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نوع حمدد من العنب يطيل 
العمر.. ويخفف الوزن

�لعنب لذيذ، وعالوة على ذلك فهو ي�شاعد �لب�شر يف �إطالة �أعمارهم، 
مع �لتمتع ب�شحة جيدة يف هذه �ل�شنو�ت، بح�شب موقع �أمريكي.

ب�شاأن  يعنى  �ل��ذي  "womansworld" �لأمريكي  موقع  وذك��ر 
�ملر�أة، �أن �لعديد من �لدر��شات �أظهرت �أن �لعنب ول �شيما نوع "عنب 

�مل�شكدين" �أو "عنب �مل�شتنقعات" يرتبط باإطالة �لعمر.
�لوليات  يف  �ل�شرقي  �جل��ن��وب��ي  �جل���زء  يف  يقع  �لعنب  ه��ذ  وم��وط��ن 
�ملتحدة، ويعد من �لفو�كه �خلارقة، ف�16 حبة منه حتتوي على 55 

�شعرة حر�رية غنية بالعنا�شر �ملغذية ل�شحة �أف�شل.
�إىل  �لأك�شدة"  "م�شاد�ت  جملة  يف  حديثا  ن�شرت  در����ش��ة  وتطرقت 
على جزئيات  يحتوي  �إن��ه  �إذ  �مل�شكدين"،  "عنب  يف  �لغذ�ئية  �لفو�ئد 
حدة  تخفيف  ع��ن  م�شوؤولة  �لبوليفينول  م���ادة  مثل  �ل�شحة،  ت��ع��زز 

�للتهابات يف �جل�شم.
�لإ�شابة  خطر  وتقلي�ص  �ل��وزن  خ�شارة  يف  �أي�شا  �مل��ادة  ه��ذه  وت�شاعد 
عنا�شر  وكلها  �ل��ق��ل��ب،  �شحة  على  و�حل��ف��اظ  �لباركن�شون  مب��ر���ص 
مهمة للحفاظ على عمر �أطول. ويحتوي �لعنب على حم�ص �لغاليك 
باأنها  �أظ��ه��رت  �لتي  لالأك�شدة  م�����ش��اد�ت  وه��ي  �لإي��الغ��ي��ك،  وحم�ص 

حت�ّشن �شحة �لعظام وتكافح �شيخوخة �جللد �ملبكرة.

علماء يحددون اأعرا�ض 
اأوميكرون ال�شائعة

�كت�شف علماء �أبرز �لأعر��ص �ل�شائعة ل�"�أوميكرون" بعد در��شة 78 
ذكر  ما  ح�شب  �جلديد،  كورونا  فريو�ص  مبتحور  �أ�شيبت  حالة  �أل��ف 

موقع "ديلي بو�شت" �لربيطاين.
وقال �خلرب�ء �إن �لنتائج تك�شف �أن لأوميكرون �أعر��شا خمتلفة عن 
�أن  �إىل  �أنها متيل  �إىل  ل�"كوفيد19-"، م�شريين  �ل�شابقة  �ملتحور�ت 

تكون �شبيهة باأعر��ص نزلت �لربد.
وفقد�ن  �حلمى  مثل  �أعر��شا  تثري  باأنها  �ل�شابقة  �ملتحور�ت  وتعرف 

حا�شتي �لتذوق و�ل�شم و�شد�ع �لر�أ�ص.
�لآن يقول �لعلماء �إن �أوميكرون يثري �أعر��شا �أ�شبه بنزلت �لربد، �أي 

حكة يف �حللق و�شيالن �لأنف و�لعط�ص و�شد�ع �لر�أ�ص.
كما �أبلغ بع�ص �مل�شابني باملتحور �جلديد عن �لتهاب يف �حللق وتعرق 
�آخر،  �شائعا  �إفريقيا فقد ح��ددو� عر�شا  �لأطباء يف جنوب  �أما  ليلي. 
حالت  �ُشجلت  �لعاملية،  �ل�شحة  ملنظمة  ووفقا  �لظهر.  يف  �آلم  وه��و 
�إ�شابة باملتحور �أوميكرون، �لذي �كت�شف لأول مرة يف جنوب �إفريقيا 

�ل�شهر �ملا�شي، يف �أكرث من 70 دولة.

يد روبوتية قوية ودقيقة
ب�شهولة،  �ملعدنية  �ل��ع��ب��و�ت  ل�شحق  يكفي  مب��ا  قوية  �آل��ي��ة  ي��د  ط��ورت 

ودقيقة ل�شتخد�مها يف �لإم�شاك مبلقطني.
�جلهاز  يدمج  �جلنوبية،  �لكورية  �أج��و  جامعة  م��ن  مهند�شني  وف��ق 
مكونات �حلركة �شريعة �ل�شتجابة، لأد�ء مهام متنوعة مثل �إم�شاك 

بي�شة، و�شحق عبو�ت معدنية، �أو ��شتخد�م مق�ص.
مثل  خمتلفة  جم���الت  يف  �ل��ي��د  ����ش��ت��خ��د�م  �ملهند�شني  وف���ق  ومي��ك��ن 
دو�ئر  ل��وح��ة  على  �شغرية  كمبيوتر  رق��ائ��ق  لتثبيت  �لإل��ك��رون��ي��ات 

كهربائية.
وقال �لباحثون �إن �ليد �جلديدة "�إلد�" تتميز بالرب�عة وقوة �أطر�ف 

�لأ�شابع و�لتحكم و�ملتانة و�لكلفة �ملنخف�شة.
�إ�شبع ميكنه  15 درجة من حرية �حلركة، وبها  �ليد  تتيح مفا�شل 
بذل قوة مقد�رها 34 نيوتن، وح�شا�شية عالية متكنها من قطع ورقة 

باملق�ص ب�شكل �شليم.
�إ�شافية، مثل  �أج��ز�ء  دون  �لروبوتية �حلالية  ب��الأذرع  ربطها  وميكن 

�ل�شاعدين، وفق �شحيفة ديلي ميل �لربيطانية. 
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جديد ماأ�شاة هوليوود.. هاتف 
األيك بالدوين مطلوب لل�شرطة

ح�شل �ل�شرطيون �ملكلفون �لتحقيق يف ق�شية مقتل مديرة �لت�شوير يف 
فيلم "ر��شت" على �لإذن مب�شادرة �لهاتف �لذكي، لبطل �لعمل ومنتجه 

�ملمثل �لأمريكي �أليك بالدوين.
�لت�شوير  مديرة  مع  �لفيلم  م�شاهد  �أح��د  على  يتمرن  بالدوين  وك��ان 
�أكتوبر   21 �ملاأ�شاة يف  يف فيلم �لو�شرن، هالينا هات�شينز عندما وقعت 

�ملا�شي يف مزرعة يف �شانتا يف ولية نيو مك�شيكو.
�لعيار  �أن ينطلق  �مل�شد�ص قبل  زناد  �أنه مل ي�شغط على  بالدوين  و�أك��د 

�لناري، بل كل ما فعله هو قدح �ملطرقة.
وقال يف مقابلة متلفزة �إَنه ل يعرف طريقة و�شول �لذخرية �حلية �إىل 
موقع �لت�شوير ووجودها "د�خل �مل�شد�ص" نف�شه �لذي قيل له �إنه غري 

موؤٍذ.
بالربيد  ت���ب���ادل  ب���ال���دوي���ن  �أن  �ل��ه��ات��ف  م�������ش���ادرة  م���ذك���رة  و�أو����ش���ح���ت 
�لإلكروين ر�شائل مع �مل�شرفة على �لأ�شلحة يف موقع �لت�شوير ب�شاأن 
نوع �مل�شد�ص �لذي ينبغي ��شتخد�مه يف �لت�شوير. وعر�شت عليه �مل�شرفة 
على �لأ�شلحة جمموعة مناذج، لكّنه "طلب م�شد�شاً �أكرب"، وفق "فر�ن�ص 

بر�ص". 
وتو��شل �ل�شرطة �لتحقيق يف �حلادث، ومل تبادر حتى �لآن �إىل توقيف 
�أي �شخ�ص، لكن من غري �مل�شتبعد �أن يوجه �لق�شاء تهماً يف حال تو�شل 
يف  �لعام  �ملدعي  مكتب  �أف��اد  ما  على  �مل�شوؤوليات،  حتديد  �إىل  �لتحقيق 

�شانتا يف.

حمول يحول جهاز 
الآيباد اإىل م�شرح منزيل

ن����ون����د� حم�����ول يقوم  ����ش���رك���ة  ���ش��م��م��ت 
�إىل  �خلامل   USB-C منفذ  بتحويل 
�لأج���ه���زة  ل��ت��ح��وي��ل   HDMI م��ن��ف��ذ 

�ملحمولة �إىل �أجهزة عر�ص منزلية.
للطي  قابل  بكابل  م��زوًد�  �ملحول  وياأتي 
خ��ا���ص ب���ه، مم��ا مي��ن��ح �مل��رون��ة و�حلرية 
�أو  �ل�شا�شة  �أو  �ل��ع��ر���ص  ج��ه��از  لتو�شيل 
�أو  بوك  ماك  �أو  �آيباد  بجهاز  �لتلفزيون 
كمبيوتر حممول يعمل بنظام ويندوز �أو 

هاتف �أندرويد.
فيديو  مقاطع  ت�شغيل  �مل��ح��ول  وي��دع��م 
60 هرتز بدون  4K UHD ب�شرعة 
وم��ي�����ص �أو ت��اأخ��ري ع��ل��ى �لإط�����الق، مما 
ونقل  �ملحمولة  �أجهزتك  نقل  لك  يتيح 
�ملحتوى منها �إىل �شا�شات �أكرب وت�شميم 

م�شرح منزيل.
�أو  مكتبًيا  تقدميًيا  ا  عر�شً ك��ان  و���ش��و�ء 
م�شاهدة  حفلة  �أو  يومًيا  عماًل  �أو  ن��دوة 
فيلم �أو ليلة ريا�شية �أو لعبة فورتنايت، 
مينحك هذ� �ملحول �لقدرة على م�شاهدة 
�شا�شة كبرية، بح�شب  به على  ما ترغب 

موقع يانكو ديز�ين.
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البي�ض يرفع خطر الإ�شابة 
ب�شرطان الربو�شتاتا

�أن �لبي�ص،  �إنديا، كيف  �أوف  �أوردت نتائجها �شحيفة تاميز  ك�شفت در��شة حديثة 
�أن يزيد من خطر �لإ�شابة  �لذي يعد ج��زًء� من نظامنا �لغذ�ئي �ليومي،  ميكن 

ب�شرطان �لربو�شتاتا بن�شبة كبرية . 
وقد �أثبتت �لدر��شة، �أن �لإفر�ط يف تناول عن�شر �لكولني �ملوجود يف �لبي�ص ميكن 
�أن يزيد من خطر �لإ�شابة ب�شرطان  �لربو�شتاتا بن�شبة %70. ووجدت �لدر��شة 

�أن �لكولني موجود بركيز�ت كبرية يف خاليا �شرطان �لربو�شتاتا  . 
بروتني �لكولني عن�شر غذ�ئي �أ�شا�شي يلعب دوًر� حيوًيا يف �حلفاظ على �ل�شالمة 
ا يف  �لهيكلية لغ�شاء �خللية، وهو مهم للنقل  �لع�شبي ومنو �لدماغ، وي�شارك �أي�شً

تعديل �لتعبري �جليني . 
�ل���ش��ت��ه��الك �ل��ي��وم��ي �مل��و���ش��ى ب��ه م��ن �ل��ك��ول��ني ه��و ح���و�يل 450 جم��م يف �ليوم 
و�لدو�جن  �للحوم  بي�شات.  وتعترب  ث��الث  يف  �مل��وج��ودة  �لكمية  وه��ي  للبالغني، 

ا م�شادر غنية بالكولني .  و�حلليب �أي�شً
ب�شرطان  �إ�شابتهم  ت�شخي�ص  مت  �لذين  للمر�شى  �لكولني  م�شتويات  فح�ص  مت 
ن�شاطهم  �لغذ�ئي، ومدى  �ملا�شي،  ونظامهم  �أ�شلوب حياتهم يف  لكن  �لربو�شتاتا. 
�للوم على طعام معني يف  �إلقاء  مل يوؤخذ يف �لعتبار. وبالتايل، لي�ص من �ملمكن 

خماطر  �لإ�شابة بال�شرطان متاًما . 

كذلك، لحظ �لفريق �أن تر�كم �لأميلويد بيتا يف �أدمغة 
بع�ص �لديد�ن �ل�شغرية �لتي تعي�ص يف �لربة وت�شمى  
C. elegans،  يوؤدي �إىل �إ�شابتها بال�شلل يف غ�شون 

�لبلوغ .  مرحلة  �إىل  و�شولها  من  �شاعة   36

"واٍقت�أثري"
�لديد�ن  بع�ص من هذه  بتغذية  �لفريق  قام  ذل��ك،  �إىل 
ب��ب��ك��ت��ريي��ا �لإ���ش��ري��ك��ي��ة �ل��ق��ول��ون��ي��ة �ل��ت��ي حت��ت��وي على 
م�شتويات عالية من فيتامني  بي 12، ولحظو� �أن هذه 

�لبكترييا كان لها تاأثري و�ٍق من �ل�شلل . 
وقالت �لربوف�شورة جي�شيكا تاني�ص، �لباحثة �لرئي�شية 
 12 ب���ي  ف��ي��ت��ام��ني  �أع��ط��ي��ن��ا  "عندما  �إن����ه  �ل���در�����ش���ة  يف 
بيتا  �لأميلويد  ت��ر�ك��م  تعاين  من  كانت  �لتي  للديد�ن 
�ملتوقع،  �أبطاأ بكثري من  ب�شكل  �ل�شلل  �لدماغ، حدث  يف 
وهذ� �لأمر �أكد لنا فعالية فيتامني بي 12 يف  �لت�شدي 

للزهامير ." 
على  ح�شلت  �لتي  �لديد�ن  �أن  "لحظنا  �أ�شافت:  كما، 
جرعات من فيتامني بي 12 كان لديها م�شتويات طاقة 

�أعلى و�شغط  �أك�شدة �أقل يف خالياها ." 

العالجفع�اًلح�ليً�
وت��اب��ع��ت ت��ان��ي�����ص: "يف �ل��وق��ت �حل����ايل، ل ي��وج��د عالج 
ميكنك  ل  معينة  عو�مل  هناك  �لزهامير.  ملر�ص  فعال 
تغيريها، ل ميكنك  تغيري حقيقة تقدمك يف �لعمر، ول 
ميكنك تغيري �ل�شتعد�د �جليني ملر�ص �لزهامير. لكن 
�ل�شيء �لوحيد �لذي ميكنك �لتحكم  فيه هو ما تاأكله. 
�إذ� ��شتطاع �لنا�ص تغيري نظامهم �لغذ�ئي �شي�شاعدهم 

ذلك على �لت�شدي للمر�ص �إىل حد بعيد ." 
حتتوي  �لتي  �مل�شادر  �أهم  من  �أنه  �إىل  �لباحثون  و�أ�شار 
و�لأ�شماك  و�مل��ح��ار  �لبقر  كبد   12 ب��ي  فيتامني  على 
و�للحوم و�لدو�جن  و�لبي�ص و�حلليب ومنتجات �لألبان 

�لأخرى، وبع�ص حبوب �لفطور . 

ال�����ط�����ه�����ي
لتنظيف ا و

ت���ق���ي���كق��������د
م�����ر������ضم���������ن

"الزه�مير"
�لأ�شخا�ص  ع��دد  �زد�د 

�مل�������������ش������اب������ني مب�����ر������ص 
ب�شكل ملحوظ يف  �لزهامير 

�ل�شنو�ت �لأخرية ما دفع مبنظمة 
هذ�  �أن  م��ن  �إىل  �لتحذير  �لعاملية  �ل�شحة 

�لعدد من �ملحتمل �أن ي�شل بحلول عام 2060 
�إىل نحو 3 �أ�شعاف �لعدد �حلايل . 

�لربيطانية،  "�إك�شربي�ص"  ل�شحيفة  ووف���ق���اً 
ت�شري در��شة جديدة �إىل �أن بع�ص �لأعمال �ملنزلية 

�لإ�شابة  تقليل  خماطر  يف  �أي�����ش��اً  فعالة  ت��ك��ون  ق��د 
يف  و�شيدة  رج��اًل   716 �لدر��شة  و�شملت  �ملر�ص.  بهذ� 
م�شابني  وغ���ري  �ل��ع��م��ر،  م��ن  و�ل��ث��م��ان��ي��ن��ات  �ل�شبعينات 
للر�أي  ����ش��ت��ط��الع  ع��ن  �مل�����ش��ارك��ون  و�أج����اب   بالزهامير .  
لبحث �أي م�شكالت �شحية يعانون منها ومدى قيامهم 
يو�ظبون  �ل��ذي  و�لنظام  �لغذ�ئي  �لريا�شة،  مبمار�شة 
عليه، و�لأعمال �ملنزلية �لتي �عتادو� على �لقيام بها �إن 
وجدت .  ووجدت �لدر��شة �أن هناك 5 �أعمال منزلية ثبت 
�أنها ت�شاعد يف درء مر�ص �لزهامير �إذ� جرى �لقيام بها 
�إنها �رتبطت ب�شكل كبري بكرب  كثري�ً ب�شكل كاٍف،  حيث 

حجم �لدماغ وتقوية �لإدر�ك . 
و�لطهي  �مل��ن��زل  وترتيب  �لتنظيف  ه��ي  �لأع��م��ال  وه��ذه 
و�لب�شتنة و�لأعمال �ملنزلية �لثقيلة )مثل غ�شل �ل�شجاد 

�أو �حلو�ئط �أو  طالء �لغرف .) 
�إ�ص  �آرون  �ل��دك��ت��ور  ل��ل��در����ش��ة،  �لرئي�شي  �مل��وؤل��ف  وق���ال 
�مل�����ش��ارك لعلوم �لأع�����ش��اب يف �ملركز  ب��وخ��م��ان، �لأ���ش��ت��اذ 
�لبدين  "�لن�شاط  �شيكاغو:  ر�����ص  يف  بجامعة  �لطبي 
�ملعريف  �ل��ت��ده��ور  م��ع��دل  ب��اإب��ط��اء  ك��ب��ري  ب�شكل  ي��رت��ب��ط 

�ملرتبط بال�شيخوخة. وت�شري نتائجنا �إىل �أن  �لأ�شخا�ص 
�لقيام  ي�شتطيعون  ل  �لذين  �لعمر  من  �لثمانينات  يف 
�لإ�شابة  ي��ت��ف��ادو�  �أن  ميكنهم  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  ب��ال��ت��م��اري��ن 

بالزهامير من  خالل �لقيام بالأعمال �ملنزلية "
.  و�أ����ش���اف: "لي�ص ع��ل��ي��ك �حل�����ش��ول ع��ل��ى ع�����ش��وي��ة يف 
بزيادة  بب�شاطة  ق��م��ت  �إذ�  �ل��ري��ا���ش��ي��ة.  �لأل���ع���اب  ���ش��ال��ة 
حركتك باملنزل  وحر�شت على غ�شل �لأطباق و�لطهي، 
ف�شت�شتفيد ب�شكل كبري ."  و�أ�شار بوخمان �إىل �أن �لأعمال 

�ملنزلية مبثابة "مترين للدماغ" للت�شدي للزهامير . 
�شارك  �ل��ذي  كوبلين�شكي،  نوح  �لدكتور  قال  جهته،  من 
�أي�شاً يف �لدر��شة: "يعرف �لعلماء بالفعل �أن �لتمارين 
�إيجابي على �لدماغ، لكن در��شتنا  �لريا�شية لها  تاأثري 
�أن �لأم��ر نف�شه قد ينطبق على  هي �لأوىل �لتي تظهر 

�لأعمال �ملنزلية ." 
�ملختلفة  �لأ���ش��ك��ال  م�شاهمة  كيفية  فهم  "�إن  و�أ���ش��اف: 
من �لن�شاط �لبدين يف �شحة �لدماغ �أمر بالغ �لأهمية 
�لتدهور  خم��اط��ر  م��ن  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ات  للحد  لتطوير 

�ملعريف و�خلرف لدى كبار �ل�شن ." 

اإعالن موعد اإطالق 
نا�شا لتلي�شكوب 

يدر�ض بداية الزمان
�أك���د ب��ي��ل ن��ي��ل�����ش��ون، م��دي��ر وكالة 
"نا�شا" �أم�ص  �لأمريكية  �لف�شاء 
تنفذ  �أن  �ملقرر  �أن  �جلمعة  �لأول 
�لتلي�شكوب  لإط������الق  حم���اول���ة 
�ل���ف�������ش���ائ���ي ج��ي��م�����ص وي������ب، يوم 
دي�شمرب،   24 �مل��ق��ب��ل  �جل��م��ع��ة 

ع�شية عيد �مليالد.
�شاروخ  ي��رف��ع  �أن  �مل��رت��ق��ب  وم���ن 
"�أريان"  ط�������ر�ز  م�����ن  �أوروب�����������ي 
من  �ل��ف�����ش��اء  �إىل  �ل��ت��ل��ي�����ش��ك��وب 
غ����وي����ان����ا �ل���ف���رن�������ش���ي���ة ب���اأم���ريك���ا 

�جلنوبية.
وي����ب �ل�����ذي ب��ل��غ��ت ت��ك��ل��ف��ت��ه 10 
خليفة  ي���ع���د  دولر،  م����ل����ي����ار�ت 
كان  �لف�شائي،  هابل  للتلي�شكوب 
�ل�شبت،  ينطلق  �أن  �ملفر�ص  من 
خالل  فنية  م�شكلة  و�ج���ه  لكنه 
�ل�شتعد�د�ت لالإطالق، مما �أ�شفر 
�أيام.  �لإط��الق لأربعة  تاأخري  عن 
على  فني  خلل  �إ���ش��الح  تعني  ث��م 
منت �ل�شاروخ، مما �أجل �لإطالق 

ليومني �آخرين.
وو�ف������������ق م�����������ش�����وؤول�����و �ل���ف�������ش���اء 
�لأم��ريك��ي��ون و�لأوروب����ي����ون على 
بعد  ل��الإط��الق،  كموعد  �جلمعة 

�آخر جولة من �لفحو�ص.
ن��ي��ل�����ش��ون وج�����ود ح�شد  وي���ت���وق���ع 
ب�شبب  �لإط�������الق،  �أث���ن���اء  �أ���ش��غ��ر 
يبد�أ  �أن  وينتظر  �لأع��ي��اد،  مو�شم 
�شباحا   7:02 �ل�شاعة  �لإط��الق 

بالتوقيت �ملحلي.
ون��ق��ل��ت �لأ���ش��و���ش��ي��ت��د ب���ر����ص عن 
نيل�شون قوله: "لأنها ع�شية عيد 
�مل��ي��الد، كل �ل��وف��ود �لتي ك��ان من 
�ملنتظر ح�شورها تبخرت"، و�أ�شار 
و�ملتعاقدين  نا�شا  ف��ري��ق  �أن  �إىل 
"لكنه  ق�����ل،  �أي�������ش���ا  ع������دده  م���ع���ه 

�شيكون هناك".
�أن  �مل��ق��رر  ت��اأخ��ر �شنو�ت، م��ن  بعد 
�لزمن،  ب��د�ي��ة  يف  وي���ب  يفح�ص 
ح����ت����ى وق�������ت ت�������ش���ك���ي���ل �ل���ن���ج���وم 

و�ملجر�ت.
وكالتي  م����ع  ن���ا����ش���ا  وت���ت�������ش���ارك 
و�ل��ك��ن��دي��ة يف  �لأوروب���ي���ة  �لف�شاء 

هذ� �مل�شروع �ل�شخم.

فيتامني بي 12 والزهامير.. 
هكذا يقينا من املر�ض ! 

