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فكرة جمنونة جتعلك �شابا.. وتبعد �شبح ال�شيخوخة عنك
اأذه��ان الكثريين، لكن ذلك احللم  لطاملا داعب حلم ال�شباب الأب��دي 

كان يتحطم على الدوام على �شخرة الزمن التي ل تبقي ول تذر.
ومتكن العلماء من الو�شول اإىل حل ميكن اأن يحقق حلم الكثريين 
ميل"  "ديلي  �شحيفة  اأوردت  م��ا  ع��ل��ى  ال�����ش��ب��اب،  ه��ي��ئ��ة  يف  ب��ال��ب��ق��اء 
ال��ري��ط��ان��ي��ة. واحل���ل اجل��دي��د ل ي��ق��وم على الأم�����ش��ال ال��ت��ي تخفي 
اجللد  عند  تقف  الأم�����ش��ال  فهذه  العمر،  تقدم  م��ع  ال��وج��ه  جتاعيد 
العلمية  العقول  اأف�شل  اأن  الريطانية  ال�شحيفة  وذك��رت  فح�شب. 
يف  وخلية  جني  كل  ل�شتك�شاف  ال��راه��ن  الوقت  يف  مكر�شة  العامل  يف 
اأج�شادنا، يف حماولة لدرء ال�شيخوخة واحلفاظ على �شحتنا لفرتة 
اأثرياء  من  ع��دد  ميوله  ال��ذي  التجديد"،  "علم  اأن  واأ�شافت  اأط��ول. 
العامل، من بينهم موؤ�ش�س موقع "اأمازون"، جيف بيزو�س، اأ�شبح الآن 

�شركة جتارية كبرية يف وادي ال�شيليكون يف ولية كاليفورنيا.
ول يقف الأمر عند الأثرياء، فاملعهد الوطني لل�شحة التابع للحكومة 

الأمريكية م�شروعا بحثيا لبتكار عالج يف هذا الإطار.
وترتاوح الأفكار اجلديدة ملحاربة ال�شيخوخة من العالجات الدوائية 
الأج�شام  حقن  مثل  البع�س،  بح�شب  "جمنونة"،  تبدو  حلول  اإىل 
بدماء ال�شباب، وهو احلل الأح��دث يف هذا الإط��ار. واأظهرت العديد 
من الدرا�شات التي اأجريت على الفئران امل�شنة اأن حقنها بدماء فئران 
اإ�شالح  ع��ن  امل�شوؤولة  الروتينات  يف  زي���ادة  اأج�شادها  �شهدت  �شابة، 
يف  ال�شابة  الدماء  ت�شاعد  بل  فح�شب،  هذا  ولي�س  التالفة.  الأن�شجة 

حت�شني وظائف املخ والع�شالت والكبد.

هكذا ت�شبح املعكرونة �شحية اأكرث
حتى تكون املعكرونة �شحية اأكرث، اأورد موقع "اإم اإ�س اإن" الإلكرتوين، 

ن�شائح جتعلها كذلك.
اخل�شار  مثل  ال�شحيحة  امل��ك��ون��ات  م��ع  امل��ع��ك��رون��ة  ت��ن��اول  اخل�����ش��ار: 
معاً.  اآن  يف  ول��ذي��ذة  مغذية  يجعلها  الطماطم  �شل�شة  اأو  املختلفة، 
ت�شاعد املواد الكيميائية يف الطماطم واخل�شروات الأخرى يف احلماية 
من الأمرا�س ول تتلف اأثناء الطهي اأو الت�شخني، ويف بع�س الأحيان 
التي  الطماطم  الطهي، وخا�شة �شل�شلة  نتيجة  ن�شاطاً  اأكرث  ت�شبح 

حتتوي على مادة الليكوبني التي حتمي من �شرطان الرو�شتاتا.
الطهي اجليد: ي�شاعد طهي املعكرونة جيداً على التحكم يف م�شتويات 
الدقيق  من  ع��ادة  ت�شنع  التي  املعكرونة  طهي  عند  ال��دم.  يف  ال�شكر 
ويه�شمها اجل�شم  ال�شكر،  ن�شبة  فيها  تنخف�س  ب�شكل جيد،  ال�شلب، 

ب�شكل اأكرث كفاءة.
العالية  قيمتها  وهو  واح��د  عيب  لها  للمعكرونة  املنا�شبة:  املعكرونة 
اأو  الكامل  القمح  مبعكرونة  ين�شح  لذلك  احل��راري��ة.  ال�شعرات  من 
دقيق احلنطة، لأن معكرونة القمح الكامل حتتوي على جميع اأجزاء 
نواة القمح مبا فيها الق�شرة والراعم التي حتتوي على الفيتامينات 

والألياف، التي تعزز ال�شعور بال�شبع بعد تناول كمية �شغرية.

ما يجب مراعاته بعد جراحة اإعتام عد�شة العني؟
اأن��ه يتعني على كبار  اإىل  العيون  الأمل��ان��ي��ة لأط��ب��اء  ال��راب��ط��ة  اأ���ش��ارت 
ال�شن مراعاة بع�س التعليمات بعد اإجراء جراحة اإعتام عد�شة العني، 
واأكدت الرابطة الأملانية على اأنه يتعني على املر�شى عدم املبالغة يف 
اأداء الن�شاط البدين بعد اإجراء جراحة ال�شاد، عالوة على اأنه يجب 

حماية العني من الهتزازات.
اأ�شبوع بعد اجلراحة لإج��راء الفح�س الطبي،  وعادة ما يكون هناك 
امل�شي اخلفيف وركوب  الفرتة ميكن للمر�شى ممار�شة  وخالل هذه 
البيالتي�س، وب�شكل عام  الثابتة ومتارين  اليوغا  الدراجات ومتارين 

ميكن النحناء ورفع بع�س الأ�شياء الثقيلة.
وثابتة يف مو�شعها  ا�شتبدالها، م�شتقرة  التي مت  العد�شة،  كانت  واإذا 
ولكن  ال��ري��ا���ش��ي��ة،  ال��ت��م��اري��ن  موا�شلة  ميكن  ف��اإن��ه  الفح�س،  اأث��ن��اء 
امل�شادة  العني  قطرات  ا�شتعمال  عند  واحل��ذر  احلر�س  توخي  يجب 
ينبغي  حيث  اجل��راح��ة،  اإج���راء  م��ن  اأ�شبوعني  خ��الل  اأو  لاللتهابات 

جتنب النزول يف حمامات ال�شباحة اأو ا�شتعمال ال�شاونا.
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تخت�شر وقتكم.. خدمة 
جديدة مذهلة من وات�شاب

نطاق  تو�شيع  "وات�شاب" حاليا،  ال�شهري  الفوري  التوا�شل  تطبيق  يختر 
خدمة م�شّغل املالحظات ال�شوتية العاملية، لت�شمل م�شتخدمي "وات�شاب" 

عر احلوا�شيب.
هذه  ج��وه��ر  اأن  التقني  الإخ���ب���اري   "WABetaInfo "موقع وذك���ر 
املالحظات  اإىل  ال�شتماع  على  "وات�شاب"  م�شتخدمي  ق��درة  هو  اخلدمة 
اأ���ش��دق��ائ��ه��م، حتى بعد خ��روج��ه��م م��ن من  اإل��ي��ه��م م��ن  ال����واردة  ال�شوتية 

الدرد�شة مع ال�شديق اإىل درد�شة اأخرى.
 وت�شاهم هذه اخلدمة عمليا يف اخت�شار الوقت اأمام امل�شتخدمني، خا�شة 
للمالحظات  "وات�شاب" ال�شتماع  مل�شغلي  ميكن  ل  الراهن  الوقت  يف  اأن��ه 

ال�شوتية والقيام مبهمة اأخرى.
ال�شتماع  امل�شتخدمني  ب��و���ش��ع  �شيكون  اخل��دم��ة،  ه���ذه  اإط����الق  ومب��ج��رد 
تلك  تتوقف  اأن  دون  "وات�شاب"،  يف  التنقل  اأث��ن��اء  ال�شوتية  الر�شائل  اإىل 

املالحظات وهو ما يوفر الكثري من الوقت.
"وات�شاب" قد ب��داأ يف ط��رح ه��ذه اخلدمة يف الإ���ش��دار التجريبي له  وك��ان 
يعرف  اآيفون، ول  اأي هواتف  اأ�س"،  اأو  "اأي  بنظام  تعمل  التي  الهواتف  يف 
على وجه التحديد متى �شيتم اإدراجها يف هواتف "اأندرويد"، رغم تقارير 

حتدثت عن اأن "وات�شاب" يختر هذه اخلا�شية لهذه الأجهزة.
الفرق  يظهر  ل�"وات�شاب"،  التجريبي  الإ���ش��دار  م��ن  ���ش��ورة  امل��وق��ع  ون�شر 
الر�شائل  بجانب  �شتظهر  التي  اجل��دي��دة  واخل��دم��ة  ال��راه��ن،  الو�شع  بني 
ال�شوتية.  ول يعرف متى �شتطلق هذه اخلدمة ر�شميا، لكن يعتقد اأن ذلك 

لن ي�شتغرق وقتا طويال.

الكون�شيلر.. ع�شا �شحرية 
الإخفاء الهاالت ال�شوداء

ل�شركات منتجات  الأملانية  الرابطة  قالت 
اإن الكون�شيلر  العناية باجل�شم واملنظفات 
ي���ع���د مب���ث���اب���ة ع�������ش���ا ����ش���ح���ري���ة لإخ����ف����اء 
ال���ه���الت ال�������ش���وداء، م��و���ش��ح��ة اأن����ه يكفي 
كون�شيلر  ا�شتعمال  اخلفيفة  الهالت  مع 
اأف��ت��ح م��ن ل���ون ال��ب�����ش��رة ب��درج��ة واح����دة، 
الكون�شيلر  ه��ذا  يحتوي  اأن  م��راع��اة  م��ع 
الرابطة  واأ���ش��اف��ت  ع��ل��ى م����ادة م��رط��ب��ة. 
التي  القامتة،  ال��ه��الت  اإخ��ف��اء  اأن��ه ميكن 
بوا�شطة  الأزرق،  ال��ل��ون  اإىل  لونها  مييل 
اللوين  الطيف  درج��ات  باإحدى  كون�شيلر 
ومن  الرتقايل.  اإىل  الأ�شفر  من  املمتد 
القامتة  الهالت  حالة  يف  اأي�شاً  الأف�شل 
ا�شتعمال �شريوم عيون يحتوي على مواد 
اأو  ال��ه��ي��ال��ورون��ي��ك  م��ث��ل حم�س  م��رط��ب��ة 
اأن يتم توزيعه بحركات  الكولجني، على 
دائرية لطيفة، حيث يعمل هذا التدليك 
ومن  ال��دم،  �شريان  حت�شني  على  الرقيق 
ثم اإزالة التورمات والتخل�س من الهالت 
ال�شوداء. ولإطاللة عيون م�شرقة، ميكن 
اأي�شاً تطبيق كحل فاحت على اخلط املائي 
-بدرجة  لم����ع  لي����رت  ه����اي  ت��ط��ب��ي��ق  اأو 
العني  زاوي�������ة  يف   - م���ث���اًل  ال�����ش��ام��ب��ان��ي��ا 
الداخلية اأو باأعلى نقطة اأ�شفل احلاجب.

اأ�شياء يف املنزل ميكن اأن 
ت�شمم االأطفال �ص 25

كيف تفرق بني اأنواع 
ال�شداع؟

ميكن اأن ي�شكل ال�شداع املنتظم م�شكلة كبرية للكثريين، وغالًبا ما 
القدرة  بعدم  ت�شعر  العدم وجتعلك  املزعجة من  الأوج��اع  تاأتي هذه 

على العمل اأو ال�شرتخاء. لكن ما الذي ي�شببها؟
احلقيقة هي اأن هناك العديد من الأ�شباب املختلفة التي قد جتعلك 
املختلفة  الأن���واع  لبع�س  �شريع  ملخ�س  اإليك  ال�شداع.  من  تعاين 

لل�شداع، بح�شب ما اأورد موقع "اإم اإ�س اإن" الإلكرتوين:
���ش��داع ب��ن��وب��ات ق�����ش��رية و���ش��دي��دة: ي��ح��اك��ي ه���ذا ال�����ش��داع الق�شري 
وال�شديد للغاية اآلم الطعن. متيل هذه الأنواع من ال�شداع اإىل اأن 
ت�شتمر ب�شع ثواٍن يف كل مرة وميكن اأن تكون "اأولية" اأو "ثانوية". 
اأن  الثانوية تعني  بينما  امل�شكلة،  ال�شداع نف�شه هو  اأن  الأولية تعني 
تذهب  اأن  يجب  ال�شداع،  هذا  تعاين من  عندما  كامًنا.  �شبًبا  هناك 

لزيارة الطبيب.
ال�شداع العنقودي: ي�شيب ال�شداع العنقودي واحًدا من كل 1000 
�شخ�س تقريًبا، وهو حالة نادرة. النوع احلاد من هذا ال�شداع يبدو 
اإىل  الأمل  مييل  العينني.  وح���ول  ال��راأ���س  يف  ث��اق��ب  اإح�شا�س  وك��اأن��ه 
جعل اأولئك الذين يعانون منه قلقني و�شريعي النفعال. قد ت�شعر 
من  النوع  ه��ذا  لديك  يكون  عندما  لل�شوء  احل�شا�شية  اأو  بالغثيان 

ال�شداع. ومع ذلك، غالًبا ما ينتهي الأمل فجاأة.

�صموم �صناعية
فقد ك�شفت درا�شة اأعدتها جامعة جامعة كوينز بلفا�شت يف 
لندن اأن املادة الكيميائية من ال�شموم ال�شناعية واملبيدات 
كما  خ��ط��رياً،  الأرز  جتعل  اأن  ميكن  ال��رتب��ة  يف  احل�شرية 
من  كثري  يف  بالزرنيخ  الت�شمم  اإىل  حتى  ي��وؤدي  اأن  ميكن 

احلالت.
اأنواع  املادة يف  تاأثريات تلك  اأظهرت  وكانت درا�شة قدمية 
�شاركت  الت�شعينيات،  ال�شرطان. ففي منت�شف  معينة من 
اخلطر  عوامل  لتحديد  اختبار  يف  كاليفورنيا،  من  ن�شاء 

املحتملة ل�شرطان الثدي وغريه من اأنواع ال�شرطان.

الزرنيخ!
عاٍل  م�شتوى  على  يحتوي  الأرز  اأن  النتائج حينها  وبينت 
�شحيح،  ب�شكل  طهيه  يتم  مل  اإذا  وبالتايل،  الزرنيخ،  من 

فقد يوؤدي اإىل م�شاكل �شحية يف امل�شتقبل.
 Food( بدورها، اأجرت اإدارة الغذاء والدواء الأمريكية
and Drug Administration( تقييماً لبع�س 
الع�شوي يف  الزرنيخ غري  الناجمة عن  ال�شحية  املخاطر 
الأع���وام  خ��الل  الأرز  على  حت��ت��وي  ال��ت��ي  واملنتجات  الأرز 

املا�شية.
ب�شرطان  الإ���ش��اب��ة  ملخاطر  كميا  تقديرا  التقييم  و�شمل 
املنتجات  لهذه  امل��دى  طويل  التعر�س  من  واملثانة  الرئة 
والتاأثري املتوقع لل�شيناريوهات املختلفة لتقليل املخاطر .

غري  املحتملة  املخاطر  لبع�س  نوعيا  تقييما  اأج���رت  كما 
باأن  واأو���ش��ت  احل��ي��اة.  من  معينة  مراحل  يف  ال�شرطانية، 
اأطفالهم جمموعة  باإطعام  الرعاية  الآب��اء ومقدمو  يقوم 
العتماد  من  ب��دًل  الر�شع،  الأط��ف��ال  حبوب  من  متنوعة 

فقط على حبوب الأرز لالأطفال.
ويف عام 2020 ، اأو�شت اإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، 
الزرنيخ  م�شتويات  بعدم جتاوز  الأغذية  قطاعات �شناعة 

غري الع�شوي البالغة 100 جزء يف املليار يف حبوب الأرز 
لالأطفال.

�صخ�ص مليار   3.5
العامل  ح����ول  ���ش��خ�����س  م��ل��ي��ار   3.5 م���ن  اأك����رث  اأن  ي��ذك��ر 
%20 من  اأكرث من  الأرز للح�شول على  يعتمدون على 
�شعراتهم احلرارية اليومية، مما يعزز مكانته كغذاء عاملي 

اأ�شا�شي.
اإل اأنه يعتر اأي�شا م�شدراً للزرنيخ وهو مادة م�شرطنة اأو 
مادة تعزز ت�شكيل ال�شرطان. ومع ذلك، فمن غري الوا�شح 
ت��ن��اول الأرز يزيد م��ن خطر الإ���ش��اب��ة ببع�س  ك��ان  اإذا  م��ا 

اأنواع ال�شرطان.
التي  ال�شناعية  احل�شرية  املبيدات  يف  الزرنيخ  ويتواجد 
ت�شتخدم يف الزراعة، وبع�س الدول لديها م�شتوى مرتفع 
من الزرينخ يف املياه اجلوفية، وقد يوؤدي التعر�س للمادة 
اأو  الطعام  خالل  من  ومتكررة  طويلة  لفرتة  الكيميائية 

املياه اإىل الت�شمم "الزرنيخي".
الزرنيخ  عاٍل من  الأرز يحتوي على م�شتوى  اأن  واملوؤ�شف 
ب�شكل  طهيه  ي��ت��م  مل  اإذا  وب��ال��ت��ايل،  ال���درا����ش���ات،  بح�شب 

�شحيح، فقد يوؤدي اإىل م�شاكل �شحية.

مفاجاأة.. اأم�صينا العمر نطهو الأرز ب�صكل خطاأ!
امل�شارب  خمتلف  من  الأر�شية  الكرة  على  الب�شر  ماليني 
والأع�����راق وال��ب��ل��دان م��ع��ر���ش��ون ع��ل��ى م��ا ي��ب��دو لأمرا�س 
خطرية ل �شيما الأطفال، وال�شبب بح�شب بع�س الدرا�شات 

العلمية احلديثة طريقة طهي الأرز!
التي  التقليدية  الأرز  طهي  طريقة  اأن  ليتخيل  يكن  من 
يومي،  و�شبه  ع��ادي  ب�شكل  منا  العديد  ويعتمدها  نعرفها 

وعلى مدى ما م�شى من عمرنا "خطاأً".
العلماء  بع�س  اأطلقه  حتذير  اإىل  املو�شوع  تفا�شيل  تعود 

من طريقة طهي الأرز.
فقد بينت بع�س التجارب احلديثة اأن طريقة طهي الأرز 
اأن  البخار ميكن  اأو عر  املغلي  امل��اء  التقليدية بو�شعه يف 

يعر�س من ياأكله لآثار الزرنيخ ال�شام املتواجد يف الأرز.
وتوؤدي تلك املادة الكيميائية املوؤذية اإىل عدد من امل�شاكل 
وال�شرطان،  وال�����ش��ك��ري  القلب  اأم��را���س  منها  ال�شحية، 

بالإ�شافة اإىل م�شاكل متعلقة بالنمو.
من  يخل�شه  الأرز  "غلي"  اأن  الكثريون  يعتقد  حني  ويف 
"الزرنيخ"، يبدو الأمر غري �شحيح على الإطالق، ل بل 

يفرت�س اأن يتم نقع الأرز ليلة كاملة.

نقع الأرز طوال الليل
وت��اأك��ي��داً ع��ل��ى ذل���ك، ق���ام، اإن����دي م��ي��ه��ارغ، اأ���ش��ت��اذ العلوم 
ب��ل��ف��ا���ش��ت، بح�شب ما  ك��وي��ن��ز يف  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة يف ج��ام��ع��ة 
التيليغراف،  ومنها  الريطانية  ال�شحف  م��ن  ع��دد  نقل 
والإندبندنت، بتجريب ثالث طرق لطبخ الأرز ملعرفة ما 

اإذا كانت م�شتويات الزرنيخ تتغري من طريقة لأخرى.
املياه  من  مقدارين  ن�شبة  ا�شتخدم  الأوىل،  الطريقة  ويف 
ويف  بالتبخر.  للمياه  ي�شمح  ما  الأرز،  من  مقدار  مقابل 
الطريقة الثانية، ا�شتخدم خم�شة مقادير من املياه مقابل 
الزائدة قبل  املياه  الأرز ثم تخل�س من  مقدار واح��د من 
الن�شف  اإىل  الزرنيخ  الطهو، ولحظ انخفا�س م�شتويات 

تقريبا.

ويف املرة الثالثة والأخرية، نقع الأرز يف املياه طوال الليل 
ولحظ  ال��ت��ايل،  اليوم  يف  اأمتها  التي  الطهي  عملية  قبل 

انخفا�س مادة الزرنيخ بن�شبة 80%.
الأرز  لطبخ  طريقة  اأ�شلم  اأن  اإىل  الباحث  خل�س  وه��ك��ذا 
هي غ�شله م�شاء، وتركه منقوعاً يف املاء حتى �شباح اليوم 

التايل، قبل غ�شله مرة اأخرى وطبخه.

