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تو�ضية للم�ضابات بكورونا باإر�ضاع �أطفالهن طبيعيًا
�إر�ضاع  �أن يو��ضلن  �لأمهات يجب  �إن  �لعاملية،  �ل�ضحة  قالت منظمة 
�إ�ضابتهن  يف  ��ضتباه  هناك  ك��ان  ل��و  حتى  طبيعية  ب�ضورة  �أطفالهن 

بفريو�س كورونا �أو كانت �لإ�ضابة موؤكدة.
وقال مدير منظمة �ل�ضحة �لعاملية تيدرو�س �أدهانوم جيربي�ضو�س، يف 
�إفادة �ضحفية : "بناء على �لأدلة �ملتاحة، فاإن ن�ضيحة منظمة �ل�ضحة 
�لعاملية هي �أن فو�ئد �لر�ضاعة �لطبيعية تفوق �أي خماطر حمتملة 

لنتقال كورونا".
و�أ�ضاف: "يجب ت�ضجيع �لأمهات �لالتي ي�ضتبه يف �إ�ضابتهن بكورونا 
�أو �لالتي تاأكدت �إ�ضابتهن على بدء �لر�ضاعة �لطبيعية و��ضتمر�رها 
وعدم ف�ضلهن عن �أطفالهن �لر�ضع، ما مل تكن �لأم مري�ضة للغاية 

ب�ضورة حتول دون ذلك".

دولة �آ�ضيوية تعدل �لقانون ملنع �ضرب �لأطفال
�ضتتحرك لأجل  �أنها  �لعدل يف كوريا �جلنوبية، موؤخر�،  �أكدت وز�رة 
ردع �لآباء �لذين يقومون بتعنيف �أبنائهم، و�ضط دعو�ت متز�يدة �إىل 

حماية �لأطفال من "�إ�ضاءة �ملعاملة" على يد �لكبار.
�لبلد  يف  �لعدل  وز�رة  حترك  ف��اإن  �إلبو"،  "�ضو�ضن  �ضحيفة  وبح�ضب 

�لآ�ضيوي ياأتي بعد ر�ضد زيادة يف معدلت تعنيف �لأطفال.
ومب��وج��ب �ل��ق��ان��ون �مل���دين يف ك��وري��ا �جل��ن��وب��ي��ة، يحق ل��الآب��اء �أو ملن 
يقومون بدورهم، �أن يتخذو� "�إجر�ء�ت �لن�ضباط �ل�ضرورية" لأجل 

حماية وتربية �أطفالهم.
و��ضع،  لتاأويل  تخ�ضعان  و"�ل�ضرورية"  "�لن�ضباط"  كلمتي  لكن 
ف��ي��ذه��ب بع�س �لآب����اء �إىل ح��د مم��ار���ض��ة �ل�����ض��رب و�ل��ت��ع��ن��ي��ف. ومن 
�لقانون �ملدين يف كوريا �جلنوبية، حتى  �إىل  �أن ي�ضاف بند  �ملحتمل 

ي�ضبح �ل�ضرب ممنوعا ب�ضكل �ضريح.
هذ�  ي�ضاهم  �أن  يف  �أملها  عن  �جلنوبية  �لكورية  �لعدل  وز�رة  وتعرب 

�لتعديل يف �إز�لة "�مل�ضتند �لقانوين" ملمار�ضة �لعنف �ضد �لأطفال.
وتعالت �لأ�ضو�ت يف كوريا �جلنوبية حلماية �لأطفال، بعدما �ضجلت 
�لبالد عدد� من �حلو�دث �ملروعة لتعنيف �لأطفال، �أو حتى �لت�ضبب 

بوفاتهم يف بع�س �حلالت.
لكن بع�س �خلرب�ء ينبهون �إىل �أن تعنيف �لأطفال "مفهوم ف�ضفا�س 
�لزمن  م��دة من  بالوقوف  �ل�ضغري  �إل��ز�م  ح��ول  ت�ضاوؤل  و�ضط  جد�"، 

عقابا له، مبثابة تعنيف على �ضبيل �ملثال.

ما هي ظاهرة �ضيقان �لفر�ولة؟
"�ضيقان �لفر�ولة" )Strawberry Legs( م�ضكلة  تعد ظاهرة 
�ملالب�س  �رت��د�ء  �مل��ر�أة من  �إنها حت��رم  للغاية؛ حيث  جمالية مزعجة 

�لق�ضرية يف �ل�ضيف. فما هذه �لظاهرة وكيف ميكن مو�جهتها؟
ناتايل  �لأملانية  �لتجميل  �أو�ضحت خبرية  �لأ�ضئلة  لالإجابة عن هذه 
في�ضر �أن ظاهرة "�ضيقان �لفر�ولة" تعني ظهور نقاط �ضود�ء �ضغرية 

على �لفخذين و�ل�ضيقان ب�ضكل ي�ضبه �لبذور على �ضطح �لفر�ولة.
وتهاجم هذه �لظاهرة ب�ضفة خا�ضة �ملر�أة، �لتي تعاين من كثافة منو 

�ل�ضعر يف �ل�ضيقان.
و�لتي  �ل�ضعر،  ب�ضيالت  فتحات  هي  �لنقاط  هذه  �أن  في�ضر  و�أ�ضافت 
تتعر�س لالن�ضد�د ب�ضبب زيادة �لإفر�ز�ت �لدهنية �أو بقايا �لزيت، يف 
حني يرجع �للون �لأ�ضود �إىل حتلل �لبكترييا. ويحدث �لتهاب هذه 

�لنقاط بعد حالقة �ل�ضعر �أو ب�ضبب �حتكاك �ملالب�س بجلد �ل�ضاق.
�أنه  ف��ي�����ض��ر  �أو����ض���ح���ت  �لفر�ولة"  "�ضيقان  م��و�ج��ه��ة  ك��ي��ف��ي��ة  وع����ن 
حم�س  على  يحتوي  تونر  بو��ضطة  بانتظام  �جللد  تنظيف  ينبغي 
�لعميقة  �جللد  طبقات  د�خ��ل  �حلم�س  يتغلل  حيث  �ل�ضالي�ضيليك؛ 
�مليتة،  �جللد  خاليا  و�إز�ل��ة  عميق  نحو  على  �لب�ضرة  بتنظيف  ويقوم 

بالإ�ضافة �إىل جتديد �خلاليا وتنظيم �إنتاج �لإفر�ز�ت �لدهنية.
كما ينبغي �إجر�ء �لتق�ضري ب�ضكل منتظم للتخل�س من �ن�ضد�د �مل�ضام. 
وير�عى �أي�ضا ��ضتخد�م ماكينة حالقة ذ�ت ن�ضل نظيف وحاد، نظر�ً 
لأن �لن�ضل �لثلم و�لذي تر�كم عليه �ل�ضد�أ يت�ضبب يف حدوث �لتهابات 

وتهيج �جللد.
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در��ضة تك�ضف �لعالقة بني 
�لكمامة وفريو�س كورونا

ك�ضفت در��ضة علمية حديثة دور كمامات �لوجه يف �حلد من تف�ضي جائحة 
كورونا، و�لتي ت�ضببت باإ�ضابة �أكرث من7.7 ماليني �ضخ�س حول �لعامل.

يف  نتائجها  ون�ضرت  وكاليفورنيا،  تك�ضا�س  يف  باحثون  �أج��ر�ه��ا  در��ضة  ويف 
جملة وقائع �لأكادميية �لوطنية للعلوم، قارن علماء بني معدلت �لإ�ضابة 
�إي��ط��ال��ي��ا ون��ي��وي��ورك، ق��ب��ل وب��ع��د ف��ر���س �رت���د�ء  بكوفيد19- يف ك��ل م��ن 

�لكمامات.
وتو�ضل �لعلماء �إىل �أن معدلت �لإ�ضابة بفريو�س كورونا �مل�ضتجد يف كال 

�ملوقعني قد "ت�ضطحت" عقب جعل �رتد�ء �لكمامة �إلز�ميا.
�ل��و�ردة يف �لدر��ضة، فاإن �رت��د�ء �لكمامة حال دون ت�ضجيل  ووفق �لأرق��ام 
�أبريل و9 مايو،   6 �لو�قعة بني  �إيطاليا خالل �لفرتة  �إ�ضابة يف  �ألف   78
بينما و�ضل هذ� �لرقم يف مدينة نيويورك �إىل 66 �ألف، يف �لفرتة �ملمتدة 

من 17 �أبريل وحتى 9 مايو.
�لأماكن  يف  �لكمامات  "�رتد�ء  بالقول:  در��ضتهم  نتائج  �لباحثون  وخل�س 
بني  كورونا  �نتقال  دون  للحيلولة  فعالية  �لو�ضائل  �أك��رث  من  يعد  �لعامة 
�إىل جانب  �لب�ضر. وتعد هذه �ملمار�ضة �ضرورية لوقف تف�ضي كوفيد19- 
تبني �لتباعد �لجتماعي و�حلجر �ل�ضحي وتتبع �حلالت �مل�ضابة، حلني 
"�ضي �إن  �لتو�ضل �إىل لقاح فّعال يق�ضي على �لوباء"، ح�ضبما نقلت �ضبكة 
"تغطية  �أن  �إىل  �لنهائي  ملخ�ضها  يف  �لدر��ضة  و�أ���ض��ارت  �إن" �لأم��ريك��ي��ة. 
�لهو�ء، يف  �لعدوى بكوفيد19- عن طريق  �نتقال  بالكمامة مينع  �لوجه 
حني �أن �لتباعد و�حلجر و�لعزلة و�لتعقيم �ليدوي، ل حتمي من �لإ�ضابة 

بكورونا مع رذ�ذ �ل�ضعال و�لعط�س لل�ضخ�س �مل�ضاب".

�أدوية �ضغط �لدم وكورونا.. 
دليل يطمئن مئات �ملاليني

مئات  يطمئن  دل��ي��ال  ج��دي��د  بحث  ق��دم 
�مل��الي��ني م��ن �مل�����ض��اب��ني ب��ارت��ف��اع �ضغط 
�لدم باأن �لأدوية �ل�ضهرية لعالج �ملر�س 
ل تزيد خماطر �لإ�ضابة فريو�س كورونا 
ك��ان يخ�ضاه بع�س  وذل��ك على عك�س ما 
�لأدوية  من  فئتان  و�أ�ضبحت  �خل���رب�ء. 
"مثبطات  وهما  �ل��دم  ل�ضغط  �ملخف�ضة 
لالأجنيوتن�ضني"  �مل����ح����ول  �لإن���������زمي 
و"حا�ضر�ت م�ضتقبالت �لأجنيوتين�ضني 
�ملر�كز  �إع���الن  بعد  تدقيق  2"مو�ضع 
و�لوقاية  �لأمر��س  ملكافحة  �لأمريكية 
72 باملئة  �أن  �أبريل �ملا�ضي عن  منها يف 
كوفيد19-  مب���ر����س  �مل�������ض���اب���ني  م����ن 
�خلام�ضة  ���ض��ن  يف  وه���م  ب��امل�����ض��ت�����ض��ف��ي��ات، 
ي��ع��ان��ون م���ن �رتفاع  ف���اأك���رث،  و�ل�����ض��ت��ني 
�لعقاقري  تلك  �أن  ويعتقد  �ل��دم.  �ضغط 
�مل�ضار�ت  ن��ف�����س  يف  ي��ق��ع  ن�����ض��اط��ا  ت��ث��ري 
فريو�س  ي�ضتخدمها  �لتي  �لبيولوجية، 

كورونا ملهاجمة �لرئتني.
�أوك�ضفورد  ودف��ع ذلك خ��رب�ء يف جامعة 
حتى  �لأدوي�����ة  ب��وق��ف  �مل��ر���ض��ى  لتو�ضية 
حت��دي��د �مل��خ��اط��ر ب��درج��ة �أف�����ض��ل، بينما 
با�ضتمر�ر  �ملر�ضى  �آخ���رون  خ��رب�ء  ن�ضح 

�لعالج.

متارين كيجل للمر�أة �حلامل..  
�جعليها جزءً� من روتني يومك �ص 23

در��ضة تربط �ضر �لنوم �لعميق 
مبمار�ضة هو�يتك �ملف�ضلة

للبدء  �ل��وق��ت  ح��ان  فرمبا  ب����الأرق،  ت�ضعر  كنت  �إذ� 
�لنوم  �ضر  باعتبارها  �ملف�ضلة  هو�يتك  مبمار�ضة 
�أجر�ها  جديدة  در��ضة  من  لتو�ضية  وفقاً  �لعميق 
ن�ضرتها  �أبوظبي  يف  نيويورك  جامعة  من  باحثون 
�لبحث،  وخ��الل  �لربيطانية.  ميل  ديلي  �ضحيفة 
بالغ  �ضخ�س   1500 على  �أ�ضئلة  �لباحثون  ط��رح 
وقت  �إم�ضائهم  وكيفية  �ل��ن��وم  ف��ى  ع��اد�ت��ه��م  ح��ول 

حياتهم  على  هو�يتهم  ممار�ضة  وتاأثري  �لفر�غ 
�أربعة  �أك��د و�ح��د من �ضمن  يومية، حيث 

ترفيهية  بهو�يات  ��ضتمتعو�  �قد  �أنهم 
مثل �خلبز و�ضيد �لأ�ضماك و�لب�ضتنة 
�أخ����رى مثل  ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ه��و�ي��ات 

�لأفالم  وم�ضاهدة  �لإبد�عية  �لكتابة 
وخل�س �لباحثون  و�لغولف و�لتن�س. 

من خالل حتليل �لإجابات باأن �لت�ضلية و�لهتمام 
�أمر بالغ �لأهمية للح�ضول على نوم عميق. وكانت 
�لأن�ضطة  مم��ار���ض��ة  �أن  �أك����دت  ق��د  �ضابقة  در�����ض���ات 

�لإبد�عية ب�ضكل منتظم ميكن �أن ي�ضاهم يف حت�ضني 
بالكتئاب،  �لإ�ضابة  وتقليل خطر  �ملز�جية  �حلالة 
تربط  �لتي  �لأوىل  تعترب  �جلديدة  �لدر��ضة  لكن 

ممار�ضة �لهو�يات بجودة �لنوم.

مل  فاكهة  حميط  �لإيثلني  غ��از  يلف  ح��ني  ت��ب��د�أ  �مل�ضكلة 
�لن�ضج  على  �لفاكهة  تلك  ي�ضجع  ف��وج��وده  بعد،  تن�ضج 
ويحفزها  نا�ضجة  تكون  وح��ني  �أو�ن��ه��ا،  فت�ضبق  �ل�ضريع 
�ضاحلة  غ��ري  وت�ضبح  �ضتتعفن  �لن�ضج،  م��ن  مزيد  على 

لالأكل.
وتفاحاً  برتقاًل،  ن�ضع  حني  باخل�ضو�س،  ذل��ك  ونلحظ 
�ملعي�ضة، ونلحظ  وم��وز� وخيار يف �ضحن و�حد يف غرفة 
بعد يوم و�حد وجود ر�ئحة غريبة يف �لغرفة، فيما يتحول 
�ملوز �إىل �للون �لأ�ضود، ويتغري لون ق�ضرة �لربتقال وقو�م 

ثماره وتذبل ثمار �خليار.
�ملاجنو و�لبطيخ  �لكيفي و�لربوكويل و�لقرنبيط وثمار 
لهذ�  خا�س  ب�ضكل  ح�ضا�ضة  و�لبندورة  و�خليار  �لعطري 
�لغازي. لذ� يجب عزل �لبندورة و�لتفاح عن  �لهورمون 

هذه �لفو�كه و�خل�ضر.
ن�ضف  �ل�ضحنني عن  �مل�ضافة بني  تقل  �أل  ويجب كذلك 
مرت على �لأقل. يف �جلانب �لآخر، فاإن و�ضع �لتفاح مع 
�لفو�كه و�خل�ضر �حل�ضا�ضة لالأثيلني ميكن �أن يعّجل يف 
�إذ� كنت ترغب يف ذلك، ويجب حفظ �ملجموعة  ن�ضجها 

يف حميط درجة حر�رة �لغرف �لطبيعية.

جت�رة الفواكه ت�ستفيد من هذا الت�أثري
تاأثري هورمون �لإيثلني ل يقت�ضر على �لفو�كه و�خل�ضر 
�لهورمون  �أّن  �لباحثني  بع�س  �كت�ضف  فقد  �ملقطوفة، 
�لتي  و�ل��غ�����ض��ون  �لأور�ق  ع��ن  �ل��ث��م��ار  ف�����ض��ل  ي��ع��ج��ل يف 
على  دلياًل  �ضقوطها  �ىل  ي��وؤدي  مما  باأ�ضجارها  تربطها 

ن�ضجها.
هذ� �لتاأثري بالتحديد يوظفه جتار �لفاكهة جلني �ملنافع 
و�لأرباح، فطبقا لقو�نني �لبيئة د�خل �لحتاد �لأوروبي، 
ي�ضمح لالإيثلني بت�ضريع �إن�ضاج ثمار �ملوز و�لكيوي مثاًل 

كما ك�ضف تقرير ن�ضر يف موقع "جي �إي �أو " �لأملاين.
�لأنو�ع  وبع�س  و�مل���وز  �لكيوي  ثمار  حت�ضد  �ل��ع��ادة  ويف 
�لأخ�����رى ق��ب��ل ب��ل��وغ��ه��ا درج����ة �ل��ن�����ض��ج، لإت���اح���ة �لوقت 
�لثمار  ه��ذه  تعّر�س  وهنا  �لأ���ض��و�ق،  يف  وطرحها  لنقلها 
غاز  يبعث  م�ضدر  �إىل  �مل�ضتورد  خم���ازن  و�ضولها  ح��ال 
�مل�ضتهلك يف  لتعر�س على  �لإيثيلني، ما يعجل ن�ضجها 

�ليوم �لتايل نا�ضجة مثرية لل�ضهية.

فوائد �سحية رائعة للم�جنو منه� تقوية املن�عة
مذ�قها  جانب  و�إىل  �ل�ضيف،  فو�كه  �أجمل  من  �ملاجنو 

�لر�ئع توفر هذه �لفاكهة �للذيذة جمموعة من �ملغذيات 
وت�ضاعد  �لب�ضرة  �ضفاء  وتزيد  �ملناعة  جهاز  تدعم  �لتي 

على �لتخ�ضي�س. �إليك �أهم فو�ئد �ملاجنو:
�له�ضم  �إن��زمي��ات  م��ن  �مل��اجن��و على جمموعة  * حتتوي 
�لتي ت�ضاعد على تك�ضري �لربوتني و�لألياف، وتعّزز عمل 

�جلهاز �له�ضمي.
"�ضي" و"�أ" وكالهما  لفيتامني  ر�ئ��ع  م�ضدر  �ملاجنو   *
�ضديق للب�ضرة �ل�ضحية، كما حتتوي �ملاجنو على عنا�ضر 

�أخرى ت�ضاعد على تق�ضري م�ضام �جللد �مليتة و�إز�لتها.
* حتتوي �ملاجنو على �لبكتني �لليفي �لذي يقلل م�ضتوى 

�لكول�ضرتول �ل�ضار يف �لأوعية �لدموية.
* �ملاجنو من �لأطعمة �لتي حت�ضن �ضحة �لعيون.

* تقوم �ملاجنو بتربيد �جل�ضم، وت�ضاعد على �لوقاية من 
�ضربة �ل�ضم�س.

ت�ضاعد  نباتية  كيميائية  عنا�ضر  على  �ملاجنو  حتتوي   *
تنحيف �جل�ضم و�لتخل�س من �لدهون.

* بف�ضل �جلرعة �لكبرية �لتي حتتويها حبة �ملاجنو من 
�ملغذيات  �أحد  �ملناعة على  فيتامني "�ضي" يح�ضل جهاز 

�لرئي�ضية �لتي تعّزز قوته.

