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يعرب الطفل الر�ضيع بالبكاء عما ي�شعر به نتيجة عدة �أ�سباب ،مثل
املغ�ص� ،أو اجلوع� ،إال �أنه يف كثري من الأحيان تواجه الأم �صعوبة يف
�إ�سكات طفلها.
وغالبا ما ت�صاب الأم بحالة من التوتر والقلق عندما يبد�أ ر�ضيعها يف
نوبة من البكاء امل�ستمر ،فال تعرف �سبب بكائه وال ميكنها منعه.
ون�ستعر�ض فيما يلي بع�ض الطرق التي ت�ساعد يف تهدئة الطفل
الر�ضيع ،بح�سب موقع "ويب طب".
� - 1إع�ط��اء الر�ضيع اللهاية :ت�ساعد اللهاية يف �شعور الطفل
بالراحة ،وخا�ص ًة يف مرحلة الت�سنني ،حيث �إنه ين�شغل بو�ضع �شيء
يف فمه ،وبالتايل ميكن �أن يتوقف عن البكاء.
�سواء كان الطفل معتادا �أو غري معتاد على اللهاية ،ميكن �أن تقوم الأم
ب�إعطائها له لي�ضعها يف فمه ب�شكلٍ م�ؤقت ك�إحدى الطرق الفعالة يف
تهدئة الر�ضيع �أثناء البكاء.
 - 2تدليك ج�سم الر�ضيع :تدليك اجل�سم �إح��دى ط��رق تهدئة
ال��ر��ض�ي��ع �أث �ن ��اء ال �ب �ك��اء ،ح�ي��ث ت���س��اع��د ه ��ذه ال�ط��ري�ق��ة يف تهدئته
و�شعوره باال�سرتخاء والراحة.
يجب �أن ي�شمل التدليك خمتلف �أج��زاء اجل�سم مبا فيها :ال�ساقان،
والذراعان ،والظهر ،وال�صدر ،والوجه.
مي �ك��ن ا� �س �ت �� �ش��ارة ال �ط �ب �ي��ب ب �� �ش ��أن ا� �س �ت �خ��دام ال ��زي ��وت الطبيعية
وامل�ستح�ضرات اخلا�صة بالطفل يف عملية التدليك.
 - 3احت�ضان ال��ر��ض�ي��ع :ميكن �أن ي�ك��ون �سبب ب�ك��اء الطفل هو
حاجته لل�شعور ب��ال��راح��ة والأم ��ان ،وي�ك��ون ه��ذا م��ن خ�لال تواجده
بني �أح�ضان الأم ،ل��ذا ين�صح �أن تقوم الأم باحت�ضان طفلها لب�ضع
الوقت وتهدئته ببع�ض الكلمات الب�سيطة والهم�سات يف �أذنه.
 - 4ت�شغيل بع�ض الأ��ص��وات للر�ضيع :خالل رحلة احلمل يعتاد
اجل�ن�ين ع�ل��ى ��س�م��اع �أ� �ص��وات م��ن ح��ول��ه ،ل��ذا ع�ن��د �سماعها جمددًا
ي���ش�ع��ر ب��االرت �ي��اح ،ل ��ذا مت �إي �ج��اد جم�م��وع��ة م��ن الأ�� �ص ��وات �سميت
بال�ضو�ضاء البي�ضاء تريح الطفل عند �سماعها.
مي�ك��ن ت�شغيل ال���ض��و��ض��اء ال�ب�ي���ض��اء ع��ن ط��ري��ق ال�ب�ح��ث عليها يف
الإنرتنت ،واختيار املنا�سب منها.
� - 5أخ��ذ الر�ضيع يف نزهة بال�سيارة :يعتاد الطفل على الكثري
م��ن احل��رك��ة خ�لال ت��واج��ده ب��ال��رح��م ،وب��ال�ت��ايل ف ��إن ا�صطحابه يف
رحلة ق�صرية بال�سيارة فكرة جيدة مل�ساعدته يف النوم والتوقف عن
البكاء.

مر�ض ال�صدفية ..اكت�شاف جديد على طريق العالج
يعاين املاليني حول العامل من مر�ض ال�صدفية ،وهو مر�ض مناعي
ذات ��ي يظهر ع�ل��ى �شكل ب�ق��ع ح �م��راء وملتهبة وط�ف��ح ج�ل��دي م�ؤمل
ومق�شر.
وعلى الرغم من وج��ود عالجات للمر�ض� ،إال �أن هذه العالجات ال
جتد ا�ستجابة.
وهذه العالجات ال تقلل من املر�ض بن�سبة  ،100%وال تعالج املر�ض،
و�إذا توقف املر�ضى عن تناول تلك الأدوية ،ف�إن املر�ض دائ ًما ما يعود.
ويف �سعيهم نحو �إيجاد عالج فعال ينهي امل�شكلة من جذورها ،اكت�شف
ف��ري��ق بحثي م��ن م��رك��ز امل�ن��اع��ة ال��ذات�ي��ة واالل�ت�ه��اب ال�ت��اب��ع ملعهد ال
جوال لعلم املناعة بكاليفورنيا ،قبل ذلك� ،أن بروتي ًنا رئي�س ًيا ي�سمى
( )TWEAKي�ضر بخاليا اجللد يف مر�ضى ال�صدفية ،وت�شري
النتائج التي تو�صلوا �إليها على الفئران وخاليا اجللد الب�شرية� ،إىل
�أن ا�ستهداف هذا الربوتني قد ي�ساعد يف ال�سيطرة على املر�ض.
وتظهر الدرا�سة اجلديدة املن�شورة يف  19نوفمرب -ت�شرين الثاين
بدورية "�ساين�س �إميونولوجي"� ،أن بروتني ( )TWEAKال يعمل
مبفرده ،ومن خالل درا�سة اخلاليا الكرياتينية الب�شرية  ،اكت�شفوا
�أن الربوتني ( )TWEAKيتعاون مع بروتينني �آخرين  ،ي�سمى
عامل نخر ال��ورم ( )TNFو�إنرتلوكني  ،)IL-17( 17لتحفيز
االلتهاب ،ويبدو �أن هذا الثالثي يتحكم يف �إنتاج اجلزيئات االلتهابية
والتعبري عن الربوتينات الإ�ضافية املرتبطة بااللتهاب يف مر�ضى
ال�صدفية.