خماطر نق�ص اليود 
اأثناء الر�شاعة

& فاميليه"  "بيبي  حذرت جملة 
اليود  نق�س  خطورة  من  الأملانية 
الأم  ع��ل��ى  ال��ر���ش��اع��ة  اجل�����ش��م  يف 

والر�شيع على حد �شواء.
بالأ�شرة  املعنية  املجلة  واأو�شحت 
اليود  نق�س  خم��اط��ر  اأن  والطفل 
الغدة  خمول  يف  تتمثل  الأم  ل��دى 
الدرقية، والذي تتمثل اأعرا�شه يف 
و�شعف  امل�شتمر  والتعب  اخلمول 
جتاه  احل�شا�شية  وزي���ادة  الرتكيز 
بحة  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  ال���������رودة، 
وانتفاخ  الب�شرة  و�شحوب  ال�شوت 

اجللد.
اليود  نق�س  اأن  امل��ج��ل��ة  واأ���ش��اف��ت 
على  ي����ن����ط����وي  الأم  ج�������ش���م  يف 
اأي�شاً  ل��ل��ر���ش��ي��ع  �شحية  خم��اط��ر 
اجل�شدي  النمو  م�شاكل  يف  تتمثل 
العقلي،  ال���ت���ط���ور  وا����ش���ط���راب���ات 
الوظيفي  الق�شور  اإىل  بالإ�شافة 

للغدة الدرقية.
ووفقاً لتو�شيات اجلمعية الأملانية 
ل��ل��ت��غ��ذي��ة، ف����اإن امل�����راأة حت��ت��اج اإىل 
اأثناء الر�شاعة مبعدل يبلغ  اليود 
علما  يومياً،  ميكروغراماً   260
باأن امل�شادر الغذائية لليود تتمثل 
كال�شلمون  البحرية  الأ���ش��م��اك  يف 
وف����واك����ه ال���ب���ح���ر، واخل�������ش���روات 
ومنتجات  وال��روك��ل��ي،  كال�شبانخ 
الألبان، بالإ�شافة اإىل ملح الطعام 
النق�س  ح��ال��ة  ويف  ب��ال��ي��ود.  الغني 
اإىل  ال����ل����ج����وء  ال���������ش����دي����د، مي���ك���ن 
على  املحتوية  الغذائية  املكمالت 

اليود حتت اإ�شراف الطبيب.

ن�شائح ملكافحة 
ال�شخري عند النوم

اإرادي  ل  �شلوك  ال�شخري،  اأن  رغ��م 
اأن  مي���ك���ن  ال����ن����وم  و���ش��ع��ي��ة  اأن  اإل 
حت��دث ف��رق��اً ك��ب��رياً. ووف���ق خبرية 
ال���ن���وم ن�������اروان اأم���ي���ن���ي م���ن موقع 
التي   Everynight.com
على  ي���ن���ام���ون  ال����ذي����ن  اإن  ت����ق����ول 
عر�شة  اأك��رث  يكونون  قد  ظهورهم 
"النوم  اأم��ي��ن��ي:  وق��ال��ت  لل�شخري. 
على اجلانب بدًل من ظهرك اأف�شل 
طريقة ملنع ال�شخري. عند النوم على 
ظهرك، تدفع اجلاذبية الل�شان نحو 
الفم، ما ي�شد ال�شعب الهوائية التي 
ت�شبب ال�شخري". اأما الذين يجدون 
على  النوم  من  النتقال  يف  �شعوبة 
اأميني  تن�شح  اجل��ان��ب،  اإىل  الظهر 
ال�شدر  على  الذقن  ثني  "جتنب  ب� 
ال���راأ����س لأ���ش��ف��ل، لأن هذا  اإب��ق��اء  اأو 
ال���ه���واء  ي�����ش��د جم������اري  اأن  مي���ك���ن 
�شعوبة.  اأك�����رث  ال��ت��ن��ف�����س  وي��ج��ع��ل 
الذراعني حول  على  يجب احلفاظ 

اخل�شر اأو موازية للجانبني".

عدم طهيه جيدًا ي�شبب ال�شرطان.. درا�شات �شادمة حول االأرز!

على  اأ�صا�صيا  غ���ذاء  الأرز  يعترب 

باعتدال،  يتناول  عندما  موائدنا، 

الطهي  ���ص��ه��ل  خ���ي���ارا  ي��ع��ت��رب  ك��م��ا 

للأ�صخا�ص  املف�صل  فهو  وبالتايل 

الذين لي�ص لديهم الكثري من الوقت 

لق�صائه يف املطبخ.

ب�صكل  طهيه  عدم  لكن 

ي�صكل  اأن  ميكن  �صحيح 

�صحتك،  ع��ل��ى  خ��ط��ورة 

بح�صب ما ك�صفت درا�صات 

عدة �صابقة.
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�ش�ؤون حملية

اإك�شبو 2020 دبي يحتفل باليوم الوطني ملوزمبيق ويعر�ص اأبرز ثقافاتها

جمهورية اجلبل الأ�صود حتتفل بيومها الوطني يف اإك�صبو 2020 دبي

االحتفاالت �شّلطت ال�شوء على اأفق التعاون بني جمهورية اجلبل االأ�شود ومنطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا

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

حممد معني الدين

احتفلت جمهورية موزمبيق بيومها الوطني يف 
كارلو�س  معايل  بح�شور  دب��ي،   2020 اإك�شبو 
وزرائها  جمل�س  رئي�س  روزاري���و،  دو  اأغو�شتينو 
والوفد الر�شمي املرافق له، حيث اأقيمت مرا�شم 
رفع العلم يف �شاحة الو�شل، اإىل جانب فعاليات 
عك�شت ثقافة هذه الدولة الإفريقية العريقة. 

اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  معايل  رّح��ب  وق��د 
�س العام  نهيان، وزير الت�شامح والتعاي�س، املفوَّ
العلي،  حممد  وجن��ي��ب  دب���ي،   2020 لإك�شبو 
لإك�شبو  العام  املفو�س  ملكتب  التنفيذي  املدير 
دو  اأغو�شتينو  كارلو�س  ب�معايل  دب��ي،   2020

روزاريو لدى و�شوله اإىل احلدث الدويل.
روزاريو:  دو  اأغو�شتينو  كارلو�س  معايل  وق��ال 
ودولة  م��وزم��ب��ي��ق،  ج��م��ه��وري��ة  م��ن  ك��ل  "لدى 
الإم�����������ارات، وم���ع���ن���ا ب����ل����دان يف ال����ع����امل، روؤي�����ة 
م�شرتكة حول احلاجة اإىل دعم حثيث للتنمية 
القت�شادية، والجتماعية، وامل�شتدامة من اأجل 

حتقيق ال�شتفادة الق�شوى ل�شعوبنا".
على  دب��ي   2020 اإك�شبو  يف  "نرّكز  واأ���ش��اف: 
املو�شوعات املرتكزة اإىل التنمية امل�شتدامة التي 
وامل�شتقبل، وهو ما  تاأخذ يف احل�شبان احلا�شر 
للطبيعة..  امل�شتدامة  )الإدارة  �شعار  يف  يتجلى 
الإرث الأف�شل لالأجيال املقبلة(، الذي اختارته 

دولتنا للم�شاركة يف هذا احلدث الدويل".
واأك����د رئ��ي�����س ال�����وزراء امل��وزم��ب��ي��ق��ي: "من اأجل 
اقت�شادنا  ت��ن��وع  ن�����ش��ع  دول��ت��ن��ا،  ت��ن��م��ي��ة  ت��ع��زي��ز 
على  الرتكيز  عر  اأولوياتنا،  قائمة  راأ���س  على 
هائلة،  باإمكانيات  فيها  نتمتع  ال��ت��ي  امل��ج��الت 
و�شيد  ال��ك��ام��ل��ة،  ق��ي��م��ه��ا  ب�شل�شلة  ك���ال���زراع���ة 
ال�شمك، والت�شنيع، والطاقة، والبنية التحتية، 
وال�����ش��ي��اح��ة، ول��وج�����ش��ت��ي��ات ال��ن��ق��ل ع��ل��ى وجه 

اخل�شو�س".
اإع��الم��ي بعد جولته يف جناح  اإي��ج��از  وق���ال، يف 
موزمبيق: "اإن م�شاركتنا يف اإك�شبو 2020 دبي 
العامل  اإىل  موزمبيق  نقدم  لأننا  للغاية  مهمة 
وناأخذ العامل اإىل املوزمبيق. لقد اأتينا اإىل هنا 
لتعزيز عالقات ال�شداقة والتعاون مع الإمارات، 
البلد  ه��ذا  القت�شادي مع  التعاون  زي��ادة  ون��ود 

عاما  اخلم�شني  يف  ك��ل��ه.  ال��ع��امل  وم��ع  العظيم، 
التكنولوجية يف دولة  التطورات  املا�شية، كانت 
الإمارات ملفتة للغاية، ونحن نود زيادة التعاون 
البلدين  كال  يتمكن  حتى  بيننا،  التكنولوجي 

من التطور بطريقة م�شتدامة".  

وقال معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان: 
فتّي،  كبلد  مكانتها  موزمبيق  ج��ن��اُح  "ير�ّشخ 
بروؤية  امل�شتقبل  اآف���اق  ي�شت�شرف  ف��ك��راً  ميلك 
وا�شحة جتاه اأهداف م�شتدامة قابلة للتنفيذ. 
اأي�شا ال�شوء على املبادرات التي  ي�شلط اجلناُح 

اأطلقتها املوزمبيق يف جمال الزراعة، ومن بينها 
الإنتاج الغذائي امل�شتدام، ويرّوج كذلك ملواردها 
الطبيعية الوفرية، والآفاق الوا�شعة لال�شتثمار 

يف الدولة".
بالعالقات  الإم�������ارات  دول����ة  "تعتز  واأ�����ش����اف: 
الثنائية املزدهرة التي تربطها باملوزمبيق، وما 
ُبني على هذه العالقات من �شراكات فاعلة بني 
البلدين يف جانبْي التعليم وتطوير امل�شروعات. 
املوزمبيق يف  اأن م�شاركة  اإننا على ثقة تامة يف 
فر�شا  طّياتها  يف  حتمل  دب��ي   2020 اإك�شبو 
كبرية ملوا�شلة التعاون فيما بيننا عر خمتلف 

املجالت ذات الأولوية امل�شرتكة".
 Mirrors of the" ف����رق����ة  وق�����دم�����ت 
اليوم  ف��ع��ال��ي��ات  خ���الل  ع��ر���ش��ا،   "World
الثقافات  امل��ت��ع��ددة  الأ����ش���ول  اأو���ش��ح  ال��وط��ن��ي، 
م ملحات من مزيج الفنون املو�شيقية،  للدولة، وُقدَّ
التي  والع�شرية  التقليدية  الرق�س  وع��رو���س 
ليتعرفوا  دب��ي   2020 اإك�شبو  جمهور  تابعها 
الغني  اإفريقيا  ثقافات جديدة من جنوب  على 

بالتنوع. 
منتدى  الوطني،  اليوم  احتفالية  �شمن  واأُقيم 

امل�شارك  ال����دول����ة  ج���ن���اح  يف  ل���الأع���م���ال  ث��ن��ائ��ي 
اإماراتية  ج��ه��ات  ب��ني  دب���ي   2020 اإك�����ش��ب��و  يف 
وم��وزم��ب��ي��ق��ي��ة ع�����دة، ب��ح��ث��ت ف���ر����س الأع���م���ال 
وال���ت���ع���اون يف جم����الت خمتلفة  وال���ش��ت��ث��م��ار 
احلكومي  القطاعني  يف  املقبلة  ال��ف��رتة  خ��الل 

واخلا�س. 
ال�شتدامة يف  ويقع جناح موزمبيق يف منطقة 
نحو  طريقا  ير�شم  وه��و  دب��ي،   2020 اإك�شبو 
اجلمهورية  عره  تتعهد  اإذ  م�شتدام،  م�شتقبل 
الكائنة يف جنوب �شرق اأفريقيا ب�شون الطبيعة 
الأولوية حلاجات  اإي��الء  للبالد، عر  ال�شاحرة 

الأجيال املقبلة يف جميع القطاعات. 
الطويل  ب�شاحلها  املوزمبيقية  الدولة  وُتعرف 
ب�شواطئ  يتميز  ال���ذي  ال��ه��ن��دي،  امل��ح��ي��ط  ع��ل��ى 
برثواتها  وتتميز  ���ش��ه��رية،  ب��ح��ري��ة  وحم��م��ي��ات 
الطبيعية ال�شا�شعة، واقت�شاد قائم على الزراعة 
املوزمبيقي  ال�شياحة  قطاع  اأم��ا  كبري.  حد  اإىل 
فهو يف طور النمو اإىل جانب قطاعات �شناعية 
الأطعمة  ����ش���ن���اع���ات  ���ش��م��ن��ه��ا  وم�����ن  م���ه���م���ة، 
وقطاع  الكيميائية،  وال�شناعات  وامل�����ش��روب��ات، 

اإنتاج الأملنيوم والنفط. 

•• دبي – الفجر

احتفلت جمهورية اجلبل الأ�شود بيومها الوطني 
الحتفالت  و���ش��ّل��ط��ت  دب����ي.   2020 اإك�����ش��ب��و  يف 
اجلبل  جمهورية  بني  التعاون  اأف��ق  على  ال�شوء 
الأ�شود ومنطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا، 
خا�شة يف قطاعات ال�شحة وال�شتثمار. كما �شلط 
تراث  على  خ��ا���س  ب�شكل  ال�شوء  الوطني  ال��ي��وم 

املو�شيقى ال�شعبية يف البالد.
الأ�شود،  اجلبل  جمهورية  وفد  ا�شتقبال  يف  وك��ان 

وزير  ميالتوفيت�س،  ج��اك��وف  م��ع��ايل  �شم  ال���ذي 
التنمية القت�شادية يف جمهورية اجلبل الأ�شود، 
وزير  م�شاعد  احلو�شني،  يو�شف  يعقوب  �شعادة 
املنظمات  ل�شئون  ال����دويل  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة 
نا�شر  نبيلة عبدالعزيز  �شعادة  الدولية، بح�شور 
لدى  الإم�����ارات  دول���ة  �شفرية  ال�شام�شي،  �شعيد 

جمهورية اجلبل الأ�شود.
وقال معايل احلو�شني: "ُيتيح جناح اجلبل الأ�شود 
لزواره فر�شة للتعرف على الإرث الثقايف وتعدد 
الأديان يف الدولة، بالإ�شافة اإىل املوارد الطبيعية 

والأنظمة البيئية املتنوعة التي تنعم بها. ويحتفي 
اجلناح اأي�شا باجلبل الأ�شود، بو�شفه وجهة اآمنة 
ومفتوحة لال�شتثمار، تتيح لقا�شديها ال�شتمتاع 

بالكثري من املعامل الطبيعية ال�شاحرة". 
مهم  �شريك  الأ���ش��ود  اجلبل  اأ�شاف:"جمهورية 
فاإننا  ل��ذا  البلقان؛  منطقة  يف  الإم����ارات  ل��دول��ة 
اإك�شبو  يف  م�شاركتها  م��ن  ال�شتفادة  اإىل  نتطلع 
بني  القائمة  ال�شراكات  على  للبناء  دبي   2020
الهتمام  ذات  امل���ج���الت  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  ب��ل��دْي��ن��ا 
امل�شرتك، مثل الطاقة املتجددة، والبحث العلمي، 

والزراعة، والتعليم".
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال م��ع��ايل م��ي��الت��وف��ي��ت�����س: "على 
الأ���ش��ود قدمت  اأن جمهورية اجل��ب��ل  م��ن  ال��رغ��م 
نف�شها يف واحد من اأ�شغر الأجنحة، اإل اأننا بذلنا 
اأنف�شنا  عن  عظيمة  ق�شة  لنحكي  بو�شعنا  ما  كل 
اأول،  ذل��ك؛  يف  جنحنا  قد  نكون  اأن  ونرجو   –
كوجهة �شياحية لديها ما تقدمه للجميع، ولكن 
اأي�شا كوجهة جاذبة لال�شتثمارات يعرفها بالفعل 
م�شتثمرون من دولة الإمارات. واأخريا، لقد اأردنا 
ن�شتعر�س جهودنا يف جعل منونا القت�شادي  اأن 

قيم  ا���ش��ت��ع��را���س  "فر�شة  اأ����ش���اف:  م�شتداما". 
دب��ي، يف دولة  بلدنا وطموحاته وق��درات��ه، هنا يف 
بنينا  التي  ال�شديقة  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
ال�شنوات  بعناية وجد طوال  معها عالقات طّيبة 
املا�شية، والتي نعتز معها بقيم ال�شالم والت�شامح 
�شعادة  ه��ي م�شدر  ال��ث��ق��ايف،  وال��ت��ع��دد  والن��ف��ت��اح 
الحتفال  برنامج  ب��داأ  لنا جميعا".   وفخر كبري 
ال���ي���وم يف ج��ن��اح اجل��ب��ل الأ�����ش����ود، ح��ي��ث �شّلطت 
الأ�شود  اجل��ب��ل  يف  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����ش��ي��اح��ة  منظمة 
للبالد  امل��ذه��ل��ة  الطبيعية  امل�����وارد  ع��ل��ى  ال�����ش��وء 

هدف  على  التاأكيد  مت  كما  امل��زده��رة؛  وال�شياحة 
ال�شرق  مع  عالقتها  على  بناء  يف  الأ���ش��ود  اجلبل 
املنطقة  ال��زوار من  املزيد من  وت�شجيع  الأو�شط 
لتجربة جمالها الطبيعي املذهل. وقدمت فرقة 
للجبل  الأ���ش��ل��ي  )ال���ش��م  غ���ورا  ك��رن��ا  الفولكلور 
الو�شل؛  �شاحة  يف  مبهرا  ثقافيا  اأداء  الأ����ش���ود( 
وعر�شت الفرقة تراث اجلبل الأ�شود الالمع من 
الرق�س ال�شعبي واملو�شيقى والأزياء مع جمموعة 
خمتارة من الأغاين التقليدية التي تفخر الفرقة 

باأنها احتفظت بها لالأجيال القادمة.

املك�شيك تقدم عر�شا مو�شيقيا فريدا على م�شرح دبي ميلينيوم

الكويتيان مطرف املطرف واآالء الهندي �شمن جنوم اأم�شيات جل�شات  يف اإك�شبو 2020 دبي �شركات نا�شئة تتناف�ص يف هاكاثون �شل�شلة عامل امل�شتقبل 
لنظام مايند�شفري من �شيمن�ص يف اإك�شبو 2020 دبي

•• دبي–  الفجر

ا�شتمتع زوار اإك�شبو 2020 دبي بال�شوت املذهل 
برفقة  كات�شارافا،  م��اري��ا  املك�شيكية  لل�شوبرانو 
دوران،  اأرجنتني  اأي�شا  املك�شيكية  البيانو  عازفة 

على م�شرح دبي ميلينيوم.
عدد  يف  رئي�شية  غنائية  اأدوارا  كات�شارافا  اأّدت  
دار  ال�شهرية، مبا يف ذلك  الأوروب��ي��ة  امل�شارح  من 
�شكال  وم�شرح  غ��اردن  كوفنت  يف  امللكية  الأوب���را 
اإك�شبو  زوار  من  اجلمهور  وا�شتمتع  ميالنو.  دي 
كات�شارافا  مل��اري��ا  املبا�شر  بالغناء  دب��ي   2020

برفقة اأرجنتني دوران.

