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نوع حمدد من العنب يطيل
العمر ..ويخفف الوزن

العنب لذيذ ،وعالوة على ذلك فهو ي�ساعد الب�شر يف �إطالة �أعمارهم،
مع التمتع ب�صحة جيدة يف هذه ال�سنوات ،بح�سب موقع �أمريكي.
وذك��ر موقع " "womansworldالأمريكي ال��ذي يعنى ب�ش�أن
املر�أة� ،أن العديد من الدرا�سات �أظهرت �أن العنب وال �سيما نوع "عنب
امل�سكدين" �أو "عنب امل�ستنقعات" يرتبط ب�إطالة العمر.
وم��وط��ن ه��ذ العنب يقع يف اجل��زء اجل�ن��وب��ي ال�شرقي يف الواليات
املتحدة ،ويعد من الفواكه اخلارقة ،فـ 16حبة منه حتتوي على 55
�سعرة حرارية غنية بالعنا�صر املغذية ل�صحة �أف�ضل.
وتطرقت درا��س��ة ن�شرت حديثا يف جملة "م�ضادات الأك�سدة" �إىل
الفوائد الغذائية يف "عنب امل�سكدين"� ،إذ �إن��ه يحتوي على جزئيات
ت�ع��زز ال�صحة ،مثل م��ادة البوليفينول م�س�ؤولة ع��ن تخفيف حدة
االلتهابات يف اجل�سم.
وت�ساعد ه��ذه امل��ادة �أي�ضا يف خ�سارة ال��وزن وتقلي�ص خطر الإ�صابة
مب��ر���ض الباركن�سون واحل �ف��اظ على �صحة ال�ق�ل��ب ،وكلها عنا�صر
مهمة للحفاظ على عمر �أطول .ويحتوي العنب على حم�ض الغاليك
وحم�ض الإي�لاغ�ي��ك ،وه��ي م���ض��ادات للأك�سدة التي �أظ�ه��رت ب�أنها
حت�سن �صحة العظام وتكافح �شيخوخة اجللد املبكرة.
ّ

علماء يحددون �أعرا�ض
�أوميكرون ال�شائعة

اكت�شف علماء �أبرز الأعرا�ض ال�شائعة لـ"�أوميكرون" بعد درا�سة 78
�أل��ف حالة �أ�صيبت مبتحور فريو�س كورونا اجلديد ،ح�سب ما ذكر
موقع "ديلي بو�ست" الربيطاين.
وقال اخلرباء �إن النتائج تك�شف �أن لأوميكرون �أعرا�ضا خمتلفة عن
املتحورات ال�سابقة لـ"كوفيد ،"-19م�شريين �إىل �أنها متيل �إىل �أن
تكون �شبيهة ب�أعرا�ض نزالت الربد.
وتعرف املتحورات ال�سابقة ب�أنها تثري �أعرا�ضا مثل احلمى وفقدان
حا�ستي التذوق وال�شم و�صداع الر�أ�س.
الآن يقول العلماء �إن �أوميكرون يثري �أعرا�ضا �أ�شبه بنزالت الربد� ،أي
حكة يف احللق و�سيالن الأنف والعط�س و�صداع الر�أ�س.
كما �أبلغ بع�ض امل�صابني باملتحور اجلديد عن التهاب يف احللق وتعرق
ليلي� .أما الأطباء يف جنوب �إفريقيا فقد ح��ددوا عر�ضا �شائعا �آخر،
وه��و �آالم يف الظهر .ووفقا ملنظمة ال�صحة العاملية�ُ ،سجلت حاالت
�إ�صابة باملتحور �أوميكرون ،الذي اكت�شف لأول مرة يف جنوب �إفريقيا
ال�شهر املا�ضي ،يف �أكرث من  70دولة.

يد روبوتية قوية ودقيقة
ط��ورت ي��د �آل�ي��ة قوية مب��ا يكفي ل�سحق ال�ع�ب��وات املعدنية ب�سهولة،
ودقيقة ال�ستخدامها يف الإم�ساك مبلقطني.
وف��ق مهند�سني م��ن جامعة �أج��و الكورية اجلنوبية ،يدمج اجلهاز
مكونات احلركة �سريعة اال�ستجابة ،لأداء مهام متنوعة مثل �إم�ساك
بي�ضة ،و�سحق عبوات معدنية� ،أو ا�ستخدام مق�ص.
ومي�ك��ن وف��ق املهند�سني ا��س�ت�خ��دام ال�ي��د يف جم ��االت خمتلفة مثل
الإل�ك�ترون�ي��ات لتثبيت رق��ائ��ق كمبيوتر �صغرية على ل��وح��ة دوائر
كهربائية.
وقال الباحثون �إن اليد اجلديدة "�إلدا" تتميز بالرباعة وقوة �أطراف
الأ�صابع والتحكم واملتانة والكلفة املنخف�ضة.
تتيح مفا�صل اليد  15درجة من حرية احلركة ،وبها �إ�صبع ميكنه
بذل قوة مقدارها  34نيوتن ،وح�سا�سية عالية متكنها من قطع ورقة
باملق�ص ب�شكل �سليم.
وميكن ربطها ب��الأذرع الروبوتية احلالية دون �أج��زاء �إ�ضافية ،مثل
ال�ساعدين ،وفق �صحيفة ديلي ميل الربيطانية.

حمول يحول جهاز
الآيباد �إىل م�سرح منزيل
� �ص �م �م��ت � �ش��رك��ة ن ��ون ��دا حم� ��ول يقوم
بتحويل منفذ  USB-Cاخلامل �إىل
م �ن �ف��ذ  HDMIل �ت �ح��وي��ل الأج� �ه ��زة
املحمولة �إىل �أجهزة عر�ض منزلية.
وي�أتي املحول م��زودًا بكابل قابل للطي
خ��ا���ص ب��ه ،مم��ا مي�ن��ح امل��رون��ة واحلرية
لتو�صيل ج�ه��از ال�ع��ر���ض �أو ال�شا�شة �أو
التلفزيون بجهاز �آيباد �أو ماك بوك �أو
كمبيوتر حممول يعمل بنظام ويندوز �أو
هاتف �أندرويد.
وي��دع��م امل�ح��ول ت�شغيل مقاطع فيديو
 4K UHDب�سرعة  60هرتز بدون
وم�ي����ض �أو ت ��أخ�ير ع�ل��ى الإط�ل��اق ،مما
يتيح لك نقل �أجهزتك املحمولة ونقل
املحتوى منها �إىل �شا�شات �أكرب وت�صميم
م�سرح منزيل.
و��س��واء ك��ان ً
عر�ضا تقدمي ًيا مكتب ًيا �أو
ن��دوة �أو عملاً يوم ًيا �أو حفلة م�شاهدة
فيلم �أو ليلة ريا�ضية �أو لعبة فورتنايت،
مينحك هذا املحول القدرة على م�شاهدة
ما ترغب به على �شا�شة كبرية ،بح�سب
موقع يانكو ديزاين.
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فيتامني بي  12والزهامير..
هكذا يقينا من املر� ض!

�إعالن موعد �إطالق
نا�سا لتلي�سكوب
يدر�س بداية الزمان

يعترب مر�ض الزهامير ا�ضطراب ًا ع�صبي ًا تقدمي ًا يعمل على
حتييد خاليا املخ و�إ�ضعاف وظائفه والت�أثري على الذاكرة
وهو ال�سبب الأكرث �شيوع ًا للخرف ،فيما ال زالت الأبحاث
م�ستمرة يف �إيجاد عالج فعال �ضده .فقد وجد فريق من
الباحثني يف جامعة ديالوير الأمريكية م�ؤخر ًا دلي ًال على
فعالية فيتامني "بي  "12يف الوقاية من مر�ض الزهامير
و�إب��ط��اء ت��ط��وره ،وف��ق م��ا ن�شرت ع��دة م��واق��ع �أجنبية.
و�أو�ضحت الدرا�سة �أن �أدمغة الب�شر امل�صابني ب�ألزهامير
تعاين من تراكم بروتني ي�سمى "�أميلويد بيتا" ،الأمر
الذي يرتك ت�أثريات �سامة يف اخلاليا.
كذلك ،الحظ الفريق �أن تراكم الأميلويد بيتا يف �أدمغة
بع�ض الديدان ال�صغرية التي تعي�ش يف الرتبة وت�سمى
 ،C. elegansي�ؤدي �إىل �إ�صابتها بال�شلل يف غ�ضون
� 36ساعة من و�صولها �إىل مرحلة البلوغ.
واق"
"ت�أثري ٍ
�إىل ذل��ك ،قام الفريق بتغذية بع�ض من هذه الديدان
ب�ب�ك�ت�يري��ا الإ� �ش��ري �ك �ي��ة ال�ق��ول��ون�ي��ة ال �ت��ي حت �ت��وي على
م�ستويات عالية من فيتامنيبي  ،12والحظوا �أن هذه
البكترييا كان لها ت�أثري واقٍ من ال�شلل.
وقالت الربوف�سورة جي�سيكا تاني�س ،الباحثة الرئي�سية
يف ال��درا� �س��ة �إن ��ه "عندما �أع�ط�ي�ن��ا ف�ي�ت��ام�ين ب��ي 12
للديدان التي كانت تعاين من ت��راك��م الأميلويد بيتا
يف الدماغ ،حدث ال�شلل ب�شكل �أبط�أ بكثري من املتوقع،
وهذا الأمر �أكد لنا فعالية فيتامني بي  12يفالت�صدي
للزهامير".
كما� ،أ�ضافت" :الحظنا �أن الديدان التي ح�صلت على
جرعات من فيتامني بي  12كان لديها م�ستويات طاقة
�أعلى و�ضغط�أك�سدة �أقل يف خالياها".
ال عالج فعا ً
ال حالي ًا
وت��اب�ع��ت ت��ان�ي����س" :يف ال��وق��ت احل ��ايل ،ال ي��وج��د عالج
فعال ملر�ض الزهامير .هناك عوامل معينة ال ميكنك
تغيريها ،ال ميكنكتغيري حقيقة تقدمك يف العمر ،وال
ميكنك تغيري اال�ستعداد اجليني ملر�ض الزهامير .لكن
ال�شيء الوحيد الذي ميكنك التحكم فيه هو ما ت�أكله.
�إذا ا�ستطاع النا�س تغيري نظامهم الغذائي �سي�ساعدهم
ذلك على الت�صدي للمر�ض �إىل حد بعيد".
و�أ�شار الباحثون �إىل �أنه من �أهم امل�صادر التي حتتوي
على فيتامني ب��ي  12كبد البقر وامل �ح��ار والأ�سماك
واللحوم والدواجنوالبي�ض واحلليب ومنتجات الألبان
الأخرى ،وبع�ض حبوب الفطور.

ال�����ط�����ه�����ي
و ا لتنظيف
ق��������د ت���ق���ي���ك
م���������ن م�����ر������ض
"الزهامير"
ازداد ع��دد الأ�شخا�ص
امل � � �� � � �ص � ��اب �ي��ن مب� ��ر�� ��ض
الزهامير ب�شكل ملحوظ يف
ال�سنوات الأخرية ما دفع مبنظمة
ال�صحة العاملية �إىل التحذير م��ن �أن هذا
العدد من املحتمل �أن ي�صل بحلول عام 2060
�إىل نحو � 3أ�ضعاف العدد احلايل.
ووف �ق �اً ل�صحيفة "�إك�سربي�س" الربيطانية،
ت�شري درا�سة جديدة �إىل �أن بع�ض الأعمال املنزلية
ق��د ت�ك��ون فعالة �أي���ض�اً يف تقليل خماطر الإ�صابة
بهذا املر�ض .و�شملت الدرا�سة  716رج� ً
لا و�سيدة يف
ال�سبعينات وال�ث�م��ان�ي�ن��ات م��ن ال�ع�م��ر ،وغ�ي�ر م�صابني
بالزهامير .و�أج� ��اب امل���ش��ارك��ون ع��ن ا��س�ت�ط�لاع للر�أي
لبحث �أي م�شكالت �صحية يعانون منها ومدى قيامهم
مبمار�سة الريا�ضة ،والنظام الغذائي ال��ذي يواظبون
عليه ،والأعمال املنزلية التي اعتادوا على القيام بها �إن
وجدت .ووجدت الدرا�سة �أن هناك � 5أعمال منزلية ثبت
�أنها ت�ساعد يف درء مر�ض الزهامير �إذا جرى القيام بها
كثرياً ب�شكل ٍ
كاف ،حيث �إنها ارتبطت ب�شكل كبري بكرب
حجم الدماغ وتقوية الإدراك.
وه��ذه الأع�م��ال ه��ي التنظيف وترتيب امل�ن��زل والطهي
والب�ستنة والأعمال املنزلية الثقيلة (مثل غ�سل ال�سجاد
�أو احلوائط �أوطالء الغرف).
وق ��ال امل ��ؤل��ف الرئي�سي ل�ل��درا��س��ة ،ال��دك�ت��ور �آرون �إ�س
ب��وخ�م��ان ،الأ��س�ت��اذ امل���ش��ارك لعلوم الأع���ص��اب يف املركز
الطبي بجامعة را���ش يف �شيكاغو" :الن�شاط البدين
ي��رت�ب��ط ب�شكل ك�ب�ير ب ��إب �ط��اء م �ع��دل ال �ت��ده��ور املعريف

املرتبط بال�شيخوخة .وت�شري نتائجنا �إىل �أنالأ�شخا�ص
يف الثمانينات من العمر الذين ال ي�ستطيعون القيام
ب��ال�ت�م��اري��ن ال��ري��ا��ض�ي��ة ميكنهم �أن ي �ت �ف��ادوا الإ�صابة
بالزهامير منخالل القيام بالأعمال املنزلية"
 .و�أ�� �ض ��اف" :لي�س ع�ل�ي��ك احل���ص��ول ع�ل��ى ع���ض��وي��ة يف
��ص��ال��ة الأل �ع��اب ال��ري��ا��ض�ي��ة� .إذا ق�م��ت بب�ساطة بزيادة
حركتك باملنزل وحر�صت على غ�سل الأطباق والطهي،
ف�ست�ستفيد ب�شكل كبري " .و�أ�شار بوخمان �إىل �أن الأعمال
املنزلية مبثابة "مترين للدماغ" للت�صدي للزهامير.
من جهته ،قال الدكتور نوح كوبلين�سكي ،ال��ذي �شارك
�أي�ضاً يف الدرا�سة" :يعرف العلماء بالفعل �أن التمارين
الريا�ضية لها ت�أثري �إيجابي على الدماغ ،لكن درا�ستنا
هي الأوىل التي تظهر �أن الأم��ر نف�سه قد ينطبق على
الأعمال املنزلية".
و�أ� �ض��اف�" :إن فهم كيفية م�ساهمة الأ��ش�ك��ال املختلفة
من الن�شاط البدين يف �صحة الدماغ �أمر بالغ الأهمية
لتطوير ا��س�ترات�ي�ج�ي��ات للحد م��ن خم��اط��ر التدهور
املعريف واخلرف لدى كبار ال�سن".

البي�ض يرفع خطر الإ�صابة
ب�سرطان الربو�ستاتا
ك�شفت درا�سة حديثة �أوردت نتائجها �صحيفة تاميز �أوف �إنديا ،كيف �أن البي�ض،
الذي يعد ج��زءًا من نظامنا الغذائي اليومي ،ميكن �أن يزيد من خطر الإ�صابة
ب�سرطان الربو�ستاتا بن�سبة كبرية.
وقد �أثبتت الدرا�سة� ،أن الإفراط يف تناول عن�صر الكولني املوجود يف البي�ض ميكن
�أن يزيد من خطر الإ�صابة ب�سرطانالربو�ستاتا بن�سبة  .70%ووجدت الدرا�سة
�أن الكولني موجود برتكيزات كبرية يف خاليا �سرطان الربو�ستاتا.
بروتني الكولني عن�صر غذائي �أ�سا�سي يلعب دو ًرا حيو ًيا يف احلفاظ على ال�سالمة
الهيكلية لغ�شاء اخللية ،وهو مهم للنقل الع�صبي ومنو الدماغ ،وي�شارك � ً
أي�ضا يف
تعديل التعبري اجليني.
اال��س�ت�ه�لاك ال�ي��وم��ي امل��و��ص��ى ب��ه م��ن ال�ك��ول�ين ه��و ح��وايل  450جم��م يف اليوم
للبالغني ،وه��ي الكمية امل��وج��ودة يف ث�لاث بي�ضات .وتعترب اللحوم والدواجن
واحلليب � ً
أي�ضا م�صادر غنية بالكولني.
مت فح�ص م�ستويات الكولني للمر�ضى الذين مت ت�شخي�ص �إ�صابتهم ب�سرطان
الربو�ستاتا .لكن �أ�سلوب حياتهم يف املا�ضي ،ونظامهم الغذائي ،ومدى ن�شاطهم
مل ي�ؤخذ يف االعتبار .وبالتايل ،لي�س من املمكن �إلقاء اللوم على طعام معني يف
خماطرالإ�صابة بال�سرطان متا ًما.

�أك ��د ب�ي��ل ن�ي�ل���س��ون ،م��دي��ر وكالة
الف�ضاء الأمريكية "نا�سا" �أم�س
الأول اجلمعة �أن املقرر �أن تنفذ
حم ��اول ��ة لإط� �ل��اق التلي�سكوب
ال �ف �� �ض��ائ��ي ج �ي �م ����س وي � ��ب ،يوم
اجل �م �ع��ة امل �ق �ب��ل  24دي�سمرب،
ع�شية عيد امليالد.
وم��ن امل��رت�ق��ب �أن ي��رف��ع �صاروخ
�أوروب � � � � ��ي م� ��ن ط � � ��راز "�أريان"
ال �ت �ل �ي �� �س �ك��وب �إىل ال �ف �� �ض��اء من
غ ��وي ��ان ��ا ال �ف��رن �� �س �ي��ة ب� ��أم�ي�رك ��ا
اجلنوبية.
وي� ��ب ال � ��ذي ب �ل �غ��ت ت�ك�ل�ف�ت��ه 10
م� �ل� �ي ��ارات دوالر ،ي �ع ��د خليفة
للتلي�سكوب هابل الف�ضائي ،كان
من املفرت�ض �أن ينطلق ال�سبت،
لكنه واج ��ه م�شكلة فنية خالل
اال�ستعدادات للإطالق ،مما �أ�سفر
عن ت�أخري الإط�لاق لأربعة �أيام.
ث��م تعني �إ� �ص�لاح خلل فني على
منت ال�صاروخ ،مما �أجل الإطالق
ليومني �آخرين.
وواف � � � � ��ق م � �� � �س � ��ؤول� ��و ال� �ف� ��� �ض ��اء
الأم�يرك �ي��ون والأوروب� �ي ��ون على
اجلمعة كموعد ل�ل�إط�لاق ،بعد
�آخر جولة من الفحو�ص.
وي �ت��وق��ع ن�ي�ل���س��ون وج � ��ود ح�شد
�أ� �ص �غ��ر �أث� �ن ��اء الإط �ل ��اق ،ب�سبب
مو�سم الأع�ي��اد ،وينتظر �أن يبد�أ
الإط�لاق ال�ساعة � 7:02صباحا
بالتوقيت املحلي.
ون �ق �ل��ت الأ� �س��و� �ش �ي �ت��د ب��ر���س عن
نيل�سون قوله" :لأنها ع�شية عيد
امل�ي�لاد ،كل ال��وف��ود التي ك��ان من
املنتظر ح�ضورها تبخرت" ،و�أ�شار
�إىل �أن ف��ري��ق نا�سا واملتعاقدين
م �ع��ه ع � ��دده �أي �� �ض ��ا ق� ��ل" ،لكنه
�سيكون هناك".
بعد ت��أخ��ر �سنوات ،م��ن امل�ق��رر �أن
يفح�ص وي ��ب يف ب��داي��ة الزمن،
ح� �ت ��ى وق� � ��ت ت �� �ش �ك �ي��ل ال� �ن� �ج ��وم
واملجرات.
وت� �ت� ��� �ش ��ارك ن ��ا� �س ��ا م� ��ع وكالتي
الف�ضاء الأوروب �ي��ة وال�ك�ن��دي��ة يف
هذا امل�شروع ال�ضخم.