علىيعمل�ًتقدمي�ًع�صبي�ًا�صطرابالزه�ميرمر�ضيعترب
الذاكرةعلىوالت�أثريوظ�ئفهواإ�صع�فاملخ�خاليحتييد
االأبح�ثزالتال�فيم،للخرف�ًصيوع�االأكرثال�صببوهو
من فريق وجد فقد .صده� فع�ل عالجاإيج�د يف م�صتمرة
علىدلياًلموؤخرًااالأمريكيةديالويرج�معةيفالب�حثني
الزه�ميرمر�ضمنالوق�ية 12" يف بي" فيت�منيفع�لية
.اأجنبية م��واق��ع ع��دة ن�صرت ���م وف��ق ،ت��ط��وره واإب��ط���ء
ب�ألزه�ميرامل�ص�بنيالب�صراأدمغةاأنالدرا�صةواأو�صحت
االأمر،"�بيتاأميلويد"ي�صمىبروتنيتراكممنتع�ين

.�اخلالييفص�مة�ت�أثرياتيرتكالذي

ن�شائح خلف�ض 
م�شتوى 

الكولي�شرتول 
يف الدم!



األحد   19  ديسمبر    2021  م   -    العـدد   13420  
Sunday     19   December   2021   -  Issue No   13420

22

�ش�ؤون حملية

2020اإك�صبويفاالأعي�دمبو�صمالع�ملاأنح�ءمناحتف�الت

�شانتا كلوز و�شخ�شيات اإك�شبو را�شد ولطيفة ت�شاركوا يف اإ�شاءة �شجرة عيد امليالد يف �شاحة الو�شل

�شاحة الو�شل يف اإك�شبو 2020 دبي تكت�شي حلة الأعياد املبهجة

•• دبي اإك�سبو – الفجر
ر�سالة اإك�سبو – حممد جاهني

حممد معني الدين

�لتي تن�شر  �لفعاليات  2020 دبي بباقة من  �إك�شبو  ي��زد�ن 
بهجة عيد �مليالد يف �أرجاء موقعه، حيث ت�شتعر�ص جمموعة 
�إىل مفاجاآت  من �لأجنحة تقاليدها �لحتفالية، بالإ�شافة 

فريدة يف �ملو�شم �لحتفايل. 
�إك�شبو،  �إىل �ثنتني من �شخ�شيات  �شانتا كلوز  و�أم�ص �ن�شم 
�شاحة  يف  �مل��ي��الد  عيد  �شجرة  لإ���ش��اءة  ولطيفة،  ر����ش��د  هما 
�لو�شل، �إىل جانب مظاهر �حتفالية �أخرى ت�شمل �إنارة قبة 
�آ�شرة.  �إ�شقاطية  عرو�ص  تلتها  و�ملو�شيقى،  و�لثلج،  �لو�شل، 
حيث ��شتمر �لعر�ص 30 دقيقة.  ت�شمل �أبرز �لفعاليات �لتي 
�ل��دول يف  �أجنحة  مة من  ميكن للزو�ر �ل�شتمتاع بها و�ملقدَّ

�أرجاء �إك�شبو 2020 يف مو�شم �لأعياد:

�اأ�صرتاليجن�ح
�لكو�ل  �إىل  �لن�شمام  بفر�شة  )و�لكبار(  �لأط��ف��ال  يحظى 
�لحتفالية،  باأزيائها  �أ�شر�ليا،  جناح  �شخ�شية  "و�تل"، 
وهي  معها  �ل�شور  للتقاط  �لأم��ام��ي  �لفناء  �إىل  و�لتوجه 
�لزو�ر  �شي�شاهد  �لكنغر.  حيو�نات  جترها  زلج��ة  متتطي 
يلعب  �أح��ده��م��ا  �لأ����ش���ر�يل،  ك��ل��وز  �شانتا  ب��ال��وَن��ني يف هيئة 
– وهما يختبئان بني  �لكريكيت و�لآخ��ر ميتطي لوح تزلج 
غيوم �لفناء �لأمامي. وتنتظر �لزو�ر قائمة غد�ء �حتفالية 
�ل�شتمتاع  لوكال غريل"، ميكنهم  "�أو�شي  لذيذة يف مطعم 
بعدها بتناول حلويات �لأعياد و�مل�شروبات �ل�شاخنة، مبا فيها 
�ملنكهة  �ل�شاخنة  و�ل�"موكا"  و�ل�"بافلوفا"  �ل�"لمينغتون" 
بالنعناع. �شيزد�ن �لفناء �لأمامي �أي�شا باأ�شو�ء ملونة ت�شبه 
لفنانني  �حتفالية  �مليالد، م�شحوبة مبو�شيقى  �شجرة عيد 

�أ�شر�ليني. 

جن�حكندا
�أزهار  مت��الأ  حيث  �حتفالية،  ب��دي��ك��ور�ت  كند�  جناح  يتزين 
حتمل  �لتي  �لالفتة  وت���زد�ن  و�شرفته،  مدخله  �لبون�شيتة 

��شم كند� بت�شميم ملون لق�شب �حللوى. وي�شاعف �لبهجة 
كعكة  �أزي��اء  فيها  مبا  �لحتفالية،  باأزيائهم  �جلناح  موظفو 
على  �حل�شول  وميكن  �لثلج.  ورج��ال  و�لأ�شجار  �لزجنبيل 

�لأطعمة و�ملخبوز�ت �لحتفالية من �ملطبخ.

جن�حجمهوريةالت�صيك
بلم�شة ع�شرية،  �لأعياد  �لت�شيك مبو�شم  حتتفل جمهورية 
حيث ت�شع �شجرة عيد ميالد �أمام جناحها وتزّينها برقائق 
�ملوجودة يف �جلناح.  �لأبعاد  �لثالثية  �لطابعة  �أنتجتها  ثلج 
ت�شهد �أيام �ل�شبت من مو�شم عيد �مليالد ور�ص عمل لتطوير 
مهار�ت �لأطفال، بدء� من تزيني خبز �لزجنبيل �لتقليدي 
م  و�شيقدَّ �ل��ورق��ي��ة.  �مل��ي��الد  عيد  �أك��ال��ي��ل  �شنع  �إىل  و���ش��ول 
م�����ش��روب �ل�����ش��وك��ولت��ة �ل�����ش��اخ��ن ل��الأط��ف��ال �مل�����ش��ارك��ني يف 
�لور�ص، فيما �شتت�شنى للبالغني زيارة مطعم "بوهيميا بري" 
لتناول �مل�شروبات �أو تذوق ت�شكيلة من �لأطباق �لحتفالية 
�لت�شيكية. ويف �آخر �أيام �ل�شبت �لحتفالية �أم�ص، �ملو�فق 18 
"مونيكا فورنو" بقر�ءة ف�شال من  دي�شمرب، قامت �لكاتبة 
من  بن�شخة  للفوز  فر�شة  �أتاحت  لينكا"،كما  "ق�شة  كتابها 

�لكتاب.

جن�حالدمن�رك
جناح  ���ش��ط��ح  ع��ل��ى  هاف"،   2 "دي  وم�����ش��رب  م��ط��ع��م  ي��ق��دم 
�لدمنارك، قائمة �حتفالية مميزة على مد�ر �ليوم بدء� من 
12:00 بتوقيت دولة �لإم��ار�ت يف �لأي��ام �لتالية:  �ل�شاعة 

دي�شمرب. و26  و25   23

جن�حفنلندا
 2020 �إك�شبو  �إىل  كلوز  �شانتا  �لفنلندي  �جلناح  �شُيح�شر 
دي�شمرب )من  يوميا حتى22  مقابلته  للزو�ر  لتت�شنى  دبي 

�ل�شاعة 14:00 �إىل 20:00 بتوقيت دولة �لإمار�ت(.

جن�حفرن�ص�
عازفة  حُتييه  مو�شيقيا  حفال  �لفرن�شي  �جلناح  ي�شت�شيف 
�لبيانو غالينا بي�شرن �ليوم 19 دي�شمرب يف �ل�شاعة 19:00 

و�ل�شاعة 20:00 بح�شب �لتوقيت �ملحلي لدولة �لإمار�ت. 
�لأغاين  باقة من  دقيقة، مع   30 ميتد كل حفل مو�شيقي 
�لفرن�شية �لحتفالية �لكال�شيكية. ويف �لفرة من 24 �إىل 
مو�شمية  طعام  قائمة  ل��زو�ره  �جلناح  ُيقدم  دي�شمرب،   26
�أطباق، منها طبق �شابايون  �أربعة  للغد�ء و�لع�شاء، تت�شمن 
�لكماأة  م��ع �شل�شة  �مل�����ش��وي  �ل��ب��ق��ر  ب��امل��ح��ار وحل���م  �ل���د�ف���ئ 

بالكرمية. 

جن�حاأمل�ني�
يفتح خمبز ميلي كري�شما�ص بيكري �أبو�به يوميا حتى تاريخ 
 18:00 �ل�شاعة  �إىل   16:00 �ل�شاعة  من  دي�شمرب   24
�إع��د�د ب�شكويت  بتوقيت دولة �لإم��ار�ت، حيث ميكن للزو�ر 
ع��ي��د �مل���ي���الد ع��ل��ى �مل�����ش��رح مب�����ش��اع��دة رئ��ي�����ص ط��ه��اة خمبز 
�لحتفالية  �ملو�شيقية  �لعرو�ص  باقة من  �أي�شا  تقام  ميلي. 
�ملفتوحة للجميع، وذلك �ليوم 18 دي�شمرب )من 14:30 
�لعرو�ص  وتتو��شل  �لإم��ار�ت(،  دولة  بتوقيت   15:30 �إىل 
بتوقيت   20:00 �إىل   19:00 )م��ن  دي�شمرب   21 حتى 
 19:30 )م���ن  دي�����ش��م��رب   24 �إىل   22 وم���ن  �لإم��������ار�ت(، 
�ملو�شيقيان  يعد  بينما  �لإم�����ار�ت(،  بتوقيت   21:30 �إىل  
�جلمهور  ب��اإب��ه��ار  ن��و���ص  وب��ن��ي��ام��ني  ر�ي��ن��ف��ي��ل��د  كون�شتانتني 
�إىل   17 من  �لفرة  يف  و�لبيانو  �لهارمونيكا  على  بالعزف 
 21:00 �ل�شاعة  �إىل   20:00 �ل�شاعة  )من  دي�شمرب   21

بتوقيت دولة �لإمار�ت(.

جن�حاأيرلندا
ت�شهد �شاحة جناح �أيرلند� �أد�ء فرقة "�إك�شبو باليرز" �أ�شهر 
كارول"،  "كري�شما�ص  فعاليتها  �شمن  �لحتفالية  �لأغ��اين 
بتوقيت   19:00 �ل�شاعة  مت��ام  يف  دي�شمرب   24 يف  وذل��ك 
�لإم��ار�ت، ويف 26 دي�شمرب، تغني �لفرقة للزو�ر حتت ��شم 
د�ي" )يوم  "ِرن  بيوم  �جلناح  �حتفالت  بويز" �شمن  "ِرن 
�لعام  �إىل  �لنمنمة  طائر  وي��رم��ز   – �لنمنمة(  طائر  �شيد 
�ملا�شي. و�شتزور �لفرقة �أي�شا عدد� من �أجنحة �إك�شبو لأد�ء 
"ِرن د�ي" �لتقليدية وغريها من �لأغ��اين �ملو�شمية  �أغ��اين 

�ل�شهرية.

جن�حاإيط�لي�
�لإيطايل  �لعلم  ب��األ��و�ن  م�����ش��اءة  كري�شما�ص  �شجرة  تنري 
يناير، موفرة   7 �مليالد حتى  �إيطاليا بعيد  �حتفالت جناح 
�ل�����ش��ائ��ق��ة، منها  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  مل��ج��م��وع��ة م��ن  خلفية م��ث��ال��ي��ة 
�إيتاليانو"، وهو عر�ص مذهل لعزٍف على �لكمان  "�أبرتيفو 
و25  و24،   ،23 يف  ي��ق��ام  ب����ارع،  �أغ����اٍن  مبن�شق  م�شحوب 
بتوقيت   22:00 �إىل   19:00 �ل�����ش��اع��ة  )م���ن  دي�����ش��م��رب 

�لإمار�ت(.

لك�صمربغجن�ح
�شوق  م��ن  م�شتوحى  خ�شبي  ُن����ُزل  لك�شمربغ  ج��ن��اح  ي��ق��اب��ل 
بتناول  27 دي�شمرب، حيث ميكن �ل�شتمتاع  مو�شمية حتى 
�لكحولية.  غري  و�مل�شروبات  �لتقليدية  و�ملعجنات  �حللوى 
و�أع��دَّ كيم كيفني دي دود، وه��و ط��اه حائز جنمة مي�شالن، 
دي�شمرب  و25   24 يوَمي  �شتتوفر  �حتفالية  طعام  قائمة 
�أ�شهى  من  �أط��ب��اق  ثالثة  وت�شم  و�لع�شاء،  �ل��غ��د�ء  لوجبَتي 

�ملاأكولت، منها �شدر �لبط �مل�شوي.

نيوزيلنداجن�ح
يحتفل ج��ن��اح ن��ي��وزي��ل��ن��د� ب��ع��ي��د �مل��ي��الد ب��ق��ائ��م��ة خ��ا���ش��ة يف 
ونهار  دي�شمرب   24 يوم  م�شاء  ُيعد،  �لذي  "تياكي"،  مطعم 
�ل�"�شكامبي"،  ت�شمل  �حتفالية  �أطباقا  دي�شمرب،   25 ي��وم 
�ل�شاأن  وحلم  و�لبنجر،  �لزرقاء  كيكور�نغي  كابيتي  وجبنة 
�ملح�شو بالتفاح �أو �لباذجنان مع كرنب بروك�شل، ف�شال عن 
حلوى بافلوفا �لنيوزيلندية �لتقليدية �ملغطاة بخثارة فاكهة 

�لكيوي.

جن�حالفلبني
مع  �لفلبني،  جناح  يف  �لحتفالية  �لأج��و�ء  �ل��زو�ر  ي�شت�شعر 
�لفلبيني  �لجتماعي  �لنادي  جوقة  توؤديها  �لتي  �لر�نيم 
�إىل   18:00 �ل�شاعة  )م��ن  دي�شمرب  و22  و20   18 �أي���ام 
�لفردية  �ملو�شيقيني  وعرو�ص  �لإمار�ت(،  بتوقيت   21:00
يوم 19 دي�شمرب ومن 21 �إىل 23 دي�شمرب )من 17:00 

�إىل 20:00 بتوقيت �لإمار�ت(.

جن�حبولندا
ميكن لزو�ر جناح بولند� �لنغما�ص يف ثقافة �لبالد من خالل 
من  �لفرة  يف  )�لطقو�ص(  "ريت�شو�لز"  فعالية  يف  �مل�شاركة 
�آدم مي�شكيفيت�ص،  31 دي�شمرب، �لتي ينظمها معهد  �إىل   17
�لأمنيات  تبادل  يف  �ملتمثل  �لتقليدي  �لطق�ص  تت�شمن  و�لتي 
ت�شميمات  وتظهر  �لحتفالية.  �ل��رق��ائ��ق  وم�شاركة  �لطيبة 
و�شور معا�شرة ملجموعة من كبار �مل�شممني �لبولنديني على 
على  مفهومة  عاملية  وقيم  مل�شطلحات  جت�شيد  يف  �ل��رق��ائ��ق، 
م�شتوى �لعامل، مثل �حلب، و�لح��ر�م، و�ل�شالم. ومن جهة 
�أخرى، يعزف عدد من عازيف �لبيانو �لر�نيم �لتقليدية لعيد 
بتوقيت  و21:00  و18:30   16:00 �لأوق����ات  يف  �مل��ي��الد 
ور���ش��ة عمل  �لأط��ف��ال حل�شور  ُي��دع��ى  يوميا، فيما  �لإم����ار�ت 
�حتفالية يف منطقة ور�ص �لعمل باجلناح يف �لطابق �لأر�شي.

جن�حال�صويد
يزور �شانتا كلوز جناح �ل�شويد فيما يوؤدى �لتقليد �ل�شويدي 
حيث  دي�شمرب.   27 يف  ع��ام،   400 عمره  �لبالغ  "لو�شيا"، 
بي�شاء  �أث��و�ب��ا  يرتدين  فتيات  بال�شموع  �مل�شاء  �ملوكب  ي�شم 
طويلة باأحزمة حمر�ء، ويحملن �أطباقا من كعك �لزعفر�ن، 

وب�شكويت �لزجنبيل، و�لقهوة، ويتغنني بالر�نيم.

جن�ح�صوي�صرا
يبيع متجر �شربونغلي يف جناح �شوي�شر� �إ�شد�ر� حمدود� من 
عيد  وب�شكويت  �لحتفايل،  �لطابع  ذ�ت  �ل�شوكولتة  �شناديق 
�ل�شاخن  �ل�شوكولتة  وم�شروب  �مليالد،  عيد  و�أ�شجار  �مليالد، 

على مد�ر �ملو�شم.

جن�حاململكةاملتحدة
ي�شتقبل جناح �ململكة �ملتحدة زلجة �شانتا، فيما يحفل مو�شم 
�لأعياد بالأطعمة و�مل�شروبات و�لفعاليات و�لعرو�ص �خلا�شة. 
م للعائالت و�لأطفال ب�شفة خا�شة �لكثري من �ملفاجاآت  ويقدَّ
وم�شرب  مطعم  يوفر  فيما  �جل��دي��دة.  �لتفاعلية  و�للحظات 
"1851" قائمة �حتفالية خا�شة وعرو�شا ترفيهية �إ�شافية 

يوَمي �خلمي�ص و�جلمعة طو�ل �ملو�شم �لحتفايل.

•• دبي- الفجر

�لغامرة  �لبهجة  مع  موعد  على  دبي   2020 �إك�شبو  زو�ر 
�ملُذهلة  �لليلية  �لعرو�ص  من  طائفة  لهم  �شتمنحها  �لتي 
�لتي  "�لكري�شما�ص"،  �مل��ج��ي��د  �مل���ي���الد  ب��ع��ي��د  �خل���ا����ش���ة 
 18 �ل�شبت  �أم�����ص  م��ن  �ب��ت��د�ء  �لو�شل  �شاحة  ت�شت�شيفها 
قبة  على  �شاحر  �شوئي  عر�ص  تقدمي  وت�شمل  دي�شمرب، 
بنطاق  �ل��ع��امل  م�شتوى  على  عر�ص  �شا�شة  �أك��رب  �لو�شل، 
�شتغمر  �لتي  �لثلج �حلقيقية  360 درجة، وت�شاقط ندف 
�أ�شجار عيد �مليالد �ملتناثرة يف �ملكان ب�شحرها �لأخاذ، ف�شال 
�شت�شيف  �لتي  �لعمالقة  و�ل��دم��ى  �لثلج  رج��ال  وج��ود  عن 
جميعها روح �مليالد �ملجيد وتن�شر �لبهجة يف قلوب �لزو�ر 

خالل مو�شم �لأعياد. 
لكن يا ترى من يقف ور�ء هذ� �لعر�ص �لب�شري �ل�شاحر 
ريت�شارد  �إن��ه  �ملذهلة؟  باألو�نه  �لو�شل  قبة  �شيغمر  �ل��ذي 
"�أرتي�شت�ص  �شركة  يف  ل��الإب��د�ع  �لتنفيذي  �ملدير  ليند�شي، 
�إن مو�شن"، �لذي توىل قيادة زمام �مل�شروع ُبغية �مل�شاهمة 
�شي�شهدها  �لتي  �لفعاليات  �أ�شخم  من  و�ح��دة  ت�شميم  يف 
تقدمي  ب����اأن  ل���ه  ت��ب��ني  ح��ي��ث  �لآن.  ح��ت��ى   2020 �إك�����ش��ب��و 
عرو�ص مبتكرة على �أكرب �شا�شة عر�ص بز�وية 360 درجة 
و�حللول  �لتقنيات  م��ن  طائفة  ح�شد  يتطلب  �ل��ع��امل،  يف 

�لع�شرية �لذكية وهو ما ميّثل بحد ذ�ته حتدّيا كبري�.
لوحة  على  "�لعمل  ليند�شي:  يقول  �لتحديات  ه��ذه  ح��ول 
�شورة  تركيب  على  ي�شاعد  درج��ة،   360 بنطاق  قما�شية 
�لعر�ص ب�شكل �شل�ص، لكن �لعمل على �لق�شم �لد�خلي يت�شم 
�ل�شوئي،  �لإ���ش��ق��اط  �أن   على  ف�شال  �لنطاق،  مبحدودية 
يعمل ب�شكل خمتلف عما ُيرى على �شا�شة �لكمبيوتر �لتي 
على  يكون  �أن  �مل�شمم  على  ل��ذ�  خاللها،  م��ن  �لعمل  ُط��ور 
در�ية تامة بكيفية �شنع �لن�شجام �للوين و�لتباين �للوين 

من خالل �لإملام مب�شدر �لإ�شاءة".
وتابع قائال: "قبة �شاحة �لو�شل لي�شت كاأي �شطح �إ�شقاط 

و��شح  نحو  على  للغاية  مزخرفة  هيكلها  فُبنية  منوذجي، 
�إن�شاء  �إىل  بحاجة  فنحن  ملمو�شاً،  ح�شور�  مينحها  مم��ا 
�لتعامل معها  ولي�ص  �مل��ادي  �ل�شورة �شمن نطاق وجودها 
هو  �لقبة  هيكل  يف  �حلياة  بث  �إن  �شل�شة،  قما�شية  كلوحة 
جزء من �ل�شحر �لكامن فيها، لذ� فنحن بحاجة �إىل تعيني 
م�شمون �ملحتوى �خلا�ص بنا ب�شكل مثايل، مبا يتو�ئم مع 

�لهيكل �خلا�ص بالقبة من �أجل جذب �هتمام �حل�شور.
عر�ص  �شا�شة  �أي  ت�شبه  ل  �ل��و���ش��ل  "قبة  ق��ائ��ال:  و�أردف 
منوذجية، فال�شا�شات �لنموذجية متتاز باأن تقنيات �لق�ص 
و�لتعديل تعمل على نحو جيد معها، كما �أن �شور �لعر�ص 
قبة  تخلق  بينما  �أخ���رى،  �إىل  نقطة  م��ن  تطويرها  يتعني 
�لو�شل �ت�شال ح�شيا مع �جلمهور، وهنا يكمن �ل�شحر عرب 
�إحد�ث هذ� �لتحول �ملن�شود، وهو مال ميكننا �لقيام به من 

خالل �لعتماد على �إجر�ء بع�ص �لتعديالت �لب�شيطة."
�لأعياد  مبو�شم  �خلا�شة  �لعرو�ص  ب��اأن  ليند�شي  ذك��ر  كما 
لالأ�شخا�ص  �ملختلفة  �خللفيات  �لعديد من  م�شتوحاة من 
�لذين يزورون �إك�شبو 2020، لذ� فاإن ت�شميمها يتمحور 
قائال:  علق  حيث  و"�حلنني".  "�ل�شحر"  مفهومي  ح��ول 
�ل�شحرية،  �ملجيد  �مليالد  �أيقونات عيد  �حلياة يف  "�شنبعث 
من دمى �لرق�ص �لتي تنب�ص باحلياة، �إىل �ملعارك �لد�ئرة 
عيد  ملخاطبة طفل  �ملخادعون،  و�لأق���ز�م  �لثلج  رج��ال  بني 
�مليالد "�لكري�شما�ص" �ل�شاكن بد�خل كل �شخ�ص منا، وكل 
هذ� �شنقدمه �شمن �إطار من �للوحات �لر�ق�شة �مل�شحوبة 
باملو�شيقى �لت�شويرية �ملليئة باحلنني �إىل �ملا�شي، �إن هذ� 

ومن  �ل��ع��ط��اء،  د�ئ��م��ة  عمالقة  هدية  مبثابة  لهو  �لعر�ص 
�شانتا   - نويل  ل�"بابا  خا�ص  ظهور  هناك  يكون  فقد  يعلم 