•• دبي– الفجر

الهندي،  واآلء  املطرف،  مطرف  النجمان  يعتلي 
من  املقبلة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  �شمن  ال��ي��وب��ي��ل،  من�شة 
اإك�شبو  يف  امل��ق��ام��ة  جل�شات"  "اأم�شيات  �شل�شلة 
ال�شاعة  مت��ام  ف��راي��ر،   9 ال��ي��وم  دب���ي،   2020
ترز  وال��ت��ي  الإم�����ارات،  بتوقيت  م�شاء   8:30

مواهب مهمة على م�شتوى املنطقة.
دولة  اللذان ولدا وترعرعا يف  النجمان،  ويتميز 
مطرف  ب��داأ  اإذ  املو�شيقية،  باإبداعتهما  الكويت، 
املطرف، وهو ابن املطرب يو�شف املطرف، الغناء 
يف �شن امل��راه��ق��ة اأم���ام اأ���ش��دق��ائ��ه، وم��ن ث��مَّ اأمام 
عام  ويف  اجل��م��اه��ريي��ة.  ق��اع��دت��ه  لُين�شئ  ال��ع��ام��ة 
الفنون  مهرجان  يف  الأول  باملركز  فاز   ،2013
املو�شيقية ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية؛ 
روتانا  ���ش��رك��ة  م��ع  ع��ق��دا  وق���ع   ،2014 ع���ام  ويف 

وتوزيعها؛  اأعماله  لإن��ت��اج  واملرئيات  لل�شوتيات 
ويف عام 2015، �شارك املمثالن فوؤاد علي، وهيا 
لأغنيته  مو�شيقي  فيديو  مقطع  يف  عبدال�شالم 
املو�شيقي  ا�شتعرا�س  يف  املطرف  ياأمل  "لبيه". 
الكويتية واخلليجية، ويوؤمن باأن اإك�شبو 2020 
وقال مطرف:  للفنانني.  يعد من�شة مهمة  دبي 
"اإن احلدث الدويل يقدم لونا فنيا من كل بلد. 
اإنها طريقة ي�شرية وجميلة للتعرف على ثقافة 

دول العامل عر احلدث الدويل".
واملطربة  املمثلة  اأجرتها  التي  الدرا�شات  ورّك��زت 
اآلء الهندي على التمثيل والإخراج، وقد ا�شتهلت 
م���ن خالل   2014 ع����ام  امل��ه��ن��ي��ة يف  م�����ش��ريت��ه��ا 
ومنذ  التجنيد".  "عودة  م�شرحية  يف  م�شاركتها 
نع مكانة يف م�شقط  ذل��ك احل��ني، متكنت من �شُ
العديد  يف  اخلليج،  دول  و�شائر  الكويت،  راأ�شها 
م���ن الأف�������الم، وم����ن ث����ّم ت��وّج��ه��ت ���ش��وب اللون 

الغنائي من خالل اأغانيها "يا وليدي"، و"حمد 
 ،2017 دي�����ش��م��ر  ويف  يحلم".  و"ل  يحبك"، 
قدمت اأداءا غنائيا مهما مل�شريتها يف حفل افتتاح 
كاأ�س اخلليج العربي الثالث والع�شرين مب�شاركة 
القادر  عبد  الكرمي  وعبد  �شعيل،  نبيل  املطربني 
مو�شيقاها  ال��ه��ن��دي  وت�����ش��ف  امل�����ش��ب��اح.  وحم��م��د 
حتر�س  والتي  اخل��ا���س،  �شوتها  عن  تعر  باأنها 
دبي.   2020 اإك�شبو  جمهور  مع  م�شاركته  على 
للفنانني  تتيح  اإك�شبو  يف  امل�شاركة  "اإن  وق��ال��ت: 
وتعك�س  خم��ت��ل��ف��ة،  بجن�شيات  م��ب��ا���ش��را  ات�����ش��ال 

طريقة جديدة للو�شول اإىل العامل".
التي  ال�����ش��ه��ري��ة،  جل�شات"  "اأم�شيات  وت����اأت����ي 
واخلليجية  العربية  امل��واه��ب  بع�س  ت�شتعر�س 
مو�شيقية  ح��ف��الت  ث��وب  يف  املنطقة،  يف  ال��رائ��دة 
�شاخبة يحيها نخبة من اأملع الفنانني اخلليجيني، 

واأثبتت جناحاً كبرياً لدى الزوار.

•• دبي – الفجر

يف  دول  ثماين  من  نا�شئة  �شركات  ع�شر  تتناف�س 
حتدي هاكاثون ل� "�شل�شلة عامل امل�شتقبل لنظام 
اأربعة  مل���دة  وذل���ك  �شيمن�س"،  م��ن  مايند�شفري 
 2020 اإك�شبو  يف  للمعار�س  دب��ي  مب��رك��ز  اأي���ام 
دبي، كجزء من مبادرة �شيمن�س حللول جماعية 
"اأكرث ذكاًء واأكرث مالءمة للعي�س  العامل  جلعل 
"مايند�شفري"  وت��ط��ب��ي��ق  ا�شتدامة".  واأك������رث 
الرائد ل�شيمن�س هو عبارة عن منظومة �شحابية 
تتيح  الأ���ش��ي��اء،  لإن��رتن��ت  الت�شغيلية  للعمليات 
ات��خ��اذ اإج������راءات ذك��ي��ة ت�����ش��اع��د اإك�����ش��ب��و 2020 
و�شمان  الطاقة،  ا�شتهالك  يف  التحكم  على  دبي 

راح���ة و���ش��الم��ة م��الي��ني ال����زوار. ت��ه��دف �شل�شلة 
يف  "التغيري  اإل���ه���ام  اإىل  اأي�����ش��ا  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  ع���امل 
العامل لالأف�شل" عر جمموعة من ور�س العمل 
ال��ت��ي تعقدها  ال��ه��اك��اث��ون  وال���ن���دوات وج��ل�����ش��ات 
يف  ال�����ش��ري��ك  �شيمن�س،  ���ش��رك��ة  وت��ع��ق��د  �شيمن�س. 
 2020 لإك�شبو  التحتية  البنية  رقمنة  جم��ال 
اإك�شبو  ب��داي��ة  منذ  الهاكاثونات  ه��ذه  مثل  دب��ي، 
2020 دبي، كجزء من الفعاليات رفيعة امل�شتوى 
ال�شوء  الهاكاثونات  و�شلطت  املفتوح.  لالبتكار 
على الركائز اخلم�س التي حترك املدن احلديثة: 
واملياه،  وال�����ش��ن��اع��ة  وال��ت��ن��ق��ل  وال��ط��اق��ة  امل���ب���اين 
البيانات  وا�شتخدام  الأ���ش��ي��اء،  باإنرتنت  وربطها 

الناجتة بطريقة ذكية و�شاملة. 

تناولت جل�شة اليوم الأحد، ال�شاد�س من فراير، 
م��و���ش��وع ال�����ش��ن��اع��ة. وت��ت��م��ح��ور الأي�����ام الثالثة 
وال��ت��وج��ي��ه، ح��ي��ث تعمل  ال��رتم��ي��ز  الأوىل ح���ول 
النهائية  وال���ع���رو����س  ت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا  ع��ل��ى  ال���ف���رق 
حيث  اجل��اري،  فراير  من  التا�شع  ليوم  متهيدا 

�شيتحدد الفائز النهائي.
و�شي�شت�شيف "مركز جتربة �شيمن�س" يف "مركز 
ال�شركاء" يف اإك�شبو 2020 دبي العر�س النهائي، 
اإن  لينكد  ع��ر  م��ب��ا���ش��رة  التغطية  �شتبث  ح��ي��ث 

واملوقع الإلكرتوين ل�شركة �شيمن�س.
وميثل موقع اإك�شبو 2020 دبي منوذجا للمدن 
املت�شلة  التحتية  بنيته  بف�شل  العاملية  الذكية 

بالكامل بتقنيات �شيمن�س الرقمية.
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اأورك�شرتا الفردو�ص واأنو�شكا �شنكار ميّدان ج�شورا لتوا�شل احل�شارات عرب املو�شيقى يف حفل عاملي

جناح �شلوفينيا يف اإك�شبو 2020 دبي يربز االهتمام برتبية النحل وفوائد الع�شل 

اأعمال فنية تقدم جتارب علمية ملواجهة الوباء �شمن معر�ص اليون�شكو يف اإك�شبو 2020

2020 اإك�شبو  يف  جتربتها  ميكنك  العامل  اأنحاء  جميع  من  حلويات   10 اأقل..  اأو  درهما   25

•• دبي– الفجر 

�شنكار  اأنو�شكا  والفنانة  ال��ف��ردو���س  اأورك�����ش��رتا  م��دت 
ج�شورا مو�شيقية للتوا�شل احل�شاري عر حفل مميز 
زّوار  دب��ي   2020 اإك�شبو  يف  اليوبيل  م�شرح  يف  جمع 

احلدث الدويل من خمتلف اجلن�شيات.
مو�شيقية  مقطوعات  ال��ف��ردو���س  اأورك�����ش��رتا  وق��دم��ت 
ع��رب��ي��ة ���ش��ه��رية م��ث��ل )ان����ت ع��م��ري( ل��ك��وك��ب ال�شرق 

اأن��دل�����ش��ي )مل���ا ب���دا يتثنى(  اأم ك��ل��ث��وم وم��و���ش��ح ت��راث��ي 
ومقطوعات اأخرى عاملية منها )ذا بيل اأف نوتردام(.  

املو�شيقية  ال�شيتار  اآلة  عازفة  �شنكار  اأنو�شكا  وجل�شت 
�شاهرة، حيث  اأج��واء  امل�شرح يف  على م�شطبة يف قلب 
املو�شيقية، ومنها )ترافلز(  اأجمل مقطوعاتها  عزفت 
الفردو�س  اأورك�����ش��رتا  مب�شاركة  غ��ول��د(،  اأوف  و)لن��د 
جن�شية   23 م��ن  ع��ازف��ة   50 م��ن  امل��وؤل��ف��ة  الن�شائية 
توليفة  الأورك�شرتا  وقدمت  املو�شيقى.  حب  جمعهن 

اأنو�شكا  اجل��م��ه��ور.  م�شاعر  األ��ه��ب��ت  عاملية  مو�شيقية 
�شنكار هي منتجة وملحنة ونا�شطة من اأ�شول هندية؛ 
وهي املراأة الأوىل والأ�شغر �شنا التي حت�شل على درع 
جمل�س العموم الريطاين. اأي�شا، ُر�شّحت �شنكار  �شبع 
مرات لنيل جوائز غرامي، وكانت اأول مو�شيقية هندية 
حفل  يف  ُمقّدمة  وتكون  مبا�شرا  عر�شا  حُتيي  الأ�شل 
اجلوائز. وتعتر اأنو�شكا �شنكار عازفة ال�شيتار الأوىل 
العاملي  ال�شيتار  ع��ازف  اأبيها،  اإرث  وحاملة  العامل  يف 

امل�شارح  خ�شبات  اعتلت  وق��د  �شنكار؛  رايف  الأ���ش��ط��ورة 
رفقة عدد كبري من جنوم املو�شيقى يف العامل، بينهم 
هانكوك،  وهريبي  �شيموين،  ونينا  وم��ادون��ا،  �شتينغ، 
واإلتون جون، وبيرت غابرييل، وجامي�س تايلور؛ وقد 
ارتقت باأدائها لت�شبح واحدة من كبار جنوم املو�شيقى 
اأورك�شرتا  ف��رق��ة  تقيم  اأن  امل��رت��ق��ب  وم��ن  ال��ع��امل.  يف 
الفردو�س حفال مميزا يف متام ال�شاعة ال�شابعة م�شاء 

على م�شرح اليوبيل يوم اجلمعة، 25 فراير،.

•• دبي – الفجر

وفّكر  النحل  التفكري يف  "دع عنك  عن مقولة  بعيداً 
 2020 اإك�شبو  يف  �شلوفينيا  جناح  يرز  الع�شل"،  يف 
دبي للعامل مدى اجتهاد هذه احل�شرات الذكية لتقدم 
الغذاء  اإن��ت��اج��ه��ا  اأك���رث م��ن جم��رد  امل��ع��ج��زات ملحبيها 

امللكي الغني بالفوائد والفيتامينات. 
ويف حني اأن �شلوفينيا قد ل تكون الدولة الأوىل التي 
ُتعد  اأنها  اإل  بالنحل،  يتعلق  ما  يف  ذهنك  اإىل  تتبادر 
باحل�شرات  مليئة  خلية   170،000 لنحو  موطنا 
ُمرّبي   100،000 عن  ف�شال  كلل،  دون  تعمل  التي 
نحل، وتدرك اأنها متثل جزءا مهما من الطبيعة التي 

نحتاج اإىل حمايتها والتعلم منها. 
ال����واق����ع يف منطقة  ���ش��ل��وف��ي��ن��ي��ا  ���م ج���ن���اح  ���مِّ وق����د ����شُ
ويركز  عائمة،  خ�شراء  واح��ة  هيئة  على  ال�شتدامة 
على عالقة هذا البلد بالنحل يف ما يتعلق بالطبيعة 

والبيئة.
التي  اللقطات  �شمن  املتحدثني  م��ن  واح���د  واأع��ل��ن 
ع��ل��ى حق،  دائ��م��ا  "الطبيعة  ب���اأن  ُت��ع��ر���س يف اجل��ن��اح 
العمل"،  املف�شل يف  النحلة �شريكنا  وهي ذكية، وتعد 

وتاأكيدا على اأن هذا البلد باأ�شره ُيقّدر النحل ودوره، 
البلد، تخر  لثقافة  ر�شمي  رم��زا غري  اأ�شحى  ال��ذي 
اآخر  يوجد مكان  "ل  باأنه  ال��زوار  الرواية  اأي�شا هذه 

حيث ُيعامل فيه موتاهم بهذا القدر من الحرتام".

وي��ع��د ال��ن��ح��ل م�������ش���وؤول ع���ن احل���ف���اظ ع���ن التوازن 
الع�شل  يُرز  حيث  البيولوجي،  والتنوع  الإيكولوجي 
على راأ�س امل�شادر الغذائية امل�شوؤول عنها، اإذ ُي�شهم يف 
الكوكب على  ال��ع��امل، حيث يعتمد ثلث غ��ذاء  اإط��ع��ام 

النحل من اأجل تلقيح فعال.
ويعتر النحل ال�شلوفيني من نوع الكرينويل، وُيعتقد 
ال��ع��امل، حيث  يف  واجتهادا  الأك��رث عمال  النحل  باأنه 
ق تقارب 200،000  تطري النحالت م�شافة ل ُت�شدَّ
كيلومرتا وتزور اأكرث من اأربعة ماليني زهرة ل�شنع 

كيلوغرام واحد من الع�شل.
وقد اقرتحت �شلوفينيا فكرة الحتفال باليوم العاملي 
الفكرة  تبنت  التي  املتحدة،  الأمم  هيئة  على  للنحل 
 20 يف  الأول  ال�شنوي  باليوم  واح��ُت��ف��ل  واعتمدتها، 
2018، حيث تتمتع هذه الدولة باأعلى كثافة  مايو 
وتوفر  اأوروب�����ا،  اأرج����اء  يف  م��رب��ع  كيلومرت  لكل  نحل 
جميع  يف  املنت�شرة  الفريدة  التقليدية  النحل  خاليا 

اأنحاء الريف م�شاهد مبهرة للعيان. 
اأي�����ش��ا "�شياحة  ُت�����ش��م��ى  واأ���ش��ب��ح��ت ���ش��ي��اح��ة ال��ن��ح��ل، 
النحل"، جزءا مهما من �شناعة ال�شياحة يف �شلوفينيا، 
وميكن اأن ت�شمل الرحالت ال�شياحية اإليها ال�شتمتاع 
بكل �شيء بدءا من جتارب طالء اخلاليا اإىل النوم يف 
هياكل ت�شبه ُع�س النحل "قر�س الع�شل" اأو ال�شتمتاع 
وهو  ليوبليانا،  يف  باث" امل��وج��ود  "بي  النحل  مب�شار 

�شل�شلة تعليمية تو�شح اأهمية النحل.

•• دبي– الفجر

اأعمال فنية لعاملات تعك�س  2020 دبي  اإك�شبو  ُتعر�س الآن يف 
انطالق  ق��ب��ي��ل  كوفيد19-  جل��ائ��ح��ة  ال��ت�����ش��دي  يف  جت��ارب��ه��ن 
املقرر،  العلوم  والفتاة يف ميدان  للمراأة  ال��دويل  اليوم  فعاليات 

واإقامته يوم 11 فراير اجلاري.
وحتت عنوان "املرونة الإبداعية"، يرى معر�س منظمة الأمم 
"العاملات   اأن  )اليون�شكو(  والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة 
الفنانات" يقّدمن خري دليل على كيفية حتوير جائحة كوفيد-
والت�شوير  الر�شم،  عر  واملجتمعات،  الب�شري  للتفاعل   19
والنق�س،  ال��ق��وال��ب،  وطباعة  الرقمي،  والر�شم  ال��ف��وت��وغ��رايف، 

والكرو�شيه، والأفالم ال�شينمائية.
وي�����ش��م امل��ع��ر���س م��ق��ت��ط��ف��ات م��ق��دم��ة م���ن ج��ان��ب 54 اإم����راة 
ال��ع��امل، منهن  اأرج���اء  �شتى  م��ن  ال�ّشنية  الأع��م��ار  م��ن خمتلف 

"الأحياء  ميكروبيولوجيا  واأخ�شائيات  اأع�����ش��اب،  اأخ�شائيات 
الدقيقة"، وطبيبات، وممر�شات، وطالبات كلية طب، وباحثات، 

واأخ�شائيات توا�شل علمي، ومهند�شات وعاملات ريا�شيات.
 ،2021 اأكتوبر  اأعقاب انطالق فعالياته يف باري�س خالل  ويف 
اأ�شبح بالإمكان للجميع الطالع على فعاليات املرونة الإبداعية 
عر #UNHub "ملتقى الأمم املتحدة" الواقع يف منطقة 
و�شيكون  اجل���اري.  فراير   24-7 من  الفرتة  خ��الل  الفر�س 
املعر�س متاحا اأي�شا عر ملتقى الإن�شان وكوكب الأر�س، 11 
فراير اجلاري، يف اإطار برنامج متنوع لأن�شطة وفعاليات اليوم 
 2020 اإك�شبو  م��ن  العلوم  م��ي��دان  يف  والفتاة  للمراأة  ال���دويل 
دبي. ويهدف اليوم الدويل للمراأة والفتاة يف ميدان العلوم اإىل 
للمراأة  وامل�شاركة فيها  العلوم  اإىل  وع��ادل  حتقيق و�شول كامل 
والفتاة على حد �شواء، وموا�شلة حتقيق امل�شاواة بني اجلن�شني، 

ومتكني املراأة والفتاة.

•• دبي – الفجر

لي�س هناك اأف�شل من قطعة حلوى بعد وجبة طعام، 
اأو تناولها وحدها لتجديد الن�شاط واحليوية. ولهذا 
يوفر اإك�شبو 2020 دبي لزواره خيارات ل ح�شر لها 
ف�شواء  احل��ل��وي��ات.  لع�شاق  املختلفة  الأذواق  لإر���ش��اء 
كنت ب�شحبة اأطفالك اأو مبفردك، ميكنك ال�شتمتاع 
مبجموعة خمتارة من الكعك والب�شكويت والوجبات 
اأنحاء العامل، وباأ�شعار يف  احللوة اخلفيفة من جميع 

املتناول.
ي��ل��ي ع�����ش��رة خ��ي��ارات مم��ي��زة للحلوى ميكنك  وف��ي��م��ا 
 25 مقابل  دب��ي   2020 اإك�شبو  يف  عليها  احل�شول 

درهما اإماراتيا اأو اأقل.
لني   ملبورن  يف  الالمينغتون  حلوى   .1

اأ�شرتاليا  امل��ت��اح��ة يف ج��ن��اح  ال��وج��ب��ات اخل��ف��ي��ف��ة  م��ن 
يحلو  التي  ال�شهرية  الأ�شرتالية  الالمينغتون  حلوى 
موطنها  ب�شاأن  اجلدل  والنيوزيلنديني  لالأ�شرتاليني 
الأ���ش��ل��ي. وب�����ش��رف ال��ن��ظ��ر ع��ن م��ك��ان ن�����ش��اأت��ه��ا، فاإن 
لذيذ  وم��زي��ج  ك��ب��رية  قطعة  ع��ن  ع��ب��ارة  الالمينغتون 
من  خارجية  بطبقة  املغطى  الإ�شفنجي  الكيك  م��ن 

ال�شوكولتة وجوز الهند املب�شور.
كولفيلي�شو�س   يف  كولفي  اأ�شابع   .2

هل تبحث عن حلوى لذيذة متنح �شعورا بالرتطيب 
والنتعا�س اأثناء احلركة؟ جرب اآي�س كرمي كولفي املعد 
ة  على الطريقة الهندية، والذي يقدم يف �شورة ما�شّ
طويلة ورقيقة على ع�شا خ�شبية. ويف كولفيلي�شو�س، 
املوجود مقابل جناح اجلزائر، ميكنك احل�شول على 
متنوعة  بنكهات  الكرميية  احل��ل��وى  م��ن  امل��زي��ج  ه��ذا 
مثل املاجنو والف�شتق وال�شوكولتة والورد. ول تفّوت 
فر�شة ال�شتمتاع بخ�شالت الزعفران الرقيقة داخل 
الذي  العطري  الزعفران  كولفي  وبخا�شة  احللوى، 

يعد ال�شفقة الأف�شل.
كافيه   واكاب  باي  كوب  يف  الكعك   .3

عندما يحني الوقت لتناول القهوة وقليل من احللوى 
باي  "كوب  �شوى  خيار  اأمامك  فلي�س  مميز،  مكان  يف 
املقهى،  ه��ذا  يف  الفر�شان.  حديقة  يف  كافيه"  واك���وب 

ميكنك اأن ت�شتمتع بفنجان القهوة الإماراتية اخلا�شة 
ذات الرائحة العطرية مع اإ�شافة الزعفران امل�شتوحى 
من املنطقة اأو قطع من كعك التمر، اأو ميكنك تناول 

قطعة كعك "ريد فيلفيت" ذات املذاق الرائع.
كوكي   فلوزي  يف  نباتية  كعكة   .4

2020 دبي بجميع زواره على اختالف  اإك�شبو  يهتم 
يحتاجون  النباتيني  الأ�شخا�س  لأن  نظرا  اأذواق��ه��م، 
ك��ذل��ك اإىل اأط��ع��م��ة ج��دي��دة وغ���ري م��األ��وف��ة. ميكنك 
احل�����ش��ول ع��ل��ى وج���ب���ة خ��ف��ي��ف��ة ح���ل���وة م���ن "فلوزي 
يقدم  وال����ذي  ال���ش��ت��دام��ة،  ج��ن��اح   - ت����رّيا  كوكي" يف 
"بح�شوات" نباتية خال�شة، حتتوي على زبدة  كعكات 
وال�شوكولتة  التوت  اململوءة مبربى  ال�شوداين  الفول 
ال�شوكولتة  وق��ط��ع  ب��احل��ل��ي��ب  وال��غ��ن��ي��ة  امل��ق��رم�����ش��ة، 
واإ�شافات  غانات�شي  ال�����ش��وك��ولت��ة  وك��رمي��ة  ال��داك��ن��ة 

