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الرئة احلديدية حلل اأزمة نق�س اأجهزة التنف�س
ت��ط��وي��ر ن�سخة ح��دي��ث��ة م��ن جهاز  ع��ل��ى  ب��ري��ط��ان��ي��ون،  ع��ل��م��اء  يعكف 
املا�سي،  القرن  يف  ا�ستخدم  ال��ذي  ال�سالب"،  "ال�سغط  ذي  التنف�س 
احلا�سل  النق�س  لتخفيف  م�سعى  يف  احلديدية"،  ب�"الرئة  وع��رف 

على م�ستوى اأجهزة التنف�س اال�سطناعي، يف كثري من دول العامل.
واأ�سحت دول العامل، موؤخرا، يف �سباق مع الزمن لتاأمني اأجهزة التنف�س 
اال�سطناعي التي يحتاجها امل�سابون بفريو�س كورونا امل�ستجد الذي 

يوؤدي اإىل �سعوبات يف التنف�س لدى ال�سخ�س املري�س.
اأن  للطب  �سيتيح  فاإنه  بالنجاح،  العلمي  املجهود  هذا  تكلل  حال  ويف 
ي�سعف من يعانون �سعوبات يف التنف�س، بتكلفة اأقل، ومن دون انتظار 
احل�سول على اأجهزة التنف�س اال�سطناعي. ودخل العامل يف اأزمة نظرا 
اال�سطناعي،  التنف�س  اأجهزة  با�ستخدام  حتيُط  التي  التعقيدات  اإىل 
فهي غالية، وتتطلب تدريب الطواقم الطبية ب�سكل مكثف، وفق ما 

ذكر موقع "نيو اأطل�س" املتخ�س�س باالأخبار التقنية والعلمية.
ولفهم الفرق بني جهاز التنف�س اال�سطناعي وبني الرئة احلديدية، 
بجهاز  يعرف  حاليا  ن�ستخدمه  ال��ذي  االأول  اأن  اإىل  االإ���س��ارة  جت��در 
ال��ت��ه��وي��ة ب��ال�����س��غ��ط االإي���ج���اب���ي امل��ت��ق��ط��ع، وي��ع��م��ل م���ن خ����ال �سخ 
على  املري�س  ي�ساعد  حتى  ال��رئ��ة،  �سوب  مبا�سر  ب�سكل  االأوك�سجني 
"�سالب  التنف�س  اأي جهاز  بالرئة احلديدية  لكن ما يعرف  التنف�س، 
ال�سغط" يقوم بالعك�س متاما. وجرى اقرتاح الرئة احلديدية الأول 
�سيغته  وقتئذ، يف  اجل��ه��از،  وك��ان  ع�سر،  ال�سابع  ال��ق��رن  خ��ال  م��رة، 

االأوىل، �سبيها بربميل اأ�سطواين ي�سع املري�س ب�سكل كامل.

الرئي�س التنفيذي لتويرت يتربع مبليار دوالر 
مليار  مببلغ  تويرت  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  دور���س��ي  ج��اك  تعهد 
���س��ارك يف  ال��ت��ي  ل��ل��م��دف��وع��ات  ���س��ك��وي��ر  ���س��رك��ة  دوالر م��ن ح�سته يف 
املرتبطة  االإغ��اث��ة  ج��ه��ود  مت��وي��ل  يف  للم�ساعدة  وي��راأ���س��ه��ا  تاأ�سي�سها 
بجائحة فريو�س كورونا. وقال دور�سي يف �سل�سلة من التغريدات على 
تويرت اإن املبلغ ميثل نحو 28 باملئة من ثروته و�سيتربع به ل�سندوق 
اأن�ساأه والذي �سريكز اهتمامه الحقا  )�ستارت �سمول( اخلريي الذي 

على الدخل االأ�سا�سي العاملي و�سحة الفتيات وتعليمهن.
وقال دور�سي اإن جميع التربعات من واإىل ال�سندوق �ست�سبح معلنة 
للجمهور من خال وثيقة علنية. ويحر�س دور�سي منذ �سنوات على 

عدم االإعان عن تفا�سيل اأعماله اخلريية.
وتقدر جملة فورب�س ثروة دور�سي ال�سافية بنحو 3.3 مليار دوالر. 
تويرت  ول��ي�����س  �سكوير  ���س��رك��ة  ي��ت��ربع بح�سته يف  اإن���ه  دور���س��ي  وق���ال 
املدفوعات  التي تعمل يف جمال  ال�سركة  اأك��رب يف  الأن��ه ميتلك ح�سة 
اإ�سابة  األف   380 اأكرث من  املتحدة  الواليات  و�سجلت  االإلكرتونية. 

بفريو�س كورونا فيما ارتفع عدد الوفيات فيها لنحو 12300.

هل تقي اللقاحات امل�ضادة لاللتهاب الرئوي من كورونا؟
النا�س، ودح�س  الن�سائح ال�سحيحة لعامة  يف حماولة منها لتقدمي 
املفاهيم  وت�سحيح  "كوفيد19-"  وب���اء  بتف�سي  املتعلقة  ال�سائعات 
املغلوطة، توا�سل منظمة ال�سحة العاملية تقدمي ردودها على "املفاهيم 

اخلاطئة" املرتبطة بالوباء على من�ستها يف االإنرتنت.
اأو عاج لفريو�س كورونا  املرتبطة بوجود لقاح  الت�ساوؤالت  ومن بني 
األف �سخ�س حول العامل، ردت   75 اجلديد، الذي ت�سبب بوفاة نحو 
امل�سادة  باللقاحات  يتعلق  ا�ستف�سار  على  العاملية  ال�سحة  منظمة 
امل�سادة  ال��ل��ق��اح��ات  تعمل  "هل  ال�����س��وؤال:  وك���ان  ال���رئ���وي.  ل��ال��ت��ه��اب 

لالتهاب الرئوي على الوقاية من فريو�س كورونا اجلديد؟"
اإن  ال�سوؤال  ردها على هذا  العاملية يف معر�س  ال�سحة  وقالت منظمة 
هذه اللقاحات ال توفر الوقاية من الفريو�س الفتاك، الذي اأ�ساب اأكرث 
1.3 مليون �سخ�س يف خمتلف اأنحاء العامل. واأو�سحت املنظمة  من 
الرئوية  املكورات  الرئوي، مثل لقاح  امل�سادة لالتهاب  "اللقاحات  اأن 
ولقاح امل�ستدمية النزلية من النمط ’ب‘، ال توفر الوقاية من فريو�س 
كورونا اجلديد". واأ�سافت اأن فريو�س كورونا جديد متاما وخمتلف، 
م�سددة على اأنه يحتاج اإىل لقاح خا�س به. وقالت اإن الباحثني يعملون 
ال�سحة  منظمة  واأن  "كوفيد19-"،  لوباء  م�ساد  لقاح  تطوير  على 
اأن هذه  م��ن  ال��رغ��م  "على  اأن���ه  وتابعت  ه��ذه اجل��ه��ود.  ت��دع��م  العاملية 
اللقاحات غري فعالة �سد فريو�س كورونا اجلديد، فاإنه ُيو�سى ب�سدة 

باحل�سول على التطعيم �سد االأمرا�س التنف�سية حلماية �سحتكم".
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وات�ضاب يفر�س قيودا لتطويق 
وباء االأخبار امل�ضللة

التي  الر�سائل  توجيه  اإع���ادة  خا�سية  على  ق��ي��وده  وات�����س��اب،  تطبيق  ���س��دد 
كل  يف  فقط  واح��دة  ر�سالة  توجيه  ب��اإع��ادة  ليقيدهم  مل�ستخدميه،  يتيحها 
حمادثة، وذلك بعد قفزة يف ر�سائل ت�سم ن�سائح طبية وهمية منذ بداية 
اأزمة فريو�س كورونا امل�ستجد. وحذرت منظمة ال�سحة العاملية مما و�سفته 
التوا�سل  �سركات  املعلومات" امل�سللة، فيما طلبت احلكومات من  "وباء  ب� 

االجتماعي اأن تتخذا املزيد من االإجراءات ملواجهة امل�سكلة.
وقال وات�ساب، الذي ي�ستخدمه اأكرث من ملياري �سخ�س حول العامل، اإنها 
اأع��داد الر�سائل التي  "زيادة كبرية" يف  نفذ التغيري اجلديد بعد اأن ر�سد 

يعاد توجيهها منذ بداية جائحة كورونا.
اأن  الر�سائل  ه��ذه  انت�سار  الإبطاء  املهم  من  اأن  "نعتقد  التدوينة:  واأوردت 

نحافظ على وات�ساب كمكان للمحادثات اخلا�سة."
وقال متحدث با�سم ال�سركة اإن القيد اجلديد �سيظل �ساريا اإىل اأجل غري 

م�سمى، بح�سب ما نقلت رويرتز.
خا�سية  على  قيودا  تدريجي  ب�سكل  التطبيق  يفر�س   ،2018 ع��ام  ومنذ 
اإعادة توجيه الر�سائل التي يقدمها، بعد اأن اأثارت �سائعات على من�ستها يف 

الهند موجة من ال�سجار اجلماعي واأدت اإىل وقوع وفيات.
ومنذ العام املا�سي، كان باإمكان امل�ستخدمني اأن يعيدوا توجيه الر�سالة اإىل 
خم�سة اأفراد اأو جمموعات يف املرة الواحدة، بعد اأن كانتم قيدة يف ال�سابق 
باإعادة االإر�سال 20 مرة. وكان ي�سع اأي�سا اأي ر�سالة تتجاوز اإعادة توجيهها 

حتى خم�س مرات �سمن ر�سائل م�سنفة.

اع�ضار مدّمر ي�ضل اإىل فيجي 
اأم�س  ه��ارول��د �سباح  امل��دّم��ر  االإع�����س��ار  و�سل 
وا�سعاً يف جزر  اأحلق دم��اراً  اإىل فيجي بعدما 
�سليمان واأرخبيل فانواتو يف املحيط الهادئ. 
تراجعت  االإع�سار  �سّدة  اأّن  من  الّرغم  وعلى 
االإطاق،  على  االأق��وى  اخلام�سة،  الفئة  من 
اإىل الفئة الرابعة، لدى مروره قبالة ال�ساحل 
الرئي�سية يف  ليفو، اجلزيرة  لفيتي  اجلنوبي 
له  امل�ساحبة  ال��ري��اح  اأّن  اإال  فيجي،  اأرخ��ب��ي��ل 
اإىل  �سرعتها  و�سلت  اإذ  للغاية  عاتية  ك��ان��ت 
هيئة  اأف���ادت  م��ا  بح�سب  كلم-�ساعة،   240
االأر�ساد اجلوية الوطنية. وحّذرت الهيئة من 
اأقرب  م�ساراً  ي�سلك  اال�ستوائي  االإع�سار  اأّن 
�سابقاً  متوّقعاً  ك��ان  مما  اجل��زي��رة  اإىل  بكثري 
ال�سكان  ونا�سدت  جداً"  "خطراً  يجعله  مّم��ا 
اإىل  اللجوء  اآمنة  غري  م�ساكن  يف  القاطنني 
ال�سلبة.  امل��ب��اين  و�سائر  وامل��دار���س  الكنائ�س 
ولدى مروره يف جزر �سليمان يف مطلع ني�سان-
اأبريل اجلاري اأ�سفر هارولد عن �سقوط 27 
ق��ت��ي��ًا. وم����ّذاك وا���س��ل االإع�����س��ار م�����س��اره يف 
اإىل  الهادئ لتزداد قّوته يوم االثنني  املحيط 
�سانتو،  اإ�سبرييتو  وي�سرب  اخلام�سة  الفئة 
هارولد  وخّلف  فانواتو.  اأرخبيل  جزر  كربى 
اأ�سراراً كبرية يف لوغانفيل، ثاين كربى مدن 
الباد والبالغ عدد �سّكانها 16500 ن�سمة، 
بحدوث  وت�سّبب  مبانيها  م��ن  ع���دداً  دّم���ر  اإذ 

في�سانات.
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الزيوت النباتية 
االأف�ضل للطهي

تتنوع الزيوت النباتية امل�ستخدمة يف الطهي ما بني زيت الذرة، 
والنخيل،  وال�����س��وي��ا،  ال��ه��ن��د،  وج���وز  وال��ك��ان��وال،  ال�سم�س،  ودّوار 
وتختلف  الزيوت �سحية،  ه��ذه  وتعترب  اأخ��رى.  اأن��واع  اإىل جانب 
ا�ستخدامات كل منها ح�سب النكهة ودرجة حرارة الطبخ. وُين�سح 
النوعية  واختيار  العبوة،  على  الغذائية  البيانات  مبراقبة  دائماً 

التي حتتوي على اأقل ما ميكن من الدهون امل�سّبعة اأو ال�سلبة.
النباتية هي االأف�سل للمناعة، وزيت جوز الهند يحارب  الزيوت 

البكرتيا والفريو�سات
النباتية  الزيوت  با�ستخدام  الطهي  اأن  على  بحثية  اأدل��ة  وتوجد 
يقلل خطر االإ�سابة باأمرا�س القلب، كما تدعم هذه النوعية من 
الزيوت جهاز املناعة الأنها حتتوي على كمية جيدة من فيتامني 

االلتهابات. تقاوم  التي  الدهنية  "اأ" و"د" واالأحم�س 
كما يحتوي زيت جوز الهند على اأحما�س دهنية حتارب البكرتيا 

والفطريات والفريو�سات.

تقدير العالقات االجتماعية
�سيدة عجوز  وراء  ���س��ريك  عند  قبل  م��ن  ان��زع��ج��ت  ه��ل 

بطيئة احلركة؟ هل مللت من �سماع الق�سة  نف�سها من 
جارك ال�سبعيني كلما راأك؟ ال يفكر معظمنا بكبار ال�سن 
املجتمع  م��ن  م��رئ��ي  غ��ري  ج��زء  فهم  اليومية،  حياتنا  يف 

كورونا  اأزم���ة  امل�سنني.  رع��اي��ة  دور  يف  اأو  البيت  يف  قابع 
جعلتنا ننظر للم�سنني ب�سكل خمتلف، فهم اأهلنا واأهل 

اأ�سدقائنا، هم من عملوا بجهد يف �سبابهم ليوفروا 
ي�ستحقون من  ول��ذل��ك  ك��رمي��ة،  ح��ي��اة  بعدهم  مل��ن 

االآخرين التقدير واحلفاظ على �سامتهم.
ف��ق��د ظ���ه���رت يف االأون�������ة االأخ�������رية ال���ع���دي���د من 

امل���ب���ادرات مل�����س��اع��دة ك��ب��ار ال�����س��ن غ��ري ال��ق��ادري��ن على 
للم�ساعدة يف  ي��ح��ت��اج��ون  م��ن  اأو  ال��ت�����س��وق مب��ف��رده��م 
ال�سباب  التزم عدد كبري من  املنزل. كما  اأم��ور  تدبري 
بالعزل املنزيل حلماية االأكرب �سناً من خطر االإ�سابة 
بعدوى فريو�س كورونا. وهو ما اأظهر لنا اأنه يف وقت 

االأزمات يحتاج كل منا لاآخر.
ففي ظل االإن�سغال بالعمل واأمور احلياة، قد ين�سى البع�س 
االأهل  مع  �سواء  االجتماعية  عاقاته  اآخ��رون  ويتجاهل 
الواحدة  االأ���س��رة  جتل�س  االآن  اجل��ريان.  اأو  االأ�سدقاء  اأو 
فاالإن�سان  الفرد.  حياة  يف  االأ�سدقاء  قيمة  وتظهر  معاً، 
كائن اجتماعي من الدرجة االأوىل، والعزل احلايل جعل 

البع�س يعيد ترتيب اأولوياته مرة اأخرى.
ومع اإغاق املدار�س ومكوث االأطفال يف املنزل، ت�ستطيع 
االأ�سرية  العاقة  توطيد  يف  الوقت  ا�ستغال  العائات 
اأن�����س��ط��ة جماعية م��ث��ل االأل���ع���اب اأو  ع��ن ط��ري��ق مم��ار���س��ة 
االأ�سرة  اأف��راد  تقرب  االأن�سطة  هذه  الطهي.  اأو  الريا�سة 
من بع�سهم البع�س وقد تكون فر�سة لن�سيان اخلافات 

وحل امل�سكات �سوياً.
 

تقدير اأكرب للمهن االأ�سا�سية
بعد حتول الفريو�س اإىل جائحة غزت العامل، مت اإغاق 
وعندها  االأ�سا�سية،  غري  اخلدمات  تقدمي  اأماكن  جميع 
لي�ست  املجتمع  يف  االأ�سا�سية  املهن  اأن  الكثريون  اكت�سف 
بال�سرورة املهن التي كانوا يعتقدونها. فاالأزمة احلالية 
وبيع  ال�سحة  مب��ج��ال  ال��ع��ام��ل��ني  جميع  اأه��م��ي��ة  اأظ��ه��رت 
املواد الغذائية، اإىل جانب املربيات و�سعاة الربيد. العامل 
امل�سرتك بني هذه املهن هو رواتبها املنخف�سة رغم كونها 

مهن ال غنى عنها يف املجتمع، وقد ت�سفر اأزمة كورونا عن 
تقدير اأ�سحاب هذه املهن اجتماعيا وماديا.

تقدير الطبيعة واحلركة
فقد  ب��ه،  م�سلم  كاأمر  حوله  من  الطبيعة  معظمنا  ي��رى 
منر يوميا مبناظر جميلة ال نلتفت اإليها. لكن مع التزام 
اأغلب دول العامل بالعزل املنزيل، ي�ستاق الكثريون ل�سوء 
ال�سم�س واجللو�س يف حديقة اأو حتت ظل �سجرة. فعندما 
اأعمق،  بطريقة  ال��ه��واء  ن�ستن�سق  االآن،  املنزل  من  نخرج 

ومنتع اأعيننا باألوان الطبيعة لوقت اأطول.
م�سافة  مل�سي  ا���س��ط��رارك  عند  قبل  م��ن  ت�سكو  كنت  واإذا 
طويلة، قد يتغري االأمر بعد اإنتهاء اأزمة كورونا. فاملكوث 
مما  اليومية،  للحركة  ي�ستاقون  كثريين  جعل  املنزل  يف 
ي�ستعمل  اأو  امل��ن��زل  يف  ال��ري��ا���س��ة  مي��ار���س  البع�س  ج��ع��ل 
خال  احتياجاته  ق�ساء  يف  ال�سيارة  م��ن  ب��داًل  ال��دراج��ة 

فرتة العزل املنزيل.
 

ا�ستعمال اأف�سل ل�سبكات التوا�سل االجتماعي
التي  واالإ�ساعات  املوؤامرة  نظريات  وراء  الكثريون  ين�ساق 
يقراأونها على من�سات التوا�سل االجتماعي، كما ال يتقبل 
االآخرين.  مبهاجمة  ويقومون  االآراء  اخ��ت��اف  البع�س 
ال�سلوك،  التح�سن يف هذا  بع�س  االأخ��رية  الفرتة  �سهدت 

اأك����رث اهتماماً  امل���واق���ع  اأ���س��ب��ح م�����س��ت��خ��دم��و ه���ذه  ح��ي��ث 
بني  والتوعية  ال��وق��اي��ة  �سبل  ون�سر  االآخ��ري��ن  مب�ساعدة 

متابعينهم.

