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اأف�ضل طريقة لتذويب الدجاج يف امليكروويف قبل الطهي
ميكن �أن يبقى �لدجاج �لنيء يف �لثالجة ملدة يوم �أو يومني، وميكن �أن 

�أيام. ي�صتمر �لدجاج �ملطبوخ �صاحلاً لالأكل ملدة ت�صل �إىل 4 
وميكن جعل �لدجاج يدوم لفرتة �أطول عن طريق جتميده يف درجة 
حر�رة 0 فهرنهايت �أو �أقل. كما ميكن جتميد دجاجة كاملة ملدة ت�صل 

�إىل عام وجتميد قطع �لدجاج ملدة ت�صل �إىل 9 �أ�صهر.
ويجب حفظ جميع �للحوم يف �لثالجة لإبطاء منو �جلر�ثيم، وهذ� 

يحافظ على �للحوم طازجة و�آمنة لالأكل لفرتة �أطول.
قبل  �لتجميد  كي�س  يف  وو�صعه  ن�صاف  ورق  يف  �ل��دج��اج  لف  ويف�صل 
مما  �ملجمدة،  يف  للحرق  �لتعّر�س  من  �للحم  ذلك  ومينع  �لتجميد، 
�أكل  يجب  �ملثالية،  �لناحية  ومن  لالأكل.  �صالح  وغري  قا�صياً  يجعله 
�لطهي،  موعد  يحني  وعندما  �أ�صهر.   6 �إىل   3 غ�صون  يف  �ل��دج��اج 
عليك �لتاأكد من �إذ�بة �جلليد جيد�ً، وعندما يذوب �جلليد عن �للحم، 
تخرج �لكثري من �ل�صو�ئل، وميكن �أن تنت�صر �لبكترييا �ملوجودة فيها 
�إىل �لأطعمة �لأخرى، وملنع حدوث ذلك، تاأكدي من �إذ�بة �لدجاج �أو 
�لدجاج على من�صدة  �إذ�ب��ة  �آخ��ر يف وع��اء منف�صل، وجتنبي  �أي حلم 

�ملطبخ لأن �لبكترييا تزدهر يف درجة حر�رة �لغرفة.
هل ميكن تذويب �لدجاج يف �مليكروويف؟

يعد �مليكروويف �أف�صل طريقة لتذويب �لثلج عن �لدجاج، ومع ذلك، 
يجب طهي �لدجاج فور تذويبه يف �مليكروويف، لأن فرن �مليكروويف 

�صريفع درجة حر�رة �لدجاج �إىل درجة تتكاثر فيها �لبكترييا.
ل ترتكي �لدجاج يف �مليكروويف لفرتة طويلة، و�إذ� كنت ل ترغبني 
يف طهي �لدجاج على �لفور، �صعيه يف �لثالجة طو�ل �لليل يف عبوة 

كبرية حمكمة �لإغالق لتجنب �لت�صرب.
 5 مل��دة  �أو  �لليل  للثالجة ط��و�ل  �ل�صفلي  �ل��رف  �ل��وع��اء على  �ت��رك��ي 
�صاعات على �لأقل، وميكنك �إما طهي �لدجاج على �لفور مبجرد �إذ�بة 
�لثلج عنه، �أو �لحتفاظ به يف �لثالجة ملدة ت�صل �إىل 24 �صاعة قبل 

��صتخد�مه، بح�صب �صحيفة �إك�صربي�س �لربيطانية.

ت�ضوير األوان ال تراها العني الب�ضرية
بت�صوير  للكامري�ت  ت�صمح  تقنية جديدة  �لباحثني  فريق من  �بتكر 
ر�صدها  ميكن  ول  �لب�صرية،  �ل��ع��ني  ت��ر�ه��ا  ل  معينة  لونية  درج���ات 
ت�صوير  �إمكانية  �لتقنية  هذه  وتتيح  �لتقليدية.  �لكامري�ت  بو��صطة 
هذه  تتميز  حيث  و�ل�صوديوم،  و�لكربون  �لهيدروجني  مثل  غ��از�ت 
�ل���غ���از�ت ب���األ���و�ن ف���ري���دة ع���ن ت�����ص��وي��ره��ا ب��الأ���ص��ع��ة حت���ت �حلمر�ء، 
بالإ�صافة �إىل عنا�صر �أخرى موجودة يف �لطبيعية، ولكنها خفية �أمام 
�لعني �لب�صرية �أو �لكامري�ت �لأخرى. وطور هذه �لتقنية فريق من 
�لباحثني بجامعة تل �أبيب �لإ�صر�ئيلية، وُن�صرت �لدر��صة يف �لدورية 
مايكل  �ل��ب��اح��ث  وي��ق��ول  ريفيو".  بروتونيك�س  �أن���د  "ليزر  �لعلمية 
مريجني، وهو �أحد �مل�صاركني يف �لدر��صة �أن "�لعني �لب�صرية ميكنها 
�ملوجات  نانومرت، وهو طول  و700   400 ما بني  �لفوتونات  روؤي��ة 
للغاية  �صئياًل  �لأحمر و�لأزرق، وهو ما ميثل ج��زء�ً  �للونني  ما بني 
من �لطيف �للوين". وتت�صم �لتقنيات �ملوجودة حالياً لتحديد �لألو�ن 
عن طريق �لت�صوير بالأ�صعة حتت �حلمر�ء باأنها باهظة �لتكلفة، ول 
تتميز  �لتقنية �جلديدة  ولكن  �أل��و�ن معينة،  درج��ات  ت�صوير  ميكنها 

باأنها رخي�صة �لتكلفة، وميكن تثبيتها يف �لكامري�ت �لتقليدية.

اأعرا�ض تنذر باإ�ضابة الطفل بعيب خلقي يف القلب
�لقلب  �إن عيب  و�مل��ر�ه��ق��ني  �لأط��ف��ال  لأط��ب��اء  �لأمل��ان��ي��ة  �لر�بطة  قالت 
�خِللقي، هو عيب يف ِبنَية �لقلب و�لأوعية �لكربى �ملوجودة عند �لولدة. 
و�أو�صحت �لر�بطة �أن هناك �أنو�عاً من عيوب �لقلب، معظمها �إما يعوق 
تدفق �لدم يف �لقلب �أو �لأوعية �لقريبة منه، �أو يت�صبب يف تدفق �لدم 
�إىل �لقلب بنمط غريب، ��صطر�ب تدفق �لقلب، كما توجد عيوب �أخرى 
توؤثر على �إيقاع �لقلب. ويزيد عدد عيوب �لقلب �خِللقية عن 200 نوع، 
بع�صها يكت�صف يف �لرحم، وبع�صها يف �صن �لبلوغ، ومنها ت�صيق �ل�صمام 
�لأذي��ن��ي، وعيب  �حل��اج��ز  وع��ي��ب  �ل��رئ��وي،  �ل�صمام  �لأب��ه��ري، وت�صيق 
%90 من  �حلاجز �لبطيني. ويعد �صبب �لعيب جمهوًل يف �أكرث من 
�حلالت، ولكنه قد يكون ب�صبب �إ�صابة مبر�س معٍد يف �لأ�صهر �لثالثة 
�لأوىل من �حلمل، كثل �حل�صبة �لأملانية �أو �لهرب�س. وميكن للو�لدين 
�إ�صابة �لطفل بعيب ِخلقي يف �لقلب مبالحظة بع�س  �ل�صتدلل على 
�لأعر��س مثل ُزرقة �جللد، و�ل�صعور �لد�ئم بالتعب، و�لإرهاق، وِق�صر 

�لنف�س، و�لتنف�س ب�صرعة، �إ�صافة �إىل ��صطر�بات نظم �لقلب.
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لعبة على االإنرتنت 
الكت�ضاف االأخبار الزائفة

طور علماء �لنف�س لعبة فيديو جديدة على �لإنرتنت ت�صاعد �مل�صتخدمني 
على �كت�صاف وحتليل �لأخبار �لز�ئفة.

 Breaking Harmony لعبة  ك��ام��ربي��دج  جامعة  باحثو  و�أن�����ص��اأ 
�لأمن  ووز�رة  �لأم��ري��ك��ي��ة  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  م��ع  بال�صر�كة   Square
�لز�ئفة"  "�لأخبار  �كت�صاف  �ل��الع��ب  تعليم  يف  �لفكرة  وتكمن  �ل��د�خ��ل��ي، 
من خالل �ل�صماح له بتقم�س �صخ�صية �ل�صرير، ولعب دور كبري م�صوؤويل 

�ملعلومات �مل�صللة يف بلدة �صغرية خيالية.
ُتظهر  �مل��وؤ�م��ر�ت،  ون�صر  و�لت�صيد  �ل��روب��وت��ات  مثل  تكتيكات  وبا�صتخد�م 
بلدة  با�صتخد�م  �لو�قعية  �حلياة  يف  �لت�صليل  تكتيكات  تعمل  كيف  �للعبة 

�صغرية كمثال.
ويف جتربة خا�صعة للرقابة �صارك فيها 681 �صخ�صاً، لعب ن�صفهم هذه 
�للعبة و�لن�صف �لآخر لعبو� لعبة تيرت�س �ل�صهرية، قال %16 من �أولئك 
�ملعلومات �خلطاأ  �أن  �إنهم يرون   Harmony Square �لذين لعبو� 

�أقل موثوقية، و %11 كانو� �أقل �حتماًل مل�صاركتها يف �مل�صتقبل.
زرع  هو  �لويب،  مت�صفح  يف  لعبها  يتم  �لتي  �ملجانية،  �للعبة  من  و�لهدف 
��صتقطاب  �ملدينة �خليالية، من خالل  �أكرب قدر ممكن من �خلالفات يف 

�جلماهري ون�صر �خلوف و�لغ�صب بينهم.
ين�صر  حيث  �لفو�صى  �إىل  �حل��ي  ينزلق  ف�صول،   4 ت�صم  �لتي  �للعبة  ويف 
�لالعبون �لأكاذيب، مبا يف ذلك �إن�صاء موقع �إخباري �صيئ �ل�صمعة ملهاجمة 
مذيع تلفزيوين، ويتعلم �مل�صتخدمون 5 تقنيات تالعب كجزء من طريقة 

�للعب، بهدف متكينهم من �كت�صاف تلك �حليل يف �لعامل �حلقيقي.

روابط البحث على تويرت 
تربط ترامب بكلمة »خا�ضر«

عن  �ل��ب��اح��ث��ون  ت��وي��رت  م�صتخدمو  ف��وج��ئ 
معتادة  غ��ري  �أوىل  بنتيجة  "خا�صر"  كلمة 
وه���ي ح�����ص��اب �ل��رئ��ي�����س �لأم���ريك���ي دونالد 
ت���ر�م���ب. وظ���ه���رت ن��ت��ي��ج��ة �ل��ب��ح��ث بعدما 
�أع��ل��ن��ت م��وؤ���ص�����ص��ات �إع���الم���ي���ة ك����ربى فوز 
بالنتخابات  ب���اي���دن  ج���و  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي 
تر�مب  على  متفوقا  �لأمريكية  �لرئا�صية 
وذل���ك ب��ع��د �أرب���ع���ة �أي����ام م��ن �لإث�����ارة عقب 
�لت�صويت يوم �لثالثاء. ويف �ملقابل، يوجه 
"�أ�صخا�س"  زر  "فائز" على  بكلمة  �لبحث 
�أ�صخا�س  �ل��ذي يقرتح ح�صابات  تويرت،  يف 
ملتابعتها، �إىل ح�صابي بايدن ونائبته كامال 
�لنتائج  �إن  تويرت  �صركة  وق��ال��ت  هاري�س. 
تظهر ب�صكل �آيل بناء على طريقة ��صتخد�م 
�مل�صرتكني للكلمتني يف تغريد�تهم يف نف�س 
"خا�صر" برت�مب  و�صف  و�رتباط  �لوقت. 
��صتخد�م  ل�صنو�ت  �عتاد  لرئي�س  خمز  �أمر 
و�صفهم  م��ن  على  �لهجوم  ذ�ت���ه يف  ت��وي��رت 
وو�صعت  و�خلا�صرين".  "بالكارهني 
�لجتماعي  �ل��ت��و����ص��ل  ل��و���ص��ائ��ل  م��ن�����ص��ات 
عالمات على �لعديد من من�صور�ت تر�مب 
يف �لأي�����ام �لأخ�����رية ب��ع��دم��ا ت��ع��ه��دت بوقف 
�لنتخابات ومز�عم  �مل�صللة عن  �ملعلومات 

�لفوز �ل�صابقة لأو�نها.

الدراق.. فوائد ثمينة للدماغ 
والوقاية من �ضرطان القولون �ص 23

ت�ضفح الويب اأثناء م�ضاهدة 
التلفزيون ي�ضعف الذاكرة

�إىل جنب مع  �لتلفزيون جنباً  �لإعالمية، مثل م�صاهدة  �ملهام  �لعلماء، تعدد  ربط 
ت�صفح �لإنرتنت، مب�صاكل يف �لوظائف �ملعرفية للدماغ و�أهمها �صعف �لذ�كرة.

ويت�صفحون  �لتلفزيون  ي�صاهدون  �لذين  �لأ�صخا�س  �أن  �أمريكيون  باحثون  وجد 
�لعنا�صر  ت��ذك��ر  �ل��ق��درة على  م��ن �صعف يف  ي��ع��ان��ون   ، نف�صه  �ل��وق��ت  �لإن��رتن��ت يف 

�ملوجودة على �صا�صة �لكمبيوتر.
"منر  �ملتحدة:  بالوليات  �صتانفورد  �أنتوين و�جرن من جامعة  �لدكتور  وقال 
�لذ�كرة، وحل�صن �حلظ منتلك  عادة بلحظات نعاين خاللها من �صعف يف 
�لآن بع�س �ملعلومات �لتي ت�صمح لنا ب�صرح �صبب ف�صلنا بني �حلني و�لآخر 
 80 موؤلفة من  در��صة على جمموعة  �أجريت  وقد  ما".  �صيء  تذكر  يف 
26 ع��ام��اً، حيث ق��ام �لباحثون  18 و  �أع��م��اره��م ب��ني  ت���رت�وح  ب��ال��غ��اً 
�لذ�كرة من  �لنتباه من جهة و�صعف  �لر�بط بني فقد�ن  بدر��صة 

جهة �أخرى.
لختبار �لذ�كرة، ُعر�س على �مل�صاركني لفرتة وجيزة �صور �أ�صياء 
�أو  �أو ح�صرة  �صو�ر  �أو  وع��اء  �أو  �لكمبيوتر، مثل قبعة  �صا�صة  على 

مغ�صلة مطبخ.
بعد ع�صر دقائق، ُعر�س عليهم جمموعة ثانية من �ل�صور وكان 
عليهم حتديد ما �إذ� كانت �أكرب �أو �أ�صغر، �أو �أكرث متعة �أو غري �صارة، 

�أو ما �إذ� كانو� قد ر�أو� �ل�صورة من قبل.

�لذهاب �إىل �لطبيب �لنف�سي �أمر حمرج
�ل�صعور  �ملر�صى هو  �صيوًعا لدى  �لأك��رث  �لفعل  �أحد ردود 
ل��ي�����ص��و� وح��ده��م من  �أن��ه��م  يكت�صفون  ع��ن��دم��ا  ب��الرت��ي��اح 
�لنف�صية  �لأخ�صائية  بح�صب  نف�صية،  م�صاكل  من  يعانون 
"لأننا  �لأمريكية، جو�نا بيرتيد�س. وت�صيف بيرتيد�س: 
ل نتحدث عالنية عن �لأعر��س �لنف�صية بالطريقة �لتي 
حًقا  �لنا�س  يعتقد  �لبدنية،  �ل�صحة  �أعر��س  بها  نناق�س 
وهذ�  �لقلق.  �أو  بالكتئاب  ي�صعرون  �لذين  وحدهم  �أنهم 
�أن��ك ل�صت  �كت�صاف  �أن ي�صاعدك  �أم��ر غري �صحيح. ميكن 
و�نخر�ًطا  �نفتاًحا  �أكرث  ت�صبح  �أن  يف  معاناتك  يف  وحيًد� 

يف �لعالج �لنف�صي”

�أعر��سي لي�ست �سيئة لدرجة �حلاجة للعالج �لنف�سي
باأن  �ل�صائد  �لع��ت��ق��اد  �أن  بيرتيد�س  �ل��دك��ت��ورة  �أو���ص��ح��ت 
هو  فقط  �حل���ادة  ل��الأع��ر����س  خم�ص�س  �لنف�صي  �ل��ع��الج 
لطلب  �لأ�صخا�س  تاأجيل  �إىل  ي��وؤدي  وه��ذ�  خطاأ،  �عتقاد 
نق�س  ينبع من  وه��ذ�  �لذ�تي،  �لعالج  �لرعاية، وحماولة 
�ملعرفة حول ماهية �لعالج �لنف�صي وكيف ميكن �أن ي�صاعد 
و�ملو�قف  �لأع��ر����س  من  جمموعة  معاجلة  عرب  �ملري�س، 

و�حلو�جز �لتي تعيق �لنا�س.

�لعالج ي�ستغرق وقتا طوياًل، وهو مكلف للغاية
تقول �لدكتورة بيرتيد�س: "يعتقد بع�س �لنا�س �أن �لعالج 
�لنف�صي عملية ت�صتمر مدى �حلياة، ويتطلب �صنو�ت من 
بعدها،  وم��ا  �ملبكرة  �لطفولة  مرحلة  يف  �لعميق  �لغو�س 
�أن  �لبع�س  �عتقاد خاطئ. كما يعتقد  ويكلف ثروة، وهذ� 
�لتحدث �إىل �صديق �أمر مفيد بنف�س �لقدر و�أقل تكلفة. 
�لو�قع  يف  يت�صبب  �أن  ميكن  �صديق  �إىل  �لتحدث  �أن  غري 

يف مزيد من �ل�صرر لأن �لأ�صدقاء عادة ما يكون لديهم 
وجهة نظر متحيزة للموقف ل�صاحلك و�صي�صعون يف كثري 
من �لأحيان �إىل جعلك ت�صعر بتح�صن ب�صكل موؤقت، ولن 

يعاجلو� �مل�صكالت �لأ�صا�صية"

جميع �ملعاجلني �لنف�سيني مت�سابهون
متماثالن،  �صخ�صان  يوجد  ل  مثلما  ب�صر.  هم  �ملعاجلون 
بتجارب  �ملعاجلون  ي��اأت��ي  مت�صابهان.  معاجلان  يوجد  ل 
حياتهم �خلا�صة �لتي �صكلت نظرتهم للعامل، �إ�صافة �إىل 
�ختالف �ملد�ر�س �لتي ينتمون �إليها، لذ� قد تختلف طرق 
عالج �ملر�صى من �صخ�س �إىل �آخر، ولكنها كلها تهدف �إىل 

تخلي�س مر�صاهم من معاناتهم.

�لعالج يتمحور حول �لطفولة
لي�س �صحيًحا �أن معظم �لنا�س يتحدثون فقط عن �صدمٍة 
ما تعر�صو� لها منذ طفولتهم �أثناء �لعالج. يف �لو�قع، فاإن 
�لغالبية �لعظمى من �لعمالء يذهبون �إىل �لعالج لأنهم 
ي�صعرون باأنهم عالقون يف جانب و�حد �أو �أكرث من جو�نب 
�حلياة، يف �لوقت �حلايل. ميكن �أن يكون هذ� ب�صبب عدم 
و�ل��ظ��روف مما  �مل��و�ق��ف  بع�س  م��ع  �لتكيف  على  �ل��ق��درة 

يت�صبب يف ن�صوء بع�س �مل�صاكل �لنف�صية لديهم. 

�لعالج �لنف�سي بدل �لأدوية يف �لتغلب على �لأزمات 
�لنف�سية

بخالف �لأ�صلوب �لذي يتبعه �لكثري من �لأطباء يف عالج 
�ملر�صى  �لعاملية  �ل�صحة  تن�صح منظمة  �لنف�صية،  �جل��ر�ح 
ب��الب��ت��ع��اد عن  ����ص��ط��ر�ب��ات نف�صية  ي��ع��ان��ون م���ن  �ل���ذي���ن 
�لعقاقري و�ل�صتعانة بالعالج �لنف�صي لفعاليته يف جتاوز 

�لأزمات �لنف�صية.
يعانون  �إن��ه يجب على من  �لعاملية  �ل�صحة  قالت منظمة 
يتلقو� عالجا  �أن  م��وؤمل��ة  �أح���د�ث  ع��ن  ناجتة  م��ن �صدمات 
نف�صيا بدل من �لأدوية. فالتعر�س لتجارب تت�صمن عنفا 
��صتعادة  مثل  �لإجهاد  �أعر��س  ي�صبب  ح��و�دث  �أو  حربا  �أو 
ما  بوجود  �مل�صتمر  �ل�صعور  �أو  و�لغ�صب  �ملا�صي  ذك��ري��ات 
ينذر باخلطر. وقالت �ملنظمة �لتي تتخذ من جنيف مقر� 
�حلادة  �لنف�صية  �جل��ر�ح  �أع��ر����س  من  يعانون  �إن من  لها 
و�أولئك  �أط��ول  م��دى  على  �ل�صدمة  بعد  ما  و��صطر�بات 
�لذين ي�صعرون باحلزن لفقد عزيز عليهم عادة، ل يجب 
يطلق  و�لتي  للقلق  �مل�صادة  �لعقاقري  �أدوي���ة  يتناولو�  �أن 
عليها"�لبنزوديازيبينات" لأنه مل يكن هناك �أي دليل على 
�أن هذ� �لدو�ء �لذي يدمنه من يتناوله ي�صاعد على �لتعايف 

من �لإجهاد �حلاد �أو �حلزن.
ق��د تبطئ حتى من  �لأدوي����ة  ف���اإن ه��ذه  ووف��ق��ا للمنظمة، 
باإتباع  �لعاملية  �ل�صحة  منظمة  و�أو���ص��ت  �ل�صفاء.  عملية 
�ملر�صى  ت�صاعد  �ل��ت��ي  �لنف�صي  �ل��ع��الج  م��ن  �أ�صاليب  ع��دة 
�أعر��س �لإجهاد ق�صرية وطويلة �ملدى،  �لتكيف مع  على 
�إذ� كانت  �ل��دو�ء فقط  ي�صتخدم  �أن  �أن��ه يجب  �إىل  م�صرية 

هذه �لعالجات ل ت�صاعد �ملري�س.
ومن بني طرق �لعالج �ملو�صى بها طريقة جديدة ن�صبيا 
تعرف باإز�لة ح�صا�صية و�إعادة معاجلة حركة �لعني لعالج 
باأ�صلوب  �ملعاجلون  ويطلب  �لطويل.  �مل��دى  على  �لإجهاد 
�ملر�صى  �لعني من  و�إع��ادة معاجلة حركة  �إز�ل��ة ح�صا�صية 
�لرتكيز على جتاربهم �ل�صادمة يف �لوقت �لذي يتابعون 
فيه حركات يد �ملعالج بعيونهم. وقد �أظهرت �لدر��صات �أن 
هذ� �ملزيج من �لعالج ي�صاعد على �لتعامل مع �لذكريات 

�ل�صلبية و�ملجهدة.