اأخرى.
تيبل   تو  فارم  باي  كافيه  اأِلف  يف  كيك  لوف   .5

يعد املقهى املوجود يف اأِلف - جناح التنقل مكانا مميزا 
 17 باأ�شعار معقولة. ففي مقابل  امل�شاء  �شاي  لتناول 
درهما اإماراتيا فقط، باإمكانك احل�شول على �شندوق 
م�شاركتها  ميكنك  �شرائح  ثالث  مع  كيك  اللوف  من 
فح�شب،  اإ�شفنجية  كعكة  ه���ذه  ولي�شت  غ���ريك.  م��ع 
النكهات  من  كامل  عامل  ا�شتك�شاف  لك  تتيح  اإنها  بل 
املتميزة وخيارات متنوعة للكيك مثل كيك الرتقال 
فروت  واجلريب  اليقطني  وكيك  غ��ري؛  اإي��رل  و�شاي 

والكراميل اململح؛ وكيك الهيل وجوز الهند.
باتي�شريي   ل  يف  الكروا�شان   .6

مينحك هذا املقهى املوجود مبنطقة ال�شتدامة متعة 
الكروا�شان  من  ولذيذة  فريدة  ت�شكيلة  يف  النغما�س 
بتذوقه  ي�شتلذ  اأن  قبل  عيناك  ب��روؤي��ت��ه  ت�شتلُذ  ال��ت��ي 
التوت  كروا�شان  بني  الت�شكيلة  ه��ذه  وتتنوع  ل�شانك. 
الوردي الفاحت، والكروا�شان املغطى بقطع الب�شكويت 
اأق���ل م��ق��دار من  اإذا ك��ن��ت تبحث ع��ن  اأم���ا  والأوري������و. 
الدونات  كعكة  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  فيمكنك  احل��ل��وي��ات، 
ال�شغرية بح�شوة التفاح اأو التوت مقابل اأربعة دراهم 

فقط.
الن�شيم   جمل�س  مقهى  يف  الإبل  لنب   .7

فلي�س  ف��ري��دة،  اإم��ارات��ي��ة  جتربة  اإىل  تتطلع  كنت  اإذا 
ت�شّنعها  ال��ت��ي  الإب����ل  حليب  منتجات  ���ش��وى  اأم��ام��ك 
مزرعتها  من  جتلبها  اأن  بعد  الإماراتية  ال�شركة  هذا 
على  م�شممة  مقاعد  يف  تامة  براحة  اجل�س  املحلية. 
املنع�س  مب�شروبك  وا�شتمتع  "املجل�س" العربي  طراز 
اأو بنكهة  ن��ك��ه��ات  ب���دون  اإم���ا  ال��ب��ارد  م��ن حليب الإب����ل 
من  الفراولة.  اأو  الزعفران  اأو  التمر  اأو  ال�شوكولتة 
ن�شبة  الإب��ل يحتوي بطبيعته على  اأن حليب  املعروف 
عالية من الفيتامينات واملعادن املغذية التي ل تتوفر 
اأن ت�شعر بالر�شا  يف حليب الأبقار، لذا، ميكنك حتى 

واأنت تتناول هذا امل�شروب احللو اأي�شا.
بجناح  م���ارك���ت  ���ش��ك��اي  يف  ك���اي���ا  ب���زب���دة  ف�����ش��ار   .8

�شنغافورة  
ما اأن ت�شل اإىل قمة جناح �شنغافورة املزدان بالأ�شجار 
اخلفيفة  ال��وج��ب��ات  بع�س  ت��ن��اول  ميكنك  اخل�����ش��راء، 
اإعداد  يتم  حيث  العلوي،  بالطابق  املوجود  املقهى  يف 
بالزبدة،  امل�شنوع  املحم�س  كايا  خبز  مب��ذاق  الف�شار 
وهو عن�شر رئي�شي على مائدة الإفطار يف �شنغافورة 
تعرف  والتي  والبي�س  الهند  ج��وز  مربى  من  ُي�شنع 
الف�شار،  تناول  اإمكانية  املكان  لك  يتيح  "كايا".  با�شم 

 2020 اإك�شبو  يف  اخل��الب��ة  باملناظر  ت�شتمتع  بينما 
من  امل�شنوع  التقليدي  املثلج  ال�شاي  جانب  اإىل  دب��ي، 

احلليب املكثف.
للمخبوزات   اأهيد  بريد  مدر�شة  يف  الدونات  كعك   .9
من موقعه مبنطقة التنقل، مينح هذا املخر ذو الأداء 
يوم  كل  متنوعة  خيارات  ال��دون��ات  كعك  ع�شاق  الفني 
من خالل قائمة ثرّية ومبتكرة من نكهات الدونات. 
اململوءة  "الكال�شيكية"  ال���دون���ات  اخ��ت��ي��ار  ب��اإم��ك��ان��ك 
بح�شوة كا�شرتد بالفانيليا، اأو طلب الدونات "الرية" 
بطعم ت�شيز كيك الك�شم�س الأ�شود، اأو كراميل البحر 

اململح مع قر�س الع�شل.
فرا�س   حلويات  يف  الكنافة   .10

منطقة  يف  ال��ك��ائ��ن  فرا�س"،  "حلويات  م��ت��ج��ر  ي��ع��د 
ال�شرق  مبنطقة  للحلويات  حقيقية  اأيقونة  التنقل، 
امل����ذاق من  ب���اإع���داد ك��ن��اف��ة رائ��ع��ة  الأو����ش���ط، وي�شتهر 
اأنحاء دولة الإمارات،  املن�شرة يف جميع  خالل فروعه 
 2020 اإك�شبو  اإىل فرعه احلايل يف موقع  بالإ�شافة 
اللذيذ من  امل��زي��ج  ه��ذا  تفوت فر�شة جتربة  دب��ي. ل 
ال�شعريية املقرم�شة واجلنب الكرميي الطازج والقْطر 

الذي يحبه اجلميع يف املنطقة.

اجلناح ال�شوي�شري يعالج حتديات ال�شحة العامة 
خالل اأ�شبوع ال�شحة واللياقة يف  اإك�شبو 2020 دبي 

•• دبي - الفجر

اخ��ُت��ت��م��ت ف��ع��ال��ي��ات اأ���ش��ب��وع ال�����ش��ح��ة وال��ل��ي��اق��ة يف اجل��ن��اح ال�����ش��وي�����ش��ري يف 
املبتكرة  املبادرات  باأهمية  اخلراء  من  بتو�شيات  دبي"،   2020 "اإك�شبو 
�شوء  يف  العامة  بال�شحة  املتعلقة  املخاوف  تزايد  معاجلة  يف  وامل�شتدامة 
خالل  املتحدثني  قائمة  وت�شمنت  امل��ت�����ش��ارع.   العاملي  احل�شري  التو�شع 
لل�شحة  ال�شوي�شرية  املدر�شة  "نينو كونزيل"، مدير  الروف�شور  الفعالية 
امللك عبد  "كارلو�س دوارتي" من جامعة  العامة )SSPH+(، والدكتور 
النظر  وناق�س اخلراء موا�شيع خمتلفة، كوجهات  والتقنية.  للعلوم  اهلل 
املهنيني  يف  النق�س  ال�شحية،  وال�شيخوخة  الغذائية  احلمية  التطويرية، 

مبجال الرعاية ال�شحية، اإىل جانب موا�شيع املياه وال�شرف ال�شحي.
"اإك�شبو  يف  ال�شوي�شري  للجناح  ال��ع��ام  املفو�س  �شالت�شلي،  مانويل  وق��ال 
اأجيال  اإىل  بحاجة  العامل  اأن  على  الت�شديد  من  "لبد  دبي":   2020
وعلماء ومواطنني ملتزمني يف املرحلة املقبلة، ي�شاركون بن�شاط واإخال�س 

يف ابتكار حلول م�شتدامة للم�شكالت الراهنة وامل�شتقبلية". 
وم���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ال�شيد دان��ت��ي لري��ن��ي، م��دي��ر امل�����ش��روع��ات ل���دى �شبكة 
�شيعي�س   ،2050 العام  "بحلول  ال�شوي�شري:  اجلناح  يف  "�شوي�شنيك�س" 
اأكرث من ثلثي �شكان العامل اأو ما ن�شبته 68 % منهم يف مناطق ح�شرية، 
قبل  من  رئي�شية  مبادرات  تبني  ي�شتوجب  لذلك،  املتحدة.  الأمم  بح�شب 
ال�شحة  على  احلفاظ  ل�شمان  احلكومات،  ذل��ك  يف  مبا  املعنية،  الأط���راف 
الت�شورات  و�شع  من مرحلة  ب��دءاً  ال�شعبية  القاعدة  العامة على م�شتوى 

لل�شيا�شات ال�شرتاتيجية وو�شوًل اإىل تنفيذها على اأر�س الواقع". 
وخالل فعاليات اأ�شبوع ال�شحة واللياقة، قال م�شاركون من �شوي�شرا ودولة 
تنموية  �شيا�شات  بتنفيذ  تقوم احلكومات  اأن  ال�شروري  اإن��ه من  الإم��ارات 
مل�شاعدة  املتحدة  امل�شتدامة لالأمم  التنمية  اأه��داف  تتما�شى مع  م�شتدامة 
النا�س على عي�س حياة �شحية وم�شتدامة، مبا يتما�شى مع م�شلحة الكوكب 
واحلياة على الأر�س.  واأكدت املناق�شات متعددة التخ�ش�شات التي ُنظمت 
خالل اأ�شبوع ال�شحة واللياقة على اأن التحديات والفر�س لتعزيز ال�شحة 
و�شع  خ��الل  م��ن  ُت��ع��اَل��ج  اأن  يجب  احل�شرية  املناطق  يف  العامة  واللياقة 
مفاهيم للمدن الذكية واملواطنة الرقمية.  ويف هذا ال�شياق، اأبرزت جملة 
"The Frontiers for Young Minds"، التي مت ا�شتعرا�شها 
يف اجلناح، وهي جملة علمية تتيح الفر�شة لأطفال املدار�س ملراجعة املقالت 
العلمية التي يكتبها نخبة من العلماء املتميزين، كيف ميكن للعلم ال�شليم 
اأن يقود لعي�س حياة �شحية على كوكب �شحي.  وتعد املدر�شة ال�شوي�شرية 
اأ�شبوع  خ��الل  الفعاليات  اإدارة  توّلت  التي   ،)+SSHP( العامة  لل�شحة 
التي  ال�شوي�شرية  للجامعات  الرائدة  املوؤ�ش�شات  اإح��دى  واللياقة،  ال�شحة 
جتمع كلية علوم ال�شحة العامة امل�شرتكة بني اجلامعات واملرتبطة ب� 12 
اأي�شاً  العامة"  لل�شحة  ال�شوي�شرية  "املدر�شة  وتعتر  �شوي�شرية.  جامعة 
ما  اجلامعي  والبحث  للتعليم  بالرتويج  املعنية  للتن�شيق  الوطنية  الهيئة 

بعد التخرج يف جمال ال�شحة العامة.

خيارات متنوعة لتناول الَع�َشاء مع االأهل واالأحبة يف 
اإك�شبو 2020 دبي خالل فرباير مبنا�شبة عيد احلب

•• دبي– الفجر

دبي   2020 اإك�شبو  زوار  بو�شع  �شيكون  وامل���رح،  باحلب  مليئة  اأج���واء  يف 
ال�شتمتاع هذا ال�شهر بالعديد من خيارات تناول الَع�َشاء املميزة والعرو�س 
التي ل ميكن تفويتها مبنا�شبة عيد احلب، الذي يحتفل به العامل يف 14 
فراير من كل عام. و�شيكون الحتفال بهذه املنا�شبة يف اإك�شبو 2020 دبي 
هذا ال�شهر فر�شة منا�شبة مل�شاركة الأهل والأحبة اأ�شعد واأجمل اللحظات 
يف موقع احلدث الدويل، عر عدد كبري من خيارات تناول الع�شاء، ومن 

بينها "الع�شاء يف ال�شماء".
اإك�شبو  يف  الطعام  مهرجان  انطالق  مع  احلب  بعيد  الحتفال  و�شيتزامن 
2020 دبي، حيث العرو�س الرائعة لع�شاق الطعام، والتي �شت�شتمر حتى 
27 فراير  14 اإىل  اأ�شبوع املطاعم يف الفرتة من  �شهر مار�س. و�شيكون 
اأي�شا  2020 دبي؛ ُي�شاف اإىل هذا  اإك�شبو  جزءا من مهرجان الطعام يف 
مار�س،  من  ال�شاد�س  حتى  فراير   18 من  الفرتة  يف  ال�شواء،  مهرجان 

و"الع�شاء حول العامل" يف الفرتة من 21 فراير حتى 13 مار�س. 
نادي 2020 من اإعمار

ال�شاي  ل��ت��ن��اول  امل�����ش��اء فر�شة  ف��رتة  اإع��م��ار يف  م��ن   2020 ن���ادي  �شيقدم 
اأطباق،  اأرب��ع��ة  م��ن  م��وؤل��ف  روم��ان�����ش��ي  ع�����ش��اء  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ل�شخ�شني، 
وال�شتمتاع باملناظر اخلالبة يف موقع احلدث الدويل، حيث تطل املنطقة 
الداخلية وال�شرفة املفتوحة مبا�شرة على �شاحة الو�شل من جانب، وعلى 
جناح اململكة العربية ال�شعودية املبهر من اجلانب الآخر. و�شيبداأ �شيوف 
الَع�َشاء تناول مقّبالت البطيخ املُتبَّل، يليها ح�شاء البازلء واجلنب، وواحد 
من خياَري كونفيت ال�شلمون اأو كريب الفطر للطبق الرئي�شي، وكا�شرتد 

الفانيليا بالفراولة للتحلية.
اأدريفت برغر 

هذا ال�شهر، �شريفع اأدريفت من حرارة الأجواء مع اإطالق برغر "ه.و.ت"، 
اأكرث برغر حار  يف قائمة طعامه حتى الآن، والذي �شيكون متوفرا حتى 
ومقرم�س،  مقلي  )هالبينو(  حار  فلفل  مع  الرغر  م  �شُيقدَّ مار�س.   31
ومايونيز �شيبوتل، وجبنة بير جاك. ويوجد كذلك طبق جانبي يحتوي 

على �شل�شة حارة جدا لإ�شافة املزيد من املذاق احلار على الطعام.
الكيبولن - �شالة الطعام الأفريقية

اإىل   1 املتاحة من  الكيبولن،  حتتفل قائمة طعام عيد احلب اخلا�شة يف 
طبق  مثل  فاخرة،  اأطباق  تقدمي  عر  احلب  عيد  مبو�شم  فراير،   14
"�شيمبي تاكو" املكون من �شرائح حلم م�شوّية على نار هادئة، وطبق قطع 
اللذيذة من  ال�شوكولتة املطحونة  حلم ال�شاأن بق�شور الأع�شاب، وحلوى 

نيانغبو مع كاراميل التونكا، و�شابليه الفانيليا املدّخن.
بارون

ت�شم قائمة الطعام احل�شرية ل�شخ�شني يف مطعم بارون، يوم 14 فراير، 
كينغ  وامل�شروم  الكرنب،  و�شلطة  املي�شو،  وزب��دة  الفحم  على  املطهو  املحار 
كُمقّبالت، وواحد من خياَري �شمك الراهب )مونكفي�س( اأو حلم الواغيو 

للطبق الرئي�شي، تتبعه حلوى امليل فوي اخلفيفة واللذيذة.
بومباي برا�شريي 

"بومباي برا�شريي" ل��الأزواج فر�شة لالحتفال بعيد احلب  يقدم مطعم 
على الطريقة اجلنوب اآ�شيوية، حيث يقدم لزواره قائمة من ثالث وجبات 
مع ت�شكيلة رائعة من املاأكولت الكال�شيكية واملعا�شرة، بالإ�شافة اإىل عدد 
على  ال�شاعرية  بديكوراته  املطعم  ويتميز  امل�شروبات.  م��ن  حم��دود  غ��ري 
اأ�شواء ال�شموع التي تهيئ املناخ لتجربة ل ُتن�شى. ويقدم املطعم علبة من 

ال�شوكولتة لُتختم الأم�شية مبذاق خا�س. 
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�لعدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 

تنازل/ بيع
اإع�الن بالن�ش�ر

ليكن معلوم�ا للجمي�ع ب�اأن ال�شيد/�شو�شن احمد ابراهيم عو�س،اجلن�شية : الردن ترغب يف البيع والتنازل 
- اجلن�شية  اهلل  �شليم جاد  ال�شيد/خالد مازن  عن كامل ح�شتها البالغة 100% وذلك اىل كال من :  1- 
 ، %50 بن�شبة  الردن،   : اجلن�شية  حمدان،  حممد  وائل  ال�شيد/حممد   -2  ، %50 بن�شبة  فل�شطني   :
رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باأمارة  تاأ�ش�شت  الفنية(  للمقاولت  التقنية  )احللول  امل�شماه  بالرخ�شة 
)740671( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقه، تعديالت اخرى: تغيري ال�شكل القانوين 
من وكيل خدمات اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة ال�شم التجاري من )احللول التقنية للمقاولت الفنية( 
القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س  م(.  م  ذ  الفنية  للمقاولت  التقنية  )احللول  اىل 
الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف 
يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555 �لعدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 
MOJAU_2022- 0048261 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد / عبداهلل عبد ال�شمد عبداهلل كوجنو، هندي اجلن�شية 
/�شريفه  ال�شيدة  اىل  100% وذلك  البالغة  ح�شة  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
بوتيوتيل حمى الدين ، هندية اجلن�شية يف الرخ�شة امل�شماة )كافترييا القمر الخ�شر( 
دائرة  من  ال�شادرة   )740157( رقم  رخ�شة  مبوجب  بال�شارقة  باأمارة  تاأ�ش�شت  والتي 

التنمية القت�شادية بال�شارقة،  تعديالت اخرى : تنازل �شاحب الرخ�شة اخلر
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70535 �لعدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 
�عالن بالن�سر

رقم )2022/85(
املنذرة : تي دي للتجارة �س ذ م م

املنذر اإليهم : رو�شاريو كو�شتوديو ديا�س �شو رو�شاريو
وقدره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  الآتي:  ب�شرورة  النذار  هذا  مبوجب  نخطركم 
خالل خم�ش�ة اأي�ام م�ن  وذلك  الأداء،  امل�شتحق  ال�شيك  قيم�ة   71،621.55
تاريخ ن�ش�ر ه�ذا الإنذار، وال �شوف ت�شطر املنذرة اإىل اتخاذ كافة الجراءات 
مب�ا  امكم  لإل�ز  م�واجهتكم  ف�ي  اداء  امر  ا�شت�شدار  ومنه�ا  الالزمة  القانونية 
�ش�بق ذك�ره بالإ�شافة اإىل حتميلكم كاف�ة الر�شوم وامل�شاريف املقررة مع حفظ 

كافة احلقوق القانونية الأخرى للطالب. ولأجل العلم
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 
مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية   
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0000800 يف  �لدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه 1- �شامل عواد - العنوان : 9241666  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/6/2 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 
- عدم  اول   -: املحكمة  : قررت  بالتايل   - م  م  ذ   - زليخة  / م�شت�شفى  ل�شالح  اأعاله 
قبول الدعوى قبل املدعي عليهما الثانية والثالث لإقامتها على غري ذي �شفة. ثانيا 
: بالزام املدعي عليه الأول بان يوؤدي للمدعية مبلغا وقدره ثالثمائة واربع وخم�شون 
عن  ف�شال  القرار.  هذا  باأ�شباب  املبني  النحو  على  درهما  و�شبعون  وت�شعمائة  الفا 
فائدة قانونية بواقع 5% بدءا من تاريخ املطالبة حتى متام الوفاء والزمته بالر�شوم 
لال�شتئناف  قابال  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  درهم  خم�شمائة  ومببلغ  وامل�شاريف 

خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

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

�لعدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 
�عالن حكم بالن�سر        

 يف  �لدعوى رقم 1135/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية ال�شابعة رقم 248

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )352.990( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�شداد التام . 