اال�ستمتاع بالهدوء والب�ساطة
الكثريين مل�سدر  اأزم��ة كورونا ت�سببت يف فقد  اأن  ال �سك 
مل�ساعدة  اقت�سادية  ح��زم��ا  اأق���رت  ك��ث��رية  وب��ل��دان  رزق��ه��م، 
هناك  املقابل  يف  امل��رح��ل��ة.  ه��ذه  اجتياز  على  املت�سررين 
من كانوا يعانون من ال�سغوط والتوتر �سواء يف عملهم 
اأو درا�ستهم. هوؤالء اأتاح لهم العزل املنزيل بع�س الهدوء 
يف حياتهم، حيث اأعطاهم الفر�سة لابتعاد عن ال�سغط 
اأتاح للبع�س االآخر  اأفكارهم. كما  واإع��ادة ترتيب  اليومي 
حيث  ل��دي��ه��م،  الدفينة  امل��واه��ب  بع�س  اكت�ساف  فر�سة 
فاإذا  لابتكار.  البع�س  يدفع  قد  امللل  اإن  اخل��رباء  يقول 
�سعرت بامللل خال العزل املنزيل قد تكت�سف موهبتك يف 
الطهي اأو الر�سم اأو ت�سميم االأ�سياء. كما ميكنك ا�ستعمال 
درو�س  ح�سور  اأو  ج��دي��دة  لغة  لتعلم  خمتلفة  تطبيقات 

افرتا�سية يف اإحدى اجلامعات.
اأف�سلها.  ه��ي  االأ���س��ي��اء  اأب�سط  ت��ك��ون  االأح��ي��ان  بع�س  ويف 
قراءة  اأو  االأريكة  واال�سرتخاء على  دافئ  فمتعة م�سروب 
امل��رء الإع���ادة �سحن  ك��ل م��ا يحتاجه  ق��د تكون  كتاب �سيق 

طاقته والو�سول للتوازن الداخلي.

ارتفاع اإقبال االأملان 
على املدار�س اخلا�ضة

اإقبال  ك�سفت درا�سة حديثة ازدياد 
اإىل  اأطفالهم  اإر���س��ال  على  االأمل���ان 
امل����دار�����س اخل��ا���س��ة ب�����س��ب��ب تدين 
فيما  احلكومية،  املدار�س  م�ستوى 
حذر �سيا�سي اأملاين بارز من ن�سوء 
جم��ت��م��ع��ات م���وازي���ة يف ك��ث��ري من 

القطاعات باأملانيا.
تزايد االإقبال على املدار�س اخلا�سة 
اأملانيا على نحو ملحوظ، حيث  يف 
االأنباء  ل��وك��ال��ة  درا����س���ة  اأظ���ه���رت 
عدد  يف  م�ستمراً  ت��زاي��داً  االأمل��ان��ي��ة 
ط��اب امل��دار���س اخلا�سة يف بع�س 

الواليات االأملانية.
وبح�سب الدرا�سة ، فاإن طالباً من 
اأملانيا يتعلم  11 طالباً يف  بني كل 
املدار�س  وم��ن  خا�سة.  مدر�سة  يف 
اخل��ا���س��ة يف اأمل��ان��ي��ا م��دار���س تقوم 
تقليدية  غري  تربوية  مناهج  على 
"فالدورف"  ب���ا����س���م  م����ع����روف����ة 
موؤ�س�سات  اأو  و"مونتي�سوري"، 

تعليمية تخ�سع الإ�سراف كن�سي.
وي���ت���ع���ني ع���ل���ى ج���م���ي���ع امل�����دار������س 
اخل��ا���س��ة احل�����س��ول ع��ل��ى موافقة 
واأن  ن�ساطها،  ملمار�سة  الدولة  من 
م��ت��ن��وع��ني، ح�سبما  ت�����س��م ط��اب��اً 
للمدار�س  االأمل������اين  االحت�����اد  اأك����د 
الرتبية  ن��ق��اب��ة  وت����رى  اخل��ا���س��ة. 
للمدرا�س  اأن  االأمل���ان���ي���ة  وال��ع��ل��وم 
"اجتماعياً  ت������اأث������رياً  اخل����ا�����س����ة 
االنق�سام  يف  يت�سبب  ما  انتقائياً"، 

املجتمعي. 
وكان نائب رئي�س الكتلة الربملانية 
كار�سنت  امل�������س���ي���ح���ي  ل���ل���ت���ح���ال���ف 
لينمان قد حذر موؤخراً من ن�سوء 
من  ك��ث��ري  "يف  م��وازي��ة  جمتمعات 
اإىل  اأملانيا"،  م�سرياً  القطاعات يف 
الطبقات  يف  حتى  "اآباء  ي��رى  اأن��ه 
امل��ت��و���س��ط��ة ي��ر���س��ل��ون اأب��ن��ائ��ه��م اإىل 
م�����دار������س خ���ا����س���ة ب�����س��ب��ب ت���دين 

امل�ستوى يف املدار�س احلكومية".

لوحات �ضاعرية لل�ضفات 
التاأملية للطبيعة

م��ن��ذ م��ا ي��ق��رب م��ن ث��اث��ة عقود، 
توما�س  ال���ك���وب���ي  ال���ف���ن���ان  ي��ع��م��ل 
�سان�سيز، على ر�سم مناظر طبيعية 
والغابات  الهادئة  املياه  من  هادئة 
اخل�سراء املليئة بالنخيل ال�ساهق 
وال�سجريات الكثيفة، و ُتعد اأعماله 
الواقعية جزًءا من �سل�سلة طويلة، 
ت��اأم��ل��ي��ة عميقة يف  ت��ظ��ه��ر ���س��ف��ات 
على  �سان�سيز  وكتب  امل�ساهد.  تلك 
موقعه، عن ممار�سته التاأمل اأثناء 
الداخلية  "امل�ساحات  قائًا  عمله 
ال��ت��اأم��ل تتحول  اأع��ي�����س��ه��ا يف  ال��ت��ي 
لوحاتي،  يف  طبيعية  مناظر  اإىل 
وعندما اأر�سم ، اأ�سعر بحالة يطفو 
التاأمل،  خ��ال  وم��ن  ذه��ن��ي،  فيها 
وهي  الطبيعة،  م��ع  احت����اًدا  اأح��ق��ق 

بدورها، تقودين اإىل التاأمل".

اأ�ضياء اإيجابية يف حياتنا اليومية 
ك�ضفت عنها اأزمة كورونا!

يف ظل االأخبار ال�سلبية عن انت�سار فريو�س كورونا يف 
العامل، يعاين معظمنا من القلق واالإحباط. لكن 
لالأزمة جانب م�سيء اأي�سا. فما ما  اأبرز االأ�سياء 

فريو�س  تف�سي  اأزم��ة  اأظهرتها  التي  االإيجابية 
كورونا حول العامل؟
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كيلومرتًا22  50 م�ساحة  على  �سوئية  وحدة   350

بلدية مدينة العني ت�ضيء �ضوارع و ميادين املدينة ال�ضتقبال �ضهر رم�ضان املبارك

يبحث يف التنوع الثقايف ويحتفي بوحدة االإن�سانية

طلبة جامعة نيويورك اأبوظبي ي�ضدرون كتاب اأين منزلنا؟ لالأطفال الالجئني 

بقيمة  10 مليون درهم

جمموعة بن حم تدعم اأ�ضرًا مقيمة يف جماالت ال�ضحة والتعليم وال�ضكن

•• العني - الفجر

ب�����داأت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال��ع��ني ب��ت��زي��ني ����س���وارع املدينة 
ال�ستقبال  متهيداً  ملونة  وت�ساميم  مميزة  باإ�ساءات 
البلدية  ف���رق  ب��ا���س��رت  ، ح��ي��ث  امل��ب��ارك  رم�����س��ان  �سهر 
ب��رتك��ي��ب ال��ت�����س��ك��ي��ات ال��ه��ن��د���س��ي��ة ال��ت��ي غ��ط��ت اأغلب 

�سوارع املدينة الرئي�سة وميادينها العامة.
زينة  ف��ري��ق  رئي�س  ال��ظ��اه��ري  ن��اه��د  املهند�سة  وق��ال��ت 
ما  ال��ع��ني  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ا�ستخدمت  رم�����س��ان،   �سهر 
 50 350 وح��دة م�سيئة متتد على م�ساحة  ي��ق��ارب  
كيلو مرتاً ، �سملت العديد من �سوارع املدينة الرئي�سية 
، ومنطقة املركز االإداري وو�سط املدينة، باالإ�سافة اإىل 

مداخل املدينة، وعدد من  الدوارات، مثل دوار البلدية 
ودوار توام و دوار اجلبل ،  وكذلك التقاطعات ال�سوئية 

الرئي�سة للمدينة.
 واأ�سارت الظاهري اأن اأعمال الزينة التي اأ�سبحت تزين 
التح�سريات  �سبقتها مرحلة من   ، قد  املدينة  �سوارع 
امل��ق��رتح��ة من  واال���س��ك��ال  الت�ساميم  اأف�����س��ل  الخ��ت��ي��ار 
خال فريق عمل خمت�س باال�سافة اىل  التن�سيق مع 
اجلهات املعنية كاإدارات احلدائق و املنتزهات الرتفيهية 
و قطاع البنية التحتية و دائ��رة النقل و ق�سم هند�سة 

املرور .
تركيب   ال���ع���ام   ل��ه��ذا  ال��زي��ن��ة  اع���م���ال  و ت�سمنت  ك��م��ا 
ال�سوئية   الهند�سية  الت�سكيات  من  وا�سعة  جمموعة 

املتجددة والعبارات الدينية م�ستمدة من وحي املنا�سبة 
وم��ع��ربة ع��ن اب��ت��ه��اج ال�����س��ك��ان وامل��ق��ي��م��ني ب��ق��دوم �سهر 
اخلري، و قد مت اختيار االأ�سكال و العبارات ب�سكل دقيق 
بال�سهر  االحتفاء  ط��رق  و  املحلية  البيئة  مع  يتنا�سب 
الف�سيل يف دولة االإمارات و مدينة العني ب�سكل خا�س ، 
واىل جانب الزينات التقليدية  �سملت كذلك ا�ستخدام  
امل�����س��اج��د وال��ه��ال والفواني�س  امل����اآذن وق��ب��اب  اأ���س��ك��ال 

املعربة عن قيم و روحانية �سهر رم�سان .
الزينات  ان ج��م��ي��ع   ، ال��ظ��اه��ري  ذك����رت  وم���ن ج��ان��ب��ه��ا 
تتداخل  و  للطاقة  تكون موفرة  ان  روع��ي  امل�ستخدمة 
واالخ�سر  واال�سفر  االأبي�س  بني  االل��وان  بع�س  فيها 
املدينة  ع��ل��ى  ينعك�س  ج��م��ال��ي��اً  م��ن��ظ��راَ  ي�سفي  مب��ا   ،

ال�سيخ  ���س��ارع  زي��ن��ة  تغيري  �سيتم  و  كما   ، و�سواحيها 
خليفة بن زايد  والتي قد مت االإبقاء على زينتها �سابقاً 
بناء على طلب اجلمهور ، لتتنا�سب مع روحانية  هذه 

املنا�سبة وتعك�س االجواء الرم�سانية .
ت��ه��دف من  ال��ع��ني  بلدية مدينة  ان   ب��ال��ذك��ر  وج��دي��ر 
خال اعمال تركيب زينة ال�سهر الف�سيل و غريها من 
الر�سا لدى  و رفع م�ستوى  املجتمع  املنا�سبات الإ�سعاد 
�سوارع  زينة  تلقى   طاملا  حيث   ، املدينة  زوار  و  �سكان 
ومياديني املدينة اهتمام اجلمهور و يتم االأخذ باآرائهم 
و مقرتحاتهم مبا�سرة  وم��ن خ��ال  ح�سابات مواقع 
املجتمع  م�ساركة  تعزيز  بهدف  االجتماعي   التوا�سل 

وتفعيل دوره . 

•• اأبوظبي - الفجر 

 )ElevatED( "اأ�سدرت جمموعة الطلبة "اإليفايتد
يف جامعة نيويورك اأبوظبي، كتاب يحمل عنوان "اأين 
الاجئني  لاأطفال  خم�س�س  كتاب  وه��و  منزلنا؟"، 
ويتناول  الها�سمية.  االأردن���ي���ة  اململكة  يف  وامل��ع��وزي��ن 
االإن�سانية  بوحدة  ويحتفي  الهجرة  مو�سوع  الكتاب 
املخطط  وم��ن  عاملنا،  به  يتميز  ال��ذي  البيئي  والتنوع 
ممن  طفل  اأن ي�سل الكتاب اإىل ما يقارب ال� 3000 

ترتاوح اأعمارهم بني اخلام�سة وال�سابعة. 
وي�سور كتاب "اأين منزلنا؟"، الذي األفه و�سممه طاب 
جامعة نيويورك اأبوظبي، املنزل كمكان مفعم باحلب 
واأنه لي�س بال�سرورة اأن يكون مكاناً مادياً اأو ملمو�ساً، 
باللغتني  ن�����س��ره  ب�سيط مت  ح����وار  ط��ري��ق  ع��ن  وذل����ك 
املنظمة  عمل  امل�سروع  ويدعم  واالإجنليزية.  العربية 
القراءة"، حيث  "نحن نحب  االأردنية غري احلكومية 
�سيقوم �سفراء القراءة التابعني لها بتوزيع الكتاب على 

االأطفال باال�ستعانة بقاعدة بياناتهم يف االأردن.
2020 م��ن جامعة  امل�����س��روع طالبة دف��ع��ة ع��ام  وق���اد 
الطلبة  جم���م���وع���ة  ورئ���ي�������س���ة  اأب����وظ����ب����ي،  ن���ي���وي���ورك 
اآلغارى  ب���ان  ���س��ارة   )ElevatED( "اإليفايتد" 
املتخ�س�سة يف البحوث االجتماعية وال�سيا�سة العامة 
وامل�����س��رح، وع��م��ل ع��ل��ى ال��ت��األ��ي��ف ك��ل م��ن اإي����ان بري�س 
 2021 ال��غ��ف��ار، طلبة دف��ع��ة ع��ام  ه��وي��ت وم��ل��ك عبد 
االأدب  يف  املتخ�س�سني  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  من 
ال�سور  ت�سميم  على  عمل  بينما  االإبداعية،  والكتابة 
دفعة  من  جينت�سارادزي  دافيت  الطالب  التو�سيحية، 
يت�سمن  حيث  النف�س،  بعلم  املتخ�س�س   2021 ع��ام 
الثقايف  ال��ت��ن��وع  ت���ربز  ع�����س��ر ����س���ورة،   ال��ك��ت��اب خم�سة 

واخل�سائ�س التي متيز املدن حول العامل.
ومن جانبها قالت الطالبة بان اآلغارى: "يظهر كتاب 

تنفيذ  على  اجلامعات  طلبة  اإمكانات  منزلنا؟(  )اأي��ن 
عمل جماعي اإبداعي، وقدرتهم على بناء �سبل التعاون 
مع منظمات حملية لتلبية االحتياجات العاملية امللحة 

مثل التعليم، وامل�ساهمة يف حمو االأمية حول العامل".
ثمانية طلبة  منزلنا؟"،  "اأين  كتاب  اإع��داد  يف  و�ساهم 
جن�سيات  من  اأبوظبي،  نيويورك  جامعة  من  اآخرين 

األيك�س  ه��م:  خمتلفة،  واجتماعية  ثقافية  وخلفيات 
ماركوفا، جود ال�سريف، ماريا خو�سيه األون�سو ريفريا، 
توم جوزيف اأبي �سمرة، مي عواملة، كاوديا غابرييا 
نومان فاليغو، اإفونى فلدماروفة ومرييا فالنتينوفا 
منكوفا، باإ�سراف وتوجيه من حما�سرة اللغة العربية 
وال�سيا�سة  االجتماعية  البحوث  واأ�ستاذة  كتانة،  خلود 
نيويورك  ج��ام��ع��ة  يف  غ���راه���م  ل��ول��ن��ي  ل��ي��ه  ال���ع���ام���ة 

اأبوظبي. 
ومن جانبها، قالت كتانة: "ي�سلط هذا امل�سروع ال�سوء 
ع��ل��ى ال�����دور ال��ن��ب��ي��ل ال����ذي ت��ل��ع��ب��ه ج��ام��ع��ة نيويورك 
الطلبة  يتفاعل  كيف  يعك�س  فهو  العامل،  يف  اأبوظبي 
واملجتمع مع االأحداث العاملية املختلفة خا�سة خال 
م��ن خال  ال��وع��ي  ن�سر  على  يعملون  االأزم����ات، حيث 

تبني خماوف وم�ساعر االأطفال الاجئني".
واأ�سافت خلود: "نتطلع اأن يكت�سب الطلبة يف جامعة 
املجال،  ه���ذا  يف  حقيقية  خ���ربة  اأب��وظ��ب��ي  ن��ي��وي��ورك 
اأف�سل  م��ك��ان��اً  وجعله  ال��ع��امل  م�ساعدة  يف  لي�ساهموا 

للجميع".
منزلنا؟"  "اأين  كتاب  اختيار  اأنه مت  بالذكر  واجلدير 
لعر�سة �سمن العرو�س التقدميية الدولية يف القمة 
حالًيا  تعقد  والتي  العاملية ملحو االأمية لعام 2020، 
 8 )ت��اري��خ  ال��ي��وم  فعالياتها  وتنتهى  االإن���رتن���ت  ع��رب 
املقارن  التعليم  جمتمع  وم��وؤمت��ر  اجل�����اري(،  اأب��ري��ل 
والذي  االإن�����س��ان،  بعد  م��ا  التعليم   :2020 وال���دويل 

�سيعقد طوال �سهر اأبريل اجلاري.
 )ElevatED( "توؤمن جمموعة الطلبة "اإليفايتد
اأداة  ه��و  التعليم  اأن  اأب��وظ��ب��ي،  ن��ي��وي��ورك  ج��ام��ع��ة  يف 
تعمل على متكني  االجتماعي، حيث  للتغيري  حا�سمة 
طلبة اجلامعة من امل�ساركة والعمل يف تعزيز وتنمية 
الطرق  ومب��خ��ت��ل��ف  وامل�����س��ت��ق��ب��ل  احل��ا���س��ر  يف  التعليم 

املتاحة.