عالقة خطرية بني
متحور دلتا واحلمل
ح��ذرت م��راك��ز ال�سيطرة على الأمرا�ض
وال ��وق ��اي ��ة م �ن �ه��ا يف ال� ��والي� ��ات املتحدة
الأم�يرك �ي��ة م��ن خ �ط��ورة م�ت�ح�وّر "دلتا"
على احلوامل .و�أ��ش��ارت مراكز ال�سيطرة
على الأم��را���ض وال��وق��اي��ة منها ،يف بيان،
�إىل �أن �إ� �ص��اب��ة ال�ن���س��اء مب�ت�ح�وّر "دلتا"
من فريو�س كورونا امل�ستجد� ،أثناء فرتة
احلمل ،يرفع احتماالت والدة جنني ميت،
مبعدل ثالثة �أ�ضعاف .ووفق �إح�صائيات
اع �ت �م��دت ع�ل�ي�ه��ا ت�ل��ك امل ��راك ��ز ،ف ��إن��ه من
ب�ين م��ا ي�ق��رب م��ن  1.25مليون مولود
يف ال��والي��ات املتحدة ب�ين م��ار���س 2020
و�سبتمرب م��ن ه��ذا ال�ع��ام� ،سجلت حوايل
 8200حالة مولود ميت ،مبعدل �أقل
م��ن  1يف امل�ئ��ة .وم��ع ذل��ك ،ف��إن��ه م��ن بني
ح��وايل � 22أل��ف ح��ال��ة والدة لأ�شخا�ص
م�صابني بكوفيد -19خالل تلك الفرتة،
حدثت  273حالة والدة لأطفال ميتني،
مبعدل  1.3يف املئة .و�أظ�ه��رت البيانات
�أنه من يوليو حتى �سبتمرب ،بعد �أن �أ�صبح
متحور "دلتا" ال�سائد يف الإ�صابات على
ّ
م�ستوى �أمريكا ،فقد مت الإبالغ عما يقرب
م��ن  1200ح��ال��ة وف��اة ب�ين الأ�شخا�ص
امل�صابني بالفريو�س وقت الوالدة.
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كيف ميكن لل�صداع الن�صفي �أن يحمي
من مر�ض ال�سكري من النوع الثاين؟

التبول الليلي املتكرر..
عالمة على مر�ض خطري

التوتر والإجهاد من �أهم العوامل التي ترتك
ب�صماتها على �صحة الإن�سان� .إهمال
ه��ذا الأم���ر ق��د ي����ؤدي �إىل عواقب
وخيمة �أقلها زيادة ت�ساقط ال�شعر
لدى الرجال والن�ساء .وقد ال تنفع
عالجات ت�ساقط ال�شعر يف �إيقافه.
فما احلل؟
حني تزداد �ضغوط احلياة وتطول
ق��وائ��م امل��ه��ام وامل��واع��ي��د ،ف ��إن
ذل��ك ال ينعك�س على �صحتنا
النف�سية وح�سب ،بل يتعداه
�إىل �صحة اجل�سد �أي�ض ًا الذي
يبدي خمتلف العوار�ض كال�صداع و�آالم املعدة
والظهر وا�ضطرابات ال��ن��وم وحتى ارتفاع
�ضغط الدم يف بع�ض احل��االت .لكن هل ي�أتي
ت�ساقط ال�شعر �أي�ض ًا نتيجة للتوتر وفرط
الإجهاد ب�سبب العمل؟

التوتر النف�سي والإرهاق ..عوامل رئي�سية لت�ساقط ال�شعر!

يف ه ��ذا ال���س�ي��اق ي�ن�ق��ل م��وق��ع "�أن ت��ي يف" الأمل � ��اين عن
الدكتور بريند ريغر قوله" :ب�أي حال من الأح��وال ف�إن
الإجهاد ميكن �أن يكون م�سبباً لت�ساقط ال�شعر" .وي�ضيف
الأخ�صائي يف الطب الباطني والعالج الطبيعي �أنه �إ�ضافة
�إىل الإجهاد توجد العديد من الأ�سباب الأخرى لت�ساقط
ال�شعر .ولكن متى يجب �أن يثري ت�ساقط ال�شعر القلق؟
كل �إن�سان يومياً ما بني  70و � 100شعرة ،وفقدان هذا
العدد يعد جزءا من الدورة الطبيعية لل�شعر .لكن الأمر
ي�صبح مزعجاً حني ترتاجع كثافة ال�شعر ب�شكل وا�ضح
حيث تظهر م�ساحة �أك�ب�ر م��ن اجل�ب�ين �أن ُت�لاح��ظ بقع
دائرة خالية من ال�شعر يف فروة الر�أ�س.
وم��ن الأ��س�ب��اب الأخ ��رى ل��زي��ادة ت�ساقط ال�شعر :النظام
ال�غ��ذائ��ي واالل�ت�ه��اب��ات واخ �ت�لال وظيفة ال�غ��دة الدرقية
وال��وراث��ة والآث� ��ار اجل��ان�ب�ي��ة لبع�ض الأدوي � ��ة ،والإجهاد
الناجم عن �ضغوط احلياة كذلك .ومن �أجل عالج ت�ساقط
ال�شعر ،يجب معرفة �أ�سبابه من قبل الطبيب املعالج.
ويو�ضح الدكتور ريغر بالقول" :هناك العديد من الأ�سباب
وراء ت�ساقط ال�شعر املرتبط بالإجهاد� ،إذ يت�سبب فرط
الإجهاد بتدمري امل��واد احليوية يف اجل�سم" .وي�ضيف �أن
جذور ال�شعر ُت�صاب بنق�ص �إم��دادات هذه امل��واد .ويف ظل
نق�ص هذه املواد ي�صبح ال�شعر �ضعيفاً �أول الأمر ومن ثم
يفقد بريقه ليكون ه�شاً يف نهاية املطاف .ويف حال ا�ستمرار
نق�ص املواد احليوية نتيجة لفرط الإجهاد يزداد يف الوقت حقن بالزما الدم ..طريقة جديدة لعالج ت�ساقط ال�شعر
ذاته تركيز الو�سائط الكيمياوية يف جلد فروة الر�أ�س.
ظهرت يف ال�سنوات الأخرية العديد من احللول العالجية
ومبا �أن كل ب�صيلة �شعر يف ف��روة الر�أ�س حماطة ب�شبكة الطبية لعالج ت�ساقط ال�شعر .و�آخر �صيحة يف هذا املجال

�أقرا�ص ثورية لتنظيف
الأ�سنان دون احلاجة ملعجون
�أطلقت �شركة فايتال بل�س منتجاً ثورياً لتنظيف الأ�سنان ي�ستخدم قر�صاً
�صغرياً قاب ً
ال للم�ضغ لتن�شيط النف�س وتبيي�ض الأ�سنان دون احلاجة �إىل �أي
معجون �أ�سنان.
وتتميز �أق��را���ص فايتال مبذاقها املنكه بالفحم والنعناع وال�ت��وت ،و�سهولة
ا�ستخدامها ،وعدم احتوائها على رغوة مثل معجون الأ�سنان التقليدي.
وبح�سب �شركة فايتال بل�س ،ف�إن طريقة ا�ستخدام الأقرا�ص اجلديدة �سهلة
للغاية� ،إذا ال يتوجب على امل�ستخدم �سوى م�ضغها لثوانٍ قليلة قبل �أن ينظف
�أ�سنانه بالفر�شاة ،وي�شطفها باملاء بعد ذلك.
ولقيت الأقرا�ص اجلديدة �إقبا ًال غري م�سبوق من امل�ستخدمني يف �أ�سرتاليا،
حيث �أثنى الكثري من امل�ستخدمني على املنتج يف تعليقاتهم على موقع ال�شركة
الإلكرتوين.
ويف حني �أن ابتالع الأقرا�ص �آمن وال ي�سبب �أي �ضرر ،ين�صح اخلرباء بب�صق
املادة بعد تنظيف الأ�سنان بالفر�شاة و�شطفها باملاء.
ويو�صي خرباء �شركة فايتال بل�س ،بعدم ا�ستخدام الأقرا�ص من قبل الأطفال
دون �سن الثالثة ،خ�شية ت�سببها باختناقهم .وعو�ضاً عن ذلك تو�صي ال�شركة
ب�سحق القر�ص وحتويله �إىل م�سحوق وو�ضعه على فر�شاة �أ�سنان مبللة ثم
تنظيف الأ�سنان بها.