املدعي:موؤ�ش�شة عقار
عنوانه:امارة دبي - �شارع املطار منطقة بور�شعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم 9 - هاتف:0506767616   

INFO3@OMALC.AE :بريد اللكرتوين
IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين

املطلوب اإعالنهما :  1- ح�شني مريدي عوي�س 2- منى قا�شم ابدو  -  �شفتهما : مدعي عليهما
مو�شوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ:2021/10/4 يف الدعوى املذكورة اعاله بالزام 
املدعي عليه الول )ح�شني مريدي عوي�س( بان يوؤدي للمدعية مبلغ ومقداره )137.994( عن الوحدة العقارية رقم 
309 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد - ثانيا:بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا 
املطالبة  تاريخ  5% �شنويا من  2404 والفائدة بواقع  العقارية رقم  الوحدة  للمدعية مبلغ وقدره )114.996( عن 
وحتى ال�شداد التام كما الزمتهما الر�شوم وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات 
التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم  اليوم  ، حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70530 �لعدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 

�عالن حكم بالن�سر        
 يف  �لدعوى رقم:1134/2021/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية ال�شاد�شة رقم 216
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )786.662( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 

والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�شداد التام . 
املدعي:موؤ�ش�شة عقار

عنوانه:امارة دبي - �شارع املطار منطقة بور�شعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم 9 - هاتف:0506767616 
INFO3@OMALC.AE :بريد اللكرتوين

IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين
املطلوب اإعالنه :  1- عبدالتواب بني�س  -  �شفتهما : مدعي عليه

مو�شوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ:2021/9/29 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ 
موؤ�ش�شة عقار 1- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )786.662( درهم مع الفائدة بواقع 5% من تاريخ 
املطالبة الق�شائية وحتى متام ال�شداد 2- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 050.000( درهم والفائدة بواقع 
3- والزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف وخم�شمائة درهم  5% من تاريخ �شريورة احلكم نهائيا وحتى متام ال�شداد 
مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا 

العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70530 �لعدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 

�عالن بالن�سر        
 300/2022/16 جتاري جزئي 

تفا�صيل الإعلن بالن�صر 
اإىل املدعي عليه : 1- كفين�س نات�شرل بيوتي  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :جراند كر�شت لعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي �س.ذ.م.م 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها الزام املدعي عليها باداء مبلغ وقدره )293.119.84( درهما 
 ، فقط  فل�شا  وثمانون  واربعة  درهما  ع�شر  وت�شعة  مائة  الفا  وت�شعون  وثالثة  مائتان  اماراتيا 

والفائدة بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد والزام املدعي برد �شيكني ال�شمان . 
وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2022/2/14 ال�شاعة 09:00 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل )ويكون احل�شور عر الت�شال املرئي 

عر تطبيق مايكرو�شوفت تيمز املبني باملوقع اللكرتوين للمحكمة. 
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70021 �لعدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 

�عالن حكم بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:3148/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية احلادية ع�شر رقم 156
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامم والت�شامن بان يوؤديا مببلغ وقدره )315710( درهم 

والر�شوم وامل�شاريف والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام . 
املدعي:ميالن للتجارة العامة ذ.م.م - واخرون

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - نخلة دبي - مبنى بناية زعبيل �شراي - �شقة الطابق 4 - �شقة 
476

املطلوب اإعالنه :  1- جوفني جويا �شي�شا  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ:2022/1/25 يف الدعوى املذكورة اعاله 
لباقي  احل�شوري  ومبثابة  الوىل  عليها  للمدعي  ح�شوريا  واخ��رون   - ذ.م.م  العامة  للتجارة  ميالن  ل�شالح/ 
بان  املدخل  واخل�شم  عليهم  املدعي  ثانيا:بالزام   - �شكال  الدخ��ال  بقبول  اول  املدخل  واخل�شم  عليهم  املدعي 
يوؤدوا للمدعيني مبلغ وقدره )315.710( درهم ثالثمائة وخم�شة ع�شر الف و�شبعمائة وع�شرة درهم والفائدة 
مقابل  درهم  الف  ومبلغ  بامل�شاريف  والزمتهم  ال�شداد  متام  وحتى   2021/8/9 من  �شنويا   %5 بواقع  القانونية 
اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا 

العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197

�لعدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 
�عالن مدعي عليه بالن�سر   

يف  �لدعوى FUCFICIPOR2021 / 0001242 جتاري )جزئي(     

اإىل املدعى عليه : عبداهلل عبا�س حممد عبداهلل جزر القمر/ اجلن�شية،
نعلمكم باأن املدعي م�شرف ال�شارقة الإ�شالمي

يجب  لذا  درهم،   )159،959،6( مبلغ  للمطالبة  اأعاله  املذكورة  الدعوى  اأقام  قد 
مكتب   - املدنيه  البتدائية  املحكمة  الحتادية،  الفجرية  حمكمة  اأمام  احل�شور  عليكم 
ادارة الدعوى، يوم الثنني املوافق 14-2-2022 ال�شاعة 8:30 لتقدمي ما لديكم من 
دفاع وم�شتندات، ويف حالة عدم ح�شوركم اأو اإر�شال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة 

�شتبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم. حرر بتاريخ : 2022/02/04 
حرر بوا�شطة املوظف

زهراء البلو�شي - مكتب ادارة الدعوى 
  �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية       

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

�لعدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 70545
مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية   
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0002508 يف  �لدعوى رقم

اإىل:املحكوم عليه / حممد اجمد خان ، العنوان : 9317468
بالرقم  املذكورة  الدعوى  املحكمة يف  2021/10/26 قد حكمت عليك هذه  بتاريخ  باأنه  نحيطكم علما 

اأعاله ل�شالح / م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي .�س.م.ع ،
بالتايل : حكمت املحكمة :- )اأول( - برف�س الدفعني املبديني من املدعي عليه الأول براءة ذمته من الدين 

حمل التداعي ‘وبعدم قبول الدعوي قبله لإقامتها على غري ذي �شفة.
األفا ً و�شبعمائة و  املدعي مبلغا ً قدره مئة وع�شرون  يوؤديا للم�شرف  باأن  املدعي عليهما  باإلزام   - )ثانيا( 
اإثنني درهما واألزمتهما باأداء فائدة قانونية على املبلغ املق�شي به بواقع 5% �شنويا بدء من تاريخ الإنذار 
العديل يف 28/1/2021 وحتى متام الوفاء، واألزمت املدعي عليهما بامل�شروفات والر�شوم ومببلغ ع�شرة 
اعتبارا من  30 يوما  القانونية   املدة  املحاماة. حكما ً قابال لال�شتئناف خالل  اأتعاب  اآلف درهما مقابل 

اليوم التايل لن�شره.
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

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

70533 �لعدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 
مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2021 /0004869 يف  �لدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه : بيودون ابراهيم ادميو ، العنوان : 9310666
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2022/01/25 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف 
الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله ل�شالح اأجرة ال�شارقة و بالتايل: ن�س احلكم 

- حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري :-
باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 8786 درهم، ثمانية اآلف 
و�شبعمائة و�شتة وثمانون درهما مع اإلزامه بالر�شوم وامل�شاريف و500 درهم 

مقابل اتعاب املحاماة. ورف�س ما زاد عن ذلك من طلبات. 
حكما غري قابال لال�شتئناف. 

�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

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

70522 �لعدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�شر
 : اجلن�شية  خان،  ا�شماعيل  حممد  خان  علي  يعقوب  حممد   / ال�شيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
100% وذل�ك اىل ال�شيد/  50% من ح�ش�ته البالغة  بنغالدي�س يرغب يف البيع والتنازل عن 
الكون  )�شماء  امل�شماه  بالرخ�شة  بنغالدي�س   : اجلن�شية  بيب�اري،  �شوكي�ل  بيب�اري  مونرت  حممد 
ل�شيانة ال�شيارات( تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )795839( ال�شادرة من دائرة 

التنمية القت�شادية بال�شارقه، تعديالت اخرى : ل يوجد. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار 
اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�شر

ليكن معلوماً للجميع باأن : ال�شيد/�شفيق احمد حممد رفيق - اجلن�شية : باك�شتان 
ال�شيد/  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
)نايف  امل�شماه  الرخ�شة  يف  بنغالدي�س،   : اجلن�شية   - مياه  وادود  مياه  ها�شم  حممد 
لتجارة الطباق الهوائية( ال�شادرة من دائرة التنمية الإقت�شادية بال�شارقة برخ�شة 
 )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س  ليوجد،  اأخرى:  تعديالت   ،)729233( رقم 
فقد  العدل.  الكاتب  �شان  يف   2013 ل�شنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام  من 
اليه  امل�شار  الجراء  على  الت�شديق  يتم  �شوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�شر  اقت�شى 
بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

Date 8/ 2/ 2022  Issue No : 13463
Defendant's notification by publication

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

in Case No. SHCFICIREA2022/0000382 civil (partial)
To the defendant : Olanrewaju Adewale Sulaimon
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al 
Qasimi Street, Sharjah Taxi Drivers residence building, mobile No. 0525842886
We inform you that the Claimant Sharjah Taxi L.L.C has filed the above lawsuit and 
demands the following :
1. Obligate the defendant to pay an amount of (14496.33) Fourteen thousand four 
hundred ninety-six dirhams and thirty-three fils.
2. Obligate the defendant to pay the legal interest at 12% from the date of the judicial 
claim until the date of full payment.
3. Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 14/02/2022 in front of the Case Management 
Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager 
Office) in person or authorized agent/attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the 
case, accompanied by all the documents, within a period not exceeding ten days from 
the date of publication, in order to hear and examine the case mentioned above, as a 
you are the defendant.
Judicial Services Office 
Humaid Abdulla Alsaeidi 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

Date 8/ 2/ 2022  Issue No : 13463
Defendant's notification by publication

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

in Case No. SHCFICIREA2021/0009877 civil (partial)
To the defendant: Oluwatosin Samuel Falana Place of residence: Sharjah 
Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi Street, Sharjah Taxi 
Drivers residence building
You are assigned to attend the hearing on 02/02/2022 in front of the 
Case Management Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court 
- Office No. (Case Manager Office No. 3) in person or authorized agent/ 
attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by 
all the documents, within a period not exceeding ten days from the date 
of publication in both Arabic and English language, in order to hear and 
examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office 
Nojoud Taleb AlAmeeri 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522 Date 8/ 2/ 2022  Issue No : 13463
Defendant's notification by publication

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

in Case No. SHCFICIREA2022/0000518 civil (partial)
To the defendant: Bashir Mubiru Ali 
Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi Street, 
Sharjah Taxi Drivers residence building
As per the request from the Claimant / Sharjah Taxi L.L.C
Which has sued you and demands the following: -Obligate the defendant to pay an 
amount of (15547.12) Fifteen thousand five hundred forty seven dirhams and twelve 
fils, and the legal interest of 12% from the date of the legal claim until full payment. 
You are assigned to attend the hearing on 17/02/2022 in front of the Case Management 
Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court at 08:30 AM - Office No. (Case 
Manager Office No. 5) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a 
plea (rejoinder) to the case, accompanied by all the documents, within a period not 
exceeding ten days from the date of Publication, in order to hear and examine the case 
mentioned above, as a you are the defendant. Defendant's notification by publication 
in both Arabic and English Language
Judicial Services Office 
Aisha Ali Mohamad 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522 Date 8/ 2/ 2022  Issue No : 13463
Public notice Memo

Issued by the Federal Court of Sharjah, 
the Federal Civil Court of First Instance 

in Case No. SHCFICIREA2021/0004869 civil (partial)
To the defendant : Biodun Ibrahim Adeyemo, Address : 9310666
We inform you that on 25/01/2022, this court ruled against you in the 
above-mentioned case in favor of Sharjah Taxi (L.L.C), as follows:
The judgement
The court ruled in my presence :
Obligate the defendant to pay an amount of 8786 dirhams (Eight thousand 
Seven hundred Eighty-six) dirhams and expenses along with five hundred 
dirhams against attorney fees, further requests were rejected
Judgment not subject to appeal
Judge / Kholod Saif Matar Al Zabee
Federal Court of Sharjah 
Federal Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

Date 8/ 2/ 2022  Issue No : 13463
Commercial Partial 16/2021/4779

Notification by publication
Details of Notification by publication:
To: The defendant : 1 - Martyn Ashley Wells
Residence : Unknown
Whereas the plaintiff (Royal Palace Foam factory LLC) has filed a legal 
case against you, the subject of the claim is to obligate the defendants, 
as joint partners, to pay an amount of (AED2402334.28) and the fees, 
expenses, legal charges and the interest of 12% from the due date until 
full payment.
& BUILDING DESC. Therefore, a remote litigation session was 
determined to be held on Wednesday 23-02-2022 at 08:00 AM and you, 
or your legal representative, are required to attend the same and you shall 
submit all the relevant notes or documents you have to the court, at least 
before three days of the session date.

Notification by publication

70472 Date 8/ 2/ 2022  Issue No : 13463

Case Number 100/2022/26- Marital Status, Muslim
Hearing held before Second Division - Family - Personal status
Case Subject Claim for Khul', Court fees and expenses, attorney's fee 
Claimant MANAR AWAD AHMAD ALJAZAIRI
Address UAE- Dubai- Mirdif- Deira- Street 26c- Villa 69
Required to be Notified (Respondent) BASSAM IBRAHIM 
SULEIMAN KHADER
Notification Matter A lawsuit has been filed against you and its 
subject is a claim for divorce, court fees, expenses and attorney's 
fees, and a court hearing has been scheduled for Tuesday 01-03-2022 
at 08:30am in the litigation hall at the Personal Status Building in Al 
Garhoud. You are required to attend or a legal representative on your 
behalf you. You must submit your memo or documents to the court 
at least three days before the hearing.

Notification via Newspaper 
Publication

70392

Date 8/ 2/ 2022  Issue No : 13463
Subject : Notice by Publication

By Summoning the Defendant : Varun Jairath Anup Kumar Jairath
With reference to the above-mentioned subject, and further to the judgment of 
the Dubai Court of First Instance regarding our appointment as an Accounting 
Expert in the Lawsuit No. 4432/2021, Commercial Partial.
Lawsuit No. 4432/2021, Commercial Partial
Against the Defendant : Varun Jairath Anup Kumar Jairath
Filed by : Century Trading FZE
Whereas, there is a Lawsuit filed against you before the Dubai Court of First 
Instance under the Lawsuit No. 4432/2021, Commercial Partial, and since we 
have been delegated to act as an accounting expert in the above-mentioned 
Lawsuit. We, pursuant to the provisions of the Evidence Law of 1992 regarding 
the experts work before the Courts, invite you to attend the remotely expert 
meeting via ZOOM application, on Tuesday dated 08/02/2022 at 12:30 pm, 
and please send all supporting and proven documents for your defense before 
attending the meeting.
Accounting and banking expert : Mohammed Saeed Al-Sharif 
Mohammed Saeed Al-Sharif
Accounting and Banking Expert

Notice by Publication

70533

Date 8/ 2/ 2022  Issue No : 13463
Legal notice publication letter

No. 85/2022
Claimant : TEE DEE TRADING LLC
The Respondent :

ROSARIO CUSTODIO DIAS DO ROSARIO
We inform you according to this warning of the necessity of the 
following: To pay promptly an amount of 71,621.55 dirhams, 
the value of the returned cheque, within five days from the date 
of publishing this warning, otherwise the Claimant will have 
to take all necessary legal measures, including the issuance of 
an ORDER FOR PAYMENT against you to compel you with 
the aforementioned in addition to charging you all the fees and 
prescribed expenses While preserving all the other legal rights of 
the Claimant. And for your information,
ATTESTED BY
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

Date 8/ 2/ 2022  Issue No : 13463
Dubai Court of First Instance 

Service and notification of payment by publication
In The Execution No.: 53/2022/211 Execution Real Estate 
Considered before : 4th Execution Circuit No. 186
The subject matter of execution : Executing the judgment rendered in the case 
542/2021 Real Estate Partial by paying the adjudged sum of AED 417304.30 including 
the fees and expenses
The applicant : Iram Anwar - Her Address : UAE, Dubai, Deira, Port Saeed, Al 
Maktoum, Al Masood Tower No. 2, 7th Floor, office No. 702
The parties to be notified :
1- SYNDICATE DEVELOPER LIMITED, in its capacity as Enforcee
2- Kamil Khan Ansar Ali Khan, in his capacity as Enforcee
The subject matter of notification : 
The claimant has filed the aforementioned execution case against you to oblige 
severally and jointly you paying the adjudged sum of AED 417304.30 to the applicant 
or treasury of the court.
2-To terminate purchase agreement of unit No. 315 located at Magnolia Project in 
Jumeirah Village, Dubai, on plot No. JVT03GMRA004.
Therefore the court will take the execution actions against you if you failed to comply 
with the said decision within 15 days of the publication date of the notification.
Prepared by Mahmoud Ghulam Al Balushi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392 Date 8/ 2/ 2022  Issue No : 13463
Dubai Courts of First Instance

Notification of Payment by Publication
Regarding : Execution No. 10390/2021/207 - Commercial Execution
Considered in : 8th Execution Department No. 229
Subject Matter of Execution : Executing the judgment issued regarding Case 
No. 664/2020 - Commercial to pay the sum adjudicated amounting to AED 
5,540 inclusive of fees and expenses.
Notifying Party : Sayko Thekkekara Sebastian
Address : United Arab Emirates, Emirate of Dubai, Trade Center 1, Dubai, 
Sheikh Zayed Road, Fairmont Hotel and offices, Office No. 2102
Notified Parties: 1.Thekkakara Sebastian Saigal Capacity: Defendant
Subject Matter of Notification : An execution lawsuit has been filed against you 
in order to oblige you to pay an amount of AED 6,340 to the Notifying Party or 
the Court Treasury. Accordingly, the court will initiate the executive procedures 
against you in case of non-compliance with the said decision within (15) days 
from the date of publication hereof.
Prepared by : Shaimaa Ibrahim Al-Mo'eny

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533 Date 8/ 2/ 2022  Issue No : 13463
Dubai Courts of First Instance

Notification and assignment of fulfillment by publication
implementation No. 207/2021 / 9867 - commercial execution
Viewed in Fourth Execution Department No. 186
Implementation subject : Dodging the judgment issued in case No. «Partial 
Commercial - 2020-3940», by paying the executed amount of (1046415.5 
dirhams), including fees and expenses. 
Execution claimant : Al Khalili United General Trading (L.L.C)
address : Emirates-Sharjah-Al-Musalla-Sharjah-Al-Zahra Street-Clock 
Tower Building-Apartment Eight - 804
Notified 1- Index Interiors (L.L.C) as : defendant
Notification subject : He has brought the above-mentioned executive lawsuit 
against you and obligated you to pay the executed amount of (1046415.50) 
dirhams to the execution applicant or the court treasury Accordingly, the 
court will initiate executive procedures against you in the event of non-
compliance with the aforementioned decision within 15 days from the date 
of publishing this notification.
Prepare : Rabea Abdel Rahim Mohamed

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533

الثالثاء   8  فبراير    2022  م   -    العـدد   13463  
Tuesday   8  February   2022   -  Issue No   13463
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خطريا  مكانا  منزلك  ي��ك��ون  اأن  ميكن 
اإزال���ة  امل��ه��م  م��ن  ل��ذا  للطفل،  بالن�صبة 

وا�صتبدال اأي �صيء قد يكون �صاما له.
وتقول هيئة اخلدمات ال�صحية الوطنية 
معظم  اإن   )NHS( املتحدة  اململكة  يف 
واأن  امل��ن��زل،  يف  حت��دث  الت�صمم  ح��الت 
الأكرث  هم  اخلام�صة  �صن  دون  الأطفال 

عر�صة للإ�صابة بالت�صمم العر�صي.

وميكن ابتالع ال�شموم اأو حقنها اأو امت�شا�شها 
عر اجللد اأو ا�شتن�شاقها اأو ر�شها يف العني. 

هناك  بالت�شمم،  الطفل  اإ�شابة  خطر  ولتقليل 
ع����دد م���ن الأ����ش���ي���اء ال���ت���ي مي��ك��ن��ك ال��ق��ي��ام بها 

للحفاظ على �شالمته.
وبالإ�شافة اإىل كون التاأكد من قراءة املعلومات 
�شامة،  منتجات  اأي  وتخزين  ب��الأدوي��ة  املتعلقة 
اأ�شا�شي، فاإن هناك منتجات يف منازلنا قد  اأمر 
تلحق ال�شرر بالأطفال ال�شغار والر�شع، والتي 

قد ل نكون على علم مبدى تاأثريها:

التنظيف منتجات   .1
يف حني اأنه من املهم احلفاظ على املنزل نظيفا 
لتجنب انت�شار احل�شرات واجلراثيم ال�شيئة، اإل 
منتجات  اإن  تقول  ال�شحية  اخلدمات  هيئة  اأن 
التنظيف مثل مواد التبيي�س ميكن اأن حتتوي 

على �شموم قد تكون �شارة.
ومن املهم اإبقاء هذه املنتجات بعيدة عن متناول 
الكيميائية  امل��واد  ا�شتخدام  من  وب��دل  طفلك. 
اختيار  ميكن  امل��ن��زل��ي��ة،  املنظفات  يف  امل��وج��ودة 
ب�شكل  للجراثيم  م�شاد  وه��و  الليمون،  ع�شري 

طبيعي ومطهر وذو رائحة منع�شة.

التجميل م�صتح�صرات   .2
تقول هيئة اخلدمات ال�شحية اإن املواد ال�شامة 
الأخرى ميكن اأن ت�شمل م�شتح�شرات التجميل 

مثل طالء الأظافر.
الأظافر  ط��الء  مثل  املنتجات  تكون  اأن  وميكن 

مهيجة للمعدة اأو الأمعاء.

النباتات  .3
ب������ي������ن������م������ا 

ال��ت��ل��وث خارج  ب��ال��ق��ل��ق م��ن  ال��ك��ث��ري م��ن��ا  ي�شعر 
املنازل، من املهم األ نلوثها بالداخل.