اإندا�ضرتي م�ضل�ضل 
يغو�ض يف عمل ال�ضباب 
"غريلز"،  م�����ص��ل�����ص��ل  جن�����اح  ب���ع���د 
لينا  �لأم���ريك���ي���ة  �مل��ن��ت��ج��ة  ت���ق���دم 
��صم  يحمل  ج��دي��د�  عمال  د�ن��ه��ام 
"�إند��صرتي" ت�صتك�صف من خالله 
عامل �ملال حيث يغو�س �صباب بحثا 

عن هويتهم يف هذ� �ملجال.
ويف �ل��ع��م��ل �جل���دي���د، ي��ك��ون �أم���ام 
هاربر ويا�صمني وغا�س وزمالئهم 
يف  جد�رتهم  لإث��ب��ات  �أ�صهر  ب�صعة 
�أهم  �إح��دى  كو"،  �أن��د  "بريبوينت 
�ملوؤ�ص�صات �ملالية يف �لعامل ومقرها 

يف لندن.
ويعيد �ملقطع �لرتويجي للم�صل�صل 
�لذي تبد�أ "�إت�س بي �أو" بثه �ليوم 
�إىل  �ملتحدة،  �ل��ولي��ات  يف  �لثنني 
�ل���ذ�ك���رة �أع���م���ال �أخ�����رى ت����دور يف 

�لفلك عينه.
�صرتيت"  "وول  فيلم  تطرق  فقد 
���ص��ت��ون و"ذي  ب��ج��زئ��ي��ه لأول���ي���ف���ر 
وولف �أوف وولف �صرتيت" ملارتن 
"بيليينز"  وم�صل�صال  �صكور�صيزي، 
ه����ذ�  �إىل  موند�ي"  و"بالك 
زو�يا  م��ن  مقاربته  رغ��م  �مل��و���ص��وع 

خمتلفة.
كتابة  م��ن  "�إند��صرتي"،  �أن  غ��ري 
�للذين  ك��اي  وك��ون��ر�د  د�ون  ميكي 
يقدم  �صابقا،  �مل��ال  قطاع  يف  عمال 
بعد� �إن�صانيا عميقا يف هذ� �لإطار.
مقابلة مع  د�ون يف  و�أو�صح ميكي 
موقع "نوكتورنال" �أن لينا د�نهام 
"غريلز"  م�صل�صل  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ة 
بني  �أو"  ب���ي  "�إت�س  ب��ث��ت��ه  �ل�����ذي 
�صوت  ورف����ع  و2017   2012
كبري  �أث��ر  لها  "كان  باأكمله،  جيل 

يف كتابتنا".
ويت�صارك كاتبا �ل�صيناريو مع لينا 
د�ن��ه��ام �ل��ق��درة �ل��ك��ب��رية على نقل 
�صورة "�جليل زي"، �أي �لأ�صخا�س 
باتو� بالغني حديثا، مع هو�ج�صهم 

ومنط حياتهم.
�ملمتد  �جل��دي��د  �مل�صل�صل  وي�����ص��ّور 
ع����ل����ى ث����م����اين ح����ل����ق����ات، �حل����ي����اة 
�ملال،  قطاع  �أو���ص��اط  يف  �ل�صاخبة 
مب����ا ي�����ص��م��ل ت���ع���اط���ي �مل����خ����در�ت 
و�لعالقات �جلن�صية �ملتفلتة مرور� 
باإدمان �لكحول، غري �أن �لقائمني 
على �لعمل ي�صعون من خالله �إىل 
ميكي  وف��ق  "�صامل"  بعد  �إظ��ه��ار 

د�ون.
�للحظات  عر�س  على  ذلك  ويقوم 
�لعاملون  يعي�صها  �ل��ت��ي  �ل��ف��ري��دة 
�لأوىل،  �أ���ص��ه��ره��م  يف  �ل��ق��ط��اع  يف 
م��ن خ���الل �إظ��ه��ار �ل��ت��ن��وع يف هذ� 

�ملجال.

مفاهيم خطاأ حول العالج النف�ضي.. يجب عليك معرفتها

لقد قطع �ملجتمع �سوًطا طوياًل يف تطبيع 
�لأمور �ملتعلقة بال�سحة �لعقلية �إىل حد 
�ل�سور �لنمطية و�ملفاهيم �خلطاأ  ما، لكن 
تز�ل  ل  و�لعقلي  �لنف�سي  �لعالج  ح��ول 
موجودة، وميكن �أن تكون �سارة لالأ�سخا�ص 

هذ�  تلقي  يف  يفكرون  �لذين 
�لنوع من �لعالج.

ول��ل��ت��خ��ل�����ص م����ن ن��ت��ائ��ج 
�خلطاأ  �ملجتمعية  �ملفاهيم 
حول �لعالج �لنف�سي، �أورد 
�إن جمموعة  �إ�ص  �إم  موقع 

�مل��ف��اه��ي��م على  م���ن ه����ذه 
�لنحو �لتايل:
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�ش�ؤون حملية
خالل ح�سورها �لعر�ص �لفرت��سي حول زيارتهن �لتعليمية جلزيرة �أو�هو بهاو�ي

نورة الكعبي ت�ضيد بجهود طالبات جامعة زايد يف تعزيز التبادل الثقايف مع دول العامل

التنظيم القانوين للف�ضاء اخلارجي يف ندوة علمية بجامعة االإمارات

لتلبية �لطلب �لعاملي على خرب�ء �لبيانات

جامعة اأ�ضرتالية يف دبي تطرح برنامج املاج�ضتري يف حتليالت االأعمال 
دبي  يف  ولونغونغ  بجامعة  �مل�ستقبل  حرم  يف  �لربنامج يبد�أ يف يناير 2021 

لتخفيف �لعبء ب�سبب جائحة كورونا 

مدر�ضة ريبتون الرب�ضاء تخّف�ض الر�ضوم املدر�ضية للعام الدرا�ضي 2022-2021

•• دبي - الفجر

وزيرة  �لكعبي،  بنت حممد  ن��ورة  �أ���ص��ادت 
ز�يد،  جامعة  رئي�صة  و�ل�صباب،  �لثقافة 
بجهود طالبات كلية �لفنون و�ل�صناعات 
رحلتهن  خ��الل  ز�ي��د  بجامعة  �لإبد�عية 
�أو�ه��و بهاو�ي  �إىل جزيرة  بها  �لتي قمن 
�لتبادل  ب���رن���ام���ج  ���ص��م��ن  ت���اأت���ي  و�ل���ت���ي 
ز�ي�����د وجامعة  ج��ام��ع��ة  ب���ني  �ل���ط���الب���ي 
ه����او�ي يف م��ان��و�، وذل���ك يف �إط����ار تعزيز 
�لثقافات  ب��ني  و�مل��ع��ريف  �لثقايف  �ل��ت��ع��اون 

�ملختلفة. 
�متنانها خالل  �لكعبي عن  وعربت نورة 
حديثها �لف��رت����ص��ي ع��رب �لن��رتن��ت مع 
�لطالبات، وقالت: " ت�صمن ت�صمن هذه 
�آف����اق �مل��ع��رف��ة و�لبحث  �ل��رح��ل��ة ت��و���ص��ي��ع 
�لعلمي لطلبتنا، ف�صاًل عن كونها من�صة 
لن�صر  �ل�صباب  م��ن  ج��دي��د  جيل  لإع����د�د 
ث��ق��اف��ة دول���ة �لإم������ار�ت وت��ع��ري��ف �لدول 
و�إبر�ز  وتقاليدنا  عاد�تنا  على  �لأخ���رى 
�صبكة  تكوين  �إىل  �إ�صافة  �لنبيلة،  قيمنا 
م���ع زمالئهم  �ل���دول���ي���ة  �ل���ع���الق���ات  م���ن 
وتبادل  و�ل�صقيقة  �ل�صديقة  �ل���دول  يف 

�أف�صل �ملمار�صات".
و�أ���ص��اف��ت ن����ورة �ل��ك��ع��ب��ي: "  مت��ث��ل هذه 
�لتجربة فر�صة فريدة لطلبتنا بجامعة 
ز�يد للتعرف على �لبيئة �لتي يعي�س فيها 
ه��او�ي وطريقة تفكريهم،  طلبة جزيرة 

�لت�صابه  �أوج������ه  حت���دي���د  ب���ه���دف  وذل�����ك 
و�لثقافة  �لفنون  جمايل  يف  و�لختالف 
بني �لبلدين، كما ت�صهم يف تنمية مهار�ت 
وقدر�ت طلبتنا وت�صاعدهم على �لو�صول 
�إىل �آفاق جديدة متكنهم من تويل �أدو�ر 

قيادية يف �مل�صتقبل".
بادين،  كيفني  �لدكتور  ذك��ر  جانبه،  م��ن 
عميد كلية �لفنون و�ل�صناعات �لإبد�عية 
بجامعة ز�يد: "�إن �ل�صناعات �حلرفية، و 
جزء�  كانت  �لتحديد  وجه  على  �حلياكة 
من �ل��رت�ث �لإم��ار�ت��ي منذ �ل��ق��دم، و �إن 

�لتعرف طالباتنا على هذه �حلرف خالل 
زي���ارت���ه���ن �ل��ت��دري��ب��ي��ة جل���زي���رة ه����او�ي،  
برت�ثهن  ربطها  على  ق����ادر�ت  يجعلهن 
دجمها  من  �صيتمكن  وبالتايل  �خل��ا���س، 
و�لإبد�ع فيها يف م�صاريعهم �مل�صتقبلية." 
وم������ن ج���ه���ة �أخ��������رى ق������ام �ل���ط���ل���ب���ة من 
م�صروع  ب��امل�����ص��ارك��ة يف  �جل��ام��ع��ت��ني  ك���ال 
�لأجيال"  ع�������رب  "�لفن  م�����ع�����ر������س 
ولية  ملتحف   )ARTINTIME(
�صندوق  لتحويل  ذل��ك  و  للفنون  ه��او�ي 
فني  عمل  �إىل  �مل�صغوط  �لق�صدير  م��ن 

م��ت��ن��ق��ل، ي��ع��رب ع��ن ���ص��ع��ر �ل��ط��ل��ب��ة خالل 
رحلتهم �إىل �أو�هو، و عن جتربة �لتبادل 
�لأكادميي، ثم مت �صحن �لعمل �لفني �إىل 
هاو�ي ليبقى ذكرى تربز �أهمية �لتبادل 

�لثقايف بني �ل�صباب. 
عن  �مل�صاركات  �لطالبات  بع�س  وع��ربت 
هذه  يف  للم�صاركة  و�صعادتهن  �متنانهن 
�ل��رح��ل��ة، و�ل��ف��ر���ص��ة �ل��ت��ي �أت��ي��ح��ت لهن 
هاو�ي  ج��زر  وت��ر�ث  ثقافة  على  للتعرف 
�لرحلة  ت�صمنت  حيث  �لهادئ،  باملحيط 
و�ملتاحف،  �لفنية،  للمعار�س  زي��ار�ت��ه��ن 

مبا  �ل�صينيمائية  �لأف��الم  و��صتوديوهات 
يف ذلك متحف �صاجنريال للفن و�لثقافة 
و�ل��ت�����ص��م��ي��م �لإ����ص���الم���ي، وغ���ريه���ا من 

�لرحالت �ل�صتك�صافية.  
�صارة عبد �هلل، من كلية  وقالت �لطالبة 
بجامعة  �لإب��د�ع��ي��ة  و�ملوؤ�ص�صات  �لفنون 
ز�يد، �إحدى �مل�صاركات يف �لرحلة، خالل 
�لرحلة  "كانت  �لف���رت�����ص���ي:  �ل��ع��ر���س 
�أن  ��صتطعت  فر�صة عظيمة،  ه��او�ي  �إىل 
بالفن،  عالقتها  و  �لبيئة  قيمة  �أ�صت�صعر 
ف��ب��م��ج��رد روؤي�����ة �ت�����ص��اع �مل��ح��ي��ط ومدى 
�رتفاع �جلبال ترى عظمة �لطبيعة �لأم 

و مدى �إلهامها لنا كب�صر" .
وق���ال���ت دمي���ا ب��احل�����ص��ا، ط��ال��ب��ة يف كلية 
�ل��ف��ن��ون و�ل�����ص��ن��اع��ات �لإب���د�ع���ي���ة: "�إن 
�لأماكن  وزي����ارة  �ل��ث��ق��اف��ة  �لن��غ��م��ا���س يف 
�لتاريخية مثل ق�صر �إيولين كان جتربة 
لنا  روي��ت  �لتي  و�لق�ص�س  ح��ًق��ا،  ملهمة 
عن �جلزيرة �أثرت فينا وحركت م�صاعرنا 
لالإقبال على �لعمل �لفني وحماكاة عامل 

�خليال."
من جهتها قالت خولة علي: "هذه �لرحلة 
غريت حًقا نظرتي �إىل �لثقافات �لأخرى 
وق���د ح��ف��زت��ن��ي ك��ف��ن��ان��ة ل���الإب���دع �أك���رث يف 
و�أنا  م�صتقباًل،  و�ملهني  �لدر��صي  جمايل 
ح��ق��اً ممتنة ج���د�ً لخ��ت��ي��اري �صمن هذه 
ع��م��ل على  ك��ل �صخ�س  و�أ���ص��ك��ر  �ل��رح��ل��ة 
حتقيقها من �أجل طالبات جامعة ز�يد."

•• العني-الفجر

�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  جامعة  نظمت 
ندوة علمية بعنو�ن "�إ�صاء�ت على �لتنظيم 
عقدها  �خلارجي"  ل��ل��ف�����ص��اء  �ل���ق���ان���وين 
�لقانون  ب��ك��ل��ي��ة  �ل��ق��ان��ون �خل���ا����س  ق�����ص��م 
�لعلمية  �جلمعية  مع  بالتعاون  باجلامعة 
�لأ�صتاذ  قدمها  �لعربية،  �لقانون  لكليات 
ق�صم  –رئي�س  �مل���و�ج���دة  م����ر�د  �ل��دك��ت��ور 
�لقانون �لتجاري باأكادميية �صرطة دبي- 

�لقانون  �أ�صتاذ  �لن�صور  حممد  و�لدكتور 
وح�صرها  �لإم������ار�ت  ب��ج��ام��ع��ة  �ل��ت��ج��اري 
�لقانون.  كلية  وطلبة  �أ���ص��ات��ذة  م��ن  ع��دد 
تهدف �لندوة �إىل �إثر�ء �ملعرفة �لقانونية، 
�لعربية  �جلامعات  ب��ني  �لتعاون  وتر�صخ 
و��صتعر��س  �ل��ق��ان��وين.  ب��ال�����ص��اأن  �ملعنية 
�لنوعية  و�ل��ق��ف��ز�ت  �ملتنامية  �لإجن����از�ت 
توجهات  وف�����ق  �ل����دول����ة  ح��ق��ق��ت��ه��ا  �ل���ت���ي 
�لقطاعات  خمتلف  يف  �لر�صيدة  �ل��ق��ي��ادة 
على  �أ���ص��ب��ح  �ل���ذي  �لف�صاء  ق��ط��اع  ومنها 

جاهزية ��صتعد�د�ً للخم�صني عام �لقادمة. 
قو�نني  على  �ل�صوء  �ل��ن��دوة  �صلطت  وق��د 
�ل���ف�������ص���اء �خل����ارج����ي ل����دول����ة �لإم��������ار�ت 
�لدولية يف  �لتفاقيات  و�أب��رز  وم�صادرها، 
جمال �لف�صاء �خلارجي، و�أو�صح �لدكتور 
�أهد�ف هذ� �لقانون و�لتي  مر�د �ملو�جدة 
�ل�صفافية و�لتز�م �لدولة  منها دعم مبد�أ 
�لدولية  و�لت��ف��اق��ي��ات  �مل��ع��اه��د�ت  بتنفيذ 
وتعزيز  �خل����ارج����ي،  ب��ال��ف�����ص��اء  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
�لبيئة  وحماية  و�ل�صالمة  �لأم��ن  تد�بري 

و�ل�صتد�مة  �ل�صتقر�ر  لتعزيز  �ل��الزم��ة 
�لف�صائية،  ل��الأن�����ص��ط��ة  �لأم������د  ط��وي��ل��ة 
م�صاركة  وت�����ص��ج��ي��ع  �ل���ص��ت��ث��م��ار  وحت��ف��ي��ز 
�ل��ق��ط��اع �خل��ا���س و�لأك���ادمي���ي يف �لقطاع 

�لف�صائي.. 
�خلا�صة  �مل����ب����ادئ  �ل����ن����دوة  ت���ن���اول���ت  ك��م��ا 
منها:  �خل����ارج����ي  �ل��ف�����ص��اء  ب��ا���ص��ت��خ��د�م 
��صتخد�مه مل�صلحة �لب�صرية و�ل�صتخد�م 
�ل�صلمي، وجتنب حدوث تلوث �أو تغري يف 
�لتعر�س  وع���دم  �لأر���ص��ي��ة  �ل��ك��رة  حميط 

�لف�صاء  يف  �لأخ�������رى  �ل������دول  لأن�����ص��ط��ة 
�خل���ارج���ي. وت��ط��رق��ت �أي�����ص��اً �إىل �أه���د�ف 
للف�صاء.  �لإم����ار�ت  وك��ال��ة  و�خت�صا�صات 
ك��م��ا �أث����ارت ن��ق��ا���ص��اً ح���ول ����ص��ت��خ��ر�ج �ملو�د 
و��صتخد�مها،  و����ص��ت��غ��الل��ه��ا  �ل��ف�����ص��ائ��ي��ة 
�لأن�صطة،  ه��ذه  ينظم  �ل��ذي  �لقانون  وم��ا 
�لف�صائية،  �خلدمات  تقدمي  �إىل  �إ�صافة 
و�ل������رح������الت �ل���ف�������ص���ائ���ي���ة، و�حل�����ج�����ارة 
�لنيزكية وتفا�صيل ملكيتها وفقاً لأماكن 

�صقوطها.