جديد م�أ�ساة هوليوود ..هاتف
�أليك بالدوين مطلوب لل�شرطة

ح�صل ال�شرطيون املكلفون التحقيق يف ق�ضية مقتل مديرة الت�صوير يف
فيلم "را�ست" على الإذن مب�صادرة الهاتف الذكي ،لبطل العمل ومنتجه
املمثل الأمريكي �أليك بالدوين.
وك��ان بالدوين يتمرن على �أح��د م�شاهد الفيلم مع مديرة الت�صوير
يف فيلم الو�سرتن ،هالينا هات�شينز عندما وقعت امل�أ�ساة يف � 21أكتوبر
املا�ضي يف مزرعة يف �سانتا يف والية نيو مك�سيكو.
و�أك��د بالدوين �أنه مل ي�ضغط على زناد امل�سد�س قبل �أن ينطلق العيار
الناري ،بل كل ما فعله هو قدح املطرقة.
وقال يف مقابلة متلفزة �إ َنه ال يعرف طريقة و�صول الذخرية احلية �إىل
موقع الت�صوير ووجودها "داخل امل�سد�س" نف�سه الذي قيل له �إنه غري
م�ؤذٍ.
و�أو� �ض �ح��ت م��ذك��رة م �� �ص��ادرة ال �ه��ات��ف �أن ب��ال��دوي��ن ت �ب��ادل بالربيد
الإلكرتوين ر�سائل مع امل�شرفة على الأ�سلحة يف موقع الت�صوير ب�ش�أن
نوع امل�سد�س الذي ينبغي ا�ستخدامه يف الت�صوير .وعر�ضت عليه امل�شرفة
على الأ�سلحة جمموعة مناذج ،لكنّه "طلب م�سد�ساً �أكرب" ،وفق "فران�س
بر�س".
وتوا�صل ال�شرطة التحقيق يف احلادث ،ومل تبادر حتى الآن �إىل توقيف
�أي �شخ�ص ،لكن من غري امل�ستبعد �أن يوجه الق�ضاء تهماً يف حال تو�صل
التحقيق �إىل حتديد امل�س�ؤوليات ،على ما �أف��اد مكتب املدعي العام يف
�سانتا يف.
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احتفاالت من �أنحاء العامل مبو�سم الأعياد يف �إك�سبو 2020

�سانتا كلوز و�شخ�صيات �إك�سبو را�شد ولطيفة ت�شاركوا يف �إ�ضاءة �شجرة عيد امليالد يف �ساحة الو�صل
•• دبي �إك�سبو – الفجر
ر�سالة �إك�سبو – حممد جاهني
حممد معني الدين

ا�سم كندا بت�صميم ملون لق�صب احللوى .وي�ضاعف البهجة
موظفو اجلناح ب�أزيائهم االحتفالية ،مبا فيها �أزي��اء كعكة
الزجنبيل والأ�شجار ورج��ال الثلج .وميكن احل�صول على
الأطعمة واملخبوزات االحتفالية من املطبخ.

ي��زدان �إك�سبو  2020دبي بباقة من الفعاليات التي تن�شر
جمموعة
بهجة عيد امليالد يف �أرجاء موقعه ،حيث ت�ستعر�ض
جناح جمهورية الت�شيك
من الأجنحة تقاليدها االحتفالية ،بالإ�ضافة �إىل مفاج�آت حتتفل جمهورية الت�شيك مبو�سم الأعياد بلم�سة ع�صرية،
فريدة يف املو�سم االحتفايل.
حيث ت�ضع �شجرة عيد ميالد �أمام جناحها وتز ّينها برقائق
إك�سبو،
�
�شخ�صيات
من
اثنتني
إىل
و�أم�س ان�ضم �سانتا كلوز �
ثلج �أنتجتها الطابعة الثالثية الأبعاد املوجودة يف اجلناح.
�ساحة
يف
�لاد
ي
�
مل
ا
عيد
�شجرة
�اءة
�
هما را��ش��د ولطيفة ،لإ� �ض
ت�شهد �أيام ال�سبت من مو�سم عيد امليالد ور�ش عمل لتطوير
الو�صل� ،إىل جانب مظاهر احتفالية �أخرى ت�شمل �إنارة قبة مهارات الأطفال ،بدءا من تزيني خبز الزجنبيل التقليدي
الو�صل ،والثلج ،واملو�سيقى ،تلتها عرو�ض �إ�سقاطية �آ�سرة .و��ص��وال �إىل �صنع �أك��ال�ي��ل عيد امل�ي�لاد ال��ورق�ي��ة .و�سيقدَّم
حيث ا�ستمر العر�ض  30دقيقة .ت�شمل �أبرز الفعاليات التي م �� �ش��روب ال �� �ش��وك��والت��ة ال���س��اخ��ن ل�ل�أط �ف��ال امل �� �ش��ارك�ين يف
ميكن للزوار اال�ستمتاع بها واملقدَّمة من �أجنحة ال��دول يف الور�ش ،فيما �ستت�سنى للبالغني زيارة مطعم "بوهيميا بري"
�أرجاء �إك�سبو  2020يف مو�سم الأعياد:
لتناول امل�شروبات �أو تذوق ت�شكيلة من الأطباق االحتفالية
الت�شيكية .ويف �آخر �أيام ال�سبت االحتفالية �أم�س ،املوافق 18
جناح �أ�سرتاليا 
دي�سمرب ،قامت الكاتبة "مونيكا فورنو" بقراءة ف�صال من
الكواال
إىل
�
االن�ضمام
بفر�صة
(والكبار)
يحظى الأط�ف��ال
كتابها "ق�صة لينكا"،كما �أتاحت فر�صة للفوز بن�سخة من
"واتل"� ،شخ�صية جناح �أ�سرتاليا ،ب�أزيائها االحتفالية ،الكتاب.
والتوجه �إىل الفناء الأم��ام��ي اللتقاط ال�صور معها وهي
متتطي زالج��ة جترها حيوانات الكنغر� .سي�شاهد الزوار جناح الدمنارك
ب��ال��و َن�ين يف هيئة �سانتا ك�ل��وز الأ� �س�ت�رايل� ،أح��ده�م��ا يلعب ي �ق��دم م�ط�ع��م وم �� �ش��رب "دي  2هاف" ،ع�ل��ى ��س�ط��ح جناح
الكريكيت والآخ��ر ميتطي لوح تزلج – وهما يختبئان بني الدمنارك ،قائمة احتفالية مميزة على مدار اليوم بدءا من
غيوم الفناء الأمامي .وتنتظر الزوار قائمة غداء احتفالية ال�ساعة  12:00بتوقيت دولة الإم��ارات يف الأي��ام التالية:
لذيذة يف مطعم "�أو�سي لوكال غريل" ،ميكنهم اال�ستمتاع  23و 25و 26دي�سمرب.
بعدها بتناول حلويات الأعياد وامل�شروبات ال�ساخنة ،مبا فيها
الـ"المينغتون" والـ"بافلوفا" والـ"موكا" ال�ساخنة املنكهة جناح فنلندا
بالنعناع� .سيزدان الفناء الأمامي �أي�ضا ب�أ�ضواء ملونة ت�شبه �س ُيح�ضر اجلناح الفنلندي �سانتا كلوز �إىل �إك�سبو 2020
�شجرة عيد امليالد ،م�صحوبة مبو�سيقى احتفالية لفنانني دبي لتت�سنى للزوار مقابلته يوميا حتى 22دي�سمرب (من
�أ�سرتاليني.
ال�ساعة � 14:00إىل  20:00بتوقيت دولة الإمارات).
جناح كندا
جناح فرن�سا
أزهار
�
ل�
أ
�
مت
حيث
احتفالية،
�ورات
�
ك
�
ي
�د
�
ب
كندا
جناح
يتزين
تحُ
ي�ست�ضيف اجلناح الفرن�سي حفال مو�سيقيا ييه عازفة
حتمل
التي
الالفتة
�زدان
�
ت
و
و�شرفته،
مدخله
البون�سيتة
البيانو غالينا بي�سرن اليوم  19دي�سمرب يف ال�ساعة 19:00

وال�ساعة  20:00بح�سب التوقيت املحلي لدولة الإمارات.
ميتد كل حفل مو�سيقي  30دقيقة ،مع باقة من الأغاين
الفرن�سية االحتفالية الكال�سيكية .ويف الفرتة من � 24إىل
 26دي�سمرب ،يُقدم اجلناح ل��زواره قائمة طعام مو�سمية
للغداء والع�شاء ،تت�ضمن �أربعة �أطباق ،منها طبق �سابايون
ال��داف��ئ ب��امل�ح��ار وحل��م ال�ب�ق��ر امل���ش��وي م��ع �صل�صة الكم�أة
بالكرمية.

جناح �أملانيا
يفتح خمبز ميلي كري�سما�س بيكري �أبوابه يوميا حتى تاريخ
 24دي�سمرب من ال�ساعة � 16:00إىل ال�ساعة 18:00
بتوقيت دولة الإم��ارات ،حيث ميكن للزوار �إع��داد ب�سكويت
ع�ي��د امل �ي�ل�اد ع�ل��ى امل �� �س��رح مب���س��اع��دة رئ�ي����س ط �ه��اة خمبز
ميلي .تقام �أي�ضا باقة من العرو�ض املو�سيقية االحتفالية
املفتوحة للجميع ،وذلك اليوم  18دي�سمرب (من 14:30
�إىل  15:30بتوقيت دولة الإم��ارات) ،وتتوا�صل العرو�ض
حتى  21دي�سمرب (م��ن � 19:00إىل  20:00بتوقيت
الإم � � ��ارات) ،وم ��ن � 22إىل  24دي���س�م�بر (م ��ن 19:30
�إىل  21:30بتوقيت الإم� ��ارات) ،بينما يعد املو�سيقيان
كون�ستانتني راي�ن�ف�ي�ل��د وب�ن�ي��ام�ين ن��و���س ب ��إب �ه��ار اجلمهور
بالعزف على الهارمونيكا والبيانو يف الفرتة من � 17إىل
 21دي�سمرب (من ال�ساعة � 20:00إىل ال�ساعة 21:00
بتوقيت دولة الإمارات).
جناح �أيرلندا
ت�شهد �ساحة جناح �أيرلندا �أداء فرقة "�إك�سبو باليرز" �أ�شهر
الأغ��اين االحتفالية �ضمن فعاليتها "كري�سما�س كارول"،
وذل��ك يف  24دي�سمرب يف مت��ام ال�ساعة  19:00بتوقيت
الإم��ارات ،ويف  26دي�سمرب ،تغني الفرقة للزوار حتت ا�سم
"رِن بويز" �ضمن احتفاالت اجلناح بيوم "رِن داي" (يوم
�صيد طائر النمنمة) – وي��رم��ز طائر النمنمة �إىل العام
املا�ضي .و�ستزور الفرقة �أي�ضا عددا من �أجنحة �إك�سبو لأداء
�أغ��اين "رِن داي" التقليدية وغريها من الأغ��اين املو�سمية
ال�شهرية.

جناح �إيطاليا
تنري �شجرة كري�سما�س م���ض��اءة ب ��أل��وان العلم الإيطايل
احتفاالت جناح �إيطاليا بعيد امليالد حتى  7يناير ،موفرة
خلفية م�ث��ال�ي��ة مل�ج�م��وع��ة م��ن ال�ف�ع��ال�ي��ات ال���ش��ائ�ق��ة ،منها
لعزف على الكمان
"�أبرتيفو �إيتاليانو" ،وهو عر�ض مذهل ٍ
م�صحوب مبن�سق �أغ� ��انٍ ب ��ارع ،ي�ق��ام يف  ،23و ،24و25
دي���س�م�بر (م ��ن ال���س��اع��ة � 19:00إىل  22:00بتوقيت
الإمارات).

جناح بولندا
ميكن لزوار جناح بولندا االنغما�س يف ثقافة البالد من خالل
امل�شاركة يف فعالية "ريت�شوالز" (الطقو�س) يف الفرتة من
� 17إىل  31دي�سمرب ،التي ينظمها معهد �آدم مي�سكيفيت�ش،
والتي تت�ضمن الطق�س التقليدي املتمثل يف تبادل الأمنيات
الطيبة وم�شاركة ال��رق��ائ��ق االحتفالية .وتظهر ت�صميمات
و�صور معا�صرة ملجموعة من كبار امل�صممني البولنديني على
ال��رق��ائ��ق ،يف جت�سيد مل�صطلحات وقيم عاملية مفهومة على
م�ستوى العامل ،مثل احلب ،واالح�ترام ،وال�سالم .ومن جهة
�أخرى ،يعزف عدد من عازيف البيانو الرتانيم التقليدية لعيد
امل�ي�لاد يف الأوق ��ات  16:00و 18:30و 21:00بتوقيت
الإم ��ارات يوميا ،فيما ُي��دع��ى الأط �ف��ال حل�ضور ور��ش��ة عمل
احتفالية يف منطقة ور�ش العمل باجلناح يف الطابق الأر�ضي.

جناح لك�سمربغ
ي�ق��اب��ل ج�ن��اح لك�سمربغ ُن� � ُزل خ�شبي م�ستوحى م��ن �سوق
مو�سمية حتى  27دي�سمرب ،حيث ميكن اال�ستمتاع بتناول
احللوى واملعجنات التقليدية وامل�شروبات غري الكحولية.
و�أع � َّد كيم كيفني دي دود ،وه��و ط��اه حائز جنمة مي�شالن،
قائمة طعام احتفالية �ستتوفر يومَي  24و 25دي�سمرب جناح ال�سويد
لوجب َتي ال�غ��داء والع�شاء ،وت�ضم ثالثة �أط�ب��اق من �أ�شهى يزور �سانتا كلوز جناح ال�سويد فيما ي�ؤدى التقليد ال�سويدي
امل�أكوالت ،منها �صدر البط امل�شوي.
"لو�سيا" ،البالغ عمره  400ع��ام ،يف  27دي�سمرب .حيث
ي�ضم املوكب امل�ضاء بال�شموع فتيات يرتدين �أث��واب��ا بي�ضاء
جناح نيوزيلندا
طويلة ب�أحزمة حمراء ،ويحملن �أطباقا من كعك الزعفران،
يحتفل ج �ن��اح ن�ي��وزي�ل�ن��دا ب�ع�ي��د امل �ي�لاد ب�ق��ائ�م��ة خ��ا��ص��ة يف وب�سكويت الزجنبيل ،والقهوة ،ويتغنني بالرتانيم.
مطعم "تياكي" ،الذي يُعد ،م�ساء يوم  24دي�سمرب ونهار
ي��وم  25دي�سمرب� ،أطباقا احتفالية ت�شمل الـ"�سكامبي" ،جناح �سوي�سرا
وجبنة كابيتي كيكورانغي الزرقاء والبنجر ،وحلم ال�ض�أن يبيع متجر �سربونغلي يف جناح �سوي�سرا �إ�صدارا حمدودا من
املح�شو بالتفاح �أو الباذجنان مع كرنب بروك�سل ،ف�ضال عن �صناديق ال�شوكوالتة ذات الطابع االحتفايل ،وب�سكويت عيد
حلوى بافلوفا النيوزيلندية التقليدية املغطاة بخثارة فاكهة امليالد ،و�أ�شجار عيد امليالد ،وم�شروب ال�شوكوالتة ال�ساخن
الكيوي.
على مدار املو�سم.
جناح الفلبني
ي�ست�شعر ال��زوار الأج��واء االحتفالية يف جناح الفلبني ،مع
الرتانيم التي ت�ؤديها جوقة النادي االجتماعي الفلبيني
�أي��ام  18و 20و 22دي�سمرب (م��ن ال�ساعة � 18:00إىل
 21:00بتوقيت الإمارات) ،وعرو�ض املو�سيقيني الفردية
يوم  19دي�سمرب ومن � 21إىل  23دي�سمرب (من 17:00
�إىل  20:00بتوقيت الإمارات).

جناح اململكة املتحدة
ي�ستقبل جناح اململكة املتحدة زالجة �سانتا ،فيما يحفل مو�سم
الأعياد بالأطعمة وامل�شروبات والفعاليات والعرو�ض اخلا�صة.
ويقدَّم للعائالت والأطفال ب�صفة خا�صة الكثري من املفاج�آت
واللحظات التفاعلية اجل��دي��دة .فيما يوفر مطعم وم�شرب
" "1851قائمة احتفالية خا�صة وعرو�ضا ترفيهية �إ�ضافية
يومَي اخلمي�س واجلمعة طوال املو�سم االحتفايل.

�ساحة الو�صل يف �إك�سبو  2020دبي تكت�سي حلة الأعياد املبهجة
•• دبي -الفجر

زوار �إك�سبو  2020دبي على موعد مع البهجة الغامرة
التي �ستمنحها لهم طائفة من العرو�ض الليلية املُذهلة
اخل��ا� �ص��ة ب �ع �ي��د امل� �ي�ل�اد امل �ج �ي��د "الكري�سما�س" ،التي
ت�ست�ضيفها �ساحة الو�صل اب�ت��داء م��ن �أم����س ال�سبت 18
دي�سمرب ،وت�شمل تقدمي عر�ض �ضوئي �ساحر على قبة
الو�صل� ،أك�بر �شا�شة عر�ض على م�ستوى ال�ع��امل بنطاق
 360درجة ،وت�ساقط ندف الثلج احلقيقية التي �ستغمر
�أ�شجار عيد امليالد املتناثرة يف املكان ب�سحرها الأخاذ ،ف�ضال
عن وج��ود رج��ال الثلج وال��دم��ى العمالقة التي �ست�ضيف
جميعها روح امليالد املجيد وتن�شر البهجة يف قلوب الزوار
خالل مو�سم الأعياد.
لكن يا ترى من يقف وراء هذا العر�ض الب�صري ال�ساحر
ال��ذي �سيغمر قبة الو�صل ب�ألوانه املذهلة؟ �إن��ه ريت�شارد
ليند�سي ،املدير التنفيذي ل�ل�إب��داع يف �شركة "�أرتي�ست�س
�إن مو�شن" ،الذي توىل قيادة زمام امل�شروع ُبغية امل�ساهمة
يف ت�صميم واح��دة من �أ�ضخم الفعاليات التي �سي�شهدها
�إك���س�ب��و  2020ح�ت��ى الآن .ح�ي��ث ت�ب�ين ل��ه ب� ��أن تقدمي
عرو�ض مبتكرة على �أكرب �شا�شة عر�ض بزاوية  360درجة
يف ال �ع��امل ،يتطلب ح�شد طائفة م��ن التقنيات واحللول
الع�صرية الذكية وهو ما مي ّثل بحد ذاته حتد ّيا كبريا.
ح��ول ه��ذه التحديات يقول ليند�سي" :العمل على لوحة
قما�شية بنطاق  360درج��ة ،ي�ساعد على تركيب �صورة
العر�ض ب�شكل �سل�س ،لكن العمل على الق�سم الداخلي يت�سم
مبحدودية النطاق ،ف�ضال على �أن الإ��س�ق��اط ال�ضوئي،
يعمل ب�شكل خمتلف عما ُيرى على �شا�شة الكمبيوتر التي
ُط��ور العمل م��ن خاللها ،ل��ذا على امل�صمم �أن يكون على
دراية تامة بكيفية �صنع االن�سجام اللوين والتباين اللوين
من خالل الإملام مب�صدر الإ�ضاءة".
وتابع قائال" :قبة �ساحة الو�صل لي�ست ك�أي �سطح �إ�سقاط

• عرو�ض ليلية خا�صة بعيد امليالد الكري�سما�س
• لوحات راق�صة م�صحوبة باملو�سيقى الت�صويرية
منوذجي ،ف ُبنية هيكلها مزخرفة للغاية على نحو وا�ضح
مم��ا مينحها ح�ضورا ملمو�ساً ،فنحن بحاجة �إىل �إن�شاء
ال�صورة �ضمن نطاق وجودها امل��ادي ولي�س التعامل معها
كلوحة قما�شية �سل�سة� ،إن بث احلياة يف هيكل القبة هو
جزء من ال�سحر الكامن فيها ،لذا فنحن بحاجة �إىل تعيني
م�ضمون املحتوى اخلا�ص بنا ب�شكل مثايل ،مبا يتوائم مع
الهيكل اخلا�ص بالقبة من �أجل جذب اهتمام احل�ضور.
و�أردف ق��ائ�لا" :قبة ال��و��ص��ل ال ت�شبه �أي �شا�شة عر�ض
منوذجية ،فال�شا�شات النموذجية متتاز ب�أن تقنيات الق�ص
والتعديل تعمل على نحو جيد معها ،كما �أن �صور العر�ض
يتعني تطويرها م��ن نقطة �إىل �أخ��رى ،بينما تخلق قبة
الو�صل ات�صاال ح�سيا مع اجلمهور ،وهنا يكمن ال�سحر عرب
�إحداث هذا التحول املن�شود ،وهو مال ميكننا القيام به من
خالل االعتماد على �إجراء بع�ض التعديالت الب�سيطة".
كما ذك��ر ليند�سي ب��أن العرو�ض اخلا�صة مبو�سم الأعياد
م�ستوحاة من العديد من اخللفيات املختلفة للأ�شخا�ص
الذين يزورون �إك�سبو  ،2020لذا ف�إن ت�صميمها يتمحور
ح��ول مفهومي "ال�سحر" و"احلنني" .حيث علق قائال:
"�سنبعث احلياة يف �أيقونات عيد امليالد املجيد ال�سحرية،
من دمى الرق�ص التي تنب�ض باحلياة� ،إىل املعارك الدائرة
بني رج��ال الثلج والأق��زام املخادعون ،ملخاطبة طفل عيد
امليالد "الكري�سما�س" ال�ساكن بداخل كل �شخ�ص منا ،وكل
هذا �سنقدمه �ضمن �إطار من اللوحات الراق�صة امل�صحوبة
باملو�سيقى الت�صويرية املليئة باحلنني �إىل املا�ضي� ،إن هذا

