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�إ�شعاد �شرطة دبي جتدد 
تعاقدها مع جامعة »�أمتي دبي«

وائل ج�سار: 

�أفتخر لكوين لبنانيًا، ولكن �ل�شيا�شة 
فيه جعلتنا ن�شعر باال�شمئز�ز

املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

اخلبز غري �صار للأ�صخا�ص الذين يتبعون حمية �صحية
با�سم  امل��ع��روف��ة  �سافينا  الأ���س��رال��ي��ة  ال��ت��غ��ذي��ة  اخت�سا�سية  ك�سفت 
اأخ�سائية التغذية الذكية، عن اأن اخلبز لي�ص �ساراً للأ�سخا�ص الذين 

يتبعون نظاماً غذائياً �سحياً لتخفيف الوزن.
اإن�ستغرام،  موقع  على  �سفحتها  على  لها  تعليق  يف  �سافينا  واأك���دت 
على اأن اخلبز ميكن اأن يكون جزءاً من نظام غذائي �سحي متوازن، 
وو�سحت وجهة نظرها عرب مقارنة اخلبز مع الوجبات الأخرى التي 

حتتوي على الكربوهيدرات.
وبح�سب اخلبرية، فاإن قطعة من اخلبز حتتوي على 70 غراماً من 
الكمية  نف�ص  اأن  �سعرة حرارية يف حني   490 الكربوهيدرات، وعلى 
من وجبة املو�سلي التي يتناولها الكثريون عو�ساً عن اخلبز حتتوي 

على 622 �سعرة حرارية.
وعلق اآلف املتابعني على من�سور �سافينا بالقول اإنهم تفاجوؤوا بهذه 

املعلومات التي قد تغري نظامهم الغذائي ب�سكل جذري.
يذكر باأن �سافينا، ت�ستهر بدح�ص اأ�ساطري التغذية ال�سائعة، ف�سًل عن 
الرويج للأنظمة الغذائية املبدعة، وم�ساعدة النا�ص على خلق عادة 

�سحية دون قيود، ح�سبما اأوردت �سحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

اأ�صهل م�صل منزيل للب�صرة بفيتامني �صي
فيتامني �سي من الفيتامينات الأ�سا�سية للعناية بالب�سرة، لأنه ي�سارك 
الب�سرة  على  لو�سعه  طريقة  اأف�سل  وتعد  اجللد،  اأن�سجة  اإ�سلح  يف 
امل�سل  ه��ذا  ل�سنع  �سهلة  و�سفة  يلي  فيما  �سي.  فيتامني  م�سل  عرب 

ال�سحري يف املنزل، ح�سب �سحيفة تاميز اأوف اإنديا اأونلين”:
كيف يعمل فيتامني �سي يف علج الب�سرة

�سباباً،  اأك��ر  لتبدو  الب�سرة  �سد  عن  كبري  ب�سكل  م�سوؤول  الكولجني 
وجعل  الكولجني  م�ستويات  تعزيز  على  �سي  فيتامني  م�سل  ويعمل 

الب�سرة اأكر اإ�سراًقا و�سباًبا وثباًتا.
 مكونات امل�سل

�سي فيتامني  قر�ص   2
ماء ورد �سغرية  ملعقة   2
ال�سرين �سغرية  ملعقة   1

E فيتامني  كب�سولة   1
قنينة زجاجية فارغة ونظيفة لتخزين ال�سريوم

 كيفية اإعداد امل�سل
الزجاجة.  يف  امل�سحوق  و�سعي  �سي  فيتامني  قر�سي  ب�سحق  قومي 
امل�سحوق،  اأن يذوب  الورد وهزي اخلليط جيداً. مبجرد  اأ�سيفي ماء 
اأ�سيفي كب�سولة فيتامني E يف الزجاجة عن طريق ع�سر كل ال�سائل، 
املزيج  ُرجي  الزجاجة.  داخل  واإ�سقاطها  الكب�سولة  �سق  اأي�ساً  ميكنك 
جيًدا واحفظي الزجاجة يف مكان بارد ومظلم. من الأف�سل ا�ستخدام 

امل�سل يف غ�سون اأ�سبوعني من حت�سريه.

جنمات ارتدين اأزياء مطابقة لبناتهن 
ظهرت العديد منه جنمات الفن وال�سينما واملجتمع يف بع�ص املنا�سبات 

وهن يرتدين ملب�ص بت�ساميم مطابقة مللب�ص بناتهن ال�سغريات.
تتباهى  فخورة  اأم  اأح��دث  الأ�سبوع  ه��ذا  بي  ك��اردي  املغنية  واأ�سبحت 
مبدى جمال ابنتها ال�سغرية وهي ترتدي زياً مماثًل لزيها، بح�سب 

�سحيفة ذا �سن الربيطانية:
كيم كاردي�سان: ظهرت جنمة تلفزيون الواقع البالغة من العمر 39 
زياً  اأع��وام��اً  ال�سبعة  ابنة  ابنتها  ارت��دت  ف�سياً،  زي��اً  ترتدي  وهي  عاماً 
مماثًل له خلل ح�سور حفل كاين وي�ست يف مادي�سون �سكوير غاردن 

قبل اأربعة اأعوام.
جاكلني جو�سا: التقطت املمثلة ال�سابة �سورة لها مع ابنتيها بيل واإميا 

يف العام املا�سي، وقد ارتدت الفتاتان زياً مماثًل لزي والدتهن.
التلفزيونية  النجمة  العمل، ظهرت  اإج��ازة من  بيلي فيري�ص: خلل 
الربيطانية البالغة من العمر 30 عاماً وهي ترتدي بيجامة ريا�سية 
 6 العمر  من  البالغة  نيللي  ابنتها  لبيجامة  وال�سكل  باللون  مماثلة 

اأعوام.
زياً  التلفزيونية  واملقدمة  الربيطانية  العار�سة  ارتدت  فرين ماكن: 
طفلتها  برفقتها  وكانت  املنا�سبات،  اإح��دى  يف  ظهورها  خلل  مميزاً 

ال�سغرية التي كانت حتملها وهي ترتدي الزي نف�سه .
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اكت�صاف �صخم لهياكل املاموث 
قد يفك لغز االنقرا�ص

قال علماء اآثار، اإن اكت�ساف هياكل عظمية ملا ل يقل عن 200 من حيوان 
املاموث على مقربة من العا�سمة املك�سيكية، من �ساأنه اأن ي�ساعد على فك 

لغز انقرا�ص هذه الكائنات الثديية.
اأي�سا يف بع�ص  وكان هذا احليوان ميتاز بالأنياب، كما كان يغطيه ال�سعر 
الأحيان، وعا�ص على الأر���ص قبل مدة تقارب 5 مليني �سنة ثم انقر�ص 
الربيطانية،  نيوز"  "�سكاي  �سبكة  وبح�سب  الأخ���رية.  �سنة  ال�4000  يف 
فقد كان الباحثون يجرون عمليات م�سح قرب مطار مك�سيكو �سيتي، حيث 

عروا على عدد كبري من الهياكل التي تعود للماموث.
قبل مدة  احل��ي��وان  ه��ذا  بذبح  قاموا  الب�سر قد  يكون  اأن  اخل��رباء  ويرجح 

تراوح بني 10 اآلف و20 األف �سنة م�ست.
واأو���س��ح��ت م��ان��زان��ي��ل ل��وب��ي��ز، وه���ي ب��اح��ث��ة يف امل��ع��ه��د ال��وط��ن��ي املك�سيكي 
 25 200 ماموث، وقرابة  "عرنا على نحو  للأنروبولوجيا والتاريخ: 

من الإبل وخم�سة خيول".
واأ�سارت اإىل جمموعة من العظام املوجودة يف املكان ما زالت يف حاجة اإىل 
جهود من اأجل ا�ستخراجها. ويقع مطار العا�سمة املك�سيكية على بعد 19 
اأقامه ال�سكان املحليون قدميا من اأجل  كيلومرا من موقع احلفر الذي 
ذبح الع�سرات من حيوان املاموث. يف غ�سون ذلك، نفقت اأعداد اأخرى من 
حيوان املاموث بعدما علقت يف الوحل، داخل اإحدى البحريات يف املنطقة، 

اأي اأنها ق�ست ب�سكل طبيعي.
ويجري الباحثون اختبارات دقيقة ملعرفة ما اإذا كانت احليوانات قد نفقت 

ب�سكل طبيعي اأم اإنها حتمل ندوبا ت�سري اإىل تعر�سها للذبح.

دورية طبية: اللقاح الرو�صي 
لكوفيد- 19 اأنتج اأج�صاما م�صادة

دوري�������ة طبيبة  ن�����س��رت��ه��ا  ن���ت���ائ���ج  اأف��������ادت 
م��ع��روف��ة، اأن ال��ل��ق��اح ال��رو���س��ي ل��ك��وف��ي��د-
"�سبوتنيك5-"، حفز  با�سم  املعروف   ،19
ا���س��ت��ج��اب��ة ب��ت��ك��وي��ن اأج�����س��ام م�����س��ادة لدى 
جميع امل�ساركني يف جتارب املراحل املبكرة. 
واأ�سادت رو�سيا بالنتائج، التي اأ�سارت اإليها 
وو�سفتها  الطبية،  لن�سيت"  "ذا  دوري���ة 
لرويرز.  وفقا  املنتقدين،  على  رد  باأنها 
التجربتني  ن��ت��ائ��ج  اإن  لن�سيت  ذا  وق��ال��ت 
املا�سيني،  ويوليو  يونيو  اأجريتا يف  اللتني 
اأن  تك�سف  ���س��خ�����س��ا،   76 فيهما  و����س���ارك 
م�سادة  اأج�ساما  ط��وروا  امل�ساركني  جميع 
اآثار  دون  ومن  اجلديد،  كورونا  ل�فريو�ص 
اأن  ال��دوري��ة  واأو���س��ح��ت  جانبية خ��ط��رية. 
يوما،   42 ا�ستغرقتا  اللتني  "التجربتني 
اأي  تظهرا  مل  �سليما،  بالغا   38 و�سملتا 
اآثار جانبية خطرية بني امل�ساركني، واأثبتتا 
بتكوين  ا�ستجابة  يحفز  املر�سح  اللقاح  اأن 
حاجة  "هناك  واأ�سافت  م�سادة".  اأج�سام 
ل��ت��ج��ارب وا���س��ع��ة ال��ن��ط��اق ط��وي��ل��ة الأم���د 
الوهمي  ال��ع��لج  م��ع  املقارنة  على  ت�ستمل 
�سلمة  لإث��ب��ات  امل��راق��ب��ة  م��ن  وعلى مزيد 
الطويل  امل�����دى  ع��ل��ى  وف��ع��ال��ي��ت��ه  ال���ل���ق���اح 

للوقاية من عدوى كوفيد19-".
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املنتجات النباتية القابلة 
للَدهْن لي�صت جميعها �صحية

ب�سكل عام، ولكن هذا ل يعني  اأم��راً �سحياً  يعد خف�ص ا�ستهلك اللحوم والألبان 
قراءة  امل��رء  على  يتعني  ب��ل  تلقائيا،  م���روره  ج��واز  ينال  نباتي  �سيء  اأي  اأن 
املوا�سفات املوجودة على املل�سق. وقد تو�سلت درا�سة اأجرتها موؤخراً جملة 

ال�سحية اأن املنتجات النباتية القابلة  باحلياة  املعنية  تي�ست" الأملانية  "اأوكو 
للدهن حتظى ب�سمعة �سيئة، خا�سة لأن قائمة مكوناتها غنية بالدهون اأكر 
من اخل�سروات. وقد قام متخ�س�سو التذوق التابعون للمجلة بفح�ص اأنواع 

خمتلفة من منتجات الطماطم والفلفل احللو القابلة للدهن، وووجدوا 
فجوات كبرية. على �سبيل املثال، كانت ن�سبة اخل�سروات فيها بني 

يف املئة من اإجمايل املنتج، بح�سب جهة الت�سنيع.  84 اإىل   17
مت  فح�سها،  ج���رى  ل��ل��ده��ن  ق��اب��ًل  م��ن��ت��ج��اً   22 وم���ن ب��ني 

وع�سرة  للغاية"  "جيدة  اأن��ه��ا  على  فقط  ثمانية  ت�سنيف 
منتج  اعتبار  مت  حني  يف  "ُمر�سية".  وثلثة  "جيدة" 

واحد "مقبول" لوجود كثري من النيكل به.
حمتوى  ك��ان  منتجات  قيمة  الفح�ص  خ��رباء  وخف�ص 
100 جرام،  لكل  30 جراما  اأك��ر من  فيها  الدهون 
اأو كانت م�ستويات الأملح فيها اأكر من 5ر1 جرام 

لكل 100 جرام.

م�سّر  ال��د���س��م  ب��ال��غ  ال��ط��ع��ام  اأن  م�ستمر  ب�����س��ك��ل  ن�����س��م��ع 
والزيوت  الد�سم  ن�سبة  نقلل  اأن  يجب  وعليه  بال�سحة، 
)القيمر(  الق�سطة  اأن  يعني  وه��ذا  اليومية،  وجباتنا  يف 
�سباحا ممنوعة وكذلك الزبد احليواين وزبد املارغرين 
)النباتي( وكذلك اجلنب من حلم ال�سان �سديد الد�سم، 
ب�سبب  املربيات  واأي�سا  بال�سمن،  املقلي  البي�ص  وكذلك 
والقائمة  ال��ب��دان��ة،  اأ���س��ب��اب  م��ن  وه��و  فيها  ال�سكر  ك��رة 

تطول...
الظهر)  وجبة  يف  احل��ل  يجد  اأن  للإن�سان  ميكن  رب����ما 
اأو حلم  امل�����س��وي  ال��ب��ق��ر  اإىل حل��م  ال���غ���داء(، فيلجاأ  ط��ع��ام 
الدجاج امل�سلوق اأو ال�سمك امل�سلوق، باعتبارها خالية من 

الدهن. 
ال��ده��ن، لكن الإك��ث��ار م��ن اللحوم  وه��ي فعل خالية م��ن 
اأو  النقر�ص  ي�سبب  اأن  ميكن  الأرب��ع��ني  �سن  بعد  خا�سة 

الروماتيزم، وهي اأمرا�ص خطرية.
لُرحل امل�سكلة اإىل وجبة الع�ساء اإذا، وهنا يقول اجلميع 
كا�ص لنب! ولكن  بع�ساء خفيف" قطعة خبز مع  " عليك 
قطعة اخلبز قد تكرُب وتختلط بال�سمن وبع�ص ال�سم�سم 

وال�سكريات فتكون لذيذة.
 ك��م��ا اأن ال��ل��نب ق��د ي��ك��ون ع���ايل ال��د���س��م، ف��ي��ك��ون م�سبعا 
بالكول�سرول، وهكذا يتحول الع�ساء اخلفيف اإىل وجبة 

ثقيلة قاتلة، ولكنها لذيذة !

منتجاتنا هي الألذ والأكر �سررا
النا�ص" ك���ّل ممنوع  وي����ردد  م�����س��ّر،  ل��ذي��ذ  ك��ل  اأن  ي��ب��دو 
امل�ستقبل  يف  احللوى  حم��لت  ن��رى  قد  مرغوب" وهكذا 
ت�سع اإعلنات تقول " منتجاتنا هي الألذ والأكر �سررا" 
! ولكن الكتب واملجلت واملواقع املعنية بالغذاء ال�سحي، 
" اللذيذة"  امل���اأ����س���اة  ه����ذه  وق����ع  م���ن  ت��خ��ف��ف  اأن  حت����اول 
فتتحدث ع��ن تغيري ع���ادات الإن�����س��ان، وه��ك��ذا ف��اإن موقع 
يقرح  العامة  ال�سحة  ب�سوؤون  helpguideاملعني 
اإتباعها لتحقيق توازن بني الكلمتني  ميكن  خطوات   10

ال�سحريتني" لذيذ" و " مفيد":
1. �سمم على النجاح يف حتقيق توازن، ول تتخذ اإجراءات 
���س��ارم��ة مب��راق��ب��ة ال�����س��ع��رات احل���راري���ة، ب��ل ات��ب��ع حمية 

ب�سيطة عادية وتناول كل �سيء بكميات قليلة.
الطعام، ولكن حقق اعتدال يف  لذيذ  نف�سك  حترم  ل   .2

طعامك وهو الذي ي�سمن لك ال�سحة الدائمة.
فّكر  ب��ل  ح�سرا،  ط��ع��ام  م��ن  تتناوله  فيما  تفكر  ل   .3
يف كيفية تناوله، فالطريقة لها تاأثري حا�سم يف احلفاظ 

على ال�سحة.
فاألوانها الزاهية وحلوتها  الفواكه،  تناول  من  اأكر   .4
الد�سمة  ل��لأط��ع��م��ة  �سهوتك  ت��غ��رّي  اأن  مي��ك��ن  الطبيعية 

واللحوم واحللوى.
ت�ستغرق  التي  الطبيعية  احلبوب  تناول  من  اأك��ر   .5

وقتا اأطول يف اله�سم ول ت�سيف للج�سم مواد �سارة.
والزيوت  ب��ال��ده��ون  غنيا  غ����ذاءك  ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب   .6
الطبيعية من م�سادرها، ومنها املك�سرات باأنواعها وخا�سة 
اللوز و الف�ستق ال�سوداين، وحبوب عباد ال�سم�ص، وفاكهة 
الفوكادو واخل�ص وما اإىل ذلك، دون دهون متر�ص خليا 

ال�سعر واجللد والأظافر وت�سعف قدرات املخ.
غذاءك،  يف  الكال�سيوم  من  عالية  ن�سبة  على  حافظ   .7
وخري م�سادره احلليب وم�ستقاته والربتقال واحلم�سيات 

باأنواعها.
ن�سب الربوتني م�ستقرة يف ج�سدك من  على  حافظ   .8
بالإكثار  بال�سرورة  يتم  ل  وذل��ك  بروتينات  تناول  خلل 
وخا�سة  باأنواعها  فاحلبوب  احلمراء،  اللحوم  تناول  من 
البقوليات توفر الربوتني النباتي املفيد للج�سم، وكذلك 

حلوم ال�سمك والطيور.
ال�سكر وامللح  تناول  من  ممكنة  ن�سبة  اأقل  اإىل  حدد   .9
وقيل قدميا " حذار من الأبي�سني" وعني بذلك ال�سكر 

وامللح.
وهي  الأل��ي��اف،  كثرية  الأغ��ذي��ة  هي  الأطعمة  10.خري 
ال��ف��واك��ه واخل�����س��ر ويف الأط��ع��م��ة غ��ري امل�سنعة وغري  يف 

املطبوخة.
بعد كل هذا قد يتغري مفهوم "لذيذ" و"مفيد"، وي�سبح 

األذ الطعام غري ما تعارف عليه النا�ص.

حذار..لذيذ الطعام قد يجلب ال�صقام!

املوائد ي�ضر  لّذ من زينة  اأن كل ما  يبدو 
حلو  اإم��ا  فالطعام  الغالب،  يف  بال�ضحة 
اأو  ال�ضكري  اإىل مر�ض  ي��وؤدي  امل��ذاق قد 
النقر�ض  ي�ضبب  اللحوم قد  من  بروتيني 
ب�ضغط  تخل  معجنات  اأو  والروماتيزم، 
بني  نوفق  وكيف  العمل؟  ما  ولكن  ال��دم، 

اللذيذ واملفيد؟
يبدو اأن كل ما لّذ من زينة املوائد ي�ضر 

فالطعام  الغالب،  يف  النا�ض  ب�ضحة 
هو اإما حلو املذاق قد يوؤدي اإىل 

مر�ض ال�ضكري، اأو بروتيني 
ي�ضبب  ق��د  اللحوم  م��ن 
النقر�ض والروماتيزم، 
تخل  م��ع��ج��ن��ات  اأو 

ب�ضغط الدم ولكن كل غذاء خالف 
ذلك لي�ض لذيذا!