كلوز" نف�شه!" 
ب��اأن��ه��ا فريدة  �لأع���ي���اد  �ل��ع��رو���ص �خل��ا���ش��ة مب��و���ش��م  تت�شم 
بناء  �لو�شل هي مبثابة  �شاحة  وذل��ك لأن قبة  من نوعها، 
�أن فهم كيفية  ليند�شي  وي��ق��ول  ن��وع��ه،  م��ن  �أي��ق��وين فريد 
ت��ف��اع��ل �جل��م��ه��ور م���ع �ل��ق��ب��ة وحم��ي��ط��ه��ا ُي��ع��د �أم�����ر� بالغ 
�لأهمية، وتابع قائال: "�إن قبة �شاحة �لو�شل هي �أكرث من 
�شا�شة عر�ص كبرية، فهي قائمة على نظام �شوتي  جمرد 
حميطي جهري ب�شكل ل ي�شدق تبلغ قوته 27.1 دي�شيبل، 
وتعتمد على جمموعة ملفتة للنظر من �لهياكل �ل�شوئية 
��شتمالها على من�شة مركزية ذكية،  �لأخ��اذة، هذ� بجانب 
�لعنا�شر،  ه��ذه  كافة  فيه  تتجمع  مكان  يف  �لتو�جد  وعند 
يقدمها  �أن  ميكن  ل  بتجربة  تاأكيد  بكل  �ل��ز�ئ��ر  �شيحظى 
فر�شة  "�إن  ق��ائ��ال:  و�أ���ش��اف  �لو�شل".  �شاحة  قبة  ���ش��وى 
ي��دور يف خميلة �جلمهور يف مثل هذه �مل�شاحة  ترجمة ما 
�لغامرة هي ما يجعل من �لرحلة �لإبد�عية مميزة للغاية، 
حيث تت�شم �لعرو�ص بالتجدد منذ �لبد�ية، كما �أننا نتطلع 
باأن تكون كال من  �لق�شة، و�لت�شميم، و�ل�شور �ملتحركة، 
و�ملقطوعات �ملو�شيقية �ملوؤلفة، و�ملو�قع، وطريقة ت�شميمنا 
للرق�شات و�لأزي��اء، ُمنفذة ب�شكل مدرو�ص مبا يتو�ئم مع 

�ل�شحر �لذي تتمتع به قبة �شاحة �لو�شل."
و�أ�شاف قائال:"نحن ن�شعى باأن تكون عرو�شنا مبنية على 
ف��رة عر�شها  ت���دوم  ل  بحيث  ط��اب��ع متغري،  ذ�ت  �أح����د�ث 

ل��ف��رة ط��وي��ل��ة ج����د�، ح��ي��ث ت��ت��ط��ور ج��م��ي��ع �مل�����ش��اه��د �لتي 
نقدمها على نحو متكامل مع بع�شها �لبع�ص، مما يخلق 
�إح�شا�شا ر�ئعا بالرقب، حيث يحمل كل م�شهد بني طياته 
عن�شر �ملفاجاأة، وهذ� هو �ل�شر �لكامن ور�ء �إمتاع �جلمهور 

و�إذهالهم."
�شاحة  قبة  م�شروع  على  �لعمل  ب��اأن  ليند�شي  �أو���ش��ح  كما 
�أن���ه مي��ك��ن للم�شممني  �إل  ���ش��ه��ال،  �أم���ر  ي��ك��ن  �ل��و���ش��ل مل 
�مل�شتقبليني �أن ي�شتلهمو� �أفكارهم من �لإجناز �لذي حققه 
حتول  �إك�شبو  من  �ل�شتة  �لأ�شهر  "�شت�شهد  يقول:  فريقه، 
�أ�شكال عديدة، �بتد�ء من �ملحتوى  �إىل  قبة �شاحة �لو�شل 
�لعرو�ص  �إىل  �ملكت�شبة و�شول  �لذي ي�شتند على �خلرب�ت 
�لكاملة �لتي يقدمها عدد من �ملمثلني، بل �إنها قد تتحول 

مبثابة  ُتعترب  كلها  وه��ذه  �ل��روك،  مو�شيقى  لتقدمي  ملكان 
م�شدر مرجعي قّيم ل يقدر بثمن للمبدعني �مل�شتقبليني 

�لذين �شيقدمون �أعمالهم على قبة �لو�شل".
�لو�شل  �شاحة  قبة  تد�شني  ��شتغرق  "لقد  قائال:  كما بني 
وقتا طويال، لذ� كان علينا مو��شلة �لطالع على مزيد من 
�إبد�عية، وهو ما  �أي رحلة  �ملر�جع و�ملعارف، كما يف بد�ية 

ُيعد �أمر� بالغ �لأهمية ومو�شع ترحيب كبري".
و�ختتم ليند�شي قائال: "كانت تغمرنا روح �لتحدي، وتوفر 
لإجناز  �لوقت  من  يكفي  ما  على  �حل�شول  رفاهية  لدينا 
مثل هذ� �لنوع من �لعمل دون �لعتماد على �أي مرجع، لقد 
�أن�شاأنا قبة �شاحة �لو�شل �لفر��شية حيث تعلمنا درو�شنا 

قبل ��شتكمال تد�شينها على �أر�ص �لو�قع".

الكري�شما�ض امليالد  بعيد  خا�شة  ليلية  • عرو�ض 
الت�شويرية  باملو�شيقى  م�شحوبة  راق�شة  • لوحات 

فرقة �شناركي بابي تعتلي م�شرح 
اليوبيل باإك�شبو 2020

•• دبي – الفجر

بكل طاقتها �لإبد�عية وثقافتها �لعاملية، قدمت فرقة "�شناركي بابي" عر�شا مو�شيقيا على خ�شبة م�شرح �ليوبيل يف 
�إك�شبو 2020 دبي، موؤدية مزيجا �شاحر� من مو�شيقى �جلاز و�لروك و�لفانك و�ملو�شيقى �لعاملية.

مب�شاركة �أكرث من 20 مو�شيقيا، ُتعد "�شناركي بابي" فرقة متعددة �لثقافات، جتمع مو�شيقاها بني �جلاز و�لروك 
وغريهما.

وجتدر �لإ�شارة �إىل �أن جمموعة �ملو�شيقيني هذه فازت باأربع جو�ئز غر�مي، عن �أف�شل �أد�ء ملو�شيقى �ل�"�آر �أند بي" 
�أكرث  2016 و2017 و2021، وهي و�ح��دة من  �لأع��و�م  �ألبوم مو�شيقي معا�شر يف  �أف�شل  2014، وعن  عام 

�لفرق تنوعا يف �لع�شر �حلديث لكرثة �رجتالها دون غناء.
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فعاليات �شتوية لالأطفال يف مو�شم الأعياد باإك�شبو 2020

يوم �شيت�شوان جلناح ال�شني يف اإك�شبو 2020 دبي

ك�مب�ني�االإيط�ليةترّوجملع�مله�ال�صي�حيةيفاإك�صبو2020دبي

اأرابا فيني�ض تطلق خدماتها بدولة الإمارات يف اإك�شبو 2020 دبي

جناح رو�شيا باإك�شبو 2020 يعقد موؤمترا عن م�شتقبل التعليم

•• دبي- الفجر

يبذل �إك�شبو 2020 دبي كل ما يف و�شعه هذ� �ملو�شم 
�إذ  �لأر���ص،  بقاع  �شتى  �لأطفال من  لُيمتع  �لحتفايل 
�شتويا  ومهرجانا  فريَدين  �شتوَيني  مع�شكَرين  يقدم 
وخمتلف  �ل��ع��م��ري��ة  �ل��ف��ئ��ات  ج��م��ي��ع  ي��ن��ا���ش��ب  لل�شغار 

�ل�شخ�شيات.

مع�صكراإك�صبوال�صتوي
 ،2020 �إك�شبو  �لعامل يف  ��شتك�شاف  ميكن لالأطفال 
ع���رب م��ع�����ش��ك��ر ���ش��ت��وي جم����اين م��دت��ه ث����الث �شاعات 
وينا�شب �لأطفال �لذين تر�وح �أعمارهم بني 6 �أعو�م 
�أجنحة  ��شتك�شاف  لل�شغار  �ملع�شكر  يتيح  عاما.  و12 
��شتمتاعهم  ت�شمن  �إر���ش��ادي��ة  ج��ولت  ع��دة، عرب  دول 

باأف�شل �لأن�شطة �لرفيهية �ملتاحة.
�لعامل،  ع��ج��ائ��ب  �إىل  �ل���ت���ع���ّرف  ل���الأط���ف���ال  ومي���ك���ن 
ب��دء� من  و�لنغما�ص يف جت��ارب وم��غ��ام��ر�ت ج��دي��دة، 
�لت�شابق مع 8،000 من �لأ�شو�ء �لتي تتحرك لدى 
و�شول  �ل�شعودية،  �لعربية  �ململكة  جناح  يف  عبورهم 
�لأ�شجار  ينعطف بني مئات  رك��وب منزلق �شخم  �إىل 
يطوف  منر  مقابلة  �أو  لك�شمربغ،  جناح  يف  و�لنباتات 
ك��رة يف جناح  �لغو�ص يف  �أو  �لهند،  و�جهة جناح  على 
�أطفالهم يلعبون، ليتاح  هنغاريا. وميكن لالآباء ترك 

لهم �أي�شا ��شتك�شاف �إك�شبو 2020.
مع�شكر �إك�شبو �ل�شتوي مفتوح يوميا حتى 30 دي�شمرب 
يف �ملو�عيد �لتالية: 10:30، و12:30، و14:30، 

و16:30، و18:30 بتوقيت دولة �لإمار�ت.

�ملع�شكر �لريا�شي �لأ�شر�يل لل�شغار
بالتعاون مع جمموعة �شيتي لكرة �لقدم، ُيقام �ملع�شكر 
�لريا�شة  م��رك��ز  ل��ل�����ش��غ��ار يف  �لأ����ش���ر�يل  �ل��ري��ا���ش��ي 
2020، ليقدم لالأطفال  �إك�شبو  �لبدنية يف  و�للياقة 
ليحافظو�  مثالية  طريقة  عاما  و12  �أع���و�م   5 ب��ني 
على ن�شاطهم يف هذ� �ملو�شم �لريا�شي. يقود �ملع�شكر 
�ملجاين، �لذي ميتد ثالث �شاعات، مدربون ريا�شيون 

موؤهلون.
�ص �لعام لأ�شر�ليا لدى  وقال جا�شنت ماكغوين، �ملفوَّ
�إك�شبو 2020 دبي: "ت�شكل �لريا�شة جزء� ل يتجز�أ 
من �لثقافة �لأ�شر�لية، بف�شل قدرتها �لفريدة على 

جمع �لأفر�د، و�ملجتمعات، و�ل�شعوب، لذ� نظم فريقنا 
�لريا�شية  و�لأن�شطة  �لفعاليات  من  ر�ئعة  جمموعة 
�ملع�شكر  فيها  مب��ا  �جل��م��ي��ع،  ت�����ش��ِرك  �ل��ت��ي  �لتفاعلية 
�أجل حث �لأطفال  �لريا�شي �لأ�شر�يل لل�شغار، من 
�لعطل  ف��رة  يف  �لبدين  ن�شاطهم  على  �حلفاظ  على 
في�شمل  �ملتناوبة  �لأن�شطة  برنامج  �أم��ا  �ملدر�شية".  
ي��ق��وده��ا مدربون  �ل���ق���دم  ك���رة  ت��دري��ب��ي��ة يف  ج��ل�����ش��ات 
حم���رف���ون م���ن جم��م��وع��ة ���ش��ي��ت��ي ل��ك��رة �ل���ق���دم، �إىل 
جانب جل�شات تدريبية يف كرة �لقدم يقدمها عمالقة 
كرة �لقدم �لإجنليزية، �أع�شاء نادي مان�ش�شر �شيتي 
�لأن�شطة  من  �ملزيد  �إىل  �لتطّلع  وميكن  �لقدم.  لكرة 

�لتي ت�شمل كرة �لقدم، و�لكريكت، و�لألعاب �جلماعية 
بع�ص  تت�شمن  وقد  و�لتحديات.  و�ل�شباقات،  �ملرحة، 
مالب�ص  باإح�شار  ُين�شح  ل��ذ�  ب��امل��اء،  �لبلل  �لأن�شطة 
بديلة لالأطفال، بالإ�شافة �إىل مياه �ل�شرب و�لوجبات 
�خلفيفة.  ُيقام �ملع�شكر �لريا�شي �لأ�شر�يل لل�شغار 
من 19 �إىل 23 دي�شمرب، ومن 26 �إىل 30 دي�شمرب، 
دولة  بتوقيت   13:00 �إىل   10:00 �ل�����ش��اع��ة  م��ن 

�لإمار�ت.

املهرج�نال�صتويلالأطف�ل
مل�شة   2020 �إك�����ش��ب��و  �مل��ه��رج��ان يف  ح��دي��ق��ة  ت�����ش��ف��ي 
ت�شت�شيف  �إذ  �لح��ت��ف��ايل،  �مل��و���ش��م  ه��ذ�  على  متميزة 
�ملهرجان �ل�شتوي لالأطفال، وت�شم �حلديقة �لو�قعة 
�ليوبيل، بالقرب من  �ل��و�دي، �شمن حديقة  �شارع  يف 
�لأطعمة  بيع  ر�ئعا من عربات  جناح ماليزيا، مزيجا 
و�مل�������ش���روب���ات، و�لأن�����ش��ط��ة �ل��رف��ي��ه��ي��ة، مب���ا يف ذلك 
وفن  �لكنوز،  عن  �لبحث  ومهمات  �لنطاطة،  �لقلعات 
وعرو�ص  �لريا�شية،  و�لأن�شطة  �لوجه،  على  �لر�شم 
م�شاهدة  و�أم�����ش��ي��ات  و�ملو�شيقيني،  �لأغ����اين  من�شقي 

�لأفالم، وغريها �لكثري.
هذه �مل�شاحة �جلميلة، بطابعها �ملهرجاين �لرحيبي، 
�أج��و�ء لبالند �لفنلندية �إىل قلب مدينة دبي.  تنقل 
�ملبِهرة جماين جلميع حاملي  �إىل �حلديقة  �لدخول 
�ل�شتوي  �ملهرجان  ُي��ق��ام  دب��ي.   2020 �إك�شبو  ت��ذ�ك��ر 
لالأطفال يف حديقة �ملهرجان �بتد�ء من 18 دي�شمرب 
�ل�شاعة  حتى   12:00 �ل�شاعة  م��ن  ي��ن��اي��ر،   8 حتى 

�لإمار�ت. دولة  بتوقيت   20:00
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ب��رع��اي��ة م��ق��اط��ع��ة ���ش��ي��ت�����ش��و�ن يف ج��م��ه��وري��ة �ل�شني 
�ل�شعبية مت �فتتاح "يوم �شيت�شو�ن" جلناح �ل�شني يف 

�إك�شبو دبي 2020 
وح�شر حفل �لفتتاح �ل�شيد ت�شانغ �شني فنغ ، �ملفو�ص 
ونائب   ، دب��ي   2020 �إك�شبو  يف  �ل�شني  جلناح  �لعام 
و�لتجارة  لل�شناعة  �لدولية  �لتجارة  جمل�ص  رئي�ص 
مقاطعة  ن��ائ��ب حم��اف��ظ حكومة   ، ي��ون��ز  �ل�شيد يل   ،
�لظاهري،  عبيد  علي  �لدكتور  �ل�شعبية   �شيت�شو�ن 
�شفري دولة �لإمار�ت �لعربية لدى جمهورية �ل�شني 
عام  مدير  بوعميم،  مبارك  حمد  و�ل�شيد  �ل�شعبية، 
�لتجارة،  لغرف  �لعاملي  �لحت��اد  رئي�ص  دب��ي«،  »غرفة 
�لتابع لغرفة �لتجارة �لدولية ، و�ل�شيد فهد �لقرقاوي 
�لتنفيذي لوكالة دبي لتنمية �ل�شتثمار )  ، �لرئي�ص 

دبي لال�شتثمار �لأجنبي �ملبا�شر(
�لعامة  �لقن�شلية  م�شوؤولون من  �لإفتتاح  كما ح�شر 
 ، �شيت�شو�ن  �أخرى يف  لنيبال وجمهورية كوريا ودول 
�ل�شني  يف  �لأجنبية  �لأعمال  جمعيات  عن  وممثلون 

وجمعيات  �ل�شلة  ذ�ت  �حلكومية  �لإد�ر�ت  وروؤ���ش��اء   ،
�لأعمال يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ، وممثلو� �شركات 
�ملتحدة ووممثلني عن  �لعربية  و�لإم��ار�ت  �شيت�شو�ن 

و�شائل �لإعالم يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
متثيل  مكتب  ع��ن  �لفعالية  ه��ذه  خ��الل  �لك�شف  ومت 
غرفة �لتجارة �لدولية يف �شيت�شو�ن ، �إىل جانب توقيع 

�ل�����ش��وق يف  ت��ع��اون ب��ني جلنة خ���رب�ء  ث��الث �تفاقيات 
�ل�شرق �لأو�شط وغرفة �لتجارة �لدولية يف �شيت�شو�ن 
�لعربية  �لإم����ار�ت  يف  �ملغربني  �ل�شينيني  وجمعية 
�شيت�شو�ن  �ل��دول��ي��ة يف  �ل��ت��ج��ارة  وغ��رف��ة   ، �مل��ت��ح��دة. 
دب���ي يف  ل��غ��رف��ة جت����ارة و���ش��ن��اع��ة  �لتمثيلي  و�مل��ك��ت��ب 
�لإمار�تية  لل�شلع  بومور  و�شركةىو�شركة   ، �ل�شني 

�ملحدودة
مدينة  يف  �لرويجية  �لعرو�ص  بع�ص  �شرح  مت  كما 
وكذلك   ، �شيت�شو�ن  مقاطعة  يف  ومي�شان  ت�شنغدو 
يف  �خل��ا���ش��ة  �لثقافية  ب��ال��ع��رو���ص  �حل�����ش��ور  �إ�شتمتع 
���ش��ي��ت�����ش��و�ن ،و�إ���ش��ت��ع��ر����ص ن�����ش��اط��ات  م��رك��ز �حلفظ 
و�لبحث �ل�شيني للباند� �لعمالقة  بالإ�شافة ملتحف 
�ل�شهرية هناك،  �ملو�قع  �شانك�شينجدوي وغريها من 
�إمكانات  �إظ���ه���ار  �إىل  جميعها  ت��ه��دف  ك��ان��ت  و�ل��ت��ي 

مقاطعة �شيت�شو�ن  وتنوعها.
نبذة  على  �أي�����ش��ا  �حل�����ش��ور  �ط��ل��ع  نف�شه  �ل�شياق  ويف 
لل�شناعات  ت�شونغت�شينغ   - �شيت�شو�ن  معر�ص  ع��ن 
�لتناف�شية ، و�أ�شبوع �لثقافة و�ل�شياحة يف �شيت�شو�ن ، 

ومعر�ص �لر�شم "يتوق �لأطفال للمعر�ص". 
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�إيطاليا،  "كامبانيا" �لو�قعة يف جنوب  ت�شعى منطقة 
�ل��ب��الد م��ن وجهات  م��ا تقدمه  �أف�����ش��ل  و�ل��ت��ي جت�شد 
�إىل  �أثرية،  ومو�قع  خالبة  طبيعية  ومناظر  �شياحية 
�لرويج ملعاملها �ل�شياحية �أمام جمهور عاملي من خالل 
من�شة معر�ص "�إك�شبو 2020 دبي". جاء ذلك خالل 
�إعالن �ملجموعة �لإيطالية �مل�شغلة للجولت �ل�شياحية 
عن   ،Araba Fenice فيني�ص"  "�أر�با  �لفاخرة 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �إط��الق عملياتها يف 
خالل فعالية �أُقيمت موؤخر�ً يف معر�ص �إك�شبو 2020 

دبي. 
"�أر�با  جمموعة  م��دي��ر  �شانينو"،  "دومينيكو  وق���ال 
�لإم�����ار�ت  يف  عملياتنا  �إط����الق  "يكت�شب  فيني�ص": 
�شخمة  لقاعدة  �لدولة  لحت�شان  نظر�ً  بالغة  �أهمية 
لال�شتمتاع  يتطلعون  �ل��ذي��ن  �لأث��ري��اء،  �لعمالء  م��ن 
ميكن  و�لتي  و��شتثنائية،  ع�شرية  �شياحية  بجولت 
�أن تقدمها لهم. ومل يت�شنى لنا من  ملنطقة كامبانيا 
بها  تتمتع  �لتي  �ل�شياحية  للمقومات  �ل��روي��ج  قبل 
منطقة كامبانيا، ولذ�، يعترب معر�ص �إك�شبو 2020 
برو�ئع  للتعريف  من�شة  �أف�����ش��ل  ل��ن��ا  بالن�شبة  دب���ي 

�شكان  �أم���ام  فقط  لي�ص  �لإي��ط��ال��ي��ة  كامبانيا  منطقة 
زو�ر  و�إمن��ا جلمهور عاملي �شخم من  �لإم���ار�ت  دول��ة 

�ملعر�ص".
بف�شل  ه��ن��ا  �إىل  �ل��ق��دوم  م��ن  متكنا  "لقد  و�أ����ش���اف: 
�لتمويل �لذي تلقيناها من منطقة كامبانيا للرويج 
�ملمثل  فيني�ص" هي  "�أر�با  �شركة  �أن  يعني  وه��ذ�  لها، 
بال�شكر  نتوجه  �أن  ونريد  كامبانيا،  ملنطقة  �لر�شمي 
�إىل قيادة دولة �لإم��ار�ت على تنظيمها �ملميز ملعر�ص 
�إك�شبو 2020 دبي".  و�أثناء حفل �لتد�شني، ��شتقطبت 
وكالت  م��ن  ع��دد  �ه��ت��م��ام  فيني�ص"  "�أر�با  جمموعة 
�لدولة،  يف  �ل��زف��اف  حفالت  تنظيم  و�شركات  �ل�شفر 
م��ن خ��الل ت��ق��دمي ع��ر���ص ح��ول �أب���رز م��ع��امل منطقة 
�إيطاليا.   فيني�ص" يف  "�أر�با  �لر�ئعة، موطن  كامبانيا 
وقدمت "�أر�با فيني�ص"، عرب جولة �فر��شية، وجهة 
كامبانيا  منطقة  عن  �ملحلية  للوكالت  جديدة  نظر 
ب�شكل كامل، وذلك بغية تعريف �شكان دولة �لإمار�ت 
تتمتع  �لذي  �ل�شاحر  باجلمال  �أر�شها  على  و�ملقيمني 
�ملتو�شطي  �ملنطقة. وتتميز كامبانيا بطابعها  به تلك 
وب��ات��ت و�ح���دة م��ن �لأج����ز�ء �لأك���رث زي���ارة يف جنوبي 
و�شاحل  ن��اب��ويل،  مدينة  معاملها  �أب���رز  وم��ن  �إيطاليا. 
�إىل  �إ�شافة  �ل�شاحرة،  �ملذهل، وجزيرة كابري  �أمالفي 

ثروة من �لتاريخ �لقدمي و�لثقافة �لغني. 
"تتهياأ جمموعتنا لت�شبح �خليار  "�شانينو":  و�أ�شاف 
�مل��ف�����ش��ل ل��ل��خ��رب�ء و�ل��ع��م��الء �ل��ذي��ن ي�����ش��اف��رون �إىل 
�شيوفر  ك��ام��ب��ان��ي��ا.  منطقة  �إىل  وب��الأخ�����ص  �إي��ط��ال��ي��ا 
�شاملة  باقة  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف  لدينا  �جلديد  �ملكتب 
ذلك حجوز�ت  و�ل�شفر، مبا يف  �ل�شياحة  من خدمات 
�ل���ط���ري�ن وخ��دم��ة ���ش��ر�ء �ل��ت��ذ�ك��ر، خ���ي���ار�ت �أن�شطة 
��شتئجار  �ل���ف���ن���ادق،  ح���ج���وز�ت  وخ���ارج���ي���ة،  د�خ��ل��ي��ة 
تاأمني  يف  �مل�شاعدة  خدمات  �ل�شفر،  تاأمني  �ل�شيار�ت، 

�لتاأ�شرية وغريها من �خلدمات �لأخرى". 
و�أ�شاف: "نحن �شعد�ء للغاية بال�شتجابة �لكبرية من 
نظر�ئنا يف �لإمار�ت، ونتطلع قدماً للرحيب بال�شياح 

و�لزو�ر من هذه �لبالد �لر�ئعة". 
و�شوف تتعاون "�أر�با فيني�ص" مع وكالت �ل�شفر، �لتي 
�مل�شهد  فهم  �أج��ل  لها، من  �لإم���ار�ت مقر�ً  تتخذ من 
�لعام وتف�شيالت �لعمالء لوجهات �لعطل، مبا يتيح 
من  �لقادمني  لل�شياح  ت�شاهى  ل  جت��ارب  توفري  لها 

�لإمار�ت. 
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�أكد �ملتحدثون يف موؤمتر "م�شتقبل �لتعليم يف رو�شيا"، 
�لذي نظمه جناح رو�شيا يف �إطار �أ�شبوع �ملعرفة و�لتعلم 
يف �إك�شبو 2020 دبي، �شرورة �أن تعيد �ملد�ر�ص هيكلة 
�لطالب  �إع���د�د  �أج��ل  م��ن  وذل��ك  �لتعليمية،  �أنظمتها 
للم�شتقبل، حيث �شتحل تقنيات حديثة ومهن جديدة 

حمل �لتقنيات و�ملهن �حلالية.
رئي�ص  ن��ائ��ب  ك�شيليفيا،  ن��ت��ال��ي��ا  ق��ال��ت  ك��ل��م��ت��ه��ا،  ويف 
�ملتز�يد  �لتاأثري  "مع  و�لعلوم:  للربية  مو�شكو  ق�شم 
للتقنية وكرثة �لبتكار�ت �لتقنية، �شهدنا مو�قف مل 
بل  �مل��ع��رف��ة،  م�شدر  وح��ده��م  ه��م  �ملعلمون  فيها  يكن 

�إع��ادة �لتفكري يف  �أتاحت �لتقنية  �أي�شا. لقد  �لأطفال 
حمتوى �لتعليم".