•• العني - الفجر

قدمت جمموعة بن حم، دعماً بقيمة 10 
من  املقيمة  االأ�سر  من  لعدد  دره��م  مليون 
التعليم  امل��ح��دود، يف جم��االت  الدخل  ذوي 
اأجل تخفيف  وال�سكن وذلك من  وال�سحة 
ال���ع���بء ع���ن ك���اه���ل ه����ذه االأ�����س����ر وتوفري 

مقومات العي�س الكرمي لها
العامري  ح���م  ب���ن  م�����س��ل��م  ال�����س��ي��خ  واأك������د 
الإمارة  الوطني  اال�ست�ساري  املجل�س  ع�سو 
جمموعة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  اأب��وظ��ب��ي 
اأن قيادة دولة االإم��ارات مل ترتك  بن حم، 
ل�سكان دولتنا  به  الدعم  واإال قدمت  جانبا 
اأن  االآن  ودورن���ا  ومقيمني،  مواطنني  م��ن 
نكمل م�سرية اخلري التي بداأها املغفور له 
-طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ 

اهلل ثراه- وي�سري على نهجه قادتنا الكرام، 
ال��ع��ون لكل حم��ت��اج، واملجموعة  ي��د  يف م��د 
دعم  يف  تاأ�سي�سها  م��ن��ذ  ب��داأت��ه  م��ا  ت��وا���س��ل 
االأ�سر املتعففة من املقيمني  لنكون كلنا يف 
�سف واحد ويد واحدة يف مواجهة خمتلف 
التحديات. وقال: " تعودنا يف  باد زايد اأن 
يعم خري الدار على اجلميع، واأن ن�سطف 
جميعا خلف توجيهات قيادتنا لبذل الغايل 
ظروف  اأو  اأزم�����ة  اأي  مل��واج��ه��ة  وال��ن��ف��ي�����س 
توجهات  وف��ق  ن�سري  ال��ي��وم  فكلنا  ط��ارئ��ة، 
القيادة احلكيمة، ونعمل حتت ظلها جلعل 
االأق��وى، وال�سباقة دائما للمبادرات  بادنا 
ما  وهذا  املحتاجني،  وم�ساعدة  االإن�سانية، 

�سنعلمه لاأجيال القادمة اأي�ساً"
واأ�سار بن حم اأن خدمة املجتمع مفرو�سة 
ي��ق��وم بذلك،  اأن  ي�����س��ت��ط��ي��ع  م���ن  ك���ل  ع��ل��ى 

حتقيق  يف  امل����دين  امل��ج��ت��م��ع  دور  وت��ف��ع��ي��ل 
هدف  هو  الوطنية  والطموحات  االأه��داف 
ن�����س��ع��ى اإل���ي���ه دوم�����ا، وت���وف���ري رواف�����د غري 
حكومية ت�سهم م�ساهمة حقيقية يف عملية 
التنمية االقت�سادية واالجتماعية الوا�سعة 
ت�سجيع  وك��ذل��ك  االإم����ارات،  ت�سهدها  التي 
روح املبادرة وتر�سيخ مفهوم العمل اخلريي 
جمموعة  رئ��ي�����س  واأو�����س����ح  امل��ج��ت��م��ع.  يف 
ب��ن ح��م اأن دول���ة االإم�����ارات اأ���س��ه��م��ت بدور 
واالإن�ساين  اخل���ريي  ال��ع��م��ل  دع���م  ب���ارز يف 
واالإقليمية  املحلية  االأ���س��ع��دة  جميع  على 
وال��دول��ي��ة م��ن خ���ال ع���دة ق��ن��وات للعمل 
وح��ظ��ي��ت مبادرات   . واخل����ريي  االإن�����س��اين 
وامل�ساعدات  العون  بتقدمي  االإم��ارات  دول��ة 
الطبيعية  ال����ك����وارث  ح����االت  يف  ال��ع��اج��ل��ة 
وحمنها  وقعها  م��ن  للتخفيف  وال��ط��ارئ��ة 

وال�سديقة  ال�سقيقة  ال���دول  �سعوب  على 
اإ�سهامها  وكذلك  ال��دويل  املجتمع  بتقدير 

يف  واخلريية  االإن�سانية  امل�ساريع  اإقامة  يف 
عدد من دول العامل

مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج يطلق 
من�ضة اإلكرتونية لر�ضد جهود الدول يف التعليم 

عن بعد و يتيح اإ�ضداراته للت�ضفح  املجاين 
•• ال�شارقة –الفجر:

اأكد مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج يف بيان �سحفي �سرح به معايل 
الرتبية  الرتبية  مكتب  ع��ام  مدير  القرين  اخلالق  عبد  بن  علي  الدكتور 
اأتاح عرب بوابته االإلكرتونية الفر�سة  اأن املكتب قد  العربي لدول اخلليج 
لت�سفح مئة و�ستني كتاًبا من منتجات براجمه يف العلوم الرتبوية املختلفة 

وذلك ب�سورة جمانية .
واأ�سار القرين باأن البوابة االلكرتونية ت�سمح للمت�سفح اال�ستفادة من هذه 
الكتب وما حتويه من معلومات تناق�س ق�سايا تربوية وتعليمية متعددة 

وتعر�س جتارب تربوية متميزة يف خمتلف جوانب العمل الرتبوي.
ولفت مدير عام مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج باأن البوابة اجلديدة 
والباحثني  املخت�سني  تفيد  اإر���س��ادي��ة  واأدل���ة  تطبيقية  من��اذج  عر�س  تتح 
املكتب قد اجته لذلك يف ظل  باأن  التعليم م�سريا  والقائمني على تطوير 

الظروف الراهنة التي مترُّ بها املنطقة والعامل. 
https://booksapps. ال��راب��ط  ع��رب  االط���اع  ميكنكم  للت�سفح 

�سالح  عي�سى  ال��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة  اأف���اد  ال�����س��دد  ه��ذا  ويف   /abegs.org
احلمادي مدير املركز الرتبوي للغة العربية لدول اخلليج بال�سارقة وهو  
اأحد اأجهزة مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج باأن مكتب الرتبية العربي 
منظومن  �سمن  بعد  عن  للتعليم  اإلكرتونًيا  موقًعا  اأطلق  اخلليج  ل��دول 
الرتبية  مبكتب  االأع�ساء  ال��دول  جهود  ر�سد  بهدف  بعد(  عن  )التعليم 
العربي لدول اخلليج يف كل ما يخ�س التعليم عن بعد من من�سات تعليمية 
واأنظمة  بعد  عن  التعليم  عن  اإلكرتونية  وكتب  توا�سل  �سبكات  و  وقنوات 
https://www.abegs. وه��ي   متخ�س�سة  وم��ق��االت  وتطبيقات 
خال  م��ن  يعمل  املكتب  ب���اأن  احل��م��ادي  واأ���س��ار   org/elearning
اأهدافه وا�سرتاتيجياته اإىل تعزيز التعلم يف خمتلف دول اخلليج ومتكينها 

من جمارات تقنيات التعلم با�ستخدام التقنيات االإلكرتونية .

�ش�ؤون حملية

تقديرًا جلهود اأولياء اأمورهن وتزامنًا مع يوم ال�سحة العاملي
�ضجايا فتيات ال�ضارقة تقدم خ�ضمًا على ر�ضوم 

الت�ضجيل لبنات العاملني يف القطاع ال�ضحي
•• ال�شارقة-الفجر 

تزامناً مع يوم ال�سحة العاملي، وتقديراً للجهود الكبرية الذي يبذلها "خط 
الدفاع االأول" العاملني يف القطاع ال�سحي يف ظل الظروف احلالية، تقدم 
يف  والراغبات  القطاع  يف  العاملني  لفتيات  خ�سماً  ال�سارقة،  فتيات  �سجايا 
االن�سمام اإىل �سجايا، بن�سبة %20 على ر�سوم اال�سرتاك، بهدف اال�ستثمار 
ب��ط��اق��ات الفتيات ودع���م اأول��ي��اء اأم��وره��ن م��ن خ��ال ب��رام��ج وف��ع��ال��ي��ات يف 
خمتلف الف�ساءات االإبداعية ي�سرف عليها ويقدمها كوادر موؤهلة وخربات 
-13 عمر  من  الفتيات  اأم��ام  املجال  ال�سارقة  فتيات  �سجايا  تفتح  عاملية. 

الربامج والفعاليات والور�س التي تقدمها على مدار  من  لا�ستفادة   18
العام يف خمتلف احلقول املعرفية، والتي ت�سمل اآداب ولغات وريا�سة وعلوم 
وتكنولوجيا وفنون وريادة اأعمال واأن�سطة عامة ومهارات حياتية. وي�ستفيد 
3000 منت�سبة يف جميع مراكزها،  اأك��رث من  املوؤ�س�سة  من برامج وور���س 
من�سات  على  التفاعلية  واجلل�سات  الور�س  من  العديد  حالياً  تقام   وحيث 
التوا�سل االجتماعي اخلا�سة ب�سجايا. وتفتح �سجايا فتيات ال�سارقة، الباب 
اأمام جميع الراغبات يف الت�سجيل على مدار �سهر كامل، وذلك على التطبيق 

اخلا�س ب�سجايا اأو االت�سال على الرقم: 065069946.
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ممثالت  ر�ساقة  �سّر  عن  تت�سائلني  هل 
املا�سي  ال��ق��رن  �ستينات  منذ  هوليود؟ 
هوليود  ا�ستهرت  ممثالت  اليوم،  حتى 
يتمتعن  لكي  نظام غذائي حمدد  باتباع 
هنا  ن�ستعر�س  ورائعة.  ر�سيقة  باأج�سام 
وخ�سارة  الدهون  حلرق  هوليود  ريجيم 

الوزن! 

اأيام وهو  ي�ستمر ريجيم هوليود على فرتة 7 
اأطعمة  على  يعتمد  ك��ون��ه  بامتياز  اإق��ت�����س��ادي 

موجودة يف  مطبخك! 
يجدر الذكر اأن وجبة الفطور ثابتة خال هذا 
الريجيم، وهي تعتمد على تناول ثمرة فواكه 
اأو االأنانا�س مثًا اإىل  حم�سية مثل  الربتقال 
ال�ساي  اأو  ال�سباحية  قهوتك  من  كوب  جانب 

بدون �سكر. 

اليوم االأول: 
الغداء: حبتي بي�س م�سلوق، حبتي  وجبة 
ب��رت��ق��ال، ك���وب ق��ه��وة اأو ���س��اي ب���دون �سكر 

وحوايل ملعقتني  كبريتني لوز.  
وجبة الع�ساء: ن�سف �سدر دجاج م�سلوق، 
زيت  اأو  ملح  ب��دون  خ�سار  �سلطة  طبق 

وحبة جريب فروت  اأو برتقال. 

اليوم الثاين: 
وجبة الغداء: حبة جريب ف��روت، حبة 

بي�س م�سلوق وكوب قهوة بدون �سكر. 
اليد  راحة  الع�ساء: قطعة بحجم  وجبة 

�ستيك حلم بقر م�سلوق، طبق �سلطة 
زي��ت  وكوب  اأو  ملح  ب���دون  خ�سار 

�ساي بدون �سكر. 

ال����������ي����������وم 
الثالث: 

وج���������������ب���������������ة 
ال�����������غ�����������داء: 

بي�س  ح����ب����ة 
م���������������س�������ل�������وق، 

ملفوف  ���س��ل��ط��ة 
ال����ق����ل����ي����ل من  م�������ع 

ال����زب����ادي واخل������ّل، كوب 

�ساي بدون  �سكر وكوب ماء. 
وجبة الع�ساء: قطعة بحجم راحة اليد �ستيك 
بدون  ���س��اي  وك���وب  خ��ي��ار  حبة  م�سلوق،  �سمك 

�سكر. 

اليوم الرابع: 

حبة  م�سلوق،  قرنبيط  �سلطة  ال��غ��داء:  وجبة 
طماطم، حبة بي�س م�سلوق وكوب قهوة بدون 

�سكر. 
150 غرام جنب قري�س قليل  الع�ساء:  وجبة 
ال���د����س���م، ح��ب��ة ب��ي�����س م�����س��ل��وق ون�����س��ف كوب 
الليمون  ع�سري  من  القليل  مب�سور  مع  ج��زر 

احلام�س.  

اليوم اخلام�س: 
وج���ب���ة ال����غ����داء: ط��ب��ق ���س��ل��ط��ة ف���واك���ه غنية 
والليمون  ال����ربت����ق����ال  م���ث���ل  ب���احل���م�������س���ي���ات 
قب�سة  جانب  ف��روت  اإىل  واجلريب  احلام�س 

من اللوز. 
وج��ب��ة ال��ع�����س��اء: ���س��در دج����اج م�����س��ل��وق وطبق 
الليمون  ع�سري  م��ن  القليل  م��ع  خ�ّس  �سلطة 

احلام�س. 

اليوم ال�ساد�س: 
وجبة الغداء: زالل حبتي بي�س م�سلوق، 100 
�ساي  اأو  وك��وب قهوة  ب��روك��ويل م�سلوق  غ��رام 

بدون �سكر.  
وجبة الع�ساء: قطعة بحجم راحة اليد 
كوب فطر  ربع  م�سلوق،  �سمك  �ستيك 
طازج م�سلوق وكوب  �ساي بدون �سكر. 

اليوم ال�سابع: 
غ�����رام جنب   100 ال����غ����داء:  وج���ب���ة 
ق��ري�����س ق��ل��ي��ل ال���د����س���م، ح��ب��ة بي�س 
ب����دون �سكر.   ���س��اي  م�����س��ل��وق وك����وب 
فواكه  �سلطة  طبق  ال��ع�����س��اء:  وج��ب��ة 
فروت  واجل��ري��ب  بالربتقال  غنية 

وكوب لنب زبادي بدون د�سم.  
نن�سحك  ك��م��ا  م��اح��ظ��ة:   -
تن�سي  ال  ري���ج���ي���م،  ك����ّل  يف 
قبل  الطبيب  ا�ست�سارة 
ريجيم  ت���ت���ب���ع���ي  اأن 
ه������ول������ي������ود.  م����ار�����س����ي 
امل�������س���ي ثاث  ري���ا����س���ة 
االأ����س���ب���وع على  م�����رات يف 
االأق������ّل وا����س���رب���ي 8 اأك����واب 
من املاء يومياً  لتحافظي على 

رطوبة ج�سمك. 

ريجيم هوليود حلرق الدهون وخ�ضارة الوزن

بوزيتيفيتي(  اأوف  )ب����اور  م��وق��ع  وق���ال 
االأمريكي اإن ح�سة واحدة من الكرز 
ت�ساوي كوبا واحدا، اأو حوايل 21 
حبة من الكرز اإذا مل يكن لديك 
ح�سة  كل  وحتتوي  قيا�س.  كوب 
على اأقل من مئة �سعرة حرارية، 
الفاكهة  ه���ذه  اأن  ع��ن  ن��اه��ي��ك 
املواد  م��ن  بالكثري  غنية  تعد 

املغذية والفيتامينات.
�سحية  ف����وائ����د  ه���ن���ا  ون����ق����دم 

للكرز:

االأك�سدة م�سادات   1-
االلتهاب،  تقليل  يف  فوائدها  تتمثل 
التدمري  عملية  حت��ف��ز  اأن  مي��ك��ن  ك��م��ا 

الذاتي للخايا ال�سرطانية.

�سي فيتامني   2-
توفر ح�سة واحدة من هذه الفاكهة 
%18 من الكمية اليومية املو�سى 
بها من فيتامني �سي الذي ي�ساعد 
املناعة  ن��ظ��ام  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
واحل���������س����ول 
على 

ب�سرة ن�سرة.

االألياف  3-
من خال تناول ح�سة واحدة، �ستح�سل على 3.2 غرامات من 
االألياف. وهذا ما يجعله غذاء عايل االألياف ميكن اأن ي�ساعد 
الكولي�سرتول بالدم، واملحافظة على �سحة  على خف�س ن�سبة 

اجلهاز اله�سمي، اإىل جانب العديد من الفوائد االأخرى.

بال�سرطان االإ�سابة  من  يقلل   4-
القولون  ب�����س��رط��ان  االإ���س��اب��ة  اأن يقلل م��ن خ��ط��ر  امل��رج��ح  م��ن 
وال����رئ����ة. وت�ساعد  وامل�����س��ت��ق��ي��م وال��ب��ل��ع��وم وال���ف���م واحل���ن���ج���رة 
املغذيات واملعادن املوجودة بهذه الفاكهة على حماربة اخلايا 

ال�سرطانية.

النوم دورة  حت�سني   5-
ي�ساعد  وهرمون  للمياتونني،  جيد  م�سدر  الفاكهة  هذه 
م�ستوى  ي��ك��ون  عندما  ل��ذل��ك  ال��ن��وم.  دورات  تنظيم  على 
املحتمل  فمن  ج�سمك،  يف  منخف�سا  املياتونني  ه��رم��ون 

اأنك لن تتمكن من اخللود اإىل النوم.

الريا�سية التمارين  بعد  االأمل  من  يخفف   6-
كمال  وال��ع��ام��ل��ون مب��ج��ال  امل��ح��رتف��ون  ال��ري��ا���س��ي��ون  ي�ستهلك 
ي�ساعد  اأن���ه  ك��م��ا  الطبيعي.  ال��ك��رز  ع�سري  ب��ان��ت��ظ��ام  االأج�����س��ام 

الذين ميار�سون  واأولئك  الهواة  الريا�سيني  اآالم  تخفيف  على 
الريا�سة يف اأوقات فراغهم.

البوتا�سيوم  7-
حت��ت��وي ح�����س��ة واح����دة م��ن ال��ك��رز حت��ت��وي ع��ل��ى ح����وايل 9% 
ي�سمح  ال���ذي  البوتا�سيوم  م��ن  املطلوبة  اليومية  الكمية  م��ن 
القلب  على �سحة  ويحافظ  ب�سكل �سحيح،  بالعمل  الأع�سائك 

والكلى والدماغ والع�سات.
بال�سكتة  االإ���س��اب��ة  خطر  تقليل  يف  ي�ساعد  ذل���ك،  على  ع���اوة 
الدماغية وتنظيم �سغط الدم. كما اأنه يخفف من حدة الت�سنج 

الع�سلي، وميكن اأن ي�ساعد يف تقوية الع�سات.
اعان

العني �سحة  يعزز   8-
فاإنك  الغذائي،  نظامك  اإىل  الفاكهة  ه��ذه  اإ�سافة  طريق  عن 
وذل��ك الأن  ال��روؤي��ة،  اإىل جانب حت�سني  �ستمنع تدهور ب�سرك، 
ال��ذي يحافظ  ك��اروت��ني  بالبيتا  الكرز غنية  واح��دة من  ح�سة 

ب�سكل مبا�سر على الب�سر.

الدماغ يحمي   9-
حتمي  بخ�سائ�س  ال��ك��رز  يف  امل��وج��ودة  االأنثو�سيانينات  تتميز 
مر�س  مثل  ا�سطرابات  ومن  الع�سبية،  التنك�سية  امل�ساكل  من 

باركن�سون )ال�سلل الرعا�س( اأو األزهامير.

الكــــرز.. فــــوائد مذهلــــة علــــى �ضحتنــــا
يعد الكرز وجبة خفيفة، باإمكانك تناوله طازجا، واأي�سا م�سلوقا مع ال�سل�سة اأو جمففا مع ال�سلطة اأو احلبوب.

