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تهوية الغرف حتد من خطر كورونا
اجليدة  التهوية  اإن  احل��وادث  على  للت�أمني  الأمل�نية  اجلمعية  ق�لت 

للغرف حتد من خطر الإ�ص�بة بفريو�س كورون�.
واأو�صحت اجلمعية اأن التهوية بطريقة التي�رات الهوائية تعمل على 
يف  الهواء(  يف  الع�لقة  )اجلزيئ�ت  الإيرو�صولت  تركيز  ن�صبة  تقليل 

هواء الغرفة، م� يحد من خطر الإ�ص�بة بفريو�س كورون�.
وكق�عدة ع�مة ينبغي تهوية الغرفة ب�صكل منتظم ملدة ترتاوح من 3 

اإىل 10 دق�ئق كل �ص�عة، وذلك تبع� لدرجة احلرارة اخل�رجية.
وب�لن�صبة للغرف، التي ُتعقد فيه� اجتم�ع�ت وموؤمترات وندوات، ف�إنه 

ينبغي تهويته� كل 20 دقيقة، وبطبيعة احل�ل قبل وبعد الجتم�ع.

ع�ضالت روبوتية تتيح حتريك الأطراف 
يف جم�ل علوم الروبوت�ت، يبحث العلم�ء ب��صتمرار عن اأف�صل ال�صبل 
اأو الوظ�ئف التي  اأداء امله�م  لتحريك الأطراف الآلية بحيث ميكنه� 

توكل اإليه�.
وجنح فريق من الب�حثني بق�صم الهند�صة امليك�نيكية بج�معة نورث 
اأريزون� الأمريكية يف ابتك�ر تقنية جديدة ل�صن�عة ع�صالت روبوتية 
حركة  مع  يت�ص�به  ب�أ�صلوب  الروبوت�ت،  لتحريك  ا�صتخدامه�  ميكن 

الب�صر.
"�ص�ين�س  العلمية  ال��دوري��ة  يف  ن�صرت  ال��ت��ي  ال��درا���ص��ة  ف��ري��ق  وي��ق��ول 
ال�صن�عية  اإن الع�صالت  الروبوت�ت  روبوتيك�س" املتخ�ص�صة يف علوم 
اأ���ص��ك���ل احل��رك��ة ي�صبه حركة  م��ن  ���ص��ك��اًل  ل��ل��روب��وت  تتيح  اجل���دي���دة 
الن�ص�ن، ولكنه� تتفوق على الرتكيب الع�صلي لالن�ص�ن يف كثري من 

النواحي.
وذكر الب�حث م�يكل �ص�فر ع�صو فريق الدرا�صة يف ت�صريح�ت للموقع 
اأن  التكنولوجي�  جم���ل  يف  اأورج" املتخ�ص�س  دوت  "فيز  الإل��ك��رتوين 
داخلية  ميك�نيكي  ت�صغيل  وح��دات  على  حتتوي  ال�صن�عية  الع�صالت 

ذات ت�صميم جديد يت�ص�به مع املعكرونة الإيط�لية.
واأ�ص�ف اأنه بف�صل هذا الت�صميم ال�صطواين للع�صالت، ف�إن وحدات 
الت�صغيل داخله� ميكنه� توليد املزيد من الط�قة، مم� يجعله� مث�لية 

لتقني�ت الهند�صة احليوية والتطبيق�ت الروبوتية.
واأ�ص�ر اإىل اأن الع�صالت ال�صن�عية التي حتتوي على م�صغالت م�صنوعة 
البتك�رات  ع���مل  يف  ث���ورة  مبث�بة  تعترب  ك���ن��ت  بوليم�رية  م���واد  م��ن 
وزنه�  وانخف��س  لقوته�  نظراً  م��رة،  لأول  ظهرت  عندم�  ال�صن�عية 
ورخ�س تكلفته�، ولكنه� مل تكن فع�لة مب� يكفي لأنه� ك�نت تتطلب 

اأن يتم ت�صخينه� وتربيده� اأثن�ء ال�صتخدام.

حقن البوتوك�س تعالج التبول الالاإرادي
يقول اخلرباء اإن م�دة البوتوك�س ت�ص�عد على عالج م�صكلة يع�ين منه� 

الكثريون، حيث متنع حقن البوتوك�س يف املث�نة التبول الالاإرادي.
يوقف  ل��ل��وج��ه،  التج�عيد  اإزال����ة  حقنة  ب��صم  امل��ع��روف  ال��ب��وت��وك�����س، 
اأن ت�صبب الت�صرب  التقل�ص�ت الع�صوائية لع�صالت املث�نة التي ميكن 
يف م� ي�صل اإىل ت�صع ح�لت من كل ع�صر ح�لت، وهو فع�ل للغ�ية يف 

عالج هذه امل�صكلة.
هذا  اإن  املتحدة  اململكة  يف  املتخ�ص�صني  كب�ر  م��ن  جمموعة  وي��ق��ول 
دون  املر�صى  يفوته�  التي  العالج�ت  واحد من جمموعة من  جمرد 
اأن بع�س  داع، ب�صبب ندرة عي�دات الرع�ية النه�رية. ويقدر اخلرباء 
العالج�ت، مثل اأجهزة التحفيز الكهرب�ئي التي ت�صتهدف الأع�ص�ب 

يف املث�نة والأمع�ء، يتم تقدميه� لواحد فقط من امل�ص�بني.
ويقول الربوفي�صور ت�ص�رلز نولز، جراح القولون وامل�صتقيم يف ج�معة 
كوين م�ري بلندن واملوؤلف الرئي�صي للتقرير "اإنه حتٍد كبري يف حث 
هوؤلء املر�صى على طلب امل�ص�عدة يف املق�م الأول ب�صبب الإحراج، ولكن 
اإذا متت اإح�لتهم للعالج، فغ�لًب� م� يكونون ع�لقني يف اأ�صفل الق�ئمة 
خلف مر�صى ال�صرط�ن". وت�صري التقديرات اإىل اأن %40من الن�ص�ء 
ع�صرة  كل  واح��د من  وكذلك  البول يف حي�تهن،  �صل�س  �صيع�نني من 
رج�ل، ومينع اخلوف والإحراج الكثريين من مغ�درة املنزل، مم� يحد 

ب�صكل كبري من نوعية حي�تهم.
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درجة احلرارة الأمثل 
لغ�ضل املالب�س يف الغ�ضالة؟

هل اأحت�ج اإىل غ�صل املالب�س يف درجة حرارة 30 اأو 40 اأو ب�لأحرى 60 
درج��ة حرارة  اجل��راث��ي��م؟  م��ن  وخ���ل  للح�صول على غ�صيل نظيف  درج��ة 
ب�هرة.  نت�ئج  على  واحل�صول  الغ�ص�لة  يف  املالب�س  لغ�صل  تكفي  منخف�صة 

كيف ذلك؟
تختلف الآراء على نط�ق وا�صع عندم� يتعلق الأمر بدرجة احلرارة املن��صبة 
فكثريون  اجلراثيم.  من  وخ���ل  نظيف  غ�صيل  على  للح�صول  الغ�ص�لة  يف 
يحبذون غ�صل مالب�صهم، وخ��صة الداخلية منه� يف درجة ح��رارة ل تقل 
عن الأربعني درجة للح�صول على تنظيف جيد. لكن هن�ك اأي�ص� من يعتقد 
اأو حتى املن��صف يف درجة ح��رارة منخف�صة يعطي نف�س  اأن غ�صل املالب�س 

النت�ئج املرجوة.
عند  اجل��راث��ي��م  م��ن  وخ����ل  نظيف  غ�صيل  على  احل�����ص��ول  ميكن  وب�لفعل 
درج��ة، ح�صبم�  ال�30  تتج�وز  ح��رارة ل  درج��ة  املالب�س يف  بغ�صل  الكتف�ء 
"فرويندين" الأمل�نية عن خرباء. ويرجع ذلك اإىل قوة  نقل موقع جملة 
املالب�س  تنظيف  اأي�ص�  ميكنه�  التي  احلديثة  التنظيف  وم��واد  م�ص�حيق 
اآث�ر التعرق ب�صكل جيد يف درجة حرارة  اأو حتى تلك التي حتمل  املت�صخة 

منخف�صة.
البقع،  م��ن  الكثري  وبه�  ب�صدة  مت�صخة  املالب�س  ك�نت  م���  ح���ل  يف  وحتى 
30 درج��ة واحل�صول على  الغ�ص�لة بدرجة ح��رارة  اأي�ص� غ�صله� يف  ميكن 
نت�ئج مبهرة، لكن قبل ذلك يجب مع�جلته� ب�ملواد املزيلة للبقع والأو�ص�خ 
اأخ��رى هي  العنيدة. وغ�صل املالب�س يف درج���ت ح��رارة منخف�صة له ميزة 

توفري الط�قة وب�لت�يل امل�ص�همة يف حم�ية البيئة.

حيوان غريب يجمع 
�ضفات الغزال والفاأر

اأع��ل��ن��ت ح��دي��ق��ة ح���ي���وان ب��ري�����ص��ت��ول يف 
يجمع  حي�����وان  ولدة  ع��ن  بري������ط�ني� 
ب���ني ���ص��ف���ت ال����غ����زال وال����ف�����أر امل����الوي 

الرائع. 
ميل" الربيط�ين  "ديلي  موقع  واأ���ص���ر 
"املخلوق  اأن  اإىل  اخل����رب،  ن�����ص��ر  ال����ذي 
له  اأن  اإل  ال��ف���أر،  تكوين  ي�صبه  ال�صغري 
اأق����رب للغزال،  اأرج����ال ط��وي��ل��ة ووج��ه��� 
�صم فقط من   20 ارت��ف���ع  وي��ق��ف على 

كتفه". 
اأن  ي��ت��وق��ع��ون  "اخلرباء  اأن  واأ���ص���ف��ت 
ح��ج��م احل���ي���وان ل���ن ي�����زداد ك���ث���ريا مع 
منوه  يكتمل  عندم�  حتى  واأن��ه  بلوغه، 

ف�إن وزنه لن يتج�وز 1.5 كغم".
"جن�س  اأن  ال��ث��دي��ي���ت  خ���رباء  واأو����ص���ح 
ت�صميته  يتم  ومل  وا�صح  غري  احل��ي��وان 
بعد، كم� اأنه لي�س �صوى الن�صخة الث�نية 
ت��ول��د يف حديقة احل��ي��وان، حيث  ال��ت��ي 

ولدت الأوىل يف العقد امل��صي".

 قواعد تناول
�ص 23 الطعام يف �ضهر رم�ضان

اأعرا�س على الل�ضان 
تنبئ بداء ال�ضكري

وارتف�ع  الن�����ص��ول��ني  اإن��ت���ج  �صعف  اإىل   2 ال��ن��وع  م��ن  ال�صكري  ي���وؤدي 
ت�صتغرق  قد  امل�ص�عف�ت  ه��ذه  لكن  لح��ق���ً،  ال��دم  يف  ال�صكر  م�صتوي�ت 
على  التعرف  ال�����ص��روري  فمن  ل��ذل��ك  وا���ص��ح،  ب�صكل  لتظهر  �صنوات 

املوؤ�صرات التي قد تنبئ ب�لإ�ص�بة بداء ال�صكري.
ووفق�ً لأخ�ص�ئية التغذية كلودي� لو فيوفر ف�إن فح�س الل�ص�ن يعترب 
اإجراًء �ص�ئع�ً يف الطب ال�صيني لت�صخي�س ال�صكري، وذلك فح�س �صكل 
اجل�صم  اأع�ص�ء  وظ�ئف  ح�لة  لك�صف  الل�ص�ن،  وملم�س  ول��ون  وحجم 

ومدى تطور بع�س الأمرا�س مثل ال�صكري.
اللون  وظهور  الل�ص�ن،  على  الكثيف  الفراء  انت�ص�ر  اإن  فيوفر،  وق�لت 
الأ�صفر اأو الأزرق عليه، عالم�ت ميكن اأن تدل على الإ�ص�بة ب�ل�صكري 

من النوع 2.
الأعرا�س، واخل�صوع  اكت�ص�ف هذه  ب��صت�ص�رة الطبيب عند  ون�صحت 
تعر�س  خطر  يقلالن  املبكر،  والعالج  الت�صخي�س  لأن  ال��دم،  لفح�س 

املري�س مل�ص�كل �صحية اأخرى، وفق �صحيفة اإك�صرب�س الربيط�نية. 

وجبة الفطور
الق�عدة الأوىل: ت�أكد من اأن وجبة الإفط�ر 
وب�لت�يل  ح��راري��ة.  �صعرة   300 تتج�وز  ل 
وال�صوف�ن  ال��ت��ف���ح  ت���ن����ول  ي��ت��م  اأن  مي��ك��ن 

واحل�ص�ء.
اأن حت��ت��وي وجبة  ال��ث���ن��ي��ة: يجب  ال��ق���ع��دة 
الإف����ط�����ر ع��ل��ى 10 غ����رام�����ت ع��ل��ى الأق����ل 
الدهون  من  �صغرية  وكمية  ال��ربوت��ني  من 
والألي�ف ال�صحية. اإذا ك�نت وجبة الإفط�ر 
تكون  اأن  ف��ي��ن��ب��غ��ي  ح���ب���وب،  ع��ل��ى  حت���ت���وي 
وميكن  امل��ك��ررة.  ولي�صت  الك�ملة  احل��ب��وب 
الزب�دي  وال��ل��ن  واحل��ل��ي��ب  البي�س  ت��ن���ول 
للح�صول  ال�صوداين  الفول  وزب��دة  وال��ف��ول 

على بروتني �صحي.

وجبة الغذاء
ال���ق����ع���دة ال��ث���ل��ث��ة: ي��ج��ب ال���ت����أك���د م���ن اأن 
 500-400 ي���ت���ج����وز  ل  ال����غ����داء  وج���ب���ة 
خلف�س  الطرق  اأب�صط  من  ح��راري��ة.  �صعرة 
ال�����ص��ع��رات احل����راري����ة يف ط��ع���م��ك تخطي 
وا�صتخدام  ث���ن��ي��ة،  ح�����ص��ة  ع��ل��ى  احل�����ص��ول 
زب���دة منخف�صة  امل��ث���ل  �صبيل  ب��دائ��ل )ع��ل��ى 
ال�صعرات احلرارية(، وا�صتخدام طبق �صغري 
التلفزيون  الغداء، وجتنب م�ص�هدة  لتن�ول 

اأثن�ء تن�ول الطع�م.
تكون حمتوي�ت  اأن  الرابعة: يجب  الق�عدة 

وجبة الغداء على %50 من اخل�صراوات. 
واإذا ك����ن ال���غ���داء ي��ت���أل��ف م��ن اخل�����ص���ر مع 
الأرز، فيجب ملئ ن�صف الطبق ب�خل�صروات 

فقط.

وجبة الع�شاء
الق�عدة اخل�م�صة: يجب األ يتج�وز الع�ص�ء 
بتن�ول  ين�صح  ول  ح��راري��ة.  �صعرة   400

وجبة د�صمة يف الليل.
طبق  يحتوي  اأن  يجب  ال�ص�د�صة:  الق�عدة 
%50 من اخل�صراوات  على   � اأي�صً الع�ص�ء 
واخل�صراوات  اجل����زر  م��ث��ل  ن�����ص��وي��ة  )غ���ري 
واخلي�ر  وال��ي��ق��ط��ني  وامل���ل���ف���وف  ال���ورق���ي���ة 
والطم�طم  وال��ك��رف�����س  الأخ�����ص��ر  وال��ب�����ص��ل 
والب�مية  وال��ربوك��ل��ي  وامل�����ص��روم  وال��ف��ل��ف��ل 
وال��ب���ذجن���ن وال��ق��رن��ب��ي��ط( ب���لإ���ص���ف��ة اإىل 

من الربوتني واحلبوب الك�ملة.  25%

الوجب�ت اخلفيفة
الق�عدة ال�ص�بعة: عندم� تكون هن�ك فجوة 
تزيد عن 3 �ص�ع�ت بني وجب�تك الرئي�صية، 
مي��ك��ن��ك ال���ص��ت��م��ت���ع ب��وج��ب��ة خ��ف��ي��ف��ة. لكن 
حرارية.  ���ص��ع��رة   100 ت��ت��ج���وز  األ  ي��ج��ب 
الف�ص�ر  م��ن  خفيفة  وج��ب��ة  ت��ن���ول  مي��ك��ن��ك 
واجلزر  الف�كهة  وع�ص�ئر  واللوز  والفواكه 
مع احلم�س و�صرائح التف�ح مع زبدة الفول 

ال�صوداين.
اأن وجب�تك  م��ن  ت���أك��د  ال��ث���م��ن��ة:  ال��ق���ع��دة 
والألي�ف  ال��ده��ون  ع��ل��ى  حت��ت��وي  اخلفيفة 
ت�صعر  ل��ت��ج��ع��ل��ك  ال�����ص��ح��ي��ة  وال���ربوت���ي���ن����ت 
تن�ول  يف  ال�صديدة  الرغبة  وتقليل  ب�ل�صبع 
اأي  تن�ول  المتن�ع عن  ���ص��رورة  مع  امل��زي��د، 
ميكنك  الت��صعة:  الق�عدة  م�صنعة.  اأطعمة 
اأن تدلل نف�صك ب�لطع�م املف�صل لديك مرة 
 100 اإذا ك���ن ل يزيد عن  واح��دة يف اليوم 
كنت  اإذا  الع��صرة:  الق�عدة  حرارية.  �صعرة 
فيمكنك  امل�صنعة،  الأط��ع��م��ة  ل��ت��ن���ول  ت��ت��وق 
ال�صهر،  ذل��ك )ف��ق��ط( م��رة واح���دة يف  فعل 
ب�صكله�  امل��ك��ون���ت  جميع  ���ص��راء  ميكنك  اأو 

الطبيعي وحت�صريه� يف املنزل.

القاعدة الذهبية للأكل ال�شحي
تن�ول الأطعمة، التي حتتوي على 5 مكون�ت 
الأطعمة  معظم  مكون�ت  اأن  حيث  اأق���ل،  اأو 
امل�صنعة )والأطعمة غري ال�صحية( �صتكون 
اأك���ر م��ن خم�صة وحت��ت��وي على  ب���ل��ت���أك��ي��د 
عنه�  تعرف  ل  التي  الإ���ص���ف���ت  من  الكثري 

اإل القليل.
ن�ص�ئح اإ�ص�فية

بل  الوزن  اإنق��س  على  اجلوع  ي�ص�عد  • ل 
ميكن اأن يوؤدي اإىل نت�ئج عك�صية، مم� يوؤدي 

اإىل الإفراط يف تن�ول الطع�م.

الأح�دية  الدهون  على  القت�ص�ر  • ينبغي 
غري امل�صبعة والدهون املتعددة غري امل�صبعة، 
اجليدة" لأنه�  "الدهون  ب��صم  ُتعرف  التي 
وال�صحة  وال��ك��ول��ي�����ص��رتول  للقلب  م��ف��ي��دة 

الع�مة.
ال�صوديوم  ا����ص���ت���ه���الك  م����ن  ال��ت��ق��ل��ي��ل   •

وال�صكر.
حيث  ب�عتدال،  والأ�صم�ك  اللحوم  • تن�ول 
من  الكثري  م��ع  �صغرية  قطع  ت��ن���ول  ميكن 

اخل�ص�ر.
• ل ت�أكل حتى ت�صبع.

املنزل  الوجب�ت خ�رج  تن�ول  • التقليل من 
والوجب�ت اجل�هزة.

وجتنب  الط�زجة  والع�ص�ئر  امل���ء  �صرب   •
امل�صروب�ت الغ�زية وم�صروب�ت الط�قة.

للمتعة والفائدة
ا���ص��ت��م��ت��ع بطع�مك  اآخ�������ًرا،  ول��ي�����س  اأخ������رًيا 
"مهمة" اأو  ال�صحي ول تتع�مل معه وك�أنه 
وتن�ول الطع�م بطريقة  موؤقتة".  "مرحلة 
جت��ع��ل ال��ط��ع���م ال����ذي ت��ت��ن���ول��ه ي��ف��ي��دك يف 
اجت�ه منط حي�ة مبني على خي�رات �صحية 

�صتعمل على املدى الطويل.
لذيذا  الطع�م  يكون  اأن  دائًم�، يجب  وتذكر 
على  ال��ط��ع���م  ت���ن����ول  يقت�صر  ول  وم��غ��ذي��� 

احل�صول على الط�قة فح�صب.

مليون م�ضتخدم 
لأندرويد يتعر�ضون 

لخرتاق معقد
م�صتخدمي  اخل�����������رباء  ح��������ذر 
نظ�م  على  تعمل  ال��ت��ي  الأج��ه��زة 
عملي�ت  اأك�������ر  م����ن  اأن������دروي������د 
ع��ل��ى متجر  الخ������رتاق ت��ع��ق��ي��داً 

غوغل بالي.
ويقول اخلرباء اإن هذا الخرتاق 
موجود منذ ع�م 2019 ومل يتم 
على  واأث���ر  م��وؤخ��راً،  اإل  اكت�ص�فه 
اأك��ر من مليون جه�ز يف جميع 
الأخري  والتحذير  الع�مل.  اأنح�ء 
مثري للقلق للغ�ية، حيث و�صفه 
ال�����ص��ي��رباين ب�أنه  خ����رباء الأم����ن 
"اأكر حملة احتي�ل تعقيًدا" من 

نوعه�.
 Human يف  ب����ح���ث���ون  وق������م 
ُتعرف  ك���ن��ت  اأم��ن��ي��ة  �صركة  وه��ي 
 White Ops ب������ص��م  ���ص���ب��ًق��� 

قبل اأن ت�صتحوذ عليه�
 Goldman Sachs
وا�صعة  اح��ت��ي���ل  حملة  بتف�صيل 
 .2019 اإىل ع���م  ت��ع��ود  ال��ن��ط���ق 
على  ال���ع���ث���ور  مت  امل���ج���م���ل،  ويف 
يف  ك�ملة  اأن���دروي���د  تطبيق   29
ب�����الي، ومبجرد  غ���وغ���ل  م��ت��ج��ر 
�صيجعل  التطبيق�ت،  هذه  تثبيت 
الربن�مج جه�ز اأندرويد اخل��س 
تلفزيون  وك�أنه  يبدو  ب�مل�صتخدم 

ذكي للمعلنني.
الربامج  ح��م��الت  ج��م��ي��ع  وم��ث��ل 
ال�ص�رة تقريًب�، ك�ن الأمر يتعلق 
ب�مل�ل. ومن خالل الظهور كجه�ز 
تلفزيون ذكي، مت تقدمي اإعالن�ت 
 650 اإىل  الأجهزة و�صلت  لهذه 
ي��وم على وجه  اإع��الن كل  مليون 

الدقة.
يقفون  الذين  املت�صللون  ومتكن 
من  اأن�����دروي�����د  ت��ط��ب��ي��ق���ت  وراء 
املعلنني،  من  املدفوع�ت  حت�صيل 
اإعالن�تهم  اأن  اع��ت��ق��دوا  ال��ذي��ن 
لأ�صخ��س  ُت���ع���ر����س  ال���ت���ج����ري���ة 
تعر�س  ك���ن��ت  بينم�  حقيقيني، 
تطبيق�ت  خ��ل��ف��ي��ة  يف  ال���واق���ع  يف 

اأندرويد دون اأن يراه� اأحد.
هواتف  مل�����ص��ت��خ��دم��ي  وب���ل��ن�����ص��ب��ة 
ثبتوا عن طريق  الذين  اأندرويد 
اأندرويد  تطبيق�ت  اأح���د  اخل��ط���أ 
فمن  تطبيق،   29 عدده�  الب�لغ 
ب�����داأت يف  اأج��ه��زت��ه��م  اأن  امل���رج���ح 
البي�ن�ت  م���ن  امل���زي���د  ا���ص��ت��خ��دام 

لت�صغيل وابل من الإعالن�ت.

حرمان دون  ُم�ضبع  �ضحي  لأكل  ذهبية  قواعد   10

اإن ما يقتل فرحة اأو يعطل حماولة اتباع نظام غذائي 
�شحي اأنه يتحول اإىل عبء مرهق اأو ملل، اإال اأنه من 
مع  لذيذة  وجبات  تناول  على  قادًرا  تكون  اأن  الرائع 

احلفاظ على وزن �شحي يف الوقت نف�شه.
اأنواع الطعام التي  اإن هناك الكثري من الن�شائح حول 
موقع  اأورده  ما  بح�شب  وتتجنبها،  تتناولها  اأن  يجب 
بال�شوؤون ال�شحية.  املعني   ،Boldsky "بولد�شكاي"
ال�شرطان  من  الوقاية  يف  ت�شاعد  ال�شليمة  فالتغذية 
واأمرا�ض القلب واالأمرا�ض اخلطرية االأخرى وت�شاعد 
ال�شخ�ض على التخل�ض من الوزن الزائد غري ال�شحي.

التقرير يقدم اأف�شل 10 قواعد للأكل ال�شحي، والتي 
اختيار  ح��ول  العلمية  الن�شائح  اأف�شل  على  تعتمد 
االأمرا�ض  من  والوقاية  ال�شحة  لتعزيز  االأطعمة 
واحلفاظ على الوزن اأو فقدانه، مع �شرورة ملحظة 
اأن تلك االإر�شادات تنطبق على االأ�شخا�ض االأ�شحاء، 
اأما من يعاين من اأي حالة �شحية فيجب عليه ا�شت�شارة 

طبيبه املعالج اأواًل.



الثالثاء   27    إبريل   2021  م   -   العـدد   13226  
Tuesday    27   April   2021   -  Issue No   13226

22

�ش�ؤون حملية
م�شروع »مهنة« يفوز باملركز االأول يف  مع�شكر التدريب املكّثف ملواجهة حتدي بطالة ال�شباب باملنطقة العربية

جامعة الإمارات وجامعة زايد وجامعة خليفة واجلامعة الأمريكية يف ال�ضارقة �ضمن امل�ضاركبني

اأول واأكرب مركز تاأهيل وتعليم لفهم ا�شطرابات طيف التوحد

هيئة تنمية املجتمع تزور قرية �ضند باملدينة امل�ضتدامة

مباركة عربية جلائزة م�شكان الكيميائية االإماراتية
الإمارات تفوز برئا�ضة وا�ضت�ضافة املجل�س الأعلى لحتاد الكيميائيني العرب

•• دبي- الفجر

ف�ز م�صروع »مهنة« ب�ملرتبة الأوىل 
م��ل��ي��ون جنم   100 ال����  يف حت���دي 
التدريب  »مع�صكر  �صمن  م��ت���أل��ق 
امل��ك��ث��ف ل���ل���ري����دة يف الب���ت���ك����ر من 
املع�صكر  تنظيم  وج���ء  ت��ي«.  اآي  اإم 
الأول من نوعه يف املنطقة من قبل 
الغرير للتعليم،  موؤ�ص�صة عبد اهلل 
ب�لتع�ون مع معهد م��ص�ت�صو�صت�س 
الإم����رات  وج�معة  للتكنولوجي�، 
مبنتزه  ممثلة  امل��ت��ح��دة   ال��ع��رب��ي��ة 

العلوم والبتك�ر.
الف�ئز،  »م��ه��ن��ة«  م�����ص��روع  وي��ه��دف 
م��ن�����ص��ة على  ع����ن  ع����ب�����رة  ه����و  و 
الن��رتن��ت تعمل على رب��ط طالب 
والهند�صة  والتكنولوجي�  العلوم 
وال�����ري������������ص�����ي������ت م�������ع �����ص����رك�����ت 
دولة  املج�لت يف  خمت�صة يف هذه 
الإم��������رات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، اإىل 
احلد  و  امل��ه��ن��ي��ة،  �صبكتهم  تو�صيع 
م����ن ال���ب���ط����ل���ة. وق�����د ع���م���ل على 
ه����ذا امل�������ص���روع ف���ري���ق م���ك���ون من 
اإم�رتيو  جميعهم  م�����ص���رك��ني   6
 – ال�21  واأعم�رهم بني  اجلن�صية 
25 ع�م�ً، بع�صهم ل يزالوا طالب�، 
م��ن اخلريجني  الآخ����ر  وال��ب��ع�����س 
وح���م���ل���ة امل���ج�����ص��ت��ري يف جم�����لت 
والهند�صة  والتكنولوجي�  العلوم 
والري��صي�ت، مب� يف ذلك الهند�صة 
والكهرب�ئية  احل���ي���وي���ة  ال��ط��ب��ي��ة 

والكيمي�ئية .
فريق  ����ص���م���ن  ال����ف�����ئ����زون  مي���ث���ل 
م�صروع »مهنة« اجل�مع�ت الرائدة 
يف دولة الإم�رات العربية املتحدة، 
مب� فيه� ج�معة الإم�رات العربية 
وج�معة  زاي����د  وج���م��ع��ة  امل��ت��ح��دة 
يف  الأم��ري��ك��ي��ة  واجل���م��ع��ة  خليفة 
ال�ص�رقة. و�صيتم احت�ص�ن امل�صروع 
حلت  التي  امل�ص�ريع  اإىل  ب�لإ�ص�فة 
يف املرتبة الث�نية والث�لثة والرابعة 
يف ح��صنة الأعم�ل مبنتزه ج�معة 
عر�صه�  و�صيتم   والبتك�ر  العلوم 
���ص��م��ن ج���ن����ح ج����م���ع���ة الإم���������رات 
اإك�صبو  العربية املتحدة يف معر�س 

دبي 2020.  
وجرى تكليف امل�ص�ركني يف مع�صكر 
ل  التو�صّ مبهمة  املكّثف  التدريب 
اإىل حل مبتكر يهدف اإىل الت�صّدي 
يواجهه�  ال��ت��ي  ال��ب��ط���ل��ة  ل��ت��ح��دي 
���ص��ب���ب امل��ن��ط��ق��ة ال���ع���رب���ي���ة. حيث 
حظي 120 من ال�صب�ب الم�راتي 

والعربي يف دول��ة الم����رات  بدعم 
معهد  م��ن  خ��ب��رياوم��وج��ه���    15
للتكنولوجي�  م������ص���ت�����ص��و���ص��ت�����س 
خالل املع�صكر الذي امتد اإىل 10 
اأ�ص�بيع. يتم��صى هذا التحدي مع 
مب�درة ال«100 مليوننجم مت�ألق 
الإم����رات  ج�معة  اأطلقته�  التي   «
ت�صعى  وال���ت���ي  امل���ت���ح���دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
اإىل حتويل  خ��الل��ه���  م��ن  ج���ه��دة 
ع�طل  ع��رب��ي  ���ص���ب  مليون   100
100 مليون جنم  اإىل  العمل  عن 
مت�ألق  ب�ل�صتع�نة ب�لبتك�ر وري�دة 

الأعم�ل. 
ابتك�راتهم  ف��ري��ق���ً    22 وع��ر���س 
اأم�م جلنة حتكيم  اأولية�صمت 12 
ع�صواً  من خمتلف القط�ع�تق�مت 
ليتم  م�ص�ريع   4 اأف�صل  ب�ختي�ر 
ع��ر���ص��ه��� ع��ل��ى جل��ن��ة حت��ك��ي��م علي� 
ب���رزة، حيث  �صخ�صي�ت  بينهم  من 
���ص���رك ك��ل م��ن م��ع���يل ح�صني بن 
الرتبية  وزي��ر  احل��م���دي،  اإبراهيم 
والتعليم، ومع�يل زكي اأنور ن�صيبة، 
ال�صمو  ل�ص�حب  الثق�يف  امل�صت�ص�ر 
ال��دول��ة وال��رئ��ي�����س الأعلى  رئ��ي�����س 
جل�معة الإم�رات العربية املتحدة، 
ومع�يل عبد العزيز الغرير، رئي�س 
اهلل  ع��ب��د  موؤ�ص�صة  اأم��ن���ء  جمل�س 
الغرير للتعليم، وذلك يف اإط�ر يوم 
عرب  املع�صكر  نظّمه  الذي  العر�س 

النرتنت. 
زكي  مع�يل  اأ�ص�د  املن��صبة،  وبهذه 
الثق�يف  امل�����ص��ت�����ص���ر  ن�����ص��ي��ب��ة  اأن������ور 
 - ال��دول��ة  رئي�س  ال�صمو  ل�ص�حب 
الإم�رات  جل�معة  الأعلى  الرئي�س 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ب����لإجن����ز الذي 
املكّثف  ال��ت��دري��ب  »مع�صكر  حّققه 
اآي  اإم  م���ن  الب���ت���ك����ر  يف  ل���ل���ري����دة 
الذي  املميز  ال��ت��ع���ون  ُمثّمن�ً  ت��ي«، 
الولي�ت  م���ن  ج���م��ع��ة  ب���ني  ج��م��ع 
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة وج���م��ع��ة من 
دول��ة الإم���رات وموؤ�ص�صة عبد اهلل 
الغرير للتعليم ب�عتب�ره� موؤ�ص�صة 
ع���ط����ء رائ�������دة م��ن��ح��ت الأول����وي����ة 
املتحدة  العربية  الإم�����رات  ل��دول��ة 

واملنطقة. 
»اإن  ق����ئ���اًل:  ن�صيبة  م��ع���يل  واأك����د 
املوؤ�ص�ص�ت  ب���ني  ال���ت���ع����ون  اأه��م��ي��ة 
�صمن القط�عني الع�م واخل��س ل 
تقت�صر على موا�صلة دعم البتك�ر 
ال����ربام����ج  ت�����ص��م��ي��م وت����ق����دمي  يف 
اأي�ص�ً  مت��ت��ّد  ب��ل  ف��ق��ط،  التعليمية 
ومكّثفة  رقمية  برامج  توفري  اإىل 

مثل املحتوى الذي قدمه )مع�صكر 
التدريب املكّثف للري�دة يف البتك�ر 
من اإم اآي تي(«. واأ�ص�ر مع�ليه اإىل 
اأت�ح  امل��ك��ّث��ف  ال��ت��دري��ب  مع�صكر  اأن 
ف��ر���ص��ة تطوير  املُ�����ص���رك��ني  اأم������م 
امل��ه���رات ال��الزم��ة ك��ي ي��ق��ودوا دفة 
اأعم�ل  رّواد  وي�����ص��ب��ح��وا  الب��ت��ك���ر 
املع�صكر  ي��ن�����ص��ج��م  ح��ي��ث  ف���ع��ل��ني، 
الإم�����رات  دول���ة  ا�صرتاتيجية  م��ع 
الع�يل  للتعليم  امل��ت��ح��دة  العربية 
الرامية  اأهدافه�  ويدعم   2030
اإىل تعزيز مه�رات ال�صب�ب العلمية 
مب�ص�هم�ت  ل���ل���ق���ي����م  وال���ع���م���ل���ي���ة 
جهود  ت��دع��م  ومنتجة،  ا�صتب�قية 
اقت�ص�د  حت���ق���ي���ق  ن���ح���و  ال�����دول�����ة 
م�صتدام ق�ئم على املعرفة. واختتم 
اأن   « ب���ل��ق��ول:  ت�صريحه  م��ع���ل��ي��ه 
تعزيز  يف  �صك  ب��ال  �ص�هم  املع�صكر 
ثقة امل�ص�ركني  لإيج�د فر�س عمل 

جمزية".
من جهته، ق�ل مع�يل عبد العزيز 
ال���غ���ري���ر، رئ���ي�������س جم��ل�����س اأم���ن����ء 
موؤ�ص�صة عبد اهلل الغرير للتعليم: 
التدريب  )مع�صكر  جن���ح  »يعك�س 
اإم  من  البتك�ر  يف  للري�دة  املكّثف 
مع�جلة  ن��ح��و  ال��ت��زام��ن���  ت����ي(  اآي 
حتدي�ت بط�لة ال�صب�ب يف املنطقة 
املت�حة،  ال�����ص��ب��ل  ب�����ص��ت��ى  ال��ع��رب��ي��ة 
وذل����ك ي�����ص��م��ل ع��ق��د ���ص��راك���ت مع 
معهد  غ��رار  على  رائ��دة  موؤ�ص�ص�ت 
للتكنولوجي�  م������ص���ت�����ص��و���ص��ت�����س 
وج�معة الإم�رات العربية املتحدة 
اأرقى  لإع��داد برامج للطالب وفق 
املع�يري الع�ملية. وتوا�صل موؤ�ص�صة 
عبد اهلل الغرير للتعليم م�ص�عيه� 
جت����ه مت��ك��ني ال�����ص��ب���ب الإم����رات���ي 
والعربي من اأجل حتقيق الزده�ر 
امل�صتدامة  التنمية  يف  وامل�ص�همة 
ع����رب اإت������ح�����ة ف����ر�����س ج����دي����دة يف 
مع�صكر  م��ث��ل  ال��ع��رب��ي��ة،  امل��ن��ط��ق��ة 

التدريب املكّثف".

الأول  املع�صكر  فع�لي�ت  وانطلقت 
15 ف��رباي��ر امل��صي  ن��وع��ه يف  م��ن 
�صب�ب�ً  ج��م��ع  ح��ي��ث  دب�����ي،  ب�����إم�����رة 
اإم�����رات����ي����ني وع������رب م��ق��ي��م��ني يف 
الإم�������رات ت����رتاوح اأع��م���ره��م بني 

ع�م�ً. و35   17
و����ص���م ال���ف���ري���ق ال���ف����ئ���ز ك����اًل من 
مرمي التميمي وعبداهلل املرزوقي 
م�صبح  ورمي  امل����رزوق����ي  وم�����رمي 
ث�مر.  ورمي  اخل�����ل����دي  و����ص���ي���ف 
وت��ع��ل��ي��ق���ً ع��ل��ى ه���ذا الإجن������ز، اأف�د 
ق�ئاًل:  »م���ه���ن���ة«  م�������ص���روع  ف���ري���ق 
من  ج���زءاً  بكونن�  ك�صب�ب  »نفخر 
)امل��ع�����ص��ك��ر ال��ت��دري��ب��ي ل��ل��ري���دة يف 
البتك�ر من اإم اآي تي(، لقد منحن� 
هذا املع�صكر فر�صة لنو�صل �صوتن� 
وهذا  اأمث�لن�،  ال�صب�ب من  و�صوت 
اأن  ذات��ه �صرف كبري لن�. نود  بحد 
الغرير  اهلل  ع��ب��د  موؤ�ص�صة  ن�صكر 
للتعليم وج�معة الإم�رات العربية 
م��ص�ت�صو�صت�س  وم��ع��ه��د  امل��ت��ح��دة 
الفر�صة،  ه��ذه  على  للتكنولوجي� 
ون�أمل اأن نتمكن عن طريق من�صة 
م�ص�عدة  م��ن  )م��ه��ن��ة(  م�صروعن� 
على  التغلب  على  العربي  ال�صب�ب 
لهم  نوفر  واأن  البط�لة،  حتدي�ت 

م�صتقباًل اأكر اإ�صراق�ً". 
م�صروع  ال��ث���ن��ي��ة  ب���مل��رت��ب��ة  وف������ز 
م���ن�������ص���ة على  »������ص������ت�����رن«، وه������و 
مب�ص�عدة  م���ع���ن���ي���ة  الإن�������رتن�������ت، 
بينه�  ال���ت���ع����ون  ع���ل���ى  ال�������ص���رك����ت 
اأم�  مثيالته�.   مع  عالق�ت  وبن�ء 
الث�لثة  ب�ملرتبة  ف�ز  الذي  امل�صروع 
ي�ص�عد  ف�����ل�����ري«،   »���ص��ك��ي��ل��ز  ف���ه���و 
العمل،  ع���ن  ال��ع���ط��ل��ني  ال�����ص��ب���ب 
 18 بني  اأعم�رهم  ت��رتاوح  الذين 
– 25 ع�م�ً  على تعزيز مه�راتهم 
وب�لت�يل حت�صني فر�س ح�صولهم 
م�صروع  ح�صل   بينم�  عمل.  على 
»مت����ي����ز« ع���ل���ى امل���رت���ب���ة ال���راب���ع���ة، 
فجوة  تع�لج  مبتكرة  من�صة  وه��ي 
التعليم  خم���رج����ت  ب���ني  امل���ه����رات 

ومتطلب�ت �صوق العمل.
التجريبية  ال���ن���م����ذج  و����ص����ع���دت 
ال�صب�ب  امل��ك��ّث��ف  ال��ت��دري��ب  ملع�صكر 
وت�����ص��ّور وحتويل  ا���ص��ت��خ��ال���س  يف 
الأفك�ر اإىل واقع ملمو�س يف جم�ل 
الأع����م�����ل، ح��ي��ث متحورت  ري������دة 
وتعزيز  ����ص���ق���ل  ح������ول  ال����ن����م�����ذج 
واكت�ص�ف  الإب������داع������ي  ال����ت����ع�����ون 
العمالء ومه�رات ت�صميم امل�ص�ريع. 
و�ص�رك رّواد الأعم�ل الن��صئون، يف 

حم��������ص���رات اف��رتا���ص��ي��ة واأخ����رى 
مركز  يف  ُع����ق����دت  ل����وج����ه  وج����ه�����ً 
ال�����ص��ب���ب يف دب�����ي، وم��ن�����ص��ة »هب 
ج�معة  ومنتزه  اأبوظبي،  يف    "71
كم�  والب��ت��ك���ر.  للعلوم  الإم������رات 
ع��ق��دت ج��ل�����ص���ت ب��ق��ي���دة اخل���رباء 
والتي �صّلطت ال�صوء على حتدي�ت 
�صوق العمل وتغرياته، ومنظوم�ت 
ت�صتخدم  ال���ت���ي  الأع����م�����ل  ري�������دة 
مع  تتن��صب  خ��صة  �صين�ريوه�ت 

احتي�ج�ت املنطقة.
فيم�ل  ����ص���رح���ت  ج����ن���ب���ه����،  وم�����ن 
»مع�صكرات  مديرة  ب�لني�صوامي، 
لق�ئي  »اأ�����ص����ع����دين  ت������ي«:  اآي  اإم 
اإىل ثالث  ب���ل��ط��الب م��ن م��رت��ني 
مرات يف الأ�صبوع خالل ال�صهرين 
امل��صيني وروؤية ف�صولهم وفكرهم 
التحدي  ه��ذا  مبع�جلة  و�صغفهم 
واأفتخر  العربي.  ب�لع�مل  الواقعي 
ال����وق����ت  اأجن������������زوه يف ه�������ذا  مب������� 
لروؤية  بحم��س  واأتطّلع  الق�صري، 
لي�س  امل�����ص��ت��ق��ب��ل،  يف  ����ص���ي����أت���ي  م����� 
ل��ل��ف���ئ��زي��ن، ول���ك���ن جلميع  ف��ق��ط 
امل�������ص����رك���ني، ف��ه��م مي��ت��ل��ك��ون الآن 
ملوا�صلة  والدعم  واخلربة  امله�رات 
اإ�ص�فة  ال��ت��ح��دي  ل��ه��ذا  ال��ت�����ص��دي 
من  العديد  مواجهة  اأ���ص��ل��وب  اإىل 
التحدي�ت والفر�س الأخرى التي 

�صي�ص�دفونه�. كم� ك�ن من دواعي 
العمل م��ع فريقي  اأي�����ص���ً  ���ص��روري 
للتعليم  الغرير  اهلل  عبد  موؤ�ص�صة 
وج�معة الإم�رات العربية املتحدة 
اإم  من  مع�صكر  اأول  وتقدمي  لبن�ء 
مع�صكر  وه��و   - املنطقة  يف  ت��ي  اآي 
ت��دري��ب م��ت��ك���م��ل ق���ئ��م ع��ل��ى حتدٍّ 
حمدٍد امتّد على مدار 10 اأ�ص�بيع 

وجرى تنظيمه عرب الإنرتنت".
امل�ص�ريع  اأن  ب�لذكر  اجلدير  وم��ن 
ال��ت��ي ُقّدمت  الإب��داع��ي��ة الأخ����رى 
�صملت حلوًل  التحكيم  اأم���م جل�ن 
اأرب�����ب  رب���ط  م��ب��ت��ك��رة م��ث��ل كيفية 
ب�لب�حثني عن عمل بهدف  العمل 
الت�صّدي للتحدي�ت التي تواجهه� 
ال�صرك�ت، وتطبيق�ً يت�صّمن قوائم 
املت�حة  العمل  وفر�س  ب�لوظ�ئف 
وي�صتخدم اأدوات ق�ئمة على حتليل 
ن��صئة  مل�ص�ريع  واأف��ك���راً  البي�ن�ت، 
تربط اأرب�ب العمل ب�خلريجني من 
واملج�لت.  الخت�ص��ص�ت  خمتلف 
ورّكزت م�ص�ريع اأخرى على تقدمي 
والإداري  والق�نوين  الفني  الدعم 
واملتو�صطة  ال�����ص��غ��رية  ل��ل��م��ن�����ص���آت 
حني  يف  ب��ك��ف���ءة،  اأع��م���ل��ه���  لإدارة 
ع���ر����س ف���ري���ق اآخ�����ر ح���ل���وًل لنقل 
مب�ص�در  وال����ص���ت���ع����ن���ة  الأع����م�����ل 

خ�رجية يف الع�مل العربي.