و�أ�شافت ك�شيليفيا: "يتعني على �ملعلمني �لتناف�ص مع 
�لطالب.  �نتباه  جلذب  �لرقمية  �لأدو�ت  من  �لعديد 
ب��ع��ني �لعتبار  ت��اأخ��ذ  �أل  �مل���د�ر����ص  ي��ج��ب ع��ل��ى  ول����ذ� 
�ملهار�ت �لتي يحتاجها �لطالب م�شتقبال فح�شب، بل 

�لأدو�ت �مل�شتخدمة يف نقل �ملعرفة �أي�شا".
�لعلوم  يف  �ل���ت���ط���ور  ���ش��رع��ة  ن����رى  "نحن  وت���اب���ع���ت: 
�ملهار�ت  يف  �لنظر  �ملهم  من  لذلك  �لآلية،  و�لعمليات 
�حلديثة،  �ملد�ر�ص  �أطفال  يحتاجها  �لتي  �لأكادميية 

وحتديد �لأدو�ت �لتي نحتاج �إىل �لتاأكيد عليها".
�لتعليم  جلنة  رئي�ص  نائب  �إيفين�شكيغ،  �أيرينا  وقالت 

�ملدمج  �لتعلم  يكون  "قد  �لرو�شي:  �ل��دوم��ا  مبجل�ص 
�ل��ن��ه��ج �لأك����رث ك��ف��اءة مل��و�ج��ه��ة ه���ذ� �ل��ت��ح��دي �لعاملي 

�مل�شتمر".
�لتعليمية  �لفر�ص  �ملدمج  �لتعلم  "يو�شع  و�أ�شافت: 
�أم�����ام �لأط���ف���ال وي���وف���ر ل��ه��م �إم��ك��ان��ي��ة �ل��و���ش��ول �إىل 
�لتعليم. �إنه يوفر درو�شاً تفاعلية جلميع �ملد�ر�ص حتى 
جماين  تعليم  لتلقي  �لفر�شة  على  طفل  كل  يح�شل 

عايل �جلودة".
�شركة  رئي�ص  نائب  غري�شينكو،  �أولغا  قالت  وبدورها، 
�شيرنجي كوربوري�شن: "جامعة �شيرنجي، على �شبيل 
�لتدري�ص  بني  جتمع  �لعايل  للتعليم  موؤ�ش�شة  �ملثال، 
و�لتوجيه  �لأ�شا�شية  و�ملعرفة  �لتقليدي  �لأك��ادمي��ي 

�لعملي".
�لطالب  لختيار  بر�مج  �جلامعة  "طورت  و�أ�شافت: 
�أن  �ل��ت��ي م��ن �شاأنها  �مل��وه��وب��ني ل��ت��زوي��ده��م ب��امل��ه��ار�ت 
تفيد �أي فرد يف �مل�شتقبل. لقد �أ�شبحت فر�شة جذب 
م�����ش��روع��ات��ن��ا ودور�تنا  �مل��ب��دع��ني مم��ك��ن��ة م���ن خ���الل 
�أنهم يف  �أن نتاأكد من  �لق�شرية عرب �لإنرنت. نريد 
حمرفني.  ي�شبحو�  �أن  ي�شتطيعون  �لع�شرين،  �شن 
�إىل �ملعرفة يف  �ليوم �لو�شول  �ملد�ر�ص  ميكن لأطفال 
وقت مبكر، لأنهم يح�شلون على �ملعلومات من م�شادر 
�إىل  �لتدريب  عمليات  تقودهم  �أن  �ملهم  من  متعددة. 
قالت  �ل�شياق،  ه��ذ�  ويف  ومر�شية".  ناجحة  وظ��ائ��ف 
�أولغا �شكوروخودوفا، نائب مدير �لعالقات �حلكومية 

يف غوغل-رو�شيا: "على �لطالب �أن يكونو� م�شتعدين 
�لآلت  �شتحل  �إذ  �مل�شتقبل،  يف  و�لعمل  للعي�ص  جيد� 
�شتن�شاأ  بينما  85 مليون موظف،  �إىل  حمل ما ي�شل 

جديدة". وظيفة  مليون   97
ب�شكل  مهمة  غوغل  تعّدها  �لتي  "�ملهارة  و�أ���ش��اف��ت: 
م�شتقبال  �لعمل  ل�شوق  �ل��ط��الب  ليطورها  م��ت��ز�ي��د 
ه���ي �ل���ق���درة ع��ل��ى م��و����ش��ل��ة �ل��ت��ع��ل��م ط����و�ل حياتهم، 
متعدد  نهج  �تباع  �أي�شا  �ملهم  من  لذلك.  و�ل�شتعد�د 
�لعمل  ُيعد غوغل مثال على  �لتعلم.  �لتخ�ش�شات يف 
ع��ن��د م���ف���رق ط����رق �ل��ت��خ�����ش�����ش��ات. ف��ل��دي��ن��ا من�شة 
خم�ش�شة للثقافة، وثمة �جتاهات �أخرى نركز عليها، 
مثل �لرعاية �ل�شحية. نحن بحاجة �إىل متخ�ش�شني 
ميكنهم �لعمل يف خمتلف �لتخ�ش�شات. �ملهارة �لثالثة 
�لتي نبحث عنها هي روح �ملبادرة. �إنها �أكرث من جمرد 
�إن�شاء عمل جتاري؛ �إنها �لقدرة على روؤية �لجتاهات. 
وهي طريقة �لتفكري و�لقدرة على �بتكار منتج يحمل 
�لتي ميكن تطبيقها يف �حلياة  �لإمكانات  �لكثري من 

�ليومية للنا�ص من �أجل �إفادة �ملجتمع".
يهدف �أ�شبوع �ملعرفة و�لتعلم، �لذي ينعقد يف �لفرة 
دبي  م���ع  ب���ال����ش���ر�ك  دي�����ش��م��رب،   18 �إىل   12 م���ن 
�لعطاء، �ملنظمة �خلريية �لعاملية �لتي تتخذ من دولة 
�لإمار�ت مقر� لها، �إىل حتليل كيف ميكن للمعرفة �أن 
م�شتقبل  �أجل  من  �لبتكار  �إىل  �لعاملي  �ملجتمع  تدفع 

�أف�شل للجميع.

املغنية الفلبينية اإلها ت�شحر 
جمهورها يف م�شرح دبي ميلينيوم

•• دبي– الفجر 

م�شرح  على  مبهجة  �حتفالية  �أج����و�ء  "�إلها"  �لفلبينية  �لفنانة  �أ���ش��ف��ت 
�ملميز  �لغنائي  �أد�ءه���ا  دب��ي حيث مزجت   2020 �إك�شبو  دب��ي ميلينيوم يف 

مبو�شيقى �لفانك.
تفاعل  حيث  بالعاطفة،  �مل�شحونة  باأغانيها  معجبيها  "�إلها"  و�أذه��ل��ت 

جمهورها مع �أغانيها و�شوتها �ملخملي.
عامل  يف  ��شمها  �شنع  �لأم  بلغتها  غنائها  ل��دى  �ل��ع��ايل  "�إلها"  �إح�����ش��ا���ص 
"ذ�  م�شابقة  بلقب   2015 عام  فوزها  بعد  �ل�شيت  ذ�ئعة  وجعلها  �لغناء، 
بعنو�ن  �ألبوماتها  �أول  و�لبوب  بي  �آند  �لآر  و�أطلقت مغنية  كيدز".  فوي�ص 
"�إلها"، �إىل جانب �أغانيها �ملنفردة �لأكرث مبيعا، على غر�ر "�شا�شاندوين"، 

و"�إميو�شنز"، و"لوف �أون توب".

اجلناح ال�شوي�شري ي�شلط ال�شوء على اأهمية التعليم 
والتدريب الفني واملهني بالتعاون مع خرباء اإماراتيني

•• دبي- الفجر

نظم �جلناح �ل�شوي�شري يف »�إك�شبو 2020 دبي«، بالتعاون مع »�شوي�شنيك�ص« 
»�أ�شبوع  فعالية  و�إمار�تيني  �شوي�شريني  و�شركاء  وبال�شر�كة مع متحدثني 
�لتعليم  منظومة  تبني  �أهمية  على  �لفعالية  ورك���زت  و�ل��ت��ع��ل��م«،  �ملعرفة 

و�لتدريب �لفني و�ملهني خللق وتاأمني �ملزيد من فر�ص �لعمل لل�شباب.
للتعليم،  �ل��دول��ة  »وز�رة  للفعالية  �لرئي�شيني  �ل�����ش��رك��اء  قائمة  و�شمت 
�ل�شوي�شرية  �لحتادية  للحكومة  �لتابعة  �لهيئة  وهي  و�لبتكار«،  �لبحث 
و�ملتخ�ش�شة يف �لتعليم، �لبحث و�لبتكار على �مل�شتويني �لوطني و�لعاملي، 
وم�شابقة »مهار�ت �لإمار�ت«، و�لتي تاأ�ش�شت لغر�ص بذور �لتعليم و�لتدريب 
يف  بال�شتد�مة  ويت�شم  �ملعرفة  على  قائم  �قت�شاد  �أج��ل  من  و�ملهني  �لفني 
�ملهني«،  و�لتدريب  للتعليم  �ل�شوي�شرية  �لحت��ادي��ة  و»�جلامعة  �لإم���ار�ت، 
وهي �ملنظمة �ملتخ�ش�شة يف �لتعليم و�لتدريب �ملهني ب�شوي�شر�، و»�شوي�ص 
»جامعة  و»�إث��اف��ا«-  باملهار�ت،  �ملتعلقة  للبطولت  �لرويج  �شركة  �شكيلز«، 

�لعلوم �لتطبيقية و�لفنون بجنوب �شوي�شر�«.
�ل��ت��ف��اع��ل م��ع خ��ري��ج��ي �لتعليم  �ل����زو�ر بفر�شة  وخ���الل �لأ���ش��ب��وع، ح��ظ��ي 
جناح  ق�ش�ص  م��ن  �لتعلم  و�أي�شا  �شوي�شر�  م��ن  و�ملهني  �لفني  و�ل��ت��دري��ب 
بالتف�شيل  �لتو�شيح  يف  �ل�شوي�شرية  �ملهمة  وتتمثل  �ملحرفني.  لل�شباب 
�لتعّلم  مبهار�ت  �ل�شباب  ي��زود  �أن  ميكنه  وكيف  �ملهني،  �لتعليم  دور  ب�شاأن 

�ملرن وعقلية ُمهياأة للتعّلم مدى �حلياة.
»�شوي�شنيك�ص«  ل���دى  �مل�����ش��روع��ات  م��دي��ر  د�ن���ت���ي لري���ن���ي،  �ل�����ش��ي��د.  وق����ال 
�لعمل،  �أماكن  بيئات  "متر  2020 دبي«:  »�ك�شبو  �ل�شوي�شري يف  باجلناح 
تغري  �شوب  وتتوجه  ث��وري��ة  مبرحلة  »كوفيد19-«،  جائحة  بعد  خا�شة 
�أو رمب���ا ه��ي يف مقدمة  �أي�����ش��ا،  �ل��ت��غ��ري  �لتقنية ه���ذ�  من��وذج��ي. وت��و�ك��ب 
�لر�بعة.  �ل�شناعية  �لثورة  تقنية  بعد  خا�شة  وب�شفة  �لتحويل،  �ملنحنى 
ومن �لأهمية �ل�شديدة مبكان �أن نبحث فيما يقت�شيه هذ� �لتغري للتعليم 
و�لتدريب �لفني و�ملهني، كي نتمكن يف ظل هذه �لظروف من تعزيز �أهميته 

�لعاملية يف م�شاعدة �ملاليني على �كت�شاب �لتعّلم �ملفيد".
�لإمار�ت":  "مهار�ت  رئي�ص  �ملرزوقي"،  حممد  "علي  ق��ال  جهته  وم��ن 
"تعاونت �لإمار�ت و�شوي�شر� من خالل بر�مج �لتبادل يف �لتعليم و�لتدريب 
و�ملهني  �لفني  و�لتدريب  �لتعليم  ر�ئ��دة يف  �لإم��ار�ت  وُتعد  و�ملهني.  �لفني 
على م�شتوى �ملنطقة، حيث تقدم ب�شكل م�شتمر وُتطور �لرب�مج �لتي تركز 
�قت�شاد  حتقيق  وت�شتهدف  �لعمل،  �أم��اك��ن  يف  �مل�شتقبلية  �لتحديات  على 

م�شتد�م، متنوع وقائم على �ملعرفة".
�ل��ف��ن��ي و�ملهني  �أب��وظ��ب��ي للتعليم و�ل��ت��دري��ب  و����ش���ارك خ���رب�ء م��ن م��رك��ز 
نع �ملجوهر�ت، لتعزيز  مبعلوماتهم خالل �لأ�شبوع. كما ُنظمت م�شابقة يف �شُ

�ل�شر�كة �ل�شوي�شرية �لإمار�تية يف �لتعليم و�لتدريب �لفني و�ملهني.
وت�شّرف �جلناح �ل�شوي�شري با�شت�شافة معايل ح�شني بن �إبر�هيم �حلمادي 
وزير �لربية و�لتعليم يف �لإم��ار�ت ومعايل ماجد بن علي �لنعيمي وزير 
يف  و�مل��ع��رف��ة  �لتعلم  �أ���ش��ب��وع  خ��الل  �ل��ب��ح��ري��ن،  مبملكة  و�لتعليم  �ل��رب��ي��ة 
�إك�شبو، ومبناق�شة دور  �لتعليم و�لتدريب �لفني و�ملهني وكيف ميكن دجمه 
�ملرتبطة  باملهار�ت  �لتزويد  �أن  �أُثبت  كونه  �لرئي�شية،  �لتعليم  يف منظومة 

بالعمل ُيعد عامال مركزيا يف �لت�شدي للبطالة. 
ومت عقد ور�شة عمل عن �لتبادل �لُعماين �ل�شوي�شري يف �لتعليم و�لتدريب 
�لفني و�ملهني، حيث �شارك فيها ممثلون عن وز�رة �لتعليم �لعايل و�لبحث 
�لعلمي و�لبتكار ب�شلطنة ُعمان. ومتثل �لغر�ص ور�ء تنظيم ور�شة �لعمل 
هذه يف تبادل �أف�شل �ملمار�شات من �شلطنة ُعمان و�شوي�شر� ب�شاأن �لتعليم 

و�لتدريب �لفني و�ملهني.
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�لعدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - ح�سن حممد �سفر حممد �لن�ساري  
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0005190/ 

�إىل �ملحكوم عليه : ح�شن حممد �شفر حممد �لن�شاري 
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ عي�شى بن نا�شر بن �شعيد �لها�شمي - �جلن�شية عماين  
يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي :

�ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 254241  
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 70392
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/9975(

�ملنذر : �لقوز �ل�شمالية �ص ذ م م
بوكالة و�إد�رة �شركة �ل�شويب للعقار�ت - ذ م م 

�ملنذر �ليه : يونيكورن لالعمال �لكهروميكانيكية - �ص ذ م م  
بح�شب  مدفوعة  �لغري  �ملتاأخر�ت  قيمة  ب�شد�د  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
عقد �ليجار لوجود فرة بدون ��شتحقاق حيث �شيك �ليجار �ملرجتع 
من �لبنك بدون �شد�د ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�شر هذ� 
�لإعالن و�إل �لخالء وت�شليمنا �ملاأجور و ذلك ح�شب �لجر�ء�ت �ملتبعة 

لدى مركز ف�ص �ملنازعات �ليجارية. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 
�عالن �أمر �أد�ء بالن�سر

يف �لدعوى رقم 7648/2021/60 �مر �د�ء  
�ملنظورة يف : �و�مر �لد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203  

للمدعي مبلغ )42،000،000(  يدفعا  �ن  بالت�شامن  �ملدعي عليهم  بالز�م  �لمر  باإ�شد�ر  �ملطالبة   : �لدعوى  مو�شوع 
�لمر  �شمول  �لتام مع  �ل�شد�د  �ل�شتحقاق وحتى  تاريخ  5% من  �لقانونية  و�لفائدة  درهم  و�ربعون مليون  �ثنني  درهم 
بالنفاذ �ملعجل بكال كفالة و�لز�م �ملدعي عليهم �لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب.  �ملدعى : نبيل �بر�هيم عبد�لعزيز علي  - 
عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �شارع �ل مكتوم - مبنى رقة �لبطني بالز� - �شقة 705  - وميثله : ر��شد �شيف �شعيد �شيف 

�لزبادي.  �ملطلوب �إعالنه : 1- فريده فرنود زوجة �شري خان فرنود - �شفته : مدعى عليه 
عليه  مدعي   : �شفته   - مز�د  حممد  فرنود  �شريخان   -  2

مو�شوع �لإعالن : طلب ��شت�شد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لإبتد�ئية بتاريخ 2021/12/6 �لز�م �ملدعي عليهما 
بان يوؤديا للمدعي مبلغ )42،000،000 درهم �ثنني و�ربعون مليون درهم و�لفائدة �لقانونية 5% من تاريخ �ملطالبة 
وحتى متام �ل�شد�د و�لز�م �ملدعي عليهما بالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ 500 درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  مع �شمول �لمر 

بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. ولكم �حلق يف �إ�شتئناف �لأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن.

رئي�س �ل�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

70392 �لعدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف �لتنفيذ رقم 9193/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184  

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2021/5241 �مر �د�ء ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )83398.40 درهم( �شامال للر�شوم و�مل�شاريف. 

طالب �لتنفيذ : �لورقاء ملقاولت �لزجاج و�لملنيوم - ذ ذ م  - عنو�نه : وحملها �ملختار / �إمارة دبي - ديرة 
- �شارع �ملكتوم - بناية رقة �لبطني بالز� - �لطابق �ل�شابع مكتب رقم 705  

�ملطلوب �إعالنه : 1 - كرييتف ل�شناعة �لملنيوم و�لزجاج - �ص ذ م م - �شفته : منفذ �شده   
مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

�ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهم   83398.40
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70392

�لعدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 
�عالن حكم بالن�سر 

يف  �لدعوى 1248/2021/300 ��ستئناف مدين  
�ملنظورة يف : د�ئرة �ل�شتئناف �ملدنية �لثانية رقم  82 

و�مل�شاريف  و�لر�شوم  2021/819 مدين جزئي  رقم  �لدعوى  �ل�شادر يف  �حلكم  ��شتئناف   : �ل�شتئناف  مو�شوع 
و�لتعاب. 

�ملدعي  : عنايت �هلل )و�لد �ملتوفى( من ورثة �ملتوفى/ معروف خان عنايات �هلل - و�آخرون
عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة �ل�شارقة - �لز�هرة - �ل�شارقة - �شارع �لزهر�ء - مبنى بناية د�ما�ص - �شقة �خلام�ص مكتب 

�لربيد   دو�ر  بجو�ر   -  546
�ملطلوب �إعالنهما : 1 - هارون �حمد عبد�لغني - �شفته : م�شتاأنف �شده    

�شده م�شتاأنف   : �شفته   - م(  م  ذ  )�ص  �لفنية  للخدمات  �شباركو   -2
مو�شوع �لإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2021/11/29 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله 
ل�شالح / �مل�شتاأنفني يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله بقبول �ل�شتئناف �شكال ، ورف�شه مو�شوعا ، وتاأييد �حلكم �مل�شتاأنف 
�تعاب �ملحاماة. وم�شادرة  بالر�شوم و�مل�شاريف عن �لدرجتني وخم�شمائة درهم مقابل  �مل�شتاأنف �شدهما  �لز�م  مع 
�لتاأمني. حكما مبثابة �حل�شوري قابال للطعن خالل �شتني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر 

با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70392 �لعدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 

 �إخطار عديل 
برقم �ملحرر 2021/0033930

- �ملخط�ر : جا�شم حممد ح�شن عي�شى �ل�شابري - �لمار�ت �جلن�شية ،
 - �لقا�شمية   - �ل�شارقة   : �لعنو�ن   - �ل�شخ�شية  ب�شفتي   784195660386301 رقم  �مار�تية  �حمل هوية  و 

هاتف رقم : 0506225005
�ملخطر �إليه: جري�ص موجول �شيجبو - �لفلبني �جلن�شية

�لعنو�ن : �ل�شارقة  - هاتف رقم : 0505298220
مو�شوع �لإخطار : �خطار عديل للوفاء مببلغ )12360( درهم ،

�لوق�ائ�ع : حيث �ن �ملخطر �ليه مل يقم ب�شد�د �ليجار �ملرتب عليه بقيمة �جمالية و قدرها 12360 لذلك يخطر 
�ملخطر ، �ملخطر �ليه ب�شد�د �ملبلغ �ملذكور �عاله ،

طالب �ملخطر �ملخطر �ليهم مر�ر� وتكر�ر� وب�شورة ودية ب�شد�د �ملبلغ �ملر�شد بذمته ولكن دون جدوى.
وحيث �ن �ملخطر �ليه تاأخر يف �لجناز و مل يلتزم مبو��شفات �لعقود مما ��شر باملخطر

�أن �ملخطر يخطر �ملخطر �ليهم ب�شرورة �شد�د �ملبلغ �ملر�شد بذمته و�مل�شتحق للمخطر وذلك يف موعد �ق�شاه )5( 
�يام من تاريخ تبلغكم هذ� �لإخطار و�ل �شوف ي�شطر �ملخطر �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية للمطالبة باملبلغ 
�مل�شتحق له مع �لفائدة و�لتعوي�ص مع حفظ باقي �حلقوق. لذلك ، فاملخطر يخطركم بهذ� �لخطار للعمل مبا جاء 

به ونفاذ� ملفعولة ول�شريان كافة �لآثار �لقانونية �ملرتبة عليه يف مو�جهتكم

�لكاتب �لعدل     

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

70533 �لعدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 
 �إخطار عديل 

برقم �ملحرر 2021/0022517
�ملخطر : �ش�امل خمي�ص عب�د�هلل مفت�اح - �جلن�ش�ية : �لإم�ار�ت  ويحمل هوي�ة �مار�تي�ة رقم  )784198887547044( 

- �لعن�و�ن : �مارة دبي - �خلو�نيج - فيال رقم 33  هاتف رقم : 0509199296
�ملخطر �إليه : حممد خلفان �ملعال �جلن�شية : �لمار�ت

�لعنو�ن : �لفجرية - �ملري�شيد - بجو�ر مركز مري�شيد �لطبي هاتف رقم : 0501227887
مو�شوع �لإخطار : �خطار عديل للوفاء مببلغ )14500( درهم

�لوق�ائ�ع : حيث �ن �ملخطر �ليه ��شتلم من �ملخطر مبلغ )14500( درهم نقد� مقابل بيع در�جة نارية حيث مت 
�لتفاق بني �ملخطر و�ملخطر �ليه على �ن يقوم �ملخطر بدفع مبلغ )24000 درهم( مقابل �شر�ء در�جة نارية