العر�ض لهو مبثابة هدية عمالقة دائ�م��ة ال�ع�ط��اء ،ومن
يعلم فقد يكون هناك ظهور خا�ص لـ"بابا نويل � -سانتا
كلوز" نف�سه!"
تت�سم ال�ع��رو���ض اخل��ا��ص��ة مب��و��س��م الأع �ي��اد ب��أن�ه��ا فريدة
من نوعها ،وذل��ك لأن قبة �ساحة الو�صل هي مبثابة بناء
�أي�ق��وين فريد م��ن ن��وع��ه ،وي�ق��ول ليند�سي �أن فهم كيفية
ت�ف��اع��ل اجل �م �ه��ور م��ع ال�ق�ب��ة وحم�ي�ط�ه��ا ُي �ع��د �أم� ��را بالغ
الأهمية ،وتابع قائال�" :إن قبة �ساحة الو�صل هي �أكرث من
جمرد �شا�شة عر�ض كبرية ،فهي قائمة على نظام �صوتي
حميطي جهري ب�شكل ال ي�صدق تبلغ قوته  27.1دي�سيبل،
وتعتمد على جمموعة ملفتة للنظر من الهياكل ال�ضوئية
الأخ��اذة ،هذا بجانب ا�شتمالها على من�صة مركزية ذكية،
وعند التواجد يف مكان تتجمع فيه كافة ه��ذه العنا�صر،
�سيحظى ال��زائ��ر بكل ت�أكيد بتجربة ال ميكن �أن يقدمها
��س��وى قبة �ساحة الو�صل" .و�أ� �ض��اف ق��ائ�لا�" :إن فر�صة
ترجمة ما ي��دور يف خميلة اجلمهور يف مثل هذه امل�ساحة
الغامرة هي ما يجعل من الرحلة الإبداعية مميزة للغاية،
حيث تت�سم العرو�ض بالتجدد منذ البداية ،كما �أننا نتطلع
ب�أن تكون كال من الق�صة ،والت�صميم ،وال�صور املتحركة،
واملقطوعات املو�سيقية امل�ؤلفة ،واملواقع ،وطريقة ت�صميمنا
للرق�صات والأزي��اء ،مُ نفذة ب�شكل مدرو�س مبا يتوائم مع
ال�سحر الذي تتمتع به قبة �ساحة الو�صل".
و�أ�ضاف قائال":نحن ن�سعى ب�أن تكون عرو�ضنا مبنية على
�أح ��داث ذات ط��اب��ع متغري ،بحيث ال ت��دوم ف�ترة عر�ضها

ل �ف�ترة ط��وي�ل��ة ج ��دا ،ح�ي��ث ت�ت�ط��ور ج�م�ي��ع امل���ش��اه��د التي
نقدمها على نحو متكامل مع بع�ضها البع�ض ،مما يخلق
�إح�سا�سا رائعا بالرتقب ،حيث يحمل كل م�شهد بني طياته
عن�صر املفاج�أة ،وهذا هو ال�سر الكامن وراء �إمتاع اجلمهور
و�إذهالهم".
كما �أو��ض��ح ليند�سي ب ��أن العمل على م�شروع قبة �ساحة
ال��و��ص��ل مل ي�ك��ن �أم ��ر ��س�ه�لا� ،إال �أن ��ه مي�ك��ن للم�صممني
امل�ستقبليني �أن ي�ستلهموا �أفكارهم من الإجناز الذي حققه
فريقه ،يقول�" :ست�شهد الأ�شهر ال�ستة من �إك�سبو حتول
قبة �ساحة الو�صل �إىل �أ�شكال عديدة ،ابتداء من املحتوى
الذي ي�ستند على اخلربات املكت�سبة و�صوال �إىل العرو�ض
الكاملة التي يقدمها عدد من املمثلني ،بل �إنها قد تتحول

فرقة �سناركي بابي تعتلي م�سرح
•• دبي – الفجر

اليوبيل ب�إك�سبو 2020

بكل طاقتها الإبداعية وثقافتها العاملية ،قدمت فرقة "�سناركي بابي" عر�ضا مو�سيقيا على خ�شبة م�سرح اليوبيل يف
�إك�سبو  2020دبي ،م�ؤدية مزيجا �ساحرا من مو�سيقى اجلاز والروك والفانك واملو�سيقى العاملية.
مب�شاركة �أكرث من  20مو�سيقياُ ،تعد "�سناركي بابي" فرقة متعددة الثقافات ،جتمع مو�سيقاها بني اجلاز والروك
وغريهما.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن جمموعة املو�سيقيني هذه فازت ب�أربع جوائز غرامي ،عن �أف�ضل �أداء ملو�سيقى الـ"�آر �أند بي"
عام  ،2014وعن �أف�ضل �ألبوم مو�سيقي معا�صر يف الأع��وام  2016و 2017و ،2021وهي واح��دة من �أكرث
الفرق تنوعا يف الع�صر احلديث لكرثة ارجتالها دون غناء.

ملكان لتقدمي مو�سيقى ال��روك ،وه��ذه كلها ُتعترب مبثابة
م�صدر مرجعي ق ّيم ال يقدر بثمن للمبدعني امل�ستقبليني
الذين �سيقدمون �أعمالهم على قبة الو�صل".
كما بني قائال" :لقد ا�ستغرق تد�شني قبة �ساحة الو�صل
وقتا طويال ،لذا كان علينا موا�صلة االطالع على مزيد من
املراجع واملعارف ،كما يف بداية �أي رحلة �إبداعية ،وهو ما
ُيعد �أمرا بالغ الأهمية ومو�ضع ترحيب كبري".
واختتم ليند�سي قائال" :كانت تغمرنا روح التحدي ،وتوفر
لدينا رفاهية احل�صول على ما يكفي من الوقت لإجناز
مثل هذا النوع من العمل دون االعتماد على �أي مرجع ،لقد
�أن�ش�أنا قبة �ساحة الو�صل االفرتا�ضية حيث تعلمنا درو�سنا
قبل ا�ستكمال تد�شينها على �أر�ض الواقع".
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فعاليات �شتوية للأطفال يف مو�سم الأعياد ب�إك�سبو 2020
التي ت�شمل كرة القدم ،والكريكت ،والألعاب اجلماعية
املرحة ،وال�سباقات ،والتحديات .وقد تت�ضمن بع�ض
الأن�شطة البلل ب��امل��اء ،ل��ذا يُن�صح ب�إح�ضار مالب�س
بديلة للأطفال ،بالإ�ضافة �إىل مياه ال�شرب والوجبات
اخلفيفة .يُقام املع�سكر الريا�ضي الأ�سرتايل لل�صغار
من � 19إىل  23دي�سمرب ،ومن � 26إىل  30دي�سمرب،
م��ن ال���س��اع��ة � 10:00إىل  13:00بتوقيت دولة
الإمارات.

•• دبي -الفجر

يبذل �إك�سبو  2020دبي كل ما يف و�سعه هذا املو�سم
االحتفايل ل ُيمتع الأطفال من �شتى بقاع الأر���ض� ،إذ
يقدم مع�سك َرين �شتويَني فريدَين ومهرجانا �شتويا
لل�صغار ي�ن��ا��س��ب ج�م�ي��ع ال�ف�ئ��ات ال�ع�م��ري��ة وخمتلف
ال�شخ�صيات.
مع�سكر �إك�سبو ال�شتوي
ميكن للأطفال ا�ستك�شاف العامل يف �إك�سبو ،2020
ع�ب�ر م�ع���س�ك��ر � �ش �ت��وي جم ��اين م��دت��ه ث�ل�اث �ساعات
وينا�سب الأطفال الذين ترتاوح �أعمارهم بني � 6أعوام
و 12عاما .يتيح املع�سكر لل�صغار ا�ستك�شاف �أجنحة
دول ع��دة ،عرب ج��والت �إر��ش��ادي��ة ت�ضمن ا�ستمتاعهم
ب�أف�ضل الأن�شطة الرتفيهية املتاحة.
ومي �ك��ن لل��أط �ف��ال ال �ت �ع � ّرف �إىل ع �ج��ائ��ب العامل،
واالنغما�س يف جت��ارب وم�غ��ام��رات ج��دي��دة ،ب��دءا من
الت�سابق مع  8,000من الأ�ضواء التي تتحرك لدى
عبورهم يف جناح اململكة العربية ال�سعودية ،و�صوال
�إىل رك��وب منزلق �ضخم ينعطف بني مئات الأ�شجار
والنباتات يف جناح لك�سمربغ� ،أو مقابلة منر يطوف
على واجهة جناح الهند� ،أو الغو�ص يف ك��رة يف جناح
هنغاريا .وميكن للآباء ترك �أطفالهم يلعبون ،ليتاح
لهم �أي�ضا ا�ستك�شاف �إك�سبو .2020
مع�سكر �إك�سبو ال�شتوي مفتوح يوميا حتى  30دي�سمرب
يف املواعيد التالية ،10:30 :و ،12:30و،14:30
و ،16:30و 18:30بتوقيت دولة الإمارات.

املع�سكر الريا�ضي الأ�سرتايل لل�صغار
بالتعاون مع جمموعة �سيتي لكرة القدم ،يُقام املع�سكر
ال��ري��ا��ض��ي الأ�� �س�ت�رايل ل�ل���ص�غ��ار يف م��رك��ز الريا�ضة
واللياقة البدنية يف �إك�سبو  ،2020ليقدم للأطفال
ب�ين � 5أع ��وام و 12عاما طريقة مثالية ليحافظوا
على ن�شاطهم يف هذا املو�سم الريا�ضي .يقود املع�سكر
املجاين ،الذي ميتد ثالث �ساعات ،مدربون ريا�ضيون
م�ؤهلون.
وقال جا�سنت ماكغوين ،املف َّو�ض العام لأ�سرتاليا لدى
�إك�سبو  2020دبي" :ت�شكل الريا�ضة جزءا ال يتجز�أ
من الثقافة الأ�سرتالية ،بف�ضل قدرتها الفريدة على

جمع الأفراد ،واملجتمعات ،وال�شعوب ،لذا نظم فريقنا
جمموعة رائعة من الفعاليات والأن�شطة الريا�ضية
التفاعلية ال�ت��ي ت���ش�رِك اجل�م�ي��ع ،مب��ا فيها املع�سكر
الريا�ضي الأ�سرتايل لل�صغار ،من �أجل حث الأطفال
على احلفاظ على ن�شاطهم البدين يف ف�ترة العطل
املدر�سية"� .أم��ا برنامج الأن�شطة املتناوبة في�شمل
ج�ل���س��ات ت��دري�ب�ي��ة يف ك ��رة ال �ق��دم ي �ق��وده��ا مدربون
حم�ت�رف��ون م��ن جم�م��وع��ة ��س�ي�ت��ي ل �ك��رة ال �ق��دم� ،إىل
جانب جل�سات تدريبية يف كرة القدم يقدمها عمالقة
كرة القدم الإجنليزية� ،أع�ضاء نادي مان�ش�سرت �سيتي
لكرة القدم .وميكن التط ّلع �إىل املزيد من الأن�شطة

املهرجان ال�شتوي للأطفال
ت���ض�ف��ي ح��دي�ق��ة امل �ه��رج��ان يف �إك���س�ب��و  2020مل�سة
متميزة على ه��ذا امل��و��س��م االح�ت�ف��ايل� ،إذ ت�ست�ضيف
املهرجان ال�شتوي للأطفال ،وت�ضم احلديقة الواقعة
يف �شارع ال��وادي� ،ضمن حديقة اليوبيل ،بالقرب من
جناح ماليزيا ،مزيجا رائعا من عربات بيع الأطعمة
وامل �� �ش��روب��ات ،والأن �� �ش �ط��ة ال�ترف�ي�ه�ي��ة ،مب��ا يف ذلك
القلعات النطاطة ،ومهمات البحث عن الكنوز ،وفن
الر�سم على الوجه ،والأن�شطة الريا�ضية ،وعرو�ض
من�سقي الأغ ��اين واملو�سيقيني ،و�أم���س�ي��ات م�شاهدة
الأفالم ،وغريها الكثري.
هذه امل�ساحة اجلميلة ،بطابعها املهرجاين الرتحيبي،
تنقل �أج��واء البالند الفنلندية �إىل قلب مدينة دبي.
الدخول �إىل احلديقة املبهِرة جماين جلميع حاملي
ت��ذاك��ر �إك�سبو  2020دب��يُ .ي�ق��ام املهرجان ال�شتوي
للأطفال يف حديقة املهرجان ابتداء من  18دي�سمرب
حتى  8ي�ن��اي��ر ،م��ن ال�ساعة  12:00حتى ال�ساعة
 20:00بتوقيت دولة الإمارات.

يوم �سيت�شوان جلناح ال�صني يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي  -الفجر

ب��رع��اي��ة م�ق��اط�ع��ة ��س�ي�ت���ش��وان يف ج�م�ه��وري��ة ال�صني
ال�شعبية مت افتتاح "يوم �سيت�شوان" جلناح ال�صني يف
�إك�سبو دبي 2020
وح�ضر حفل االفتتاح ال�سيد ت�شانغ �شني فنغ  ،املفو�ض
العام جلناح ال�صني يف �إك�سبو  2020دب��ي  ،ونائب
رئي�س جمل�س التجارة الدولية لل�صناعة والتجارة
 ،ال�سيد يل ي��ون��ز  ،ن��ائ��ب حم��اف��ظ حكومة مقاطعة
�سيت�شوان ال�شعبية الدكتور علي عبيد الظاهري،
�سفري دولة الإمارات العربية لدى جمهورية ال�صني
ال�شعبية ،وال�سيد حمد مبارك بوعميم ،مدير عام
«غرفة دب��ي» ،رئي�س االحت��اد العاملي لغرف التجارة،
التابع لغرفة التجارة الدولية  ،وال�سيد فهد القرقاوي
 ،الرئي�س التنفيذي لوكالة دبي لتنمية اال�ستثمار (
دبي لال�ستثمار الأجنبي املبا�شر)
كما ح�ضر الإفتتاح م�س�ؤولون من القن�صلية العامة
لنيبال وجمهورية كوريا ودول �أخرى يف �سيت�شوان ،
وممثلون عن جمعيات الأعمال الأجنبية يف ال�صني

ث�لاث اتفاقيات ت�ع��اون ب�ين جلنة خ�ب�راء ال���س��وق يف
ال�شرق الأو�سط وغرفة التجارة الدولية يف �سيت�شوان
وجمعية ال�صينيني املغرتبني يف الإم ��ارات العربية
امل �ت �ح��دة ، .وغ��رف��ة ال �ت �ج��ارة ال��دول �ي��ة يف �سيت�شوان
وامل �ك �ت��ب التمثيلي ل�غ��رف��ة جت ��ارة و��ص�ن��اع��ة دب ��ي يف
ال�صني  ،و�شركةىو�شركة بومور لل�سلع الإماراتية
املحدودة
كما مت �شرح بع�ض العرو�ض الرتويجية يف مدينة
ت�شنغدو ومي�شان يف مقاطعة �سيت�شوان  ،وكذلك
�إ�ستمتع احل���ض��ور ب��ال�ع��رو���ض الثقافية اخل��ا��ص��ة يف
��س�ي�ت���ش��وان ،و�إ� �س �ت �ع��را���ض ن �� �ش��اط��ات م��رك��ز احلفظ
والبحث ال�صيني للباندا العمالقة بالإ�ضافة ملتحف
�سانك�سينجدوي وغريها من املواقع ال�شهرية هناك،
وال �ت��ي ك��ان��ت ت �ه��دف جميعها �إىل �إظ �ه��ار �إمكانات
مقاطعة �سيت�شوان وتنوعها.
ويف ال�سياق نف�سه اط�ل��ع احل���ض��ور �أي���ض��ا على نبذة
 ،ور�ؤ��س��اء الإدارات احلكومية ذات ال�صلة وجمعيات و�سائل الإعالم يف الإمارات العربية املتحدة.
ع��ن معر�ض �سيت�شوان  -ت�شونغت�شينغ لل�صناعات
متثيل
مكتب
الأعمال يف الإمارات العربية املتحدة  ،وممثلوا �شركات ومت الك�شف خ�لال ه��ذه الفعالية ع��ن
التناف�سية  ،و�أ�سبوع الثقافة وال�سياحة يف �سيت�شوان ،
�سيت�شوان والإم��ارات العربية املتحدة ووممثلني عن غرفة التجارة الدولية يف �سيت�شوان � ،إىل جانب توقيع ومعر�ض الر�سم "يتوق الأطفال للمعر�ض".
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املغنية الفلبينية �إلها ت�سحر
جمهورها يف م�سرح دبي ميلينيوم
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�أ��ض�ف��ت الفنانة الفلبينية "�إلها" �أج ��واء احتفالية مبهجة على م�سرح
دب��ي ميلينيوم يف �إك�سبو  2020دب��ي حيث مزجت �أداءه��ا الغنائي املميز
مبو�سيقى الفانك.
و�أذه �ل��ت "�إلها" معجبيها ب�أغانيها امل�شحونة بالعاطفة ،حيث تفاعل
جمهورها مع �أغانيها و�صوتها املخملي.
�إح���س��ا���س "�إلها" ال�ع��ايل ل��دى غنائها بلغتها الأم �صنع ا�سمها يف عامل
الغناء ،وجعلها ذائعة ال�صيت بعد فوزها عام  2015بلقب م�سابقة "ذا
فوي�س كيدز" .و�أطلقت مغنية الآر �آند بي والبوب �أول �ألبوماتها بعنوان
"�إلها"� ،إىل جانب �أغانيها املنفردة الأكرث مبيعا ،على غرار "�سا�ساندوين"،
و"�إميو�شنز" ،و"لوف �أون توب".

كامبانيا الإيطالية تر ّوج ملعاملها ال�سياحية يف �إك�سبو  2020دبي

�أرابا فيني�س تطلق خدماتها بدولة الإمارات يف �إك�سبو  2020دبي
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ت�سعى منطقة "كامبانيا" الواقعة يف جنوب �إيطاليا،
وال�ت��ي جت�سد �أف���ض��ل م��ا تقدمه ال�ب�لاد م��ن وجهات
�سياحية ومناظر طبيعية خالبة ومواقع �أثرية� ،إىل
الرتويج ملعاملها ال�سياحية �أمام جمهور عاملي من خالل
من�صة معر�ض "�إك�سبو  2020دبي" .جاء ذلك خالل
�إعالن املجموعة الإيطالية امل�شغلة للجوالت ال�سياحية
الفاخرة "�أرابا فيني�س"  ،Araba Feniceعن
�إط�لاق عملياتها يف دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة،
خالل فعالية �أُقيمت م�ؤخراً يف معر�ض �إك�سبو 2020
دبي.
وق��ال "دومينيكو �سانينو" ،م��دي��ر جمموعة "�أرابا
فيني�س"" :يكت�سب �إط �ل�اق عملياتنا يف الإم� ��ارات
�أهمية بالغة نظراً الحت�ضان الدولة لقاعدة �ضخمة
م��ن العمالء الأث��ري��اء ،ال��ذي��ن يتطلعون لال�ستمتاع
بجوالت �سياحية ع�صرية وا�ستثنائية ،والتي ميكن
ملنطقة كامبانيا �أن تقدمها لهم .ومل يت�سنى لنا من
قبل ال�تروي��ج للمقومات ال�سياحية التي تتمتع بها
منطقة كامبانيا ،ولذا ،يعترب معر�ض �إك�سبو 2020
دب��ي بالن�سبة ل�ن��ا �أف���ض��ل من�صة للتعريف بروائع

منطقة كامبانيا الإي�ط��ال�ي��ة لي�س فقط �أم��ام �سكان
دول��ة الإم ��ارات و�إمن��ا جلمهور عاملي �ضخم من زوار
املعر�ض".
و�أ� �ض ��اف" :لقد متكنا م��ن ال �ق��دوم �إىل ه�ن��ا بف�ضل
التمويل الذي تلقيناها من منطقة كامبانيا للرتويج
لها ،وه��ذا يعني �أن �شركة "�أرابا فيني�س" هي املمثل
الر�سمي ملنطقة كامبانيا ،ونريد �أن نتوجه بال�شكر
�إىل قيادة دولة الإم��ارات على تنظيمها املميز ملعر�ض
�إك�سبو  2020دبي" .و�أثناء حفل التد�شني ،ا�ستقطبت
جمموعة "�أرابا فيني�س" اه�ت�م��ام ع��دد م��ن وكاالت
ال�سفر و�شركات تنظيم حفالت ال��زف��اف يف الدولة،
م��ن خ�لال ت�ق��دمي ع��ر���ض ح��ول �أب ��رز م�ع��امل منطقة
كامبانيا الرائعة ،موطن "�أرابا فيني�س" يف �إيطاليا.
وقدمت "�أرابا فيني�س" ،عرب جولة افرتا�ضية ،وجهة
نظر جديدة للوكاالت املحلية عن منطقة كامبانيا
ب�شكل كامل ،وذلك بغية تعريف �سكان دولة الإمارات
واملقيمني على �أر�ضها باجلمال ال�ساحر الذي تتمتع
به تلك املنطقة .وتتميز كامبانيا بطابعها املتو�سطي
وب��ات��ت واح ��دة م��ن الأج ��زاء الأك�ث�ر زي ��ارة يف جنوبي
�إيطاليا .وم��ن �أب��رز معاملها مدينة ن��اب��ويل ،و�ساحل
�أمالفي املذهل ،وجزيرة كابري ال�ساحرة� ،إ�ضافة �إىل

اجلناح ال�سوي�سري ي�سلط ال�ضوء على �أهمية التعليم
والتدريب الفني واملهني بالتعاون مع خرباء �إماراتيني
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ثروة من التاريخ القدمي والثقافة الغني.
و�أ�ضاف "�سانينو"" :تتهي�أ جمموعتنا لت�صبح اخليار
امل�ف���ض��ل ل �ل �خ�براء وال �ع �م�لاء ال��ذي��ن ي���س��اف��رون �إىل
�إي�ط��ال�ي��ا وب��الأخ ����ص �إىل منطقة ك��ام�ب��ان�ي��ا� .سيوفر
املكتب اجلديد لدينا يف دول��ة الإم ��ارات باقة �شاملة
من خدمات ال�سياحة وال�سفر ،مبا يف ذلك حجوزات
ال �ط�ي�ران وخ��دم��ة � �ش��راء ال �ت��ذاك��ر ،خ �ي��ارات �أن�شطة
داخ �ل �ي��ة وخ ��ارج �ي ��ة ،ح� �ج ��وزات ال �ف �ن ��ادق ،ا�ستئجار
ال�سيارات ،ت�أمني ال�سفر ،خدمات امل�ساعدة يف ت�أمني

الت�أ�شرية وغريها من اخلدمات الأخرى".
و�أ�ضاف" :نحن �سعداء للغاية باال�ستجابة الكبرية من
نظرائنا يف الإمارات ،ونتطلع قدماً للرتحيب بال�سياح
والزوار من هذه البالد الرائعة".
و�سوف تتعاون "�أرابا فيني�س" مع وكاالت ال�سفر ،التي
تتخذ من الإم ��ارات مقراً لها ،من �أج��ل فهم امل�شهد
العام وتف�ضيالت العمالء لوجهات العطل ،مبا يتيح
لها توفري جت��ارب ال ت�ضاهى لل�سياح القادمني من
الإمارات.

