  يت�سمنه  وم��ا 
الثقايف واللغوي والجتماعي والرتاثي عن دولة 

الإمارات العربية املتحدة، وتبني يف الوقت نف�سه 
ملكة اأدبية متميزة للقارئ.

ويف هذا ال�سدد قال اأمين عثمان الباروت الأمني 
اأع�ساء  للطفل:”يوا�سل  العربي  للرملان  العام 
الثقافية  ن�ساطاتهم  للطفل  ال��ع��رب��ي  ال���رمل���ان 
ب�����س��ك��ل م��ت��م��ي��ز جت������اوزوا ف��ي��ه حت���دي���ات الأزم�����ة 
ال�سحية العاملية احلالية، وقد ا�ستطاعوا اإي�سال 
متثيل،  خري  ومتثيلهم  العرب،  الأطفال  اأ�سوات 
ول�سك اأن حلقة ال�سياحة القرائية لكتاب )�سرد 
يف  لدورهم  ونوعية  مهمة  اإ�سافة  �سكلت  ال��ذات( 
واأدبية  انطباعات فكرية  هذا الجت��اه، ومنحتهم 

وا�سعة«.

واأ�ساد الباروت بالتعاون الكبري من قبل من�سورات 
م�ساحة  تعد  والتي  الفعالية  تنفيذ  يف  القا�سمي 
تناول  وم��ن  منها  الأط��ف��ال  لإف���ادة  هامة  قرائية 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  م��وؤل��ف��ات  اأح���د 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى 

لالحتاد حاكم ال�سارقة .
وع���ر امل�����س��ارك��ون ع��ن ت��ق��دي��ره��م ل��ل��دور الثقايف 
الكبري الذي يلعبه �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة، 
واأثره يف امل�سرية الثقافية العربية عامة، وم�سرية 
الطفل العربي خا�سة، موؤكدين اأن )�سرد الذات( 
اأكرث من جمرد كتاب، فهو �سياحة قرائية تنتقل 
الأدب  ف�ساءات  يف  وامل��ك��ان،  الزمان  عر  بالقارئ 

من  ب��ه  يتميز  م��ا  اإىل  اإ�سافة  الرا�سخة،  والقيم 
امل�ستويات  اأ�سلوب مبدع، ولغة تن�سجم مع جميع 

الثقافية.
الزمنية  الفرتة  القراءة  خالل  امل�ساركون  وتابع 
ل���الأح���داث ال��ت��ي ع��ا���س��ره��ا امل���وؤل���ف، ورك����زوا على 
اأعمار  مرحلته العمرية التي كانت من�سجمة مع 
اأع�ساء الرملان العربي للطفل يف فرتتي الطفولة 
وال�سباب، باعتبارها مرحلة خ�سبة يتعني التوقف 
يف  ال��ق��دوة  وتكوين  ال��ع��ر،  ل�ستخال�س  عندها 
النفو�س، وامل�سي على ذات املنهج القومي يف تعزيز 

القيم، واحلفاظ على الهوية.
الرملان  ع�سو  ال�سعيدي  منى  اجلل�سة  واأدارت 

العربي للطفل رئي�سة جلنة الأن�سطة يف الرملان 
ال��ع��رب��ي ل��ل��ط��ف��ل، و����س���ارك ف��ي��ه��ا ك���ل م���ن: اأمني 
ال�سبول مقرر اللجنة من الأردن، ومرمي الهاملي 
و�سعيد املطيوعي من دولة الإمارات، و�سهد اأحمد 
العراق،  من  الإل��ه  عبد  زي��د  وفاطمة  م�سر،  من 

واملنذر اأحمد من ال�سودان.
كما �سارك يف اجلل�سة �سهيلة بنت احل�سني الكامل 
من تون�س، و�سليمان ال�سليمي من اجلزائر، وعبد 
العزيز الر�سيد من ال�سعودية، ورحاب ابن املعلم 
ال���ف���اخ���وري م���ن فل�سطني،  امل���غ���رب، وع���م���ار  م���ن 
وجميلة عبد اهلل من جيبوتي، ومتار �سامي من 

فل�سطني.

حتت عنوان �صياحة قرائية بالتعاون مع من�صورات القا�صمي 

اأع�ضاء وع�ضوات الربملان العربي للطفل ي�ضتعر�ضون يف كتاب
 )�ضرد الذات( قراءاتهم الإبداعية )عن بعد( 

•• دبي-الفجر:

ب���ن ع��ل��ي العوي�س  ���س��ل��ط��ان  ت��ن��ظ��م م��وؤ���س�����س��ة 
الثقافية يوم الأربعاء املقبل 8 يوليو اجلاري 
ال�����س��اب��ع��ة وال��ن�����س��ف م�����س��اء بتوقيت  ال�����س��اع��ة 
الإم���������ارات، ح��ل��ق��ة ن��ق��ا���س��ي��ة اف��رتا���س��ي��ة عن 
تطبيق  عر  وذل��ك  احل��رية  �سعراء  جمموعة 
الفي�سبوك  على  للحلقة  مبا�سر  بث  مع  زووم 

واليوتيوب.
ي�����س��ارك يف ه���ذه احل��ل��ق��ة ال��ن��ق��ا���س��ي��ة ك���ل من 
�ساكر  وال��دك��ت��ور  الها�سمي  م���رمي  ال��دك��ت��ورة 
ن���وري والأ���س��ت��اذ ع���زت ع��م��ر والأ���س��ت��اذ �سامح 
ك��ع��و���س وي��دي��ره��ا الأ����س���ت���اذ ع��ب��د الإل�����ه عبد 
بن  �سلطان  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ق��ادر 
علي العوي�س الثقافية، حيث يلقي امل�ساركون 
الواقعة  احل��رية  منطقة  �سعراء  على  ال�سوء 
ال�����س��ارق��ة وع��ج��م��ان وال��ت��ي �سهدت ولدة  ب��ني 
جمموعة متميزة من �سعراء الإم��ارات اأمثال  
م�سبح  بن  وخلفان  العوي�س  علي  بن  �سلطان 
علي  بن  و�سامل  القا�سمي  �سلطان  بن  و�سقر 
اإىل  النقدية  الت�سميات  ذهبت  وق��د  العوي�س، 