- قام �ملخطر بت�شليم مبلغ وقدرة )14500 دره�م( �ل �ن �ملخطر �لي�ه مل يقم بنقل ملكية �لدر�جة �لنارية وظل 
مياطل - طالب �ملخطر �ليه مر�ر� وتكر�ر� وب�شورة ودي�ة ��شرجاع �ملبلغ �و نقل ملكي�ة �لدر�جة وت�شليمها  للمخطر، 
�ليه  �ملخطر  �ملخطر يخطر  فاأن  �لنارية  �لدر�جة  ت�شليم  �و  �ملدفوع  �ملبلغ  �شد�د  �ليه ممتنع عن  �ملخطر  �ن  وحيث 
يبلغكم هذ�  تاريخ  �ي��ام من  �ق�شاه )5(  وذل��ك يف موعد  للمخطر  و�مل�شتحق  بذمته  �ملر�شد  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة 
�لإخطار و�ل �شوف ي�شطر �ملخطر �ىل �تخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية للمطالبة باملبلغ �مل�شتحق له مع �لفائدة 
�لقانونية و�لتعوي�ص مع حفظ باقي �حلقوق. لذلك ، فاملخطر تخطركم بهذ� �لخطار للعمل مبا جاء به ونفاذ� 

ملفعولة ول�شريان كافة �لآثار �لقانونية �ملرتبة عليه يف مو�جهتكم. 
�لكاتب �لعدل     

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

70533 �لعدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2021/10872
�خطار عديل بالوفاء بقيمة �ل�شيكات 8000 درهم

منوذج
�دم �شريف - هندي  �ملجيد  بال�شارقة رخ�شة رقم :529752 و ميثلها عبد  �لتنمية �لقت�شادية  د�ئر  �ل�شادرة من  م(  م  �لتوحيد )ذ  �ملخط�ر/ مطبعة 
15- خلف  784197897416265 ب�شفته مدير �لرخ�شة �ملذكورة - �لعن�و�ن / �ل�شارقة - �ملنطقة �ل�شناعية  �جلن�شية ويحمل بطاقة هوية رقم 

�شارع مليحة - �شربه رقم 6 رقم �لهاتف/ 0505692183
�ملخطر �إليه /1- مركز �وكيناو� للكارتيه ذ م م �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة رخ�شة رقم 513992

G7887795 هندي �جلن�شية ويحمل جو�ز �شفر رقم حمزه  فيتيل  �ر��شام  برن�ص   / �ل�شيد   -  2
�لعن�و�ن/ �ل�شارقة -�بو �شغارة - هاتف رقم/0504701080

�ملو�شوع / �إخطار عديل للوفاء ب�شد�د قيمة �شيكات مببلغ 8000 درهم �مار�تي
�ملخطر �ليه حرر عدد 4 �شيكات للمخطرة بقيمة 8000 )ثمانية �لف( درهم �مار�تي جمموع قيمة �ل�شيكات �ملرتبة يف ذمته

وعليه فان �ملخطر يطلب من �ملخطر �ليه �شد�د �ملبالغ �مل�شتحقة
وحيث �نه بتاريخ ��شتحقاق �ل�شيكات توجه �ملخطر ل�شرفها �إل �أنه �رتد دون �شرف لعدم وجود �لر�شيد �لكايف بيانات �ل�شيكات كالتايل:

�ل�شيك رقم 000042 مببلغ 2000 درهم بتاريخ ��شتحقاق 2017/06/15 �مل�شحوب على بنك �لمار�ت دبي �لوطني
دبي �لوطني �لمار�ت  بنك  على  �مل�شحوب   2017/06/30 ��شتحقاق  بتاريخ  درهم   2000 مببلغ  �ل�شيك رقم 000043 

�لوطني دبي  �لمار�ت  بنك  على  �مل�شحوب  �ل�شيك رقم 000044 مببلغ 2000 درد بتاريخ ��شتحقاق 2017/07/15 
�ل�شيك رقم 000045 مببلغ 2000 درهم بتاريخ ��شتحقاق 2017/07/30 �مل�شحوب على بنك �لمار�ت دبي �لوطني

وحيث �إن �ملدعي عليه قد تعذر بالوفاء باملبلغ رغم م�شي تاريخ ��شتحقاقه و�ملطالبة �لودية مر�ر� وتكر�ر�” ولكن دون جدوى.
لذلك، فاأننا نخطركم ب�شرورة �شد�د قيمة �ل�شيكات �ملذكورة �عاله خالل خم�شة �أيام من تاريخ �إخطاركم و�ل �شن�شطر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية.

و�طلب من �ل�شيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �لإخطار للعلم مبا جاء به.
وهذ� �إخطار منا بذلك

�لكاتب �لعدل     

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

70533

�لعدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 
مذكرة �إعالن بالن�سر )�إ�ستئناف(

                يف �لإ�ستئناف رقم 152/2021/324 �إ�ستئناف تنفيذ جتاري   
�ملنظورة يف : د�ئرة ملو�د �مل�شتعجلة و�لتنفيذ - ��شتئناف رقم 89    

مو�شوع �لإ�شتئناف : �إ�شتئناف قر�ر �ل�شادر بتاريخ:2021/10/5 يف �لتنفيذ 1434/2013 جتاري 
، و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب.  

م�شتاأنف  : مهدي حممد باقري رف�شنجاين و�خرون
2 جمري� ويلج - مبنى بناية �مت   عنو�نه : �لم��ار�ت - �م��ارة دبي - بردبي - دبي - �شارع �خليل - �شارع 

و�ن - �شقة 216 - وميثله:�حمد علي �بر�هيم �لمريي 
�ملطلوب �إعالنهما : 1 - ركن �للوؤلوؤة للتجارة �لعامة �ص.ذ.م.م 2- حممد ح�شني مهدي كرمييان ز�ده - 

�شفتهما : م�شتاأنف �شدهما   
جتاري  تنفيذ   2013/1434 رق��م  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف  �لع��الن:ق��د  مو�شوع 

بتاريخ:2021/10/17  .
وحددت لها جل�شه يوم �لربعاء �ملو�فق 2022/1/26 �ل�شاعة 05.30 م�شاء� بقاعة �لتقا�شي عن بعد 

وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70392 �لعدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 

مذكرة �إعالن بالن�سر )�إ�ستئناف(
                يف �لإ�ستئناف رقم 563/2021/322 �إ�ستئناف عقاري   

�ملنظورة يف : د�ئرة �ل�شتئناف �لعقارية �لوىل رقم 90    
�ملو�شوع  ثانيا:ويف   - �شكال  �ل�شتئناف  �ول:بقبول  �حلكم  �مل��وق��رة  �ملحكمة  عد�لة  من  نلتم�ص   : �لإ�شتئناف  مو�شوع 
مقد�ره  ��شايف  مبلغ  �مل�شتانف  للم�شرف  ي��وؤدي  ب��ان  �شده  �مل�شتاأنف  بالز�م  جم��دد�  و�لق�شاء  �مل�شتانف  �حلكم  بتعديل 
)1.506.893/48( درهم مليون وخم�شمائة و�شتة �لف وثمامنائة وثالثة وت�شعون درهما وثمانية و�ربعون فل�شا 
، و�لرباح �لتاأخريية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�شد�د مع �لز�مه بكافة �لطلبات �لو�ردة يف �شحيفة 
بالر�شوم  �مل�شتاأنف �شده  �ل��ز�م  �مل�شتاأنف وبتاأييد �حلكم فيما عد� ذلك مع  بها �حلكم  �لدعوى و�لتي مل يق�ص  �فتتاح 

و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة عن درجتي �لتقا�شي.  
�مل�شتاأنف  : م�شرف �لمار�ت �ل�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة

 عنو�نه : �مارة دبي - بردبي - مدينة دبي �لطبية - مبنى رقم 16 - �لطابق �لثالث - هاتف رقم 042227008 - 
هاتف متحرك رقم:0557016552 - مكاين:3135291835 - فاك�ص رقم:042227002 - وميثله:نوف 

يو�شف ح�شن علي ها�شم �حلمادي 
�ملطلوب �إعالنه : 1 - عثمان �حمد قري�شي حممد �شاكر قري�شي - �شفته : م�شتاأنف �شده   
مو�شوع �لعالن:قد ��شتاأنف/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2020/307 عقاري جزئي  .

وعليه  بعد  �لتقا�شي عن  بقاعة  10.00 �شباحا  �ل�شاعة   2021/12/23 �ملو�فق  يوم �خلمي�ص  لها جل�شه  وح��ددت 
يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا .

 علما بانه مت تعجيل �ل�شتئناف من �لوقف.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 70197

�عالن بالن�سر    
                  يف  �لدعوى رقم:3554/2021/460 نز�ع مدين 

�ملنظورة يف:�لت�شوية �لودية للمنازعات �لر�بعة ع�شر رقم 763
�لفو�تري مو�شوع  قيمة  للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه  �ملدعي  و�ل��ز�م  �لنز�ع  بقيد  �لت�شريح   : �ملنازعة  مو�شوع 
وو�حد  درهم  و�شتمائه وثالثون  �لفا  درهم خم�شة وع�شرون  وق��دره )25.630.71(  �جمايل  �ملطالبة مببلغ 

و�شبعون فل�شا - و�لز�م �ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة . 
�ملتنازع:�شركة جمموعة �لمار�ت لالت�شالت )جمموعة �ت�شالت( �ص.م.ع

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة �بوظبي - �شارع �شارع حمد�ن بن حممد - مبنى مبنى �ت�شالت - جانب مارك�ص 
�شبن�شر

�ملطلوب �إعالنه :  1- حممود حممد عامر  -  �شفته : متنازع �شده 
مو�شوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �لت�شريح بقيد �لنز�ع و�لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي 
للمدعية قيمة �لفو�تري مو�شوع �ملطالبة مببلغ �جمايل وقدره )25.630.71( درهم خم�شة وع�شرون �لفا 
�تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليه  �ملدعي  و�ل��ز�م   - فل�شا  و�شبعون  وو�ح��د  دره��م  وثالثون  و�شتمائه 
�ملحاماة - وحددت لها جل�شة يوم �لثنني  �ملو�فق  2022/1/17  �ل�شاعة 09.00 �ص يف قاعة �لتقا�شي عن بعد 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70540 �لعدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 

�عالن بالن�سر    
                  يف  �لدعوى رقم:3558/2021/460 نز�ع مدين 

�ملنظورة يف:�لت�شوية �لودية للمنازعات �لر�بعة ع�شر رقم 763
�لف  و�رب��ع��ون  دره��م فقط خم�شة   )45.463( وق��دره  مبلغ  للمتنازع  ت��وؤدي  ب��ان  �شده  �ملتنازع  بالز�م  �ملطالبة   : �ملنازعة  مو�شوع 
�ل�شيارة م�شر�ه بال�شافة �ىل ر�شوم �جلمارك و�لتخلي�ص �جلمركي و�ل�شر�ئب  ، قيمة ثمن  و�ربعمائة وثالثة و�شتون درهم 
و�لنقل و�لت�شليم و�ملدفوعة من �ملتنازع للمتنازع �شدها بال�شافة للز�م �ملتنازع �شدها بان توؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )15.000( 
درهم فقط خم�شة ع�شر �لف درهم كتعوي�ص بقدر ما حلق �ملتنازع من �شرر وما فاته من ك�شب جر�ء عدم �لتز�م �ملتنازع �شدها 

بتنفيذ �لتز�ماتها �لتعاقدية مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام . 
�ملتنازع:حممد عي�شه �شامل حممد �لعامري

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - ديرة - دبي
�ملطلوب �إعالنه :  1- �يه �ي يو ��ص للمتاجرة �للكرونية باملركبات �ص.ذ.م.م  -  �شفته : متنازع �شده 

مو�شوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملتنازع �شده بان توؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )45.463( 
ر�شوم �جلمارك  �ىل  بال�شافة  �ل�شيارة م�شر�ه  ، قيمة ثمن  درهم  و�شتون  و�ربعمائة وثالثة  �لف  و�ربعون  درهم فقط خم�شة 
بان  �ملتنازع �شدها  بال�شافة للز�م  للمتنازع �شدها  �ملتنازع  و�ملدفوعة من  و�لت�شليم  و�لنقل  و�ل�شر�ئب  و�لتخلي�ص �جلمركي 
توؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )15.000( درهم فقط خم�شة ع�شر �لف درهم كتعوي�ص بقدر ما حلق �ملتنازع من �شرر وما فاته من 
ك�شب جر�ء عدم �لتز�م �ملتنازع �شدها بتنفيذ �لتز�ماتها �لتعاقدية مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى 
�ل�شد�د �لتام - وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2021/12/21  �ل�شاعة 09.00 �ص يف قاعة �لتقا�شي عن بعد وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197

�لعدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف �لتنفيذ رقم 9266/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185  

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2021/6889 �أمر �أد�ء ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )317728 درهم( �شامال للر�شوم و�مل�شاريف. 

طالب �لتنفيذ :هميان لتجارة �ل�شلع باجلملة 
عنو�نه :  �م��ارة دبي ديرة منطقة بور�شعيد - �شارع �لحت��اد بناية بزن�ص �فنيو �لطابق �لثامن مكتب رقم 

مكاين:3250094543  رقم   - ني�شان  �شيار�ت  معر�ص  خلف   809
2- فود باز�ر �شوبرماركت �ص.ذ.م.م  �إعالنهما :1- بانكاج كومار موتياين ��شوك كومار موتياين  �ملطلوب 

- �شفتهما : منفذ �شدهما   
�أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره  مو�شوع �لإعالن : قد 

�ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهم   317728
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70392 �لعدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف �لتنفيذ رقم 4629/2020/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2019/819 جتاري جزئي ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )68775.88 درهم( �شامال للر�شوم و�مل�شاريف. 
طالب �لتنفيذ :�ولفر�شكو للتجارة �لعامة �ص.ذ.م.م 

عنو�نه :  �مارة دبي - �شارع ر��ص �خلور - منطقة ر��ص �خلور - مبنى م�شتودع رقم 24 - ملك بلدية دبي - 
مكاين رقم:3755385801 - بوكالة مكتب �لظاهري �لدولية للمحاماة 

�ملطلوب �إعالنه :1- �لفي�شن برجر )فرع من تابكو �لمار�ت �ص.ذ.م.م( - �شفته : منفذ �شده
�أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره  مو�شوع �لإعالن : قد 

�ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهم   68775.88
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70392 �لعدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف �لتنفيذ رقم 6481/2020/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2019/732 جتاري جزئي ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )20061.48 درهم( �شامال للر�شوم و�مل�شاريف. 
طالب �لتنفيذ :�ولفر�شكو للتجارة �لعامة �ص.ذ.م.م 

عنو�نه :  �مارة دبي - �شارع ر��ص �خلور - منطقة ر��ص �خلور �ل�شناعية 3 - مبنى م�شتودع رقم 24 - ملك 
بلدية دبي - مكاين رقم:3755385801 - بوكالة مكتب �لظاهري �لدولية

وميثله:جا�شم �شامل م�شبح �شامل 
�ملطلوب �إعالنه :1- مقهى ووكمان - �شفته : منفذ �شده

�أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره  مو�شوع �لإعالن : قد 
20061.48 درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70392 �لعدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف �لتنفيذ رقم 9160/2021/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 3816/2020 جتاري جزئي ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ 

به وقدره )51725 درهم( �شامال للر�شوم و�مل�شاريف. 
برج   - �ل��ت��ج��اري  - �خلليج  دب��ي  �م���ارة    : ع��ن��و�ن��ه  ������ص.ذ.م.م   و�ل�شفر  لل�شياحة  :���ش��اجت��رو  �لتنفيذ  ط��ال��ب 
 - ت:042349292   - ي���وب���ور�  ب����رج  م��ق��اب��ل   -  2101 رق����م  م��ك��ت��ب   -  21 ط��اب��ق  ل��الع��م��ال  د�م�����اك 

 roshin.vs@satgurutravel.com:موبيل:056550741  �لربيد �للكروين
�ملطلوب �إعالنه :1- باندر �شبي�شيال �نربر�يز م.د.م.�ص - �شفته : منفذ �شده

�أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره  مو�شوع �لإعالن : قد 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهم   51725

بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70392

�لعدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 
�عالن بالن�سر    

                  يف  �لدعوى رقم:3648/2021/460 نز�ع مدين 
�ملنظورة يف:�لت�شوية �لودية للمنازعات �لر�بعة ع�شر رقم 763

مو�شوع �ملنازعة : �ملطالبة بتحويل �ملخالفة �ملروية �ىل �مللف �ملروري �خلا�ص باملدعي عليه �و �لرمز �ملروري 
�لعائد له �و �لز�مه ب�شد�د قيمتها و�لتي تقدر مببلغ 5.000 درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة . 

�ملتنازع:حممود فايز �لو�وى
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة عجمان �لر��شدية - عجمان �شارع �لر��شدية 1 - مبنى هور�يزون - �شقة 15 مكتب 

1507
�ملطلوب �إعالنه :  1- حممد ز�هد حممد �شريف  -  �شفته : متنازع �شده 

�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بتحويل �ملخالفة �ملروية �ىل �مللف �ملروري  مو�شوع �لإعالن :  قد 
درهم   5.000 مببلغ  تقدر  و�لتي  قيمتها  ب�شد�د  �لز�مه  �و  له  �لعائد  �مل��روري  �لرمز  �و  عليه  باملدعي  �خلا�ص 
و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة - و�لز�م �ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة 
- وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2021/12/22  �ل�شاعة 09.00 �ص يف قاعة �لتقا�شي عن بعد وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 70392

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف �لتنفيذ رقم 8272/2021/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2021/3601 �أمر �د�ء ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )603272.29 درهم( �شامال للر�شوم و�مل�شاريف. 
طالب �لتنفيذ :علم للحديد ليمتد 

عنو�نه :  �لمار�ت - �مارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - دبي - �شارع �لبر�ج - مبنى 07 - �شقة مكتب 
�شكوير  باي   - �لتجاري  �خلليج   -  107

�ملطلوب �إعالنهما :1- يو�شف حنا زهرة 2- �شركة �لفجرية �لوطنية للمقاولت ذ.م.م - �شفتهما : منفذ 
�شدهما

�أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره  مو�شوع �لإعالن : قد 
�لجر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهم   603272.29

�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70579 �لعدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف �لتنفيذ رقم 7500/2021/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2021/3444 �أمر �د�ء ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )31377.5 درهم( �شامال للر�شوم و�مل�شاريف. 
طالب �لتنفيذ :�ميك�ص )�ل�شرق �لو�شط( �ص.م.ب )م( �لمار�ت 

عنو�نه :  �لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - دبي - �شارع �لفلك - مبنى فندق ميديا ون - برج �ملكاتب - �شقة 
�خليل  مرو  حمطة  من  �لقرب   -  27

�ملطلوب �إعالنه :1- �حمد د�د �هلل �شه ر�شاين - �شفته : منفذ �شده
�أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره  مو�شوع �لإعالن : قد 
31377.50 درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197

�لعدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف �لتنفيذ رقم 7544/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185  

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 4280/2021 �أمر �د�ء ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )140185.15 درهم( �شامال للر�شوم و�مل�شاريف. 

طالب �لتنفيذ :كور ميتالك لل�شناعات ذ.م.م 
 - �مل�شورة  �لر���ص  �لزيد مكتب موجود يف  �شارع   - �ل�شارقة  �شناعية  �ل�شجعة   - �ل�شارقة  �م��ارة    : عنو�نه 
 - �ل�شويدي  حميد  �شلطان  وحميد  �ل�شويدي  بيات  ح�شني  �بناء  وعدنان  وعمر  و�شعيد  بطي  مظلة/ملك 

هاتف:065013111 - فاك�ص:065540619 
�ملطلوب �إعالنه :1- يو�شف حان زهرة - �شفته : منفذ �شده

�أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره  مو�شوع �لإعالن : قد 
�لجر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهم   140185.15

�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70459

�لعدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 
 �عالن بالن�سر

322/2021/1640 ��ستئناف عقاري  
مذكرة �إعالن بالن�شر )�إ�شتئناف(

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول   - عطائي  يو�شف  ع��ادل   -1/ �شده  �مل�شتاأنف  �ىل 
 ، �شابقا(    - ���ص.م.م  �ل�شالمي  ن��ور  بنك )م�شاهمة عامة( )بنك  ن��ور   / �مل�شتاأنف 
�لقر�ر/�حلكم  ��شتاأنف  قد   - �ل�شالمي  ر��شد  جابر  حممد  ر��شد  وميثله:جابر 
�ل�شادر بالدعوى رقم 2020/950 عقاري جزئي،  وحددت لها جل�شه يوم �لثالثاء 
�ملو�فق 2022/1/4 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بقاعة �لتقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي 

ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف
70197

�لعدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 
�عالن بالن�سر 

 1173/2021/211 تنفيذ عقاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/1-  عز�لدين خليل عكا�شه -  جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�لرميز�ن للذهب و�ملجوهر�ت �ص.ذ.م.م 
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )5798827.80( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197 �لعدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 

�عالن بالن�سر 
 9240/2021/207 تنفيذ جتاري 

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

�ىل �ملنفذ �شده/1-  جنوين تي ئو بهوجن -  جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/فو فان توجن 

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )197683.50( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 

وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 
بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 70197

�عالن بالن�سر        
 424/2021/20 جتاري كلي 

ب�لن�صراالإعالنتف��صيل
�إىل �ملدعي عليه : 1- �ملركز �لأملاين لالأعمال �ص.م.ح   - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي :فرهاد قهرمان بختيار بختياري 
�مل��دع��ي عليها مببلغ وقدره  ب��ال��ز�م  �مل��ط��ال��ب��ة  �ل��دع��وى وم��و���ش��وع��ه��ا  �أق����ام عليك  ق��د 
تاريخ  من   %5 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م   )24.150.000(

�ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. 
�ل�شاعة 09:00 �شباحا يف قاعة  �ملو�فق 2021/12/22  وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء 
�لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70197
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،اجل�صم �خالي من خلية كل يف الكولي�صرتول يوجد
ه�صم على ي�ص�عدك حيث ،للغ�ية �مهم دورا ويلعب
االأطعمةواإنت�جالهرمون�توتوليدفيت�مني)د(.

،اأعرا�ض دون�ص�مت�ق�تالالكولي�صرتول ارتف�ع ويعد
لذا ،احلي�ة تهدد م�ص�عف�ت له يكون اأن ميكن ولكن
لديكالكولي�صرتولم�صتوىخف�ضصم�ن�االأف�صلفمن

اإذاكنتيفخطر.

�لأوعية  ي�����ش��د  �أن  �ل��ك��ول��ي�����ش��رول  م���ن  ل��ل��ك��ث��ري  ومي��ك��ن 
�لدموية، ويعني �أنه من �ملرجح �أن يعاين �شخ�ص ما من 

م�شاكل يف �لقلب �أو �شكتة دماغية.
با�شتخد�م  �ل����دم  يف  �ل��ك��ول��ي�����ش��رول  م�����ش��ت��وي��ات  وُت��ق��ا���ص 
�لكولي�شرول �جليد  ب�شيط، ملعرفة م�شتويات  دم  فح�ص 
 )HDL )غ����ري  �ل�������ش���ار  و�ل��ك��ول��ي�����ش��رول   )HDL(
و�لدهون �لثالثية، بالإ�شافة �إىل م�شتوى �لكولي�شرول 

�لكلي.
�لكثافة  ع��ايل  �لدهني  �لربوتني  كولي�شرول  ويتخل�ص 
�لكولي�شرول  ويعيد  �ل��دم  يف  �ل�شار  �لكولي�شرول  من 
غري �ل�شروري �إىل �لكبد بحيث ميكن تك�شريه و�إخر�جه 

من �جل�شم.

كيفتخف�ضم�صتوي�تالكولي�صرتول؟
خف�ص  خاللها  من  ميكنك  �لتي  �لطرق  من  ع��دد  هناك 
ب�شكل  ذل��ك  حتقيق  ميكن  ولكن  �لكولي�شرول،  م�شتوى 
�أ�شا�شي من خالل �حلفاظ على نظام غذ�ئي ومنط حياة 

�شحيني.