هذه االأ�صياء املنزلية ميكن 
اأن ُتلحق �صررًا ب�صحتنا

من  الع�سرات  ن�ستخدم  ي��وم،  كل  يف 
اأو يف  الأ���س��ي��اء امل��خ��ت��ل��ف��ة يف امل��ن��زل 
امل��ك��ت��ب، ����س���واء ل��ت��ن��اول ال��ط��ع��ام اأو 
غري  معظمها  العمل.  اأو  التنظيف 
�سار، لكن بع�سها ميكن اأن يت�سبب 
بالإ�سابة بالأمرا�ص التي قد تكون 

اأحياناً قاتلة.
الأ�سياء  م��ن  ي��ل��ي جم��م��وع��ة  ف��ي��م��ا 
املنزلية التي قد تت�سبب بالأمرا�ص، 
اإن”  اإ�ص  “اإم  اأورد موقع  بح�سب ما 

الإلكروين:
يكون  اأن  ال�����س��ي��ق: مي��ك��ن  اجل��ي��ن��ز 
لفرات  ال�����س��ي��ق  اجل��ي��ن��ز  ارت�������داء 
ب���امل���خ���اط���ر، اإذ  ط���وي���ل���ة، حم���ف���وف���اً 
ال�سيق  اجل��ي��ن��ز  ي�سغط  اأن  مي��ك��ن 
على الأع�ساب ويت�سبب ب�سعوبة يف 

احلركة.
ربطة العنق: اإىل جانب زيادة خطر 
الإ�سابة بالغلوكوما )مر�ص ي�سيب 
فقدان  اإىل  ي���وؤدي  اأن  ميكن  ال��ع��ني 
ال��ب�����س��ر(، ف����اإن ارت�����داء رب��ط��ة عنق 
بال�سداع  الإ�سابة  خطر  من  يزيد 
ع����ن طريق  وال���غ���ث���ي���ان.  وال���������دوار 
وال�سريان  ال��وداج��ي  الوريد  �سغط 
ربطة  ت��ق��ل��ل  اأن  مي��ك��ن  ال�����س��ب��ات��ي، 

العنق من تدفق الدم اإىل الدماغ.
اأن  املحتمل  م��ن  ال��ذك��ي:  الهاتفك 
يكون هاتفك الذكي هو اأكر �سيء 
عندما  ولكن  ال��ي��وم،  يف  ت�ستخدمه 
ال��ن��وم، ف��م��ن الأف�سل  ي��ح��ني وق���ت 
ن���وم���ك. وفًقا  ت���رك���ه خ�����ارج غ���رف���ة 
اأن  ال��درا���س��ات، مي��ك��ن  م��ن  للعديد 
يكون ل�ستخدام الهاتف الذكي قبل 
قد  نومك.  على  �سلبي  تاأثري  النوم 
وقد  اأط����ول،  وق��ت��اً  ن��وم��ك  ي�ستغرق 
ي��ك��ون ن��وم��ك اأق����ل ان��ت��ع��ا���س��اً، وقد 
ذل��ك هو  ال�سبب يف  ب���الأرق.  ت�ساب 
من  املنبعث  الأزرق  ال�����س��وء  ت��اأث��ري 
البيولوجية  ال�ساعة  على  ال�سا�سة 

للإن�سان.
الدرا�سات،  لإح��دى  الغ�سالة:وفًقا 
ف������اإن ال��غ�����س��ي��ل ال������ذي ي���خ���رج من 
ال�سارة  بالبكترييا  الغ�سالة مغطى 
الباحثون  اكت�سف  وق���د  وامل��ف��ي��دة. 
يف  القولونية  الإ�سريكية  البكريا 
ال��ع��دي��د م��ن امل��لب�����ص، وال��ت��ي تاأتي 
حيث  الداخلية  امللب�ص  من  غالباً 

توجد عادة اآثار للرباز.
�سيخربك  الأ�������س������ن������ان:  ف����ر�����س����اة 
تنظيف  اأن  الأ���س��ن��ان  اأط��ب��اء  جميع 
الأ����س���ن���ان ب��ال��ف��ر���س��اة واخل���ي���ط من 
التجاويف  ملكافحة  ال��ط��رق  اأف�سل 
اأن تعرف  ع��ل��ي��ك  ول��ك��ن  وال���ب���لك، 
اأ�سنانك  ف��ر���س��اة  ا���س��ت��خ��دام  كيفية 
بتنظيف  قمت  اإذا  �سحيح.  ب�سكل 
اأ�سنانك بقوة �سديدة اأو فركتها من 
الي�سار اإىل اليمني بدًل من احلركة 
الدائرية، فقد يت�سبب ذلك يف تلف 
الأ�سنان  طب  جلمعية  وفقاً  اللثة، 

الكندية.

اجللو�ص 
اأر�صا.. 
يحمي 
العمود 
الفقري 
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�ش�ؤون حملية

اأعدها باحثون من جامعتي الإمارات ووا�ضنطن

درا�صة جديدة تظهر اأن فريو�ًصا �صائًعا يت�صبب يف اأكرث من 250 األف حالة �صرطان

امل�ضاهمة يف و�ضول التوعية ل� 38 األف �ضخ�ض

�صرطة دبي تكّرم �صريَكنْي على جهودهما خلل جائحة كورونا

درهم األف  و160  مليوٍن  بقيمة  اجلامعة  تقدمها  كاملة  منح   5

اإ�صعاد �صرطة دبي جتدد تعاقدها مع جامعة »اأمتي دبي«

•• العني - الفجر

يعد ال�سرطان من اأحد اأهم الأ�سباب الرئي�سية للوفاة 
يف جميع اأنحاء العامل. تظهر اأحدث التقديرات اأنه يف 
عام 2017، كان هناك ما يقرب من 17 مليون حالة 
9 مليني  اأك��ر من  �سرطان جديدة ت�سببت يف وف��اة 
مر�ص  ال�سرطان  ان  العامل.  اأنحاء  جميع  يف  �سخ�ص 
معقد ويرتبط بعدة عوامل، و تيطلب ا�سراتيجيات 
للحد من عبئه و خطة عمل عاملية ت�ستهدف الكت�ساف 
الأ�سا�سية  اجلوانب  اأحد  والوقاية.  وال�سيطرة  املبكر 
ل��ل��وق��اي��ة ه��و ف��ه��م اأ���س��ب��اب م��ر���ص ال�����س��رط��ان. ت�سري 
الطبية  املجلة  يف  الأ�سبوع  هذا  ُن�سرت  جديدة  درا�سة 
BMJ Open م��ن ق��ب��ل ب��اح��ث��ني يف  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 

 )UAEU( امل��ت��ح��دة ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  ج��ام��ع��ة 
 250 اأك��ر من  اأن  اإىل  �سياتل،  وا�سنطن يف  وجامعة 
األف حالة �سرطان ي�سببها فريو�ص �سائع ي�سمى با�سم 
غلفاراز  دكتور  قال   .)EBV( بار  اب�ستاين  فريو�ص 
خان، اأ�ستاذ علم الأمرا�ص الفريو�سية يف كلية الطب 
املتحدة:  العربية  الإم��ارات  والعلوم ال�سحية بجامعة 
يف جميع اأنحاء العامل  النا�ص  من   90% من  "اأكر 
م�����س��اب��ون ب�����ف��ريو���ص EBV وحل�����س��ن احل����ظ ف���اإن 
هذا  نتيجة  مر�ص  ب��اأي  ت�ساب  ل  العظمى  الأغلبية 
الفريو�ص". واأ���س��اف دك��ت��ور خ��ان، ال��ذي ي��در���ص هذا 
ال��ف��ريو���ص والأم����را�����ص امل��رت��ب��ط��ة ب��ه م��ن��ذ اأك����ر من 
ال�سائع  الفريو�ص  ه��ذا  يت�سبب  اأن  ميكن   " عقدين: 
اأم���را����ص املناعة  ك��ال�����س��رط��ان و  اأم���را����ص م��ت��ع��ددة  يف 

الدرا�سة  النا�ص". يف هذه  الذاتية يف ن�سبة قليلة من 
اأحمد  ل��وؤي  الدكتور  الأخ���رية  تعاون دكتور خ��ان مع 
العربية  الإم��ارات  العامة بجامعة  ال�سحة  من معهد 
والدكتور  فيتزموري�ص  كري�ستينا  والدكتورة  املتحدة 
حم�سن ناغايف من معهد القيا�سات والتقييم ال�سحي 
العاملي  العبء  بتقدير  يقوم  ال��ذي  وا�سنطن  بجامعة 
دكتورة  ق���ال���ت   .EBVب امل��رت��ب��ط��ة  ل��ل�����س��رط��ان��ات 
ال���درا����س���ة هي   "اإن ه���ذه  ف��ي��ت��زم��وري�����ص:  ك��ري�����س��ت��ي��ن��ا 
ب���الأورام  الإ���س��اب��ة  معدل  لتقدير  نوعها  م��ن  الأوىل 
EBV والوفيات ح�سب العمر  اإىل  اخلبيثة املن�سوبة 
الدميوغرايف  واملوؤ�سر  اجلغرافية  واملنطقة  واجلن�ص 
املعدة  �سرطان  اأن  ال��درا���س��ة  وك�سفت  الجتماعي". 
ال�سرطانات  اأك��ر  اأح��د   ، البلعوم  و  الأن���ف  و���س��رط��ان 

من   80% م��ن  اأك��ر  ميثلن  اآ�سيا  �سرق  يف  انت�سارا 
لوؤي  دكتور  واأ�ساف   .EBV ب�  املرتبطة  ال�سرطانات 
اأن ال�سرطانات املرتبطة بفريو�ص  "من املقلق  اأحمد: 
يزداد  اأن  امل��رج��ح  وم���ن  الزدي������اد.  يف  اآخ����ذة   EBV
العامل  �سكان  ع��دد  زي��ادة  امل�ستقبل مع  العبء يف  ه��ذا 
دكتور خان  اأ�سار  و   ." للفرد  املتوقع  العمر  ومتو�سط 
اىل اأن هناك اأكر من ربع مليون حالة �سرطان ناجمة 
عن هذا الفريو�ص. ومن املحتمل اأن يكون هذا الرقم 
 EBV يف الواقع اأعلى من ذلك بكثري، اذ اأن فريو�ص
اأخ��رى التي مل يتم �سملها  اأورام خبيثة  يت�سبب بعدة 
يف هذه الدرا�سة. وميكننا احلد من هذه ال�سرطانات 
لقاح   لدينا  لي�ص  للأ�سف،  لكن  التطعيم،  طريق  عن 

�سد فريو�ص EBV حالًيا ز

•• دبي-الفجر:

يف اإطار جهودها املبذولة مع القطاع اخلا�ص 
كرم  املجتمعية،  امل�سوؤولية  مفهوم  لتعزيز 
الإدارة  م��دي��ر  �سهيل،  علي  خ��ال��د  العميد 
ال��ع��ام��ة لإ���س��ع��اد امل��ج��ت��م��ع يف ���س��رط��ة دبي، 
م���ال���ك ومدير  ال���ي���م���اين،  اأمي�����ن  ال�����س��ي��د 
  )Roly Pub Emirates( �سركتي 
جلهوده  نظرا   ،)Felix Trading(و
امل���ق���درة وت��ع��اون��ه م���ع ���س��رط��ة دب���ي خلل 
لتعزيز  كوفيد19-،  ك����ورون����ا  ج���ائ���ح���ة 
اللتزام  ب�����س��رورة  امل��ج��ت��م��ع  ث��ق��اف��ة  ن�����س��ر 

بالإجراءات الحرازية. 
ال�سيد  اإىل  ���س��ك��ره  �سهيل  ال��ع��م��ي��د  ووج����ه 
�سركتيه  ج��ه��ود  اأن  اإىل  م�����س��رياً  ال��ي��م��اين، 
ال��ب��ال��غ يف و�سول  ال��ل��ت��ان ك��ان لهما الأث���ر 
�سخ�ص  األ�����ف   38 ق���راب���ة  اإىل  ال��ت��وع��ي��ة 

وذلك  م�سوؤول"،  "اجلميع  م��ب��ادرة  خ��لل 
ثقافة  لن�سر  خا�سة  �سيارات  توفريه  عرب 
اللتزام املجتمعي اأثناء اجلائحة يف مناطق 
هور العنز واملرقبات وجبل علي واملحي�سنة 
م�ساهمتهما  جانب  اإىل  ه��ذا  والق�سي�ص، 
"�سقيا املاء" حتت �سعار  من خلل مبادرة 
"اأف�سل ال�سدقة �سقيا املاء" بتوفري عبوات 
�سيارات  با�ستخدام  ال��ع��م��ال  ل�سالح  م��ي��اه 
الإن�ساءات  مناطق  يف  توزيعها  مت  م���رّبدة 
وعمال  ال���ك���ب���رية  وال�������س���رك���ات  وامل�������س���ان���ع 

النظافة.
ال��ي��م��اين عن  اأمي���ن  اأع����رب ال�سيد  ب����دوره، 
�سركتيه  اأن  موؤكدا  التقدير،  لهذا  عرفانه 
اجلهات  م��ع  للتعاون  دائ���م  ا���س��ت��ع��داد  على 
وتعزيز  م���ب���ادرات���ه���ا،  ودع������م  احل���ك���وم���ي���ة 
الربامج  عرب  املجتمعية  امل�سوؤولية  ثقافة 

واحلملت.

•• دبي-الفجر

جددت جلنة بطاقة اإ�سعاد التابعة للقيادة 
جامعة  مع  تعاقدها  دبي  ل�سرطة  العامة 
على التوايل،  الثاين  للعام  دبي"،  "اأمتي 
درا�سية  منح  البطاقة  حلاملي  مقدمة 
على  مرتفعة  بن�سب  وخ�سومات  جديدة 
الدرا�سات  وب��رام��ج  البكالوريو�ص  برامج 
اإىل  ه��ذا  اجل��ام��ع��ة،  ل��دى  املعتمدة  العليا 
ج���ان���ب ت���ق���دمي اجل���ام���ع���ة ل���ع���دد 5 منح 
درا�سية بقيمة مليوٍن و160 األف درهم. 
ووفقاً ل�ستمارة تقدمي العرو�ص اجلديدة 
املعتمدة من قبل الدكتورة كافينا �سوكل، 
والت�سجيل  للقبول  املدير  نائب  م�ساعد 
منى  والأ���س��ت��اذة  دبي"،  "اأمتي  جامعة  يف 
حم��م��د ال���ع���ام���ري، رئ��ي�����ص جل��ن��ة بطاقة 
عدد  اللجنة  اإىل  اجلامعة  قدمت  اإ�سعاد، 
اأربع �سنوات  5 منح درا�سية كاملة لفرة 
درهم،  األ���ف  و�ستني  وم��ئ��ة  مليون  بقيمة 
�سريان  يف  ال����س���ت���م���رار  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
اخل�����س��وم��ات ال�����س��اب��ق��ة امل��ق��دم��ة حلاملي 

البطاقة يف العام 2019م.
ال�سيد زكريا �سيف، ممثل  وتف�سيًل قال 
قطاع التعليم يف جلنة بطاقة اإ�سعاد : اإنه 
اللجنة  بني  والتعاون  ال�سراكة  اإط��ار  ويف 
وجامعة " اأمتي دبي " ا�ستطعنا احل�سول 

ع��ل��ى م��ن��ح درا���س��ي��ة وخ�����س��وم��ات ممتازة 
ي�ستفيد منها حاملو بطاقة اإ�سعاد، م�سرياً 
للطلب  مقدمة  الدرا�سية  املنح  اأن  اإىل 
اأبناء  م��ن  العامة  الثانوية  يف  املتفوقني 

العاملني يف �سرطة دبي، واحلا�سلني على 
يحافظ  اأن  على  ف��وق،  فما   93% ن�سبة 
عن  يقل  ل  تراكمي  معدل  على  الطالب 
على  احل�����س��ول  يف  لي�ستمر   10 م��ن    9

اللحقة،  ���س��ن��وات  ال��ث��لث  خ��لل  املنحة 
ذلك  اإىل  بالإ�سافة  ب��اأن��ه  �سيف،  واأ���س��اف 
بن�سبة  ت��ق��دمي خ�����س��م  الت���ف���اق  ت�����س��م��ن 
للطلب  اجل��ام��ع��ة  ب��رام��ج  على   50%

دولة  مواطني  من  اإ�سعاد  بطاقة  حاملي 
املتحدة، وكذلك خ�سم  العربية  المارات 
البطاقة  حاملي  للطلب   30% بن�سبة 
م���ن ب���اق���ي اجل��ن�����س��ي��ات. وق�����ام وف����د من 
�سيف،  زكريا  برئا�سة  اإ�سعاد  بطاقة  جلنة 
بزيارة اإىل جامعة " اأمتي دبي" حيث كان 
�سوكل،  كافينا  ال��دك��ت��ورة  ا�ستقبالهم  يف 
وعدد من موظفي اجلامعة، واطلع الوفد 
الطلب  ع��دد  ح��ول  مف�سل  تقرير  على 
امللتحقني  اإ����س���ع���اد  ب��ط��اق��ة  ح��ام��ل��ي  م���ن 
ومدى  2019م  ال���ع���ام  يف  اجل��ام��ع��ة  يف 
التزامهم ب�سروط ال�ستمرار يف احل�سول 
على املنح واخل�سومات املقدمة، ويف كلمة 
التعاون  مب�ستوى  �سيف،  زك��ري��ا  اأ���س��اد  ل��ه 
 " اإ���س��ع��اد، وجامعة  ب��ني جلنة بطاقة  م��ع 
اأمتي دبي" ، مقدماً لهم ال�سكر على هذا 

التعاون .
وتطويره  ا����س���ت���م���راره  ع���ل���ى  وم������وؤك������داً 
م�ستقبًل مبا يخدم الطرفني، وي�ساهم يف 
ت�سهيل ح�سول حاملي بطاقة اإ�سعاد على 
مادية  وبتكلفة  متميز  تعليمي  م�ستوى 
ُمر�سية .  ُي�سار اإىل اأن املوقع الإلكروين 
ببطاقة  اخل����ا�����ص  ال����ذك����ي  وال���ت���ط���ب���ي���ق 
البطاقة الطلع  "اإ�سعاد" يتيح حلاملي 
على تفا�سيل كافة العرو�ص واملزايا التي 

تقدمها يف خمتلف القطاعات.  