جناح رو�سيا ب�إك�سبو  2020يعقد م�ؤمترا عن م�ستقبل التعليم
الأطفال �أي�ضا .لقد �أتاحت التقنية �إع��ادة التفكري يف
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حمتوى التعليم".
�أكد املتحدثون يف م�ؤمتر "م�ستقبل التعليم يف رو�سيا" ،و�أ�ضافت ك�سيليفيا" :يتعني على املعلمني التناف�س مع
الذي نظمه جناح رو�سيا يف �إطار �أ�سبوع املعرفة والتعلم العديد من الأدوات الرقمية جلذب انتباه الطالب.
يف �إك�سبو  2020دبي� ،ضرورة �أن تعيد املدار�س هيكلة ول ��ذا ي�ج��ب ع�ل��ى امل ��دار� ��س �أال ت ��أخ��ذ ب�ع�ين االعتبار
�أنظمتها التعليمية ،وذل��ك م��ن �أج��ل �إع��داد الطالب املهارات التي يحتاجها الطالب م�ستقبال فح�سب ،بل
للم�ستقبل ،حيث �ستحل تقنيات حديثة ومهن جديدة الأدوات امل�ستخدمة يف نقل املعرفة �أي�ضا".
حمل التقنيات واملهن احلالية.
وت ��اب �ع ��ت" :نحن ن� ��رى � �س��رع��ة ال �ت �ط��ور يف العلوم
ويف ك�ل�م�ت�ه��ا ،ق��ال��ت ن�ت��ال�ي��ا ك�سيليفيا ،ن��ائ��ب رئي�س والعمليات الآلية ،لذلك من املهم النظر يف املهارات
ق�سم مو�سكو للرتبية والعلوم" :مع الت�أثري املتزايد الأكادميية التي يحتاجها �أطفال املدار�س احلديثة،
للتقنية وكرثة االبتكارات التقنية� ،شهدنا مواقف مل وحتديد الأدوات التي نحتاج �إىل الت�أكيد عليها".
يكن فيها املعلمون ه��م وح��ده��م م�صدر امل�ع��رف��ة ،بل وقالت �أيرينا �إيفين�سكيغ ،نائب رئي�س جلنة التعليم

مبجل�س ال��دوم��ا الرو�سي" :قد يكون التعلم املدمج
ال�ن�ه��ج الأك�ث�ر ك �ف��اءة مل��واج�ه��ة ه��ذا ال�ت�ح��دي العاملي
امل�ستمر".
و�أ�ضافت" :يو�سع التعلم املدمج الفر�ص التعليمية
�أم� ��ام الأط� �ف ��ال وي��وف��ر ل�ه��م �إم �ك��ان �ي��ة ال��و� �ص��ول �إىل
التعليم� .إنه يوفر درو�ساً تفاعلية جلميع املدار�س حتى
يح�صل كل طفل على الفر�صة لتلقي تعليم جماين
عايل اجلودة".
وبدورها ،قالت �أولغا غري�شينكو ،نائب رئي�س �شركة
�سيرنجي كوربوري�شن" :جامعة �سيرنجي ،على �سبيل
املثال ،م�ؤ�س�سة للتعليم العايل جتمع بني التدري�س
الأك��ادمي��ي التقليدي واملعرفة الأ�سا�سية والتوجيه
العملي".
و�أ�ضافت" :طورت اجلامعة برامج الختيار الطالب
امل��وه��وب�ين ل�ت��زوي��ده��م ب��امل�ه��ارات ال�ت��ي م��ن �ش�أنها �أن
تفيد �أي فرد يف امل�ستقبل .لقد �أ�صبحت فر�صة جذب
امل �ب��دع�ين مم�ك�ن��ة م��ن خ�ل�ال م���ش��روع��ات�ن��ا ودوراتنا
الق�صرية عرب الإنرتنت .نريد �أن نت�أكد من �أنهم يف
�سن الع�شرين ،ي�ستطيعون �أن ي�صبحوا حمرتفني.
ميكن لأطفال املدار�س اليوم الو�صول �إىل املعرفة يف
وقت مبكر ،لأنهم يح�صلون على املعلومات من م�صادر
متعددة .من املهم �أن تقودهم عمليات التدريب �إىل
وظ��ائ��ف ناجحة ومر�ضية" .ويف ه��ذا ال�سياق ،قالت
�أولغا �سكوروخودوفا ،نائب مدير العالقات احلكومية

يف غوغل-رو�سيا" :على الطالب �أن يكونوا م�ستعدين
جيدا للعي�ش والعمل يف امل�ستقبل� ،إذ �ستحل الآالت
حمل ما ي�صل �إىل  85مليون موظف ،بينما �ستن�ش�أ
 97مليون وظيفة جديدة".
و�أ��ض��اف��ت" :املهارة التي تعدّها غوغل مهمة ب�شكل
م�ت��زاي��د ليطورها ال�ط�لاب ل�سوق العمل م�ستقبال
ه��ي ال �ق��درة ع�ل��ى م��وا��ص�ل��ة ال�ت�ع�ل��م ط ��وال حياتهم،
واال�ستعداد لذلك .من املهم �أي�ضا اتباع نهج متعدد
التخ�ص�صات يف التعلم .يُعد غوغل مثاال على العمل
ع �ن��د م �ف�ت�رق ط ��رق ال�ت�خ���ص���ص��ات .ف�ل��دي�ن��ا من�صة
خم�ص�صة للثقافة ،وثمة اجتاهات �أخرى نركز عليها،
مثل الرعاية ال�صحية .نحن بحاجة �إىل متخ�ص�صني
ميكنهم العمل يف خمتلف التخ�ص�صات .املهارة الثالثة
التي نبحث عنها هي روح املبادرة� .إنها �أكرث من جمرد
�إن�شاء عمل جتاري؛ �إنها القدرة على ر�ؤية االجتاهات.
وهي طريقة التفكري والقدرة على ابتكار منتج يحمل
الكثري من الإمكانات التي ميكن تطبيقها يف احلياة
اليومية للنا�س من �أجل �إفادة املجتمع".
يهدف �أ�سبوع املعرفة والتعلم ،الذي ينعقد يف الفرتة
م ��ن � 12إىل  18دي �� �س �م�بر ،ب ��اال� �ش�ت�راك م ��ع دبي
العطاء ،املنظمة اخلريية العاملية التي تتخذ من دولة
الإمارات مقرا لها� ،إىل حتليل كيف ميكن للمعرفة �أن
تدفع املجتمع العاملي �إىل االبتكار من �أجل م�ستقبل
�أف�ضل للجميع.

نظم اجلناح ال�سوي�سري يف «�إك�سبو  2020دبي» ،بالتعاون مع «�سوي�سنيك�س»
وبال�شراكة مع متحدثني و�شركاء �سوي�سريني و�إماراتيني فعالية «�أ�سبوع
املعرفة وال�ت�ع�ل��م» ،ورك��زت الفعالية على �أهمية تبني منظومة التعليم
والتدريب الفني واملهني خللق وت�أمني املزيد من فر�ص العمل لل�شباب.
و�ضمت قائمة ال���ش��رك��اء الرئي�سيني للفعالية «وزارة ال��دول��ة للتعليم،
البحث واالبتكار» ،وهي الهيئة التابعة للحكومة االحتادية ال�سوي�سرية
واملتخ�ص�صة يف التعليم ،البحث واالبتكار على امل�ستويني الوطني والعاملي،
وم�سابقة «مهارات الإمارات» ،والتي ت�أ�س�ست لغر�س بذور التعليم والتدريب
الفني واملهني من �أج��ل اقت�صاد قائم على املعرفة ويت�سم باال�ستدامة يف
الإم ��ارات ،و«اجلامعة االحت��ادي��ة ال�سوي�سرية للتعليم والتدريب املهني»،
وهي املنظمة املتخ�ص�صة يف التعليم والتدريب املهني ب�سوي�سرا ،و«�سوي�س
�سكيلز»� ،شركة الرتويج للبطوالت املتعلقة باملهارات ،و«�إث��اف��ا»« -جامعة
العلوم التطبيقية والفنون بجنوب �سوي�سرا».
وخ�ل�ال الأ� �س �ب��وع ،ح�ظ��ي ال ��زوار بفر�صة ال�ت�ف��اع��ل م��ع خ��ري�ج��ي التعليم
وال�ت��دري��ب الفني واملهني م��ن �سوي�سرا و�أي�ضا التعلم م��ن ق�ص�ص جناح
لل�شباب املحرتفني .وتتمثل املهمة ال�سوي�سرية يف التو�ضيح بالتف�صيل
ب�ش�أن دور التعليم املهني ،وكيف ميكنه �أن ي��زود ال�شباب مبهارات التع ّلم
املرن وعقلية مُهي�أة للتع ّلم مدى احلياة.
وق ��ال ال���س�ي��د .دان �ت��ي الري �ن��ي ،م��دي��ر امل �� �ش��روع��ات ل ��دى «�سوي�سنيك�س»
باجلناح ال�سوي�سري يف «اك�سبو  2020دبي»" :متر بيئات �أماكن العمل،
خا�صة بعد جائحة «كوفيد ،»-19مبرحلة ث��وري��ة وتتوجه �صوب تغري
من��وذج��ي .وت��واك��ب التقنية ه��ذا ال�ت�غ�ير �أي���ض��ا� ،أو رمب��ا ه��ي يف مقدمة
املنحنى التحويل ،وب�صفة خا�صة بعد تقنية الثورة ال�صناعية الرابعة.
ومن الأهمية ال�شديدة مبكان �أن نبحث فيما يقت�ضيه هذا التغري للتعليم
والتدريب الفني واملهني ،كي نتمكن يف ظل هذه الظروف من تعزيز �أهميته
العاملية يف م�ساعدة املاليني على اكت�ساب التع ّلم املفيد".
وم��ن جهته ق��ال "علي حممد املرزوقي" ،رئي�س "مهارات الإمارات":
"تعاونت الإمارات و�سوي�سرا من خالل برامج التبادل يف التعليم والتدريب
الفني واملهني .و ُتعد الإم��ارات رائ��دة يف التعليم والتدريب الفني واملهني
على م�ستوى املنطقة ،حيث تقدم ب�شكل م�ستمر و ُتطور الربامج التي تركز
على التحديات امل�ستقبلية يف �أم��اك��ن العمل ،وت�ستهدف حتقيق اقت�صاد
م�ستدام ،متنوع وقائم على املعرفة".
و� �ش��ارك خ�ب�راء م��ن م��رك��ز �أب��وظ �ب��ي للتعليم وال �ت��دري��ب ال�ف�ن��ي واملهني
مبعلوماتهم خالل الأ�سبوع .كما ُنظمت م�سابقة يف ُ�صنع املجوهرات ،لتعزيز
ال�شراكة ال�سوي�سرية الإماراتية يف التعليم والتدريب الفني واملهني.
وت�ش ّرف اجلناح ال�سوي�سري با�ست�ضافة معايل ح�سني بن �إبراهيم احلمادي
وزير الرتبية والتعليم يف الإم��ارات ومعايل ماجد بن علي النعيمي وزير
ال�ترب�ي��ة والتعليم مبملكة ال�ب�ح��ري��ن ،خ�لال �أ��س�ب��وع التعلم وامل�ع��رف��ة يف
�إك�سبو ،ومبناق�شة دور التعليم والتدريب الفني واملهني وكيف ميكن دجمه
يف منظومة التعليم الرئي�سية ،كونه �أُثبت �أن التزويد باملهارات املرتبطة
بالعمل يُعد عامال مركزيا يف الت�صدي للبطالة.
ومت عقد ور�شة عمل عن التبادل ال ُعماين ال�سوي�سري يف التعليم والتدريب
الفني واملهني ،حيث �شارك فيها ممثلون عن وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي واالبتكار ب�سلطنة عُمان .ومتثل الغر�ض وراء تنظيم ور�شة العمل
هذه يف تبادل �أف�ضل املمار�سات من �سلطنة عُمان و�سوي�سرا ب�ش�أن التعليم
والتدريب الفني واملهني.
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العدد  13420بتاريخ 2021/12/19
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 3558/2021/460:نزاع مدين

70197

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة ع�شر رقم 763
مو�ضوع املنازعة  :املطالبة بالزام املتنازع �ضده ب��ان ت ��ؤدي للمتنازع مبلغ وق��دره ( )45.463دره��م فقط خم�سة وارب�ع��ون الف
واربعمائة وثالثة و�ستون درهم  ,قيمة ثمن ال�سيارة م�شرتاه باال�ضافة اىل ر�سوم اجلمارك والتخلي�ص اجلمركي وال�ضرائب
والنقل والت�سليم واملدفوعة من املتنازع للمتنازع �ضدها باال�ضافة اللزام املتنازع �ضدها بان ت�ؤدي للمتنازع مبلغ وقدره ()15.000
درهم فقط خم�سة ع�شر الف درهم كتعوي�ض بقدر ما حلق املتنازع من �ضرر وما فاته من ك�سب جراء عدم التزام املتنازع �ضدها
بتنفيذ التزاماتها التعاقدية مع الفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام .
املتنازع:حممد عي�ضه �سامل حممد العامري
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة  -دبي
املطلوب �إعالنه  -1 :ايه اي يو ا�س للمتاجرة االلكرتونية باملركبات �ش.ذ.م.م � -صفته  :متنازع �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املتنازع �ضده بان ت�ؤدي للمتنازع مبلغ وقدره ()45.463
درهم فقط خم�سة واربعون الف واربعمائة وثالثة و�ستون درهم  ,قيمة ثمن ال�سيارة م�شرتاه باال�ضافة اىل ر�سوم اجلمارك
والتخلي�ص اجلمركي وال�ضرائب والنقل والت�سليم واملدفوعة من املتنازع للمتنازع �ضدها باال�ضافة اللزام املتنازع �ضدها بان
ت�ؤدي للمتنازع مبلغ وقدره ( )15.000درهم فقط خم�سة ع�شر الف درهم كتعوي�ض بقدر ما حلق املتنازع من �ضرر وما فاته من
ك�سب جراء عدم التزام املتنازع �ضدها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية مع الفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى
ال�سداد التام  -وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/12/21ال�ساعة � 09.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد وعليك بتقدمي
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س الق�سم
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العدد  13420بتاريخ 2021/12/19
مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف الإ�ستئناف رقم � 563/2021/322إ�ستئناف عقاري

70197

املنظورة يف  :دائرة اال�ستئناف العقارية االوىل رقم 90
مو�ضوع الإ�ستئناف  :نلتم�س من عدالة املحكمة امل��وق��رة احلكم اوال:بقبول اال�ستئناف �شكال  -ثانيا:ويف املو�ضوع
بتعديل احلكم امل�ستانف والق�ضاء جم��ددا بالزام امل�ست�أنف �ضده ب��ان ي ��ؤدي للم�صرف امل�ستانف مبلغ ا�ضايف مقداره
( )1.506.893/48درهم مليون وخم�سمائة و�ستة االف وثمامنائة وثالثة وت�سعون درهما وثمانية واربعون فل�سا
 ,واالرباح الت�أخريية بواقع  %9من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد مع الزامه بكافة الطلبات الواردة يف �صحيفة
افتتاح الدعوى والتي مل يق�ض بها احلكم امل�ست�أنف وبت�أييد احلكم فيما عدا ذلك مع ال��زام امل�ست�أنف �ضده بالر�سوم
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة عن درجتي التقا�ضي.
امل�ست�أنف  :م�صرف االمارات اال�سالمي � -شركة م�ساهمة عامة
عنوانه  :امارة دبي  -بردبي  -مدينة دبي الطبية  -مبنى رقم  - 16الطابق الثالث  -هاتف رقم - 042227008
هاتف متحرك رقم - 0557016552:مكاين - 3135291835:فاك�س رقم - 042227002:وميثله:نوف
يو�سف ح�سن علي ها�شم احلمادي
املطلوب �إعالنه  - 1 :عثمان احمد قري�شي حممد �شاكر قري�شي � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع االعالن:قد ا�ست�أنف /احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2020/307عقاري جزئي .
وح��ددت لها جل�سه يوم اخلمي�س املوافق  2021/12/23ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه
يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا .
علما بانه مت تعجيل اال�ستئناف من الوقف.