•• دبي – الفجر 

�جلامعة  دب��ي،  يف  ولونغونغ  جامعة  �أعلنت 
و�جلامعة  �لإم�������ار�ت  يف  �لأوىل  �ل��دول��ي��ة 
�لأ�صرت�لية �لر�ئدة يف �ملنطقة، عن �إطالق 
حتليالت  يف  ماج�صتري  �جلديد  برناجمها 
بالت�صاور  �ل��درج��ة  ممت  �صُ وق��د  �لأع��م��ال. 
يف  �ل��ر�ئ��دة  �لعاملية  �ل�صركة   ،)SAS( مع 
م�صاعدة  �إىل  وت��ه��دف  �لتحليالت،  جم��ال 
طلبة �لدر��صات �لعليا على �كت�صاب مهار�ت 
بيئة  �أهمية كربى يف  ذ�ت  تقنية وحتليلية 

�لأعمال �لعاملية �حلديثة. 
ووف���������������ق���������������اً ل������������در��������������ص������������ة ن�������������ص������ره������ا 
�لبحث  حم��رك   ،)ReportLinker(
و�لقت�صاد،  �لقطاع  ب��اإح�����ص��اء�ت  �ملخت�س 
حتليالت  �صوق  حجم  ينمو  �أن  �ملتوقع  من 
مليار   12.8 من  عاملياً  �لكبرية  �لبيانات 
مليار   23.5 �إىل   2020 ع���ام  يف  دولر 
2025، �أي مبعدل منّو  دولر بحلول عام 
���ص��ن��وي م��رك��ب م��ق��د�ره 13 ب��امل��ائ��ة. ومن 
�ملتز�يد  �لرتكيز  ي�صهم  �أن  كذلك  �ملتوقع 

زيادة  �إىل  �إ���ص��اف��ة  �ل��رق��م��ي،  �ل��ت��ح��ول  على 
�ل�صتثمار و�لطلب على �لتحليالت يف بيئة 
�ملوؤ�ص�صات  �إق��ب��ال  يف  �حلالية،  كوفيد19- 
مبختلف �أحجامها على حتليالت �لأعمال، 
ل �صيما و�أن �لإ�صر�ف عن بعد وبروتوكولت 
�ل�صالمة �ملح�ّصنة قد �أ�صبحت جزء�ً �أ�صا�صياً 

من �لو�صع �لطبيعي �جلديد.
وق����ال �ل��ربوف�����ص��ور حم��م��د ����ص���امل، رئي�س 
تو��صل  "بينما  دب��ي:  يف  ولونغونغ  جامعة 
يف  ��صتثمارها  �ل��ع��امل  �أرج���اء  يف  �ملوؤ�ص�صات 
و�لبيانات  �ل���ص��ط��ن��اع��ي  �ل��ذك��اء  م���ب���ادر�ت 
حمللي  دور  �أه���م���ي���ة  ����ص���ت���زد�د  �ل���ك���ب���رية، 
�لطلب  و�صريتفع  ف��اأك��رث.  �أك���رث  �ل��ب��ي��ان��ات 
ومهند�صي  �ل��ب��ي��ان��ات  ع��ل��م��اء  ع��ل��ى  ك��ذل��ك 
و�ملحللني  �لإد�ري��ني  و�مل�صت�صارين  �لبيانات 
�ل��ك��م��ي��ني �مل��وؤه��ل��ني ل��ك��ون��ه��م ي�����ص��ه��م��ون يف 
�ملالية  �مل��خ��اط��ر  و�إد�رة  �ل��ب��ي��ان��ات  حت��ل��ي��ل 
وم�����ص��اع��دة �ل�����ص��رك��ات يف �ت���خ���اذ ق�����ر�ر�ت 
تدعم منوها �ل�صرت�تيجي". ووفق در��صة 
حديثة حول �أف�صل �لوظائف �أجر�ها موقع 
مو�قع  �أك�����رب  �أح�����د   ،)Glassdoor(

وحملل  عامل  ي�صّنف  �لعامل،  يف  �لتوظيف 
يف  �ملرغوبة  �لثالثة  �ملهن  �صمن  �لبيانات 
�لعاملي  �لطلب  ��صتمر  وق��د  �لأول.  �مل��ق��ام 
�ل�صنو�ت  ب��ال��ن��م��و يف  �ل��وظ��ي��ف��ة  ه���ذه  ع��ل��ى 
�ملاج�صتري  درج��ة  وتهدف  �لفائتة.  �لقليلة 
يف حتليالت �لأعمال بجامعة ولونغونغ يف 
دبي �إىل متكني �ملهنيني من تطوير مهار�ت 
�لتفكري �لناقد ل�صتعمالها يف بيئة �لأعمال 
عند  �لطلبة  و�صُيمنح  �حل��دي��ث��ة.  �ل��دول��ي��ة 
�لتخرج �صهادة حتليالت �لأعمال �مل�صرتكة 
�صهادة  و-�أو  �لإح�����ص��ائ��ي  �لتحليل  ل��ن��ظ��ام 

حتليالت �لأعمال �ملتقدمة �مل�صرتكة. 
�صيتمكن   ،2021 يناير  �صهر  من  و�بتد�ًء 
يف  �صخ�صياً  �ل��ت��و�ج��د  م��ن  ك��ذل��ك  �لطلبة 
حم��ا���ص��ر�ت��ه��م ب��احل��رم �جل��ام��ع��ي �جلديد 
يف  ولونغونغ  جامعة  يف  �مل�صتقبل"  "حرم 
يف  بالكامل  �لتعلم  �صُي�صتاأنف  حيث  دب���ي، 
باملائة.   100 بن�صبة  �ل��در����ص��ي��ة  �ل��ق��اع��ات 
�لطلبة  �صيكون  �ل��درج��ة،  ��صتكمال  وع��ن��د 
م�صتعدين خلو�س م�صار�ت مهنية تتفاوت 
�صناديق  وم���دي���ري  ك��م��ي��ني  م���ن حم��ل��ل��ني 

حمللي  �إىل  �إد�ري���ني  وم�صت�صارين  حت��ّوط 
دبي  يف  ولونغونغ  جامعة  وتلتزم  ب��ي��ان��ات. 
�إ���ص��ه��ام��ات م��ل��ح��وظ��ة يف جمتمع  ب��ت��ق��دمي 
تزويد  ط��ري��ق  ع��ن  �ملحلي  �ل��ع��ايل  �لتعليم 
�لقّيمة  ب���امل���ع���ارف  �مل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ني  ط��ل��ب��ت��ه��ا 

و�ملعلومات �ملتعمقة حول �حلياة �جلامعية. 
جلامعة  �جلديد  �جلامعي  �حل��رم  ويعك�س 
�ملتو��صل  �حل����ر�����س  دب�����ي  يف  ول���ون���غ���ون���غ 
للجامعة على �لتميز يف �لتدري�س و�لبحوث 

وم�صاركة �لقطاع و�لتجربة �لطالبية.

•• دبي- الفجر

"مدر�صة  �لرب�صاء  ريبتون  مدر�صة  �أعلنت 
ملجموعة  �لتابعة  �صابًقا"،  دب��ي  ف��ورم��ارك 
م���د�ر����س ري��ب��ت��ون �مل���رم���وق���ة يف �لإم������ار�ت 
�لعربية �ملتحدة، تخفي�س �لر�صوم �لدر��صية 
�بتد�ًء من �لعام �لدر��صي 2022-2021. 
وتاأتي هذه �ملبادرة يف �إطار �جلهود �حلثيثة 
�لتي تبذلها �ملدر�صة ملو��صلة تقدمي �لتعليم 
�صعيها  عن  ف�صاًل  معقولة،  وباأ�صعار  �ملميز 
ل��ت��خ��ف��ي��ف �ل���ع���بء �مل����ايل ع���ن ك��اه��ل بع�س 
�لعائالت �ملتاأثرة بجائحة كورونا "كوفيد-

19" �لعاملية.
�بتد�ًء من �لعام �لدر��صي �ملقبل، �صي�صتفيد 
�ملرحلة  م����ن  �ل���ت���الم���ي���ذ  �أم��������ور  �أول������ي������اء 

�ل�صاد�س  �ل�صف  حتى  �لأوىل  �لتاأ�صي�صية 
من تخفي�س على �لر�صوم �لدر��صية بن�صبة 
ت�صل �إىل %16، يف حني �صي�صتفيد �أولياء 
�لدعم  م��ن  �لعليا  �ل�صفوف  تالميذ  �أم���ور 
لل�صنو�ت  �مل���در����ص���ة  ت��ق��دم��ه  �ل�����ذي  �مل�����ايل 
�ل��ت��ال��ي��ة ع��ل��ى �ل�صكل  �لأك���ادمي���ي���ة �ل��ث��الث 
لأولياء   15% بن�صبة  تخفي�س  �ل��ت��ايل: 
 10% بن�صبة  �لأم��ور �حلاليني وتخفي�س 
لأول��ي��اء �لأم��ور �جل��دد. ومل يكن تخفي�س 
�ل���ر����ص���وم ه�����ذ� ل���ي���ك���ون مم���ك���ًن���ا ل�����ول عمل 
�لت�صغيلية  و�لإج������ر�ء�ت  �ل�����ص��اق  �ملجموعة 
و�ملالية �حلكيمة �لتي مت �تخاذها مع بد�ية 
جائحة كورونا )كوفيد19-(. وتاأتي بادرة 
تخفي�س �لر�صوم هذه بعد �إطالق �صندوق 
ريبتون لدعم �لأ�صر )RFSF( �لذي تبلغ 

8 ماليني دره��م يف وق��ت �صابق من  قيمته 
�ملايل  �لدعم  �ل�صندوق  ق��ّدم  �إذ  �ل��ع��ام،  ه��ذ� 
و�ملز�يا لبع�س �لأ�صر �لتي عانت من �صائقة 

مالية كنتيجة مبا�صرة للوباء.
ويف هذ� �ل�صاأن عّلقت مديرة مدر�صة ريبتون 
قدرتنا  "�إّن  ق��ائ��ل��ة:   وويل  زوي  �ل��رب���ص��اء، 
��ا على  ع��ل��ى م��ن��ح �أول���ي���اء �لأم�����ور ت��خ��ف��ي�����صً
�لر�صوم �لدر��صية هو مدعاة فخر بالن�صبة 
�أن عائالت عدة و�جهت  نتفّهم  �إلينا. نحن 
حتديات مالية �صعبة خالل �لأ�صهر �لقليلة 
�ملبادرة،  ه��ذه  ت��ك��ون  �أن  ون��اأم��ل  �ملن�صرمة، 
لدعم  ريبتون  �صندوق  مع  جنب  �إىل  جنًبا 
�لأ�صر )RFSF(، �صكاًل من �أ�صكال �لدعم 
�لأمور  �أولياء  �حتياجات  �أم�س  يلبي  �ل��ذي 
�أنّوه بالتفاين  �أن  و�أوّد  وجمتمعنا �ملدر�صي. 

و�لعمل �جلاد �لذي قام به �أع�صاء جمموعة 
كورونا  جائحة  بد�ية  منذ  ريبتون  مد�ر�س 
جمتمع  ���ص��م��ان  ���ص��ب��ي��ل  يف  )كوفيد19-( 

مزدهر وحتقيق �لتمّيز �لأكادميي".
ريبتون  �أن مدر�صة  �إىل  �لإ�صارة  بّد من  ول 
2013 على  �ل��ع��ام  �ع��ت��ادت منذ  �ل��رب���ص��اء 
ع��ايل �جل��ودة، ويف نوفمرب  �لتعليم  تقدمي 
�مل���در����ص���ة عن  �أع��ل��ن��ت   ،2019 �ل���ع���ام  م���ن 
�إ���ص��اف��ت��ه��ا ����ص���ن���و�ت �ل���در�����ص���ة �ل��ع��ل��ي��ا �إىل 
�لف�صول  �ف��ت��ت��اح  م���ع  �ل���در�����ص���ي  م��ن��ه��ج��ه��ا 
بنجاح،  و�لثامن  �ل�صابع  للعامني  �لدر��صية 
بانتظار �فتتاح ف�صول �لعام �لتا�صع بحلول 
ُيذكر   .2022-2021 �لدر��صية  �ل�صنة 
�أّن �ملدر�صة �صتعتمد �ملنهج �لدر��صي ل�صهادة 
عاًما   )IGCSE( �لربيطانية  �لثانوية 

ع�صر،  �حل��ادي  �ل�صف  �إىل  و�صوًل  عام  بعد 
يف   )A Level( لتعتمد بعدها �مل�صتوى �أ

�لعامني �لثاين ع�صر و�لثالث ع�صر.
"مدر�صة  ن��ال��ت لقب  �ل��ت��ي  �مل��در���ص��ة  وك��ان��ت 
�آبل �ملميزة" قد حققت عدة �إجن��از�ت بارزة 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  يف  �فتتاحها  منذ 
�لبتكار  جناح  تو�صيع  ذلك  يف  مبا  �ملتحدة، 
�حل��دي��ث يف ح���رم �ل��رب���ص��اء. و���ص��ع��ًي��ا منها 
من  "�لتعلم  ب�  �ملتمثلة  روؤيتها  حتقيق  �إىل 
باإ�صافة  �ملدر�صة  قامت  �لتو��صل"،  خالل 
جميع  يف  مناهجها  �إىل  �لرقمية  �مل��ع��ارف 
ل��ت��وف��ري جت��رب��ة تعليمية  �مل���ج���الت، وذل���ك 
قوية ومبتكرة جتمع بني �لتمّيز �لأكادميي 
�لريا�صة  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  �ل��ب��اه��ر  و�ل��ن��ج��اح 

و�لفنون �مل�صرحية و�لرفاهية.

جامعة �خلليج �لطبية حتتفل مبرور 22 عامًا على �نطالقها 
اإطالق مركز  البكالوريو�ض للتعليم عرب 

االإنرتنت وت�ضكيل جمل�ض للخّريجني 
•• عجمان-الفجر

�حتفلت "جامعة �خلليج �لطبية" بعيدها �لثاين و�لع�صرين يف حفٍل خا�س 
�أقيم يف حرم �جلامعة ، ح�صره �لدكتور ثومبي حمي �لدين، موؤ�ص�س جامعة 
�خلليج �لطبية ورئي�س جمل�س �لأمناء. وتر�أ�س �حلفل �لربوفي�صور ح�صام 
حمدي رئي�س �جلامعة، وبح�صور نو�ب رئي�س �جلامعة و�لعمد�ء و�أع�صاء 
بّثه  �ل��ذي جرى  �لتدري�صية وموظفني وط��الب �صاركو� يف �حل��دث  �لهيئة 

مبا�صرًة على قناة �جلامعة يف موقع "يوتيوب".
خالل �حلفل قامت �لهيئة �لأكادميية �لعليا للجامعة، برئا�صة �لربوفي�صور 
حمدي، مبنح �لدكتور ثومبي حمي �لدين درع "�لتفاحة �لذهبية" تكرمياً 

مل�صريته �ملتو��صلة 
عاماً،   23 "قبل  فيها:  قال  �ملنا�صبة  يف  كلمًة  حمدي  �لربوفي�صور  و�ألقى 
مل يكن جلامعة �خلليج �لطبية من وجود، لكّن �لروؤية �ل�صّباقة للدكتور 
�أو�صلتنا �ليوم لأن يكون لدينا هذ� �ل�صرح �جلامعي  ثومبي حمي �لدين 
ر�ئ��دة متخ�ص�صة يف  كاأكرب جامعة طّبية  تتو��صل جناحاته  �ل��ذي  �لر�ئع 
�أكرث  معتمد�ً، حيث ت�صّم  �أكادميياً  برناجماً   26 و  كّليات   6 �ملنطقة، مع 

من 4000 طالب 
و�أ�صاف: "هذ� �لتكرمي ما هو �إل �صهادة تقدير لدور �لدكتور ثومبي حمي 
جيل  و�إن��ت��اج  �ملنطقة،  يف  �ل�صحية  �لرعاية  م�صتقبل  �آف��اق  ر�صم  يف  �لدين 
قادم من �ملتخ�ص�صني يف قطاع �لرعاية �ل�صحية �لذين يحقّقون جناحات 
م�صهود لها، تكّر�س ح�صورهم �ملمّيز وت�صكل �صهادًة ر�قية للجامعة وت�صهم 
يف م�صرية نه�صة �لدولة. ل �صك يف �أّن جهود �لدكتور ثومبي حمي �لدين 
له،  �لذهبية" تكرمياً  "�لتفاحة  و�لتقدير وت�صتحق منحه  بالثناء  جديرٌة 

ليكون �أّول من يحمل هذه �جلائزة من جامعة �خلليج �لطبية".
ب��الإ���ص��اف��ة �إىل ذل����ك، ���ص��ه��د ه���ذ� �حل����دث �لإط�����الق �ل��ر���ص��م��ي ل���� "مركز 
�لطبية، تكرمياً  �لإنرتنت" يف جامعة �خلليج  للتعليم عرب  �لبكالوريو�س 
لرجل �لأع��م��ال �لهندي �مل��ع��روف �ل��دك��ت��ور �ل��ر�ح��ل ب. �أح��م��د ح��اج حمي 
حمي  ثومبي  �لدكتور  وو�ل���د  بالهند"  �أ.  ب.  "جمموعة  موؤ�ص�س  �ل��دي��ن، 
�لدين. و�صيعمل هذ� �ملركز على ت�صميم وتقدمي �أ�ص�س �لتعليم �ملهني عرب 
�أنحاء  �لقطاع �لطبي و�لطالب و�لأف��ر�د يف جميع  �لإنرتنت للعاملني يف 
�لعامل، من خالل جمموعة بر�مج معتمدة. كما جرى �لإع��الن �لر�صمي 

عن �إطالق جمل�س خّريجي جامعة �خلليج �لطبية

لتعزيز ثقافة �لتطوع يف �أبوظبي
هيئة امل�ضاهمات املجتمعية  معًا 
تطلق برنامج نتطوع ملجتمعنا

•• اأبوظبي- الفجر

"نتطوع  ب��رن��ام��ج  �إط���الق  ع��ن  م��ع��اً   - �ملجتمعية  �مل�صاهمات  هيئة  �أع��ل��ن��ت 
ثقافة  تعزيز  �إىل  �لهادفة  �لهيئة  م�صاعي  �صمن  يندرج  �ل��ذي  ملجتمعنا"، 
�لقطاع  ت�صجيع  خالل  من  �لنوعية،  �لتطوعية  �لفر�س  وتوفري  �لتطوع 
للرو�بط  وتر�صيخاً  �لأ���ص��ري  للتما�صك  ت��ع��زي��ز�ً  �ل��ت��ط��وع،  على  �حلكومي 
من  �ملتطوعني  على  �ل��ربن��ام��ج  م��ن  �لأوىل  �ملرحلة  وُت��رك��ز  �لجتماعية. 
ل��ت��وف��ري ف��ر���س تطوعية هادفة  �أب��وظ��ب��ي  �إم����ارة  �ل��ق��ط��اع �لج��ت��م��اع��ي يف 
روؤي��ة وتطلعات موؤ�ص�صاتهم. وميكن  يتما�صى مع  �صمن مقار عملهم، مبا 
للموظفني �ختيار �ملهام على مد�ر �لعام من "قائمة �ملهام" �مل�صممة بدقة 
معاجلة  يف  ي�صاهم  مما  �ل�صلوك  �أمن��اط  يف  �إيجابي  تغيري  �إح���د�ث  بهدف 
تنمية  د�ئ���رة  قبل  م��ن  �مل��ح��ددة  �لجتماعية  ل��الأول��وي��ات  وف��ق��اً  �لتحديات 
على  �ملجتمع  �أف���ر�د  م�صاعدة  �مل��ه��ام  قائمة  وت�صمل  �أب��وظ��ب��ي.  يف  �ملجتمع 
من  �لتوفري  �صيا�صة  تر�صيخ  عرب  �ملتبعة،  بالعاد�ت  �إيجابي  تغيري  �إح��د�ث 
خالل تقليل ��صتهالك �لطاقة و�لدخار �ملايل و�لعديد من �ملهام �لأخرى.

�ملهام  تنفيذ  ملجتمعنا" ومتابعة  "نتطوع  برنامج  قيادة  معاً  هيئة  وتتوىل 
كل جهة  و�لإ���ص��ر�ف على  �أبوظبي،  �إم��ارة  �لجتماعية يف  لالأولويات  وفقاً 

م�صاركة يف �لربنامج وتتبع �آلية �لتنفيذ �لعملي.
وبهذه �ملنا�صبة �صرحت �صعادة �صالمة �لعميمي، مدير عام هيئة �مل�صاهمات 
�ملجتمعية -معاً: "�لأ�صرة هي �لبنية �لأوىل يف �ملجتمع �لقادرة على قيادة 
�إح����د�ث تغيري �إي��ج��اب��ي يف �أمن����اط �ل�����ص��ل��وك ل���دى �أف���ر�ده���ا �ل��ذي��ن جتمع 
�أو��صر �ملحبة و�لتاآلف ولديهم �لإمكانية و�ل�صغف لت�صخري وقتهم  بينهم 

وطاقتهم خلدمة جمتمعهم"
على  بقدرته  لإمياننا  ملجتمعنا"  "نتطوع  برنامج  �إط���الق  مت   " وتابعت: 
ب��اأ���ص��ره��ا، عرب  �أب��وظ��ب��ي  �إم����ارة  ي��ع��ود بالنفع على  �إي��ج��اب��ي  �إح����د�ث تغيري 
�إ�صر�ك �أفر�د �ملجتمع يف مو�جهة �لتحديات �لجتماعية من خالل �لتطوع 
و�صيعزز  �لجتماعية  �حلياة  على  �إيجابي  ب�صكل  �صيوؤثر  �ل��ذي  للربنامج 

�لتما�صك �لأ�صري وير�صي �أو��صر �لتاآلف بني �أفر�د �ملجتمع".
ويعترب �ملتطوع ممثاًل للتغيري �ليجابي يف �ملجتمع، وله دور حموري يف 
�ل�صخ�صي من خالل  �مل�صتوى  بدء�ً من  �لتغيري �لجتماعية  قيادة عملية 
عالقات �لفرد مع زمالئه �صمن مقر عمله و�صوًل �إىل عالقاته مع �أفر�د 
�صمن  وم�صتد�م  �إيجابي  �جتماعي  �أث��ر  حتقيق  يف  ي�صاهم  مما  جمتمعه، 

منظومة متكاملة للعمل �لتطوعي يف �مل�صتقبل.
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�لدر�ق مليء بالع�سري، منع�ص ولذيذ للغاية. ياأتي �لدر�ق باألو�ن خمتلفة 
�لأحمر و�لأ�سفر و�لأبي�ص، لكن جميعها حمّملة بالفيتامينات �ملفيدة 
�لإم�ساك  وتعالج  بالطاقة  �جل�سم  تزويد  على  تعمل  و�لتي  للب�سرة، 

وغريها �لكثري.تعّريف يف �لآتي �إىل �أبرز فو�ئد �لدر�ق:
�لدر�ق: �أهم خ�سائ�سه

�صعرة   39.9 يوجد  �ل���در�ق  م��ن  غ��ر�م   100 ك��ل  يف   •
حر�رية.

من  غ���������ر�م   1.1 ي�����وج�����د  غ���������ر�م   100 ك�����ل  ويف   •
�لربوتينات.