•• دبي- الفجر

 زار وفد من هيئة تنمية املجتمع يف دبي »قرية �صند« 
امل�صتدامة بدبي للتعرف على منهجية املركز  ب�ملدينة 
لت�أهيل  ج��دي��داً  ع���مل��ي���ً  م��ع��ي���راً  ت�صع  ال��ت��ي  املتك�ملة 
املجتمع  يف  الن��دم���ج  م��ن  ومتكينهم  الهمم  اأ���ص��ح���ب 

وحت�صني اإمك�ن�تهم.
مدير  جلف�ر،  اأحمد  �صع�دة  تراأ�صه  ال��ذي  الوفد  وق���م 
تقع  التي  املن�ص�أة  يف  بجولة  املجتمع،  تنمية  هيئة  ع�م 
قرب  ع��ن  للتعرف  م��رت مربع  األ��ف   30 م�ص�حة  على 
على مرافق املركز املختلفة وم�ص�هدة الأطف�ل الذين 
ي�صتفيدون من منهجية املركز ال�ص�ملة واملتك�ملة جت�ه 
وال�صطراب�ت  التوحد  طيف  ا���ص��راب���ت  وف��ه��م  ع��الج 

الأخرى ذات ال�صلة.
املنطقة  الإق���م��ة �صمن  م��راف��ق  ال��وف��د  زي����رة  و�صملت 
التجهيزات،  ك���م��ل��ة  ال��درا���ص��ي��ة  وال��ف�����ص��ول  ال�صكنية، 
اإىل  الأط��ف���ل  فيه�  يخ�صع  ال��ت��ي  العالجية  وامل��راف��ق 
الطبية  ال��رع���ي��ة  منهجية  م��ن  كجزء  م�صتمر  تقييم 
املتخ�ص�صة املّتبعة يف قرية �صند. وخالل اجلولة، حتدث 
والخت�ص��صيني  املُع�جلني  اإىل  جلف�ر  اأح��م��د  �صع�دة 
واط���ل���ع م��ن��ه��م ع��ل��ى اآل���ي���ة ع��م��ل��ه��م امل�����ص��رتك��ة وكيفية 
تع�ونهم مع�ً يف ر�صد التقدم املُحرز يف م�صرية الطفل 

نحو ال�صتقاللية والعتم�د على النف�س.
واأ�����ص�����د وف����د ه��ي��ئ��ة ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ب����جل���ه���ود التي 

املن�ص�آت  لتوفري  امل�صتدامة  واملدينة  �صند  قرية  بذلته� 
الف��رتا���ص��ي��ة داخ���ل ال��ق��ري��ة وحم����ك����ة ال���واق���ع؛ مثل 
املركز التج�ري والعي�دة ومركز حم�ك�ة ال�صفر، والتي 
ت�صكل جميعه� عن��صر حيوية يف متكني اأطف�ل القرية 
والعودة  جديدة  مرحلة  اإىل  لالنتق�ل  ال�صتعداد  من 
ال���وف���د كذلك  ب���مل��ج��ت��م��ع. ك��م��� جت���ول  اإىل الن���دم����ج 
ك�أم�كن  �صند  لقرية  الت�بعة  اخل���رج��ي��ة  الأرا���ص��ي  يف 
اإىل  اإ�ص�فًة  املجتمعية،  واحلدائق  واملالعب  التم�رين 

ق��ري��ة �صند  ل��الأط��ف���ل يف  ال��ت��ي تتيح  ال��زراع��ي��ة  القبب 
فر�س التوا�صل مع الطبيعة.

جلف�ر،  اأحمد  �صع�دة  اأ�ص�د  القرية،  يف  جولته  وخ��الل 
املتقدمة  ب���مل��راف��ق  امل��ج��ت��م��ع  تنمية  هيئة  ع����م  م��دي��ر 
م�صخرة  تعتمده،  ال��ذي  املتك�مل  الت�أهيلي  وب�لنموذج 
اأحدث التقني�ت واحللول املتن��صبة مع خمتلف مراحل 
لالأطف�ل.  املتب�ينة  الفردية  الحتي�ج�ت  ومع  العالج 
يف  اعتم�ده�  مت  التي  الع�لية  ب�حلرفية  جلف�ر  ون��وه 

تطوير مرافق القرية والتي ميكنه� اأن ت�صكل مرجع�ً 
اأن  »ي�صعدن� كثرياً  به ع�ملي�ً. وق�ل:  يحتذى  ومنوذج�ً 
نرى هن� يف قلب دبي مثل هذا املركز الكبري وامل�صتدام 
للم�ص�ركة  ال��ه��م��م  اأ���ص��ح���ب  ت���أه��ي��ل  يف  ي�ص�عد  ال���ذي 

والندم�ج يف املجتمع وميهد 
الطريق لهم لتحقيق ال�صتقالل الذاتي مب� يتن��صب 
مع قدراتهم، ومم� ل �صك فيه اأن الهيئة �صتعمل على 
ال�صتف�دة  لتو�صيع  املركز  مع  م�صرتكة  مب�درات  طرح 
من جتربته وتعزيز و�صوله� اإىل عدد اأكرب من موفري 

اخلدم�ت وامل�صتفيدين".
من ج�نبه، ق�ل املهند�س ف�ر�س �صعيد، رئي�س جمل�س 
اإدارة داميوند ديفلوبرز: »توؤكد قرية �صند على التزام 
اخل��صة  دب��ي  ا�صرتاتيجية  ب��دع��م  امل�صتدامة  املدينة 
بدعم اأ�صح�ب الهمم والإ�صه�م يف حتقيق روؤية الإم�رة. 
وبف�صل التقدير والدعم الوا�صع من اجله�ت والهيئ�ت 
الرفيعة مثل هيئة تنمية املجتمع، ف�إنن� على اأمّت الثقة 
يف  والفع�ل  الإيج�بي  اإ�صه�من�  موا�صلة  اأنه ميكنن�  يف 

هذه الروؤية الإن�ص�نية وامل�صتدامة.
املهند�س ف�ر�س  الوفد لدى و�صوله  ا�صتقب�ل  وك�ن يف 

�صعيد وروؤ�ص�ء الأق�ص�م والدوائر يف قرية �صند.
اأكر وفهم  كم� زار الوفد املدينة امل�صتدامة لالطالع 
املزيد عن مف�هيم الت�صميم الأخ�صر والذكي للمدينة 
الجتم�عية،  ال�صتدامة  مع�يري  اأع��ل��ى  ي��راع��ي  ال��ذي 

البيئية، والقت�ص�دية.

•• اأبوظبي-الفجر

املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم���������رات  دول����ة  ف�����زت 
برئ��صة وا�صت�ص�فة اجتم�ع املجل�س الأعلى 
لحت������د ال��ك��ي��م��ي���ئ��ي��ني ال���ع���رب يف دورت����ه 
احل�دية والأربعني الع�م املقبل ، ج�ء ذلك 
�صيف مطر  الأ�صت�ذة موزة  م�ص�ركة  خالل 
اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�ص�م�صي 
ال��ك��ي��م��ي���ئ��ي��ة الإم����رات���ي���ة والأ����ص���ت����ذة عزة 
را�صد ال�صحوة ن�ئبة الرئي�س يف الجتم�ع 
الت��صع والثالثني للمجل�س الأعلى لحت�د 
الربوفي�صور  دورة  ال��ع��رب  ال��ك��ي��م��ي���ئ��ي��ني 
الكيمي�ئي امل�صري الراحل حممد رم�ص�ن 
عرب تطبيق زوم والذي انتقلت فيه رئ��صة 
ال�صعودية  الكيمي�ئية  للجمعية  الحت����د 
العراقية وتراأ�س  الكيمي�ئية  من اجلمعية 
ال�صعودي  الكيمي�ئي  الربوفي�صور  املجل�س 
زيد بن عبداهلل العثم�ن . وب�رك الجتم�ع 
الإم�راتية   ال��ك��ي��م���ئ��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  م���ب����درة 

الكيمي�ئية  وت���ري��خ  جم��ه��ودات  تقدير  يف 
الإم�راتية الراحلة الدكتورة م�صك�ن العور 
ب��صمه�  بحثية  ج���ئ��زة  ب���إط��الق  الب�صتكي 
تكرمي� ل�صمه� وهى اأول كيمي�ئية ام�راتية، 
وهي م�ص�بقة مفتوحة  للبحوث ال�صن�عية 
على  والإجرائية  والأك�دميية  والكيمي�ئية 
م�صتوى الوطن العربي مرحبني ب�مل�ص�ركة 
التقريرين  الج���ت���م����ع  واع���ت���م���د  ف���ي���ه����. 
لحت�د  ال��ع���م��ة  ل��الأم���ن��ة  والإداري  امل����يل 
امل�ص�ركون على  العرب واطلع  الكيمي�ئيني 
تقرير ن�ص�ط اجلمعي�ت والنق�ب�ت املنتمية 
الكيمي�ئي  الأ����ص���ب���وع  مب��ن������ص��ب��ة  ل���الحت����د 
ال��ع��رب��ي ون���ق�����س الج��ت��م���ع ���ص��روط واآلية 
واملركزة  ل��الحت���د  ال��ع���م  �صخ�صية  اختي�ر 
على اجل�نب الك�دميي والبحثي ويجب اأن 
جم�لتهم،  مبختلف  الكيمي�ئيني  ي�صمل 
ك���م���� امت اع���ت���م����د ت��ن��ظ��ي��م ج�����ئ����زة احت�����د 
الكيمي�ئيني العرب للطلبة واعتم�د جدول 
و�ص�ئل  وتفعيل  الثق�يف  املو�صم  حم��صرات 

املوقع  الج��ت��م���ع��ي وحت���دي���ث  ال��ت��وا���ص��ل 
على  لالحت�د  ح�ص�ب  واإن�ص�ء  الل��ك��رتوين 
ان�صتجرام وعلى تويرت ، وتقرر ت�أجيل عقد  
ب�صبب  للكيمي�ء  الت��صع  العربي  الوملبي�د 
الظروف التي متر به� الدول من تداعي�ت 
ج�ئحة كوفيد 19 وت�أجيله لل�صنة الق�دمة 
م���ع الح��ت��ف���ظ ب��رغ��ب��ة ج��م��ه��وري��ة م�صر 
على  امل��واف��ق��ة  ومت��ت  اأول،  ال�صت�ص�فة  يف 
العلى  للمجل�س  الأربعني  الجتم�ع  عقد 
ل��الحت���د  ب���ل��ق���ه��رة ب��دع��وة م��ن الدكتور 
امل�صرية  اجل��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����س  م�����ص��ع��ل  ���ص��ي��د 
للكيمي�ء �صواء ك�ن ح�صوري�ً اأو عن طريق 
ت�صجيل  الج���ت���م����ع  ون���ق�����س  لي����ن  الأون 
القت�ص�دية  ال���وح���دة  مب��ج��ل�����س  الحت������د 
بج�معة الدول العربية ، ومت التف�ق على 
النظ�م  لتعديل  ع����دي  غ��ري  اج��ت��م���ع  عقد 
الأ���ص������ص��ي ل��الحت���د وواف���ق الج��ت��م���ع على 
لدعم  ال�صت�ص�ري  التدريبي  املركز  ان�ص�ء 

موارد الحت�د.

الك�ضف املبكر  ينقذ حياة مري�س 
بعد تعر�ضه لتمزق املريء

•• ال�شارقة-الفجر

القيء  اأو  العملي�ت اجلراحية  اأن تكون ن�جمة عن  امل��ريء. ميكن  متزق�ت 
ال�صديد اأو بلع قطعٍة كبرية من الطع�م تخنق املريء ، ولكن حتدث بع�ُس 
اإىل  ب�لت�صرب  ال�صوائل  اأو  للطع�م  التمزق  ي�صمح  حيث  تلق�ئًيّ�.  ق�ت  التمُزّ
ال�صدر وي�صبب م�ص�كل رئوية ح�دة. وت�صتمل الأعرا�س  ال�ص�ئعة على اأملمَ 
ومعدل  التنف�س  و�صرعة   ، ال�صتلق�ء  عند  الراحة  وع��دم  والبطن،  ال�صدر 

�صرب�ت القلب ، واحلمى ، ويف ح�لت ن�درة قيء دموي.
ال�صدر  اأمل يف  ع�نى من   ، اجلن�صية  اآ�صيوي  ع�ًم�   47  ، �ص�جيمون  ال�صيد 
�س مع عدم وجود ت�ريخ وا�صح من �صك�وى املعدة.  يق يف التنُفّ الأي�صر و�صِ
مّت   ، ال�ص�رقة«  »زليخة  م�صت�صفى  يف  ال��ط��وارئ  ق�صم  اإىل  و�صوله  مبجرد 
يف  اأخ�ص�ئي  دقة،  اأبو  خلدون  الدكتور  قبل  من  وت�صخي�صه�  ح�لته  تقييم 
ال�صدر  على  اأُجريت  �صينية  اأ�صعة  �صورة  اإج��راء   بعد  ال�صدرية،  اجلراحة 
من  طبيعي  غري  )جتمع  الأي�صر  ال��رئ��وي  ال�صت�صق�ء  وج��ود  اأك��دت  والتي 
الهواء يف ال�صدر( غ�لب�ً م� ي�صّبب وف�ة املر�صى. على الفور. ع�لج الدكتور 
خلدون احل�لة عن طريق اإدخ�ل اأُنبوب يف ال�صدر الأي�صر لإع�دة تو�صيع رئة 
الداكن  ال�صب�بي  املخلوط  من  اإ�ص�فية  عينة  جمع  ومت   ، املنه�رة  املري�س 
لختب�ر املزرعة. مع التو�صع يف الفحو�ص�ت ، مت ال�صتب�ه يف وجود ن��صور يف 
الغ�ص�ء املحيط ب�لرئة )ات�ص�ل غري طبيعي بني جتويف ال�صدر واملريء( 
اإجراء  ت�أكيده بعد  ال�صدر ومت  اإف��رازات كبرية من ت�صريف  ب�صبب خ��روج 
فح�س ب�لأ�صعة املقطعية لل�صدر، ب�صبب التب�ين يف جتويف ال�صدر الأي�صر 
ب���رزة ومت  ال�صديدة  العدوى  اأ�صبحت عالم�ت  تهدد احلي�ة.  ، وهي ح�لة 

زي�دة ا�صتخدام امل�ص�دات احليوية كجزء من العالج امل�صتمر.   
» ك�ن املري�س يع�ين من متالزمة وت�صمى  اأن  اإىل  واأ�ص�ر الدكتور خلدون 
� انثق�ب املريء، هو ا�صطراب يتميز بتمزق املرئ، حيث يحدث متزق  اأي�صً
جدار املريء ب�صبب القيء ال�صديد وغ�لب�ً م� ت�صّبب وف�ة املر�صى ، والذي 
ك�ن  ع�جلة.  طبية  اإ�صت�ص�رة  طلب  يف  ت���أخ��ري  هن�ك  يكون  عندم�  يحدث 
ال�صديد  القيء  ب�صبب  الته�ب معوي ح�د �صديد معقد  املري�س يع�ين من 
اإخت�ص��صي يف  الدكتور حممد منري هو  ق���م  امل��رئ،  اأدى اىل مت��زق  ال��ذي 
املنطقة  اإغ��الق  يف  الفريق  بدعم  اله�صمي   اجله�ز  الب�طنية-  الأم��را���س 
املت�صررة من الداخل ومت اإجراء تنظري داخلي علوي اأظهر متزق 2 �صم يف 
اأدار الدكتور منري املوقف عن طريق اإدخ�ل دع�مة معدنية  اأ�صفل املريء. 
يف  ال�ص�رة  وامل���ريء  املعدة  حمتوي�ت  ت�صرب  لإغ��الق  ع�جل  ب�صكل  مغط�ة 
جتويف ال�صدر. بداأت التغذية الوريدية حيث توقفت التغذية عن طريق 
تنظري  الدكتور خلدون  اأج��رى   ، املري�س  ا�صتقرار ح�لة  بعد  الفم مت�ًم�. 
ال�صدر الأي�صر ملجموع�ت منف�صلة متعددة من الروا�صب ال�صميكة امل�ص�بة 
التي تكونت ومنعت تو�صع الرئة الي�صرى. مت فح�س موقع الن��صور املت�صرب 
ومت تركيب م�صف�ة حلزونية خ��صة ب�لقرب منه لتوجيه اأي ت�صرب حمتمل 
خ�رج ال�صدر ، حتى ال�صف�ء الت�م من متزق املريء.  مّت الإجرائني يف عملية 
املري�س  وتع�فى  العملية،  جنحت   ، ون�صف  �ص�ع�ت  اأرب��ع  ا�صتمرت  واح��دة 
متت  الفم.  طريق  عن  طبيعية  بتغذية  الطبيعية  حي�ته  اإىل  وع���د  مت�ًم� 
اإزالة الدع�مة من املريء وكذلك اأن�بيب ال�صدر. ا�صتغرق وقت التع�يف 27 
يوًم� )اأ�صبوع�ن على التغذية الوريدية ، ومرة واحدة يف الأ�صبوع على نظ�م 
عوامل  �صلب(." تكمن  �صبه  نظ�م غذائي  يتبعه�   ، ال�صوائل  ك�مل  غذائي 
اخلطر وزي�دة حدوث الوف�ة يف ح�لة عدم الت�صخي�س ال�صحيح عند زي�رة 
املري�س للطبيب لأول مرة ، خ��صًة اأنه مل يعِط ت�ريخه من القيء ، وعدوى 
ال�صدر ال�صديدة التي ل ميكن ال�صيطرة عليه� ب�صبب حمتوي�ت الت�صرب. 
�ص�عة   12 بعد  ممكًن�  امل��ريء  لتمزق  الأويل  اجلراحي  التدخل  يكون  لن 
اإجراء  وبعد  التنف�صي قبل  بدايته. وممكن حدوث م�ص�عف�ت اجله�ز  من 
املري�س  تغذية  واإدارة   ، للت�صرب  امل�نعة  الدع�مة  واإزال��ة   ، ال�صدر  جراحة 
التمزق.  من  الت�م  ال�صف�ء  حتى  امل�صت�صفى  يف  طويلة  اإق�مة  اإىل  و�صتوؤدي 
الفح�س ال�صريري املبكر اإىل ج�نب الت�صوير مهم�ن لإدارة احل�لة لتحقيق 
الذين  املر�صى  لهوؤلء  ك�ملة  رع�ية  زليخة  م�صت�صفى  يقدم  جيدة.  نت�ئج 
يع�نون من م�ص�عف�ت متعددة  من خالل وجود فريق متعدد التخ�ص�ص�ت 
اأحدث  وتوظيف  ال�صحية  الرع�ية  اأف�صل م�صتوي�ت  لتقدمي  من اخلرباء 
اأنظمة املعلوم�ت والتجهيزات ال�صحية ، وهو ع�مل رئي�صي يف اختي�ر مرفق 

الرع�ية ال�صحية املن��صب ملثل هذه احل�لت.

�ضالمتكم غنيمة » مبادرة ل�ضرطة اأبوظبي والهالل 
الأحمر  لتوزيع وجبات اإفطار �ضائم بالنقاط الأمنية

•• اأبوظبي-الفجر

اأطلقت �صرطة اأبوظبي و هيئة الهالل الأحمر الإم�راتي مب�درة » �صالمتكم 
غنيمة » والتي ت�صتهدف توزيع وجب�ت اإفط�ر �ص�ئم على خط الدف�ع الأول 

وال�ص�ئقني وم�صتخدمي الطريق  عند النق�ط الأمنية  يف غنتوت. 
اأبوظبي وعدد من متطوعي  �صرطة  ال�صب�ط وعن��صر  و�ص�رك عدد من   
الطريق  م�صتخدمي  على  ال�صي�م  ك�صر  وجبة   2000 ت��وزي��ع  يف  الهيئة 
وق��ت الأف��ط���ر وذل��ك ب���لل��ت��زام ب���لج��راءات الح��رتازي��ة والوق�ئية ، كم� 
على  وحثهم  لل�ص�ئقني  والإر�ص�دات  الن�ص�ئح  تقدمي  على  املب�درة  ا�صتملت 
�صرورة اللتزام بقواعد ال�صري واملرور والإجراءات الحرتازية والوق�ئية 
اأن  موؤكدة  اأ�صرهم،  و�صالمة  ل�صالمتهم   19 كوفيد  كورون�  فريو�س  من 
تك�تف اأفراد املجتمع ركيزة اأ�ص��صية يف اإجن�ح اجلهود التي تبذله� الدولة 
ملك�فحة انت�ص�ر العدوى. واأكدت �صرطة اأبوظبي اهتم�مه�  بتعزيز ال�صراكة 
ال�صراكة  مفهوم  وتر�صخ  املجتمع،  ب���أف��راد  ال�صرطية  الأج��ه��زة  تربط  التي 
املجتمعية والقيم الإيج�بية، وتعزز القي�دة الآمنة على الطرق حف�ظ�ً على 

�صالمة ال�ص�ئقني وم�صتخدمي الطريق.
املرور وخ�صو�ص�ً خالل   واأنظمة  الت�م بقوانني  التقيد  اإىل �صرورة   ودعت 
والدوري�ت  ال�صرطة  عن��صر  وتعليم�ت  اإج���راءات  واتب�ع  الف�صيل،  ال�صهر 
يف  ي�صهم  مب�  اأبوظبي  اإم����رة  اإىل  للدخول  الأمنية  النق�ط  عند  امل��روري��ة 

ان�صي�بية احلركة املرورية وجتنب الزدح�م املروري.
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الغذائي  النظام  يف  اخلبرية  حتدثت  وقد  للم�شلمني.  �شهر  اأه��م  هو  رم�شان 
باأكادميية الطب الوقائي واللجنة االأوملبية الكازاخية، ديارا اأنتايفا، عن 

قواعد تناول الطعام يف ال�شهر املبارك.
الطعام  لتناول  الزمني  اجل��دول  تغري  ب�شبب  وقالت:" 

اأجل �شمان نظام غذائي �شحي ومتوازن  واملاء، ومن 
على  احلفاظ  ال�شروري  من  ال�شيام،  فرتة  خلل 

توازن املاء وتواتر تناول الطعام".

بتن�ول  ي��و���ص��ى  ال�����ص��م�����س،  غ����روب  "بعد  ق���ئ��ل��ة:  وم�����ص��ت 
ال�صحور".  وج��ب��ة  اإىل  ب���لإ���ص���ف��ة   ، الأق����ل  ع��ل��ى  وج��ب��ت��ني 

واأو�صت اخلبرية بعدم ن�صي�ن اأهمية ال�صحور."
و�صرب  ال�صحور  وج��ب��ة  ب���إه��م���ل   ، اأنتيف�  دي����را  تن�صح،  ل 
اإحل����ق �صرر  لأن��ه ميكن  ال�صم�س،  ���ص��روق  امل���ء فقط قبل 
ب�ل�صحة دون احل�صول على الكثري من العن��صر الغذائية 

)الفيت�مين�ت واملع�دن(.
منتظم،  ب�صكل  ال�صحور  وج��ب��ة  ت��ف��ّوت  كنت  اإذا  وق�لت:" 
ف�إنك تزيد من وقت ال�صي�م من 16 �ص�عة اإىل 20 �ص�عة. 
لذلك، ف�إن �صكر الدم ينخف�س يف وقت مبكر من اليوم ، 
قبل غروب ال�صم�س بكثري، واإنك ت�صعر ب�لتعب، والإره�ق، 

وي�صبح نه�رك اأقل اإنت�جية.
ال�صحور فهن�ك  تن�ولت وجبة  اإذا   ، ذلك  العك�س من  على 
خطر لزي�دة وزنك بف�صل ظهور الدهون يف ج�صمك مم� 
اكلت ب�لليل. لذلك، ا�صتيقظ وقت ال�صحور لتن�ول وجبة 

متوازنة، فذلك يعد اأمرا ب�لغ الأهمية".

اأن تاأكل يف ال�شحور كي ت�شعر بدفعة   ماذا ميكنك 
من الطاقة لليوم املقبل؟

  ب���ح�������ص���ب اخل������ب������رية، ي���و����ص���ى ب����ت����ن�����ول ال���ربوت���ي���ن����ت 
وال��ك��رب��وه��ي��درات امل��ع��ق��دة وال���ده���ون يف ال�����ص��ح��ور لإط�لة 
ال�صعور ب�ل�صبع و�صم�ن ا�صتقرار ن�صبة ال�صكر يف الدم. على 
�صبيل املث�ل، احلليب اأو اللن، الزب�دي )دون �صكر(، اجلن 
ال�صلب، البي�س، خبز احلبوب الك�ملة، اخل�ص�ر النيئة، اأو 

�صلطة مع زيت الزيتون.
ح�د  �صعور  م��ن  يع�نون  ال��ذي��ن  لأول��ئ��ك  ب�لن�صبة   

بتن�ول  يو�صى  النه�ر،  اأث��ن���ء  ب�جلوع 
والتي  الإف����ط�����ر،  يف  ال��ب��ق��ول��ي���ت 

تعد م�صدرا للربوتني النب�تي 
املعقدة  وال����ك����رب����وه����ي����درات 

وميكن  ال���وق���ت.  ن��ف�����س  يف 
الف��صولي�  اأطب�ق  تن�ول 

واحل����م���������س وال���ع���د����س 
والربغل.

وال������������ربوت������������ني ه���و 
م����������دة ب�����ن������ء، اأم������ 

ال���ك���رب���وه���ي���درات 
امل����ع����ق����دة ف����إن���ه���� 
الط�قة  ت����وف����ر 
ال�صبع.  وتطيل 
ب�لن�صبة لوجبة 
ال���������������ص�������ح�������ور، 
بتجنب  يو�صى 

الأط����������������ب�����������������ق 
الدهنية وامل�حلة 

وال�������ن���������������ص�������وي�������ة 

والثقيلة اله�صم.
 ويف الإفط�ر ميكن اأن يكون هن�ك الكثري من الطع�م على 
م��ن خ��الل اخلي�رات.  اأو  الكمية  م��ن حيث  ���ص��واء  امل���ئ��دة، 
اأن  اأن��ك تريد  ال��دم  يبدو  اأن ال�صكر قد انخف�س يف  ومب��� 
ت�أكل كل �صيء دفعة واحدة ، ولكن من املهم عدم الإفراط 
يف الأكل والهتم�م ب�لطع�م الذي ي�صهل ه�صمه بعد يوم 
الد�صم،  قليل  بربوتني  البدء  وميكن  ال�صي�م.  من  ك�مل 
خ�صروات،  حبوب،  اأو  احلبوب  ك�مل  خبز  فواكه،  �صوربة، 
يو�صى  كم�  احللوي�ت،  فواكه  اأو  لن  ب�لأع�ص�ب،  �صلط�ت 
ببدء الوجبة الرئي�صية بعد �ص�عة اأو �ص�عتني من الإفط�ر 
مع احل�ص�ء وال�صلطة لت�صريع عملية الأي�س ومنع امل�ص�كل 
ال�صحية املتعلقة ب�جله�ز اله�صمي التي ميكن اأن تنتج عن 

تن�ول كمي�ت كبرية من الطع�م على معدة خ�وية.
وق�لت دي�را اأنتيف�:"يجب اأن تبداأ الإفط�ر بكوب من امل�ء 

والتمر واحل�ص�ء".
التوازن   اأه��م��ي��ة  تن�س  ول 

امل�ئي.
اأ�����������ص�����������ف����������ت  

اخل���������ب���������رية 
درج�����ة  اأن 
احل�������������رارة 
والرطوبة 

يف 

ذلك.  م��ع  التكيف  اإىل  ج�صمن�  وي�صطر  ت����زداد  ال�����ص���رع  
وت���وؤدي زي����دة درج��ة احل���رارة ة اإىل زي����دة معدل التعرق، 

وفقدان الرطوبة واملع�دن.
ت�صعر  ف��ق��د  امل�����ء،  ت����وازن  ب��ت��ج��دي��د  ت��ق��م  مل  وق�لت:" اإذا 
من  ل��ذل��ك،  وال�صعف.  والغثي�ن  ب���ل��دوار  اجل��ف���ف  اأث��ن���ء 
املهم احلف�ظ على ت��وازن امل�ء مبعدل 30 ميلي لرت لكل 
لرتين  اأو  لرتين  ح��وايل  اأي  اجل�صم،  وزن  من  كيلوغرام 
كمي�ت  �صرب  من  الأط��ب���ء  مينعك  مل  اإذا  الليرت،  ون�صف 
كبرية من امل�ء. ويت�صمن معدل ال�صوائل الع�صري الط�زج، 
املي�ه املعدنية، اللن وم� اإىل ذلك. ول تن�س اأهمية جتديد 
كمية ال�صوائل اليومية يف هذه الفرتة املحدودة من الوقت 

)من غروب ال�صم�س اإىل �صروقه�("،

 15 تو�شية لكيفية تناول الطعام وقت رم�شان
واملتوازن، الك�يف  الغذائي  النظ�م  على  الرتكيز   .1

يف  البدء  وميكنك  الإفط�ر  وقت  الأك��ل  يف  تفرط  ل   .2
اأو  اأو ال��زي��ت��ون  الإف���ط����ر م��ث��ال م��ن اجل���ن اأو ال��ط��م���ط��م 
-10 بعد  وال���ص��ت��م��رار  احل�ص�ء  مثل  اخلفيفة  ال��وج��ب���ت 

اأو  اليخنة  اأو  الد�صم  قليل  اللحم  طبق  مع  دقيقة   15
اخل�ص�ر املخبوزة اأو ال�صلطة.

واحدة  �ص�عة  بعد  الرئي�صية  الوجبة  بتن�ول  ب��صر   .3
�صيوؤدي  وال�صلطة.  احل�ص�ء  م��ع  الإف��ط���ر  م��ن  �ص�عتني  اأو 
امل�ص�كل  دون  واحليلولة  الأي�����س  عملية  ت�صريع  اإىل  ذل��ك 
ال�صحية املتعلقة ب�جله�ز اله�صمي التي ميكن اأن تنتج من 

تن�ول كمي�ت كبرية من الطع�م على معدة ف�رغة.
حمدودة  وجب�ت  تن�ول  يجب  الإف��ط���ر  بعد   .4
الزمن  من الطع�م بعد مرور فرتة ق�صرية من 

بدل من تن�ول وجب�ت كبرية.
الإفط�ر  يف  الأول��وي��ة  اإعط�ء  الأف�صل  من   .5
احللوي�ت  م��ن  ب��دل  الف�كهة  وح��ل��وى  ل��الأل��ب���ن 
ف�ئ�س من  على  يحتوي  الذي  والدقيق  الدهنية 

ال�صكر.
 6. ل تفّوت ال�صحور حيث ميكنك اإعداد وجب�ت 
واللن  احلليب  مثل  الأط��ع��م��ة  م��ن  خفيفة 
واجلن والبي�س واملك�صرات وخبز احلبوب 
اأو ميكنك اختي�ر طبق يتكون  الك�ملة. 
من احل�ص�ء والبقولي�ت واأطب�ق زيت 

الزيتون واللن وال�صلطة،
املك�صرات  ت����أك���ل  اأن  ح�����ول   .7
مثل  ال�صبع  فرتة  تطيل  التي 
ال��ل��وز واجل���وز وال��ب��ن��دق وم� 
ت�أخذ  اأن  ميكنه�  ذل��ك.  اإىل 
امل�ص�ء  وج���ب����ت  يف  م��ك���ن��ه��� 

وال�صب�ح،
على  الرتكيز  املهم  من   .8
ال���ط���ه���و ح���ي���ث ميكن  ����ص���ب���ل 

البخ�ر  على  ال�صلق  مثل  امل��ع��دة  لالأطب�ق  اأول��وي��ة  اإع��ط���ء 
وال�صوي يف الفرن.

واملدخنة، وامل�حلة  والدهنية  املقلية  الأطعمة  جتنب   .9
وبعد  ال��ن��ه���ر  خ����الل  ب����دين  ن�����ص���ط  ع��ل��ى  ح���ف��ظ   .10
�ص�عتني  اأو  �ص�عة  بعد  للم�صي  الوقت  بع�س  خذ  الإفط�ر، 

من الإفط�ر.
الإم�ص�ك  من  للوق�ية  ال�صوائل  تن�ول  اإىل  انتبه   .11
ال��غ��ذائ��ي. وعند  النظ�م  تغيريات يف  ع��ن  ينجم  ق��د  ال��ذي 

تن�ول الطع�م،
)البقولي�ت  ب����لأل���ي����ف  ال��غ��ن��ي��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل�����واد  اخ����رت   
والف��صولي� املجففة والعد�س واحلم�س واحلبوب الك�ملة 

وخبز احلبوب الك�ملة واخل�صروات وال�صلط�ت(.
 ويجب تن�ول الفواكه الط�زجة واملجففة وم�صروب الفواكه 

املجففة مثل التمر واجلوز واللوز وم� اإىل ذلك .

وال�صحور  الإف��ط���ر  بني  متكرر  ب�صكل  امل���ء  ا�صرب   .12
تف�صل  ق��د  امل����ء،  ج�نب  اإىل  ب�لعط�س.  ت�صعر  مل  ل��و  حتى 

�ص�ي الأع�ص�ب، واحلليب ، 
واخل�صروات  الف�كهة  ع�ص�ئر  املعدنية،  وامل��ي���ه  وال��ل��ن،  

الط�زجة.
الأكل. يف  تفرط  ول  اجلوع  من  تخف  ل   .13

املنخف�صة  الغذائية  القيمة  ذات  الأطعمة  جتنب   .14
والفقرية ب�لفيت�مين�ت واملع�دن مثل الوجب�ت ال�صريعة.

اأثن�ء ال�صي�م ب�لإ�ص�فة  15. الأطعمة التي يجب جتنبه� 
املخلالت  ه��ي  وال��ت��واب��ل،  املقلية  والأط��ع��م��ة  ال��ده��ون  اإىل 
وال�صل�ص�ت  وال���زي���ت���ون  وال�����ص��و���ص��ي  ال�����ص��وي���  و���ص��ل�����ص��ة 
والرق�ئق واأنواع اجلن امل�حلة واملك�صرات اململحة وال�صجق 
ب�صبب  الطم�طم،  ع�صري  البه�رات،  اجل�هزة،  وال�صورب�ت 

كمية امللح الوفرية.

من ال�شروري احلفاظ على توازن املاء وتواتر تناول الطعام

 قواعد تناول الطعام يف �ضهر رم�ضان

ُيعد ارتف�ع م�صتوي�ت ال�صكر يف الدم تهديدا دائم� اإذا كنت 
اإىل  ي���وؤدي  اأن  لأن��ه ميكن   ،2 ال��ن��وع  ال�صكري  ب��داء  م�ص�ب� 

مزيد من امل�ص�عف�ت.
وميكن اأن يكون اأحد هذه امل�ص�عف�ت - احلم��س الكيتوين 

ال�صكري )DKA( - مهددا للحي�ة.
من  اأ�ص��صي  ب�صكل   2 النوع  ال�صكري  مر�س  اإدارة  وتتكون 

التحكم يف م�صتوي�ت ال�صكر يف الدم.
الذي  الأن�صولني  البنكري��س هرمون� ي�صمى   وع���دة، يفرز 

ينظم ن�صبة ال�صكر يف الدم. 

اإم����دادات  ف����إن   ،2 ال��ن��وع  ال�صكري  ب���داء  م�ص�ب�  كنت  واإذا 
اإىل ارتف�ع م�صتوي�ت ال�صكر يف  الأن�صولني ن�درة، م� يوؤدي 

الدم.
 وميكن اأن يوؤدي ارتف�ع م�صتوي�ت ال�صكر يف الدم ب��صتمرار 

اإىل جميع اأنواع امل�ص�عف�ت اخلطرية.
م�صكلة   )DKA( ال�����ص��ك��ري  ال��ك��ي��ت��وين  احل��م������س  وي��ع��د 
بداأ  اإذا  ال�صكري  مر�صى  ل��دى  حت��دث  اأن  ميكن  خ��ط��رية 

الأن�صولني يف النف�د من اجل�صم. 
وي���ح���دث ذل���ك ع��ن��دم��� ت��ك��ون م�����ص��ت��وي���ت ال�����ص��ك��ر يف الدم 

)اجللوكوز( مرتفعة للغ�ية ب��صتمرار.
ووفق� للكلية امللكية للتمري�س )RCNi(، ت�صمل عالم�ت 

واأعرا�س DKA م� يلي:
ال�صديد. التعب  اإىل  يتطور  الذي  ب�لركود  • ال�صعور 
الأظ�فر. طالء  مزيل  رائحة  ت�صبه  للتنف�س  • رائحة 

ال�صوائل  ت��ن���ول  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى  ال�����ص��دي��د،  العط�س   •
بكرة.

الالاإرادي(. التبول  ي�صمل  )قد  امل�صتمر  • التبول 
ال�صديد. الوزن  • فقدان 

اخلمرية. عدوى  اأو  الفم  • فطري�ت 
الع�صلي. • الهزال 

 DKA ،القيء - هذه عالمة مت�أخرة ويف هذه املرحلة •
يهدد احلي�ة ويجب التم��س العن�ية الطبية على الفور.