اأن  الوطنية  ال�شحية  اخلدمات  هيئة  وتو�شح 
تكون  اأن  مي��ك��ن  وال��ف��ط��ري��ات  ال��ن��ب��ات��ات  بع�س 

خطرية.
اخ��ت��ي��ار نباتات  ي��ج��ب عليك  ذل���ك،  وب���دل م��ن 
لدرا�شة  وف��ق��ا  وال���ت���ي  وال��ع��ن��اك��ب،  اخل����ي����زران 
اأجرتها وكالة نا�شا هي اأف�شل النباتات يف اإزالة 

ال�شموم من الأماكن املغلقة.

اأو  �صيئ  ب�صكل  امل��ط��ب��وخ  ال��ط��ع��ام   .4
املتعفن

اإن الطعام غري  تقول هيئة اخلدمات ال�شحية 
ب�شكل  امل��ط��ب��وخ  اأو  امل��ح�����ش��ر 

�شيئ، والطعام املتعفن اأو امللوث بالبكترييا من 
اللحوم النيئة ميكن اأن يكون �شاما.

اإبقاء هذا الطعام بعيدا عن متناول  ومن املهم 
طفلك.

الأدوية  .5
الأدوية  اأن  ال�شحية من  حتذر هيئة اخلدمات 
العقاقري  اأو  الأل��ي��ف��ة  ل��ل��ح��ي��وان��ات  امل��و���ش��وف��ة 
التن�شيط(  اأو  التنومي  غ��رار  )على  الرتفيهية 

ميكن اأن تكون �شامة.

البل�صتيكية العبوات   .6
ناتا�شا  النف�س،  علم  يف  الدكتورة  قالت 
 Dr ب����ي����ك، ال����ت����ي ت����دي����ر م����رك����ز
 ،Organic Mommy
يكون  اأن  امل���ه���م  م���ن  اإن�����ه 
زجاجية  عبوات  لديك 
بدل من البال�شتيك 
الأمر  يتعلق  عندما 
حليب  ب�����ت�����خ�����زي�����ن 
حليب  اأو  الأط����ف����ال 

الأم.
واأو���������������ش��������������ح��������������ت: 
ت  جا جا لز ا "
ميكن  البال�شتيكية 
م������واد  ت���������ش����رب  اأن 

احلليب،  اإىل   BPA م��ث��ل  ���ش��ام��ة  ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
غ�شالة  اأو  امل��ي��ك��رووي��ف  يف  و�شعتها  اإذا  خا�شة 

ال�شحون"
ت�شري  حيث  حقا،  ه��ذا  فعلت  اإذا  تقلق  ل  ولكن 
بيك اإىل اأنه مبرور الوقت يتخل�س اجل�شم من 

معظم ال�شموم.

الإجهاد  .7
حم��اول��ة م��ع��رف��ة م��ا ه��و اآم���ن مي��ك��ن اأن يكون 
حم��ف��زا ل��ل��ق��ل��ق، وت���ق���ول ب��ي��ك اإن اأ�����ش����واأ امل����واد 
ميكننا  ل  ال��ت��ي  ت��ل��ك  ه��ي  اأح��ي��ان��ا  الكيميائية 

روؤيتها.
اأ�شواأ من  ال�شموم الجتماعية  اأن تكون  وميكن 
من  والرتباك  القلق  مثل  الكيميائية،  ال�شموم 

كل املعلومات املوجودة من حولنا.

املاء  .8
يف ال�شنوات الأخرية، بداأ العديد من الأ�شخا�س 
يف ا�شتخدام فالتر املياه للتخل�س من اأي اأ�شرار 

حمتملة يف مياه ال�شرب.
وميكن اأن حتتوي العديد من اأنابيب املياه على 
اأن  ميكن  والتي  والأ�شب�شتو�س  والكلور  الزئبق 
املياه  اأنابيب  من  الأح��ي��ان  من  كثري  يف  تنبعث 

القدمية.
املياه  ف���الت���ر  ت���ق���وم ج��م��ي��ع  "ل  ب���ي���ك:  وق���ال���ت 
باإزالة الر�شا�س والفاعالت بال�شطح الفلورية 
لذا  الأب��دي��ة،  الكيميائية  امل��واد  اأو   ،)PFAS(

تاأكد من اختيار واحدة جيدة".

الأطفال دون �صن اخلام�صة هم الأكرث عر�صة

اأ�شياء يف املنزل ميكن اأن ت�شمم االأطفال
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هذا  يكون  ورمب��ا  مكلفا،  الأ�شنان  تبيي�س  يكون  اأن  وميكن 
م�شاركة  من�شة  م�شتخدمي  من  العديد  اأن  يف  ال�شبب  هو 
املنزلية  الأ�شاليب  م�شاركة  يف  ب���داأوا  توك"  "تك  الفيديو 
لوؤلوؤي  بيا�س  على  احل�شول  اأن  وم��ع  التكلفة.  منخف�شة 
يكون  فقد  يتحقق،  حلم  وكاأنه  يبدو  قد  للميزانية  منا�شب 

لبع�س الجتاهات تاأثري مدمر على �شحة فمك.
ووف��ق��ا لأط��ب��اء الأ���ش��ن��ان، ف��اإن العديد م��ن ه��ذه الجتاهات 
ميكن اأن ت�شر اأكرث مما تنفع مبرور الوقت، مع ال�شتخدام 
املتكرر للمنتجات التي تبدو غري �شارة والتي ت�شبب "�شررا 

ل ميكن اإ�شالحه".

وفيما يلي ثالثة اجتاهات لتبيي�س الأ�شنان من "تك توك"، 
والتي ميكن اأن ت�شر ب�شحة فمك لالأبد:

- تبيي�ص الأ�صنان بق�صر املوز
بفرك اجلزء  امل�شتخدمني  قيام  الغريب  الإج��راء  يرى هذا 
اأ�شنانهم.  على  مبا�شرة  املفتوحة  امل��وز  ق�شرة  من  الداخلي 
�شريعا  ���ش��ط��وع��ا  ي��وف��ر  اأن  ل��ل��م�����ش��ت��خ��دم��ني، مي��ك��ن  ووف���ق���ا 

و�شهال.
وم���ع ذل���ك، ق���ال طبيب الأ���ش��ن��ان امل��رخ�����س، ال��دك��ت��ور بول 
اأنها  هي  لالأ�شنان  امل��وز  ق�شور  تبيي�س  "نظرية  �شرينغز: 

حتتوي على ن�شبة عالية من البوتا�شيوم واملغني�شيوم الذي 
بالأ�شنان، ولكن ل يوجد دليل على فعالية  يق�شر ويلت�شق 

ذلك".
الفراولة  ب���اأن  ال��ق��ائ��ل��ة  "النظرية  اأي�����ش��ا:  �شرينغز  وق���ال 
احلم�س  ف���اإن  حمو�شتها،  ب�شبب  ظ��ه��رت  الأ���ش��ن��ان  تبي�س 
ذل��ك عن  يفعل  لكن احلم�س  وه��ذا �شحيح،  البقع،  ينظف 
اأ�شواأ  فهي  ل��ذا  اأ���ش��ن��ان��ك،  يحمي  ال���ذي  املينا  التهام  ط��ري��ق 

طريقة ممكنة".

- بيكربونات ال�صودا
�شودا  با�شم  اأي�شا  واملعروفة  ال�شودا،  ببيكربونات  ُي��رّح��ب 
اخلبز، لكونها منتجا منا�شبا جلميع اأنواع ال�شتخدامات يف 

جميع اأنحاء املنزل.
الكريهة،  ال���روائ���ح  واإزال������ة  ال�����ش��ج��اد  تنظيف  ج��ان��ب  واإىل 

ُت�شتخدم اأي�شا يف عالجات التجميل يف املنزل.
 ،Eatwithlew توك"،  "تك  م�����ش��ت��خ��دم  و������ش�����ارك 
معجون  مع  ال�شودا  بيكربونات  فيه  يخلط  فيديو  مقطع 
الأ�شنان، والذي يقول اإنه "يعمل ب�شكل جيد" مثل �شرائط 

التبيي�س.
اأن  اأنه على الرغم من  اإىل  وي�شري طبيب الأ�شنان �شبينغز، 
�شودا اخلبز قد تعمل ب�شكل جيد على حت�شني لون اأ�شنانك، 

اإل اأنها لي�شت بال�شرورة القرار الأذكى مبرور الوقت.
يف  املمزوجة  اخلبز  �شودا  الأك��ر،  للجزء  "بالن�شبة  وق��ال: 
تكون  اأن  عليك  لكن  الأ�شنان،  لتبيي�س  اآمنة  باملاء  عجينة 
والطريقة  ا�شتخدامها كثريا.  ينبغي  لطيفا جدا معها ول 
البقع  ع��ن ط��ري��ق طحن  ه��ي  البقع  بها لإزال���ة  ال��ت��ي تعمل 
ال�شطحية، ولكن هذا يزيل مينا الأ�شنان، ما ي�شبب جمموعة 
من امل�شاكل اإذا ا�شتخدم ب�شكل متكرر اأو بقوة �شديدة. ل تقم 

اأبدا بو�شع �شودا اخلبز العادية مبا�شرة على الأ�شنان".

- بريوك�صيد الهيدروجني
ال�شعب ت�شديق ذلك،  ي��ك��ون م��ن  ق��د  اأن���ه  ال��رغ��م م��ن  على 
فقد بداأ بع�س م�شتخدمي "تك توك" بالفعل يف ا�شتخدام 
م����ادة  وه�����و  اأ�شن�����انهم،  ع��ل��ى  ال��ه��ي��دروج��ني  ب��ريوك�����ش��ي��د 
كمطهر  غالبا  ت�شتخ�����دم  الل������ون  عدمية  �شائلة  كيميائية 

وكمبي�س.
اأي�شا على خ�شائ�س تفتيح وهذا  وحتتوي املادة الكيميائية 

هو �شبب ت�شمينها يف العديد من �شبغات ال�شعر الأ�شقر.
البالغة  "تك توك"،  اإح��دى م�شتخدمات  ذل��ك، خطت  ومع 
اإىل الأم����ام، م��ن خ��الل فرك  18 ع��ام��ا، خطوة  م��ن العمر 

اأ�شنانها مبادة بريوك�شيد جلعلها اأكرث بيا�شا.
لذلك،  نتيجة  م�����ش��اه��دة  م��ل��ي��ون   12.4 م��ن  اأك���رث  وت��ل��ق��ت 
اأدري��ان هيدريك  وعلى الرغم من �شعبيتها، حثت الدكتورة 
النا�س على عدم   ،Longmont Dental Loft من 

ذلك.
الهيدروجني،  ببريوك�شيد  الأم���ر  يتعلق  "عندما  وق��ال��ت: 
تكون  اأن  ميكن  اأعلى  وتركيزات  خمتلفة  ق��وة  نقاط  هناك 
من  منخف�شا  ت��رك��ي��زا  ت�����ش��ت��خ��دم  ك��ن��ت  اإذا  ب��ال��ل��ث��ة.  ���ش��ارة 
معجون  داخ���ل  اأو  للفم  كغ�شول  ال��ه��ي��دروج��ني  بريوك�شيد 

الأ�شنان، ف�شيكون ذلك اآمنا متاما".

اأ�شاليب متداولة قد يكون لها تاأثري مدمر على �شحة فمك
انت�صرت بع�ص مقاطع الفيديو على "تك توك"، التي تهدف اإىل توفري ن�صائح لتبيي�ص الأ�صنان منخف�صة التكلفة، اإل اأنها ميكن اأن 

ت�صبب "�صررا ل ميكن اإ�صلحه" وفقا لطبيب اأ�صنان. 



ثقافة وفن�ن
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•• ال�سارقة-الفجر:

نظمت اأكادميية »بادري« للمعرفة وبناء القدرات، 
زيارة  باملراأة،  ل�«مناء« لالرتقاء  التعليمّية  الذراع 
ميدانية ملنت�شبات برنامج »بادري لريادة الأعمال« 
خاللها  اطلعن  للفنون«،  ال�شارقة  »موؤ�ش�شة  اإىل 
على م�شاريع املوؤ�ش�شة الريادّية والبيئة الإبداعية 

التي حتت�شنها.
نوار  بال�شيخة  ال��زي��ارة  خ��الل  املنت�شبات  والتقت 
ال�����ش��ارق��ة للفنون،  ال��ق��ا���ش��م��ي، م��دي��رة م��وؤ���ش�����ش��ة 
اأفكار  بعر�س  قمن  حيث  املوؤ�ش�شة،  عمل  وفريق 
م�شاريعهن، وتعرفن على طبيعة العمل يف قطاع 

الفنون. 
موؤ�ش�شة  م�شاريع  اأح��دث  على  املنت�شبات  واطلعت 
ال�شارقة للفنون، ودورها يف تر�شيخ الإبداع كواحد 
من حمطات ريادة الأعمال يف الإمارة، والرامج 

ال��داع��م��ة ال��ت��ي مت��ن��ح��ه��ا امل��وؤ���ش�����ش��ة ل��ل��ف��ن��ان��ني يف 
تطوير م�شاريعهم والرتويج لها، ودوراتها املوؤثرة 
ال�شارقة  اإمارة  الفني داخل  بالن�شاط  يف الرتقاء 

وخارجها.

دعم ال�صناعات الفنية
برنامج  وف����د  ا���ش��ت��ق��ب��ال  ح����ول  ت�����ش��ري��ح��ه��ا  ويف 
نوار  ال�شيخة  ق��ال��ت  الأع���م���ال،  ل��ري��ادة  »ب�����ادري« 
ال�����ش��ارق��ة للفنون:  ال��ق��ا���ش��م��ي، م��دي��رة م��وؤ���ش�����ش��ة 
»حتر�س املوؤ�ش�شة منذ انطالقتها على تقدمي كل 
الدعم لل�شناعات الفنية حملياً واإقليمياً وعاملياً، 
ب�شكل  ال��ف��ن��ون  ن�شر  على  اأ���ش��ا���ش��ي  ب�شكل  وت��رك��ز 
اأ�شا�شياً  ج��زءاً  وجعلها  املحلي،  املجتمع  يف  وا�شع 
م��ن ح��ي��ات��ه، وم���ن ه��ن��ا ف��اإن��ه مل��ن دواع����ي �شرورنا 
مبا  وتعريفهنَّ  )ب���ادري(  يف  املنت�شبات  ا�شتقبال 
�شاأنها  من  متكاملة  واأن�شطة  برامج  من  نقدمه 

الذين  مبدعيه  ودع��م  املعا�شر  بالفن  التعريف 
يعملون �شمن حقول �شتى، ويقدمون روؤًى فكرية 
وجمالية تفتح اآفاقاً جديدة لفهم الفن ودوره يف 

حياتنا«. 

بيئة ملهمة
ال�شارقة  ملوؤ�ش�شة  الرنامج  زيارة منت�شبي  وحول 
ل��ل��ف��ن��ون، ق��ال��ت ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ورة م��ن��ى اآل علي، 
مديرة اأكادميّية »بادري« للمعرفة وبناء القدرات: 
»اأ�شبحت الفنون يف ظل الهتمام والرعاية التي 
تلقاها من �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 
امل��ج��ل�����س الأعلى  ال��ق��ا���ش��م��ي، ع�����ش��و  ب���ن حم��م��د 
للم�شهد  لة  امل�شكِّ العنا�شر  م��ن  ال�شارقة،  حاكم 
باتت  حيث  لل�شارقة،  والق��ت�����ش��ادي  الجتماعي 
الإمارة بيئة ملهمة ل�شّناع الإبداع ورواد الأعمال 
املرتبطة بالفنون ب�شتى اأ�شكالها واألوانها، ووجهة 

اقت�شادية جاذبة لأ�شحاب الأفكار الإبداعّية التي 
تتخذ من ال�شارقة مقراً لها«.

واأ�شافت الدكتورة منى: »تتمتع موؤ�ش�شة ال�شارقة 
ب����الإجن����ازات ال��ك��ب��رية يف  ل��ل��ف��ن��ون ب�شجل ح��اف��ل 
دعم قطاع القت�شاد الفني والإبداعي، وهي من 
املوؤ�ش�شات املحلية التي اأ�شبح لها ب�شمات عاملية يف 
تبني امل�شاريع الفنية واإيالئها دوراً رائداً يف دعم 
القت�شاد املحلي لإمارة ال�شارقة، وناأمل اأن تكون 
زيارة منت�شبات برنامج )بادري( للموؤ�ش�شة فر�شة 
الأمثل  الأ���ش��ل��وب  ح���ول  ف��ائ��دة  اأك����ر  لتح�شيل 
العوامل  ال��ف��ن��ي��ة، وم��ع��رف��ة  امل�����ش��اري��ع  ل��ت��اأ���ش��ي�����س 

املوؤثرة يف جعلها ناجحة وملهمة«.

اأف�صل املمار�صات
لريادة  »ب�������ادري  ل���رن���ام���ج  امل��ن��ت�����ش��ب��ات  ت  وع������رَّ
واملعلومات  ب��ال��ف��وائ��د  ���ش��ع��ادت��ه��ن  ع��ن  الأع���م���ال« 

والتي فتحت لهن  الزيارة،  اكت�شبنها خالل  التي 
اآفاقاً وا�شعة حول اأف�شل املمار�شات التي تعزز من 
الإبداعية من جهة، وترثي جتاربهن  مهاراتهن 
اأ�شرن  كما  املتنامي.  القطاع  هذا  ال�شتثمارية يف 
اأكادميية  لهم  حققتها  التي  الكبرية  القيمة  اإىل 
»بادري« يف الرتقاء مب�شتوى اأعمالهن الإبداعية 

وتزويدهن باأ�شاليب جناحها وا�شتدامتها. 

اأ�صتديو اإبداعي
الزيارة، قالت  التي عر�شتها خالل  وعن فكرتها 
»بادري«:  فريق  منت�شبات  اإح��دى  خليفة،  عائ�شة 
برامج  تقدمي  اإىل  الإب��داع��ي  الأ�شتديو  »ي��ه��دف 
ترتاوح  الذين  لالأطفال  تعليمية  وحرفية  فنية 
ن�شعى من  ح��ي��ث  ���ش��ن��ة،  و12   3 ب��ني  اأع��م��اره��م 
خالله اإىل غر�س حرية التعبري الإبداعي الفردي 
ت�����ش��ورات م�شبقة،  اأو  ق��ي��ود  الأط��ف��ال، دون  ل��دى 

والتفكري  خليالهم  الأط���ف���ال  ا�شتثمار  وت��ع��زي��ز 
تواجههم،  التي  امل�شكالت  حلل  ال�شندوق  خ��ارج 
كما  ذوات��ه��م.  وتقدير  باأنف�شهم  ثقتهم  وتر�شيخ 
اأنه ي�شاعد الآباء على اإثراء اأوقات اأبنائهم وملء 

فراغهم بالأعمال النافعة واملمتعة«. 

متجر الإبداع
فكرتها  اأن  ر���ش��ي��د  ع��ل��ي��اء  اأو���ش��ح��ت  جهتها،  م��ن 
تتمثل يف اإن�شاء متجر للهدايا يعتمد على الإبداع 
الفني يف ت�شميمها، بحيث تتميز كافة منتجاته 
املو�شمية  املنا�شبات  طبيعة  تراعي  فنية  باأ�شكال 
م��درو���ش��ة بحيث جتمع  وت��ك��ون  فيها،  ت���وزَّع  التي 
وبينت  امل�����ش��م��ون.  وق��ي��م��ة  الت�شميم  اأن��اق��ة  ب��ني 
مواد  املتجر  منتجات  ت�شميم  يف  ت�شتخدم  اأن��ه��ا 
قابلة للتدوير، �شعياً اإىل تنفيذ اأف�شل املمار�شات 

ال�شديقة للبيئة

يركز املوقع على اإبراز اجلانب الرقمي والتطور احلا�شل يف 
جمال الن�شر من خالل ق�شم »املكتبة الرقمية« الذي يحتوي 
الإلكرتونية  الكتب  ���ش��واء  رقمياً  املحولة  امل��رك��ز  كتب  على 

وال�شوتية واملوجزة.
واأكد �شعيد حمدان الطنيجي املدير التنفيذي ملركز اأبوظبي 
اإ�شرتاتيجية  تنفيذ  على  احل��ر���س  ب��الإن��اب��ة  العربية  للغة 
التحول الرقمي حلكومة دولة الإمارات ومواكبة متطلبات 

الع�شر الرقمي لتحقيق اأهداف املركز يف دعم اللغة العربية 
والبحث  والتعليم  الثقافة  خ��الل  من  وتطويرها  واإثرائها 

والفنون.
من  ع��دد  �شمن  حمتواه  اجلديد  الإل��ك��رتوين  املوقع  يقدم 
الأق�شام ت�شمل ق�شم »لغة وثقافة« و الذي يندرج حتته كل 
من املحتوى الإبداعي الذي يعر�س اأحدث الكتب املرتجمة 
اأهم  ي�شتمل على  وه��و ق�شم  وت��ق��اري��ر«  اأب��ح��اث  و«  وامل��وؤل��ف��ة 

واأحدث الدرا�شات التي يقوم بها مركز اأبوظبي للغة العربية 
»القوائم«  تاأتي  ثم  العربية،  باللغة  تتعلق  التي  املجالت  يف 
لتعر�س م�شروع »مائة رواية ورواية« الذي يهدف اإىل تعريف 
القّراء باأهم الروايات العربية يف القرن الع�شرين وم�شروع 
قائمة  ي�شّم  الذي  العربّي«  ال��رتاث  وكتاب من  كتاب  »مائة 
بعناوين كتٍب عربّية غرّيت وجه الأدب العربّي والإ�شالمّي 

والعاملّي يف املعرفة العاملّية ويف فهم احلالة الإن�شانّية.