رئي�س ال�شعبة

العدد  13420بتاريخ 2021/12/19

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  9160/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  3816/2020جتاري جزئي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( 51725درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
ط��ال��ب التنفيذ ��:س��اجت��رو لل�سياحة وال�سفر �� ��ش.ذ.م.م ع�ن��وان��ه  :ام ��ارة دب��ي  -اخلليج ال�ت�ج��اري  -برج
دام � ��اك ل�لاع �م��ال ط��اب��ق  - 21م�ك�ت��ب رق ��م  - 2101م �ق��اب��ل ب ��رج ي ��وب ��ورا  -ت- 042349292:
موبيل 056550741:الربيد االلكرتوينroshin.vs@satgurutravel.com:
املطلوب �إعالنه  -1:باندر �سبي�شيال انرتبرايز م.د.م�.س � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
 51725درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

العدد  13420بتاريخ 2021/12/19

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  6481/2020/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/732جتاري جزئي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( 20061.48درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ :اولفر�شكو للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
عنوانه  :امارة دبي � -شارع را�س اخلور  -منطقة را�س اخلور ال�صناعية  - 3مبنى م�ستودع رقم  - 24ملك
بلدية دبي  -مكاين رقم - 3755385801:بوكالة مكتب الظاهري الدولية
وميثله:جا�سم �سامل م�صبح �سامل
املطلوب �إعالنه  -1:مقهى ووكمان � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
 20061.48درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

العدد  13420بتاريخ 2021/12/19

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  4629/2020/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/819جتاري جزئي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( 68775.88درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ :اولفر�شكو للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
عنوانه  :امارة دبي � -شارع را�س اخلور  -منطقة را�س اخلور  -مبنى م�ستودع رقم  - 24ملك بلدية دبي -
مكاين رقم - 3755385801:بوكالة مكتب الظاهري الدولية للمحاماة
املطلوب �إعالنه  -1:الفي�شن برجر (فرع من تابكو االمارات �ش.ذ.م.م) � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
 68775.88درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13420بتاريخ 2021/12/19

70392

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  9193/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/5241امر اداء  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( 83398.40درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :الورقاء ملقاوالت الزجاج واالملنيوم  -ذ ذ م  -عنوانه  :وحملها املختار � /إمارة دبي  -ديرة
 �شارع املكتوم  -بناية رقة البطني بالزا  -الطابق ال�سابع مكتب رقم 705املطلوب �إعالنه  - 1 :كرييتف ل�صناعة االملنيوم والزجاج � -ش ذ م م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
 83398.40درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13420بتاريخ 2021/12/19
�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/10872

اعالن �أمر �أداء بالن�شر

يف الدعوى رقم  7648/2021/60امر اداء
املنظورة يف  :اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة ب�إ�صدار االمر بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن ان يدفعا للمدعي مبلغ ()42,000,000
درهم اثنني واربعون مليون درهم والفائدة القانونية  %5من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام مع �شمول االمر
بالنفاذ املعجل بكال كفالة والزام املدعي عليهم الر�سوم وامل�صاريف واالتعاب .املدعى  :نبيل ابراهيم عبدالعزيز علي -
عنوانه � :إمارة دبي  -ديرة � -شارع ال مكتوم  -مبنى رقة البطني بالزا � -شقة  - 705وميثله  :را�شد �سيف �سعيد �سيف
الزبادي .املطلوب �إعالنه  -1 :فريده فرنود زوجة �شري خان فرنود � -صفته  :مدعى عليه
� - 2شريخان فرنود حممد مزاد � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ  2021/12/6الزام املدعي عليهما
بان ي�ؤديا للمدعي مبلغ ( 42,000,000درهم اثنني واربعون مليون درهم والفائدة القانونية  %5من تاريخ املطالبة
وحتى متام ال�سداد والزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ  500درهم مقابل اتعاب املحاماة .مع �شمول االمر
بالنفاذ املعجل بال كفالة .ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
70533

اخطار عديل بالوفاء بقيمة ال�شيكات  8000درهم
منوذج
املخطـر /مطبعة التوحيد (ذ م م) ال�صادرة من دائر التنمية االقت�صادية بال�شارقة رخ�صة رقم  529752:و ميثلها عبد املجيد ادم �شريف  -هندي
اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم  784197897416265ب�صفته مدير الرخ�صة املذكورة  -العنـوان  /ال�شارقة  -املنطقة ال�صناعية  -15خلف
�شارع مليحة � -شربه رقم  6رقم الهاتف0505692183 /
املخطر �إليه  -1/مركز اوكيناوا للكارتيه ذ م م ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة رخ�صة رقم 513992
 - 2ال�سيد  /برن�س ارا�شام فيتيل حمزه هندي اجلن�سية ويحمل جواز �سفر رقم G7887795
العنـوان /ال�شارقة -ابو �شغارة  -هاتف رقم0504701080/
املو�ضوع � /إخطار عديل للوفاء ب�سداد قيمة �شيكات مببلغ  8000درهم اماراتي
املخطر اليه حرر عدد � 4شيكات للمخطرة بقيمة ( 8000ثمانية الف) درهم اماراتي جمموع قيمة ال�شيكات املرتتبة يف ذمته
وعليه فان املخطر يطلب من املخطر اليه �سداد املبالغ امل�ستحقة
وحيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيكات توجه املخطر ل�صرفها �إال �أنه ارتد دون �صرف لعدم وجود الر�صيد الكايف بيانات ال�شيكات كالتايل:
ال�شيك رقم  000042مببلغ  2000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2017/06/15امل�سحوب على بنك االمارات دبي الوطني
ال�شيك رقم  000043مببلغ  2000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2017/06/30امل�سحوب على بنك االمارات دبي الوطني
ال�شيك رقم  000044مببلغ  2000درد بتاريخ ا�ستحقاق  2017/07/15امل�سحوب على بنك االمارات دبي الوطني
ال�شيك رقم  000045مببلغ  2000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2017/07/30امل�سحوب على بنك االمارات دبي الوطني
وحيث �إن املدعي عليه قد تعذر بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا” ولكن دون جدوى.
لذلك ,ف�أننا نخطركم ب�ضرورة �سداد قيمة ال�شيكات املذكورة اعاله خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية.
واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به.
وهذا �إخطار منا بذلك

العدد  13420بتاريخ 2021/12/19

70533

الكاتب العدل

العدد  13420بتاريخ 2021/12/19

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -ح�سن حممد �صفر حممد االن�صاري
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2021 /0005190مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :ح�سن حممد �صفر حممد االن�صاري
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ عي�سى بن نا�صر بن �سعيد الها�شمي  -اجلن�سية عماين
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 254241
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

العدد  13420بتاريخ 2021/12/19

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7500/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 2021/3444أمر اداء  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( 31377.5درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ :اميك�س (ال�شرق االو�سط) �ش.م.ب (م) االمارات
عنوانه  :االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع الفلك  -مبنى فندق ميديا ون  -برج املكاتب � -شقة
 - 27القرب من حمطة مرتو اخليل
املطلوب �إعالنه  -1:احمد داد اهلل �شه ر�ساين � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
 31377.50درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

العدد  13420بتاريخ 2021/12/19
اعالن بالن�شر
 322/2021/1640ا�ستئناف عقاري

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضده  -1/ع��ادل يو�سف عطائي  -جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان
امل�ست�أنف  /ن��ور بنك (م�ساهمة عامة) (بنك ن��ور اال�سالمي ���ش.م.م � -سابقا) ,
وميثله:جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�سالمي  -قد ا�ست�أنف القرار/احلكم
ال�صادر بالدعوى رقم  2020/950عقاري جزئي ,وحددت لها جل�سه يوم الثالثاء
املوافق  2022/1/4ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي
ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة

العدد  13420بتاريخ 2021/12/19

العدد  13420بتاريخ 2021/12/19

70459

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7544/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 4280/2021أمر اداء  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( 140185.15درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ :كور ميتالك لل�صناعات ذ.م.م
عنوانه  :ام��ارة ال�شارقة  -ال�صجعة �صناعية ال�شارقة � -شارع الزيد مكتب موجود يف االر���ض امل�سورة -
مظلة/ملك بطي و�سعيد وعمر وعدنان ابناء ح�سني بيات ال�سويدي وحميد �سلطان حميد ال�سويدي -
هاتف - 065013111:فاك�س065540619:
املطلوب �إعالنه  -1:يو�سف حان زهرة � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
 140185.15درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

70533

�إخطار عديل
برقم املحرر 2021/0033930
 املخطـر  :جا�سم حممد ح�سن عي�سى ال�صابري  -االمارات اجلن�سية ،و احمل هوية اماراتية رقم  784195660386301ب�صفتي ال�شخ�صية  -العنوان  :ال�شارقة  -القا�سمية -
هاتف رقم 0506225005 :
املخطر �إليه :جري�س موجول �سيجبو  -الفلبني اجلن�سية
العنوان  :ال�شارقة  -هاتف رقم 0505298220 :
مو�ضوع الإخطار  :اخطار عديل للوفاء مببلغ ( )12360درهم ،
الوقـائـع  :حيث ان املخطر اليه مل يقم ب�سداد االيجار املرتتب عليه بقيمة اجمالية و قدرها  12360لذلك يخطر
املخطر  ،املخطر اليه ب�سداد املبلغ املذكور اعاله ،
طالب املخطر املخطر اليهم مرارا وتكرارا وب�صورة ودية ب�سداد املبلغ املرت�صد بذمته ولكن دون جدوى.
وحيث ان املخطر اليه ت�أخر يف االجناز و مل يلتزم مبوا�صفات العقود مما ا�ضر باملخطر
�أن املخطر يخطر املخطر اليهم ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته وامل�ستحق للمخطر وذلك يف موعد اق�صاه ()5
ايام من تاريخ تبلغكم هذا الإخطار واال �سوف ي�ضطر املخطر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ
امل�ستحق له مع الفائدة والتعوي�ض مع حفظ باقي احلقوق .لذلك  ،فاملخطر يخطركم بهذا االخطار للعمل مبا جاء
به ونفاذا ملفعولة ول�سريان كافة الآثار القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم
الكاتب العدل

العدد  13420بتاريخ 2021/12/19

اعالن بالن�شر
 9240/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/جنوين تي ئو بهوجن  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/فو فان توجن
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )197683.50درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

املنذر  :القوز ال�شمالية �ش ذ م م
بوكالة و�إدارة �شركة ال�شويب للعقارات  -ذ م م
املنذر اليه  :يونيكورن لالعمال الكهروميكانيكية � -ش ذ م م
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سداد قيمة املت�أخرات الغري مدفوعة بح�سب
عقد االيجار لوجود فرتة بدون ا�ستحقاق حيث �شيك االيجار املرجتع
من البنك بدون �سداد ومبهلة مدتها ( )30يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال االخالء وت�سليمنا امل�أجور و ذلك ح�سب االجراءات املتبعة
لدى مركز ف�ض املنازعات االيجارية.
الكاتب العدل

70392

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة ع�شر رقم 763
مو�ضوع املنازعة  :املطالبة بتحويل املخالفة املروية اىل امللف املروري اخلا�ص باملدعي عليه او الرمز املروري
العائد له او الزامه ب�سداد قيمتها والتي تقدر مببلغ  5.000درهم والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املتنازع:حممود فايز الواوى
عنوانه:االمارات  -امارة عجمان الرا�شدية  -عجمان �شارع الرا�شدية  - 1مبنى هورايزون � -شقة  15مكتب
1507
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد زاهد حممد �شريف � -صفته  :متنازع �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بتحويل املخالفة املروية اىل امللف املروري
اخلا�ص باملدعي عليه او الرمز امل��روري العائد له او الزامه ب�سداد قيمتها والتي تقدر مببلغ  5.000درهم
والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  -والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
 وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2021/12/22ال�ساعة � 09.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد وعليكبتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

العدد  13420بتاريخ 2021/12/19
اعالن بالن�شر
 424/2021/20جتاري كلي

العدد  13420بتاريخ 2021/12/19
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى  1248/2021/300ا�ستئناف مدين

70392

املنظورة يف  :دائرة اال�ستئناف املدنية الثانية رقم 82
مو�ضوع اال�ستئناف  :ا�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/819مدين جزئي والر�سوم وامل�صاريف
واالتعاب.
املدعي  :عنايت اهلل (والد املتوفى) من ورثة املتوفى /معروف خان عنايات اهلل  -و�آخرون
عنوانه  :الإمارات � -إمارة ال�شارقة  -الزاهرة  -ال�شارقة � -شارع الزهراء  -مبنى بناية داما�س � -شقة اخلام�س مكتب
 - 546بجوار دوار الربيد
املطلوب �إعالنهما  - 1 :هارون احمد عبدالغني � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
� -2سباركو للخدمات الفنية (�ش ذ م م) � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/11/29يف الدعوى املذكورة �أعاله
ل�صالح  /امل�ست�أنفني يف الدعوى املذكورة �أعاله بقبول اال�ستئناف �شكال  ،ورف�ضه مو�ضوعا  ،وت�أييد احلكم امل�ست�أنف
مع الزام امل�ست�أنف �ضدهما بالر�سوم وامل�صاريف عن الدرجتني وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .وم�صادرة
الت�أمني .حكما مبثابة احل�ضوري قابال للطعن خالل �ستني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر
با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حمكمة التنفيذ
العدد  13420بتاريخ 2021/12/19

70579

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8272/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 2021/3601أمر اداء  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( 603272.29درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ :علم للحديد ليمتد
عنوانه  :االمارات  -امارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي � -شارع االبراج  -مبنى � - 07شقة مكتب
 - 107اخلليج التجاري  -باي �سكوير
املطلوب �إعالنهما  -1:يو�سف حنا زهرة � -2شركة الفجرية الوطنية للمقاوالت ذ.م.م � -صفتهما  :منفذ
�ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
 603272.29درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد  13420بتاريخ 2021/12/19
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9975

70197

حماكم دبي

العدد  13420بتاريخ 2021/12/19
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 3648/2021/460:نزاع مدين

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 2021/6889أمر �أداء  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( 317728درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ :هميان لتجارة ال�سلع باجلملة
عنوانه  :ام��ارة دبي ديرة منطقة بور�سعيد � -شارع االحت��اد بناية بزن�س افنيو الطابق الثامن مكتب رقم
 809خلف معر�ض �سيارات ني�سان  -رقم مكاين3250094543:
املطلوب �إعالنهما  -1:بانكاج كومار موتياين ا�شوك كومار موتياين  -2فود بازار �سوبرماركت �ش.ذ.م.م
 �صفتهما  :منفذ �ضدهمامو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
 317728درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية
70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  9266/2021/207تنفيذ جتاري

حمكمة التنفيذ املدنية

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

70392

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد  13420بتاريخ 2021/12/19

70392

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

�إخطار عديل
برقم املحرر 2021/0022517
املخطر�:سـاملخمي�سعبـداهللمفتـاح-اجلن�سـية:الإمـارات ويحملهويـةاماراتيـةرقم ()784198887547044
 العنـوان  :امارة دبي  -اخلوانيج  -فيال رقم  33هاتف رقم 0509199296 :املخطر �إليه  :حممد خلفان املعال اجلن�سية  :االمارات
العنوان  :الفجرية  -املري�شيد  -بجوار مركز مري�شيد الطبي هاتف رقم 0501227887 :
مو�ضوع الإخطار  :اخطار عديل للوفاء مببلغ ( )14500درهم
الوقـائـع  :حيث ان املخطر اليه ا�ستلم من املخطر مبلغ ( )14500درهم نقدا مقابل بيع دراجة نارية حيث مت
االتفاق بني املخطر واملخطر اليه على ان يقوم املخطر بدفع مبلغ ( 24000درهم) مقابل �شراء دراجة نارية
 قام املخطر بت�سليم مبلغ وقدرة ( 14500درهـم) اال ان املخطر اليـه مل يقم بنقل ملكية الدراجة النارية وظلمياطل  -طالب املخطر اليه مرارا وتكرارا وب�صورة وديـة ا�سرتجاع املبلغ او نقل ملكيـة الدراجة وت�سليمها للمخطر،
وحيث ان املخطر اليه ممتنع عن �سداد املبلغ املدفوع او ت�سليم الدراجة النارية ف�أن املخطر يخطر املخطر اليه
ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته وامل�ستحق للمخطر وذل��ك يف موعد اق�صاه ( )5اي��ام من تاريخ يبلغكم هذا
الإخطار واال �سوف ي�ضطر املخطر اىل اتخاذ كافة االج��راءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�ستحق له مع الفائدة
القانونية والتعوي�ض مع حفظ باقي احلقوق .لذلك  ،فاملخطر تخطركم بهذا االخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا
ملفعولة ول�سريان كافة الآثار القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم.

الكاتب العدل

حماكم دبي

70392

وزارة العدل

العدد  13420بتاريخ 2021/12/19
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حمكمة التنفيذ

االمارات العربية املتحدة
70392

املنظورة يف  :دائرة ملواد امل�ستعجلة والتنفيذ  -ا�ستئناف رقم 89
مو�ضوع الإ�ستئناف � :إ�ستئناف قرار ال�صادر بتاريخ 2021/10/5:يف التنفيذ  1434/2013جتاري
 ,والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
م�ست�أنف  :مهدي حممد باقري رف�سنجاين واخرون
عنوانه  :االم��ارات  -ام��ارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع اخليل � -شارع  2جمريا ويلج  -مبنى بناية امت
وان � -شقة  - 216وميثله:احمد علي ابراهيم االمريي
املطلوب �إعالنهما  - 1 :ركن الل�ؤل�ؤة للتجارة العامة �ش.ذ.م.م  -2حممد ح�سني مهدي كرمييان زاده -
�صفتهما  :م�ست�أنف �ضدهما
مو�ضوع االع�لان:ق��د ا�ست�أنف ال�ق��رار /احلكم ال�صادر بالدعوى رق��م  2013/1434تنفيذ جتاري
بتاريخ. 2021/10/17:
وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق  2022/1/26ال�ساعة  05.30م�ساءا بقاعة التقا�ضي عن بعد
وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ
70392

العدد  13420بتاريخ 2021/12/19
مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف الإ�ستئناف رقم � 152/2021/324إ�ستئناف تنفيذ جتاري
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رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

70540

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة ع�شر رقم 763
مو�ضوع املنازعة  :الت�صريح بقيد النزاع وال��زام املدعي عليه بان ي��ؤدي للمدعية قيمة الفواتري مو�ضوع
املطالبة مببلغ اجمايل وق��دره ( )25.630.71درهم خم�سة وع�شرون الفا و�ستمائه وثالثون درهم وواحد
و�سبعون فل�سا  -والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املتنازع�:شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة ابوظبي � -شارع �شارع حمدان بن حممد  -مبنى مبنى ات�صاالت  -جانب مارك�س
�سبن�سر
املطلوب �إعالنه  -1 :حممود حممد عامر � -صفته  :متنازع �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الت�صريح بقيد النزاع والزام املدعي عليه بان ي�ؤدي
للمدعية قيمة الفواتري مو�ضوع املطالبة مببلغ اجمايل وقدره ( )25.630.71درهم خم�سة وع�شرون الفا
و�ستمائه وثالثون دره��م وواح��د و�سبعون فل�سا  -وال��زام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب
املحاماة  -وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2022/1/17ال�ساعة � 09.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .

حمكمة التنفيذ
70392

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13420بتاريخ 2021/12/19
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 3554/2021/460:نزاع مدين

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ
70197

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :املركز الأملاين للأعمال �ش.م.ح  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :فرهاد قهرمان بختيار بختياري
ق��د �أق ��ام عليك ال��دع��وى وم��و��ض��وع�ه��ا امل�ط��ال�ب��ة ب��ال��زام امل��دع��ي عليها مببلغ وقدره
( )24.150.000دره��م والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %5من تاريخ
اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2021/12/22ال�ساعة � 09:00صباحا يف قاعة
التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

العدد  13420بتاريخ 2021/12/19

70197

اعالن بالن�شر
 1173/2021/211تنفيذ عقاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/عزالدين خليل عكا�شه  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/الرميزان للذهب واملجوهرات �ش.ذ.م.م
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )5798827.80درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

األحد  19ديسمبر  2021م  -العـدد 13420
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يوجد الكولي�سرتول يف كل خلية من خاليا  اجل�سم،
ويلعب دورا مهما  للغاية ،حيث ي�ساعدك على ه�ضم
الأطعمة و�إنتاج الهرمونات وتوليد فيتامني (د).
ويعد ارتفاع الكولي�سرتول قاتال �صامتا دون �أعرا�ض،
ولكن ميكن �أن يكون له م�ضاعفات تهدد احلياة ،لذا
فمن الأف�ضل �ضمان خف�ض م�ستوى الكولي�سرتول لديك
�إذا كنت يف خطر.

ن�صائح خلف�ض م�ستوى الكولي�سرتول يف الدم!

 ال������ده������ون غ�ير امل�شبعة
ميكن للأطعمة
الغنية بالدهون
امل � �� � �ش � �ب � �ع� ��ة �أن
ترفع م�ستوى
الكولي�سرتول
يف ال� � � � � � � � ��دم،
وب��ال �ت��ايل ف�إن
ت � � �ل � � ��ك ال� � �ت � ��ي
حت� � � �ت � � ��وي
ع� �ل ��ى

25

 الأطعمة الغنية بالأليافت�ساعد الألياف يف تقليل خماطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب
وم�ستوى الكولي�سرتول.
ويجب �أن ي��أك��ل البالغون  30غ��رام��ا م��ن الألياف
يوميا ،و�أن ي�ستهلكوا مزيجا من م�صادر الألياف
املختلفة.
وت �� �ش �م��ل الأطعمة
ال�غ�ن�ي��ة بالألياف:
اخل � � �ب� � ��ز ال � �ك� ��ام� ��ل
والنخالة واحلبوب
ال � �ك� ��ام � �ل� ��ة وال� � �ف � ��واك � ��ه
واخل� ��� �ض ��روات والبطاط�س
مع ق�شرها وال�شوفان وال�شعري والبقول
واملك�سرات والبذور.
وي�ساعد تناول ما ال يقل عن خم�س ح�ص�ص من
الفاكهة واخل�ضروات يوميا على خف�ض م�ستوى
الكولي�سرتول.

ومي �ك��ن ل�ل�ك�ث�ير م��ن ال �ك��ول �ي �� �س�ترول �أن ي���س��د الأوعية
الدموية ،ويعني �أنه من املرجح �أن يعاين �شخ�ص ما من
م�شاكل يف القلب �أو �سكتة دماغية.
و ُت �ق��ا���س م���س�ت��وي��ات ال�ك��ول�ي���س�ترول يف ال ��دم با�ستخدام
فح�ص دم ب�سيط ،ملعرفة م�ستويات الكولي�سرتول اجليد
( )HDLوال �ك��ول �ي �� �س�ترول ال �� �ض��ار (غ �ي�ر )HDL
والدهون الثالثية ،بالإ�ضافة �إىل م�ستوى الكولي�سرتول
الكلي.
ويتخل�ص كولي�سرتول الربوتني الدهني ع��ايل الكثافة
من الكولي�سرتول ال�ضار يف ال��دم ويعيد الكولي�سرتول
غري ال�ضروري �إىل الكبد بحيث ميكن تك�سريه و�إخراجه
من اجل�سم.
كيف تخف�ض م�ستويات الكولي�سرتول؟
هناك ع��دد من الطرق التي ميكنك من خاللها خف�ض
م�ستوى الكولي�سرتول ،ولكن ميكن حتقيق ذل��ك ب�شكل
�أ�سا�سي من خالل احلفاظ على نظام غذائي ومنط حياة
�صحيني.