 2 النوع  ال�صكري  الأ�ص��صية ملر�س  اأحد العالج�ت  ويتمثل 
يف  ال�صكر  م�صتوي�ت  خف�س  يف  ب��ه،  املرتبطة  وامل�ص�عف�ت 

الدم.
اتخ�ذ  ال��دم من خالل  ال�صكر يف  وميكن خف�س م�صتوي�ت 
التم�رين  مثل  �صحي،  حي�ة  بنمط  تتعلق  �صحية  ق��رارات 

الري��صية والنظ�م الغذائي.
لتحقيق  و�صيلة جيدة  هو  امل�صي  ف���إن  اأخ���رى،  ن�حية  وم��ن 

ذلك.
من  ي��ك��ون  ق��د   :Diabetes.co.uk م��وق��ع  وي��و���ص��ح 
املنطقي اأن يكون ملم�ر�صة التم�رين الري��صية ال�ص�قة ت�أثري 
اأف�صل على خف�س ن�صبة ال�صكر يف الدم، ولكن هذا لي�س هو 

احل�ل دائم�، 
لأن التم�رين ال�ص�قة ميكن اأن توؤدي اإىل ا�صتج�بة الإجه�د 

التي جتعل اجل�صم يرفع م�صتوي�ت ال�صكر يف الدم"

ال�ضكر  م�ضتويات  اأن  تدل  عالمات   8
يف الدم "اأ�ضبحت" مهددة للحياة!
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فــن �أجنبـــي
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القائمة الكاملة جلوائز حفل 
اأو�ضكار 2021

- اأف�صل فيلم:
)Nomadland(

- اأف�صل ممثل يف دور رئي�صي:
.)The Father( اأنتوين هوبكنز عن دوره يف

- اأف�صل ممثلة يف دور رئي�صي:
)Nomadland( فران�صي�س مكدورم�ند عن دوره� يف فيلم 

- اأف�صل ممثل يف دور م�ص�عد:
 Judas and the Black( ف��ي��ل��م  يف  دوره  ع���ن  ك���ل��وي���  دان���ي����ل 

.)Messiah
- اأف�صل ممثلة يف دور م�ص�عد:

.)Minari( يوه جوجن يون عن دوره� يف
- اأف�صل �صين�ريو اأ�صلي:

)Promising Young Woman( ل� اإمريالد فينيل.
- اأف�صل �صين�ريو مقتب�س:

)The Father( ل� كري�صتوفر ه�مبتون وفلوري�ن زيلر.
- اأف�صل اإخراج :

.)Nomadland( كلوي ت�ص�و عن فيلم
.)Mank( اأف�صل ت�صوير: فيلم -

توم��س  للمخرج   )Another Round( ع���مل��ي:  فيلم  اأف�����ص��ل   -
فينرتبريج )الدمن�رك(.

- اأف�صل فيلم ر�صوم متحركة: )Soul( ل� بيت دوكرت ودان� موراي.
 If Anything Happens( :اأف�صل فيلم ر�صوم متحركة ق�صري -

.)I Love You
- اأف�صل فيلم وث�ئقي ق�صري: )Colette( ل� اأنتوين جي��صينو واألي�س 

دوي�رد.
ل�   )Two Distant Strangers( :روائ��ي ق�صري فيلم  اأف�صل   -

ترافون فري وم�رتن ديزموند رو.
- اأف�صل فيلم وث�ئقي طويل: )My Octopus Teacher( ل� بيب� 

اإيرلي�س وجيم�س ريد وكريج فو�صرت.
.)Sound of Metal( اأف�صل �صوت: فيلم -

فيلم  م��ن   )Fight For You( اأغ��ن��ي��ة  اأ���ص��ل��ي��ة:  اأغ��ن��ي��ة  اأف�����ص��ل   -
.)Judas and the Black Messiah(

.)Soul( اأف�صل مو�صيقى ت�صويرية: فيلم -
.)Sound of Metal( اأف�صل مونت�ج: فيلم -

.)Mank( اأف�صل ت�صميم اإنت�ج: فيلم -
.)Tenet( اأف�صل موؤثرات ب�صرية: فيلم -

 Ma Rainey’s Black( اأف�صل ت�صميم الأزي�ء: اآن روث عن فيلم -
.)Bottom

ومي�  ري��ف��ريا  لوبيز  �صريجيو  �صعر:  وت�صفيف  مكي�ج  اأف�����ص��ل  ج���ئ��زة   -
 Ma Rainey’s Black( ف��ي��ل��م  ع���ن  وي��ل�����ص��ون  وج���م��ي��ك���  ن��ي��ل 

.)Bottom

مت��ك��ن ال��ن��ج��م ال��ك��ب��ري اأن��ت��ون��ى ه��وب��ك��ن��ز من 
جل�ئزة  جديد  م��ن  التتويج  ملن�ص�ت  ال��ع��ودة 
اإل  الغي�ب،  من  طويلة  ف��رتة  بعد  الأو�صك�ر 
اأج��رب اجلميع على اح��رتام��ه من بوابة  اأن��ه 
بذلك  ك�صر  حيث   ،The Father فيلم  
رقم ت�ريخي نك�صف عنه يف ال�صطور الت�لية.

هوبكنز  انتونى  ال�صري  اأن  يف  يتمثل  ال��رق��م 
بج�ئزة  يفوز  �صًن�  فن�ن  اأك��ر  بذلك  اأ�صبح 
ع����م����، متخطًي�   83 ع��م��ر   ع���ن  الأو����ص���ك����ر 
بذلك الرقم القي��صى امل�صجل ب��صم الراحل 
الذي ح�صل على اجل�ئزة ع�م  هرني فوندا 
77 ع�ًم� تقريًب� عن فيلم  1982 يف عمر 
"اأون جولدن بوند".كم� متكن النجم الكبري 
الأدوار  م��ن  ال��ع��دي��د  جت�صيد  يف  ب���رع  ال���ذى 
 30 بف�رق  اجل�ئزة  على  يح�صل  اأن  املعقدة 
ع�م� عن اآخر تتويج له بنف�س اجل�ئزة حيث 
التتويج  فيه� من�ص�ت  يعتلى  م��رة  اآخ��ر  ك���ن 
اأو�صك�ر  بج�ئرة  ت��وج  حينم�   1991 ع���م  يف 
احلمالن"  "�صمت  فيلم  ع��ن  ممثل  اأف�صل 
ال�صف�ح  ب�صر،  اآك��ل حلوم  اأدى فيه دور  ال��ذي 

ليكرت". "ه�نيب�ل 

اأنتونى  ال�صري  ال��ربي��ط���ين  النجم  ا�صتط�ع 
اأقل  ب�������أداء  ع����م����،  ال�83  ���ص���ح��ب  ه��وب��ك��ن��ز 
 The" م��� ق��ي��ل ع��ن��ه اأن����ه ع��ب��ق��رى يف ف��ي��ل��م
Father"اأن يفوز بج�ئزة الأو�صك�ر للمرة 
الث�نية يف ت�ريخه، لين�صم بذلك لأ�صم�ء مثل 
"م�رلون براندو، توم ه�نك�س، ج�ك نيكل�صون، 
ج�رى كوبر" وغريهم مم� ح�صدوا الأو�صك�ر 
مرتني، ويبقى دانيل دى لوي�س �ص�حب اليد 
العلي� يف اجل�ئزة الأرفع ع�ملي� بثالث جوائز.
"اأنتونى هوبكنز" جت�صدت يف فوزه  عبقرية 
 � اأي�صً امل��صى  الع�م  تر�صيحه  بعد  الع�م  هذا 
اأن  ق��ب��ل   ،2020 ع����م  "الب�بوان"  ب��ف��ي��ل��م 
فينيك�س"  "هواكني  للنجم  اجل���ئ��زة  تذهب 
عن فيلم اجلوكر، ليعود هذا الع�م ويح�صد 
اجل����ئ���زة رغ����م امل��ن���ف�����ص��ة ال��ق��وي��ة م���ع ا�صم 
الراحل �ص�دويك بو�صم�ن، الأ�صم الذى طرح 
كتكرمي�  اجل�ئزة  لنيل  الأ�صم�ء حظ�  ك�أكر 
له بعد رحيله منذ فرتة قريبة. خالل فيلم 
الأب  دور  هوبكنز  "The Father" اأدى 
وتعقيدات  تركيبة  واأظهر  ب�خلرف،  امل�ص�ب 
يف  امل�ص�هد  واأخ��ذ  ف�ئقة،  برباعة  ال�صخ�صية 

رحلة داخل عقل رجل عجوز يواجه اخلرف 
وحده بعدم� قررت اأبنته تركه يف اإحدى دور 
يف  والعي�س  ال���زواج  ت�صتطيع  حتى  ال��رع���ي��ة 

ب�ري�س.
م��ن خالل  "هوبكنز" تبدو حتققت  ب��راع��ة   
الفوز  ع���ل���ى  ال���ع���ج���وز  ال����ربي����ط�����ين  ق������درة 
ب����لأو����ص���ك����ر ل��ل��م��رة ال��ث���ن��ي��ة ب��ع��دم��� ح�صل 
دور  جم�صدا   ،1992 ع���م  قبل  م��ن  عليه� 
حلوم  اأك��ل  النف�صى  الطبيب  ليكرت  ه�نيب�ل 
ال��ب�����ص��ر م���ن خ����الل ف��ي��ل��م ���ص��م��ت احلمالن 
لتوم��س  الأحمر  التنني  رواي��ة  عن  امل�أخوذة 
حي�ته  يعي�س  �صخ�س  دور  وج�صد  ه���ري�����س، 
ب�صكل ع�دى، فهو رجل ح�صن املظهر يتمتع 
بح�س الدع�بة وكالمه مرتب ومنمق، وهن� 
ت�أتى عبقرية ك�تب الق�صة توم��س ه�ري�س، 
فو�صرت  ج���ودى  الفيلم  بطولة  ف��ى  و���ص���رك 
التى ج�صدت دور املحققة ك�رلي�س �صت�رلينج، 
و�صكوت جلني فى دور ق�تل مت�صل�صل يدعى 
جون�ث�ن  اإخ����راج  م��ن  والفيلم  ب��ي��ل،  بيف�لو 
دمي، و جنح هوبكنز فى تقنني النج�ح بروعة 

الأداء واإ�ص�دة النق�د.

 ،93 ال���  اأو�صك�ر يف دورت��ه  ث��الث جوائز  ب�   Nomadland ف���ز فيلم 
حيث ف�ز ب� ج�ئزة اأف�صل فيلم، وف�زت بطلة العمل فران�صي�س مكدورم�ند 
الب�لغة من  ت�ص�و،  كلوى  العمل  وف���زت خمرجة  اأف�صل ممثلة،  ب� ج�ئزة 
 ،Nomadland فيلم  عن  خم��رج  اأف�صل  بج�ئزة  ع���ًم���،   39 العمر 
ب�لإ�ص�فة اإىل تر�صيح العمل اإىل ثالث جوائز اأو�صك�ر اأخرى، وهم اأف�صل 

�صين�ريو مقتب�س، واأف�صل مونت�ج، واأف�صل ت�صوير �صينم�ئى.
احتوى فيلم Nomadland على العديد من املقوم�ت التي �ص�عدته 
يف اقتن��س كل فر�س الفوز التي اتيحت له، بداية من ق�صة الفيلم التي 
دفعة من  ب�  والإث����رة، ممزوجة  الت�صويق  كبرية من  على جرعة  احتوت 
الروم�ن�صية، التي جتذب اأنظ�ر امل�ص�هدين من حول الع�مل، حيث ك�صف 
ال�صخ�س، وحم���ولت��ه للتع�مل  ال��ذى مير به  اأخ��ر من الأمل  عن ج�نب 

معه.
املو�صيقى  م��ن  ومتميز  ف��ري��د  ن���وع  ب���  مت��ي��ز    Nomadland فيلم 
حيث  العمل،  تف��صيل  يف  اخلو�س  يف  امل�ص�هد  ت�ص�عد  التي  الت�صويرية 

تنوعت بني ال�صجن واحلرية والروم�ن�صية.
اأف�صل  ج���ئ��زة  ب���  ال��ف���ئ��ز   Nomadland فيلم  مم��ي��زات  اه���م  وم���ن 
العمل، حيث مت ت�صويره  اأم�كن ت�صوير  الع�م، هو  اأو�صك�ر هذا  فيلم يف 
داخل  الت�صوير  العمل عن ملل  الق�ئمني عن  وابتعد  وا�صعة،  يف من�طق 

ال�صتديوه�ت املغلقة.
الق�هرة  مهرج�ن  فع�لي�ت  �صمن  من  عر�س   Nomadland فيلم 

ال�صينم�ئى الع�م امل��صى، وح�ز على اإعج�ب الكثريين.
ويقوم ببطولة فيلم Nomadland، كل من فران�صي�س مكدورم�ند، 
ب�تري�صي� جرير، ليندا م�ي، اأجنيال ريي�س، ك�رل ر. هيوز، دوجال�س جي 

�صول، ري�ن اأكينو، ترييزا بوك�ن�ن، ك�ري لني، م�كديرموت وايلدر.
ويدور العمل بعد النهي�ر القت�ص�دي لأحدى ال�صرك�ت يف ريف نيف�دا، 
الطريق  على  وتنطلق  �ص�حنته�  مكدورم�ند(  )فران�صي�س  ف��رين  حت��زم 
احلديث،  الع�صر  يف  كبدو  التقليدي  املجتمع  خ���رج  احلي�ة  ل�صتك�ص�ف 

ويلز  وب��وب  و�صوانكي  ليندا م�ي  بدو رحل حقيقيني  العمل  وي�ص�رك يف 
ال�ص��صعة  الطبيعية  املن�ظر  عرب  ا�صتك�ص�فه�  يف  فرين  ورف���ق  كموجهني 

للغرب الأمريكي.

فران�شي�ض مكدورماند تاريخ حافل باجلوائز والرت�شيحات
الأو���ص��ك���ر ك�أف�صل  ب��� ج���ئ��زة  الأم��ري��ك��ي��ة فران�صي�س م��ك��دورم���ن��د،  ف����زت 
املرة  لي�صت  ه��ذه  ولكن   ،Nomadland فيلم  يف  دوره����  ع��ن  ممثلة 
ل�  الث�لث  ال��ف��وز  ه��ذا  ويعد  اجل���ئ��زة،  مكدورم�ند  تقتن�س  التي  الأوىل 
مكدورم�ند ب� ج�ئزة الأو�صك�ر يف ت�ريخه�، جنب� اإىل 3 تر�صيح�ت اأخرى، 
دوره�  عن  ممثلة  اأف�س  ك�  اأو�صك�ر  ج�ئزة  ب���أول  مكدورم�ند  ف���زت  حيث 
اأو�صك�ر ف�زت به� ك�نت  1997، وث�نى ج�ئزة  Fargo يف ع�م  يف فيلم 
 Three اأي�ص� عن دوره��� يف فيلم  اأف�صل ممثلة  ك�  2018 عن  يف ع�م 

.Billboards Outside Ebbing، Missouri
يف  اأو���ص��ك���ر  لأول  مكدورم�ند  فرت�صحت  الأو���ص��ك���ر،  تر�صيح�ت  ع��ن  اأم��� 
 ،Mississippi Burning ف��ي��ل��م  يف  دوره������  ع���ن   1989 ع����م 
 Almost 2001، عن دوره��� يف فيلم  وح�صلت على ث�نى تر�صيح يف 
Famous، اأم� عن ث�لث مرة تر�صحت فيه� مكدورم�ند ولن حت�صل 

.North Country عليه� ك�نت يف ع�م 2006 عن دوره� يف فيلم
اإعالن

لدى مكدورم�ند ت�ريخ ح�فل ب�لأفالم التي ح�زت على اإعج�ب املاليني 
من حول الع�مل، حيث بداأت رحلته� يف ع�مل ال�صينم� منذ ع�م 1984، 
 124 اإىل  تر�صيحه�  اإىل  ب�لإ�ص�فة  خمتلف�،  عمال   68 ت�ريخه�  و�صم 
ج�ئزة خمتلفة يف جوائز ال� جولدن جلوب وغريه� من اجلوائز، حنب� اإىل 

فوزه� ب� 133 فوزا ب� جوائز عدة.
 ،1957 ع���م  م��ن  يونيه   23 ي��وم  مواليد  م��ن  م��ك��دورم���ن��د  فران�صي�س 
ج��ي��ب�����ص��ون ���ص��ي��ت��ي، اإل���ي���ن���وي، ال���ولي����ت امل��ت��ح��دة، م��ت��زوج��ة م���ن املخرج 
ال�صينم�ئى جويل كوين منذ ع�م 1984، ولديه� ابن واحد يدعى بيدرو 

مكدورم�ند كوين.

من هي املخرجة كلوى ت�شاوى 
الت�ريخ  امل��صية  ال�ص�ع�ت  خ��الل  ت�ص�و،  كلوي  ال�صينية  املخرجة  دخلت 
ال�صينم�  ت���ري��خ  اأدخ��ل��ه���  ك��ب��رًيا  اأب��واب��ه بعدم� حققت جن���ًح���  اأو���ص��ع  م��ن 
فيلمه�  عن  اإخ���راج،  اأف�صل  اأو�صك�ر  ج�ئزة  على  ح�صلت  قعدم�  الع�ملية، 

)Nomadland(، خالل حفل توزيع جوائز اأو�صك�ر ال�93.
لت�صبح بذلك ث�نى امراأة تفوز بج�ئزة الأو�صك�ر لأف�صل خمرج والأوىل 
من اأ�صل اآ�صيوي على مر الت�ريخ م� جعلن� ن�صلط ال�صوء عليه� من خالل 

الت�لية. ال�صطور  يف  عنه�  معلوم�ت   7
كلوي ت�ص�و ل تعد خمرجة �صينية فح�صب واإمن� متتلك مه�رات متعددة، 

فهى منتجة وك�تبة.
ل تعد ج�ئزة الأو�صك�ر هي اأول اجن�ز له� فقد ن�لت العديد من اجلوائز 
تورنتو  م��ه��رج���ن  م��ن ج���ن��ب  امل������ص��ى  ال��ع���م  اآخ��ره��� حينم� مت تكرميه� 

ال�صينم�ئي، يف دورته رقم 45.
ولدت كلوي ت�ص�و، يف ال�31 م�ر�س 1982 يف ال�صني.

بداية رحلة كلوى ت�ص�و مع ال�صينم� ك�نت يف ع�م 2010 حينم� عر�س 
فيلمه� الق�صري )Daughters( للمرة الأوىل يف مهرج�ن كلريمونت 

فرياند الدويل لالأفالم الق�صرية.
 Songs My Brothers Taught ،عر�س فيلمه� الطويل الأول

ال�صينم�ئي. �صندان�س  مهرج�ن  يف  مرة  لأول   ،2015 ع�م   Me
بعده� بع�مني ن�لت ا�صتح�ص�ن اجلمهور والنق�د وحتديداً يف ع�م 2017 
ج�ئزة  ح�����ص��دت  ك��م���   ،)The Rider( ال��ث���ين  ال��ط��وي��ل  فيلمه�  ع��ن 
2017، عن  اأثين� ال�صينم�ئي الدويل، ع�م  اأثين� الذهبية، من مهرج�ن 

اإخراجه� للفيلم.
ك�ن  م��ه��رج���ن  م���ن    C.I.C.A.E ج����ئ���زة  ح�����ص��دت  ال���ع����م  ن��ف�����س  يف 

ال�صينم�ئي.

يف حفل توزيع جوائز اأو�شكار 2021

فيلم Nomadland احل�ضان الرابح بعد ح�ضوله على 3 جوائز

عبقرية اأنتونى هوبكنز تتوج باأو�ضكار من جديد

Nomadland، فيلم ا�شتطاع ال�شيطرة 
منذ  العاملية  ال�شينما  متابعى  اأنظار  على 
اأن  الفيلم  وا�شتطاع  عنه،  االإع��لن  بدء 
العاملية،  اجل��وائ��ز  م��ن  العديد  يح�شد 
تر�شيح  و132  ف���وز،   230 اإىل  و�شلت 
احل�شان  ب�  العمل  ولقب  ع��دة،  جلوائز 

االأ�شود من قبل �شناع ال�شينما العاملية.
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يو جوجن يون.. ثاين ممثلة اآ�شيوية تفوز بجائزة االأو�شكار منذ 1957

واأنتوين   2021 اأو�ضكار  يقتن�س   Nomadland
هوبكنز اأف�ضل ممثل للمرة الثانية يف تاريخه

اأنتوين هوبكنز يفوز باأو�شكار اأف�شل ممثل 
The Father عن فيلم

اأن���ت���وين ه��وب��ك��ن��ز بج�ئزة  ف����ز ال��ن��ج��م ال��ع���مل��ي 
 The فيلم  يف  دوره  عن  ممثل  اأف�صل  اأو�صك�ر 
الع�ملية  امل��م��ث��ل��ة  ف�����زت  ح���ني  يف   ،Father
اأف�صل  اأو�صك�ر  بج�ئزة  مكدورم�ند  فران�صي�س 
 ،Nomadland ممثلة عن دوره� يف فيلم 
اأف�صل فيلم،  اأو�صك�ر  اأي�ص� بج�ئزة  والفيلم ف�ز 
الب�لغة  ت�ص�و،  كلوى  ف��وز خمرجته  بعد  وذل��ك 
من العمر 39 ع�ًم�، بج�ئزة اأف�صل خمرج عن 
فيلم Nomadland، يف حفل توزيع جوائز 

الأو�صك�ر لع�م 2021.
وق�لت كلوي يف كلمته� بعد الفوز: "لقد وجدت 
دائًم� اخلري يف الأ�صخ��س الذين ق�بلتهم يف كل 
الع�مل.. اجل�ئزة ملن لديه  اإليه يف  مك�ن ذهبت 
الإمي�ن وال�صج�عة للتم�صك ب�لطيبة يف نف�صه 
عن  النظر  بغ�س  ذاته�،  يف  ب�لطيبة  والتم�صك 

مدى �صعوبة القي�م بذلك".
ب�جل�ئزة،  تفوز  ملونة  ام���راأة  اأول  ه��ي  وك��ل��وي 
اأف�صل  ت��ف��وز بج�ئزة  ال��ت���ري��خ  ام���راأة يف  وث����ين 
خمرج، حيث ك�نت اأول امراأة ف�ئزة هي ك�ثرين 
بيجلو عن فيلم The Hurt Locker يف 

ع�م 2008.

يو جوجن يون.. ثاين ممثلة اآ�شيوية تفوز 
بجائزة االأو�شكار منذ 1957

ح�����ص��ل��ت امل��م��ث��ل��ة ي���و ج����وجن ي����ون ع��ل��ى ج�ئزة 
الأو�صك�ر لأف�صل ممثلة م�ص�عدة عن دوره� يف 
فيلم Minari، يف حفل توزيع جوائز الأو�صك�ر 
م�صرح  ع��ل��ى  ح���ل��ي���  امل��ق���م��ة  ال�93  دورت�����ه  يف 
احلديدية،  لل�صكك  الت�ريخية  يونيون  حمطة 
وبذلك تكون ث�ين ممثلة اآ�صيوية تفوز بج�ئزة 
الأو�صك�ر، بعد املمثلة الي�ب�نية ميو�صي اأوميكي 

لفيلم �ص�يون�را يف ع�م 1957.
 Ma Rainey's Black ف��ي��ل��م  وك�������ن 
ت�صميم  اأف�صل  بج�ئزة  ف�ز  قد   ،Bottom
بعد ح�صد  للفيلم  الث�نية  اأزي���ء، وهى اجل�ئزة 
اأف�����ص��ل م��ك��ي���ج و���ص��ع��ر، بينم� ف����ز فيلم  ج���ئ��زة 
بج�ئزة  الدمن�ركى   Another Round
اأج��ن��ب��ى، متغلب� على  ف��ي��ل��م  اأف�����ص��ل  الأو����ص���ك����ر 

الفيلم التون�صى "الرجل الذى ب�ع ظهره".

باأو�شكار  الفائز   The Father فيلم 
اأف�شل �شيناريو مقتب�ض

ف�ز فيلم The Father منذ �ص�ع�ت قليلة ب� 

ج�ئزتى اأو�صك�ر يف دورته ال� 93، حيث ف�ز بطل 
العمل اأنتونى هوبكنز ب� ج�ئزة اأف�صل ممثل عن 
�صين�ريو  اأف�صل  ج���ئ��زة  ب���  العمل  وف����ز  العمل، 
مقتب�س، وا�صتط�ع الفيلم يف الفوز ب� 26 ج�ئزة 
يف املجمل، جنًب� اإىل تر�صحه اإىل 131 تر�صيح 

يف عدة جوائز خمتلفة.
حول  املعلوم�ت  م��ن  جمموعة  نر�صد  ول��ذل��ك 
فيلم The Father، الذى لعب ب�صكل كبري 
امل�ص�هدين، خ��صة كل من فقدوا  على م�ص�هد 

اآب�ءهم:
ل�  اإنت�ج م�صرتك  The Father من  - فيلم 

دولتى فرن�ص� واململكة املتحدة.
- يعد فيلم The Father العمل الإخراجي 

الأول لفلوري�ن زيلر، كمخرج وموؤلف مًع�.
من  م�����ص��ت��وح��ى   The Father ف���ي���ل���م   -
وحوله�  زيلر،  فلوري�ن  العمل  ملوؤلف  م�صرحية 
عمل  اإىل  ه�مبتون  كري�صتوفر  ال�صين�ري�صت 

�صينم�ئي.
اأك��ر من  The Father  يف  - عر�س فيلم 
مهرج�ن ع�ملي وهم� �صندان�س ال�صينم�ئي، كم� 
بكندا،  ت��ورن��ت��و  م��ه��رج���ن  يف  بعده�  عر�صه  مت 
� مبهرج�ن �ص�ن �صب��صتي�ن،  وعر�س الفيلم اأي�صً
ع��ل��ى ج����ئ���زة اجلمهور،  م���ن خ���الل���ه  وح�����ص��ل 

ومهرج�ن الق�هرة ال�صينم�ئى.
 The فيلم  ب�  املو�صيقى اخل��صة  ب�إعداد  ق�م   -
لودوفيكو  الإي����ط�����يل  امل��ل��ح��ن    Father

اين�ودي.
اأوليفي�  ب��ط��ول��ة  م��ن   The Father ف��ي��ل��م 
كومل�ن، اأنثوين، هوبكينز، م�رك ج�تي�س، اأوليفي� 
وي��ل��ي���م��ز، امي��وج��ني ب��وت�����س، روف��و���س �صيويل، 
ع�ئ�صة �ص�ركر، روم�ن زيلر، ويدور حول رجل 
يف  تقدمه  م��ع  ابنته  م��ن  م�ص�عدة  اأي  يرف�س 
ال�صن، بينم� يح�ول فهم ظروفه املتغرية، يبداأ 

يف ال�صك يف اأحب�ئه وعقله وحتى ن�صيج واقعه.

دانيال كالويا يكرم الثورى فريد هامبتون 
حر�س النجم الع�ملى داني�ل ك�لوي�، على تكرمي 
ال���ث���ورى ف��ري��د ه���م��ب��ت��ون، ب��ع��د ف����وزه بج�ئزة 
جوائز  ت��وزي��ع  حفل  ف��ى  م�ص�عد  ممثل  اأف�صل 
 Judas and فيلم  ف��ى  دوره  ع��ن  الأو���ص��ك���ر 

.the Black Messiah
وق�ل ك�لوي� فى كلمته التى الق�ه� على م�صرح 
الأو���ص��ك���ر ب��ع��د ال��ت��ت��وي��ج ب���جل���ئ��زة "ي� ل��ه من 
اأنن� ع�صن� حي�ة حيث  كم نحن مب�ركون  رج��ل، 
ت���ورك، لقد ك�ن  ك���ن م��وج��وداً، �صكرا ل��ك على 

على هذه الأر�س ملدة 21 ع�م�ً، ووجد طريقة 
رع�ية  اأ�ص�س  حيث  الأطف�ل،  وم�ص�عدة  لإطع�م 

طبية جم�نية رغم كل ال�صعوب�ت".
ف��ري��د ه���م��ب��ت��ون، ت��وف��ى ع��ن ع��م��ر ي��ن���ه��ز 21 
ع�م�ً، ك�ن ثوري�ً مت اغتي�له فى عملية متعددة 
م���ن وك������لت امل���ف��ي��� واجل���رمي���ة ع����م 1969، 
الذى  الفيلم  ف��ى  البطولة  دور  ك�لوي�  ويلعب 
اغي�له  مت  ال���ذى  ه�مبتون  ح��ي���ة  ق�صة  ي�صرد 
ب�لتع�ون مع خمرب من داخل مكتب التحقيق�ت 

الفيدرايل.

اأو�شكار  بجائزتي  يفوز   Mank فيلم 
اأف�شل اإنتاج وت�شوير

الأو�صك�راأف�صل  ب��ج���ئ��زة   Mank فيلم  ف����ز 
لأف�������ص���ل ت�صوير  الأو����ص���ك����ر  اإن����ت�����ج، وج�����ئ����زة 
بج�ئزة   tenet ف��ي��ل��م  ف�����ز  ف��ي��م���  ���ص��ي��ن��م���ئ��ي 
�صي�ق  ويف  ب�صرية،  م��وؤث��رات  اأف�صل  الأو���ص��ك���ر 
الت�ريخ،  ت�ص�و  ك��ل��وي  امل��خ��رج��ة  دخ��ل��ت  مت�صل 
وذل����ك ب��ع��د ف��وزه��� ب��ج���ئ��زة الأو����ص���ك����ر اأف�صل 
وذلك   ،Nomadland فيلم  عن  خمرجة 
الأو�صك�ر  بج�ئزة  تفوز  ام���راأة  ث���ين  ب�عتب�ره� 

لأف�صل خمرج والأوىل من اأ�صل اآ�صيوي.
 Ma Rainey's Black ف��ي��ل��م  وح�����ص��د 
النجم  ببطولته  ي��ق��وم  ال����ذى   ،Bottom
الع�ملى الراحل ت�ص�دويك بو�صم�ن، ج�ئزة اأف�صل 
الأو�صك�ر،  توزيع جوائز  و�صعر فى حفل  مكي�ج 
يونيون  م�������ص���رح حم���ط���ة  ع���ل���ى  ح����ل���ي����  امل����ق�����م 
الت�ريخية لل�صكك احلديدية، لتكون بذلك مي� 
ذوات  من  امراأتني  اأول  ويل�صون  وج�ميك�  ن�يل 
الب�صرة ال�صمراء تفوزان بج�ئزة اأو�صك�ر اأف�صل 

مكي�ج و�صعر.
 

فيلم Sound of Metal يفوز بجائزة 
االأو�شكار اأف�شل مونتاج

بج�ئزة   Sound of Metal ف��ي��ل��م   ف����ز 
 tenet الأو�صك�ر اأف�صل مونت�ج، فيم� ف�ز فيلم
م���وؤث���رات ب�صرية،  اأف�����ص��ل  الأو����ص���ك����ر  ب��ج���ئ��زة 
ت�ص�و  كلوي  املخرجة  دخلت   مت�صل  �صي�ق  ويف 
ب��ج���ئ��زة الأو�صك�ر  ب��ع��د ف��وزه���  ال��ت���ري��خ وذل���ك 
 Nomadland فيلم  عن  خمرجة  اأف�صل 
، وذل���ك ب���ع��ت��ب���ره��� ث����ين ام����راأة ت��ف��وز بج�ئزة 
اأ�صل  م��ن  والأوىل  خم���رج  لأف�����ص��ل  الأو���ص��ك���ر 

اآ�صيوي.
 Ma Rainey's Black ف��ي��ل��م  ح�����ص��د 
Bottom، الذى يقوم ببطولته النجم الع�ملى 
الراحل ت�ص�دويك بو�صم�ن، ج�ئزة اأف�صل مكي�ج 
املق�م  الأو�صك�ر،  جوائز  توزيع  حفل  فى  و�صعر 
الت�ريخية  يونيون  حمطة  م�صرح  على  ح�لي�ً 

ل�صكك احلديد، ليكون بذلك مي� ن�يل وج�ميك� 
الب�صرة  اأ���ص��ح���ب  م��ن  ام���راأت����ن  اأول  وي��ل�����ص��ون 
مكي�ج  اأف�صل  اأو�صك�ر  بج�ئزة  تفوزان  ال�صمراء 

و�صعر.
 

ت�شويرية مو�شيقى  "soul" اأف�شل 
اأف�صل  اأو�����ص����ك�����ر  ب���ج����ئ���زة   soul ف��ي��ل��م  ف������ز 
دخلت  مت�صل  �صي�ق  وفى  ت�صويرية،  مو�صيقى 
املخرجة كلوى ت�ص�و الت�ريخ، وذلك بعد فوزه� 
ب��ج���ئ��زة الأو���ص��ك���ر اأف�����ص��ل خم��رج��ة ع��ن فيلم 
ث�نى  ب���ع��ت��ب���ره���  وذل���ك   ،Nomadland
خمرج  لأف�صل  الأو���ص��ك���ر  بج�ئزة  ت��ف��وز  ام���راأة 

والأوىل من اأ�صل اآ�صيوي.

فى  اأو�شكار  جائزة  باأول  يفوز  بوك  في�ض 
تاريخه بفيلم وثائقي

بوك،  في�س  ميدي�  ال�صو�صي�ل  من�صة  حققت 
اإجن�����ز ت���ري��خ��ى ج��دي��د ال���ي���وم، ب��ع��د ف���وز فيلم 
وث�ئقى  ف��ي��ل��م  اأف�����ص��ل  ب��ج���ئ��زة   ،Colette
وهو  الأو���ص��ك���ر،  جوائز  توزيع  حفل  فى  ق�صري 
 Oculus VR الفيلم الذى يتبع جمموعة

التى ميتلكه� في�س بوك.
Colette، ن�صبت اجل�ئزة ملن�صة  وبفوز فيلم 
ت�ريخه  فى  الأوىل  اجل�ئزة  لتكون  ب��وك،  في�س 
ب��ح��ف��ل الأو����ص���ك����ر، امل��ق���م��ة ح���ل��ي��� ع��ل��ى م�صرح 

حمطة يونيون الت�ريخية لل�صكك احلديدية.
ف�إن  ف���ري��ت��ى،  �صحيفة  ن�صرته  لتقرير  ووف��ق���ً 
24 دقيقة  Colette الذى يبلغ مدته  فيلم 
م�صوار  ف��ى  الأوىل  اجل���ئ��زة  ب���وك،  في�س  م��ن��ح 
ي�صرد   Colette وفيلم  ال�صينم�ئى،  انت�جه 
ال�ص�بقة  الفرن�صية  املق�ومة  ع�صو  حي�ة  ق�صة 
اأمل�ني�  اإىل  كوليت م�رين ك�ثرين، اثن�ء �صفره� 

لأول مرة منذ 74 ع�م�ً.
 Ma Rainey's Black ف��ي��ل��م  وك�������ن 
ت�صميم  اأف�صل  بج�ئزة  ف�ز  قد   ،Bottom
بعد ح�صد  للفيلم  الث�نية  اأزي���ء، وهى اجل�ئزة 
اأف�����ص��ل م��ك��ي���ج و���ص��ع��ر، بينم� ف����ز فيلم  ج���ئ��زة 
بج�ئزة  الدمن�ركى   Another Round
اأج��ن��ب��ى، متغلب� على  ف��ي��ل��م  اأف�����ص��ل  الأو����ص���ك����ر 

الفيلم التون�صى "الرجل الذى ب�ع ظهره".

جوائز  ت��وزي��ع  حفل  و�شيم  بيت  ب���راد 
Oscars 2021

ق���دم ال��ن��ج��م ال��ع���مل��ي ب����راد ب��ي��ت ج���ئ��زة اأف�صل 
ممثلة م�ص�عدة يف حفل توزيع جوائز الأو�صك�ر 
احلفل،  و�صيم  لقب  على  النجم  وح�صل   ،93
وذلك بعدم� غ�زلته املمثلة يو جوجن يون، بعد 
ممثلة  لأف�صل  الأو�صك�ر  ج�ئزة  على  ح�صوله� 
Minari، حيث  م�ص�عدة عن دوره��� يف فيلم 

"اأخريا �ص�هدتك م�صرت براد  ق�لت يف كلمته�: 
بيت فر�صة �صعيدة للغ�ية".

 

جلني كلوز ت�شعل حفل االأو�شكار 
اأ�صعلت النجمة الع�ملية جلني كلوز، حفل توزيع 
جوائز الأو�صك�ر يف دورته ال�93، برق�صه� على 
اأغنية Da Butt، و�صط احل��صرين، لين�صم 
ك�لوي�  داني�ل  الرق�صة كل من  اإليه� وي�ص�ركه� 

وكري�س ترييو، الف�ئزين بج�ئزة الأو�صك�ر.
و���ص��رع���ن م���� وث���ق اأح����د احل������ص��ري��ن يف حفل 
كلوز،  جلوي  الع�ملية  النجم  رق�صة  الأو���ص��ك���ر، 
لت�صعل  التي ك�نت جتل�س عليه�،  الط�ولة  اأم�م 
احلفل الذى �صهد الكثري من املف�جئ�ت التي مل 

يكن يتوقعه� الكثريين.

ق�شة �شيارة االإ�شعاف بحفل االأو�شكار
واأ�صخم  اأهم  الأو�صك�ر  توزيع جوائز  يعد حفل 
حدث فني يف الع�مل يحر�س اأ�صهر جنوم الع�مل 
�صي�رة  روؤي��ة  التواجد به، ومل نتوقع يوم�  علي 
توزيع  بحفل  احلمراء  لل�صج�دة  ت�صل  اإ�صع�ف 
ج��وائ��ز الأو���ص��ك���ر، اإل اأن امل��ف���ج���أة ك���ن��ت، حيث 
2021 حل�لة  ل��ع���م  الأو����ص���ك����ر  ت��ع��ر���س ح��ف��ل 
اأحد  ُنقل  عندم�  متوقعة،  غ��ري  طبية  ط���وارئ 
الذى  اخل���رب  وه���و  امل�صت�صفى،  اإىل  ال�����ص��ي��وف 
ال�صهرية  الفنية  امل��واق��ع  من  ه�ئل  ع��دد  ت�صدر 

واأبرزه� موقع " ديلى ميل " .
اأم�������س ح�����ص��ور ح��ف��ل ت���وزي���ع جوائز  ت��ف���ج��ئ 
الأو�صك�ر لع�م 2021 وو�ص�ئل الإعالم بو�صول 
���ص��ي���رة الإ����ص���ع����ف خ����الل احل��ف��ل ال����ذى �صهد 
على  احلف�ظ  �صم�ن  اأج��ل  من  �ص�رمة  تدابري 
وهو  ك��ورون���،  ج�ئحة  خ��الل  ال�صيوف  �صالمة 
التقطت  التى  ال�صور  من  كبري  بعدد  ظهر  م� 
من احلفل، فقد تواجد امل�صعفون على ال�صج�دة 
اأح��د احل��صرين على  احلمراء، حيث مت و�صع 
اإ�صع�ف، ثم ق�م  " قبل نقله اىل �صي�رة  "تروىل 
اإىل  لنقله  الإ���ص��ع���ف  اىل  بتو�صيله  امل��وظ��ف��ون 

امل�صت�صفى.
مل  ال��ذى  احلفل  �صيف  اأن  التق�رير  واأ���ص���رت   
اأن  بعد  للم�صت�صفى  نقله  مت  اأن��ه  هويته  ُتعرف 
الأجواء  توتر  ت�صبب فى  �ص�قة، وهو م�  ك�صرت 
جوائز  ت��وزي��ع  حفل  يعد  حيث  ك��ب��رية،  بن�صبة 
الأو����ص���ك����ر م���ن اأه�����م الح�������داث ال��ف��ن��ي��ة و كل 
الرتكيز يو�صع خالل هذا احلدث على النجوم 
املذهلة،  الفنية  والأعم�ل  واجلوائز  والنجم�ت 
امل���رة ك���ن��ت اح���دى احل����وادث على  اأن ه���ذه  اإل 

ال�صج�دة احلمراء حمط تركيز و�ص�ئل الأعالم 
حول الع�مل .