عالوة على ذلك، ميكنك اأن تتناول الكرز املجمد اأو اأن ت�سيفه اإىل املثلجات اأو اأن ت�سرب 
لديك  ترى،  كما  بالتربيد.  املجفف  الكرز  م�سحوق  ت�ستخدم  واأن  الكرز  ع�سري 

خيارات ال حدود لها.
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العدد 12905 بتاريخ 2020/4/9 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الطويني لل�سيانة العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1339931 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة را�سد عبداهلل را�سد هال العليلي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد مينار اال�سام حممد نور علم %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف را�سد عبداهلل را�سد هال العليلي

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االعان/اجمايل من م�ساحة 1* 1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/الطويني لل�سيانة العامة

AL TAWYEEN GENERAL MAINTENANCE
اىل/الطويني لل�سيانة العامة ذ.م.م

AL TAWYEEN GENERAL MAINTENANCE LLC
االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12905 بتاريخ 2020/4/9 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/دريل اند هامر لل�سيانة العامة ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2531106 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ه�سام حممد عبداهلل بن �سليم الطنيجي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف روان زهري مرتى الق�سو�س
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سامل علي عبداهلل علي الزعابي

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االعان/اجمايل من م�ساحة 1* 1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/دريل اند هامر لل�سيانة العامة ذ.م.م

DRILL AND HUMMER GENERAL MAINTENANCE LLC
اىل/دريل اند هامر لل�سيانة العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

DRILL AND HUMMER GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12905 بتاريخ 2020/4/9 

اإع����������الن
البناء  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العايل للبا�سرت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2302273 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة من�سور حممد ا�سام كرمي بخ�س البلو�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سامل �سعيد عبداهلل احلربوت الدرعي

 فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية  التنمية 
االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12905 بتاريخ 2020/4/9 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بقالة ال�سفوة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1016840 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد حمد مطر �سيف النيادي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف خالد علي ح�سن با�سليب
 فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية  التنمية 
االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12905 بتاريخ 2020/4/9 

اإع����������الن
بي�ساور  ال�س�����ادة/جنم  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لالكرتونيات 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1124488 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبداهلل را�سد خلفان حممد النعيمي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف احمد حممد �سامل حممد احلارثي

 فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية  التنمية 
االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: 
TTK EXPRESS :بطلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم : 269338 بتاريخ : 2017/03/07  
بيانات االأولوية: 

با�س��م: تيان تيان اإك�سرب�س كو ليميتد
وعنوانه: زهيجاجن ، ال�سني

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات: 
النقل اجلوي؛ النقل بال�سنادل؛ النقل بال�سيارت؛ النقل البحري؛ النقل بال�سكك احلديدية؛ النقل النهري؛ 
خدمات النقل؛ ت�سليم الب�سائع؛ ت�سليم الب�سائع بالطلب الربيدي؛ التخزين يف امل�ستودعات؛ تاأجري عربات 
نقل ال�سكك احلديدية؛ تغليف ال�سلع؛ ت�سليم الطرود؛ اجلر اأو النقل؛ تخزين الب�سائع؛ لوج�ستيات النقل؛ 

و�سائر اخلدمات التي ت�ستمل يف الفئة 39. 
 الواق�عة بالفئة: 39

باحلروف  مكتوبة  كلمتني  عن  عبارة  هي   »TTK EXPRESS« التجارية  العامة  العامة:  و�سف 
الكبرية باللغة االإجنليزية باللون االأزرق وباللون االأزرق املائي مع خلفية اللون االأبي�س امل�ستطيل بطريقة 

مبتكرة ويوجد حتت الكلمة EXPRESS كلمة �سينية باللون االأزرق.
اال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  اإبريل  2020 العدد 12905 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9  اإبريل  2020 العدد 12905 

العدد 12905 بتاريخ 2020/4/9   
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم 862/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 3409/2019 جتاري جزئي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 201971.25 درهم( ، �ساما للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإع��ان : م�سرف االإم��ارات االإ�سامي - �سركة م�ساهمة عامة - �سفته بالق�سية 
: طالب التنفيذ  وميثله : جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سامي -  �سفته بالق�سية : 
وكيل املطلوب اإعانه : 1- حممد ابراهيم ا�سماعيل احمد �سرور - �سفته  بالق�سية : منفذ 

�سده - جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )201971.25( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12905 بتاريخ 2020/4/9   

اعالن بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم 877/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 3403/2019 جتاري جزئي ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 115911.4 درهم( ، �ساما للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعان : م�سرف االإمارات االإ�سامي - م�ساهمة عامة - �سفته بالق�سية : طالب 
وكيل   : بالق�سية  �سفته   - ال�سامي  را�سد  جابر  حممد  را�سد  جابر   : وميثله  التنفيذ  
: منفذ  بالق�سية  - �سفته   ال�سويدي  الراطوق  ربيعه  �سيف  يو�سف   -1  : اإعانه  املطلوب 

�سده - جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )115911.4( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12905 بتاريخ 2020/4/9   
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم 602/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/1260 اأمر اأداء ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 2839663 درهم( ، �ساما للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعان : �سركة راك ميك�س )ذ م م( �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعانهما : 1- �سركة نا�سيونال جلف لاإن�ساءات ذ م م وميثلها مديراها كل من/1-ماهر 
علي ي�سلم ح�سن  2-نا�سر علي ي�سلم ح�سن 

2- �سركة نا�سيونال جلف لاأحجار ذ م م - وميثلها مديرها / نا�سر علي ي�سلم ح�سن - �سفتهما 
بالق�سية : منفذ �سدهما - جمهويل حمل االإقامة 

مو�سوع االإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )2839663( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
تاريخ  يوما من   15 املذكور خال  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج���راءات 

ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12905 بتاريخ 2020/4/9   
اعالن بالن�ضر        

يف  الدعوى 355/2019/72 تظلم جتاري  
مو�سوع الدعوى :  تظلم من القرار ال�سادر يف الدعوى رقم 847/2019 جتاري ، والر�سوم وامل�ساريف  

طالب االإعان / 1-  بنك امل�سرق )�سركة م�ساهمة عامة(  - �سفته بالق�سية : متظلم 
وميثله : حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي -  �سفته بالق�سية : وكيل 

اإعانهما :1- �سونيل دات برمي بركا�س ب�سفته كفيل �سامن ملديونية ريفا تكنولوجيز �س ذ م م   املطلوب 
2- مونيكا راين احوجا ب�سفتها كفيل �سامن ملديونية ريفا تكنولوجيز - �س ذ م م  - �سفتهما بالق�سية : 

متظلم �سدهما - جمهول حمل االقامة
ال�����س��ادر رقم  ال��ق��رار  اع���اه ومو�سوعه تظلم م��ن  امل��ذك��ورة  التظلم  اق���ام عليكم  ق��د   : االإع����ان  م��و���س��وع 
847/2019 جتاري والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2020/4/19 ال�ساعة 8.30 
�س بالقاعة Ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون 

مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�ضم         

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية   التجارية 

العدد 12905 بتاريخ 2020/4/9   
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم 2129/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 809 ل�سنة 2019 امر اداء واملعدل 

باالإ�ستئناف رقم 1517 ل�سنة 2019 ا�ستئناف جتاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )127299.5 
درهم( ، �ساما للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعان : رابيد اك�سي�س - �س ذ م م - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله : يو�سف حممد ح�سن حممد البحر -  �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعانه : 1- جوانو اند برا�سكفيد�س )اأوفر�سيز( ليمتد - فرع دبي - �سفته بالق�سية : 
منفذ �سده - جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )127299.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
تاريخ  املذكور خال 15 يوما من  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  االج��راءات 

ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12905 بتاريخ 2020/4/9   
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم 1961/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/3067 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 

وقدره ) 3035726.67 درهم( ، �ساما للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعان : م�سرف اأبوظبي االإ�سامي - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سامي -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعانهم : 1- فيفا للرتفيه - م م ح  2- فيفا هولدينجز ليمتد )كفيل �سامن( 3- فانيا للمو�سيقي 
�س م ح )كفيل �سامن( 4- فيفا انرتتيمينت للفيديو واالوديو  ذ م م )كفيل �سامن( 5- فانيا االإمارات املحددة 
)كفيل �سامن( 6- برمي ناريندا�س امرناين )كفيل �سامن( 7- اومي�س جايكي�سان اماراناين )كفيل �سامن( 
8- جيكي�سني ناريندا�س اماراناين )كفيل �سامن( 9-بافان برمي امرناين )كفيل �سامن( - �سفتهم بالق�سية 

: منفذ �سدهم - جمهويل حمل االإقامة 
به وقدره  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اع��اه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  االإع��ان  مو�سوع 
)3035726.67( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 

بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12905 بتاريخ 2020/4/9   

اعالن بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم 619/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 3402/2019 ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره ) 211228.09 درهم( ، �ساما للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعان : م�سرف االإمارات االإ�سامي - �سركة م�ساهمة عامة - �سفته بالق�سية : 
 طالب التنفيذ  وميثله : جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سامي -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعانه : 1- اإ�سماعيل مو�سى عبد الرحمن مراد املازمي - �سفته  بالق�سية : منفذ 

�سده - جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )211228.09( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12905 بتاريخ 2020/4/9   
اعالن بالن�ضر 

                      يف الطعن رقم 278/2020/445 طعن جتاري   
مو�سوع الطعن : قبول النق�س �سكا مو�سوعا ونق�س احلكم املطعون يف احالته اىل 

حمكمة اال�ستئناف الإ�سدار حكمها على �سوء ما تقرره حمكمة النق�س والزام املطعون 
�سده بالر�سوم وامل�ساريف واالتعاب. 

طالب االإعان : جارنايل �سينغ موهيندر �سينغ - �سفته بالق�سية : طاعن
وميثله : اأمل خمي�س دروي�س حممد البلو�سي - �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعانه : 1- جا�سبري جامو للنقل بال�ساحنات الثقيلة - ذ م م 
�سفته بالق�سية : مطعون �سده  جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعان : نعلنكم بان الطاعن اأقام عليكم الطعن املذكور اعاه ويتوجب عليكم 
احل�سور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �سحيفة الطعن املقدمة �سدكم. 

رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التمييز

العدد 12905 بتاريخ 2020/4/9   
 اعالن بالن�ضر

يف  االإ�ضتئناف رقم 12/2020/387 ا�ضتئناف تظلم جتاري  
مو�سوع االإ�ستئناف: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 447/2019 والر�سوم 

وامل�ساريف واالتعاب.   
طالب االإعان : البنك التجاري الدويل - �س م ع  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

وميثله :  حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي  - �سفته  بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعانه  : 1- طرواده لنقل املواد بال�ساحنات الثقيلة )�س ذ م م(  - �سفته  

بالق�سية : م�ستاأنف �سده. جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعان : قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2019/447 تظلم جتاري 

وحددت لها جل�سه يوم االأربعاء املوافق 2020/4/15 ال�ساعة 17.30 م�ساءا بالقاعة رقم 
ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

مح كمة اال�ضتئناف

العدد 12905 بتاريخ 2020/4/9   
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم 1708/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1161 ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )25511.6 درهم( ، �ساما للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعان : �سركة ا�س اي فودز اند �سيب�ساندلرز -�س ذ م م - �سفته بالق�سية : طالب 

التنفيذ  وميثله : علي ابراهيم حممد احلمادي -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعانه : 1- املرجان لتجارة الدواجن املجمدة - �س ذ م م  - �سفته بالق�سية : منفذ 

�سده - جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )25511.60( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12905 بتاريخ 2020/4/9   
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم 1610/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/1137 جتاري جزئي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )369215 درهم( ، �ساما للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعان : ا�س ايه ام ملقاوالت البناء - �س ذ م م - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : علي ابراهيم حممد احلمادي -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعانه : 1- ماك للقرطا�سية - �س ذ م م - فرع - �سفته  بالق�سية : منفذ �سده 

- جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )369215( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12905 بتاريخ 2020/4/9   
حمكمة ال�ضارقة االحتادية االبتدائية

اعالن حكم بالن�ضر
يف  الدعوى رقم 2020/574 ت ج  

املرفوعة من املدعي/ ار ام اأي ميدل اي�ست - �س م ح  
اىل املدعي عليها / ال�سنغال ملقاوالت االملنيوم والزجاج 

حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري : 
مع  درهم(   44105( وقدره  مبلغ  للمدعية  توؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام 
االتزيد  على  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع  الفائدة 
الفائدة على ا�سل املبلغ املق�سى به وبالر�سوم وامل�ساريف و 300 درهم مقابل 

اتعاب املحاماة.  حكما غري قابا لا�ستئناف خال املدة القانونية. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12905 بتاريخ 2020/4/9   
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم 1113/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/4008 جتاري جزئي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )137339درهم( ، �ساما للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعان : م�سرف االإمارات االإ�سامي - م�ساهمة عامة - �سفته بالق�سية : طالب 
وكيل   : بالق�سية  �سفته   - ال�سامي  را�سد  جابر  حممد  را�سد  جابر   : وميثله  التنفيذ  
املطلوب اإعانه : 1- عي�سى جمال عبدالعزيز حممد املن�سوري- �سفته  بالق�سية : منفذ 

�سده - جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )137339( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12905 بتاريخ 2020/4/9   

اعالن بالن�ضر
                         يف الدعوى رقم 385/2020/60 امر اداء    

 مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار االأمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ 34000 درهم والر�سوم وامل�ساريف
طالب االإعان : اميك�س )ال�سرق االو�سط( �س م ب )م( االإم��ارات )حاليا( �سركة امريكان اك�سرب�س 

)ال�سرق االو�سط( - �س م ب )�سابقا( - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعانه : 1- زاهد حممود مريزا ب�سري اهلل - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  

جمهويل حمل االإقامة 
مو�سوع االإعان : قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2020/1/26 بالزام املدعى عليه   زاهد حممود 
مريزا ب�سري اهلل  بان يوؤدي للمدعية اميك�س )ال�سرق االو�سط( �س م ب )م( االإمارات )حاليا( �سركة 
والفائدة  دره��م  الف  وثاثون  اربعة  مبلغ  )�سابقا(  ب  م  �س   - االو�سط(  )ال�سرق  اك�سرب�س  امريكان 
وبالر�سوم  ال��ت��ام  ال�����س��داد  وح��ت��ى   2015/9/9 يف  االإ�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن  �سنويا   %9 ب��واق��ع  القانونية 
وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.   ولكم احلق يف اإ�ستئناف االأمر خال 15 يوم 

من اليوم التايل لن�سر هذا االعان.
رئي�س الق�ضم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 12905 بتاريخ 2020/4/9   
اعالن بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 237/2020/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار االأمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ 18000 درهم والر�سوم 

وامل�ساريف   
طالب االإعان : اميك�س )ال�سرق االو�سط( �س م ب )م( االإمارات - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعانه : 1- عبداهلل حممد ح�سني البلو�سي - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  
جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعان : قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2020/1/16 بالزام املدعى عليه عبداهلل 
االإمارات  )م(  م ب  �س  االو�سط(  )ال�سرق  اميك�س  للمدعية  ي��وؤدي  بان  البلو�سي   حممد ح�سني 
مبلغ 18000 درهم )ثمانية ع�سر الف درهم( والفوائده القانونية بواقع 9% �سنويا  من تاريخ 
االإ�ستحقاق احلا�سل يف 2019/10/16 وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف ومبلغ ثاثمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف اإ�ستئناف االأمر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�سر 

هذا االعان.
رئي�س الق�ضم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 12905 بتاريخ 2020/4/9   
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم 165/2020/208 تنفيذ مدين  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 632/2019 مدين جزئي ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 52720 درهم( ، �ساما للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعان : جو�سيفا مو�ستا�سي�سا كوندي  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : �ساره �ساه بيك حممد البلو�سي - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعانه : 1- عي�سى حممد جمعه خلفان البحر - �سفته  بالق�سية : منفذ �سده 

- جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )52720( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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تعلن حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية – دائرة االمور امل�ستعجلة – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �سركة االإمارات للمزادات �س.ذ.م.م 
يف متام ال�ساعة اخلام�سة م�ساءاً يوم االثنني املوافق 13 ابريل 2020 وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة املوقع 

االلكرتوين WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة االعرتا�س مراجعة ق�سم التنفيذ املدين اأثناء الدوام الر�سمي.

حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية   دائرة الأمور امل�ستعجلة

SN       
1 2014  63342/ /O  9676/2019    14,000
2 2013  41359/12/  3134/2016      13,000
3 2011  34192/ /S  9530/2018     10,000
4 2014  95523/ /M  25866/2017      6,000
5 2014  13744/1/  10280/2018    11,000
6 2016  78220/ /R  15989/2018      16,000
7 2009  38707/ /K  17350/2018      10,000
8 2012  74673/ /J  22102/2017    11,000
9 2013  96597/15/  25185/2017    13,000
10 A8 2012 6215/ /O  23185/2017   32,000
11  13346/ /N  5782/2015    5,000
12 2008  68376/ /I  4230/2015      2,500
13 2011  67535/ /P  2020/2018     4,000
14 2010  49665/ /H  17026/2017      10,000
15 2016  85807/ /F  23494/2017     45,000
16 2015  78862/ /C  11021/2017      8,000
17 2006  43169/ /A  7147/2015     3,500
18 2016  87306/ /C  9899/2019     10,000
19 2008  21966/ /K  1649/2016    5,000
20 Z370 2013 70283/ /L  7571/2018     25,000
21 2011  44704/ /F  25061/2017    12,000
22 A3 2018 98079/ /N  18001/2018     50,000
23 75910/ /N  23847/2017      30,000
24 2009  34535/ /White  2512/2018   4,000
25 2012  92503/ /B  19484/2017     7,000