كثيفة م��ن الأل �ي��اف الع�صبية ،ف ��إن امل ��واد ال�ت��ي يطلقها
اجل�سم عند الإج�ه��اد ت�صل �إليها �أي�ضاً ،ما يت�سبب عادة
بح�صول التهابات يف ج��ذور ال�شعر وا�ضطرابات يف منوه
�أو حتى بت�ساقطه .لكن الأ�شخا�ص الذين يفقدون �شعرهم
ج��راء الإجهاد �سرعان ما يقعون يف دائ��رة مفرغة ب�سبب
تفكريهم الدائم مب�شكلتهم اجلديدة مع فقدان ال�شعر� ،إذ
ال يزيد التفكري بهذه امل�شكلة والقلق امل�صاحب لها �إال من
زيادةت�ساقط ال�شعر.
ت��درك العديد من ال�شركات امل�صنعة لهذه الآلية وتقدم
لعمالئها خمتلف العالجات على �شكل �سوائل غ�سيل �أو
كب�سوالت �أو ال�شامبو املحتوية على الفيتامينات خ�صي�صاً
لل�شعر .لكن هذه ال ت�ساعد يف عالج جميع احلاالت وعادة
ما تكون مكلفة مادياً.
بيد �أن العالج الأف�ضل والأكرث ا�ستدامة والأرخ�ص مادياً
هو خف�ض م�ستوى التوتر ب�شكل دائم .وهذا هو التحدي
احلقيقي للأ�شخا�ص العالقني يف الإج �ه��اد ال��دائ��م� .إذ
عليهم �أن يجدوا �أ�سباب توترهم .عندئذ فقط تتاح لهم
�إمكانية تغيري حياتهم .وم��ن يف�شل يف خف�ض م�ستوى
التوتر يف حياته ،عليه �أن يطلب امل�ساعدة من املخت�صني
م��ن �أج��ل �صحته �أو �شعره على الأق��ل .وم��ا �أن ينخف�ض
م�ستوى التوتر حتى يبد�أ ال�شعر بالنمو من جديد.

ه��ي تقنية حقن ال�ب�لازم��ا الغنية بال�صفائح الدموية.
فكيف تعمل؟
ُت�س ّبب م�شاكل ال�شعر الأرق للعديدين بالأخ�ص الذين
يعانون من ال�شعر اخلفيف �أو ت�ساقطه وحتى ال�صلع .لكن
مع التطور يف الطب التجميلي بات من ال�سهل التخ ّل�ص
من ذلك عن طريق حقن بالزما الدم ،كما ذكر موقع "�إم
�إ�س �إن" الأملاين.
يف مقابلة �أجرتها جملة "�صحة الرجال" الأمريكية مع
طبيب التجميل يف ه��ام�ب��ورغ خ��ورخ��ي كا�ستانيدا حول
العالج بحقن بالزما ال��دم ،ق��ال كا�ستانيدا " :البالزما
غنية بال�صفائح ال��دم��وي��ة وحت�ف��ز على جت��دي��د اخلاليا
وا�ستعادة مكوناتها وحيويتها التي فقدتها" .وي�ضيف:
"يف عالج ت�ساقط ال�شعر ،يتم حقن البالزما فقط� ،أي
ج��زء ال��دم الغني بال�صفائح ال��دم��وي��ة ،يف ف��روة الر�أ�س
مب�ساعدة �إبر دقيقة وعلى وجه التحديد يف �أماكن يكون
فيها ال�شعر قليال".
فعند حقن فروة الر�أ�س بالبالزما تقوم بتجديد اخلاليا
وحتفيز ع��وام��ل النمو ب�شكل مكثف ل�ل�أوع�ي��ة الدموية
الدقيقة حول جذور ال�شعر ،بحيث يتم �إمدادها باملغذيات
ب�شكل �أف�ضل وبالتايل يتم حتفيز منو ال�شعر .ويو�ضح
طبيب التجميل كا�ستانيدا �أن ��ه ي�ق��وم بطريقة احلقن
ال��دق�ي�ق��ة "امليزوثريابي"� ،أي ع�ل�اج جتميل ط�ب��ي غري
ج��راح��ي ،ينقل فيها الفيتامينات وامل �ع��ادن �إىل الطبقة
الو�سطى من اجللد لت�صبح لها مقدرة على �إنبات �شعر
جديد وتغذيته بال�شكل ال�سليم.

حذر خرباء طبيون من �أن احلاجة
املفاجئة �أو الرغبة املتزايدة للتبول
طوال الليل قد تكون عالمة على
الإ�صابة ب�سرطان الربو�ستاتا.
ويق�صد بـ"التبول الليلي احلاد"،
ح�سب عيادة كليفالند الأمريكية،
احل ��ال ��ة ال �ت��ي جت�ع�ل��ك ت�ستيقظ
مرارا �أثناء الليل للتبول.
وتقول درا��س��ات �إن التبول الليلي
احل � ��اد ي �ح��دث ع �ن��د ح � ��وايل 25
ب��امل�ئ��ة م��ن الأ� �ش �خ��ا���ص امل�صابني
ب�سرطان الربو�ستاتا ،ك�أثر جانبي
للعالج الإ�شعاعي.
وذك � � � ��رت � �ص �ح �ي �ف��ة "كوفنرتي
تيليغراف" الربيطانية �أن التبول
ال �ل �ي �ل��ي احل � ��اد ي �ح��دث "عادة يف
امل��راح��ل املت�أخرة من امل��ر���ض ،مما
ي�ستدعي عالجات فورية".
وت�ق��ول هيئة اخل��دم��ات ال�صحية
الوطنية يف بريطانيا �إن "�سرطان
ال�برو� �س �ت��ات��ا ال ي���س�ب��ب ع� ��ادة �أي
�أع� ��را�� ��ض ح �ت��ى ي �ك�بر ال�سرطان
ب� ��درج� ��ة ك ��اف� �ي ��ة ل �ل �� �ض �غ��ط على
الأن� �ب ��وب ال ��ذي ي�ن�ق��ل ال �ب��ول من
امل�ث��ان��ة �إىل اخلارج" .و�أ�ضافت:
"ميكن �أن ت�شمل �أعرا�ض �سرطان
ال�برو��س�ت��ات��ا احل��اج��ة �إىل التبول
ب�شكل متكرر ،غالبا �أثناء الليل".