�أبل ويوتيوب تك�ضفان 
عن مبادرتني لدعم 

�لعد�لة �لعرقية
ويوتيوب،  �أب�����ل  م���ن  ك���ل  �أع��ل��ن��ت 
ع���زم���ه���م���ا زي�������ادة �لإن�����ف�����اق على 
�ل�ضود  ق�ضايا  تدعمان  مبادرتني 

و�لعد�لة �لعرقية.
وق��ال��ت ���ض��رك��ة �أب����ل، �إن��ه��ا �ضتزيد 
�لتوريد  ����ض���رك���ات  م���ع  �لإن����ف����اق 
�إط����ار مبادرة  ل�����ض��ود يف  �مل��م��ل��وك��ة 
�لعرقية  و�ل���ع���د�ل���ة  ل��ل��م�����ض��او�ة 

حجمها 100 مليون دولر.
�أم���ا م��وق��ع ي��وت��ي��وب �مل��م��ل��وك من 
 100 �إن��ف��اق  غ��وغ��ل، فاأعلن ع��ن 
�لفنانني  لتمويل  دولر  م��ل��ي��ون 
وكالة  ذك������رت  ح�����ض��ب��م��ا  �ل�������ض���ود، 

"رويرتز".
موجة  �إىل  �جلهود  ه��ذه  وتن�ضم 
كربى،  ���ض��رك��ات  تتخذها  ت��د�ب��ري 
مبا يف ذلك بنوك و�ضركات جتزئة، 
بهدف �إظهار �لدعم ملجتمع �ل�ضود 
بينما تثري �لحتجاجات �لأخرية 
يف �ل�����ولي�����ات �مل���ت���ح���دة و�أم����اك����ن 
�لتمييز  �إىل  �لن���ت���ب���اه  �أخ�������رى 
�لأمريكيني  �ضد  �لأم��د  �لطويل 

من �أ�ضل �أفريقي.
وج������اءت ه����ذه �لح���ت���ج���اج���ات يف 
�أع���ق���اب وف����اة ج����ورج ف��ل��وي��د وهو 
�أفريقي،  �أ�ضل  من  �أمريكي  رجل 
تعامل  �إث�����ر  م���اي���و   25 يف  ت����ويف 
�لعنيف  م��ن��ي��ي��اب��ول��ي�����س  ���ض��رط��ة 

معه.
وح��ول م��ب��ادرة �أب��ل، ق��ال �لرئي�س 
ك��وك، يف  تيم  لل�ضركة،  �لتنفيذي 
تويرت،  على  ُن�ضر  م�ضور  مقطع 
�إن م�ضنع �أيفون ي�ضعى �إىل زيادة 
�ل�ضركات  ب��ني  �لأق��ل��ي��ات  مت��ث��ي��ل 

�لتي تتعامل معه.
�لتحركات  �أن  ك�����وك  و�أ������ض�����اف 
لتعزيز  ب��ر�م��ج  �ضت�ضمل  �لأخ���رى 
�ل�ضود،  من  �لتطبيقات  مطوري 
�لتنوع  ل��زي��ادة  وم��ب��ادر�ت جديدة 

و�لدمج يف �أبل.
من جانبها، قالت �ضوز�ن وج�ضيكي 
ليوتيوب  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  �ل��رئ��ي�����ض��ة 
�إن  يف ت��دوي��ن��ة ع��ل��ى �لإن����رتن����ت، 
مليون   100 ���ض��ت��ن��ف��ق  �خل���دم���ة 
دولر على مدى عدة �ضنو�ت من 
�أ�ضو�ت  وت��ط��وي��ر  "�إعالء  �أج����ل 
�ل�ضود  و�ل����ف����ن����ان����ني  �مل����ب����دع����ني 

وق�ض�ضهم".

لهذه �لأ�ضباب عليك 
�أن تعزل �لتفاح عن 

بقية �لفو�كه!

ط�مل� �سمعن� اأّن بع�ض الفواكه وخ�سو�سً� التف�ح يف�سل حفظه� معزولة عن ب�قي الف�كهة، ال�سوؤال هو مل�ذا يجب عزل التف�ح اجلميل بعطره 
النّف�ذ الذي ي�سحر الن��ض عن �س�ئر الفواكه؟

اإيثلني. النب�ت�ت  اأ�س��ض علمي لنظرية عزل التف�ح عن غريه من الفواكه واخل�سروات، وهذا الأ�س��ض يرتبط بهورمون نب�تي ا�سمه  هن�ك 
والفواكه واخل�سروات تطلق هذا الهورمون ب�سكل غ�زات.

التف�وت يكمن يف اأن بع�ض اأنواع الفواكه ومنه� الفت�ح تنتج هورمون الإيثلني اأكرث من غريه�. ول يقت�سر هذا التف�وت على التف�ح، بل ي�سمل 
البندورة "الطم�طم" وامل�سم�ض والإج��ض واخلوخ، وكله� من بواعث غ�ز الإثلني.
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�ش�ؤون حملية
برع�ية  �س�مل بن رك��ض وم�س�ركة وزير التغري املن�خي

جمعية �أ�ضدقاء �لبيئة تنظم �ملعر�س �لبيئي �لفرت��ضي

للهندية قرة العني حيدر

م�ضروع »كلمة« يف د�ئرة �لثقافة و�ل�ضياحة - �أبوظبي ي�ضدر ترجمة رو�ية نهر �لنار 

ع�ضائر جو�لة �جلامعة �لقا�ضمية ي�ضاركون يف �لدر��ضة �لر�ضمية �لتاأهيلة مل�ضاعدي قادة �لوحد�ت �لك�ضفية  من  طالبا   12

•• العني - الفجر

ركا�س  بن  �ضامل  �لدكتور  �ل�ضيخ  برعاية  
�لدكتور  �لوزير  معايل  وح�ضور  �لعامري 
�ملناخي  �ل���ت���غ���ري  وزي������ر  �ل�����زي�����ودي  ث�����اين 
�لبيئة  �أ�ضدقاء  جمعية  �فتتحت  و�لبيئة، 
�ملعر�س �لبيئي �لفرت��ضي تز�مناً مع  يوم 
�إبر�هيم  �لدكتور  مب�ضاركة  �لعاملي  �لبيئة 
�أ�ضدقاء  جمعية  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  علي 
�لرتبوية  �لقياد�ت  من  كبري  وعدد  �لبيئة 
�لبيئي  �مل���ج���ال  و�مل��ه��ت��م��ني يف  و�ل��ب��ي��ئ��ي��ة  
و�ل�ضحي حيث مت عر�س �أعمال �لطالبات 
م�ضروعاً   204 ق��دم��و�  �ل��ذي��ن  و�ل��ط��الب 
م�ضتعر�ضني  �ل��دول��ة  م�ضتوع  ع��ل��ى  بيئياً 
و�بتكار�تهم  م�ضاريعهم  و�ل�ضور  بالفيديو 
�ملجالت  يف  خ�ضو�ضاً  بعد"  "عن  �لبيئية 
و�مل�ضتد�مة  �مل��ت��ج��ددة  �ل��ط��اق��ة  يف  �ملتمثلة 

وخدمة �لبيئة �لإمار�تية.
يف  ركا�س  بن  �ضامل  �لدكتور  �ل�ضيخ  و�أك��د 
�ل��ب��ي��ئ��ة و�جب  �أن ح��م��اي��ة  ك��ل��م��ة �لف��ت��ت��اح 
وعاملية،  و�إقليمية  حملية  و�ضرورة  وطني 
�أن  يجب  �أم��ر مهم  �لبيئة  على  و�ملحافظة 
بالن�ضبة  �لأول��وي��ات  �ُضلَّم  يف  مكانة  يحتل 
لالأهد�ف �لتنموية على �ل�ضعيد �لوطني. 
�لتي  �لر�ضيدة  �لقيادة  �إىل  �ل�ضكر  موجهاً 
م�ضتويات   ب��اأع��ل��ى   �ل��ب��د�ي��ة  م��ن��ذ  تعاملت 
فريو�س  خم��اط��ر  م��ع  و�ل�ضفافية  �جل��دي��ة 

كورونا �مل�ضتجد .
وب���ارك �ل�ضيخ ���ض��امل ب��ن  رك��ا���س جلمعية 
�أ�ضدقاء  برنامج  �إط���الق  �لبيئة  �أ���ض��دق��اء 
�لرت�ضيد وتنظيم �ملعر�س �لبيئي مبنا�ضبة 
وتطوير  تعزيز  بهدف  �لعاملي   �لبيئة  يوم 
على  �ملحافظة  جم��ال  يف  �ملبتكرة  �لأف��ك��ار 
و�ل�ضلوكيات  �ل��ث��ق��اف��ة  وت��ن��م��ي��ة  �ل��ب��ي��ئ��ة، 

دور وجهود  على  مثنياً  �لإيجابية،  �لبيئية 
م��ع��ايل وزي����ر �ل��ت��غ��ري �مل��ن��اخ��ي و�ل��ب��ي��ئ��ة يف 

و��ضرت�تيجيات  �لأخ�����ض��ر  �ل��ن��م��و  م�����ض��رية 
مو�جهة �لتغيري �ملناخي.

من جهته دعا معايل �لوزير �لدكتور ثاين 
�لبيئية  �لرتبية  بذور  غر�س  �إىل  �لزيودي 

�جلهل  وحم��ارب��ة  و�ملجتمع  �لطلبة  ل��دى 
�أجيال  �إع��د�د  على  و�لعمل  �لبيئة،  ب�ضوؤون 
�أن  �إىل  �ل��ب��ي��ئ��ة، م�����ض��ري�ً  و�ع���ي���ة مب�����ض��اك��ل 
�لنفع  وجمعيات  �لبيئية  �لتطوعية  �لِفرق 
�ل��ع��ام  ق��د �أظ��ه��رت خ��الل �ل��ف��رتة �حلالية  
بامل�ضاريع  �مل�����ض��اه��م��ة  يف  �حل���ر����س  م����دى 
بيئية  توعوية  و�لقيام بحمالت  �ملجتمعية 

وغريها من �ملبادر�ت �ملجتمعية.
ورحب �لدكتور �إبر�هيم علي رئي�س جمل�س 
�إد�رة جمعية �أ�ضدقاء �لبيئة بامل�ضاركني يف 
�ملعر�س �لإفرت��ضي، موؤكد�ً �أن هذ� �ملعر�س 
�لرت�ضيد  �أ�ضدقاء  برنامج  �إنطالفة  �ضكل 
وهي مبادر�ت بيئية وجمتمعية بني تر�ضيد 
لربنامج   �لبيئية  و�ل��رتب��ي��ة  �ل���ض��ت��ه��الك 
ن�ضر  �إىل  و�ل��ذي يهدف  �ل�ضيفي  �جلمعية 
�ل��وع��ي و�حل���د م��ن �لإه����د�ر وت��ع��زز ثقافة 
�ملجتمعية.  و�مل�ضوؤولية  �لبيئية  �ل�ضتد�مة 
ولفت �أن �ملعر�س �لبيئي �لفرت��ضي ج�ضد 
�لتي  �لبيئية  و�لبتكار�ت  �مل�ضاريع  �أهمية 
و�ضرورة  و�ل��ط��ال��ب��ات،  �ل��ط��الب  �أجن���زه���ا 

حتويل �أفكارهم �إىل �أ�ضلوب عمل.
�أنه  �إىل  ع��ل��ي  �إب���ر�ه���ي���م  �ل���دك���ت���ور  و�أ�����ض����ار 
م�ضاريع   10 �أف�ضل  و�ختيار  تقييم  �ضيتم 
�ضيح�ضلون  �ل���ذي���ن  �ل��ط��ل��ب��ة  �أع���م���ال  م���ن 
�ل�����ض��ي��خ �لدكتور  ع��ل��ى دع���م وت���ك���رمي م���ن 
مبالغ  تقدمي  �ضيتم  كما  ركا�س،  بن  �ضامل 
رمزية �لفائزين . كما �ضهد �فتتاح �ملعر�س 
مد�خالت وم�ضاركات لعدد من �ل�ضخ�ضيات 
�لبيئة و�ملهتمني  �أ�ضدقاء  و�أع�ضاء جمعية 
�لذين �أثنو� على �أهمية �مل�ضاريع و�لأعمال 
�لإفرت��ضي،  �ملعر�س  يف  �ملقدمة  �لبيئية 
لتعزيز  عر�ضت  �ل��ت��ي  ب��الأف��ك��ار  م�ضيدين 
�لغذ�ئية  و�لأمن����������اط  �ل���رت����ض���ي���د  ف���ك���رة 
�ل�ضحيحة د�خل �ملنزل و��ضتهالك �ملو�رد .

•• اأبوظبي - الفجر 

�لثقافة  د�ئ���رة  يف  للرتجمة  "كلمة"  م�����ض��روع  �أ���ض��در 
�لنار"،  "نهر  رو�ي�����ة  ت��رج��م��ة  �أب��وظ��ب��ي  و�ل�����ض��ي��اح��ة- 
ملوؤلفتها قرة �لعني حيدر، ونقلها �إىل �لعربية �لأ�ضتاذ 

�لدكتور جميب �لرحمن.
"جانا  جائزة  على  موؤلفتها  حازت  �لتي  �لرو�ية  متثل 
بيث" - �أعلى جائزة �أدبية يف �لهند - �إحدى �ل�ضو�مخ 
برزت  وق��د  �لهندي قدميه وحديثه  �ل��رو�ئ��ي  �لفن  يف 
�لهندي  �لأدب  �أع�����الم  �أه����م  م���ن  ك���و�ح���دة  م��وؤل��ف��ت��ه��ا 
�ملعا�ضر. يف هذه �لرو�ية ميتّد �لزمان ليتقل�س �ضمن 
�أور�قها و�ضطورها حيث حتكي �لكاتبة قرة �لعني حيدر 
ب���دء�ً م��ن ع�ضر  2500 ع��ام  ت��اري��خ �لهند على م��د�ر 
�لر�بع قبل �مليالد  �لقرن  موريا" يف  جوبتا  "ت�ضاندر� 
�إىل ف���رتة م��ا ب��ع��د ����ض��ت��ق��الل �ل��ه��ن��د يف ع���ام 1947، 
�ملوؤمل  �لهندية  �لقارة  �ضبه  لتق�ضيم  �ل�ضياق  وتعر�س 
�إىل دولتني قوميتني. ُو�ضفت �لرو�ية باأّنها و�حدة من 
�أ�ضهر رو�يات �ضبه �لقارة �لهندية، ن�ضرت عام 1959 
نف�ضها  �لكاتبة  يد  على  �لإجنليزية  ترجمتها  ون�ضرت 

عام 1998.
�لهندي؛  �لتاريخ  يف  ع�ضور  �أربعة  عرب  �لكاتبة  تتتبع 
و�ل�ضتعمار  و�لإ�����ض����الم����ي،  �ل���ب���وذي-�ل���ه���ن���دو����ض���ي، 
�ل����ربي����ط����اين، وم�����ا ب���ع���د �ل����ض���ت���ع���م���ار، م�����ض��ري �أرب�����ع 
�ضخ�ضيات رئي�ضية؛ غوتام، وت�ضامبا، وكمال، و�ضرييل. 
تظهر �ضخ�ضية غوتام �أوًل كطالب متجول يف جامعة 
�ل��غ��اب��ة يف ���ض��ر�و���ض��ت��ي يف �ل��ق��رن �ل��ر�ب��ع ق��ب��ل �مليالد، 
عرب  �لهندية  �مل���ر�أة  جت�ّضد  �لتي  ت�ضامبا  معه  وتظهر 
�لع�ضور، وتظهر �ضخ�ضية كمال يف �لع�ضر �لإ�ضالمي 
�لذي يحكي ما قام به وما �أجنزه �حلكام �مل�ضلمون يف 
ع�ضر  يف  �ضرييل  ويظهر  �لهند،  يف  �لو�ضطى  �ل��ق��رون 
�ل�ضتعمار �لربيطاين �لذي هو بدوره يج�ّضد ما رمز 

له �ل�ضتعمار �لربيطاين يف �لهند، وتتقاطع حكاياتهم 
على مدى ع�ضور خمتلفة؛ حكايات حب وهيام و�ضر�ع 
ثنايا  ويف  �ل�ضلطة،  على  �ل�ضيطرة  �أج��ل  م��ن  للملوك 
�لأحد�ث تقدم �لكاتبة �ضور�ً بارعة عن ت�ضكل �لثقافة 
�لهندو�ضية  �لعنا�ضر  من  �مل�ضرتكة  �جلميلة  �لهندية 
�لتاريخي لل�ضر�ع  �ل�ضياق  تقدم  و�أخ��ري�ً  و�لإ�ضالمية، 
�لطائفي بني �لهندو�س و�مل�ضلمني �لذي �أدى يف نهاية 
قوميتني  دولتني  �إىل  �لهند  تق�ضيم  كارثة  �إىل  �لأم��ر 
مدمرة  �آث��ار  من  �حلادثة  لهذه  وما  وباك�ضتان،  �لهند 

على �لثقافة �لهندية �مل�ضرتكة.
يتكّرُر ظهورها يف كل  �لتي  �لرو�ية  �ضخ�ضيات  جت�ّضد 
�لطبيعة  وحد�نية  �لهندي  �لتاريخ  ع�ضور  من  ع�ضر 
يف  و�لدينية  �لقومية  �ل�ضطر�بات  و�ضط  �لإن�ضانية 
توؤمن  �ل��ع��ني ح��ي��در  ق��رة  فالكاتبة  �ل��ه��ن��دي،  �ل��ت��اري��خ 
�مل�ضرتكة وتعتربها من  �لهندية  بالثقافة  قوياً  �إمياناً 
مبثابة  ه��ي  �ل��ت��ي  �لهندية  �حل�����ض��ارة  مقومات  �أج��م��ل 
�لنهر �ملتدفق �لذي ي�ضدر من منبعه وتلحق به رو�فد 
يف طريقه �لتي بدورها تغذيه وترثيه �إىل �أن ي�ضّب يف 

م�ضبه �لنهائي.
من �لناحية �لفنية تقدم رو�ية نهر �لنار جتربة مثرية 
�لأحد�ث؛  �ضرد  يف  ع��دي��دة  تقنيات  �لكاتبة  وّظ��ف��ت  �إذ 
ر���ض��ائ��ل، وم���ذك���ر�ت، و�أم���ث���ال، وت��ي��ار �ل��وع��ي لتقدمي 
�لرو�ية  وتت�ضم  �ل��زم��ن،  ت��اآك��ل  ع��ن  �حل��زي��ن��ة  روؤي��ت��ه��ا 
باأ�ضلوب غنائي بارع، وعلى �لرغم من �أن �لرو�ية تقدم 
تاريخ �لهند يف قالب ق�ض�ضي �إل �أنها حتمل يف طياتها 

ما يكفي من عن�ضَري �لت�ضويق و�لإمتاع.
رو�ية "نهر �لنار" ثرية ثر�َء �لهند بفل�ضفاتها و�أفكارها 
وتنوعها �لديني و�للغوي و�لثقايف، وهي تقّدم كل ذلك 
رثاء  ذل��ك هي  وف��وق  قالب ق�ض�ضي مبهٍر وممتع،  يف 
�لهند ما  �مل�ضرتكة يف  �لغنية  �لثقافة  تلك  على �ضياع 
"نهر  رو�ي��ة  ف��اإن  �لنقاد  ر�أي  وبح�ضب  �لتق�ضيم.  قبل 

�لهندي  ل��الأدب  بالن�ضبة  نف�ضها   �ملكانة  �لنار" حتمل 
"مئة عام  �لتي متّثلها رو�ية جابريل جار�ضيا ماركيز 

من �لعزلة" لالأدب �لإ�ضباين.   
رو�ئية   )2007-1927( ح��ي��در  �ل��ع��ني  ق���رة  ت��ع��د 
و�أكادميية  مم��ت��ازة،  و�ضحفية  ب��ارع��ة،  هندية  وقا�ضة 
بارزة، ومفكرة �ضهرية. ُتعد قرة �لعني حيدر يف طليعة 
�لع�ضرين.  �ل��ق��رن  يف  �ل��ك��ب��ار  ومفكريها  �لأردو  �أدب����اء 
"�آغ كا دريا" )نهر  طبقت �ضهرتها يف �لآف��اق بر�ئعتها 
�لنار( �لتي ُن�ضرت لأول مرة بالأردية عام 1959. كما 
�أنها ن�ضاأت يف بيت يهتم بالأدب و�لكتابة، فو�لدتها نذر 
�ضجاد وو�لدها �ضجاد حيدر يلدرم، وكالهما من رو�د 

�لق�ضة �لق�ضرية و�لرو�ية �لأردية.
قرة �لعني حيدر من �لكاتبات �ملكرث�ت يف �لأدب �لأردي 
جمموعات  و�أرب���ع  رو�ي���ة  ع�ضرة  �ثنتا  لها  ن�ضرت  فقد 
من  ك��ب��ري  ع���دد  ج��ان��ب  �إىل  ذ�ت��ي��ة  و���ض��رية  ق�ض�ضية، 
�مل���ق���الت �ل�����ض��ح��ف��ي��ة و�لأدب����ي����ة يف �ل��ل��غ��ت��ني �لأردي�����ة 
دريا" )نهر  كا  "�آغ  رو�ياتها  �أ�ضهر  ومن  و�لإجنليزية. 
�لنار( )1959(، "مريى بهي �ضنمخانى" ) معبدي 
�أحز�ن  )�ضفينة  دل"  غم  ،"�ضفينه   ،)1949( �أي�ضاً( 
قلبي(، )1952(، وبتجهار كي �آو�ز" )�ضوت �خلريف( 
)رفيق  هم�ضفر"  ك���ى  ���ض��ب  و"�آخري   ،)1965(
�ل�ضوء(   رفتار" )���ض��رع��ة  ك��ي  "رو�ضني  و  ل��ي��ل��ة(  �آخ���ر 
)1982(، و�ضريتها �لذ�تية �ملعنونة " كار جهان در�ز 

هي" )مهمة �لعامل طويلة(.
�أعمالها �إىل كثري من �للغات �لهندية  ترجمت معظم 
"جائزة  �أهمها  على جو�ئز عديدة  و�لعاملية. وح�ضلت 
رو�يتها  على   1967 �ضنة  �لأدب" �ملرموقة  �أكادميية 
"�ضوت �خلريف"، و�أعلى جائزة �أدبية يف �لهند جائزة 
بيث"  كما تلقت جائزة "بادما �ضريي"، و"بادما  "جانا 

بو�ضان" �ملرموقة من حكومة �لهند.
�أم����ا �مل���رتج���م جم��ي��ب �ل���رح���م���ن، ف��ه��و �أ����ض���ت���اذ مبركز 

لل  ج��و�ه��ر  بجامعة  و�لأفريقية  �لعربية  �ل��در����ض��ات 
�أكادميي  وباحث  كاتب  وه��و  �لهند،  دلهي،  نيو  نهرو، 
�لهند" ل�ضوين  "فكرة  �لعربية  �إىل  ترجم  وم��رتج��م، 
خيلناين، و"مو�طن �حلد�ثة" لديبي�س ت�ضاكر�بورتي، 
و"�ل�ضري يف �لطريق �ل�ضريع" لر�م بوك�ضاين، وترجم 
�إىل �لهندية " كلمات �لقائد �ل�ضيخ ز�يد بن �ضلطان �آل 
 50 عن  يزيد  وما  �ملوؤلفات  من  عدد  وله  �لنهيان"، 
و�أ�ضرف  و�ملجالت،  �جلر�ئد  خمتلف  يف  من�ضور�  بحثا 
ع��ل��ى م��ا ي��زي��د ع��ن 30 ر���ض��ال��ة ج��ام��ع��ي��ة، ح�ضل على 
�ضمان"  ويا�س  ب��ادري��ان  "مهار�ضي  �لرئا�ضية  �جل��ائ��زة 

للعلماء �ل�ضباب عام 2012. 