26 2010  35246/ /H  2624/2018     4,000
27 2011  71093/ /H  13532/2017     7,000
28 2016  83243/ /H  12962/2017    14,000
29 2011    91394/ /E  1346/2018     4,000
30 2013  84309/ /M  434/2019    13,000
31 2011  81248/ /O  22573/2017    4,000
32 2013  76951/ /R  8605/2017     13,000
33 2011  43865/ /G  2476/2017     6,000
34 308 57639/12/  12985/2018     7,000
35 Es 350 2009 66528/2/  2478/2015    14,000
36 2011  89673/ /O  19131/2017    4,000
37 2008  37493/ /C  22867/2017     10,000
38 2011  33681/ /B  17004/2017     9,000
39 2011  95764/ /O  16850/2018     5,000
40 2017  48313/ /O  15494/2019    21,000
41 2014  28937/ /C  16759/2018     16,000
42 2012  87179/ /P  1301/2018    10,000
43 2014 3 15701/ /E  16427/2018       12,000
44  68297/10/  19364/2017    1,500
45 2011  71894/ /F  2029/2018    5,000
46 2016  78185/ /M  8851/2017    18,000
47 2015  83859/ /P  25455/2017   17,000
48 2010  73667/ /M  5709/2015     5,000
49 2011  45507/1/  4853/2015    5,000
50 2008  58407/ /E  5575/2015     6,000
51 2013  77904/ /I  4573/2017     2,000
52 2012  66271/ /G  25869/2017     10,000
53 2007  91275/ /N  475/2017    4,000
54 2010  35098/ /C  4929/2019    11,000
55 2013  38054/ /N  2555/2018      12,000
56 2013  66540/ /H  20099/2018     30,000
57 2014 8  44263/ /Q  1257/2018    6,000
58 2008  69730/ /G  4854/2017     3,000
59 2008  37880/ /I  5133/2017    4,000
60 A6 2012 78349/ /K  10143/2016     20,000
61 2016  95037/ /M  25562/2018    14,000
62 2017  63380/ /T  14724/2019      31,000
63 2014  36738/ /P  30103/2018   25,000
64 2013  13269/ /F  2614/2018    8,000
65 2016  49260/10/  5754/2016      22,000
66 2015  45871/15/  16323/2017     24,000
67 2016   64390/5/  16338/2017    28,000
68 2014  20683/ /F  754/2019   25,000
69 2015   74058/ /P  18741/2017     19,000
70 2012  57435/ /R  2307/2019     7,000
71 2013  87967/ /O  7717/2017      21,000
72 2016  94773/ /R  18817/2016    4,000
73 2016  20887/ /N  16078/2016     32,000
74 2015  11638/ /G  18468/2016    16,000
75  Lr2 2013 24337/ /O  18837/2016     20,000
76 2012  87480/ /Q  2053/2018     10,000
77 A6 2012 42082/ /Q  20757/2016    20,000
78 2013  95325/ /P  5919/2018    11,000
79 2013  98157/ /M  19201/2016     22,000
80 2015  23926/14/  19143/2016      14,000
81 I10 2015 83827/ /B  12260/2016       12,000
82 H 100 Van 2015 83375/ /P  15467/2016      22,000
83 2015  13593/2/  22232/2018     16,000
84 2012  24733/ /B  25216/2017    7,000
85 2016  19515/ /White  12832/2018    90,000
86 2016  52754/ /P  16139/2017      25,000
87 2015  71386/15/  8480/2019     14,000
88 2016  17389/ /R  1952/2019     25,000
89 A3 2015 17050/ /B  5018/2019     35,000
90 2014  54388/ /O  26641/2018      1,000
91 2015  49220/ /H  16051/2018     20,000
92 2016  82540/16/  25867/2018     16,000
93 2015  32753/ /Q  9891/2018    21,000
94 2010  23712/ /A  2109/2016     8,000
95 2010  67120/ /O  4747/2017    6,000
96 2012  24899/ /N  10617/2016     4,000
97 2009  46912/5/  5745/2015    8,000
98 2014  32164/ /H  1277/2018    16,000
99 2009  13923/ /White  2472/2015     16,000
100 2014  60848/ /C  15124/2018     22,000
101 A6 2016 87105/ /I  7297/2019     42,000
102 2014  36708/ /P  5320/2019     16,000
103 2013   78162/ /N  4203/2016    12,000
104 2014  71307/ /Q  12219/2016      8,000
105 2015   73738/ /O  8021/2015     30,000
106 2011  54890/ /Q  12845/2017    10,000
107 2011  27440/11/  6793/2015    4,000
108 2008  88139/ /L  19540/2017     4,000
109 Q7 2009 49350/ /R  18666/2016    15,000
110 2013  93866/ /O  427/2018    35,000
111 2011  69812/1/  2477/2015   4,000
112 2014  67714/ /E  5337/2019     11,000
113 2011  80463/ /R  4629/2017     4,000
114 2012  17994/2/  7208/2015    11,000
115 2014  83116/ /H  5306/2019     22,000
116 2010  54472/2/  3785/2015    7,000
117 2015  15103/ /J  4047/2019    15,000
118 2015  41815/ /Q  5367/2019    14,000
119 2016  94701/ /Q  9843/2018    18,000
120 2012  35430/1/  7471/2017    14,000
121 2.5  S 2005 71518/ /L  1446/2017     3,000
122 2013  20637/ /H  13056/2017    10,000
123 2012  12660/1/  5634/2015     5,000
124 2014  27341/ /E  29873/2018    17,000
125 2012  25201/ /B  4231/2016      7,000
126 2010  22476/11/  3795/2015    5,000
127 2016  18711/ /White  9836/2016    27,000
128 2009  36629/13/  2466/2015     7,000
129 2013  66514/ /B  5328/2016      11,000
130 2015 3 69159/ /R  9464/2018    20,000
131 2015  82236/ /B  17572/2018    30,000
132 2008  95760/ /D  16145/2017     1,000
133 2008  70079/  /A  3703/2014       4,000
134 2009  13470/ /B  4646/2015    3,500
135 2009  59879/1/  5733/2015     7,000
136 2012  78016/ /A  5435/2016    7,000
137 2008  86352/ /C  4198/2015   4,000
138 2008  73874/ /White  5609/2015    6,000
139 2015  30620/ /E  9898/2018    15,000
140 2008  90125/ /P  13131/2017     4,000
141 A6 2011 13189/ /P  1925/2018      14,000
142 2013  94572/ /C  8971/2017     13,000
143 2012   85043/6/  7105/2015      10,000
144 A6 2016 62257/ /Q  415/2018    42,000
145 2010  94932/ /White  8889/2016    5,000
146 2010  12726/ /B  2459/2015     8,000
147 2013  2643/ /C  16993/2017       13,000
148 2009  43079/ /A  6820/2015    3,500
149 2007  66193/1/  5748/2015    3,500
150 2010  92424/ /J  6609/2015     1,000
151 2013  71186/2/  6899/2015   11,000
152 2014  11023/ /O  2517/2017     8,000
153 2011  88719/ /K  1916/2018    4,500
154 2009  85976/ /D  4842/2017     6,000
155 2015  81526/ /R  19436/2016    20,000
156 Gs350 2014 33498/ /White  6942/2017     40,000
157 2016  79413/ /S  15985/2019     30,000
158 2015  86084/ /O  9883/2019     82,000
159 2015  42356/ /N  11480/2019     24,000
160 2015  41808/ /Q  5349/2019      14,000
161 Ex35 2008 26767/  /A  1699/2016      7,000
162 2010 7    28163/10/  1661/2016    12,000

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 140594
 باإ�سم :  اإنرجي بيفريجيز ال ال �سي

 وعنوانه: 2390 اأن�سيلمو درايف ،  كورونا ، كاليفورنيا 92879 ،  الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ: 2011/03/01 وامل�سجلة حتت الرقم: 140594 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :32
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/03/29 

وحتى تاريخ: 2030/03/29

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  اإبريل  2020 العدد 12905 

EAT 150874

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 36910
 باإ�سم :  اإيه �سي تي للتجارة  اخلارجية )�س.م.(

 وعنوانه: غايريتيبي بووكدر كاد ،  �سارع اأويا دفران ، �سقة رقم 1/2 ك.2. د.4 ، �سي�سلي ، 
اإ�سطنبول ، تركيا.

بتاريخ: 2001/10/28 وامل�سجلة حتت الرقم: 36910 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :29
 2020/06/17 يف:  حلماية  انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية 

وحتى تاريخ: 2030/06/17

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  اإبريل  2020 العدد 12905 

EAT 147653

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 35581
 باإ�سم :  اأ�ستون مارتن الجوندا ليمتد

 وعنوانه: بانبريي رود ، جايدون ،  وارويك ، �سي يف35  0دي بي ، 
اململكة املتحدة.

بتاريخ: 2000/10/31 وامل�سجلة حتت الرقم: 35581 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :12
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/03/28 

وحتى تاريخ: 2030/03/28

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  اإبريل  2020 العدد 12905 

EAT 49103

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 35583
 باإ�سم :  اأ�ستون مارتن الجوندا ليمتد

 وعنوانه: بانبريي رود ، جايدون ،  وارويك ، �سي يف35  0دي بي ، 
اململكة املتحدة.

بتاريخ: 2000/10/31 وامل�سجلة حتت الرقم: 35583 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :37
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/03/28 

وحتى تاريخ: 2030/03/28

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  اإبريل  2020 العدد 12905 

EAT 49105

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 36911
 باإ�سم :  اإيه �سي تي للتجارة  اخلارجية )�س.م.(

 وعنوانه: غايريتيبي بووكدر كاد ،  �سارع اأويا دفران ، �سقة رقم 1/2 ك.2. د.4 ، �سي�سلي ، 
اإ�سطنبول ، تركيا.

بتاريخ: 2001/10/28 وامل�سجلة حتت الرقم: 36911 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :29
 2020/06/17 يف:  حلماية  انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية 

وحتى تاريخ: 2030/06/17

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  اإبريل  2020 العدد 12905 

EAT 148180

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم: 324151بتاريخ: 2020/01/19
بيانات االأولوية: 

اال�سم: ديبوي �سينثي�س، اإنك وعنوانه: 700 اأورثوبيديك درايف وار�سو ، اإنديانا 46582 
 الواليات املتحدة االأمريكية.

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:10
طليات تباع كعن�سر ال يتجزاأ من غر�سات العظام اال�سطناعية لا�ستخدام يف جراحات اإعادة بناء املفا�سل 

اأو ا�ستبدال املفا�سل.
و�سف العامة: العامة عبارة عن كلمة AFFIXIUM باللغة االإجنليزية.

  اال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  اإبريل  2020 العدد 12905 

EAT 147317

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: 
 ECOWARE :بطلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم : 326993 بتاريخ : 2020/03/08  
بيانات االأولوية: 

با�س��م: ايكوير �سوليو�سنز برايفت ليمتد 
وعنوانه: ام-58 ماركت، جريرت كيا�س 2 نيودلهي 110048، دلهي، الهند.

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات: 
اأو  التلوين  فرا�سي  )ع��دا  فرا�سي  واأ�سفنج،  اأم�ساط  وللمطبخ،  املنزيل  لا�ستعمال  واأوع��ي��ة  واأواين  اأدوات 
�سبه م�سغول )عدا  زجاج  اأو  �سلك جلي، زجاج غري م�سغول  تنظيف،  اأدوات  الفرا�سي،  الدهان(، مواد �سنع 

الزجاج امل�ستعمل يف املباين(، اأواين زجاجية واأواين خزف �سيني و اأواين خزفية غري واردة يف فئات اأخرى.
 الواق�عة بالفئة: 21

و�سف العامة: الكلمات )ECOWARE( كتبت باأحرف التينية. 
  اال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  اإبريل  2020 العدد 12905 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: 
ELIZABETH MOTT :بطلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم : 327510 بتاريخ : 2020/03/16  
بيانات االأولوية: 

با�س��م: اإليزابيث موت ذ.م.م 
وعنوانه: 3615 هاردينغ افينيو، �سقة رقم 408 هونولولو، هاواي 96816 الواليات املتحدة االأمريكية.

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات: 
اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املاب�س، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل  االأقم�سة ومواد  م�ستح�سرات تبيي�س 
منظفات  لل�سعر،  )لو�سن(  غ�سول  جتميل،  م�ستح�سرات  عطرية،  وزي��وت  عطور  �سابون،  وك�سط،  وجلي 

اأ�سنان.
 الواق�عة بالفئة: 03

و�سف العامة: الكلمات )ELIZABETH MOTT( كتبت باأحرف التينية. 
  اال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  اإبريل  2020 العدد 12905 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: 
 HANALEI :بطلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم : 327511 بتاريخ : 2020/03/16  
بيانات االأولوية: 

با�س��م: هانايل بيوتي كومباين ذ.م.م 
وعنوانه: 3615 هاردينغ افينيو، �سقة رقم 409 هونولولو، هاواي 96816 الواليات املتحدة االأمريكية.

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات: 
اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املاب�س، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل  االأقم�سة ومواد  م�ستح�سرات تبيي�س 
منظفات  لل�سعر،  )لو�سن(  غ�سول  جتميل،  م�ستح�سرات  عطرية،  وزي��وت  عطور  �سابون،  وك�سط،  وجلي 

اأ�سنان.
 الواق�عة بالفئة: 03

و�سف العامة: الكلمات )HANALEI( كتبت باأحرف التينية. 
اال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  اإبريل  2020 العدد 12905 
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فان  ريت�سارد  الهولندي  الكاتب  وفاز 
ل��وي��ن ع��ن ف��ئ��ة ج��ائ��زة ال�����س��ي��خ زايد 
االأخرى،  اللغات  يف  العربية  للثقافة 
عن كتابه “األف ليلة وليلة و�سرديات 
ية”  تنا�سّ ق��راءات  الع�سرين:  القرن 
دار  عن  وال�سادر  االإجنليزية،  باللغة 

بريل للن�سر عام 8102.
والتقنيات  ال��ن�����س��ر  ف��ئ��ة  ع���ن  وف�����ازت 
الربيطانية  بانيبال  جملة  الثقافية، 
تقدمي  يف  اأ����س���ه���م���ت  ال���ت���ي  ل��ل��ن�����س��ر، 
اأعمال من االأدب العربي املعا�سر اإىل 
عن  باالإجنليزية،   الناطقني  القراء 
الكتب  من  خمتارات  ترجمة   طريق 
�سابقاً،  املن�سورة  العربية  وال��دواوي��ن 
الن�سو�س  م���ن  ال��ك��ث��ري   ج��ان��ب  اإىل 
ال�سعرية وال�سردية غري املن�سورة من 

قبل.
العام  �سخ�سية  ع��ن  االإع���ان  مت  كما 
ع�سرة  ال���راب���ع���ة  ل����ل����دورة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
للكتاب”،  زاي���د  ال�سيخ  “جائزة  م��ن 
والباحثة  ال�����س��اع��رة  بها  ف���ازت  ال��ت��ي  
الفل�سطينية  واالأكادميية  واملرتجمة 
الدكتورة �سلمى اخل�سراء اجليو�سي.

املبارك،  خليفة  حم��م��د  م��ع��ايل  ق���ال 
 – وال�سياحة  الثقافة  دائ���رة  رئي�س 
دائرة  يف  روؤي��ت��ن��ا  “ترتكز  اأب��وظ��ب��ي: 
اأبوظبي   – وال�������س���ي���اح���ة  ال���ث���ق���اف���ة 
الثقافة  ودع���م  وت��ط��وي��ر  رع��اي��ة  على 
ونحن  وقطاعاتها،  جماالتها  بكافة 
ال�سيخ  ج��ائ��زة  ف��خ��ورون مب��ا حتققه 
زاي������د ل��ل��ك��ت��اب ع����ام����اً ب���ع���د ع�����ام من 
جن����اح وت���ق���دم، ح��ي��ث ن��ح��ت��ف��ي اليوم 
ع�سرة،  ال��راب��ع��ة  ب��ال��دورة  بالفائزين 
واملعروفني  املتميزين  من  وجميعهم 
يف ال�ساحة الثقافية العربية والعاملية 
االإبداعات  من  الكثري  قدموا  الذين 
الوعي  وت���ع���زي���ز  ب��ن�����س��ر  و����س���اه���م���وا 
جلميع  ونتمنى  ال��ع��رب��ي��ة.  بالثقافة 
والفائزين  ���س��ارك��وا  ال��ذي��ن  املبدعني 

املزيد من النجاح واالإبداع”. 
علي  الدكتور  �سعادة  هّناأ  جانبه،  من 
ب���ن مت��ي��م اأم����ني ع���ام ج���ائ���زة ال�سيخ 
اأبوظبي  مركز  ورئي�س  للكتاب  زاي��د 
ال��ف��ائ��زي��ن مبختلف  ال��ع��رب��ي��ة،  ل��ل��غ��ة 
الرابعة  دورت���ه���ا  يف  اجل���ائ���زة  ف����روع 
ع�سرة،  كما هناأ  املبدعني والباحثني 
الق�سرية  القائمة  اىل  و�سلوا  الذين 
الفكري  االإب�������داع  “يوا�سل  وق�����ال: 
واالأدبي ح�سوره يف امل�سهد الثقايف يف 
ال�سيخ  اأبوظبي، حيث جنحت جائزة 
ع�سرة،  الرابعة  بدورتها  للكتاب  زايد 
يف ا���س��ت��ق��ط��اب ن��خ��ب��ة  م���ن االأدب������اء 
الذين  واملفكرين  وال�سعراء  والكتاب 
العربية  ال��ل��غ��ة  اإغ���ن���اء  يف  اأ���س��ه��م��وا  

وتعزيز ح�سورها عاملياً”. 
واأكد بن متيم اأن هذا االإبداع اخلاق 
والعمل الدوؤوب من املفكرين واالأدباء 
امل�����س��ارك��ني ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ع��امل يف  
ال�����دورة ال��راب��ع��ة ع�����س��رة  ه���و تاأكيد 
ا�ستطاعت  الذي  الكبري  النجاح  على 

اجلائزة ر�سم ماحمه وتعزيز اأركانه 
حتت ا�سم االأب املوؤ�س�س منذ تاأ�سي�س 

اجلائزة.
وا�سلت  اجل��ائ��زة  اأّن  �سعادته  واأ���س��ار 
عمليات  يف  دق��ي��ق��ة  م��ن��ه��ج��ي��ة  ات���ب���اع 
االأ�سهر  خ�����ال  وال��ت��ح��ك��ي��م  ال����ف����رز 
الهيئة  دور  ع���ن  ف�����س��ًا  امل���ا����س���ي���ة، 
اللجان،  لتقارير  الفاح�س  العلمية 
يف  االأع��م��ال  اأف�سل  وت�سمية  الختيار 

هذه الدورة.
بالتهنئة  “ اأت��ق��دم  �سعادته:  واأ���س��اف 
ل�����ل�����دك�����ت�����ورة �����س����ل����م����ى اخل�����������س�����راء 
العام  ب�سخ�سية  لفوزها  اجليو�سي، 
مثال  فهي   ، ال����دورة  ل��ه��ذه  الثقافية 
ال��ع��رب��ي��ة احلديثة،  ال��ث��ق��اف��ة  ن���ادر يف 
اإىل  العربية  امل����راأة  ا���س��م  ت��رف��ع  وه��ي 
املعرفة  ر�سوخها يف  وت��وؤك��د  االأع���ايل، 
واالإبداع مثلما تربز كفاءتها العلمية 
وال��ت��زام��ه��ا االأخ���اق���ي ، ومي��ث��ل فوز 
مع  ان�سجاماً  الفئة  بهذه  اجليو�سي 
ال�سيخ  امل���دى جل��ائ��زة  بعيدة  ال��روؤي��ة 
امل��راأة يف  لتعزيز مكانة  للكتاب،  زاي��د 
الثقافة العربية، وبناء جمتمع عربي 
والكرامة  امل�ساواة  على  قائم  منفتح 

واالإبداع”.
بلقب  ال��ف��ائ��ز  م��ن��ح  �سيتم  اأن���ه  ي��ذك��ر 
“�سخ�سية العام الثقافية” “ميدالية 
ال�سيخ  ج��ائ��زة  �سعار  حتمل  ذهبية” 
زايد للكتاب و�سهادة تقدير باالإ�سافة 
درهم.  مليون  بقيمة  مايل  مبلغ  اإىل 
الفروع  يف  الفائزون  يح�سل  حني  يف 
ذهبية”  “ميدالية  ع��ل��ى  االأخ������رى 

اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  تقدير”،  و”�سهادة 
جائزة مالية بقيمة 057 األف درهم 

اإماراتي.