م�صروع »كلمة« يف دائرة الثقافة 
وال�صياحة - اأبوظبي ي�صدر ترجمة كتاب 

يرماك: فاحت �صيبرييا 1584-1581 
للكاتب نيقوالي اأبراموف

••اأبوظبي- الفجر

اأ�سدر م�سروع "كلمة" للرجمة يف دائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي 
ترجمة كتاب "يرماك: فاحت �سيبرييا" للكاتب نيقولي اأبراموف، وقد 

نقلها عن الرو�سية الدكتور نزار عيون ال�سود. 
والإثارة،  واملغامرة  واجلغرافيا،  التاريخ  بني  النادر  الكتاب  هذا  يجمع 
واحلرب وال�سلم. ياأخذنا يف جولة اإىل ربوع �سيبرييا، باأنهارها وجبالها، 
وحكامها  و�سكانها،  و�سعوبها  وجليدها،  وب��رده��ا  واأم��ط��اره��ا،  وثلوجها 

واأقوامها، وممالكها وقبائلها، وثرواتها الطبيعية التي ل تقدر بثمن.
جمموعة  اأي��دي  على  التتار  من  وحتريرها  �سيبرييا  فتح  ق�سة  ي��روي 
الأمت��ان يرماك. وكلمة  بقيادة  الأح��رار)ال��ق��وزاق(  الرو�ص  ال�سباب  من 
زملوؤه  عليه  الرحى" اأطلقه  "حجر  بالرو�سية  يعني  لقب  "يرماك" 

للدللة على ثباته وقوته، و�سلبته و�سجاعته.
ياأ�سرنا الكتاب بو�سفه احلي للأحداث واملعارك، ويبني برباعة عملية 
وال�سيا�سي، من  والأخلقي  ال�سلوكي  يرماك،  )القائد(  الأمت��ان  حتّول 
قدير  و�سيا�سي  خبري،  ع�سكري  قائد  اإىل  طريق  وقاطع  ع�سابة  قائد 
املعارك يف ظروف  ا�ستمر يقود  ومواطن خمل�ص لوطنه رو�سيا، وكيف 
�سيبرييا القاهرة اأكر من اأربع �سنوات اإىل اأن ا�ست�سهد. وقد كافاأه وطنه 
وخّلد ذكراه واأقام له ن�سباً تاريخياً كبرياً يف عا�سمة �سيبرييا، واعتربه 
فاحتاً وموؤ�س�ساً ململكة �سيبرييا. ومما يزيد من قيمة الكتاب، امللحظات 
التي  ال�سارحة  امل�ستفي�سة  املعرفية والتاريخية واجلغرافية  والهوام�ص 
مفهوم  غ��ري  اأو  غام�ص  ه��و  م��ا  ك��ل  وتو�سيح  لتف�سري  امل��وؤل��ف  اأ�سافها 

بالن�سبة للقارئ. 
مدينة  يف   1812 ع��ام  اأب��رام��وف  األك�سيفيت�ص  ن��ي��ق��ولي  ال��ك��ات��ب  ول��د 
ابن  وه��و   .1870 ع��ام  وت��ويف  ب�سيبرييا  توبول�سك  مبقاطعة  ك��ورغ��ان 
رجل دين، كان قبلها معلماً للغة الترية يف مدر�سة توبول�سك الروحية 
فيها،  مدر�ساً  اأ�سبح  ثم  متفوقاً،  طالباً  وك��ان  تعليمه  فيها  تلقى  التي 
وا�ستهر بحبه العميق للعلوم واملعارف، واأ�سبح عّلمة يف تاريخ �سيبرييا 
وعلمها  واأتقنها  باللغات  اهتم  كما  �سعوبها.  وخ�سائ�ص  وجغرافيتها 
اخت�سا�سه  جم��ال  وك���ان  وال��ت��ري��ة.  وال��ع��ربي��ة  واللتينية  كالرو�سية 
عدة  األ��ف  حيث  ال�سعوب(  خ�سائ�ص  )علم  الإثنوغرافيا  هو  الرئي�سي 
كتب فيها ونال عدة جوائز رو�سية يف عهد المرباطورية الرو�سية. من 
"تاريخ �سيبرييا"، وهي خمطوطة كتبها بخط يده، تقع  اأهم موؤلفاته 
يف 480 �سفحة، اأهداها للجمعية اجلغرافية الرو�سية الإمرباطورية. 
اجلمعية  "من�سورات  يف  الدرا�سات  من  كثرياً  ن�سر  اخلم�سينيات  ومنذ 
منذ  واأ�سبح  توبول�سك".  مقاطعة  اإدارة  من�سورات   " ويف  اجلغرافية" 
الإمرباطورية،  الرو�سية  اجلغرافية  اجلمعية  يف  ع�سواً  ال�ستينيات 
�سيبرييا"  – ف���احت  كتبه" ي���رم���اك  اأه����م  وم���ن  ح��ك��وم��ي��اً.  وم�����س��ت�����س��اراً 

 .)1869(
ولد يف حم�ص  واأك��ادمي��ي ومرجم.  باحث  ال�سود،  ن��زار عيون  الدكتور 
وترجمة  ت��األ��ي��ف��اً  ك��ت��اب��اً   35 م��ن  اأك���ر  ل��ه  ���س��در  عام1945،  ب�سورية 
"ن�سوء  موؤلفاته  اأه��م  من  والعربية.  ال�سورية  الن�سر  دور  عن  وتعريباً 
اأهم مرجماته:  وتطور الفكر النف�سي الجتماعي عند العرب". ومن 
علم  يف  "مقدمة  والإبداع"،  "التفكري  وامل�سرح"،  الأدب  يف  "درا�سات 
النف�ص الجتماعي"، "دو�ستويف�سكي- درا�سات يف اأدبه وفكره"، "التنومي 
"�سخ�سية  ال�ساخرة"،  ال��رو���س��ي��ة  ال��ق�����س��رية  "الق�سة  املغناطي�سي"، 
دو�ستويف�سكي"، "لي�ص يف احلرب وجه اأنثوي"، "زمن م�ستعمل- نهاية 

الإن�سان الأحمر"، " كل جي�ص الكرملني".   
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يجل�ض اأغلب النا�ض يف اأيامنا هذه على الكرا�ضي والأرائك، 
لكن افرتا�ض الأر�ض ما زال �ضائعا يف بع�ض الثقافات، وقد 

اأثبتت درا�ضات علمية اأن له فوائد �ضحية كثرية.
الرو�ضي  ري(  بي.  )اإف  موقع  ن�ضره  الذي  تقريرها  ويف 
على  اجللو�ض  اإن  لوبات�ضيفا  مارينا  قالت   ،)FB.ru(
الأر�ض على )النمط الهندي( اأو على طريقة )يانبان( 
اليابانية، يعترب مريحا ومفيدا حلماية العمود الفقري، 

ويجّنب الكثري من الأ�ضرار ال�ضحية.

حماية العمود الفقري-
واأ�سارت الكاتبة اإىل اأن عددا من الختبارات ال�سريرية اأظهرت اأن اجللو�ص على الأر�ص 

مفيد جدا يف توزيع كتلة اجل�سم ب�سكل متوازن، وهو ما يعطي قدرا كبريا من الراحة.
وعادة ما يوؤثر اجللو�ص لفرات طويلة يف الو�سع ذاته على الفقرات القطنية من العمود 
وا�ستخدام  بانتظام  اجللو�ص  و�سعية  بتغيري  ال�سحة  اأخ�سائيو  ين�سح  لذلك  الفقري، 

الكرا�سي املريحة التي حتمي العمود الفقري وتوزع وزن اجل�سم ب�سكل متوازن.
وح�سب الكاتبة،

اأم��ا على الأر���ص فاإن  اأغلب الكرا�سي احلديثة ل ت�سمح باجللو�ص يف و�سع �سليم،   ف��اإن 
وي�ساعد يف  الفقري م�ستقيما  العمود  ُيبقي  تلقائيا، مما  اجلال�ص ي�سبط و�سع ج�سمه 

احلماية من اآلم اأ�سفل الظهر.
ويوؤكد خرباء اأن الفقرات القطنية تتخذ و�سعا طبيعيا اأثناء اجللو�ص على الأر�ص، 

وهو ما يجعل هذه اجلل�سة مريحة وغري موؤذية.
اجللو�ص  ف��اإن   ،2012 ع��ام  ن�سرت  جنوبية  كورية  لدرا�سة  ووفقا 

على الأر�ص يحمي العمود الفقري، يف حني يوؤدي اجللو�ص 
يف و�سعية خاطئة اإىل تفاقم اآلم اأ�سفل 

الظهر.
وت�����������������������س�����������ري 

اإىل  الأبحاث 
اجللو�ص  اأن 
ب��������������اأرج��������������ل 

على  م��ت��ق��اط��ع��ة 
ي�سع  ال����ك����ر�����س����ي 

ال�سغط  م��ن  الكثري 
الفقرية  الأقرا�ص  على 

اإىل م�ساكل �سحية  وي��وؤدي 
الذين  الأ���س��خ��ا���ص  ل��دى  خا�سة 

يعانون من اآلم الظهر املزمنة.
2016 من  ع��ام  اأج��ري��ت  درا���س��ة  وخل�ست 

الهندية  فيديا�ساجار  جامعة  يف  باحثني  قبل 
 )Vidyasagar university(
اإىل  الرو�سي-  ري(  ب��ي.  )اإف  موقع  -ونقلها 

الأرجل  ثني  م��ع  الأر����ص  على  اجللو�ص  اأن 
اأقل �سررا باملقارنة مع و�سعيات اجللو�ص 

الأخرى.

اآلم  لتخفيف  ع��ام��ة  ن�����ض��ائ��ح 
الظهر:

امل�ستطاع  قدر  الن�ساط  على  احلفاظ 
وم��وا���س��ل��ة الأن�����س��ط��ة ال��ي��وم��ي��ة، لأن 

الراحة ملدد طويلة من املرجح اأن جتعل 
الأمل اأ�سواأ.

ا�ست�سارة  )ب��ع��د  ال��ظ��ه��ر  مت��اري��ن  مم��ار���س��ة 
الطبيب(.

ممار�سة امل�سي وال�سباحة واليوغا.
مثل  لللتهابات،  امل�سادة  الأمل  م�سكنات  تناول 

اآيبوبروفني، ولكن ملدة معينة فقط وبعد ا�ست�سارة 

الطبيب.
وميكنك  الق�سري،  امل��دى  على  الأمل  لتخفيف  ب���اردة  اأو  �ساخنة  �ساغطة  جبرية  و�سع 
�سراوؤها من ال�سيدلية، كما ميكن ا�ستخدام زجاجة ماء �ساخن اأو كي�ص من اخل�سروات 

املجمدة ملفوفة بقطعة قما�ص.
نف�سه  تلقاء  م��ن  الظهر  اأمل  يتح�سن  م��ا  ع���ادًة 
وق���د ل  اأ���س��ه��ر،  اأو  اأ���س��اب��ي��ع  خ���لل ب�سعة 
حتتاج اإىل زيارة طبيب اأو اأي متخ�س�ص 

يف الرعاية ال�سحية.
ل���ك���ن ي���ج���ب م���راج���ع���ة ال��ط��ب��ي��ب يف 

احلالت التالية:
يف  بالتح�سن  الأمل  ي��ب��داأ  مل  اإذا 

غ�سون ب�سعة اأ�سابيع.
القيام  ع��ن  ع��اج��زا  جعلك  الأمل 

باأن�سطتك اليومية.
اأمل �سديد.

اأمل يزداد ويتفاقم.
حول  وخ�����ز  اأو  ت��ن��م��ي��ل  ح������دوث 

الأع�ساء التنا�سلية اأو الأرداف.
�سعوبة يف التبول.

اأو  املثانة  على  ال�سيطرة  فقدان 
الأمعاء.

اأمل يف ال�سدر.
حمى 38 درجة مئوية اأو اأكر.

فقدان وزن غري مربر.
تورم اأو ت�سوه يف الظهر.

اآلم تتفاقم يف الليل.
ن�سائح للوقاية من اآلم الظهر:

ممار�سة الريا�سة.
ممار�سة متارين الظهر.

التحلي بالن�ساط.
جتنب اجللو�ص ملدة طويلة عند القيادة اأو العمل.

اجللو�ص ب�سكل �سحيح على املكتب.
تاأكد من اأن املراتب املوجودة يف ال�سرير تدعمك ب�سكل �سحيح.

اإذا كنت تعاين من زيادة الوزن فاتبع نظاما �سحيا حتى تفقده، فالوزن الزائد 
ي�سكل حمل اإ�سافيا على الظهر.

ما الطريقة ال�سليمة للجلو�ص على املكتب؟
اأن  التاأكد من  اأول  ينبغي  املهنية،  لل�سلمة وال�سحة  الأملانية  للهيئة  وفقا 

املقعد منا�سب،
يكون  بينما  الكتف،  لوحي  اإىل  الأق���ل  على  الظهر  م�سند  ي�سل  بحيث   
ارتفاع املقعد منا�سبا بحيث تلم�ص القدمان الأر�ص متاما. ومن املهم 
اأي�سا اإراحة الذراعني على امل�سندين املخ�س�سني لهما من حني اإىل اآخر، 

وذلك لتخفيف العبء عن الأكتاف.
وينبغ�����ي اأن ياأخ���ذ العمود الفق�����ري و�سع�����ه الطبيعي اأثن����اء اجلل�����و�ص، 
الأم����ام  اإل����ى  احل�����و�ص  اإم�����الة  خلل  م����ن  حتقيقه  ميكن  م������ا  وهو 
الفقرات  ومت��دد  ال�سدري  القف�ص  انت�ساب  على  ي�ساعد  مما  قليل، 

العنقية.

له فوائد �ضحية كثرية

اجللو�ص اأر�صا.. يحمي العمود الفقري 

تعني  ح��ال��ة   )Prediabetes( ال�سكري(  قبل  و)م���ا 
ت�سخي�سه  م��ن  اأق��ل  امل�ساب  ل��دى  ال��دم  �سكر  م�ستوى  اأن 
من  اأعلى  نف�سه  الوقت  يف  لكنه  ال�سكري،  ب��داء  بالإ�سابة 
امل�ستوى الطبيعي. وعند عدم التعامل معها فاإن ال�سخ�ص 
�سوف ي�ساب بال�سكري من النوع الثاين خلل 10 �سنوات 

اأو اأقل.
ب�سبب  يحدث  مزمن  مر�ص  الثاين  النوع  من  وال�سكري 
حدوث مقاومة لهرمون الإن�سولني -امل�سوؤول عن اإدخال 
يف  وارتفاعه  تراكمه  اإىل  يقود  مما  للخليا-  الغلوكوز 

ال��دم، وي��وؤدي مل�ساعفات كبرية على �سحة 
املري�ص.

قبل  )م��������ا  ح�����ال�����ة  وخ�������ط�������ورة 
اأنها  من  تاأتي  ال�سكري( 

-اإذا  ع�����ادة  ت������وؤدي 
ي����ت����م  مل 

التعامل معها ب�سكل ملئم- للإ�سابة بداء ال�سكري من 
النوع الثاين، مما يعر�ص ال�سخ�ص مل�ساعفاته مثل العمى 
القلب  واأمرا�ص  الأطراف  وبر 
الكولي�سرول  وارتفاع 
وال�����������س�����ك�����ت�����ة 

الدماغية.
ال�سوم  �سكر  فح�ص  يف  ال��دم  ل�سكر  الطبيعي  وامل�ستوى 
ال�سيام( هو  �ساعات من   ٨ بعد  ال��دم  ال�سكر يف  )م�ستوى 
ما  حالة  يف  اأم��ا  دي�سيلر،  لكل  ملليغرام   100 من  اأق��ل 
لكل  ملليغراما   125 اإىل  مئة  م��ن  يكون  ال�سكري  قبل 
دي�سيلر، اأما عندما يكون 126 ملليغراما لكل دي�سيلر 

في�سخ�ص ال�سخ�ص باأنه م�ساب بال�سكري.

احلد من تطور احلالة
اإن  ال��دك��ت��ور روم��ي��و ل�سي  وق���ال 
 )CNN( اإن 

اآمنة وفعالة للحد من تطور حالة ما  )نبحث عن طرق 
قبل ال�سكري اإىل مر�ص ال�سكري من النوع الثاين(.

ن�سبة  ارت��ف��اع  م��ن  يعانون  �سخ�سا   51 ال��درا���س��ة  و�سملت 
ال�سكر يف الدم، وامتدت على مدار 12 اأ�سبوعا.

ومت توزيع امل�ساركني يف جمموعتني، تلقت الأوىل مكملت 
القرفة، بواقع 500 ملليغرام من القرفة ٣ مرات يوميا. 

.placebo يف حني تلقت املجموعة الثانية دواء وهميا
واأظهرت النتائج انخفا�ص م�ستويات ال�سكر يف الدم لدى 
اأ�سبوعا.   12 ملدة  القرفة  مكملت  تلقت  التي  املجموعة 
وقال الباحثون اإنه يجب اأن تتناول درا�سات اأطول واأكرب 

تاأثريات القرفة.
ومع اأنه لي�ص وا�سحا كيفية تاأثري القرفة، ولكن قد تكون 
تعمل عرب زيادة ح�سا�سية اخلليا لهرمون الإن�سولني، 
مما ي�ساعده على القيام بعمله واإدخال الغلوكوز من 
وب��ال��ت��ايل خف�سه وعدم  اخل��لي��ا،  اإىل  ال���دم  جم���رى 

ارتفاعه.
والإن�سولني هو هرمون ي�ساعد اجل�سم على ا�ستخدام 
بيتا  الطاقة، وتنتجه خليا  الغلوكوز للح�سول على 

يف البنكريا�ص.
والبنكريا�ص هو ع�سو يقع بني املعدة والعمود الفقري. 
ويفرز البنكريا�ص الإن�سولني اإىل جمرى الدم بعد تناول 

ال�سخ�ص ل��ل��ط��ع��ام، وذل���ك ا���س��ت��ج��اب��ة لرت���ف���اع ال�����س��ك��ر يف 
جمرى الدم.

فوائد القرفة
على �سعيد اآخر فاإن للقرفة العديد من الفوائد، منها:

غنية مب�سادات الأك�سدة التي حتمي اجل�سم من الأ�سرار 
التي ت�سببها اجلذور احلرة، 

وهي مواد تنتج يف اجل�سم وتلعب دورا يف تطور ال�سيخوخة 
وال�سرطان.

تتميز بخ�سائ�ص م�سادة لللتهاب.
باأم�����را�ص  الإ�س������ابة  خط�����ر  م��ن  الق�����رفة  تقلل  ق��د 
القلب، اإذ تقلل من م�ستويات الك������ولي�سرول وال������دهون 

الثلثية.
قد تتقلل خطر ال�سرطان، وذلك بناء على  درا�سات اأجريت 

على احليوانات.
اأي  اأو  اأن القرفة لي�ست علجا لل�سكري  ختاما نوؤكد هنا 
نظام غذائي �سحي  اتباع  بديل عن  لي�ست  وهي  مر�ص، 
ومم��ار���س��ة ال��ري��ا���س��ة، وت���ن���اول ال��ع��لج��ات ال��ت��ي ي�سفها 

الطبيب.
ا�ست�سر طبيبك وا�ساأله فيما اإذا كانت القرفة قد ت�ساعدك 

مبا يتلءم مع و�سعك ال�سحي.