تطعيم بدون حقنة ..لقاح
كورونا يف رقعة ثالثية الأبعاد
ابتكر علماء يف جامعتي �ستانفورد
ون ��ورث ك��ارول�ي�ن��ا ب��أم��ري�ك��ا ،رقعة
لقاح مطبوعة ثالثية الأبعاد توفر
حماية �أكرب من اللقاح النموذجي،
ح �ي��ث �أن و��ض�ع�ه��ا م �ب��ا� �ش��رة على
اجل �ل��د امل �ل��يء ب��اخل�لاي��ا املناعية
ال �ت��ي ي���س�ت�ه��دف�ه��ا ال �ل �ق��اح ،يحقق
فائدة �أكرب.
وخ �ل��ال ال ��درا�� �س ��ة ،ال �ت��ي ن�شرت
يف ال � �ع� ��دد الأخ � �ي� ��ر م� ��ن دوري� � ��ة
"برو�سيدجن �أوف نا�شونال
�أكادميي �أوف �ساين�س" ،وت�ضمنت
نتائج التجارب التي �أجريت على
حيوانات ال�ت�ج��ارب ،وج��د الفريق
ال�ب�ح�ث��ي �أن اال��س�ت�ج��اب��ة املناعية
ال �ن��اجت��ة م��ن رق �ع��ة ال �ل �ق��اح �أكرب
بـ 10م��رات م��ن ال�ل�ق��اح ال��ذي مت
�إدخ��ال��ه يف ع�ضلة ال ��ذراع ب�ضربة
�إبرة.
وت�ع�ت�بر الإب� ��ر امل�ج�ه��ري��ة ثالثية
الأبعاد امل�صطفة على رقعة بوليمر،
وبالكاد طويلة مبا يكفي للو�صول
�إىل اجللد لإي�صال اللقاح ،مبثابة
اخرتاق ،حيث يتم تقدمي لقاحات
غري م�ؤملة و�أقل تغلغلاً من حقنة
ب�إبرة وميكن �إعطا�ؤها ذات ًيا.

منزل متنقل الجتياز الت�ضاري�س ال�صعبة

يجتاز مفهوم امل�ن��زل املتنقل امل�ستقبلي ل�شركة Encho Enchev
الت�ضاري�س الوعرة على �أرجل ميكانيكية تنقل املنزل و�سكانه �إىل الوجهات
الربية والنائية يف امل�ستقبل.
يف ال�سنوات الأخرية ،غريت ت�صاميم املنازل املتنقلة الطريقة التي نتعامل
بها مع العمل واملعي�شة وال�سفر .و�ألهمت قيود العمل من املنزل وال�سفر
الكثريين التخاذ �أ�سلوب حياة �أك�ثر تنق ً
ال ،مما �سمح لهم بالعمل على
الطريق وال�سفر.
و�أ��ص��در امل�صممون يف جميع �أنحاء العامل تف�سرياتهم اخلا�صة للمنازل
املتنقلة و�أم��اك��ن العمل .وبالتطلع �إىل مفهوم م�ستقبلي �أك�ثر للتنقل،
�صممت �شركة  Encho Enchevم�ن� اً
�زل متنقلاً م��دع��و ًم��ا ب�أرجل
ميكانيكية ميكنه اج�ت�ي��از جميع �أن� ��واع ال�ت���ض��اري����س لنقل ال���س�ك��ان �إىل
وجهات بعيدة.
وداخ��ل �إط��اره املكعب ،مي��زج املنزل املحمول بني عنا�صر ت�صميم اخليال
العلمي م��ع �إم�ك��ان��ات النقل امل�ستقبلية لإن�شاء م�ساحة م�ألوفة لل�سكن.
وبدعم من جمموعة من الأرج��ل امليكانيكية ،ميكن للمنزل املتنقل �إما
�أن يظل مرتف ًعا� ،أو على م�سافة مرتفعة من الأر�ض� ،أو ينزل من ارتفاعه
املرتفع لالندماج مع الأر�ض.
وتتميز الأرجل امليكانيكية ب�أنها ر�شيقة ومدعومة بطبقة � 5سم من املطاط
غري ال��زل��ق ،واثنني من امل�سامري القابلة للن�شر يف �أ�سفل كل رج��ل ،مما
ي�ضمن �أن كل خطوة يتخذها املنزل املتنقل يتم تثبيتها ببع�ض االحتكاك،
ومت جتهيز املنزل املتنقل �أي�ضاً ب�أربعة حراب قابلة للن�شر توفر دع ًما �إ�ضاف ًيا
للمنزل املتنقل للبقاء يف مكانه حتى يف الت�ضاري�س الوعرة.
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لطيفة بنت حممد تزور جناحي اليابان وال�صني يف �إك�سبو  2020دبي

�آل مكتوم ،رئي�سة هيئة الثقافة والفنون يف دبي،
•• دبي �إك�سبو – الفجر
ع�ضو جمل�س دب��ي ،برفقة ��س�ع��ادة ه��ال��ة بدري،
ر�سالة �إك�سبو – حممد جاهني
املدير العام للهيئة ،جناحي اليابان وال�صني يف
حممد معني الدين
معر�ض �إك�سبو  2020دب��ي ،واطلعت �سموها
زارت �سمو ال�شيخة لطيفة بنت حممد بن را�شد خ�ل�ال زي��ارت �ه��ا ع �ل��ى م �ك��ون��ات ه ��ذه الأجنحة

وم��ا تقدمه م��ن �إب��داع��ات واب�ت�ك��ارات يف جوانب
جم �ت �م �ع �ي��ة ،وث �ق��اف �ي��ة وب �ي �ئ �ي��ة ،وتكنولوجية
خمتلفة.
وخ�لال زيارتها للجناح الياباين قابلت �سموها
ك��ل م��ن� :أكيهيكو ن��اك��اج�م��ا ،ال�سفري الياباين،

ونوبورو �سيكيجوت�شي ،القن�صل العام ،وتوماي�سو
ن��اك��ام��ورا ،املفو�ض ال�ع��ام ،و�إ��س��اه��و �آن ��دو ،مدير
اجل �ن��اح .واط�ل�ع��ت ع�ل��ى م�ضمون اجل �ن��اح الذي
ً
مرتبطا بكل زائر ،وي�أخذهم
ي�صور جان ًبا فريدًا
يف رح �ل��ة خ��ا��ص��ة �إىل ت��اري��خ ال �ي��اب��ان وثقافتها

وتطلعاتها امل�ستقبلية با�ستخدام تقنيات متقدمة
ومبتكرة لت�سرد ق�صة مميزة ي�شارك بها الزوار.
ويف زيارتها للجناح ال�صيني ،التقت �سموها مع
يل زوهاجن ،القن�صل العام ال�صيني ،وت�شانغ �شني
فنغ ،املفو�ض ال�ع��ام ،وجمموعة م��ن امل�س�ؤولني

ال�صينيني ،وناق�شت معهم �سبل التعاون امل�شرتكة
يف جم��االت الثقافة ،والت�صميم والإب� ��داع .كما
اطلعت خ�لال جولتها على �إجن ��ازات ال�صني يف
تكنولوجيا املعلومات ،والنقل احلديث ،والذكاء
اال�صطناعي ،واالبتكارات التكنولوجية املتنوعة.