م�سوغات الفوز باجلائزة:
العام  ل�سخ�سية  زاي��د  ال�سيخ  ج��ائ��زة 
ال���ث���ق���اف���ي���ة ف������ازت ب���ه���ا االأك����ادمي����ي����ة 
�سلمى  ال����دك����ت����ورة  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 
اخل�����س��راء اجل��ي��و���س��ي ل���دوره���ا املهم  
الثقافة  ن�سر  الكبرية يف  وم�ساهمتها 
امتداد  على  اأجن���زت  حيث  ال��ع��رب��ي��ة، 
ال�����س��ن��وات ع����دة اأع���م���ال ك����ربى، ذات 
ال�سعر  بها  خ�ست  مو�سوعية  طبيعة 
الفل�سطيني  واالأدب  احلديث  العربي 
جانب  اإىل  االأن��دل�����س��ي��ة،  واحل�����س��ارة 
بها الأعمال  ق��ام��ت  ال��ت��ي  ال��رتج��م��ات 
ال�سعبي.  واالأدب  وال�سعر  امل�سرح  من 
د.�سلمى  اأع����م����ال  اإىل  ي�����س��ي��ف  وم����ا 
ا�ستثنائية  قيمة  اخل�سراء اجليو�سي 
باللغة  االأعمال  هذه  اأنتجت  اأنها  هو 
االإجن��ل��ي��زي��ة. ذل���ك م��ا ���س��م��ح ل��ه��ا اأن 
تو�سل الثقافة العربية اإىل مرتبة اأن 
ت�سبح مراجع معتمدة عرب جامعات 
وم��وؤ���س�����س��ات ال��ب��ح��ث يف ال���ع���امل. اإن 
به  ال��ذي متيزت  العلمي  ه��ذا اجلهد 
االأع���م���ال وال�����داأب يف ال��ع��م��ل اجلدي 
العربية  ال��ل��غ��ة  اإىل  م��ن ج��دي��د  ع���ادا 
اأعمال  ب��ذل��ك  ف��ه��ي  ث��ق��اف��ت��ه��ا.  واإىل 
ت�سهم يف تقدمي ثقافة عربية متنورة، 
م��ت��ف��ح�����س��ة، ومنهج  ن��ق��دي��ة  ب���روؤي���ة 
ع��ل��م��ي ح���دي���ث، م��ن��ف��ت��ح ع��ل��ى ثقافة 
واملعرفة  البحث  جم��االت  يف  الع�سر 

االأعمال،  ب��ه��ذه  وال��ث��ق��اف��ي��ة.  االأدب��ي��ة 
اإىل  املرتجمة  االأعمال  من  وب�سواها 
العربية ثم بعد ذلك اإىل االإجنليزية، 
ق��دم��ت د. اجل��ي��و���س��ي، الأب��ن��اء جيلها 
ولاأجيال القادمة يف العامل العربي 
وعرب العامل، ذخرية علمية وثقافية، 
تقودها اأخاقية عالية يف التعامل مع 

الثقافة العربية مب�سوؤولية و�سغف.
فرع  ع��ن  للكتاب  زاي��د  ال�سيخ  ج��ائ��زة 
ماقبل  “بالكاأ�س  دي������وان  االآداب: 
االأخرية”، �سادر عن دار م�سكيلياين 
للن�سر عام 9102، لل�ساعر التون�سي 

من�سف الوهايبي. ميثل هذا الديوان 
مايقارب  وي�سم  فنية حديثة  جتربة 
الطول،  م��ت��ف��اوت��ة  ق�����س��ي��دة  ���س��ت��ني 
ومو�سوعها،  طبيعتها  يف  م��ت��ن��وع��ة 
وفل�سفية  ف��ن��ي��ة  م����ع����ان   ذات  وه�����ي 
جمالية  جتربة  على  تقوم  وتاريخية 
الف���ت���ة . ت��ت��ن��وع م�������دارات ال���ق���ول يف 
واملا�سي  احلا�سر،  فت�سمل  ال��دي��وان 
جمالياً  الق�سائد  وتلتزم  وامل�ستقبل، 
باللغة واالإيقاع، وتتفاعل مع االأ�سماء 
�سياق  يف  ت�����س��ت��ع��اد  ال���ت���ي  واالأم���ك���ن���ة 
ن���وع من  ك��ل��ه��ا يف  لتتجمع  جم����ازي  

الف�سيف�ساء الدالة.
اأدب  ف��رع  للكتاب  زاي��د  ال�سيخ  جائزة 
“الفتاة  ق�����س��ة  وال��ن��ا���س��ئ��ة:  ال��ط��ف��ل 
الفل�سطينية  ل��ل��ك��ات��ب��ة  الليلكية” 
موؤ�س�سة  ال�سادرة عن  بركات،  ابت�سام 
تامر للتعليم املجتمعي عام 9102. 
احلكاية م�ستوحاة من رحيل الفنانة 
الفل�سطينية متام االأكحل عن بلدتها 
هنا طفلة �سغرية  ت��ب��دو مت��ام  ي��اف��ا. 
وتكت�سف  بيتها،  اإىل  ب��ال��ع��ودة  حت��ل��م 
فرت�سم  الر�سم،  يف  موهبة  لديها  اأّن 
تزوره  اأن  وت��ق��رر  خميلتها  يف  بيتها 

تقيم  التي  الفتاة  ترف�س  ليلة.  ذات 
ف��ي��ه ال�����س��م��اح ل��ه��ا ب��ال��دخ��ول، فتاأخذ 
مت���ام ح��ج��راً م��ن بيتها ال��ق��دمي، ثم 
وبينما هي  م��ن��زل��ه��ا،  ر���س��م  ت�����س��رع يف 
بتمام،  وتلحق  االأل���وان  تهرب  تر�سم 
فتحول البيت اإىل لون حلاء ال�سجرة 
ال��ع��اري، ورحلت مت��ام لترتك خلفها 
اللون الليلكي الذي عّم ارجاء املكان. 
وتتلخ�س ر�سالة الق�سة بتنمية خيال 
االأط���ف���ال واإدخ��ال��ه��م يف ع���امل اللون 

وجعل الفن اأداة عليا للحياة.
فرع  ع��ن  للكتاب  زاي��د  ال�سيخ  ج��ائ��زة 
الكام  “علم  ك��ت��اب  ال�����س��اب:  ���ف  امل���وؤِلّ
امل�ست�سرقني  درا���س��ات  يف  االإ���س��ام��ي 
االأمل��ان – يو�سف فان اإ�س اأمنوذجا”، 
مطر  قا�سم  حيدر  العراقي  للباحث 
الثقافية  ال���رواف���د  دار  ع��ن  ال�����س��ادر 
للن�سر  ال�����ن�����دمي  واب��������ن  ن����ا�����س����رون 
الكتاب عبارة   .8102 والتوزيع عام 
ودقيقة  وعميقة  مو�سعة  درا���س��ة  عن 
ون�ساأته  وت��ع��ري��ف��ه  ال��ك��ام  ع��ل��م  ع��ن 
واأعامه وق�ساياه االأ�سا�سية، كما اأنه 
درا�سة عن اال�ست�سراق الغربي وتتبع 
جلهود امل�ست�سرقني مع الرتكيز على 
فان  “يو�سف  وال�سيما  منهم،  االأمل��ان 
اأهمهم  م��ن  واح����داً  يعد  اإ�س” ال���ذي 
ومو�سوعية  اإن���ت���اج���اً  اأغ���زره���م  وم���ن 
الكام  “علم  مو�سوعته  يف  وال�سيما 
واملجتمع يف القرنني الثاين والثالث 

للهجرة”.
فرع  ع��ن  للكتاب  زاي��د  ال�سيخ  ج��ائ��زة 
“االإن�سان  ك��ت��اب  ترجمة  ال��رتج��م��ة: 

ج����ورج  ل���ل���م���وؤل���ف  الرومنطيقي” 
غو�سدورف، وترجمة الدكتور حممد 
الفرن�سية  ال��ل��غ��ة  م��ن  م��ي��ه��وب،  اآي���ت 
اأ�سدار دار �سيناترا  اإىل العربية، من 
ومعهد تون�س للرتجمة عام 8102. 
الدرا�سات  حقل  اإىل  ال��ك��ت��اب  ينتمي 
الفل�سفي،  ال���ت���وج���ه  ذات  ال��ن��ق��دي��ة 
الرومنطيقية  تناول  يف  متفرد  وه��و 
املعرفية  اأ�سولها  حتليل  خ��ال  م��ن 
واالأن����رثوب����ول����وج����ي����ة امل��ل��ت��ح��م��ة مع 
الكاتب  يبني  الفل�سفي. حيث  عمقها 
فل�سفي  م�����س��روع  ال��روم��ن��ط��ي��ق��ي��ة  اأن 
�سخم ومفتوح زماناً ومكاناً. ا�ستطاع 
ترجمته  اإجن��������از  ب����رباع����ة  م���ي���ه���وب 
خالها  م��ن  مت��ك��ن  ع��ال��ي��ة،  بحرفية 
ال��ك��ام��ن��ة يف الن�س  امل��ع��اين  ا���س��ت��ي��ف��اء 
ال��رغ��م م��ن كثافتها  االأ���س��ل��ي، ع��ل��ى 
ور�سانة ال�سياغة واإحكامها يف الن�س 

الفرن�سي.
ج����ائ����زة ال�����س��ي��خ زاي������د ل��ل��ك��ت��اب عن 
اللغات  يف  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  ف����رع 
وليلة  ل��ي��ل��ة  “األف  ك��ت��اب  االأخ������رى: 
قراءات  الع�سرين:  القرن  و�سرديات 
ية” للكاتب واملحا�سر والباحث  تنا�سّ
الهولندي ريت�سارد فان لوين، �سادر 
 .8102 ع���ام  للن�سر  ب��ري��ل  دار  ع��ن 
ي���ع���د ال���ع���م���ل م�������س���اه���م���ة م���ه���م���ة يف 
االأخرى،  اللغات  يف  العربية  الثقافة 
ق������راءة لعدٍد  ال���ب���اح���ث  ي���ق���دم  ح��ي��ث 
املكتوبة  ال�سردية  االأع��م��ال  من  كبري 
اللغات  م��ن  وغ��ريه��ا  العربية  باللغة 
منظور  م����ن  وال���غ���رب���ي���ة  ال�����س��رق��ي��ة 
وطبيعتها  وليلة  ليلة  ب��األ��ف  تاأثرها 
ال�سردية. ويتوقف عند وليام فولكرن 
موري�سون  وتوين  وكالفينو  وماركيز 
برو�ست  ومار�سيل  اآت��وود  ومارغريت 
وجيم�س جوي�س وطه ح�سني وجنيب 
وغريهم.  احلكيم  وتوفيق  حمفوظ 
ير�سم الباحث خارطة اإبداعية وا�سعة 
احل�سور حلكايات األف ليلة وليلة يف 

االأدب العاملي.
فرع  ع��ن  للكتاب  زاي��د  ال�سيخ  ج��ائ��زة 
فازت  ال��ث��ق��اف��ي��ة:   والتقنيات  الن�سر 
امل�ستقلة،  االأدب��ي��ة  بانيبال  جملة  بها 
التي  حتمل ا�سم بانيبال تيمّناً با�سم 
اآِخر ملوك االإمرباطورية االآ�سورية، 
مكتبة  اأّول  م��وؤ���ّس�����س  اآ���س��ورب��ان��ي��ب��ال، 
القدمي.  االأو�سط  ال�سرق  يف  منّظمة 
النا�سرة  م����ن  ك�����ّل  امل���ج���ل���ة   اأ����س�������س 
ال���ربي���ط���ان���ي���ة م����ارغ����اري����ت اأوب����ان����ك 
�سمعون  �سموئيل  العراقي  والكاتب 
املجلة  وت�ستند   ،991 ع���ام8  ل��ن��دن  يف 
ب��داي��ات��ه��ا ع��ل��ى ث���اث���ة مبادئ  م��ن��ذ 
العربي جزء  االأدب  اأّن  اأ�سا�سية، وهي 
رئي�س من الثقافة العاملية واحل�سارة 
االإن�سانية، واأّنه من ال�سرورّي العمل 
على تعميق حوار الثقافات با�ستمرار، 
الرفيع  ال�سعر  واأّن اال�ستمتاع بقراءة 
من  يتجزاأ  ال  ج��زء  املبدعة  والكتابة 

الوجود االإن�سايّن.

جائزة ال�ضيخ زايد للكتاب تعلن اأ�ضماء الفائزين يف دورتها الرابعة ع�ضرة

اأبوظبي-الفجر:

ُكتاب واأدباء   اأعلنت جائزة ال�سيخ زايد للكتاب اأم�س اأ�سماء الفائزين يف دورتها الرابعة ع�سرة لعام 2019 – 2020، والتي �سّمت �ستة 
عامليني اإىل جانب جملة اأدبية م�ستقلة، تكرميًا لنتاجهم االإبداعي والفكري املتميز الذي يعك�س نهجًا فكريا وفنيًا ي�سهم يف اإثراء حركة 

الكتابة يف الثقافة العربية املعا�سرة.
 ،2019 للن�سر  ال�سادر عن دار م�سكيلياين  الوهايبي من تون�س عن ديوانه بالكاأ�س ماقبل االأخرية  ال�ساعر من�سف  فاز يف فرع االآداب 
فيما فازت الكاتبة ابت�سام بركات من فل�سطني يف فرع “اأدب الطفل والنا�سئة” عن ق�ستها “الفتاة الليلكية” ال�سادرة عن موؤ�س�سة تامر 
للتعليم املجتمعي 2019، وفاز الباحث حيدر قا�سم مطر  من العراق يف فرع “املوؤلف ال�ساب” عن كتابه “علم الكالم االإ�سالمي يف درا�سات 
كما   ،2018 اأمنوذجا”، ال�سادر عن دار الروافد الثقافية نا�سرون وابن الندمي للن�سر والتوزيع  اإ�س  – يو�سف فان  امل�ست�سرقني االأملان 
اللغة  الرومنطيقي” للموؤلف جورج غو�سدورف، من  “االإن�سان  لكتاب  الرتجمة، عن ترجمته  اآيت ميهوب من تون�س يف فرع  فاز حممد 

الفرن�سية اإىل العربية، وال�سادر عن دار �سيناترا ومعهد تون�س للرتجمة 2018.

- من�سف الوهايبي:
االآداب  كلية  يف  جامعي  اأ�ستاذ   
ب�سو�سة  االإن�����س��ان��ّي��ة  وال���ع���ل���وم 
االأدب  يف  وخم��ت�����س  ت��ون�����س  يف 
العربي  العربي القدمي واالأدب 
)عربّية/ وال��رتج��م��ة  احل��دي��ث 

وي�سغل  وال���ن���ق���د،  ف���رن�������س���ّي���ة( 
املاج�ستري  من�سب رئي�س جلنة 
التون�سي  االأدب  كر�سي  ورئي�س 
ب���ارز يف  يف ال��ك��ل��ي��ة، وه���و ع�سو 
املجمع العلمي التون�سي للعلوم 
واالآداب والفنون: بيت احلكمة. 
وت�سمل قائمة اأعمال الوهايبي 
العلمية  جمموعة من االأعمال 
واالأدبية، كما ترجم اأعمال عدة 
العربية،  اإىل  اأخ���رى  لغات  م��ن 
اأع��م��ال��ه جوائز  ب��ع�����س  ون���ال���ت 
اأدب���ي���ة م��رم��وق��ة، ح��ي��ث ح�سد 
»ميتافيزيقا«  ال�سعري  دي��وان��ه 
الّتون�سي  ال��ب��ن��ك  ج���ائ���زة  ع��ل��ى 
لعام  ���اب���ي«  ال�������سّ »اأب���وال���ق���ا����س���م 
الكومار  جائزة  ونال   ،9991
 2102 عام  تون�س  يف  الذهبي 
من  اآدم«  »ع�����س��ي��ق��ة  رواي�����ة  ع���ن 

�سل�سلة »عيون« املعا�سرة.

- ابت�سام بركات: 
كاتبة و�ساعرة ومرتجمة وفنانة 
قدمت  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة،  ت�����س��ك��ي��ل��ي��ة 
العربية  باللغتني  اأدب��ي��ة  اأع��م��ااًل 
�سجلها  ي��ح��ف��ل  واالإجن���ل���ي���زي���ة، 
جوائز  ح�سدت  ب��اأع��م��ال  االأدب����ي 
اأدب����ي����ة ع�����دة، ك��م��ا مت���ت ترجمة 
اإىل عدة  اأع��م��ال��ه��ا  م���ن  ال��ع��دي��د 
العربية  ال��ك��ات��ب��ة  وه����ي  ل���غ���ات، 
ع��ل��ى جائزة  ال��وح��ي��دة احل���ائ���زة 
موؤ�س�سة القراءة الدولية الأف�سل 
ك��ت��اب م��ن��ذ ب���دء اجل���ائ���زة يف عام 
اأعمال  ابت�سام  قدمت   .5791
ق  اأدب��ي��ة ع���دة اأه��م��ه��ا ك��ت��اب »ت����ذُوّ
باللغة االإجنليزية  ال�سماء«  طعم 
عام 7002، والذي حتدثت فيه 
وحاز  فل�سطني،  عن طفولتها يف 
الكتاب على اأكرث من 02 جائزة 
جوائز  خ��م�����س  م��ن��ه��ا  وت����ك����رمي، 
وُترِجم  العام  اأف�سل كتاب لذلك 
اأرب���ع لغات  اإىل  ع��ن االإجن��ل��ي��زي��ة 
احلادية  الطبعة  يف  ح��ال��ي��اً  وه���و 
ع�سرة باللغة االإجنليزية. كما يتم 
املدار�س  م��ن  الكثري  يف  تدري�سه 

االأمريكية وحول العامل.

- حيدر قا�سم َمَطر جابر التميمي:
 ي�سغل من�سب معاون رئي�س الباحثني 
�سمن  التاريخية  الدرا�سات  ق�سم  يف 
�سة بيت احلكمة العلمية، التابعة  موؤ�َسّ
الوزراء  ملجل�س  العامة  االأم��ان��ة  اإىل 
العراقي يف بغداد، وهو مدير حترير 
العلمية  ت��اري��خ��ي��ة«  »درا����س���ات  جم��لَّ��ة 
���م���ة، ال���ت���ي ت�����س��در ع���ن ق�سم  املُ���ح���َكّ
الدرا�سات التاريخية يف بيِت احلكمة. 
نائب  من�سب  التميمي  ي��ت��وىل  ك��م��ا 
رئ��ي�����س جم��ل�����س اأم���ن���اء ب��ي��ت احلكمة 
العلمي.  ال��ب��ح��ث  ل�����س��وؤون  )وك���ال���ًة( 
باالأعمال  ال��ت��م��ي��م��ي  ���س��ج��ل  وي��ح��ف��ل 
موؤلفات   01 ت�سمل  ال��ت��ي  امل��ت��م��ي��زة 
منها كتاب “علم الكام االإ�سامي يف 
و�ساهم  االأمل��ان«  املُ�ست�سرقني  درا�سات 
تاريخ  يف  “مقدمة  ك��ت��اب  حتقيق  يف 
جمموعة  مع  القدمية”  احل�سارات 
عمله  اإىل  اإ����س���اف���ة  االأ�����س����ات����ذة،  م���ن 
بحثية وغريها من  02 درا�سة  على 
ال��ب��ح��وث وال��درا���س��ات ال��ت��ي م��ا تزال 
ت  املجَاّ م���ن  ع����دٍد  ال��ن�����س��ر، يف  ق��ي��د 
مة،  املُحَكّ والعربية  العراقية  العلمية 
باالإ�سافة اإىل �سبعة مقاالت وعرو�س 

للكتب.