وتاأتي »املجلة املحكمة« يف باب لغة وثقافة وهي جمّلة عربّية 
اللغة  عن  والبحوث  الدرا�شات  بن�شر  ُتعنى  حمّكمة  علمّية 

العربية واآدابها وثقافتها وق�شاياها.
اأق�شام  ث��الث��ة  على  يحتوي  فهو  العربية«  »نتكلم  ب��اب  اأم���ا 
اأولها اختبار اللغة »�شمة« وهي ا�شم �شهادة الكفاءة الدولية 
وروز«  »�شعود  فيديوهات  �شل�شلة  وثانيها  العربية،  الّلغة  يف 
لتعليم املبتدئني اللغة العربية يف مواقف خمتلفة، اأّما ثالثها 

»اأ�شدقاء اللغة العربية« وهي م�شابقة �شنوية لأ�شدقاء الّلغة 
العربية ت�شمل الناطقني بها والناطقني بغريها.

و�شمن ا�شرتاتيجية املركز لدعم كتب الأطفال والنا�شئة، مت 
اإطالق ق�شم »الطفل الف�شيح« يف املوقع الإلكرتوين، والذي 
والنا�شئة  الأط���ف���ال  وق�ش�س  ك��ت��ب  م��ن  جم��م��وع��ة  ي��ع��ر���س 
اخلا�شة  التعليمية  الأغ���اين  م��ن  جمموعة  اإىل  بالإ�شافة 

بهم.

مركز اأبوظبي للغة العربية يطلق موقعه 
االإلكرتوين اجلديد

•• ال�سارقة-الفجر:

الدورة  انطالق  والإب���داع  الفن  جمهور  يرتقب 
للت�شوير  ال������دويل  امل���ه���رج���ان  م���ن  ال�����ش��اد���ش��ة 
بني  م��ا  ال��ف��رتة  خ��الل  تقام  التي  “اإك�شبوجر” 
تتحول  ح��ي��ث  اجل�������اري،  ف���راي���ر  م���ن   15-9
قاعات اإك�شبو ال�شارقة اإىل عامل من ال�شور التي 
امل�شورين  اأ�شهر  خا�شها  كبرية  مغامرات  تروي 
العامليني من اأعماق املحيطات اإىل اأقا�شي الأر�س 
الأمامية  ال��ق��ت��ال  وم���ن خ��ط��وط  وال�����ش��ح��اري، 
اإندوني�شيا. يف  ال�شالم  واح��ات  اإىل  احل���روب،  يف 
امل���ه���رج���ان يف دورت�����ه م��زي��ج��اً غنياً  وي��ح��ت�����ش��ن 
باملعارف والتجارب والفعاليات التي جتعله حدثاً 
وال�شغوفني  للم�شورين  لي�س  ا�شتثنائياً  اإبداعياً 
ب��ال��ت�����ش��وي��ر ف��ح�����ش��ب واإمن�����ا ل��ك��ل ال���راغ���ب���ني يف 
الط���الع على ب��ل��دان وث��ق��اف��ات ج��دي��دة وعوامل 
عن  وح��ك��اي��ات  ملهمة  �شخ�شيات  م��ن  وق�ش�س 
مدن وجمتمعات واأحداث تاريخية.اأ�شباٌب كثرية 
وا�شتك�شاف  اك�شبوجر  ل��زي��ارة  اجل��م��ه��ور  ت��دف��ع 

عوامله، ومن بني اأبرز تلك الأ�شباب نذكر:
لقاء اأ�صهر م�صوري العامل

 70 ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  ل��ل��زوار  “اإك�شبوجر”  يتيح 

الفوتوغرايف  ال��ت�����ش��وي��ر  ع���امل  يف  لم��ع��اً  ف��ن��ان��اً 
العملية  والن�شائح  الإر���ش��ادات  على  واحل�شول 
الت�شوير،  م�شاهري  قائمة  ت�شم  حيث  منهم، 
�شورته  ُو�شفت  ال��ذي  م��اك��وري،  �شتيف  امل�شور 
“الفتاة الأفغانية” بال�شورة “الأكرث متيزاً” يف 
بالإ�شافة  جيوغرافيك،  نا�شيونال  جملة  تاريخ 
اإىل امل�شور ماجد الب�شتكي، الذي يوثق املكتبات 
وامل���ت���اح���ف وامل����راك����ز ال��ث��ق��اف��ي��ة الإم����ارات����ي����ة يف 

اأعماله.
التجّول يف معار�ص اأف�صل م�صوري العامل

 45 اجل��اري  العام  دورة  يف  “اإك�شبوجر”  يقدم 
معر�شاً فردياً وجماعياً تروي اأكرث من 1600 
تقديراً  اأعمالهم  حازت  مل�شورين  ب�شرية،  ق�شة 
خالل  من  مرموقة،  عاملية  جوائز  ونالت  دولياً 
ما احتوته من اإبداع فني، ور�شائل اإن�شانية وفنية 
ترثي عامل الفنون الب�شرية وتعزز من اأثرها يف 

تغيري العامل والتاأثري يف املجتمعات. 
احرتاف فن الت�صوير

يف اإطار توفريه فر�س التوا�شل مع اأبرز خراء 
الت�شوير، ينظم “اإك�شبوجر” خالل دورة العام 
احلايل 25 ور�شة تعليمّية وتدريبية متخ�ش�شة 
بالفنون الب�شرية، يقدمها نخبة من امل�شورين 
برنامج  ���ش��م��ن  وذل�����ك  ال��ع��امل��ي��ني،  امل���ح���رتف���ني 
من  حزمة  ويت�شمن  املهرجان،  يقدمه  متكامل 

خاللها  من  يكت�شب  التي  والأن�شطة  الفعاليات 
امل�شاركون اأبرز املهارات والعوامل املوؤثرة يف جناح 

امل�شور يف طريقه نحو الحرتاف.
امل�صاركة يف اإنقاذ املحيطات

امل���ه���رج���ان، وللمرة  ال���ث���اين م���ن  ال���ي���وم  ي�����ش��ه��د 
اأبرز  جتمع  التي  البيئية،  القمة  تنظيم  الأوىل، 
امل��وؤث��ري��ن واخل���راء واأع�����ش��اء ال��راب��ط��ة العاملية 
مل�شوري احلفاظ على البيئة، حتت �شعار “اإنقاذ 

الق�شية  امل��ح��ي��ط��ات  ت�شكل  ح��ي��ث  املحيطات”، 
امل�شكالت  ط��رح  ب��ه��دف  امل��ه��رج��ان  يتبناها  ال��ت��ي 
والبيئة  ال��ك��ائ��ن��ات  ت���واج���ه  ال���ت���ي  وال���ت���ح���دي���ات 
ال��ب��ح��ري��ة، واإي���ج���اد احل���ل���ول ال��ن��اج��ع��ة حلماية 
اجلزء الأكر م�شاحًة من الكوكب. ويكون بذلك 
اجلمهور جزءاً من هذا احلوار الذي ميتد ليكون 

خطوًة من خطوات التغيري البيئي الإيجابي. 
اقتناء اأحدث معدات وتقنيات الت�صوير 

الطالع  الت�شوير  ع��امل  ملحبي  املهرجان  يتيح 
يف  ت�شاعد  التي  احلديثة  التقنيات  اأح��دث  على 
احل�شول على منتج ب�شري عايل اجلودة، ليمثل 
تو�شلت  ما  اأح��دث  عن  للباحثني  فريدة  من�شة 
امل��ج��ال، حيث  ه���ذا  امل��ت��ط��ورة يف  التقنيات  اإل��ي��ه 
كرى  منتجات  لأح��دث  �شاماًل  عر�شاً  يت�شمن 
فيما  وامل��ق��ارن��ة  لتجربتها  التجارية  ال��ع��الم��ات 

بينها مع اإمكانية ال�شراء مبا�شرة.
مب�صتقبٍل  وامل�صاهمة  فنية  اأعمال  اقتناء 

اأف�صل
ع�شاق  اأم���ام  للت�شوير  ال���دويل  امل��ه��رج��ان  يتيح 
ال�شورة اإمكانية اقتناء ال�شور املعرو�شة، والتي 
بيئية  موؤ�ش�شات  ل��دع��م  منها  الكثري  ري��ع  ي��ع��ود 

وحقوقية ُتعنى بالطفل والالجئني. 

يقام خلل الفرتة من 9-15 فرباير اجلاري

 »اإك�شبوجر 2022«.. �شبعة اأيام من احلكايات والعوامل امل�شّورة 

خلل زيارة ملوؤ�ص�صة ال�صارقة للفنون

منت�شبات بادري ي�شتلهمن اأف�شل املمار�شات لتاأ�شي�ص م�شاريع ا�شتثمارية يف القطاعات االإبداعية

موقعه  اأبوظبي   – وال�صياحة  الثقافة  لدائرة  التابع  العربية،  للغة  اأبوظبي  مركز  اأطلق 
التحول  ا�صرتاتيجية  مع  متا�صيا  وذلك  والإجنليزية  العربية  باللغتني  اجلديد  الإلكرتوين 

الرقمي حلكومة دولة الإمارات .
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اأحمد فهمي يعود 
لتقدمي الربامج من 
خالل "اأحلى كالم"

وقال الفنان اأحمد فهمي، اإن الرنامج يحتوي على عدد من الفقرات التي 
املزيكا  لففرات  بالإ�شافة  ذهنية،  األعاب  هناك  �شيكون  حيث  باملرح،  تت�شم 

والغناء.
الت�شويقي للرنامج، عر ح�شاباته مبواقع  الإعالن  اأحمد فهمي،  وطرح 
التوا�شل الجتماعي، وظهر يف الإعالن وهو يتحدث عن مواهبه، بداية من 

العزف على اآلة الكمان، ثم الغناء والتمثيل مرورا اإىل تقدمي الرامج.
و�شبق وقدم اأحمد فهمي برامج تليفزيونية مثل: اآراب اأيدول، كما �شارك 
بالبيت،  معاكم  �شهرانني  برنامج  يف  النور  عبد  �شريين  اللبنانية  الفنانة 

.mbc والذي اأذيع على �شا�شة
اأحمد فهمي لبدء ت�شوير م�شل�شل"الرواية"،  ي�شتعد  اأخ��رى،  ناحية  ومن 
وي�شاركه كل من  �شوقي،  اأم��ري  اإخ���راج  10 حلقات، من  يتكون من  ال��ذي 

حممود عبد املغني، واآينت عامر، و�شريي عادل.

وتقتحم نهال جمال الراب امل�شري بكونها اأول "مطربة" 
امل�شري  ال��راب  اأنظار جمهور  لفتها  بعد  راب حاليا،  تغني 
"�شوك�شيه" والتي  اجلديد  األبومها  اأغنيات  اأوىل  باإطالق 
تعاونت خاللها مع جنم الراب اأبيو�شف، اأحد اأ�شهر جنوم 
ال��وق��ت احل���ايل، ب�شكل دوي��ت��و غنائي م��زج بني  امل��ج��ال يف 

الغناء والراب مع توليفة ا�شتعرا�شية راق�شة لأول مرة.
اأغنية  ع��ل��ى  الأخ�����رية  مل�شاتها  ح��ال��ي��ا  ك��م��ال  ن��ه��ال  وت�����ش��ع 
خالل  م�شور  كليب  فيديو  ب�شكل  تظهر  التي  "بو�شلة"، 
املراأة  اأحقية  بجراأة  خاللها  وتناق�س  املقبل،  فراير  �شهر 
تغيري  ر�شالة  وت��ق��دمي  وامل�����ش��اواة  وال�شتقاللية  العمل  يف 
تقدير  ب��اإع��ط��اء  ال���ذك���وري  للمجتمع  النمطية  ال�����ش��ورة 

وحرية اأكر للبنات يف اختيار جمال حياتهن من الدرا�شة 
والهواية والعمل، وتتعاون نهال خالل الأغنية مع ال�شاعر 

وامللحن مروان �شدواي واملوزع �شافعي. 
الغنائي  كمال  نهال  م�شروع  ب�شائر  "بو�شلة" ث��اين  وتعد 
اجلديد، تد�شن خالله عودتها لل�شاحة الغنائية بعد غياب 

اأكرث من 4 �شنوات،
ب�شكل  امل�����ش��ري��ة  لل�شاحة  نف�شها  ت��ق��دمي  لإع����ادة  وت�شعى 
ل��ون��اً مو�شيقياً  ف��ي��ه  اأغ��ن��ي��ة  ك��ل  األ���ب���وم ت�شم  ج��دي��د ع��ر 
ملو�شيقى  امل��ع��ت��ادة  ال�����ش��ورة  لتغيري  حم��اول��ة  يف  خم��ت��ل��ف��اً 
البوب حاليا بتقدميها مبزيج جديد كليا، مع التكال على 
بالرق�شات  ومزجها  واإيقاعاتها  للكليبات  املبهرة  ال�شورة 

ال�شتعرا�شية. 
ون��ه��ال ك��م��ال م��ط��رب��ة وم��ه��ن��د���ش��ة دي���ك���ور، ب����داأت رحلتها 
ال�شم�س  عباد  فرقة  يف  الفل�شطيني  الفلكلور  مع  الغنائية 
م�شاريع  بعدة  بعدها  وتنقلت  اجلامعية،   درا�شتها  خ��الل 
جاوي  وفرقة  بهججة،  فرقة  بينها  من  خمتلفة،  غنائية 

التي ا�شتهرت باأغنية "عط�شان يازينة"،
 اأول اأغنية م�شرية تعر�س يف فيلم مارفل وديزين العاملي 
الغنائية  لل�شاحة  موؤخرا  العودة  وق��ررت  ويدو"،  "بالك 
ي�شم  غ��ن��ائ��ي  ب��األ��ب��وم  متكامل  وف��ن��ي  مو�شيقي  مب�����ش��روع 
كليبات  فيديو  ب�شكل  فرادى  منها  كل  تظهر  اأغنيات،   6

م�شورة.

ترف�ص الو�صاطات واملح�صوبيات

ورد اخلال: للتلفزيون طعم خمتلف خا�ص

التمثيل من  اخلا�شة، هل متّكنْت مهنة  من جتربتك  • انطالقاً 
اإعطاء املمثل حقه؟

- الزمن يتطّور وكذلك املهنة.
يف ظل التطور التكنولوجي والنفتاح على العامل وبوجود املن�شات، 

اختلف و�شع املمثل عما كان عليه �شابقاً.
حتى الإن�شان نف�شه يف حال تطور فكراً ولناحية املوا�شيع.

م��ه��ن��ة ال��ت��م��ث��ي��ل اأخ����ذت ت��ع��ط��ي امل��م��ث��ل ح��ق��ه مع 
الزمن وهذا اأمر موؤكد وطبيعي.
اأب����رز  اإن  ال���ق���ول  مي��ك��ن  ه���ل   •

امل���م���ث���ل يف ه���ذه  م���ن���غ�������ش���ات 
التزامه  يف  تكمن  امل��رح��ل��ة 
الإنتاج  �شركات  مع  بعقوٍد 
بها،  ال���ت���زام���ه  ب���ع���دم  اأم 
هذا  مع  تتعاملني  وكيف 
على  للمحافظة  الو�شع 

وجودك الفني؟
مع  الح����ت����ك����ار  ع����ق����ود   -

�شركات الإنتاج هي مبثابة 
ي�شمن  ك��ي  للممثل  ت��اأم��ني 
العمل،  يف  ا����ش���ت���م���راري���ت���ه 

ولكن ل ميكن اعتماد هذا 
املبداأ كقاعدة عامة.

الفنانني  ل�شت من  واأنا 
الذين يالحقون املُْنِتج 

ينتظرون  اأو 

خالل  ت�شلني  لأن��ه  بال�شر،  تتحلى  ممثلة  اأنني  كما  الو�شاطة، 
النتظار  ل  واأف�شّ واأرف�شها،  جداً  حمبطة  عرو�شاً  النتظار  فرتة 

اإىل اأن ي�شل العمل الأف�شل.
هذه هي املدر�شة التي اأنتمي اإليها، ول�شُت من املمثلني املحظوظني 
الذين يتعاملون مع �شركة اإنتاج واحدة توؤّمن لهم عماًل للمو�شم 

الرم�شاين وثالثة اأو اأربعة اأعمال خارجه.
والغالبية العظمى من املمثلني هم مثلي، وال�شتثناءات قليلة جداً، 

بل هي نادرة.
نحن ممثلون م�شتمرون يف املهنة على هذا املنوال وهذا 
هو و�شعنا، وهذا الأمر ل ي�شكل يل عقدة ول ينغ�س 
علّي حياتي، وكل ما اأفعله هو النتظار وال�شر. 
اأم����ا ال���ع���ودة، ف��ت��ك��ون ف��ي��ه��ا م�����ش��وؤول��ي��ة اأك����ر، اإذ 
ولي�س  جيد،  بعمل  ال��ع��ودة  تكون  اأن  يفرت�س 

بعمل ل ي�شتحق كل هذا الغياب الطويل.
• ل �شك اأن الدراما العربية يف حال تطّور 
كيف  تقهقر،  حالة  يف  اللبنانية  وال��درام��ا 
اأن  املع�شلة، خ�شو�شاً  تتحدثني عن هذه 
العربية  ال��درام��ا  بانتعا�س  �شاهموا  َم��ن 

هم ُمْنِتجون لبنانيون؟
امل�شرتكة  ال��ع��رب��ي��ة  ال���درام���ا  اأن  ���ش��ك  ل   -
ازده���رت ك��ث��رياً، اأم��ا ال��درام��ا املحلية فهي 
عرجاء تعتمد على عدد قليل من املُْنِتجني، 

ل يتعدى عددهم اثنني.
ول ميكن التحدث عن �شناعة درامية يف مثل 

هذه احلالة.
دراما  ينتجون  ال��ذي��ن  املُْنتجني  اإىل  بالن�شبة  اأم���ا   
اأنهم  يعترون  فاإنهم  جن�شيتها،  كانت  مهما  عربية 

ينتجون اأعماًل لبنانية،
 وهم يرددون هذا الكالم دائماً، ولكن النا�س يعرفون 

اأنها لي�شت دراما لبنانية،
 بل درام��ا عربية حتى لو كانوا ي�شّورون 
ويطّعمونها  لبنان  يف  الأع��م��ال  ه��ذه 

بالوجوه العربية.
اأنهم  امل���و����ش���وع  يف  اجل���ّي���د  ل��ك��ن 
وهذا  �شخمًة،  اإنتاجات  يقّدمون 
الأمر ُيح�شب لهم، وهم اخرتقوا 
ال�������ش���وق ال��ع��رب��ي��ة ب�����ش��ك��ل كبري 
انت�شار  يف  �شاهموا  كما  ج���داً، 
ويتعاملون  اللبناين،  املمثل 
���ِرج���ني من  م��ع ك��ّت��اب وخُمْ
العربية  اجل��ن�����ش��ي��ات  ك���ل 
اللبنانيني  ح�شة  وتبقى 

حمفوظة يف اأعمالهم.
ه�����دف  اأن  واأع������ت������ق������د 
انت�شار  ه����و  املُ���ْن���ِت���ج���ني 
عربياً،  ال��ل��ب��ن��اين  امل��م��ث��ل 
وهذا الأمر يتحقق يف بع�س 
الأح����ي����ان، ويف اأح���ي���ان اأخ���رى 
مت���ي���ل ال���ك���ف���ة مل�����ش��ل��ح��ة غ����ريه، 
بح�شب متطلبات املحطات والعر�س 

والطلب.
• هل توافقني على اأن املمثل اللبناين 
فر�شْتها  ال���ت���ي  ل��ل��رتك��ي��ب��ات  ر����ش���خ 
ب��ع��د �شكاوى  امل�����ش��رتك��ة  ال���درام���ا 
منه ب���داأت م��ع ازده��اره��ا ب�شبب 
البطولة  اأدوار  ع���ن  ت��غ��ي��ي��ب��ه 
واليوم  خاللها  ا�شتمرت  ثم 

اختفت.
 ويف راأيك ما ال�شبب الذي 
دفع املمثل اللبناين اإىل 

الإذعان؟
املُْنِتج  اأن  ���ش��ك  ل   -
اأن  يهمه  ال��ل��ب��ن��اين 
النت�شار  ي���ح���ق���ق 
للممثل  ال���ع���رب���ي 

اللبناين وهو يعمل من اأجل ذلك.
وهذا الأمر لبد اأن يتحقق مع الوقت.