�لدهون. من  غر�م   0.3 • وحو�ىل 
�لكربوهيدر�تية. �ملو�د  من  غر�م  • و8.2 

�لألياف. من  غر�م  • و1.6 
فلماذ� ل ناأكل هذه �لفاكهة كاملة متاًما؟ ق�صري 4 حبات 
م��ن �ل���در�ق �لأب��ي�����س و4 حبات م��ن �ل���در�ق �لأ���ص��ف��ر بعد 
هادئة  ن��ار  على  و�صعيها  مكعبات،  �إىل  قطعيها  ث��م  غليها 
ع�صري  م��ن  �صغرية  وملعقة  فانيال  ع��ود  �إليها  و�أ�صيفي 
�أور�ق  بع�س  �إليها  �أ�صيفي  قلياًل  ُتطبخ  وعندما  �لليمون، 

�لنباتات �لعطرية ثم �أزيلها عن �لنار. ��صتمتعي مبذ�قها.

 �لدر�ق وجبة خفيفة
�ل��در�ق يحتوي على �لقليل من �ل�صكر فهو بالتايل مفيد 

يف �حلميات
�ل��در�ق يحتوي على �لقليل من �ل�صكر فهو بالتايل مفيد 

يف �حلميات
)حو�ىل  �حل��ر�ري��ة  �ل�صعر�ت  منخف�س  �ل���در�ق 

ويحتوي  غ����ر�م(،   100 ل��ك��ل   40
�ل�صكر  م��ن  �لقليل  على 

�ل���در�ق(، وبالتايل ي�صلح  )9 غر�مات لكل مئة غ��ر�م من 
يف  وي��دخ��ل  م��ت��و�زن��ة،  وكتحلية  خفيفة،  ك��وج��ب��ة  ل��ت��ن��اول��ه 
لإنهاء  ت��وؤك��ل  �ل��ت��ي  �لو�صفات  م��ن  �لعديد 

�لوجبة ب�صكل خفيف.

�لدر�ق للتمتع بالطاقة
حتتوي ثمرة �لدر�ق ما بني 8 �إىل 10 ملغ من �لفيتامني 
12 يف �ملئة من  10 �إىل  ي��ع��ادل ح��و�ىل  C، وه��ذ�  )���ص��ي( 
�حل�صة �ليومية �لتي ُين�صح باأخذها من �ل�صكر. وكلما كان 
لون حبة �لدر�ق �أكرث مياًل �إىل �للون �لأحمر – �لربتقايل، 
�لتي  �لفالفونويد�ت  من  �أك��رب  كميات  على  يحتوي  فاإنه 
 .C )ت�����ص��اع��د ع��ل��ى حت�����ص��ني ع��م��ل �ل��ف��ي��ت��ام��ني )����ص���ي
�لفريو�صية  �ل��ع��دوى  ُي��ب��ع��د  )���ص��ي(  وف��ي��ت��ام��ني 
و�ل��ب��ك��ت��ريي��ة ع���ن �جل�����ص��م، وي�����ص��اع��ده على 
�أنه  كما  �أف�����ص��ل  ب�صكل  �حل��دي��د  ��صتيعاب 

م�صاد لالأك�صدة قوي.

�ل��������در�ق ل���رتط���ي���ب �جل�����س��م 
بالعنا�سر  وتزويده 

�ملعدنية
�لدر�ق  يتكون 
م���ن ح���و�ىل 
87 يف �ملئة 
م�������ن�������ه 

من �ملاء، وبالتايل فاإنه ي�صاعد 
�جل�صم  ت���رط���ي���ب  ع���ل���ى 

من  و�ل����ت����خ����ل���������س 
و�ملاء  �ل�����ص��م��وم. 

�������������ص������������روري 
حل�������������������ص���������ن 
���ص��ري �ل����دورة 
�ل�������دم�������وي�������ة 

ول������ن�������������ص������اط 
ويف  �ل��������دم��������اغ. 

و�ق��ع �لأم��ر، يتكون 
�ل���دم م��ن ح���و�ىل 95 يف 

�ملئة من �مل��اء. و�مل��اء هو �لذي 
ي��ن��ق��ل �مل�����و�د �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة �إىل �خل���الي���ا يف 

�جل�صم ويزيل �لف�صالت.
�لدماغ  وعندما ي�صاب �جل�صم باجلفاف، فاإنَّ 

هو �أول من ي�صعر باآثار ذلك مع �ملعاناة من �ل�صد�ع، 
وفقد�ن �لرتكيز و�نخفا�س م�صتوى �لذ�كرة ق�صرية �ملدى. 
و�لدر�ق يزود �جل�صم بالعنا�صر �ملعدنية لأنه يحتوي على 

�لبوتا�صيوم و�ملغني�صيوم و�لفو�صفور و�حلديد.

�لدر�ق مهٌم للجهاز �له�سمي
�لدر�ق غني بالألياف �لقابلة للذوبان، وبالتايل فاإنه 
�إىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ول��ك��ن  �له�صم.  حت�صني  على  يعمل 
خطر  وتقليل  بالإم�صاك  �لإ�صابة  منع  على  قدرته 
�لغنية  �لأطعمة  ف���اإنَّ  �ل��ق��ول��ون،  ب�صرطان  �لإ���ص��اب��ة 
�لدر�ق،  مثل  للذوبان  �لقابلة  ا  وخ�صو�صً بالألياف 
و�لأوعية  �لقلب  ب��اأم��ر����س  �لإ���ص��اب��ة  منع  يف  ت�صاهم 
�لثاين،  �ل��ن��وع  م��ن  �ل�صكري  م�صتوى  و�صبط  �ل��دم��وي��ة، 
و�صبط �ل�صهية �إىل �لطعام ب�صكل �أف�صل. ويف �لو�قع تعمل 

�لألياف على �لتقاط �لكول�صرتول و�ل�صموم، وبالتايل فاإنها 
�صرورية لتنظيف �جل�صم. وحيث �إّن �لألياف متتلىء باملاء 
حاملا ت�صل �ملعدة، فاإنها تعمل كمثّبط لل�صهية. ول�صتهالك 
�ملزيد من هذه �لألياف عليِك باأكل �لدر�ق من دون تق�صري 

)بعد تنظيفه جيًد�( لأن ق�صرته مليئة بالألياف.

�لدر�ق من �أجل ب�سرة م�سرقة
لأنه  �لتجميلية،  �ملنتجات  يف  �ل���در�ق  م�صتخرج  ُي�صتخدم 
�لو�قع  ويف  للب�صرة.  و�حليوية  �ملنع�صة  بخ�صائ�صه  ي�صتهر 
ف����اإّن �ل��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات �ل��ع��دي��دة �مل���وج���ودة يف �ل�����در�ق ) مثل 
 ،C و�صي   ،B وب��ي   ،A �أ  و�لربوفيتامني   A �أ  �لفيتامني 
و�إي E( تعطيه قوة متجددة ووقائية تعزز مقاومة �لب�صرة 

وتقويها.

الدراق.. فوائد ثمينة للدماغ 
والوقاية من �ضرطان القولون

�لع�سالت �لألوية
�لع�صالت  حت�صل  ل  �جل��ل��و���س،  يف  ط��وي��اًل  وق��ت��اً  �أم�صيت  �إذ� 
�لردفني  �لع�صالت  ه��ذه  ت�صّكل  �ل��ك��ايف.  �لتمّرن  على  �لأل��وي��ة 
وتتاألف من ثالث ع�صالت، علماً باأنها �أكرب جمموعة ع�صالت 

يف ج�صم �لإن�صان.
�ل�صرورية،  �حل��رك��ات  من  كبري  ع��دد  �أد�ء  يف  �ل��ردف��ان  ي�صاهم 

ك�صعود منحنى �أو درج،
�أو  �لع�صالت  ه��ذه  �صعفت  و�إذ�  �ل��ع��ادي��ة.  �مل�صي  عملية  حتى   

�صمرت، ف�صتفتقد �لقوة �لالزمة لدعم �جل�صم.
 نتيجة لذلك،

 ي�صتحيل عليك �لتحرك ب�صرعة كفاية لتجتاز، مثاًل، تقاطع 
طرق ما �إن تبد�أ �أرقام �إ�صارة �ملرور عدها �لعك�صي. كذلك ُتعترب 

�لع�صالت �لألوية غالباً �صبب �أمل �أ�صفل �لظهر.

�جلزء �لأو�سط
�لأ���ص��ا���ص��ي من  �لأو���ص��ط  �جل���زء  نقطة �صعفك يف  تكمن  رمب��ا 
�لعمود  تثّبت  �لتي  �لفقار،  نا�صبة  �لع�صالت  وي�صّم  ج�صمك، 
ت�صاهم يف  �لتي  �ملائلة  و�لع�صالت  �لبطن،  وع�صالت  �لفقري، 
تنبع من هذ�  كافة  �لأط���ر�ف  كانت حركات  ومل��ا  �جل��ذع.  �إد�رة 

�جلزء، فيوؤدي �صعفه �إىل �صعف حركات �لأطر�ف �أي�صاً.

�لكتفان
ت��ت��األ��ف �ل��ك��ت��ف��ان م���ن ���ص��ل�����ص��ل��ة م��ع��ق��دة وم��ه��م��ة م���ن �لأوت������ار 

و�ملفا�صل.
كبرية  جمموعة  وتقدمان  ب��ال��دور�ن،  للذر�عني  �لكتفان  تتيح 
م�صيطر�ً  نوعاً  جتعلنا  �لتي  �لأ�صباب  تكمن  ل  �حل��رك��ات.  من 
يف دماغنا فح�صب �أو يف �إبهامينا �ملقابلتني، بل يف مدى حركة 

ذر�عينا. وتتمتع �لرئي�صات �لبارزة �أي�صاً مبدى حركة كبري.

خلل يف �لتو�زن
ل��ك��ن ث��م��ة ن���وع �آخ����ر م��ن �ل�����ص��ع��ف ي��ج��ه��ل م�����ص��ن��ون ك��رث �أنهم 
�أكرب،  بعمل  بالقيام  ج�صمهم  جانبي  لأحد  ي�صمحون  يعانونه. 
�ل��ت��و�زن يثقل  �إىل خلل يف  ي���وؤدي  م��ا  �لآخ���ر،  مقارنة باجلانب 

�لهيكل �لعظمي مبرور �لوقت.
وو��صحاً،  كبري�ً  �لع�صالت  ت��و�زن  يف  �خللل  ه��ذ�  يكن  مل  و�إن 
ت�صخي�س  يتطّلب  �إذ  مالحظته،  عن  �ل�صخ�صي  �مل��دّرب  يعجز 
�خللل يف تو�زن �لع�صالت عادًة معاجلاً فيزيائياً بارعاً و�أدو�ت 
قدم  ك��ل  وزن  تقي�س  �لأر����س  على  ح�صا�صة  ك�صفيحة  خا�صة، 
ت�صتطيع هذه  �لأر����س.  على  للفح�س  َم��ن يخ�صع  �صري  �أث��ن��اء 
�ل�صفيحات �أن حُتدد ما �إذ� كان ورك �أو ردف يوؤدي عماًل �أكرب، 
مقارنة بنظريه. ويف هذه �حلالة، يعّد �ملعالج �لفيزيائي برنامج 

مترن يبني �جلانب �ل�صعيف.
�إنهاء برنامج �لتمرن �لذي تتبعه يف غ�صون ب�صعة  ل ميكنك 
�أ�صهر. ي�صتغرق بناء نقطة �ل�صعف وقتاً طوياًل جد�ً، رمبا �صنة 
�إىل �ل�صمور، فقد ُت�صطر  �أنك �كت�صبت مياًل  �أو �ثنتني. ومبا 
�إىل �للتز�م بربنامج مترن حمدد طو�ل حياتك �أو �إىل �أن تبلغ 

منت�صف ثمانينياتك على �لأقل.
كلفة  �ل�صحية يغطي  �لرعاية  بر�مج  من  ع��دد�ً  �أن  من �جليد 
�لعمل مع معالج فيزيائي �أو مركز �إعادة تاأهيل. لكن ل تن�صم 
�إذ� كانت �ملر�كز �لأخرى تبعد كثري�ً  �إل  �أول مركز تزوره،  �إىل 
عن مكان �إقامتك. و�إن كنت تعي�س يف مدينة/ �صاحية، فال �صك 
�لفيزيائيني  �ملعاجلني  عياد�ت  من  و��صعاً  �أنك متلك خيار�ً  يف 
مماثلة.  خدمة  كثرية  م�صت�صفيات  ت��ق��ّدم  كذلك  �مل��ح��رتف��ني. 
�أخرب  مبا�صرًة.  تق�صدها  ول  و�مل�صت�صفيات  �ملر�كز  بهذه  �ت�صل 
َمن يجيب �لهاتف باأنك تريد �خل�صوع لتقييم لنقاط �ل�صعف 
ذلك،  ع��ن  ف�صاًل  ع�صالتك.  ت���و�زن  يف  خلل  ولأي  ج�صمك  يف 
ي�صتطيع �ملعالج �لفيزيائي ت�صميم برنامج مترن لتقوية نقاط 

�صعفك.

اكت�ضف نقطة �ضعف ج�ضمك!
بالن�ساط  تعود  ل  تتخطاها،  �أو  �لعمر  من  و�خلم�سني  �خلام�سة  تبلغ  عندما 

ذ�ته كما كنت يف �ملا�سي. لذلك ي�سمر بع�ص ع�سالتك �أو يذبل.
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العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   
 اعالن بالن�سر

               يف  الإ�ستئناف رقم 324/2020/70 ا�ستئناف تنفيذ جتاري 
مو�صوع �لدعوى: �إ�صتئناف �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2020/1323 تنفيذ جتاري 

و�لر�صوم و�مل�صاريف و�لتعاب  
�ل���زرع���وين  - �صفته  �لإع����الن : ع��ب��د�ل��رح��م��ن ع��ب��د�ل��رح��ي��م حم��م��د ��صماعيل  ط��ال��ب 

بالق�صية : م�صتاأنف
 �ملطلوب �إعالنه : 1- ز�ر� لنقل �لركاب باحلافالت  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف �صده.

جمهول حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعالن : 

بقاعة  م�صاء�   17.30 �ل�صاعة    2020/12/9 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم  جل�صه  لها  وح���ددت 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه  بعد  عن  �لتقا�صي 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   

اعالن بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 4488/2020/60 امر اداء    

مو�صوع �لدعوى :طلب ��صت�صد�ر �مر باد�ء مبلغ وقدره )1.081.435.36( درهم فقط مع 
�لفائدة �لتجارية بو�قع 9% من تاريخ �لتكليف بالوفاء بتاريخ:2019/11/27 وحتى �ل�صد�د 

�لتام مع �لر�صوم و�مل�صاريف و�لتعاب و�صمول �لمر بالنفاذ �ملعجل بال كفالة  
طالب �لإعالن : �صركة �أم �ت�س �يه �أت�س للتجارة �س.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : مدعي 
�ملطلوب �إعالنه : 1- دبي للهند�صة �ملدنية �س.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : مدعي عليه  

جمهويل حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعالن :  قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2020/10/22 �ول:بانفاذ �لعقد �لتجاري 
 )1.081.435.36( مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  �ملدعي  ثانيا:بالز�م   - �لطرفني  بني  �مل��ربم 
درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �صنويا من تاريخ 2019/11/27 وحتى �ل�صد�د �لتام و�لر�صوم 

و�مل�صاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة
ولكم �حلق يف �إ�صتئناف �لأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن.

رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   
اعالن بالن�سر        

 1813/2020/11 مدين جزئي 
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- ح�صان �حمد يغمور  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :مبارك بن فهد بن مبارك �ملطلق 

وميثله : �حمد ح�صن حممد عبد�هلل �ملازمي 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره 
)768.500( درهم مع �لفائدة �لقانونية 12% �صنويا من تاريخ �قامة �لدعوى وحتى �ل�صد�د �لتام 

�لز�م �ملدعي عليه بالر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة 
وحددت لها جل�صة يوم �لحد �ملو�فق 2020/11/15 �ل�صاعة 08:30 �صباحا يف قاعة �لتقا�صي عن 
بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر        

 4213/2020/16 جتاري جزئي 
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

�إىل �ملنفذ �صده : 1- كالدمبفري بر�يان للمقاولت �لكهروميكانيكية �س.ذ.م.م  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :توم�صون للتجارة �لعامة �س.م.م 

وميثله : ماجد �حمد حممد عبد�هلل �جلا�صم 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )357.357.67( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�لتاخريية 12% من تاريخ �ل�صتحقاق وحتى �ل�صد�د �لتام ، قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2020/11/8 
تكليفكم بالوفاء مبا جاء �عاله خالل 5 �يام من تبليغكم بالعالن وذلك للوفاء باملطالبة �ملذكورة �عاله 
�لدعوى  �د�رة  �م��ام   BOTM تطبيق  �ملرئي  �لت�صال  برنامج  عرب  و�حل�صور  بالعلم  �لتكرم  يرجى  لذ� 
�لبتد�ئية �لثانيه على هاتف رق��م:0566039232 يوم �لحد �ملو�فق:2020/11/15 وذلك من �ل�صاعة:9:00 
�س ولغاية �ل�صاعة 12:30 ظ �و �حل�صور �ملرئي عن طريق مركز تقدمي �خلدمة �ملعتمد )�لع�صيد( لتقدمي 

جو�بكم على �صحيفة �لدعوى ومرفقاتها. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  5226/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�صوع �لدعوى : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم:2020/1629 �مر �أد�ء، ب�صد�د �ملبلغ 

�ملنفذ به وقدره ) 133100.73 درهم( �صامال للر�صوم و�مل�صاريف
طالب �لإعالن : فود �صور�س �نرتنا�صيونال �س.ذ.م.م -  �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ 

وميثله:حمد�ن عبد�هلل عبد�لرحمن علي �لهرمي - �صفته بالق�صية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه: 1- مطعم �وكوى �س.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : منفذ �صده 

 جمهول حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
فان  وعليه   ، �ملحكمة  خزينة  �أو  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )133100.73( وق��دره  به  �ملنفذ 
�ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

)16( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  4378/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�صوع �لدعوى : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم:2019/3820 جتاري جزئي، ب�صد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 1083046.09 درهم( �صامال للر�صوم و�مل�صاريف
طالب �لإعالن : يونايتد بنك ليمتد )مكتب �إد�رة( -  �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ 

وميثله:حمد�ن عبد�هلل �صبيح �صيف �لكعبي - �صفته بالق�صية : وكيل
 - ���س.ذ.م.م  تكنولوجيز  ريفا   -1 �هوجا  بركا�س  برمي  د�ت  �صونيل   -2 �إعالنهما:  �ملطلوب 

�صفتهما بالق�صية : منفذ �صدهما   -  جمهويل حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
، وعليه فان  �ملحكمة  �أو خزينة  �لتنفيذ  به وق��دره )1083046.09( درهم �ىل طالب  �ملنفذ 
�ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  349/2019/211 تنفيذ عقاري 

مو�صوع �لدعوى : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رق��م:2019/25 �مر على عري�صة حتكيم، ب�صد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره ) 1767035 درهم( �صامال للر�صوم و�مل�صاريف

طالب �لإعالن : �صمينة �أدري�س �أدري�س �أحمد -  �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ 
وميثله:حممود ح�صني علي �حمد - �صفته بالق�صية : وكيل

�صده    منفذ   : بالق�صية  �صفته   - ���س.ذ.م.م  �لعقاري  و�لتطوير  لال�صتثمار  تنميات   -1 �إعالنهما:  �ملطلوب 
-  جمهول حمل �لإقامة 

مو�صوع �لإعالن : نعلنكم بانه مت مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�صة وهي عبارة عن �لوحد�ت �لكائنة و�دي 
�ل�صفا 3 برقم �ر�س 2005 �لوحد�ت رقم 712+605 ��صم �ملبنى ALI NANA �لوحدة �لكائنة و�دي �ل�صفا 
3 برقم �ر�س 694 �لوحد�ت رقم 901+801 ��صم �ملبنى CLEOPATRA و�لوحدة �لكائنة و�دي �ل�صفا 3 
برقم �ر�س 694 �لوحدة رقم 1102 ��صم �ملبنى ALLADIN وفاء للمبلغ �ملطالب به يف �مللف �عاله وذلك 

للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   
اعالن بالن�سر

                   يف  الدعوى رقم 1440/2020/11 مدين جزئي  
مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )43.080( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف 

و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام 
طالب �لإعالن :  حمد�ن �ل�صام�صي للمحاماة و�ل�صت�صار�ت �لقانونية  - �صفته بالق�صية : مدعي 

�ملطلوب �إعالنه : 1- و�رين �نثوين �صيفي�س - �صفته بالق�صية : مدعي عليه - جمهول حمل �لإقامة 
�لدعوى  يف   2020/10/22 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم   : �لإع��الن  مو�صوع 
بان  �ملدعي عليه  بالز�م  �لقانونية  و�ل�صت�صار�ت  للمحاماة  �ل�صام�صي  ل�صالح/حمد�ن  �أعاله  �ملذكورة 
يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )43.080( درهم وفائدته �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى 
   . �ملحاماة  �تعاب  مقابل  دره��م  مائتي  ومبلغ  و�مل�صروفات  بالر�صوم  عليه  �ملدعي  و�ل��ز�م  �ل�صد�د  متام 
لن�صر هذ�  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  لال�صتئناف خالل ثالثني  قابال  �حل�صوري  حكما مبثابة 
�لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   
ق�سم التنفيذ - اخطار بالن�سر 

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية رقم  1995 ل�سنة 2019    
�ىل �ملحكوم عليه / بر�صلونه ملقاولت �لبناء ذ.م.م  