�إك�سبو  2020دبي يحتفل باليوم العاملي للطفل

عرو�ض ومناق�شات مب�شاركة الأطفال وال�شبان� ،إىل جانب �أع�ضاء �أورك�سرتا الإمارات ال�سيمفونية لل�شباب ،وجنمة الكمان �إيلي ت�شوي
•• دبي-الفجر:

نظم �إك�سبو  2020دبي احتفا ًال كبرياً مبنا�سبة
"اليوم العاملي للطفل" ،وذل��ك بال�شراكة مع
وزارة ت�ن�م�ي��ة امل�ج�ت�م��ع يف ال ��دول ��ة ،ومنظمة
الأمم امل�ت�ح��دة للطفولة (اليوني�سف) ،حيث
�شمل نقا�شات مل��و��ض��وع��ات متعلقة باملنا�سبة،
وح �ف�ل ً�ا �أح �ي �ت��ه جم�م��وع��ة م��ن ال �� �ش �ب��ان ،فيما
�أطلقت �سفرية اليوني�سف يف ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا ،املغنية اللبنانية ي��ارا� ،أغنية
"بدنا نعي�ش".
وتخلل احلفل ،ال��ذي ا�ستمر لنحو �ساعتني يف
�ساحة ال��و��ص��ل ،ع��رو���ض ومناق�شات مب�شاركة
الأطفال وال�شبان� ،إىل جانب �أع�ضاء �أورك�سرتا
الإم��ارات ال�سيمفونية لل�شباب ،وجنمة الكمان
�إي �ل��ي ت �� �ش��وي ،ال�ب��ال�غ��ة م��ن ال�ع�م��ر  13عاما،
وراق�صون من �سريك زامبيا ،وعرو�ض للمغنية
التنزانية ابنة الـ  18عاماً� ،أبيغيل ت�شامونغوانا
(�آب��ي ت�شامز) ،و�سفريي اليوني�سف «فا�سكيز
�ساوندز» ،وجيتاجنايل راو� ،صاحبة لقب طفل
العام من جملة «تامي».
ح �� �ض��رت احل �ف��ل م �ع��ايل ح �� �ص��ة ب �ن��ت عي�سى

بوحميد ،وزي ��رة تنمية املجتمع ،ال�ت��ي قالت:
"ي�شرفني �أن �أحتدث �إليكم يف هذا االحتفال
وهو حدث ذو �أهمية كبرية لو�ضع ر�ؤية مل�ستقبلنا
و�أجيالنا القادمة و�أطفال العامل .من على هذا
امل�سرح ،ن�ؤكد يف دولة الإمارات العربية املتحدة
على تزويد جميع الأطفال باحتياجاتهم وتلبية
تطلعاتهم ،كما �أننا هنا معاً لت�صميم م�ستقبل
جميل للعامل الذي نتوقع ب�أن يحمل م�ستقبال
م�شرقا و�شامال للجميع".
و�شارك ريا�ضيون �إماراتيون ،م�شاركون يف دورة
الألعاب الآ�سيوية لذوي االحتياجات اخلا�صة
لل�شباب  2021بالبحرين ال�شهر املقبل ،من
خ�لال ر�سائل �أم��ل وت�شجيع ،يتقدمهم ماجد
الع�صيمي ،رئي�س اللجنة الباراملبية الآ�سيوية،
الذي قال" :ر�سالتي للجميع �أنه بغ�ض النظر
عن التحديات التي تواجهها كل يوم هناك �أمل،
لديك �شجاعة ولديك �إ�صرار ،فقط ا�ستمر يف
طريقك وحقق �أهدافك".
وج ��اء يف كلمة ت�ي��د ��ش�ي�ب��ان ،امل��دي��ر الإقليمي
لليوني�سف يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا" :بالنيابة عن �أ�سرة اليوني�سف ب�أكملها
ا�سمحوا يل �أن �أقول كم نحن فخورين بارتباطنا

ب�إك�سبو  2020دبي ،نحن نفخر ب�أن نكون يف
مكان تحُ �ترم فيه حقوق الأط�ف��ال ،حيث نرى
الكثري من ال�شباب يقدمون �أنف�سهم بحرية،
وينا�ضلون من �أج��ل حقوقهم ويتحدثون عن
جتاربهم".
وق ��د ق��دم��ت ال �ف �ن��ان��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ي � ��ارا ،خالل

احلفل ،جمموعة من �أ�شهر �أغانيها بعد �إطالق
�أغنيتها اجلديدة بالتعاون مع اليوني�سف "بدنا
نعي�ش".
فيما رك��ز �إك�سبو  2020دب��ي على ا�ست�ضافة
�سل�سلة من النقا�شات التي جمعت �صناع القرار
ب�صغار ال�ق��ادة واملفكرين والأط�ف��ال املوهوبني

حول العامل ،ملناق�شة ق�ضايا حا�سمة ،كالتعليم،
وال���ص�ح��ة ال�ع�ق�ل�ي��ة ،وامل� �ن ��اخ ،وق �ي ��ادة ال�شباب
ال�ستك�شاف التحديات التي تواجه �أطفال اليوم
حول العامل ،والعمل معا لتحديد حلول جريئة
قابلة للتنفيذ.
وت�خ�ل��ل اح�ت�ف��ال �إك���س�ب��و  2020دب ��ي باليوم

ال�ع��امل��ي للطفل ن� ��دوات � �ش��ارك فيها ع��دد من
ال�شبان ال�صغار املحليني ،والعرب ،والأجانب،
وناق�شوا خاللها ع��دة ق�ضايا معنية بالنجاح
واجل� ��ر�أة ومن��و الأف �ك��ار ،فيما ح��ث امل�شاركون
الأط �ف��ال على ع��دم اخل��وف م��ن ط��رح الأفكار
وامل�شروعات التي ي�ؤمنون بها.