•• ال�شارقة –الفجر:

لع�ضائر جو�لة  �ملنت�ضبني  ع�ضر طالبا من  �ثنا  �نتظم 
�لن�ضطة  �لع�ضائر  من  تعد  و�لتي  �لقا�ضمية  �جلامعة 
�ملحلي  و�مل��ج��ت��م��ع  �مل��ج��ت��م��ع �جل��ام��ع��ي  و�ل��ف��اع��ل��ة يف 
�نتتظمو� يف �لد�ر�ضة �لر�ضمية لتاأهيل م�ضاعدي قادة 

�لوحد�ت �لك�ضفية .
وم���ن ���ض��اأن �ل��در����ض��ة �ل��ت��ي ت��ع��د �أح���د و���ض��ائ��ل تطوير 
و�ملمار�ضة  بالدر��ضة  وتاأهيله  �لك�ضفية  �لفرق  �أف���ر�د 
�لك�ضفية  ف�ضال عن  �خل��رب�ت  �أب��رز  على  و�إطالعهم 
�أن��ه��ا �إح����دى �ل���رب�م���ج �ل��ت��ي ت��ع��د ���ض��روي��ة يف �حلياة 
�لك�ضفي  �لد�ء  يف  ل��ل��ت��ط��ور  ه��ام��ا  م�����ض��ار�  �ل��ك�����ض��ف��ي��ة 
جمعية  مع  بالتعاون  دبي  ك�ضافة  مفو�ضية  ونظمتها 

ك�ضافة �لإمار�ت .
�لقا�ضمية  �جلامعة  جو�لة  ع�ضائر  م�ضاركو�  ويتلقى 
�لتدريب و�ملحا�ضر�ت �لتي تتو��ضل على مدى ثالثة 

�للكرتونية  �ل��و���ض��ائ��ط  م���ن خ���الل  م��ت��و����ض��ل��ة  �أي�����ام 
�حلديثة يف ظل جائحة كورونا وبالتايل �لتعلم عن بعد 
يف خمتلف جمالت �لتدريب وتنمية �ملهار�ت �لقيادية 
يف  �مل�ضتخدمة  �حلديثة  و�لجت��اه��ات  �ملعارف  وتعزيز 

�لتدريب �ملتقدم يف �ملجال �لك�ضفي .
�ليومي يف  �مل�ضاركون من �جلامعة ح�ضورهم  ويكثف 
�لوحد�ت  ق��ادة  م�ضاعدي  لتاأهيل  �لر�ضمية  �لدر��ضة 
تاأهيل  �إىل  و�لر�مية  �لدر��ضة  بر�مج  �كت�ضاب  بهدف 
�خل�ضبية  �ل�����ض��ارة  و���ض��ام  ع��ل��ى  ليح�ضلو�  �مل�����ض��ارك��ني 
�لتاأهيل  م�ضرية  ��ضتكمال  يف  خاللها  وم��ن  ليتمكنو� 
ت��ع��ن��ى بخدمة  روؤى وط��ن��ي��ة  و�ل���ت���ي حت��ق��ق  �ل��ك�����ض��ف��ي 

�ملجتمع .
ويف هذ� �ل�ضدد �أكد �ل�ضتاذ �لدكتور ر�ضاد �ضامل مدير 
�جلامعة �لقا�ضمية �أهمية م�ضاركة ع�ضائر �جلو�لة يف 
مثل تلك �لدور�ت و�لدر��ضات �لفنية و�لتي تعد جمال 
�ملنت�ضبني  �لقا�ضمية  �جلامعة  لطلبة  خ�ضبا  تدريبيا 

يف  فاعل  ب�ضكل  �ل�ضتفادة  وبالتايل  �جلو�لة  لع�ضائر 
م�ضار�تها �لتدريبية ولفت �إىل �أن تلك �لد�ر�ضة تعمل 
و�خلرب�ت  �مل��ع��ارف  و�كت�ضابهم  قدر�تهم  تنمية  على 
�لك�ضفية يف جميع جمالتها  �لالزمة ملمار�ضة �حلياة 

و�لطالع على �أو�ضع �خلرب�ت و�ملهار�ت �لالزمة .

روؤي��ت��ه��ا يف  وم��ن منطلق  �إىل حر�س �جلامعة  و�أ���ض��ار 
�جلو�لة  ع�ضائر  �إ�ضر�ك  �إىل  �لطالبي  �لن�ضاط  تعزيز 
مع  تتالقى  و�ل��ت��ي  �ملختلفة  و�مللتقيات  �ل����دور�ت  يف 
�ملجتمع  وخدمة  �لطلبة  خدمة  يف  �جلامعة  توجهات 

على حد �ضو�ء .

�ضرطة �أبوظبي حتذر من �ملرتب�ضني بالأبناء 
على �لإنرتنت و�لألعاب �لإلكرتونية

•• اأبوظبي - الفجر

ملحتالني يرت�ضدون  �ضحايا  �ل��وق��وع  م��ن  �لأ���ض��ر  �أب��وظ��ب��ي  �ضرطة  ح��ذرت 
�لإلكرتونية،  �لألعاب  �حلذرين" عرب  "غري  و�لكبار  و�ملر�هقني  �لأطفال 
و�لإعالنات و�لرو�بط �ملغرية ومنتديات �لتو��ضل لال�ضتيالء على �أمو�لهم 
متنوعة  وت�ضليل  خ���د�ع  �أ�ضاليب  م�ضتخدمني  م�ضروعة  غ��ري  باأ�ضاليب 
�إىل وجود  و�أ�ضارت  لإغر�ء �ضحاياهم وينتحلون �ضخ�ضيات غري حقيقية. 
ح���الت �لن��ت��ه��اك��ات �لإل��ك��رتون��ي��ة يف �لآون����ة �لأخ����رية م��ع �نت�ضار فريو�س 
"كوفيد19-" مثل حالت ��ضتدر�ج م�ضتخدمي �لإنرتنت ومو�قع �لتو��ضل 
�لجتماعي بت�ضوير مقاطع فيديو تتنافى مع �لآد�ب �لعامة لل�ضحايا ومن 

ثم تهديدهم و�بتز�زهم و�ضوًل لأهد�فهم �لإجر�مية.
قائمة  ومتابعة  �لهتمام  من  �ملزيد  �أبناءهم  منح  �لأم��ور  �أولياء  ونا�ضدت 
ق�ضاء  تز�يد  مع  خ�ضو�ضاً  يرتادونها  �لتي  �لإلكرتونية  و�لأل��ع��اب  �ملو�قع 
وعدم  و�لأم����ان  �لثقة  ومنحهم  ُب��ع��د  ع��ن  للتعلم  طويلة  �أوق���اًت���ا  �ل��ط��الب 
�بتز�ز  ح���الت  �أو  �ن��ت��ه��اك��ات  ب��اأي��ة  �مل�����ض��ارح��ة  ع��ل��ى  وت�ضجيعهم  توبيخهم 
�إىل �لإب��الغ عن مثل هذه �حلالت  �إلكرتوين قد يتعر�ضون لها.   ودع��ت 
8002626 لتخاذ �لإجر�ء�ت  �لهاتف  �أمان على  بالت�ضال على خدمة 

�لقانونية بحقهم حماية للمجتمع من هذه �جلر�ئم. 

اأكد اأن ج�ئحة كورون� فر�ست ظروف� ا�ستثن�ئية
خبري تعليمي �أمريكي... �لبنية �لتحية �لقوية 

لالإمار�ت �ضاعدت على تطوير نظم �لتعليم يف �ملد�ر�س
•• العني - الفجر

�لتحول من  �لإم���ار�ت يف  دول��ة  �ل��ذي حققته  �لكبري  �لنجاح  �نطالقا من 
�لتعليم �لتقليدي �إىل �لتعليم �للكرتوين حتت �لقيادة �حلكيمة ل�ضاحب 
�لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�ضيخ  �ل�ضمو 
�لأعلى للقو�ت �مل�ضلحة طورت  �ملدر�ضة �لوطنية �لأمريكية بالعني �أنظمتها 
على  عملت  كما  �جلديد،  �لدر��ضي  للعام  ��ضتعد�د�   �لتعليمية  ومن�ضاتها 
تطوير نظام �لتعليم �لأكادميي ليو�كب متطلبات �لع�ضر وذلك باعتمادها 
و�لتعليم  �لتقليدي  �لتعليم  بني  يجمع  و�ل��ذي  �ملدمج  �لتعليم  نظام  على 

�لإلكرتوين.
و�أكد لري �ضافريي مدير �ملدر�ضة �لوطنية �لأمريكية �أن �ل�ضيخ حممد بن 
�آل مكتوم نائب رئي�س  ز�يد و�أخيه �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد 

حاكم  �ل��وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة 
دبي- رعاهما �هلل -قد �أعطيا �لتعليم 
�ضموهما  م��ن  �إمي��ان��ا  كبري�  �هتماما 
باأهمية �لعلم و�لتعليم وخ�ضو�ضا يف 
ظ��ل �ل��ظ��روف �ل��ر�ه��ن��ة، وم��ا ت�ضببت 
فيه جائحة كورونا من هلع للب�ضرية 

�أثبتت حاجتنا �ملا�ضة للعلم.
فرتة  وخ�����الل  �لإم���������ار�ت  �إن  وق�����ال 
�لبنية  ق����وة  م���ن  ����ض��ت��ف��ادت  وج���ي���زة 
�لتحية �لرقمية �لتي متتلكها، و�لتي 
�لإمار�ت  وم�ضوؤولو  �ضيوخ  يبخل  مل 
�لتعليم  نظام  م��ن  و�أي�ضا  بتنفيذها 
بالإ�ضافة  ل��ه  �أ�ض�ضو�  �ل���ذي  �ملتطور 

�إىل �لقر�ر�ت �ل�ضريعة �ملدرو�ضة بدقة �لتي �أ�ضدرها وزير �لرتبية و�لتعليم 
�لدكتور ح�ضني �حلمادي وتكاتف معها �جلميع من �إد�ر�ت �ملد�ر�س و�أولياء 

�أمور �لطالب لإجناح �لتجربة وجعلها منوذجا يحتذى به عامليا.
�إد�رة  �أعلنت   Covid-19   و�أ�ضاف لري باأنه وطبقا لتد�عيات جائحة 
�ل��ت��د�ب��ري �لح���رت�زي���ة  ل�ضتقبال �ل��ط��الب وفريق  �مل��در���ض��ة �ت��خ��اذ ك��اف��ة 
�أو عن  �لدر��ضي تقليديا  �لعام  �أن يكون  �إذ� ما تقرر  �ملقبل  �لعمل �ضبتمرب 
�لطلبة  و�ضالمة  �أم��ن  ل�ضمان   �لوقائية  �لإج����ر�ء�ت  كافة  بتطوير  ُبعد 

و�لطالبات.
و�أو�ضح �أن �د�رة �ملدر�ضة عمدت �إىل تطوير نظام �لتعليم عن ُبعد وتزويده 
و�أولياء  و�مل��در���ض��ة  �لطالب  ب��ني  �لتفاعل  بتطوير  ت�ضمح  حديثة  ب��رب�م��ج 
بتوفري  �ملدر�ضة  �ضتنتهجه  �ل��ذي  �حلديث  �لتعليم  نظام  لي�ضاهم  �لأم���ور 
جهاز لوحي رقمي  مبو��ضفات و�إمكانات خا�ضة، لكل طالب ي�ضتخدمه يف 

�ملدر�ضة و�لبيت يف مرونة تطوير بر�مج �لتعلم عن ُبعد. 
و�أ�ضار �ضافريي �إىل �أن �إد�رة �ملدر�ضة تويل �أهمية كربى لعودة �لطالب �إىل 
للطالب  و�لجتماعي  �لنف�ضي  �لبعد  باأهمية  منها  �إميانا  جمدد�  �ملد�ر�س 
ريا�ضية  م��الع��ب  م��ن  �مل��در���ض��ة  تقدمها  �ل��ت��ي  ب��الأن�����ض��ط��ة  تفاعله  وم���دى 
وخمترب�ت علمية وقاعات مو�ضيقى ودر�ما  بالإ�ضافة �إىل �لبعد �لأكادميي 
�آخر يف �لتعلم عن ُبعد تختلف طبقا  �إىل  �أن ��ضتجابة طالب  تاأ�ضي�ضا على 
لختالفاتهم �لأكادميية وخلفيتهم �لثقافية وتف�ضيلهم للتو��ضل �ملبا�ضر 

مع �ملدر�س من جهة ومع زمالئهم  بالف�ضل من جهة �أخرى.
وقال لري �ضافريي �أن جائحة كورونا فر�ضت علينا جميعا و�قعا جديد�، 
وبالأحرى �ضرعت من وترية هذ� �لنظام �لذي كنا �ضن�ضل �إليه بعد �ضنو�ت، 
ولهذ� فقد طورت �ملدر�ضة نظام �لتعليم �ملدمج، و�لذي يجمع بني �لتعليم 
�لتقليدي بح�ضور �لطلبة �إىل �ملدر�ضة  لكن لأيام حمددة ولي�س كل �لأيام 
يف  ي�ضهم  مما  ُبعد  عن  �لتعليم  وي��ني  �لوقائية  �لتد�بري  كافة  �تخاذ  بعد 

تقليل عدد �لطلبة يف �لف�ضول و�ضمان �لتباعد �جل�ضدي.



�لأنفي  �لهو�ء  جمرى  م�ضاكل  تكون  قد 
و�ل�ضغار.  �ل����ولدة  حديثي  عند  مقلقة 
من   50٪ ي�����ض��ك��ل  �لأن���ف���ي  �مل���م���ر  �إن  �إذ 
�ل��ه��و�ء. تزد�د  �إج��م��ايل مقاومة جم��رى 
درج���ة �لن�����ض��د�د ع��ن��دم��ا ي��ع��اين �لطفل 
�لعلوي.  �لتنف�ضي  �جل��ه��از  ع���دوى  م��ن 
�لدكتور جوزيف �ضليمان، ��ضت�ضاري �أنف 
�لإمار�ت،  م�ضت�ضفى  من  وحنجرة،  و�أذن 
ير�ضد �لأمهات �إىل �أ�ضباب �ن�ضد�د �لأنف 

وعالجاتها. 

اأ�سب�ب ان�سداد الأنف
�لأطفال  مل��ع��ظ��م  �لأن�����ف  �ل��ت��ه��اب  ُي���ع���زى 

حديثي �لولدة �إىل
�لعلوي  �لتنف�ضي  �جل��ه��از  ع���دوى   -  1

�لفريو�ضي.
�حلليب ح�ضا�ضية   -  2

)�رجتاع  �ملريئي  �ملعدي  �لرجت��اع   -  3
�لأنف(

الأ�سب�ب الأقل �سيوًع�
ب�ضبب  �ل����دو�ئ����ي  �لأن�����ف  �ل��ت��ه��اب   -  1
�ل����ض���ت���خ���د�م �مل���ف���رط ل���ق���ط���ر�ت �لأن����ف 

�لأم  �ملو�ضعية و�بتالع  �مل�ضيقة لالأوعية 
لبع�س �لأدوية.

2 - �ل�ضدمة �لناجتة عن و�ضع زجاجة 
�ملعوية  �لأن��ف��ي��ة  �لأن��اب��ي��ب  �أو  �ل��ر���ض��اع��ة 
�لأن��ف من جانب  �ن�ضد�د  �إىل  ت��وؤدي  قد 

و�حد �أو ثنائي.
خلقي،  عيب  وهو  �لأنف،  قمع  رتق   -  3

ي�ضتوجب �جلر�حة.
عن  عبارة  وهي  �لزهري،  �ل�ضخري   -  4
وعادة  حيوية،  مل�ضاد�ت  حتتاج  �لتهابات 

ما ياأخذها �لطفل من �لأم.
عبارة  وهي  �لتنف�ضية  �لكالميديا   -  5
ع���ن ب��ك��رتي��ا ي���اأخ���ذه���ا �ل��ط��ف��ل م���ن �أمه 

وحتتاج مل�ضاد�ت حيوية �أي�ضاً.

عالج اأ�سب�ب ان�سداد الأنف
وحتديدها  �ملعيقة  �مل�ضببات  �إيجاد   -  1

بدقة.
�ملر�ضي  �ل���ت���اري���خ  م����ن  �ل���ت���اأك���د   –  2
لتقييم  �جل�����ض��دي  و�ل��ف��ح�����س  ل��ل��ع��ائ��ل��ة، 

�ضالكية �لأنف يف كل منخر.
�لأنفي  �لبلعوم  منظار  ��ضتخد�م   -  3
�لطبيب،  �إل��ي��ه  ق��د ي�ضطر  �ل���ذي  �مل���رن، 

�أو  �ملقطعية  �لأ�ضعة  فح�س  يطلب  وق��د 
�لت�ضوير بالرنني �ملغناطي�ضي للح�ضول 

على �لت�ضخي�س �ملنا�ضب.
لتنظيف  ملحي  حملول  – ��ضتخد�م   4

�لأنف، 
ح��ي��ث مي��ك��ن ل����الأم ت��ق��ط��ري م��ي��اه �مللح، 
تعيد  للمولود  خا�ضة  �ضفاطات  وه��ن��اك 

�إخر�جها.
ب�ضكل  �لأن�����ف  حم��ت��وي��ات  ���ض��ف��ط   -  5

متكرر.

عالج الأ�سب�ب املتكررة
�ملريئي  �ملعدي  �مل��ريء  لرجت��اع  بالن�ضبة 
عدة  فله  �لأن���ف،  بان�ضد�د  يت�ضبب  �ل��ذي 

عالجات
�حلليب. نوع  تغيري   -  1

لنوم  �ملنا�ضبة  �لو�ضعية  من  �لتاأكد   -  2
�لر�ضيع.

 Ranitidine. دو�ء  �إع���ط���اوؤه   -  3
�ضيكون عالجاً مفيد�ً.

4 - �ضيكون من �ل�ضروري �إجر�ءعملية 
جر�حية لإعادة فتح جمرى �لهو�ء عرب 

�لأنف.

ت�ستهدف تقوية ع�سالت ق�ع احلو�ض

متارين كيجل للمر�أة �حلامل..  �جعليها جزءً� من روتني يومك

احلمل وال�ستعداد للولدة ب�لن�سبة للمراأة 
ظروف  مثل  الأ�سي�ء،  من  الكثري  يعني 
وم�س�عب م� قبل الولدة وتهيئة مالب�ض 
املوا�سيع،  من  وغريه�  وغرفته  الطفل 
اأن  بد  فال   ، امل��راأة  �سحة  عن  م���ذا  ولكن 
تكون مو�سع اهتم�م كبري، ومن الأ�سي�ء 

التي ت�س�عد بذلك هي مت�رين كيجل.

�ن�ضد�د �لأنف عند �لر�ضيع.. �ل�ضباب و�لعالج
يتنف�ض حديثو الولدة من الأنف ب�سكل اإجب�ري حتى يبلغوا �سهرين على الأقل. وميكن اأن ي�سبب 

ان�سداد الأنف ، اإذا ك�ن ثن�ئًي� وك�ماًل ، �سيًق� �سديًدا يف التنف�ض.