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة �ل�صارقة �لحتادية �لإبتد�ئية قد ��صدرت بحقكم حكما  
بتاريخ 2019/5/1 يف �لق�صية رقم 7469 ل�صنة 2018 عمايل جزئي بالز�مكم بدفع مبلغ 

وقدره )13897( درهم بال�صافة لتذكره �لعودة �ىل وطنه عند �للغاء و�ملغادرة
ل�صالح �ملحكوم له/ ظفر �هلل ف�صل ماكم خان 

وحيث �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم و�صجل برقم �مل�صار �ليه �عاله، لذ� 
حال  ويف  للن�صر.  �لتايل  �ليوم  تاريخ  من  يوما   15 خالل  �لقر�ر  تنفيذ  عليكم  يتوجب 
�لق�صية  �لنظر  �صتبا�صر  �ملحكمة  فان  �ملحدد  و�لتاريخ  �مليعاد  يف  �حل�صور  عن  تخلفك 

يف غيابك
 رئي�س ق�سم التنفيذ التنفيذ 

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية         
العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   

اخطار عديل 
�مار�تية  هوية  و�حمل  �لهند  �جلن�صية   - عبد�لرحمن  بالرليل  �ملخطر/�صاجاو�ب 

رقم:784197526163809
�لعنو�ن/�ل�صارقة - مويلح - �لهاتف:0527787087

هوية  وحتميل   - �مار�تي  �جلن�صية  فالمرزي  قا�صم  حممد  نور  �ليه/حنيفه  �ملخطر 
�مار�تية رقم:784197992625935

�لعنو�ن/�ل�صارقة - �لقر�ئن - �لهاتف:0508820820
مو�صوع �لخطار:�حل�صور للد�ئرة �لقت�صادية

1- نخطركم باحل�صور للتوقيع على بع�س �ملعامالت يف �لد�ئرة �لقت�صادية ب�صفتك 
د�ئرة  من  و�ل�صادرة  �لفنية(  للمقاولت  )�جلو�ب  �مل�صماه  بالرخ�صة  خدمات  وكيل 

�لتنمية �لقت�صادية بال�صارقة برقم:550762
وعليه يلتم�س �ملخطر من �صعادة �لكاتب �لعدل يف �ل�صارقة �خطاركم بهذ� ر�صميا. 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   
 اعالن ن�سرا

�إىل �ملدعي عليه /كري�صتني مونتريو فر�نكو ومقرها مدينة خورفكان �لرفاع 
وذلك حيث �ن �ملدعي/حممد �صيف حممد عبد�هلل �لنقبي 

قد �أقام �صدكم دعوى �يجارية ت�صليم �صريع بالرقم 2020/101 لدى جلنة ف�س 
�ملنازعات �ليجارية ببلدية مدينة خور فكان فيقت�صي ح�صوركم �صخ�صيا �أو 
وكيال عنكم لتقدمي طلباتكم �أو رفع دعوى�يجارية بطلباتكم  يف مدة 15 يوم 
من تاريخ �لإعالن للمثول �أمامها يف مقر بلدية خورفكان. ويف حالة تخلفكم 
عن �حل�صور �أو عدم �إر�صال وكيل عنكم يف �لوقت �ملحدد فاإن �للجنة �صوف تقوم 

بنظر �لدعوى يف غيابكم
جلنة ف�س املنازعات اليجارية 

قلم التنفيذ 

      المارات العربية املتحدة 
حكومة ال�سارقة 

بلدية مدينة خورفكان  

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية - مبارك اجلالف ملقاولت التك�سية والر�سيات 
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2020 /0002986 اخطار دفع يف الق�سية رقم

�ىل �ملحكوم عليه:مبارك �جلالف ملقاولت �لتك�صية و�لر�صيات
حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صوره عنه �صدك ل�صالح �ملدعي �ملنفذ:حممد عمر�ن حممد 

�صديق - �جلن�صية باك�صتاين
يف �لق�صية �مل�صار �ليها �عاله ومبا �ن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع 

�لر�صم �ملحدد لذلك ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالتي:
�ملجموع �لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف:7775 درهم

تاريخ  من  يوما   15 خالل  �عاله  �ليه  �مل�صار  �لتنفيذي  �ل�صند  يف  ماجاء  بتنفيذ  مكلف  فانت  لذلك 
�جر�ء�ت  بحقك  �صتتخذ  �ملحكمة  فان  ذلك  عن  تخلفكم  حالة  ويف  �لخطار  بهذ�  �عالنك/�عالنكم 

�لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا 
القا�سي/وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي
حمكمة ال�سارقة
حمكمة التنفيذ املدنيه      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   
اعالن بالن�سر 

 6073/2020/207 تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 
�ىل �ملنفذ �صده/1-  �ميبلي ��صونيون �جو��صتني -  جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�حمد حممد ح�صن علي �لبلو�صي 
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)58134.5( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   
اعالن بالن�سر 

 5919/2020/207 تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 
�ىل �ملنفذ �صده/1-  ليال بيندون بوريجا -  جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�حمد حممد ح�صن علي �لبلو�صي 
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)38436.5( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   

اعالن بالن�سر
                   يف  الدعوى رقم 11/2020/359 مدين جزئي  

مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )146400( درهم مع �لتعوي�س عن 
�ل�صرر �ملعنوي مبلغ )50000( و�لفائدة �لقانونية 12% و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة 

طالب �لإعالن :  عبا�س عبد�لنبي حبيب جعفر علي  - �صفته بالق�صية : مدعي 
�ملطلوب �إعالنه : 1- عي�صى خد�د�د علي �لرئي�صي - �صفته بالق�صية : مدعي عليه 

 جمهول حمل �لإقامة 
�لدعوى  يف   2020/8/30 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم   : �لإع���الن  مو�صوع 
�ملذكورة �أعاله ل�صالح/عبا�س عبد�لنبي حبيب جعفر علي بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي �لول 
�لقانونية  و�لفائدة  �دبيا  تعوي�صا  درهم  للمدعيني مبلغ )10000(  ي��وؤدي  بان  درهم  مبلغ )140400( 
بو�قع 9% �صنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية وحتى متام �ل�صد�د ومن تاريخ �صريورة �حلكم نهائيا 
.   حكما مبثابة  بالن�صبة ملبلغ �لتعوي�س و�لزمته �مل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة 
�حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر 

با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   

اعالن اأمر اأداء بالن�سر
 4368/2020/60 امر اأداء 

تفا�صيل �لإعالن بالن�صر
�ىل �ملدعي عليه / 1- ريالين�س خلدمات �ل�صر�ف �لد�ري جلمعيات �ملالك

جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي / �حل�صان �ل�صود حلر��صة �لأبنيه - موؤ�ص�صة فردية 

وميثله / �حمد ح�صن حممد عبد�هلل �ملازمي 
 - �لطرفني  بني  �مل��ربم  �لعقد  �ول:بانفاذ   2020/10/19 بتاريخ  �لبتد�ئية  دبي  حمكمة  ق��ررت 
توؤدي  ب��ان  �مل��الك  جلمعيات  �لد�ري  �ل���ص��ر�ف  خلدمات  ريالين�س  عليها/  �ملدعي  ثانيا:بالز�م 
للمدعية/ �حل�صان �ل�صود حلر��صة �لأبنيه - موؤ�ص�صة فردية مبلغ )103841.13( درهم و�لفائدة 
�لقانونية 9% �صنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية يف:2020/10/8 وحتى �ل�صد�د �لتام وبالر�صوم 

و�مل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة
ولكم �حلق يف �إ�صتئناف �لأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن.

رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6656/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�صوع �لدعوى : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم:1040/2020 جتاري جزئي، ب�صد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 196.542 درهم( �صامال للر�صوم و�مل�صاريف
طالب �لإعالن : بنك دبي �ل�صالمي - �صركة م�صاهمة عامة -  �صفته بالق�صية : طالب 

�لتنفيذ   - وميثله:مكاوي عو�س �ملكاوي ��صماعيل - �صفته بالق�صية : وكيل
لك�صندروفنا  �يكاترينا   -2 ����س.ذ.م.م  �ل�صيار�ت  لتجارة  �وتوبلك�س   -1 �إعالنهما:  �ملطلوب 

دوروخوفا - �صفتهما بالق�صية : منفذ �صدهما  -  جمهويل حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )196.542( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة 
�ملذكور خالل )15(  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �صتبا�صر 

يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   

اعالن بالن�سر
                   يف  الدعوى رقم 3957/2019/16 جتاري جزئي  

مو�صوع �لدعوى : �لت�صريح بت�صجيل �لدعوى و�عالن �ملدعي عليه ب�صورة من لئحتها ومرفقاتها �لز�م 
�ملدعي عليه ب�صد�د مبلغ مقد�ره )48565.00( �لز�م �ملدعي عليه بالر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة 

طالب �لإعالن :  م�صرف �ل�صارقة �ل�صالمي  - �صفته بالق�صية : مدعي 
وميثله:خلفان غامن �صعيد خلفان �لكعبي - �صفته بالق�صية : وكيل

�ملطلوب �إعالنه : 1- �بوبكر �ملا�س �حمد مبارك �صامل - �صفته بالق�صية : مدعي عليه 
 جمهول حمل �لإقامة 

مو�صوع �لإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 2019/11/20 يف �لدعوى �ملذكورة 
بان  �صامل  م��ب��ارك  �حمد  �مل��ا���س  �بوبكر  عليه/  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ل�صالمي  �ل�صارقة  ل�صالح/م�صرف  �أع���اله 
يوؤدي للمدعي/ م�صرف �ل�صارقة �ل�صالمي مبلغ )48.565( درهم و�لزمت �ملدعي عليه بامل�صاريف ومبلغ 
يوما  قابال لال�صتئناف خالل ثالثني  .   حكما مبثابة �حل�صوري  �ملحاماة  �تعاب  دره��م مقابل  ثالثمائة 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   

اعالن بالن�سر
                   يف  الدعوى رقم 4669/2019/16 جتاري جزئي  

مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )102000( درهم وتعوي�س 51000 درهم 
و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية وحتى �ل�صد�د �لتام 

طالب �لإعالن :  حممد كاظم جو�د  - �صفته بالق�صية : مدعي 
�ملطلوب �إعالنه : 1- مهدي علي ح�صن عو�س - �صفته بالق�صية : �خل�صم �ملدخل  - جمهول حمل �لإقامة 
�ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ 2020/9/23 يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�صتها  بان  نعلنكم   : �لإع��الن  مو�صوع 
�أعاله ل�صالح/حممد كاظم جو�د ح�صوريا للمدعي عليه ومبثابة �حل�صوري للخ�صم �ملدخل - �ول:بقبول 
�خل�صم  ثالثا:بالز�م   - عليه  �ملدعي  قبل  �لدعوى  ثانيا:برف�س   - �صكال  عو�س  ح�صن  علي  مهدي  �دخ��ال 
�ملدخل �ن يوؤدي �ىل �ملدعي مبلغ وقدره )102000( درهم و�لفائدة �لقانونية على ذلك �ملبلغ بو�قع 9% من 
2019/11/27 وحتى متام �ل�صد�د - ر�بعا:بالز�م �خل�صم �ملدخل �ن يوؤدي �ىل �ملدعي مبلغ وقدره خم�صون 
   . �لف درهم تعوي�س و�لزمت �خل�صم �ملدخل بالر�صوم و�مل�صاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة 
حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن 

�صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   

اعالن حكم بالن�سر        
يف  الدعوى 687/2019/26 عقاري كلي 

تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 
�إىل حمكوم عليه 1- فينتيج للو�صاطة �لعقارية �س.ذ.م.م  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن حمكوم له :ج�صون لمبي 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ  2020/11/1  يف �لدعوى �ملذكورة بعدم 
ثانيا:بف�صخ عقد   - �لثاين  للمدعي عليه  بالن�صبة  �لدعوى لرفعها على غري ذي �صفة  قبول 
بان  بالت�صامم  و�لثالثة  و�لثانية  �لول  عليهما  �ملدعي  وبالز�م  �لدعوى  مو�صوع  �لوحدة  بيع 
يوؤديا �ىل �ملدعي مبلغ مقد�ره )2.319.000( درهم و�لفو�ئد بو�قع 9% �صنويا من تاريخ �ملطالبة 
�لق�صائية �حلا�صل يف 2019/10/31 وحتى متام �ل�صد�د و�لزمت �ملدعي عليهما �لول و�لثالثة 
قابال  �حل�صوري  مبثابة  حكما  �مل��ح��ام��اة.   �ت��ع��اب  مقابل  دره��م  و�ل��ف  و�مل�����ص��روف��ات  بالر�صوم 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب 

�ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 1806/2020/11 مدين جزئي  
مو�صوع �لدعوى : طعن على قر�ر جلنة ت�صوية وحل نز�عات �لتاأمني يف �ل�صكوى �لتاأمينية 

رقم 2020/902 رقم جلنة دبي �لرئي�صية
طالب �لإعالن :  �صركة ميثاق للتاأمني �لتكافلي  - �صفته بالق�صية : مدعي 

�ملطلوب �إعالنه : 1- ريدي كل حممد �صليم - �صفته بالق�صية : �ملدعي عليه  
جمهول حمل �لإقامة 

مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها طعن على قر�ر جلنة ت�صوية وحل نز�عات 
�لتاأمني يف �ل�صكوى �لتاأمينية رقم 2020/902 رقم جلنة دبي �لرئي�صية. وحددت لها جل�صة يوم 
فاأنت مكلف  لذ�  بعد  �لتقا�صي عن  قاعة  8.30 �س يف  �ل�صاعة  �ملو�فق  2020/11/16   �لثنني  
باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل . 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   

اعالن بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 3055/2020/60 امر اداء    

مو�صوع �لدعوى :�ول:�لزمت �ملطلوب �صده �لمر بان ي�صدد للطالب �لمر مبلغ وقدره )75.000.00( 
درهم وما ي�صتجد من غر�مة تاأخريية بال�صافة �ىل �لفائدة �لقانونية وقدرها 12% من تاريخ قيد 

�لدعوى وحتى �ل�صد�د �لتام - ثانيا:�لز�م �ملطلوب �صده بالر�صوم و�مل�صروفات ومقابل �تعاب �ملحاماه  
طالب �لإعالن : بنك دبي �لتجاري �س.م.ع - �صفته بالق�صية : مدعي 

وميثله:ي�صلم �صالح �حمد �ل�صعدي - �صفته بالق�صية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه : 1- موكي�س كومار �صايني - �صفته بالق�صية : مدعي عليه  

جمهول حمل �لإقامة 
�لز�م �ملدعي عليه/ موكي�س كومار  مو�صوع �لإع��الن :  قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2020/8/19 
�صايني بان يوؤدي للمدعي/ بنك دبي �لتجاري �س.م.ع مبلغ )خم�صة و�صبعون �لف درهم( و�لفائدة �لقانونية 
ومبلغ  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  �ل�صد�د  تاريخ  وحتى  يف:2020/7/29  �لق�صائية  �ملطالبة  تاريخ  من  �صنويا   %9

خم�صمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماه
ولكم �حلق يف �إ�صتئناف �لأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن.

رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   

اعالن بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 3701/2020/60 امر اداء    

مو�صوع �لدعوى :�مر �أد�ء ب�صد�د مببلغ وقدره )1.333.334( درهم و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 
12% من تاريخ �ل�صتحقاق وحتى �ل�صد�د �لتام  

طالب �لإعالن : �حمد ر��صد �بر�هيم �مل�صند �ملهندي - �صفته بالق�صية : مدعي 
�ملطلوب �إعالنه : 1- عمر فاروق حممود - �صفته بالق�صية : مدعي عليه  

جمهول حمل �لإقامة 
عليه  �مل��دع��ي  �ل���ز�م   2020/10/19 بتاريخ  �لبتد�ئية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت    : �لإع���الن  مو�صوع 
تاريخ �ل�صتحقاق  �صنويا من  بو�قع %9  و�لفائدة  يوؤدي للمدعي مبلغ )1.333.334( درهم  بان 

يف:2019/5/11 وحتى متام �ل�صد�د وبالر�صوم و�مل�صاريف
ولكم �حلق يف �إ�صتئناف �لأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن.

رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   

اعالن بالن�سر        
              الدعوى رقم:4121 ل�سنة 2020 جتاري جزئي - دبي 

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- كروز �ك�صرب�س لتاأجري �ل�صيار�ت �س.ذ.م.م  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي :�صركة �لمار�ت للتاأمني 
وميثلها :عبد�هلل عبد�هلل ف�صل �صقر �حلمادي 

�ملدعية مبلغ  �ىل  ت��وؤدي  بان  �ملدعي عليها  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�صوعها  �أق��ام عليك  قد 
وقدره )1.069.177.48( و�ملرت�صد يف ذمتها عن وثائق �لتاأمني وفقا ملا بيناه يف لئحة �لدعوى 
متام  وحتى  ذمتها  يف  �ملرت�صد  �ملبلغ  ��صتحقاق  تاريخ  من   %12 �لقانونية  بالفائدة  �حلكم  مع 

�لتنفيذ باعتبار �ن �لعمل جتاري و�لز�م �ملدعي عليها بالر�صوم و�مل�صروفات و�تعاب �ملحاماة 
وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2020/11/10 �ل�صاعة 09:30 �صباحا يف قاعة �لتقا�صي 
عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   
اعالن بالن�سر 

  رقم:2020/6274 
�ملخطرة:�أك�ص�س هاير ميدل �ي�صت �س.ذ.م.م

بوكالة �ملحامي/�حمد ح�صن �ملازمي
�ملخطر �ليها:�صابورجي بالوجني ميد�ي�صت �س.ذ.م.م

جئنا مبوجب هذ� �لخطار �لعديل ننذر فيه �ملخطر �ليها ب�صرعة �صد�د �ملبالغ �ملرت�صدة 
ثالثة   - �م��ار�ت��ي  دره��م   )63.762.24( مبلغ  قيمتها  و�لتي  �ملخطرة  ل�صالح  بذمتكم 
و�صتون �لفا و�صبعمائة و�ثنان و�صتون درهما و�ربعة وع�صرون فل�صا - وذلك خالل مدة 
�أق�صاها خم�صة �يام من تاريخه و�ل �صوف ن�صطر �آ�صفني لتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية 
بحقكم وعلى م�صوؤوليتكم ونفقتكم مع �ملطالبة بالفائدة �لقانونية حمتفظني بكافة 

�حلقوق لية جهة كانت
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   
اعالن بالن�سر 

  رقم:2020/6334 

مقدم من �ملنذر:بنك �مل�صرق )�صركة م�صاهمة عامة(
�صد �ملنذر �ليه:فادمي �صريوتني

لذلك فاننا نخطركم ب�صد�د مبلغ )55.000( درهم خم�س وخم�صون �لف 
درهم - مبلغ م�صتحق يف ذمتكم وذلك خالل خم�صة �يام من ��صتالم هذ� 
�لقانونية بحقكم مع  �لخطار و�ل �صن�صطر لتخاذ جميع �لج��ر�ء�ت 

حفظ كافة حقوقنا �لخرى ما ذكر منها ومامل يذكر
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   
اعالن بالن�سر 

  رقم:2020/6273 
�ملخطرة:�حل�صان �ل�صود حلر��صة �لأبنيه - موؤ�ص�صة فرديه

بوكالة �ملحامي/�حمد ح�صن �ملازمي
�ملخطر �ليها:مركز �لعمال �ل�صرق �لو�صط �ل�صيني �س.ذ.م.م

جئنا مبوجب هذ� �لخطار �لعديل تنذر فيه ب�صرورة �صد�د �ليها مبلغ وقدره )113.400( 
�عالنكم  تاريخ  �ي��ام عمل من   5 خ��الل   - دره��م  و�ربعمائة  �لفا  ع�صر  وثالثة  مائة  دره��م 
بالخطار �حلايل بال�صافة �ىل �لفائدة �لقانونية مبعدل 12% من تاريخ �لخطار �حلا�صر 
م�صوؤوليتكم  وعلى  بحقكم  �لقانونية  �لج���ر�ء�ت  كافة  لتخاذ  ��صفني  ن�صطر  �صوف  و�ل 

ونفقتكم حمتفظني بكافة �حلقوق �لقانونية �لخرى لي جهة كانت
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  361/2020/211 تنفيذ عقاري 
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رق��م:2020/12 عقاري جزئي، ب�صد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 921003.61 درهم( �صامال للر�صوم و�مل�صاريف
طالب �لإع��الن : �صركة تطوير جممع دبي لال�صتثمار ذ.م.م -  �صفته بالق�صية : طالب 

�لتنفيذ  - وميثله:�حمد جمعه ح�صن حممد �لرئي�صي - �صفته بالق�صية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه: 1- �صركة �دفان�صت لد�رة �ملر�فق ذ.م.م - �صفته بالق�صية : منفذ �صده   

-  جمهول حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
فان  وعليه   ، �ملحكمة  خزينة  �أو  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )921003.61( وق��دره  به  �ملنفذ 
�ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم  2020/18640
�ملنذر :  بنك �بوظبي �لول حاليا بنك �بوظبي �لوطني �صابقا .