تلك  ع��ل��ى  احلرية”  “�سعراء  ل��ق��ب  اإط�����الق 
عدد  ال�سعري  اإنتاجها  تناول  التي  املجموعة 
من النقاد وعر جمموعة كتب �سدر معظمها 
عن �سل�سلة اأعالم من الإمارات التي ت�سدرها 

موؤ�س�سة �سلطان بن علي العوي�س الثقافية.
م��ن ب��ني ت��ل��ك الإ�����س����دارات ك��ت��اب “�سقر بن 

املتمردة” للدكتور  املوجة  القا�سمي:  �سلطان 
العوي�س:  “�سامل بن علي  �ساكر نوري وكتاب 
وكتاب  بنائه”،  واآل���ي���ات  ال�����س��ع��ري  اخل���ط���اب 
القرير”  ال�سعر  طائر   � م�سبح  بن  “خلفان 
الدكتورة  و���س��ع��ت  ك��م��ا  ع��م��ر،  ع����زت  ل��ل��ن��اق��د 
مرمي الها�سمي كتابها الأبرز “تطور احلركة 
ال�����س��ع��ري��ة يف الإم�����������ارات: ج���م���اع���ة احل����رية 
اأخرى  كتب  جمموعة  عن  ف�ساًل  منوذجاً”، 
����س���درت ع���ن ال�����س��اع��ر ال���راح���ل ���س��ل��ط��ان بن 
ح�سني   الغفار  عبد  كتاب  مثل  العوي�س  علي 
“ال�سور الإبداعية يف �سعر �سلطان العوي�س«. 
وك��ان��ت م��وؤ���س�����س��ة ���س��ل��ط��ان ب��ن ع��ل��ي العوي�س 
نقا�سية  حلقة  من  اأك��رث  نظمت  قد  الثقافية 
�سعيد  ال�ساعر  ع��ن  ال��رق��م��ي��ة،  من�ستها  ع��ر 
موؤيد  من  كل  فيها  �سارك  الهاملي  عتيج  بن 
ال�سيباين واإبراهيم الها�سمي، وحلقة نقا�سية 
عن ال�ساعر اأحمد اأمني املدين �سارك فيها كل 
م��ن الأ���س��ت��اذ ب��الل ال��ب��دور وال��دك��ت��ورة مرمي 
اخلواجة  يحيى  هيثم  وال��دك��ت��ور  ال��ه��ا���س��م��ي 

والأ�ستاذ اإبراهيم الها�سمي،
 وحلقة نقا�سية عن “الكتابة يف زمن كورونا” 

املبخوت  �سكري  ال��روائ��ي  من  كل  فيها  �سارك 
والأديب  وال�ساعر  الرفاعي  طالب  وال��روائ��ي 
زمن  يف  ينت�سر  “الفن  وحلقة  وازن،  ع��ب��دة 
مكي  جن��اة  د.  من  كل  فيها  الكورونا” �سارك 
ود. فريد فا�سل والأ�ستاذ اأحمد حيلوز واأدارها 

الفنان اإح�سان اخلطيب.
التي  الإم�����ارات  م��ن  اأع����الم  �سل�سلة  اأن  ي��ذك��ر 
اأط��ل��ق��ت��ه��ا م��وؤ���س�����س��ة ال��ع��وي�����س ال��ث��ق��اف��ي��ة عام 
الفعل  دع��م  يف  املوؤ�س�سة  دور  ت��وؤك��د   2012
ذكرى  تخليد  على  وحر�سها  وداأب��ه��ا  الثقايف، 
والثقافة  الفكر  طريق  ع��ّب��دوا  الذين  اأول��ئ��ك 
وامل��ع��رف��ة يف الإم�����ارات، وال��ذي��ن اأع��ط��وا ثمرة 
ت�سيء  م�ساعل  فكانوا  زمنه،  يف  كل  حياتهم، 
اأمام الإب��داع بكل  درب امل�ستقبل، وتفتح الأفق 
لتعيدهم  وال��ث��ق��اف��ة،  الأدب  درر  م��ن  اأ���س��ك��ال��ه 
النرّية  باأفكارهم  ولتفيد  احلية  الذاكرة  اإىل 
وال��ط��م��وح��ة، ع��ق��ول الأج��ي��ال اجل��دي��دة علها 
التي  الطموحة  النرية  اأفكارهم  من  ت�ستفيد 
الظروف  وك���ل  واحل���واج���ز  ال��ع��واق��ب  تخطت 
ُيعتز  اأث���راً  ليرتكوا  بها  عا�سوا  التي  ال�سعبة 

به.