- بانيبال: 
جملة اأدبية م�ستقلة اأ�ّس�سها كّل من 
مارغاريت  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال��ن��ا���س��رة 
اأوبانك والكاتب العراقي �سموئيل 
 .8991 ���س��ن��ة  ل��ن��دن  ���س��م��ع��ون يف 
اأعمال  تقدمي  على  املجلة  وتعمل 
اإىل  امل��ع��ا���س��ر  ال��ع��رب��ي  االأدب  م���ن 
باالإجنليزية،  ال��ن��اط��ق��ني  ال���ق���راء 
وتوؤمن املجلة باأّن للرتجمة االأدبية 
قدرة عالية على اإلهام الثقافات من 
اأج���ل احل���وار وال��ت��ف��اع��ل، وبالتايل 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ال��ت��ف��اه��م واالح����رتام 
وال���ت�������س���ام���ح ع����امل����ي����اً. وم������ن بني 
املوؤ�ّسرات البارزة على هذا االهتمام 
اإىل  االأدب���ّي���ة  للرتجمة  ج��ائ��زة  اأّن 
 ،6002 يف  ن�ساأت  قد  االإجنليزية 
غبا�س-بانيبال  �سيف  جائزة  با�سم 
موؤ�س�سة  م���ن  ب���دع���م  ل��ل��رتج��م��ة، 
ب��ان��ي��ب��ال ل�����اأدب ال��ع��رب��ي وب�����اإدارة 
للكّتاب.  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال���راب���ط���ة 
بانيبال  انخرطت جملة  وم��وؤخ��راً، 
اإىل  فباالإ�سافة  جديد،  م�سروع  يف 
طبعتها باللغة االإجنليزية، اأطلقت 
ب��االإ���س��ب��ان��ي��ة ���س��در عددها  ط��ب��ع��ة 

االأول يف �سهر مار�س 0202.

- حممد اآيت ميهوب:
ميهوب  اآي���ت  حممد  ال��دك��ت��ور  ي�سغل   
االأدب  اأ����س���ت���اذ  م��ن��ه��ا  ع�����دة  م��ن��ا���س��ب 
احلديث واالأدب القدمي ومناهج النقد 
بكلية  وال���رتج���م���ة  احل��دي��ث��ة  االأدب������ي 
العلوم االإن�سانية واالجتماعية بتون�س 
م��وؤ���س�����س ومدير  ال��ع��ا���س��م��ة، وع�����س��و 
املحّكمة  ال��ع��ل��م��ي��ة  ل��ل��م��ج��ل��ة  حت���ري���ر 
حتكيم  جلنة  ورئي�س  وت��ن��وي��ر«،  »ن��ق��د 
العربية  ل��ل��رواي��ة  ب��ك��ار  توفيق  ج��ائ��زة 
جائزة  حتكيم  جلنة  ورئي�س  بتون�س، 
بتون�س،  الطفل  الأدب  ع��زوز  م�سطفى 
ورئي�س جلنة حتكيم م�سابقة موؤ�س�سة 
»ال��ك��ت��ام��ا« ل��ل��ق�����س��ة ال��ق�����س��رية. عمل 
م��ي��ه��وب ع��ل��ى ت��األ��ي��ف وت��رج��م��ة اأكرث 
»االإن�سان  ك��ت��اب  م��ن��ه��ا  01 ك��ت��ب  م��ن 
الرومنطيقي«، وكتاب “ال�سري الذاتية 
يف االأدب املعا�سر«، وعمل على ترجمة 
من  ال�سعرية  الق�سة  اأ�سلوب  ودرا���س��ة 
ك��ت��اب »ال��ق�����س��ة ال�����س��ع��ري��ة« جل���ان اإيف 
تادييه، وكتاب »االإن�سان الرومنطيقي« 
الفرن�سية،  م��ن  العربية  اإىل  امل��رتج��م 
وكتاب  ال�����رم�����ل«،  »ح��������روف  ورواي���������ة 
»االأق�����س��و���س��ة«، وغ��ريه��ا ال��ع��دي��د من 

الرتجمات واملوؤلفات.

- �سلمى �سبحي اخل�سراء اجليو�سي:
االأدبني  در���س��ت  فل�سطينية،  اأك��ادمي��ي��ة  ومرتجمة  ون��اق��دة  و���س��اع��رة  اأدي��ب��ة   
درجة  على  االأمريكية يف بريوت وح�سلت  اجلامعة  واالإجنليزي يف  العربي 
�ست يف جامعات اخلرطوم  الدكتوراه يف االأدب العربي من جامعة لندن، ودَرّ
اأن  اإىل  ل��ت��دّر���س يف ع��دد م��ن جامعاتها  اأم��ري��ك��ا  اإىل  ث��م �سافرت  واجل��زائ��ر، 
اأ�س�ست عام 0891 م�سروع »بروتا« لنقل االأدب والثقافة العربية اإىل العامل 
االأجنلو�سك�سوين، وقد اأنتجت »بروتا« املو�سوعات، وكتباً يف احل�سارة العربية 
االإ�سامية، وروايات وم�سرحيات و�سرياً �سعبية وغريها. كما ن�سرت �سعرها 
يف العديد من املجات العربية، واأهم دواوينها ال�سعرية: العودة من النبع 
درا�سة عن »االجت��اه��ات واحلركات يف  اأعمالها:  اأه��م  0691. ومن  احل��امل 
يتوفر  يتقادم، مبا  ال  الكتاب مرجعاً  يعترب  العربي احلديث«، حيث  ال�سعر 
وخ�سائ�سه  ومل��ب��ادئ��ه  ال�سعري  التحديث  الأو���س��اع  دقيقة  معرفة  م��ن  فيه 
ومرجعياته. مع ما لهذا الكتاب من عمق يف النظرة ومو�سوعية يف االنتقاء 
الأي  ميكن  ال  التي  الدقيقة،  باملعلومات  غني  اإن��ه  ثم  والتحليل.  والتقومي 
با�ستمرار، حتى ولو  اأن ي�ستغني عنها. وهو لذلك كتاب يظل جديداً  باحث 
كان مر على �سدوره يف االإجنليزية ما يقرب من اأربعني �سنة ويف العربية ما 
يقرب من ع�سرين �سنة.اأما املو�سوعة التي اأجنزتها عن احل�سارة االأندل�سية 
االأندل�س  م��ن  جعلت  التي  واالأع��م��ال  ال��درا���س��ات  ب��ني  متفردة  اأيقونة  فهي 
وبني  االأندل�سية  احل�سارة  جم��االت  تعدد  ب��ني  جتمع  فهي  لها.  مو�سوعاً 
اأهم واأكرب الباحثني والدار�سني من عرب واأجانب، الذين هم من اأ�سحاب 

االخت�سا�س يف الدرا�سات االأندل�سية.
وتعترب درا�ستها عن االأدب الفل�سطيني م�ساهمة كربى يف التعريف بالثقافة 
الفل�سطينية، مبا هي عنوان الهوية الفل�سطينية. جمعت فيه بني االأعمال 
كلها  وهذه  والتحليل.  والتوثيق  التاأريخ  بني  واألفت  والدرا�سات،  واالأع��ام 

تعطي عملها يف اآن قوة وم �سداقية املرجعية والنزاهة الفكرية.

- ريت�سارد فان ليون:
 كاتٌب وحما�سر ومرتجم 
اأبحاثه  تخت�ّس  هولندي، 
االأو�سط  ال�����س��رق  ب��ت��اري��خ 
واالإ�سام  العربي  واالأدب 
امل��ع��ا���س��ر. بعد  ال��ع��امل  يف 
الدكتوراه  ����س���ه���ادة  ن��ي��ل��ه 
اأم�سرتدام،  ج��ام��ع��ة  م���ن 
ليون  ري����ت���������س����ارد  ت���ل���ق���ى 
م��ن��ح��ة ل��درا���س��ات م��ا بعد 
االأكادميية  الدكتوراه من 
للفنون  الهولندية  امللكية 
للبحوث  ومنحة  والعلوم، 
موؤ�س�سة  م������ن  ال����ع����ل����ي����ا 
يتمتع  االأمل��ان��ي��ة.  البحوث 
ليون باأكرث من 02 عاماً 
من اخلربة يف هذا املجال، 
موؤمتراٍت  يف  �سارك  حيث 
ال��ع��دي��د من  وق���ّدم  عاملية 
امل�سهورة  امل����ح����ا�����س����رات 
اأبحاثه، كما  �سمن جمال 
ن�سر جمموعة متنوعة من 
الروايات  منها  االأع���م���ال 
وال������رتج������م������ات االأدب������ي������ة 

واالأبحاث االأكادميية.
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بو�ضي �ضمري: اأ�ضبحنا يف زمن الكليبات واالأغنية )ال�ضنغل(
الفن؟ عن  طويلة  فرتة  غبِت  • ملاذا 

ر�سمية(  مهمة  يف  )عيلة  م�سل�سل  بعد   -
بابني،  االه��ت��م��ام  ق���ررت   2012 ال��ع��ام 
ت��راف��ق م��ع وفاة  اأن ذل���ك  خ�����س��و���س��ا 
وال���دت���ي، مل ي��ك��ن ل���دي ف��ر���س��ة اأو 
جمال لاختيار فقررت االبتعاد 

عن الفن.
العودة؟ كانت  • كيف 

- ع��دت يف ال��ع��ام 2018 
يا  )اي��ه  وكليب  باأغنية 
بني(، من كلمات اأحمد 
القبطان، اأحلان اأحمد 
اأ�سرف  ت��وزي��ع  ب����دوي، 
الربن�س، يف بداية العام 
كليب  قدمت   2019
)ع الفا�سي وع املليان(، 
من كلمات يا�سر عليم، 
اأحل����ان وت���وزي���ع فتحي 
����س���م���ري، اإخ��������راج رام����ي 
ع��ب��داهلل م��ن�����س��ور، كنت 
اأنوي تقدميه منذ العام 

.2010
الفعل  رد  ك���ان  ك��ي��ف   •

جتاه االأغنيتني؟
حققا  اأن����ه����م����ا  اأرى   -
خ�سو�سا  مقبوال،  جناحا 
اب��ت��ع��دت ع��ن الغناء  اأن��ن��ي 
والكليبات ل�سنوات طويلة، 
اأث����ن����ى ك����ث����ريون على  ل�����ذا 
عودتي، ال �سيما اأن الكليبني 
ناحية  م����ن  مم���ي���زي���ن  ك����ان����ا 
ال��ك��ل��م��ات واالأحل������ان واالإخ������راج، 
مواقع  على  كثرية  اإ���س��ادات  تلقيت 

التوا�سل االجتماعي.

االإثارة؟ عن  ابتعدِت  • هل 
- ق����ررت م��ن��ذ ع���ودت���ي ل��ع��امل ال��غ��ن��اء والفن 
تثري  كليبات  اأي��ة  تقدمي  ع��ن  متاما  االبتعاد 
اخلفيفة  الكليبات  اأق���دم  اأن  وال��ق��ال،  القيل 

والب�سيطة.

االجتماعي؟ التوا�سل  مواقع  تتابعني  • هل 
- بالتاأكيد، ال اأعتقد اأن اأي فنان يف العامل العربي والعامل كله، ميكنه االمتناع عن متابعتها، 

حري�سة على متابعة اأراء اجلمهور من خال ح�ساباتي اخلا�سة عليها.
كامل؟ األبوم  طرح  يف  تفكرين  • هل 

لقلوب  و�سوال  اأ�سهل  باتت  التي  )ال�سنغل(  واالأغنية  الكليبات  زمن  يف  �سرنا  اأننا  اأعتقد   -
تقدمي  عن  كبري  ب�سكل  العربي  العامل  يف  املغنني  من  العديد  اأبتعد  ل��ذا  املتابعني،  وعقول 
االألبومات الكاملة، اإذا قررت طرح األبوم يف امل�ستقبل ف�سيكون ميني األبوم به عدد قليل من 

االأغنيات.
• ملاذا؟

- وجود ما ي�سمى بقرا�سنة االنرتنت التي ت�سرق االألبوم كاما جعل العديد من �سركات 
االإنتاج الغنائي الكربي يف العامل العربي متتنع عن انتاج االألبومات ب�سبب ما تتكبده من 

خ�سائر مالية فادحة،
 فاكتفت بالتوزيع فقط، كما اأ�سبح جمهور ال�سباب مييل اأكرث اإىل متابعة االأغنيات املنفردة 

والكليبات، مل يعد لديه ال�سرب ملتابعة األبوم كامل ي�سم 10 اأو 12 اأغنية.
حاليا؟ لها  ت�ستعدين  التي  ال�سينمائية  االأعمال  • ما 

ومميز  خمتلف  ودور  جديد  بفيلم  اأع��ود  �سنوات،   8 من  الأك��رث  ال�سينما  عن  غيابي  بعد   -
�سيكون مفاجاأة للجمهور.

العمل؟ فريق  • من 
اأن  كما  مميزة  الفيلم  ق�سة  لكن  العمل،  فريق  اأو  الفيلم  ق�سة  عن  االإف�ساح  اأ�ستطيع  ال   -
اختبارا  يعترب  التمثيل،  به م�ساحة كبرية من  الغناء،  اأو  اال�ستعرا�س  يعتمد علي  دوري ال 
موافقتي  اأ�سباب  اأه��م  اأح��د  هذا  واال�ستعرا�س،  الغناء  بعيدا عن  االأداء  لقدراتي يف  حقيقيا 

على امل�ساركة .
اأمتنى اأن يحقق الفيلم جناحا جماهرييا وفنيا الأن الق�سة مميزة وغري تقليدية.

)ن�سباية(؟ م�سل�سل  ت�سوير  توقف  • ملاذا 
- منذ اأكرث من 4 �سنوات بداأ ت�سوير امل�سل�سل الذي تدور اأحداثه حول ملهى ليلي متار�س 
اوؤدي فيه دور راق�سة  اأعمال غري م�سروعة )بلطجة ودع��ارة وجت��ارة خم��درات(، كنت  فيه 
اعتزلت الرق�س وبداأت ن�ساطها يف هذه االأعمال، ال اأعرف ال�سبب احلقيقي لتوقف الت�سوير، 

رمبا يكون ال�سبب اأمور خا�سة باالإنتاج والتوزيع.
بالعمل؟ ي�سارك  كان  • من 

- امل�سل�سل من تاأليف واإخراج اأحمد حبيب، كان ي�سارك يف بطولته الراحل �سعيد طرابيك، 
عاء مر�سي، �سليمان عيد، اأمين قنديل، والليبية نور الكاديكي، وغريهم.

قلبك؟ اإىل  االأقرب  العمل  • ما 
- فخورة بكل اأعمايل الأنها مميزة، خ�سو�سا فيلم )بالعربي �سندريلا(، م�سل�سل )االأ�سرار(، 

واآخر اأعمايل م�سل�سل ال�سيت كوم )عيلة يف مهمة ر�سمية(،
 الذي عر�س منذ 8 اأعوام، 

واإثارة  بالغباء  ا�ستهرت  ال�سعيد،  جنوع  اأحد  يف  عائلة  حياة  حول  كوميدية  اأحداثه  وكانت 
بالفعل  بالقاهرة،  والعي�س  النجع  ليرتكوا  لهم  املال  النجع جلمع  اأهل  يدفع  امل�ساكل، مما 

ينجحون وت�سكن العائلة يف اإحدى مناطق القاهرة، وتت�ساعد االأحداث ب�سكل مثري.
اأخرى؟ اأعمال  توجد  • هل 

- نعم، هناك م�سل�سل )رحيل مع ال�سم�س( واأي�سا م�سل�سل )نافذة على العامل(، كما قدمت 

فيلم )اتنني يف كلب�س(، من بطولتي وم�ساركة نيفني مندور،
 الراحل �سعيد طرابيك، ح�سن عبدالفتاح، ح�سام فار�س وغريهم، من تاأليف جمال من�سور 
اأحد االحياء تت�سم  ف��ودة، الذي قدمت فيه دور )معلمة( �ساحبة مقهى يف  واإخ��راج م�سعد 

بال�سهامة، فتقف مع املظلوم وت�ساعده مثلما ت�ساعد كل �سكان احلي.
اليوم؟ حتى  الفيلم  يعر�س  مل  • ملاذا 

اإىل  الفيلم �سافر  10 �سنوات، لكن منتج  انتاجه واالنتهاء من ت�سويره منذ  - لاأ�سف مت 
اإيطاليا وا�ستقر هناك، اإىل االآن يرف�س عر�س الفيلم يف دور ال�سينما والف�سائيات رغم اأنه 

مميز وقدمت فيه دورا غري تقليدي.
و�سكينة(؟ ريا  )براءة  فيلم  عن  • ماذا 

العديد من الف�سائيات  انا واملنتج بعدما حتدث موؤلفه عن ق�سته واأحداثه يف  ان�سحبت   -
وال�سحف، مما اأ�سر بالفيلم كثريا،

 من وجهة نظري ال�سخ�سية، رغم اأن فريق العمل كان متكتما علي التفا�سيل حتى يكون 
مفاجاأة للم�ساهد، خ�سو�سا اأن الفيلم يثبت باالأدلة والرباهني، التي ال تقبل ال�سك، اأن ريا 
بقتل  فاتهموهما  االنكليز،  �سد  املنا�سات  من  كانتا  لكنهما  ال�سيدات،  تقتا  مل  و�سكينة 

الن�ساء لتلويث �سمعتهما من ثم اأعدما.
فيه؟ دورك  • ما 

- كنت �ساأج�سد دور احداهما، متنيت موا�سلة العمل يف هذا الفيلم كبطلة ومنتجة.

كارول �ضماحة تن�ضح اجلمهور 
باالبتعاد عن املطبخ !

مقطع  �سماحة  ك����ارول  ال��ف��ن��ان��ة  ن�����س��رت 
فيديو، ظهرت خاله تقول عّدة ن�سائح 
ل��ل��ج��م��ه��ور ب��ع��د ال��و���س��ع املُ�����س��ي��ط��ر على 
كورونا  ف��ريو���س  النت�سار  ال���دول  بع�س 

امل�ستجد .
التزام  اجل���م���ه���ور  م���ن  ك������ارول  وط��ل��ب��ت 
امل��ن��زل ك��م��ا اأك����ّدت اأن��ه��ا مل ت��غ��ادر املنزل 
منذ اأ�سبوع، واأن عليهم ارتداء الكمامات 
م�ستلزمات  ل�����س��راء  خ��روج��ه��م  ح��ال��ة  يف 

املنزل.
وب��ط��ري��ق��ة ك���وم���ي���دي���ة، ق���ال���ت ك�����ارول: 
)خليك يف البيت م�س يف املطبخ(، خوفاً 
من زيادة الوزن يف هذه الظروف خا�سًة 

مع عدم احلركة.
�سماحة قد  ك���ارول  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
ق���ررت ت��اأج��ي��ل ط���رح اأغ��ن��ي��ت��ه��ا اجلديدة 
الزعر  ح��ال��ة  ب�����س��ب��ب  هعي�س"،  "م�س 
انت�سار  ب��ع��د  ال����دول  بع�س  يف  ال�����س��ائ��دة 

فريو�س كورونا.
ن��ظ��را للظروف   : ق��ائ��ل��ة  ن�����س��رت  ح��ي��ث 
جميعا،،  نعي�سه  ال��ذي  والقلق  ال�سحية 
�سيتم تاأجيل اإطاق فيديو كليب اأغنيتي 
اجلديدة #م�س_هعي�س اإىل موعد اآخر 

اأعلن عنه قريبا.
اال�ستهتار  ع����دم  اجل��م��ي��ع  ع��ل��ى  اأمت���ن���ى 
باملو�سوع وتوخي احلذر، فالوقاية واجب 
علينا كاأفراد حلماية اأنف�سنا وجمتمعنا.