�ملنذر �إليه  : �حمد �صمري عبد�لغني �صيد �لي�صري.  
نتيجة  دره��م   )29،424.00( وق��درة  مبلغ  �صد�د  ب�صرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�صد�د �لأق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
�أ�صبوع من تاريخ �لن�صر و�إل �صي�صطر �ملنذر لتخاذ �لإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�صيارة رقم ) 95563/ خ�صو�صي /R/ دبي( من نوع )تويوتا كورول - �صالون  
مع  �ملنذر  قبل  ل�صاحلكم من  و�ملمولة  رم���ادي(_   ( ل��ون   _)2015( ( موديل 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،   
  �لكاتب �لعدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   
 اإنذار عديل بالن�سر

رقم  2020/18747
�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري �س.م.ع. 

�ملنذر �إليها : عزيز �صيف لتاأجري �ل�صيار�ت �س ذ  م م   .
نتيجة  دره��م   )40،872.00( وق��درة  مبلغ  �صد�د  ب�صرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�صد�د �لأق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
�أ�صبوع من تاريخ �لن�صر و�إل �صي�صطر �ملنذر لتخاذ �لإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�صيارة رق��م)48058 / خ�صو�صى/R / دبي ( من نوع ) هيوند�ي  تو�صان  _ 
قبل  من  ل�صاحلكم  و�ملمولة  �أبي�س(_   ( لون   _  )  2016( موديل   ) ��صتي�صن 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم   2020/18643
�ملنذر :  بنك �بوظبي �لول حاليا بنك �بوظبي �لوطني �صابقا .

�ملنذر �إليه  : ري�صارد �صيتون �وغ�صت.  
نتيجة  دره��م   )37،723.52( وق��درة  مبلغ  �صد�د  ب�صرعة  �إليه   �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�صد�د �لأق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
�أ�صبوع من تاريخ �لن�صر و�إل �صي�صطر �ملنذر لتخاذ �لإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
 -   BMW X3( ن��وع  م��ن  دب���ي(   /N/ خ�صو�صي   /86159  ( رق��م  �ل�صيارة 
��صتي�صن  ( موديل )2011(_ لون ) �أ�صود(_ و�ملمولة ل�صاحلكم من قبل �ملنذر 

مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،     
�لكاتب �لعدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم   2020/18647
�ملنذر :  بنك �بوظبي �لول حاليا بنك �بوظبي �لوطني �صابقا .

�ملنذر �إليه  : حممد بن �صعيد بن �صالح �ل�صعدي.  
نتيجة  دره��م   )35،300.26( وق��درة  مبلغ  �صد�د  ب�صرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�صد�د �لأق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
�أ�صبوع من تاريخ �لن�صر و�إل �صي�صطر �ملنذر لتخاذ �لإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�صيارة رقم ) 51931/ خ�صو�صي /1/ �ل�صارقة( من نوع )هوند� �كورد - �صالون  
مع  �ملنذر  قبل  من  ل�صاحلكم  و�ملمولة  �أبي�س(_   ( ل��ون   _)2015( موديل   )

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،     
�لكاتب �لعدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم  2020/18742
�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري �س.م.ع. 

�ملنذر �إليها : مرحبا ك�صمري لنقل �لركاب �س ذ م م   .
نتيجة  �صد�د مبلغ وقدرة )100،921.00( درهم  ب�صرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�صد�د �لأق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
�أ�صبوع من تاريخ �لن�صر و�إل �صي�صطر �ملنذر لتخاذ �لإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�صيارة رق��م)69891 / خ�صو�صى/Q / دبي ( من نوع ) تويوتا هاي �ي�س  _ 
با�س ( موديل )2015 ( _ لون ) �أبي�س(_ و�ملمولة ل�صاحلكم من قبل �ملنذر 

مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   
 اإنذار عديل بالن�سر

رقم  2020/18744
�ملنذر:  بنك �أبوظبي �لتجاري �س.م.ع. 

�ملنذر �إليه : بريجتون جومبيدز�   .
نتيجة  دره��م   )55،283.00( وق��درة  مبلغ  �صد�د  ب�صرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�صد�د �لأق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
�أ�صبوع من تاريخ �لن�صر و�إل �صي�صطر �ملنذر لتخاذ �لإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�صيارة رقم)29411 / خ�صو�صى/1 / �ل�صارقة ( من نوع ) كيا ريو  _ �صالون ( 
موديل )2016 ( _ لون )�أزرق(_ و�ملمولة ل�صاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ 

كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم  2020/18746
�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري �س.م.ع. 

�ملنذر �إليه : غزلن �حلارتي   .
نتيجة  دره��م   )20،598.12( وق��درة  مبلغ  �صد�د  ب�صرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�صد�د �لأق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
�أ�صبوع من تاريخ �لن�صر و�إل �صي�صطر �ملنذر لتخاذ �لإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�صيارة رقم)32472 / خ�صو�صى/Q / دبي ( من نوع ) ني�صان جوك  _ �صالون 
( موديل )2015 ( _ لون ) ر�صا�صي(_ و�ملمولة ل�صاحلكم من قبل �ملنذر مع 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم   2020/18649
�ملنذر :  بنك �بوظبي �لول حاليا بنك �بوظبي �لوطني �صابقا .

�ملنذر �إليه  : �صودهان كي �صي.  
نتيجة  دره��م   )27،748.06( وق��درة  مبلغ  �صد�د  ب�صرعة  �إليه   �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�صد�د �لأق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
�أ�صبوع من تاريخ �لن�صر و�إل �صي�صطر �ملنذر لتخاذ �لإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�صيارة رقم ) 28937/ خ�صو�صي /C/ دبي( من نوع )كيا �وبتما  - �صالون  ( 
موديل )2014(_ لون ) �أبي�س(_ و�ملمولة ل�صاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ 

كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،    
�لكاتب �لعدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   
 اإنذار عديل بالن�سر

رقم 2020/18749
�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري �س.م.ع. 

�ملنذر �إليه : حممد ر�صو�ن حممد   .
نتيجة  دره��م   )60،637.00( وق��درة  مبلغ  �صد�د  ب�صرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�صد�د �لأق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
�أ�صبوع من تاريخ �لن�صر و�إل �صي�صطر �ملنذر لتخاذ �لإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�صيارة رق��م)25148 / خ�صو�صى/12 / �أبوظبي ( من نوع ) ميت�صوبي�صي �وت 
لندر  _ ��صتي�صن ( موديل )2016 ( _ لون ) �أ�صود(_ و�ملمولة ل�صاحلكم من 

قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم 2020/18741
�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري �س.م.ع. 
�ملنذر �إليها : ميلبا نوكويل �صامويل   .

نتيجة  دره��م   )50،169.00( وق��درة  مبلغ  �صد�د  ب�صرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�صد�د �لأق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
�أ�صبوع من تاريخ �لن�صر و�إل �صي�صطر �ملنذر لتخاذ �لإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
نوع  م��ن   ) �أبوظبي   / ع�صر  �لثالثة  خ�صو�صى/�لفئة   / رق����م)83237  �ل�صيارة 
�أح��م��ر(_ و�ملمولة   ( ل��ون  ��صتي�صن ( موديل )2014 ( _  ني�صان ج��وك  _   (

ل�صاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم  2020/18650
�ملنذر :  بنك �بوظبي �لول حاليا بنك �بوظبي �لوطني �صابقا .

�ملنذر �إليها  : جو�صيلينا ز�يه ��صرت�د�.  
نتيجة  دره��م   )62،523.32( وق��درة  مبلغ  �صد�د  ب�صرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�صد�د �لأق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
�أ�صبوع من تاريخ �لن�صر و�إل �صي�صطر �ملنذر لتخاذ �لإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�صيارة رقم ) 22053/ خ�صو�صي /P/ دبي( من نوع )هوند� بايلوت - ��صتي�صن  
( موديل )2010(_ لون ) ذهبي(_ و�ملمولة ل�صاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ 

كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،     
�لكاتب �لعدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم   2020/18645
�ملنذر :  بنك �بوظبي �لول حاليا بنك �بوظبي �لوطني �صابقا .

�ملنذر �إليها  : فندق تامي ��صكوير.  
ينذر �ملنذر �ملنذر �إليها  ب�صرعة �صد�د مبلغ وقدرة )204،629.36( درهم نتيجة 
�لإخالل ب�صد�د �لأق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
�أ�صبوع من تاريخ �لن�صر و�إل �صي�صطر �ملنذر لتخاذ �لإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�صيارة رقم ) 30557/ خ�صو�صي /Q/ دبي( من نوع )�صنوين ��س دبليو بي 6 
- با�س  ( موديل )2015(_ لون ) �أبي�س(_ و�ملمولة ل�صاحلكم من قبل �ملنذر 

مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،     
�لكاتب �لعدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم   2020/18646
�ملنذر :  بنك �بوظبي �لول حاليا بنك �بوظبي �لوطني �صابقا .

�ملنذر �إليه  : عبد�لرحمن حلمي �حمد حممد.  
نتيجة  دره��م   )107،086.01( وق��درة  مبلغ  �صد�د  ب�صرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�صد�د �لأق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
�أ�صبوع من تاريخ �لن�صر و�إل �صي�صطر �ملنذر لتخاذ �لإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�صيارة رقم ) 20427/ خ�صو�صي /S/ دبي( من نوع )جيب جر�ند �صريوكي - 
��صتي�صن  ( موديل )2015(_ لون ) �أزرق(_ و�ملمولة ل�صاحلكم من قبل �ملنذر 

مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،     
�لكاتب �لعدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم   2020/18644
�ملنذر :  بنك �بوظبي �لول حاليا بنك �بوظبي �لوطني �صابقا .

�ملنذر �إليه  : حممد حيدر وليد �لدباغ.  
نتيجة  دره��م   )54،323.59( وق��درة  مبلغ  �صد�د  ب�صرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�صد�د �لأق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
�أ�صبوع من تاريخ �لن�صر و�إل �صي�صطر �ملنذر لتخاذ �لإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�صيارة رقم ) 43405/ خ�صو�صي /R/ دبي( من نوع )ميت�صوبي�صي لن�صر - 
�صالون  ( موديل )2015(_ لون ) �بي�س(_ و�ملمولة ل�صاحلكم من قبل �ملنذر 

مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،     
�لكاتب �لعدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم  2020/18745
�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري �س.م.ع. 
�ملنذر �إليه : منري بن �لطاهر مناعي   .

نتيجة  دره��م   )70،293.00( وق��درة  مبلغ  �صد�د  ب�صرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�صد�د �لأق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
�أ�صبوع من تاريخ �لن�صر و�إل �صي�صطر �ملنذر لتخاذ �لإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
موهايف   كيا   ( نوع  من   ) �خليمة  ر�أ�س   /  C/ل�صيارة رقم)38161 / خ�صو�صى�
_ �أ�صود ( موديل )2012 ( _ لون ) �أ�صود(_ و�ملمولة ل�صاحلكم من قبل �ملنذر 

مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم  2020/18743
�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري �س.م.ع. 

�ملنذر �إليه : روؤوف �حمد مان عبد�حلفيظ مان   .
نتيجة  دره��م   )63،618.00( وق��درة  مبلغ  �صد�د  ب�صرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�صد�د �لأق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
�أ�صبوع من تاريخ �لن�صر و�إل �صي�صطر �ملنذر لتخاذ �لإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�صيارة رقم)63752 / خ�صو�صى/F / دبي ( من نوع ) كيا �وبتما  _ �صالون ( 
موديل )2014 ( _ لون ) �بي�س(_ و�ملمولة ل�صاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ 

كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم  2020/18748
�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري �س.م.ع. 

�ملنذر �إليه : فيالدميري �صافيتكوف   .
نتيجة  دره��م   )260،969.00( وق��درة  مبلغ  �صد�د  ب�صرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�صد�د �لأق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
�أ�صبوع من تاريخ �لن�صر و�إل �صي�صطر �ملنذر لتخاذ �لإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�صيارة رقم)96134 / خ�صو�صى/M / دبي ( من نوع ) لكزي�س �ي ��س 350  _ 
�صالون ( موديل )2014 ( _ لون ) �أبي�س(_ و�ملمولة ل�صاحلكم من قبل �ملنذر 

مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم   2020/18648
�ملنذر :  بنك �بوظبي �لول حاليا بنك �بوظبي �لوطني �صابقا .

�ملنذر �إليه  : عبد�هلل خمي�س ربيع خمي�س �ل�صاعر.  
نتيجة  دره��م   )237،537.53( وق��درة  مبلغ  �صد�د  ب�صرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�صد�د �لأق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
�أ�صبوع من تاريخ �لن�صر و�إل �صي�صطر �ملنذر لتخاذ �لإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�صيارة رقم ) 42258/ خ�صو�صي /R/ دبي( من نوع )دودج ت�صالنجر - �صالون  
مع  �ملنذر  قبل  من  ل�صاحلكم  و�ملمولة  �أبي�س(_   ( ل��ون   _)2015( موديل   )

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،     
�لكاتب �لعدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم  2020/18740
�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري �س.م.ع. 

�ملنذر �إليه : فينري� �صو�دجيان   .
نتيجة  دره��م   )56،850.00( وق��درة  مبلغ  �صد�د  ب�صرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�صد�د �لأق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
�أ�صبوع من تاريخ �لن�صر و�إل �صي�صطر �ملنذر لتخاذ �لإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�صيارة رقم)65422 / خ�صو�صى/F / دبي ( من نوع ) كيا �صبورجت  _ �أ�صتي�صن 
�ملنذر مع  قبل  ل�صاحلكم من  و�ملمولة  ) ف�صي(_  لون   _ ) ( موديل )2015 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم   2020/18642
�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري  .

�ملنذر �إليه  : معني حممد غ�صان كوجو.  
نتيجة  دره��م   )84،296.47( وق��درة  مبلغ  �صد�د  ب�صرعة  �إليه   �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�صد�د �لأق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
�أ�صبوع من تاريخ �لن�صر و�إل �صي�صطر �ملنذر لتخاذ �لإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
 - �ودي�����ص��ي   ن��وع )ه��ون��د�  دب��ي( م��ن   /O/ رق��م ) 78232/ خ�صو�صي �ل�صيارة 
��صتي�صن  ( موديل )2014(_ لون ) �أ�صود(_ و�ملمولة ل�صاحلكم من قبل �ملنذر 

مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،     
�لكاتب �لعدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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•• ال�شارقة-الفجر:

�أنه مع تو��صل  “دبي جيغي �صو”  �أك��دت نارمني نا�صر، مقدمة برنامج 
تنامي �أعد�د م�صتمعي �ملدونات �ل�صوتية “�لبودكا�صت” يف دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة �إىل �أكرث من مليون و300 �ألف �صخ�س، �أ�صبح �إطالق 
مدونة �صوتية �صخ�صية للرتويج لالأعمال �أو للتو��صل مع �جلمهور �أمر�ً 

طبيعياً.
مدونتك  تطلق  “كيف  بعنو�ن  �فرت��صية  عمل  ور�صة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�ل�صوتية” �أقيمت �أم�س �لأول �ل�صبت على من�صة “�ل�صارقة تقر�أ” �صمن 
�صاركت  للكتاب،  �ل���دويل  �ل�صارقة  معر�س  م��ن  �ل�39  �ل���دورة  فعاليات 
فيها نارمني نا�صر �ملبادئ �لأ�صا�صية �لتي ينبغي �تباعها لإطالق مدونة 

�صوتية “بودكا�صت«.
خا�صة  وهوية  مفهوم  �بتكار  هي  �لأوىل  �خلطوة  “�إن  ن��ارم��ني:  وقالت 
للمدونة �ل�صوتية، ت�صمل �ل�صم و�ملو�صوع و�ل�صيغة و�لهدف وطول كل 
حلقة، وينبغي �ختيار �لفئة �لتي تنا�صب �ملو�صوع �لذي ميكن �ختياره من 

بني فئات كثرية ت�صمل �لفنون و�ملو��صيع �مللهمة، و�لن�صائح �لتحفيزية، 
و�لكوميديا، وغريها«.

و�أ�صافت: “�خلطوة �لثانية هي �ختيار موعد ن�صر �حللقات، بحيث تكون 
يومية �أو �أ�صبوعية �أو �صهرية، لكن �لأمر �لأ�صا�صي هو �لثبات يف �ملوعد، 
ينبغي  ول��ه��ذ�  �مل�صتمعني،  خ�صارة  �إىل  �صيوؤدي  ب��اجل��دول  �لل��ت��ز�م  فعدم 

�ختيار مو�عيد ميكن �للتز�م به«.
�ل�صوتية  �مل��دون��ة  �إن�صاء  ميكن  �لتي  �ملختلفة  �ل�صيغ  نا�صر  و�أو���ص��ح��ت 
“�لبودكا�صت” بها، و�لتي ت�صمل �ملقابالت �لطويلة، و�لتعليقات �ملنفردة، 
وقر�ءة  و�ل��و�ق��ع��ي��ة،  �خليالية  �لق�ص�س  ورو�ي����ة  �لنقا�صية،  و�جل��ل�����ص��ات 
�لتي ترتو�ح مدتها  �ل�صوتية  �ملدونات  �أن  �إىل  �لكتب، م�صرية  ملخ�صات 
من 20 �إىل 30 دقيقة هي �لأكرث �صيوعاً و�نت�صار�ً، و�أن �أ�صحاب �ملدونات 
ل يحتاجون لأي بر�مج خا�صة لإطالق مدوناتهم، فكل ما يحتاجونه هو 
�لعثور على مزود خدمة، وحتميل �لتطبيق �خلا�س، ومبا�صرة �لت�صجيل 

عن طريق ��صتخد�م �لهاتف �ملحمول«.
على  فيها  حثتهم  �جل��دد  �ل�صوتيني  للمدونني  ن�صيحة  نا�صر  ووجهت 

من�صة  مثل  �أوًل  �ملجانية  �ل�صت�صافة  من�صات  على  مدوناتهم  �إط��الق 
�ل�صوتية  �ملدونة  حلقة  ورف��ع  ح�صاب  باإن�صاء  لهم  ت�صمح  لأنها  “�آنكر”، 
خالل ن�صف �صاعة فقط، كما �صددت على �أهمية ت�صميم غالف للمدونة 
�ل�صوتية وكتابة و�صف لإعطائها عالمة، مع �لتاأكيد على عدم �خت�صار 
�لو�صف و�صمان كتابة �أكرب قدر ممكن من �لكلمات �لدللية ذ�ت �ل�صلة، 
�ل�صوتية  باملدونات  �خلبرية  فاأو�صت  �ملحتوى،  بتحرير  يتعلق  فيما  �أما 
با�صتخد�م �لرب�مج �ملجانية مثل “�أود��صيتي” �لذي ميثل بدياًل جمدياً 

لرب�مج �لتحرير �ل�صوتي �ملدفوعة.
�ل�صوتية،  ت�صجيل مقدمة وخامتة للمدونة  �أي�صاً  �ملهم  “من  و�أ�صافت: 
�جلمالية،  وقيمتها  جاذبيتها  يعزز  حلقة  لكل  وخامتة  مقدمة  فوجود 
�ملدونة  عنو�ن  ي�صمل  �صوتياً  تعليقاً  و�خل��امت��ة  �ملقدمة  تكون  ما  وع��ادة 
ورقم �حللقة و�ل�صيف �أو �مل�صيف، و�صعار �ملدونة، مع مقطوعة مو�صيقية 
يف �خللفية، و�أخري�ً بعد �لنتهاء من �إن�صاء �ملدونة، ل بد من �لرتويج لها 
من خالل �ملن�صور�ت على من�صات �لتو��صل �لجتماعي، وم�صاركتها مع 

�ملهتمني و�لأ�صدقاء لتعزيز �أعد�د �مل�صتمعني«.

•• ال�شارقة-الفجر:

�أم�س  �ل��ك��م��ايل  �ل��ك��ات��ب��ة �لإم���ار�ت���ي���ة رمي  وق��ع��ت 
يف  دملا” �ل�صادرة  “متثال  رو�يتها  �ل�صبت،  �لأول 
�إحدى  طبعة جديدة ومنقحة عن د�ر “رو�يات”، 
فعاليات  �صمن  للن�صر،  كلمات  جمموعة  �صركات 
�لدويل  �ل�����ص��ارق��ة  م��ع��ر���س  م��ن   39 �ل����  �لن�صخة 

للكاتب.
تاأخذ �لرو�ئية �لتي نالت جائزة �ل�صارقة لالإبد�ع 

و�صو�حله  �خلليج  ع��امل  �إىل  �لقارئ   2018 ع��ام 
قبل �لأديان، 

�إىل بد�يات �لفرتة  �ل�صومري،  من نهايات �لعهد 
من  �لأوىل  �إمرب�طورتيها  تكّونت  �لتي  �لأك��ادي��ة 

جنوب �لعر�ق، 
�ل���ق���در�ت  ذو  “نورتا”  �ل�������ص���اب  ��ة  ق�����صّ ل�����رتوي 
�خلاّلقة يف در��صته �لكهانة، ورغبته بنحت متثال 
كبري “ل�صريورة” مينح به جزيرته “دملا” مكانًة 

رفيعة و�صط �لبحر.