موؤ�ض�ضة �ضلطان بن علي العوي�ش 
الثقافية تنظم حلقة نقا�ضية افرتا�ضية 

عن »�ضعراء احلرية«

عادل احلالوي :
ال�ضينما متر�ش ول متوت واجلزء الثاين 

من فيلم املقاتل الذي ل يهزم مفاجاأة

تبّث خالل �صهري يوليو اجلاري واأغ�صط�س املقبل

اأربعة برامج جديدة على �ضا�ضة ال�ضرقية من كلباء 
تروي �ضرية املنطقة وطموحات �ضبابها

االستاذ عبد االله عبد القادرالدكتورة مرمي الهاشمي االستاذ سامح كعوش

الدكتور شاكر نورياالستاذ عزت عمر

عادل احلالوي



فــن عــربـــي

27

فيلم "تواأم روحي" من التجارب املميزة واملكتوب بحرفية وطريقة �صيقة

ح�ضن الرداد: دور �ضابط 
ال�ضرطة تطلب مني 

تدريبات بدنية قا�ضية

• لي�ست املرة الأوىل التي تقدم فيها دور �سابط، اأمل 
اأن ال�سخ�سية موجودة يف  تقلق من هذا، خ�سو�سا 

اأكرث من عمل خالل رم�سان؟
الأعمال  يف  ال�سابط  �سخ�سية  تقدمي  تكرار   -
باملعاجلات  ع����ام  ب�����س��ك��ل  م��رت��ب��ط  ال���درام���ي���ة 
ال�سابط جزءاً  تقدم، ويكون  التي  املختلفة 
ط��ب��ي��ع��ي ومنطقي  الأم������ر  وه�����ذا  م��ن��ه��ا، 
التي تر�سد  بالن�سبة لالأعمال الدرامية 
ال����واق����ع، وه���ن���اك ���س��ب��اط ي��ع��م��ل��ون يف 
جمالت خمتلفة، ب�سبب تعدد الإدارات 
كل  اأن  ك��م��ا  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزارة  داخ����ل 
بالطريقة  ال�سخ�سية  ي��ق��دم  مم��ث��ل 
الذي  املو�سوع  وتخدم  تنا�سبه  التي 
ي���ق���دم���ه، ف���ه���ن���اك م����ن ي���رك���ز على 
اجل���ان���ب الج���ت���م���اع���ي، واآخ�����ر على 
اجل���ان���ب امل���ه���ن���ي، و���س��خ�����س��ي��ت��ي يف 
دور  ع��ن  خمتلفة  عيان"  "�ساهد 
ال�سابط الذي قدمته من قبل يف 
وخمتلفة  مريي"،  "جوازة  فيلم 
التي  ال�������س���اب���ط  ���س��خ�����س��ي��ة  ع����ن 

ظهرت يف اأي عمل درامي اآخر.
ال�سخ�سية  ت���ط���ل���ب���ت  ه�����ل   •
للتعامل  ج�������س���دي���ا  حت�������س���ريا 

خ�سو�سا مع م�ساهد الأك�سن؟
ا�ستغرق  الأم��ر  وه��ذا  بالتاأكيد، 
ف��������رتة ط����وي����ل����ة ق����ب����ل ب����داي����ة 
ال�سخ�سية  فطبيعة  الت�سوير، 
ت��ط��ل��ب��ت مني  اق���دم���ه���ا  ال����ت����ي 
بداأتها  قا�سية  بدنية  ت��دري��ب��ات 
اأ�ستطيع  ح��ت��ى  م��ب��ك��ر،  وق���ت  يف 
خ�سو�سا  لئ��ق،  ب�سكل  تقدميها 
اأنني مل اأحتم�س لفكرة ال�ستعانة 
م�ساهد  م��ن  اأي  لتنفيذ  بدوبلري 
الأك�سن التي قدمتها يف العمل، 
وتعر�ست يف بع�سها لالإ�سابة 
اأ�سبحت  اأن�����ن�����ي  ل�����درج�����ة 
ج�سدي  يف  الآلم  اأع����اين 
ب�سكل كبري نتيجة بع�س 
تنفيذ  خالل  الإ�سابات 
لكن  امل�������س���اه���د،  ه�����ذه 
تنفيذي  م�����س��داق��ي��ة 
لها واقتناع اجلمهور 
اأث������ن������اء امل�������س���اه���دة 
بها  اأق��������وم  ب���اأن���ن���ي 
جتعلني  ب��ن��ف�����س��ي 
�سعابها  اأحت����م����ل 
وت������دري������ب������ات������ه������ا 

ال�ساقة.
التح�سري  • لكن 
يبداأ  مل  ل��ل��ع��م��ل 
كيف  متاأخراً،  اإل 
مت��ك��ن��ت م���ن هذا 

الأمر؟
الأم����������ر  ه����������ذا   -
على  �سحيح  غري 

املا�سي،  ال�سيف  منذ  ل��ل��دور  فا�ستعداداتي  الإط���الق، 
م�ساريعي  تفا�سيل  عن  احلديث  اأح��ب  ل  بطبعي  لكن 
اجلديدة اإل بعد بداية الت�سوير ومع اقرتاب العر�س، 
ي�سعر  األ  بينها  من  اأ�سباب  بعدة  مرتبط  الأم��ر  وه��ذا 
ب���اأن العمل ق���دمي، وا���س��ت��غ��رق وق��ت��ا طويال،  اجل��م��ه��ور 
بالإ�سافة اإىل اأنه اأحيانا يكون هناك تغيريات لتقدمي 
و"�ساهد عيان" من بني  بها،  يليق  ب�سكل  عمل حمدد 

الأعمال التي ا�ستغرقت وقتاً يف التح�سري والكتابة.
متاأخراً؟ الت�سوير  بداأ  ملاذا  • اإذاً، 

ب�سكل  للعمل حقه  التح�سري  ياأخذ  اأن  - حر�سنا على 
تر�سيح  الكتابة حتى  ب��داأ من مرحلة  اأم��ر  وه��و  كامل، 
جرى  التح�سريية  اجل��ل�����س��ات  وخ���الل  ال��ع��م��ل،  ف��ري��ق 
التفاق على كل التفا�سيل اخلا�سة بالت�سوير، وبداأنا 
بعدما انتهيت من م�سرحيتي "لوكندة الأوبا�س"، وحتى 
امل�سل�سل  ع��ن  اأحت���دث  امل�سرحي مل  ف��رتة عملي  خ��الل 
اأن يتم الإع��الن بعد بداية الت�سوير، وهو  لرغبتي يف 