غ��ري ال������ده������ون -
امل�صبعة

لالأطعمة  ميكن 
بالدهون  �لغنية 
�أن  �مل���������ش����ب����ع����ة 

م�شتوى  ترفع 
�لكولي�شرول 
�ل�������������������دم،  يف 
فاإن  وب��ال��ت��ايل 
ت�������ل�������ك �ل�����ت�����ي 

حت��������ت��������وي 
ع����ل����ى 

يكون  �أن  ميكن  �مل�شبعة  غ��ري  �ل��ده��ون  م��ن  عالية  ن�شبة 
�لكولي�شرول  م�شتويات  على  ملطف  تاأثري  لها 

لديك.
وت�شمل �لأطعمة �لتي حتتوي على 
غري  �لدهون  من  عالية  ن�شبة 

�مل�شبعة:
�لزيتية  �لأ�����ش����م����اك   •
�ل�شلمون  ذل����ك  يف  مب���ا 

و�ملاكريل.
• �ملك�شر�ت مثل �لكاجو 

و�للوز.
عباد  م��ث��ل  �ل���ب���ذور   •
�ل���������ش����م���������ص وب��������ذور 

�ليقطني.
• �لأفوكادو.

�ل������زي������وت   •
�ل�����ن�����ب�����ات�����ي�����ة 
و�لأط��������ع��������م��������ة 

�لقابلة للدهن.

- �لدهون �ملتحولة
رف����ع م�شتويات  ع���ن ط���ري���ق  �مل��ت��ح��ول��ة  �ل����ده����ون  ت��ع��م��ل 
ت��وج��د يف �ملنتجات  �ل����دم، وغ��ال��ب��ا م��ا  �ل��ك��ول��ي�����ش��رول يف 

�حليو�نية مثل منتجات �لألبان و�للحوم.
�لكولي�شرول، يجب  و�إذ� كنت ترغب يف خف�ص م�شتوى 
و�لزيوت  للدهون  �لأطعمة  مل�شقات  من  �لتحقق  عليك 

�ملهدرجة.

-قللمناإجم�يلالدهون
على  �لغذ�ئي  نظامك  يف  �ل��ده��ون  كمية  تقليل  �شي�شاعد 

تقليل م�شتوى �لكولي�شرول.
حتاول  �أن  يجب  حتمي�شها،  �أو  �لأطعمة  قلي  من  وب��دل 

�شو�ء �لأطعمة �أو تبخريها �أو غليها �أو �شلقها.
بدل  �لدهون  من  �خلالية  �للحوم  قطع  �أي�شا  و�شت�شاعد 
�ل��ده��ون �لتي  �إج��م��ايل  �ل��ده��ن��ي��ة يف تقليل  �ل��ل��ح��وم  م��ن 

ت�شتهلكها.
�أ�شناف  على  حتتوي  �لتي  �ملنتجات  م��ن  �لعديد  وه��ن��اك 
ك��ام��ل��ة �ل��د���ش��م وق��ل��ي��ل��ة �ل���ده���ون - وب��ال��ت��ايل ف���اإن تناول 

�لن�شخة قليلة �لد�شم �شيكون �أكرث �شحة.

-االأطعمةالغنيةب�الألي�ف
ت�شاعد �لألياف يف تقليل خماطر �لإ�شابة باأمر��ص �لقلب 

وم�شتوى �لكولي�شرول.
�لألياف  م��ن  غ��ر�م��ا   30 �لبالغون  ي��اأك��ل  �أن  ويجب 

يوميا، و�أن ي�شتهلكو� مزيجا من م�شادر �لألياف 
�ملختلفة.

�لأطعمة  وت�����ش��م��ل 
بالألياف:  �ل��غ��ن��ي��ة 
�خل������ب������ز �ل����ك����ام����ل 

و�حلبوب  و�لنخالة 
�ل�����ك�����ام�����ل�����ة و�ل�����ف�����و�ك�����ه 

و�لبطاط�ص  و�خل�������ش���رو�ت 
مع ق�شرها و�ل�شوفان و�ل�شعري و�لبقول 

و�ملك�شر�ت و�لبذور.
من  ح�ش�ص  خم�ص  عن  يقل  ل  ما  تناول  وي�شاعد 
م�شتوى  خف�ص  على  يوميا  و�خل�شرو�ت  �لفاكهة 

�لكولي�شرول.

-الن�ص�ط
عن  ن�شاطك  م�شتويات  زي���ادة  ت�شاعد  �أن  ميكن 
طريق ممار�شة �ملزيد من �لتمارين على خف�ص 

م�شتويات �لكولي�شرول.
�ل��ق��ي��ام مب��ا ل يقل عن  �إىل  ت��ه��دف  �أن  وي��ج��ب 

�ملعتدلة  �لهو�ئية  �لتمارين  من  دقيقة   150
�لكولي�شرول يف  لتح�شني م�شتويات  �أ�شبوع  كل 

�لدم.
ويعني �لن�شاط �لهو�ئي �ملعتدل �أنك تعمل بجد 

مبا يكفي لرفع معدل �شربات �لقلب.

-ال�صت�تين�ت
عادة  للكولي�شرول  �ملخف�شة  �لعقاقري  تقدم 
لأولئك �لذين مت ت�شخي�ص �إ�شابتهم باأمر��ص 

و�لأوعية  �لقلب  �أم��ر����ص  �أو  �لتاجية  �لقلب 
�أولئك �لذين لديهم  �أو  �لدموية �لأخ��رى، 

تاريخ عائلي ي�شري �إىل �أنهم قد ي�شابون 
بهذه �حلالة على مدى �ل�شنو�ت �لع�شر 

�لقادمة.

ن�شائح خلف�ض م�شتوى الكولي�شرتول يف الدم!

وه��ن��اك ن��ح��و 10 م��الي��ني ح��ال��ة ج���دي���دة، ك��ل ع����ام، من 
�لأعر��ص  م��ن  مل��ج��م��وع��ات  ع���ام  م�شطلح  وه���و  �خل����رف، 

�ملرتبطة بتدهور �لدماغ(.
وي�شف �مل�شطلح �لأعر��ص �ملرتبطة بالتدهور �لتدريجي 
�لإعاقات  وتبد�أ  و�لرتباك.  �لذ�كرة  فقد�ن  مثل  للدماغ، 
مدمرة  ت�شبح  ولكنها  �لبد�ية  يف  خفيف  ب�شكل  �ملعرفية 
�إحر�ز  مت  �حل���ظ،  وحل�شن  �ل��الح��ق��ة.  �مل��ر�ح��ل  يف  للغاية 
يف  باخلرف  �لإ�شابة  خماطر  تقليل  كيفية  فهم  يف  تقدم 

وقت لحق من �حلياة.
وجُت��م��ع ع��دد م��ن �ل��در����ش��ات ح��ول ف��و�ئ��د �لل��ت��ز�م بنظام 
ل��درء تدهور  �ملتو�شط  �لأبي�ص  �لبحر  غذ�ئي على ط��ر�ز 

�لدماغ.
�لبلد  باختالف  �ملتو�شط  �لأبي�ص  �لبحر  حمية  وتختلف 
و�ملنطقة، لذ� فهي حتتوي على جمموعة من �لتعريفات. 
لكنها ب�شكل عام غنية باخل�شرو�ت و�لفو�كه و�لبقوليات 

و�ملك�شر�ت و�لفا�شوليا و�حلبوب و�لأ�شماك و�لدهون غري 
�مل�شبعة مثل زيت �لزيتون. وعادة ما يت�شمن تناول كميات 

منخف�شة من �للحوم ومنتجات �لألبان.
للنظام  �لإجمالية  �لفو�ئد  على  �لدر��شات  وركزت معظم 
�ملحددة  �ملكونات  يف  تعمقت  و�ح��دة  در��شة  لكن  �لغذ�ئي، 

�لتي ت�شاعد.
�أجر�ها  بدر��شة  هيلث"  "هارفارد  موؤ�ش�شة  و��شت�شهدت 
باحثون يف �ملعاهد �لوطنية لل�شحة قامت بتقييم �أمناط 
ملدة  متابعتهم  ووق��ع��ت  م�شاركا   7750 م��ن  �أك���رث  ح��ي��اة 

خم�ص �إىل 10 �شنو�ت.
ل��ت��ح��دي��د عاد�تهم  ����ش��ت��ب��ي��ان��ات  �مل�����ش��ارك��ون مب����لء  وق����ام 
و�للغة  للذ�كرة  معرفية  لختبار�ت  وخ�شعو�  �لغذ�ئية، 

و�لنتباه عرب �لهاتف.
�لغذ�ئية  �ل��ع��و�م��ل  لتحديد  �لبيانات  ه��ذه  و��شتخدمو� 
�لأكرث �أهمية يف تقليل خطر �إ�شابتك بال�شعف �لإدر�كي، 

تقليل  �أهمية يف  �لأك��رث  �لغذ�ئية  �لعو�مل  �إىل  بالإ�شافة 
خطر �لتدهور �ملعريف.

"�لعامل  ك��ان��ت  �لأ���ش��م��اك  �أن  هيلث"  "هارفارد  وذك����رت 
�لغذ�ئي �لأكرث �أهمية" يف تقليل خماطر �شعف �لإدر�ك.

و�أظ��ه��رت جميع  �لثانية،  �مل��رت��ب��ة  وك��ان��ت �خل�����ش��رو�ت يف 
�لأطعمة �لأخرى تاأثري�ت �أقل �أهمية.

وع�����الوة ع��ل��ى ذل����ك، م���ن ب���ني ج��م��ي��ع �لأط��ع��م��ة �ل��ت��ي مت 
تقييمها، كانت �لأ�شماك فقط مرتبطة بانخفا�ص خطر 

�لتدهور �ملعريف.
و�أدى تناول �لأ�شماك �إىل تقليل خماطر �لإ�شابة بال�شعف 

�لإدر�كي و�لتدهور �ملعريف.
 Frontiers in Aging  وي�شري مقال ُن�شر يف جملة
مهم  م�شدر  "�لأ�شماك  �أن  �إىل   ،Neuroscience
�أن�شجة  �أغ�شية  يف  �ملوجودة  �لدهنية   3 �أوميغا  لأحما�ص 

�ملخ".
هناك  للقلب،  �ل�شحية  �لأطعمة  تناول  �إىل  وبالإ�شافة 
بع�ص �لأطعمة �لتي قد تزيد من خطر �لإ�شابة بتدهور 

�لدماغ.
ووفقا ملوؤ�ش�شة �لقلب �لربيطانية  )BHF(، هناك خم�شة 

�أطعمة يجب جتنبها �أو �حلد منها مل�شاعدة عقلك:
- �ملقلي �أو �لوجبات �ل�شريعة )�أقل من مرة يف �لأ�شبوع(

- �جلنب )�أقل من مرة يف �لأ�شبوع(
- �للحوم �حلمر�ء )�أقل من �أربع مر�ت يف �لأ�شبوع(

- �ملعجنات و�حللويات )�أقل من خم�ص مر�ت يف �لأ�شبوع(
- زبدة )�أقل من ملعقة و�حدة يف �ليوم(.

وبالإ�شافة �إىل حت�شني �لنظام �لغذ�ئي، يجب �أن حتافظ 
على ن�شاطك �لبدين لدرء تدهور �لدماغ.

ويف �لو�قع، 
متت  �لتي  �حلياة  منط  يف  �لتغيري�ت  جميع  بني  "من 

در��شتها، 
يبدو �أن ممار�شة �لتمارين �لبدنية بانتظام هو �أحد �أف�شل 
�لإ�شابة  خطر  لتقليل  بها  �لقيام  ميكنك  �لتي  �لأ���ش��ي��اء 
�لربيطانية  �ألزهامير  جمعية  لتقرير  وفقا  باخلرف"، 

.)AS(

يجباملح�فظةعلىن�ص�طكالبدينلدرءتدهورالدم�غ

درا�شة حتدد الغذاء »الأكرث فعالية« يف تقليل خطر الإ�شابة باخلرف
اأناإىلت�صرياالأبح�ثتزالوال.الع�ملاأنح�ءجميعيفالق�دمةالعقودخاللكبريب�صكلاخلرفمعدالتترتفعاأناملتوقعمن

االإجراءاتالتيتتخذه�يفوقتمبكرميكناأنتقللمنخطرهذااملر�ض.

األحد   19  ديسمبر    2021  م   -    العـدد   13420  
Sunday     19   December   2021   -  Issue No   13420



ثقافة وفن�ن

26

األحد   19  ديسمبر    2021  م   -    العـدد   13420  
Sunday     19   December   2021   -  Issue No   13420

•• اأبوظبي-الفجر:

�ل�شعر  ل���ربن���ام���ج  �ل��ع��ا���ش��ر  ب��امل��و���ش��م  ي��ح��ت��ف��ي 
�لنبطي “�شاعر �ملليون”، �لذي تنتجه وتنظمه 
�لثقافية  و�ل���رب�م���ج  �مل��ه��رج��ان��ات  �إد�رة  جل��ن��ة 
15 ع��ام��اً يف خدمة  ب���  ب��اأب��وظ��ب��ي،  و�ل��ر�ث��ي��ة 
�لذ�ئقة  �ل�شعر و�ل�شعر�ء، و�مل�شاهمة  يف تطّور 
�لأدبية و�لرتقاء بالوعي �لثقايف و�لإن�شاين يف 
�لعامل �لعربي، وت�شجيع �لأجيال �جلديدة على 
تنمية مو�هبهم �ل�شعرية، و�إتاحة �لفر�شة لهم 
لالحتكاك مع �شعر�ء متميزين، و�لتعرف على 

�لأوز�ن و�لقو�يف و�ملد�ر�ص �ل�شعرية �ملختلفة.
�ل���ذي يحت�شنه  �مل��ل��ي��ون  �شاعر  ب��رن��ام��ج  وجن��ح 
م�����ش��رح ���ش��اط��ئ �ل���ر�ح���ة ب��اأب��وظ��ب��ي، يف �إع����ادة 
على  ب��الرت��ك��از  �إلقائه  وف��ن��ون  لل�شعر  �لعتبار 
ق���اع���دة ���ش��ع��ب��ي��ة و����ش��ع��ة م���ن ح����ّب �ل��ن��ا���ص له، 
�ل�شن  يف  �شغار  �شعر�ء  من  �مل�شاركات  وبرهنت 
على جناح �لربنامج يف ت�شجيع �ملو�هب �ل�شابة، 
ومنت�شر�ً  م��رغ��وب��اً  ي���ز�ل  م��ا  �ل�شعر  �أن  وع��ل��ى 

كو�شيلة للتعبري عند خمتلف فئات �ملجتمع.
�شهدت �إمارة �أبوظبي خالل �ل� 15 عاماً �ملا�شية، 
�ملو�شم  و�إط��الق   2006 منذ مطلع  وحت��دي��د�ً 
عملية  �إط���ار  يف  ب����ارًز�  حت���ّول  للربنامج  �لأول 
�ملُ�شتد�مة، ترجمة ً لتطلعات  �لثقافية  �لتنمية 
طموحة يف تر�شيخ �أبوظبي مدينة عاملية ت�شون 

تر�ثها �لثقايف، عرب �إدر�ك �ملخاطر �لتي تو�جه 
�لر�ث �ل�شعبي على م�شتوى �لعامل.

�أكرث من 15 �ألف �شاعر�ً قابلتهم جلنة �لتحكيم 
يف 10 مو��شم

قابلت جلنة حتكيم �لربنامج ب�شكل مبا�شر �أكرث 
�لتي  �ملقابالت  �أل��ف �شاعر�ً يف ج��ولت   15 من 
على مدى  �لعربية  �ل��دول  من  ع��دد  �أقيمت يف 
10 مو��شم، وقدمت فر�شة �لظهور �لإعالمي 
�لو��شع للمّرة �لأوىل، لأكرث من 1000 �شاعًر� 
�لختبار�ت  ق��ائ��م��ة  يف  �خ��ت��ي��اره��م  ع��رب  وذل����ك 
�لأولية،   100 �ل���  بقائمة  �ملعروفة  و�ملقابالت 

و�لذين مت �ختيارهم من �أ�شل �أكرث من 
480 �شاعر�ً �شاركو� باحللقات �ملبا�شرة

كما متكن �لربنامج تقدمي 480 �شاعر�ً خالل 
�شاعرة،   23 منهم   ،2021-2016 �ل��ف��رة 
وذلك منذ �ملو�شم �لأول ولغاية �نطالق �ملو�شم 
�ل��ع��ا���ش��ر، ويف ك��ل م��و���ش��م ك��ان��ت ق��اع��دة �ل�شعر 
�لنبطي  �ل�شعر  ليتعدى  �أك���رث،  تت�شع  �لنبطي 
ح����دود �خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي وي�����ش��م��ل ك��اف��ة �ل���دول 
�لناطقني  م��ن  كبري  ع��دد  �إىل  وي�شل  �لعربية 

بلغة �ل�شاد. 

1250ق�صيدةخالل136حلقة
وقّدم 432 �شاعر�ً عرب �ملو��شم �لت�شع �ملا�شية 

 136 1250 ق�����ش��ي��دة خ���الل  ي��زي��د ع���ن  م���ا 
�لتي بثت من  �ملُبا�شر  �لبث  حلقة من �حللقات 
رئي�شية  ق�شيدة  ما بني  �لر�حة،  �شاطئ  م�شرح 

�أو ق�شيدة جُمار�ة.
�أكرث من  �لر�حة   و�شهد ح�شور م�شرح �شاطئ 
265 �ألف متفرج من �لرجال و�لن�شاء حللقات 
�ل�شابقة،  مو��شم  �لت�شع  يف  �ملبا�شرة،  �لربنامج 
فيما تابع �لربنامج على �لهو�ء مبا�شرة ع�شر�ت 
�ملاليني من ُع�ّشاق �ل�شعر �لنبطي يف ظاهرة مل 

ت�شهد لها �ل�شاحة �لثقافية �لعربية مثياًل.

اإعالميةاملليون” من�صةص�عر�“..صعراء�
ت�صريب�ل�ص�عرنحوالنجومية

�أكد �شعر�ء، �شاركو� يف جولت مقابالت �ل�شعر�ء 
�لعربية خالل  �ل��دول  �أقيمت يف عدد من  �لتي 
�ملليون  ���ش��اع��ر  ب��رن��ام��ج  �أن  �ل��ع��ا���ش��ر،  �مل��و���ش��م 
يعتربه  �إذ  مرتفعة،  م�شاهدة  مبعدلت  يحظى 
�ل�شعر�ء من�شة �إعالمية ت ت�شري بال�شاعر نحو 

�لنجومية وتنقله �إىل جمهور �لربنامج �لكبري 
يف خم��ت��ل��ف �ل�����دول �ل��ع��رب��ي��ة م���ن �مل��ح��ي��ط �إىل 
�خلليج وجميع �لناطقني بلغة �ل�شاد يف �أنحاء 
�لعامل، وذلك عرب �لبث �لتلفزيوين �ملبا�شر �إىل 

�ملاليني من ع�شاق �ل�شعر �لنبطي ومتابعيه.
�لإمار�تية  �ل��ع��ا���ش��م��ة  ج��ول��ة  يف  ���ش��ع��ر�ء  وق���ال 
يعترب  �ملليون  �شاعر  برنامج  �أن  “�أبوظبي”، 
ميثل  و�ل���ذي  �حلا�شر  �ل��وق��ت  يف  �لقائم  �ملنرب 
�لربنامج  يف  �مل�����ش��ارك��ة  و�أن  �ل��ن��ب��ط��ي،  �ل�����ش��ع��ر 
تعترب �شهادة وو�شام بالن�شبة لل�شاعر، موؤكدين 
و�أن  مم��ي��ز،  مو�شم  �شيكون  �لعا�شر  �مل��و���ش��م  �أن 
بكل  لتحقيقه  �مل�شاركني لديهم هدف  �ل�شعر�ء 

عزم وقوة وفرح.
�ل�شعودية  �ل��ع��ا���ش��م��ة  ج��ول��ة  يف  ���ش��ع��ر�ء  و�أك�����د 
يعترب  �ملليون  �شاعر  برنامج  �أن  “�لريا�ص”، 
و�شفه  جت���اوز  وق��د  و�لأدب،  �ل�شعر  “عكاظ” 
�لأول  مو�شمه  منذ  �شعري  م�شابقات  كربنامج 
لي�شبح قبلة �ل�شعر�ء وم�شنع جنومية �ل�شاعر، 
وذلك  �ملقايي�ص  بكل  �لربنامج  جن��اح  موؤكدين 
10 مو��شم  ت��األ��ق��ه ع��ل��ى م���د�ر  ل���ش��ت��م��ر�ره يف 
�آلف �ل�شعر�ء   متتالية، ويف كل مو�شم يتناف�ص 
و�لفوز  �ل��ب��ريق  بحمل  حلمهم  �إىل  ل��ل��و���ش��ول 
بلقب �شاعر �ملليون، ف�شاًل عن تناف�شهم لل�شول 
ق�شائدهم  وتقدمي  �لر�حة  �شاطئ  م�شرح  �إىل 

�ل�شعرية جلمهور �ل�شعر �لنبطي.

و�أ�شار �شعر�ء ُعمانيني، �شاركو� يف جولة مقابالت 
يخت�شر  �ملليون  �شاعر  برنامج  �أن  �إىل  م�شقط، 
�لوقت و�مل�شافات نحو �لنجومية؛ لأن �لربنامج 
�أمام  �إعالمياً  �لظهور  يف  حقه  لل�شاعر  يعطي 
ع�شاق �ل�شعر، فهو برنامج جماهريي ي�شل �إىل 

قلوب �ملاليني.
�لكويت،  ���ش��ع��ر�ء يف ج��ول��ة م��ق��اب��الت  و�أ����ش���اف 
له  جن��وم  م�شنع  ه��و  �ملليون  �شاعر  برنامج  �أن 
منرب�ً  يعد  حيث  �ل�شعرية،  �ل�شاحة  يف  �عتباره 
مهماً وملهماً لل�شعر�ء وحلم ي�شعون �إليه، وقد 
�ل�شغف  �ل�شابقة  مو��شمه  خالل  �لربنامج  زرع 
عند �ل�شعر�ء ملا يقدمه من دعم لظهور �ل�شاعر 

و�إي�شاله قلوب متابعيه.
   و�أعرب �شعر�ء م�شاركني يف مقابالت �لعا�شمة 
�ملليون  �شاعر  يف  بامل�شاركة  �شعادتهم  عن  عمان 
بحد  �عتربوها  و�لتي  �لتحكيم،  جلنة  ومقابلة 
ذ�تها �أنها �أوىل خطو�ت حتقيق �حللم و�لطموح 

�لذي ي�شعى �إليه كل �شيء، 
�ل�شعر�ء  �ملليون يعترب قبلة  �أن �شاعر  موؤكدين 

و�ملبدعني، 
�لإبد�ع  لل�شاعر  ت�شفي  �لربنامج  �أج���و�ء   و�أن 
ت���ق���دمي �ملزيد  و�حل��م��������������������ا���ص وحت��ف�����������زه ع��ل��ى 
تخدم  �إع��الم��ي��ة  من�شة  �أ���ش��خ��م  �إىل  للو�شول 
�لوطن  م�شتوى  على  و�شعر�ئه  �لنبطي  �ل�شعر 

�لعربي.