•• ال�شارقة-الفجر:

جورجي  للن�صر،  �لهالل  ود�ر  جملة  موؤ�ص�س  يّظن  ك��ان  هل 
“ذهب مع  ل��رو�ي��ة  على طباعته  85 عاماً  �أن��ه وبعد  زي��د�ن 
�ل�صارقة  معر�س  زّو�ر  �صيتمكن  يوتنج”  “لني  ل���  �لريح” 
ن�صخ  على  �حل�����ص��ول  م��ن  �ل�39،  دورت���ه  يف  للكتاب  �ل���دويل 
�أ�ص�صه  م��ا  �أن  يعلم  ك��ان  وه��ل  ل��ل��رو�ي��ة؟  �لأوىل  �لطبعة  م��ن 
من م�صروع ثقايف �صي�صجل هذ� �لعام عيد ميالده �ل� 128، 

و�صينتقل مبا حققه �إىل خمتلف بلد�ن �لعامل؟
�لكثري من �لعناوين و�لإبد�عات �لتاريخية �لعربية و�لعاملية 

�لت�صويق  �لز�ئر مدير  ي�صتقبل  �إذ  �ل��د�ر،  رف��وف  على  ترتاح 
وكا�صفاً  �لإب��د�ع��ات،  من  كنوز�ً  �أمامه  فاحتاً  �لرفاعي  �إيهاب 
عن �لكثري من �لكتب باأحجامها �لكبري و�ملتو�صط و�ل�صغري، 
80 ع��ام��اً، ليبد�أ  �ل��ت��ي ت�صل �إىل م��ا ي��زي��د ع��ن  وب��اأع��م��اره��ا 
�لعربي  و�لتاريخ  و�لفّن  �لأدب  جمال  نحو  رحلة  يف  �لقارئ 
من �ل��د�ر. وي�صري �لرفاعي يف حديثه �إىل �أن �ل��د�ر حتر�س 
منذ �لعام 2017 على �مل�صاركة يف �ملعر�س لأنها تعي �أهميته 
ومكانته على �صعيد �لثقافة و�ملعرفة �لعربية و�لعاملية، لفتاً 
�ل��د�ر و�لطالع  زي��ارة  �لأدب يحر�صون على  �أن جمهور  �إىل 
�ملعر�س  ينتظر  منهم  و�لكثري  �أع��م��ال  م��ن  تقدمه  م��ا  على 

�لتي ي�صفونها  ل�صر�ء غاياته من �ملجالت و�لكتب �لقدمية 
باأنها ل تقّدر بثمن. 

�لقاهرة  من  �صحنها  يتم  �لنادرة  “�لأعمال  �لرفاعي:  وقال 
�أن  �أهمها  �إىل �ل�صارقة بعناية فائقة وفق �صروط وحمدد�ت 
�لأوىل  بطبعتها  ماز�لت  كونها  جودتها  على  �ملحافظة  يتم 
و�لتي مّرت عليها �صنو�ت طويلة، �لورق �لأ�صفر �لتقليدي، 
للمحافظة  ن�صعى  �أ�صيلة  ع��و�م��ل  كلها  �جل��اذب��ة،  و�ل��ر�ئ��ح��ة 

عليها لأنها تعك�س هوية �لد�ر ومكانتها«. 
�ل��ق��ّر�ء من  �أن  �ل�صنو�ت جند  ه��ذه  ك��ّل  وبعد  “�ليوم  وتابع: 
خمتلف �لأعمار ياأتون �إىل �لد�ر فينده�صون من هذه �لكتب 

�أو  �أم��وره��م  �أول��ي��اء  ي��اأت��ون برفقة  و�مل��وؤل��ف��ات، نعم غالبيتهم 
هذه  يف  نحن  �ملرحلة،  تلك  عاي�صو�  �ل��ذي��ن  �ل�صن  يف  �لكبار 
�ل�صغري  �لكتب نفتح ذ�كرة هذه �لأجيال على تاريخ عريق، 
�إليه يف هذه  منهم يطلع على زمن مل يع�صه، و�لكبري يعود 
يعرّب عن  �ل��ذي  �مل�صهد  ه��ذ�  �أت��اأم��ل  �أن��ا  �أبقى  وهنا  �للحظة، 
�جل�صر �ل��ذي مت��ّده �ل���د�ر ب��ني ه��ذه �لأج��ي��ال و�ل��ذي��ن كّلهم 

يلتقون يف �ملعر�س ومن هنا تاأتي �لأهمية«. 
�ملوؤلفات يف  �لعديد من  �ل��د�ر ت�صدر  �أن  �إىل  �لرفاعي  ولفت 
و�لدر��صات،  �لعربي  و�لأدب  و�ل�صعر  و�مل�صرح  �لرو�ية  جمال 
�أوىل  ولقاء�ت  �أوىل،  طبعات  هي  �لأعمال  غالبية  �أن  موؤكد�ً 

مع �صخ�صيات فنية وتاريخية، و�أو�صح �أنه يوجد �لعديد من 
�ملوؤلفات �لنادرة لأدباء ومفكرين ورجال دين كبار تركو� �أثر�ً 

ل يزول يف تاريخ �ملكتبة �لعربية. 
وت�صم �لد�ر �صل�صلة من �لأعمال �لتاريخّية و�لأدبّية و�لفقهية 
منها  و�مل�صور،  �لهالل  جملتي  من  �أ�صيلة  ن�صخ  جانب  �إىل 
�لإم��ام حممد  لالأ�صتاذ  �لكرمي”  �لقر�آن  “درو�س من  كتاب 
بال�صينما،  �حتفى  �ل��ذي  �إ�صد�رها  يف  �لهالل  وجملة  عبده، 
وجملة �مل�صور �لتي تناولت يف �أغلفتها جنوم �لفّن �مل�صريني، 
و�لتاريخّية  �ل��ن��ق��دّي��ة  �لإ����ص���د�ر�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د  ج��ان��ب  �إىل 

ودو�وين �ل�صعر وغريها. 

متتلك نو�در �لإ�سد�ر�ت �لرو�ئية �لعربّية و�لعاملّية

»الهالل« امل�ضرية تعر�ض كتب عمرها 128 عامًا
 يف »ال�ضارقة الدويل للكتاب الـ 39«

�سمن فعاليات معر�ص �ل�سارقة �لدويل للكتاب �ل�39

االإماراتية رمي الكمايل توّقع »متثال 
دملا« ال�ضادرة عن »دار روايات«

•• ال�شارقة-الفجر:

لإبهار  بينها  فيما  وتتناف�س  �لكتب  �أغلفة  تتنوع 
�لذ�كرة �لب�صرية لدى �لقر�ء، وجذبهم لقتناء 
و�حد�ً  �لأغ��ل��ف��ة،  �صناعة  ف��ن  غ��د�  حتى  �لكتاب، 
من �لعنا�صر �لأ�صا�صية للموؤلفات، ونافذة يطل 
�ل��ك��ت��اب، ل  على م�صامني  �ل��ق��ارئ  م��ن خاللها 
�صيما تلك �لإ�صد�ر�ت �لتي حتمل �أ�صماء �صاعدة 

ملوؤلفني جدد.

�لدويل  �ل�صارقة  نا�صري معر�س  يرى عدد من 
للكتاب �أن �لت�صميم �جليد للغالف ي�صهم بن�صبة 
%50 يف جذب �لقارئ وزيادة �ملبيعات، تاركني 
�لن�صبة �ملتبقية ل�صم �لكاتب، وم�صمون �لكتاب، 
فيما يوؤكد �آخرون �أن م�صاهمة �لغالف يف جذب 
�ملوؤلف  و�أن   ،40% ن��ط��اق  ت��ت��ج��اوز  ل  �ل���ق���ًر�ء 

و�مل�صمون ي�صهمان بالن�صبة �ملتبقية.
وعلى �لرغم من تباين �آر�ء �لنا�صرين و�لزو�ر �إل 
�أن ت�صميم �لغالف مبختلف  �أنهم يتفقون على 

تفا�صيله، يعترب جزء�ً من قيمة �لكتاب، باعتباره 
�مل�����ص��م��ون، ع��رب م��ا ي�صفيه  �إىل  �ل��ع��ب��ور  ب��و�ب��ة 
�لعناوين،  متثلها  وج����ذب،  ت�����ص��وي��ق  مل�����ص��ات  م��ن 

و�لر�صومات �لت�صكيلية، �أو �ل�صور �ملختارة.
�لرمي  د�ر  بو مدين �صاحب  �لدين  يعترب عماد 
و�أنه  �لت�صويق،  �أدو�ت  �أه��م  م��ن  �ل��غ��الف  للن�صر 
�ل��ب��و�ب��ة �ل��ت��ي ي��ع��رب م���ن خ��الل��ه��ا �ل���ق���ارئ �إىل 
�أن �لغالف يفقد قيمته لدى  �إىل  �لكتاب، لفتاً 

�لقارئ �إذ� كان �ملوؤلف م�صهور�ً.

لد�ر  �ل��ت��ج��اري  �مل��دي��ر  �لغني  عبد  ن�صيم  ويتفق 
�لأمان للن�صر و�لطباعة و�لتوزيع مع بومدين، 
باأن �لغالف ي�صهم بن�صبة %50 من �إثارة �نتباه 
�لقارئ وجذبه، �صريطة �أن تن�صجم �صورة �لأغلفة 

ور�صوماتها مع عنو�ن �لكتاب وم�صمونه.
�ملالئمة  �ل�����ص��ورة  �ختيار  �أن  �لغني  عبد  ويبني 
كونه  �مل��وؤل��ف،  م��ن  باإيعاز  تكون  �أن  �إم��ا  للغالف 
يكون  �أن  �أو  ك��ت��اب��ه،  تفا�صيل  يعي�س  م��ن  �أك���رث 
باقرت�ح ناجح من د�ر �لن�صر، حيث يقوم �لر�صام 

�أن �لعنو�ن  �إىل  �أو �مل�صمم بتنفيذ �ملقرتح، لفتاً 
ي�صكل جزء�ً مهماً من �لغالف وي�صهم كذلك يف 

��صتقطاب �لقّر�ء.
للن�صر  نون  د�ر  عام  ويق�صم ح�صام ح�صني مدير 
�إىل ثالثة،  �ل���رو�ي���ة  ب��ي��ع  ع��ن��ا���ص��ر  و�ل���ت���وزي���ع، 
�لد�ر،  وكلمة  و�ل��غ��الف،  �مل��وؤل��ف،  ����ص��م  تت�صمن 
حيث يوؤكد �أن �لغالف بر�صوماته وعنو�نه ي�صكل 
ذ�ك����رة ب�����ص��ري��ة ج��اذب��ة ل��ل��ق��ارئ، فيما ت��ق��دم له 
�مل�صمون، وهو ما يعتربه  �ل��د�ر فكرة عن  كلمة 

وبيع  �لت�صويق  نحو  �لأه���م  �خل��ط��وة  �لنا�صرون 
�لكتب.

ويو�صح ح�صني �أن �لغالف وكلمة �لد�ر ي�صقطان 
من ح�صابات �لت�صويق، يف �حلالت �لتي يكون فيها 
�ملوؤلف م�صهور�ً، حيث يتوجه �لقارئ مبا�صرة �إىل 
�لغالف  �إىل ما يحتويه  �لنظر  �ملوؤلف دون  ��صم 
هذ�  �أن  م�صتدركاً  �صور جذ�بة،  �أو  ر�صومات  من 
ل يعني تقدمي غالف �صيء �جلودة، كونه �ملر�آة 

�لتي تعرّب عن �ملوؤلف وكذلك عن �لد�ر. 

هل ت�ضاهم اأغلفة الكتب يف جذب القراء؟.. نا�ضرو ال�ضارقة الدويل للكتاب يجيبون

قدمتها نارمني نا�سر خالل جل�سة �فرت��سية 

ن�ضائح هامة للراغبني باإن�ضاء مدونة �ضوتية 
»بودكا�ضت« خالل »ال�ضارقة الدويل للكتاب«
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منة ف�ضاىل: لهذا ال�ضبب 
رف�ضت "زنزانة 7" 

�أعربت �لفنانة منة ف�صايل، عن �صعادتها بردود �أفعال �جلمهور على فيلم 
)زنز�نة 7(، �لذي يعر�س حالياً فى دور �لعر�س، وت�صارك يف بطولته مع 
كل من �أحمد ز�هر ون�صال �ل�صافعي ومايا ن�صري و�إيهاب فهمي ومدحت 
تيخا، �أحمد تهامي ووحممد ر�صا، ومن تاأليف ح�صام مو�صى و�إخر�ج �إبر�م 

ن�صاأت.
فى  "�صجن" رف�صت  دور  �ملخرج  عليها  عر�س  عندما  �إنها  "منة"،  وقالت 
�لبد�ية، لأنها كان عندها �عرت��س �أن تظهر على �ل�صا�صة ببدلة رق�س كما 
�أن �صكلها �أ�صغر من �أن تقدم دور ر�ق�صة، وبعد ذلك عر�صه عليها وحاول 

�إقناعها، وبالفعل فكرت فى خو�س جتربة جديدة.
�أحمد �صبحي  "هي"، تاأليف  وتو��صل حالياً منة ف�صايل ت�صوير م�صل�صل 
و�إخر�ج حممد �لنقلي، بطولة: وفاء عامر، دينا، �آينت عامر، منة ف�صايل 
�ل�صرنوبي،  هاجر  �لعظيم،  عبد  حجاج  �صعيد،  جمال  �أحمد  �صتا،  وح�صني 

حم�صن �صربي.

تاألقت �ملطربة ريهام عبد �حلكيم، 
مهرجان  من  �ل�صاد�صة  �لليلة  فى 
�ملو�صيقى �لعربية فى دورته �ل�29، 
و�لتى �أقيمت مب�صرح �لنافورة بد�ر 
�إج����ر�ء�ت  و���ص��ط  �مل�صرية  �لأوب����ر� 

�حرت�زية .
باقة  �حلكيم"،  "عبد  وق���دم���ت 
متنوعة من موؤلفات تر�ث �لطرب 
منها بيت �لعز ، م�صتنياك ، �صربى 
تن�صانى،  ع��اي��ز  ط��ال،ب��ق��ى  ع��ل��ي��ك 
�لعيون   ، �ج��رى  بالوقت  �صاعه  يا 
�ل�صود ، ل ل ، لل�صرب حدود ومن 
بالورقه  ومنها  �خلا�صه  �عمالها 
،عا�صق  بقيمتى  هتح�س   ، و�لقلم 
����ص���ارح ف���ى �مل��ل��ك��وت وف��ي��ه��ا حاجه 

حلوه.
بفقرة  ب��������د�أ  ق�����د  �حل����ف����ل  وك��������ان 
�ملاي�صرتو  �ع�����د�د  م���ن  م��و���ص��ي��ق��ي��ة 
ب��ع��ن��و�ن موجيات  �مل��وج��ي  حم��م��د 
ت�صمنت خمتار�ت من ��صهر �حلان 
حممد  �ل��ر�ح��ل  �لكبري  �ملو�صيقار 
و��صتح�صان  �ع��ج��اب  نالت  �مل��وج��ي 

�حل�صور.

ت�صوير  ل�صئناف  �ل�صقا،  �أح��م��د  �لفنان  ي�صتعد 
و�لذى  "�لعنكبوت"،  فيلم  من  �ملتبقية  م�صاهده 
تعر�س لتوقفه عدة مر�ت ب�صبب جائحة فريو�س 

كورونا.
على  يتبقى  �أن��ه  وعلم من م�صادر مطلعة 
10 م�صاهد فقط، ولكن  �نتهاء ت�صويره 
�صفر �لفنان ظافر �لعابدين، خارج م�صر 
ت�صبب فى عدم ��صتئنافه بالوقت �حلاىل 
ي�صر�  �ل��ف��ن��ان��ة  وزن  ل��زي��ادة  ب��ال���ص��اف��ة 
�للوزى عن �ل�صخ�صية �ملطلوبة و�لتى 
ب��د�أت بها �لأح���د�ث؛ ل�صيما بعد  قد 
"نادية"،  �لأخ���رية  طفلتها  و�صعها 
فقرر خمرج �لعمل �نتظار ��صتقر�ر 

�لأو�صاع  ثم �لعودة ل�صتئنافه.
�أحمد  ب��ط��ول��ة  "�لعنكبوت"، 
زك�����ى، ظافر  م��ن��ى  �ل�����ص��ق��ا، 
�ل������ع������اب������دي������ن، ي�������ص���ر� 
�ل������ل������وزى، زك���ى 
ف�����������������ط�����������������ني 
عبد�لوهاب، 
حم���������م���������د 

ممدوح، وعدد من �صيوف �ل�صرف، تاأليف حممد ناير و�إخر�ج �أحمد 
نادر جالل.

قبل من  مثلها  �أقدم  مل  جديدة  "�آية" �سخ�سية 

رانيا من�ضور: ال توجد 
�ضخ�ضية �ضريرة بالكامل

فاحت"؟ "�أ�صود  م�صل�صل  فى  للم�صاركة  حم�صك  �لذي  ما  �لبد�ية..  • فى 
- وجود �ملخرج كرمي �لعدل، ف�صبق وتعاونت معه يف عمل قبل ذلك و��صتمتعت بالعمل معه، لذلك عندما 
عر�س �مل�صاركة فى "�أ�صود فاحت " مل �أتردد، كما �أن �صركة �صادق �ل�صباح �صركة �إنتاج حمرتمة وهذه 
�أول مرة �أتعامل معهم، وعندما قر�أت �ل�صيناريو �أعجبت جد�ً بالق�صة، بالإ�صافة �إىل �أن �لعمل 
ي�صم جمموعة كبرية من �لفنانني �ملتميزين منهم هيفاء وهبي �صريف �صالمة و�أحمد 

فهمي و �صربي فو�ز، فكل هذ� حم�صني للم�صاركة يف هذ� �لعمل.
لك؟  بالن�صبة  فيها  �ملميز  "�آية" ما  • �صخ�صية 

تعاين من  �لبد�ية  ف��ى  فهى  قبل،  م��ن  مثلها  �أق���دم  ج��دي��دة مل  �صخ�صية   -
فكانت  �مل��خ،  يف  ب�صرطان  مري�صة  �أن��ه��ا  تكت�صف  وبعدها  زوج��ه��ا  �إه��م��ال 
وفيها  �صعب  ملر�س  تتعر�س  لأنها  ج��د�ً  مميزة  �صخ�صية  يل  بالن�صبة 
�خلا�صة،  حياتها  فى  م�صاكلها  �إىل  بالإ�صافة  �لتفا�صيل،  من  �لكثري 

لذلك �أحببتها وتعاطفت معها جد�ً منذ �أن قر�أت �لورق. 
�ل�صخ�صية؟ هذه  فى  و�جهتك  �لتى  �ل�صعوبات  • وما 

�إذ� مل تكوين مريتي بها يف حياتك يكون �صعب جت�صيدها،  �أي جتربة   -
فاأنا ل يوجد فى �لد�ئرة �ملحيطة بي �أ�صخا�س مرو� بتجربة مر�س �ل�صرطان، فكان هناك �صعوبة فى �أن �أ�صل لتفا�صيل �ل�صخ�صية 

حتّى تظهر للجمهور ب�صكل �صادق.
�ل�صخ�صية؟ تفا�صيل  �إىل  �لو�صول  من  متكنت  • وكيف 

- بالتحدث مع �أ�صخا�س لديهم مر�س �ل�صرطان باأكرث من نوع، فعلي �لرغم من �أن �لعمل مل يتطرق ب�صكل كبري ملر�حل �لعالج �أو 
تاأثري هذ� �ملر�س على �أ�صحابه على عك�س ما حدث على �صبيل �ملثال فى م�صل�صل "حالوة �لدنيا" وغريها من �لأعمال �لتي تناولها ب�صكل 

�أكرب، لكن كان على كممثلة �أن �أهتم و�أعرف كل هذه �لتفا�صيل حتّى �إذ� مل تكن ظاهرة فى �لعمل لأنها جزء من �ل�صخ�صية. 
و�صعر؟ ماكياج  بدون  �مل�صاهد  بع�س  فى  ظهورك  من  تتخوفني  • �أمل 

- ب�صر�حة خوفت فى �لبد�ية، وبد�أو� فى �إخفاء �حلو�جب وعمل تاأثري �صو�د حتت �لعني، ملا �صفت �صكلي يف �لبد�ية �تخ�صيت، 
لكن لأين حبيت �ل�صخ�صية وكنت �ريدها �ن تظهر ب�صكل حقيقي تقبلت ذلك ومل �أهتم مبو�صوع �ل�صكل. 

فاحت"؟ "�أ�صود  جتربة  لك  �أ�صافت  • ماذ� 
�لتعليقات من  "�آية"  وتلقيت �لكثري من  �لنا�س على �لعمل حلو جد�ً، و�لنا�س تفاعلو� مع �صخ�صية  �أفعال  - ردود 

�مل�صاهدين �أننى عملت �لدور ب�صكل جيد وقدمت نف�صي ب�صكل خمتلف،
�لذي  �ل�صكل  بالتمثيل من  �هتماماً  �أكرث  باأنني كنت  و�أنهم تفاجاأو�  بال�صكل و�لأد�ء  �أول يروين بهذ�  و�أنهم   

�أظهر به، وهذ� �صيء �أ�صعدين و�أعتربه �أهم �إ�صافة قدمتها يل جتربة "�أ�صود فاحت ". 
للجمهور؟ �مل�صل�صل  قدمها  �لتى  �لر�صالة  ما  نظرك  وجهة  • من 

- �لعمل يحمل ��صم "�أ�صود فاحت" و�ملق�صود منه هو �أن هناك �صو�د عند بع�س �لنا�س لكن هذ� �ل�صو�د 
�صنجد  �لأوق���ات  بع�س  فى  �لعمل  فى  �ل�صريرة  �ل�صخ�صيات  فحتى  م�صئ،  ج��زء  فيه  يكون  قد 

مربر�ت لأفعالها، وذلك يو�صح �أنه ل توجد �صخ�صية �صريرة بالكامل. 
رم�صان؟ مو�صم  من  �لعمل  خروج  يزعجك  • �أمل 

- ل، مل �أنزعج من ذلك لأنني متاأكدة �أن �مل�صل�صل جيد و�أننى عملت دور حلو، لكن حزنت 
لأننى معتادة على �أن يكون يل عمل ي�صاهده �جلمهور خالل �صهر رم�صان. 