القــــــرفة .. قــــد حتمــــيك مــــن ال�صكـــــري
تو�ضلت درا�ضة اأمريكية حديثة اإىل اأن القرفة قد ت�ضاعد على التحكم ب�ضكر الدم لدى الأ�ضخا�ض امل�ضابني مبرحلة ما قبل ال�ضكري، وبالتايل اإبطاء تطور احلالة اإىل 

الإ�ضابة بال�ضكري من النوع الثاين.
ذا  اأوف  جورنال  جملة  يف  ون�ضرت  بو�ضطن،  يف   Joslin Diabetes Center لل�ضكري  جو�ضلني  مركز  من  روميو،  جوليو  الدكتور  بقيادة  باحثون  الدرا�ضة  واأجرى 

.Journal of the Endocrine Society اإيندوكراين �ضو�ضايتي
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�لعدد 13029 بتاريخ 2020/9/6 

اإع����������الن
ل�سيانة  املزن  ال�س�����ادة/ن�سيم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN التكييف املركزي رخ�سة رقم:1120301 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سعيد عبداهلل ظاهر عبداهلل املهريي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد �سليمان ابراهيم ح�سن البلو�سي

دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العلن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13029 بتاريخ 2020/9/6 

اإع����������الن
للهدايا  هوم  ال�س�����ادة/�سلفر  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2487491 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة فاطمة عيظه الربك عبداهلل العامري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد �سعيد الربك عبداهلل العامري
دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العلن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13029 بتاريخ 2020/9/6 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/نور العني للخط والر�سم 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1025390 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة جي�سون جريميل جريميل �ساكوين  %100
تعديل وكيل خدمات

ا�سافة را�سد خمي�ص �سعيد حممد احلمادي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف را�سد خمي�ص �سعيد حممد احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13029 بتاريخ 2020/9/6 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/وايت دوم لل�سيانة العامة 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1853893 

تعديل ا�سم جتاري من/ وايت دوم لل�سيانة العامة

WHITE DOME GENERAL MAINTENANCE

اىل/ كاكتو�ص لل�سيانة العامة

CACTUS GENERAL MAINTENANCE

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�شوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13029 بتاريخ 2020/9/6 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كاريزما للمطابخ

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2519258 

تعديل ا�سم جتاري من/ كاريزما للمطابخ

KARISMA KITCHENS

اىل/ توب كاريزما للمطابخ

TOP KARISMA KITCHENS

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�شوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13029 بتاريخ 2020/9/6 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/�سي ل  تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان 

CN 1391151:يف كافيه رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13029 بتاريخ 2020/9/6 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/ريد  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

هاو�ص للهواتف املتحركة
 رخ�سة رقم:CN 1077156 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13029 بتاريخ 2020/9/6 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/معمل ال�سرقية للجب�ص 

CN وال�سرياميك- فرع ابوظبي رخ�سة رقم:1034067 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العلن/اجمايل من م�ساحة ٣.70*1 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/ معمل ال�سرقية للجب�ص وال�سرياميك- فرع ابوظبي
EASTERN GYPSUM & CERAMIC WORKS ABU DHABI BRANCH

اىل/ معمل ال�سرقية للجب�ص واجلي ار �سي- فرع
ALSHARQEYA GYBSUM AND G R C- BRANCH

دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العلن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13029 بتاريخ 2020/9/6 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الطاقة التكنولوجية ملعدات النفط والغاز

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1418886 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �ساميما بارفني ك م �سم�ص الدين %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سعود بن عبداهلل بن را�سد النعيمي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سعود بن عبداهلل بن را�سد النعيمي

تعديل راأ�ص املال/من null اىل ٣00000
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ الطاقة التكنولوجية ملعدات النفط والغاز
ENERGY TECHNOLOGY OIL AND GAS EQUIPMENT

اىل/ ادوتيك ال�سرق الو�سط ذ.م.م
EDUTECH MIDDLE EAST LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع الو�سائل والنماذج التعليمية- بالتجزئة 4761002
تعديل ن�ساط/حذف بيع معدات واجهزة ابار النفط والغاز الطبيعي وقطع غيارها- بالتجزئة 477٣704

تعديل ن�ساط/حذف ا�سترياد 461000٨
فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خلل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13029 بتاريخ 2020/9/6 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بري�سال لعمال البل�سر 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1137310 
تعديل نوع الرخ�سة/من حرفية اىل جتارية

تعديل ا�سم جتاري من/ بري�سال لعمال البل�سر
BARISAL PLASTERING WORK

اىل/ �سركة بري�سال للمقاولت العامة ذ.م.م
BARISAL GENERAL CONTRACTING COMPANY LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة مقاولت م�ساريع املباين بانواعها 4100002
تعديل ن�ساط/حذف اعمال التطيني للمباين )البل�سر( 4٣٣0009

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد 6  �شبتمرب  2020 �لعدد 13029 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد 6  �شبتمرب  2020 �لعدد 13029 

�لعدد 13029 بتاريخ 2020/9/6 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:البيت الماراتي للخيم واملظلت ذ.م.م
عنوان ال�سركة:امل�سفح م 44 ق 14 خمزن 32 مبنى �سلطان بن خليفة 

بن زايد واخرين
CN 1743129 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات، كم�سفي قانوين   2
لل�سركة بتاريخ:2020/09/03 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2055008155

تاريخ التعديل:2020/09/05
فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العلن مراجعة امل�سفي 

املعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
 �إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�لعدد 13029 بتاريخ 2020/9/6 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:كافترييا ج�ست كباب ذ.م.م
عنوان ال�سركة:مبنى الدار للعقارات ال�ستثمارية ذ.م.م B ، 0 الفلح 1

CN 2864611 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/�سارتفورد لتدقيق احل�سابات، كم�سفي قانوين   2
لل�سركة بتاريخ:2020/09/01 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2005008366

تاريخ التعديل:2020/09/05
فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العلن مراجعة امل�سفي 

املعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
 �إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�لعدد 13029 بتاريخ 2020/9/6 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

ال�سم التجاري:�سينيماتيك �سو�سيل ميديا ذ.م.م- �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي �سرق 7 ، 0 �سركة ابوظبي الوطنية للتاأمني

CN 2457103 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

2 - تعيني ال�سادة/زايد ت�سارترد اكاونتانت لتدقيق احل�سابات- �سركة 
ال�سخ�ص الواحد  ذ.م.م، كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2020/09/01 
وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى 

كاتب العدل بالرقم:2055007971
تاريخ التعديل:2020/09/05

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العلن مراجعة امل�سفي املعني 
خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.

 �إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد 6  �شبتمرب  2020 �لعدد 13029 

�لعدد 13029 بتاريخ 2020/9/6   
�عالن بالن�شر        

يف  �لدعوى 11/2020/1271 مدين جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )12290 درهم( والر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ت�سجيل الدعوى وحتى ال�سداد التام و�سمول 
احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة. 

طالب الإعلن :  تاك�سي العربية )�ص ذ م م(  - �سفته بالق�سية : مدعي
املطلوب اإعلنه : 1- جوزيف اوجبونايا انطوين - �سفته بالق�سية : مدعي عليه

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
الدعوى  ت�سجيل  تاريخ  والفائدة 9% من  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(   12290(
وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص  
املوافق 2020/9/10  ال�ساعة ٨.٣0 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13029 بتاريخ 2020/9/6   
�عالن بالن�شر        

يف  �لدعوى 2406/2020/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها الوىل ب�سداد مبلغ وقدره )1.945.07٨.62( درهم اإماراتي )فقط واحد 

مليون وت�سعمائة وخم�سة واربعني الف وثمانية و�سبعني درهم و�ستني فل�ص( وعلى ان تت�سامن معها املدعي عليها الثانية 
يف حدود مبلغ وقدره )1.0٨2.10٨.24 درهم( فقط واحد مليون واثنني وثمانني الف ومائة وثمانية دراهم وع�سرين 
فل�ص( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ 2020/1/٣1 م وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب 

املحاماة مع �سمول احلكم بالنفاذ طليقا من قيد الكفالة. 
طالب الإعلن : جلف �سنر ل�سناعة م�ستح�سرات التجميل - ذ م م - �سفته بالق�سية : مدعي  

املطلوب اإعلنهم : 1- املدينة الفاخرة للتجارة العامة - �ص ذ م م -  �سفته  بالق�سية : مدعي عليه
ب�����س��داد مبلغ وقدره  امل��دع��ي عليها الوىل  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  ال��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا  اأق����ام عليك  ق��د   م��و���س��وع الإع����لن : 
)1.945.07٨.62( درهم اإماراتي )فقط واحد مليون وت�سعمائة وخم�سة واربعني الف وثمانية و�سبعني درهم و�ستني فل�ص( 
واثنني  مليون  واح��د  دره��م( فقط   1.0٨2.10٨.24( وق��دره  مبلغ  ح��دود  الثانية يف  عليها  املدعي  معها  تت�سامن  ان  وعلى 
تاريخ 2020/1/٣1 م وحتى متام  القانونية بواقع 12% من  الف ومائة وثمانية دراهم وع�سرين فل�ص( والفائدة  وثمانني 
ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة مع �سمول احلكم بالنفاذ طليقا من قيد الكفالة.   وحددت لها جل�سة يوم 
الحد  املوافق  2020/9/27  ال�ساعة ٨.٣0 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13029 بتاريخ 2020/9/6   
�عالن بالن�شر        

يف  �لدعوى 138/2020/22 مدين كلي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )12096٣٣2.76 

درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% �سنويا من تاريخ املطالبة
وحتى متام ال�سداد. 

طالب الإعلن :  الفاميد للتجارة العامة ملالكها اخلياط للإ�ستثمار �سركة ال�سخ�ص الواحد - �ص ذ م 
م  - �سفته بالق�سية : مدعي  - املطلوب اإعلنهم : 1- مازن حممود عبداهلل رحال - �سفته  بالق�سية 

: مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية 
�سنويا من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   12096٣٣2.76( وق��دره  مبلغ 
تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد.    وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2020/9/1٣  ال�ساعة ٣0.9 
�سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13029 بتاريخ 2020/9/6   
�عالن بالن�شر        

يف  �لدعوى 4009/2019/13 عمايل جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )412٣21 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )5400 

   )mb193340911ae/2019( والر�سوم وامل�ساريف ورقم ال�سكوى )درهم
طالب الإعلن :  رازفان كون�ستانتني فويكولي�سكو  - �سفته بالق�سية : مدعي  

وميثله : ح�سن علي مطر الريامي - �سفته بالق�سية : وكيل 
املطلوب اإعلنه : 4 - براند �سكيب للإعلن )ذ م م( - �سفته بالق�سية : اخل�سم املدخل

جمهول حمل الإقامة 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام  ق��د   : الإع����لن  م��و���س��وع 
ال�سكوى )2019/ ورقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(  وتذكرة عودة مببلغ )5400  درهم(   412٣21(

 10.00 ال�ساعة    2020/9/14 امل��واف��ق   الثنني   ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   )mb193340911ae
�سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13029 بتاريخ 2020/9/6   
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2020/4676(

املنذرة : تي اك�ص ام لتوريد العمالة - ذ م م  
امل�سدقة  )بالوكالة  القانونية  وال�ست�سارات  للمحاماة  الريامي  ح�سن   / مكتب  بالتوكيل  وميثلها 
لدى الكاتب العدل برقم 2020/1/96٨47 وميثله بالتوقيع ال�ستاذة / اإميان جمال حممد �سليم 

بالوكالة امل�سدقة باأبوظبي رقم 1905015996 بتاريخ 20/٨/2019
املنذر اليها : انترياكت انرنا�سيونال لعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي 

املو�ضوع / اإنذار عديل بالن�ضر 
طبقا  ذمتها  يف  املر�سد  قيمة  دره��م   ٣5.٣72.40 مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليها  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
تاريخ  اي��ام من  اق�ساها خم�سة  وذل��ك يف خلل يف مدة  اليها  املنذر  بتوقيع  �سراء مزيلة  لفواتري 
ن�سر هذا الإنذار واإل �ست�سطر املنذرة لتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي حتفظ حقها وحتميل 

املنذر اليها بكافة ر�سوم التقا�سي مبا ذلك اتعاب املحاماة وكافة احلقوق الخرى لديكم. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي



األحد  6   سبتمبر   2020  م    -   العـدد   13029  25
Sunday   6  September   2020   -  Issue No   13029

�لعدد 13029 بتاريخ 2020/9/6   
�إعالن بيع باملز�د �لعلني 

�الأنابة رقم )2016/33( �أم �لقيوين - )�إعالن  بالن�شر(
طالب التنفيذ / بنك اأبوظبي التجاري 

املنفذ �سده / عبدالرحمن بن �سالح بن مطلق احلناكي 
البي�������������ان 

تعلن حمكمة ام القيوين الإحتادية الإبتدائية باأنه �سينعقد مزاد علني يوم الأحد املوافق 2020/9/10 م ، عن طريق �سركة 
الإمارات للمزادات وذلك لبيع العقارات العائد ملكيتهم للمنفذ �سده وذلك طبقا للأو�ساف التالية :

امللكية  �سند  رق��م   ، مربع  مر   )2،745.00( امل�ساحة   ،  )03( حو�ص   ، النخيلة  منطقة   )265( رق��م  القطعة   -  1
)7787( قيمة التثمني )827،008.00( درهم

امللكية  �سند  رق��م   ، مربع  مر   )2،592.50( امل�ساحة   ،  )03( حو�ص   ، النخيلة  منطقة   )266( رق��م  القطعة   -  2
)7880( قيمة التثمني )781،060.00( درهم

امللكية  �سند  رق��م   ، مربع  مر   )2،592.50( امل�ساحة   ،  )03( حو�ص   ، النخيلة  منطقة   )267( رق��م  القطعة   -  3
)7884( قيمة التثمني )697،375.00( درهم

امللكية  �سند  رق��م   ، مربع  مر   )2،592.02( امل�ساحة   ،  )03( حو�ص   ، النخيلة  منطقة   )268( رق��م  القطعة   -  4
)4077( قيمة التثمني )697،250.00( درهم

امللكية  �سند  رق��م   ، مربع  مر   )2،592.50( امل�ساحة   ،  )03( حو�ص   ، النخيلة  منطقة   )271( رق��م  القطعة   -  5
)7900( قيمة التثمني )781،060.00( درهم

مكتب �لتنفيذ 

�المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل  

د�ر �لق�شاء - �أم �لقيوين 

�لعدد 13029 بتاريخ 2020/9/6   
�إعالن بيع باملز�د �لعلني 

�الأنابة رقم )2016/33( �أم �لقيوين - )�إعالن  بالن�شر(
طالب التنفيذ / بنك اأبوظبي التجاري 

املنفذ �سده / عبدالرحمن بن �سالح بن مطلق احلناكي 
البي�������������ان 

تعلن حمكمة ام القيوين الإحتادية الإبتدائية باأنه �سينعقد مزاد علني يوم الأحد املوافق 2020/9/10 م ، عن طريق �سركة 
الإمارات للمزادات وذلك لبيع العقارات العائد ملكيتهم للمنفذ �سده وذلك طبقا للأو�ساف التالية :

امللكية  �سند  رق��م   ، مربع  مر   )2،323.56( امل�ساحة   ،  )03( حو�ص   ، النخيلة  منطقة   )252( رق��م  القطعة   -  1
)8053( قيمة التثمني )700،056.00( درهم

امللكية  �سند  رق��م   ، مربع  مر   )2،592.50( امل�ساحة   ،  )03( حو�ص   ، النخيلة  منطقة   )274( رق��م  القطعة   -  2
)7903( قيمة التثمني )781،060.00( درهم

امللكية  �سند  رق��م   ، مربع  مر   )2،323.56( امل�ساحة   ،  )03( حو�ص   ، النخيلة  منطقة   )254( رق��م  القطعة   -  3
)8029( قيمة التثمني )625،050.00( درهم

امللكية  �سند  رق��م   ، مربع  مر   )2،323.56( امل�ساحة   ،  )03( حو�ص   ، النخيلة  منطقة   )255( رق��م  القطعة   -  4
)7970( قيمة التثمني )700،056.00( درهم

امللكية  �سند  رق��م   ، مربع  مر   )3،487.06( امل�ساحة   ،  )03( حو�ص   ، النخيلة  منطقة   )256( رق��م  القطعة   -  5
)7933( قيمة التثمني )983،025.00( درهم

مكتب �لتنفيذ 

�المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل  

د�ر �لق�شاء - عجمان

�لعدد 13029 بتاريخ 2020/9/6   
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2020 /0002774 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عبدالكرمي جا�سم عبدالر�سا
 : هاتف  القا�سمي  �سقر  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سارع  الفيحاء  ال�سارقة   : الإقامة  حمل  جمهول 

971508314050
عليه  املدعي  الزام   : ب  ويطالبك  الدعوى  عليك  اقام   - جمرد   عبا�ص  علي  املدعي  طلب  على  بناء 
احلكم  و�سمول  وامل�ساريف  الر�سوم  والزامه  درهما   6000 وقدره  مادي  مببلغ  املدعي  بالتعوي�ص 
بالنفاذ املعجل طبقا لحكام 229 فقرة 5 من قانونا الإجراءات املدنية. انت مكلف باحل�سور بجل�سة 
2020/9/13 امام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية يف متام ال�ساعة 
وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )5 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - �سباحا  والن�سف  الثامنة 
معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خلل مدة ل تزيد 
على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�سفك مدعي عليه.  

حرر بتاريخ 2020/9/1 م 
مدير �خلدمات �لق�شائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13029 بتاريخ 2020/9/6   
�عالن مدعي عليه بالن�شر   

  �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية - �أمر �أد�ء - الينطبق 
 SHCFICICPL2020 / 0003446 يف �لدعوى

�سومه بيومى حممد خ�سر  - اىل املدعي عليه
نعلمكم بان املدعي ابراهيم عبداهلل عبداهلل عبدالرحمن ابوبكر 

قد اقام الدعوى املذكورة اأعله للمطالبة و�سدر بحقكم احلكم الآتي :
والزمته  درهم(   10250( وقدره  مبلغا  للمدعي  توؤدي  ان  عليها  املدعي  بالزام  ناأمر 
والزمته  ال�سداد  متام  وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  من  �سنويا   %5 مبقدار  بالفائدة 

بامل�سروفات.
 مركز �سعادة املتعاملني

حرر بتاريخ 2020/9/1 - حرر روا�سطة املوظف 
القا�ضي/حميد الدين �ضليمان خمي�ض 
حمكمة ال�ضارقة/املحكمة الإبتدائية املدنية

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13029 بتاريخ 2020/9/6   
�نذ�ر عديل بال�شد�د عن طريق �لن�شر

رقم )2020/3/4670(
املقدم من املنذر : جنيب اأمان اهلل 

�سد املنذر اليها : عائ�سة اأمان اهلل - جمهول حمل الإقامة 
ينذر املنذر / جنيب اأمان اهلل - املنذر اليها / عائ�سة امان اهلل ب�سداد 
املبلغ املر�سد يف ذمتها وق��دره )٣.000.000( درهم وذلك يف خلل 
)5( اأيام من تاريخ اإخطاركم بهذا الإنذار ، واإل ف�سوف ي�سطر املنذر 
اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللزمة �سدكم للمطالبة ب�سداد 

املبلغ مع التعوي�سات.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13029 بتاريخ 2020/9/6   
  �ال�شماء           

ب��اأن املدعوة/ ليلء عبداهلل  تعلن دائ��رة حماكم راأ���ص اخليمة 
علي الهفيت ، تقدمت بطلب اإ�سافة م�سمى القبيلة )ال�سميلي( 
علي  ع��ب��داهلل  ليلء   / الإ���س��اف��ة  بعد  ا�سمها  ليكون   ، ل�سمها 
ان  الع���را����ص  يف  م�سلحة  ل��ه  م��ن  وان  ال�����س��م��ي��ل��ي.   الهفيت 
يتقدم خلل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ الع��لن امام ق�سم 

ال�سهادات يف حمكمة راأ�ص اخليمة.
 قا�شي حمكمة ر�أ�ص �خليمة �البتد�ئية
ه�شام �بر�هيم حممد

     حكومة  ر��ص �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13029 بتاريخ 2020/9/6   
�عالن بالن�شر للح�شور �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى 

  يف �لدعوى رقم 2020/1119 مدين
بناء علي طلب امل�ستاأنف : �سادي فخري احمد �سبيح 
اىل امل�ستاأنف �سده : �سركة الإمارات للنقليات - ذ م م 

 )1 رق��م  )مكتب  ال��دع��وى  اإدارة  مكتب  ام��ام  باحل�سور  مكلف  ان��ت 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  ال�ستئنافية  ال�سارقة  مبحكمة 
امل�ستندات  كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي 

وذلك يف يوم الثلثاء املوافق ٨/2020/9
 رئي�ص مكتب �إد�رة �لدعوى 
د/ ندى حممد حممود        

  وز�رة �لعدل
حمكمة �ل�شارقة  �الحتادية �ال�شتئنافية

مكتب �د�رة �لدعوى

�لعدد 13029 بتاريخ 2020/9/6   
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم  2020/4702 
املحرر  رقم  م�سدقة  وكالة  مبوجب  �سينغ  بالديب   / وميثلها  ليمتد  انفي�ستمنت  بروبرييتيز  اوبرييو   : املنذر 
املحرر  رق���م  م�����س��دق��ة  وك��ال��ة  مب��وج��ب  ك��و���س��ت��ي  ت�����س��ويل  ادري�����س��ي  رج����اء  ومي��ث��ل��ه   )2014/1/254185(
 14 P20 حمل رقم  )2018/1/164166( - عنوانه : دبي - انرنا�سيونال �سيتي احلي الفرن�سي بناية 

ور�سان الوىل - ت : 0555564669 
املنذر اليه : بروبرتي كري لل�سيانة العامة - �ص ذ م م 

عنوانه : �سكن عمال 3 غرف رقم 247 و 248 و 253 رقم الر�ص : 0 - 139 - القوز الثالثة 
 )253 248 و  247 و  وذلك : ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة الخ��لء التام للعقار )�سكن عمال غرفة رقم 
و�سداد قيمة اليجار امل�ستحقة ، بال�سافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�ساها �سهر من تاريخ 
كامل  ب�سداد  املطالبة  التي حتفظ حقه يف  القانونية  الج��رءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن��ذار  هذا  ن�سر 
الق�سائية  واجلهات  املخت�سة  ال�سلطات  اىل  اللجوء  ذلك  يف  مبا  واملياه  الكهرباء  وم�ساريف  اليجارية  القيمة 

حلفظ حقوقه وحتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 13029 بتاريخ 2020/9/6   
�عالن حكم بالن�شر

يف  �لدعوى رقم 151/2020/16 جتاري جزئي   
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )175710.5٣ درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 

املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة.  
طالب الإعلن :  دي ا�ص ا�ص للحديد - �ص ذ م م  - �سفته بالق�سية : مدعي

وميثله : عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع - �سفته بالق�سية : وكيل 
املطلوب اإعلنه : 1- املروان لتجارة مواد البناء - ذ م م  - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه جمهول حمل الإقامة 

اأعله  مو�سوع الإعلن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2020/٣/٨ يف الدعوى املذكورة 
وق��دره )5٣. 175.710  للمدعية مبلغا  ت��وؤدي  ب��ان  املدعي عليها  بالزام  م   م  ذ  �ص  ا���ص للحديد  ا���ص  ل�سالح/دي 
درهم( )مائة وخم�سة و�سبعون الف و�سبعمائة وع�سرة درهما وثلثة وخم�سون فل�سا( م�سافا اليه فائدة قانونية 
ال�سداد  مت��ام  وحتى   2019/1/6 يف  احلا�سل  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  اعتبارا   ، �سنويا   %9 قدرها  ب�سيطة 
والزمت املدعي عليها بامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما 
مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13029 بتاريخ 2020/9/6   

 �عالن بالن�شر
يف  �الإ�شتئناف رقم 1616/2020/305 ��شتئناف جتاري  

مو�سوع الإ�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 275٨/201٨ جتاري كلي 
والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.   