ما حدث بالفعل.
مع  للحديث  الفنانون  فيها  يلجاأ  الأدوار  بع�س   •
العمل،  يف  مهنتهم  نف�س  يعملون  حقيقيني  اأ�سخا�س 

فهل حدث هذا الأمر؟
وحتدثت  بالفعل،  ح��دث  عيان"  "�ساهد  جت��رب��ة  يف   -
واأ�سدقائي وتناق�ست معهم يف  مع �سباط من معاريف 
وهذه  وال�سخ�سية،  بالعمل  اخلا�سة  التفا�سيل  بع�س 
يف  ال�سخ�سي  امل�ستوى  على  كثرياً  اأفادتني  التفا�سيل 

اإ�سافة ب�سمة وروح لل�سخ�سية.
"�ساهد  الكوميديا بتجربة  البتعاد عن  • هل ق�سدت 

عيان"؟
- اتبع نف�س املنهج يف حياتي دائماً، فاأنا اأرف�س ح�سري 
ه��و �سبب  الأم���ر  الأدوار، وه���ذا  يف نوعية حم���ددة م��ن 
ومتنوعة،  ج��دي��دة  اأع��م��ال  تقدمي  يف  امل�ستمرة  رغبتي 
فعندما قدمت الكوميديا للمرة الأوىل مل يكن يتوقعها 
مني كثريون، وهذه املرة اأقدم عمل اأك�سن خمتلفا، وهو 
اأدواري با�ستمرار  عمل جاد، و�ساأحر�س على التنوع يف 
العمل  وطبيعة  والرومان�سية،  والكوميديا  اجلادة  بني 
الدرامي متنحك اأحياناً فر�سة لتقدمي اأكرث من تيمة 
خالل الأحداث، ب�سبب عدد احللقات، فمثاًل يف "�ساهد 

عيان" ت�ساهد الأك�سن والت�سويق.
يف  م�ساركتك  عن  فنانات  اعتذار  عن  اأخبار  • ترددت 

العمل خالل فرتة الرت�سيحات؟
ال��ت��ي حدثت،  ال�سائعات  ب��ني  م��ن  اأي�����س��اً  - ه��ذا الأم���ر 
اأن بع�س الأعمال تتعر�س لالعتذارات، لكن  و�سحيح 
يف جتربة "�ساهد عيان" وافقت ب�سمة وهنا �سيحة على 
العمل، والأدوار مكتوبة ومنا�سبة لهما ب�سدة، واأجادتا 

يف تقدميها، فهما اإ�سافة حقيقية للعمل.
• ثمة اأخبار حتدثت عن م�سكالت يف اللحاق بال�سباق 

الرم�ساين؟
- ل ي��ت��ج��اوز الأم����ر ح���دود ال�����س��ائ��ع��ات ال��ت��ي تالحقنا 
ك��ف��ن��ان��ني ب��ا���س��ت��م��رار، ف��ك��م��ا ذك����رت ل���ك ع��م��ل��ن��ا ب�سكل 
الت�سوير  الت�سوير، وخالل  قبل  امل�سل�سل  مطول على 
قمنا  اأن��ن��ا  با�ستثناء  ت��ذك��ر،  م�سكالت  لأي  نتعر�س  مل 
باإجراء بع�س التعديالت واإلغاء م�ساهد كان يفرت�س 
فر�ست  التي  الظروف  ب�سبب  م�سر،  خ��ارج  ت�سويرها 
مي�س  مل  الأم������ر  وه�����ذا  "كورونا"،  ف���ريو����س  ن��ت��ي��ج��ة 
الأعمال،  م�سل�سلي فقط، ولكنه �سمل عددا كبريا من 
بالإجراءات  وقمنا  الأمر  تعاملنا مع  للدراما  وك�سناع 

مبواعيد  الل���ت���زام  ميكننا  ح��ت��ى  ال���الزم���ة،  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
العر�س املحددة �سلفاً، وحتى الآن مازلنا نقوم بت�سوير 
املعرو�سة  الأعمال  فاأغلب  طبيعي،  اأمر  وهو  امل�سل�سل، 
لتزال يف البالتوهات، وهو اأمر اعتدنا عليه يف ال�سباق 

الرم�ساين.
التي  الأعمال  قلة  من  ا�ستفاد  العمل  اأن  ترى  هل   •

�ساركت يف ال�سباق الرم�ساين؟
وحتى  رم�سان،  ال��وق��ت يف  ط��وال  م��وج��ودة  املناف�سة   -
ه���ذا ال���ع���ام، ���س��ح��ي��ح اأن���ن���ي ���س��ع��رت ب��ال�����س��ي��ق لت�سرر 
بال�سباق  ال��ل��ح��اق  على  ق��درت��ه��ا  وع���دم  الأع��م��ال  بع�س 
قوية  جميعها  املعرو�سة  الأع��م��ال  اأن  اإل  الرم�ساين، 
ان  املناف�سة، واحلقيقة  ق��وة  زاد م��ن  م��ا  ومم��ي��زة، وه��و 
اأ�ستطع  ل  جعلني  رم�����س��ان  يف  ب��ال��ت�����س��وي��ر  ان�����س��غ��ايل 

متابعة الأعمال املعرو�سة.
لك؟ بالن�سبة  املف�سل  الدرامي  اللون  • ما 

هذا  لكن  ال�سخ�سي،  امل�ستوى  على  الكوميديا  اأح��ب   -
الأمر لن يجعلني حم�سورا فيها، لأنني اأرغب يف تنوع 