بع�شها،  اإىل  بحاجة  امل�شرتكة  الأع��م��ال  يف  ت�شارك  التي  العنا�شر 
اأو �شورية  ملا كانت �شميت عربية م�شرتكة، بل دراما م�شرية  واإل 

اأو لبنانية.
اإىل املمثلني اللبنانيني، فاإن هذا الأمر ل ينطبق عليهم  بالن�شبة 
له  ُي��ق��دم  ال���ذي  ال��ع��ر���س  م��ن  ان��ط��الق��اً  ير�شى  فالبع�س  جميعاً. 
والذي يراعي الدور اجليد وحيثية املمثل يف هذا العمل، واآخرون 
مكانتهم  ويراعي  ير�شيهم  ال��دور  اأن  يجدون  ل  لأنهم  يرف�شون 
الفنية. املمثل ميكن اأن يقبل اأو يرف�س بح�شب ما يريده من املهنة 

وكيفية عمله فيها وظروفه.
�شاأن  لها  درام��ا  تقّدم  اأن  اأهميتها  مع  املن�شات  ا�شتطاعت  هل   •

ومهمة وترتك ب�شمة؟
- ل �شك اأن بع�س الأعمال تنال ن�شيبها من النجاح والوهج الذي 

ت�شتحقه، لأن الدراما تواكب الع�شر.
يف املا�شي، 

اجلماهريية  ولكن  م��وج��ودة،  ه��ي  وال��ي��وم  من�شات  هناك  تكن  مل 
بع�س  عر�س  يعاد  ولذلك  التلفزيون،  خالل  من  تتحقق  الكبرية 

اأعمال املن�شات على ال�شا�شة ال�شغرية.
ومع اأن البع�س راهن على غياب دور التلفزيون، ولكن تبنّي اأن هذا 

الرهان لي�س يف حمله، 
اللبناين  امل�شاهد  اهتمام  على  كبري  ب�شكل  ي�شتحوذ  ي��زال  ل  لأن��ه 

والعربي والعاملي.
وعندما  املن�شات،  على  ُتعر�س  اأعمال  بوجود  يعرفون  ل  كثريون 
اأعماًل  لنا  اأن  فنخرهم  غيابنا،  �شبب  ع��ن  ي�شاألون  بهم  نلتقي 

ُتعر�س عر املن�شات.
وبالتايل، للتلفزيون طعم خمتلف خا�س.

جنوماً  تفر�س  اأن  املن�شات  درام��ا  ت�شتطع  مل  مل��اذا  راأي���ك،  يف   •
وجنمات جدد؟

- ت�شعى املن�شات اإىل اإيجاد جيل جديد من النجوم، وهناك وجوه 
جديدة ُتنَتج لها اأعمال،

اإنتاج  يتم  عندما  ولكن  املمثلني.  م��ن  اجل��دي��د  اجليل  خ�شو�شاً   
الوجوه  ي�شتقطبون  ف��اإن��ه��م  املتو�شطة،  الأع��م��ار  تنا�شب  اأع��م��ال 
جنوم  فحتى  عاملياً.  حتى  منت�شر  الأم��ر  وه��ذا  املعروفة،  العربية 
ال�شينما العاملية اجتهوا نحو دراما املن�شات بهدف ت�شجيع املُ�شاهد 

وجذبه حل�شور تلك الأعمال، 
للوجوه  اأعمال  متابعة  يحبون  ل  املُ�شاِهدين  بع�س  اأن  خ�شو�شاً 
اجلديدة، وهناك حاجة دائماً لوجه معروف كي ي�شاعد يف اإطالق 

هذه الوجوه اجلديدة،
 وهذا ما ح�شل معنا.

يف م�شل�شل )قارئة الفنجان(، كان عدد املمثلني املعروفني حمدوداً 
املعروفة،  الوجوه اجلديدة غري  الآخرين من  املمثلني  ج��داً، وكل 
ونحن كنا داعمني لهم وهم كانوا اأبطال امل�شل�شل، وت�شويق امل�شل�شل 

مت على ا�شمي وا�شم با�شم مغنية واأحمد فهمي.
التح�شريات  ي��راف��ق  ك��ان  ال��ذي  ال��وه��ج  غياب  تف�ّشرين  كيف   •

للموا�شم الرم�شانية، 
وهل ترين اأن الو�شع �شي�شتمر كذلك خالل الفرتة املقبلة؟

- ل �شك اأن اأعمال رم�شان بداأت تفقد وهجها يف الفرتة الأخرية، 
لأن الو�شع العام اأّثر على كل القطاعات.

)كورونا( والأو�شاع القت�شادية يف العامل اأّثرت على كل �شيء، عدا 
عن اأنهم وجدوا اأن املو�شم الدرامي الرم�شاين هو حمرقة للكثري 

من امل�شل�شالت، 
ال�شباق الرم�شاين كي تنال  اأع��م��ال خ��ارج  ال��ع��ودة لإن��ت��اج  ف��ق��رروا 

حقها.
ال��رم�����ش��اين ون��ح��ن ن�شمع  ي���زال ه��ن��اك اه��ت��م��ام باملو�شم  ول��ك��ن ل 

بتح�شريات خا�شة به.
ويف لبنان، وب�شبب ال�شائقة املادية التي متر بها املحطات، فهي ل 

ت�شرتي اأعماًل عربية �شخمة ومهمة، 
لأن  حملينْي،  بعملنْي  وانح�شرت  الكبرية  املناف�شة  غابت  ولذلك 
اأما الأعمال  اللبنانية وامل�شرتكة،  اللبناين يحب الأعمال  املُ�شاهد 

الأخرى فاإنها تنال الوهج خارج لبنان.
املقبلة؟ للفرتة  م�شاريعك  • ما 

- ل م�شاريع حتى اللحظة.
كانت هناك بع�س العرو�س، ولكن مل يتم التفاق عليها واإن �شاء 

اهلل تكون هناك م�شاريع يف الفرتة املقبلة.

ل  الو�صاطات واملح�صوبيات وتف�صّ راف�صة  املهنة،  اللبنانية ورد اخلال ب�صرب وتروٍّ يف  املمثلة  تعمل 
البقاء بل عمل على القبول بعمٍل ل يتوافق مع طموحها وقناعاتها.

اخلال حتدثت يف هذا احلوار عن الواقع التمثيلي وموقفها من بع�ص الأو�صاع الفنية يف لبنان.

نهال كمال تخو�ص مغامرة الراب 
الأول مرة يف كليب )بو�شلة( 

انتهت املطربة نهال كمال من ت�صجيل اأحدث اأعمالها الغنائية "بو�صلة"، وتخو�ص 
خللها مغامرة غناء الراب لأول مرة عرب فيديو كليب م�صور يظهر للنور قريبا.



غذاء م�شاد لل�شيخوخة ميكن اأن 
يعالج ال�شبب اجلذري ل�شيب ال�شعر

ارتبط ال�شعر الرمادي تاريخيا بال�شيخوخة والإجهاد، ولكن حل�شن احلظ، 
فاإنه ميكن عك�س ال�شيب ب�شرعة وبطريقة �شهلة للغاية.

التي تقوم عليها  البيولوجية  الآليات  للك�شف عن  الباحثون  �شعى  ولطاملا 
لنق�س  النهائية  النتيجة  ه��و  ال�شيب  اأن  امل��ع��روف  وم��ن  ال�شيب.  عملية 
هذه  ت��زال  ل  ذل��ك،  وم��ع  �شبغته.  ال�شعر  تعطي  التي  ال�شباغية  اخلاليا 
اأن  اإىل  ت�شري  امل��ت��زاي��دة  الأدل���ة  بع�س  لكن  م��ا.  ح��د  اإىل  غام�شة  العملية 
اأن تتاأخر، ويف بع�س احلالت ميكن عك�شها، خا�شة عندما  العملية ميكن 

يتم اتخاذ الإجراء ب�شرعة بعد ظهور العالمات الأوىل لفقدان اللون.
وكلما طال انتظار ال�شخ�س قبل الت�شرف، زادت �شعوبة ا�شتعادة اخلاليا 
يف  والتغذية  البدنية  اللياقة  خبرية  كوتوفا،  ناتايل  ل�  ووفقا  ال�شباغية. 
ال�شبب  معاجلة  الغذائي  نظامك  يف  واحدة  لبذرة  ميكن   ،Just CBD

اجلذري لل�شيب وت�شاعد ال�شعر على الحتفاظ بلونه.
وترتبط عملية ال�شيب بالإجهاد، من بني جمموعة من العوامل البيولوجية 

الأخرى، ل �شيما ال�شيخوخة.
لأنها  لل�شيب  كم�شاد  ال�شم�شم  بذور  اإىل  العلمية  الدرا�شات  بع�س  وت�شري 
تغذي فروة الراأ�س بالعنا�شر الغذائية الأ�شا�شية التي تعزز ن�شاط اخلاليا 
ال�شباغية. وبح�شب كوموفا، تعد بذور ال�شم�شم الأ�شود )حبة الركة( من 
حتتوي  ال�شم�شم  "بذور  مو�شحة:   لل�شيخوخة،  امل�شادة  الأطعمة  اأف�شل 

على اأعلى ن�شبة من الزيت، وهي غنية بنكهة البندق".
وتابعت: "اإن ال�شم�شم ياأتي باأ�شناف خمتلفة من البذور ذات الألوان الأ�شود 
والبني اإىل الأحمر والبنف�شجي. ولديها جميعا تركيبة غذائية مت�شابهة". 
و�شرحت كوموفا اأن املجموعة ال�شوداء من بذور ال�شم�شم هي الأكرث فائدة 
ل�شتعادة لون ال�شعر لأنها حتتوي على كميات عالية ب�شكل ا�شتثنائي من 

م�شادات الأك�شدة، من بني العنا�شر الغذائية الرئي�شية الأخرى.
الكال�شيوم  مثل  الفيتامينات  تغذي  الأ���ش��ود  ال�شم�شم  "بذور  اأن  واأ�شافت 
والأحما�س  والفو�شفور  وال��زن��ك  والنحا�س   1 ب  وفيتامني  واملغني�شيوم 
الأمينية والألياف الغذائية وال�شيلينيوم. وبالإ�شافة اإىل ذلك، حتتوي هذه 
ال�شم�شمولني  الأك�شدة الطبيعية مثل  اأي�شا على م�شادات  املغذية  البذور 
وال�شم�شمول وال�شم�شمني". ووفقا ملجموعة من الأبحاث، ت�شاعد م�شادات 
الأك�شدة املوجودة يف بذور ال�شم�شم الأ�شود يف مواجهة اأو حتييد اآثار اجلذور 
احلرة التي تعزز تلف اخلاليا وت�شبب عالمات ال�شيخوخة. وتتمتع بذور 
هذه  وت�شتهر  للج�شم.  الغذائية  الفوائد  م��ن  بالعديد  الأ���ش��ود  ال�شم�شم 
"اإن  ال�شعر. وتابعت كوموفا:  ال�شعر ولون  البذور بكفاءتها يف تعزيز منو 
مكونات م�شادات الأك�شدة املوجودة يف بذور ال�شم�شم الأ�شود تغذي ال�شعر 
اإىل منطقة  الدم  الراأ�س لأنها تزيد من تدفق  وحتفز منوه وتغذي فروة 
فروة الراأ�س. ومن خالل القيام بذلك، حتل بذور ال�شم�شم الأ�شود م�شار 
تعزز  اأنها  كما  اأ�شود جديدا.  لونا  �شعرك  ما مينح  ال��رم��ادي،  ال�شعر  جذر 
ن�شاط اخلاليا ال�شباغية - وهذا يزيد من اإنتاج �شبغة امليالنني امل�شوؤولة 
عن اإعطاء ال�شعر لونه الأ�شود، وعك�س ظروف ال�شعر الرمادي". وحتتوي 
ا�شتخدامها  تدعم  التي  بيولوجيا  الن�شطة  املركبات  البذور على عدد من 
و�شعف  ال�شمع  فقدان  ذل��ك  يف  مبا  بالعمر  املرتبطة  الأخ��رى  لالأعرا�س 

الذاكرة و�شعف الب�شر.

ما هو معنى ا�صم اأدي�ص اأبابا؟
الزهرة اجلديدة

من مكت�صف معدن اليورانيوم ؟
الكيميائي الملاين مارتن كالبروت هو مكت�شف اليورانيوم .

من هم اأول من ا�صتخدم التفريخ ال�صطناعي للدواجن؟
امل�شريون القدماء

ما املق�صود باحلكم العريف؟
احلكم الذي ل تراعى فيه قواعد القانون العام

ما املق�صود بال�صتاطيقا؟
علم اجلمال وكل ما هو جميل

م  400 من  اأكرث  البحر  مياه  يتخلل  ل  ال�شم�س  �شوء  اأن  تعلم  • هل 
و�شيع  بحر  يف  ي�شقط  الكوكب  هذا  جعلت  لو  انك  بحيث  جدا  قليلة  زحل  كوكب  كثافة  اأن  تعلم  هل   •

لطفا على �شطحه
اجلرافيت  من  م�شنوع  الر�شا�س  قلم  اأن  تعلم  • هل 

الكواكب  ارتفاع  لقيا�س  فلكية  اآلة  الإ�شطرلب  الة  اأن  تعلم  • هل 
الدينا�شور هو  التاريخ  يف  قدميه  على  �شار  حيوان  اول  اأن  تعلم  • هل 

فرنا�س بن  عبا�س  وا�شمه  عربي  ا�شل  من  هو  الطريان  حاول  ان�شان  اول  اأن  تعلم  • هل 
اجلراحة  يف  اخليوط  ا�شتخدم  من  اأول  الرازي  اأن  تعلم  • هل 

بريطانيا  يف  موجودة  كانت  العامل  يف  دبابة  اأول  اأن  تعلم  • هل 
مرات باأربع  ال�شم�س  اأ�شعة  من  اأقوى  الليزر  اأ�شعة  اأن  اأن  تعلم  • هل 
العربية باللغة  تاأثراً  اللغات  اأكرث  هي  املالطية  اللغة  اأن  تعلم  • هل 

العطور �شناعة  يف  قيمة  مادة  وهو  العنر  حوت  اأمعاء  من  ي�شتخرج  العنر  اأن  تعلم  • هل 
العرب الأطباء  هم  املثانة  يف  احل�شى  تفتيت  اإىل  اأ�شاروا  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 

الهدف على  النظر  لت�شديد  اإدارتهما  و  العينني  حتريك  تعني   - الراأراأة   - اأن  تعلم  • هل 
الأر�س على  اجلاذبية  �شد�س  ت�شاوي  القمر  على  اجلاذبية  اأن  تعلم  • هل 
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فوائد امل�صم�ص للدم

الكبد احليواين يف  الغذائية  امل�شم�س يعادل قيمته  اأن  اإىل  تو�شل باحثون 
�شنع كريات الدم احلمراء يف الدم، كما اأن امل�شم�س ي�شاعد يف تن�شيط حدة 
الإب�شار، ويزيد من قوة اجل�شم الدفاعية �شد الأمرا�س لوجود فيتامني 

جداً. عالية  بن�شب  "ايه" فيه 
اأنه  كما  ال��دم،  بفقر  للم�شابني  ج��داً  امل�شم�س مفيد  اأن  الباحثون  واأو���ش��ح 
جيد  ومكافح  لل�شهية  ف��احت  وه��و  اجللد  وخاليا  والأوردة  لالأع�شاب  مقٍو 

لالإم�شاك ومهدئ لالأع�شاب ومزيل لالأرق.
ويو�شف امل�شم�س لالأ�شخا�س الذين يبذلون جهداً ذهنياً؛ وذلك لإحتوائه 

على عن�شرين مهمني للمخ وهما الفو�شفور واملاغن�شيوم. 

كان هناك رجل يتنكر يف ثياب الهائمني يف حب اهلل فكانت النا�س تلجاأ اليه ليباركها من املر�س ومن اإحدى 
ال�شوداء لأنهم كانوا يت�شحون بال�شواد فال ترى منهم غري عيون  التي كان يطلق عليها الع�شابة  الع�شابات 
النا�س وقد قتلت ورميت يف  البنات ثم يجدها  اإحدى  بارزه �شريرة ي�شلبونهم ما ميلكون واأحيانا يختطفون 

اجلبل بعد ايام من اختطافها.
 ا�شتمر احلال هكذا مع هذه القرية ال�شعيفة ياأتي افراد الع�شابة ي�شرخون طالبني ماًل وغالًل وحيوانات ثم 
يختفون حتى جاء وقت اقرتب احد ال�شباب من ابيه وقال: ابي اريد ان اأ�شرح لك ب�شيء يف �شدرى.. ان �شوت 

زعيم هذه الع�شابة ي�شبه �شوت واعظ القرية، واق�شم اين عندما �شمعته ظننته هو، فانا ابداً مل ارحت اليه.
 فنظر الأب العجوز وقال: كان يف �شدري هذا ال�شئ ومل ا�شتطع البوح به.. لن نتكلم كثرياً ، اذهب واجمع من 

اأ�شدقائك من حتب ودعهم ياأتون �شراً .
واتفق اجلميع على خطة تتطلب  ي��زداد عددهم  يوم  ايام وكل  لعدة  �شراآً  واأ�شدقائه يجتمعون  ال�شاب  ا�شتمر 
احلر�س التام، ويف اليوم املنتظر كان احد احلمالني يجر عربته وعليها كمية كبرية من الق�س، ف�شقطت على 
الأر�س وتفرقت وامتالأ املكان بها، كان املكان هو مركز مرور اأفراد الع�شابة، انه مكاناً �شيق ملدخل �شاحة وا�شعة 
هي القرية و�شوقها.. جاء من �شكب الزيت على الق�س وبع�س املواد التي ت�شتعل، وجاء من ذر البارود ووقفوا 
على املدخل ال�شيق ليمنعوا خروج النا�س، وهنا اندلعت النريان فجاأة من حتت اأرجلهم لتطوقهم بخيولهم 
التي �شرخت و�شهلت كثريا واألقت بهم على الأر�س و�شط النريان، وقاموا يجرون م�شرعني ليطفئوا النار 
اأم�شكت به  راأ�شه الذي  اأم�شكت بهم و�شط طلقات ر�شا�س �شباب القرية، وحني نزع زعيمهم عنه غطاء  التي 
النريان فاذا به واعظ القرية، وهنا فقط عرف النا�س ما ع�شوا فيه من خداع وغ�س، يومها مل ينجو احد من 

تلك الع�شابة بل حر�س ال�شباب على قتلهم جميعاً وقتل ذلك الكابو�س الذي عا�شوا فيه زمناً. 

ال�صوي�صري اأندري راجيتلي يتناف�ص يف �صباق التزلج احلر للرجال خلل دورة الألعاب الأوملبية ال�صتوية يف بكني 2022 - ا ف ب 

ك�شف اأطباء بريطانيون عن عر�شني رئي�شيني ملر�س "كوفيد-
كورونا  فريو�س  �شد  املطعمني  لالأ�شخا�س  يجوز  ل   "19
الريطانية   Express �شحيفة  ونقلت  اأب���دا.  جتاهلهما 
اليوم الأحد عن تطبيق ZOE COVID اخلا�س بر�شد 
"اإذا كنت قد تلقيت  القائل:  الأط��ب��اء  راأي  ال��ع��دوى،  اأع��را���س 
�شبب،  ب��ال  بكرثة  تعط�س  اأو  ت�شعل  اأخ���ذت  ث��م  �شابقا،  اللقاح 

فعليك لزوم البيت واخل�شوع لفح�س كوفيد19-".
واأ�شار الأطباء اإىل اأن العر�شني املذكورين هما اللذان ي�شببان 
اإىل اليقظة  اآخر. كما دعوا  اإىل  بانت�شار العدوى من �شخ�س 
امل�شتجد،  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  ل��الإ���ش��اب��ة  اأخ����رى  اأع���را����س  اإزاء 

وخا�شة فقدان الإح�شا�س بالتذوق وال�شم.
 B.1.1.529 متحور  ظ��ه��ور  ع��ن  اأي���ام  قبل  اأط��ب��اء  وك�شف 
اإفريقيا  ك��ورون��ا يف ج��ن��وب  ل��ف��ريو���س  )اأوم��ي��ك��رون(اجل��دي��د 
وبوت�شوانا، يحتوي على 32 طفرة يف بروتني "�شبايك" الذي 

اأن  ي�شيب الفريو�س بوا�شطته اخلاليا احلية. ويرى خراء 
اجلديدة  ال�شاللة  اأن  على  ت��دل  ال��ط��ف��رات  ه��ذه  م��ن  الكثري 
اآخر،  ج�شم  اإىل  ج�شم  من  النتقال  على  عالية  بقدرة  تتميز 
وع��ل��ى م��ق��اوم��ة الأج�����ش��ام امل�����ش��ادة امل���وج���ودة ل���دى املتعافني 
ح���ذروا من  اأن��ه��م  م��ع  "كوفيد19-" واملطعمني،  م��ن مر�س 
على  العاملية  ال�شحة  منظمة  واأطلقت  متعجلة.  ا�شتنتاجات 
املتحور املذكور ا�شم "اأوميكرون" ن�شبة اإىل احلرف اخلام�س 
عن  تقارير  الآن  حتى  ووردت  الإغريقية.  الأبجدية  يف  ع�شر 
ت�شجيل نحو مئة من امل�شابني بال�شاللة اجلديدة يف جنوب 
اإفريقيا، وحالت منفردة مت ت�شجيلها يف دول اأوروبية وهونغ 

كونغ واإ�شرائيل.
وعلى خلفية انت�شار املتحور اجلديد فر�س الحتاد الأوروبي 
ودول عدة اأخرى حظرا على رحالت جوية من واإىل عدد من 

الدول الإفريقية.

اأطباء بريطانيون: هناك عر�شان ال يجوز للمطعمني �شد كورونا جتاهلهما