طالب الإعلن : بنك اأبوظبي التجاري )فرع( - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف
وميثله : عبيد �سعيد علي عبيد ال�سام�سي - �سفته  بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعلنهم : 1- مطبعة جلف الفنية التجارية 
٣- مطبعة باك ويل )ذ م م(  4-جلف تكنيكال كومري�سال برنتنج بر�ص ، منطقة حرة )ذ م م(  5- مطبعة 
العامل الرقمي )ذ م م( 6- م�سنع ليبلكو - ذ م م  7-بوندج ويرك�ص لت�سميم األواح الديكور )ذ م م( 9- فا�سوديف 
 -12 ليلراماين   دا�ص  نار�سينغ  فا�سوديف  راجي�ص   -11 ليلراماين   10-رامي�ص  ليلرامانى  نار�سينجدا�ص 
كا�سي�ص وورد وايد )م م ح(  1٣- ماجيك تريد انرنا�سيونال ) م م ح( 16- يونيان ادفريتايزينج )�ص م ح( 
- �سفتهم بالق�سية : م�ستاأنف �سدهم. جمهويل حمل الإقامة. مو�سوع الإعلن : قد ا�ستاأنف القرار/احلكم 
ال�ساعة  املوافق 2020/9/1٣  يوم الحد  لها جل�سه  بالدعوى رقم 201٨/275٨ جتاري كلي. وح��ددت  ال�سادر 
تخلفكم  ويف حال  قانونيا  او من ميثلكم  يقت�سي ح�سوركم  وعليه  بعد  التقا�سي عن  بقاعة  �سباحا   10.00

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ال�شتئناف

�لعدد 13029 بتاريخ 2020/9/6   
 �عالن بالن�شر

يف  �الإ�شتئناف رقم 86/2020/387 ��شتئناف تظلم جتاري  
مو�سوع الإ�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف التظلم رقم 2020/62 جتاري والر�سوم 

وامل�ساريف والتعاب.  
م��وت��ورول كريديت  �سابقا  م   م  ذ  ك��وم��ب��اين  ك��ري��دي��ت  �سوليو�سنز  م��وت��ورول   : الإع����لن  ط��ال��ب 
اأوزان   ه��اك��ان  م����ورات   -1  : اإع��لن��ه��م  امل��ط��ل��وب   - م�ستاأنف   : بالق�سية  �سفته   - ك��ورب��وري�����س��ن 
ماهر  داوود  4-�سمري  الكردي   ماهر  داوود  ٣-داوود م�سطفى  الكردي  ماهر  داوود  2-م�سطفى 
 -٨ دي�سي   اناتويل   -7 لوبيز   �سيريا  لوي�ص  الكردي 6- خو�سيه  داوود ماهر  �سامي   -5 الكردي  
حممد �سيليهتني �سيد اهلل فيدول  9-ديفيد جون�سون 10- هانز بيلي�ص 11- ماهر داوود الكردي  
12- جورجي دميروف جورجيف - �سفتهم بالق�سية : م�ستاأنف �سدهم جمهويل حمل الإقامة. 
مو�سوع الإعلن : قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 62/2020 تظلم جتاري.  وحددت لها 
وعليه  بعد  التقا�سي عن  بقاعة  م�ساءا   17.٣0 ال�ساعة   2020/10/14 املوافق  الربعاء  يوم  جل�سه 

يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ال�شتئناف
�لعدد 13029 بتاريخ 2020/9/6   

 �عالن بالن�شر
يف  �الإ�شتئناف رقم 315/2020/122 ��شتئناف عمايل  

مو�سوع الإ�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/1097٨ 
عمايل جزئي والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.   

طالب الإعلن : �ستاربك�ص )فرع من �سركة حممد حمود ال�سايع( )ذ م م( - 
�سفته بالق�سية : م�ستاأنف - املطلوب اإعلنه : 1- �سامانثا نامال ديولجي - 
�سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده.  مو�سوع الإعلن : وحددت لها جل�سه يوم 
اخلمي�ص املوافق 2020/9/24 ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد 
وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ال�شتئناف
�لعدد 13029 بتاريخ 2020/9/6   

 �عالن بالن�شر
يف  �الإ�شتئناف رقم 1/2020/322 ��شتئناف عقاري  

مو�سوع الإ�ستئناف: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/4٨6 
عقاري كلي والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.   

طالب الإعلن : مي�ساء ازويتان  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف
املطلوب اإعلنه : 1- �سركة ابيار العقارية - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده. 

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعلن : وحددت لها جل�سه يوم الإثنني املوافق 2020/9/14 ال�ساعة 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  ع��ن  التقا�سي  بقاعة  �سباحا   10.00

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ال�شتئناف

�لعدد 13029 بتاريخ 2020/9/6   
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم 4722/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2690 ل�سنة 2019 امر اداء ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )56575.٨٣ درهم( ، �سامل للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعلن : �سركة ال�سعيدي لتجارة قطع غيار ال�سيارات - ذ م م - �سفته بالق�سية : 

طالب التنفيذ  وميثله : يو�سف حممد ح�سن حممد البحر -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعلنه  : 1- ال�سرح للمقاولت �ص ذ م م  - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )56575.٨٣( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13029 بتاريخ 2020/9/6   

�عالن بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم 1117/2020/208 تنفيذ مدين  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/٣026 مدين جزئي ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )11409.9٨ درهم( ، �سامل للر�سوم وامل�ساريف 

بالق�سية : طالب  م م( - �سفته  ذ  ال�سيارات )�ص  لتاأجري  : واح��ة اخلليج  الإع��لن  طالب 
التنفيذ - وميثله : اأحمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي -  �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعلنه : 1- اوروز احمد �سيخ �سيخ ن�سري - �سفته  بالق�سية : منفذ �سده 
جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )11409.9٨( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13029 بتاريخ 2020/9/6   

�عالن بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم 1100/2020/208 تنفيذ مدين  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم ٨6/2020 مدين جزئي ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 457920 درهم( ، �سامل للر�سوم وامل�ساريف 

طالب الإعلن : خالد غلم ب�سري مانيار - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله : علي اإبراهيم حممد احلمادي -  �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعلنه : 1- �سا�سيكانت ا�سوك - �سفته بالق�سية : منفذ �سده
جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )457920( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13029 بتاريخ 2020/9/6   
�عالن بالن�شر

 يف �لدعوى رقم 1987/2020/60 �مر �د�ء 
مو�سوع الدعوى : املطالبة با�سدار الأمر بالزام املطلوب �سدها المر بان  توؤدي لطالبة المر مبلغ وقدره 
)٣9.672.61( درهم ، ت�سعة وثلثون الف و�ستمائة واثنان و�سبعون درهم وواحد و�ستون فل�سا ، مع الفائدة 

القانونية 12% �سنويا من تاريخ اإقامة الدعوى وحتى ال�سداد التام ، والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   
طالب الإعلن : فري�ص اك�سرب�ص )�ص ذ م م(  �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله :  اأحمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي -  �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعلنه : 1- ذا لندن بروجيكت بلوواترز ليمتد - �سفته بالق�سية : مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة 
بني  امل��ربم  التجاري  العقد  بنفاذ   / اأول   2020/6/62 بتاريخ  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت    : الإع���لن  مو�سوع 
الطرفني.  ثانيا : الزام املدعي عليها ذا لندن بروجيكت بلوواترز ليمتد بان توؤدي للمدعية فري�ص اك�سرب�ص )�ص ذ 
م م( مبلغ )٣9.672.61( درهم )ت�سعة وثلثون الف و�ستمائة واثنان و�سبعون درهم وواحد و�ستون فل�ص( والفائدة 
القانونية 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية يف 2020/5/2٨ وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف ومبلغ 

خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.
ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خلل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العلن.

رئي�ص �لق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13029 بتاريخ 2020/9/6   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                         يف �لدعوى رقم  2018/2548 تنفيذ جتاري  
�سامل - جمهول حمل  م��ب��ارك  احمد  امل�ا��ص  ���س��ده/1- خالد  املنفذ  اىل 
وميثله  ع  م  �ص   - ال�سلمي  دب��ي  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة 
عليك  اأق��ام  قد   - الكتبي  هويدن  بن  عبداهلل  �سعيد  عبداهلل  خليفة    /
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )272579(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13029 بتاريخ 2020/9/6   
�عالن بالن�شر 

 2683/2020/207 تنفيذ جتاري  
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعلن بالن�سر 
2-اوغو�ستو�ص  م  م  ذ  ���ص  الغذائية  امل���واد  لتجارة  ك��ريام��ون��د  �سدهما/1-  املنفذ  اىل 

�سي�سرفيتو�ص - جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�سيلبا با�سني مهريا 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)5٣7٨40( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 

رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13029 بتاريخ 2020/9/6   
 �عالن بالن�شر

يف  �الإ�شتئناف رقم 300/2020/169 ��شتئناف مدين  
مو�سوع الإ�ستئناف: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2564/2019 مدين جزئي 

والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.
طالب الإعلن : عمر تراب  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

املطلوب اإعلنه : 1- رجب علي �سجاد علي  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده.
جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعلن : قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2019/2564 مدين جزئي 
بتاريخ 2020/1/27 وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�ص املوافق 2020/9/17 ال�ساعة 10.00 
�سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ال�شتئناف
�لعدد 13029 بتاريخ 2020/9/6   

 �نذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2020/1/4707( 

املنذر : ال�سادة / دانية للإدارة وال�ست�سارات العقارية )�ص ذ م م ( 
 العنوان : دبي  -  الرب�ساء 1 - بناية دو�سلدورف بيزن�ص بوينت - هاتف : 044472444 - 050190٨٨٨2 
املنذر اليها :  املتعددة للمقاولت - �ص ذ م م  - وعنوانها : دبي - الرب�ساء )1( - ار�ص رقم )1225-

٣7٣( - ببناية ال�سراف - �سقة رقم )٨05( - رقم مكاين )7٨272-1٨905( ت - ٣7٣0004 - 052
وذل��ك خلل   ، الخ��ري يف )14/٨/2020(  العقد  نهاية  امل�ستحق عليها منذ  اليجار  ب�سداد بدل 
مهلة اق�ساها )٣0( يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعلن ، وحتتفظ املنذرة بحقها كامل مبطالبة 
املنذر اليها بالتعوي�ص عن العطل وال�سرر عند اأي تاأخري يف �سداد بدل الإيجار ، وخلف ذلك 
الق�سائية  الدعوى  اإقامة  فيها  مبا  �سده  القانونية  الإج���راءات  كافة  لتخاذ  املنذرة  �ست�سطر 
التقا�سي  اليه كافة ر�سوم وم�ساريف  املنذر  ، مع حتميل  العقار  واإخ��لء  الأداء  اأمر  وا�ست�سدار 

واتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 13029 بتاريخ 2020/9/6   
يف �لق�شية رقم 2020/327 ��شتئناف جتاري �ل�شارقة 
املرفوعة من تايجر العاملية للمقاولت �سد جولدن ردي مك�ص واآخرون 

حيث انه وقد مت ندب اخلبري/ح�سني الها�سمي يف الدعوى اعله ، وعليه يعلن ال�سادة 
/ جولدن ردي مك�ص وذلك حل�سور اجتماع اخلربة  املزمع عقده وذلك  عقد اجتماع 
اخلربة يوم اخلمي�ص املوافق 10 �سبتمرب 2020 يف متام ال�ساعة ٣.00 ظهرا وذلك مبكتبنا 
بردبي �سارع خالد بن الوليد بجانب القن�سلية امل�سرية بناية لوتاه بنف�ص البناية متجر 
براند فور لي�ص الطابق الثالث مكتب رقم ٣0٨  ونظرا للإجراءات الحرازية �سيتم 
املحدد  املوعد  يف  احل�سور  الرجاء  زووم.   نظام  طريق   عن  بعد  عن  الجتماع  عقد 
وتقدمي ما لديكم من م�ستندات ويف حالة تخلفكم عن احل�سور فاإن اخلربة �سوف تعد 

تقريرها وفقا ملا لديها من م�ستندات
�خلبري �مل�شريف �حل�شابي 
ح�شني �شامل �لها�شمي  

دعوة �إجتماع  خربة 
�لعدد 13029 بتاريخ 2020/9/6   

�عالن بالن�شر        
يف  �لدعوى 2894/2020/16 جتاري جزئي  

مو�سوع الدعوى : ت�سفية )1- �سركة �سكران لتجارة املواد الغذائية - �ص ذ م م 2- مطعم بيتزا بينو )فرع من �سكران لتجارة 
املواد الغذائية �ص ذ م م ( وتعيني م�سفي يتويل ح�سر راأ�سمالها واأ�سولها وحقوقها وديونها والتزاماتها وحت�سيل الريع 

والوفاء بكافة الإلتزامات املقررة بالقانون وعقد ال�سركة وتوزيع ناجت الت�سفية على ال�سركاء كل ح�سب ن�سيبه املن�سو�ص 
عليه اتفاقا مع الزام املدعي عليهم امل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 

طالب الإعلن :  وفاء عبدالرزاق احمد العاقل - �سفته بالق�سية : مدعي
وميثله : عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع - �سفته بالق�سية : وكيل 

املطلوب اإعلنه : 1- �سكران لتجارة املواد الغذائية - �ص ذ م م - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها ت�سفية )1- �سركة �سكران لتجارة املواد الغذائية - �ص ذ م م 2- مطعم 
بيتزا بينو )فرع من �سكران لتجارة املواد الغذائية �ص ذ م م ( وتعيني م�سفي يتويل ح�سر راأ�سمالها واأ�سولها وحقوقها وديونها 
ال�سركاء  الت�سفية على  ناجت  وتوزيع  ال�سركة  بالقانون وعقد  املقررة  الإلتزامات  بكافة  والوفاء  الريع  والتزاماتها وحت�سيل 
كل ح�سب ن�سيبه املن�سو�ص عليه اتفاقا مع الزام املدعي عليهم امل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.    وحددت لها جل�سة يوم 
الثنني املوافق 2020/9/21 ال�ساعة ٨.٣0 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13029 بتاريخ 2020/9/6   
�عالن بالن�شر        

يف  �لدعوى 16/2020/1405 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم مت�سامنني مببلغ وقدره )44٣.125 درهم( والر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 201٨/12/26 وحتى 
ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة. 
طالب الإعلن : جو اإريالز منطقة حرة - )ذ م م( - �سفته بالق�سية : مدعي  

املطلوب اإعلنهما : 1- نقليات  2- زيرو تكنولوجيز - �ص ذ م م - �سفتهما  بالق�سية : مدعي عليهما
جمهويل حمل الإقامة 

املدعي عليهم مت�سامنني  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها   اأق��ام عليك  :  قد  الإع��لن  مو�سوع 
امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 12% م��ن تاريخ  مببلغ وق���دره )44٣.125 دره���م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب 
املعجل بل كفالة.     بالنفاذ  التام و�سمول احلكم  ال�سداد  ال�ستحقاق احلا�سل يف 201٨/12/26 وحتى 
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق  2020/9/9 ال�ساعة ٨.٣0 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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الإ�سلمية  امل���ن���ورة  امل��دي��ن��ة  ومل��ك��ان��ة 
والثقافية، والتاريخية، والجتماعية، 
وم������ا ت�������س���م���ه م�����ن اأم�����اك�����ن وم���ع���امل 
ب�سرية  ارتبطت  وتاريخية  اإ�سلمية 
�سلى   - حممد  والهدى  الرحمة  نبي 
حظيت  ف���ق���د   ،  - و����س���ل���م  ع��ل��ي��ه  اهلل 
بالرعاية والهتمام والتطوير والبناء 

على مر الع�سور.
ثاين  ال�سريف،  النبوي  احل���رم  وك���ان 
اإليه  يفد  ال��ذي  ال�سريفني  احل��رم��ني 
امل����لي����ني م����ن امل�����س��ل��م��ني ع���ل���ى م����دار 
ال��ع��ام م��ن اأرج���اء امل��ع��م��ورة، ل��ه ال�سبق 
التطوير  ع���م���ل���ي���ات  يف  والأول�������وي�������ة 
وفق  اأقيمت  التي  والتو�سعات  والبناء 

الت�ساميم املعمارية املنا�سبة.
و���س��ه��د امل�����س��ج��د ال��ن��ب��وي ال�����ذي بناه 
و�سلم-  عليه  اهلل  -���س��ل��ى  اهلل  ر���س��ول 
الأوىل  ال�سنة  يف  ال�سريفتني  ب��ي��دّي��ه 
املدينة  اإىل  قدومه  بعد  الهجرة،  من 
املنورة مهاجًرا من مكة املكرمة، نحو 
اأكربها جرت  متعاقبة،  تو�سعات   10
بداأ  فيما  ال�سعودية،  ال��دول��ة  عهد  يف 
بناء امل�سجد يف عهد النبي حممد عليه 
اختّط  اإذ  وال�����س��لم،  ال�����س��لة  اأف�����س��ل 
ال�سلة  اأف�سل  عليه  الكرمي  الر�سول 
طوله  فجعل  امل�سجد  اأر����ص  وال�سلم 
30 مراً وعر�سه 35 مراً، وجعلت 
القبلة اإىل بيت املقد�ص، وحفر اأ�سا�سه، 
اأعمدته  ون�����س��ب��ت  ب��اجل��ري��د،  و���ُس��ق��ف 
اأبواب،  ول��ه ثلثة  النخل،  ج��ذوع  من 
ب���اب يف م��وؤخ��رة امل�����س��ج��د، وك���ان يقال 
الرحمة”،  “باب  عاتكة” اأو  “باب  له 
و”باب جربيل” وهو الذي يدخل منه 
الر�سول -�سلى اهلل عليه و�سلم-، فيما 
مظلل  مكان  امل�سجد  موؤخرة  يف  ُجعل 
الذي  امل��ك��ان  ّفة” وه��و  “بال�سٌ ي��ع��رف 

كان ياأوي اإليه الغرباء وامل�ساكني .
اهلل  ر�سول  اأغلق  القبلة،  وبعد حتويل 
-�سلى اهلل عليه و�سلم- الباب الكائن 
القبلة  ج����دار  اجل���ن���وب���ي،  اجل�����دار  يف 
احلالية، وفتح بدًل منه باباً يف اجلدار 
وترك  �سابقاً،  القبلة  ج��دار  ال�سمايل، 
ال�سمالية  امل�سجد يف اجلهة  جزءاً من 

لأهل ال�سفة .
يف  ال��ن��ب��وي  امل�سجد  تو�سعات  وت��وال��ت 
ح���ق���ب زم���ن���ي���ة خم��ت��ل��ف��ة م����ن ال�����دول 
حظي  كما  عليه،  املتعاقبة  الإ�سلمية 
بالرعاية والهتمام منذ توحيد اململكة 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ع��ل��ى ي���دي امللك 
عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  املوؤ�س�ص 
من  واأب��ن��ائ��ه   - اهلل  رحمه   - �سعود  اآل 
الإمكانات  جميع  ه��ي��اأوا  ال��ذي��ن  بعده 
من  جملة  واأطلقوا  التحتية،  والبنى 
ال��ك��ربى خل��دم��ة امل�سجد  امل�����س��روع��ات 
م�ساحته  وتو�سيع  وقا�سديه،  النبوي 
اللزمة  اخلدمات  مبختلف  وتزويده 