الأدوار، وهذا هو الأهم بالن�سبة يل.
اجلديدة؟ ال�سينمائية  م�ساريعك  عن  • ماذا 

- اأو�سكت على النتهاء من ت�سوير دوري يف فيلم "تواأم 
بحرفية  واملكتوب  املميزة  التجارب  من  وه��و  روحي"، 
وينتمي  قراءته،  منذ  جذبني  والعمل  �سيقة،  وطريقة 
اإىل نوعية الأفالم الكوميدية الرومان�سية، و�سيعر�س 

يف ال�سالت ال�سينمائية خالل ال�سيف بعد انتهاء اأزمة 
"كورونا"، واأترقب رد الفعل عليه، كما اأن لدي م�سروعا 
اأك�سن كوميدي �ساأقوم بالعمل عليه خالل  اآخر لفيلم 
الفرتة املقبلة، وهو من امل�ساريع التي ا�ستغرقت وقتاً يف 
حت�سريها، خ�سو�سا اأننا اأجرينا تعديالت كثرية حتى 

ن�سل اإىل اأف�سل �سورة.
م�ساهدة  على  يقبل  لي��زال  اجلمهور  اأن  ترى  هل   •

الأفالم الرومان�سية؟
افتقدناها  كنا  واإن  الرومان�سية  فالأفالم  بالتاأكيد،   -
ف����رتة يف ال�����س��ي��ن��م��ا ف��ه��ي م���ن الأع����م����ال ال���ت���ي يحبها 
حمفزا  يكون  م��ا  دائ��م��اً  احل��ب  اأن  خ�سو�سا  اجلمهور، 
للفيلم  �سبب حما�سي  الأم��ر  لالإن�سان يف حياته، وهذا 
بنف�س  اجل��م��ه��ور  ي�ستقبله  اأن  واأمت��ن��ى  ق���راءت���ه،  ف���ور 

طريقة حما�سي للتجربة عند قراءة ال�سيناريو.
م�ساريعك  يف  اإمي���ي  زوج��ت��ك  م��ع  ت��ت��ع��اون  مل  • مل���اذا 

اجلديدة؟
ب�سكل  تنا�سبنا  التي  التجربة  ره��ن  اإمي��ي  مع  عملي   -
اأعمال  ت��ق��دمي  اأي�����س��اً  ان��ن��ا ق�سدنا  واحل��ق��ي��ق��ة  ك��ام��ل، 

منفردة كنوع من التغيري،
 وحتى يكون هناك ا�ستياق من اجلمهور مل�ساهدتنا معاً، 
يرانا  اجلمهور  اأن  ل�سيما  اأي�����س��اً،  مهمة  نقطة  وه��ذه 
اأن نحافظ على هذا النجاح  ثنائيا فنيا ناجحا، ولبد 

والثقة املوجودة.

طرحت الفنانة اللبنانية 
ه����ب����ة ط�����وج�����ي اأج�������دد 
)روح  الغنائية  اأعمالها 
فيديو  ب�سكل  ق��م��ر(،  ي��ا 
كليب م�سور تظهر فيه 
رومان�سية.  ب��ح��ال��ة 
وت���ن���ت���م���ي الأغ���ن���ي���ة 
م����و�����س����ي����ق����ى  اإىل 
الأك�������و��������س�������ت�������ي�������ك، 
الآلت  ب���ت���ج�������س���ي���د 
مل�سات  م��ع  اخل�����س��ب��ي��ة 
والبيانو،  الكمان  عزف 
الآلت  عن  ال�ستغناء  مع 
 واملو�سيقى الإلكرتونيك.  

واأع��������رب��������ت ط�����وج�����ي عن 
فكرة  ل��ت��ق��دمي  ح��م��ا���س��ه��ا 
خمتلفة  م���و����س���ي���ق���ي���ة 
ع��������ن امل������ع������ت������اد خ�����الل 
بطابع  تت�سم  الأغ��ن��ي��ة 
بالتكال  الأكو�ستيك، 
 على رباعي الوتريات 
قائلة:  وال���ب���ي���ان���و، 
عاطفية  )الأغ��ن��ي��ة 

الأحا�سي�س  وجت�سد  ج���دا،  وه��ادئ��ة 
الدافئة يف احلب، وهي اأول مفاجاأة 
ت��ظ��ه��ر تباعا  ث����الث  اأغ���ن���ي���ات  م���ن 
الهادئ  امل��و���س��ي��ق��ي  ال��ن��م��ط  ب��ن��ف�����س 

خالل الفرتة املقبلة(. 
الرحباين  اأ�سامة  املو�سيقار  وت��وىل 
لالأغنية،  املو�سيقي  التوزيع  مهمة 
الهجري مو�سيقي  حيث اختار يزن 
ليقوم  ب���اأم���ريك���ا  م�����س��ت��ق��ر  ����س���وري 
غدي  كتبها  التي  الأغ��ن��ي��ة   بتلحني 
ال���رح���ب���اين، ف��ي��م��ا و���س��ع��ت طوجي 
فكرة وت�سور الكليب، الذي اأخرجه 
نادر مو�سلي، وتن�سغل حاليا بو�سع 
اأغنيتني  ع���ل���ى  الأخ��������رية   مل�ساتها 
ب�سكل  للنور  �ستظهران  جديدتني 

م�سور قريباً.  
م�������ن ن�����اح�����ي�����ة اأخ���������������رى، خ���ا����س���ت 
الدراما  يف  جت��ارب��ه��ا  اأوىل  ط��وج��ي 
ال�سباق  يف  التلفزيونية، مب�ساركتها 
م�سل�سل  ب��ط��ول��ة  ع��ر  ال��رم�����س��اين 
عابد  ال����ف����ن����ان  ب���رف���ق���ة    (ه�����و������س( 
خمتلفني  دوري������ن  وق���دم���ت  ف���ه���د، 

ل�سخ�سيتي )راما ولنا(.