بيوت الأطفال اخل�شبية حتاكي الزوار يف جناح ال�سويد يف �أك�سبو 2020

ال���س��وي��د جناحها يف �أك���س�ب��و  2020ع�ل��ى �شكل غابة
•• �أك�سبو � :أ�سامة عبد املق�صود
لكي تتيح للزائر التنزة عرب امل�سارات املحاطة بجذوع
ال ميكن �أن نذكر مملكة ال�سويد ونغفل الفريد نوبل خ�شبية كما متنح اجلمهور فر�صة للتعرف على كيفية
ال ��ذي او� �ص��ى ب��اق��ام��ة ج��ائ��زة دول �ي��ة ب��ا��س�م��ه وذل ��ك يف بناء ال�سويد املدن الذكية وتطوير االجيال من تقنيات
و��ص�ي��ة م��وث�ق��ة يف  27ن��وف�م�بر  1895م ،وا�ستمرت حديثة وعلوم احلياة وتطور اقت�صاد ال��دورة احليوية،
ه��ذه اجل��ائ��زة للحني لتعلن ك��ل ع��ام يف نف�س الوقت وه ��ذا دل�ي��ل ع�ل��ى االت �ق��ان يف ب�ن��اء جمتمعات مفتوحة
م��ن ال�سويد ،التى ت�شارك يف معر�ض �أك�سبو  2020ومبتكرة و�شفافة ومتنح اجلمهور وقت لتذوق القهوة
يف منطقة الأ�ستدامة بالقرب من قبة الو�صل ،بينما ال�سويدية املتميزة.
موقعها على اخل��ري�ط��ة ال��دول�ي��ة م��ن ال�غ��رب الرنويج ويف ت�صريح �سابق لو�سائل الإعالم �أفاد ميكائيل دامربيغ
وف�ن�ل�ن��دا م��ن ال���ش�م��ال ال���ش��رق��ي ،وح ��دوده ��ا البحرية وزير الأعمال واالبتكار واملفو�ض العام جلناح ال�سويد يف
مع ال��دمن��ارك واملانيا وبولندا �إىل اجلنوب وا�ستوانيا «�إك�سبو»� :إن الت�صميم يعتمد على فكرة تنوع وات�ساع
والتقيا وليتوانيا ورو�سيا من ال�شرق كما يربط ال�سويد م�ساحات الغابات يف ال�سويد ،حيث تت�ضمن م�ساحات
ج�سر مع الدمنارك ،وتعترب ال�سويد من ثالث �أكرب دول مت ت�صميمها مبا يحاكي ت�شكيالت الغابات واله�ضاب
االحتاد الأوروبي ،مب�ساحة  450295كيلو مرت مربع وال���ش�ج��ر ،كما يرتكز اجل�ن��اح على �أع �م��دة خ�شبية مع
تقريباً ،وعدد ال�سكان  10مليون تقريباً.
م�ساحات مفتوحة� ،إ�ضافة �إىل �أدوار علوية حممولة
وحتت �شعار الإبداع امل�شرتك من �أجل الإبتكار �صممت على الأعمدة ،مبا ي�شبه بيوت الأطفال اخل�شبية التي

يتم بنا�ؤها ف��وق الأ��ش�ج��ار ،وت�صل م�ساحة اجلناح �إىل الداعمة للبيئة اخل�ضراء.
ومع ا�ستمتاع الزائر بجناح ال�سويد يف �أك�سبو � 2020إال
 3000مرت مربع.
زائ��ر اجلناح ال�سويدي يف �أك�سبو � 2020سيكت�شف �أن �أنه يكت�شف لأن اجلناح م�ستوحى من الغابات واله�ضاب
ال�سويد تولد الطاقة الكهربائية من االلواح ال�شم�سية الوا�سعة وال�شا�سعة و�أن ال�سويد ما ج��اءت �إىل �أك�سبو
بن�سة عالية جداً ،مما يدل على �أنها دولة تهتم بالطاقة �إال للرتويج لثقافتها وتقنياتها احلديثة ودوره ��ا يف
النظيفة وتعمل جاهدة على التنمية امل�ستدامة  ،كما احلفاظ على الكوكب من التلوث ،بل وتنقل اجلمهور
توحي حمتويات اجلناح ب�أن الغبتكار والإب��داع من �أهم �إىل ال�سويد ومتنحه الروح احلقيقية كما لو كان بالفعل
مميزات ال�سويد و�أن م�شاركتها يف �أك�سبو جاءت لرتوج ي�سري يف ال�شوارع والغابات ال�سويدية ،واملنظر يف الليل
�صادراتها بهدف عر�ض احل�ل��ول امل�ستدامة ومل�ساعدة مهم للغاية ورائع وجذاب ،خا�صة يف املور بني الأعمدة
البيئة واليجاد فر�ص عمل الف��راد املجتمع ،واجلدير اخل�شبية وانعكا�س الإ�ضاءة.
ب��ال��ذك��ر �أن "الغابة" ت���ض��م  2500م�تر م�ك�ع��ب من وي���ض��م ج �ن��اح ال���س��وي��د يف �أك���س�ب��و  2020منحوتات
الأخ���ش��اب ال�ق��ادم��ة م��ن غ��اب��ات منطقة �سوديربارك�س من الأخ�شاب التى مت �إع��ادة تدويرها ب�صورة �إبداعية
وهذه الأخ�شاب تعمل على تقليل امبعاث ثاين لأك�سيد ومبتكرة من ثالثي الأبعاد ،وتدخل يف نحتها الروبوت
الكربون مما يجعل هناك توازن يف املناخ وما يعود على مما �أبهر الزوار وجعلهم يحر�صون على التقاط ال�صور
البيئة النظيفة ،حيث �أن ال�سيويد تقوم بزراعة الأ�شجار وختم ج��واز �سفرهم من �أك�سبو ليكون ذك��رى طيبة يف
وتقطع القليل ج��داً منه مما يجعلها يف م�صاق الدول نفو�سهم.

عر�ض لرق�صات الفالمنكو يف �إك�سبو  2020دبي

عر�ضا ً
ً
فنيا على م�سرح ميلينيوم �شمل لوحات جمعت الرق�ص والغناء والتمثيل والعزف
خي�سو�س كارمونا ،يقدم
•• دبي  -الفجر

�أح�ي��ا خي�سو�س ك��ارم��ون��ا ،امل ��ؤدي وم�صمم رق�صات الفالمنكو الإ�سباين،
عر�ضاً فنياً على م�سرح ميلينيوم دب��ي يف �إك�سبو � ،2020شمل لوحات
جمعت الرق�ص والغناء والتمثيل والعزف،
ب�ضربات قدميه القوية وحركات اليدين التي تنم عن العنفوان ،ا�ستطاع
خي�سو�س �أن يثري انتباه احل�ضور مبجموعة م��ن اللوحات الفنية التي
ت�سل�سلت �أحداثها يف م�شهد م�سرحي ا�ستحوذ على حوا�سهم طوال فرتة
العر�ض ،ليثبت قدرة الرجال على �أداء الإيقاعات ال�سريعة ب�شكل الفت.
ويعد خي�سو�س كارمونا �أحد �أكرث الراق�صني متيزاً يف عرو�ض الفالمنكو
حالياً ،وتت�سم عرو�ضه باالبتكار والدمج مع فن الباليه واحلفاظ على
التقاليد الأ�صيلة.
وي �ع��رف ع��ن رق ����ص ال�ف�لام�ن�ك��و �أن ��ه ي�ح�ت��اج �إىل اخل�ب�رة واحل ����س الفني
العايل ،و�أن له خ�صو�صية كونه يتطلب ان�سجاماً كبرياً بني حركة اجل�سد
والإيقاعات املو�سيقية املرافقة.
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اجلناح الإيطايل يف �إك�سبو  2020دبي يقدم عر�ض ًا للدمى املتحركة باليوم العاملي للطفل