خلدمة امل�سلني والزائرين .
اإ�سلحات  ع���دة  ع��ه��ده  يف  واأج���ري���ت 
�سنة  ففي  ال�سريف،  النبوي  للم�سجد 
بع�ص  يف  ت�����س��دع  ل��وح��ظ  1365ه� 
ال��ع��ق��ود ال�����س��م��ال��ي��ة، وت��ف��ّت��ت يف بع�ص 
ب�سكل  الأعمدة يف تلك اجلهة  حجارة 
اأم������ر امللك  ل��ل��ن��ظ��ر، ف�������س���در  ُم���ل���ف���ت 
عبدالعزيز بعد درا�سة امل�سروع باإجراء 
و�سرف  للم�سجد،  والتو�سعة  العمارة 
دون  نفقات  م��ن  امل�����س��روع  يحتاجه  م��ا 
قيٍد، مع تو�سيع الطرق حوله، اإذ اأعلن 
امللك عبدالعزيز يف خطاب ر�سمي عام 
امل�سجد  على تو�سعة  عزمه  1368ه� 

النبوي ال�سريف، والبدء بامل�سروع .
الهدم  اأعمال  بداأت  ويف عام 1370ه� 
النبوي  للم�سجد  امل���ج���اورة  للمباين 
1375ه�  عام  انتهت  حيث  ال�سريف، 
العمارة والتو�سعة يف عهد امللك �سعود 
وكانت   - اهلل  رحمه   - عبدالعزيز  بن 
عنها  ونتج  امل�سلح،  بالإ�سمنت  العمارة 
اأن اأُ�سيف اإىل م�سطح امل�سجد 6033 
مراً مربعاً، واحتفظ بالق�سم القبلي 
م��ن ال��ع��م��ارة امل��ج��ي��دي��ة ك��م��ا ه���و، وهو 
اأ�سبح  وبذلك  للبقاء  �ساحلاً  ك��ان  ما 
 12،271 ال�سعودية  العمارة  جممل 
مبًنى  التو�سعة  واأقيمت  مربعاً،  م��راً 
وهي  امل�سلحة  اخلر�سانة  م��ن  هيكلياً 
عبارة عن اأعمدة حتمل عقوداً مدببة، 
م�سطحات  اإىل  ال�����س��ق��ف  ُق�����س��م  ك��م��ا 
الأ�سقف  من���ط  ع��ل��ى  ���ُس��ك��ل��ت  م��رب��ع��ة 
نباتية،  باأ�سكال  وزخ��رف��ت  اخل�سبية، 
امل�����س��ت��دي��رة تيجان  وُع��م��ل��ت الأع���م���دة 
املاآذن  اأم��ا  اأي�ساً،  وزخ��رف  الربنز  من 
ف���ق���د ����س���ي���دت ل��ي��ب��ل��غ ارت���ف���اع���ه���ا 72 
م����راً، ت��ت��ك��ون ك��ل واح����دة م��ن اأربعة 
املنائر  م��ع  �سكلها  يف  تنا�سقت  ط��واب��ق 
القدمية للم�سجد، كما ُحلّيت جدران 
امل�سجد بنوافذ جميلة وُجعل للم�سجد 
من  ب���دًل  ب���رواق  مف�سولن  �سحنان 

امل�سجد  اأر�سية  تغطية  ومت��ت  واح���د، 
النبوي  للم�سجد  واأ���س��ب��ح  ب��ال��رخ��ام 

ال�سريف ع�سرة اأبواب .
عبدالعزيز  بن  في�سل  امللك  عهد  ويف 
تزايد  – وم��ع  اهلل  رحمه   - �سعود  اآل 
النبوي  للم�سجد  ال���واف���دة  الأع������داد 
اأمر  اأ�سبح  احل��ج،  مو�سم  يف  وخا�سة 
ال�سريف  ال���ن���ب���وي  امل�����س��ج��د  ت��و���س��ع��ة 
�سرورياً، حتى ي�ستوعب هذه الأعداد 
امل��ت��زاي��دة، ح��ي��ث اأ���س��در امل��ل��ك في�سل 
امل�سجد  بتو�سعة  اأم��ره   - اهلل  رحمه   -
التو�سعة  وك��ان��ت  ال�����س��ري��ف،  ال��ن��ب��وي 
النبوي  للم�سجد  الغربية  اجلهة  من 
التو�سعة  ال�سريف فقط، حيث متثلت 
األ���ف م��ر م��رب��ع اإىل  يف اإ���س��اف��ة 35 
ومل  ال�سريف،  النبوي  امل�سجد  اأر����ص 
ت���ت���ن���اول ع���م���ارة امل�����س��ج��د ن��ف�����س��ه��ا بل 
م�سلًى  لإق��ام��ة  امل�ساحة  تلك  ُج��ه��زت 
كبري ومظلل يت�سع لعدد من امل�سلني، 
مُي���اث���ل ع���دده���م داخ�����ل امل�����س��ج��د، ثم 
مربعاً  5550 مراً  م�ساحة  اأ�سيفت 
املجال  اأت�������اح  ك����ذل����ك، مم����ا  وُظ���ل���ل���ت 
امل�سلني  م��ن  اأك���ر  اأع����داد  ل�س�تيعاب 

وكان ذلك �سنة 1395ه� .
ويف عهد امللك خالد بن عبدالعزيز اآل 
�سعود - رحمه اهلل - ح�سل حريق يف 
وهو   ، 1397ه�  ع��ام  القما�سة  ���س��وق 
للم�سجد  الغربية  يف اجلهة اجلنوبية 
املنطقة  واأزي���ل���ت  ال�����س��ري��ف،  ال��ن��ب��وي 
اأ�سحاب  اأر���س��ي��ت��ه��ا، وُع��و���ص  و���ُس��وي��ت 
م�ساحة  اإىل  واأ�سيفت  والعقار،  ال��دور 
األف   43 امل�سجد، حيث بلغت امل�ساحة 
مر مربع، وهو ميدان ف�سيح مظلل، 
النبوي ومل  امل�سجد  اأر�ص  اإىل  اأُ�سيف 
ُخ�س�ص  وق��د  امل�سجد،  ع��م��ارة  تتناول 

جزء منها مواقف لل�س�يارات .
عبدالعزيز  ب��ن  ف��ه��د  امل��ل��ك  ع��ه��د  ويف 
باإجراء  اأم��ر   ،- �سعود - رحمه اهلل  اآل 
للم�سجد  ك����ربى  ل��ت��و���س��ع��ة  درا�����س����ات 
ال�����س��ري��ف، ح��ي��ث مت يف عام  ال��ن��ب��وي 
الأ����س���ا����ص  ح���ج���ر  و����س���ع  1405ه� 
النبوي  للم�سجد  ال��ت��و���س��ع��ة  مل�����س��روع 
وعمارته  التو�سعة  م�����س��روع  وت�سمن 
مبنى  بجانب  ج��دي��د  مبنى  اإ���س��اف��ة   ،
امل�����س��ج��د احل����ايل ُي��ح��ي��ط وي��ت�����س��ل به 
من ال�سمال وال�سرق والغرب مب�ساحة 
قدرها 82 األف مر مربع ، ي�ستوعب 
م�ساحته  لت�سبح  م�سٍل،  األ��ف   167
الإجمالية 98،500 مر مربع، كما 
ُغطي �سطح التو�سعة بالرخام، وُتقدر 
مربع  م���ر   67،000 ب����  م�����س��اح��ت��ه 
وبذلك  م�سل   90،000 لي�ستوعب 
ال�سريف  ال��ن��ب��وي  امل�����س��ج��د  ي�ستوعب 
 257،000 م��ن  اأك��ر  التو�سعة  بعد 
تبلغ  اإج��م��ال��ي��ة  م�ساحة  �سمن  م�سل 
وت�سمنت  م��رب��ع.  م��ر   165،500
�سفلي  دور  اإن�����س��اء  ال��ت��و���س��ع��ة  اأع���م���ال 
الأر�سي  ال����دور  مب�ساحة  “بدروم” 
جتهيزات  ل�ستيعاب  وذل��ك  للتو�سعة، 
ال���ت���ك���ي���ي���ف وال�����ت�����ربي�����د واخل�����دم�����ات 
امل�������س���روع كذلك  الأخ�������رى، وا���س��ت��م��ل 
ال�سريف  النبوي  امل�سجد  اإحاطة  على 
 23،000 م�ساحاتها  تبلغ  ب�ساحات 
بالرخام  اأر�سيتها  ُتغطى  مربع،  مر 
واجلرانيت، وفق اأ�سكال هند�سية بُطرز 
م��ت��ع��ددة ج��م��ي��ل��ة، ُخ�س�ص  اإ���س��لم��ي��ة 
منها 135،000 مر مربع لل�سلة، 
م�سل،   250،000 ل���ي�������س���ت���وع���ب 

اإىل  امل�����س��ل��ني  ي��زي��د ع���دد  اأن  ومي��ك��ن 
يف حالة ا�ستخدام  م�سٍل   400،000
املحيطة  ال�������س���اح���ات  م�����س��اح��ة  ك���ام���ل 
ال�سريف، مما يجعل  النبوي  بامل�سجد 
امل�سجد  لكامل  ال�ستيعابية  ال��ط��اق��ة 
وال�������س���اح���ات امل��ح��ي��ط��ة ب���ه ت���زي���د على 
650،000 م�سٍل، لت�سل اإىل مليون 
ت�سم  حيث  ال����ذروة،  اأوق����ات  يف  م�سٍل 
واأماكن  للموا�سئ،  مداخل  ال�ساحات 
ت��ت�����س��ل مبواقف  ال������زوار  ل����س���راح���ة 
دوري��ن حتت  التي توجد يف  ال�سيارات 
للم�ساة  ال�ساحات  وخ�س�ست  الأر���ص، 
خا�سة  اإ�ساءة  بوحدات  وت�ساء  فقط، 

مثبتة على 120 عامود رخام .
ع�سرة  اثنتي  اإقامة  امل�سروع  وت�سمن 
احل�سوات  منطقة  يف  �سخمة  مظلة 
امل�سجد  ب����ني  ت���ق���ع  ال���ت���ي  امل���ك�������س���وف���ة 
الأوىل،  ال�سعودية  والتو�سعة  القدمي 
ف�سّيدت املظلت بنف�ص ارتفاع ال�سقف 
اأمتار   306 م�ساحة  منها  كل  لتظلل 
اأوتوماتيكياً،  وت��غ��ل��ق  ُت��ف��ت��ح  م��رب��ع��ة، 
وذل������ك حل���م���اي���ة امل�����س��ل��ني م����ن وهج 
وال�ستفادة  الأمطار،  ومياه  ال�سم�ص، 
م���ن اجل���و ال��ط��ب��ي��ع��ي، ح��ي��ن��م��ا ت�سمح 

الظروف املناخية بذلك .
ويف عهد امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
اآل �سعود – رحمه اهلل - اأطلقت اأكرب 
ال�سريف  ال��ن��ب��وي  للم�سجد  ت��و���س��ع��ة 
على مدى التاريخ، اإىل جانب م�سروع 
اأمر بها  التي  النبوي  امل�سجد  مظلت 
وهي من امل�سروعات العملقة، لت�سل 
ال�ستيعابية  ال��ن��ب��وي  امل�����س��ج��د  ط��اق��ة 
مع  م�������س���ٍل  م���ل���ي���وين  اإىل  مب��وج��ب��ه��ا 
اهلل  مب�سيئة   - امل�سروع  اأع��م��ال  نهاية 
بت�سنيع  التوجيه  ج��اء  حيث   - تعاىل 
املظلت وتركيبها على اأعمدة �ساحات 
ي�سل  التي  ال�سريف،  النبوي  امل�سجد 
هذه  ُتغطي  مظلة   250 اإىل  ع��دده��ا 
مر   143،000 م�����س��اح��ة  امل��ظ��لت 
ال�ساحات املحيطة بامل�سجد  مربع من 
م����ن ج���ه���ات���ه الأرب����������ع، ُي�������س���ل���ي حتت 
ال���واح���دة م��ن��ه��ا م��ا ي��زي��د ع��ل��ى 800 
�ستة  تظليل  ذل��ك  اإىل  ُي�ساف  م�سٍل، 
م�����س��ارات يف اجل��ه��ة اجل��ن��وب��ي��ة، ي�سري 

نعت هذه  حتتها الزوار وامل�سلون، و�سُ
امل�سجد  ل�����س��اح��ات  خ�سي�ساً  امل��ظ��لت 
ما  وباأعلى  تقنية  اأح��دث  على  النبوي 
ميكن من اجلودة والإتقان، وخ�سعت 
لتجارب يف بلد الت�سنيع وا�ستفيد من 
التي  قبلها  التي  املظلت  يف  التجربة 
منذ  ج��ي��دة  ب��ك��ف��اءة  اهلل  بحمد  تعمل 
ال��ت��و���س��ع��ة، وم���ع ذل���ك فاإن  ان��ت��ه��ت  اأن 
امل��ظ��لت اجل��دي��دة ق��د ُط���ورت واأُدخل 
ومادتها  �سكلها  يف  حت�سينات  عليها 
بارتفاعني  و���س��ّم��م��ت  وم�����س��اح��ت��ه��ا، 
خمتلفني بحيث تعلو الواحدة الأخرى 
على �سكل جمموعات لتكون متداخلة 
فيما بينها، ويبلغ ارتفاع الواحدة منها 
والأخرى  �سنتيمراً،  و40  14 مراً 
�سنتيمراً،  و30  م��را   15 بارتفاع 
وي��ت�����س��اوى ارت��ف��اع جميع امل��ظ��لت يف 
حالة الإغلق بارتفاع 21 مراً و70 

�سنتيمراً .
كما جّهز �سمن م�سروع املظلت 436 
جرى  الأج���واء  لتلطيف  رذاذ  مروحة 
واحدة  يف  مظلة،   250 على  تركيبها 
ال��ع��ن��اي��ة واخلدمة  ����س���ور  اأب���ه���ى  م���ن 
التي جت�ّسد العناية والرعاية ملرتادي 
يعد  فيما  ال�سريف،  ال��ن��ب��وي  امل�سجد 
م�سروعات  اأ����س���خ���م  م����ن  امل���������س����روع 
الرطيب يف العامل ، اإذ تغطي مراوح 
ال��رذاذ خمتلف اأرج��اء �ساحات امل�سجد 
ال��ن��ب��وي ال���ت���ي ت��ب��ل��غ م�����س��اح��ت��ه��ا نحو 
ملا  وتت�سع   ، مربع  175،500مر 
وحتتوي  م�����س��ٍل،  األ����ف   251 ي��ق��ارب 
للرذاذ،  فتحة   16 ع��ل��ى  م��روح��ة  ك��ل 
املاء  ت�ساقط  متنع  بطريقة  �سممت 

عند اإيقاف الت�سغيل .
والهتمام  العناية  م�سرية  وتتوا�سل 
وقا�سديهما  ال�����س��ري��ف��ني  ب��احل��رم��ني 
بقيادة خادم احلرمني ال�سريفني امللك 
���س��ل��م��ان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل ���س��ع��ود اإذ 
يوؤكد يف كل حمفل على اأهمية امل�سرية 
واحل����ر�����ص ع���ل���ى م��ت��اب��ع��ة ال���ع���م���ل يف 
م�سروعات التو�سعة الكربى باحلرمني 
ت�����س��ّب جميعها يف  ال��ت��ي  ال�����س��ري��ف��ني، 
�ستى  م��ن  وامل�سلمني  الإ���س��لم  خ��دم��ة 
اأرج��اء العامل، ل�سيما حجاج بيت اهلل 
احل��رام، وزوار مدينة الر�سول -�سلى 
ال�ُسبل  ك��ل  وت��وف��ري  و�سلم-  عليه  اهلل 
والزوار،  واملعتمرين  احلجاج  خلدمة 
وتن�سيق  م��ت��ك��ام��ل��ة  ع��م��ل  مب��ن��ظ��وم��ة 
م��ب��ا���س��ر ب����ني خم��ت��ل��ف اجل����ه����ات ذات 
العلقة، لتحقيق التوجيهات الكرمية 
للم�سلمني،  خدمة  الواقع،  اأر�ص  على 
وعناية ورعاية للمقد�سات الإ�سلمية 

تبليط  اله��ت��م��ام مب�سروع  ذل��ك  وم��ن 
النبوي  للم�سجد  الغربية  ال�ساحات 
امل�ساحات  م��ن  ل��لإ���س��ت��ف��ادة  ال�����س��ري��ف 
النبوي  امل�سجد  م��ن  ب��ال��ق��رب  امل��ت��اح��ة 
امل�سلني  ع��ل��ى  وال��ت��ي�����س��ري  للتخفيف 
وال���زوار يف اأوق���ات ال���ذروه ، وتخفيف 
وط��اأة الإزدح��ام خلل مو�سم رم�سان 
امل�������س���روع يهدف  وه�����ذا   ، وال��ع��ي��دي��ن 
عبارة  وهو  الغربية  ال�ساحات  لتبليط 
تتكون  م��ط��ّب��ع��ة  خ��ر���س��ان��ي��ة  �سبة  ع��ن 
وتقّدر م�ساحة  من م�سليات وممرات 
منها  م��ر مربع  ال��ف   95 ب���  امل�سروع 
تت�سع  م�سليات  مربع  مر  الف   53
م�سل،  األف   100 اإىل  األفا   80 من 
حيث ي�ستمل امل�سروع على �سماعات / 
�سماعة،   164 بعدد   /Speakers
وكامريات بعدد 52 كامريا ، واأعمدة 

اإنارة Led بعدد 32 عامود .
ك��م��ا ���س��درت امل��واف��ق��ة ال�����س��ام��ي��ة على 
التطويرية  امل�����س��اري��ع  بتنفيذ  ال��ب��دء 
لنظام  والفني  الت�سغيلي  والتحديث 
اخلفيف  ال���ت���ي���ار  واأن���ظ���م���ة  ال�������س���وت 
بامل�سجد  الكهروميكانيكية  والأنظمة 
ال��ن��ب��وي ال�����س��ري��ف وم���راف���ق���ه، وذلك 
 ، اأحدث التقنيات املتوافرة عاملياً  وفق 
اأنظمة  تطوير  ت�سمل  املوافقة  اأن  كما 
ال�����س��وت وال��ت��ك��ي��ي��ف وال��ت��ح��ك��م الآيل 
ومواقف  النبوي  امل�سجد  م�ساريع  يف 

ال�سيارات ومباين اخلدمات.
ال�سريف  النبوي  امل�سجد  يحظى  كما 
بجانب بارز من روؤية اململكة الطموحة 
ال�سمو  �ساحب  قدمها  التي   2030
بن  �سلمان  ب��ن  حممد  الأم���ري  امللكي 
رئي�ص  ن��ائ��ب  العهد  ويل  عبدالعزيز، 
التي  ال���دف���اع،  وزي���ر  ال�����وزراء  جمل�ص 
تهدف اإىل عمارة احلرمني ال�سريفني 
وتذليل  اخل�����دم�����ات  ك�����ل  وحت�������س���ني 
جميع ال�سعاب، ليجد احلاج واملعتمر 
تاأديته  املعينة على  ال�ُسبل  والزائر كل 