م�هي مت�رين كيجل؟
تقوية  ت�����ض��ت��ه��دف   )Kegel( ك��ي��ج��ل  مت��اري��ن 
ع�ضالت قاع �حلو�س �لتي تدعم �لرحم و�ملثانة 
و�لأم���ع���اء �ل��دق��ي��ق��ة و�مل�����ض��ت��ق��ي��م، و�حل���و����س هو 
�مل��ن��ط��ق��ة �ل��و�ق��ع��ة ب��ني �ل���ورك���ني، و���ض��م��ي��ت هذه 
�لتمارين بهذ� �ل�ضم ن�ضبة �إىل �لأمريكي �أرنولد 
كيجل )Arnold Kegel( �أخ�ضائي �أمر��س 
�لن�ضاء مكت�ضف هذ� �لتمارين �أو�خر عام 1984، 
�أي�ضاً  وميكن �لقيام بتمارين كيجل �لتي تعرف 
وبعيد�ً  وقت  �أي  يف  �حلو�س  قاع  ع�ضالت  با�ضم 
�أن  ت�ضتطيعني  حيث  �لريا�ضية،  �ل�����ض��الت  ع��ن 

جتعليها جزء�ً من روتني يومك.

فوائد مت�رين كيجل للح�مل
تعاين  �ملثانة:  على  و�ل�ضيطرة  �ملر�قبة  حت�ضني 
�لعديد من �لن�ضاء من ت�ضرب �لبول �أثناء �حلمل 
متارن  ت�ضاعد  �أن  ميكن  حيث  �ل����ولدة،  بعد  �أو 
كيجل يف منع �أو عالج مثل هذه �حلالت وخا�ضة 
�لقوية  ب��ال��رغ��ب��ة  ت�ضعر  ع��ن��دم��ا  �ل���ب���ول؛  �ضل�س 
�لو�ضول  تتمكن من  �أن  قبل  �لتبول  �أو  بالتبول 
�إىل �حلمام، بالتايل فاإن ممار�ضة متارين كيجل 

ي�ضهم يف حل مثل هذه �لأمر��س.
قد  �ملهبلية  �ل���ولدة  �حل��و���س:  ع�ضالت  تقوية 

ع�ضالت  ق����اع �حل����و�����س، ل���ذل���ك ف���اإن ت�ضعف 
�ل���������ق���������ي���������ام 

هذه  ودع��م  تقوية  على  ي�ضاعد  كيجل  بتمارين 
�لع�ضالت.

�ضل�س  ي���وؤدي  �ل���رب�ز:  �ضل�س  خطر  م��ن  �لتقليل 
�إىل  �ل�ضخ�س  و���ض��ول  ق��ب��ل  ت�ضربه  �إىل  �ل����رب�ز 
�حلمام، وهنا ميكن لتمارين كيجل �مل�ضاعدة يف 
تقوية ع�ضالت �مل�ضتقيم ملنع حدوث ذلك، �أثناء 

�حلمل �أو �لولدة وما بعدها.

فوائد مت�رين كيجل للح�مل
تعمل متارين كيجل على تقوية �لع�ضالت �لتي 
ت��دع��م �مل��ث��ان��ة و�ل���رح���م و�لأم����ع����اء، وم���ن خالل 
تقوية هذه �لع�ضالت �أثناء �حلمل ميكن تطوير 
�لع�ضالت  يف  و�لتحكم  �ل�ضرتخاء  على  �لقدرة 
ل��ل��م��خ��ا���س و�ل��������ولدة، ك��م��ا يو�ضي  �����ض���ت���ع���د�د�ً 
�لباحثون �لقيام بتمارين كيجل خالل فرتة ما 
قوة  وزي��ادة  �لأن�ضجة  �ضفاء  لتعزيز  �ل��ولدة  بعد 
ع�ضالت قاع �حلو�س وم�ضاعدة هذه �لع�ضالت 
ما  �لطبيعية  �ل�ضحية  حالتها  �إىل  �لعودة  على 
�لقيام  �أن  باحثون  و�ل���ولدة، ووج��د  قبل �حلمل 
بتمارين كيجل بانتظام قبل و�أثناء وبعد �حلمل، 
�ضل�س  �حتمالت  ي�ضاعد يف خف�س  �أن  �ضاأنه  من 

�لبول وغري ذلك من م�ضاكل قاع �حلو�س.

مت�رين كيجل اأثن�ء وبعد احل�مل
طريقة متارين كيجل للحامل

ب��ت��م��اري��ن ك��ي��ج��ل فالأمر  �ل��ق��ي��ام  �ل�����ض��ه��ل  م���ن 
ك��ل��ه ي��ت��ع��ل��ق ب��ال�����ض��غ��ط على 

�ل��ع�����ض��الت وت��رك��ه��ا يف ح��ال��ة �����ض���رتخ���اء، وتتم 
�لطريقة كالتايل:

�لبحث عن �لع�ضالت �ملنا�ضبة: يجب يف �لبد�ية 
بذلك  �لقيام  وميكن  �حلو�س  ع�ضالت  حتديد 
و�ل�ضغط  �مل��ه��ب��ل  �إ���ض��ب��ع نظيف يف  �إدخ����ال  ع��رب 
ت�ضتخدمها لالحتفاظ  �لتي قد  �لع�ضالت  على 
فاأنت  �لإ�ضبع  ب�ضد حول  �ضعرتي  فاإذ�  بالغاز�ت، 
�ملر�أة  ت�ضتطيع  كما  �ضحيح،  ب�ضكل  ذلك  تفعلني 
�إيجاد �لع�ضالت عرب حماولة �لتوقف عن مترير 
�ل��ب��ول لتحديد موقع  �إي��ق��اف تدفق  �أو  �ل��غ��از�ت 
�لع�ضالت �ل�ضحيحة، و�إذ� مل ت�ضتطيعي �لقيام 

بذلك ميكنك ��ضت�ضارة �لطبيب �ملتخ�ض�س.
�ل�ضغط على ع�ضالت قاع �حلو�س: يجب �لقيام 
بال�ضغط و�ل�ضرتخاء مع تكر�ر �لعملية وهناك 

بع�س �لإجر�ء�ت �لتي ميكن �لقيام بها منها:
�ل�ضغط على ع�ضالت  �لطويل: يجب  �لنتظار 
قاع �حلو�س و�إم�ضاكها لعدة ثو�ٍن، ثم �ل�ضرتخاء 
قد  �لبد�ية  يف  �لعملية،  تكر�ر  مع  ث��و�ن  لب�ضع 
تكونني قادرة على �لنتظار ملدة ثانية �أو ثانيتني 
فقط، ولكن على مد�ر ب�ضعة �أ�ضابيع �ضتتمكنني 
تدريجياً من زيادة وقت �لنتظار مبقد�ر ثانية �أو 
ثانيتني حتى �لو�ضول ملدة 10 ثو�ٍن، كما ميكنِك 
حماولة �لقيام بذلك 10 مر�ت متتالية، ولكن 
�إذ� كان هذ� �ضعباً جد�ً ت�ضتطيع �ملر�أة �لبدء بعدد 

تكر�ر�ت �أقل.
و�ل�ضرتخاء  ب��ال�����ض��د  �ل��ق��ي��ام 

ل���ع�������ض���الت 

قاع �حلو�س لعدة مر�ت متتالية ب�ضكل مت�ضارع، 
ح��ي��ث ي��ج��ب �ل���ق���ي���ام ب��ال�����ض��د ل���ث���الث ث������و�ٍن ثم 

�ل�ضرتخاء لثالث ثو�ٍن وهكذ�.

كيف تقوم احل�مل بتم�رين كيجل؟
كيجل  بتمارين  للقيام  �ملنا�ضبة  �لتقنية  تعترب 
�أم�����ر�ً ح��ي��وي��اً، ول��ك��ن مي��ك��ن �ل��ق��ي��ام ب��ه��ا بطرق 
متنوعة �ضو�ء بال�ضتلقاء �أو �جللو�س �أو �لوقوف 
�لبد�ية  يف  و�لقدمني،  �ليدين  على  �ل�ضتناد  �أو 
�أن�����ه م���ن �لأ����ض���ه���ل ممار�ضة  ق���د ي��ج��د �ل��ب��ع�����س 
متارين كيجل بو�ضع �ل�ضتلقاء، ويف وقت لحق 
�ضتتمكنني من �لقيام بها �ضو�ء و�أنِت ِم�ضتلقية �أو 
و�قفة �أو حتى �أثناء �جللو�س، كما ميكنك �لقيام 

بهذ� �لتمرين باأي وقت ويف �أي مكان.

بتم�رين  القي�م  كيفية  يف  للح�مل  ن�س�ئح 
كيجل

نطاق  على  كيجل  بتمارين  �لبدء  �لأف�ضل  من 
�ضغري ثم زيادتها تدريجياً، بحيث تزيد مدة كل 
عدد  وهناك  �ليومية  �لتمارين  وجل�ضات  �ضغط 
ممار�ضة  �أثناء  �تباعها  يجب  �لتي  �لن�ضائح  من 

هذه �لتمارين للحامل:
ل توجد قاعدة حمددة لعدد مر�ت �لقيام بتمارين 
بع�س  وي����و�����ض����ي  ك���ي���ج���ل، 
كل  مبمار�ضتها  �لأط��ب��اء 
�أو ع����دة م����ر�ت يف  ي����وم 

�لأ�ضبوع.
�ل�����ق�����ي�����ام  ي������ج������ب  ل 
�أثناء  كيجل  بتمارين 
قد  ه���ذ�  لأن  �ل��ت��ب��ول 
�مل�����ث�����ان�����ة من  مي�����ن�����ع 

�لتفريغ �لكامل.
م������ن �خل������ط������اأ �إج�����ه�����اد 
�لأنفا�س  ح��ب�����س  �أو  �ل��ن��ف�����س 
�أث���ن���اء مم��ار���ض��ة مت��اري��ن ك��ي��ج��ل، كما 
يجب �حلفاظ على ��ضرتخاء ع�ضالت �لبطن 

و�لأرد�ف و�لفخذ.
كيجل،  بتمارين  �ل��ق��ي��ام  يف  �ملبالغة  ع��دم  يجب 
يكون  قد  �لتمارين  بهذه  �لقيام  يف  �لبدء  فبعد 
�لأمل  ببع�س  ت�ضعري  �أن  �لطبيعي  م��ن 

حول منطقة �حلو�س، 
فتوقفي  ب��������الأمل  ����ض���ع���رت  �إذ�  ول����ك����ن 

و��ضت�ضريي طبيبك.
من �ملهم �لقيام بهذه �لتمارين بانتظام، 

ممار�ضتها  تن�ضني  نف�ضك  وج��دِت  و�إذ� 
تنزيلها  مي��ك��ن��ك  ت��ط��ب��ي��ق��ات  ف��ه��ن��اك 

للتذكري بالقيام بالتمارين.
يتم  �أمل يف �حل��و���س مل  ل��دي��ِك  ك��ان  �إذ� 
يف  م�����ض��اك��ل  ل��دي��ِك  ك���ان  �أو  ت�ضخي�ضه، 

ق���اع �حل��و���س م��ث��ل ���ض��ع��ف قاع 
�ملهبلي،  �لت�ضنج  �أو  �حلو�س 

�إىل  �ل����ت����ح����دث  ف���ي���ج���ب 
�لطبيب قبل بدء روتني 

مترين كيجل.
ن�������س����ئ���ح 

مل  للح�
يف 

ك��ي��ف��ي��ة 
ال���ق���ي����م 

ب��ت��م���ري��ن 
كيجل

�إن  �ل���ن���ه���اي���ة..  يف 
م�����الح�����ظ�����ة ن���ت���ائ���ج 

متارين كيجل قد 
ق  ي�ضتغر
ب������ع�������������س 
�ل������وق������ت، 

هذه  ممار�ضة  يف  �لنتظام  �ل�ضروري  من  ولكن 
و�للتز�م  �حل��ام��ل  ل��ل��م��ر�أة  بالن�ضبة  �ل��ت��م��اري��ن 

بالتعليمات للح�ضول على �لنتائج �ملفيدة.

�شحة وتغذية
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�لعدد 12960 بتاريخ 2020/6/14 

اإع����������الن
�ل�ض�����ادة/جفر�  بان  �لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للبالط و�لرخام
رخ�ضة رقم:CN 1021172   تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�ضة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��ضبوع من  �لتنمية �لقت�ضادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12960 بتاريخ 2020/6/14 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/ذ� كويف 

تر�يك
رخ�ضة رقم:CN 2554619   تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�ضة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��ضبوع من  �لتنمية �لقت�ضادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12960 بتاريخ 2020/6/14 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/�لدليل 

لتجارة �لدو�ت �لكهربائية و�للكرتونية
رخ�ضة رقم:CN 1031642   تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�ضة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��ضبوع من  �لتنمية �لقت�ضادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12960 بتاريخ 2020/6/14 

اإع����������الن
بنان  �ضيف  علي  �ل�ض�����ادة/طاولة  بان  �لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لبيع �ملنتجات �ل�ضعبية و�لتمور
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�ضة رقم:1153951 

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
��ضافة خلفان علي �ضيف بنان �لكعبي ٪100

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
حذف علي �ضيف بنان �لكعبي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�ضادية خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث 

�ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12960 بتاريخ 2020/6/14 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/تريدلنك�س �نرتنا�ضيونال 

للتجارة �لعامة ذ.م.م
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�ضة رقم:2970851 

تعديل ن�ضب �ل�ضركاء
ح�ضن �لر��ضدي من 35٪ �ىل ٪49

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
حذف هادي عوي�ضه

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�ضادية خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث 

�ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12960 بتاريخ 2020/6/14 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�ضركة:�ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ.م.م

�ل�ضم �لتجاري:دكتور كريب كافيه - �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ.م.م
عنو�ن �ل�ضركة:م�ضفح مدينة حممد بن ز�يد - �ضرق 10 - ق 160 - 

حمل 6 مبنى مالك/جا�ضم يو�ضف نا�ضر جا�ضم �لزعابي
CN 1914181 :رقم �لقيد يف �ل�ضجل �لقت�ضادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�ضفية �ل�ضركة  1

- تعيني �ل�ضادة/مكتب دلتا لتدقيق �حل�ضابات ، كم�ضفي قانوين   2
لل�ضركة بتاريخ:2020/6/9 وذلك بناء على قر�ر حم�ضر �جلمعية 

�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2005005468 
- تاريخ �لتعديل:2020/6/11

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�ضفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن.

 �إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�لعدد 12960 بتاريخ 2020/6/14 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�ضركة:�ضركة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة

�ل�ضم �لتجاري:�ضليك لد�رة �مل�ضاريع �لتكنولوجية ذ.م.م
عنو�ن �ل�ضركة:�س 2 بناية/�ل�ضيدة ح�ضة حممد �حمد خلف �لعتيبة/

و�خرون - c3 جزيرة �أبوظبي �ضارع �ملطار
CN 1528893 :رقم �لقيد يف �ل�ضجل �لقت�ضادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�ضفية �ل�ضركة  1

- تعيني �ل�ضادة/مكتب حممد عبد�ملنعم ماهر لتدقيق �حل�ضابات   2
، كم�ضفي قانوين لل�ضركة بتاريخ:2020/6/2 وذلك بناء على قر�ر 

حم�ضر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 
تاريخ �لتعديل:2020/6/10  -  LLTL-0000076:بالرقم

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�ضفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن.

 �إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�لعدد 12960 بتاريخ 2020/6/14 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�ضركة:�ضركة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة

�ل�ضم �لتجاري:عرب �لعامل لنظمة فنيتا ذ.م.م
عنو�ن �ل�ضركة:�أبوظبي �ضارع �ل�ضالم بناية ورثة/هامل بن خادم �لغيث

CN 1020710 :رقم �لقيد يف �ل�ضجل �لقت�ضادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�ضفية �ل�ضركة  1

- تعيني �ل�ضادة/�لهاملي و�ضركاه - حما�ضبون قانونيون ،   2
كم�ضفي قانوين لل�ضركة بتاريخ:2020/6/7 وذلك بناء على قر�ر 
حم�ضر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 

تاريخ �لتعديل:2020/6/13  - بالرقم:2005005229 
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�ضفي 

�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن.
 �إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�لعدد 12960 بتاريخ 2020/6/14 

�إعالن عن ت�شجيل �شفينة وطنية

ت��ع��ل��ن �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��و����ض��الت )ق���ط���اع �لنقل 

�لبحري( بان /�شركة �بوظبي للمو�ين �ص.م.ع قد تقدم 

بطلب ت�ضجيل �ل�ضفينة �ملذكورة بياناتها بعد وهي:

�ل�ضفينة  ه��ذه  ت�ضجيل  على  �ع��رت����س  له  كل من  على 

مدة  خ��الل  �بوظبي  �ل�ضفن  ت�ضجيل  مكتب  مر�جعة 

�ق�ضاها 60 يوما من تاريخ هذ� �لعالن.

 �إد�رة مر�كز �شعادة �ملتعاملني/مركز �أبوظبي

دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
�لهيئة �لحتادية للمو��شالت �لربية و�لبحرية

�شيا�شة �لرت�خي�ص و�لت�شجيل �لبحري

                   اإ�سم ال�سفينة                    رقم الت�سجيل ال�س�بق          العلم ال�س�بق
               �ل�ضفري 5                  --                    --

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �ملالك :

ديلي ديلي دي دبليو �ضي �س.ذ.م.م
Dilly Dilly FIND MY REAL BEAUTY : طلب لت�ضجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم : 318092     بتاريخ :2019/10/1       
بيانات �لأولوية :
باإ�ضم : ديلي ديلي

�ملوطن : دبي وورلد �ضنرت�ل ، �س ب 390667 دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
�سورة العالمة :

 وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 3
ماركة جتميلة ت�ضمل م�ضتح�ضر�ت �لعناية بالب�ضرة و�لعديد من م�ضتح�ضر�ت �لتجميل �مللونة

و�دو�ت �لتجميل بالإ�ضافة �إىل �لك�ض�ضو�ر�ت �لتجميلية وكل ما يتعلق مبو�د �لتجميل
 D على �لوجه �ملزدوج �مل�ضاد DillyDilly   و�ضف �لعالمة : يكون لون �ل�ضعار وردًيا �ضاخًنا ، وي�ضار �إىل

  FIND MY REAL BEAUTY كرمز �لقلب
�ل�ضرت�طات :

فعلى من لديه �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ضاد �أو �إر�ضاله 
بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�ضد�ر هذ� �لإعالن.