Sunday

ن�سبة عالية م��ن ال��ده��ون غ�ير امل�شبعة ميكن �أن يكون  -الدهون املتحولة
لها ت�أثري ملطف على م�ستويات الكولي�سرتول ت �ع �م��ل ال ��ده ��ون امل �ت �ح��ول��ة ع ��ن ط��ري��ق رف� ��ع م�ستويات
لديك.
ال�ك��ول�ي���س�ترول يف ال� ��دم ،وغ��ال�ب��ا م��ا ت��وج��د يف املنتجات
وت�شمل الأطعمة التي حتتوي على احليوانية مثل منتجات الألبان واللحوم.
ن�سبة عالية من الدهون غري و�إذا كنت ترغب يف خف�ض م�ستوى الكولي�سرتول ،يجب
امل�شبعة:
عليك التحقق من مل�صقات الأطعمة للدهون والزيوت
• ا أل�� �س� �م ��اك الزيتية املهدرجة.
مب ��ا يف ذل ��ك ال�سلمون
واملاكريل.
 قلل من �إجمايل الدهون• املك�سرات مثل الكاجو �سي�ساعد تقليل كمية ال��ده��ون يف نظامك الغذائي على
واللوز.
تقليل م�ستوى الكولي�سرتول.
• ال� �ب ��ذور م �ث��ل عباد وب��دال من قلي الأطعمة �أو حتمي�صها ،يجب �أن حتاول
ال� ��� �ش� �م� �� ��س وب � � ��ذور �شواء الأطعمة �أو تبخريها �أو غليها �أو �سلقها.
اليقطني.
و�ست�ساعد �أي�ضا قطع اللحوم اخلالية من الدهون بدال
• الأفوكادو .م��ن ال�ل�ح��وم ال��ده�ن�ي��ة يف تقليل �إج �م��ايل ال��ده��ون التي
• ال� � ��زي� � ��وت ت�ستهلكها.
ال� � �ن� � �ب � ��ات� � �ي � ��ة وه�ن��اك العديد م��ن املنتجات التي حتتوي على �أ�صناف
والأط� � � �ع� � � �م � � ��ة ك��ام�ل��ة ال��د��س��م وق�ل�ي�ل��ة ال��ده��ون  -وب��ال �ت��ايل ف� ��إن تناول
القابلة للدهن .الن�سخة قليلة الد�سم �سيكون �أكرث �صحة.

 الن�شاطميكن �أن ت�ساعد زي��ادة م�ستويات ن�شاطك عن
طريق ممار�سة املزيد من التمارين على خف�ض
م�ستويات الكولي�سرتول.
وي�ج��ب �أن ت�ه��دف �إىل ال�ق�ي��ام مب��ا ال يقل عن
 150دقيقة من التمارين الهوائية املعتدلة
كل �أ�سبوع لتح�سني م�ستويات الكولي�سرتول يف
الدم.
ويعني الن�شاط الهوائي املعتدل �أنك تعمل بجد
مبا يكفي لرفع معدل �ضربات القلب.
 ال�ستاتيناتتقدم العقاقري املخف�ضة للكولي�سرتول عادة
لأولئك الذين مت ت�شخي�ص �إ�صابتهم ب�أمرا�ض
القلب التاجية �أو �أم��را���ض القلب والأوعية
الدموية الأخ��رى� ،أو �أولئك الذين لديهم
تاريخ عائلي ي�شري �إىل �أنهم قد ي�صابون
بهذه احلالة على مدى ال�سنوات الع�شر
القادمة.

يجب املحافظة على ن�شاطك البدين لدرء تدهور الدماغ

درا�سة حتدد الغذاء «الأكرث فعالية» يف تقليل خطر الإ�صابة باخلرف
من املتوقع �أن ترتفع معدالت اخلرف ب�شكل كبري خالل العقود القادمة يف جميع �أنحاء العامل .وال تزال الأبحاث ت�شري �إىل �أن
الإجراءات التي تتخذها يف وقت مبكر ميكن �أن تقلل من خطر هذا املر�ض.

وه �ن��اك ن�ح��و  10م�لاي�ين ح��ال��ة ج��دي��دة ،ك��ل ع ��ام ،من
اخل� ��رف ،وه��و م�صطلح ع��ام مل�ج�م��وع��ات م��ن الأعرا�ض
املرتبطة بتدهور الدماغ).
وي�صف امل�صطلح الأعرا�ض املرتبطة بالتدهور التدريجي
للدماغ ،مثل فقدان الذاكرة واالرتباك .وتبد�أ الإعاقات
املعرفية ب�شكل خفيف يف البداية ولكنها ت�صبح مدمرة
للغاية يف امل��راح��ل ال�لاح�ق��ة .وحل�سن احل��ظ ،مت �إحراز
تقدم يف فهم كيفية تقليل خماطر الإ�صابة باخلرف يف
وقت الحق من احلياة.
وتجُ �م��ع ع��دد م��ن ال��درا��س��ات ح��ول ف��وائ��د االل�ت��زام بنظام
غذائي على ط��راز البحر الأبي�ض املتو�سط ل��درء تدهور
الدماغ.
وتختلف حمية البحر الأبي�ض املتو�سط باختالف البلد
واملنطقة ،لذا فهي حتتوي على جمموعة من التعريفات.
لكنها ب�شكل عام غنية باخل�ضروات والفواكه والبقوليات

واملك�سرات والفا�صوليا واحلبوب والأ�سماك والدهون غري
امل�شبعة مثل زيت الزيتون .وعادة ما يت�ضمن تناول كميات
منخف�ضة من اللحوم ومنتجات الألبان.
وركزت معظم الدرا�سات على الفوائد الإجمالية للنظام
الغذائي ،لكن درا�سة واح��دة تعمقت يف املكونات املحددة
التي ت�ساعد.
وا�ست�شهدت م�ؤ�س�سة "هارفارد هيلث" بدرا�سة �أجراها
باحثون يف املعاهد الوطنية لل�صحة قامت بتقييم �أمناط
ح�ي��اة �أك�ث�ر م��ن  7750م�شاركا ووق�ع��ت متابعتهم ملدة
خم�س �إىل � 10سنوات.
وق� ��ام امل �� �ش��ارك��ون مب ��لء ا��س�ت�ب�ي��ان��ات ل�ت�ح��دي��د عاداتهم
الغذائية ،وخ�ضعوا الختبارات معرفية للذاكرة واللغة
واالنتباه عرب الهاتف.
وا�ستخدموا ه��ذه البيانات لتحديد ال�ع��وام��ل الغذائية
الأكرث �أهمية يف تقليل خطر �إ�صابتك بال�ضعف الإدراكي،

بالإ�ضافة �إىل العوامل الغذائية الأك�ثر �أهمية يف تقليل
خطر التدهور املعريف.
وذك ��رت "هارفارد هيلث" �أن الأ� �س �م��اك ك��ان��ت "العامل
الغذائي الأكرث �أهمية" يف تقليل خماطر �ضعف الإدراك.
وك��ان��ت اخل���ض��روات يف امل��رت�ب��ة الثانية ،و�أظ �ه��رت جميع
الأطعمة الأخرى ت�أثريات �أقل �أهمية.
وع�ل��اوة ع�ل��ى ذل ��ك ،م��ن ب�ي�ن ج�م�ي��ع الأط �ع �م��ة ال �ت��ي مت
تقييمها ،كانت الأ�سماك فقط مرتبطة بانخفا�ض خطر
التدهور املعريف.
و�أدى تناول الأ�سماك �إىل تقليل خماطر الإ�صابة بال�ضعف
الإدراكي والتدهور املعريف.
وي�شري مقال ُن�شر يف جملة Frontiers in Aging
� ،Neuroscienceإىل �أن "الأ�سماك م�صدر مهم
لأحما�ض �أوميغا  3الدهنية املوجودة يف �أغ�شية �أن�سجة
املخ".
وبالإ�ضافة �إىل تناول الأطعمة ال�صحية للقلب ،هناك
بع�ض الأطعمة التي قد تزيد من خطر الإ�صابة بتدهور
الدماغ.
ووفقا مل�ؤ�س�سة القلب الربيطانية ( ،)BHFهناك خم�سة
�أطعمة يجب جتنبها �أو احلد منها مل�ساعدة عقلك:
 املقلي �أو الوجبات ال�سريعة (�أقل من مرة يف الأ�سبوع) اجلنب (�أقل من مرة يف الأ�سبوع) اللحوم احلمراء (�أقل من �أربع مرات يف الأ�سبوع) املعجنات واحللويات (�أقل من خم�س مرات يف الأ�سبوع) زبدة (�أقل من ملعقة واحدة يف اليوم).وبالإ�ضافة �إىل حت�سني النظام الغذائي ،يجب �أن حتافظ
على ن�شاطك البدين لدرء تدهور الدماغ.
ويف الواقع،
"من بني جميع التغيريات يف منط احلياة التي متت
درا�ستها،
يبدو �أن ممار�سة التمارين البدنية بانتظام هو �أحد �أف�ضل
الأ��ش�ي��اء التي ميكنك القيام بها لتقليل خطر الإ�صابة
باخلرف" ،وفقا لتقرير جمعية �ألزهامير الربيطانية
(.)AS
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برنامج �شاعر املليون يحتفي بـ  15عام ًا يف خدمة ال�شعر وال�شعراء

�أكرث من � 15ألف �شاعر قابلتهم جلنة التحكيم يف  10موا�سم
تراثها الثقايف ،عرب �إدراك املخاطر التي تواجه
الرتاث ال�شعبي على م�ستوى العامل.

•• �أبوظبي-الفجر:

ي�ح�ت�ف��ي ب��امل��و� �س��م ال �ع��ا� �ش��ر ل�ب�رن��ام��ج ال�شعر
النبطي “�شاعر املليون” ،الذي تنتجه وتنظمه
جل�ن��ة �إدارة امل �ه��رج��ان��ات وال�ب�رام ��ج الثقافية
وال�تراث �ي��ة ب ��أب��وظ �ب��ي ،ب �ـ  15ع��ام �اً يف خدمة
ال�شعر وال�شعراء ،وامل�ساهمة يف تط ّور الذائقة
الأدبية واالرتقاء بالوعي الثقايف والإن�ساين يف
العامل العربي ،وت�شجيع الأجيال اجلديدة على
تنمية مواهبهم ال�شعرية ،و�إتاحة الفر�صة لهم
لالحتكاك مع �شعراء متميزين ،والتعرف على
الأوزان والقوايف واملدار�س ال�شعرية املختلفة.
وجن��ح ب��رن��ام��ج �شاعر امل�ل�ي��ون ال��ذي يحت�ضنه
م �� �س��رح � �ش��اط��ئ ال ��راح ��ة ب ��أب��وظ �ب��ي ،يف �إع� ��ادة
االعتبار لل�شعر وف�ن��ون �إلقائه ب��االرت�ك��از على
ق��اع��دة ��ش�ع�ب�ي��ة وا� �س �ع��ة م��ن ح � ّ�ب ال �ن��ا���س له،
وبرهنت امل�شاركات من �شعراء �صغار يف ال�سن
م��ا ي��زي��د ع��ن  1250ق���ص�ي��دة خ�ل�ال 136
على جناح الربنامج يف ت�شجيع املواهب ال�شابة،
حلقة من احللقات البث املُبا�شر التي بثت من
وع�ل��ى �أن ال�شعر م��ا ي ��زال م��رغ��وب �اً ومنت�شراً
م�سرح �شاطئ الراحة ،ما بني ق�صيدة رئي�سية
كو�سيلة للتعبري عند خمتلف فئات املجتمع.
�أو ق�صيدة مجُ اراة.
�شهدت �إمارة �أبوظبي خالل الـ  15عاماً املا�ضية،
و�شهد ح�ضور م�سرح �شاطئ الراحة �أكرث من
وحت��دي��داً منذ مطلع  2006و�إط�لاق املو�سم
� 265ألف متفرج من الرجال والن�ساء حللقات
الأول للربنامج حت � ّوال ب ��ارزًا يف �إط ��ار عملية
الربنامج املبا�شرة ،يف الت�سع موا�سم ال�سابقة،
فيما تابع الربنامج على الهواء مبا�شرة ع�شرات
التنمية الثقافية املُ�ستدامة ،ترجمة ً لتطلعات  1250ق�صيدة خالل  136حلقة
طموحة يف تر�سيخ �أبوظبي مدينة عاملية ت�صون وقدّم � 432شاعراً عرب املوا�سم الت�سع املا�ضية املاليني من ع ُّ�شاق ال�شعر النبطي يف ظاهرة مل
�أكرث من � 15ألف �شاعراً قابلتهم جلنة التحكيم
يف  10موا�سم
قابلت جلنة حتكيم الربنامج ب�شكل مبا�شر �أكرث
من � 15أل��ف �شاعراً يف ج��والت املقابالت التي
�أقيمت يف ع��دد من ال��دول العربية على مدى
 10موا�سم ،وقدمت فر�صة الظهور الإعالمي
الوا�سع للم ّرة الأوىل ،لأكرث من � 1000شاع ًرا
وذل ��ك ع�بر اخ�ت�ي��اره��م يف ق��ائ�م��ة االختبارات
واملقابالت املعروفة بقائمة ال�ـ  100الأولية،
والذين مت اختيارهم من �أ�صل �أكرث من
� 480شاعراً �شاركوا باحللقات املبا�شرة
كما متكن الربنامج تقدمي � 480شاعراً خالل
ال�ف�ترة  ،2021-2016منهم � 23شاعرة،
وذلك منذ املو�سم الأول ولغاية انطالق املو�سم
ال�ع��ا��ش��ر ،ويف ك��ل م��و��س��م ك��ان��ت ق��اع��دة ال�شعر
النبطي تت�سع �أك�ث�ر ،ليتعدى ال�شعر النبطي
ح ��دود اخل�ل�ي��ج ال �ع��رب��ي وي���ش�م��ل ك��اف��ة ال ��دول
العربية وي�صل �إىل ع��دد كبري م��ن الناطقني
بلغة ال�ضاد.

ت�شهد لها ال�ساحة الثقافية العربية مثي ً
ال.
�شعراء�“ ..شاعر املليون” من�صة �إعالمية
ت�سري بال�شاعر نحو النجومية
�أكد �شعراء� ،شاركوا يف جوالت مقابالت ال�شعراء
التي �أقيمت يف عدد من ال��دول العربية خالل
امل��و� �س��م ال �ع��ا� �ش��ر� ،أن ب��رن��ام��ج � �ش��اع��ر املليون
يحظى مبعدالت م�شاهدة مرتفعة� ،إذ يعتربه
ال�شعراء من�صة �إعالمية ت ت�سري بال�شاعر نحو

النجومية وتنقله �إىل جمهور الربنامج الكبري
يف خم�ت�ل��ف ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة م��ن امل�ح�ي��ط �إىل
اخلليج وجميع الناطقني بلغة ال�ضاد يف �أنحاء
العامل ،وذلك عرب البث التلفزيوين املبا�شر �إىل
املاليني من ع�شاق ال�شعر النبطي ومتابعيه.
وق ��ال ��ش�ع��راء يف ج��ول��ة ال�ع��ا��ص�م��ة الإماراتية
“�أبوظبي”� ،أن برنامج �شاعر املليون يعترب
املنرب القائم يف ال��وق��ت احلا�ضر وال��ذي ميثل
ال���ش�ع��ر ال�ن�ب�ط��ي ،و�أن امل �� �ش��ارك��ة يف الربنامج
تعترب �شهادة وو�سام بالن�سبة لل�شاعر ،م�ؤكدين
�أن امل��و��س��م العا�شر �سيكون مو�سم مم�ي��ز ،و�أن
ال�شعراء امل�شاركني لديهم هدف لتحقيقه بكل
عزم وقوة وفرح.
و�أك� ��د � �ش �ع��راء يف ج��ول��ة ال�ع��ا��ص�م��ة ال�سعودية
“الريا�ض”� ،أن برنامج �شاعر املليون يعترب
“عكاظ” ال�شعر والأدب ،وق��د جت��اوز و�صفه
كربنامج م�سابقات �شعري منذ مو�سمه الأول
لي�صبح قبلة ال�شعراء وم�صنع جنومية ال�شاعر،
م�ؤكدين جن��اح الربنامج بكل املقايي�س وذلك
ال��س�ت�م��راره يف ت��أل�ق��ه ع�ل��ى م ��دار  10موا�سم
متتالية ،ويف كل مو�سم يتناف�س �آالف ال�شعراء
ل�ل��و��ص��ول �إىل حلمهم بحمل ال �ب�يرق والفوز
بلقب �شاعر املليون ،ف�ض ً
ال عن تناف�سهم لل�صول
�إىل م�سرح �شاطئ الراحة وتقدمي ق�صائدهم
ال�شعرية جلمهور ال�شعر النبطي.

و�أ�شار �شعراء عُمانيني� ،شاركوا يف جولة مقابالت
م�سقط� ،إىل �أن برنامج �شاعر املليون يخت�صر
الوقت وامل�سافات نحو النجومية؛ لأن الربنامج
يعطي لل�شاعر حقه يف الظهور �إعالمياً �أمام
ع�شاق ال�شعر ،فهو برنامج جماهريي ي�صل �إىل
قلوب املاليني.
و�أ� �ض��اف ��ش�ع��راء يف ج��ول��ة م�ق��اب�لات الكويت،
�أن برنامج �شاعر املليون ه��و م�صنع جن��وم له
اعتباره يف ال�ساحة ال�شعرية ،حيث يعد منرباً
مهماً وملهماً لل�شعراء وحلم ي�سعون �إليه ،وقد
زرع الربنامج خالل موا�سمه ال�سابقة ال�شغف
عند ال�شعراء ملا يقدمه من دعم لظهور ال�شاعر
و�إي�صاله قلوب متابعيه.
و�أعرب �شعراء م�شاركني يف مقابالت العا�صمة
عمان عن �سعادتهم بامل�شاركة يف �شاعر املليون
ومقابلة جلنة التحكيم ،والتي اعتربوها بحد
ذاتها �أنها �أوىل خطوات حتقيق احللم والطموح
الذي ي�سعى �إليه كل �شيء،
م�ؤكدين �أن �شاعر املليون يعترب قبلة ال�شعراء
واملبدعني،
و�أن �أج ��واء الربنامج ت�ضفي لل�شاعر الإبداع
واحل�م�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ا���س وحت �ف �ـ �ـ �ـ��زه ع �ل��ى ت �ق��دمي املزيد
للو�صول �إىل �أ��ض�خ��م من�صة �إع�لام�ي��ة تخدم
ال�شعر النبطي و�شعرائه على م�ستوى الوطن
العربي.

احتفاء باليوم العاملي للغة العربية
ً

مهرجان �أبوظبي  2022يقدم �أم�سية مو�سيقية عربية يف قاعة كارنيغي
•• �أبوظبي-الفجر:

��ض�م��ن ف �ع��ال �ي��ات ال� � ��دورة ال�ت��ا��س�ع��ة ع�شرة
لعام  ،2022والتي تقام حتت �شعار «فكر
الإمارات :ريادة �إبداع  -حرفية �إجناز -بناء
ح �� �ض��ارة» ،ق� �دّم م�ه��رج��ان �أب��وظ �ب��ي ،م�ساء
اجل �م �ع��ة  17دي �� �س �م�بر اجل� � ��اري� ،أم�سية
مو�سيقية لأورك�سرتا احلجرة التابعة للأمم
املتحدة يف قاعة كارنيغي مبدينة نيويورك؛
احتفا ًء باليوم العاملي للغة العربية.
وع �َّب�رَّ ت ��س�ع��ادة ه ��دى اخل�م�ي����س �إبراهيم،
م�ؤ�س�س جمموعة �أبوظبي للثقافة والفنون،
امل�ؤ�س�س وامل��دي��ر الفني مل�ه��رج��ان �أبوظبي،
خ�لال كلمتها ،ع��ن �شكرها لكارنيغي هول
وجمعية مو�سيقى احلجرة من اليوني�سكو،
ق��ائ�ل� ًة« :ي�سعدين �أن �أك��ون معكم ال�ي��وم يف
هذه الأم�سية املم ّيزة احتفاء باللغة العربية
يف يومها العاملي ،لغة الإع�ج��از التي ّ
خطت
�إرث بالد و�صنعت �سرية احل�ضارة».
و�أ��ض��اف��ت �سعادتها« ،ال �ي��وم نحتفل بلغتنا،
بزخرف مفرداتها ،و�إب��داع حروفها ،بغناها
الالحمدود ،برثاء مبانيها ،وعمق معانيها،
�شاهدة على وجودنا ،ومر�آة لهويتنا ،فل َنكن

معا نحافظ على لغاتنا ورُق ِّيها وجمالِها،
ننقلها �إىل الأجيال القادمة ،بحداثة فكر،
وحرية تعبري ،نع ّزز احلراك الثقايف ،ونـمكن
نه�ضة وم �ع��ارف ،ون�ب�ن��ي ح���ض��ارة ،لنحتف
بالكلمة مع الـمو�سيقى نب�ض احل�ي��اة ،روح
الـمدن وحلن الوجود».
من جانبها ،قالت �سعادة الن��ا زك��ي ن�سيبة،
م�ساعدة وزي��ر اخلارجية والتعاون الدويل
لل�ش�ؤون ال�سيا�سية ،املندوبة الدائمة لدولة
الإم� � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة ل� ��دى الأمم
امل�ت�ح��دة ع�بر ر��س��ال��ة مت ت�سجيلها م�سبقاً:
«مع احتفائنا باللغة العربية ،البد �أن نتذكر
�أهمية وحيوية وت�ن��وع الثقافة العربية يف
جميع �أنحاء العامل».
وتابعت�« ،سعداء مب�شاركة جمعية مو�سيقى
احل�ج��رة التابعة ل�ل�أمم املتحدة االحتفال
ب��ال�ي��وم ال�ع��امل��ي للغة ال�ع��رب�ي��ة ،ع�بر تقدمي
ع��ر���ض ف��ري��د يف ق��اع��ة كارنيغي العريقة»،
م�ؤكدة «ندرك �أ َّن املو�سيقى قادرة على بناء
ج���س��ور ال �ت��وا� �ص��ل وت �ع��زي��ز ق�ي��م التعاطف
والت�سامح والتفاهم بني الثقافات؛ لذا ت�شكل
رعاية املواهب ورعاية فناين امل�ستقبل� ،أم ًرا
�أكرث �أهمية من �أي وقت م�ضى».