لعبادته .
“الرو�سة  النبوي  امل�سجد  ويحت�سن 
احلجرة  غربي  تقع  التي  ال�سريفة”، 
املنرب  اإىل  م��ب��ا���س��رة، ومت��ت��د  ال��ن��ب��وي��ة 
مراً   330 ن��ح��و  م�����س��اح��ت��ه��ا  وت��ب��ل��غ 
من  م��راً   22 اأب��ع��اده��ا  وتبلغ  مربعاً، 
15 م���راً من  ال��غ��رب و  اإىل  ال�����س��رق 
املحراب  وت�سم  اجلنوب،  اإىل  ال�سمال 
الغربي  ال���ذي يقع يف اجل���زء  ال��ن��ب��وي 
امل��ن��رب م�سافة  م��ن��ه��ا، وي��ف�����س��ل��ه��ا ع���ن 
الرو�سة من  ويحّد  تقريباً،  اأمتار   7
يف�سلها  النحا�ص  م��ن  �سياج  اجل��ن��وب 
عن زيادتي عمر وعثمان - ر�سي اهلل 

ال�سمالية  اجلهتني  من  اأم��ا   ،- عنهما 
اأجزاء  ببقية  مت�سلة  فهي  والغربية 
امل�����س��ج��د، ومي��ّي��ز ال��رو���س��ة ع��ن باقي 
املك�سوة  اأع��م��دت��ه��ا  امل�����س��ج��د  م�����س��اح��ة 
بالرخام الأبي�ص املو�سى مباء الذهب 
وتقع  ت��ق��ري��ب��اً،  م���ري���ن  ارت���ف���اع  اإىل 
الرو�سة  م��ن  ال�سرقية  الناحية  اإىل 
عائ�سة  امل��وؤم��ن��ني  اأم  ح��ج��رة  ال�سريفة 
ب��ن��ت اأب���ي ب��ك��ر ال�����س��دي��ق - ر���س��ي اهلل 
عنهما -، ومن الغرب املنرب ال�سريف، 
وم��ن اجلنوب ج��دار امل�سجد ال��ذي به 
و�سلم،  عليه  اهلل  النبي �سلى  حم��راب 
وم���ن ال�����س��م��ال اخل���ط امل���ار ���س��رق��اً من 
نهاية بيت عائ�سة - ر�سي اهلل عنها - 

اإىل املنرب غرباً .
معامل  اأطرافها  على  الرو�سة  وت�سم 
ع���دة م��ن��ه��ا احل���ج���رة ال�����س��ري��ف��ة التي 
ت�سّم قرب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، 
اأبي بكر وعمر - ر�سي اهلل  و�ساحبيه 
عليه  اهلل  �سلى  وحم��راب��ه   ،- عنهما 
جدارها  و�سط  يف  و�سع  ال��ذي  و�سلم، 
القبلي، ومنربه عليه ال�سلة وال�سلم، 
ويتخللها عدد من الأعمدة املميزة عن 
به  ك�سيت  مبا  امل�سجد،  اأ�ساطني  �سائر 
القبلية من  ال��رخ��ام، ويف اجل��ه��ة  م��ن 
الرو�سة حاجٌز نحا�سي جميل، يف�سل 
بني مقدمة امل�سجد والرو�سة بارتفاع 
يكتنفان  م��دخ��لن  عليه  اأق��ي��م  م���ر، 
الرو�سة  يف  وتنت�سر  النبوي،  املحراب 
ال��ت��ي و�سعت  الأ����س���اط���ني احل��ج��ري��ة 
م��ذه��ب��ة مت��ي��زه��ا عن  خ��ط��وط  عليها 

غريها من اأ�ساطني امل�سجد .
وت��زخ��ر امل��دي��ن��ة امل��ن��ورة ب��ال��ع��دي��د من 
التي  وال��ت��اري��خ��ي��ة،  الدينية  الأم��اك��ن 
ت��ع��ّد ���س��اه��داً ع��ل��ى ع��ظ��م م��ك��ان��ة هذه 
البلدة، وارتباطها ب�سرية وحياة النبي 
ومن  وال�����س��لم،  ال�سلة  عليه  حممد 
الذي  قباء”،  “م�سجد  الأم��اك��ن  تلك 
الغربي،  اجل���ن���وب���ي  ج��ان��ب��ه��ا  يف  ي��ق��ع 
اأ�س�ص على التقوى،  اأول م�سجد  ويعّد 
الذي  الرحمن  لأفئدة �سيوف  مهوى 
ي��ح��ر���س��ون ع��ل��ى زي���ارت���ه، وق���د �سارك 
ال��ر���س��ول - ���س��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���س��ل��م - 
ج�ّدده  ث��م  امل�سجد،  ب��ن��اء  يف  اأ���س��ح��اب��ه 
اخل��ل��ي��ف��ة ال���ث���ال���ث ع��ث��م��ان ب���ن عفان 
وجّدد  ف��ي��ه،  وزاد   - عنه  اهلل  ر���س��ي   -
الرا�سد عمر  بعده اخلليفة  بناءه من 
بن عبد العزيز عندما كان اأمرياً على 
 87 املدينة املنورة، واأقام له مئذنة / 

/ 93ه�/ .
م�سجد  ع���ل���ى  ال���ت���و����س���ع���ات  وت�����وال�����ت 
الذي  ال�سعودي  للعهد  و���س��وًل  ق��ب��اء، 

قباء،  مل�سجد  تو�سعة  اأك���رب  فيه  مت��ت 
ل��ي�����س��ت��وع��ب اأك����ر م���ن ع�����س��ري��ن األف 
ال�سمايل  اجل�����زء  �����ص  وُخ�����سّ م�����س��ٍل، 
بطاقة   ، للن�ساء  م�سلى  ليكون  منه 
ا�ستيعابية ت�سل اإىل اأكر من 7000 

م�سلية .
ومن اأهم املعامل التي يزورها القادمون 
اإىل املدينة املنورة من احلجاج والزوار، 
منطقة “ امل�ساجد ال�سبعة” التي تقع 
�سلع،  م���ن ج��ب��ل  ال��غ��رب��ي��ة  يف اجل���ه���ة 
ع��ن��د ج���زء م��ن اخل��ن��دق ال����ذي حفره 
�سلى  حممد  النبي  عهد  يف  امل�سلمون 
املدينة  ع��ن  ل��ل��دف��اع  و���س��ل��م،  عليه  اهلل 
امل��ن��ورة، اإب���ان غ���زوة “ الأح����زاب “، يف 
يعّد  حيث  للهجرة،  اخلام�سة  ال�سنة 
م�سجد الفتح اأكرب تلك امل�ساجد، وقد 
ر�سول  م�سلى  لأن��ه  ال�سم  بهذا  �سمي 
وال�سلم،  ال�����س��لة  اأف�����س��ل  عليه  اهلل 
نتائجها  التي كانت يف  الغزوة  يف تلك 

فتحاً للم�سلمني .
ويعد “م�سجد القبلتني” من امل�ساجد 
التاريخية باملدينة املنورة، حيث �سمي 
ب���ذل���ك ب��ع��د حت�����ّول ال��ق��ب��ل��ة م���ن بيت 
املقد�ص اإىل الكعبة اأثناء ال�سلة فيه، 
“بني  م�سجد  م�سمى  ع��ل��ي��ه  وي��ط��ل��ق 
�سلمة” لوقوعه يف مواطن بني �سلمة، 
مرتفعة  ه�سبة  ع��ل��ى  امل�����س��ج��د  وي��ق��ع 
ال�سمايل  ال��وب��رة يف طرفها  م��ن ح��رة 
املنورة،  ل��ل��م��دي��ن��ة  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ال��غ��رب��ي 
العقيق  وادي  عر�ستي  على  وي�سرف 
مب�ساحة 3920 مراً مربعاً، اإ�سافة 
اإىل “م�سجد اجلمعة ال�سهري” و�سّمي 
بذلك لأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
من  اأق��ب��ل  ح��ني  جمعة  اأول  فيه  �سلى 
اإىل املدينة، واأطلق  قرية قباء متجهاً 
عليه ‘’م�سجد بني �سامل’’ لوقوعه يف 
حي بني �سامل بن عوف من الأن�سار، 
وقيل عنه ‘’م�سجد الوادي’’ وم�سجد 
الرابط  الطريق  بني  ‘’عاتكة’’ ويقع 
ب����ني ق���ب���اء وو�����س����ط امل���دي���ن���ة امل���ن���ورة 

امل�سمى طريق قباء .
“م�سجد  ال��ت��اري��خ��ي��ة  امل�����س��اج��د  وم���ن 
يف  ل��وق��وع��ه  ب��ذل��ك  ال�سقيا” و���س��م��ى 
الغمامة”  و”م�سجد  ال�سقيا،  منطقة 
للم�سجد  ال��غ��رب��ي  اجل��ن��وب  يف  وي��ق��ع 
ن�سف  نحو  ويبعد  ال�سريف،  النبوي 
ال�����س��لم، وكذلك  ب��اب  كيلو م��ر م��ن 
الناحية  اإىل  الإجابة” ويقع  “م�سجد 
و�سط  يف  للبقيع  ال�سرقية  ال�سمالية 
عما  امل�سجد  ويرتفع  املقابلة،  اجلهة 
يحيط به ، وهو ُيرى يف الوقت الراهن 
م��ن ط��ري��ق امل��ل��ك ف��ي�����س��ل، ك��م��ا ت�سم 
الناحية  يف  احلليفة”  ذي  “م�سجد 
ويعّد  امل����ن����ورة،  ل��ل��م��دي��ن��ة  اجل��ن��وب��ي��ة 
ميقاتاً لأهل املدينة املنورة، ويقع على 
طريق الهجرة ال�سريع املتجه اإىل مكة 

املكرمة .
جبالها  بتعّدد  املنورة  املدينة  وعرفت 
النبي  ب�سرية  ارتبطت  التي  واأوديتها، 
ومن  و���س��ل��م،  عليه  اهلل  �سلى  حم��م��د 
الذي  اأُحد”،  “جبل  اأهم هذه اجلبال 
يطّل مبكانته التاريخية الكبرية على 
ال�سمالية،  اجلهة  من  امل��ن��ورة،  املدينة 
عظيمة،  ن��ب��وي��ة  ب�����س��واه��د  م��ت��ب��اه��ي��اً 
�سلى  حممد  النبي  خطى  يف  متثّلت 
ال�����ذي م�����س��ى على  اهلل ع��ل��ي��ه و���س��ل��م، 
���س��ف��ح��ه و���س��ح��ب��ه ال���ك���رام، وت��ق��ع اإىل 
التي  اأحد”،  “�سهداء  م��ق��ربة  ج���واره 
ال�سحابة  �سهيداً من   70 ت�سم قبور 
خلل  ا�ست�سهدوا  عليهم،  اهلل  ر�سوان 
يعّد اجلبل معلماً  اأح��د، حيث  معركة 
والتاريخ  ال��ن��ب��وي��ة  ال�����س��رية  يف  ب�����ارزاً 

الإ�سلمي .
تعد  ال��ت��ي  ال��غ��زوة  تلك  و�سهد اجل��ب��ل 
انت�سار  ب���داي���ة  يف  ال��ف��ا���س��ل��ة  امل��ل��ح��م��ة 
الإ�سلم وهجرة النبي - حممد �سلى 
اهلل عليه و�سلم - من مكة املكرمة اإىل 
امل�سطفى  وق���ال عنه  امل��ن��ورة،  امل��دي��ن��ة 
جبٌل  /اأُُح���ٌد   : وال�سلم  ال�سلة  عليه 
��ن��ا وُن��ح��ّب��ه وع��ل��ى ب��اب م��ن اأبواب  ُي��ح��ُبّ
وي��ع��ّد من  ال��ب��خ��اري،  . �سحيح  اجلنة 
اأكرب جبال املدينة املنورة، و�ُسمي بهذا 
غريه  ع��ن  وانقطاعه  لتوحده  ال���س��م 

من اجلبال.
وي���ربز يف اجل��ه��ة اجل��ن��وب��ي��ة للمدينة 
اأحد  ال��ذي يعد  “جبل عري” ،  املنورة 
املعامل اجلغرافية البارزة التي متّيزت 
عظيم  جبل  فهو  امل��ن��ورة،  امل��دي��ن��ة  بها 
املدينة من  ح��دا حل��رم  ويعد  و�سامخ، 
اجلهة اجلنوبية الغربية، حيث جعله 
معلما  و���س��ل��م  عليه  اهلل  �سلى  ال��ن��ب��ي 
حلدود هذا احل��رم، ففي ال�سحيحني 
اأن ر�سول  التيمي  اإبراهيم  من حديث 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال : املدينة 

حرٌم ما بني عري اإىل ثور .

ومن جبال املدينة املنورة التي عرفها 
يقع  ال�����ذي  �سلع”،  “جبل  ال���ت���اري���خ 
غربي امل�سجد النبوي على بعد 500 
الغربي، ويبلغ  مر تقريباً من �سوره 
ت��ق��ري��ب��اً، حيث  ط��ول��ه نحو كيلو م��ر 
80 مراً وعر�سه  اإىل  ي�سل ارتفاعه 
ما بني 300 اإىل 800 مراً، وميتد 
اإىل اجلنوب ويتفرع منه  ال�سمال  من 
اأجنحة  �سكل  ع��ل��ى  و���س��ط��ه  يف  اأج�����زاء 

ق�سرية باجتاه ال�سرق والغرب .
متميزة،  تاريخية  مكانة  �سلع  وجلبل 
بالقرب  اأو  �سفوحه  على  وقعت  حيث 
منه عدة اأحداث مهمة، اأهمها “غزوة 
اخلندق” اأو غزوة “الأحزاب”، حينما 
الغربية  ج��ه��ت��ه  يف  امل�����س��رك��ون  جت��ّم��ع 
وك����ان ي��ف�����س��ل ب��ي��ن��ه وب��ي��ن��ه��م اخلندق 
ال�سنة  يف  امل�����س��ل��م��ون  ح���ف���ره  ال������ذي 
جبل  �سفح  وك���ان  للهجرة،  اخلام�سة 
فقد  امل�سلمني،  لقيادة  مقراً  “�سلع” 
اهلل  �سلى  اهلل  لر�سول  خيمة  �سربت 
عليه و�سلم، ورابط عدد من ال�سحابة 
عند  و�سكنت  منه،  خمتلفة  مواقع  يف 
النبوي  ال��ع��ه��د  م��ن��ذ  اجل���ب���ل  ق���اع���دة 

قبائل عدة .
ومتتد بني �سفوح جبال املدينة املنورة 
اأقدام  مبلم�سة  ثراها  ت�سّرف  اأودي��ة 
ال�سلة  اأف�������س���ل  ع��ل��ي��ه  ال������ورى  خ���ري 
وال�سلم ، و�سهدت بطون تلك الأودية 
املدينة  ا�ستوطنت  ق��دمي��ة  ح�����س��ارات 
اأو م��رت بها، وُذك��ر بع�سها يف  امل��ن��ورة، 
عليه  اهلل  ال��ن��ب��ي حم��م��د �سلى  ���س��رية 
الع�سر  هذا  اإن�سان  اكت�سفها  اأو  و�سلم 
التي  والر�سومات  النقو�ص  خلل  من 
برزت على �سخورها، كعلمات دللية 
اجلزيرة  اأر����ص  على  عا�ست  لكائنات 
ال��ع��رب��ي��ة يف ع�����س��ور م��ا ق��ب��ل الإ�سلم 

وبعده .
ال���وادي   “ اأو  العقيق”  “وادي  وي��ع��د 
اأه��م ه��ذه الأودي���ة، فقد  املبارك” من 
البقاع  م��ن  وت��ع��اىل  ت��ب��ارك  اهلل  جعله 
ال�سلة  عليه  ال��ن��ب��ي  وذك���ر  ال��ط��ي��ب��ة، 
وال�������س���لم ه����ذا ال�������وادي يف اأح���ادي���ث 
طبيعته،  وجمال  ف�سله  تبنّي  كثرية، 
حيث كان �سلى اهلل عليه و�سلم يخرج 
اللطيف،  وج��ّوه  بهوائه  ي�ستمتع  اإليه 
بطحان” املعروف  “وادي  اإىل  اإ�سافة 
اأبو  “�سيل  ب�  امل��ن��ورة  املدينة  اأه��ل  عند 
جيدة”، فعندما ي�سيل يدخل املدينة، 
وي��ع��ّم اخل��ري وي��ف��رح اأه��ل��ه��ا مبقدمه، 
ال�������وادي م���ن منطقة  وم�������س���در ه����ذا 
احللبني، ثم “وادي جفاف” ويجري 
بطحان  ����س���اح���ي���ة  يف  ال���������وادي  ه�����ذا 
املدينة  لو�سط  ينحدر  ث��م  اجلنوبية، 
العقيق يف  ب��وادي  يت�سل  امل��ن��ورة حتى 
املدينة،  الغربية من  ال�سمالية  اجلهة 
ثم يّتحدان يف جمرى واحد، ينتهي يف 

الغابة مبجمع ال�سيول .
اأودية  اأه��م  “ اأح��د  قناة  “وادي  ويعد 
، حيث ُعرف  واأك��ربه��ا  امل��ن��ورة  املدينة 
���س��ي��دن��ا ح��م��زة بن  اأه��ل��ه��ا ب�سيل  ع��ن��د 
عبداملطلب ر�سي اهلل عنه، كونه مير 
وم�سادر  ال�سهداء،  �سيد  منطقة  من 
هذا الوادي كثرية منها القريبة كتلك 
ال�سعاب والأودية املنحدرة من اجلبال 
واحلرات، ومنها البعيدة مثل وادي وّج 

بالطائف .
العربية  القبائل  م��ن  العديد  ون��زل��ت 
الرانوناء”  “وادي  ����س���ف���اف  ع���ل���ى 
ب��امل��دي��ن��ة امل���ن���ورة، ح��ي��ث اأر���س��ى دعائم 
ال��ت��ط��ور احل�����س��اري، وظ��ّل��ت �سفافه 
بال�سكان حتى عهد  وع��ام��رة  م��زده��رة 
ال��ع�����س��ر ال��ن��ب��وي، ح��ي��ث ام��ت��دت اإليه 
منازل بع�ص القبائل الأخرى، ف�سغلت 
معظم اأجزاء الوادي حتى كانت املزارع 
تغطي اأجزاء كبرية من م�ساره، ووادي 
الرانوناء يف اجلهة اجلنوبية الغربية 
بحرة  امل��ع��روف��ة  احل���رة اجلنوبية  م��ن 

�سوران .
“وادي  اجلنوبية  احل���رة  اأودي����ة  وم��ن 
�سفافه  ع��ل��ى  ن��زل��ت  ال���ذي  مهزور” ، 
وق���ام���ت ح�سارة  ال��ق��دمي��ة،  ال��ق��ب��ائ��ل 
اأجزاء  م��ن  مهماً  ج���زءاً  ك��ان��ت  عريقة 
الإ�سلم،  قبل  املنورة  املدينة  ح�سارة 
وذكر هذا الوادي يف الأحاديث النبوية 

ال�سريفة.
“وادي  وت�����س��م امل��دي��ن��ة امل��ن��ورة اأي�����س��اً 
�سعبة  ب���اأن���ه  ع����رف  ال�����ذي  مذينب” 
م��ن ب��ط��ح��ان، وذل����ك لحت����اد م�سادر 
اإ�سافة  الأج������زاء  اأك����ر  يف  م��ي��اه��ه��م��ا 
بوادي  بالت�سال  ال���وادي  انتهاء  اإىل 
بطحان بالقرب من املد�سونية، ليكّونا 
وادي بطحان الذي ينتهي اإىل ال�سمال 
الغربي من املدينة املنورة حيث يلتقي 
جممع  اإىل  وم��ن��ه��ا  ال��ع��ق��ي��ق  ب������وادي 

الأ�سيال. 