برن�مج�ص�عراملليونيحتفيب�15ع�مً�يفخدمةال�صعروال�صعراء

اأكرث من 15 األف �شاعر قابلتهم جلنة التحكيم يف 10 موا�شم

•• ال�سارقة - الفجر:

�ف��ت��ت��ح ���ش��ع��ادة ع��ب��د �هلل �ل��ع��وي�����ص رئ��ي�����ص د�ئ���رة 
�إبر�هيم  حممد  و�ل���ش��ت��اذ  �ل�شارقة،  يف  �لثقافة 
�لق�شري مدير �إد�رة �ل�شوؤون �لثقافية يف �لد�ئرة، 
م��دي��ر م��ه��رج��ان �ل��ف��ن��ون �لإ���ش��الم��ي��ة، 4 �أعمال 

فنية يف بيت �حلكمة، وجممع �ل�شارقة للبحوث 
فعاليات  �شمن  وذل��ك  و�لب��ت��ك��ار،  و�لتكنولوجيا 
بح�شور  �لدورة �لر�بعة و�لع�شرين “تدرجات”، 

فنانني و�إعالمني من خمتلف دول �لعامل.
فنيني  عملني  �حل��ك��م��ة  ب��ي��ت  ب��اح��ات  و�حت�شنت 
�لأ�شودي،  نا�شر  �ليمني  للفنان  “�أمل”  هما: 

ماكونيل،  م��ات  �لأم��ري��ك��ي  للفناننّي  و”هالل” 
جممع  ��شتقبل  فيما  جن�شن،  بيا  و�ل��دمن��ارك��ي��ة 
�ل�شارقة للبحوث و�لتكنولوجيا و�لبتكار عمالن 
�لأملاين  للفنان  �شكوب”  “�شيتي  هما:  �آخ����ر�ن، 
ل  م  و”حتكُّ �شبيد(،  )����ش��ت��ودي��و  همرلنغ  م��ارك��و 
م” للفنان �لكندي د�نيال �إيريغي )��شتوديو  حتكُّ

�إيريجولر(
للبحوث  �ل�شارقة  �إىل جممع  بيت �حلكمة  ومن 
و�لتكنولوجيا و�لبتكار، جتّول �لعوي�ص و�لق�شري 
و�حل�����ش��ور ب��ني �لأع��م��ال �لفنية �لأرب���ع���ة، حيث 
جتّلت �إبد�عات �لفنانني من خالل مل�شات ع�شرية 
�لفن  جماليات  �أب����رزت  مبتكرة،  حديثة  ب��اأف��ك��ار 
�لإ�شالمي من خالل ترجمة �ل�شعار “تدرجات”، 
و��شتمع �حل�شور �إىل �شروح مف�شلة من �لفنانني 

حول تفا�شيل �لأعمال.
�ملبادئ  �أع��م��ال��ه على  �لأ���ش��ودي يف  نا�شر  وُي��رّك��ز 
�ل��ه��ن��د���ش��ي��ة �ل���ت���ي و����ش���ع ن��ظ��ري��ات��ه��ا �أف���الط���ون 
و�لفال�شفة �لعرب، بحيث مُتّثل �لد�ئرة بالن�شبة 
ب��د�ي��ة ول نهاية،  ل��ه��ا  ل��ه �لك��ت��م��ال، لأّن����ه لي�ص 
فريد،  �شكل  �شمن  �لأق�شى  �ل�شطح  حت��ّدد  فهي 
�لر�ّشام بالأقر��ص، و�لقباب، و�شبه  وُترثي عمل 
ل  �ل��و�ق��ع،  ويف  و�ل�شحب.  و�لتجّمعات،  �ل��ك��ر�ت، 
تو�شع حروفه على خّط م�شتقيم �أو ب�شكل �أفقي، 
�أو  لكثافتها �لديناميكية،  بل تكون مكّد�شة وفقاً 
حّتى مر�كبة على بع�شها �لبع�ص، بل قد تكون 
حّتى مت�شابكة ومتماهية يف �لف�شاء �لذي �أ�شبح 

تخّيلياً وجتريدياً.
ويقّدم �لفنانان مات ماكونيل وبيا جن�شن �أعماًل 
�ل�شد��شي  �ل�شكل  م��زج  يف  تتمّثل  م�شركة  فنية 
يتّم  و�لتي  �أ�ش�ص هند�شية،  على  بناًء  و�حللزوين 

�شا�شة  يف  ملفوفة  موجات  بثالث  عنها  �لتعبري 
هند�شية، يبلغ طول كلٍّ منها 12 مر�ً، و�رتفاعها 
3 �أمتار، وقد ُدجمت �شل�شلة من تدّرجات �لألو�ن 
�لقطعة  على  �ل��ل��ون  لإ�شفاء  �ملتناثرة  �ل�شّفافة 
�أعلى  �ل�شم�ص  وج��ود  وم��ع  �لطبيعية.  و�مل��ن��اظ��ر 
�إىل  ي����وؤّدي  �ل��ع��م��ل، يت�شّكل ظ���ّل م�����ش��اع��ف، مّم���ا 
طبقات  ت�شيف  �لأ���ش��رط��ة  ت�شبه  �أ���ش��ك��ال  �إن�����ش��اء 
جديدة �إىل �لعمل عند عر�شها يف �شوء �ل�شم�ص 
�لكامل.ويف عملها �لفّنّي، ت�شعى بيا جاهدة خللق 
جت��ه��ي��ز�ت ت���زرع �جل���م���ال، وت���رثي ح��ي��اة �لنا�ص 
على  �لفنية  �أعمالها  بع�ص  تاأتي  حيث  �ليومية، 
�شكل �أو�ٍن ملمو�شة، يف حني يكون بع�شها �لآخر 
و�لروح  �أعمالها  خالل  من  ت�شعى  كما  ت�شّورّياً. 
�حلياة  متع  يف  �مل�شاهمة  �إىل  �ملكّثفة  �جلمالية 
�لتعبري  على  �لنحتي  مات  عمل  �ليومية.ويرّكز 
عن �لقوى �لطبيعية، حيث ُيعّد �لتقاط �ل�شعور 
و�لتكر�ر مو�شوعاً  �لتحّول  مع  و�لتغيري  بالنمّو 
م�شركاً، ويف �لو�قع فاإّن �لعمل جتريدي يف �ملقام 
�لأول، �إل �أّن �لعمل غالباً ما ي�شتجيب لتاأثري�ت 
�مل��ك��ان و�مل��ف��اه��ي��م �ل��ت��ي ت���دور ح��ول��ه، مّم��ا ي�شمح 
�لتجربة  على  ب��ن��اًء  �لقطعة  بتف�شري  للم�شاهد 

�ل�شخ�شية.
مع  �شكوب”  “�شيتي  �لفّني  �لتجهيز  ويتعامل 
�إىل  �لنظر  ميكن  حيث  لبيئتنا،  �مل��ج��ّز�أ  �لت�شّور 

مناظر  يعك�ص  ح�شاري  م�شهد  �أّن��ه  على  �لهيكل 
�شورة  نف�شه  �ل��وق��ت  يف  وي��ك��ّون  للمكان،  جم���ّز�أة 
ث��الث��ّي��ة �لأب���ع���اد، و�أث��ن��اء �ل��ت��ح��ّرك ح��ول �لنحت 
على  تنعك�ص  �لتي  �ل�شور  تتغرّي  هند�شياً،  �ملعّقد 
�لغالف �ملثّلث با�شتمر�ر. وبهذه �لطريقة ي�شبح 
�مل�شاهد جزء�ً ل يتجّز�أ من �لتجهيز و�نعكا�شاته 
�ملنعك�ص  �خل��ارج��ي  �ل�شطح  يعك�ص  كما  �مل��ع��ّق��دة. 
على  �ع��ت��م��اد�ً  خمتلفة،  زو�ي���ا  يف  �ل�شوء  للنحت 

حالة �شوء �لنهار وموقع �مل�شاهد.
ب�شكل  م”  حَتكُّ ل  م  “حَتكُّ �لفني  �لعمل  ّمم  و�شُ
�أ�شا�شي للم�شاحات �لكبرية �ملفتوحة، وهو عبارة 
عن جتهيز فني تفاعلي و��شع �لنطاق على �شكل 
�ملميز  لالأ�شلوب  طبقاً  مب�شط،  هند�شي  هيكل 
�إن�������ش���اوؤه يف �لعام  ل���ش��ت��ودي��و �ري��غ��ي��ول��ر. ج���رى 
ذل��ك �حل��ني جرى  2011 يف مونريال، ومنذ 

تقدميه يف �أكرث من 35 مرة حول �لعامل.
�إي  “�إل  هو مكعب من �شوء  “حتكم ل حتكم” 
دي” كبري يتفاعل مع كل ما يلم�شه وكل حركة 
حت����دث ع��ل��ى ���ش��ط��ح��ه؛ ح��ي��ث ت��ظ��ه��ر �لأمن�����اط 
�مل��ب�����ش��ط��ة و�ل�������ش���وت �ل���ت���ول���ي���دي ع���ن���د ح����دوث 
بامل�شاركة يف  48 �شخ�شاً  �لتفاعل، وهو ي�شمح ل� 
نف�ص �لوقت، حيث تكون �لتجربة بديهية للغاية، 
وتوؤدي �إىل م�شاركة �شريعة للجمهور وتفاعالت 

مطولة.

�صمنفع�لي�تمهرج�نالفنوناالإ�صالمية

تزّين بيت احلكمة وجممع ال�شارقة للبحوث والتكنولوجيا والبتكار فنية  اأعمال   4

•• اأبوظبي-الفجر:

�ل��ت��ا���ش��ع��ة ع�شرة  �ل������دورة  ���ش��م��ن ف��ع��ال��ي��ات 
»فكر  �شعار  حتت  تقام  و�لتي   ،2022 لعام 
�لإمار�ت: ريادة �إبد�ع - حرفية �إجناز- بناء 
ح�����ش��ارة«، ق����ّدم م��ه��رج��ان �أب��وظ��ب��ي، م�شاء 
�أم�شية  �جل�������اري،  دي�����ش��م��رب   17 �جل��م��ع��ة 
مو�شيقية لأورك�شر� �حلجرة �لتابعة لالأمم 
�ملتحدة يف قاعة كارنيغي مبدينة نيويورك؛ 

�حتفاًء باليوم �لعاملي للغة �لعربية.
�إبر�هيم،  �خل��م��ي�����ص  ه���دى  ���ش��ع��ادة  ت  وع����ربَّ
موؤ�ش�ص جمموعة �أبوظبي للثقافة و�لفنون، 
�أبوظبي،  مل��ه��رج��ان  �لفني  و�مل��دي��ر  �ملوؤ�ش�ص 
هول  لكارنيغي  �شكرها  ع��ن  كلمتها،  خ��الل 
�ليوني�شكو،  مو�شيقى �حلجرة من  وجمعية 
�ل��ي��وم يف  �أك���ون معكم  �أن  »ي�شعدين  ق��ائ��ل��ًة: 
هذه �لأم�شية �ملمّيزة �حتفاء باللغة �لعربية 
خّطت  �لتي  �لإع��ج��از  لغة  �لعاملي،  يومها  يف 

�إرث بالد و�شنعت �شرية �حل�شارة«.
بلغتنا،  نحتفل  »�ل��ي��وم  �شعادتها،  و�أ���ش��اف��ت 
بغناها  حروفها،  و�إب��د�ع  مفرد�تها،  بزخرف 
�لالحمدود، برث�ء مبانيها، وعمق معانيها، 
�شاهدة على وجودنا، ومر�آة لهويتنا، فلَنكن 

وجماِلها،  وُرقيِّها  لغاتنا  على  نحافظ  معا 
فكر،  بحد�ثة  �لقادمة،  �لأجيال  �إىل  ننقلها 
وحرية تعبري، نعّزز �حلر�ك �لثقايف، ون�مكن 
لنحتف  ح�����ش��ارة،  ون��ب��ن��ي  وم���ع���ارف،  نه�شة 
روح  �حل��ي��اة،  نب�ص  �ل�مو�شيقى  مع  بالكلمة 

�ل�مدن وحلن �لوجود«.
ن�شيبة،  زك��ي  لن��ا  �شعادة  قالت  جانبها،  من 
�لدويل  و�لتعاون  �خلارجية  وزي��ر  م�شاعدة 
لدولة  �لد�ئمة  �ملندوبة  �ل�شيا�شية،  لل�شوؤون 
�لإم���������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل���ت���ح���دة ل����دى �لأمم 
م�شبقاً:  ت�شجيلها  مت  ر���ش��ال��ة  ع��رب  �مل��ت��ح��دة 
»مع �حتفائنا باللغة �لعربية، لبد �أن نتذكر 
يف  �لعربية  �لثقافة  وت��ن��وع  وحيوية  �أهمية 

جميع �أنحاء �لعامل«.
وتابعت، »�شعد�ء مب�شاركة جمعية مو�شيقى 
�لحتفال  �ملتحدة  ل��الأمم  �لتابعة  �حل��ج��رة 
ب��ال��ي��وم �ل��ع��امل��ي للغة �ل��ع��رب��ي��ة، ع��رب تقدمي 
�لعريقة«،  كارنيغي  ق��اع��ة  يف  ف��ري��د  ع��ر���ص 
بناء  قادرة على  �ملو�شيقى  �أنَّ  »ندرك  موؤكدة 
�لتعاطف  ق��ي��م  وت��ع��زي��ز  �ل��ت��و����ش��ل  ج�����ش��ور 
و�لت�شامح و�لتفاهم بني �لثقافات؛ لذ� ت�شكل 
رعاية �ملو�هب ورعاية فناين �مل�شتقبل، �أمًر� 

�أكرث �أهمية من �أي وقت م�شى«.

وجمعت �لأم�شية، بني �ملو�شيقى �لكال�شيكية 
و�لغناء،  �ل�شعر  ورو�ئ���ع  ب��احل��ي��اة،  �لناب�شة 
« من  ومن بينها ق�شائد: »�أعطني �لناي وغنِّ
كلمات جرب�ن خليل جرب�ن، و»عيد �لع�شاق« 
م��ن ك��ل��م��ات �ل�����ش��اع��ر �ل��ك��ب��ري �ل���ر�ح���ل نز�ر 
قباين، و»رهيب« من كلمات �شامل �خلالدي، 
ك��م��ا ي����وؤدي �مل��و���ش��ي��ق��ي��ون جم��م��وع��ة ق�شائد 

لب���ن ع��رب��ي وحم��م��ود دروي�������ص، �إىل جانب 
�ملو�شيقي  ل��ل��م��وؤل��ف  مو�شيقية  م��ق��ط��وع��ات 

�ل�شوري �لأمريكي �ملتاألق فرج �أبي�ص.
على  منفرد  ع��زف  �ي�شا،  �لفعالية  وقدمت 
كارنيغي  ق��اع��ة  يف  �لأويل  ل��ل��م��رة  �ل��ك��م��ان 
لعلزف �لكمان �ل�شاعد يامن �ل�شعدى، حيث 

�شيقدم معزوفة �للوجنا �لعمل �لأول .
�لتابعة  �حل��ج��رة  مو�شيقى  جمعية  وت�شم 
 ،2016 يف  تاأ�ش�شت  �ل��ت��ي  �مل��ت��ح��دة،  ل���الأمم 
�ملحرفني،  �مل��و���ش��ي��ق��ي��ني  م����ن  جم���م���وع���ة 
لتحريك  �لإبد�عية  بالقوة  يتمتعون  �لذين 
�جلماهري و�مل�شاعدة يف تعزيز �ملُثل و�ملبادئ 
ميثاق  يف  عليها  �ملن�شو�ص  �لعاملية  و�لقيم 
�ملو�شيقى  ل��غ��ة  خ���الل  م��ن  �مل��ت��ح��دة،  �لأمم 

�لعاملية.
�لدورة  فعاليات  برنامج  فعاليات  �أن  يذكر، 
لعام  �أبوظبي  مهرجان  من  ع�شرة  �لتا�شعة 
�ل�شيخ  �شمو  ح��رم  برعاية  تنعقد   ،2022
حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان، ممثل �حلاكم يف 
منطقة �لظفرة، رئي�ص هيئة �لهالل �لأحمر 
�لإمار�تي، �شمو �ل�شيخة �شم�شة بنت حمد�ن 
رئي�ص  �شمو  م�شاعد  نهيان،  �آل  حممد  ب��ن 
�للجنة  رئي�شة  �لن�شائية،  لل�شوؤون  �لهيئة 

�شريك  م��ن  وب��دع��م  ع��ط��اي��ا،  مل��ب��ادرة  �لعليا 
�ملهرجان �لرئي�شي �شركة مبادلة لال�شتثمار 
�إنرجي  �أ���ص  جي  �لطاقة  و�شريك  »مبادلة«، 

.Energy GS
وي�شهم مهرجان �أبوظبي من خالل فعالياته 
�لفنية و�ملو�شيقية يف تر�شيخ مكانة �لعا�شمة 
ت�شنيفها  �إط���ار  يف  ع��امل��ي��ة،  �إب��د�ع��ي��ة  من�شًة 
»مدينة �ملو�شيقى« من منظمة �لأمم �ملتحدة 
ويف  “�ليون�شكو”،  للربية و�لعلم و�لثقافة 
تعزيز موقعها كمركز متنامي �لأهمية على 
خريطة �ملو�شيقى �لعاملية، باعتبارها موطناً 
قائمة  وم�شتد�مة  مرنة  مو�شيقية  ملنظومة 
�ملهرجان  دورة  يف  وي�����ش��ارك  �لب��ت��ك��ار.  على 
من  فنان   1000 م��ن  �أك��رث   ،2022 لعام 
خمتلف �أن��ح��اء �ل��ع��امل، ي��ق��دم��ون �أك���رث من 
جانب  �إىل  ورق��م��ي��ة،  و�ق��ع��ي��ة  فعالية   300
جولتني مو�شيقيتني عامليتني، و17 عر�شاً 

لأول مرة عاملياً.
و���ش��ي�����ش��ه��د م�����ش��رح ق�����ش��ر �لإم�������ار�ت عر�ص 
فعالية »روبرتو بوللي و�لأ�شدقاء« لر�ق�ص 
�لتا�شع  ب��ول��ي��ه يف  �ل��ع��امل��ي روب���رت���و  �ل��ب��ال��ي��ه 
�أبوظبي  مهرجان  فعاليات  �أح��د  يناير،  من 

 .2022

احتف�ًءب�ليومالع�مليللغةالعربية

مهرجان اأبوظبي 2022 يقدم اأم�شية مو�شيقية عربية يف قاعة كارنيغي
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طارق لطفي ي�شتعد 
مل�شل�شل جديد

 برم�شان القادم
و�فق �لفنان طارق لطفي على �لعودة لل�شباق �لرم�شاين �لقادم مب�شل�شل 
جديد من بطولته، �إىل جانب �لفنان فتحي عبد�لوهاب، بعد جناح م�شل�شله 

�لرم�شاين �لأخري "�لقاهرة كابول".
ويجري طاقم �لعمل جل�شات خالل �لفرة �لقادمة، للوقوف على �لتفا�شيل 
�لنهائية للم�شل�شل، و�ختيار باقي طاقم �لعمل ومو�قع �لت�شوير، للتمكن 

من �للحاق باملو�شم �لرم�شاين �لقادم.

موؤخر�  درة  �لتون�شية  �لفنانة  ح�شرت 
ح����ف����ل �ف����ت����ت����اح م����ه����رج����ان �ل����ق����اه����رة 
 43 �ل����  دورت����ه  يف  �ل����دويل  �ل�شينمائي 

�جلديدة.
د�ئ��ًم��ا على  �إن��ه��ا حتر�ص  وق��ال��ت )درة( 
�لقاهرة  م��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات  ح�����ش��ور 
عن  معربة  �لإم���ك���ان،  ق��در  �ل�شينمائي 
حتم�شها �لكبري للدورة �ل� 43، متمنية 
عليه،  �لقائمني  لكل  و�لتوفيق  �لنجاح 
�ملهرجان  ه����ذ�  �أن  ت����رى  �أن���ه���ا  م���وؤك���دة 
م�����ش��رف ل��ك��ل �ل����دول �ل��ع��رب��ي��ة و�شيظل 

حمافًظا على مكانته �لكبرية.
�لقاهرة  مهرجان  حتب  �أنها  و�أ�شافت 
مهرجان  �أول  لأن��ه  خا�شة،  �ل�شينمائي 
�إىل م�شر  ف���ور جم��ي��ئ��ه��ا  ف��ي��ه  ���ش��ارك��ت 

�شاركت  كما  �أع����و�م،   10 منذ  للتمثيل 
خ���الل���ه ك��ع�����ش��و جل���ن���ة حت��ك��ي��م �أف�����الم 
م�شاركتها  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة  ق�������ش���رية، 
ب�)م�شور قتيل( و�لفيلم �لتون�شي )باب 

�لفلة(.
�إنها تنتظر  وعن �أفالمها �ملقبلة، قالت 
يف  ت�شارك  �لتي  )�لكاهن(  فيلم  عر�ص 
بطولته بجانب جنوم كبار، ومن �ملقرر 

عر�شه قريًبا.
�ن��ت��ه��ت م��ن ت�شوير  �أن��ه��ا  �إىل  و�أ����ش���ارت 
فيلم )ج���در�ن( �ل��ذي ت��دور �أح��د�ث��ه يف 
�إخ��ر�ج حممد بركة،  �إط��ار �لرعب، من 
ن��ي��ك��ول معو�ص  ب��ط��ول��ت��ه  وي�����ش��ارك يف 
ومل  عبد�حلليم،  وهند  �شعيد  وف��ر����ص 

يتحدد موعد عر�شه.

قالت �شمية �خل�شاب �إنها تقوم 
خ�����الل ه�����ذه �ل����ف����رة ب���ق���ر�ءة 
على  �ل�شيناريوهات  م��ن  ع��دد 
و�ل���در�م���ا؛  �ل�شينما  م�����ش��ت��وى 
�لفرة  �أف�شلها خالل  لختيار 

�ملقبلة. 
وّقعت  �أن���ه���ا  ���ش��م��ي��ة،  �أ����ش���اف���ت 
ب��ال��ف��ع��ل ع��ل��ى ع��م��ل��ني در�م����ي 
تفا�شيلهما  �شتعلن  و�شينمائي 
قريًبا، موؤكدة �أنها تتمنى تكر�ر 
�أخ���رى مع  جت��رب��ة �لغناء م��رة 
�لكبري  �لنجاح  بعد  كمال  عمر 
�لذي حققته �أغنيتهما مًعا على 
م�شتوى �ل�شعبية �جلماهريية.

كانت �شمية �خل�شاب قد �أ�شادت 
خالل �ل�شاعات �لقليلة �ملا�شية 
معتربة  رون��ال��دو،  بكري�شتيانو 
�أن������ه �ل����الع����ب رق�����م و�ح������د يف 
�ل���ع���امل، و�أن����ه ح��ال��ة خ��ا���ش��ة ل 
مي��ك��ن ت���ك���ر�ره���ا، ك��م��ا م���درب 
يونايتد  م��ان�����ش�����ش��ر  ف����ري����ق 
ح�شب  �ل������ذي  )����ش���ول�������ش���اي���ر(، 
ي��ف��ه��م ح��ج��م لعبه  ق��ول��ه��ا ل 

�ملخ�شرم.

طموحياأناأ�صبحجنمً�يفع�ملالتمثيل

هادي فخرالدين: اأحب الفن
 والتمثيل وال�شهرة ل تهّمني

لبنان؟ جمال  ملك  بلقب  �شتفوز  باأنك  نف�شك  وبني  بينك  ت�شعر  كنَت  كم  • �شمنياً، 
�ملر�شحني لديهم مقومات  باللقب، ولكن بع�ص  �مل�شابقة كي يفوز  ي�شارك يف  �أن كل مر�شح  - ل �شك يف 
�أكرث من غريهم، ونحن كنا �شعد�ء مب�شاركة �لنجمة �جلماهريية هيفاء وهبي �لتي فوجئنا بح�شورها 

�حلفل.
منكم؟ �لأ�شو�ء  خْطف  من  هيفاء  متّكنْت  • وهل 

- بل وجودها �أ�شاف �إلينا، وهي �أكملت �ملنا�شبة بح�شورها �لالفت، وقّدمت لنا �لكثري من �لدعم.
• َمن ي�شاركون يف م�شابقات �جلمال يكون لديهم طموح �ل�شهرة، ولكنك تعمل يف جمال عر�ص �لأزياء 
و�شاركَت يف كليبنْي مع هيفاء وهبي ور�غب عالمة، كما لك جتربة متثيلية من خالل �مل�شاركة يف �جلزء 

�خلام�ص من )�لهيبة(.
ماذ� ي�شيف �إليك �للقب مبا �أنك حققَت كل هذه �خلطو�ت �ملتقدمة؟

- �للقب مهم جد�ً، و�أنا �شاركُت يف م�شل�شل )�لهيبة(، ولكنني �أريد �أن �أكمل يف جمال �لتمثيل.
كنُت �أرغب بامل�شاركة يف م�شابقة ملك جمال لبنان، و�أنا بانتظار �خلطو�ت �لتي �شتليها.