و�صهدت ال�صج�دة احلمراء حلفل توزيع جوائز 
الأو�صك�ر ال� 93، ح�صور م�روجو روبى ، حيث 
ظهرت ب�طاللة راقية ، و�صبق م�رجو لل�صج�دة 
احل��م��راء ك��ل م��ن ه���يل ب��ريي و دان��ي���ل ك�لوي� 
اأف�صل ممثل م�ص�عد  عن فيلم    املر�صح جل�ئزة 
 ،Judas and the Black Messiah
اأف�صل  جل���ئ��زة  امل��ر���ص��ح��ة  فينيل  اإمي���ريال���د  و 
 Promising Young فيلم  عن  خم��رج 
ت�صيوجن  اإي�����زاك  يل  وامل���خ���رج    Woman
امل��ر���ص��ح جل���ئ��زة الأو����ص���ك����ر اأف�����ص��ل خم���رج عن 
الفيلم  بطل  ي��ون  �صتيفن  و   ،  minari فيلم 
تر�صيحه  يتم  اأمريكي  اآ�صيوي  ممثل  اأول  وه��و 
ع��ن  فيلم  اأف�صل ممثل  الإط���الق جل�ئزة  على 
را�صي   ه�ريل  ليز  و  راجي  بول  و   ،  minari
وليل ريل هوري واأري�ن� ديبوز وذلك يف حمطة 

يونيون الت�ريخية ل�صكك احلديد.
الأك����دمي���ي���ة ف��ر���ص��ت ع�����ددا م���ن ال��ق��ي��ود على 
ارت��داء �صيوف حفل  ح�صور احلفل، منه� عدم 
اأثن�ء  طبية  لكم�م�ت   2021 ل��ع���م  الأو���ص��ك���ر 
ح�صورهم للحفل، على الرغم من ارتف�ع اأعداد 
خالل  الع�مل  ح��ول  ك��ورون���  بفريو�س  امل�ص�بني 
الفنون  اأك�دميية  ق�لت  حيث  احل�لية،  الفرتة 
الطبية  ال��ك��م���م���ت  ارت�����داء  اإن  امل�����ص��رح  وع��ل��وم 
واأقنعة الوجه لي�صت �صرورية، حيث اإن احلفل 
تليفزيوين،  عمل  اأن���ه  على  معه  التع�مل  يتم 
الك�مريات  اأم���م  الأقنعة  ارت���داء  ف���إن  وب�لت�يل 

لي�س �صروري�.
الذى  اجلمهور  ع��دد  ع��ن  الأك���دمي��ي��ة  وك�صفت 
�صيح�صر احلفل، حيث يقت�صر عدد احل��صرين 

،� على 170 �صخ�صً
داخ��ل وخ�رج  اأع�ص�ء اجلمهور  تن�وب  يتم   كم� 
ل��ن يكون ك�مال  ال��ع��دد  اإن  مك�ن احل��ف��ل، حيث 
داخل احلفل يف اآن واحد، وذلك لأول مرة وفق� 

،Variety ملوقع
الت�ريخية  يونيون  حمطة  ف��ى  ي��ق���م  واحل��ف��ل   
ب��ل��و���س اأجن���ل���و����س، وه����ى حم��ط��ة ���ص��ك��ة حديد 
على  الأن�صطة  م��ن  ع��دد  اإىل  اإ�ص�فة  ت�ريخية، 
م�صرح دولبي يف هوليوود والذي ك�ن يق�م عليه 

كل الفع�لي�ت من قبل.
 وي�صمل احلفل فح�ص� اإلزامي� بدرج�ت احلرارة 
جلميع احل��صرين، ب�لإ�ص�فة اإىل اإجراء ثالثة 
خالل  للح��صرين  كورون�  بفريو�س  اختب�رات 

الأي�م الثالثة التي �صبقت احلفل.

اأ�شدلت اأكادميية فنون وعلوم ال�شور املتحركة ال�شتار على الن�شخة ال�93 من حفل توزيع جوائز االأو�شكار 2021، بعد ليلة ا�شتثنائية 
�شهدت العديد من املفاجاأت التي حتدث للمرة االأوىل يف تاريخ حفل توزيع اجلوائز االأ�شهر.

و�شهد حفل توزيع جوائز االأو�شكار 2021، عددا من اجلوائز التي متنح للمرة االأوىل؛ اإذ ح�شلت املخرجة كلوي ت�شاو على اأول جائزة 
ملخرجة اآ�شيوية، كما كانت يوه جوجن يون اأول ممثلة من كوريا اجلنوبية حت�شد جائزة اأو�شكار.
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هل ميكن اأن يوؤدي امتالك قط اإىل 
زيادة خطر الإ�ضابة ب�ضرطان الدماغ؟

ميكن التعر�س للتوك�صوبالزم�، الطفيلي الذي يتك�ثر يف القطط وغ�لب� 
الإ�ص�بة  زي���دة خطر  اإىل  النيئة،  اللحوم  الب�صر من خالل  اإىل  ينت�صر  م� 

ب�صرط�ن الدم�غ.
واأ�ص�ر الك�تب والب�حث العلمي دان روبيتز�صكي، اإىل اأن الدرا�ص�ت ال�ص�بقة 
 ،Toxocara canis اأف�دت ب�أن طفيلي� من الكالب اأو القطط، ي�صمى
ميكن اأن ينتقل اإىل الب�صر عن طريق مالم�صة اأواين القطط اأو اأكل اللحم 

غري املطبوخ.
وك�صفت املراكز الأمريكية ملك�فحة الأمرا�س والوق�ية منه� عن اإح�ص�ئية 
املتحدة  الولي�ت  40 مليون �صخ�س يف  اأن م� يقرب من  مزعجة مف�ده� 
 Toxoplasma( غوندي�ي"  "تيك�صوبالزم�  ي�صمى  طفيلي  لديهم 
يف  يعي�س   ،T. gondii ب������ص��م  اخ��ت�����ص���را  ي��ع��رف  وال����ذي   ،)gondii
املقو�ص�ت،  داء  اأن  هو  اإليه جميع�  ننتبه  اأن  الذي يجب  وال�صبب  اأدمغتهم. 
وهو املر�س الن�جم عن طفيلي التوك�صوبالزم�، يبدو اأنه يتوازى مع زي�دة 
لأب��ح���ث جمعية  وف��ق���  ال��دم���غ،  ل�صرط�ن  الدبقي  ب���ل��ورم  الإ���ص���ب��ة  خطر 

ال�صرط�ن الأمريكية.
جمعية  اأجرته�  درا�صة  من  الأ�صخ��س،  من  جمموعتني  يف  البحث  ونظر 
ال�صرط�ن الأمريكية وبنك م�صل ال�صرط�ن الرنويجي، ملق�رنة انت�ص�ر الورم 

الدبقي والأج�ص�م امل�ص�دة ل� T gondii يف عين�ت دم املر�صى.
واأظهر التحليل وجود ارتب�ط وا�صح بني الثنني ولكنه جمرد رابط ولي�س 
دليال. ومل تثبت الدرا�صة ال�صبب والنتيجة بني الطفيلي وتطور �صرط�ن 

الدم�غ.
الدرا�صة  فهذه  ب�لقلق،  ت�صعر  اأن  يجب  ل  لقطط،  م�لك�  كنت  اإذا  ولذلك 
ب�لت�أكيد ل ت�صري اإىل اأن امتالك قطة يزيد من خطر الإ�ص�بة ب�ل�صرط�ن، 

بح�صب دان روبيتز�صكي.
و�صرط�ن  املقو�ص�ت  )داء  الع�ملني  اأن  هو  الحتم�ل  ف���إن  ذل��ك،  من  وب��دل 
م�  بطريقة  الن��س  يجعل  اأحدهم�  اأن  اأو  م�،  بطريقة  مرتبط�ن  الدم�غ( 

اأكر عر�صة لالآخر.
بني  الرت��ب���ط  نحو  كبري  ب�صكل  للبي�ن�ت  ال��ع���م  الجت����ه  ينحرف  وبينم� 
اأن عددا �صغريا من  اإىل  اأي�ص�  البي�ن�ت  الطفيلي و�صرط�ن الدم�غ، ت�صري 
مر�صى داء املقو�ص�ت يبدو اأنهم اأقل عر�صة لالإ�ص�بة ب�لورم الدبقي، اأو اأنه 

مل يكن هن�ك ارتب�ط على الإطالق.
وي��ق��ول روب��ي��ت��ز���ص��ك��ي اإن ه��ن���ك نقطة اأخ����رى ي��ج��ب م��راع���ت��ه���، وه���ي اأن 
اأن  اأخ��رى ميكن  لأ�صي�ء  اأك��ر عر�صة  املقو�ص�ت  ب��داء  امل�ص�بني  الأ�صخ��س 

ت�صبب ال�صرط�ن. لذا ف�إن العالقة لي�صت موؤكدة ب�أي ح�ل من الأحوال.
ق�ئال:  البحث،  من  ملزيد  الطريق  متهد  الدرا�صة  اأن  روبيتز�صكي  واأو�صح 
"نحت�ج اأي�ص� اإىل املزيد من البحث لإبراز العالقة، اإن وجدت، بني القطط 

و�صرط�ن الدم�غ". 
وجود  على  حمتمل  دليل  اأول  تقدم  اإليه�  تو�صلن�  التي  "النت�ئج  وت���ب��ع: 
عالقة بني عدوى T gondii وخطر الإ�ص�بة ب�لورم الدبقي"، كم� ج�ء 

يف الورقة البحثية اجلديدة.
واأ�ص�ف: "هن�ك ح�جة اإىل مزيد من الدرا�ص�ت مع عدد اأكرب من احل�لت 

لت�أكيد الدور امل�صبب للمر�س ل� T gondii يف الورم الدبقي".

االت�شاع؟ حيث  من  العامل  يف  حميطات  ثلث  اأكرب  هي  • ما 
املحيط اله�دي - املحيط الأطل�صي - املحيط الهندي

والكتلة؟ احلجم  يف  االأر�ض  يقارب  الذي  الكوكب  • ما 
الزهرة

اليابان؟ ت�شكل  التي  اجلزر  بني  جزيرة  اأكرب  • ما 
جزيرة هون�صو

اجلزر؟ من  عدد  اأكرب  يوجد  حميط  اأي  • يف 
يف املحيط اله�دي

الذاكرة؟ فقدان  يعني  الذي  الطبي  امل�شطلح  • ما 
اأميبي�

الن�ص�ء. من  مرات   7 ب�  اأكر  الربق  ب�صعق�ت  ي�ص�بون  • الرج�ل 
يوم�ً.  25 اإىل   10 بني  م�  املنزلية  للذب�بة  الإفرتا�صي  العمر  اأن  تعلم  • هل 

ال�ص�عة. يف  ميل   37 ال�ص�عة،  يف  مرت  كيلو   60 تبلغ  للدلفني  الق�صوى  ال�صرعة  اأن  تعلم  • هل 
ت�صيهواهوا. هو  كالب  نوع  اأ�صغر  اأن  تعلم  • هل 

ال�ص�عة. يف  ميل   44 ال�ص�عة،  يف  مرت  كيلو   70 هي  القر�س  لأ�صم�ك  الق�صوى  ال�صرعة  اأن  تعلم  • هل 
ال�صك�ن. من  ن�صمة  ماليني   4 مق�بل  نيوزيلندا  يف  غنم  راأ�س  مليون   70 هن�ك  اأن  تعلم  • هل 

كوب�. يف  عليه  العثور  ومت  النحل  طن�ن  ط�ئر  هو  الع�مل  يف  ط�ئر  • اأ�صغر 
فقط. اأ�صن�ن   4 لديه  الأفريقي  • الفيل 

1755م. ع�م  يف  كتب  الجنليزية  اللغة  يف  ق�مو�س  • اأول 
الأخ�صر. امل��س  هو  امل��س  من  نوع  • اأندر 

.MasterCharge �صركة م��صرت ك�رد ك�نت ت�صمى �ص�بق� •

كركور ال�صغري 
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املوز 
حت����ت����وي امل����ئ���ة 
املوز  م���ن  غ����رام 
 %  70 ع����ل����ى 
م�ء  وزن������ه  م����ن 
 25 وح������������وايل 
و2  ن���������ص�����   %
وزن�����ه  م�����ن   %
�������ص������ك������ر ع����ن����ب 
ق�صب  و����ص���ك���ر 
والي�ف  وده���ون 
وب�����������روت�����������ني - 
وم�����ن الم�����الح 
  60 امل���ع���دن���ي���ة 

 C وفيت�مني  وبوت��صيوم  ك�ل�صيوم  مليغرام   40 وح��وايل  حديد  مليغرام 
 .B2 وفيت�مني

فوائده: 
- ي�صتعمل يف مك�فحة زي�دة امالح ال�صوديوم. 

- مينع ت�صلب الكلى وال�صرايني. 
-مق�وم لالإ�صه�ل. 

وجود   اىل  نظرا  امللح  اف���راز  يف  وي�ص�عده  ال��دم  فقر  م��ن  اجل�صم  يحمي   -
البوت��صيوم فيه. 

- مزج ع�صري املوز مع احلليب ي�ص�عد على تهدئة قرح املعدة. والك�ل�صيوم 
املوجود يف املوز اجود من الك�ل�صيوم املوجود يف اجلن واحلليب. 

يحكي انه يف قدمي الزم�ن ك�ن يعي�س رجل طيب القلب ه�دئ النف�س حلو الكالم يحبه كل من يعرفه لكنه ك�ن 
فقريا ووحيدا مل يرزق من زوجته بطفل لكنه ك�ن يحبه� فبقي عليه�.. ويف احد الي�م دعت الزوجة ربه� ان 

يرزقه� بطفل حتى لو ك�ن قزم� او اقل من القزم لكنه طفل، فهل من جميب؟
 حملت الزوجة واجنبت بعده� طفال �صغريا بحجم الكف ا�صم�ه وال��ده كركور، ع��س كركور وبقي على هذا 
املق��س ل يكرب ابدا لكنه ك�ن ميت�ز بخ��صية عجيبة وغريبة، فبعد ان امت الع�صر �صنوات امتنع عن ال�صتحم�م 
ال عند اول �صوء للفجر، وق�ل لو و�صعتوا امل�ء على ج�صدي �ص�أكرب جدا ول ي�صعني هذا البيت، ف�صحكت الم 
و�صحك الب. فق�ل كركور: ح�صن� هي� �صريوا خلفي وعند نبع النهر و�صعت الم على كركور ملء كفيه� م�ء ويف 
احل�ل انتف�س كركور وانتف�س ليكرب ويكرب وي�صبح بحجم الب والم ا�صع�ف املرات، ثم ق�ل ب�صوت جهوري 
الن هذا �صري و�صركم.. كتم الب هذا ال�صر حتى ج�ء وقت طلب فيه احل�كم من اه�يل القرية ان يرتكوه� 
ويرحلوا لنه �صيجعل منه� ق�صرا عظيم� وحدائق غن�ء ف�صيحة لبنته المرية، فغ�صب الن��س وث���روا، لكنه 
اطلق عليهم كالبه وحرا�صه. واول من ت�أذى من ذلك ك�ن والد كركور.. فقد �صربه احد احلرا�س ف�دمى راأ�صه، 
ال�صرر من عينيه،  فث�ر وتط�ير  بعيد ج�ء كركور يجري وعرف م�حدث..  ام كركور و�صرخت، ومن  ففزعت 
واق�صم ان يهد ق�صر احل�كم على راأ�صه. فوقف احلرا�س ي�صحكون ورف�صه اأحدهم بقدمه والقى به عند النهر، 
وب�لطبع مل متر ال حلظ�ت حتى ك�ن كركور ينتف�س ويكرب وا�صبحت قدمه وحده� بحجم ثالثة رج�ل، فمد 
يده وجمع حرا�س احل�كم وم�صى اإىل الق�صر واألق�هم ثم مد كفيه واخذ ي�صرب الق�صر حتى هده هدا ودكه 
دك� وجعله مثل فطرية، واخذ يرفع الرتاب واحلج�رة ويلقي به� بعيدا حتى نظف املك�ن ثم �صرخ وق�ل: الن ل 
يوجد ح�كم ف�حل�كم بينكم هو اهلل، عي�صوا يف �صالم وا�صكروا اهلل، وم�صى كركور واختفى يف الظالم، حتى جف 

امل�ء وع�د كم� ك�ن كركور ال�صغري.

اأن بع�س  اأعلن طبيب القلب الأمريكي جريالد فليت�صر، 
املواد،  التغيري يف منط احلي�ة والتخلي عن تن�ول بع�س 
احل�جة  دون  ال��دم،  �صغط  م�صتوى  انخف��س  اإىل  ي��وؤدي 

لتن�ول الأدوية.
اأن  اإىل   ،Health ال�صحية  احلي�ة  منط  موقع  وي�صري 
الن�ص�ط  زي���دة  اإىل �صرورة  �صيء  كل  قبل  ي�صري  الطبيب 
البدين: امل�صي اأكر، اجلري، ال�صب�حة اأو ركوب الدراجة 
الهوائية. ويجب اأن ت�صتمر هذه التم�رين م� ل يقل عن 
يتحركون  الذين  "الن��س  ويقول،  اليوم.  يف  �ص�عة  ن�صف 
التي  الأدوي�����ة  م��ن  ت��دري��ج��ي���  يقللون  منتظمة،  ب�����ص��ورة 

يتن�ولونه� لتخفي�س م�صتوى �صغط الدم".
وي���وؤك���د ال��ط��ب��ي��ب، ع��ل��ى ����ص���رورة ت��خ��ف��ي�����س ك��م��ي��ة امللح 
ت�صبب  اأن  مي��ك��ن  لأن��ه���  ال��ي��وم،  يف  امل�صتهلكة  وال��ك���ف��ي��ني 

ارتف�ع� مف�جئ� مل�صتوى �صغط الدم. لذلك على كل من 
اأكر  تن�ول  ال��دم، عدم  ارتف�ع م�صتوى �صغط  يع�ين من 

من فنج�ين قهوة يف اليوم.
عن�صر  على  الغذائي  النظ�م  يحتوي  اأن  يجب  وي�صيف، 
 422 ح��وايل  على  ال��واح��دة  امل��وزة  حتتوي  البوت��صيوم: 
 738 على  بق�صرته�  امل�صوية  والبط�ط�  منه،  ملليغرام 
م��ل��ل��ي��غ��رام، وك�����وب م���ن ع�����ص��ري ال���ربت���ق����ل ع���ل���ى  496 

ملليغرام، واللن الزب�دي على حوايل 550 ملليغرام.
امل�صروب�ت  ت��ن���ول  ع��ن  ب���لم��ت��ن���ع  الأخ�����ص���ئ��ي،  وي��ن�����ص��ح 
الوزن  م��ن  التخل�س  وب�����ص��رورة  وال��ت��دخ��ني  ال��ك��ح��ول��ي��ة 
واحد،  ك��ي��ل��وغ��رام  م��ن  التخل�س  يخف�س  ح��ي��ث  ال���زائ���د، 
يوؤثر  الدموية، وهذا بدوره  القلب والأوعية  العبء على 

اإيج�بي� يف م�صتوى �صغط الدم.

كيف نخّف�س م�ضتوى �ضغط الدم من دون اأدوية؟

اأماندا �شيفريد لدى و�شولها اإىل ال�شجادة احلمراء حلفل توزيع جوائز االأو�شكار ال� 93، يف لو�ض اأجنلو�ض. رويرتز



   

ن�ديه  اأن  راي���ن مي�صون،  املوؤقت،  م��درب توتنه�م هوت�صبري  اع��رتف 
يت�أخر ب�أربع اأو خم�س �صنوات خلف م�ن�ص�صرت �صيتي، بعدم� تبخرت 
ب�خل�ص�رة  الأه����داف،  ع��ن  الطويل  ن���دي��ه  �صي�م  اإن��ه���ء  اأح��الم��ه يف 
الأندية  امل��درب بيب غ��واردي��ول، يف نه�ئي ك�أ�س رابطة  اأم���م فريق 

الإجنليزية.
النه�ية،  الوحيد قرب  املب�راة  اإميريك لبورت هدف  املدافع  �صجل 

ليفوز ال�صيتي 1-0، ويبقى توتنه�م دون لقب منذ 2008.
وك�ن ال�صيتي الطرف الأف�صل، وك�ن بو�صعه الت�صجيل يف اأكر من 
من��صبة، لكنه اأهدر الفر�س و�صط توا�صع اأداء توتنه�م، الذي امتلك 
الدوري  مت�صدر  ملن�ف�صه   21 مق�بل  املرمى  على  فقط  حم�ولتني 

الإجنليزي املمت�ز.
اإق�لة  بعد  املو�صم،  نه�ية  امل�صوؤولية حتى  توىل  الذي  وق�ل مي�صون 
خم�س  اأو  ب�أربع  علين�  يتقدم  ال�صيتي  اأن  "اأعتقد  مورينيو:  جوزيه 
اأنه  كم�  طويلة،  ف��رتة  منذ  مدرب�ً  ب�متالكه  الأم��ر  يتعلق  �صنوات، 

يعمل بطريقة حمددة منذ وقت طويل".
واأ�ص�ف: "ب�لنظر اإىل امل�صتقبل، فتفكريي واأن� مت�أكد اأنه تفكري كل 
�صخ�س يف توتنه�م، اأنه يجب التحلي ب�ل�صج�عة، وحم�ولة ال�صيطرة 

على املب�ري�ت مبثل هذه الطريقة يحت�ج اإىل الوقت".
ول يحمل مي�صون )29 ع�م�ً( خربة كبرية يف ع�مل التدريب، و�صغل 
من�صبه بعدم� عمل يف قط�ع الن��صئني ب�لن�دي اللندين، ومن غري 

املرجح اأن ي�صتمر يف من�صبه بعد املو�صم اجل�ري.
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�لريا�شي

•• لوناتو - اإيطاليا-وام:

وا�صل جنم الك�رتينج الإم�راتي ال�ص�عد را�صد الظ�هري حتقيق نت�ئجه 
املميزة يف مو�صم 2021 ، واأحرز فوزا مهم� اأم�س الأول الأحد بح�صوله 
على املركز الأول يف �صب�ق �صل�صلة "WSK Super Master" خالل 
5 �صب�ق�ت  األق�ب من   4 جولته الأخ��رية لي�صبح ر�صيده من الإجن���زات 

خ��صه� يف بطولة الع�مل للن��صئني هذا املو�صم.
وبعد اأن قدم را�صد نف�صه بقوة ك�أ�صرع دراج حتت الأمط�ر الغزيرة يف مطلع 
ال�صهر احل�يل بجولة اإيط�لي�، ك�ن اأم�م حتد جديد هذه املرة على احللبة 
دول��ة حول   33 �ص�ئق� من   88 اأف�صل  الأول  اأم�س  واج��ه  اجل�فة عندم� 

الع�مل على حلبة �ص�وث ج�ردا ال�صهرية يف اإيط�لي�.
كف�ءة كبرية  واأظهر  ال�ت�أهل،  �صب�ق  وا�صحة يف  الظ�هري  �صيطرة  وك�نت 

يف القي�دة، لينهي ال�صب�ق يف ال�صدارة وي�صمن النطالق من املركز الأول 
ب�ل�صب�ق م� قبل النه�ئي، الذي تكون من 17 لفة واأنه�ه يف املركز الأول.

على  لفة   17 م��ن  امل��ك��ون  النه�ئي  ال�صب�ق  لن��ط��الق  الإ���ص���رة  واأع��ط��ي��ت 
بع�س  يف  ت��راج��ع  لكنه  الأول  امل��رك��ز  م��ن  ال��ظ���ه��ري  وان��ط��ل��ق  مرحلتني، 
واأثبت جنم  الإث���رة،  دائرة  املن�ف�ص�ت يف  الرابع، لتدخل  الفرتات للمركز 
زم�م  لي�صتعيد  جديد  م��ن  نف�صه  الظ�هري  را���ص��د  الإم���رات��ي  الك�رتينج 
والرتكيز،  التوازن  على  احلف�ظ  الف�ئقة مع  ال�صرعة  املب�درة من خالل 
ليعرب خط النه�ية على الك�رت رقم 355 بف�رق قدره 0.960 ث�نية عن 
اأقرب من�ف�صيه ويحتفل ب�نت�ص�ره املزدوج، حيث ح�صل على ك�أ�س اجلولة 
"بطولة  ول��ق��ب   ،WSK Super Master �صل�صلة  م��ن  ال��راب��ع��ة 
التي �صبق واأن ف�ز به�   /60cc "Mini" /حمرك  فئة  2021" عن 

يف ع�م 2019.

املن��صبة - :" �صعيد بهذا الإجن���ز، وفخور  وق�ل را�صد الظ�هري - بهذه 
املرة يف فئة  2019، ولكن هذه  انت�ص�ري الذي حققته ع�م  جدا بتكرار 
اأ�صعب واأكر تطورا. �صكرا لكل اأع�ص�ء فريقي ولكل من يدعمني.. متكن� 
وك���ن علي  النه�ئي،  لل�صب�ق م� قبل  املحدد  الوقت  الك�رت يف  من جتهيز 
فقط اأن اأبقي على تركيزي ب�صكل ك�مل يف ال�صب�ق النه�ئي. اأردت اأن اأظهر 

مه�راتي واأمت�صك بثب�تي، واأح�ول دائم� اأن اأقدم اأف�صل م� اأملك".
ومدرب   2 للفورمول  ال�ص�بق  البطل  اإيبوليتي  ف�وت�صي  ق�ل  جهته،  من 
 WSK Super Master را�صد الظ�هري : " لقب �صل�صلة بطولت
قليال  ع���ددا  اأن  ب��دل��ي��ل  ك���ربى،  قيمة  ب��ه يحمل  وال��ف��وز  ل��ل��غ���ي��ة،  �صعب 
واأنطونيو  فري�صت�بن  م�ك�س  مثل  احل�ليني   1 ال��ف��ورم��ول  �ص�ئقي  م��ن 
الث�نية  للمرة  عليه  را�صد  به، وح�صول  توجوا  اأن  لهم  �صبق  جيوفين�زي، 

يعد اإجن�زا كبريا خ��صة اأنه حتقق يف فئة OKJ الأكر تن�ف�صية".

را�ضد الظاهري بطال ل�ضباقات بطولة العامل للكارتينج 
باإيطاليا بعد اأداء ا�ضتثنائي يف اجلولة الأخرية

اأن ي��ك��ون ري����ل م��دري��د الإ���ص��ب���ين م��ت��واج��داً يف ال����دور ن�صف 
ال��ن��ه���ئ��ي ل����دوري اأب��ط���ل اأوروب������ ف��ه��ذا اأم���ر روت��ي��ن��ي ب�لن�صبة 
ثالث  يف  النه�ئي  اىل  وو���ص��ل  م��رة   13 ب�للقب  ت��وج  لفريق 
الثالث�ء  ال��ي��وم  ت�صل�صي  م��ع  مواجهته  لكن  اأخ���رى،  من��صب�ت 

امل������رة يف ذه���ب دور الأرب��ع��ة حتمل هذه 
اأهداف�ً تتج�وز النتيجة.

ي������دخ������ل ب�����ط�����ل ال�����������دوري 
الإ��������ص�������ب��������ين م����واج����ه����ت����ه 
الر�صمية الأوىل مع ت�صل�صي 
الن�دي  اأم���م  منذ خ�ص�رته 

الك�أ�س  يف   1998 ع����م 
ال�������ص���وب���ر الأوروب�����ي�����ة 

والأوىل  )�صفر1-( 
ع������������ل������������ى 

�صعيد م�ص�بقة كربى منذ نه�ئي ك�أ�س الكوؤو�س الأوروبية ع�م 
1971 )1-1 ذه�ب�ً و1-2 اإي�ب�ً(، و�صط حملة من التهديدات 
اإطالق  "ويف�" ل��دوره يف  ال��ق���ري  مبع�قبته من قبل الحت���د 

الدوري ال�صوبر الأوروبي.
ك�ن ري�ل وغرميه بر�صلونة ويوفنتو�س الإيط�يل من الف�علني 
الأ�ص��صيني يف اإطالق الدوري ال�صوبر املن�ف�س لدوري الأبط�ل، 
���ص��ع��واء م��ن قبل  امل�����ص��روع بحملة م�����ص���دة  ي�����ص��ط��دم  اأن  ق��ب��ل 
الوطنية  والحت����دات  وامل�صجعني  وال��دويل  الق�ري  الحت�دين 

وحتى ال�صي��صيني.
وك�ن من املفرت�س اأن يكون ت�صل�صي الذي يخو�س الذه�ب 
ال�12  املوؤ�ص�صني  من  امللكي،  الن�دي  ملعب  على  الثالث�ء 
الإن��ك��ل��ي��زي��ة اخلم�صة  ال�����ص��وب��ر، لكنه والأن���دي���ة  ل��ل��دوري 
الن�صح�ب  قرار  واتخذت  لل�صغوط  ر�صخت  الأخ��رى 

م� اأدى اىل انهي�ره.
وو�صط هذه الظروف والتهديدات الق�ئمة 
ويوفنتو�س  ري������ل  مب��ع���ق��ب��ة  ح����ل���ي����ً 
الثالثي  ان�صح�ب  لعدم  وبر�صلونة 
ي�����ص��ع��ى عمالق  امل���������ص����روع،  م����ن 
ر�ص�لة  ت���وج���ي���ه  اىل  م����دري����د 
"ويف�"  ل���ص��ي��م���  ل��ل��ج��م��ي��ع، 
ب�����أن ن����دي����ً ب��ح��ج��م ري�����ل، 
القي��صي  الرقم  �ص�حب 
امل�ص�بقة  األ����ق�����ب  ب���ع���دد 
ُيهّدد  ل  الأم،  ال���ق����ري���ة 
بهذه الطريقة لأن اإبع�ده 
�صيكون  الق�رية  امل�ص�ركة  عن 
خ�����ص���رة لأوروب�������� ب���أك��م��ل��ه��� ول��ي�����س له 

�صخ�صي�ً.
والأرق�م تعك�س بو�صوح مك�نة ري�ل يف الق�رة 
للمرة  النه�ئي  ن�صف  يخو�س  اإذ  ال��ع��ج��وز، 
الث�ين  عن  يبعده  قي��صي  رقم  يف  الثالثني 
وبر�صلونة   )20( الأمل�����ين  ميونيخ  ب���ي��رن 

)16( بف�رق كبري.
الأبط�ل  ب�����دوري  ال���ف���وز  اأن  امل���وؤك���د  وم����ن 
يعترب الهدف الأ�صمى جلميع الأندية، لكن 
الأهمية تت�ص�عف هذه املرة ب�لن�صبة لفريق 
الفرن�صي زين الدين زي��دان ورئي�س  امل��درب 
�صيكون  ب��ريي�����س لأن����ه  ف��ل��ورن��ت��ي��ن��و  ال���ن����دي 

اللقب عن  ب�إبع�د ح�مل  "ويف�" اتخ�ذ قرار  ال�صعب على  من 
ري���ل، لأن ذلك  اإذا ك�ن بحجم  املقبل، ل�صيم�  املو�صم  امل�ص�ركة 

�صيوؤثر كثرياً على قيمة البطولة.
واإدراك���ً منه� ب�أهمية اأن يفوز ري�ل بلقب امل�ص�بقة هذا املو�صم، 
اأطلقت جم�هري يوفنتو�س وميالن وبر�صلونة حملة تع��صدية 
ب�للقب  الفوز  اأج��ل  من  بريي�س  ورئي�صه  امللكي  الن�دي  ت�ص�ند 

الرابع ع�صر.
انطالق  ت�أجيل  ب���لأح��رى  اأو  انهي�ر  بعد  واث��ق���ً  بريي�س  وب��دا 
الدوري ال�صوبر الذي ل يزال �صمن خمطط�ت ري�ل وبر�صلونة 
ويوفنتو�س، مطمئن�ً اىل اأن فريقه لن يطرد من دوري الأبط�ل 
التلفزيوين  ت�صريينغيتو"  "اإل  "لربن�مج  ق�ئاًل  املو�صم،  ه��ذا 

وامللكية". الحتك�ر  بني  يخلط  اأحد  من  تهديدات  "هي 
ت�بع "لن ُيطرد مدريد من دوري البط�ل، ب�لطبع ل. ول حتى 
�صيتي )م�ن�ص�صرت �صيتي الذي يتواجه الأربع�ء مع ب�ري�س �ص�ن 
جرم�ن الفرن�صي يف ن�صف النه�ئي الث�ين( اأو اأي فريق اآخر".

اأ�ص�ف "لن يح�صل ذلك. ل اأريد الدخول يف ال�صب�ب الق�نونية، 
لكن هذا لن يح�صل. هذا م�صتحيل".

ويف رده على تلويح الحت���د الأوروب���ي بحرم�ن الالعبني من 
متثيل منتخب�تهم الوطنية بح�ل م�ص�ركتهم يف امل�ص�بقة، اأج�ب 
اأن يبقى ه�دئ�ً لن هذا لن  "اأي لعب ميكنه  ابن ال�74 ع�م�ً 
ويف�  ميلك  ل  �صف�ف�ً.  يكون  اأن  ويجب  احتك�ر  ويف�  يح�صل. 
ول  للحوار  منفتح�ً  يكون  اأن  يجب  ت�ريخه.  يف  جيدة  �صورة 

يهّدد".
هذه  اتخذت  الن��دي��ة  اإن  بريي�س  ق���ل  �ص�بقة،  ت�صريح�ت  ويف 
ال��ق��دم يف  ك���رة  ت�صتمر  اأن  "يجب  ال��ري������ص��ة  اخل��ط��وة لن��ق���ذ 
الهتم�م.  تفقد  ال��ق��دم  ك��رة  ال��وق��ت.  ط��وال  والت�أقلم  التغيري 
ع�ملي�ً.  الوحيدة  الري��صة  هي  القدم  كرة  ب�صيء.  القي�م  يجب 
يجب اأن يتغرّي التلفزيون للتكّيف مع الع�صر. يجب اأن نفّكر 
يف �صبب عدم اهتم�م ال�صب�ن املرتاوحة اأعم�رهم بني 16 و24 

ع�م�ً بكرة القدم".
وت�بع بريي�س "هن�ك مب�ري�ت مملة ومن�ص�ت اأخرى للرتفيه. 

يجب اأن تتغرّي كرة القدم".
الأندية  ح���ج��ة  يف  عّجلت  ك��ورون���  ف��ريو���س  ج�ئحة  اأن  وراأى 
دوري  على  ويف�  ا�صالح�ت  انتظ�ر  تتحّمل  ل  وان��ه���  للتغيري 
 .2024 يف  اجلديد  الأبط�ل  دوري  يبداأ  اأن  "يتوقع  البط�ل 

يف 2024، �صتكون كل الأندية قد م�تت".
وراأى بريي�س اأن البطولة اجلديدة �صت�ص�عد الأندية ال�صغرية 
وهذا لي�س �صحيح�ً. هذه بطولة  الأغني�ء  بطولة  انه�  "ق�لوا 

�صتنقذ كرة القدم".
الآن وبعدم� اأرجىء هذا امل�صروع بح�صب م� �صدر عن الثالثي 
اأن  على  من�صب�ً  الرتكيز  �صيكون  ويوفنتو�س،  وبر�صلونة  ري�ل 
الذي  ب�للقب  والفوز  ت�صل�صي  تخطي  يف  امللكي  الن�دي  ينجح 
زيدان،  لفريق  التن�ف�صي  ال�صعيد  على  اأي�ص�ً  اأهمية  يرتدي 

ال�صراع  ظل  يف  مهدد  الإ�صب�ين  ال���دوري  لقب  اأن  ل�صيم� 
املحتدم مع ج�ره اأتلتيكو املت�صدر وبر�صلونة.

نه�ية  عطلة  يف  بتع�دلهم�  واأتلتيكو  ري���ل  تعر  وبعد 
اأ�صبحت  ال�����ص��ب���ق  يف  الأف�����ص��ل��ي��ة  اأن  ي��ب��دو  الأ����ص���ب���وع، 
ال�صدارة  نقطتني عن  بف�رق  يتخلف  الذي  لرب�صلونة 

ويف جعبته مب�راة موؤجلة.
ال�����دوري املحلي  ���ص��ج��ون  ال���ع���ودة اىل  وب���ن��ت��ظ���ر 

امل�صتعل مت�م�ً مع وجود اإ�صبيلية اأي�ص�ً يف قلب 
ال�صراع مب� اأنه ل يتخلف �صوى بف�رق 

املت�صدر،  اأتلتيكو  عن  نق�ط  ثالث 
الثالث�ء  ي��ق��ط��ع  اأن  ري�����ل  ي����أم���ل 

النه�ئي  ن���ح���و  ه������م������ً  �����ص����وط�����ً 
الرابع  ب�للقب  الفوز  وحم�ولة 
بقي�دة زي���دان ال��ذي ق���ده اىل 

التتويج ثالث مرات متت�لية 
بني 2016 2018.

ويف املرات الثالث ال�ص�بقة 
ال���ت���ي و����ص���ل ف��ي��ه��� زي����دان 
ذهب  ال��ن��ه���ئ��ي،  ن�صف  اىل 
واأحرز  النه�ية  حتى  ري���ل 

ي��ع��زز حظوظه  ال��ل��ق��ب، م��� 
يف مواجهة ت�صل�صي الط�مح 
لإح����������راز ل���ق���ب���ه ال����ث�����ين يف 

امل�ص�بقة بعد ع�م 2012.
خ��س  بط�بع  امل��ب���راة  و�صتكون 

ب���ل��ن�����ص��ب��ة ل�����ص���ن��ع األ����ع�����ب ري����ل 
م��دري��د اإدي����ن ه�����زار ال���ذي ع����د يف 

الوقت املن��صب من الإ�ص�بة ملواجهة 
ال��ف��ري��ق ال���ذي داف���ع ع��ن األ��وان��ه من 

ين�صم  اأن  قبل   2019 حتى   2012
اىل الن�دي امللكي.

ال�صبت  13 دقيقة يف مب�راة  وخ��س ه���زار 
�صد ري�ل بيتي�س وقدم اأداء مميزاً رغم عدم 

متكنه من ك�صر التع�دل.
ورداً على �صوؤال عم� اإذا ك�نت عودة البلجيكي �صتوؤثر على و�صع 
اأج�ب  املحتدم،  املو�صم  من  املتبقية  القليلة  الأ�ص�بيع  يف  ري���ل 
بعمل جيد ج��داً خالل  ق���م  اأن��ه  راأي��ن���  لقد  "ب�لت�أكيد.  زي���دان 

الدق�ئق ال�15".
وت�بع "الأمر الأمر ب�لن�صبة لن� واإدين اأنه مل 
ب�مك�نه  �صعداء.  نحن  انزع�ج.  ب���أي  ي�صعر 

خلق الف�رق ب�لت�أكيد".
وتعود امل�ص�ركة الأخرية له�زار اىل 13 
�صب�ط/فرباير قبل اأن يتعر�س لإ�ص�بة 
جديدة ت�ص�ف اىل الإ�ص�ب�ت الكثرية 
ان�صم�مه  منذ  لحقته  ال��ت��ي 

اىل الن�دي امللكي.

دوري الأبطال.. ريال يواجه ت�ضل�ضي باأهداف تتجاوز النتيجة 

مدرب توتنهام يو�ضح اأ�ضباب 
اخل�ضارة من ال�ضيتي

مدريد  ري���ل  جنم  ع�د  املتكررة،  "جحيم" الإ�ص�ب�ت  يف  ق�ص�هم�  ع�مني  بعد 
ال���دوري  يف  ال�صبت  بيتي�س  ري����ل  اأم�����م  امل��الع��ب  اإىل  ه�����زار  اإدي����ن  البلجيكي 
الذي  الإنكليزي  ت�صل�صي  ال�ص�بق  ن�ديه  ملواجهة  املن��صب  الوقت  يف  الإ�صب�ين، 
يحل �صيف�ً على الن�دي امللكي يف ذه�ب دور ن�صف النه�ئي لدوري اأبط�ل اأوروب� 

الثالث�ء.
من  ع���م��ني  بعد  ت�صل�صي؟  اأم����م  املظلم،  النفق  نه�ية  اإىل  ه����زار  �صي�صل  ه��ل 
اآخ��ر �صفقة  اعترب  م�  املدريدية يف  الع��صمة  اإىل  اللندين  الن�دي  رحيله عن 
115 مليون يورو، مل يخ�س  بقيمة   2019 �صيف  يف  "غ�لكتيك" للري�ل 
الدويل البلجيكي �صوى 37 مب�راة بقمي�س "البيت الأبي�س"... ولكنه ح�لي�ً 
يقف اأم�م عتبة اإمك�نية التخل�س من "لعنة" الإ�ص�ب�ت يف ح�ل ت�ألق اأم�م ال� 

"بلوز" الثالث�ء.
الث�ين/ ت�صرين  ك��ورون��� يف  بفريو�س  اأ�صيب  ال��ذي  ع���م���ً(  ه���زار )30  ع�نى 

املو�صم،  ه���ذا  وال�����ص���ق يف  ال��ك���ح��ل  اإ���ص���ب���ت يف  م��ن خم�س   ،2020 ن��وف��م��رب 
والخرية ك�نت يف الفخذ الأمين يف 13 اآذار/م�ر�س 2021.

وبعد غي�به عن املالعب منذ 30 ك�نون الث�ين/ين�ير 2021 ب�صبب اإ�ص�بة 
ري�ل  مب�راة  نه�ية  يف  دقيقة   15 البلجيكي  لعب  الأي�صر،  الفخذ  يف  ع�صلية 
واإلت�صي 2-1 يف 13 اآذار/م�ر�س، ليعود ويغيب يف اليوم الت�يل عن التم�رين 
اجلم�عية ب�صبب "اإ�ص�بة ع�صلية يف القطنية اليمنى" منعته من اللعب حتى 

ال�صبت امل��صي.