املدينة املنورة .. اإرث اإ�صلمي يفوح بعبق النبوة ويج�صد عظمة الر�صالة

•• الريا�ض-وام:

تتبواأ املدينة املنورة مكانة عظيمة يف اأفئدة امل�ضلمني، ملا حتمله 
اهلل  -�ضلى  �ضول  الَرّ مدينة  فهي  بارز،  وتاريخي  ديني  اإرث  من 
املر�ضلني  اأف�ضل  على  الوحي  نزول  اأماكن،  واأحد  و�ضلم-  عليه 
التقاء  ومكان  الإمي��ان،  اأ�ضحاب  وموطن  الإمي��ان،  نبع  وهي   ،
املهاجرين والأن�ضار، منها �ضَعّ نور الهداية، واإليها هاجر ر�ضول 
 ، و�ضلم-  عليه  اهلل  -�ضلى  حياته  اآخر  عا�ض  وفيها  الرحمة، 
وفيها ُدفن، ومنها ُيبعث، وفيها قربه �ضلوات اهلل و�ضالمه عليه، 
خري  وجعلها  لها  وف�ضّ اهلل  فها  �ضَرّ التي  املباركة  املدينة  وهي 

البقاع بعد مكة املكرمة.
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عقب  لبنان  مب��غ��ادرة  رغبتهم  ع��ن  ع���ربوا  الفنانني  م��ن  كثري   •
انفجار املرفاأ، فهل تفّكر مثلهم؟

ول  الَنَف�ص،  حتى  منا  �سرقوا  ولكنهم  ك��ث��رياً،  بلبنان  متم�سك  اأن��ا   -
تركوه  ال��ذي  م��ا  البلد.  ه��ذا  يف  م�ستقبل  اأو  طموح  اأو  فرحة  يوجد 
لنا لكي نبقى فيه. نحن نتعلّق بلبنان لأنه بلد اأجدادنا واأهلنا، واأنا 
اأفتخر لكوين لبنانياً، ولكن ال�سيا�سة فيه جعلتنا ن�سعر بال�سمئزاز 
واأو�سلتنا اإىل مرحلة التفكري مبغادرة الوطن، وهذا التفكري الذي 

ما كان يفر�ص اأن نفكر به اأبداً.
عائلك؟ مع  باملغادرة  تفكر  اأنك  • يبدو 

- نعم.
ال�ستقرار؟ قررت  بلد  اأي  • ويف 

اأق���رر حتى الآن. فكرة  اآخ���ر. مل  اأي بلد  اأو  اع���رف. رمب��ا م�سر  - ل 
املغادرة واردة، ولكنها لي�ست حا�سمة.

اللبنانية؟ اجلن�سية  جانب  اإىل  اأخرى  جن�سية  حتمل  • األ 
- كل.

• كلمك هذا يعني اأنك ت�سجع الفنانني الآخرين على ال�سفر واأن 
قرارك لي�ص جمرد )ف�سة خلق(؟

- هذا القرار يرتبط بظروف كل فنان، وبح�سب ما متليه عليه. ل 
اأ�سجع حتى نف�سي على ترك  اأي فنان على مغادرة لبنان ول  اأ�سجع 
ن�ساأت وكربت وتربيت فيه، وكل نقطة من  الذي  الأم،  بلدي  لبنان، 
ترابه ترتبط بذكرى عندي، لكن ل اأعرف ماذا ميكن اأن يقال يف ظل 
الظروف ال�سعبة التي منر بها، اأو ما الذي يريده منا حكام لبنان، 
وما هي خمططاتهم، وهل يريدون اأن يغادر كل اللبنانيني الوطن، 

وهل يريدون اأن يحكموا احلجر! فليفعلوا ذلك.
لبنان؟ يف  ولل�سيا�سيني  اللبناين  لل�سعب  تقول  اأن  تريد  • ماذا 

- لل�سيا�سيني اأقول منحناكم فر�سة ملدة 30 اأو 40 عاماً لكي تقوموا 
باإ�سلحات ولي�ص يوماً اأو يومني.

 كنت طفًل واأنتم كنتم يف ال�سلطة، واليوم اأنا اأب ولدي اأطفال ومل 
نتقدم، بل عدنا 40 عاماً اإىل الوراء.

اأنتم  اإل   كل دول العامل تتقدم وتتطور وتفكر يف م�سلحة �سعوبها، 
ال�سخ�سية،  مل�ساحلكم  �سوى  تهتمون  ول  فقط  بجيوبكم  تفكرون 
وكم تريدون اأن ت�سرقوا وتنهبوا وتقتلوا وت�سردوا. طفح الكيل. اأما 
لل�سعب اللبناين، فاأقول اأنت حتملت مثل هوؤلء احلكام، ومن حقك 

اأن تثور واأن ت�ستم ال�سيا�سيني.
الأمم  يف  ال��ق��دوة  والأب  احل�سنة  النوايا  �سفري  من�سب  ت�سغل   •

املتحدة. ما هو دورك يف اأزمة كالتي مير فيها لبنان حالياً؟
اأ�سكر منظمة الأمم املتحدة التي منحتي اللقب، ولقد �ساركت يف   -
مداخلت عدة وقلت اإنه يجب اأن نحب بع�سنا واأن نت�ساند يف املحن، 
واأن نبتعد عن التفكري باأنانية، ولكن امل�سائب التي نعانيها يف لبنان، 

ل ت�سمح يل باأن اأقوم مبا هو اأكر.
الأزمة؟ هذه  يف  الفنانني  مبواقف  راأيك  • ما 

اأن يكون قريباً من معاناة  - بح�سب موقف كل فنان. اأهم �سيء 
النا�ص، ومن يتحدث عن وجع النا�ص، اأوؤيده ب�سكل مطلق، ومن 
يتحدث عن ال�سرقات التي اأقدمت عليها امل�سارف يف لبنان فاأنا 

معه اأي�ساً. كل ما يفعله الفنان اأو يقوم به اأو يعرّب عن وجع 
النا�ص وي�سب يف م�سلحتهم، اأنا معه، ومن يفعل عك�ص ذلك، 

فاأنا �سده.
اأخرى،  • بع�ص الفنانني يعلنون عن موقفهم مع فئة �سد 

األ ت���رى اأن���ه م��ن الأف�����س��ل اأن ت��ك��ون ر���س��ال��ة ال��ف��ن��ان وطنية 
وت�سب يف م�سلحة الوطن؟

- ط��ب��ع��اً. الأول����وي����ة ل��ل��وط��ن، ون��ح��ن منر 
ج�������داً. ممنوع  دق���ي���ق���ة  مب���رح���ل���ة 

م�سكلة  ل������لأح������زاب.  ال��������ولء 
اأنه منق�سم،  اللبناين  ال�سعب 
ول���ك���ن ال���وج���ع واح������د، واأن����ا 
اأ�ستوعب  اأن  اأ���س��ت��ط��ي��ع  ل 
مل  ال����وج����ع  الأمر.•  ه�����ذا 
اللبنانيني، بل زادهم  يوحد 

انق�ساماً؟
- هذا �سحيح.

ال����ظ����روف  ه������ذه  م���ث���ل  يف   •
الفنان  ي�سعر  ه��ل  الع�سيبة، 
اأن  اأم  العطاء  ي�ستطيع  ل  باأنه 
واج��ب��ه ال��وط��ن��ي ي��ف��ر���ص عليه 

اأن يقدم اأغاين وطنية؟
التح�سري  ب�������س���دد  اأن�������ا   -
اأن  واأمتنى  وطنية،  لأغنية 
تب�سر النور قريباً. اأمتنى 
الأزم�������ة  ه������ذه  ت�������زول  اأن 
اأزمة  نعي�ص  نحن  قريباً. 
ح�سل  ث����م  )ك������ورون������ا(، 
واأمتنى  امل���رف���اأ  تفجري 

قريباً،  الفرج  يحل  اأن 
ن�ساطنا  جن����دد  واأن 
الفرحة  ندخل  واأن 
النا�ص،  ق���ل���وب  اإىل 
الأمل  نعطيهم  واأن 

باحلياة وامل�ستقبل.

فار�ص كرم يح�صر 
الألبومه اجلديد

األبومه  اأغ��اين  ن�سف  حت�سريات  من  ك��رم  فار�ص  اللبناين  املطرب  انتهى 
اجل��دي��د، وي��ع��م��ل ح��ال��ي��اً لت�سجيل ب��اق��ي الأغ��ن��ي��ات، ح��ي��ث ي��وج��د يف اأحد 
الفرة  يف  لطرحه  متهيداً  اخ��ت��ي��اره،  �سيتم  م��ا  لت�سجيل  ال���س��ت��دي��وه��ات، 

املقبلة.
ال�سعراء واملوزعني  ويتعاون فار�ص، من خلل الألبوم، مع عدد كبري من 
وامللحنني منهم املوزع عمر �سباغ، وال�ساعر ف�سل اإ�سكندر، وامللحنان ف�سل 
الذي   ،"44:36" األبوم  ك��رم  اأعمال  اآخ��ر  وك��ان  اأ�سامة.  و�سليم  �سليمان، 
"حبك برم، وال�سارع  اأغانيه  اأغنية وحقق جناحاً كبرياً، ومن   12 ت�سمن 
و�سدقني  و�سمع،  وج��ع،  وقربك  حواليكي،  النا�ص  وك��ل  نولع،  وبدنا  كلو، 
واهلل  راح���وا،  اللي  ون�سيت  بالأبي�ص،  وطلت  ورم�ست،  اهلل،  وب��لد  �سعبة، 

عليك".
ال�سعودية،  اأقيم يف  ال��ذي  الغنائي  اأخ��ريا خ��لل حفله  تاألق  ك��رم  اأن  يذكر 
�سمن فعاليات مهرجان الريا�ص للعود، و�ساركه يف احلفل النجمان كارول 
العود  اأكرب جتمع عربي لعازيف  املهرجان  �سماحة، وم��روان خ��وري، و�سهد 
ن��وادر الأع���واد، واآخ��ر لأ�سهر م�سنعي  ال��دول، ومعر�ساً جمع  من خمتلف 

العود من خمتلف دول العامل.

دينا فوؤاد تبداأ ت�صوير 
)جمال احلرمي(

بداأت دينا فوؤاد ت�سوير امل�ساهد الأوىل من م�سل�سل )جمال احلرمي(، حيث 
وكاأنها  )امل��اك��ي��اج(  وب��دت يف  ج��دا عليها،  )ل��وك( خمتلف وجديد  ب�  تظهر 
تظهر فى دور �سيدة عجوز، اإذ خ�سعت لعمل ماكياج خا�ص و�سعب لإتقان 

جت�سيد �سخ�سيتها داخل امل�سل�سل.
واأعربت عن �سعادتها ببدء ت�سوير امل�سل�سل الدرامي، وقامت بن�سر �سورة 
لها عرب ح�سابها ال�سخ�سي على موقع تبادل ال�سور والفيديوهات الق�سرية 
)ان�ستغرام(، بلوك ال�سخ�سية التى جت�سدها خلل ال�سياق الدرامي للعمل، 
احلرمي...  جمال  م�سل�سل  اهلل...  على  توكلنا  اهلل  )ب�سم  عليها:  وكتبت 

م�سل�سل عن اجلن والدجل وال�سعوذة ماأخوذ من ق�س�ص حقيقية(.
وتراهن دينا فوؤاد على جناح العمل ب�سورة كبرية، وقت عر�سه، حيث يعد 
و�سكله  بفكرته  املختلفة  الدرامية  الأعمال  احل��رمي( من  م�سل�سل )جمال 
اإط��ار من الرعب وعامل اجلن والعفاريت واجلثث  وم�سمونه، وي��دور فى 

واملقابر، ومن املتوقع اأن يح�سد الكثري من الإ�سادات.
يذكر اأن امل�سل�سل بطولة نور، وخالد �سليم، واإ�سلم جمال، وفرا�ص �سعيد، 
وحازم �سمري، وكرمي عبداخلالق، ورنا رئي�ص، وحممد �ساهني، ومن تاأليف 

�سو�سن عامر، واإخراج منال ال�سيفي.

بني اأ�ضرار املا�ضي وعالقاته التي ل متوت، وغمو�ض احلا�ضر املليء باحلب والغدر والت�ضويق، 
تدور اأحداث الدراما الجتماعية " دانتيل " ح�ضريًا على "�ضاهد VIP". ما الذي يجمع 
متقّلبة  اأح��داث  وجه  يف  ي�ضمد  اأن  بينهما  القدمي  للحب  ميكن  وهل   ، ومرينا  يو�ضف  بني 

ومليئة باملوؤامرات والغدر واخليانة؟ .

و تقول الفنانة اللبنانية �سريين عبد النور : "حتاول مرينا اأن تواجه 
اأوت��َي��ْت م��ن ق��وة، وذل��ك رغ��م امل�ساعب والتحديات".  احل��ي��اة بكل م��ا 
حّد  اإىل  ت�سبهني  "مرينا  امل�سل�سل:  يف  دوره��ا  وا�سفًة  �سريين  وتتابع 
بعيد، فهي م�سممة اأزياء تهوى املو�سة وحتاول طوال مراحل العمل 

اأن تبقى قويًة واأن تدافع عن حلمها متم�ّسكة بحبها حتى النهاية".
م��ن ج��ان��ب��ه ي��و���س��ح ال��ف��ن��ان حم��م��ود ن�����س��ر اأن ال��ع��م��ل ي��ق��دم ق�سة 
دور  "األعب  ن�سر:  وي�سيف  وال��ن��ج��اح.  احل��ب  ق��وام��ه��ا  اجتماعية 
يو�سف الذي يجد نف�سه م�سطراً ملواجهة ما�سيه جم��ّدداً، وذلك 
تعود  التي  املا�سي  عليه حكايا  تفر�سها  ا�ستثنائية  �سمن ظروف 

اإليه على نحٍو مفاجئ."
ي�سبهه،  ل  واق��ع  اأم��ام  نف�سه  يو�سف  "يجد  ن�سر:  ويتابع 
اإ����س���راره على  اأن  غ��ري  ال��ه��رب،  في�سعف حم����اوًل 
ال��ت��م�����س��ك ب���اجل���زء اجل��م��ي��ل ال����ذي ي��ح��ب��ه من 
ما�سيه يدفعه للعودة والإ�سرار على امل�سي 
عائلته."  اإرث  على  للحفاظ  �سعياً  قدماً 
�سراعاً  يو�سف  "يعي�ص  ن�سر:  ويختم 
بني ما يفر�سه عليه عقله وما ميليه 
عليه قلبه، فلمن �ستكون الغلبة؟ اأدعو 

امل�ساهدين لكت�ساف ذلك باأنف�سهم."
امل���خ���رج املثنى  ال�����س��ي��اق، ي��و���س��ح  يف ه���ذا 
اجتماعية  درام��ا  يقدم  "العمل  اأن  �سبح 
ال�سكل  م���ن ح��ي��ث  ب��ط��ري��ق��ة خم��ت��ل��ف��ة 
هدفنا  "كان  وي�����س��ي��ف:  وامل�سمون". 
بر�سي  ع�����س��ري  ع��م��ل  اإىل  ال���و����س���ول 
اأن  املثنى  ويعترب  العربي."  اجل��م��ه��ور 

من  العمل  يتمكن  اأن  العمل" اآمًل  يف  الأبرز  احلّيز  ميتلك  "احلب 
اإيجاد طريقه اإىل قلوب امل�ساهدين.

بدوره يعترب املنتج جمال �سنان م�سل�سل " دانتيل " اأحد اأبرز امل�ساريع 
العمل  "يتمتع  وي�سيف:  و�سفه؛  حّد  على  قّدمها،  التي  الجتماعية 
بخ�سو�سية لفتة ترتكز على ثلثة عنا�سر هي: قوة الق�سة، وتاأّلق 
واأث��ر جائحة  الراهن  الو�سع  تاأثري  املمثلني، وج��راأة الطرح." وح��ول 
كورونا على عر�ص العمل يف هذا التوقيت، يو�سح جمال �سنان: "يف ظل 
الأزمات التي حتيط بنا، حاولنا اأن نفتح متنّف�ساً للم�ساهدين، اأمًل اأن 
يجدوا يف اأحداث العمل مادًة ممتعة تبعدهم قليًل عن الأزمات التي 
نعي�سها." وختم �سّنان: "اآمل اأن ينال " دانتيل " اإعجاب اجلمهور الذي 

."VIP ينتظر العمل ب�سوق ح�سرياً عرب من�سة "�ساهد
VIP"، م��ن الح���د اىل  "�ساهد  ع��ل��ى  " ح�����س��ري��اً  " دان��ت��ي��ل  ي��ع��ر���ص 
اخل��م��ي�����ص، وه���و م��ن ب��ط��ول��ة: ���س��ريي��ن ع��ب��د ال��ن��ور ، حم��م��ود ن�سر ، 
مكي،  زينة  كنعان،  اأب��ي  �ساره  دانييل،  نقول  داوود،  نهلة  ح��داد،  �سلوم 
و�سام فار�ص، اإيلي مري، تاتيانا مرعب، ناتا�سا �سوفاين، اأن�ص طيار، 
�سليم �سربي، �ساندي فرح، هند خ�سرة، �سربل زيادة، رميوندا عازار، 

واآخرين. اإخراج: املثنى �سبح.

خمتلفة بطريقة  اجتماعية  "دانتيل" دراما 

فكرة املغادرة واردة، ولكنها لي�ضت حا�ضمة

وائل ج�صار: اأفتخر لكوين لبنانيًا، ولكن 
ال�صيا�صة فيه جعلتنا ن�صعر باال�صمئزاز

يوا�ضل الفنانون يف لبنان التعبري عن غ�ضبهم و�ضخطهم بعد انفجار مرفاأ بريوت، خ�ضو�ضًا واأن 
الفاجعة كانت كبرية جدًا، وطالت كل النا�ض من دون متييز... كما كان لبع�ض الفنانني ن�ضيبًا 

منها يف ممتلكاتهم واأرزاقهم، عدا تعر�ض البع�ض منهم لإ�ضابات ج�ضدية.
الفنان وائل ج�ضار، ان�ضم اإىل الفنانني الذين يفكرون بالهجرة، بعدما و�ضل اإىل قناعة، ك�ضف 
عنها عرب )الراي( بعدما )طفح الكيل(، اأن ل م�ضتقبل لأولده يف وطن، يحكمه الف�ضاد، 
�ضرقت م�ضارفه اأموال النا�ض، ول يرتدد �ضيا�ضيوه عن اإفقار النا�ض اأو حتى الت�ضبب 
بقتلهم.ولكن وائل ج�ضار، ل يلبث اأن يتمنى اأن تتغري الأو�ضاع نحو الأف�ضل، وهو 
ب�ضدد التح�ضري لأغنية وطنية جديدة، �ضوف يطرحها خالل الفرتة القريبة 

املقبلة.
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 ... واأن����ع����ام  خ���ر  ع��ط��ان��ا  اهلل 

 .... وال��ه��ام  امي���ان  عطانيا  ياللي 

.... اأح����ام  ج��ن��ة  ���ص��ارت  وال���ي���وم 

 .... وان��غ��ام  تخطيط  ال��وط��ن  ودام 

 .... وا����ص���ام  ع���ز  ت���ط���ور  دول�����ة 

 .... ب��االن��ع��ام  متهني  وال�����ص��ع��ب 

واحل����م����د ل����ه واج�������ب ع��ل��ي��ن��ا

عطينا ال���ظ���ايف  ف�����ص��ل��ه  وم����ن 

ت����زخ����ر ب���ف���ل وي��ا���ص��م��ي��ن��ا

ب��ه��ي��ن��ا وب�����ه  وت�����زخ�����رف  زان 

ب��ن��ي��ن��ا دول���������ة  االمم  ب������ني 

ال�����ص��ن��ي��ن��ا ه�����ذي  يف  وم����رت����اح 

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

م عاد نبغى من االيام �صحكة حجاج :

         كايف عليها .. ترجعنا )ن�صافح بع�ض( !

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

ريــتـ�يــت
 

كلمة اأحبك لها تاأثري واإح�ضا�ض غري

لكّن الفعال تثبت �ضدق مدلولها

و ت�ضرفاتي تقول اإين اأحبك كثري 

 يعني ماهو لزم اإين دامي اآقولها ..

******

ال�ضباح اللي اأح�ض اأنه �ضباح

ما يزين ال بوجهك يا حلو 

كلنا خليفة
اأج��م��ل اإم���ن ال��ع��ي��د ه����ذا.. ي���وم ق��ال��وا يقبل

يكمل خ��ل��ي��ف��ة  ���ض��وف��ة  م���ع  ال��ع��ي��د  ان  واهلل 
ع����ني حت���ظ���ن ك����ل غ������ايل ع���ن���ده���ا ل����و مل��ح��ة

ب�ضحة.. واه����و  ���ض��ف��ن��اه  ل  ال��ل��ح��ظ��ات  اأج��م��ل 

عبداهلل العكربي
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