و�لتمثيل؟ �ل�شهرة  �إىل  حتب  • ماذ� 
- �ل�شهرة ل تهّمني، بل �أحب �لفن و�لتمثيل. �ل�شهرة ميكن �كت�شابها ب�شهولة، وحالياً �أدر�ص �لتمثيل على 

�أيدي بع�ص �ملتخ�ش�شني يف �ملجال.
كممثل؟ �أمامك  �لطريق  �شيمّهد  �للقب  �أن  يعني  هذ�  • هل 

- �للقب �شيكون له دور باأن يعّرف �لنا�ص علّي �أكرث، وبدوري يجب �أن �أثبت قدر�تي كممّثل.
ل ميكنني �أن �أمّثل ملجرد �أنني �أملك �شكاًل جمياًل فقط، بل يجب �أن �أدعم جتربتي بالدر��شة 

لكي �أمتّكن من �إثبات نف�شي.
)�لهيبة(؟ م�شل�شل  يف  م�شاركتك  �أ�شد�ء  كانت  • وكيف 

- �أريد �أن �أتوجه بال�شكر ل�شركة �ل�شّباح �لتي �أتاحت يل �لفر�شة للم�شاركة يف هذ� 
ذ�ت��ه يف  للعمل  ب�)كا�شتينغ(  �شاركت  �أن  �شبق  �أول جتربة متثيلية يل.  �لعمل يف 

��ق، لذلك حاولُت �أن �أح�ّشن �أد�ئي من خالل  �أجز�ئه �ل�شابقة ولكنني مل �أُوفَّ
�لدر��شة �إىل �أن وّفقني �هلل بهذ� �جلزء.

ت�شوير  �نتهيُت من  وبعدما  تيم ح�شن  �ملمثل  كانت مع  َم�شاهدي  �أول 
َم�شاهدي، قال يل �ملخرج �شامر �لربقاوي �إنني فاجاأُته.

كما ن�َشَحني هو وعدد من �ملمثلني �ملُ�شاركني يف �مل�شل�شل �أن �أكمل يف 
�ملجال.

�لأ�شد�ء كانت �إيجابية و)بّي�شنا �لوجه(.
)�لهيبة(؟ فيلم  يف  �شت�شارك  • وهل 

- ل �أعرف.
بذلك؟ ترغب  • لكنك 

- طبعاً )�ل�شّباح( من �أهم �شركات �لإنتاج �لعاملية و�لعربية.
�لتمثيل؟ عامل  يف  جنماً  ت�شبح  لأن  تطمح  • هل 

- نعم.
�للقب؟ حملَت  بعدما  �أكرث  �أمامك  مفتوحة  �شارت  �ملجالت  • هل 

- )�أنا و�شطارتي(.
�شابقاً عندما كنت  �أفعل  و�أنتظر، بل كما كنت  بيتي  �أجل�ص يف  �أن  ل ميكنني 

و�مل�شوؤولية  �أ�شعب  �لو�شع  �شار  �ليوم  ولكن  ذل��ك،  يف  ف�شاأ�شتمر  د�ئماً،  �أ�شعى 
�أكرب.

بها  تر�شى  لن  �للقب  قبل  بها  تر�شى  كنَت  �لتي  �لأدو�ر  �أن  يعني  هذ�  • هل 
بعده؟

- هذ� من ناحية. ومن ناحية �أخرى من �لآن و�شاعد�ً بد�أ �ل�شغل �لفعلي. كنُت 
قطعت مرحلًة يف �ملجال، ولكن ل يز�ل بانتظاري �لكثري.

ل ميكنني �أن �أمكث يف �لبيت و�أنتظر �لعرو�ص ملجرد �أنني حملت �للقب، بل يجب �أن �أبذل جهد�ً 
كبري�ً.

جمالياً؟ لبنان  متّثل  جمال  كملك  خمططاتك  • ما 
 c’( كما �أنني �شاحب جمعية ��شمها ،)شاأمثل لبنان يف م�شابقة )م�شر وورلد( �أو )م�شر �إنرنا�شيول� -

.)est la vie
ونحن نوؤمن للنا�ص �مل�شاعدة وما يحتاجونه، و�شن�شعى لن�شل �إىل �أكرب عدد ممكن من �لذين يحتاجون 

�إىل �لدعم.
�لوزر�ء و�لنو�ب ل يريدون م�شاعدة �لنا�ص، ونحن �شنعمل يد�ً بيد خلدمتهم وتاأمني �حتياجاتهم.

�جلامعي؟ �خت�شا�شك  • ما 
- �أدر�ص حالياً �إذ�عة وتلفزيون، و�شاأتخرج قريباً.

�ملقبلة؟ • �أحالمك 
�لتمثيل  جم��ال  يف  بال�شتمر�ر  �أح��ل��م   -
و�أن �أ�شل �إىل �أدو�ر �لبطولة خطوة بعد 

خطوة.
فلماذ�  �شابقاً،  قدم  كرة  لعب  كنَت   •

�بتعدَت عن كرة �لقدم؟
- كنت �ألعب يف نادي �لنجمة، ولكنني 
�إ�شابتي  وخ����الل  لإ����ش���اب���ة  ت��ع��ّر���ش��ُت 
عرو�ص  يف  للم�شاركة  ع��ر���ش��اً  تلقيت 
�لأزياء، وكنُت بني خيارْين �إما عرو�ص 

�لأزياء �أو كرة �لقدم.

ف�زه�ديفخرالدينبلقبملكجم�للبن�نيفحفل�صخماأحيتهالفن�نةهيف�ءوهبي.
يفجتربتنيخ��ض�كم،ب�صراوين�ص�لوك�لةيفاأزي�ءع�ر�ضيعملهوبل،وال�صهرةاالأ�صواءع�ملعلىجديدًالي�ضفخرالدين
وح�صد)الهيبة(م�صل�صلمناخل�م�ضاجلزءيفكممثلظهركذلك،وهبيوهيف�ءعالمةراغبالفن�ننيمعكليبالفيديوجم�ل
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درة تك�شف 
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ملاذا الأف�شل اأن نتناول 
الفاكهة بدل ع�شريها؟

فالفو�كه م�شدر جيد  �أن��ه �شحي،  على  �لفاكهة عموما  �إىل ع�شري  ُينظر 
للفيتامينات و�ملعادن، ولكن ذلك قد ل يعود باملنفعة بالن�شبة للذين يعانون 

من ظروف �شحية معينة.
يف  �ل��ربي  �لعنب  وي�شاعد  �جل��ي��د،  �له�شم  يعزز  �لتفاح  �أن  �مل��ع��روف  وم��ن 
حماربة �جلذور �حلرة �ملدمرة للقنو�ت �لتي ميكن �أن توؤدي �إىل �لأمر��ص، 

وميكن �أن يعزز �ملوز منو �لبكترييا �ملفيدة يف �لأمعاء.
�ملختلفة،  �ل�شحية  �ل��ف��و�ئ��د  م��ن  جمموعة  على  �لفاكهة  حتتوي  وبينما 
ووفقا  �لفائدة.  من  �لقدر  بنف�ص  يكون  ل  قد  �لفاكهة  ع�شري  �شرب  ف��اإن 
للدكتور غاري بارتليت، فاإنه يو�شي د�ئما بتناول �لفاكهة �لكاملة بدل من 

ع�شريها.
�مل��وج��ودة يف  �لغذ�ئية  �لأل��ي��اف  ف��اإن  كاملة،  تاأكل فاكهة  "عندما  و�أو���ش��ح: 
عرب  �نتقالها  �أث��ن��اء  �لفاكهة  يف  �لطبيعي  بال�شكر  ترتبط  و�لق�شرة  �للب 
�جلهاز �له�شمي. وهذ� �لإجر�ء �مللزم يجعل �لأمر �أكرث �شعوبة وي�شتغرق 
وقتا �أطول لمت�شا�ص �جل�شم لل�شكر. ونتيجة لذلك، ير�كم �ل�شكر من 
�لفاكهة يف دمك مبعدل �أقل و�أبطاأ �إذ� �أكلت �لفاكهة كاملة مما �شرب ع�شري 
�لفاكهة  ع�شري  �شرب  ف��اإن  ذل��ك،  من  �لنقي�ص  وعلى  مبا�شرة".  �لفاكهة 

مبا�شرة يوؤدي �إىل �رتفاع ن�شبة �ل�شكر يف �لدم، كما قال �لدكتور بارتليت.
"ج�شمك �شيطلق �لإن�شولني ب�شرعة ��شتجابة لرتفاع م�شتويات  و�أو�شح: 
�إىل  �ل��دم  �ل�شكر يف  �إىل حتويل كمية كبرية من  ي��وؤدي  �ل��دم ما  �ل�شكر يف 

دهون وجليكوجني".
وبهذه �لطريقة، يوؤدي �رتفاع ن�شبة �ل�شكر يف �لدم �إىل �نخفا�ص مفاجئ يف 
ن�شبة �ل�شكر يف �لدم )ما مل ت�شتهلك �ملزيد من �لطعام(، ما يجعلك ت�شعر 

باجلوع مرة �أخرى، و"�جلوع �شيجعلك تاأكل �ملزيد".
ل�شكر  �شعيف  تنظيم  �إىل  �لنقي  �لفاكهة  ع�شري  �شرب  ي��وؤدي  وباخت�شار، 
�لدم وبالتايل زيادة ��شتهالك �ل�شعر�ت �حلر�رية، مقارنة بتناول �لفاكهة 
"�إذ� كنت ترغب يف �شرب �لع�شري، فاإن  �لكاملة. ون�شح �لدكتور بارتليت: 
�لفكرة �جليدة هي �أن تقوم بع�شر فو�كه كاملة يف �ملنزل. وبهذه �لطريقة 
حت�شل على كل �لألياف �لإ�شافية و�ملو�د �ملغذية من ق�شر �لفاكهة من دون 
�إ�شافة �شكر". كما حذر: "يف جتربتي، ي�شتهلك معظم مر�شى �ل�شكري من 
�أنهم يتخذون خيار�ت  �لفاكهة معتقدين  �لكثري من ع�شري  �لثاين  �لنوع 
�شحية، حيث �أنهم يف �لو�قع يت�شببون يف �شرر �أنف�شهم ب�شبب �رتفاع ن�شبة 
�ل�شكر يف �لدم. وهذ� لأن �ل�شكريات �ملوجودة يف �لفاكهة و�خل�شرو�ت يتم 
�إطالقها عند ع�شرها �أو مزجها، ما يجعلها �شكريات حرة )جميع �أحادي 
�ل�شكاريد وثنائي �ل�شكاريد �لتي تتم �إ�شافتها لالأطعمة من ِقبل �ل�شركة 
�مل�شنعة �أو �لطهاة �أو �مل�شتهلك، بالإ�شافة �إىل �ل�شكريات �ملوجودة طبيعيا 

يف �لع�شل و�ل�شر�ب وع�شري �لفاكهة(".
وبالإ�شافة �إىل �رتفاع م�شتويات �ل�شكر يف �لدم، قد يوؤدي ع�شري �لفاكهة 
"مبجرد  �لوطنية:  �ل�شحية  �أ�شنانك. وتو�شح هيئة �خلدمات  �إتالف  �إىل 
كنت  �إذ�  خا�شة  باأ�شنانك،  �ل�شرر  تلحق  �أن  ميكن  �ل�شكريات  ه��ذه  �إف���ر�ز 
يف  طبيعي  ب�شكل  �مل��وج��ودة  و�ل�شكريات  م��ت��ك��رر.  ب�شكل  �لع�شائر  ت�شرب 
�أقل عر�شة للت�شبب يف ت�شو�ص �لأ�شنان  �لفاكهة و�خل�شرو�ت �لكاملة هي 
�لع�شائر مع  �شرب  �لأف�شل  �لفاكهة. ومن  بنية  �ل�شكر موجود د�خل  لأن 

�لوجبة لأن ذلك ي�شاعد على تقليل �ل�شرر �لذي يلحق باأ�شنانك".

الغ�رب؟ علىاحلبلله ترك:�بقولن نق�صد م�ذا •
- ترك له حرية �لت�شرف كما ي�شاء. 

يف الع�ملي االأدب يف الق�صرية الق�صة رائ��د من  •
احلديث؟الع�صر

- ت�شيكوف 
يف العربي االأدب يف الق�صرية الق�صة رائ��د من  •

احلديث؟الع�صر
- حممود تيمور. 

العربي؟ االأدب عميدهومن •
- طه ح�شني. 

العربي؟ االأدب يفاملق�م�ت فن رائد من •
- بديع �لزمان �لهمذ�ين. 

� �أن �أول من و�شع �شورة على �لعملة هو �لإ�شكندر �ملقدوين .
� �أن �مل�شو�ر �لذي يقطعه �لدم يف جمر�ه كل يوم يبلغ 168 مليون ميل .

� �أن �لقلب يخفق يف �ليوم �أكرث من 103 خفقة.
� �أن �ل�شينيون هم �لذين �إخرعو� �لبو�شلة ، ونقلوها بعد ذلك �إىل �لبحارة �لعرب ، �لذين كانو� يجوبون 

�شمال �ملحيط �لأطل�شي وقد قام �أهل �لبندوقية بجلب �لبو�شلة بعد �أ�شفارهم �لتجارية �إىل بالد �مل�شرق .
� �أن نافورة �ملاء �لتي تدفع من ر�أ�ص �حلوت فوق جمجمته ي�شل �إرتفاعها �أحيانا �إىل 9 �أمتار .

� �أن �حلوت �لأزرق هو �أكرب حيو�ن على �لكرة �لأر�شية
- هل تعلم �أن ��شتخد�م �شماعات �لهاتف �ملحمول ملدة �شاعة و�حدة ي�شر كثرًي� بحا�شة �ل�شمع.

وبالتايل  �لدموية،  �ل��دورة  تن�شيط  على  ُي�شاعد  �لريا�شية  �لتمارين  ممار�شة  يف  �ل�شتمر�ر  �أن  تعلم  هل   -
ُيح�شن من قدرة �لعقل على �لتفكري.

- هل تعلم �أن ظهور �لتليفزيون يف �لعامل كان يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
- هل تعلم �أن �أبو بكر �لر�زي كان �أول من �كت�شف �لفرق ما بني �حل�شبة، و�جلدري.

- هل تعلم �أن �لب�شر كانو� يعتقدون �أن �لر�ديو هو �آخر �لخر�عات �لب�شرية، و�أنه ل مُيكن �أن يكون بعده 
�خر�ع �أكرب.

احل�صان الويف
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البنجر
 Health م�����وق�����ع   ك�������ش���ف 
�ل�شحة  يف  info�ملتخ�ش�ص 
�ل��ع��ام��ة، ع���دة ف��و�ئ��د ق���ال �إنها 
موؤكًد�  �لبنجر،  لنبات  �شحرية 
�أن�����ه ي��ح��م��ي م���ن �ل���ع���دي���د من 

�لأمر��ص �خلطرية.
فالبنجر  ل���ل���م���وق���ع،  ووف�����ًق�����ا 
غذ�ئية  م������ادة  ع���ل���ى  ي���ح���ت���وي 
وتوؤثر  وم����ت����و�ف����رة،  رخ��ي�����ش��ة 
و�لأوعية  �ل��ق��ل��ب  يف  �إي��ج��اب��ًي��ا 

�لدموية، و�أجهزة �أخرى يف �جل�شم.
ويحتوي �لبنجر على ن�شبة عالية من �ل�شوديوم و�لكال�شيوم، ما ينعك�ص 
من  حممية  وت�شبح  مرونتها  ت���زد�د  �لتي  �ل��دم��وي��ة  �لأوع��ي��ة  �شحة  على 
�أمر��ص  �ل��دم، وغ��ري ذل��ك من  ب��دوره مينع �رتفاع �شغط  �لت�شلب، وه��ذ� 

�لقلب و�لأوعية �لدموية.
�أن تناول ع�شري �لبنجر ب�شورة دوري��ة ومنتظمة، ي�شاعد  ويرى �خل��رب�ء 
على تو�شيع �لأوعية �لدموية، عالوة على �أنه ي�شهم يف حت�شني عمل �جلهاز 

�لع�شبي و�لهدوء.
 4-3 �لبنجر  50-100 ميلليلر من ع�شري  وين�شح �ملخت�شون بتناول 

مر�ت يف �ليوم، للوقاية من �أمر��ص �لأوعية �لدموية.
كما �أن تناول ع�شري �لبنجر ي�شهم يف �لوقاية من �أمر��ص �لغدة �لدرقية، 

بف�شل �رتفاع ن�شبة �ليود فيه.

كان �حد �لفر�شان ينزل منحدر�ً قوياً وقد �متطى ح�شانه فزلت قدم �حل�شان مما ت�شبب فى �ختالل تو�زنه و�شقوط 
�لفار�ص من عليه �شقطة قوية �طاحت به من فوق �ملنحدر �إىل ��شفله، وذهب يف �غماءة طويلة ل يدرى عما حوله �شيئاً، 
ثم  يتح�ش�شه  فاأخذ  �لأر���ص  �مللقى على  فار�شه  �إىل  ببطء حتى و�شل  �ملنحدر  يهبط  و�خ��ذ  نف�شه  حتامل �حل�شان على 

دحرجه ليجعله نائماً على ظهره و�خذ يلعق وجهه عله يفيق لكن لالأ�شف كانت �لأ�شابه قوية فلم يح�ص مبا حوله. 
رقد �حل�شان على �لأر�ص بجانب فار�شه و�غم�ص عينيه لي�شريح وبعد فره قام وجتول حول �ملكان فوجد ماًء ف�شرب 
و�رتوى و�كل ع�شباً وو�شع طيناً على قدمه �ملجروحه ثم عاد �إىل فار�شه �مللقى �ر�شاً ليتح�ش�شه مرة �خرى لكن ل فائدة 
نه�شته  ثعبان، ورمب��ا  �و  �أو حيه  ترك �شاحبه هنا رمبا قر�شته عقرب  فلو  يفعل  م��اذ�  يعرف  ل  جل�ص �حل�شان حزيناً 
�لطيور �جلارحه.. ل يعرف ماذ� يفعل �نه بحق حزين، ويف �لنهاية قرر �حل�شان �ن يرقد بجو�ر �شاحبه يد�فع عنه حتى 
ي�شلهما �ملوت معاً. �خذ �حل�شان كل فرة يقوم من مكانه ي�شرب بع�ص �ملاء وياأكل بع�ص �لع�شب ثم يعود ملرقده ولأن 
عني �ملاء قريبه منهما قرر �حل�شان �ن يحمل �شاحبه حتى هناك رمبا ياأتي من يحتاج �ملاء فيعينه �و ينقذه يف هذ� �ملكان 
�لبعيد، فاأقرب منه و�خذ يدحرجه برفق و��شتمر هكذ� حتى �فلح بالفعل يف �ن ياأتي به بجانب عني �ملاء ثم رقد بجانبه 
ي�شريح.  جاء �لليل وذهب وقام �حل�شان �شرب و�أكل ووقف ي�شهل وينظر حوله ف�شمع �شوت �شهيل جياد كثرية ياأتي 
من بعيد فاأخذ ي�شهل ب�شوت عال وكاأنه يناديهم ف�شمع �شهياًل ياأتي �ليه يقرب منه كل فرة وبعد عدة دقائق كانت 
�أو حديث مودة بينهم  وكاأنه حديث هام�ص  هناك جمموعه من �جلياد تقف معه وي�شهل �جلميع ب�شوت خفي�ص معاً 
.. كان �حل�شان يقرب من �شاحبه �مللقى على �لأر�ص ويت�شممه ثم يعود ويحادثهم وكاأنهم قد �تفقو� على �شيئ ما.. 
بالفعل �نحنى �حل�شان ودحرج �شاحبه ليجعل وجهه لأ�شفل ثم رقد على �لأر�ص بجو�ره وقام �ربعه من �خليول �لقوية 
بالأقر�ب من �لفار�ص �مللقي و��شطفو� معاً و�طبقو� باأ�شنانهم على مالب�شه فرفعوه وو�شعوه فوق ح�شانه �لر�قد �ر�شاً 
ي�شكرهم وم�شى  وكاأنه  ��شدقائه وقد تدىل �شاحبه من فوق ظهره ثم �شهل لهم  و�عتدل يف وقفته مب�شاعده  فوقف 
بهدوء ليخرج ب�شاحبه من هذ� �ملكان وقد م�شى معه �شرب �خليول حتى �و�شلوه �إىل مكاناً يعرفه جيد�ً ومن هناك �نطلق 
م�شرعاً ب�شاحبه وو��شل �لنهار بطوله حتى و�شل �إىل �ملنزل وهناك كان �هل �لفار�ص يجل�شون منتظرين بقلق يت�شاءلون 
�إىل �لد�خل ليلقي  ملاذ� تاأخره.. وعندما ر�أو �حل�شان ��شرعو� �ليه و�ذ بهم يجدو� فار�شهم فوق ظهره جريح فحملوه 
بني يديهم �لعناية �لالزمة، مرت �أيام و��شرد �لفار�ص عافيته وعرف �ن ح�شانه هو من جاء به �إىل هنا فذهب �ليه يف 

��شطبله ليطمئن عليه ويقبله ب�شعادة قبلة �ل�شكر من �لفار�ص �إىل ح�شانه �لذي لن ين�شى له هذ� �جلميل �بد�ً.

�يرتديزيب�ب�نويلكجزءمناحتف�لعيدامليالديفم�نيالاأو�صنب�رك،الفلبني.رويرتز زواري�ص�هدونغوا�صً

�أقر �مل�شرعون يف 9 وليات �أمريكية قو�نني حتظر عمليات �لإجها�ص 
عند �لك�شف عن نب�شات قلب �جلنني �أو خالل 6 �أ�شابيع من �حلمل 

وفقا لبيانات معهد Guttmacher، وهو منظمة غري ربحية.
"دقات قلب �جلنني"  بال�شبط عندما نتحدث عن  ولكن، ماذ� نعني 
خالل �شتة �أ�شابيع من �حلمل؟. على �لرغم من �أن بع�ص �لأ�شخا�ص 
قد يتخيلون ع�شو� على �شكل قلب ينب�ص د�خل �جلنني، �إل �أن �حلال 

�شيء �آخر.
وقالت �لدكتورة �شاميا �أفتاب، �ملديرة �لطبية ملركز رعاية �جلنني يف 
�ل�شاد�ص من  �إنه يف �لأ�شبوع  م�شت�شفى نيكلو�ص لالأطفال يف ميامي، 
"رفرفة �شغرية يف  �ل�شوتية  �ملوجات فوق  �أن تكت�شف  �حلمل، ميكن 

�ملنطقة �لتي �شت�شبح قلب �لطفل �مل�شتقبلي".
"جهاز  �شت�شبح  �لتي  �خلاليا  جمموعة  لأن  �لرفرفة  ه��ذه  وحت��دث 
تنظيم �شربات �لقلب" �مل�شتقبلي للقلب، تكت�شب �لقدرة على �إطالق 

�إ�شار�ت كهربائية، على حد قولها.
و"�لنب�ص"  �ملرحلة،  هذه  يف  �لكامل  �لت�شكل  عن  بعيد�  �لقلب  بينما 
و�شع  �إذ�  �شاين�ص" �أن��ه  "ليف  موقع  �أف��ت��اب  و�أخ���ربت  م�شموع؛  غري 
�مل��ر�أة هذ� يف وقت مبكر من �حلمل،  �شماعة طبية يف بطن  �لأطباء 

فلن ي�شمعو� دقات قلب.
�لأطباء  متكن  فقط  �ملا�شية  �لقليلة  �ل��ع��ق��ود  يف  �إن���ه  �أف��ت��اب  وق��ال��ت 
��شتخد�م  بف�شل  وذل��ك  �أ�شابيع،  �شتة  يف  �لرفرفة  ه��ذه  �كت�شاف  من 
تكن  مل  �ل�شابق،  ويف  تعقيد�.  �لأك��رث  �ل�شوتية  فوق  �ملوجات  تقنيات 
يف  حت��دث  �لتي  �لرفرفة  لكت�شاف  يكفي  مبا  متقدمة  �لتكنولوجيا 

وقت مبكر من �حلمل.
و�أ�شافت �أنه على �لرغم من �أن �لك�شف عن هذه �لرفرفة يبدو هاما، 
فاإنه "ل يرجم باأي حال من �لأحو�ل �إىل قابلية �لقلب للحياة" �أو 

قابلية ��شتمر�ر �حلمل.

هل  نب�شات قلب اجلنني  املكت�شفة يف غ�شون 6 اأ�شابيع هي نب�شات قلب يف الواقع؟