زي���دان مب��� يح�صل لالعبه خالل  ال��دي��ن  زي��ن  الفرن�صي  ري���ل  م��درب  �صّكك 
اأت���لن��ت��� الإي��ط���يل يف  اأم����م  النه�ئي  ال���دور ثمن  م��وؤمت��ر �صح�يف ع��ق��ده قبل 

امل�ص�بقة الق�رية الأم، فور معرفته بتعر�س ه�زار لإ�ص�بة جديدة.
ق�ل "هن�ك بع�س الأمور التي ل ميكنن� �صرحه�.. هذه الأمور حت�صل يف كرة 
القدم. هن�ك فرتة م� قبل انطالق املو�صم، عدد املب�ري�ت، الكثري من الأ�صي�ء 

يف الذهن اأي�ص�ً... تلعب كل هذه الأمور دوراً".
احلظ  يح�لف  "مل  ق���ل  اإذ  بنزمية  ك��رمي  امله�جم  مواطنه  كلم�ت  ت�صذ  ومل 
اإدين منذ و�صوله اإىل مدريد. اأحزن قلياًل عليه، ف�جلميع يعلم اأن اإدين من 
الالعبني الكب�ر، ب�إمك�نه اأن ي�ص�عدن� كثرياً يف امللعب. هو اأي�ص�ً حزين. يريد 
اأن يثبت اأنه من بني النجوم الكب�ر يف الع�مل، ونحن هن� من اأجل م�ص�عدته".

حوايل  من  ري���ل  اإىل  و�صوله  منذ  البلجيكي  ع�نى  الفخذ،  يف  اإ�ص�بته  وقبل 
ع�صر اإ�ص�ب�ت يف الفخذ والك�حل.

خالل ع�مه الأّول، اأ�صيب ه�زار يف 26 ت�صرين الث�ين/نوفمرب 2019 بعد 
احتك�ك مع مواطنه توم� مونييه اأم�م ب�ري�س �ص�ن جرم�ن الفرن�صي 2-2 يف 
دوري البط�ل، ليتم الإعالن عن غي�به لفرتة 10 اأي�م ب�صبب اإلتواء ب�صيط 

يف الك�حل الأمين.
"ك�صر �صغري" يف  2019 عن  الأّول/دي�صمرب  5 ك�نون  ك�صفت الفحو�س يف 
�صب�ط/فرباير  حتى  وحت��دي��داً  اأ�صهر،  ثالثة  ف��رتة  اللعب  من  منعه  الكعب 
2020.  وبعد ثم�نية اأي�م من عودته اإىل املالعب اأم�م �صلت� فيغو يف "الليغ�" 

ك�ن  ليف�نتي،  اأم���م  7 جم��دداً:  الرقم  �صقط �ص�حب  �صب�ط/فرباير،   16 يف 
"�صق يف )عظمة( ال�صظية اليمنى"، يف انتك��صة جديدة تطلبت  ه�زار �صحية 
و�صع قدمه يف اجلب�س والبتع�د عن امل�صتطيل الأخ�صر حتى حزيران/يونيو 

.2020
الإ�ص�بة يف غ�صون  ب�صبب  م��ب���راة   21 ال��ذي مل يغب �صوى عن  ه���زار  راك��م 
�صبعة اأعوام بقمي�س ت�صل�صي، ال�صقط�ت مع ري�ل مذ و�صوله يف متوز/يوليو 
اأو  ال�ص�بة  ب�صبب  مب�راة   58 عن  غ�ب  ع�مني،  من  اأق��ل  فخالل   ،2019
ن�صبة  اأي   ،94 اأ�صل  من  مب�راة   37 �صوى  يلعب  فيم� مل  كورون�،  فريو�س 

م�ص�ركة بلغت 39،3 يف املئة.
�ص�ور البع�س القلق حول ح�لة ه�زار وقدرته على تخطي "لعنة" الإ�ص�ب�ت، 
ال�����ص���ب الربازيلي  ال��الع��ب  ت��زام��ن م��ع ���ص��ع��ود جن��م  اأن غ��ي���ب��ه  اإىل  اإ���ص���ف��ة 
مثل  نف�صه  الأي�����ص��ر  ال����رواق  ي�صغل  ال���ذي  ع���م���ً(   20( ج��ون��ي��ور  فيني�صيو�س 
ت�ألقه  بعد  للربازيلي  امل��دي��ح  ال�صح�فة  وك���ل��ت  احل��رب  �ص�ل  وق��د  البلجيكي، 
بداية ني�ص�ن/اأبريل وت�صجيله ثن�ئية يف ذه�ب ربع نه�ئي دوري الأبط�ل اأم�م 

ليفربول 1-3.
القمم، حيث  اأم�م ه�زار حتدي�ت ب�صعوبة  املو�صم،  �صد ت�صل�صي، وحتى نه�ية 
اإىل ج�نب  ال��رواق الي�صر لري�ل  اأنه م� زال النجم الأّول على  اأن يثبت  عليه 
بنزمية، واأن يت�أكد اأنه �صيبقى بعيداً عن "لعنة" الإ�ص�ب�ت قبل �صهر ون�صف 

ال�صهر من اإنطالق نه�ئي�ت ك�أ�س اأوروب�.

  هازار للعودة من »جحيم« الإ�ضابات مع ريال 
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احلبتور  وم��ن��ت��ج��ع  ن������دي  اح��ت��ف��ل 
املو�صم  بخت�م  والفرو�صية  للبولو 
امتد  وال�������ذي   21/20 احل�������يل 
الإجراءات  و�صط  اأ�صهر  �صبعة  نحو 
الجتم�عي  والتب�عد  الح��رتازي��ة 
و�صهد 14  بطولة بولو يف مقدمته� 
الذهبية  ك�أ�س دبي  �صل�صلة بطولت 
وال��ت��ي اأف�����رزت ع���دة ف���رق ولعبني 
ج����دد اأث������روا امل�����ص���ب��ق���ت ك��م��� �صهد 
امل��و���ص��م ن�����ص���ط��� لف��ت��� ع��ل��ى �صعيد 

او  احل��واج��ز  قفز  ���ص��واء  الفرو�صية 
اك�دميية  ا�صهمت  كم�  ركوب اخليل 
رك�����وب اخل���ي���ل يف ت��ع��ل��ي��م ع����دد من 
ومه�رات  م��واه��ب  و�صقل  الط��ف���ل 

العديد منهم .
الع�������م��������ل حممد  رج��������ل  ووج����������ه 
التنفيذي  الرئي�س  احلبتور  خلف 
اللجنة  ورئي�س  احلبتور  ملجموعة 
امل��ن��ظ��م��ة ل�����ص��ل�����ص��ل��ة ب����ط����ولت دبي 
ال��ذه��ب��ي��ة ال�����ص��ك��ر وال���ع���رف����ن اىل 
بن  حممد  ب��ن  مكتوم  ال�صيخ  �صمو 
را���ص��د اآل م��ك��ت��وم ن���ئ��ب ح���ك��م دبي 

لرع�يتة الكرمية لل�صل�صلة الذهبية 
كبريين  وزخم�  بعدا  اأعطت  والتي 

للبطولت ال�صت التي ت�صمنته� .
ال�صيخ  �صمو  اإىل  ال�صكر  وج��ه  كم� 
رئي�س  ن��ه��ي���ن  اآل  زاي�����د  ب���ن  ف����الح 
والبولو  للفرو�صية  غ��ن��ت��وت  ن����دي 
بنت  م��ي��ث���ء  ال�����ص��ي��خ��ة  ���ص��م��و  واىل 
رئي�صة  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد 
ال�صيخة  واىل  الم�����������رات  ف���ري���ق 
الفع�لة  مل�ص�ركتهم  مكتوم  اآل  علي�ء 
يف ب����ط����ولت امل���و����ص���م احل�������يل مم� 
حتققت  ال��ت��ي  ال��ن��ج���ح���ت  يف  ا�صهم 

رجل  من  كل  اىل  مو�صول  وال�صكر 
بن  دري )فريق  بن  العم�ل حميد 
دري( واىل ف�ر�س اليبهوين )فريق 
اأبوظبي ( واىل عمرو زيدان )فريق 
زيدان ( واىل خ�لد العمران )فريق 
انكورا( واىل د. عبد الرحمن العب�ر 
حيدر  واىل    ) ال���دك���ت���ور  ف���ري���ق   (
ب��ن��ج������س )ف����ري����ق ب���ن���ج��������س( واىل 
دبي(  ذئ���ب  )فريق  احلبتور  حبتور 
اإيفزا  )فريق  احلبتور  ط���رق  واىل  
واىل  العج�جي  ري����ن  واىل  م��ه��رة( 
املنطقة  �صلطة  واىل  فريق هي�صكث 

ال��دول��ي��ة الإم������رات العربية  احل���رة 
املتحدة واىل  يوليو�س ب�ير وبنتلي 
وم�ج�صتيك  وه��ي��ل��دون  الإم��������رات 

وكفوا وبيالندي وغريهم .
وحي� احلبتور فريق العمل ب�لن�دي 
ومعه�  كري�صتين�  الروم�نية  بقي�دة 
مديراك�دميية  ب���ل���ص��ي��و���س  ت��وم��ي 
مدير  اري�رتي  وتوم��س  الفرو�صية 
مديرة  ب�ر�صون  ام��ور  واىل  البولو 
ووليني  وال���ت�������ص���وي���ق  ال���ف���ع����ل���ي����ت 
ريك�  الدارة واىل  �صكرترية  دولي�س 
الت�ص�ل  و���ص���ئ��ل  م���دي���ر  ك��وف������ص��� 

الفع�لي�ت  من�صقة  �صوبوجن  ويلم� 
ب�لفندق .

اأ�صح�ب  تكرمي  احلفل  خ��الل  ومت 
الألق�ب من الفرق والالعبني وفرق 

البولو التي �ص�ركت يف ن�ص�ط املو�صم 
الفرو�صية  �صعيد  على  اأم���  احل���يل 
فتم تكرمي كل من خليفة اآل مكتوم 
احلبتور  وخ���ل���ف  ك��ي��ل��ي  واأل���ي���ج���را 

اإلي�نور  وج���ك�����ص��ون  ���ص��وف��ي���  وم��ي��� 
وحممد خ�لد وبرتا �صب�نكو وري�ن 
لجنينهوف  وف����ل���ريي  ال��ع��ج���ج��ي 
ولورين ديك�صون وف�دي الرا�صدي .

•• دبي-الفجر

ميلور،  ���ص��ي��م��ون  م���ن  ُك�����لٌّ  اأع���ل���ن   
مي�صي  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س 
ف���ران���ك���ف���ورت ال�������ص���رق الأو������ص�����ط، 
اإ����ص����ب���ة زوجته  ���ُص��ّخ�����ص��ت  وال�����ذي 
الدم  �صرط�ن  مبر�س  بول  ال�صيدة 
بلوم،  واإدوارد  امل������ص��ي،  م���ر���س  يف 
ليف  ب��ي  اإك�����س  دي  من�صة  م��دي��ر 
الت�بعة ملركز دبي التج�ري الع�ملي، 
خم�س  بني  لالنتق�ل  خطتهم�  عن 
 540 اإىل  ت�صل  مب�ص�فة  اإم������رات 
كم للتن�ف�س �صمن حتدي اجلولف 
من فئة 72 ب�ر، وذلك يوم الثنني 

املوافق 3 م�يو املقبل.
املقيمني  الأعم�ل  رجال  و�صُيح�ول 
يف دب���ي اج��ت��ي���ز 18 ح��ف��رة يف 18 
م��ل��ع��ب ج��ول��ف م���وزع���ني يف جميع 
اأن��ح���ء الإم������رات خ��الل ي��وم واحد 
 ،"18 "18 من  كجزء من مب�درة 
حت��دي اجل��ول��ف الفريد م��ن نوعه 
وامل�صمم  ال����دول����ة  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
الع�ئالت  ل�ص�لح  التربع�ت  جلمع 
الوعي  وزي����دة  ب�ل�صرط�ن  امل��ت���أث��رة 

حي�ل املر�س.
وت���ن���ط���ل���ق رح����ل����ة م���ي���ل���ور وب����ل����وم، 
التربع  ع��زم��ه��م���  اأع���ل���ن����  ال���ل���ذي���ن 
احلملة  جتمعه  ال��ذي  املبلغ  بك�مل 
مر�صى  اأ���ص��دق���ء  جمعية  ل�����ص���ل��ح 
الك��صفة  الأ�صواء  حتت  ال�صرط�ن، 
ع��ن��د احل��ف��رة اخل���م�����ص��ة م��ن ن�دي 
اخليمة،  راأ���س  يف  للجولف  احلمرا 
ال�ص�رقة  ن����دي  اإىل  الن��ت��ق���ل  ق��ب��ل 
ال���زوراء  ن����دي  اإىل  وم��ن��ه  للجولف 
التنقل  للجولف بعجم�ن، ومن ثم 
دبي،  يف  للجولف  ملعب�ً   12 ب��ني 
لُتختتم الرحلة بني ثالثة مالعب 

خمتلفة يف اأبوظبي. 
من   18" حت�����دي  ي��ق��ت�����ص��ر  ول�����ن 
وبلوم،  ميلور  م�ص�ركة  على   "18
لعبني  ال��ث��ن���ئ��ي  �صي�صت�صيف  اإذ 
ي�صلون  ح��ف��رة  ُك���ّل  عند  خمتلفني 
الفرق  ���ص��د  فيه�  للتن�ف�س  اإل��ي��ه��� 
ال����راع����ي����ة ال����ت����ي ت���ل���ع���ب اجل������ولت 
ال��ك���م��ل��ة يف ُك���ّل م��ن امل��الع��ب التي 
الف�ئزون  و���ص��ي��ح��ظ��ى  ي���زورون���ه����. 
اجله�ت  ق����ئ���م���ة  م����ن  ال���ن���ه����ئ���ي���ون 
الراعية يف امل�ص�بقة، التي ُتق�م وفق 
منوذج تك�ص��س �صكرامبل، ب�لن�صخة 
اأ�صدق�ء  "حتدي  ك�أ�س  من  الأوىل 
حفل  خ����الل  ال�صرط�ن"  م��ر���ص��ى 
ع�ص�ء ُيق�م يف وقت لحق من �صهر 

م�يو املقبل. 
وت��ع��ل��ي��ق���ً ع��ل��ى ه���ذا امل��و���ص��وع، ق�ل 
اأح���د مب��ن���أى عن  يكن  "مل  ميلور: 
التحدي�ت التي فر�صته� علين� اأزمة 
 ،2020 ع����م  خ���الل  كوفيد19- 
يف  واجهن�ه�  التي  ال�صعوب�ت  لكن 
تداعي�ت  على  تقت�صر  مل  ع�ئلتن� 

اأنف�صن�  وج��دن���  اإذ  فح�صب،  الأزم���ة 
تتمثل  للغ�ية،  �صعبة  مهمة  اأم����م 
مب��واج��ه��ة م��ر���س ال�����ص��رط���ن الذي 
جنحن� يف النت�ص�ر عليه، ومع ذلك، 
م� زلن� ُمدركني ب�أّن ب�قي الع�ئالت 
مثل  بتحقيق  حم��ظ��وظ��ة  ت��ك��ن  مل 
اأردن�  لذا  الإيج�بية.  النتيجة  هذه 
جهود  ل���دع���م  مب����ب�����درة  ن���ق���وم  اأن 
اخلطري.  امل����ر�����س  ه�����ذا  م��ك���ف��ح��ة 
وبرغم م� انطوت عليه الفكرة من 
الع�م، يبدو حتدي  غرابة يف بداية 
امل���ث����يل يف  18" احل����ل  م���ن   18"
على  ُي�ص�عد  احل����يل، حيث  ال��وق��ت 
ال���رتوي���ج ل��ري������ص��ة اجل���ول���ف اإىل 
ج�نب جمع التربع�ت وزي�دة الوعي 
حي�ل جميع اأنواع ال�صرط�ن. ويعود 
الف�صل يف ذلك اإىل م� قدمه جميع 
اجلولف  لع���ب���ي  م���ن  اأ����ص���دق����ئ���ن���� 
يف امل��ن��ط��ق��ة وخ����رج���ه���� م����ن دع����ٍم 

وحمبة".
الوعي  زي�دة  اإىل جهود  وب�لإ�ص�فة 
ال��ث��ن���ئ��ي يف جميع  ي��ب��ذل��ه���  ال�����ذي 

اأنح�ء الإم�رات، لعب �صخ�ء اجله�ت 
امل�صغلة ملالعب اجلولف يف الدولة، 
مب� فيه� ترون جولف ودبي جولف 
اإدارة  �صرك�ت  م��ن  الكثري  وغ��ريه��� 
وجميع  امل�صتقلة،  اجلولف  مالعب 
املتع��صد  اجلولف  جمتمع  اأع�ص�ء 
يف  حم�����وري������ً  دوراً  امل���ن���ط���ق���ة،  يف 
متكني ميلور وبلوم من اإط��الق م� 
الكربى  الإم�رات  "ج�ئزة  ي�صمي�نه 
اجلمهور  اأم�����م  امل��ت���ح��ة  للجولف" 

الع�م للفوز به�.
ال�صدد:  ه����ذا  يف  م��ي��ل��ور  واأو�����ص����ح 
"�صتت�صنى فر�صة الفوز لأي �صخ�س 
التي  ال�صحيحة  احل��ف��رة  ُي��خ��ّم��ن 
ج�نب  اإىل  اإل��ي��ه���  ال��ك��رة  �صن�صرب 
ال�صريكني يف ُكل مرحلة  الالعبني 
و�صيح�صل  ال��ت��ح��دي.  م��راح��ل  م��ن 
ف���ئ��ز حم��ظ��وظ واح���د ع��ل��ى ج�ئزة 
الإم�رات الكربى للجولف يف نه�ية 
ت�����ص��م��ل جمموعة  وال���ت���ي  امل���ط����ف، 
ك�����م����ل����ة م�����ن م���������ص�����رب اجل����ول����ف 
ملدة  تدريبية  وجل�ص�ت  املخ�ص�صة، 

اأبرز  ع����م ك���م��ل، وال���ص��ت�����ص���ف��ة يف 
ثالث فع�لي�ت احرتافية للجولف، 
اإىل ج���ن��ب لعب ج��ول��ة ج��ول��ف مع 
ث��الث��ة اأ���ص��دق���ء يف ُك���ل واح����د من 
امل��الع��ب ال���� 18 امل�����ص���رك��ة. ومتنح 
الق�طنني  ال�صخمة  اجل���ئ��زة  ه��ذه 
الفر�صة  وخ����رج���ه����،  ال����دول����ة  يف 
التغيريية  ج��ه��ودن���  يف  للم�ص�ركة 

والتوعوية". 
اجلمهور  اأف�����������راد  م�����ن  وُي����ط����ل����ب 
ال����ع�����م ال����راغ����ب����ني ب����مل�������ص����رك���ة يف 
الكربى  الإم���رات  "ج�ئزة  من�ف�صة 
يقل  ل  مب��ب��ل��غ  ال���ت���ربع  للجولف" 
لالأعم�ل  اإم�راتي  درهم   100 عن 
بت�صجيل  يقومون  عندم�  اخلريية 
تخمين�تهم على ال�صفحة الر�صمية 
في�صبوك  م��ن�����ص��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ف��ع���ل��ي��ة 
اأن  علم�ً   ،)18onEighteen(
مب��صر  ب�صكل  �صتتوجه  ال��ت��ربع���ت 
مر�صى  اأ���ص��دق���ء  جمعية  ل�����ص���ل��ح 
الإلكرتوين  املوقع  على  ال�صرط�ن 
www.focp.ae. ومن ج�نبه، 

للغ�ية  ف���خ���ور  "اأن�  ب����ل����وم:  ق������ل 
لختي�ري ك�صريك داعم ل�صيمون يف 
اأ�صداًء  هذه التجربة التي �صترتك 
فيه�.  امل�ص�ركني  جميع  لدى  رائعة 
اأّن����ه م��ن امل�����ص��وق اأن نلعب  واأع��ت��ق��د 
اليوم جنب�ً اإىل جنب بعد اأن خ�صن� 
تن�ف�ص�ً يف مئ�ت اجلولت، م� ُي�صهم 
ال��ن��ق��دي��ة وزي����دة  ال��ت��ربع���ت  بجمع 
ال�صرط�ن  م���ر����س  ح���ي����ل  ال���وع���ي 
ونهدف من خالل  اأنواعه.  بجميع 
هذه الفع�لية اإىل اإيج�د ف�صحة اأمل 
ت�ص�عد على تع�يف مر�صى ال�صرط�ن 
وت��خ��ف��ف ع���ن اأف�����راد اأ����ص���ره���م، اإىل 
جولف  بتجربة  ال�صتمت�ع  ج���ن��ب 
اأ�صدق�ئن�  م��ع  ن��وع��ه���  م��ن  ف��ري��دة 

القدامى واجلدد على حد �صواء". 
وت�����ص��م��ل ال��ق���ئ��م��ة ال��ك���م��ل��ة للحفر 
وم����الع����ب اجل����ول����ف امل�������ص����رك���ة يف 
ن�����دي   :"18 م����ن   18" حت�����دي 
احل����م����را ل��ل��ج��ول��ف - احل����ف����رة 5 
)م��ع��دل��ه��� 4 ���ص��رب���ت خ���ل��ي��ة من 
الأخط�ء(، ون�دي ال�ص�رقة للجولف 

)معدله�   9 احل��ف��رة   - وال��رم���ي��ة 
الأخط�ء(،  م��ن  خ�لية  ���ص��رب���ت   4
ال���زوراء للجولف - احلفرة  ون���دي 
خ�لية  ���ص��رب���ت   3 )م��ع��دل��ه���   15
م���ن الأخ����ط�����ء(، ون������دي خ���ور دبي 
)معدله�   6 احل���ف���رة   - ل��ل��ج��ول��ف 
الأخط�ء(،  من  خ�لية  �صرب�ت   4
تراك"  "ذا  للجولف  ميدان  ون���دي 
�صرب�ت   5 )معدله�   9 احل��ف��رة   -
خ�لية م��ن الأخ���ط����ء(، ون����دي دبي 
 18 ل���ل���ج���ول���ف - احل����ف����رة  ه���ي���ل���ز 
)م��ع��دل��ه��� 4 ���ص��رب���ت خ���ل��ي��ة من 
الأخ��ط���ء(، ون����دي امل��راب��ع العربية 
)معدله�   10 احل��ف��رة   - للجولف 
الأخط�ء(،  م��ن  خ�لية  ���ص��رب���ت   4
اإنرتن��صيون�ل  ت����رام����ب  ون��������دي 
)معدله�   9 احل���ف���رة   - ل��ل��ج��ول��ف 
الأخط�ء(،  من  خ�لية  �صرب�ت   5
- احلفرة  ل��ل��ج��ول��ف  اإل�������س  ون������دي 
17 )معدله� 3 �صرب�ت خ�لية من 
الأخ��ط���ء(، ون����دي ع��ق���رات جمريا 
- احلفرة  الأر���س  للجولف، ملعب 

16 )معدله� 4 �صرب�ت خ�لية من 
الأخ��ط���ء(، ون����دي ع��ق���رات جمريا 
ال��ن���ر - احلفرة  ل��ل��ج��ول��ف، م��ل��ع��ب 
من  خ�لية  �صرب�ت   4 )معدله�   4
مونتجمري  ن������دي  و  الأخ�����ط������ء(، 
)معدله�   9 احل���ف���رة   - ل��ل��ج��ول��ف 
الأخط�ء(،  من  خ�لية  �صرب�ت   3
ملعب  للجولف،  الإم������رات  ون����دي 
)معدله�   12 احل���ف���رة   - ف����ل���دو 
الأخط�ء(،  من  خ�لية  �صرب�ت   3
ملعب  للجولف،  الإم������رات  ون����دي 
)معدله�   9 احل���ف���رة   - امل��ج��ل�����س 
الأخط�ء(،  م��ن  خ�لية  ���ص��رب���ت   4
وم��ن��ت��ج��ع ج��ب��ل ع��ل��ي ل��ل��ج��ول��ف - 
�صرب�ت   4 )م��ع��دل��ه���   4 احل���ف���رة 
خ�لية من الأخط�ء(، ون�دي �ص�طئ 
 10 - احلفرة  للجولف  ال�صعدي�ت 
)م��ع��دل��ه��� 4 ���ص��رب���ت خ���ل��ي��ة من 
لينك�س  ي������س  ون������دي  الأخ����ط�����ء(، 
)معدله�   17 احل��ف��رة   - للجولف 
الأخط�ء(،  من  خ�لية  �صرب�ت   3
ون�����دي اأب��وظ��ب��ي ل��ل��ج��ول��ف، ملعب 
اجل��ول��ف ال��وط��ن��ي - احل��ف��رة 18 
)م��ع��دل��ه��� 5 ���ص��رب���ت خ���ل��ي��ة من 

الأخط�ء(. 
�صمن  احل����ف����ر  م����ن  اأّي  ل���رع����ي���ة 
امل�ص�ركة  اأو   ،18 م��ن   18 حت��دي 
التوا�صل  ُي����رج����ى  ال���ف���ع����ل���ي���ة،  يف 
بلوم  اإدوارد  اأو  ميلور  �صيمون  م��ع 
 on  18 ����ص���ف���ح����ت  ط����ري����ق  ع����ن 
على  ال��ر���ص��م��ي��ة   Eighteen

من�صتي في�صبوك واإن�صت�جرام.
املت�أثرة  ال��ع���ئ��الت  ل�ص�لح  للتربع 
ب���ل�����ص��رط���ن يف اإط������ر حت����دي 18 
امل���وق���ع  زي���������رة  ي����رج����ى   ،18 م����ن 
www.focp. الإل�����ك�����رتوين: 
/ae/donate-programs

ينطلق على م�شتوى الدولة وميثل حماولة تاريخية من رجلي االأعمال املقيمني يف دبي الجتياز ُحفرة واحدة

�ضيمون ميلور واإدوارد بلوم ُيطلقان حتدي »18 من 18« للجولف
 جلمع التــربعات ل�ضالح العــائالت املتاأثــرة مبر�س ال�ضـــرطان

وجه ال�شكر اإىل مكتوم بن حممد وفلح بن زايد وميثاء بنت حممد

نادي احلبتور يحتفي بختام املو�ضم 
ويكرم املتميزين يف البولو والفرو�ضية 

اأكدت رابطة الدوري الإجنليزي، اأن مه�جم نيوك��صل يون�يتد ال�ص�بق، اآلن 
�صرير، ولعب اآر�صن�ل ال�ص�بق، تيريي هرني، اأ�صبح� اأول ع�صوين ين�صم�ن 

اإىل ق�عة م�ص�هري دوري الأ�صواء الإجنليزي.
�صرير هو الهداف الت�ريخي للدوري الجنليزي املمت�ز بر�صيد 260 هدف�ً، 
اأحرزه� على مدار 14 مو�صم�ً يف البطولة مع نيوك��صل، وبالكبرين روفرز.

وهو اأي�ص�ً الالعب الوحيد الذي اأحرز 100 هدف يف جميع املن�ف�ص�ت مع 
ن�ديني خمتلفني.

وف�ز �صرير ب�لدوري املمت�ز يف مو�صم 1994-1995 مع بالكبرين روفرز.  
وق�ل �صرير يف بي�ن: "ب�لنظر مل�ص�ركة عدد من الالعبني الرائعني يف الدوري 
اأن  اأري��د  دائم� كنت  امل�ص�هري،  لق�عة  الن�صم�م  ي�صرفني كثرياً  ف�إنه  املمت�ز، 
اأ�صبح لعب كرة قدم حمرتف، وك�ن هذا حلمي، وكنت اأحلم ب�لفوز ب�لألق�ب 
والتهديف يف ملعب �ص�نت جيم�س وارتداء القمي�س رقم ت�صعة، وا�صتمتعت 

بكل حلظة خالل م�صريتي".
 258 يف  اأح��رزه���   ،175 بر�صيد  لأر�صن�ل  الت�ريخي  ال��ه��داف  هو  وه��رني 

مب�راة، يف الدوري املمت�ز.
وتوج بلقب الدوري مرتني مع الفريق اللندين.

لق�عة  ���ص��رير  اآلن  م��ع  ال��ب��داي��ة  يف  "الن�صم�م  املن��صبة:  ع��ن  ه��رني  وق����ل 
م�ص�هري الدوري املمت�ز اأمر يف غ�ية اخل�صو�صية".

موهبة  على  مك�ف�أة  ي�أتي  امل�ص�هري،  لق�عة  "الن�صم�م  الرابطة:  واأو�صحت 
يف  انطالقه�  منذ  البطولة  يف  �ص�رك�  اللذين  الالعبني  هذين  واإجن�����زات 

.1992

�ضرير وهرني اأول املن�ضمني لقاعة 
م�ضاهري »الربميريليغ«

ترف�س امل�صرية �ص�رة جم�ل اأن يكون احلج�ب حماًل ثقياًل عليه�، عندم� تطلق 
اأوملبي�د طوكيو  3( يف  �ص�فرته� يف ب�كورة من�ف�ص�ت كرة ال�صلة الثالثية )3 �صد 
امل�ص�بقة  هذه  يف  ال�صيدات  لدى  الإفريقي-العربي  التحكيم  راية  رافعة  املقبل، 

ال�صعبية الوليدة من رحم كرة ال�صلة.
جم�ل  تقف  اأمريكية،  ري��صية  جتهيزات  �صركة  بعالمة  مدموغ  اأ�صود  بحج�ب 
بثقة بني لعبني ذكور يف �ص�لة ن�دي الحت�د ال�صكندري، تدير مب�راة كرة �صلة 

ا�صتعداداً مل�صواره� الأوملبي، بعد جن�حه� يف اإدارة الت�صفي�ت.
الحت�د  اأعلن  والتي  ع�م�ً  والثالثني  الث�نية  ابنة  بر�س  فران�س  لوك�لة  تقول 
بداية  "منذ  الأوملبية  لالألع�ب  اختي�ره�  امل��صي  اآذار/م���ر���س  نه�ية  يف  امل�صري 
م�صواري كحكمة مل اأجد اأي تعليق �صلبي اأو م�نع لكوين حمجبة، لذلك ف�إن اأمر 

احلج�ب طبيعي ب�لن�صبة يل ول ي�صكل اأي اأزمة".
يف  للن��صئ�ت  الع�مل  ك�أ�س  غ��رار  على  البطولت،  من  العديد  يف  جم�ل  �ص�ركت 
نحو  طريقه�  لت�صق   ،2017 لل�صيدات  اإفريقي�  وبطولة   2018 ب��ي��الرو���س 
فريو�س  ب�صبب  املقبل  متوز/يوليو  اإىل  امل��صي  ال�صيف  من  امل��وؤج��ل  الأومل��ب��ي���د 

كورون�. تت�بع ابنة املدينة املتو�صطية "مل يوؤّثر احلج�ب علّي حتى اليوم يف اأي 
اأنه لن يكون هن�ك  اأظن  اأوملبي�د طوكيو.  اأنني ج�هزة خلو�س  بطولة والدليل 
اأي م�ص�كل، تفكريي من�صّب على التدريب�ت والتح�صريات اجليدة حتى اأكون يف 

املوعد يف هذا املحفل الكبري."
وك�ن الحت�د الدويل اجرى تعديالت على قوانينه يف 2017 و�صمح لالعبني/

الالعب�ت ب�رتداء احلج�ب ب�صروط حمّددة.
حمفٌل �صي�صهد من�ف�ص�ت الكرة الثالثية )3*3( للمرة الأوىل بعد تبّنيه� من 
الحت�د الدويل )فيب�( يف 2007 واعتم�ده� يف اأوملبي�د ال�صب�ب يف �صنغ�فورة ع�م 

روزن�مة اأوملبي�د طوكيو. �صمن  لتكون   2017 يف  اختي�ره�  قبل   ،2010
منذ ع�م 2012، ينّظم فيب� ك�أ�س الع�مل بني الدول، وقد اأحرزت �صربي� اربعة 

تب�دلت  فيم�   ،2014 ن�صخة  لقب  وقطر  ال��رج���ل  ل��دى  �صتة  اأ�صل  من  الق�ب 
خم�س دول الفوز ب�صت ن�صخ لل�صيدات اآخره� ال�صني يف 2019.

�ص�رة التي تعمل كمهند�صة مدنية يف حم�فظة الإ�صكندرية، غري متخّوفة من 
اإدارة مب�ري�ت للرج�ل. لدي جت�رب  "�صبق يل من قبل  اإدارة مب�ري�ت للرج�ل 
ن�جحة �ص�بق�ً، حظيت بثقة جلنة احلك�م يف م�صر.. الأمر معت�د ب�لن�صبة اإيل". 
اإن التحكيم  اإل  اأن جم�ل �صت�ص�رك يف ب�كورة من�ف�ص�ت الكرة الثالثية،  �صحيٌح 
الفريقي-العربي لدى ال�صيدات ح�صر �ص�بق� يف الأوملبي�د مع املغربية �ص�هين�ز 
 .5 �صد   5 ال�صيدات  فئة  مب�ري�ت �صمن  ق���دت  عندم�   ،2016 ري��و  بو�صتة يف 
تنظر جم�ل لالأوملبي�د ب�صكل خمتلف و�صط اآم�ل وطموح�ت كبرية "اأ�صرتي م� 
زالت تعي�س على وقع اخلرب ال�صعيد ب�ختي�ري. ك�ن مبث�بة مك�ف�أة كبرية على 

تعب وجمهود خالل ال�صنوات امل��صية".
بداأت جم�ل، احل��صلة على �ص�رة التحكيم الدولية يف 2016، م�صواره� كالعبة 
وحتّولت اإىل التحكيم بعمر ال�ص�د�صة ع�صرة "لأنه ك�ن لدي �صغف كبري يف فهم 

عميق للقوانني.. ومل اأجد من ع�ئلتي اإل كل الدعم".
زاوجت بني الدرا�صة وكرة ال�صلة التي اأحبته� من خالل �صقيقته� الكربى "بداأت 
الوقت  تنظيم  على  �ص�عدين  الأمر  �صنوات، هذا  م�صواري منذ اأن ك�ن عمري 5 
الأمور  ك�نت حتكم  التي  لوالدتي  يعود  ذلك  والف�صل يف  وامل��ران  الدرا�صة  بني 

بقب�صة قوية، حتى و�صلت للمرحلة اجل�معية ودر�صت الهند�صة املدنية".
وجمهودا  مكثفة  درا�صة  حتت�ج  كلية  واأنه�  خ�صو�ص�ً  �صعب�ً  الأم��ر  "ك�ن  ت�بعت 

كبريا على امل�صتوى الذهني".
واإفريقية  عربية  اأول  "كوين  جم�ل  ق�لت  ل�صغوط،  تتعّر�س  ك�نت  اإذا  وع��ّم��� 
تدير مب�ري�ت 3 �صد 3 يف الأوملبي�د نقطة اإيج�بية، ل ت�صّكل اأي �صغوط علي، 
العربي�ت  احلكم�ت  للكثري من  املج�ل  �صتفتح  اأن هذه اخلطوة  واثقة من  واأن��� 

والإفريقي�ت اأي�ص� لالإقدام على هذه اخلطوة".

اأوملبياد طوكيو.. امل�ضرية �ضارة ترفع راية التحكيم الإفريقي-العربي
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رقم )3854/2021(

م�صرف الم�رات الإ�صالمي )�صركة م�ص�همة ع�مة(
م�صرف دبي �س.م.ع

)NB8717001( جواز �صفر رقم - )صد / املنذر اإليه / برياند كري�صتي�ن لن�س ف�ن ريجن )هولندي اجلن�صية�
املو�صوع/ف�صخ اتف�قية الإج�رة املنتهية ب�لتملك نتيجة اإخاللكم بدفع الأجرة ومط�لبتكم بت�صليم العق�ر خ�لي�ً من ال�صواغل ورد 

احلي�زة اإىل املنذر واإلغ�ء اإ�ص�رة القيد العق�ري الواردة يف �صند ملكية العق�ر وتعوي�س املنذر جراء الف�صخ 
و�صداد امل�صتحق�ت اليج�رية.