•• دبي– الفجر

احتفل اجلناح الإي�ط��ايل يف �إك�سبو  ،2020باليوم
العاملي للطفل من خالل عر�ض دمى متحركة قدمته
�شركة فيجلي دارت كوت�شيو يف مركز دبي للمعار�ض،
ج�سد ق�صة حب "روجريو وبرادامانتي" من ملحمة
"�أورالندو �إناموراتو" (�أورالندو عا�شقا) ،وهي واحدة
من �أ�شهر املالحم الأدبية الإيطالية.
ج��اء امل�شهد الأول لي�صور ق�صة ب�ح��ث برادامانتي
ووق��وع �ه��ا يف ال �ك �ه��ف ح �ي��ث �أغ� �م ��ي ع �ل �ي �ه��ا ،لتظهر
ال�ساحرة ميلي�سا وت�ساعدها على التعايف ،ثم تخربها
�أنها بالقرب من قرب ال�ساحر مريلني ،و�أنه ب�إمكانها
�أن تطلب منه م��ا ت��ري��د .ليقول لها �إن�ه��ا ،وحبيبها،
وروجريو �سيلتقيان مرة �أخرى.
ت�خ��و���ض ب��رادام��ان�ت��ي ب�ع��ده��ا ق �ت��ا ًال م��ن �أج ��ل حترير
حبيبها روج�يرو ،م�ستخدمة خامتها ال�سحري الذي
�سرقته م��ن برونيلو� ،ضد �أت�لا���س امل�شعوذ ،ليتمكن
احلبيبان من االجتماع معا جمددا.
وت�ع��د ملحمة �أورالن� ��دو ف��وري��و��س��و واح ��دة م��ن �أكرث
الأع�م��ال الأدب�ي��ة ت��أث�يرا يف الأدب الأوروب ��ي .وه��ي ما
ت��زال م�صدر �إل �ه��ام ال�ع��دي��د م��ن ال�ك�ت��اب حتى وقتنا
املعا�صر.
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مو�سيقى م�شروع مبوكا..
مزيج ثقايف بنكهة �إفريقية

ّ
جد �إك�سبو يرفع عدد مرات زياراته للحدث الدويل �إىل  16بو�صوله دبي

•• دبي – الفجر

ُي �ع��رف ب��ا��س��م "ج ّد �إك�سبو" ،وي�ب�ل��غ م��ن ال�ع�م��ر 74
عاماً ،وهو مل يح�صل على هذا اللقب ب�سبب �أحفاده،
حيث يعترب الأم�يرك��ي رون��ال��د �سكايلز �أح��د الزوار
املخ�ضرمني لإك�سبو ال��دويل ،وي�أتي �إك�سبو 2020
دبي ليكون احلدث ال�ساد�س ع�شر الذي يزوره.
يحر�ص �سكايلز على ح�ضور املنا�سبات التي يقيمها
املكتب ال��دويل للمعار�ض يف �أن�ح��اء العامل بانتظام،
وق��د ب ��د�أ ه��ذا الأم ��ر يف ع��ام  1962ع�ن��دم��ا ح�ضر
الرجل ،الذي ينحدر من والية كاليفورنيا يف الواليات
املتحدة� ،إك�سبو الدويل الأول له املقام يف ذلك احلني
بوالية �سياتل الأمريكية.
وي �ق��ول" :كنت يف ال��راب�ع��ة ع���ش��رة م��ن ع �م��ري ،وكل
�صباح ،كانت الأخبار تن�شر عن �إك�سبو �سياتل .وقلت
�إن ه��ذا رائ ��ع ،ك��ل ه��ذه الأ� �ش �ي��اء التعليمية �ستكون
م �ت��واف��رة؟ ،لأن�ن��ي كنت دائ�م��ا جامعا للمعلومات..
وك �ن��ت دوم� ��ا م�ه�ت�م��ا ب ��اخل ��رائ ��ط ..ث��م �أق ��ام ��وا هذا
املعر�ض يف �سياتل حيث توجد كل هذه البلدان وقلت
ل��وال��ديّ �ست�أخذاين �إىل هناك ه��ذا ال�صيف .لذلك

ا�صطحباين ،وق�ضيت وقتا ممتعا راك�ضا اللتقاط
�صوراً يل ،وقراءة وم�شاهدة كل ما هو معرو�ض .لقد
ق�ضيت وقتاً رائعاً".
مل ي�ت�م�ك��ن � �س �ك��اي �ل��ز م ��ن ح �� �ض��ور ب �ع ����ض املعار�ض
الالحقة ب�سبب القيود املالية .مرت � 12سنة �أخرى
قبل زيارته التالية ،هذه املرة عام  1974يف مدينة
�سبوكان الأم��ري�ك�ي��ة .ول�ك��ن م��رة �أخ ��رى ،ك��ان نق�ص
التمويل �سبب ا�ضطراره �إىل الغياب عن �إك�سبو التايل
يف تيني�سي .ومل مينعه ذل��ك من التوا�صل مع �أحد
العاملني هناك ليجمع له تذكارات للحدث.
ولكن بعد نيو �أورليانز يف عام  ،1984انطلق �سكايلز
بالفعل وبد�أ بال�سفر دوليا ،وزار � 14إك�سبو� .إنه رقم
كبري لدرجة �أن �سكايلز ميزح قائال �إن عليه �أن ينظر
�إىل قائمته اخل��ا��ص��ة ،املطبوعة على بطاقة عمل،
ليتذكرها جميعا.
لي�س �سكايلز يف عجلة لزيارة جميع �أجنحة الدول ،بل
ي�أخذ وقته ،وغالبا ما مي�ضي �أ�سابيع عدة ال�ستك�شاف
ك��ل ن�سخة م��ن م�ع��ار���ض �إك�سبو ال��دول�ي��ة .ال يجمع
ذك��ري��ات م��ن م�ع��ار���ض �إك���س�ب��و ال��دول�ي��ة فح�سب ،بل
يجمع �أي���ض��ا ت��ذك��ارات مم�ي��زة م��ن ك��ل ن�سخة منها.