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  14  يونيو  2020 �لعدد 12960 

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �ملالك :

�ضند حممد �ضعيد مر�ضد �ملقبايل
   DELIVERYZONE طلب لت�ضجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم : 330269 بتاريخ: 2020/6/1      
بيانات �لأولوية :

باإ�ضم : �ضند حممد �ضعيد مر�ضد �ملقبايل
�ملوطن : �بوظبي �ضارع  ز�يد �لول بناية حممد �ضامل حميد و �خرون �لطابق �مليز�ن مكتب 3

�سورة العالمة :

 وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 39
خدمة تو�ضيل �لطلبات

و�ضف �لعالمة : دليفري زوون
�ل�ضرت�طات :

فعلى من لديه �إعرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ضاد �أو �إر�ضاله 
بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�ضد�ر هذ� �لإعالن

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  14  يونيو  2020 �لعدد 12960 

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �ملالك :

لبنى �ضالح �ضربي حممد
  BASBOUSA طلب لت�ضجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : ب�ضبو�ضة

�ملودعة بالرقم : 330338    بتاريخ : 2020/6/2      
بيانات �لأولوية :

باإ�ضم : لبنى �ضالح �ضربي حممد
�ملوطن : �بوظبي

�سورة العالمة :

 وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 30
حت�ضري �حللويات

و�ضف �لعالمة : عبارة عن كلمة باللغتني �لعربية و�لجنليزية )ب�ضبو�ضة ) BASBOUSA  بحروف 
لتينية

�ل�ضرت�طات :
فعلى من لديه �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ضاد �أو �إر�ضاله 

بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�ضد�ر هذ� �لإعالن

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  14  يونيو  2020 �لعدد 12960 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  14  يونيو  2020 �لعدد 12960 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  14  يونيو  2020 �لعدد 12960 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  14  يونيو  2020 �لعدد 12960 

�لعدد 12960 بتاريخ 2020/6/14

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

�لعدد 12960 بتاريخ 2020/6/14

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

�لعدد 12960 بتاريخ 2020/6/14

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  14  يونيو  2020 �لعدد 12960 
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�لعدد 12960 بتاريخ 2020/6/14
�عالن حكم بالن�شر

يف  �لدعوى رقم 740/2020/16 جتاري جزئي   
مو�ضوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )71484.36 درهم( و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب 

�ملحاماة و�لفائدة 3.33 �ضهريا من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�ضد�د �لتام 
و�ضموم �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  

طالب �لإعالن :  د�ر �لتمويل - �س م ع  - �ضفته بالق�ضية : مدعي  
وميثله : �ضيخه حممد �ضيف علي �ملحرزي - �ضفته بالق�ضية : وكيل 

�ملطلوب �إعالنه : 1- �ضربل عقل حب�ضي - �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  - جمهول حمل �لإقامة 
مو�ضوع �لإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ضتها �ملنعقدة بتاريخ 2020/5/20 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله 
ل�ضالح/د�ر �لتمويل �س م ع - بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 59.913.91 درهم درهم عن مديونية 
من  �عتبار�  مبلغ  ك��ل  على   ٪9 و�ل��ف��ائ��دة  �لئتمانية  �لبطاقة  مديونية  ع��ن  دره��م   11.552.45 ومبلغ  �لقر�س 
2020/2/18 وحتى �ل�ضد�د �لتام و�لزمت �ملدعي عليهما بامل�ضاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  
حكما مبثابة �حل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �لعالن �ضدر 

با�ضم �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لتجارية  

�لعدد 12960 بتاريخ 2020/6/14
�عالن حكم بالن�شر

يف  �لدعوى رقم 1062/2020/16 جتاري جزئي   
مو�ضوع �لدعوى : لئحة دعوى للمطالبة مببلغ 43.460 درهم )ثالثة و�ربعون �لف 

و�ربعمائة و�ضتون درهم(  
طالب �لإعالن :  بنك دبي �لإ�ضالمي )�ضركة م�ضاهمة عامة(  - �ضفته بالق�ضية : مدعي  

�ملطلوب �إعالنهما : 2- �ضركة عمار �ضون�س بايب تيك ميدل �ي�ضت - �س ذ م م  1- ر�جا جاني�س �ضيكار 
ح�ضن حمي �لدين - �ضفتهما بالق�ضية : مدعي عليهما - جمهويل حمل �لإقامة 

�لدعوى  يف   2020/5/19 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم   : �لإع��الن  مو�ضوع 
عليهما  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م   - ع��ام��ة  م�ضاهمة  �ضركة   - �لإ���ض��الم��ي  دب��ي  ل�ضالح/بنك  �أع���اله  �مل��ذك��ورة 
بالت�ضامن فيما بينهما بان يوؤديا للبنك �ملدعي مبلغ وقدره )43.460 ثالثة و�ربعون �لف و�ربعمائة 
و�ضتون درهما( و�لزمتهما بالر�ضوم و�مل�ضاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة 
�حل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �لعالن �ضدر 

با�ضم �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية   �لعقارية 

�لعدد 12960 بتاريخ 2020/6/14
 �عالن بالن�شر

يف  �لإ�شتئناف رقم 1442/2020/305 ��شتئناف جتاري  
مو�ضوع �لإ�ضتئناف : �إ�ضتئناف �حلكم �ل�ضادر يف �لدعوى رقم 1486/2019 جتاري كلي 

و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�لتعاب.   
�ل�ضيار�ت - �س ذ م م - وب�ضفتها وكيل دول��ر لتاأجري  طالب �لإع��الن : زعبيل لتاأجري 

�ل�ضيار�ت  - �ضفته بالق�ضية : م�ضتاأنف
�ملطلوب �إعالنه : 1- بارزيل �ك�ضربي�س �ند لوج�ضتيك�س - �س ذ م م - �ضفته  بالق�ضية : 

م�ضتاأنف �ضده. جمهول حمل �لإقامة 
مو�ضوع �لإع��الن : قد ��ضتاأنف �حلكم �ل�ضادر بالدعوى رقم 1486/2019 جتاري كلي  
بقاعة  �ضباحا   10.00 �ل�ضاعة   2020/6/17 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم  جل�ضه  لها  وح���ددت 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه  بعد  عن  �لتقا�ضي 

�ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ل�شتئناف

�لعدد 12960 بتاريخ 2020/6/14
�عالن بالن�شر        

يف  �لدعوى 333/2020/20 جتاري كلي  
مو�ضوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره 3.149.450.50 درهم للمدعي و�لر�ضوم 
و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة بو�قع 12٪ �ضنويا من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�ضد�د �لتام ،

و�ضمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  
طالب �لإعالن : م�ضرف �لإمار�ت �ل�ضالمي م�ضاهمة عامة   - �ضفته بالق�ضية : مدعي

�ملطلوب �إعالنه : 1- فر��س حممود عبد�لرحمن �لعتيلي - �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه
جمهول حمل �لإقامة 

ب��ال��ز�م �مل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  �ل��دع��وى وم��و���ض��وع��ه��ا  �مل��ط��ال��ب��ة  �أق����ام عليك  م��و���ض��وع �لإع����الن : ق��د 
3.149.450.50 درهم للمدعي و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة بو�قع 12٪ �ضنويا من تاريخ رفع 
�لدعوى وحتى �ل�ضد�د �لتام ، و�ضمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. وحددت لها جل�ضة يوم �لحد �ملو�فق 
2020/7/5 �ل�ضاعة 8.30 �ضباحا يف قاعة �لتقا�ضي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل. )علما بان 

مت �إحالة �لدعوى من �لد�ئرة �لتجارية �لكلية �لوىل �ىل �لد�ئرة �لتجارية �جلزئية �لثانية(. 
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لتجارية  

�لعدد 12960 بتاريخ 2020/6/14
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم 101/2020/211 تنفيذ عقاري  
مو�ضوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�ضادر يف �لدعوى رقم 2019/157 عقاري جزئي ، 

ب�ضد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 565205.5 درهم( ، �ضامال للر�ضوم و�مل�ضاريف 
طالب �لإعالن : جناح جنيب �ضليم عبد �هلل  �ضفته بالق�ضية : طالب �لتنفيذ 

وميثله : مرمي �حمد �ضامل م�ضلم �ملحرمي -  �ضفته بالق�ضية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه : 1- تنميات جلوبل للتطوير �لعقاري - ذ م م - �ضفته بالق�ضية : منفذ 

�ضده - جمهول حمل �لإقامة 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدعوى  �لإع��الن : قد  مو�ضوع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )565203.50( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه 
فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن.
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 12960 بتاريخ 2020/6/14

�عالن بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم 721/2020/208 تنفيذ مدين  

مو�ضوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�ضادر يف �لدعوى رقم 2611/2019 
�ضامال للر�ضوم و�مل�ضاريف 

طالب �لإعالن : ماتيو جيم�س كيني - �ضفته بالق�ضية : طالب �لتنفيذ 
وميثله : ناجي علي �حلاج �إبر�هيم بي�ضون -  �ضفته بالق�ضية : وكيل

: منفذ  بالق�ضية  - �ضفته  �لحبابي  ه��ادي  ز�ي��د ح�ضن م�ضعود   -1  : �إعالنه  �ملطلوب 
�ضده - جمهول حمل �لإقامة 

�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدعوى  �لإع��الن : قد  مو�ضوع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )6555.00( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه 
فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن.
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12960 بتاريخ 2020/6/14
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم 1901/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�ضوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�ضادر يف �لدعوى رقم 2764/2019 ��ضتئناف جتاري ، 

ب�ضد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 11756555.43 درهم( ، �ضامال للر�ضوم و�مل�ضاريف 
طالب �لإعالن : �مل�ضرف �لعربي لال�ضتثمار و�لتجارة �خلارجية - �ضفته بالق�ضية : طالب 
�لتنفيذ - �ملطلوب �إعالنهم : 1- نا�ضيونال جلف لالإن�ضاء�ت - �س ذ م م 2- ماهر علي ي�ضلم 
ح�ضن  3- نا�ضر علي ي�ضلم ح�ضن 4- حممد علي ي�ضلم ح�ضن  5- نا�ضيونال جلف لال�ضتثمار 

- ذ م م - �ضفتهم بالق�ضية : منفذ �ضدهم - جمهويل حمل �لإقامة 
مو�ضوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان  �ملنفذ به وقدره )11756555.43( درهم �ىل طالب 
�ملحكمة �ضتبا�ضر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن.
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12960 بتاريخ 2020/6/14
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم 3033/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�ضوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�ضادر يف �لدعوى رقم 2019/4715 جتاري جزئي ، ب�ضد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )410216.72 درهم( ، �ضامال للر�ضوم و�مل�ضاريف 
طالب �لإعالن : �مل�ضرف �لعربي لال�ضتثمار و�لتجارة �خلارجية - )�مل�ضرف( - �ضفته بالق�ضية 

: طالب �لتنفيذ  - وميثله : نا�ضر حمد �ضليمان جابر �ل�ضام�ضي - �ضفته بالق�ضية : وكيل
�ملطلوب �إعالنهم : 1- كارجوكري �ضيبينج �ند فوروردينج - �س ذ م م 2- �ضاجي توما�س د�نييل 
 - �ضدهم  منفذ   : بالق�ضية  �ضفتهم   - فارجي�س  �ضيبو  فارجي�س  بوليكال   -3 د�نييل  توما�س 

جمهويل حمل �لإقامة 
مو�ضوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )410216.72( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر 
تاريخ  يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج���ر�ء�ت 

ن�ضر هذ� �لعالن.
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12960 بتاريخ 2020/6/14
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم 2891/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�ضوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�ضادر يف �لدعوى رقم 1748/2017 جتاري كلي و�ملعدل 

��ضتئناف مبوجب �ل�ضتئناف رقم 304/2019 جتاري ، ب�ضد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)38314475 درهم( ، �ضامال للر�ضوم و�مل�ضاريف 

طالب �لإعالن : �لبنك �لتجاري �لدويل - �س م ع - �ضفته بالق�ضية : طالب �لتنفيذ 
ي��ازدي -  ���ض��اد�ت  ي��زدي 2-دل��ي��ب ر�ه���ولن  3- ح�ضن  �إعالنهم : 1- كيان �ضعادت  �ملطلوب 

�ضفتهم  بالق�ضية : منفذ �ضدهم - جمهويل حمل �لإقامة 
مو�ضوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )38314475( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ 
�ملحكمة �ضتبا�ضر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن.
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12960 بتاريخ 2020/6/14
�عالن بالن�شر        

يف  �لدعوى 91/2020/72 تظلم جتاري  
مو�ضوع �لدعوى : 1- �لغاء �لقر�ر �ملتظلم منه 

2- �إ�ضد�ر  �لمر بتوقيع �حلجز على �لفلتني �مل�ضيدتني على قطعتي �لر�س رقمي 3984 ، 3986 مبنطقة �لثنية �خلام�ضة 
، )مرفق �ضند�ت �مللكية بحافظة �مل�ضتند�ت( و�لتاأ�ضري بذلك يف �ضجل �لعقاري لدى د�ئرة �لر�ضي و�لأم��الك ملنع �ملدعي 

عليهما من �لت�ضرف فيها. مع �لز�م �ملتظلم �ضدهما بالر�ضوم و�مل�ضاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   
طالب �لإعالن / 1-  تيك تالك للتجارة �لعامة - �س ذ م م - �ضفته بالق�ضية : متظلم 

�ملطلوب �إعالنهما :1- �ر�س مظهر ح�ضني ��ضدي 2- م�ضعود جليليان - �ضفتهما بالق�ضية : متظلم �ضدهما
جمهويل حمل �لقامة

مو�ضوع �لإعالن : قد �قام عليكم �لتظلم �ملذكورة �عاله ومو�ضوعه تظلم من �لقر�ر �ل�ضادر رقم  1- �لغاء �لقر�ر �ملتظلم 
�لثنية  ، 3986 مبنطقة  �مل�ضيدتني على قطعتي �لر���س رقمي 3984  �لفلتني  �إ���ض��د�ر  �لم��ر بتوقيع �حلجز على  منه  2- 
�خلام�ضة ، )مرفق �ضند�ت �مللكية بحافظة �مل�ضتند�ت( و�لتاأ�ضري بذلك يف �ضجل �لعقاري لدى د�ئرة �لر�ضي و�لأمالك ملنع 
�ملدعي عليهما من �لت�ضرف فيها. مع �لز�م �ملتظلم �ضدهما بالر�ضوم و�مل�ضاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�ضة 
�أو من ميثلك  �لتقا�ضي عن بعد  لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور  �ل�ضاعة 8.30 �ضباحا بقاعة  �ملو�فق  2020/6/21  يوم �لحد 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل ، ويف حالة تخلفك 

فان �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري. 
رئي�ص �لق�شم         

حماكم دبي

حمكمة دبي �لبتد�ئية   �لتجارية 

�لعدد 12960 بتاريخ 2020/6/14
�عالن بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 1216/2020/60 �مر �د�ء    
مو�ضوع �لدعوى : �ملطالبة با�ضد�ر �لأمر بالز�م �ملدعي عليه ب�ضد�د مبلغ 130000 درهم 

و�لر�ضوم و�مل�ضاريف   
طالب �لإعالن : م�ضطفى خالد م�ضطفى - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

وميثله :  حنان �ضامل ح�ضن �لبي�س �ل�ضميلي -  �ضفته بالق�ضية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه : 1- و�ضام و�رد �ضل�س - �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  

جمهول حمل �لإقامة 
مو�ضوع �لإعالن :  قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2020/3/25 �لز�م �ملدعى عليه/

و�ضام و�رد �ضل�س بان يوؤدي للمدعي / م�ضطفى خالد م�ضطفى مبلغ 130.000 درهم )مائة 
وثالثون درهم( و�لر�ضوم و�مل�ضاريف ومبلغ خم�ضمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  ولكم 

�حلق يف �إ�ضتئناف �لأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �لعالن.
رئي�ص �لق�شم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لتجارية  

�لعدد 12960 بتاريخ 2020/6/14
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2020/2403(

�ملنذر : �لن نيبي�ضوف ، رو�ضي �جلن�ضية 
�لعنو�ن : دبي - �إ.ع.م - هاتف متحرك : 0529252000 

�ملنذر �ليه : �ل�ضيد / ر�جي�س كومار �ضندر��ضيكار�ن ، هندي �جلن�ضية ، يحمل بطاقة هوية �إمار�تية 
رقم )0-2428642-1983-784( - وعنو�نها : دبي - �نرتنا�ضيونال �ضتي - بناية 12 �لفرن�ضي - �ضقة 

رقم )301( بدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة - هاتف : 0555595299 
ينذر �ملنذر �ليه ب�ضرورة دفع قيمة �ل�ضيك �ملرجتع رقم )000510( و�ل�ضيك رقم )000511( و�ل�ضيك 
رقم )000512( و�ل�ضيك رقم )000519( على بنك �مل�ضرق بقيمة �إجمالية وقدرها )-/0. 255.000( 
وذلك خالل فرتة �ق�ضاها خم�ضة )5( �يام من تاريخ ��ضتالم هذ� �لإن��ذ�ر �لعديل ، ويحتفظ �ملنذر 
بحقه كامال مبطالبة �ملنذر �ليه بالتعوي�س و�لعطل و�ل�ضرر عند �ي تاأخري يف دفع �ملبلغ ، و�إل �ضوف 
ي�ضطر �ملنذر لتخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �ضده مبا فيها �قامة �لدعوى �لق�ضائية و��ضت�ضد�ر 

�مر �لد�ء ، مع حتميل �ملنذر �ليه بكافة ر�ضوم وم�ضاريف �لتقا�ضي و�تعاب �ملحاماة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12960 بتاريخ 2020/6/14
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2020/2684(

�ملنذر : ورثة نا�ضر ر��ضد لوتاه 
�ملنذر �ليه : �منة �حمد كامل ح�ضن �لبلو�ضي 

اإعالن ب�لن�سر  
ع�ضرة  )�ضتة  دره��م   16250 قدرها  و�لبالغ  �ملحل  على  �مل�ضتحقة  �ليجارية  �لقيمة  �ضد�د 
�لف ومائتني وخم�ضون درهم( وذلك خالل �ضهر. وكذلك �ضد�د ر�ضوم �ل�ضيك / �ل�ضيكات 
�مام  دع��وى  لقامة  �آ�ضفني  ن�ضطر  �ضوف  و�إل   ، �مل��ربم  �ليجار  عقد  لن�س  وفقا  �ملرجتعة 
مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية للمطالبة بالإخالء و�ضد�د كافة �مل�ضتحقات �ليجارية وفقا 
�ل�ضر�ئب   ، �لتعوي�ضات   ، �مل�ضروفات   ، �لفو�تري �ل�ضتهالكية  ، مع قيمة  للعقد و�لقانون 
�ملحل خايل  ت�ضليم  �لتام مع  �لخ��الء  تاريخ  �لقانونية حتى  �لزيادة   ، �لق�ضائية  �لر�ضوم   ،

من �ل�ضو�غل.  
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12960 بتاريخ 2020/6/14
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2020/2685(

�ملنذر : ورثة نا�ضر ر��ضد لوتاه 
�ملنذر �ليه : عتيق �هلل �ضرد�ر حممد  

اإعالن ب�لن�سر  
�لف  و�لبالغ قدرها 7500 درهم )�ضبعة  �ملحل  �مل�ضتحقة على  �لقيمة �ليجارية  �ضد�د 
وخم�ضمائة درهم( وذلك خالل �ضهر. وكذلك �ضد�د ر�ضوم �ل�ضيك / �ل�ضيكات �ملرجتعة 
�مام مركز  �آ�ضفني لقامة دعوى  و�إل �ضوف ن�ضطر   ، �ملربم  وفقا لن�س عقد �ليجار 
�ليجارية  �مل�ضتحقات  كافة  و���ض��د�د  ب��الإخ��الء  للمطالبة  �لي��ج��اري��ة  �مل��ن��ازع��ات  ف�س 
 ، �لتعوي�ضات   ، �مل�ضروفات   ، �ل�ضتهالكية  �لفو�تري  قيمة  ، مع  و�لقانون  للعقد  وفقا 
�ل�ضر�ئب ، �لر�ضوم �لق�ضائية، �لزيادة �لقانونية حتى تاريخ �لخالء �لتام مع ت�ضليم 

�ملحل خايل من �ل�ضو�غل.  
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12960 بتاريخ 2020/6/14
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2020/2689(

�ملنذر : ورثة نا�ضر ر��ضد لوتاه 
�ملنذر �ليه : نهر �لنيل ل�ضيانة �ملباين  

اإعالن ب�لن�سر  
و�لبالغ قدرها 35.000 درهم )خم�ضة وثالثون  �ل�ضقة  �مل�ضتحقة على  �ليجارية  �لقيمة  �ضد�د 
�آ�ضفني لق��ام��ة دع���وى �م���ام م��رك��ز ف�س  ���ض��وف ن�ضطر  �ل��ف دره��م��ا( وذل���ك خ��الل �ضهر. و�إل 
�ملنازعات �ليجارية للمطالبة بالخالء و�ضد�د كافة �مل�ضتحقات �ليجارية وفقا للعقد و�لقانون 
، مع قيمة �لفو�تري �ل�ضتهالكية من مياه وكهرباء و�ت�ضالت وغريها ، و�مل�ضروفات ، وكذلك 
جميع تكاليف �ضيانة �ل�ضقة بعد متام �لخالء وح�ضب تقدير �ملنذر تطبيقا لن�ضي �ملادة 6 و�ملادة 
13 وبقية مو�د عقد �ليجار �ملربم بني �لطرفني ، و�لتعوي�ضات ، و�ل�ضر�ئب و�ضريبة �لقيمة 

�مل�ضافة ، و�لر�ضوم �لق�ضائية ، و�لزيادة �لقانونية مع ت�ضليم �ل�ضقة خالية من �ل�ضو�غل.  
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12960 بتاريخ 2020/6/14
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2020/2687(

�ملنذر : ورثة نا�ضر ر��ضد لوتاه 
�ملنذر �ليه : بدر عبد�هلل ح�ضن حممد �ل�ضماك 

اإعالن ب�لن�سر  
�ضد�د �لقيمة �ليجارية �مل�ضتحقة على �ملحل و�لبالغ قدرها 15000 درهم )خم�ضة ع�ضرة 
�لف درهم( وذلك خالل �ضهر. وكذلك �ضد�د ر�ضوم �ل�ضيك / �ل�ضيكات �ملرجتعة وفقا 
�مام مركز ف�س  �آ�ضفني لقامة دعوى  و�إل �ضوف ن�ضطر   ، لن�س عقد �ليجار �ملربم 
�ملنازعات �ليجارية للمطالبة بالإخالء و�ضد�د كافة �مل�ضتحقات �ليجارية وفقا للعقد 
 ، �ل�ضر�ئب   ، �لتعوي�ضات   ، �مل�ضروفات   ، �ل�ضتهالكية  �لفو�تري  قيمة  مع   ، و�لقانون 
�لر�ضوم �لق�ضائية ، �لزيادة �لقانونية حتى تاريخ �لخالء �لتام مع ت�ضليم �ملحل خايل 

من �ل�ضو�غل.  
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12960 بتاريخ 2020/6/14
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2020/2691(