الأق�ص�ط مم�   امل�صتحقة طبق�ً جلدول  الأج��رة  ب�صداد  تلتزموا  التمويلي ومل  الت�أجري  واأحك�م عقد  ب�صروط  اأخللتم  اأنكم  وحيث 
تر�صد يف ذمتكم مبلغ وقدره )39.786.60 درهم( )فقط ت�صعة وثالثون الف� و�صبعم�ئة و�صتة وثم�نون درهم� و�صتون فل�ص�(، 
حتى ت�ريخ 2020/10/18 عن اأق�ص�ط الأجرة امل�صتحقة، وذلك عن اتف�قية الج�رة املورخة يف 2007/9/10 وم� ي�صتجد 
من اأق�ص�ط اإيج�رية، وعليه يخطركم املخطر ب�صرورة ت�صحيح الخالل املرتكب من قبلكم وذلك خالل مدة )60( �صتني يوم�ً 
من ت�ريخ ا�صتالمك هذا الإخط�ر وبخالف ذلك �صي�صطر املخطر اإىل اتخ�ذ ك�فة الإجراءات الق�نونية �صدك مب� فيه� الطلب 
ف�صخ العقد ورد الوحدة حمل التع�قد والغ�ء اإ�ص�رة القيد ودفع الأجرة امل�صتحقة والتعوي�س عن ال�صرر الذي اأ�ص�ب املخطر جراء 

الف�صخ وعدم التزامكم ب�لتزام�تكم التع�قدية ودون امل�ص��س ب�أي حق من حقوق موكلن�.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

Date 27/ 4/ 2021  Issue No : 13226
Service by publication

In Case No. 16/2021/1263 Partial Commercial
The subject matter of case : Claim for registering the case, schedule the nearest hearing 
to consider the same, notifying the defendant of the statement of claim and the hearing 
date, obliging the defendant to pay the plaintiff amount of AED 40,648.54 (Forty 
thousand, six hundred forty eight dirhams and fifty four fils) against the hire value of 
equipment hired by the defendant from the plaintiff, which has not been paid by the 
defendant yet, obliging the defendant to pay arrears of interest of 9% from the due date 
corresponding to 13/7/2020 till full payment and obliging the defendant to pay fees, 
expenses and attorney's fee.
Notifier : Ghulam Mujtaba Transport LLC - Capacity in the case : plaintiff
The notified party : Shell Bird Electromechanical Works LLC

Capacity in the case : Defendant
The subject matter of notification: In accordance with the judgment rendered by the court 
with obliging you to pay the amount mentioned in the aforementioned case, you are 
required to pay the abovementioned amount along with the legal interest to the plaintiff 
or treasury of the court. Failure to do within five days from the receipt of the notification, 
the court will take the procedures against you at the hearing dated 2/5/2021.
The Case Manager/ Amira Hussein Karm

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 27/ 4/ 2021  Issue No : 13226
Summon By Publication

No : 3421/2021
Warner : EURO LINE RENT A CAR LLC, 
represented by RAMI ABDURAOUF MANSOUR
Warne: MARYIA KALOSHYNA, Belorussia National
We would like to notify by this sum of the necessity to proceed 
the followings: - To pay promptly / fast the amount of Dhs 32.494 
which is outstanding to be settled within 5 days from the day of the 
publication of this sum otherwise the warner will be forced to take 
all the necessary legal procedures including the payment custody 
towards you for the purpose to oblige of the aforesaid in addition to 
make u assume all the fees and expenses with preservation of all other 
legal rights for the applicant and for your knowledge.
Attestations:-
Attested by Dubai Courts-Notary Public On 13th of April 2021 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 27/ 4/ 2021  Issue No : 13226
Service by Publication

(2690/2021)
Exhibit No.: 33241/1/2021
Notifying Party : AMEX (Middle East) B.S.C (C) - Emirates

Vs.
Notified Party : Vinod Kumar Kaitha Valappil Sada Nandan, Indian national.
First: On 04.02.2019, the Notified Party has issued the Cheque No. (000004) 
amounting AED 15,000 (Fifteen Thousand United Arab Emirates Dirhams) 
from his account with Mashreq Bank in favour of the Notifying Party whose 
former name on the said date was (American Express). Second: The Notifying 
Party has submitted the Cheque to the Bank to get the Cheque encashed. 
However, the Cheque has been bounced for insufficient balance and the Notified 
Party failed to pay the value of the Cheque despite several amicable claims. 
Accordingly, The Notifying Party serve such Notice to instruct the Notified 
Party to pay the aforesaid value of the Cheque amounting AED 15,000 (Fifteen 
Thousand United Arab Emirates Dirhams within five days as of the date of 
receipt of such Notice, otherwise the legal procedures to claim such debt in 
addition to the legal interest, charges and judicial expenses shall be taken.
Notary Public 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 27/ 4/ 2021  Issue No : 13226
Notification of a Defendant via Publication

Before the Case Management Office
of Sharjah Federal Civil Court of First Instance

with regard to the case no.SHCFICIREA2021/0001341\Civil- Summary
To: the defendant: the second defendant: Combija Rimon Tita Phonjin Place of residence: 
unknown - Address: UAE, Abu Dhabi, Dalma island.
Kindly by informed that the plaintiff Sheikha Fatima Rashid bin Hamid bin Abdullah Al 
Qassimi filed the above mentioned case, seeking the following:
1. Obligating the defendants to pay an amount of AED.8000 (eight thousand Dirham) plus 
12% legal interest as the claim date until the date of payment in full.
2. Obligating the defendant to pay the charges and expenses. 3. Notifying the defendant 
about the hearing and the statement of claim.
4. Declaring that the judgment is self-executing immediately in accordance with the 
provisions of Article 229, Paragraph 5 of the Civil Procedures Law.
Therefore, you are instructed to reply, as a defendant, at the hearing to be held on 26/04/2021 
before the Case Management Office of Sharjah Civil Court of First Instance, Office no. (Case 
Manager's Office no.11) via What's Up no.065024274 personally or through authorized 
attorney, and to submitted a rejoinder in reply to the case together with all required 
documents, in order to consider the above-mentioned case.
Judicial Service Office / Shammah Ahmad Rashid Al Salman

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 27/ 4/ 2021  Issue No : 13226
Request for summon in the execution case by publication

Summon of the respondent by publication
Notification for the payment in case No. AJCEXCCICPL2021/0000337 

EXECUTION PAYMENT ORDER
To, 1- Splash General Trading Centre LLC
 2- ADEL BRVANIDEH
Whereas the enclosed judgment was issued against you in favor of the plaintiff 
who requests execution for Continuation General Trading - in aforesaid case. 
Whereas the plaintiff has requested execution of the aforesaid judgment and 
payment the determined fees thereof, whereas the judgment requested to be 
executed is as follows: Total amount including the fees and expenses: 11.850.0
Therefore, you are obliged to execute the abovementioned executory deed 
within 15 days from the date of your notification by this summon. In case of 
your default thereof, the court will take all the necessary procedures which are 
legally resolved.
Signed/ Judge Abdullah Al Murshedi
Ajman Courts - Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

الثالثاء   27    إبريل   2021  م   -   العـدد   13226  
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العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 115
ليكن معلوم� للجميع ب�أن ال�ص�ده : عبيد �ص�مل عبيد بن �صنه الكتبي، اجلن�صية الم�رات العربية املتحدة يرغب 
يف البيع والتن�زل عن جزء من ح�صته 45% من ك�مل ح�صته الب�لغه 51% و ذلك اىل ال�صيد : دل�ص�د احمد حممد 
الب�لغة 51 %  البيع والتن�زل عن جزء من ح�صته 6% من ك�مل ح�صته  ، ويرغب يف  ا�صح�ق، اجلن�صية ب�ك�صت�ن 
وذلك اىل ال�صيد / را�صد على وىل حممد، اجلن�صية ب�ك�صت�ن ، ويرغب ال�صيد : عبدال�صمد عبداحلكيم ، اجلن�صية 
ب�ك�صت�ن يف البيع والتن�زل عن جزء من ح�صته 39 % من ك�مل ح�صته الب�لغة 49 % وذلك اىل ال�صيد / را�صد على 
وىل حممد ، اجلن�صية ب�ك�صت�ن يف الرخ�صة )ور�صة بن �صنه لت�صليح املكيف�ت والثالج�ت( والتي ت�أ�ص�صت ب�أم��رة 
ال�ص�رقة مبوجب رخ�صة رقم )29062( ال�ص�درة من دائرة التنمية القت�ص�دية، تعديالت اخرى : تغيري ال�صم 
التج�ري من )ور�صة بن �صنه لت�صليح املكيف�ت والثالج�ت( اىل )ور�صة جنم الريف لت�صليح املكيف�ت والثالج�ت( 
– تغيري ال�صكل الق�نوين من �صركة اعم�ل مهنية اىل وكيل خدم�ت. وعمالبن�س امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  
الق�نون الحت�دي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �ص�ن الك�تب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف 
يتم الت�صديق  على الجراء امل�ص�ر اليه بعد ا�صبوعني من ت�ريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حي�ل ذلك 

عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة لتب�ع الجراءات الق�نونية
الكاتب العدل   

مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 116

ليكن معلوم� للجميع ب�ن ال�صيدة/ ا�صم�ء غلوم علي كرم - اجلن�صية : الإم�رات العربية املتحدة 
، ترغب يف البيع والتن�زل عن ك�مل ح�صته الب�لغة 100% وذلك اىل ال�صيد/ ريح�ن ح�صني مفيز 
الرحمن ، اجلن�صية بنغالدي�س ، يف الرخ�صة امل�صم�ة )ك�فتريي� ال�صل�صلة( والتي ت�أ�ص�صت ب�إم�رة 
ب�ل�ص�رقة.  الإقت�ص�دية  التنمية  دائرة  من  ال�ص�درة   )210035( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�ص�رقة 

تن�زل �ص�حب الرخ�صة لخر ، تغيري ال�صكل الق�نوين من موؤ�ص�صة فردية اىل وكيل خدم�ت. 
وعمالبن�س امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون الحت�دي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �ص�ن 
الك�تب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حي�ل  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  ت�ريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�ص�ر 

مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة لتب�ع الجراءات الق�نونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
يف  الدعوى رقم SHCFICICPL2021 /0002443 اأمر اأداء  

�ص�مل  حممد  2-عمر  م   م  ذ  املب�ين  و�صي�نة  للمق�ولت  اومي�س  �صركة   / عليه  املحكوم   : اإىل 
العوي�س 3- حممد �صلط�ن حممد العوي�س - 9242202  9242203  9242204  

�صركة   / اأعاله ل�ص�لح  ب�لرقم  الدعوى  املحكمة يف  ب�نه قد حكمت عليك هذه  نحيطكم علم� 
م )ح�لي�(  م  ذ  للخلطة اجل�فة  بلك�صيت  �صركة   / )�ص�بق�(  م  م  ذ   - )بلك�صيت(  اخللطة اجل�فة 

ب�لت�يل : ن�س احلكم انه بت�ريخ 2021/3/22 
بعد الطالع على الوراق : ن�أمر ب�لزام املدعي عليهم ب�لت�ص�من فيم� بينهم ب�ن يوؤدوا للمدعية 
مبلغ� : م�ئة وثالثة ع�صر الف و�صبعم�ئة و�صتة وثم�نون درهم والزمتهم ب�لف�ئدة الق�نونية 

بواقع 5% �صنوي� اعتب�را من ت�ريخ قيد الدعوى وحتى مت�م ال�صداد والزمتهم ب�مل�صروف�ت. 
حكم� ق�بال لال�صتئن�ف خالل املدة الق�نونية اعتب�را من اليوم الت�يل لن�صره.

القا�سي/ د.حممد �سليمان حممد عبدالرحمن 
حمكمة ال�سارقة 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0001341 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : املدعي عليه الث�ين : كومبيج� رميون تيت� فوجنني  
جمهول حمل الإق�مة : العنوان : الإم�رات اإم�رة ابوظبي جزيرة ديلم�  

نعلمك ب�ن املدعية / ال�صيخه ف�طمة را�صد بن حميد بن عبداهلل الق��صمي 
قد اق�مت الدعوى املذكورة تط�لب فيه� : 1( الزام املدعي عليهم� بدفع مبلغ وقدره )8000( ثم�نية 
الف درهم والف�ئدة الق�نونية بواقع %12 من ت�ريخ املط�لبة وحتى ال�صداد الت�م. 2( الزام املدعي عليه 
ب�لنف�ذ  احلكم  �صمول   )4 الدع�ء.  ولئحة  ب�جلل�صة  عليه  املدعي  اعالن   )3 وامل�ص�ريف.  الر�صوم  بدفع 
بجل�صة  ب�لرد  مكلف  انت  املدنية.   الإجراءات  ق�نون  من   5 الفقرة   )229( امل�دة  لحك�م  طبق�  املعجل 
رقم   مكتب    - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  ال�ص�رقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  ام�م   2021/4/26
)مكتب مدير الدعوى 11( عرب الوات�ص�ب 065024274 �صخ�صي� او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفق� به� ك�فة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة اي�م من ت�ريخ 

الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمه� اعاله - بو�صفك مدعي عليه.
حرر بت�ريخ  2021/4/19 - حرر بوا�صطة املوظف   

مكتب اخلدمات الق�سائية / �سمة اأحمد را�سد ال�سلمان 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - ال�سهم ملقاولت تركيب وحدات التكييف   
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000542/ 
اإىل املحكوم عليه : ال�صهم ملق�ولت تركيب وحدات التكييف - ال�ص�رقة الرولة 0529517367 

حيث انه بت�ريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�ص�لح املدعي 
املنفذ �ص�ن علي �صليم اخرت - اجلن�صية : ب�ك�صت�ين  

يف الق�صية امل�ص�ر اليه� اأعاله 
ومب� اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومب� ان 

احلكم املطلوب   تنفيذه ك�لآتي :  املجموع الكلي �ص�مال الر�صوم وامل�ص�ريف 11928  
لذلك انت مكلف بتنفيذ م� ج�ء يف ال�صند التنفيذي امل�ص�ر اليه اأعاله خالل )15( يوم� من ت�ريخ 
بحقك  �صتتخذ  املحكمة  ف�إن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  ح�لة  ويف  الإخط�ر.  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة ق�نون�.  
القا�سي / وليد خمي�ص عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�سارقة
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية    
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000214/ 

اإىل املحكوم عليه : عرف�ن �صوكت حممد �صوكت علي 
حيث انه بت�ريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�ص�لح املدعي 

املنفذ �صركة الطرف التج�رية )�س ذ م م( وميثله� مديره� / �صمري جواد نعمه ال�ص�يف  
يف الق�صية امل�ص�ر اليه� اأعاله 

ومب� اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومب� ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه ك�لآتي : املجموع الكلي �ص�مال الر�صوم وامل�ص�ريف 1379200 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ م� ج�ء يف ال�صند التنفيذي امل�ص�ر اليه اأعاله خالل )15( يوم� من ت�ريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  �صتتخذ بحقك  املحكمة  ف�إن  الإخط�ر.  ويف ح�لة تخلفك )م( عن ذلك  اإعالنكم بهذا   /

اجلربي املقررة ق�نون�.  
القا�سي / معت�سم احمد �سمري ابو �سادي 
حمكمة ال�سارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 
اعالن بيع  عقار بالن�سر   

فى الدعوى رقم  2017/1794 تنفيذ جتاري     
ط�لب التنفيذ: حبيب بنك اي جي زيوريخ 

عنوانه : اإم�رة دبي - بردبي - ام ال�صيف - �ص�رع ال�صيخ زايد - خمرج رقم )41( حمطة مرتو بنك اخلليج الأول 
املنفذ �صده : جودم ك��صرو م�ه�راج كي�صن ك��صرو - واآخرون - عنوانه : اإم�رة دبي - جممع دبي لال�صتثم�ر - بلوك 3 - 

م�صتودع رقم 16 في�س رقم 1 - �صركة ريالئبل انرتن��صيون�ل لتج�رة - ذ م م - ب�لر�ص�د 
منفذ �صده : �صركة ريالئبل انرتن��صيون�ل للتج�رة - منفذ �صده : جودم ك��صرو م�ه�راج كي�صن ك��صرو 

انه يف يوم الربع�ء املوافق 2021/5/5 ال�ص�عة 1.00 م�ص�ء ويف الي�م الثالث الت�لية ان اقت�صى احل�ل �صيجرى بيع 
اللكرتوين  موقعه�  وعلى  للمزادات  الم���رات  البيع)�صركة  به�  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن���ه  او�ص�فه  املو�صحة  العق�ر 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة  ايداع ت�أمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�ص��صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم ب�عرتا�صه معززا مب� يربره من م�صتندات 
قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة ب�مل�دة 301 من ق�نون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عط�وؤه ايداع 

ك�مل الثمن وامل�ص�ريف خالل ع�صرة اي�م الت�لية جلل�صة البيع. وفيم� يلي بي�ن او�ص�ف املمتلك�ت  : 
- املنطقة : اخلليج التج�ري - رقم الر�س 74 - رقم املبنى : ا - ا�صم املبنى : �صوبه� ايفوري 2 - رقم الوحدة 404 - 

امل�ص�حة : 138.43 مربع القيمة التقديرية : 1.192.037.00 درهم )ويب�ع لعلى عط�ء( 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 

اعالن بيع  عقار بالن�سر   
فى الدعوى رقم 2017/1794 تنفيذ جتاري     

ط�لب التنفيذ: حبيب بنك اي جي زيوريخ 
عنوانه : اإم�رة دبي - بردبي - ام ال�صيف - �ص�رع ال�صيخ زايد - خمرج رقم )41( حمطة مرتو بنك اخلليج الأول 

املنفذ �صده : �صركة ريالئبل انرتن��صيون�ل للتج�رة - واآخرون 
�صركة ريالئبل انرتن��صيون�ل لتج�رة - دبي - جممع دبي ال�صتثم�ر - بلوك )3( - م�صتودع رقم )16( في�س رقم )1( 

انه يف يوم الربع�ء املوافق 2021/5/5 ال�ص�عة 1.00 م�ص�ء ويف الي�م الثالث الت�لية ان اقت�صى احل�ل �صيجرى بيع 
اللكرتوين  موقعه�  وعلى  للمزادات  الم���رات  البيع)�صركة  به�  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن���ه  او�ص�فه  املو�صحة  العق�ر 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة  ايداع ت�أمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�ص��صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم ب�عرتا�صه معززا مب� يربره من م�صتندات 
قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة ب�مل�دة 301 من ق�نون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عط�وؤه ايداع 

ك�مل الثمن وامل�ص�ريف خالل ع�صرة اي�م الت�لية جلل�صة البيع. وفيم� يلي بي�ن او�ص�ف املمتلك�ت  : 
- املنطقة : اخلليج التج�ري - رقم الر�س 74 - رقم املبنى : ا - ا�صم املبنى : �صوبه� ايفوري 2 - رقم الوحدة 404 - 

امل�ص�حة : 138.43 مربع القيمة التقديرية : 1.192.037.00 درهم )ويب�ع لعلى عط�ء( 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2020/149 بيع عقار مرهون   
ط�لب التنفيذ: بنك الإم�رات دبي الوطني - �س م ع 

عنوانه : اإم�رة دبي - ديرة - �ص�رع بني ي��س - بجوار غرفة جت�رة و�صن�عة دبي - ه�تف رقم  04/3874225 -موب�يل رقم 
Email/maliklaw@Emirates.ae  -   055/7016552

املنفذ �صده : جمموعة ال�ص�م�صي )�س ذ م م(  - عنوانه :  اإم�رة ال�ص�رقة - املج�ز 2 - �ص�رع الوحدة - مق�بل �صيتي �صنرت ال�ص�رقة - 
 بن�ية املون�ليزا 5 - ط�بق امليزانني - ه�تف رقم 065556677 - موب�يل رقم 0506555258 - �س ب رقم )761 ال�ص�رقة( 
1.00 م�ص�ء ويف الي�م الثالث الت�لية ان اقت�صى احل�ل �صيجرى بيع العق�ر  انه يف يوم الربع�ء املوافق 2021/5/5 ال�ص�عة 
www.( الل��ك��رتوين  موقعه�  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم����رات  )�صركة  البيع  به�  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن����ه  او�ص�فه  املو�صحة 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع ت�أمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ص��صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم ب�عرتا�صه معززا مب� يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
ب�مل�دة 301 من ق�نون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عط�وؤه ايداع ك�مل الثمن وامل�ص�ريف خالل ع�صرة اي�م الت�لية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة اي�م الت�لية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزي�دة  
عن ع�صر الثمن على ان يقوم ب�يداع ك�مل الثمن املعرو�س وامل�صروف�ت خزينة املحكمة وفيم� يلي بي�ن او�ص�ف املمتلك�ت  : نوع 
العق�ر : قطعة ار�س وم� عليه� من بن�ء - رقم الر�س 91 - املنطقة : عود ميث� - امل�ص�حة : 4234.52 مرت مربع - التقييم : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   127،000،000
رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 
يف الدعوى رقم  2021/765 جتاري جزئي 

اإلكرتوب�نت�س لالإلكرتوميك�نيك - �س ذ م م    اأرم���  املعلن اليه / املدعي عليه� : �صركة 
بن�ء على تكليفن� من قبل حمكمة دبي املوقرة لعم�ل اخلربة املح��صبية يف الدعوى 
الث�لثة ع�صرا  وذل��ك يف مت���م   2021/5/4 املوافق  الثالث�ء  ي��وم  اع��اله فقد حددن� 
تطبيق  طريق  ع��ن  وذل��ك  بعد  ع��ن  املح��صبية  للخربة  الأول  الإج��ت��م���ع  لعقد  م��وع��دا 
ق�نون�  ميثلكم  من  او  ح�صوركم  ويطلب  الربن�مج  تثبيت  يرجى  ل��ذا   )ZOOM(
، للتوا�صل على  اإرف�ق ك�فة امل�صتندات املتعلقة ب�دلعوى  حل�صور الإجتم�ع املذكور مع 
 91153 04/5705773 �س ب رقم  04/5821333 وف�ك�س رقم  ه�تف رقم 

 expert@mazca.ae : دبي ، بريد اإلكرتوين -
 xlnc م�ز للمح��صبة الق�نونية - ع�صو موؤ�ص�صة يف

اخلبري املح��صبي/ د. م�صعل عبداهلل الزرعوين

دعوة حل�سور
اجتماع اخلربة املحا�سبية الأول مكرر

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان - حمكمة التنفيذ املدنية - الرمز احلديث للعقارات 
)جزئي(  مدين   AJCEXCIREA2017/ M0001629 اإخطار دفع يف الق�سية رقم

اإىل املحكوم عليه : الرمز احلديث للعق�رات  
حيث انه بت�ريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�ص�لح املدعي 

املنفذ دائرة الأمالك اخل��صة - اجلن�صية : الإم�رات العربية املتحدة  
يف الق�صية امل�ص�ر اليه� اأعاله. 

ومب� اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومب� 
ان احلكم املطلوب 

تنفيذه ك�لآتي : املجموع الكلي �ص�مال الر�صوم وامل�ص�ريف : 27648.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ م� ج�ء يف ال�صند التنفيذي امل�ص�ر اليه اأعاله خالل )15( يوم� من ت�ريخ 
بحقك  �صتتخذ  املحكمة  ف�إن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  ح�لة  ويف  الإخط�ر.   بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة ق�نون�.  
القا�سي / علي املهلبي      
حمكمة عجمان    

حمكمة التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

اأداء   اأمر   AJCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000337/ 
اإىل املحكوم عليه : 1 - مركز �صبال�س للتج�رة الع�مة - ذ م م   ، 2 - ع�دل بروانيده  

حيث انه بت�ريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�ص�لح املدعي 
املنفذ ا�صتمرار للتج�رة الع�مة - يف الق�صية امل�ص�ر اليه� اأعاله. 

ومب� اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، 
ومب� ان احلكم املطلوب 

تنفيذه ك�لآتي : املجموع الكلي �ص�مال الر�صوم وامل�ص�ريف : 11850.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ م� ج�ء يف ال�صند التنفيذي امل�ص�ر اليه اأعاله خالل )15( يوم� من 
ت�ريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخط�ر. ويف ح�لة تخلفك )م( عن ذلك ف�إن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة ق�نون�.  
القا�سي / عبداهلل املر�سدي         
حمكمة عجمان    
حمكمة التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 
وزارة العدل - حمكمة ال�سارقة البتدائية الحتادية

 ق�سم احلجوزات والبيوع
الق�سية التنفيذية رقم 1977 ل�سنة 2018 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�سرا(
املنفذ �صده / عبداهلل ج��صم دروي�س 

ل�ص�لح ط�لب التنفيذ / ح�صن ج��صم دروي�س ، بدرية ج��صم دروي�س ، �صريفة ج��صم دروي�س ، علي ج��صم دروي�س ، ن��صر ق��صم دروي�س 
، ف�طمة ج��صم دروي�س ، خليل ج��صم دروي�س ، حمد ج��صم دروي�س - تعلن حمكمة ال�ص�رقة الإبتدائية الإحت�دية للجميع ب�أنه �صينعقد 
مزاد علني على موقع الإم�رات للمزادات www.emiratesauction.ae يف مت�م ال�ص�عة الث�نية ع�صر ظهرا يوم الأربع�ء املوافق 
ح�ص�س  اربع  من  ح�صة   -  : الت�يل  النحو  على  واأو�ص�فهم�  اأدن�ه  املبينني  العق�رين  يف  �صده  املنفذ  ح�صة  لبيع  وذلك   ،2021/5/5
مليون  درهم )ثالثة   3.560.000 للح�صة  بداية  ب�صعر   ، ال�ص�رقة  ب�إم�رة   3 املج�ز  رقم )446/ج( ملك مبنطقة  العق�ر قطعة  يف 
مبنطقة  ملك   )66( رقم  قطعة  العق�ر  يف  ح�ص�س  ثم�نية  من  ح�صة   - ف�ص�ء   ار�س  عن  عب�رة  وهو  درهم(  الف  و�صتون  وخم�صم�ئة 
ال�صن�عية 4 ب�إم�رة ال�ص�رقة ، ب�صعر بداية للح�صة : 8.670.000 درهم )ثم�نية ماليني و�صتم�ئة و�صبعون الف درهم( وهو عب�رة عن 
بن�يتني )ار�صي + اربع طوابق( + �صربتني )�صربة مق�صمة اىل 14 وحدة + مزانني ب�صبعة وحدات وال�صربة الخرى مقيمة اىل 16 وحدة 
+ مزانني بثم�نية وحدات( + غرفة حمول وكهرب�ء وح�ر�س.  يتوجب على الراغب ب�لإ�صرتاك ب�ملزايدة ان يتقدم مبوجب �صيك م�صدق 
او ال�صتف�ص�ر عن ذلك مراجعة ق�صم احلجوزات والبيوع ب�ملحكمة  ب�ل�صراء  املقدر للعق�ر.  فعلى من يرغب  الثمن  20% من  بقيمة 
له  من  كل  وعلى  البيع.  موعد  قبل  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  لالإم�رات  اللكرتوين  املوقع  او 

اعرتا�س التقدم ب�عرتا�صه معززا اإي�ه مب� يربره من م�صتندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأي�م على الأقل. 
عن / رئي�ص ق�سم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

اعالن حكم بالن�سر
�سادر من حمكمة ال�سارقة الإحتادية الإبتدائية 

 2020/4284 مدين )جزئي(    
املرفوعة من املدعية / رمي حممد كلزيه 

�صد املدعي عليهم� / 1- غ�ده عدن�ن  احل�صني - �صورية اجلن�صية 
اجلن�صية  �صوري   - العنق  حممد  امين   -2

نعلمك ب�أنه قد �صدر بحقك يف الدعوى امل�ص�ر اليه� القرار املبني اأدن�ه. 
حكمت املحكمة مبث�بة احل�صوري : 

30000 درهم )ثالثني الف  ب�لزام املدعي عليهم� مت�ص�منني ب�ن يوؤدي� للمدعية مبلغ 
نه�ئي�  احلكم  �صريورة  ت�ريخ  من  املبلغ  ذلك  5% على  بواقع  الق�نونية  والف�ئدة  درهم( 
وحتى مت�م ال�صداد وعلى األ يج�وز اأ�صل الدين والزمت املدعي عليهم� ب�لر�صوم وامل�ص�ريف 

ومبلغ ثالثم�ئة درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 
 اعالن بالن�سر

يف  الإ�ستئناف رقم 305/2021/891 اإ�ستئناف جتاري  
مو�صوع الإ�صتئن�ف : اإ�صتئن�ف احلكم ال�ص�در يف الدعوى رقم 3486/2020 جت�ري 

جزئي والر�صوم وامل�ص�ريف والتع�ب.   
ط�لب الإعالن : زيبينج زه�جن - �صفته ب�لق�صية : م�صت�أنف

املطلوب اإعالنه: 1- حممد ابل لئ�س �صودرى  - �صفته  ب�لق�صية : م�صت�أنف �صده.
جمهول حمل الإق�مة 

رق��م 3486/2020 جت�ري  ب���ل��دع��وى  ال�����ص���در  ا�صت�أنف احل��ك��م  ق��د   : الإع����الن  م��و���ص��وع 
جزئي.  وحددت له� جل�صه يوم الثالث�ء املوافق 2021/5/4 ال�ص�عة 10.30 �صب�ح� بق�عة 
تخلفكم  ح�ل  ويف  ق�نوني�  ميثلكم  من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه  بعد  عن  التق��صي 

�صتجري حم�كمتكم غي�بي�.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية    
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000530/ 

اإىل املحكوم عليه : �صركة جرين لين ل�صن�عة ديكور اليخوت - ذ م م 
حيث انه بت�ريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�ص�لح املدعي 

املنفذ كوراتيك�را ب�بو    يف الق�صية امل�ص�ر اليه� اأعاله 
ومب� اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومب� ان احلكم 
، ب�لإ�ص�فة لتذكرة  28093 درهم  الر�صوم وامل�ص�ريف  الكلي �ص�مال  املطلوب   تنفيذه ك�لآتي : املجموع 

العودة لوطنه او قيمته� نقدا م� مل يكن قد التحق بخدمة رب عمل اخر 
لذلك انت مكلف بتنفيذ م� ج�ء يف ال�صند التنفيذي امل�ص�ر اليه اأعاله خالل )15( يوم� من ت�ريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  �صتتخذ بحقك  املحكمة  ف�إن  الإخط�ر.  ويف ح�لة تخلفك )م( عن ذلك  اإعالنكم بهذا   /

اجلربي املقررة ق�نون�.  
القا�سي / وائل احمد عبداهلل 
حمكمة ال�سارقة
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/3645(
املنذر : املنذر : �صركة اإم بي اإم العق�رية ذ م م - اجلن�صية : الإم�رات 

املنذر اإليه� : كرانت اأوريلويي اوجو - اجلن�صية : نيجريي� 
عليه�  وتنبه  حقه�  ف�ي  ق�نون��  مفعول�ه  لنف�ذ  اإليهم�  املنذر  اإىل  الإن���ذار  ه��ذا  املنذرة  توجه   : املو�صوع 
 – اخليم�ه  راأ���س  اإم��رة   : والك��ئن   1000867 رق�م  ب�لعق�د  املوؤجرة  العني  اخ�الء   -  1 ب�صرورة 
SLDI ال�صيحي وت�صليمه�  9 اململوك ايل  – فيال رقم  17اأ  منطقة الق�ص�دات - قطعة الق�صيمه : 
الإيج�ريه  القيمه  �صداد   -  2  - التع�قد  التي ك�نت عليه� عند  ال�صواغل وب�حل�لة  للمنذره خ�لية من 
من بداية العقد  2017/9/1 اىل 2018/8/31 -3 - �صداد القيمة اليج�رية عنه� بداأ من ت�ريخ 
نه�ية العقد الواقع يف2018/8/31 حتي الإخالء والت�صليم الفعلي بواقع 32،000 درهم )اإثن�ن 
وثالثون الف درهم( �صنوي� م�صتحقة ال�صداد فورا - 4 - بتقدمي �صه�دة براءة ذمة من امل�ء والكهرب�ء 
وذلك خالل موعد اأق�ص�ه خم�صة ع�صر ي�وم م�ن ت��ريخ ا�صتالمكم النذار وال �صت�صطر ال�صركة املنذرة 

اتخ�ذ ك�فة الإجراءات  الق�نونية قبلكم مع حفظ ك�فة حقوق املنذرة الأخرى قبلكم دون ح�صر 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/3651(

املنذر : م�صرف ال�ص�رقة ال�صالمي �س.م.ع 
املنذر اإليه : عبدالعزيز عبدالرحمن فولذ ح�صن

للم�صرف مبلغ وقدره  ي�صدد  ب����أن  وينبه عليه  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  اإىل  الإن����ذار  ه��ذا  امل��ن��ذر  ي��وج��ه   : امل��و���ص��وع 
ثم�نية و�صتون األف� وم�ئت�ن وت�صعة واأربعون درهم� و�صتة وثم�نون ف�صال عن اأداء م�   68،249،86
هو ن�صبة 1% من مبلغ 68،249،86 من ت�ريخ 2020/2/1 وحتى ال�صداد الت�م مع حق امل�صرف 
يف التعوي�س املن��صب اجل�بر لالأ�صرار التي حلقت به عم� ف�ته من ك�صب وم� حلقه من خ�ص�رة والذي 
يقدره املدعي مببلغ 10،000،00 ع�صرة اآلف درهم وذلك نتيجة تخلفه عن �صداد الأق�ص�ط امل�صتحقة 
ا�صتالم  2012/9/25 وذلك يف خالل )15( خم�صة ع�صر يوم� من ت�ريخ  عن عقد مرابحة م��وؤرخ 
املنذر اليه لهذا التكليف ب�لوف�ء واإل �صي�صطر امل�صرف )املنذر( اىل اتخ�ذ ك�فة الإج��راءات الق�نونية 
املقررة جت�ه املنذر اليه ملط�لبته ب�ل�صداد ومنه� ا�صت�صدار اأمر اأداء بك�مل املبلغ امل�صتحق، مع حف�س ك�فة 

حقوق امل�صرف)املنذر( الأخرى قبل املنذر اليه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/3644(

املنذر/الفتح للتج�رة الع�ملية ذ م م - اجلن�صية الم�رات
املنذر اإليه الأول/ط�ئف املدينة للمق�ولت �س ذ م م  - املنذر اإليه الث�ين/ع�ص�م الدين حيدر م�دي� 

الأول اإليه  املنذر  ال�صركة  ممثل  ب�صفته   - الهند  – اجلن�صية 
املو�صوع : توج�ه املن�ذرة هذا الإنذار اإىل املن�ذر اإليهم�� لنف��ذ مفعول�ه ق�نون��ً ف�ي حقهم�� وتنبه عليهم� 
امل�صتحق   100031 برقم  الأول  ال�ص�يك  ذمتهم��  ف�ي  امل�صتحقه  ال�صيكني  قيم�ة  �ص�داد  ب�صرورة 
 2019/7/31 بت��ريخ  امل�ص�تحق   100030 ب�رقم  الث��ن�ي  ال�ص�ي�ك  و   2019/8/31 بت��ريخ 
اأربعم�ئة  ال��ف  وثم�نون  ت�صعة  مئتني  دره��م(   289،458،74( مببلغ  ن��ور  بنك  على  وامل�صحوبة 
امليع�د  ال�صداد يف  الت�أخري يف  الق�نونية عن  اربعة و�صبعون فل�ص� والفوائد  ثم�نية وخم�صون درهم 
والتعوي�ص�ت امل�صتحقة يف موعد غ�يته خم�صة اأي�م من ت�ريخ الإنذار والإ �صي�صطر اإىل اإتخ�ذ ك�فة 

الإجراءات الق�نونية فيه� مع حفظ ك�فة حقوق املنذر الأخرى قبلكم   
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/3648(

املنذر : �صركة اإم بي اإم العق�رية ذ م م - اجلن�صية : الإم�رات 
املنذر اإليه� : حن�ن اأحمد �ص�مل ب�حمرز - اجلن�صيه : كيني�

املو�صوع : توجه املنذرة هذا الإنذار اإىل املنذر اإليهم� لنف�ذ مفعوله ق�نون� يف حقه� وتنبه عليه� .....
اخالء العني املوؤجرة ب�لعقد رقم 1000185 ب�لعق�ر الك�ئن: اإم�رة راأ�س اخليمه - منطقة الق�صدات 
- قطعة الق�صيمه : 17اأ - فيال رق�م 10 - اململ�وك ال�ي �ص�مية ال�صيحي وت�صليمه� للمن�ذره خ�لي�ة م�ن 
ال�صيك�ت  قيمة  الإيج�ريه عن  القيمه  �صداد   -  2  - التع�قد  عند  عليه�  ك�نت  التي  وب�حل�لة  ال�صواغل 
ال��واق��ع يف  العقد  ت���ري��خ نه�ية  ب��داأ م��ن  القيمة الي��ج���ري��ة عنه�  ���ص��داد   -  3  - 23320 دره��م  مببلغ 
درهم )اإثن�ن وثالثون الف درهم(   32،000 بواقع  الفعلي  والت�صليم  الإخالء  2018/8/14 حت�ى 
امل�ء والكهرب�ء وذلك خالل موعد  4 - بتقدمي �صه�دة براءة ذمة من  �صنوي� م�صتحقة ال�صداد فورا - 
ك�فة  ات��خ���ذ  امل��ن��ذرة  ال�صركة  �صت�صطر  وال  الن���ذار.  ا�صتالمكم  ت��ريخ  م�ن  ي�وم  ع�صر  خم�صة  اأق�ص�ه 

الجراءات الق�نونية قبلكم مع حفظ ك�فة حقوق املنذرة الأخرى قبلكم دون ح�صر
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 
اأداء   اأمر    SHCAPCICPL2021 /0000154 يف  الدعوى رقم

بالن�سر وعلى لوحة اإعالنات املحكمة 
امل�صت�أنف �صده : عم�ر حممد كم�ل زيني 

عنوانه : اإم�رة عجم�ن - �صن�عية عجم�ن - �ص�رع وا�صط - برج بوابة عجم�ن - مق�بل حمطة 
وا�صط احلرارية - الدور الأول - �صقة رقم 105 

ليكن معلوم� لديك اأن امل�صت�أنف : حممود حممد �صم�ن 
 /0000154 قد ا�صت�أنف احلكم ال�ص�در بت�ريخ .../.../..20 ، يف  الدعوى الإبتدائية رقم 

اأداء.  اأمر   - املدنية  الإ�صتئن�ف  حمكمة    SHCAPCICPL2021
فيقت�صي ح�صورك او ح�صور من ميثلك ام�م حمكمة ال�ص�رقة بدار الق�ص�ء ...... يوم ....... 
عدم  ح�لة  ويف  بين�ت  من  لديك  م�  وتقدمي  �صب�ح�   9.00 ال�ص�عة   2021/5/2 املوافق 

ح�صورك او ح�صور من ميثلك ق�نون� ف�صتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�سائية 
ناهد �سدقي عبداملنعم 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0001331 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : )1( �صركة حمي الدين لالعم�ل اخل�صبية )ذ م م(  
جمهول حمل الإق�مة : اإم�رة عجم�ن املنطقة ال�صن�عية اجلديدة �ص�رع 56 مبنى حمي الدين 
0506463855 ه�تف ار�صي  لالأعم�ل اخل�صبية ب�لقرب من غ�ز الإم�رات ه�تف متحرك 

عجم�ن(  2853( ب  �س   067437294 رقم  ف�ك�س   067437032
انت مكلف ب�حل�صور بجل�صة 2021/4/29 اأم�م مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجم�ن املحكمة 
الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 8( �صخ�صي� او بوا�صطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفق� به� ك�فة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
بو�صفك مدعي   - اعاله  رقمه�  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�صر  ت�ريخ  اي�م من  ع�صرة 

عليه.  حرر بت�ريخ  2021/4/18 م   
مدير اخلدمات الق�سائية      
خلود �سامل ال�سويدي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�صم ال�صركة : �شهناز هوم كري - �ض ذ م م  
رقم الرخ�صة : 700379 العنوان : نخيل - املدينة - الع�ملية - دبي 

IC1-ENG-X10-S12  ال�صكل الق�نوين: ذات م�صئولية حمدودة رقم 
القيد ب�ل�صجل التج�ري : 1127177 تعلن دائرة التنمية القت�ص�دية بدبي 
ال��واردة اعاله وذلك مبوجب  ب�ل�صركة  الغ�ء الرتخي�س اخل��س  ب�نه�ب�صدد 
الجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة  وعلى من لديه اي اعرتا�س التقدم اىل 

دائرة التنمية القت�ص�دية بدبي من خالل الربيد اللكرتوين
معه  مرفق�   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�صر  ت�ريخ  يوم� من  وذل��ك خالل )15(  الثبوتية  والوراق  امل�صتندات  ك�فة 

هذا العالن.
 دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2057/2021/209 تنفيذ عمايل 
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ص�در يف الدعوى العم�لية رقم 2019/1814 عم�يل جزئي ، 
ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 323.608.72 درهم( ، ل�ص�لح الع�مل ومبلغ )5020( درهم ر�صوم 

ل�ص�لح املحكمة 
ط�لب الإعالن : حممد ابراهيم ال�صغري ابراهيم  - �صفته ب�لق�صية : ط�لب التنفيذ   وميثله: 

عبدالرحمن حممد عبدالرحمن ال�صره�ن النعيمي - �صفته ب�لق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- ور�صة الم�رات ل�صالح معدات مي�دين الرم�ية - �صفته ب�لق�صية : منفذ 

�صده -  جمهول حمل الإق�مة 
مو�صوع الإعالن : قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )328628،72( درهم اىل ط�لب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ب�ل�ص�فة اىل مبلغ )5020( 
درهم ر�صوم خلزينة املحكمة ، وعليه ف�ن املحكمة �صتب��صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف ح�لة 

عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل )15( يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 
اعالن اأمر اأداء بالن�سر

 2023/2021/60 اأمر اأداء  
تف��صيل الإعالن ب�لن�صر

اىل املدعي عليه / 1- ط�رق مدحت حممد ال�ص�ل
مب� ان املدعي / م�ي� خ�لد عالء الدين  

طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بت�ريخ 2021/3/30 
الزام املدعي عليه ب�ن يوؤدي للمدعية مبلغ م�ئة الف درهم والف�ئدة الق�نونية 
بواقع 5% من ت�ريخ ال�صتحق�ق احل��صل يف 2020/12/23 وحتى مت�م ال�صداد 
وب�لزامه ب�مل�صروف�ت ومببلغ الف درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة. ولكم احلق يف 

اإ�صتئن�ف الأمر خالل 15 يوم من اليوم الت�يل لن�صر هذا العالن.
رئي�ص الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 

 اإخطار عديل بالوفاء 
برقم املحرر 2021/09295

املخط�ر/ حممد ن�صر اهلل دامدا فقيه - هندي اجلن�صية ويحمل بط�قة هويه رقم 784196837250305 
ب�صفته م�لك يف الرخ�صة امل�صم�ه )�صيدلية اجلمهور ب�لذيد( �ص�درة من دائرة التنمية القت�ص�دية ب�ل�ص�رقة 

برقم)18005( العن�وان / ال�ص�رقة - املنطقة الق��صمية رقم اله�ئف/ 0506267714
املخطر اإليه / ابراهيم حمدان ابراهيم حمدان النقبي - اإم�راتي اجلن�صية

يحمل بط�قة هوية رقم 784197262583277 
العن�وان ال�ص�رقة - خورف�ك�ن - ه�تف رقم/ 0509991621

املو�صوع / اإخط�ر عديل ب��صتدع�ء للح�صور ام�م دائرة التنمية القت�ص�دية لمت�م بع�س الجراءات
برقم  املرخ�صة  ب�لذيد(  اجلمهور  )�صيدلية  التج�رية  الرخ�صة  يف  خدم�ت  وكيل  هو  اليه  املخطر  اإن  وحيث 

)18005( وحيث ان املخطر اليه ميتنع عن احل�صور اىل دائرة التنمية القت�ص�دية لكم�ل اجراءات التن�زل
وعليه ف�ن املخطر يعلن املخطر اليه ب�صرورة احل�صور ام�م دائرة التنمية القت�ص�دية للنظر يف مو�صوع التوقيع 

وعليه يلتم�س املخطر من �صع�دة الك�تب العدل ب�ل�ص�رقة اخط�ركم بهذا ر�صمي�
واطلب من ال�صيد الك�تب العدل التوثيق على هذا الإخط�ر للعلم مب� ج�ء به. وهذا اإخط�ر من� بذلك

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 
 اإنذار عديل  

برقم املحرر 2021/11712
املنذر / يو�صف دي�ب الدنف / لبن�ين اجلن�صية واحمل رخ�صة قي�دة رقم )1500058(

العنوان / ال�ص�رقة - اخل�ن -  ه�تف / 0501321147
املنذر اليه / عالء حممد ال�صح�دات �صوري اجلن�صية - عنوانه / اأبوظبي - )ك�فتريي� وم�ص�وي �ص�م العز ( 

ه�تف رقم : 0528000420
املو�صوع / تكليف ب�لوف�ء مببلغ 100.000 درهم

ينذر املنذر املنذر اليه ب�نه ا�صدر له ال�صبك رقم 24 امل�صحوب على بنك امل�صرق مببلغ )100.000 درهم( مئة الف درهم - موؤرخ يف
ح�ولن� ت�صهيال لكم يف ال�صداد ب�لطرق الودية ورغم كل املح�ولت الودية ورغم كل املح�ولت الودية ال انه� مل تفلح   2018/6/20

ومل ت�صفر عن اي خطوة جدية من املنذر اليه نحو ال�صداد 
وعليه وحيث ان املط�لب�ت الودية املتكررة مل تنجح ولذلك ف�ن املنذر ينذر املنذر اليه ب�صرعة �صداد هذا الدين خالل مهلة ق�نونية �صبعة 
اي�م وال ف�نه �صوف يلج� للق�ص�ء لقت�ص�ء حقه لديه وا�صت�صدار امر اداء من ق��صي المور امل�صتعجلة مبوجب املواد )143 – 144 من 
ق�نون الجراءات املدنية رقم )11( ل�ص��نة 1992( وذلك اعم�ل لن�صو�س الق�نون ومنه� ن�س امل�دة 338 من ق�نون املع�مالت املدنية 
رقم )5(  �صنة 1985 وتعديالته والتي تن�س )يجب وف�ء احلق متى ا�صتوفى �صروط ا�صتحق�قه الق�نونية - ف�ن تخلف املدين وجب 

تنفيذه جربا عليه تنفيذا عيني� او تعوي�صي� طبق�  للن�صو�س الق�نونية( 
وذلك ، ف�ن املندر ينذر املندر اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )100.000 درهم( فقط م�ئة الف درهم ل غري وذلك يف ع�صون �صبعة 
اي�م واإل �صوف ن�صطر ا�صفني ب�تخ�ذ الجراءات الق�نونية �صدكم طبق� للق�نون مع الزامكم ب�لر�صوم وامل�صروف�ت ومق�بل اتع�ب املح�م�ة 

مع حفظ حقوق املنذر الخرى برج�ء اتخ�ذ م� يلزم لل�صداد الين� خالل املدة املذكورة اعاله. 
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة ال�سارقة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
م�ستعجل  SHCFICIINJ2021 /0002013 يف  الدعوى رقم

اىل : احمد �صعيد عمري على الظ�هري 
جمهول حمل الإق�مة : ام�ره ال�ص�رقه الرمث�ء �ص�رع رقم 3 رقم اله�تف 0502707070

نعلمكم ب�أن املدعي )ة( / الق�صر اجلميل ملق�ولت البن�ء ذ.م.م العنوان / حمل الإق�مة: العنوان : ال�ص�رقة - مويلح التج�رية - خلف 
0528585376 رقم اله�تف :  G3 - ملك يو�صف حممد علي حممد الر�صيد اله�تف :  �ص�رع ال�صيخ حممد بن زايد - �صقة رقم 
اأعاله للمط�لبة ب��� :  تلتم�س املدعية من املحكمة املوقرة: اول ً: -قبول الدعوى وحتديد  املذكورة  الدعوى  اأق�م  قد   565548005
اأقرب موعد جل�صة لنظره� واإعالن املدعى عليهم� ب�صورة عنه�. ث�ني� ً: - بعد الطالع والثبوت احلكم بندب خبري هند�صي �ص�حب الدور 
تكون مهمته بعد الطالع على اوراق الدعوى وم�صتنداته� وعقد املق�ولة مو�صوع العقد والنتق�ل اإىل موقع عقد املق�ولة وامل�صروع وذلك 
املب�لغ  املق�ولة وبي�ن  املتع�قد عليه� وقيمتيه� بح�صب عقد  املدعية ون�صبته� من جمموع الأعم�ل  التي مت تنفيذه� من  لبي�ن الأعم�ل 
املتبقية بذمة املدعى عليه ل�ص�لح املدعية من قيمة التع�قد ب�لإ�ص�فة اىل فروق ال�صع�ر وكذلك العم�ل ال�ص�فية التي ق�مت املدعية 
بتنفيذه� للم�صروع وبي�ن اخل�ص�ئر والأ�صرار التي حلقت ب�ملدعية نتيجة ت�أخر املدعى عليهم� عن �صداد الدفع�ت املرت�صدة بذمته� وبي�ن 
املدعى  اإلزام  ث�لث�:  التع�قدية.  ب�لتزام�ته  الوف�ء  املدعى عليهم� عن  املدعية من ك�صب وم� حلق به� من �صرر نتيجة تق�ع�س  م� ف�ت 
عليهم� ب�لر�صوم وامل�ص�ريف ومق�بل اأتع�ب املح�م�ة.  لذا يتوجب عليكم احل�صور اأم�م الدائرة دائرة امل�صتعجلة الث�نية حمكمة ال�ص�رقة 
�صب�ح يوم ....... املوافق 2021/4/29 ال�ص�عة 9.00  لتقدمي م� لديكم من دف�ع وم�صتندات ، ويف ح�لة عدم ح�صوركم اأو اإر�ص�ل وكيل 

معتمد ينوب عنكم ف�إن املحكمة �صتب��صر الإجراءات الق�نونية يف غي�بكم.
حرر بت�ريخ 2021/4/22 م 

مكتب اخلدمات الق�سائية 
حامد عبداحلميد 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 

اإعلن للح�شور
اأمام اخلبري املحا�شبي/الدكتور حممد اإ�شماعيل عبد اهلل الزرعوين

املنتدب يف الدعوى رقم 646 / 2021 جتاري جزئي
دبي  حمكمة  قبل  من  اأعاله  املذكورة  الدعوى  يف  ال�ص�در  التمهيدي  احلكم  على  بن�ء 
الإبتدائية ، واملرفوعة من قبل / م�ص�ر �صليو�صنز �س.م.ع، �صد املدعى عليه�/ �صركة �صقر 
الإم�رات الكهروميك�نيكي�ة ايفيك�و ذ.م.م، يتعني على ال�صركة امل�دعى عليه�� اأو م�ن ميثله�� 
ق�نون��ً احل�صور خالل اأ�صبوع من ت�ريخ ن�صر هذا الإعالن لدى مكتب اخلبري احل�ص�بي 
املعني يف الدعوى املذكور اأعاله - على العنوان الت�يل مكتب ت�ص�رترد دبي الك�ئن ب�إم�رة 
– مكتب رقم  الأول  الدور   - التج�ري  دبي  بنك  – بن�ية  ال�صديق  اأبوبكر  �ص�رع   - دبي 
)101( ه�تف : 04/2727123  - 04/2727112  ف�ك�س 04/2727101 ، 

وتق�دمي ك�ف�ة الوث��ئق التي توؤيد موقفكم ودف�عكم يف الدعوى. 