قررت الفنانة رزان مغربي توجيه تركيزها يف الفرتة املقبلة اىل اختيار اأعمال 
درامية و�سينمائية ت�سارك فيها.

وقالت مغربي، يف ت�سريح �سحايف، "اأع�سق التمثيل، واأمتنى العودة 
مرة اأخرى بعد غياب، اأنا اأفتقد الوقوف اأمام الكامريات وتقدمي 
اأعمال فنية، لذلك لن اأجعل اأي �سيء يعرقل طريقي اإىل هذا 
الهدف مرة اأخرى، ل�سيما انني قررت ال�ستقرار يف م�سر 

حتى اأكون جاهزة لتلك اخلطوة".
اأحمد  للنجم  ال�سقا"  "اإغلب  برنامج  مغربي  وقدمت 
املاأخوذ عن فورمات عاملي  املا�سي،  ال�سقا يف رم�سان 
"beat the star"، وتقوم  امل�سابقات  لرنامج 
فكرته حول مناف�سات �سعبة بني جنم الرنامج، 
وه���و اأح��م��د ال�����س��ق��ا، وع����دد ك��ب��ري م��ن النجوم 

ال�سيوف امل�سريني والعرب.
ظهورها  الفنية  مغربي  اأع��م��ال  اآخ��ر  وك��ان 
ك�سيفة �سرف يف فيلم "خط املوت"، الذي 
ع��ر���س ال��ع��ام امل��ا���س��ي، وه��و ف��ك��رة �سحر 
ع�����س��ام، وت��األ��ي��ف واإخ����راج حممد عادل، 
ح�سني  �سالح  واأحمد  غ��امن  عال  وبطولة 
ورمي البارودي وعبد الإمام عبداهلل وحممد �سليمان واإجني خطاب وبا�سم قهار 

وعمرو ممدوح.

�صارك الفنان ح�صن الرداد يف ال�صباق الرم�صاين عرب م�صل�صله اجلديد "�صاهد 
احلوار،  هذا  ويف  ال�صرطة.  �صابط  �صخ�صية  خالله  من  قدم  الذي  عيان"، 

يتحدث عن امل�صل�صل وكوالي�صه وال�صائعات التي اأحاطت به، باالإ�صافة اإىل م�صروعه ال�صينمائي اجلديد... فماذا قال؟..

هبة طوجي رومان�ضية
 يف )روح يا قمر( 

رزان مغربي: اأع�ضق 
التمثيل واأفتقد 

الوقوف اأمام الكامريا
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اأطعمة غنية بالزنك يجب 
تناولها.. تعرف عليها

ن�سرت �سحيفة "ديلي ميل" الريطانية تقريرا عن ت�سور بع�س النا�س اأن 
الفائدة الوحيدة اأو الرئي�سية لعن�سر الزنك، هي توفري احلماية من اأ�سعة 
الكثري  املعدن  لهذا  اأن  ثبت  ولكن  ال�سواطئ،  على  التواجد  عند  ال�سم�س 
من الفوائد التي ميكن اأن تعود باأمور اإيجابية عديدة على اجل�سم، �سرط 
الهتمام بتناول الأطعمة الغنية به لإن اجل�سم ل يفرزه اأو يخزنه، ويجب 

البحث عن م�سادره وتناولها.
وعلقت على ذلك اآمي جورين اأخ�سائية التغذية مبدينة نيويورك بقولها: 
"يلعب هذا املعدن الذي يتم جتاهله يف الغالب دوًرا مهًما يف تعزيز اجلهاز 
على  احل��ف��اظ  يف  يفيد  كما  الروتينات،  وتوليف  اجل���روح  �سفاء  املناعي، 
مثبتة  ال��زن��ك  لعن�سر  املناعية  ال��ف��وائ��د  اأن  غ��ري  وال��ت��ذوق  ال�سم  حا�ستي 
الرد  ن��زلت  م��دة  م��ن  التقليل  يف  ي�ساهم  اأن��ه  ثبت  فقد  للغاية  وم��وؤك��دة 
اأن الزنك ي�ساهم يف منو اخلاليا امل�سوؤولة عن  و�سدتها بالفعل، كما تبني 
الدفاع عن اجل�سم يف مواجهة املواد ال�سامة اأو الأج�سام الغريبة التي ت�سكل 

تهديدا على ال�سحة".
وفيما يلي قائمة باأبرز الأطعمة الغنية بعن�سر الزنك:

وكذلك  الزنك  من  جرام  ملي   2.2 على  حتتوي  اليقطني:  بذور   -  1
بتلك  غنية  حمية  اتباع  اأن  وات�سح  النباتي،  الروتني  من  ج��رام   8.5

البذور يحد من خطر الإ�سابة ببع�س ال�سرطانات.

األياف قابلة للذوبان، التي حتد من خطر  2 - ال�سوفان: ل يحتوي على 
الإ�سابة باأمرا�س القلب، لكن تبني اأي�سا اأن ن�سف كوب منه يحتوي على 

الزنك. من  جرام  مللي   1.3

باأي طعام  الزنك مقارنة  اأعلى ن�سبة تركيز من  املحار: يحتوي على   - 3
32 مللي ج��رام من  3 مالعق من املحار اخل��ام على  اآخ��ر، حيث حتتوي 

الزنك.

4 - حلم البقر اخلايل من الدهون: يحتوي مقدار منه على 5.7 مللي 
جرام من الزنك.

5 - احلم�س: وهو م�سدر غني بالألياف والروتني ويحتوي الكوب منه 
على 2.5 مللي جرام من الزنك.

2 مللي جرام  ال�سوداء: يحتوي الكوب املطهي منها على  الفا�سوليا   - 6
من الزنك.