فاحت" ؟ "�أ�صود  م�صل�صل  بعد  �جلديد  • وما 
- هناك �أكرث من �لعمل معرو�س على لكني حتى �لآن مل �أ�صتقر على �أحدهم. 

�لهادئة،  �لربيئة  مبالحمها  تتميز  فنانة 
��ستطاعت باأد�ئها برب�عة لالأدو�ر �ملختلفة 
من  �خل��روج  �أعمالها  �ختيار  يف  وبذكائها 
�أنها  لتثبت  �لطيبة  �جلميلة  �لفتاة  قالب 
متلك موهبة كبرية، و��ستطاعت �أن تخطف 
�لأنظار يف �لأيام �ملا�سية ب�سخ�سية "�آية" 
زوجها  �إه��م��ال  م��ن  ت��ع��اين  �ل��ت��ى  �ل�سيدة 
ومر�ص �ل�سرطان، فى م�سل�سل "�أ�سود فاحت" 
"�ساهد"  من�سة  على  حاليًا  يعر�ص  �ل��ذى 
�لإلكرتونية. مع �لفنانة ر�نيا من�سور، كان 

هذ� �حلو�ر:

ريهام عبداحلكيم تبدع فى 
مهرجان املو�ضيقى العربية 

ظافر العابدين وي�ضرا اللوزى يت�ضببان 
فى توقف ت�ضوير )العنكبوت(
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اأف�ضل اأطعمة يف الفطور 
لتعزيز منو ال�ضعر

�لغذ�ئي، وقد ل  بالعمر و�ل�صحة و�لور�ثة و�لنظام  �ل�صعر  يتاأثر ت�صاقط 
تتحكم يف كل هذه �لعو�مل لكن ميكنك بالتاأكيد حتديد نظامك �لغذ�ئي.

وميكن �أن يوؤدي نق�س �لتغذية �إىل ت�صاقط �ل�صعر، لذلك من �ملهم تناول 
�لأطعمة �ل�صحيحة خا�صة يف وجبة �لإفطار.

يف  �لإف��ط��ار،  طبق  �إىل  �إ�صافته  �إىل  حتتاج  �ل��ذي  �لأول  �لعن�صر  ويتمثل 
�لبي�س، وهو م�صدر كبري للبيوتني.

وقام باحثون من كلية �لطب بجامعة لوي�صفيل، بتحليل �لتجارب �ل�صريرية 
حول �لعالقة بني �لبيوتني ومنو �ل�صعر.

وبعد مر�جعة 18 جتربة، لحظو� كيف يرتبط �صعف منو �ل�صعر بنق�س 
�لبيوتني.

و�أظهرت جميع حالت نق�س �لبيوتني دليال على منو �ل�صعر بعد مكمالت 
�لبيوتني.

�أما �لعن�صر �لغذ�ئي �لتايل �لذي يجب �إ�صافته �إىل طبق �لإفطار �ل�صهي، 
هو �ل�صبانخ �لنباتية.

وميكن �أن ي�صاعد �ل�صبانخ، �ملحمل بفيتامني A، يف حتفيز منو �ل�صعر - مع 
وجود �أدلة تدعم هذه �لفكرة.

 A ولحظ باحثون من جامعة ولية �أوهايو �لأمريكية كيف �أن فيتامني
"ين�صط �خلاليا �جلذعية لب�صيالت �ل�صعر".

�ملعروفة   - �ل�صعر"  دورة  "يحفز تطور ومن��و   )A( فيتامني �أن  ووج��دو� 
مبرحلة �لتنامي.

تعزز �ل�صعر �لقوي و�ل�صحي  ولوحظ كيف �أن "�لدهون تلطف �ل�صعر" - 
�أن  �أوه��اي��و،  ولي��ة  بجامعة  �لب�صرية  �لتغذية  ق�صم  من  باحثون  و�صهد   -
و�حلفاظ  �لدهنية  و�ل��غ��دد  �ل�صعر  من��و  يف  للغاية  مهم   )A( "فيتامني 

عليها. 
وتعد �لأفوكادو م�صدر� جيد� للدهون �ل�صحية وم�صدر� ممتاز� لفيتامني 

.E
باأنه  E معروف  �أن فيتامني  �ل�صيدلنية يف ماليزيا،  �لعلوم  وذك��رت كلية 
�ل�صعر،  ت�صاقط  �أظهرو�  �لذين  �أولئك  وبدر��صة  "م�صاد قوي لالأك�صدة". 

�كت�صفو� �أن لديهم "م�صتويات منخف�صة من م�صاد�ت �لأك�صدة". 
و�أجريت جتربة ملر�قبة تاأثري مكمالت فيتامني )E( على منو �ل�صعر.

�لدر��صة،  للم�صاركة يف  38 متطوعا ع�صو�ئيا  وجرى تعيني ما جمموعه 
وجميعهم يعانون من ت�صاقط �ل�صعر.

وتلقى 21 من هوؤلء 100 ملغ من مكمالت فيتامني )E( يوميا، بينما 
تلقى 17 �صخ�صا عالجا وهميا ملدة ثمانية �أ�صهر.

وبنهاية �لتجربة، �صهدت �ملجموعة �لتي تناولت فيتامني E، منو� متز�يد� 
�صهدت  �لوهمي  �ل��ع��الج  جمموعة  �أن  ح��ني  يف   ،34.5% بن�صبة  لل�صعر 

�نخفا�صا يف �ل�صعر بن�صبة 0.1%.

�لعر�ف؟ يف  �لنازية  �لنظرية  و��سع  هو  • من 
�مل��اين عرف بب�صاعة ت�صرفاته  �لفرد روزب��رغ وهو زعيم وكاتب  - هو 
وق�صوته �صادي �لنزعة ومييل للعنف و�صع نظريته �ل�صهرية يف �لنازية 
�ع��دم روزن���ربغ عام  �لهتلر، وق��د  �لزعيم  بها  ت�صيبع  �لتي  يف �لع���ر�ق 

 6491
رومل؟  �رفني  هو  • من 

بو�صفه  �لثانية  �لعاملي  �حل��رب  خ��الل  مل��ع جنمه  �مل��اين  مار�صال  -ه��و 
ومات   1981 ع��ام  ول��د  �ل�صمالية  �فريقيا  يف  �لملانية  للقو�ت  قائد� 

منت�صر� عام 4491 .
�لفرن�سية؟ �لنه�سة  ع�سر  �سعر�ء  �عظم  هو  • من 

-هو بريدو ونادر �ل�صاعر �لفرن�صي �لذي ولد عام 4251 وعا�س حياة 
كلها غز�رة يف �لنتاج حتى تويف عن عمر 16 عاما.

�لو�حدة �لثانية  يف  مرة   )32( حو�يل  جناحها  تهز  �لذبابة  �أن  تعلم  • هل 
�ملر�س ب�صبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ل  �لن�صور  �أن  تعلم  • هل 

هولند. نيو  ت�صمى  كانت  �أ�صرت�ليا  �أن  تعلم  • هل 
حتى  قدم  كرة  تريليون   900 عدد  ي�صتوعب  �أن  ميكن  كانيون  �لقر�ند  �أو  �لكبري  �لو�دي  �أن  تعلم  • هل 

ميتلئ.
متو��صلة. دقيقة   30 ملدة  �إغما�صهما  ي�صاوي  كامل،  يوم  يف  عيونك  ترمي�س  �أن  تعلم  • هل 

عظمة.  26 على  حتتوي  قدمك  �أن  تعلم  • هل 
�ملاء. من   78% حو�يل  من  يتكون  �لإن�صان  دماغ  • متو�صط 

.5050 هو   )…  3+2+1( �لتو�يل  على   100 �إىل   1 من  �لأرقام  كل  جمموع  ناجت  �أن  تعلم  • هل 
�ل�صاخن. �ملاء  من  �أكرث  �لبارد  �ملاء  ميت�س  �لإ�صفنج  �أن  تعلم  •  هل 

هو   - �لدلفني   - �أن  تعلم  دقيقة.• هل  كل  مرة   6000 حو�يل  �لأر���س  ي�صرب  �لربق  �أن  تعلم  •  هل 
�أذكى �حليو�نات �لثديية

.  1861 عام  ولد  ناي�صميثالذى  جيم�س  �لكندى  �بتكرها  وقد  م   1891 عام  �ل�صلة  كرة  • �بتكرت 

ال�سل�سلة الذهبية 
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�ل�ساى �لأخ�سر 
�أن  ك�������ص���ف���ت در�������ص�����ة ح���دي���ث���ة 
���ص��رب �ل�����ص��اي �لأخ�����ص��ر ميكن 
�ل�صمنة  تقليل  يف  ي�����ص��اع��د  �أن 

وكذلك �للتهابات يف �لأمعاء.
ن�صرت  �لتي  �لنتائج،  و�أظهرت 
�حليوية  �ل��ك��ي��م��ي��اء  جم��ل��ة  يف 
�لتي  �ل���ف���ئ���ر�ن  �أن  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة، 
تتغذى على نظام غذ�ئي غني 
�ل�صاي  م��ع  ت�صتكمل  بالدهون 

�لأخ�صر �كت�صبت وزًنا �أقل بنحو 20 % كانت مقاومتها لالأن�صولني �أقل 
من �لفئر�ن �لتي تغذت على نظام غذ�ئي مماثل بدون �ل�صاي.

م�صتخل�س  على  يحتوي  غ��ذ�ئ��ي  نظام  على  تتغذى  �لتي  �لفئر�ن  وك��ان��ت 
ذلك  يف  مب��ا  حم�صنة،  �أم��ع��اء  ب�صحة  تتمتع   2% بن�صبة  �لأخ�صر  �ل�صاي 
�مل��ي��ك��روب��ات �مل��ف��ي��دة يف �لأم��ع��اء ون��ف��اذ �أق���ل يف ج���د�ر �لأم���ع���اء، وه��ي حالة 
ت�صمى )�لأمعاء �ملت�صربة(، �أكرث من تلك �لتي تناولت نظاًما غذ�ئًيا بدون 
ت�صريب، وتعد �لأمعاء �ملت�صربة م�صكلة يف �لإن�صان ت�صاهم يف �نت�صار �لتهاب 

منخف�س �لدرجة.
وقال �لباحث �لرئي�صي ريت�صارد برونو، �لأ�صتاذ بجامعة ولية )�أوهايو( : 
�أن �ل�صاي �لأخ�صر ي�صجع منو بكترييا �لأمعاء  توفر �لدر��صة دلياًل على 
كبري من  ب�صكل  تقلل  �لتي  �لفو�ئد  �صل�صلة من  �إىل  ي��وؤدي  وه��ذ�  �جليدة، 

خطر �ل�صمنة.
 – �لد�خلية  �ل�صموم  حركة  من  ا  �أي�صً يحمي  �لأخ�صر  �ل�صاي  �أن  و�أ�صاف 
�ملكون �لبكتريي �ل�صام – من �أح�صائهم ويف جمرى �لدم، كما يرتبط �صرب 
و�لقلب  �ل�صرطان  ب��اأم��ر����س  �لإ���ص��اب��ة  خطر  بانخفا�س  �لأخ�صر  �ل�صاي 

و�لكبد.

�صنو�ت عديدة وها هي  �للحظة  �نتظر هذه  �نه  �لفرح خا�صة  ��صد  به  �مللك  �لأول فرح  �مللكة طفلها  عندما �جنبت 
�منيته تتحقق مبولود ذكر يرث مملكته فاأ�صرع وو�صع حول رقبة مولوده �صل�صلة ذهبية كانت هدية من جدته من 
يلب�صها ل يخلعها �لعمر كله حتى ميوت ومهما كرب فهى تكرب معه ول ي�صتطيع �أي �ن�صان �ن يخلعها من رقبة �لأمري 
�ل�صغري �ل �مه فقط، ويف غمرة فرحة �لق�صر و�ململكة بالأمري �ل�صغري ت�صللت �مر�أه حاقدة حا�صدة �إىل جناح �مللكة 
و��صتطاعت �ن تخطف �لأم��ري �ل�صغري وتهرب به من �صر�ديب �لق�صر بدون �ن يح�س بها �حد وماتت �لفرحة يف 
�ململكة ويف �لقلوب و�صاع �لهم و�لغم يف �لق�صر و�قام �مللك �لدنيا و�قعدها بحثاً عن �صغريه لكن حمال فقد �ختفى 
�ل�صغري. كانت هذ �ملر�أه هى �بنة عم �مللك وكانت حتبه وتتمنى �لزو�ج منه لكنه تزوج من �بنة خالته و�م طفله فكرهت 
�بنة عمه ذلك وقررت �ن تبدل فرحتهما �إىل عذ�ب ف�صرقت �ل�صغري و�ختفت به يف قرية جماورة و�دعت �نه طفلها 
وعا�صت هناك تنتظر �لوقت �ملنا�صب لتقتل فيه �لأمري �ل�صغري حتى ل يتعرف عليه �حد لكن مل تو�تيها �ل�صجاعة 
يلهو� كيفما �صاء رمبا ��صابه مكروه فتتخل�س منه كما �نها مل ت�صتطيع �ن  على ذلك لذ� فقد كانت ترتكه كثري�ً 
تخلع �ل�صل�صلة �لذهبية من رقبته فرتكتها وهى تتع�صم �ن يكرب فتخنقه فهى ل تعرف �صرها. كرب �لأمري �ل�صغري 
و�صار فتى �صجاعا قوي �لبنيان ومل ل؟ فمنذ �صغره تعود �ن ل يخاف �صيئا و�أن يتحمل كل �صئ فالعي�صة �لقا�صية 
علمته �لكثري لكنه كان و�صيماً جميل �لطلعة حلو �لل�صان وكان يحمل �صمات �مه و�بيه، وقد عمل مع �حد �لتجار 
بائعاً متجوًل فاأخذ يذهب هنا وهناك ليبيع ب�صائعه ويف �حد �لأيام و�صل �إىل مملكة �بيه فاأخذ يدور يف �ململكة يبيع 
ما معه حتى و�صل �إىل �لق�صر فاألتف حوله �خلدم ي�صرتون من ب�صائعه �جلميله وهناك يف �ل�صرفه كانت جتل�س 
�مللكة و�بنتها �ل�صغرية �لتى �نعم �هلل عليهما بها بعد فقد�ن �لأمري �ل�صغري فاأحبت �ن ترى ما معه فنادت �مللكة باأن 
يدخل �إىل �لق�صر ففعل وهناك عند �ل�صرفة وقف ينظر �إىل �لأمرية �ل�صغرية ونظرت �ليه �مللكة مبهورة به فاأنتبهت 
على مالمح وجهه فاإن من ينظر �ليه كاأنه ينظر �إىل �مللك و�خذت تدقق �لنظر يف �لفتى عندها دخل �مللك عليهم 
وقال: ماذ� تفعلون؟ فلم يرد عليه �حد. �قرتب ونظر من �ل�صرفة فوجد �لفتى ووقف ينظر �ليه ويحدق به وفجاأة 
ملح �ل�صل�صلة �لذهبيه.. ف�صرخ وقال: ��صعد.. ��صعد �إىل هنا، �صعد �لفتى منده�صاً خائفاً ويف �ل�صرفة مد �مللك يده 
وعرف �ل�صل�صلة �لذهبية و�صرخ: يا �لهى �نه �بننا، �نظري �يتها �مللكة �نه �بننا، �نها �ل�صل�صلة �مل�صحورة �لتى ل ينزعها 
�حد �ل �نت.. �صهقت �مللكة و�م�صكت �لفتى ونظرت �ليه وقالت: من �ين لك بها؟ فقال �لب�صها منذ كنت ر�صيعاً ومل 
ت�صتطيع �مى فكها. فقالت و�ين �مك خذين �ليها؟ ويف �حلال حترك ركب �مللك يف طريقه �إىل �لقرية �ملجاورة و�لتى 
تخ�صع ل�صلطانه �ي�صاً ،وهناك فوجئ باأبنة عمه و�لتي �دعت طو�ل هذه �لفرتة �نه �بنها، وعرف �نها من فعلت ذلك، 

لكنه تركها لعذ�ب �لأيام، وعاد �صعيد�ً �إىل مملكته ومعه ويل عهده لتعي�س �ململكة يف �صعادة. 

�أن فريو�س كورونا �مل�صتجد ي�صهد  �أمريكية حديثة،  ك�صفت در��صة 
ي��زي��ُد على  �ل���ذي  �لأم���ر ه��و  ب�صكل م�صتمر، وه���ذ�  ط��ف��ر�ت جينية 
�لأرجح من �صرعة �نتقال �لعدوى �لتي ت�صبب مر�س "كوفيد 19".

وبح�صب �لدر��صة �لتي ن�صرت يف �صحيفة "�إم بيو" �لعلمية"، 
و�صملت عينة من 5 �آلف مري�س بكورونا، يف هيو�صنت 
ت�صكل  �جلينية  �ل��ط��ف��ر�ت  ه��ذه  ف���اإن  تك�صا�س،  ب��ولي��ة 
عامال من �لعو�مل �لتي جتعل �لفريو�س ينتقل ب�صكل 

�أ�صرع. 
��صم  عليها  �أط��ل��ق  �لتي  �لطفرة  �أن  �لباحثون  و�أورد 
ب�"بروتني  �مل���ع���روف  �جل���زء  يف  ت��ق��ع   "D614G"
عليها  يعتمد  �لتي  �لربوتينات  �أح��د  وه��و  �صبايك" 
�لفريو�س من �أجل �إ�صابة �جل�صم بالعدوى �مل�صرة.

"�فرت��س"  ي�صبه عملية  �ل��ربوت��ني مب��ا  ه��ذ�  وي��ق��وم 
وفق  �جل�صم،  يف  �ل��دخ��ول  من  يتمكن  حتى  للخاليا 

هذه  �أن  �ل��ب��اح��ث��ون  و�أك���د  تك�صا�س.  جامعة  م��وق��ع  يف  �ملن�صور  �لتقرير 
�لطبي  �لو�صط  يف  يعرف  م��ا  ب�صاأن  �ل��ي��وم  حتى  �لأ�صخم  ه��ي  �ل��در����ص��ة 

ب�"�ملتو�ليات �جلينية" د�خل منطقة جغر�فية معينة.
�إيليا  تك�صا�س،  بجامعة  �جل��زي��ئ��ات  علوم  يف  �لباحثة  �لأ���ص��ت��اذة  وت�صرح 
تغري�ت  ب�صبب  �لطفر�ت  ه��ذه  ي�صهد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  �أن  فينكل�صتني، 
جينية ع�صو�ئية ل تلحق �أي �أذي بالفريو�س، كما ل تقدم له �أي م�صاعدة 

جتعله �أكرث قوة.
وخالل موجة كورونا �لأوىل، لوحظت هذه �لطفر�ت يف �لفريو�س لدى 
"كوفيد19-" يف مدينة هيو�صنت �لأمريكية. 71 يف �ملئة من مر�صى 

�أما عند و�صول �ملوجة �لثانية �إىل هيو�صنت يف �ل�صيف �ملا�صي، فتم ر�صد 
�لطفر�ت لدى 99.9 يف �ملئة من �ملر�صى.

�ألفا مما   28 �أك��رث من  على  در��صة معتمدة  ك�صفت  �ملا�صي،  يوليو  ويف 
يعرف ب�"متو�ليات �جلينوم"، �أن �لفريو�س �لذي يحمل �لطفرة �مل�صماة 
ب�"دي 614 جي" �أ�صبح �لأكرث �نت�صار� على �مل�صتوى �لعاملي طيلة مدة 

تقارب �ل�صهر. وت�صاءل �لباحثون حول �ل�صبب �لذي جعل هذه �ل�صاللة 
�لتي حتمل �لطفرة، �أكرث �نت�صار� يف �لعامل مقارنة ب�صاللت �أخرى من 

فريو�س "�صارز كوف 2".
و�ملرجح بح�صب �لعلماء هو �أن �لفريو�س �لذي يحمل هذه �لطفرة يكون 

�أ�صرع �نتقال فينت�صر على نطاق �أو�صع.
�ل��ط��ف��رة ق��د وج���دت يف  ت��ك��ون ه��ذه  �أن  ي��رج��ح��ون  �لباحثني  لكن بع�س 
�أمريكا، وهذ� �لأمر  �أوروب��ا و�صمال  �إىل  �أول مرة  �لفريو�س �لذي و�صل 
�صاعد �ل�صاللة على �أن ت�صبح �أكرث �نت�صار�. ويو��صل �لفريو�س �خل�صوع 
لطفر�ت �إ�صافية، وعندما يقع هذ� �لأمر، فاإن "بروتني �صبايك" �لذي 
يحيط بالفريو�س ي�صبح قادر� على تفادي �جل�صم �مل�صاد �لذي ينتجه 

�جل�صم من �أجل �لت�صدي للعدوى و�لق�صاء عليها.
"ميثودي�صت"  مل�صت�صفى  تابع  �أجريت يف خمترب  �لتي  �لتجارب  وك�صفت 
�خرت�ق  على  قدرة  �أكرث  �لفريو�س  �لطفر�ت جتعل  �أن هذه  بهيو�صنت، 

�جلهاز �ملناعي.

ملاذا اأ�ضبحت عدوى كورونا اأ�ضرع انتقاال؟

ن�ساء يح�سرن فعالية »نعم يوم �ليوجا« لدعم �لق�ساء على �لعنف �سد �ملر�أة �أمام �أهر�مات �جليزة �لتاريخية. رويرتز