وجمعت الأم�سية ،بني املو�سيقى الكال�سيكية
الناب�ضة ب��احل�ي��اة ،وروائ ��ع ال�شعر والغناء،
ومن بينها ق�صائد�« :أعطني الناي ِّ
وغن» من
كلمات جربان خليل جربان ،و«عيد الع�شاق»
م��ن ك�ل�م��ات ال���ش��اع��ر ال�ك�ب�ير ال��راح��ل نزار
قباين ،و«رهيب» من كلمات �سامل اخلالدي،
ك�م��ا ي� ��ؤدي امل��و��س�ي�ق�ي��ون جم�م��وع��ة ق�صائد

الب��ن ع��رب��ي وحم �م��ود دروي ����ش� ،إىل جانب
م�ق�ط��وع��ات مو�سيقية ل�ل�م��ؤل��ف املو�سيقي
ال�سوري الأمريكي املت�ألق فرج �أبي�ض.
وقدمت الفعالية اي�ضا ،ع��زف منفرد على
ال �ك �م��ان ل �ل �م��رة الأويل يف ق��اع��ة كارنيغي
لعلزف الكمان ال�صاعد يامن ال�سعدى ،حيث
�سيقدم معزوفة اللوجنا العمل الأول .
وت�ضم جمعية مو�سيقى احل�ج��رة التابعة
لل��أمم امل�ت�ح��دة ،ال�ت��ي ت�أ�س�ست يف ،2016
جم �م��وع��ة م ��ن امل��و� �س �ي �ق �ي�ين املحرتفني،
الذين يتمتعون بالقوة الإبداعية لتحريك
اجلماهري وامل�ساعدة يف تعزيز املُثل واملبادئ
والقيم العاملية املن�صو�ص عليها يف ميثاق
الأمم امل �ت �ح��دة ،م��ن خ�ل�ال ل�غ��ة املو�سيقى
العاملية.
يذكر� ،أن فعاليات برنامج فعاليات الدورة
التا�سعة ع�شرة من مهرجان �أبوظبي لعام
 ،2022تنعقد برعاية ح��رم �سمو ال�شيخ
حمدان بن زايد �آل نهيان ،ممثل احلاكم يف
منطقة الظفرة ،رئي�س هيئة الهالل الأحمر
الإماراتي� ،سمو ال�شيخة �شم�سة بنت حمدان
ب��ن حممد �آل نهيان ،م�ساعد �سمو رئي�س
الهيئة لل�ش�ؤون الن�سائية ،رئي�سة اللجنة

العليا مل �ب��ادرة ع�ط��اي��ا ،وب��دع��م م��ن �شريك
املهرجان الرئي�سي �شركة مبادلة لال�ستثمار
«مبادلة» ،و�شريك الطاقة جي �أ���س �إنرجي
.Energy GS
وي�سهم مهرجان �أبوظبي من خالل فعالياته
الفنية واملو�سيقية يف تر�سيخ مكانة العا�صمة
من�ص ًة �إب��داع�ي��ة ع��امل�ي��ة ،يف �إط ��ار ت�صنيفها
«مدينة املو�سيقى» من منظمة الأمم املتحدة
للرتبية والعلم والثقافة “اليون�سكو” ،ويف
تعزيز موقعها كمركز متنامي الأهمية على
خريطة املو�سيقى العاملية ،باعتبارها موطناً
ملنظومة مو�سيقية مرنة وم�ستدامة قائمة
على االب�ت�ك��ار .وي���ش��ارك يف دورة املهرجان
لعام � ،2022أك�ثر م��ن  1000فنان من
خمتلف �أن �ح��اء ال �ع��امل ،ي�ق��دم��ون �أك�ث�ر من
 300فعالية واق�ع�ي��ة ورق�م�ي��ة� ،إىل جانب
جولتني مو�سيقيتني عامليتني ،و 17عر�ضاً
لأول مرة عاملياً.
و��س�ي���ش�ه��د م���س��رح ق���ص��ر الإم� � ��ارات عر�ض
فعالية «روبرتو بوللي والأ�صدقاء» لراق�ص
ال�ب��ال�ي��ه ال�ع��امل��ي روب��رت��و ب��ول�ي��ه يف التا�سع
من يناير� ،أح��د فعاليات مهرجان �أبوظبي
.2022

�ضمن فعاليات مهرجان الفنون الإ�سالمية

� 4أعمال فنية تزيّن بيت احلكمة وجممع ال�شارقة للبحوث والتكنولوجيا واالبتكار
•• ال�شارقة  -الفجر:

اف�ت�ت��ح � �س �ع��ادة ع�ب��د اهلل ال�ع��وي����س رئ�ي����س دائ ��رة
الثقافة يف ال�شارقة ،واال��س�ت��اذ حممد �إبراهيم
الق�صري مدير �إدارة ال�ش�ؤون الثقافية يف الدائرة،
م��دي��ر م�ه��رج��ان ال�ف�ن��ون الإ��س�لام�ي��ة� 4 ،أعمال

فنية يف بيت احلكمة ،وجممع ال�شارقة للبحوث
والتكنولوجيا واالب�ت�ك��ار ،وذل��ك �ضمن فعاليات
الدورة الرابعة والع�شرين “تدرجات” ،بح�ضور
فنانني و�إعالمني من خمتلف دول العامل.
واحت�ضنت ب��اح��ات ب�ي��ت احل�ك�م��ة عملني فنيني
هما�“ :أمل” للفنان اليمني نا�صر الأ�سودي،

و”هالل” للفنانينّ الأم��ري�ك��ي م��ات ماكونيل،
وال��دمن��ارك�ي��ة بيا جن�سن ،فيما ا�ستقبل جممع
ال�شارقة للبحوث والتكنولوجيا واالبتكار عمالن
�آخ ��ران ،هما�“ :سيتي �سكوب” للفنان الأملاين
م��ارك��و همرلنغ (ا��س�ت��ودي��و �سبيد) ،و”حت ُّكم ال
حت ُّكم” للفنان الكندي دانيال �إيريغي (ا�ستوديو

التعبري عنها بثالث موجات ملفوفة يف �شا�شة الهيكل على �أ ّن��ه م�شهد ح�ضاري يعك�س مناظر
�إيريجوالر)
ومن بيت احلكمة �إىل جممع ال�شارقة للبحوث هند�سية ،يبلغ طول ٍّ
كل منها  12مرتاً ،وارتفاعها جم� � ّز�أة للمكان ،وي�ك� ّون يف ال��وق��ت نف�سه �صورة
والتكنولوجيا واالبتكار ،جت ّول العوي�س والق�صري � 3أمتار ،وقد دُجمت �سل�سلة من تد ّرجات الألوان ث�لاث� ّي��ة الأب �ع��اد ،و�أث �ن��اء ال�ت�ح� ّرك ح��ول النحت
واحل���ض��ور ب�ين الأع �م��ال الفنية الأرب �ع��ة ،حيث ال�ش ّفافة املتناثرة لإ�ضفاء ال�ل��ون على القطعة املعقّد هند�سياً ،تتغيرّ ال�صور التي تنعك�س على
جت ّلت �إبداعات الفنانني من خالل مل�سات ع�صرية وامل�ن��اظ��ر الطبيعية .وم��ع وج��ود ال�شم�س �أعلى الغالف املث ّلث با�ستمرار .وبهذه الطريقة ي�صبح
مم��ا ي � ��ؤدّي �إىل امل�شاهد جزءاً ال يتج ّز�أ من التجهيز وانعكا�ساته
ب��أف�ك��ار حديثة مبتكرة� ،أب ��رزت جماليات الفن ال�ع�م��ل ،يت�ش ّكل ظ � ّل م���ض��اع��فّ ،
الإ�سالمي من خالل ترجمة ال�شعار “تدرجات”� ،إن���ش��اء �أ��ش�ك��ال ت�شبه الأ��ش��رط��ة ت�ضيف طبقات امل�ع� ّق��دة .كما يعك�س ال�سطح اخل��ارج��ي املنعك�س
وا�ستمع احل�ضور �إىل �شروح مف�صلة من الفنانني جديدة �إىل العمل عند عر�ضها يف �ضوء ال�شم�س للنحت ال�ضوء يف زواي��ا خمتلفة ،اع�ت�م��اداً على
الكامل.ويف عملها الفن ّّي ،ت�سعى بيا جاهدة خللق حالة �ضوء النهار وموقع امل�شاهد.
حول تفا�صيل الأعمال.
و�ص ّمم العمل الفني “تحَ ُّكم ال تحَ ُّكم” ب�شكل
و ُي��ر ّك��ز نا�صر الأ� �س��ودي يف �أع�م��ال��ه على املبادئ جت�ه�ي��زات ت ��زرع اجل �م��ال ،وت�ث�ري ح �ي��اة النا�س
ُ
ال�ه�ن��د��س�ي��ة ال �ت��ي و� �ض��ع ن �ظ��ري��ات �ه��ا �أف�ل�اط ��ون اليومية ،حيث ت�أتي بع�ض �أعمالها الفنية على �أ�سا�سي للم�ساحات الكبرية املفتوحة ،وهو عبارة
والفال�سفة العرب ،بحيث تمُ ّثل الدائرة بالن�سبة �شكل �أوانٍ ملمو�سة ،يف حني يكون بع�ضها الآخر عن جتهيز فني تفاعلي وا�سع النطاق على �شكل
ل��ه االك �ت �م��ال ،لأ ّن ��ه لي�س ل�ه��ا ب��داي��ة وال نهاية ،ت�ص ّور ّياً .كما ت�سعى من خالل �أعمالها والروح هيكل هند�سي مب�سط ،طبقاً للأ�سلوب املميز
فهي حت�دّد ال�سطح الأق�صى �ضمن �شكل فريد ،اجلمالية املك ّثفة �إىل امل�ساهمة يف متع احلياة ال� �س �ت��ودي��و اري �غ �ي��ول��ر .ج ��رى �إن �� �ش��ا�ؤه يف العام
الر�سام بالأقرا�ص ،والقباب ،و�شبه اليومية.وير ّكز عمل مات النحتي على التعبري  2011يف مونرتيال ،ومنذ ذل��ك احل�ين جرى
و ُترثي عمل ّ
ال�ك��رات ،والتج ّمعات ،وال�سحب .ويف ال��واق��ع ،ال عن القوى الطبيعية ،حيث يُع ّد التقاط ال�شعور تقدميه يف �أكرث من  35مرة حول العامل.
تو�ضع حروفه على ّ
خط م�ستقيم �أو ب�شكل �أفقي ،بالنم ّو والتغيري مع التح ّول والتكرار مو�ضوعاً “حتكم ال حتكم” هو مكعب من �ضوء “�إل �إي
بل تكون مكدّ�سة وفقاً لكثافتها الديناميكية� ،أو م�شرتكاً ،ويف الواقع ف�إنّ العمل جتريدي يف املقام دي” كبري يتفاعل مع كل ما يلم�سه وكل حركة
حتّى مرتاكبة على بع�ضها البع�ض ،بل قد تكون الأول� ،إال �أنّ العمل غالباً ما ي�ستجيب لت�أثريات حت� ��دث ع �ل��ى � �س �ط �ح��ه؛ ح �ي��ث ت �ظ �ه��ر الأمن � ��اط
مم��ا ي�سمح امل �ب �� �س �ط��ة وال� ��� �ص ��وت ال �ت��ول �ي��دي ع �ن��د ح ��دوث
حتّى مت�شابكة ومتماهية يف الف�ضاء الذي �أ�صبح امل�ك��ان وامل�ف��اه�ي��م ال�ت��ي ت��دور ح��ول��هّ ،
للم�شاهد بتف�سري القطعة ب�ن��ا ًء على التجربة التفاعل ،وهو ي�سمح لـ � 48شخ�صاً بامل�شاركة يف
تخ ّيلياً وجتريدياً.
نف�س الوقت ،حيث تكون التجربة بديهية للغاية،
ويقدّم الفنانان مات ماكونيل وبيا جن�سن �أعما ًال ال�شخ�صية.
فنية م�شرتكة تتم ّثل يف م��زج ال�شكل ال�سدا�سي ويتعامل التجهيز الفنّي “�سيتي �سكوب” مع وت�ؤدي �إىل م�شاركة �سريعة للجمهور وتفاعالت
واحللزوين بنا ًء على �أ�س�س هند�سية ،والتي يت ّم الت�ص ّور امل�ج� ّز�أ لبيئتنا ،حيث ميكن النظر �إىل مطولة.
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طموحي �أن �أ�صبح جنم ًا يف عامل التمثيل

هادي فخرالدين� :أحب الفن
والتمثيل وال�شهرة ال ته ّمني

فاز هادي فخرالدين بلقب ملك جمال لبنان يف حفل �ضخم �أحيته الفنانة هيفاء وهبي.
فخرالدين لي�س جديد ًا على عامل الأ�ضواء وال�شهرة ،بل هو يعمل عار�ض �أزياء يف وكالة ن�ضال ب�شراوي ،كما خا�ض جتربتني يف
جمال الفيديو كليب مع الفنانني راغب عالمة وهيفاء وهبي ،كذلك ظهر كممثل يف اجلزء اخلام�س من م�سل�سل (الهيبة) وح�صد
�أ�صداء �إيجابية يف �أول جتربة متثيلية له .يف هذا احلوار حتدث هادي فخرالدين عن اللقب و�أحالمه:
• �ضمنياً ،كم كنتَ ت�شعر بينك وبني نف�سك ب�أنك �ستفوز بلقب ملك جمال لبنان؟
 ال �شك يف �أن كل مر�شح ي�شارك يف امل�سابقة كي يفوز باللقب ،ولكن بع�ض املر�شحني لديهم مقومات�أكرث من غريهم ،ونحن كنا �سعداء مب�شاركة النجمة اجلماهريية هيفاء وهبي التي فوجئنا بح�ضورها
احلفل.
ْ
ّ
• وهل متكنتْ هيفاء من خطف الأ�ضواء منكم؟
 بل وجودها �أ�ضاف �إلينا ،وهي �أكملت املنا�سبة بح�ضورها الالفت ،وقدّمت لنا الكثري من الدعم.• مَن ي�شاركون يف م�سابقات اجلمال يكون لديهم طموح ال�شهرة ،ولكنك تعمل يف جمال عر�ض الأزياء
و�شاركتَ يف كليبينْ مع هيفاء وهبي وراغب عالمة ،كما لك جتربة متثيلية من خالل امل�شاركة يف اجلزء
اخلام�س من (الهيبة).
ماذا ي�ضيف �إليك اللقب مبا �أنك حققتَ كل هذه اخلطوات املتقدمة؟
 اللقب مهم جداً ،و�أنا �شاركتُ يف م�سل�سل (الهيبة) ،ولكنني �أريد �أن �أكمل يف جمال التمثيل.كنتُ �أرغب بامل�شاركة يف م�سابقة ملك جمال لبنان ،و�أنا بانتظار اخلطوات التي �ستليها.
• ماذا حتب �إىل ال�شهرة والتمثيل؟
 ال�شهرة ال ته ّمني ،بل �أحب الفن والتمثيل .ال�شهرة ميكن اكت�سابها ب�سهولة ،وحالياً �أدر�س التمثيل على�أيدي بع�ض املتخ�ص�صني يف املجال.
• هل هذا يعني �أن اللقب �سيمهّد الطريق �أمامك كممثل؟
علي �أكرث ،وبدوري يجب �أن �أثبت قدراتي كمم ّثل.
 اللقب �سيكون له دور ب�أن يع ّرف النا�س ّال جمي ً
ال ميكنني �أن �أم ّثل ملجرد �أنني �أملك �شك ً
ال فقط ،بل يجب �أن �أدعم جتربتي بالدرا�سة
لكي �أمت ّكن من �إثبات نف�سي.
• وكيف كانت �أ�صداء م�شاركتك يف م�سل�سل (الهيبة)؟
 �أريد �أن �أتوجه بال�شكر ل�شركة ال�ص ّباح التي �أتاحت يل الفر�صة للم�شاركة يف هذاالعمل يف �أول جتربة متثيلية يل� .سبق �أن �شاركت بـ(كا�ستينغ) للعمل ذات��ه يف
أح�سن �أدائي من خالل
�أجزائه ال�سابقة ولكنني مل �أُو َّف��ق ،لذلك حاولتُ �أن � ّ
الدرا�سة �إىل �أن و ّفقني اهلل بهذا اجلزء.
انتهيتُ
من ت�صوير
�أول مَ�شاهدي كانت مع املمثل تيم ح�سن وبعدما
مَ�شاهدي ،قال يل املخرج �سامر الربقاوي �إنني فاج�أ ُته.
كما ن�صَ َحني هو وعدد من املمثلني املُ�شاركني يف امل�سل�سل �أن �أكمل يف
املجال.
الأ�صداء كانت �إيجابية و(ب ّي�ضنا الوجه).
• وهل �ست�شارك يف فيلم (الهيبة)؟
 ال �أعرف.• لكنك ترغب بذلك؟
 طبعاً (ال�ص ّباح) من �أهم �شركات الإنتاج العاملية والعربية.• هل تطمح لأن ت�صبح جنماً يف عامل التمثيل؟
 نعم.• هل املجاالت �صارت مفتوحة �أمامك �أكرث بعدما حملتَ اللقب؟
 (�أنا و�شطارتي).ال ميكنني �أن �أجل�س يف بيتي و�أنتظر ،بل كما كنت �أفعل �سابقاً عندما كنت
�أ�سعى دائماً ،ف�س�أ�ستمر يف ذل��ك ،ولكن اليوم �صار الو�ضع �أ�صعب وامل�س�ؤولية
�أكرب.
كنتَ
تر�ضى بها قبل اللقب لن تر�ضى بها
• هل هذا يعني �أن الأدوار التي
بعده؟
 هذا من ناحية .ومن ناحية �أخرى من الآن و�صاعداً بد�أ ال�شغل الفعلي .كنتُقطعت مرحل ًة يف املجال ،ولكن ال يزال بانتظاري الكثري.
ال ميكنني �أن �أمكث يف البيت و�أنتظر العرو�ض ملجرد �أنني حملت اللقب ،بل يجب �أن �أبذل جهداً
كبرياً.
• ما خمططاتك كملك جمال مت ّثل لبنان جمالياً؟
 �س�أمثل لبنان يف م�سابقة (م�سرت وورلد) �أو (م�سرت �إنرتنا�شيول) ،كما �أنني �صاحب جمعية ا�سمها (’c.)est la vie
ونحن ن�ؤمن للنا�س امل�ساعدة وما يحتاجونه ،و�سن�سعى لن�صل �إىل �أكرب عدد ممكن من الذين يحتاجون
�إىل الدعم.
الوزراء والنواب ال يريدون م�ساعدة النا�س ،ونحن �سنعمل يداً بيد خلدمتهم وت�أمني احتياجاتهم.
• ما اخت�صا�صك اجلامعي؟
� -أدر�س حالياً �إذاعة وتلفزيون ،و�س�أتخرج قريباً.
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• �أحالمك املقبلة؟
 �أح�ل��م باال�ستمرار يف جم��ال التمثيلو�أن �أ�صل �إىل �أدوار البطولة خطوة بعد
خطوة.
• كنتَ العب كرة قدم �سابقاً ،فلماذا
َ
ابتعدت عن كرة القدم؟
 كنت �ألعب يف نادي النجمة ،ولكننيت �ع � ّر� �ض��تُ لإ� �ص��اب��ة وخ �ل�ال �إ�صابتي
تلقيت ع��ر��ض�اً للم�شاركة يف عرو�ض
الأزياء ،وكنتُ بني خيار ْين �إما عرو�ض
الأزياء �أو كرة القدم.