اإجتماع خربة 

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/3590(

املنذر : م�صرف اأبوظبي الإ�صالمي - �س.م.ع - الإم�رات 
املنذر اإليه : �ص�مل حمد حممد ح�صن ال�صيب�ين الكتبي - اجلن�صية الإم�رات

املو�صوع : يوجه املنذر هذا الإنذار اإىل املنذر اإليه لنف�ذ مفعوله ق�نون�ً يف حقه وينبه عليه ب�صرورة �صداد 
درهم�ً  و�صبعون  و�صبعه  وم�ئة  األف�  و�صتون  واثنني  وثالثم�ئة  )مليون  درهم�   1،362،177.60 مبلغ 
و�صتون فل�ص�ً( املرت�صد يف ذمته� نتيجة تخلفه عن �صداد الأق�ص�ط املتفق عليه� يف تواريخ ا�صتحق�قه� عن 
 Aluminum High عقد بيع مرابحة �صلع دولية موؤرخ 2017/5/4 عب�رة عن )و�صف ال�صلعه
 2،800.00 الكلية التي مقداره�  MT97.57( وهي ح�صة �ص�ئعة من الكمية  الكمية   -  Grade
اإىل مبلغ  ب�لإ�ص�فة   850684  62732 به�  اخل��صة  التخزين  اأرق�م  ملكيته�/اأو  �صه�دة  رقم   MT
عم� ف�ته من ك�صب وم� حلقه من خ�ص�رة وذلك خالل خم�صة اأي�م من  للمنذر  تعوي�ص�ً  درهم   20،000
ت�ريخ ا�صتالم هذا الإنذار وال �صي�صطر املنذر اىل اتخ�ذ ك�فة الإجراءات الق�نونية الالزمة قبلكم لقت�ص�ء 

حقه ، مع حفظ ك�فة حقوق املنذر الأخرى ، من اأي نوع ك�نت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/3747(

املنذر / جين�س اليك�س بوتوم�ن� جو�صيف �ص�ندي – هندي اجلن�صية
املنذر اإليه / ريجي فريجي�صي جون – هندي اجلن�صية

ومقداره�  ذمته  يف  املرت�صدة  املديونية  ب�صداد  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
اإم�راتي� ل  درهم�  األف  و�صتون  اإم�راتي )ثالثم�ئة  درهم   360،000
غري( ب�لإ�ص�فة اإىل 12% ف�ئدة ق�نونية �صنوية من ت�ريخ ال�صتحق�ق 
وحتى ال�صداد الت�م وذلك يف مدة اأق�ص�ه� خم�صة اأي�م من ت�ريخ الإعالن، 
اإليه� مب� حلق املنذر من اأ�صرار  مع حفظ حق املنذر يف مط�لبة املنذر 

م�دية ومعنوية اأو م� ي�صتجد من اأ�صرار.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/3665(

رقم املحرر 25257/1/2021
املنذر : اأميك�س )ال�صرق الأو�صط( �س.م.ب )م( - الم�رات )اأمريك�ن اك�صرب�س �ص�بق�(

املنذر اإليه : رامز �صرف�وي - جزائري اجلن�صية
اإلي�ه من ح�ص�به امل�صريف لدى بنك راأ�س اخليمة الوطني �صيك ل�ص�لح املنذرة ال�صيك  1( �صحب املنذر 
رقم )350376( الب�لغة قيمته 14600 درهم )اأربعة ع�صر الف� و�صتم�ئة درهم( امل�صتحق الدفع 

يف 2015/3/22 
�ص�لف الذكر عن�د تقدمي�ه لل�ص�رف دون الوف�ء مبق�بل�ه ب�ص�بب غلق احل�ص�ب.  ال�ص�يك  اإرت�د   )2

عليه
ف�إن املنذرة توج�ه هذا الإنذار لتكليف املنذر اإلي�ه للوف�ء بقيم�ة ال�صيك �ص�لف الذكر الب�لغة 14600 
درهم )اأربعة ع�صر األف و�صتم�ئة درهم( خالل خم�ص�ة اأي��م عم�ل م�ن ت�ريخ ت�صلمه لهذا الإنذار حتت 

ط�ئلة اإتخ�ذ الإجراءات الق�نونية للمط�لبة بهذا الدين وفوائده والر�صوم الق�ص�ئية وامل�ص�ريف.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/3746(
املخطر : احمد علي ح�صن الزرعوين

وميثله ب�لتوقيع اأحمد احل�صيني عبداملنعم ال�صويني مبوجب وك�لة م�صدقة اأ�صول ب�لك�تب العدل 
يف دبي مبحرر رقم )2017/1/159588( بت�ريخ 2017/7/19 

املخطر اليه : زاهر ج�ن للخدم�ت الفنية - �س ذ م م  - رخ�صة جت�رية رقم 826075 
بت�ريخ �ص�بق ا�صت�أجر املخطر اليه من املخطر املكتب رقم )401( ، الك�ئن يف بن�ية الرباحة والق�ئمة 
مبوجب  بدبي،  املرر  منطقة  يف   )117  -  666( البلدية  رقم   -  )242( رقم  اأر�س  قطعة  على 
بدل  ب�صداد  الخط�ر  ف�إنن� نخطركم مبوجب هذا   2020/4/30 بت�ريخ  فعلي�  انتهي  ايج�ر  عقد 
وخم�صم�ئة  األف  ع�صر  ثالثة   )13،500( مبلغ  بواقع  للمخطر  اليج�ر  عقد  عن  املت�أخر  اليج�ر 
هم عن الفرتة اليج�رية من ت�ريخ 2020/1/3 وحتى ت�ريخ 2020/4/30 وذلك خالل مدة 
اأق�ص�ه� خم�صة اي�م من ا�صتالمكم لإخط�ر امل�ثل وفق املقرر ب�صريح امل�دة )25/اأ( من الق�نون رقم 
�صن�صطر اأ�صفني ايل اتخ�ذ الإجراءات الق�نونية بحقكم ملط�لبتكم ب�صداد املت�أخر  وال    ،2008/33

من بدل اليج�ر، مع الزامكم ب�لر�صوم وامل�صروف�ت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/3763(

املنذر : بنك ابوظبي التج�ري
ابوظبي  بنك  بن�يه   1 رقم  بن�يه  للتعهيد  دبي  منطقه   - املن�مه  �ص�رع   ، دبي  ام�رة   -: عنوانه 
contactus@  : اللكرتوين  الربيد    042959506 رقم  ه�تف   - الث�ين  الط�بق  التج�ري 
lawfirmint.net بوك�لة املح�مي/ عبد اهلل حمد عمران ال�ص�م�صي وينوب عنه ب�لتوقيع / طه 

هديوه راغب الع��صي مبوجب الوك�لة رقم 2020/1/191564 
املندر اليه : ح�صني عبدالرحمن عبداهلل ح�صني امل�صرب - ام�راتي اجلن�صية

املو�صوع : اإعالن ب�لن�صر اإنذار عديل
ينذر املنذر / املنذر اإليه ب�صداد مبلغ )386،628،00( درهم وذلك خالل مدة اأق�ص�ه� خم�صة اأي�م 
من ت�ريخ ا�صتالمه الإنذار ، واإل �صوف ي�صطر املنذر لتخ�ذ ك�فة الإجراءات الق�نونية التي حتفظ له 
حقه مب� فيه� اإق�مة الدعوى الق�ص�ئية وا�صت�صدار اأمر الأداء للمط�لبة ب�ملبلغ ب�لإ�ص�فة اإىل الفوائد 

الق�نونية مع حتميله ك�فة ر�صوم وم�ص�ريف التق��صي واأتع�ب املح�م�ة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/3667(

رقم املحرر 25257/1/2021
املنذر : اأميك�س )ال�صرق الأو�صط( �س.م.ب )م( - الم�رات )اأمريك�ن اك�صرب�س �ص�بق�(

املنذر اإليه : بدر ح�صني عمر عبداهلل ب��صويد - اإم�راتي اجلن�صية
ال�صيك  املنذرة  ل�ص�لح  �صيك  الإ�صالمي  ن�ور  بنك  لدى  امل�صريف  ح�ص�به  من  اإلي�ه  املنذر  �صحب   )1
يف  الدفع  امل�صتحق  درهم(  األف  ع�صر  )�صتة  درهم   16،000 قيمته  الب�لغة   )10007( رقم 

 2013/12/23
�ص�لف الذكر عن�د تقدمي�ه لل�ص�رف دون الوف�ء مبق�بل�ه ب�ص�بب غلق احل�ص�ب.  ال�ص�يك  اإرت�د   )2

عليه
ف�إن املنذرة توج�ه هذا الإنذار لتكليف املنذر اإلي�ه للوف�ء بقيم�ة ال�صيك �ص�لف الذكر الب�لغة 16،000 
درهم )�صتة ع�صر األف درهم( خالل خم�ص�ة اأي��م عم�ل م�ن ت�ريخ ت�صلمه لهذا الإنذار حتت ط�ئلة اإتخ�ذ 

الإجراءات الق�نونية للمط�لبة بهذا الدين وفوائده والر�صوم الق�ص�ئية وامل�ص�ريف.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2021/1/3734(
املنذر / ا�س بي كيه للعق�رات

املنذر اليه : �صت�ر روز خلدم�ت التعهدات ال�صحية و العالجية
ف�ن املنذر ينبه على املنذر اليه ب�لتي

  2021/3/25 وحتى   2020/9/22 من  للفرته  درهم   100000 مبلغ  امل�صتحق  �صداد   )1
30 يوم� من  2021/3/36 حتى ت�ريخ ال�صداد  وذلك خالل  وم� ي�صتجد من ايج�ر من ت�ريخ  

ا�صتالمه هذا النذار .
دفع اليج�ر وت�صليم العني للمنذر خ�ليه من ال�صواغل مع  امل�صت�جره يف ح�لة عدم  العني  2( اخالء 

�صداد فواتري الكهرب�ء وامل�ء وتزويدن� ب�ملخ�ل�صه.
3( و بخالف ذلك �صي�صطر املنذر لتخ�ذ ك�فة الجراءات الق�نونيه بحفظ حقوقه والزام املنذر اليه 

جربا ب�صداد املبلغ املط�لب به والر�صوم وامل�ص�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ه مع الخالء الت�م
مع حفظ ك�فة احلقوق الخرى للمنذر اي� ك�ن نوعه� ال�ص�بقه واحل�ليه وامل�صتقبليه

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 
لدى الكاتب العدل - انذار عديل  

رقم )2021/1/3721(
املنذرة / هوم بل�س هومز لدارة العق�رات 

املنذر اليه� : بوتل للتج�رة الع�مه ذ م م ، رخ�صه جت�ريه رقم )706482(
جمهول حمل الق�مه

تتوجه املنذره بهذا لنذار اىل املنذر اليه� ل�صداد الق�صط ال�ص�د�س والخري من بدل اليج�ر املتمثل يف قيمة 
ال�صيك رقم 000031  مببلغ وقدره 9،666 والذي ميثل بدل اليج�ر للفرته من 2020/12/12 
مل� هو  ال�صيك طبق�ً  ارتداد  1000 درهم غرامة  ملبلغ  ب�ل�ص�فه   2021/2/11 العقد يف  نه�ية  وحتى 
من�صو�س عليه بعقد اليج�ر ب�لبند رقم 20 مع �صرورة مراجعة املنذر لت�صليم ال�صيك�ت اخل��صه ب�لع�م 
وذلك  اليج�ر  عقد  وتوقيع   2022/2/11 وحتى   2021/2/12 من  للفرته  اجلديد  اليج�ري 
خالل مده اق�ص�ه� )30( يوم� من ت�ريخ ا�صتالم هذا الخط�ر واإل �صن�صطر ا�صفني للجوء اىل اللجنة 
الق�ص�ئية اخل��صة ب�لف�صل يف املن�زع�ت بني املوؤجرين وامل�صت�أجرين لإلزامك ب�ل�صداد مع الإخالء وحفظ 
حق املنذر يف املط�لبة ب�لتعوي�س عن ال�صرار التي تعر�س له� جراء الت�أخري يف ال�صداد مع حتميلكم ر�صوم 

وم�ص�ريف التق��صي.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/3663(

رقم املحرر 25246/1/2021
املنذر : اأميك�س )ال�صرق الأو�صط( �س.م.ب )م( - الم�رات )اأمريك�ن اك�صرب�س �ص�بق�(

املنذر اإليه : ح�صني ج��صم ح�صني علي ال�ص�يغ - اإم�راتي اجلن�صية
رقم  ال�صيك  املنذرة  ل�ص�لح  �صيك  امل�صرق  بنك  لدى  امل�صريف  ح�ص�به  من  اإلي�ه  املنذر  �صحب   )1
يف  الدفع  امل�صتحق  درهم(  الف  ع�صر  )ثم�نية  درهم   18،000 قيمته  الب�لغة   )000090(

 2010/4/19
�ص�لف الذكر عن�د تقدمي�ه لل�ص�رف لعدم وجود ر�صيد ك�ف للوف�ء مبق�بل�ه. ال�ص�يك  اإرت�د   )2

عليه
ف�إن املنذرة توج�ه هذا الإنذار لتكليف املنذر اإلي�ه للوف�ء بقيم�ة ال�صيك �ص�لف الذكر الب�لغة 18،000 
درهم )ثم�نية ع�صر األف درهم( خالل خم�ص�ة اأي��م عم�ل م�ن ت�ريخ ت�صلمه لهذا الإنذار حتت ط�ئلة 

اإتخ�ذ الإجراءات الق�نونية للمط�لبة بهذا الدين وفوائده والر�صوم الق�ص�ئية وامل�ص�ريف.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/3461(

رقم املحرر 2021/1/54147 
املنذر : مدينة دبي املالحية )�س.ذ.م.م(

املنذر اإليه : هولتك م�رين للخدم�ت البحرية ذ م م
ف�أنن� نطلب م� يلي :

ف�إنن� مبوجب هذا الخط�ر ننبه عليكم ب�صروره �صداد )بدل اليج�ر( امل�صتحق عليكم 
مبوجب عقد اليج�ر املحرر بينكم وبني موكلتن� )املنذره( والب�لغة 208161 درهم 
ف�إنن�  واإل  ب�ل�صداد،  اخط�ركم  ت�رخ  من  يوم�  ثالثني  خالل  ايج�ر  من  ي�صتجد  وم� 
�صنظطر اىل اتخ�ذ ك�فه الجراءات الق�نونيه يف حقكم والكفيلة بحفظ حقوق موكلتن� 

)املنذرة( مع ت�صمينكم الر�صوم وامل�صروف�ت ومق�بل اتع�ب املح�م�ه
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 
اإعالن بالن�سر

رقم )3421/2021(
املنذره : �صركة يورولين لت�جري ال�صي�رات �س ذ م م

وميثله�/ رامي عبدالروؤوف من�صور
املنذر اإليه� : م�ري� ك�لو�صين� )بيالرو�س اجلن�صية(

نخطركم مبوجب هذا النذار ب�صرورة التي : ب�صرعة �ص�داد مبل�غ وق�دره مببلغ 
م�ن  اأي��م  خم�ص�ة  خ�الل  وذل�ك  اليه��  املن�ذر  بذم�ة  املرت�ص�د  دره�م   32،494
ت��ريخ ن�ص�ر ه�ذا الإن�ذار ،  وال �ص�وف ت�ص�ط�ر املن�ذرة اإل�ى اتخ��ذ ك��ف�ة الج�راءات 
الق�نوني�ة الالزم�ة ومنه�� ا�صت�ص�دار ام�ر اداء ف�ي م�واجهتكم لل�زامكم مب�� �ص�بق 
ك�فة  حفظ  مع  املقررة  وامل�ص�ريف  الر�صوم  ك�فة  حتم�يلكم  اإىل  ب�ل�ص�فة  ذك�ره 

احلقوق الق�نونية الأخري للط�لب.. ولأجل العلم
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 445
ليكن معلوم� للجميع ب�ن ال�صيد/ حممد علي عبداهلل م�صعودي الكتبي اإم�راتي اجلن�صية 
�ص�مل  ال�صيد/  اىل  وذلك   )%100( الب�لغة  ح�صته  ك�مل  عن  والتن�زمل  البيع  يف  يرغب 
ف�ليك�ت جم�لو - هندي اجلن�صية وذلك يف الرخ�صة التج�رية امل�صم�ة )املليحة لتج�رة 
ال�صم�ك املجففة(  ت�أ�ص�صت ب�إم�رة ال�ص�رقة مبوجب رخ�صة رقم )537459( - مت تغيري 
وعمالبن�س  فردية.   موؤ�ص�صة  اىل  خدم�ت  بوكيل  فردية  موؤ�ص�صة  من  الق�نوين  ال�صكل 
امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون الحت�دي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �ص�ن الك�تب 
الجراء  على  الت�صديق   يتم  �صوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�صر  اقت�صى  فقد  العدل. 
امل�ص�ر اليه بعد ا�صبوعني من ت�ريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حي�ل ذلك عليه 

مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة لتب�ع الجراءات الق�نونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 447

ليكن معلوم� للجميع ب�ن ال�صيد/ حممد مهدي ح�صن حممد عني ح�صني - اجلن�صية : 
الرخ�صة  يف  وذلك   %50 الب�لغة  ح�صته  ك�مل  عن  والتن�زل  البيع  يف  يرغب   - بنغالدي�س 
الإقت�ص�دية  التنمية  ال�ص�درة من دائرة  ال�صي�رات(  امل�صم�ة )ور�صة حممد مهدي ل�صي�نة 
ب�ل�ص�رقة برخ�صة رقم )774357(  اىل ال�صيد/ رجب ح�صني �صيخ ف�صل الرحمن - اجلن�صية 
: بنغالدي�س. تعديالت اخرى : تغيري ال�صم التج�ري للرخ�صة من )ور�صة حممد مهدي 

ل�صي�نة ال�صي�رات( اىل )ور�صة رجب ح�صني ل�صي�نة ال�صي�رات( 
وعمالبن�س امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون الحت�دي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �ص�ن 
الك�تب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
امل�ص�ر اليه بعد ا�صبوعني من ت�ريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حي�ل ذلك عليه 

مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة لتب�ع الجراءات الق�نونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 501

 - هالل  الدين  حمي  حممد  زوجة  لوكي  اكرت  �ص�هني  ال�صيدة/  ب�ن  للجميع  معلوم�  ليكن 
اجلن�صية : بنغالدي�س ، ترغب يف البيع والتن�زل عن )10%( من ك�مل ح�صته� الب�لغة )%100( 
امل�صم�ة  الرخ�صة  ، يف  : بنغالدي�س  ا�صم�عيل عبدال�صت�ر - اجلن�صية  ال�صيد/ حممد  وذلك اىل 
)ك�فيه ال�ص�هني الذهبي(  ت�أ�ص�صت ب�إم�رة ال�ص�رقة مبوجب رخ�صة رقم )756773( ال�ص�درة من 

دائرة التنمية الإقت�ص�دية ب�ل�ص�رقة.  تعديالت اخرى : 
وعمالبن�س امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون الحت�دي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �ص�ن 
الك�تب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حي�ل  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  ت�ريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�ص�ر 

مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة لتب�ع الجراءات الق�نونية
   الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان    

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 449
الإم�رات   : - اجلن�صية  �صليم�ن عبداهلل المريي  يو�صف  ال�صيد/ يعقوب  ب�ن  للجميع  ليكن معلوم� 
جميب  ال�صيد/  اىل  وذلك   )%100( الب�لغة  ح�صته  ك�مل  من   )%50( عن  والتن�زل  البيع  يف  يرغب 
الرحمن اوم�ليل - اجلن�صية : الهند ، ويرغب يف البيع والتن�زل عن )50%( من ك�مل ح�صته الب�لغة 
امل�صم�ة  الرخ�صة  ، يف  الهند   : - اجلن�صية  كوتو  نيلوت  بون�مب�ت  رو�صن  ال�صيد/  اىل  وذلك   )%100(
)النعمة لال�صت�ص�رات الدارية(  ت�أ�ص�صت ب�إم�رة ال�ص�رقة مبوجب رخ�صة رقم )520157( ال�ص�درة من 
دائرة التنمية الإقت�ص�دية ب�ل�ص�رقة.  تعديالت اخرى : تغيري ال�صكل الق�نوين من )موؤ�ص�صة فردية( 
اىل وكيل خدم�ت(. وعمالبن�س امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون الحت�دي رقم )4( ل�صنة  
2013 يف �ص�ن الك�تب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
ت�ريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حي�ل ذلك عليه  ا�صبوعني من  اليه بعد  امل�ص�ر  الجراء 

مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة لتب�ع الجراءات الق�نونية
   الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان    

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 500
ليكن معلوم� للجميع ب�ن ال�صيد/ ه�ين ح�ص�نني ح�صن عبدال�صالم - اجلن�صية : م�صر ، يرغب 
خلف�ن  �صيف  خلف�ن  ال�صيد/  اىل  وذلك   )100( الب�لغة  ح�صته  ك�مل  عن  والتن�زل  البيع  يف 
ال�صب�غ(   ملق�ولت  اللم�ص�ت  )فنون  امل�صم�ة  الرخ�صة  يف   ، الإم�رات   : اجلن�صية   - املرى  �صعيد 
ت�أ�ص�صت ب�إم�رة ال�ص�رقة مبوجب رخ�صة رقم )571778( ال�ص�درة من دائرة التنمية الإقت�ص�دية 
ب�ل�ص�رقة. تعديالت اخرى : تغيري ال�صكل الق�نوين من )وكيل خدم�ت( اىل )موؤ�ص�صة فردية( 

وعمالبن�س امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون الحت�دي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �ص�ن 
الك�تب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حي�ل  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  ت�ريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�ص�ر 

مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة لتب�ع الجراءات الق�نونية
   الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان    

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 446
ليكن معلوم� للجميع ب�ن ال�صيدة/ ح�صينه ح�صني عبدالكرمي حممد ح�صني - اجلن�صية : الهند ، ترغب 
 - ال�صيد/ م�صطفى ح�صني عب��س ح�صني  اىل  وذلك  الب�لغة )%100(  ك�مل ح�صته  والتن�زل عن  البيع  يف 
ال�ص�رقة  ب�إم�رة  ت�أ�ص�صت  امل�صلحة(   النج�رة  ال�ص�ملية ملق�ولت  امل�صم�ة )ب�ب  الرخ�صة  ، يف  الهند   : اجلن�صية 

مبوجب رخ�صة رقم )741412( ال�ص�درة من دائرة التنمية الإقت�ص�دية ب�ل�ص�رقة. 
ال�ص�ملية  )ب�ب  اىل  امل�صلحة(  النج�رة  ملق�ولت  ال�ص�ملية  )ب�ب  التج�ري من  ال�صم  تغيري   : اخرى  تعديالت 
خلدم�ت حزم الب�ص�ئع( - تغيري الن�ص�ط التج�ري من )مق�ولت فئة �ص�د�صة ، جن�رة م�صلحة( اإىل )خدم�ت 

حتميل وتفريع الب�ص�ئع ، خدم�ت حزم الب�ص�ئع( 
وعمالبن�س امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون الحت�دي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �ص�ن الك�تب العدل 
. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�ص�ر اليه بعد ا�صبوعني من 
ت�ريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حي�ل ذلك عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة لتب�ع 

الجراءات الق�نونية

   الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان    

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 448

يرغب  اجلن�صية  فل�صطني   - عي�صى  حممد  م�زن  ال�صيد/  ب�ن  للجميع  معلوم�  ليكن 
يف البيع والتن�زل عن ك�مل ح�صته الب�لغة 100% وذلك اىل ال�صيد/ نور �صبحي �صيخ 
ت�أ�ص�صت  ال�ص�م(   واحة  م�ركت  )�صوبر  امل�صم�ة  ب�لرخ�صة   - اجلن�صية  �صوري�   - �صبح 
ب�إم�رة ال�ص�رقة مبوجب رخ�صة رقم )780105( ال�ص�درة من دائرة التنمية الإقت�ص�دية 
احك�م   من   )5( فقرة   )14( امل�دة  وعمالبن�س  ليوجد.   : اخرى  تعديالت  ب�ل�ص�رقة. 
الق�نون الحت�دي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �ص�ن الك�تب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا 
العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�ص�ر اليه بعد ا�صبوعني من 
الك�تب  اي اعرتا�س حي�ل ذلك عليه مراجعة مكتب  لديه  ت�ريخ هذا العالن فمن 

العدل املذكورة لتب�ع الجراءات الق�نونية
   الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان    

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 16/2021/1263 جتاري جزئي  

مو�صوع الدعوى : املط�لبة بقيد الدعوى وحتديد اقرب جل�صة لنظره واعالن املدعي عليه� بالئحة 
الدعوى وموعد اجلل�صة والزام املدعي عليه� ب�ن توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 40.648.54 درهم 
)اربعون الف و�صتم�ئة وثم�نية واربعون درهم واربعة وخم�صون فل�ص�( قيمة ايج�ر املعدات التي 

ق�مت ب��صتئج�ره� من املدعية دون ان تقوم ب�صداد قيمة اليج�ر مللك املعدات ب�لإ�ص�فة اىل الف�ئدة 
الت�أخريية بواقع 9% من ت�ريخ ال�صتحق�ق يف 13/2020/7 وحتى ال�صداد الت�م مع الزام املدعي عليه� 

ب�لر�صوم وامل�ص�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة.  
ط�لب الإعالن : غالم جمتبى للنقلي�ت - �س ذ م م - �صفته ب�لق�صية : مدعي  

 : ب�لق�صية  �صفته    - م  م  ذ  �س   - الكهروميك�نيكية  ال�صديف لالعم�ل  الط�ئر   -1  : اإعالنه  املطلوب 
مدعي عليه. مو�صوع الإعالن : مبوجب قرار املحكمة ال�ص�در بتكليفهم ب�لوف�ء يف الدعوى املذكورة 
اأعالن ف�أنت مكلف ب�صداد مبلغ املذكورة اأعاله مع الف�ئدة الق�نونية للمدعي او بخزينة املحكمة ف�إن 
املحكمة �صتب��صر الإجراءات بحقكم يف ح�لة عدم الإلتزام ب�لقرار املذكور خالل خم�صة اي�م من ت�ريخ 

مت�م العالن جلل�صة 2021/5/2 
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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ال�����دويل  ال���ن���ج���م  اأي��������م  اأن  ي���ب���دو 
مه�جم  �صيلف�  دا  نيم�ر  الربازيلي 
الفرن�صي،  ج��رم���ن  ���ص���ن  ب���ري�����س 
الأمراء" اأ�صبحت  "حديقة  داخ��ل 
ال��الع��ب يف  م��ع��دودة بعد مم�طلة 
ح�صم ملف متديد عقده مع بطل 
ال���ع���ودة اإىل  ف��رن�����ص���، ورغ��ب��ت��ه يف 
ذكرته  مل���  وف��ق���  بر�صلونة  �صفوف 

تق�رير ال�صح�فة الإ�صب�نية.
�صحفية  ت��ق���ري��ر  ع����دة  وت���ن����ول���ت 
اإ�صب�نية اأخب�ًرا تفيد برف�س النجم 
الربازيلي نيم�ر فكرة البق�ء داخل 
يف  ورغ��ب��ت��ه  الأمراء"،  "حديقة 
بر�صلونة،  ���ص��ف��وف  اإىل  ال��رح��ي��ل 
الأرجنتيني  ����ص���دي���ق���ه  مل���زام���ل���ة 
ليونيل مي�صي ق�ئد "الب�ر�ص�" من 

جديد.
"�صبورت"  ����ص���ح���ي���ف���ة  وذك����������رت 
ب�ص�أن  ل��ه���  ت��ق��ري��ر  يف  الإ���ص��ب���ن��ي��ة 
عودة النجم الربازيلي اإىل �صفوف 
لن  �صيلف�  دا  نيم�ر  اأن  بر�صلونة، 
م�صوؤويل  مع  التجديد  على  يوقع 
الفرن�صي،  ج��رم���ن  ���ص���ن  ب���ري�����س 

حتى ي�صتمع لرب�صلونة الإ�صب�ين.
تقريره�  يف  ال�صحيفة  واأو�صحت 
ب�ص�أن تطورات عملية عودة النجم 
اأن  نو"،  "ك�مب  اإىل  ال���ربازي���ل���ي 
العودة  ال�ص�مب� هي  اأولوية راق�س 

اإىل بر�صلونة الإ�صب�ين.
�صحيفة  ت���و����ص���ح  ج�����ن����ب����ه،  م�����ن 
تقرير  يف  الإ���ص��ب���ن��ي��ة  "م�رك�" 

حديث له� اأنه ح�ل و�صل نيم�ر دا 
�صيلف� مه�جم ب�ري�س �ص�ن جرم�ن 
هذا  نو"  "ك�مب  اإىل  ال��ف��رن�����ص��ي 
ال�صيف، ف�إن الب�ر�ص� لن يوقع مع 
ه�لند  اإيرلينغ  الرنويجي  النجم 
مه�جم برو�صي� دورمتوند الأمل�ين، 

لأنه ل يوجد اأموال للعمليتني. 
نيوز  "�صك�ي  م���وق���ع  وي���ب���ح���ث    
نيم�ر  ع���ودة  ف���ئ��دة  عربية" م��دى 
ال���ن����دي  ����ص���ف���وف  اإىل  ���ص��ي��ل��ف���  دا 
الفنية،  ال��ن���ح��ي��ة  م��ن  ال��ك��ت���ل��وين 
الب�ر�ص�  ا���ص��ت��ع��داد  م���دى  واأي�����ص��� 

اأوروب�  اأب��ط���ل  دوري  لقب  حل�صد 
ونيم�ر  مي�صي  ثن�ئية  ت�صكيل  ح�ل 

من جديد.
وح�����ص��د  ب��ر���ص��ل��ون��ة ل��ق��ب��ه الأخ���ري 
اأب��ط���ل اأوروب�����  م��ن ب��ط��ول��ة دوري 
مو�صم مو�صم 2015، و ك�ن ذلك 
الإيط�يل  يوفنتو�س  ح�ص�ب  على 
بعدم� تغلب الب�ر�ص� على "ال�صيدة 
على   ،1-3 ب��ن��ت��ي��ج��ة  العجوز" 
مبدينة  الأوملبي"  "امللعب  اأر�صية 

برلني.
املحلل  اأم��ري عبد احلليم  وي��ق��ول  

الفني ب�ص�أن عودة النجم الربازيلي 
"عودة  ب��ر���ص��ل��ون��ة:  اإىل  دا  ن��ي��م���ر 
لرب�صلونة  مفيدة  ب�لت�أكيد  نيم�ر 
لأن الفريق افتقد الكثري من قوته 
لب�ري�س  رح��ي��ل��ه  ب��ع��د  ال��ه��ج��وم��ي��ة 
�ص�ن جريم�ن وبعده� رحيل لوي�س 

�صواريز".
مي�صي  ت��ق��دم  م��ع  "الآن  واأ����ص����ف 
ال���ف���رق حللول  ي��ح��ت���ج  ال��ع��م��ر  يف 
هجومية اأكر وق�ئد خلط الهجوم 
نيم�ر،  ع���د  لو  وه��و م� قد يتحقق 
ل��ك��ن ب�����ص��رط ���ص��م ���ص��ف��ق���ت قوية 

كمه�جم مثل ه�لند اأو ه�ري كني 
مع ترميم دف�ع الفريق للمن�ف�صة 

على دوري اأبط�ل اأوروب�."
املحلل  ف��رح���ت  م�صطفى  وي��ع��ل��ق 
نيم�ر  ع���ودة  على  اللبن�ين  الفني 
اأحد  "ل  بر�صلونة:  اإىل  املحتملة 
بال  نيم�ر،  اإمك�ني�ت  على  يختلف 
���ص��ك ع��ن��دم��� ي��ك��ون يف ي���وم���ه، هو 
لعب مذهل و ممتع اإىل اأبعد حد، 
لكن ل هو ق�در على منح بر�صلونة 
ال�����ص����ت����م����راري����ة ال����ت����ي ي���ري���ده���� 

الفريق؟".
وي�����ص��ي��ف فرح�ت" ب��ر���ص��ل��ون��ة يف   
اإىل لعب  ب��ح���ج��ة  امل��رح��ل��ة  ه���ذه 
ال���ف���ري���ق يف هذه  ي�����ص���ع��د  ن������ص��ج 
امل���رح���ل���ة الن���ت���ق����ل���ي���ة، ن��ي��م���ر هو 
لي�س مثل اأي لعب يحب اأن يربز 
���ص��خ�����ص��ي��ت��ه ب���ني ج��م��ي��ع زم�����الءه، 
ت�صرف�ت  لديه  نف�صه،  الوقت  ويف 
اإىل  واأحي�ن� يتحول  غري عقالنية 
لعب غريب الأط��وار، لذا اأرى اأن 
راكز،  لع��ب  اإىل  بح�جة  بر�صلونة 
اأر�س  على  ط�قته  معظم  ي�صرف 
املطلوبة،  الإ�ص�فة  وتقدمي  امللعب 

ول يكون خ�رج التغطية".
ويكمل: "يبدو اأن ن��صر اخلليفي، 
رئ���ي�������س ب����ري�������س �����ص�����ن ج����رم�����ن، 
مب�بي  اإب�����ق������ء  ب���ف���ك���رة  م��ت��م�����ص��ك 
اأو  رح��ي��ل��ه  اأن  والأك����ي����د  ون���ي���م����ر، 
�صعبة  بر�صلونة  اإىل  عودته  فكرة 
اإذا  اإل  وال��ظ��روف ل ت��رج��ح ذل���ك، 

التع�قد  ع��ن  التخلي  ق��رر لب��ورت��� 
مع جنوم اآخرين ب�رزين، وترتيب 
ت��غ��دو فكرة  اأن  اأج����ل  الأم�����ور م��ن 

رجوع نيم�ر حقيقية".
ت�صريح�ته  الفني  املحلل  ويت�بع 
مو�صح�: "عودة نيم�ر اإىل بر�صلونة 
هي اأ�صبه ب�صمع�ت عيد امليالد التي 
ل ميكنك اإطف�وؤه� ب�لنفخ من املرة 
الأوىل، مم� يعني اأن فكرة رجوعه 
ال�صهولة، لعب خرج  بتلك  لي�صت 
م���ن ف��ري��ق��ك ب���وق���ت ���ص��ع��ب، رفع 
ومط�لبه  ق�ص�ئية،  دع���وى  عليك 
امل�لية مرتفعة جدا، كل �صيء يجب 
اأن يكون مدرو�س من اأجل اأن تكون 
فكرة عودته ن�جحة، و اإل تكون قد 
وخ�صرت  والأم���وال  الوقت  اأ�صعت 

ره�ن رجوعه ".
اإمك�نية  ب�������ص����أن  ف���رح����ت  وي��ت��م��م 
الأبط�ل  ل��ق��ب  ب��ر���ص��ل��ون��ة  حت��ق��ي��ق 
اأج����ل  "من  ن���ي���م����ر:  ع������ودة  ح������ل 
اإىل  اأن��ت بح�جة  الأل��ق���ب،  حتقيق 
اأفك�ر  ت��ط��ب��ق  م��ت��ك���م��ل��ة  م��ن��ظ��وم��ة 
بر�صلونة  احل���ل،  بطبيعة  امل���درب، 
ل��ي��ن���ف�����س حملي�،  م���وج���ود  ف���ري���ق 
اإىل  بح�جة  الفريق  ي���زال  ل  لكن 
عن��صر يف اأكر من مركز من اأجل 
�صم�ن ال�صتمرارية التي يحلم به� 
الفريق. وعودة نيم�ر، لي�صت احلل 
ال���وح���ي���د، ول��ي�����س ال���الع���ب ال���ذي 
للتع�قد  لب��ورت���  ي�صعى  اأن  يجب 

معه يف هذه املرحلة".