�ملنذر : ورثة نا�ضر ر��ضد لوتاه 
�ملنذر �ليه : مطعم لكوزين 

اإعالن ب�لن�سر  
�ضد�د �لقيمة �ليجارية �مل�ضتحقة على �ل�ضقة و�لبالغ قدرها 75.000 درهم )خم�ضة و�ضبعون �لف 
�ملنازعات  �آ�ضفني لقامة دعوى �مام مركز ف�س  درهما( وذلك خالل �ضهر. و�إل �ضوف ن�ضطر 
مع   ، و�لقانون  للعقد  وفقا  �ليجارية  �مل�ضتحقات  كافة  و�ضد�د  بالخالء  للمطالبة  �ليجارية 
قيمة �لفو�تري �ل�ضتهالكية من مياه وكهرباء و�ت�ضالت وغريها ، و�مل�ضروفات ، وكذلك جميع 
تكاليف �ضيانة �ل�ضقة بعد متام �لخالء وح�ضب تقدير �ملنذر تطبيقا لن�ضي �ملادة 6 و�ملادة 13 
�لقيمة  و�ضريبة  و�ل�ضر�ئب   ، و�لتعوي�ضات   ، �لطرفني  بني  �مل��ربم  �لي��ج��ار  عقد  م��و�د  وبقية 

�مل�ضافة ، و�لر�ضوم �لق�ضائية ، و�لزيادة �لقانونية مع ت�ضليم �ل�ضقة خالية من �ل�ضو�غل.  
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12960 بتاريخ 2020/6/14
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2020/2686(

�ملنذر : ورثة نا�ضر ر��ضد لوتاه 
�ملنذر �ليه : حممد يو�ضف حممد مر�د �لبلو�ضي  

اإعالن ب�لن�سر  
�ضد�د �لقيمة �ليجارية �مل�ضتحقة على �ملكتب و�لبالغ قدرها 40.000 درهم )�ربعون �لف درهما( 
وذلك خالل �ضهر. و�إل �ضوف ن�ضطر �آ�ضفني لقامة دعوى �مام مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية 
للمطالبة بالخالء و�ضد�د كافة �مل�ضتحقات �ليجارية وفقا للعقد و�لقانون ، مع قيمة �لفو�تري 
�ل�ضتهالكية من مياه وكهرباء و�ت�ضالت وغريها ، و�مل�ضروفات ، وكذلك جميع تكاليف �ضيانة 
�ملكتب بعد متام �لخالء وح�ضب تقدير �ملنذر تطبيقا لن�ضي �ملادة 6 و�ملادة 13 وبقية مو�د عقد 
و�لر�ضوم   ، �مل�ضافة  �لقيمة  و�ل�ضر�ئب و�ضريبة   ، و�لتعوي�ضات   ، �لطرفني  �ملربم بني  �ليجار 

�لق�ضائية ، و�لزيادة �لقانونية مع ت�ضليم �ملكتب خالية من �ل�ضو�غل.  
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12960 بتاريخ 2020/6/14
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2020/2690(

�ملنذر : ورثة نا�ضر ر��ضد لوتاه 
�ملنذر �ليه : مر��س تركا ل�ضناعة �ملثلجات - �س ذ م م 

اإعالن ب�لن�سر  
�ضد�د �لقيمة �ليجارية �مل�ضتحقة على �ملحل و�لبالغ قدرها 35500 درهم )خم�ضة وثالثون 
�لف وخم�ضمائة درهم( وذلك خالل �ضهر. وكذلك �ضد�د ر�ضوم �ل�ضيك / �ل�ضيكات �ملرجتعة 
�آ���ض��ف��ني لق��ام��ة دع���وى �م���ام مركز  ���ض��وف ن�ضطر  ، و�إل  �مل���ربم  وف��ق��ا لن�س عقد �لي��ج��ار 
وفقا  �ليجارية  �مل�ضتحقات  كافة  و���ض��د�د  ب��الإخ��الء  للمطالبة  �ليجارية  �ملنازعات  ف�س 
�ل�ضر�ئب   ، �لتعوي�ضات   ، �مل�ضروفات   ، �لفو�تري �ل�ضتهالكية  ، مع قيمة  للعقد و�لقانون 
�ملحل خايل  ت�ضليم  �لتام مع  �لخ��الء  تاريخ  �لقانونية حتى  �لزيادة   ، �لق�ضائية  �لر�ضوم   ،

من �ل�ضو�غل.  
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12960 بتاريخ 2020/6/14
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2020/2688(

�ملنذر : ورثة نا�ضر ر��ضد لوتاه 
�ملنذر �ليه : حممد مال �هلل �حمد مال �هلل �ملن�ضوري 
اإعالن ب�لن�سر  

�لف  )ع�ضرة  دره��م   10250 قدرها  و�لبالغ  �ملحل  على  �مل�ضتحقة  �ليجارية  �لقيمة  �ضد�د 
�ل�ضيكات   / �ل�ضيك  ر���ض��وم  ���ض��د�د  وك��ذل��ك  �ضهر.  خ��الل  وذل��ك  دره���م(  وخم�ضون  ومائتني 
�مام  دع��وى  لقامة  �آ�ضفني  ن�ضطر  �ضوف  و�إل   ، �مل��ربم  �ليجار  عقد  لن�س  وفقا  �ملرجتعة 
مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية للمطالبة بالإخالء و�ضد�د كافة �مل�ضتحقات �ليجارية وفقا 
�ل�ضر�ئب   ، �لتعوي�ضات   ، �مل�ضروفات   ، �لفو�تري �ل�ضتهالكية  ، مع قيمة  للعقد و�لقانون 
�ملحل خايل  ت�ضليم  �لتام مع  �لخ��الء  تاريخ  �لقانونية حتى  �لزيادة   ، �لق�ضائية  �لر�ضوم   ،

من �ل�ضو�غل.  
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12960 بتاريخ 2020/6/14
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2020/2692(

�ملنذر : ورثة نا�ضر ر��ضد لوتاه 
�ملنذر �ليه : �م �ند �م لتجارة �لو�ضائل و�لدو�ت �لعالنية - �س ذ م م 

اإعالن ب�لن�سر  
�ضد�د �لقيمة �ليجارية �مل�ضتحقة على �ملحل و�لبالغ قدرها 12500 درهم )�ثنا ع�ضرة 
�ل�ضيكات   / �ل�ضيك  ر�ضوم  �ضد�د  وكذلك  �ضهر.  خ��الل  وذل��ك  دره��م(  وخم�ضمائة  �ل��ف 
�ملرجتعة وفقا لن�س عقد �ليجار �ملربم ، و�إل �ضوف ن�ضطر �آ�ضفني لقامة دعوى �مام 
مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية للمطالبة بالإخالء و�ضد�د كافة �مل�ضتحقات �ليجارية 
 ، �لتعوي�ضات   ، �مل�ضروفات   ، �ل�ضتهالكية  �لفو�تري  قيمة  ، مع  و�لقانون  للعقد  وفقا 
�ل�ضر�ئب ، �لر�ضوم �لق�ضائية ، �لزيادة �لقانونية حتى تاريخ �لخالء �لتام مع ت�ضليم 

�ملحل خايل من �ل�ضو�غل.  
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12960 بتاريخ 2020/6/14
�إعالن بالن�شر باللغتني �لعربية و�لجنليزية 

2019/1523 جتاري كلي 
�ل�ضادة �ملدعي عليهم / جموهر�ت �أطل�س - �س ذ م م  - ر�ما�ضندر�ن ماتيكار� موتيد�ت - �ضريكانت 
ر�ما �ضندر�ن - �ندير� ر�ما�ضاندر�ن �م �م ر�ما�ضاندر�ن - ��ضارة للمو�ضوع �عاله وحيث �قام  �ملدعي 
/م�ضرف عجمان - �س م ع �لدعوى عاليه �ضدكم وعليه وحيث �نتدبتنا حمكمة دبي �ملوقرة 
بالدعوى عاليه خبري م�ضريف فاإننا ندعوكم حل�ضور �جتماع خربة مرئي عن طريق برنامج  
ززوم يوم �خلمي�س �لقادم �ملو�فق 2020/6/18 �ل�ضاعة 11.30 �ضباحا وعليه يرجى �لتو�جد عن 
طريق �لفيديو  باملوعد �ملحدد  كما يرجى تزويدنا قبل موعد  �لإجتماع بكافة �مل�ضتند�ت �ملوؤيدة 
لدفاعكم  على �لربيد �للكرتوين للخربة و�ملبني �دناه - للتو��ضل معنا يرجى �لإت�ضال على 

�لهاتف 0589323011 - هاتف 042206244
intrafinance@intra.ae : بريد �لكرتوين

مكتب �خلبري �ملحا�شبي و�مل�شريف 
د. علي ر��شد �لكيتوب 

�إعالن بالن�شر 
�لعدد 12960 بتاريخ 2020/6/14

�عالن بالن�شر        
يف  �لدعوى 384/2020/20 جتاري كلي  

مو�ضوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )4296186 درهم( و�لر�ضوم 
و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  12٪ من تاريخ �ل�ضتحقاق وحتى �ل�ضد�د �لتام.  

طالب �لإعالن :  كورونا لالعمال �لكهروميكانيكية - �س ذ م م  - �ضفته بالق�ضية : مدعي  
وميثله : خالد حممد �أحمد مهنا �ل�ضويدي - �ضفته بالق�ضية : وكيل 

�إعالنه  : 1- عبد�هلل �حمد حممد عبد�لرحمن �حلباي - �ضفته  بالق�ضية : مدعي  �ملطلوب 
عليه  - جمهول  حمل �لإقامة 

مو�ضوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها  �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره 
�ل�ضتحقاق  تاريخ  من   ٪12 و�لفائدة   �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  دره��م(   4296186(
وحتى �ل�ضد�د �لتام.    وحددت لها جل�ضة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2020/6/17  �ل�ضاعة 9.30 �ضباحا 
يف قاعة �لتقا�ضي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لتجارية  

�لعدد 12960 بتاريخ 2020/6/14
�إعالن بالن�شر  

 يف �لدعوى رقم 2020/1140 جتاري جزئي دبي    
�ملدعي عليهم 1( قب�ضة �لنمر لتجارة م�ضتح�ضر�ت �لتجميل - �س ذ م م  2( فهد عبيد باقر حممد  3( غالم 
ح�ضني رحيم �لدين �ضيخ   )�لعنو�ن : دبي - بردبي - �ضارع �خلليج �لتجاري - برج �ضوبا �إيفوري 2 - مكتب 
رقم 1202 - ملك جيمي بهروز حوريات - �لهاتف : 042296479 - �لفاك�س : 042296439 - �ضندوق �لربيد 
:116070 - �لهاتف �ملتحرك : 0506673301(  نرجو �إعالمكم �أن عد�لة حمكمة دبي �لإبتد�ئية قد �إنتدبتنا 
خبري� م�ضرفيا يف �لدعوى �أعاله و�ملقامة �ضدكم من / بنك دبي �لتجاري - �س م ع. ونظر� لالإجر�ء�ت 
�لإحرت�زية �ل�ضحية يف �لوقت �حلايل و�لتي مبوجبها �ضيتم �لتقا�ضي عن بعد ندعوكم حل�ضور �إجتماع 
خربة عرب نظام �لإت�ضال �ملرئي )zoom application( يف متام �ل�ضاعة �حلادية ع�ضرة من �ضباح 

يوم �خلمي�س �ملو�فق 2020/6/18 وذلك بال�ضغط على �لر�بط �لتايل: 
https://us04web.zoom.us/j/72293420601?pwd=SGtmNWlpdWZmeE9RYkVsVTgwL0krQT09

على �أن يتم تزويدنا بامل�ضتند�ت �لتي تعزز دفوعكم يف هذه �لدعوى على �لربيد �لإلكرتوين : 
 0562539394  : رقم  �آب  �لو�ت�س  على  �أو   khouse@knowledgehouse.ae

 �خلبري �مل�شريف 
حممد كامل عري�ن

�عالن �جتماع خربة
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،ويتبلور  للتكامل  قرينا  �لتعبري  يف  �لتفا�ضل  فيغدو 
�للفظ �لأجمل لإب��ر�ز �ملق�ضود �لأرق��ى ،وهي �ملفاهيم 
ملك  ،م��ن  وتفا�ضيلها  بجملتها  كاملة  يدركها  �ل��ت��ي 
نا�ضية �للغة و وتتبع م�ضريتها ،منذ �جلاهلية �لأوىل 
،وما قبلها  )وعلم �آدم �لأ�ضماء كلها( �ضدق �هلل �لعظيم 
،�إىل ع�ضور �حل�ضارة �لإ�ضالمية �ملتو�لية ،فاإىل ع�ضرنا 
�حلديث وما �ضهدته �للغة من نحت و��ضتقاق ،وت�ضكني 
وحتريك ،و مبا�ضرة وتورية ،و�ضر�حة و�إ�ضارة وتعليل 
وتاأويل ،�أثرى م�ضريتها ،وجعلها �ليوم يف مقدمة لغات 
�لعامل ،وهي �لتي �أعلى �لقر�آن �لكرمي مكانتها �لد�ئمة 

،من قبل ومن بعد.
ويف �لآون��ة �لأخ��رية �ضدر عن د�ئ��رة �لثقافة يف �إمارة 
�ل�����ض��ارق��ة ك��ت��اب ج��دي��د ح���ول �ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة و�أ�ضر�ر 
لالأ�ضتاذ  وع��ذوب��ة(  �أ���ض��ر�ر  )�لعربية  بعنو�ن  عذوبتها 
فو�ز �ل�ضعار �لباحث �للغوي �ملتميز، و�لأديب �ملتبحر يف 
معاين �ملفرد�ت ومقا�ضدها وتباينها ،حميطا معارفه 
بكل طارف  �لقارئ  ت��زود  �لتي  و�لنرث  �ل�ضعر  ب�ضو�هد 
وتليد ،بقدر ما تكنز ملكته و�ضليقته وفطرته �للغوية 
�للفظ  تباين  يف  �ملفرد�ت  ،وث��ر�ء  �ملفرد�ت  ،بجماليات 
،و�لبالغة  �ل��ط��ب��اق  و  �جل��ن��ا���س  ���ض��ي��اق  يف  ،�أو  و�مل��ع��ن��ى 
من  ذل��ك  �إىل  ،وم��ا  و�ل�ضتعارة  ،و�لتورية  و�لإن�ضابية 
هنا  من  دللت��ه��ا  على  ،و�ل�ضو�هد  للمفرد�ت  ت�ضريح 

وهناك وهنالك.
مقدمة ودللت

)منذ  �ملقدمة  يف  �ل�ضعار  ف��و�ز  �لأ���ض��ت��اذ  �مل��وؤل��ف  يقول 

يف  �أب��ح��ر  ،وب���د�أت  لغتنا  ،ع�ضقت  �لأوىل  وعيي  �ضنو�ت 
ينابيع ثر�ئها ،وعذوبتها و�ضحرها ،�لتي ل تن�ضب ،ول 
�لأدب  ،فعمالقة  جميعا  مظانها  �إىل  �لو�ضول  ميكن 
من  يتمكنو�  مل  باأنهم  �أق���رو�  وحديثا  قدميا  و�ل�ضعر 
�ضرب �أغو�رها ،ومتلك نا�ضيتها ،فكلما قر�أت يف �إبد�عات 

متخ�ض�ضيها ،�زددت حبا بنهل �ملزيد.
در��ضتها  �إىل  دف��ع��ن��ي  ك��ل��ه  �مل����وؤل����ف:وه����ذ�  وي�����ض��ي��ف 
و�لتخ�ض�س فيها ،وعملت على خدمتها بكل ما �أوتيت 

من �ضغف وعلم.
وي�ضتطرد فيقول: حني قدمت �إىل �إمار�ت �خلري ،قبل 
ثالثة وع�ضرين عاما �ضكنت مدينة �ل�ضارقة ،و�ضعدت 
كثري� يف �لإقامة فيها ،لكن ما ز�د �ضعادتي �أن حاكمها 
رج���ل م��ث��ق��ف ،مي��ن��ح ك��ث��ري� م���ن وق��ت��ه خل��دم��ة �لعلم 

و�ملعرفة ،لي�ضال �إىل �جلميع ،فهما �أ�ضا�س �حل�ضارة.
وي��خ��ل�����س �لأ����ض���ت���اذ ف�����و�ز �ل�����ض��ع��ار يف م��ق��دم��ت��ه �إىل 
�لقول:بعد هذه �ل�ضنو�ت يف �ضارقة �لثقافة ،�أت�ضرف،�أن 
�أقدم �ضيئا ي�ضري� مما حاولت فيه خدمة �لعربية ،�إىل 
حممد  ب��ن  �ضلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  ���ض��اح��ب 
�لقا�ضمي ،و�أمتنى �أن �أكون لبنة يف مدماك هذ� �ل�ضرح 

�لعظيم.

الف�سول تتواىل
وبعد �ملقدمة تتو�ىل ف�ضول �لكتاب ،من فقه �للغة �إىل 
“ يف �لكليات “ �إىل “ فروق لغوية “ �إىل “ خ�ضائ�س 

وت�ضويبات. �أخطاء  “ �إىل 

وقد �عتمد �ملوؤلف يف كتابه �ملمتمع و�لنافع ،على باقة 
من �مل�ضادر �لقيمة ،و�ملوؤ�ض�ضة يف علم �للغة مثل كتاب 
، وكتاب  �لقاهر �جل��رج��اين  �لبالغة  لعبد  �أ���ض��ر�ر   “
فقه �للغة و�ضر �لعربية لأبي من�ضور �لثعالبي ،وكتاب  
�للغة لأبي هالل �لع�ضكري ،ومعجم ل�ضان  �لفروق يف 
�لعرب لبن منظور وكتاب خمتار �ل�ضحاح –لأبي بكر 
�لر�زي ،وكتاب �ملغني يف علم �لنحو للجاربردي ،وهي 
وب��ريوت وغريهما  �لقاهرة  �لن�ضر يف  دور  متو�فرة يف 
و�لعام   1991 �لعام  ،بني  جديدة  بطبعات  ،و�ضدرت 

.2011
ولبد من �لإ�ضارة �إىل �أن هذ� �لكتاب على ما فيه من 
 – �لزميلة  يف  تباعا  ن�ضر  ،وق��د  لغوية  معارف  �كتناز 
�خلليج – يف �لإمار�ت ،يعيدنا �إىل �ضل�ضلة من �لرب�مج 
�ضغف  �إذك��اء  على  و�ضاعدت  بلغتنا  عنيت  �لتي  �للغوية 
“ قول على قول  �أمثال برنامج  �أ�ضر�رها  �لباحثني يف 
يف �إذ�عة لندن –  �لكرمي  ح�ضن  �لأ�ضتاذ  “ للمرحوم 
كاملة  بحلقاته  �لربنامج  �ضدر  ،وق��د  �لعربي  �لق�ضم 
لبنان يف بريوت  ق��ول من مكتبة  ق��ول على  ،يف كتاب: 
باأكرث من ع�ضرين جزء� ،ثم برنامج �للغة و�لنا�س من 
�لدكتور  �لأدي��ب  للباحث  �ل�ضوري  �لعربي  �لتلفزيون 
يو�ضف �ل�ضيد�وي ،ثم برنامج لغتنا �جلميلة لالأديب 
�ل��ب��اح��ث �مل���رح���وم �لأ���ض��ت��اذ ف����اروق ���ض��و���ض��ة م��ن �إذ�ع���ة 
�لقاهرة ،و�لأديبة �لفل�ضطينية ناهدة ف�ضلي �لدجاين 

من �إذ�عة لبنان وغريهم.
وياحبذ� لو كانت مر�جع لغوية �أخرى قد لقت �هتمام 

“�ضذور  م��ث��ل   �ل�ضعار  ف���و�ز  �لأ���ض��ت��اذ  �حل���اذق  �لباحث 
�لذهب: لبن ه�ضام ،مغني �للبيب لبن ه�ضام كذلك ،

وكتاب �خل�ضائ�س لبن جني ، و�ألفية �بن مالك لبن 
مالك �لأندل�ضي.