�ضمية اخل�ضاب تخّف�س من اأجرها
تاأجيات  اخل�ساب  �سمية  امل�سرية  الفنانة  واجهت 
عديدة الأعمالها الفنية طوال الفرتة املا�سية �سواء 
جعلها  ما  وه��و  ال�سينما  او  ال��درام��ا  م�ستوى  على 
تقرر تقليل اأجرها، ال�سينمائي من اأجل العودةاىل 

حمبيها.
وب������داأت ���س��م��ي��ة اخل�����س��اب ف��ع��ل��ي��اً ب��ت��ح�����س��ري عمل 
جانب  اىل  بطولتها  من  �سيكون  جديد  �سينمائي 
البطولة  وي�ساركهما  اآدم  اأح��م��د  امل�����س��ري  امل��م��ث��ل 
حممد  تاأليف  وم��ن  ال��دي��ن  حميي  حم�سن  املمثل 

نبوي واإخراج اأكرم فريد.
جنيه  ال��ف   500 على  احل�����س��ول  �سمية  وواف��ق��ت 
يف  لرغبتها  وذل���ك  البطولة  ع��ن  ك��اأج��ر  م�����س��ري، 
من  ال�سينمائية  االأع���م���ال  يف  للم�ساركة  ال���ع���ودة 

جديد.
اأبرزها  االأزم����ات،  م��ن  العديد  العمل  ه��ذا  وواج���ه 
تاأخر احل�سول على ت�سريح الرقابة على امل�سنفات 
الفنية، وبعد ذلك توقف ب�سبب ان�سغال اأحمد اأدم 
اأن يقدمها يف  املفرت�س  التي كان من  بامل�سرحية، 

مدينة جدة خال الفرتة املا�سية، وهي امل�سرحية 
التي ت�ساركه بطولتها اأي�سا �سمية اخل�ساب.

اخل�ساب  �سمية  للفنانة  ع���ودة  الفيلم  ه��ذا  وي��ع��د 
ل��ل��ع��م��ل ب��ال�����س��ي��ن��م��ا ب��ع��د غ��ي��اب دام مل���دة 5 اأع����وام 
الكبرية(  )الليلة  فيلم  يف  م�ساركتها  منذ  كاملة، 
و�سارك  العزيز،  عبد  �سامح  واأخرجه   2015 عام 
عمرو  منهم،  الفنانني  من  كبري  ع��دد  بطولته  يف 
عبد اجلليل، اأحمد رزق، زينة، وفاء عامر، حممد 

لطفي واأخرين، وهو من تاأليف اأحمد عبد اهلل.

ا�ستهرت منذ �سنوات عدة بتقدمي جمموعة من االأغنيات والكليبات اال�ستعرا�سية، 
عادت اأخريا بعد فرتة غياب لتقدم بع�س الكليبات وت�سارك يف اأحد االأعمال الدرامية 

التي مل يكتمل ت�سويرها بعد، كما ت�ستعد لت�سوير فيلم �سينمائي جديد.
ان�سحابها  اأ�سباب  اجلديدة،  وال�سينمائية  الغنائية  اأعمالها  الغياب،  اأ�سباب  عن 

من فيلم )براءة ريا و�سكينة(، توقف ت�سوير م�سل�سل )ن�سباية(، الذي بداأت 
املغنية  مع  كان  ميديا(،  )ال�سو�سيال  مبن�سات  عالقتها  اأع��وام،  منذ  ت�سويره 

واملمثلة بو�سي �سمري، يف هذا احلوار:
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تعرفوا على طريقة تنظيف 
اجلدران من االألوان

ما هي طريقة تنظيف اجلدران، جّراء خرب�سات االأطفال التي ت�سّوه م�سهد 
الغرفة؟ مزيل طاء االأظافر )اأ�سيتون( فّعال يف هذا االإطار، من خال غم�س 
عود من القطن يف امل�ستح�سر، وفرك مكان االألوان برفق . لكّل قلم م�ستخدم 

يف الر�سم اأو اخلرب�سة على اجلدران، طريقة يف التنظيف، وفق االآتي:
اخلطوط،  م�سح  يف  كفيلة  املمحاة  ُم�ستخدًما،  الر�سا�س  قلم  ك��ان  اإذا   •
متقاطعة،  خطوط  عمل  وب���دون  وبتتابع  ب��رف��ق،  املمحاة  تطبيق  م��ع  وذل��ك 
اأّن عدم االلتزام مبحو  اإىل الطرف االأخ��ري. علًما  االأّول  ابتداء من الطرف 
خط الر�سم بتتابع يت�سّبب بانت�سار الر�سا�س يف كل مكان على اجلدار. وثّمة 
طريقة اأخرى تق�سي با�ستخدام �سودا اخلبز، وذلك من خال ترطيب زاوية 
القما�س يف �سودا اخلبز، وفرك عامات  باملاء، فغم�س  ناعمة  قطعة قما�س 
تتّم  ثّم  ذل��ك،  بعد  ناعمة ورطبة  باإ�سفنجة  اجل��دار  ُينّظف  برفق.  الر�سا�س 

تهوية الغرفة عرب فتح النوافذ.

�سودا اخلبز يف تنظيف اجلدران
)�سرباي(  ال�سعر  مثّبت  اأو   اخلبز  �سودا  ُم�ستخدًما،  احلرب  قلم  كان  • اإذا 
قطعة  با�ستعمال  م�سحها  ث���ّم  ال�����س��ع��ر،  مب��ث��ّب��ت  املنطقة  ر����ّس  ع��ن��د  ف��ع��االن، 
خال  م��ن  االأ���س��ن��ان،  معجون  ا�ستخدام  ا  اأي�سً وي�سّح  القما�س.  م��ن  نظيفة 
م�سحها  ث��ّم  ال�ساعة،  لربع  تركه  مع  البقعة،  مكان  على  منه  القليل  تطبيق 
با�ستعمال قطعة نظيفة من القما�س. كما اأّن مزيل طاء االأظافر )اأ�سيتون( 
فّعال يف هذا االإطار، من خال غم�س عود من القطن يف امل�ستح�سر، وفرك 

مكان االألوان برفق.

معجون االأ�سنان يف تنظيف اجلدران
عليه  وُي��رتك  اجل���دار،  على  ي���وّزع   هو  االإط���ار  ه��ذا  ويف  ف��ّع��ال،  • املايونيز 
ُيعاد  متاًما.  جافة  نظيفة  مبن�سفة  اأخ��رًيا  اجل��دار  م�سح  مع  الوقت،  لبع�س 
تنظيف احلائط باإ�سفنجة، مبّللة باملاء الدافئ، والقليل من �سائل اجللي. ثّم، 
ُي�ستخدم جمّفف ال�سعر، فاالنتظار حّتى يبداأ ال�سمع بالذوبان. ُينّظف اجلدار 

من االآثار التي تركها ذوبان ال�سمع، با�ستخدام من�سفة مبّللة مباء دافئ.

اخلّل ال يكفي وحده الإزالة بقع األوان ال�سمع عن احلائط، ب�سورة كلّية
يف  ُت�ستخدم  التي  احل��ّم��ام،  اأو  املطبخ  يف  امل��ت��واج��دة  امل���واد  بع�س  هناك   •
ال��ت��خ��ّل�����س م��ن ب��ق��ع االأل�����وان ع��ل��ى اجل�����دار، وم��ن��ه��ا: امل��ع��ج��ون امل�����س��ت��خ��دم يف 
احلاقة، والكرمي املُرّطب لليدين، وزبدة الفول ال�سوداين. تكون هذه املواد 
فّعالة اأكرث يف اإزالة األوان ال�سمع عن احلائط، وذلك من خال فرك اجلدار 
ثّم،  با�ستخدام من�سفة مبّللة.  ثّم م�سحها  امل��واد، مع تركها لدقائق،  باإحدى 
بها  امللونة  البقعة  لدعك  ناعمة  من�سفة  على  وامل��اء  اجللي  �سائل  ُي�ستخدم 
طاء  ب��زوال  يت�سّبب  اأن  املمكن  من  الدعك  اأن  اإىل  االنتباه  ويجب  بلطف، 

احلائط.
بيد  املنزل،  يف  املختلفة  واالأ�سطح  اجلدران،  على  لا�ستخدام  اآمن  • اخلّل 
األ��وان ال�سمع عن احلائط، ب�سورة كلّية. ويف  اأّن��ه ال يكفي وحده الإزال��ة بقع 
اأثر  هذا االإط��ار، ميكن ا�ستخدام اخلّل يف تنظيف اجل��دار بعد التخّل�س من 

االألوان.

غراب؟  جمع  هو  • ما 
-اأغربة، غربان، اأغرب 

ال�سعراء؟  اأ�سعر  هو  • من 
-امروؤ القي�س 

اأبابيل؟  كلمة  مفرد  • ما 
اأبالة 

ع�سا؟  كلمة  مثنى  ما   84-
-ع�سوان 

ع�سرين؟  يف  عا�س  الذي  ال�ساعر  على  يطلق  • ماذا 
-�ساعر خم�سرم 

�سعره؟  قتله  الذي  ال�ساعر  هو  • من 
-املتنبي 

يلتئم. حتى  مرات  عدة  جرحه  ي�سمد  �سائًا  تفرز  بغدد  مملوء  فهو  الدائم  �ساحه  القط  • ل�سان 
احلطب. وعيدان  الطني  با�ستعمال  املك�سورة  قدمه  بتجبري  قام  طائر  عن  �سمع  اأنه  الباحثني  اأحد  • روى 

بق�سرها.  ناأكلها  اأن  ينبغي  ولذلك  ق�سرها  يف  يوجد  الفاكهة  فيتامينات  من  جزء  • اأكرب 
بع�س  اأن  كما  الهواء  الأك�سدة  فيتاميناته  يعر�س  فاالأنتظار  ب�سرعه  تناولة  يجب  وحده  الفاكهة  • ع�سري 

االأنواع تف�سد ب�سرعه واأهمها اجلزر. 
عندما  املخ  يفرزها  لاأمل  م�سكنة  كيمائية  مواد  على  حتتوي  اأنها  تبني  الب�سر  دموع  حتليل  ال  خل  • من 

يبكي االأن�سان.
اأر�سا.  ي�سقط  اأن  قبل  �ساعات  لب�سع  واقفاً  يظل  فانه  واقف  وهو  الفيل  مات  • اإذا 

كيلومرتات   8 م�سافة  على  من  �سماعه  ميكن  االأ�سد  • زئري 
اخلم�سني.  �سن  حتى  التكاثر  على  قادرة  وتظل  عاما   75 حتى  تعي�س  • النعامة 

اأيام.   10 من  يتاألف  االأ�سبوع  كان  الفرعونية  م�سر  • يف 
نف�سها.  �سته�سم  فاإنها  واإال  اأ�سبوعني  كل  جديدة  خماطية  بطانة  تفرز  اأن  االإن�سان  معدة  على  • يتعني 

النمل  م�ستعمرات  على  غ��ارات  ي�سن  الأن��ه  وذل��ك  ال�سفاح(  )النمل  با�سم  ي�ستهر  النمل  من  نوع  هناك   •
العمل  على  وي��ج��ربه  النمل  ذل��ك  م��ن  ع���ددا  يقتاد  ث��م  حمتوياتها  وينهب  ملكاتها  يقتل  حيث  ل��ه  امل��ج��اورة 

كعبيد لديه! 

خداع اال�سد 
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الباذجنان
اأكد عدد من الدرا�سات العلمية، 
اأن للباذجنان الذي ُيعد �سيًفا 
املطابخ  موائد  على  دائ��م  �سبه 
فوائد �سحية عديدة  العربية، 
اأكرث من مرة يف  جتعل تناوله 

االأ�سبوع، اأمًرا جيًدا.
واأ����س���ارت ه��ذه ال��درا���س��ات، اإىل 
يف  ُي�����س��اع��د  "الباذجنان"  اأن 
االأمرا�س؛  م��ن  القلب  وق��اي��ة 
توليفة من  حيث يحتوي على 
املغذيات منها فيتامني "ب6"، 

اللون  ق�سرته  متنح  ال��ت��ي  االأك�����س��دة  وم�����س��ادات  واالأل���ي���اف،  والبوتا�سيوم، 
البنف�سجي، وهي توليفة �سديقة للقلب حتميه من االأمرا�س.

من  ج���رام   100 ك��ل  الأن  التخ�سي�س؛  عملية  يف  م�ساعد  ع��ام��ل  اأن���ه  كما 
مما  باالألياف،  غني  اأن��ه  بجانب  فقط،  حرارية  �سعرة   25 بها  الباذجنان 
الدهون  من  والتخل�س  االإخ���راج،  وحت�سني  بال�سبع  االإح�سا�س  يف  ُي�ساهم 
اأند  "فود  ُن�����س��رت يف دوري�����ة  ال���زائ���دة يف ال��ط��ع��ام، وف���ق درا����س���ات ع���دي���دة 

فانك�سن".
وت�ساعد ال�سبغة البنف�سجية التي متنح ق�سرة الباذجنان لونها يف الوقاية 
من عدة اأنواع من ال�سرطان؛ الأنها م�سدر رائع مل�سادات لاأك�سدة، كما اأن 
الباذجنان يعالج نق�س احلديد الذي ُي�سبب االأنيميا اأو فقر الدم، بجانب 

حت�سينه لكثافة العظام وحمايتها من الك�سور؛ الأنه غني بفيتامني "ك".

اأكيفومي �ساكاغامي، رئي�س طهاة يف مطعم �سو�سي جينزا اأونوديرا ، يدرب الطاهية اجلديدة ميزوهو اإيواي على كيفية اإعداد ال�سو�سي يف املطعم بطوكيو. يذكر اأن 
هناك عدد متزايد من الن�ساء يف اليابان يتدربون يف املطاعم وهن عازمات على حتطيم اآراء بع�س الذين يعتقدون اأن الن�ساء ال ميكن اأن يكّن طهاة ال�سو�سي. ا ف ب

و�سل اإىل الغابة اجلميلة ا�سد �سخم اجل�سم كث اللبدة عيناه وا�سعتان و�سوته عال ي�سم االآذان .. اتخذ من 
احد الكهوف الوا�سعة عرينا له وبعد ان افرت�سه رفع على بابه راية بي�ساء كبرية، ا�ستعجبت حيوانات القرية 
من ذلك لكنه طماأنهم وقال لهم انا ال اأتناول غري النباتات فقط فقلبي ال يطاوعني على اأكل حلوم ا�سدقائي 
احليوانات ومعدتي مري�سة ال ته�سم اللحم وانا اخلد اإىل النوم كثريا جدا وال وقت عندي لل�سيد، واحب ان 
اجل�س يف بيتي كثريا فاأرجو منكم ان ت�سرفوين دائما بزيارتكم ومن لديه م�سكلة اي�سا ا�ستطيع ان احلها له 

فقد كنت حكيم غابتي.
�سدقت احليوانات الطيبة اال�سد املخادع وملدة ا�سبوع كانت احليوانات تدخل عنده تزوره وتخرج �سعيدة من 
تلك الزيارة حتى جاء وقت بداأت بع�س احليوانات تختفي �سيئا ف�سيئا وبداأت الغابة حت�س بالقلق.. منهم من 
يقول هاجرت ومنهم من يقول غادرت. لكن الثعلب املكار مل يقل �سيئا بل بداأ يف مراقبة بيت اال�سد مراقبة 
جيدة حتى تاأكد متاما ان هناك من يدخل وال يخرج، والن اال�سد مل يكن نظيفا فقد كان ينتهي من وجبته 
ويلقي العظام داخل الكهف بعيدا عن االعني لكن ذلك مل يخف رائحتها العفنة وذهب الثعلب واخرب �سكان 

الغابة مبا يفعله اال�سد املخادع.
اعيت االفكار احليوانات فيما يفعلونه بذلك اال�سد ومل يجدوا االجابة اال عند القط الذي قال: نقوم بزيارة 
جماعية لا�سد ولن ي�ستطيع ان ياأكل منا احدا واأثناء ذلك دعوين ا�ستو�سح الكهف بنف�سي وبعد ان قاموا بتلك 
الزيارة تاأكد للجميع انه لي�س هناك من خمرج لا�سد غري باب الكهف فقط، لذا ا�ستعد اجلميع لتقدمي بع�س 
باأعداد كبرية  الكهف  ا�ستطاع من حجارة واجتمعوا يف مدخل  املتوا�سعة لا�سد فحمل كل منهم ما  الهدايا 
وباأيديهم القوية وبقلوبهم احلزينة ورف�سهم لوجود من يخدعهم اخذ اجلميع يف قذف اال�سد باحلجارة وكلما 
انتهت اتوا بغريها حتى اأمتاأ الكهف بها واأ�سبحت �سدا يحول دون خروج اال�سد بل لقد قام الفيل ومبعاونة 
ا�سحابه بحمل جذوع اال�سجار القوية واغلقوا بها باب الكهف متاما وبعد ذلك بيومني كانت رائحة اال�سد امليت 

تعلن عن هزميته �سر هزمية و�سقوط رايته البي�ساء على باب الكهف.

على  �سهًا  لي�س  النونية،  على  والتدريب  احلفا�س،  مرحلة  بني  الطفل  انتقال 
اإىل الكثري من ال�سرب حتى يتعلم الطفل التحّكم بعملية  االإط��اق فهو بحاجة 

التبّول والترّبز،  وق�ساء حاجته يف املكان املنا�سب.
الكثري من االأمهات يقعن يف خطاأ كبري، وهو ال�سغط على الطفل من اأجل التخّلي 
عن احلفا�س، فيما يكون الطفل غري م�ستعد بعد لهذه املرحلة، وقد حّذرت جملة 
"اإلترين" االأملانية من هذا ال�سلوك اخلاطئ الذي تعتمده بع�س االأمهات بغر�س 
تدريب الطفل على النونية يف �سن مبكرة جداً، حيث اإن هذا ال�سغط يعود بنتائج 

عك�سية، ويوؤثر على حتّكم الطفل بعملية التبول والتربز يف امل�ستقبل.
واأ�سار التقرير املن�سور يف املجلة اإىل اأن ع�سات املثانة امل�سوؤولة عن التحكم بعملية 

لتخّلي  املبكرة  امل��ح��اوالت  ف��اإن  لهذا  عامني،  الطفل  بلوغ  قبل  تكتمل  ال  التبول، 
الطفل عن احلفا�س غري ذي جدوى، ولن تعطي النتائج الطويلة املدى املرجّوة 

من هذه اخلطوة االنتقالية الكربى يف حياة الطفل.
والتوا�سل  االإدراك��ي��ة،  الطفل  ب��ق��درات  اال�ستعانة  يجب  اأن��ه  اإىل  التقرير  واأ���س��ار 
�س لق�ساء  معه بهدوء ملعرفة اأن احلفا�س ممتلئ، ثم االإ�سارة اإليه باملكان املخ�سّ

احلاجة، والتحّلي بال�سرب خال فرتة تدريبه.
اأنه  اأن الطفل م�ستعّد للتخّلي عن احلفا�س، هي  التي تدل على  االأعرا�س  ومن 
يقطع اأي ن�ساط ميار�سه عندما يتبّول اأو يترّبز، فهذا يعني اأنه مدرك ملا يحدث، 

واأنه على ا�ستعداد لانتقال من احلفا�س اإىل النونية.

احذري ال�ضغط على طفلك للتخّلي عن احلفا�س