�لــريا�شــــــــي
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�لريا�شي

منيت اآم�ل اأتلتيكو مدريد يف الفوز بلقب الليغ� ب�نتك��صة كبرية عندم� 
اأم�م   1-2 �صيميوين خل�ص�رة مف�جئة  دييغو  الأرجنتيني  تعر�س رج�ل 

والثالثني  الث�نية  املرحلة  يف  بلب�و  اأتلتيك  م�صيفه 
�صهدت  التي  القدم،  لكرة  الإ�صب�ين  ال��دوري  من 
في�ري�ل،  على   1-2 لرب�صلونة  م��ث��رياً  انت�ص�راً 

واإث���ب����ت����ً ل��ل��ح�����ص��ور م��ن اإ���ص��ب��ي��ل��ي��ة ب��ف��وزه على 
غرن�طة ب�لنتيجة نف�صه�.

وك���ن ري���ل مدريد منح فر�صة على طبق من 
عندم�  ال�صدارة  يف  لالبتع�د  لأتلتيكو  ذه��ب 

ال�صبت،  �صلب�ً  بيتي�س  ري����ل  م��ع  ت��ع���دل 

لكن ال�"روخيبالنكو�س" رف�س الهدية وا�صع�ً �صدارته على املحك.
تقدم�ً  اأه��در  بعدم�  �صيم�  ل  كبرية،  اخل�ص�رة  اأن  اأتلتيكو مت�م�ً  وي��درك 
نت�ئج  �صل�صلة  بعد  وخ�صره  الرتتيب  ���ص��دارة  يف  نق�ط  ع�صر  من  ب�أكر 

متوا�صعة، اإذ مل يحقق �صوى انت�ص�رين يف اآخر خم�س مب�ري�ت.
وبقي اأتلتيكو يف ال�صدارة بر�صيد 73 نقطة متقدم�ً بف�رق نقطتني 
اإل  نق�ط�ً،  املت�ص�ويني  الث�لث  وبر�صلونة  الث�ين  مدريد  ري���ل  عن 
�صيخطف  وب�لت�يل  موؤجلة  مب�راة  ميلك  الك�ت�لوين  العمالق  اأن 
اأنه  ال�صدارة يف ح�ل فوزه به� وي�صبح م�صريه بني يديه ل�صيم� 
يلتقي اأتلتيكو يف املرحلة 35. فيم� بقي اإ�صبيلية على بعد نقطة 

فقط من عمالقي ا�صب�ني� يف املركز الرابع.
الث�منة، عن  الت�صجيل مبكراً، وحتديداً يف الدقيقة  وافتتح بلب�و 
اليمنى  اجلهة  ملعوبة من  بعد عر�صية  األيك�س بريينغري  طريق 

انربى له� الإ�صب�ن�س براأ�صية هز به� ال�صب�ك.
واأردك اأتلتيكو التع�دل يف ال�صوط الث�ين عن طريق 
�صتيف�ن  املونتينيغري  ال��دف���ع  قلب 
خ�دعت  براأ�صية   )77( �ص�فيت�س 

احل�ر�س.
يكّلوا،  مل  ال��ب������ص��ك  اأ����ص���ود  ل��ك��ن 
ب�لنق�ط  اخل���روج  واأ���ص��روا على 
اإينييغو  ارت��ق��ى  حينم�  ال��ث��الث 
ث�بتة  ك�����رة  ل��ي��ق���ب��ل  م���رت��ي��ن��ي�����س 
الفوز  هدف  عن  فيه�  اأعلن  براأ�صية 
بر�صلونة  ح���ق���ق   .)86( ل���ب���ل���ب����و 
ب��ف��وزه على  وم��ه��م���ً  �صعب�ً  ان��ت�����ص���راً 
الفرن�صي  بثن�ئية  الأحد   1-2 في�ري�ل 

اأنطوان غريزم�ن.
و�صجل غريزم�ن هديف بر�صلونة )28 و35(، 
���ص��وك��وي��زي هدف  ال��ن��ي��ج��ريي ���ص���م��وي��ل  ���ص��ج��ل  بينم� 

في�ري�ل اليتيم )26(.
وبعد خ�ص�رته الكال�صيكو يف الدوري، انتف�س بر�صلونة بتحقيقه لقب 
ك�أ�س امللك للمرة 31 يف ت�ريحه قبل اأن يكرم وف�دة �صيفه خيت�يف 
5-2 اخلمي�س لي�صدد اخلن�ق على قطبي الع��صمة،  بفوزه عليه 

مبقًي� على اآم�له بتحقيق ثن�ئية الك�أ�س والدوري.
وق�ل املدرب الهولندي رون�لد كوم�ن عقب الفوز اإن "الالعبني 

متعط�صون للفوز بلقب اآخر".
واأ�ص�ف اأن "لقب ال��دوري ب�ت اأق��رب، ل اأع��رف كم هو اأقرب، 

لكنه قريب. نحن يف الطريق ال�صحيحة، ويف ح�ل فزن� ب�ملب�ري�ت ال�صت 
املتبقية، ف�صنكون اأبط�ًل".

وجتمد ر�صيد في�ري�ل الذي ي�صت�صيف اأر�صن�ل النكليزي يف ذه�ب الدور 
 49 "يوروب� ليغ" اخلمي�س، عند  ن�صف النه�ئي من ال��دوري الوروب��ي 

نقطة يف املركز ال�ص�بع.
براأ�صية جريارد  ف��ي���ري���ل، وحت��دي��داً  م��ن ج�نب  امل��ب���راة ب�صغط  وب���داأت 
مورينو التي مرت اأعلى مرمى احل�ر�س الأمل�ين م�رك اأندريه تري �صتيغن 

.)4(
وج�ء الرد من بر�صلونة يف الدقيقة 6، حيث مرر الهولندي فرنكي دي 
يونغ كرة داخل منطقة اجلزاء اإىل غريزم�ن الذي �صدد كرة ا�صطدمت 

ب�لدف�ع قبل اأن تتحول اإىل الركنية.
ووا�صل في�ري�ل ال�صغط حتى افتتح الت�صجيل يف الدقيقة 26 عن طريق 
توري�س،  ب���و  زميله  م��ن  العمق  يف  طويلة  ك��رة  ا�صتغل  ال��ذي  �صوكويزي 

لينفرد بتري �صتيغن ويراوغه، قبل اأن ي�صدد يف ال�صب�ك.
واحدة،  دقيقة  بعد  بر�صلونة  من  �صريع�ً  ك���ن  ال��رد  لكن 

اأو�صك�ر  م��ن  ط��وي��ل��ة  ك���رة  غ��ري��زم���ن  تلقى  حينم� 
مينغي�ص�، وركن الكرة اإىل اأق�صى ميني احل�ر�س 

.)28(
لرب�صلونة  النتيجة  و�ص�عف  غريزم�ن  وع�د 
ب�لهدف الث�ين يف الدقيقة 35، حني ا�صتغل 
خط�أ ف�دح�ً يف دف�ع في�ري�ل، و�صدد كرة قوية 
بتقدم  الأول  ال�صوط  لينتهي  احل���ر���س،  اإىل 

بر�صلونة بهدفني لهدف.
املب�راة  حكم  اأ�صهر  ال��ث���ين،  ال�صوط  ويف 
البط�قة احلمراء املب��صرة يف وجه لعب 

تدخله  بعد  تريغريو�س،  م�نو  في�ري�ل 
ليونيل  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  ع��ل��ى  ال��ع��ن��ي��ف 

جهة  من   .65 الدقيقة  يف  مي�صي 
مركزه  اإ�صبيلية  ع��زز  اأخ���رى، 
م����ه����م على  ب����ف����وز  ال������راب������ع 

غرن�طة 1-2.
 70 اإىل  ر�صيده  اإ�صبيلية  ورف���ع 

ن��ق��ط��ة، ب���ف����رق ن��ق��ط��ة واح������دة عن 
ري�������ل م����دري����د وب���ر����ص���ل���ون���ة، ث�ين 
وث�لث اجلدول على التوايل، ليبقى 
املن�ف�صة  دائرة  الأندل�صي يف  الفريق 

بني الأربعة الأوائل.
اإيف�ن  ال��ك��روات��ي  ع��ن ط��ري��ق  لوبيتيغي  امل����درب خ��ول��ني  ف��ري��ق  وت��ق��دم 
راكيتيت�س )16 من ركلة جزاء(، فيم� اأ�ص�ف الأرجنتيني لوك��س 
اأوك�مبو�س الهدف الث�ين )53(. و�صجل روبرتو 
�صولدادو هدف غرن�طة الوحيد )90 

من ركلة جزاء(.
و���ص��ه��دت امل���ب����راة ت�����ص��رف���ً ن�����دراً من 
بورغو�س  دي  ري�����ك������ردو  احل���ك���م 
نه�ية  �ص�فرة  اأطلق  اإذ  بينغوت�صي�، 
امل��ب���راة، ثم تراجع عن ق��راره بعد 
احتج�ج من لعبي غرن�طة، وطلب 
امللعب  اإىل  ال����ع����ودة  ال���الع���ب���ني  م����ن 

لإكم�ل دقيقة واحدة.

اإ�شبيلية يف �شلب ال�شباق 

انتكا�ضة لأتلتيكو وبر�ضلونة يقرتب من �ضدارة الليغا

 هل ُت�ضهم عودة نيمار لرب�ضلونة يف ح�ضد لقب الأبطال؟

يد  على  املوؤملة  الفريق  لأتلتيكو مدريد، عقب خ�ص�رة  الفني  املدير  �صيميوين،  دييجو  الأرجنتيني  �صدد 
"القرب  ذهني�" �صيكون  "الأقوى  الفريق  اأن  على  لليج�،  ال�32  اجلولة  �صمن   )1-2( بلب�و  اأثلتيك 

للتتويج" ب�للقب.
اأو�صح املدرب الأرجنتيني اأثن�ء املوؤمتر ال�صح�يف بعد املب�راة التي �صهده� ملعب �ص�ن م�مي�س: "لي�س لدي 
اأدنى �صك يف اأن الع�مل الذهني �صيكون كلمة ال�صر، مل نقدم الأداء املطلوب يف ال�صوط الأول، بينم� تغريت 

الأمور يف ال�صوط الث�ين، الفريق الذي �صيحدث التوازن الع�طفي املطلوب، �صيكون اأقرب للقب".
اأم���م ري�ل  الفريق يبتعد بنق�ط كثرية  ال��دور الأول ك�ن  اأنه مع نه�ية  ال�"ت�صولو" اأنه رغم  اأو�صح  كم� 
اللقب،  ال�صراع على  �صب�ق  الفريقني لن يخرج� من  ب�أن  اأنه ك�نت هن�ك قن�عة  اإل  مدريد وبر�صلونة، 

الذي ان�صم اإليه اإ�صبيلية اأي�ص�ً هذا املو�صم.
�صيميوين:  اأق��ر  الأر����س،  لأ�صح�ب  تفوق�ً  �صهد  ال��ذي  الأول،  ال�صوط  خ��الل  الفريق  اأداء  عن  وب�صوؤاله 

"عندم� تتكرر املواقف، ول ي�صتطيع املدرب اإيج�د حاًل له�، فهذه هي م�صكلة املدرب، ولي�س الفريق".
واختتم: "املوقف احل�يل الذي اأحبه يخلق لن� مواقف مهمة، لأنن� اأ�صبحن� 4 فرق على الأقل تتن�ف�س 
لعبين�،  ب�أقدام  زال  م�  م�صرين�  ب�"الليغ�،  للفوز  الأق��رب  �صيكون  ذهني�ً  الأق��وى  والفريق  اللقب،  على 
و�صيتوقف اأي�ص�ً على هذه القوة الذهنية، وعلى �صخ�صية الفريق، ومدى قدرته على احل�صم يف الأوق�ت 

املهمة".
5 مب�ري�ت، بعد �صقوطه  "الروخيبالنكو�س" خالل اآخر  وتعد هذه هي اخل�ص�رة الث�نية التي يتكبده� 

اأم�م اإ�صبيلية، والرابعة هذا املو�صم، لت�صبح اآم�له يف ح�صد اللقب يف مهب الريح.
حيث  خطر،  يف  �صدارته  لت�صبح  نقطة،   73 عند  "الأتلتي"  ر�صيد  جتمد  ال��ث��الث،  النق�ط  وبفقدان 
�صتذهب لرب�صلونة )71 نقطة( يف ح�لة فوزه مبب�راته املوؤجلة اخلمي�س املقبل اأم�م غرن�طة على ملعب 

ك�مب نو.

�ضيميوين: �ضيتوج بلقب »الليغا« الفريق الأقوى ذهنيًا

بايرن يبداأ مفاو�ضات من 

اأجل تعيني ناغل�ضمان مدربا 
اأكدت و�صيلت�ن اإعالميت�ن اأمل�نيت�ن اأن ب�يرن ميونيخ بداأ مف�و�ص�ت لتعيني 
الفنية  الإدارة  راأ���س  على  ن�غل�صم�ن  يولي�ن  ليبزيغ  لن�دي  ال�ص�ب  امل��درب 
للفريق الب�ف�ري خلف� له�نزي فليك املو�صم املقبل، م�صريتني اإىل �صفقة 

قي��صية قيد املن�ق�صة.
ع�م  ب�صكل  واملطلعة  اأمل�ني�  يف  �صعبية  الأك���ر  "بيلد"  �صحيفة  واأو���ص��ح��ت 
يف  ال��ع���م  ه��ذا  ميونيخ  لب�يرن  الرئي�صي  املن�ف�س  لي��ب��زي��غ،  اأن  ال��ب��الد،  يف 
البوند�صليغ�، يطلب 30 مليون يورو من اأجل حترير ن�غل�صم�ن الب�لغ من 

العمر 33 ع�م� واملرتبط معه بعقد حتى ع�م 2023.
بداأت  املف�و�ص�ت  اأن  اإىل   "1 "�صبورت  الري��صية  املعلوم�ت  موقع  واأ���ص���ر 

وحتدث من جهته عن مبلغ "اأكرب بكثري من 15 مليون يورو".
ويف ح�ل مت دفع مثل هذا املبلغ يف النه�ية، ف�صيكون ذلك اأغلى �صفقة تع�قد 

مع مدرب يف اأمل�ني� بح�صب الو�صيلتني الإعالميتني.
الن�دي  املف�و�ص�ت �صعبة، لأن فليك نف�صه مرتبط مع  �صتكون  ومع ذلك، 

الب�ف�ري بعقد حتى ع�م 2023.
وك�ن فليك طلب موؤخًرا التنحي يف نه�ية هذا املو�صم ب�صبب خالف�ت مع 

اإدارة الن�دي حول �صي��صة التع�قد، لكنه مل يتو�صل بعد اإىل ت�صوية ودية.
ويعترب فليك املر�صح الأبرز خلالفة يواكيم لوف على راأ�س الإدارة الفنية 

للمنتخب الأمل�ين عقب نه�ئي�ت ك�أ�س اأوروب� ال�صيف املقبل.
ويف هذه احل�لة، �صيط�لب ب�يرن ميونيخ من جهته الحت�د الأمل�ين لكرة 

القدم بتعوي�س كبري.
وحذر املدير التنفيذي للن�دي الب�ف�ري ك�رل-ه�ينت�س رومينيغه يف مق�بلة 
ه�نزي،  لرغبة  ال�صتج�بة  اأردن���  "اإذا  اأن��ه  "بيلد" الأح��د من  مع �صحيفة 

."� فيجب على جميع الأطراف اإيج�د حل م�صرتك ير�صي ب�يرن اأي�صً
ومل يخف املدرب الواعد ن�غل�صم�ن اأبًدا رغبته يف العودة اإىل ب�ف�ري� التي 

ولد فيه� وتدريب ب�يرن ميونيخ يف يوم من الأي�م.
وجنح ن�غل�صم�ن الع�م امل��صي يف قي�دة ليبزيغ اإىل ن�صف نه�ئي م�ص�بقة 
اأم�م ب�ري�س �ص�ن جرم�ن الفرن�صي �صفر3-(،  اأوروب� )خ�صر  اأبط�ل  دوري 
لقب  على  الب�ف�ري  العمالق  من�ف�صة  اىل  املو�صم  ه��ذا  قي�دته  يف  و�ص�هم 

الدوري.
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•• دبي -الفجر

الإم�راتية  املحرتفني  رابطة  عقدت 
ور�صة عمل ال�صوؤون الفنية التطويرية 
 ،2022-2021 امل��ق��ب��ل  ل��ل��م��و���ص��م 
بح�صور وتف�عل من ممثلي الأندية، 
من  ع��دد  من�ق�صة  خالله�  مت  وال��ت��ي 
ع��ل��ى بطولت  امل��ت��وق��ع��ة  ال��ت��غ��ي��ريات 
للجنة  حتويله�  مت  والتي  املحرتفني 
ب�لإ�ص�فة  الدرا�صة،  من  ملزيد  الفنية 
ا�صرتاتيجية  م���ب����درات  اإط����الق  اإىل 
وف���ق خ��ط��ت��ي ع��م��ل ق�����ص��رية وطويلة 
الرتق�ء  الغ�ية منه� موا�صلة  الأج��ل 
الكرة  طموح�ت  و�صقف  م�صتوي�ت  يف 

الإم�راتية. 
افتتح ح�صن ط�لب املري ع�صو رابطة 
املحرتفني الإم�راتية ورئي�س اللجنة 
ال��ف��ن��ي��ة، ور���ص��ة ال��ع��م��ل، ال��ت��ي عقدت 
املوافق  الأح�����د  الأول  اأم�������س  م�����ص���ء  
 JBR اأبريل يف فندق ريك�صو�س   25
ب�إم�رة دبي، بكلمة اأكد فيه� اأن اإق�مة 
التطويرية  ال��ف��ن��ي��ة  ال�����ص��وؤون  ور���ص��ة 
من  ان��ط��الق���ً  ي���أت��ي  امل��ق��ب��ل،  للمو�صم 
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ون��ه��ج ال��راب��ط��ة التي 
ال��ت��ط��وي��ر وال�صعي  ت��ق��وم ع��ل��ى م��ب��داأ 
ن��ح��و الأف�����ص��ل دائ���م����ً، ب���ل��ت��ع���ون مع 
الأ�ص��صني  ال�صرك�ء  الأندية بو�صفهم 
يف النج�ح والتفوق، واأن��ه مت الرتكيز 
ع��ل��ى اجل����ن���ب ال��ف��ن��ي حت���دي���داً كونه 
القدم  ك����رة  ل��ع��ب��ة  ���ص��م��ي��م  ي����أت���ي يف 
مبنظومة  لالرتق�ء  اأ�ص��صي  وحم��ور 
املحرتفني ككل والرتق�ء ب�مل�صتوي�ت.

وحتدث املري، ق�ئاًل: "اإنه ملن دواعي 
�صرورن� اأن جنتمع اليوم يف هذا اليوم 
املب�رك من �صهر رم�ص�ن الف�صيل يف 
واح��ة الأم���ن واخل��ري دول��ة الإم����رات 
العمل  ل��ن��وا���ص��ل  امل���ت���ح���دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
ونهج  ا�صرتاتيجية  من  انطالق�ً  مع�ً 
راب��ط��ة امل��ح��رتف��ني الإم����رات���ي���ة التي 
ال��ت��ط��وي��ر وال�صعي  ت��ق��وم ع��ل��ى م��ب��داأ 

معكم  ب�لتع�ون  دائ��م���ً،  الأف�صل  نحو 
النج�ح  يف  الأ���ص������ص��ني  �صرك�ئن�  اأن��ت��م 

والتفوق".
واأ�ص�ف املري "اإن حمور هذه الور�صة 
يقوم على ال�صوؤون الفنية التطويرية 
ل��ل��م��و���ص��م امل��ق��ب��ل، وه���و م���� ي��ن��ب��ع من 
تقوم  ال��ت��ي  ال��ق��دم  ك���رة  لعبة  �صميم 
الفنية  اجل��وان��ب  على  اأ�ص��صي  ب�صكل 
اآخ����ر، وه���و م��� يجعلن�  اأم����ر  اأي  ق��ب��ل 
ن�����ص��ع��ى يف ك����ل م���و����ص���م ع���ل���ى درا����ص���ة 
منهج  وفق  وحتليله�  الفنية  ال�صوؤون 
ع��م��ل��ي وع��م��ل��ي م��ت��ك���م��ل ال��غ���ي��ة منه 
اأف�����ص��ل احللول  اإىل  ال��و���ص��ول  دائ��م���ً 
تعود  اأن  �ص�أنه�  من  التي  واملم�ر�ص�ت 
الإم�راتية  ال��ق��دم  ك���رة  ع��ل��ى  ب���ل��ن��ف��ع 
للري��صة  ال�ص�ملة  الر�ص�لة  اإط���ر  يف 
التي تتخطى جمرد الفوز واخل�ص�رة، 
وت�صعى لبن�ء الإن�ص�ن الري��صي الق�در 
على ت�صريف دولته بكل عزمية وفخر 

يف املح�فل الكربى".

امل�ص�بق�ت  اإدارة  مدير  عزت  طه  األقى 
وال��ع��م��ل��ي���ت ع��ر���ص��� ت��ف�����ص��ي��ل��ي��� حول 
م���������ص�����رك�����ت ال�����الع�����ب�����ني، م����ع����دلت 
الأعم�ر، وتطرق للمب�درات املقرتحة 
اخل��صة  والتعديالت  املقبل  للمو�صم 

ب�مل�ص�بق�ت.
 

نقا�شات وتعديلت ومبادرات
من  تعد  ال��ت��ي  العمل  ور���ص��ة  �صهدت   
املب�درات ال�صنوية التي تنفذه� رابطة 
التق�رير  ع��ل��ى  الط����الع  امل��ح��رتف��ني 
الفنية اخل��صة بهذا املو�صم من اأربعة 
حم�ور ه�مة، وك�ن املحور الأول مدي 
متو�صط  يف  وامللحوظ  الكبري  التغري 
اخلليج  دوري  يف  ال��الع��ب��ني  اأع���م����ر 
بلغ  بعدم�  احل���يل  املو�صم  يف  العربي 
 28،5 مبعدل  مق�رنة  �صنة،   26،4
وهو   ،2019-2018 م��و���ص��م  يف 
ع�ملية  بدوري�ت  مق�رنة  الأق��ل  الرقم 
�صنة   26،6 الإي����ط�����يل  م��ث��ل  ب������رزة 

والإ�صب�ين  �صنة   26،9 والإجنليزي 
الق�ري  امل�����ص��ت��وى  وح��ت��ى  ���ص��ن��ة،   27
ال�صعودي  ال�������دوري  يف  والإق���ل���ي���م���ي 
عدد  ع��ل��ى  وان��ع��ك������ص��ه  ���ص��ن��ة،   28،6
 98 املواطنني من مواليد  الالعبني 
اخلليج  دوري  يف  امل�ص�ركني  ف��وق  فم� 

العربي.
ك��م��� مت ا���ص��ت��ع��را���س جم��م��وع��ة من 
الأرق�����م املميزة وال���ب����رزة، م��ن خالل 
الفرق  ك��ل  ب��ني  م��ق���رن���ت  ا�صتعرا�س 
من خالل ن�صب مئوية اأبرزه� يف دقة 
التمريرات الن�جحة يف ملعب املن�ف�س 
ودقة الت�صديد والتمريرات الطولية، 
العر�صية  ال����ك����رات  اإىل  ب����لإ����ص����ف���ة 

وغريه� من اجلوانب الفنية.
 وت��ن���ول امل��ح��ور ال��ث���ين من�ق�صة 17 
امل�ص�بق�ت  ك�فة  يف  لالأندية  مقرتح�ً 
، م�صمولة ب�لتو�صية بتنفيذ بع�صه�، 
للمن�ق�صة  اأخ��رى  مقرتح�ت  وعر�س 
ب�صكل اأو�صع خالل الور�صة، ب�لإ�ص�فة 

اإىل و�صع بنود اأخرى للدرا�صة ب�صكل 
اأكرب  .

 ورك����ز امل���ح���ور ال��ث���ل��ث، ح���ول تقييم 
ومنه�؛  احل�������يل،  امل���و����ص���م  م����ب�����درات 
مع  ال��ع��رب��ي،  اخل��ل��ي��ج  ك���أ���س  م�ص�بقة 
بنظ�مه  عليه  الإب��ق���ء  على  التو�صية 
مب�ري�ته  جميع  ب�إق�مة  لكن  احل���يل 
خ�رج اأي�م الفيف�، واإلغ�ء الإنذارات يف 

النه�ئي.
م�ص�بقة  ب��ب��ق���ء  التو�صية  مت��ت  ك��م���   
 21 حت����ت  ال���ع���رب���ي  اخل���ل���ي���ج  دوري 
اإق�مة  مع  احل���يل  نظ�مه  على  ع�م�، 
ملب�راة  ال���ت����يل  ال���ي���وم  يف  امل���واج���ه����ت 
على  التعديل  وع���دم  الأول،  ال��ف��ري��ق 
وبق�ئه�  امل���ق���ي���م  ال����الع����ب  م�����ب������درة 
والتو�صية  امل��ت��ب��ع،  ال��ن��ظ���م  ذات  ع��ل��ى 
التف�ق  م���� مت  ج��م��ي��ع  ت��ن��ف��ي��ذ  ب���ب���دء 
يف  ل��الأن��دي��ة  ب�لن�صبة  م�صبق�ً،  عليه 

البطولت اخل�رجية. 
 وج�ء املحور الرابع من الور�صة حول 

والتطوير  ال�صرتاتيجية،  امل��ب���درات 
املختلفة،  ال��راب��ط��ة  مل�ص�بق�ت  الفني 
وقوة  الفني  ب�جل�نب  الرتق�ء  بهدف 
تنظمه�  ال��ت��ي  امل�ص�بق�ت  يف  املن�ف�صة 
الرابطة، لزي�دة قوة وفع�لية الأندية 
اخل�رجية،  امل�����ص���ب��ق���ت  يف  امل�����ص���رك��ة 
فني�ً  امل�ص�بق�ت  ب�لنفع على  يعود  مم� 
اآلية  وت�صويقي�ً، من خالل  وتنظيمي�ً 
ع��م��ل ت��ت��م ب����ل���ت���وازي ع��ل��ى خطتني؛ 
خ��صة  الأج����������ل؛  ق�������ص���رية  الأويل 
ب�لفريق الأول وفريق حتت 21 ع�م� 
والأن��دي��ة، اأم��� اخلطة الأخ��رى؛ فهي 
املراحل  ف��رق  وت�صمل  الأج���ل  طويلة 

ال�صنية وامل�ص�بق�ت املرتبطة به�.
امل�����������ب������������درات  وت�����������ن������������ول حم������������ور   
التي  ال���ت���ح���دي����ت  ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة، 
ت�صعى رابطة املحرتفني لو�صع حلول 
ب�لالعبني  اخل��������ص���ة  ل���ه����،  ج���ذري���ة 
احللول  الرابطة  وو�صعت  والأن��دي��ة، 
لتخطي  التطبيق،  واآل��ي��ة  امل��ق��رتح��ة 

���ص��وء جمموعة  ال��ت��ح��دي���ت يف  ت��ل��ك 
من النق�ط والإج��راءات .  وتتلخ�س 
حم������ور   6 يف  امل����ق����رتح����ة  احل�����ل�����ول 
اأ���ص������ص��ي��ة ، م��ت��ن���غ��م��ة وم��ت��ك���م��ل��ة مع 
تطبيق  وه������ي  ال���ب���ع�������س،  ب���ع�������ص���ه���� 
الح��رتاف ب�صكل ك�مل بحيث ت�صبح 
وظ���ي���ف���ة ال����الع����ب ه����ي ك�����رة ال���ق���دم، 
لالعبني  التدريبة  اجل��رع���ت  وزي����دة 
الفني،  امل�صتوى  رف��ع  اإىل  ي���وؤدي  مم��� 
للمب�ري�ت  ال��ف��ن��ي  امل�����ص��ت��وى  ورف�����ع 
لالأندية  القوي  والتمثيل  وامل�ص�بقة، 
اخل�رجية،  امل�����ص���رك���ت  يف  وامل��ن��ت��خ��ب 
والأم���ن الوظيفي عن طريق تطبيق 

نظ�م التق�عد لالعبني.
 

التقاعد  ن��ظ��ام  تطبيق  اآل��ي��ة 
لوظيفة العب كرة قدم 

لتطبيق  امل���ق���رتح���ة  الآل����ي����ة  وت������ربز 
ن��ظ���م ال��ت��ق���ع��د ع��ل��ى امل���دى الطويل، 
كرة  ا����ص���ت���ح���داث وظ���ي���ف���ة لع�����ب  يف 

املعنية،  اجل��ه���ت  م��ع  ب�لتن�صيق  ق��دم 
م����ن خ�����الل ال���ع���م���ل وال��ت��ن�����ص��ي��ق مع 
والت�أمين�ت  للمع��ص�ت  الع�مة  الهيئة 
الجتم�عية بحيث يتم ا�صدار قرار اأو 
ق�نون خ��س بنظ�م التق�عد لالعبني 
ف���ئ����ت لراتب  ث�����الث  وي���ت���م حت���دي���د 
التق�عد مت�صمن احلد الأعلى واحلد 
الأدن�����ى ع��ل��ى اأن ي��ك��ون احل���د الأدن���ى 
تكون  ال��الع��ب��ني فيم�  ع��ل��ى  اإج���ب����ري 
ال��ف��ئ���ت الأع��ل��ى اخ��ت��ي���ري��ة، ويتحمل 
الالعب مبلغ اخل�صم بن�ًء على الفئة 
ال��ت��ي ي��ري��د ال����ص���رتاك ب��ه���، وتكون 
ال���الزم���ة حل�����ص��ول الالعب  ال���ف���رتة 
ع��ل��ى رات����ب ال��ت��ق���ع��د 15 ���ص��ن��ة على 
الأق����ل، وي��ح��ق ل��الع��ب ���ص��راء الفرتة 
املتبقية ل�صتكم�ل املدة الك�ملة )15 
املبلغ  بخ�صم  ال��ن���دي  وي��ق��وم  ���ص��ن��ة(، 
راتب الالعب  للهيئة من  الذي يورد 
�صهري�ً، ول يجوز ت�صجيل الالعب يف 
ق�ئمة الفريق الأول اإل اإذا ك�ن لعب 
حمرتف ول ميلك وظيفة اأخرى، ول 
امل��ح��رتف يف  ي��ج��وز ت�صجيل ال��الع��ب 
ع���م يف ح�ل   21 فق�ئمة فريق حتت 
تلك  يف  ول��ك��ن  اأخ���رى  بوظيفة  عمله 

احل�لة يجوز ت�صجيله كالعب ه�ٍو.
الفنية  امل��ب���درات  اأن  ب�لذكر  اجل��دي��ر 
التي مت عر�صه� مت رفعه� من فريق 
ع��م��ل امل����ب�����درات ال����ذي ���ص��م ك���ال من 
ح�صن ط�لب املري ع�صو جمل�س اإدارة 
رئي�س  الإم�راتية،  املحرتفني  رابطة 
اللجنة الفنية وط�رق ال�صبيبي ع�صو 
اللجنة،  رئي�س  ن�ئب  الإدارة،  جمل�س 
اإ�صم�عيل  ال��ف��ن��ي��ة:  ال��ل��ج��ن��ة  اأع�����ص���ء 
خ�طر  �صبيت  ع��ب��داهلل،  ن��صر  را���ص��د، 
امل�صتكي  وع��ب��داحل��م��ي��د  ع����زت،  وط���ه 
واخلرباء:  للرابطة،  الفني  امل�صت�ص�ر 
حم��م��د م��ط��ر غ����راب وخ����ل���د بيومي 
ع�صوا فريق املب�درات.  ب�لإ�ص�فة اإىل 
الأندية  بع�س  من  قدمت  مقرتح�ت 

املحرتفة.

والك�راتيه  الرم�ية  �صهدت بطولتي 
الرم�ص�نية  ال��دورة  واإث���رة يف  ندية 
مل��وؤ���ص�����ص��ة ال�����ص���رق��ة ل��ري������ص��ة امل����راأة 
جرت  وال��ت��ي   ،13 رق��م  ن�صخته�  يف 
مب�ص�ركة  وح���ظ���ي���ت  اف����رتا�����ص����ي�����ً، 
45 لع��ب��� ولعبة  ب��واق��ع  م��ت��م��ي��زة 
يف الرم�ية و15 لعبة يف الك�راتيه 

اأندية.  5 "ك�ت�" ميثلون 
 10 "م�صد�س  الرم�ية  م�ص�بقة  يف 
ب�ملركز  ف�زت  ال�صيدات  م فردي فئة 
وب�ملركز  م����وق�����ف،  ك���رمي���ة  الأول 
ال��ربغ��وث��ي، وب�ملركز  ال��ث���ين م��ريه 

الث�لث غ�ية �صهيل.
اأم����ني مثنى  ال���رج����ل ف����ز  ويف ف��ئ��ة 
الأم����ريي  واأح���م���د  الأول،  ب���مل��رك��ز 
البلو�صي  وع��ث��م���ن  ال��ث���ين،  ب���مل��رك��ز 

ب�ملركز الث�لث، وعلى م�صتوى الفرق 
الري��صي  الثق�يف  الذيد  احتل ن�دي 

والث�ين،  الأول،  املركزين  و)ب(  )اأ( 
الري��صي  ال�������ص����رق���ة  ن�������دي  وح�����ل 

للمراأة ث�لث�.
 10 البندقية  م�ص�بقة  نتيجة  ويف 

ب�ملركز  �ص�لح  �صلط�ن  ف���ز  ف��ردي  م 
املركز  الكتبي يف  نورة  الأول، وحلت 
ال����ث�����ين، وج�������ءت م�����روة ج���وه���ر يف 

املركز الث�لث.
للدرجة  ال���ك����رات���ي���ه  ب���ط���ول���ة  ويف 
ف�زت  �صنة   18 فوق  �صيدات  الأوىل 
نبيل  حم��م��د  جل���ني  الأول  ب���مل��رك��ز 
، وج����ءت م���زدة حممد ن���ظ��وري يف 
)ال�����ص���رق��ة لالألع�ب  ال��ث���ين  امل��رك��ز 
الث�لث  امل���رك���ز  ويف  ال���ري��������ص���ي���ة(، 
والث�لث مكرر ج�ءت �صالمة ج��صم 
ال�ص�رقة  )ن������دي  ح���ج��ي  وح��م��ي��ده 

الري��صي للمراأة(.
ويف ال���درج���ة ال��ث���ن��ي��ة ���ص��ي��دات فوق 
فرح  الأول  ب�ملركز  ف���زت  �صنة   18
الث�ين  وب����مل���رك���ز  ع����ب����داهلل،  ح����م���د 

ت�������ل ح�����م����د ع�����ب�����داهلل )دراج���������ون 
���ص��ب��ورت�����س(، وج������ءت خ���ول���ة خ�لد 
للمراأة(،  الري��صي  ال�ص�رقة  )ن���دي 
وم�������رمي ع���ب���دال���رح���م���ن اإب���راه���ي���م 
)ن�دي عجم�ن( يف املركزين الث�لث، 

والث�لث مكرر.
عربت ندى ع�صكر النقبي مدير ع�م 
موؤ�ص�صة ال�ص�رقة لري��صة املراأة عن 
�صهدته�  التي  ب�مل�صتوي�ت  �صع�دته� 

البطولة موجهة �صكره� للحك�م يف 
اللعبتني  البطولتني ق�ئلة:" ت�ريخ 
املوؤ�ص�صة  ب��ط��ول��ة  يف  ومم��ت��د  ط��وي��ل 
التي اأ�صدل ال�صت�ر على ن�صخته� رقم 
ك�ن  والك�راتيه  الرم�ية  واأن   ،13
امل�ص�رك�ت  م��ن  الأ���ص��د  ن�صيب  لهم� 
ونحر�س  امل��صية،  ال�صنوات  خ��الل 
خ�م�ت  لوجود  تواجده�  على  دائم� 
جيدة ميكن العتم�د عليهن يف بن�ء 

م�صتقبل متميز يف اللعبتني".
وت�بعت ندى النقبي:" هن�ك خطط 
يف  نر�صمه�  واأه����داف  ا�صرتاتيجية 
م�صتقبل الرم�ية والك�راتيه خ��صة 
خمتلفة،  م����واه����ب  من��ت��ل��ك  واأن����ن����� 
وهن�ك تع�ون مثمر للغ�ية لكت�ص�ف 
امل���واه���ب م���ن خ����الل ال��ت��ن�����ص��ي��ق مع 
الب�رز  ال�����دور  وك���ذل���ك  الحت����دي���ن 
ملجل�س ال�ص�رقة الري��صي يف دعمن�.

يف رم�شانية موؤ�ش�شة ال�شارقة لريا�شة املراأة:

تتويج »كرمية وجُلني« بذهبيتي الرماية والكاراتيه يف الن�ضخة 13
ندى النقبي: تاريخ اللعبتني طويل واملواهب كثرية ومتنوعة

رابطة املحرتفني االإماراتية تطلق مبادرات ا�شرتاتيجية يف ور�شة عمل تطوير »ال�شوؤون الفنية« 

واأبرزها هبوط معدلت اأعمار الالعبني لـ 26.4 �ضنة ال�ضابقة  املبادرات  فوائد  تك�ضف  فنية  حماور   4

نظام جديد لتقاعد اللعبني وحتويل »العب كرة قدم« اإىل مهنة  تطبيق  • درا�شة 
املحرتفني  مبنظومة  للرتقاء  اأ�شا�شي  حمور  الفني  التطوير  املري:  طالب  • ح�شن 

بوجات�ضار يفوز يف �ضباق اليوم الواحد
 »لييج-با�ضتون-لييج« للدراجات الهوائية

•• بروك�شل - وام:

اليوم  �صب�ق  يف  الأول  املركز  الإم����رات  فريق  دراج  بوج�ت�ص�ر  ت���دي  حقق 
احت�صنته  ال���ذي  ال��ه��وائ��ي��ة،  ل��ل��دراج���ت  "لييج-ب��صتون-لييج"  ال��واح��د 
 44 منذ  ال�صب�ق  ه��ذا  يف  يفوز  دراج  اأ�صغر  لي�صبح  الول،  اأم�س  بلجيك� 

ع�م�ً وي�صيف هذا الجن�ز اإىل �صجله احل�فل يف ري��صة الدراج�ت.
التتويج يف  اعتالء من�صة  مّكنه من  قوي�ً  اأداء هجومي�ً  بوج�ت�ص�ر  وقدم 
على كل من بطل الع�مل جولي�ن اآلفيليبه /كويك  دوايني" متقدم�ً  "ل 

واأليه�ندرو  �صتيب/، وديفيد جوادو من فريق /غرومب�-اإف دي ج�ي/، 
/اإ�صرائيل  فريق  من  وودز  وم�يكل  /موفي�صت�ر/،  فريق  من  ف�لفريدي 

�صت�رت-اآب ني�صن/.
دراجني  خم�صة  من  املوؤلفة  ال�صدارة  على  املتن�ف�صة  املجموعة  ومتكنت 
من  كم   13.5 قبل  الرئي�صية  املجموعة  وبني  بينه�  الف�رق  تو�صيع  من 
خط النه�ية مع و�صوله� اإىل منطقة "كوت دو ل رو�س اأو فوكون"، حيث 
مف�صح�ً  ك���راب��ي��ز،  ريت�ص�رد  من�ف�صه  جت���وز  م��ن  ف��ورم��ول��و  ديفيد  متكن 
بذلك املج�ل اأم�م م�يكل وودز لالنطالق يف اأداء هجومي، ليعقبه كل من 

بوج�ت�ص�ر وجوادو وف�لفريدي واألفيليبه .. ومتكن اخلم��صي من التقدم 
وتو�صيع الف�رق بينهم وبني املجموعة الرئي�صية ب�أكر من 20 دقيقة.

ومع انطالق �صب�ق ال�صرعة، ك�ن بوج�ت�ص�ر حري�ص�ً على اللح�ق مبن�ف�صه 
األفيليبه، حيث حتقق له ذلك، ومتكن من اجتي�زه قبيل اأمت�ر معدودة 

من خط النه�ية، ليحقق فوزاً مهم�ً لفريق الإم�رات .
واأعرب بوج�ت�ص�ر عن �صع�دته بتحقيق حلمه يف الفور بهذا ال�صب�ق الذي 
ي�صم جمموعة من اأبرز الدراجني يف الع�مل .. م�صريا اإىل اأنه �صي�صت�أنف 

لحق� ا�صتعداداته للم�ص�ركة يف جولة فرن�ص�.