يبقى هذ� �جلهد �لأدبي �للغوي �لر�ئع يجعلنا بانتظار 
�لدكتور  قدمه  ما  �إىل  و�مل��زي��د  �ملزيد  ،لإ�ضافة  �ملزيد 
�لدكتور  ،و  �لأف��غ��اين  �ضعيد  ،و�لأ���ض��ت��اذ  عبا�س  �إح�ضان 
عبد�لعزيز عتيق ،و�لدكتور �أهيف �ضنو ،�لدكتورة مليعة 
عبا�س عمارة ،و�ل�ضيخ فهيم �أبوعبية ،و�لدكتور نا�ضر 
،و�لأ�ضتاذ بالل  نافع عبد�هلل  ،و�لدكتور  �لأ�ضد  �لدين 
علي  و�لأ�ضتاذ  بو�ضهاب  ،و�ل�ضاعر حمد خليفة  �لبدور 
جنيب  ،و�لدكتور  عبا�س  ن�ضر  ،و�لدكتور  �لري�س  �أب��و 

عبد�لوهاب �لفيلي ،و�لدكتور �ضعيد حارب ،
كيايل  ح�ضيب  ،و�لأ���ض��ت��اذ  ملحة  بو  �إبر�هيم  و�لأ�ضتاذ 
ممن  وغريهم  وغريهم  �لهاملي  عبيد  علي  و�لأ�ضتاذ 
�أثرو� �لثقافة �للغوية يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
،و�لعامل �لعربي باجتهاد�تهم ،و�أبحاثهم ،ومناظر�تهم 
،و�لتي ل يخبو  ،وحما�ضر�تهم ،وبر�جمهم �ملتو��ضلة 
�إىل  ،و�أخل�س  �ضطوعها  ويبقى  زيتها  ي�ضح  ،ول  نورها 
ق�ضيدة �ل�ضاعر �للبناين �ملهجري �لكبري حليم دّمو�س 

�لر�ئعة حول �للغة �لعربية وجاء فيها:
لغة �إذ� وقعت على �أ�ضماعنا
كانت لنا برد� على �لأكباد
�ضتظل ر�بطة توؤلف بيننا

فهي �لرجاء لناطق بال�ضاد

قر�ءة يف كتاب )�لعربية �أ�ضر�ر وعذوب(
•• مراجعة:د.حممود علياء

الك�تب  ،فريقى  جم�لي�ته�  ،اأو  قواعده�  ،اأو  اللغة  فقه  يف  الكلمة  مق��سد  اإدراك  ويف  متعة،  الأدب  قراءة  يف 
والق�رئ مع� اإىل انتق�ء ال�سكب ،و�سال�سة ال�سبك ،وبلوغ الغ�ية الأ�سمى ،ب�لأ�سلوب الأرقى ،مم� يوفر التوازن 
اللفظ  ،وان�سج�م  الق�سد  ،وبلوغ  الإيج�ز  ،ببالغة  والغ�ية  الو�سيلة  ،و�سهولة  واملعنى  املبنى  جم�لية  ب�كتم�ل 

واملعنى ،رغبة اأو رهبة ،علم� اأو اأدب� ،حقيقة اأم جم�زا ،نغم� اأو ح�سرجة ،ان�سي�ب� اأو تلكوؤا.

•• حوار : اأ�شامة عبد املق�شود 

�ليا�س  �ملتاألق حبيب  حجز �ملطرب 
�ملرهف،  و�ح�ضا�ضه  �لعذب  ب�ضوته 
ق��ل��وب ج��م��ه��وره �لعربي  م��ك��ان��ة يف 
�لذي  فاملطرب  طويلة،  ف��رتة  منذ 
وتقرتن  ب��ال��ع��ل��م  م��وه��ب��ت��ه  ي�ضقل 
�لآلت  ع���ل���ى  ب���ع���زف���ه  م�������ض���ريت���ه 
�أغانيه  كلمات  ويلحن  �ملو�ضيقية 
وت�ضهم  ���ض��ام��ال،  فنانا  منه  تخلق 
�للحن  جن������اح  يف  �مل����ع����رف����ة  ه������ذه 
و�ختياره  ب��ال��ك��ل��م��ات  لإح�����ض��ا���ض��ه 

للنغم. 
 م�������اذ� ت����ق����دم جل����م����ه����ورك خ���الل 

�حلظر �ملنزيل؟
وعرفان  ���ض��ك��ر  ب��ر���ض��ال��ة  �ت���وج���ه   
ما  ك��ل  على  �لر�ضيدة  قيادتنا  �إىل 
ي��ب��ذل��ون��ه م���ن �أج����ل حم���ارب���ة هذه 
�جل��ائ��ح��ة و�مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �ضحة 
ك��ل م��ن ي��ق��ي��م ع��ل��ى �أر�����س �لدولة 
ملا  �لأول  دفاعنا  خط  �ي�ضا  و��ضكر 
يبذلونه من ت�ضحيات ملحاربة هذ� 

�لفايرو�س 
�أما بخ�ضو�س ما �قدمه يف �حلجر 

للتقاء  وق����ت  �خ�����ض�����س  �مل����ن����زيل، 
ومتابعيني عرب خا�ضية  مبحبيني 
�ل��ب��ث �مل��ب��ا���ض��ر يف �لن�����ض��ت��غ��ر�م  يف 
�ضهر�ت غنائية و�قدم لهم جمموعه 
م��ن��وع��ه م���ن �لأغ������اين �ل��ق��دمي��ة و 
�حلديثة و �ي�ضا ��ضاركهم �حلديث 

حول مو��ضيع �لفن و �ملو�ضيقى 

�لإم���ار�ت���ي���ة مناف�س  �لأغ��ن��ي��ة  ه��ل 
قوي على �ل�ضاحة �لعربية؟ 

ل �أح������د ي�����ض��ت��ط��ي��ع �لن�����ك�����ار ب����اأن 
تت�ضدر  كانت  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لأغنية 
�ل�������ض���اح���ة �ل���ع���رب���ي���ة يف ف�����رتة من 
ولكن  طويلة،  ول�ضنو�ت  �ل��ف��رت�ت 
�لأن هي فقط حماولت للتناف�س، 

ولنكن و�قعيني فاإن قوتها مل تعد 
م��ث��ل �ل�����ض��اب��ق وه���ذ� ي��ح��ت��اج  لعمل 
كبري من قبل �لفنانني و �مللحنني 
و �ل�����ض��ع��ر�ء �لإم���ار�ت���ي���ني لإرج����اع 
�لو�جهة  �إىل  �لإم��ارت��ي��ة  �لأغ��ن��ي��ة 

مرة �أخرى
ل��ه��ج��ات ي�ضاعد  ب��ع��دة  �ل��غ��ن��اء  ه��ل 

�لفنان �خلليجي على �لنت�ضار؟ 
باللهجات  ف��ال��غ��ن��اء  ت���اأك���ي���د  ب��ك��ل 
�لأخرى يو�ضع �لرقعة �جلماهريية 
�لتوفيق  حالفه  م��ا  �إذ�  ف��ن��ان  لأي 
�لعك�س  �ي�ضا  و  �لأغ��ن��ي��ة  جن��اح  يف 
�لعرب  �ل��ف��ن��ان��ني  ح��ت��ى  ���ض��ح��ي��ح، 
يغنون باللهجات �خلليجية لك�ضب 

ود �جلمهور �خلليجي
خطتك  يف  و�ل���در�م���ا  �ل�ضينما   -4

�مل�ضتقبلية؟ 
م�ضل�ضل  يف  ل������دور  ن�������س  �أم����ام����ي 
وحينما  ب���ق���ر�ءت���ه  �ق�����وم  خ��ل��ي��ج��ي 
�أنتهي من قر�ءة �لن�س �ضاأحدد ما 
�ذ� كنت �ضاأقوم  بخو�س �لتجربة �أو 

تاأجيل �لفكرة
لربنامج  �إع����������د�د  ل������دي  و�ي���������ض����ا 
ت��ل��ف��زي��وين ت��ر�ث��ي ل��ك��ن �ل��ع��م��ل مت 

تاأجيله �إىل ما بعد �لكورونا
ماذ� تقدم للمجتمع �إذ� كنت �ضفري� 

للنو�يا �حل�ضنة؟ 
�ضاأعمل جاهد� �أن �أ�ضاعد يف توفري 
�ل��غ��ذ�ء و �ل����دو�ء مل��ع��دوم��ي �لدخل 
من �لدول �لفقرية  وتوفري مقاعد 

�لتعليم لأبنائهم

ما ر�أيك يف �غاين �ملهرجانات ؟ 
ل�����ض��ت م���ع و ل ���ض��د ف��ه��ي �أغ����اين 
�لنجاح  لها  يكتب  �أن  ممكن  وقتية 
�لظروف  ت���وف���رت  م���ا  �إذ�  �ل��ب��اه��ر 
�ملنا�ضبة و ممكن �إن حت�ضد جو�ئز 
�أن متر مرور �لكر�م  و ممكن جد� 

كاأي �أغنية دون �أن ترتك �أثر 
 ما هى �أحدث �لأغاين �لتى حت�ضر 

لها؟ 
لدي عملني وطنيني �لأوىل ر�ضالة 
�ضكر ل�ضيدي �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ 
حممد بن ز�يد �ل نهيان ويل عهد 
�بوظبي حفظه �هلل و رعاه بعنو�ن 

) لت�ضيل هم (
من كلمات �ل�ضاعر حممد �ملرزوقي 

و �حلاين

ت�ضيل  ل 
هم 

ما قالها جلل �لتباهي يف �لمم
ل ت�ضيل هم

ما يقولها �ل �ل�ضهم ل ت�ضيل هم
هذ� ولد ز�يد وز�يد قدوته

منه تعلم و بتعاليمه �ن�ضجم
ت�ضهد على فعله �ملو�قف كلها

ووقت �ملحن يف منهجه ما غري مت 
و�لخرى ر�ضالة �ضكر خلط دفاعنا 

�لأول
�حلاين  و  �مل��رزوق��ي  حممد  كلمات 

بعنو�ن ) �ضكر�ً لكم (
�ضكر�ً لكم ل ما تكفي �ضكركم

�ضكر� لكم ل ما تويف حقكم
�أنتم لنا �أمن و �أمان

للد�ر من غدر �لزمان
و�لد�ر تتفاخر بكم

�ضكر� لكم
 متى ت�ضدر �للبوم �جلديد؟

مع �لأ�ضف كان من �ملفرت�س �نهاء 
عيد  قبل  �لل��ب��وم  �أغ���اين  ت�ضجيل 
�جلائحة  ظ��روف  لكن  و  �لأ�ضحى 
تعمل على تاأجيل �للبوم �ىل ر��س 

�ل�ضنة
مع  ث���ن���ائ���ي  ع���م���ل  يف  ت��ف��ك��ر  �مل    

مطربة عربية؟
حالة  �لدويتو  لكن  موجودة  �لنية 
ع��دة، منها �ضوتني  لعو�مل  حتتاج 

متقاربني يف �لح�ضا�س
عن  غري  جديدة  فكرتها  كلمات  و 

�ملاألوف

•• اأبوظبي-الفجر: 

و�ل�ضياحة  �ل��ث��ق��اف��ة  د�ئ����رة  ����ض��ت�����ض��اف��ت 
“حو�ر�ت  جل�ضات  �أح����دث  �أب��وظ��ب��ي   –
�لثقافة للجميع” �لفرت��ضية، وحتدث 
�لفني  �ملجتمع  م��و�ه��ب  م��ن  نخبة  فيها 

عن و�قع �مل�ضهد �لثقايف يف �لدولة.
“�ملجتمع  ع��ن��و�ن  حت��ت  �جلل�ضة  �أقيمت 
تر�أ�ضها  م�ضتقبلية”،  ن���ظ���رة  �ل��ف��ن��ي: 
م��ع��ايل حم��م��د خ��ل��ي��ف��ة �مل���ب���ارك، رئي�س 
– �أبوظبي،  و�ل�����ض��ي��اح��ة  �ل��ث��ق��اف��ة  د�ئ����رة 
�لفنانني  م�����ن  جم���م���وع���ة  مب�������ض���ارك���ة 
جوهري  دور  لهم  ك��ان  �لذين  �ملتميزين 
�لإمار�تي  �لفني  �مل�ضهد  ر�ضم مالمح  يف 
مب���ن ف��ي��ه��م ع���ف���ر�ء �ل���ظ���اه���ري، وجنوم 
�لغامن، وفرح �لقا�ضمي، و�ضيخة �ملزروع، 
وحممد كاظم، وطارق �لغ�ضني، ور�مني 
حائري ز�ده، وركني حائري ز�ده، وح�ضام 

رحمانيان.
د�ئرة  قناة  مبا�ضرًة عرب  �جلل�ضة  بث  مت 
�ل��ث��ق��اف��ة و�ل�����ض��ي��اح��ة – �أب���وظ���ب���ي على 
�ملبارك  معايل  و��ضتهلها  �ل�”يوتيوب”، 
�لر�هنة  و�حلالة  منها  �لغر�س  بتحديد 

للمنظومة �لثقافية. 
�لثقافة  د�ئ������رة  �أن  م��ع��ال��ي��ه  و�أو�����ض����ح   

�إىل  ت�����ض��ع��ى  – �أب����وظ����ب����ي  و�ل�������ض���ي���اح���ة 
تطلعات  تلبي  فنية  منظومة  “تاأ�ضي�س 
مع  �لفنية  �أع��م��ال��ه��م  مل�ضاركة  �لفنانني 
�ملجتمع. ون�ضعر حتديد�ً هنا يف �أبوظبي 
�أن �لفّن ينبغي �أن يكون جزء�ً من هويتنا 
�لثقافية - ج��زء�ً من كياننا لأن��ه بر�أيي 
ما ميّيزنا كب�ضر؛ فالفّن يخلق تو��ضاًل 

عابر�ً للغات، وهنا تكمن جماليته«.
م��ت��اح��ف رفيعة  �إن�����ض��اء  �إىل  وب��الإ���ض��اف��ة 
�أبوظبي”  “�للوفر  م���ث���ل  �مل�������ض���ت���وى 
و”متحف  �أبوظبي”  و”جوجنهامي 
�أن  �مل����ب����ارك  �أو�����ض����ح  �لوطني”،  ز�ي������د 
�ل����ض���رت�ت���ي���ج���ي���ة �ل���ث���ق���اف���ي���ة ل����د�ئ����رة 
توفري  �أي�ضاً  ت�ضمل  و�ل�ضياحة  �لثقافة 
�لعر�س  وم�������ض���اح���ات  �ل����ض���ت���ودي���وه���ات 
للفنانني من جميع �أنحاء �لعامل، ف�ضاًل 
ع��ن ف��ر���س �لإق��ام��ة و�مل��ن��ح وغ��ريه��ا من 
و�ضائل �لدعم �لأخرى. وقال �ملبارك �أن 
�لهدف من ذلك لي�س “فقط بناء �أجمل 
قاعدة  �إن�ضاء  و�إمن���ا  و�أعظمها،  �ملتاحف 
�لفنون.  م��ت��ذوق��ي  م��ن  و����ض��ع��ة  �ضعبية 
وك��م��ا ت��ب��د�أ �ل�����ض��ج��رة م��ن ب���ذرة �ضغرية 
لن  �ل��وق��ت، كذلك  وتثمر مب��رور  لتنمو 
ه��ذه �جلهود ثماره ما مل  �أي من  يوؤتي 
يتم تاأ�ضي�س كل �ضيء من �ل�ضفر وب�ضكل 

�أ�ضيل”. و�أ�ضاف: “تركز ��ضرت�تيجيتنا 
يف جانب كبري منها على كيفية �حت�ضان 
من  �لكبري  �ل��ك��م  ه��ذ�  ط��اق��ات  وتكري�س 

�ملو�هب �لإبد�عية«.
وو�ف�����ق�����ت ف������رح �ل���ق���ا����ض���م���ي، �مل�������ض���ورة 
مدينة  يف  حالياً  �ملقيمة  �لفوتوغر�فية 
�ل�ضعبية  �ل��ق��اع��دة  ب��ن��اء  �أن  ن��ي��وي��ورك، 
ل��ل��ث��ق��اف��ة ب�����ض��ورة ت��دري��ج��ي��ة ي��ع��ّد �أم����ر�ً 
�ضرورياً لزدهار �مل�ضهد �لفّني �لإمار�تي. 
وقالت �إن دعم �لفنانني يف دولة �لإمار�ت 
و�ملوؤ�ض�ضات  �ل��ه��ي��ئ��ات  م��ن  ع��م��وم��اً  ي��اأت��ي 
�ملعنية، بيد �أنه يكت�ضب يف �أماكن �أخرى 
�لفنانني  �لتفاف  مع  �ضعبية  �أك��رث  �ضمًة 

حول بع�ضهم �لبع�س.
�ملفاهيمي  �ل���ف���ن���ان  ق�����ال  ج���ان���ب���ه،  م����ن 
�حلكومة  �أن  ك��اظ��م  حم��م��د  �لإم����ار�ت����ي 
�لإمار�تية د�أبت على دعم �لفنانني منذ 
�ليوم  و�لفرق  �ملا�ضي.  �لقرن  �ضبعينيات 
�لثقافية  �ملوؤ�ض�ضات  من  �ملزيد  هناك  �أن 
و�لفر�س �لتي ميكن للفنانني �ل�ضتفادة 
للفنانني  �لأهمية  بالغ  �أم��ر  وه��ذ�  منها، 
كاظم  ��ضطر  وبينما  حت��دي��د�ً.  �ل�ضباب 
لإعالة  باجلي�س  �للتحاق  �إىل  �ضبابه  يف 
على  قادرين  �ليوم  �لفنانون  بات  نف�ضه، 

ك�ضب �ملال من عملهم يف �لفّن.

�لإمار�تية  و�ل�����ض��اع��رة  �مل��خ��رج��ة  وق��ال��ت 
�لذي  �لأب���رز  �لتحدي  �إن  �ل��غ��امن  جن��وم 
يو�جه �لفنانني عموماً هو �ضعف تقدير 
و�أ�ضافت  �ملجتمع.  ن��ط��اق  على  �ل��ف��ن��ون 
يعتقدون  �ل���ن���ا����س  ي�����ز�ل  “ل  �ل����غ����امن: 
�لفن،  ع��ن  تف�ضلهم  م�ضافة  ه��ن��اك  �أّن 
لهم.  بالن�ضبة  غريباً  �ضيئاً  ويعتربونه 
وطني  م�ضروع  �إىل  �ل��ي��وم  نحتاج  ول��ه��ذ� 
ي���وّح���د �جل��م��ي��ع، وي�����ض��ف��ي �حل�����ّب على 
ويجعل  بالنا�س،  ثقافتنا  ويربط  �لفن، 

�لفن جزء�ً من حياتهم �ليومية«.
�إحدى نقا�ضات �جلل�ضة حول  ومتحورت 
“كوفيد19-”  ج��ائ��ح��ة  ت���اأث���ري  م����دى 
ع��ل��ى �مل��ج��ت��م��ع �ل��ف��ن��ي. و�أ�����ض����ارت عفر�ء 
�لظاهري، �لفنانة و�لأ�ضتاذة �مل�ضاعدة يف 
�أت��اح لها ق�ضاء  �أن �حلظر  جامعة ز�ي��د، 
�خلا�س  �ل�ضتديو  يف  �ل��وق��ت  م��ن  مزيد 
“يتعني  �خل�ضو�س:  ب��ه��ذ�  وق��ال��ت  ب��ه��ا. 
على �لفنانني �غتنام هذه �لفرتة �ملهمة 
ب����ات لدينا  ل��ل��ت��وق��ف و�ل���ت���اأم���ل ق��ل��ي��اًل. 
�ملا�ضي  على  للوقوف  �لوقت  من  مّت�ضع 
بد�أنا  وقد  �لفنية.  ممار�ضاتنا  ومر�جعة 
و�لقر�ءة  �لبحث  يف  �أك���رب  وق��ت��اً  نق�ضي 
في�س  لدينا  �ضيكون  ول��ه��ذ�  و�ل��ت��ف��ك��ري، 
من �ملادة �لفنية �لتي �ضنعمل عليها حاملا 

تنتهي هذه �لأو�ضاع«.
و�أ�ضار طارق �لغ�ضني، وهو فنان ت�ضكيلي 
�أبوظبي،  ن��ي��وي��ورك  ج��ام��ع��ة  و�أ���ض��ت��اذ يف 
�ملعار�س  �أك��رث نحو  �لفن �جته  �أن عامل 
�لفرت��ضية ب�ضبب �جلائحة. وقال بهذ� 
�ل�ضدد: “ولكننا نفتقد يف هذه �ملعار�س 
�لتي  �مل�ضافة  نتيجة  �ملبا�ضر  �حل��و�ر  �إىل 

متليها علينا �ضبكة �لإنرتنت«.
وركزت �إحدى مو��ضيع �لنقا�س �لأخرى 
ع��ل��ى ت���دري�������س �ل���ف���ن ل��ل��ن�����سء يف دول���ة 
�لإم��ار�ت. وحتدثت �ضيخة �مل��زروع، وهي 
فنانة وحما�ضرة يف جامعة �ل�ضارقة، عن 
تطوير  على  �لطالب  ت�ضجيع  يف  دوره��ا 
�لغ�ضني  ط����ارق  وق����ال  �ل��ف��ن��ي.  �ضغفهم 
�إد�رة  عليه  متلي  كمعّلم  م�ضوؤولياته  �إن 

�أب�����دى �لعديد  ت��ط��ل��ع��ات ط���الب���ه، ح��ي��ث 
منهم رغبتهم يف عر�س �لأعمال �لفنية 
�ملتاحف  �أو  “جوجنهامي”  مب��ت��ح��ف 
�لأخرى؛ ولكّن �لغ�ضني يحاول �إقناعهم 
عر�س  على  يقت�ضر  ل  �لفنان  عمل  �أّن 
ب��ق��در م��ا ه��و ر�ضالة  �ملتاحف  �أع��م��ال��ه يف 

و�ضغف يف �آن معاً.
ومن �ملو��ضيع �لتي مت مناق�ضتها كذلك 
�ملوؤ�ض�ضات يف تطوير  دور  خالل �جلل�ضة 
�أنف�ضهم  للفنانني  ميكن  وكيف  �لفنون، 
�لثقافية  �لتحتية  �لبنية  من  �ل�ضتفادة 
�لوطني  �لإم�������ار�ت، وو�ج��ب��ه��م  دول����ة  يف 

كفنانني يف دعم �لق�ضايا �لجتماعية.
يف �لق�ضم �لأخري من �حلو�ر، �ضاأل معايل 
حممد خليفة �ملبارك �مل�ضاركني كل على 

حدة عن �أمنياتهم لتطوير �مل�ضهد �لفني 
�لإم��ار�ت��ي. وم��ن بني �لأف��ك��ار �ملطروحة 
حتويل �ملباين �ملهجورة �إىل ��ضتديوهات 
ف��ن��ي��ة، و�إع����ط����اء �ل��ف��ن �ل��رتك��ي��ز �لكايف 
يف �مل���د�ر����س م��ث��ل ب��ق��ي��ة �مل����و�د �لأخ����رى، 
�ملجال�س  ع�ضوية  �إىل  �ل��ف��ن��ان��ني  و���ض��م 
�ل�ضت�ضارية للموؤ�ض�ضات، و�إن�ضاء م�ضروع 
�لب�ضرية  �أب��وظ��ب��ي جل��م��ع  ت��ق��وده  ع��امل��ي 

حتت مظلة �لفنون.
ي�����ض��ار �أن����ه م���ن �مل���ق���رر ع��ق��د �مل���زي���د من 
للجميع”  �ل��ث��ق��اف��ة  “حو�ر�ت  ج��ل�����ض��ات 
�لعديد  وتتناول  �ملقبلة،  �لأ�ضهر  خ��الل 
بالثقافة و�لقطاع  �ملتعلقة  �ملو��ضيع  من 
�لإبد�عي عموماً. و�ضيتم �لإعالن قريباً 

عن مو�عيد وتفا�ضيل هذه �جلل�ضات.