مللي   1.5 على  مالعق   7 مقدار  يحتوي  الد�سم:  قليل  الزبادي   -  7
جرام من الزنك.

من  ج��رام  مللي   1.5 من  اأك��رث  على  منه  امللعقة  حتتوي  الكاجو:   -  8
الزنك.

االأخطل؟  كلمة  معنى  • ما 
الأخطل هو طويل الأذنني.

باالعراب؟  نق�صد  • ماذا 
اعطاء الكلمة حقها من الرفع والن�سب واجلر 

اأ�صلها؟  وما  ب�صت؟  بكلمة  نق�صد  • ماذا 
فار�سي وتعني غطاء الظهر 

ع�صامي؟  كلمة  معنى  • ما 
الذي يبني نف�سه بنف�سه 

الليل؟  وبنات  الفكر  بنات  هن  • من 
بنات الفكر الآراء وبنات الليل الأحالم 

حتمل   �� القنفذ  ي�سبه  اأمريكي  جنوب  حيوان  وهو   �� الأرماديللو  حيوان  اأنثى  اأن  احليوان  علماء  • لحظ 
وتلد دائما 4 اأجنة من اجلن�س نف�سه ، اأي اأنهم يكونون جميعا اإما ذكورا واإما اإناثا. 

ال�سم�سية  املجموعة  كواكب  ت�سكل  التي   - التبانة(  )درب  جمرة  اأن  اإىل  الفلك  علماء  تقديرات  ت�سري   •
جزءا منها - وجمرة )اندرو ميدا( العمالقة �ستت�سادمان بعد نحو ملياري �سنة 

راأ�سها.  يف  يوجد  الروبيان  �سمكة  • قلب 
�سرعة  اأ�سعاف   3 يوازي  ما  اأي  الثانية  يف  مرتاً   1065 حوايل  تبلغ  الناري  للعيار  الق�سوى  • ال�سرعة 

ال�سوت تقريباً. 
من  �سامة  كيماوية  مادة   200 من  اأكرث  على  يحتوي  ال�سجائر  دخان  اأن  عن  خمريه  بحوث  • ك�سفت 

بينها 43 مادة على الأقل ت�سبب ال�سرطان. 
خالل  الدميقراطية  الكنغو  جمهورية  يف  القدم  لكرة  ملعبا  رعدية  �ساعقة  �سربت  �سنوات،  ب�سع  • قبل 
اأي لعب  اأن تلك ال�ساعقة قتلت جميع لعبي احد الفريقني يف حني مل ي�سب  ، الغريب  اإح��دى املباريات 

من لعبي الفريق املناف�س ب�سوء. 

�سياد ال�سمك
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الكرز 
درا�سة  عنها  ك�سفت 
باأن  حديثة،  علمية 
الكرز  �سرب ع�سري 
اأدوية  ي�سبه تعاطي 
الدم  �سغط  خف�س 

املرتفع.
الباحثون  ووج������د 
من خالل الدرا�سة 
اأكرث  ���س��م��ل��ت  ال��ت��ي 
�سخ�سا   15 م����ن 
ي�����ع�����ان�����ون ارت�����ف�����اع 
اأن  ال��������دم،  ����س���غ���ط 
ال��ذي��ن ���س��رب��وا 60 
الكرز  ملليمرت من 

املخفف باملاء انخف�س لديهم �سغط الدم بن�سبة %7 يف غ�سون 3 �ساعات 
بن�سبة  الدماغية  ال�سكتة  ح���دوث  خطر  خلف�س  كافيا  ه��ذا  وك���ان  ف��ق��ط، 

.23% بن�سبة  القلب  واأمرا�س   ،38%
الدم  �سغط  ارتفاع  اإن  "نورثمريا" الإجنليزية  جامعة  يف  العلماء  وق��ال 
يوؤثر على نحو 5 ماليني �سخ�س يف اإجنلرتا، واإذا ترك دون عالج يزيد من 
وال�سكتة  الكلى  واأمرا�س  القلب  وق�سور  القلبية  بالنوبات  الإ�سابة  خطر 

الدماغية واخلرف.
لأنه  ال��دم  �سغط  على  قوى  تاأثري  لديه  الكرز  اأن ع�سري  العلماء  ويعتقد 
غنى بالأحما�س الفينولية وهو نوع من بني م�سادات الأك�سدة التي حتدث 

ب�سكل طبيعي.

قام العم م�سعود من نومه قبل طلوع ال�سم�س ف�سلى الفجر واأكل لقيمات ب�سيطة و�سرب كوب ال�ساي ال�سود ثم 
خطا اوىل خطواته نحو باب كوخه ال�سغري وهو يقول: ب�سم اهلل.. توكلنا على اهلل الرزاق مق�سم الرزاق.

 وم�سى يرتل بع�س ايات الذكر احلكيم حتى و�سل اإىل مكانه املعتاد الذي يحبه على ال�ساطئ وجل�س ليلقي 
ب�سنارته الب�سيطة اإىل املاء وينتظر فرج اهلل حتى مرت دقائق ودقائق وبداأت ال�سنارة تهتز واح�س بثقلها وقال: 
ي�ستطيع �سحبها وو�سعها يف عربة خ�سبية  ان  �سمكة كبرية، اح�س بذلك، ومرت دقائق قبل  انها  �ساء اهلل  ما 

�سغرية يجرها وراءه يحمل فيها ا�سماكه.
 وهكذا تكرر الو�سع معه كل ب�سع دقائق تهتز ال�سنارة لتخره بوجود �سمكة لي�سحبها ويجدها كبرية وكاأنها 