درة تك�شف
تفا�صيل �أعمالها
الفنية اجلديدة
ح�ضرت الفنانة التون�سية درة م�ؤخرا للتمثيل منذ � 10أع ��وام ،كما �شاركت
ح� �ف ��ل اف � �ت � �ت� ��اح م � �ه� ��رج� ��ان ال� �ق ��اه ��رة خ�ل�ال ��ه ك �ع �� �ض��و جل �ن��ة حت �ك �ي��م �أف�ل��ام
ال�سينمائي ال ��دويل يف دورت ��ه ال �ـ  43ق �� �ص�ي�رة ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل م�شاركتها
اجلديدة.
بـ(م�صور قتيل) والفيلم التون�سي (باب
وق��ال��ت (درة) �إن�ه��ا حتر�ص دائ� ًم��ا على الفلة).
ح �� �ض��ور ف �ع��ال �ي��ات م �ه��رج��ان القاهرة وعن �أفالمها املقبلة ،قالت �إنها تنتظر
ال�سينمائي ق��در الإم �ك��ان ،معربة عن عر�ض فيلم (الكاهن) التي ت�شارك يف
حتم�سها الكبري للدورة الـ  ،43متمنية بطولته بجانب جنوم كبار ،ومن املقرر
النجاح والتوفيق لكل القائمني عليه ،عر�ضه قري ًبا.
م� ��ؤك ��دة �أن �ه��ا ت ��رى �أن ه ��ذا املهرجان و�أ� �ش��ارت �إىل �أن �ه��ا ان�ت�ه��ت م��ن ت�صوير
م���ش��رف ل�ك��ل ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة و�سيظل فيلم (ج��دران) ال��ذي ت��دور �أح��داث��ه يف
ً
حمافظا على مكانته الكبرية.
�إط��ار الرعب ،من �إخ��راج حممد بركة،
و�أ�ضافت �أنها حتب مهرجان القاهرة وي �� �ش��ارك يف ب�ط��ول�ت��ه ن�ي�ك��وال معو�ض
ال�سينمائي خا�صة ،لأن��ه �أول مهرجان وف��را���س �سعيد وهند عبداحلليم ،ومل
� �ش��ارك��ت ف�ي��ه ف ��ور جم�ي�ئ�ه��ا �إىل م�صر يتحدد موعد عر�ضه.

طارق لطفي ي�ستعد
مل�سل�سل جديد
برم�ضان القادم
وافق الفنان طارق لطفي على العودة لل�سباق الرم�ضاين القادم مب�سل�سل
جديد من بطولته� ،إىل جانب الفنان فتحي عبدالوهاب ،بعد جناح م�سل�سله
الرم�ضاين الأخري "القاهرة كابول".
ويجري طاقم العمل جل�سات خالل الفرتة القادمة ،للوقوف على التفا�صيل
النهائية للم�سل�سل ،واختيار باقي طاقم العمل ومواقع الت�صوير ،للتمكن
من اللحاق باملو�سم الرم�ضاين القادم.

�سمية اخل�شاب� :أمتنى تكرار
دويتو عمر كمال
قالت �سمية اخل�شاب �إنها تقوم
خ�ل��ال ه� ��ذه ال� �ف�ت�رة ب� �ق ��راءة
ع��دد م��ن ال�سيناريوهات على
م���س�ت��وى ال�سينما وال ��درام ��ا؛
الختيار �أف�ضلها خالل الفرتة
املقبلة.
ّ
�أ� �ض��اف��ت � �س �م �ي��ة� ،أن� �ه ��ا وقعت
ب��ال �ف �ع��ل ع �ل��ى ع �م �ل�ين درام� ��ي
و�سينمائي �ستعلن تفا�صيلهما
قري ًبا ،م�ؤكدة �أنها تتمنى تكرار
جت��رب��ة الغناء م��رة �أخ��رى مع
عمر كمال بعد النجاح الكبري
الذي حققته �أغنيتهما م ًعا على
م�ستوى ال�شعبية اجلماهريية.
كانت �سمية اخل�شاب قد �أ�شادت
خالل ال�ساعات القليلة املا�ضية
بكري�ستيانو رون��ال��دو ،معتربة
�أن� � ��ه ال �ل�اع ��ب رق � ��م واح� � ��د يف
ال �ع��امل ،و�أن ��ه ح��ال��ة خ��ا��ص��ة ال
مي �ك��ن ت� �ك ��راره ��ا ،ك �م��ا م ��درب
ف ��ري ��ق م��ان �� �ش �� �س�تر يونايتد
(� �س��ول �� �ش��اي��ر) ،ال � ��ذي ح�سب
ق��ول �ه��ا ال ي�ف�ه��م ح �ج��م العبه
املخ�ضرم.
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هل نب�ضات قلب اجلنني املكت�شفة يف غ�ضون � 6أ�سابيع هي نب�ضات قلب يف الواقع؟
�أقر امل�شرعون يف  9واليات �أمريكية قوانني حتظر عمليات الإجها�ض �إ�شارات كهربائية ،على حد قولها.
عند الك�شف عن نب�ضات قلب اجلنني �أو خالل � 6أ�سابيع من احلمل بينما القلب بعيدا عن الت�شكل الكامل يف هذه املرحلة ،و"النب�ض"
غري م�سموع؛ و�أخ�ب�رت �أف�ت��اب موقع "اليف �ساين�س" �أن��ه �إذا و�ضع
وفقا لبيانات معهد  ،Guttmacherوهو منظمة غري ربحية.
ولكن ،ماذا نعني بال�ضبط عندما نتحدث عن "دقات قلب اجلنني" الأطباء �سماعة طبية يف بطن امل��ر�أة هذا يف وقت مبكر من احلمل،
خالل �ستة �أ�سابيع من احلمل؟ .على الرغم من �أن بع�ض الأ�شخا�ص فلن ي�سمعوا دقات قلب.
قد يتخيلون ع�ضوا على �شكل قلب ينب�ض داخل اجلنني� ،إال �أن احلال وق��ال��ت �أف �ت��اب �إن��ه يف ال�ع�ق��ود القليلة املا�ضية فقط متكن الأطباء
من اكت�شاف ه��ذه الرفرفة يف �ستة �أ�سابيع ،وذل��ك بف�ضل ا�ستخدام
�شيء �آخر.
وقالت الدكتورة �ساميا �أفتاب ،املديرة الطبية ملركز رعاية اجلنني يف تقنيات املوجات فوق ال�صوتية الأك�ثر تعقيدا .ويف ال�سابق ،مل تكن
م�ست�شفى نيكلو�س للأطفال يف ميامي� ،إنه يف الأ�سبوع ال�ساد�س من التكنولوجيا متقدمة مبا يكفي الكت�شاف الرفرفة التي حت��دث يف
احلمل ،ميكن �أن تكت�شف املوجات فوق ال�صوتية "رفرفة �صغرية يف وقت مبكر من احلمل.
و�أ�ضافت �أنه على الرغم من �أن الك�شف عن هذه الرفرفة يبدو هاما،
املنطقة التي �ست�صبح قلب الطفل امل�ستقبلي".
وحت��دث ه��ذه الرفرفة لأن جمموعة اخلاليا التي �ست�صبح "جهاز ف�إنه "ال يرتجم ب�أي حال من الأحوال �إىل قابلية القلب للحياة" �أو
تنظيم �ضربات القلب" امل�ستقبلي للقلب ،تكت�سب القدرة على �إطالق قابلية ا�ستمرار احلمل.

ملاذا الأف�ضل �أن نتناول
الفاكهة بدل ع�صريها؟

البنجر
ك� ��� �ش ��ف م � ��وق � ��ع Health
infoاملتخ�ص�ص يف ال�صحة
ال�ع��ام��ة ،ع��دة ف��وائ��د ق��ال �إنها
�سحرية لنبات البنجر ،م�ؤكدًا
�أن � ��ه ي �ح �م��ي م ��ن ال �ع��دي��د من
الأمرا�ض اخلطرية.
ووف � � ًق� ��ا ل �ل �م ��وق ��ع ،فالبنجر
ي �ح �ت��وي ع �ل��ى م � ��ادة غذائية
رخ �ي �� �ص��ة وم� �ت ��واف ��رة ،وت�ؤثر
�إي �ج��اب � ًي��ا يف ال�ق�ل��ب والأوعية
الدموية ،و�أجهزة �أخرى يف اجل�سم.
ويحتوي البنجر على ن�سبة عالية من ال�صوديوم والكال�سيوم ،ما ينعك�س
على �صحة الأوع �ي��ة ال��دم��وي��ة التي ت��زداد مرونتها وت�صبح حممية من
الت�صلب ،وه��ذا ب��دوره مينع ارتفاع �ضغط ال��دم ،وغ�ير ذل��ك من �أمرا�ض
القلب والأوعية الدموية.
ويرى اخل�براء �أن تناول ع�صري البنجر ب�صورة دوري��ة ومنتظمة ،ي�ساعد
على تو�سيع الأوعية الدموية ،عالوة على �أنه ي�سهم يف حت�سني عمل اجلهاز
الع�صبي والهدوء.
وين�صح املخت�صون بتناول  100-50ميلليلرت من ع�صري البنجر 4-3
مرات يف اليوم ،للوقاية من �أمرا�ض الأوعية الدموية.
كما �أن تناول ع�صري البنجر ي�سهم يف الوقاية من �أمرا�ض الغدة الدرقية،
بف�ضل ارتفاع ن�سبة اليود فيه.

• ماذا نق�صد بقولنا :ترك له احلبل على الغارب؟
 -ترك له حرية الت�صرف كما ي�شاء.

• من رائ��د الق�صة الق�صرية يف الأدب العاملي يف
الع�صر احلديث؟
 -ت�شيكوف

• من رائ��د الق�صة الق�صرية يف الأدب العربي يف
الع�صر احلديث؟
 -حممود تيمور.

• من هو عميد الأدب العربي؟
 -طه ح�سني.

• من رائد فن املقامات يف الأدب العربي؟
 -بديع الزمان الهمذاين.

غوا�صا يرتدي زي بابا نويل كجزء من احتفال عيد امليالد يف مانيال �أو�شن بارك ،الفلبني .رويرتز
زوار ي�شاهدون
ً

يُنظر �إىل ع�صري الفاكهة عموما على �أن��ه �صحي ،فالفواكه م�صدر جيد
للفيتامينات واملعادن ،ولكن ذلك قد ال يعود باملنفعة بالن�سبة للذين يعانون
من ظروف �صحية معينة.
وم��ن امل�ع��روف �أن التفاح يعزز اله�ضم اجل�ي��د ،وي�ساعد العنب ال�بري يف
حماربة اجلذور احلرة املدمرة للقنوات التي ميكن �أن ت�ؤدي �إىل الأمرا�ض،
وميكن �أن يعزز املوز منو البكترييا املفيدة يف الأمعاء.
وبينما حتتوي الفاكهة على جمموعة م��ن ال�ف��وائ��د ال�صحية املختلفة،
ف��إن �شرب ع�صري الفاكهة قد ال يكون بنف�س القدر من الفائدة .ووفقا
للدكتور غاري بارتليت ،ف�إنه يو�صي دائما بتناول الفاكهة الكاملة بدال من
ع�صريها.
و�أو��ض��ح" :عندما ت�أكل فاكهة كاملة ،ف��إن الأل�ي��اف الغذائية امل��وج��ودة يف
اللب والق�شرة ترتبط بال�سكر الطبيعي يف الفاكهة �أث�ن��اء انتقالها عرب
اجلهاز اله�ضمي .وهذا الإجراء امللزم يجعل الأمر �أكرث �صعوبة وي�ستغرق
وقتا �أطول المت�صا�ص اجل�سم لل�سكر .ونتيجة لذلك ،يرتاكم ال�سكر من
الفاكهة يف دمك مبعدل �أقل و�أبط�أ �إذا �أكلت الفاكهة كاملة مما �شرب ع�صري
الفاكهة مبا�شرة" .وعلى النقي�ض من ذل��ك ،ف ��إن �شرب ع�صري الفاكهة
مبا�شرة ي�ؤدي �إىل ارتفاع ن�سبة ال�سكر يف الدم ،كما قال الدكتور بارتليت.
و�أو�ضح" :ج�سمك �سيطلق الإن�سولني ب�سرعة ا�ستجابة الرتفاع م�ستويات
ال�سكر يف ال��دم ما ي ��ؤدي �إىل حتويل كمية كبرية من ال�سكر يف ال��دم �إىل
دهون وجليكوجني".
وبهذه الطريقة ،ي�ؤدي ارتفاع ن�سبة ال�سكر يف الدم �إىل انخفا�ض مفاجئ يف
ن�سبة ال�سكر يف الدم (ما مل ت�ستهلك املزيد من الطعام) ،ما يجعلك ت�شعر
باجلوع مرة �أخرى ،و"اجلوع �سيجعلك ت�أكل املزيد".
وباخت�صار ،ي��ؤدي �شرب ع�صري الفاكهة النقي �إىل تنظيم �ضعيف ل�سكر
الدم وبالتايل زيادة ا�ستهالك ال�سعرات احلرارية ،مقارنة بتناول الفاكهة
الكاملة .ون�صح الدكتور بارتليت�" :إذا كنت ترغب يف �شرب الع�صري ،ف�إن
الفكرة اجليدة هي �أن تقوم بع�صر فواكه كاملة يف املنزل .وبهذه الطريقة
حت�صل على كل الألياف الإ�ضافية واملواد املغذية من ق�شر الفاكهة من دون
�إ�ضافة �سكر" .كما حذر" :يف جتربتي ،ي�ستهلك معظم مر�ضى ال�سكري من
النوع الثاين الكثري من ع�صري الفاكهة معتقدين �أنهم يتخذون خيارات
�صحية ،حيث �أنهم يف الواقع يت�سببون يف �ضرر �أنف�سهم ب�سبب ارتفاع ن�سبة
ال�سكر يف الدم .وهذا لأن ال�سكريات املوجودة يف الفاكهة واخل�ضروات يتم
�إطالقها عند ع�صرها �أو مزجها ،ما يجعلها �سكريات حرة (جميع �أحادي
ال�سكاريد وثنائي ال�سكاريد التي تتم �إ�ضافتها للأطعمة من قِبل ال�شركة
امل�صنعة �أو الطهاة �أو امل�ستهلك ،بالإ�ضافة �إىل ال�سكريات املوجودة طبيعيا
يف الع�سل وال�شراب وع�صري الفاكهة)".
وبالإ�ضافة �إىل ارتفاع م�ستويات ال�سكر يف الدم ،قد ي�ؤدي ع�صري الفاكهة
�إىل �إتالف �أ�سنانك .وتو�ضح هيئة اخلدمات ال�صحية الوطنية" :مبجرد
�إف��راز ه��ذه ال�سكريات ميكن �أن تلحق ال�ضرر ب�أ�سنانك ،خا�صة �إذا كنت
ت�شرب الع�صائر ب�شكل م�ت�ك��رر .وال�سكريات امل��وج��ودة ب�شكل طبيعي يف
الفاكهة واخل�ضروات الكاملة هي �أقل عر�ضة للت�سبب يف ت�سو�س الأ�سنان
لأن ال�سكر موجود داخل بنية الفاكهة .ومن الأف�ضل �شرب الع�صائر مع
الوجبة لأن ذلك ي�ساعد على تقليل ال�ضرر الذي يلحق ب�أ�سنانك".

ـ �أن �أول من و�ضع �صورة على العملة هو الإ�سكندر املقدوين .
ـ �أن امل�شوار الذي يقطعه الدم يف جمراه كل يوم يبلغ  168مليون ميل .
ـ �أن القلب يخفق يف اليوم �أكرث من  103خفقة.
ـ �أن ال�صينيون هم الذين �إخرتعوا البو�صلة  ،ونقلوها بعد ذلك �إىل البحارة العرب  ،الذين كانوا يجوبون
�شمال املحيط الأطل�سي وقد قام �أهل البندوقية بجلب البو�صلة بعد �أ�سفارهم التجارية �إىل بالد امل�شرق .
ـ �أن نافورة املاء التي تدفع من ر�أ�س احلوت فوق جمجمته ي�صل �إرتفاعها �أحيانا �إىل � 9أمتار .
ـ �أن احلوت الأزرق هو �أكرب حيوان على الكرة الأر�ضية
ريا بحا�سة ال�سمع.
 هل تعلم �أن ا�ستخدام �سماعات الهاتف املحمول ملدة �ساعة واحدة ي�ضر كث ً هل تعلم �أن اال�ستمرار يف ممار�سة التمارين الريا�ضية يُ�ساعد على تن�شيط ال��دورة الدموية ،وبالتايليُح�سن من قدرة العقل على التفكري.
 هل تعلم �أن ظهور التليفزيون يف العامل كان يف الواليات املتحدة الأمريكية. هل تعلم �أن �أبو بكر الرازي كان �أول من اكت�شف الفرق ما بني احل�صبة ،واجلدري. هل تعلم �أن الب�شر كانوا يعتقدون �أن الراديو هو �آخر االخرتاعات الب�شرية ،و�أنه ال يمُ كن �أن يكون بعدهاخرتاع �أكرب.

احل�صان الويف
كان احد الفر�سان ينزل منحدراً قوياً وقد امتطى ح�صانه فزلت قدم احل�صان مما ت�سبب فى اختالل توازنه و�سقوط
الفار�س من عليه �سقطة قوية اطاحت به من فوق املنحدر �إىل ا�سفله ،وذهب يف اغماءة طويلة ال يدرى عما حوله �شيئاً،
حتامل احل�صان على نف�سه واخ��ذ يهبط املنحدر ببطء حتى و�صل �إىل فار�سه امللقى على الأر���ض ف�أخذ يتح�س�سه ثم
دحرجه ليجعله نائماً على ظهره واخذ يلعق وجهه عله يفيق لكن للأ�سف كانت الأ�صابه قوية فلم يح�س مبا حوله.
رقد احل�صان على الأر�ض بجانب فار�سه واغم�ض عينيه لي�سرتيح وبعد فرته قام وجتول حول املكان فوجد ما ًء ف�شرب
وارتوى واكل ع�شباً وو�ضع طيناً على قدمه املجروحه ثم عاد �إىل فار�سه امللقى ار�ضاً ليتح�س�سه مرة اخرى لكن ال فائدة
جل�س احل�صان حزيناً ال يعرف م��اذا يفعل فلو ترك �صاحبه هنا رمبا قر�صته عقرب �أو حيه او ثعبان ،ورمب��ا نه�شته
الطيور اجلارحه ..ال يعرف ماذا يفعل انه بحق حزين ،ويف النهاية قرر احل�صان ان يرقد بجوار �صاحبه يدافع عنه حتى
ي�صلهما املوت معاً .اخذ احل�صان كل فرتة يقوم من مكانه ي�شرب بع�ض املاء وي�أكل بع�ض الع�شب ثم يعود ملرقده ولأن
عني املاء قريبه منهما قرر احل�صان ان يحمل �صاحبه حتى هناك رمبا ي�أتي من يحتاج املاء فيعينه او ينقذه يف هذا املكان
البعيد ،ف�أقرتب منه واخذ يدحرجه برفق وا�ستمر هكذا حتى افلح بالفعل يف ان ي�أتي به بجانب عني املاء ثم رقد بجانبه
ي�سرتيح .جاء الليل وذهب وقام احل�صان �شرب و�أكل ووقف ي�صهل وينظر حوله ف�سمع �صوت �صهيل جياد كثرية ي�أتي
من بعيد ف�أخذ ي�صهل ب�صوت عال وك�أنه يناديهم ف�سمع �صهي ً
ال ي�أتي اليه يقرتب منه كل فرتة وبعد عدة دقائق كانت
هناك جمموعه من اجلياد تقف معه وي�صهل اجلميع ب�صوت خفي�ض معاً وك�أنه حديث هام�س �أو حديث مودة بينهم
 ..كان احل�صان يقرتب من �صاحبه امللقى على الأر�ض ويت�شممه ثم يعود ويحادثهم وك�أنهم قد اتفقوا على �شيئ ما..
بالفعل انحنى احل�صان ودحرج �صاحبه ليجعل وجهه لأ�سفل ثم رقد على الأر�ض بجواره وقام اربعه من اخليول القوية
بالأقرتاب من الفار�س امللقي وا�صطفوا معاً واطبقوا ب�أ�سنانهم على مالب�سه فرفعوه وو�ضعوه فوق ح�صانه الراقد ار�ضاً
فوقف واعتدل يف وقفته مب�ساعده ا�صدقائه وقد تدىل �صاحبه من فوق ظهره ثم �صهل لهم وك�أنه ي�شكرهم وم�شى
بهدوء ليخرج ب�صاحبه من هذا املكان وقد م�شى معه �سرب اخليول حتى او�صلوه �إىل مكاناً يعرفه جيداً ومن هناك انطلق
م�سرعاً ب�صاحبه ووا�صل النهار بطوله حتى و�صل �إىل املنزل وهناك كان اهل الفار�س يجل�سون منتظرين بقلق يت�ساءلون
ملاذا ت�أخره ..وعندما ر�أو احل�صان ا�سرعوا اليه واذ بهم يجدوا فار�سهم فوق ظهره جريح فحملوه �إىل الداخل ليلقي
بني يديهم العناية الالزمة ،مرت �أيام وا�سرتد الفار�س عافيته وعرف ان ح�صانه هو من جاء به �إىل هنا فذهب اليه يف
ا�سطبله ليطمئن عليه ويقبله ب�سعادة قبلة ال�شكر من الفار�س �إىل ح�صانه الذي لن ين�سى له هذا اجلميل ابداً.