حبيب �ليا�س : �لأغنية �لإمار�تية �ضتعود 
ملجدها بجهد �لفنانني و�مللحنني و�ل�ضعر�ء 

فنانون �إمار�تيون يناق�ضون تطور �ملنظومة �لثقافية 
�لإمار�تية يف �أحدث جل�ضات حو�ر�ت �لثقافة للجميع
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علي ربيع: مقتنع بفكرة �لأدو�ر 
و�إ�ضناد كل دور �إىل �ضاحبه

• قدمت خالل �ملو�ضم �لرم�ضاين �حلايل "عمر ودياب"، 
ما �لذي حم�ضك لهذ� �لدور حتديد�ً؟

و�لإيجابي،  �ملنا�ضب  �ملو�ضوع  تقدمي  على  د�ئماً  �أحر�س   -
ويف هذ� �مل�ضل�ضل حتديد�ً كان هناك حتد كبري هو تقدمي 
عمل ناجح بعد �لأعمال �ل�ضابقة �لتي حققت ن�ضبة م�ضاهدة 
وبعد  �مل�ضتوى،  يف  منه  �أق���ل  عمال  �أق���دم  �أن  يجب  ف��ال  عالية، 
مناق�ضات م�ضتمرة مع موؤلفي �لعمل و�لتفاق على عنا�ضر حمددة 
كتب  حتى  بجدية  عليها  نعمل  وب��د�أن��ا  �لنهائية،  �لفكرة  �إىل  و�ضلنا 
�ل�ضا�ضات،  على  حاليا  يعر�س  و�لعمل  �لت�ضوير،  وبد�أنا  �ل�ضيناريو، 

و�أمتنى �أن يكون ينال ر�ضا �جلمهور.
�لعمل؟ هذ�  يف  جمهورك  �إىل  قدمته  �لذي  • ما 

وهو  �مل�ضل�ضل،  يف  �لكوميدية  �لوجبة  �إىل  �إ�ضافة   -
�ل�ضاغل �لكبري لنا، لإ�ضعاد و�إمتاع �جلمهور، فاإننا 
و�لأ�ضر  �ل�����ض��ب��اب  ل��ك��ل  م��و���ض��وع��ا مهما  ق��دم��ن��ا 
�لعمل  يف  �ل�ضباب  �ضيحاول  وكيف  �مل�ضرية، 
خالل  م��ن  �مل��ادي��ة  عرث�تهم  على  �لتغلب 
ع��دة �أع��م��ال ووظ��ائ��ف و���ض��ط كوميديا 

مكثفة.
• كيف ترى �لتعاون مع �ضديقك 
�مل�ضل�ضل  يف  خ��اط��ر  م�����ض��ط��ف��ى 

�جلديد؟
�ضديقي  م�������ض���ط���ف���ى   -
ورف������ي������ق رح�����ل�����ة جن����اح 
عرو�س  ع����دة  ق��دم��ن��ا 
"م�ضرح  يف  ر�ئ����ع����ة 
وق������دم  م�ضر"، 
�أعمال  م��ن��ا  ك��ل 
من  در�م�����ي�����ة 
ب�����ط�����ول�����ت�����ه، 
وح������ق������ق������ن������ا 
ية  هري جما
وجن����������اح����������اً 
خ���������������������������الل 
�ل�������������ف�������������رتة 
�مل�������ا��������ض�������ي�������ة، 
عر�ضت  وح���ني 
�ضيرنجي  �ضركة  علينا 
نلتقي  �أن  للم�ضل�ضل  �ملنتجة 
�ل�ضم  وه���و  �أمانة"،  "و�ضل  يف  م��ع��اً 
�أنها  ور�أي��ن��ا  ك��ث��ري�،  رحبنا  للم�ضل�ضل،  �لأول 
فر�ضة لتقدمي عمل مميز مليء بالكوميديا 
ب��ه عالقات  م��ن خ��الل ط��اق��م عمل تربطنا 
�لعمل  �ملمثلني وم��وؤل��ف��ي  ب��ني  ك��ث��ري�  ج��ي��دة 
�لكثري  �أ�ضاف  �لذي  �لتوين،  معتز  و�ملخرج 

للعمل.
بعد  ودياب"  ل�"عمر  �ل���ض��م  تغري  مل��اذ�   •

�أ�ضهر من ��ضتقر�ر �لطاقم على "و�ضل �أمانة"؟
عليهم  و�أ�ضبح  �ملتعرثين،  �ل�ضباب  خ��الل  م��ن  ب���د�أت  �لعمل  ق�ضة   -
ت�ضديد قيمة "24 و�ضل" �أمانة مل�ضلحة �أحد معار�س �ل�ضيار�ت، مما 
جعلهم يحاولون ت�ضديد هذه �لأمو�ل من خالل �لعمل يف �أكرث من 
وظيفة، وحتدث �ملفارقات �لكوميدية من خالل �لتنقل و�لتعامل مع 
بها  مت�ضلة  منف�ضلة-  حلقات  عن  عبارة  و�لعمل  �ضخ�س،  من  �أك��رث 
�لكثري من �لأفكار و�ل�ضخ�ضيات، فكان �ل�ضم �لذي مت �ل�ضتقر�ر عليه 
"و�ضل �أمانة"، وخالل �لفرتة �لأخرية قبل رم�ضان فكرنا يف �بتكار 
لتحويله  �لفكرة �جلديدة  �إبد�عا وجاذبية، وجاءت  �أكرث  للعمل  ��ضم 
�إىل "عمر ودياب"، فقررنا �أن يكتب بطريقة "�له�ضبة" عمرو دياب، 
وعر�ضنا �لأمر على باقي �ضركاء �لعمل من موؤلفني وخمرج وكذلك 
�أنه  و�كت�ضفنا  �ل�ضم  غرّينا  وبالفعل  �ملو�فقة،  ومت��ت  �لإن��ت��اج،  �ضركة 
�له�ضبة  ع�ضاق  من  كلنا  �لبد�ية  ومن  �جلديد،  للعمل  جد�  منا�ضب 
�لإط���الق بل  ل��ن يغ�ضبه على  �لأم���ر  �أن  ون��ع��رف جيد�  دي���اب،  عمرو 

وجدنا تفاهماً عالياً.
على  �حلر�س  فكرة  يف  لآخ��ر  �ضخ�س  من  �لعمل  �أبطال  يختلف   •

�ختيار �لأبطال معه يف �لعمل ما �لو�ضع بالن�ضبة لك؟
ويف  �ضاحبه،  �إىل  دور  ك��ل  و�إ���ض��ن��اد  �لأدو�ر  بفكرة  مقتنع  �أن��ا  د�ئ��م��اً   -
�ملنتجة  �لتوين و�جلهة  �ملخرج معتز  �لأخ��ري يتوىل  �أعمايل، و�لعمل 

للم�ضل�ضل �لأمر، وهم من �ختارو� طاقم �لعمل وفقاً لالأدو�ر 
�ملوجودة يف �مل�ضل�ضل، ويف هذه �لأحو�ل من �ملمكن �أن يرجع 

لنا �ملخرج كدور ��ضت�ضاري فقط، ول نقوم باأكرث من ذلك 
يف هذ� �لأمر.

�ملناف�ضة،  ع��ن  �لأب��ط��ال  م��ن  ع��دد  يتحدث   •
ع��دد من  ت��رى م�ضل�ضلك يف ظ��ل وج���ود  كيف 

�مل�ضل�ضالت �لكوميدية؟
- هي عادة �ملو�ضم �لرم�ضاين، ود�ئماً ما تتو�جد 

وكان  للمناف�ضة،  د�ئما  ت�ضعى  كوميدية  م�ضل�ضالت 
لدي ثقة يف قدرة م�ضل�ضلنا على �ملناف�ضة و�لوجود بقوة، 

فلنا ر�ضيد مرتفع من متابعة �جلمهور، كما �أن فئة �لأطفال 
ت�ضاهم يف �رتفاع �مل�ضاهدة كثري�، وهذ� �لعام قدمنا عمال حمرتما 

فيه مفاجاآت خالل �حللقات �لقادمة.
لالطمئنان  رم�ضان  �ضهر  قبل  �ملونتاج  يف  �لوجود  على  حر�ضت   •

على �مل�ضل�ضل مباذ� �ضعرت؟
حلقات  �أوىل  �إن��ه��اء  تابعت  رم�ضان  ب��د�ي��ة  م��ن  �أي���ام  قبل  بالفعل   -
�لكثري من  وبه  �ضيكون خمتلفا،  �لعمل  �أن  �أيقنت  �لعمل، ووقتئذ 
هذ�  �لعمل  و�أن  و�لآخ���ر،  موقف  كل  مع  �ضتزيد  �لتي  �لكوميديا 
و�ضيعجب  �ل�ضابقة،  �لأع��م��ال  عن  متاما  خمتلفا  �ضيكون  �لعام 

�جلمهور من خالل حمتو�ه �ملميز، وحتقق ما�أردناه.
�مل�ضل�ضل؟ عر�س  بد�ية  يف  �لفعال  ردود  كانت  • كيف 

- �لردود �إيجابية وجيدة، ور�أيتها من �ملحيطني، ومن و�ضائل 
بها  وي�ضعد  �أع��م��ال  تنجح  �أن  �أح��ب  و�أن���ا  �لجتماعي،  �لتو��ضل 

�جلمهور د�ئماً، فهم �ملوؤ�ضر د�ئما، وهم من يقودون �ملمثل ل�ضتكمال 
م�ضريته وتقدمي �أعمال خمتلفة يف م�ضو�ره �لفني.

�لظروف  ه��ذه  ظل  يف  �لعمل  عن  حدثنا  "كورونا"  �نت�ضار  مع   •
�ل�ضعبة؟

- كانت �أفكارنا عدم توقف �لعمل حتت �أي ظرف حتى ل تقطع �أرز�ق 
�أحد، بالإ�ضافة �إىل �أننا �ضورنا جزء� كبري� منه يف وقت مبكر، فكانت 
فكرتنا ��ضتكمال �لعمل حتت �أي ظرف، لكن مع �خذ كل �لحتياطات 
�لعمل،  يف  مكان  كل  يف  �ملعقمات  كانت  �إذ  "كورونا"،  �ضد  �لإجر�ئية 
بالإ�ضافة  �حل���ر�رة،  قيا�س  كو��ضف  �لت�ضوير  بو�قع  يوجد  وبالفعل 
نركز  وكنا  �مل��و�ق��ع،  يف  �ملوجودين  كل  بني  �لتباعد  على  �حلفاظ  �إىل 
على تلك �خلطو�ت حتى ت�ضري �لأمور على خري حال حتى �نتهينا من 

�لت�ضوير مع �لأيام �لأوىل من �ضهر رم�ضان.
م�ضر  م�ضرح  يف  بد�يتك  منذ  �لكوميديا  يف  لك  ب�ضمات  هناك   •

كيف كانت �إ�ضافتك يف �لكوميديا هنا؟
- من �لطبيعي �أن يكون �لفنان له وجهة نظر فيما يقدم، ولكن عليه 
�أن يكون حمرتما ملوؤلف وخمرج �لعمل �أول، ويف �لعمل كل �ضيء كان 
جمل  وه��ن��اك  �مل�ضاهد،  فيها  تقدم  �لتي  للمو�قف  ووف��ق��ا  بالتو�فق، 
�إ�ضافة  وتكون  �لعمل،  طاقم  عليها  ويو�فق  �ملوقف  خالل  من  تخرج 

قوية للم�ضهد، وهذه �لطريقة �لتي �أقدمها يف �أعمايل د�ئما.
ب�ضكل  �لفنية  �لأعمال  �أو  �ل�ضينما  يف  �ملقبلة  خطو�تك  عن  ماذ�   •

عام؟
- هناك عمل �ضينمائي مل ينته بعد كنا بد�أنا ت�ضويره، ويتبقى منه 
�أيام فقط، وهو "�خلطة �لعامية" 
�أعرف  ل  �لآن  ح��ت��ى  ول��ك��ن 
متى �ضيعود، وحينما تقرر 
�لعودة  �ملنتجة  �ل�ضركة 
���ض��اأع��ود ل���ض��ت��ك��م��ال��ه مع 
�خلطو�ت  على  �ل��رتك��ي��ز 
�ل����ق����ادم����ة و�ل����ب����ح����ث عن 
و�ضيناريوهات  �أفكار 

مميزة.

ت�ضتكمل �لفنانة مروة �لأطر�س، حفيدة 
�مل�ضل�ضل  ت�����ض��وي��ر  �أ���ض��م��ه��ان،  �ل���ر�ح���ل���ة 
�لكويتي )دفعة بريوت(، يف لبنان، �لذي 
�مل��ف��رت���س تقدميه يف رم�ضان  م��ن  ك��ان 
ل��ك��ن ظ����روف ج��ائ��ح��ة كورونا  �مل��ا���ض��ي، 
م  منعت ذلك. و�أو�ضحت �لأطر�س: )�أقدِّ
فل�ضطينية  ف��ت��اة  وه���ي  )���ض��ك��ر�ن(،  دور 
�لتناق�ضات،  م��ن  �لكثري  حتمل  �لأ���ض��ل 
وقد جاءت �إىل بريوت لدر��ضة �حلقوق، 
لكن حتدث لها تقلبات ومفاجاآت خالل 

�مل�ضل�ضل(.
باأحد�ث  ب���ريوت(  )دف��ع��ة  ت�ضوير  ويتم   
من  �لأول  �جل���زء  ع��ن  خمتلفة  ج��دي��دة 
)دف��ع��ة �ل��ق��اه��رة(. وت����دور �لأح�����د�ث يف 
طلبة  ح��ول  �لع�ضرين  �ل��ق��رن  �ضتينيات 
من عدة دول عربية يدر�ضون يف جامعة 
بريوت. ُيذكر �أن �لعمل من �إخ��ر�ج علي 
�ل��ع��ل��ي، وت��األ��ي��ف ه��ب��ة م�����ض��اري حمادة، 
�لغندور،  ن����ور  �ل��ب��ط��ول��ة  يف  وي�������ض���ارك 
�ل�ضطي،  وب�������ض���ار  �حل�����م�����دي،  وم���ه���ن���د 
وعلي  �أ�ضكناي،  وحمد  �ل�ضفي،  وفاطمة 

كاكويل، وهدى �خلطيب، وغريهم.

تعمل �ملطربة مي ك�ضاب على حت�ضري�ت �ألبومها 
�جلديد، �لذي ي�ضمل 8 �أغنيات متنوعة، وتتعاون 
�ل�����ض��ع��ر�ء و�ملحلنني،  م��ن خ��الل��ه م��ع ع���دد م��ن 
وت��ام��ر علي وحممد عاطف  �أوك���ا،  زوج��ه��ا  منهم 

و�آخرون.
و�نتهت ك�ضاب من ت�ضجيل ن�ضف �أغنيات �لألبوم 

�لنتهاء  د  مبجرَّ لإط��الق��ه  ��ضتعد�د�  �لآن،  حتى 
من كامل �لعمل �لذي تطرح فيه نف�ضها و�أد�ءها 

بطريقة جديدة.
)�أنا  �ألبومها  �ملا�ضي  �لعام  طرحت  ك�ضاب  وكانت 
ت��ع��اون��ت فيه  �أغ��ن��ي��ة،   12 �ل���ذي �ضم  ل�ضه ه��ن��ا(، 
م���ع �ل�����ض��ع��ر�ء حم��م��د ع���اط���ف، و�أم�����ري طعيمة، 

حممد  فهم:  �مللحنون،  �أم��ا  ناجي.  ون�ضر�لدين 
ي��ح��ي��ى، وع���زي���ز �ل�����ض��اف��ع��ي، وحم���م���دي، ور�م����ي 
جمال.كما طرحت �أخري� )�ضينغل( بعنو�ن )ماما 
فني(، بالتعاون مع زوجها و�بنتهما فريدة، وهي 
�أوكا.  وت��وزي��ع  و�أحل���ان  عطية،  ح�ضن  كلمات  م��ن 

وجاء ت�ضوير �لأغنية ب�ضخ�ضيات كرتونية.

يعد الفن�ن ال�س�ب علي ربيع من الوجوه الدائمة للكوميدي� يف م�سر، 
خالل ال�سنوات امل��سية، حيث ك�نت بدايته القوية من خالل عرو�ض 
)م�سرح م�سر(، وبعده� بداأ يف دخول البطولت الدرامية، وقدم عددًا 
من الأعم�ل التي حققت انت�س�رًا كبريًا، حيث عر�ض م�سل�سله اجلديد 
)عمر ودي�ب( مع �سديقه الفن�ن م�سطفى خ�طر، يف اأول جتمع درامي 
الديون،  ح��سرتهم�  متعرثين  ل�س�بني  �سخ�سيتني  فيه  يج�سدان  لهم� 
فقررا العمل يف اأكرث من وظيفة ل�سداده�، وتق�بلهم� مواقف كوميدية 

كثرية مع الأحداث، معه علي ربيع ك�ن هذا احلوار:

مروة �لأطر�س ت�ضتكمل ت�ضوير 
)دفعة بريوت(

مي ك�ضاب حت�ضر لألبوم جديد
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هم�س

اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

في�صل العطاوي

ه��وي��ن�����اك�����م ه��وي��ت��ون�����ا  ان 

م���ا ع��رف��ن��ا ال��ي�����ا���س وي��اك�����م

نن�شاك�م ك���ان  ان  م�شتحيل 

ن��ه��ج�����ر ال��دن��ي�����ا ب��ل��ي�����اك�����م

ن��رخ�����س ال���غ���ايل ال��ع��ي��ن��اك�����م

نن�شاكم وال���ن���وم  ال�����ش��ح��ا  يف 

وب��ن��ت�����ش��ر ل�������ي ج��ف��ي��ت��ون�����ا

وي�������ن ب��ت�����ش��ي�����رون ت��ل��ق��ون�����ا

ل����و ت��ق�����ش��دت�����وا ت��ه��ج��رون�����ا

دون����ك����م ع���م���ري ف����ا اي��ك��ون��ا

وك����ل ���ش��ع��ب ال���ك���م اي��ه��ون�����ا

دون�����ا م���ن  ال������درب  ت�������ش���دوا  ال 

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

اأعظم �شطر فال�شعر ممكن نقوله :

                         �شلى اهلل و �شّلم على �شيد اخللق 

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

ريــتـ�يــت
 

احب�ب كونوا  بع�ض  حّبوا  #ت�س�حموا 

قبل يروح الوقت كله عليكم

ي�كرث كرث اللي رحل فج�أة وغ�ب ..

توا�سلوا : دام الو�سل يف يديكم 

******

و�ض ف�يدة ) ليل الوله ( لو بّت :

يف �سحكتي وا�سبحت يف هّمي !؟

م�حد ب� يذكرين ، لي� من مّت 

اّل ال�ّسعر .. وبنّيتي .. واّمي .!

كلنا خليفة
����س���ح���ك���ة_خ���ل���ي���ف���ة_رب���ي���ع_ال�������س���ع���ب

ع���������س����ي����ده ال�������ّل�������ي ي�����������روم ال�������س���ع���ب

ب�����ق�����ل�����وب الأع�����������������داء م�����������س�����وي رع�����ب

وال�������������س������ع������ب م��������ن ح���������س����ب����ة ع����ي�����ل����ه

وامل������������������������دح وامل������������ج������������د ي�������رق��������ل�������ه

ن������ف������خ������ر ب�����������س�����ي�����ت�����ه وب��������أف�������ع��������ل�������ه

عبداهلل بن مرهب
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