تغازله بحب وتر�سل له قبالتها مع تلك ال�سماك .
وع��اد يف  اغرا�سه  قام وحمد اهلل وجمع  يكفيه،  الوفري ورزق  وامتالأت عربته باخلري  ان مر وقت كاف  وبعد 
طريقه اإىل ال�سوق، فباع ما معه وك�سب كثريا وا�سرتى طلبات بيته واولده وعاد ما�سيا لبيته يرتل ايات من 
القراآن الكرمي حمدا و�سكرا هلل ، فوجد يف طريقه جاره الغني عبد اهلل وهو يقف ويف يده مبلغ كبري ك�سبه يف 

ذلك اليوم لأنه �ساحب مركب.
 فاأخذ يراقبه وهو يدفع للعمال اجورهم ثم يدفع للميكانيكي الذي ي�سلح له املركب ويدفع �سرائب احلكومة 
ويدفع.... اآه انه دفع كثريا.. ما هذا! مل يتبق معه غري مبلغ ب�سيط .. رمبا ميلك احلاج م�سعود يف يده الن 
اكرث منه بقليل.. �سبحانك يا رزاق يا موزع الرزاق لو كان عندي مركب كهذه لنفدت نقودي على كل هوؤلء ومل 
يبق معي ما اأردته ان يكون يل حقا.. اإن كل حي يف هذه الدنيا ياأخذ ن�سيبه واحلمد اهلل.. و�سم �سنارته ل�سدره 

وكاأنه يتمنى من اهلل ان يبقيها له فهي مركبه الذي يعتمد عليه يف رزقه ورزق عياله.

فريو�س  اأع��را���س  اأح��د  يكون  ق��د  الن�سفى  ال�سداع 
كورونا، لكن ال�سداع الناجت عن كوفيد 19 يختلف 
ب�سكل كبري عن ال�سداع الن�سفي العادي، وقد ي�سعر 
الكثري من النا�س بالقلق ال�سديد عند الإ�سابة باأى 
�سداع اأو اأمل يف الراأ�س، فما هو الفرق بني ال�سداع 
كورونا،  اأع��را���س  كاأحد  وال�سداع  ال��ع��ادي  الن�سفي 
التالية،  ال�سطور  يف  عليه  التعرف  ن��ح��اول  م��ا  ه��ذا 

وفقاً ملوقع " cnn" الأمريكي.
ق���ال ال��دك��ت��ور م���ريل دي��ام��ون��د، ال��رئ��ي�����س والع�سو 
"ال�سداع  اإن  �سيكاجو،  ال�سداع يف  عيادة  املنتدب يف 
Covid-19 يختلف ب�سكل كبري عن  الناجت عن 
فريو�س  �سداع  اأن  حيث  العادى،  الن�سفي  ال�سداع 
كورونا يكون �سديداً للغاية مع اإح�سا�س بال�سغط يف 

الراأ�س وعادة ما يزداد �سوًءا مع ال�سعال واحلمى".

املناعة  نظام  يعمل  عندما  الإح�سا�س  ه��ذا  يحدث 
كيميائية  م��واد  ويطلق  للفريو�س،  ا�ستجابة  لدينا 
 ، اللتهاب  ال�سيتوكينات  تنتج  ال�سيتوكينات،  ت�سمى 
الذي ُينظر اإليه على اأنه اأمل من الق�سرة الدماغية. 
يظهر  العادي  الن�سفي  ال�سداع  اإن  دياموند  وق��ال 
ي���رتاوح بني  اأمل خ��اف��ق  م��ع  ب�سكل خمتلف مت��اًم��ا، 
ح�سا�سية  ي�ساحبه  اأن  وميكن  املتو�سط   وال�سديد، 

لل�سوء وال�سو�ساء والقيء.
ال�سداع  لو�سف  طريقة  اأف�سل  "اإن  داميوند:  قال 
باأن  ي�سعر  املري�س  يجعل  ���س��داع  اأن��ه  ه��و  الن�سفي 

دماغه كبرية جًدا بالن�سبة اإىل جمجمته."
املر�سى  من  للعديد  " بالن�سبة  دياموند:  واأ���س��اف 
و  �ساعات،   8 ال�سداع  م��ن  الأمل  دورة  ت�ستمر  ق��د   ،
12 �ساعة، و 14 �ساعة ، ولكن بعد زوال ال�سداع ، 

يكون لديهم �سبابية معرفية وعدم اإدراك وال�سعور 
باحل�سا�سية  ال�سعور  يف  ي�ستمرون  وق��د  ب��اخل��م��ول 
الكاملة  العملية  ت�ستغرق  وقد  الغثيان  اأو  اخلفيفة 

لبع�س حالت ال�سداع الن�سفي عدة اأيام".
وق��ال��ت ال��دك��ت��ورة را���س��ي��ل ك��ومل��ان، م��دي��رة برنامج 
ال�سداع منخف�س ال�سغط يف مدر�سة اإيكان للطب، 
اأن  يبدو   ،Covid-19 ب�  الإ�سابة  ح��الت  اإن��ه يف 
اأكرث حالت ال�سداع خطورة هي الأ�سخا�س الذين 

يعانون من م�ساعفات املر�س اخلطرية.
يعانون  الذين  املر�سى  اأن  يبدو   " كوملان  واأ�سافت 
م��ن م�����س��اع��ف��ات ���س��دي��دة ف��ى ال��رئ��ة وي��ك��اف��ح��ون يف 
لديهم  يكون  اأن  اإىل  املركزة مييلون  العناية  وح��دة 
ومنها  لكورونا  املعقدة  الع�سبية  امل�ساعفات  اأك��رث 

ال�سداع ال�سديد."

كيف تعرف اأن ال�ضداع الن�ضفى اأحد اأعرا�ش كورونا؟

النا�س ي�صاهدون االألعاب النارية فوق ن�صب وا�صنطن التذكاري خالل احتفاالت عيد اال�صتقالل يف وا�صنطن. )رويرتز(