ويعر�ض بكل فخر دبابي�س متعددة على قبعته� ،إذ حاز
 1000دبو�س تقريبا على مر ال�سنوات.
و�صل "ج ّد �إك�سبو" �إىل موقع احلدث الدويل� ،إك�سبو
 2020دبي ،منذ ب�ضعة �أيام ،لكن ما �أذهله بالفعل
هو جناح دول��ة الإم��ارات ..ويقول" :كان ذلك رائعا.
ال��رم��ال ...مل �أك��ن �أع ��رف �أن ال��رم��ال جميلة جدا.
ثم قالوا يل �إن الرمال يف ال�صحراء تتحلى ب�ألوان
خمتلفة" .و�أجنذب �أي�ضا �إىل ت�صميم �إك�سبو ،2020
و�شكله الفني الذي ي�شبه زهرة �إىل حد ما ،مع جت�سيد
املناطق املختلفة "بتالت".
ولدى �سكايلز ا�سرتاتيجية ال�ستك�شاف املوقع ،وهي
ا�سرتاتيجية تتيح ملن يريد زيارة �إك�سبو  2020مرات
عدة اتباعها" :جتري الأمور كاملعتاد� .أحتاج �إىل زيارة
ق�سم واح��د و�إنهائه قبل ال��ذه��اب �إىل الق�سم الآتي.
�أزور (بتلة) واح��دة تلو الأخ� ��رى ...ب ��د�أتُ بـمنطقة
الفر�ص ،ثم �س�أنتقل �إىل البتلة اخل�ضراء ال�صغرية
الآتية (التنقل)� .أفرت�ض �أن كل بتلة ت�ستغرق ب�ضعة
�أيام" .لكنه ي�ؤكد �أنه لي�س يف عجلة� ،إذ �سيبقى حتى
�أواخر �شهر دي�سمرب.
جذب �شعار �إك�سبو " 2020توا�صل العقول و�صنع

امل�ستقبل" انتباه �سكايلز ،كذلك ال�صورة التي �أبرزت
بها مدينة دبي هذا املو�ضوع ،فيقول" :بطريقة ما،
�أجن��زت��ه دب��ي ب��ال�ف�ع��ل ،ح�ي��ث ال م�ستحيل ..ال�شارع
ي�صبح ج��ول��ة ح��ول العامل" .كما �أن "جد �إك�سبو"
م��ول��ع برتكيز احل��دث ال ��دويل على ال��وع��ي البيئي،
حيث يقول�" :إنني مت�أثر للغاية بتطبيق امل�شاركني
لهذا املو�ضوع" .رغم ذلك ف�إن �سكايلز لي�س امل ُ َج ِّمع
الوحيد ملعار�ض �إك�سبو ،وه��و معجب كبري بـ "جدّة
�إك�سبو" وا�سمها توميو يامادا من اليابان .فقد �سمع
عنها �أثناء املعر�ض قبل الأخ�ير ،فهي الأخ��رى زارت
عدة معار�ض .ويحمل �سكايلز �صورتها لي�س�أل عنها
يف ك��ل معر�ض يق�صده حم ��او ًال ال�ع�ث��ور على رفيق،
فيقول�" :أريد فقط �أن �أقابلها ،يجب �أن �أجدها ،ف�أنا
�شديد الإعجاب مبا تقوم فيه".
ال ينتوي �سكايلز وق��ف رح�لات��ه يف �أي وق��ت قريب،
على الرغم من �أنه زار بالفعل  76دولة و  16دورة
ل�ل�أل�ع��اب الأومل�ب�ي��ة ،وي��و��ض��ح�" :إنني �أخ�ط��ط لزيارة
ج�م�ي��ع دول ال �ع��امل ،ول �ك��ن يف غ���ض��ون ذل ��ك� ،سوف
�أزوره ��م يف �إك�سبو ،و�أن��ا مقيد بذلك حتى �أب�ل��غ من
العمر  103عاما".

يوم واحد
�10آالف زائر للجناح خالل ٍ

جناح موري�شيو�س ي�شهد �إقبا ً
ال غري م�سبوق خالل �إك�سبو  2020دبي
•• دبي -الفجر

يحتفل جناح موري�شيو�س يف �إك�سبو  2020دب��ي ،مع
الإق�ب��ال الهائل ال��ذي ي�شهده احل��دث العاملي ،بت�سجيل
زيارة �أكرث من � 10آالف زائر يف يوم واحد للجناح.
ي�ستقطب جناح جزيرة موري�شيو�س يف �إك�سبو 2020
دب��ي حمبي ال�سفر وال�سياحة والطبيعة ال�ساحرة من
ح��ول العامل كونها �إح��دى الوجهات ال�سياحية الآ�سرة
يف املحيط الهندي� ،إ�ضافة �إىل ا�ستعرا�ض الكثري من
الفر�ص م��ن اال�ستثمارية يف اجل��زي��رة ،ومنها �شركات
التكنولوجيا النا�شئة وقطاع العقارات املتنامي.
وم ��ع ان �ط�ل�اق ف �ع��ال �ي��ات �إك �� �س �ب��و  2020دب� ��ي ،ت�شهد
م��وري���ش�ي��و���س زي ��ادة يف �أع� ��داد ال��واف��دي��ن �إل�ي�ه��ا بف�ضل
الت�أ�شريات التي توفرها حكومة اجل��زي��رة ملن يرغبون
بالعي�ش يف اجل��زي��رة وال�ب�ح��ث ع��ن ف��ر���ص عمل �أو بدء
�أعمالهم التجارية اخلا�صة� ،إىل جانب الزائرين بغر�ض
ال�سياحة .ويف هذا ال�ش�أن ،حتدث كني بونو�سامي ،املفو�ض
العام جلناح موري�شيو�س يف �إك�سبو  2020دبي والرئي�س
التنفيذي ملجل�س التنمية االق�ت���ص��ادي��ة ملوري�شيو�س،
قائ ً
ال�" :شهدت موري�شيو�س منذ انطالق فعاليات �إك�سبو
 2020دبي ت�أثرياً �إيجابيا ملحوظاً ظهر �أثره يف ازدياد

االه �ت �م��ام ال �ع��ام م��ن خمتلف الأ��ش�خ��ا���ص ح��ول العامل
باجلزيرة .وي�سعدين �أن نعلن عن بلوغنا رق��م قيا�سي
جديد ب�أعداد زوار اجلناح يف يو ٍم واحد ،كما نتوقع املزيد
من الزيارات اليومية مع بدء الفعاليات والأن�شطة التي

�سن�ست�ضيفها خالل فرتة املعر�ض" .و�أ�ضاف" :ن�ست�ضيف
يف جناح اجلزيرة ،خالل الفرتة من � 4إىل  9دي�سمرب،
�أ�سبوع التمويل واال�ستثمار ،حيث نناق�ش جمموعة من
املو�ضوعات التي ت�سلط ال�ضوء على �أهمية موري�شيو�س

باعتبارها وجهة عاملية لال�ستثمار وممار�سة الأعمال
ال�ت�ج��اري��ة .كما �سرتكز ه��ذه النقا�شات على اخلدمات
امل�صرفية اخلا�صة و�إدارة ال�ث�روات والأ��س�ه��م اخلا�صة
و�إدارة الأموال ،و�أهمية التكنولوجيا املالية" .يوفر جناح
موري�شيو�س يف �إك�سبو  2020دبي جلميع زائريه فر�صة
اال�ستمتاع بتجربة التن�سى ،حيث ميكن للزائرين �ضمن
�أق�سامه الأرب�ع��ة الرئي�سية ،ا�ستك�شاف جمال الطبيعة
اخلالبة والتنوع البيولوجي الفريد وال�تراث العريق،
�إىل جانب ا�ستك�شاف الفر�ص اال�ستثمارية املختلفة يف
اجلزيرة .و�أ�ضاف بونو�سامي" :يتيح لنا �إك�سبو 2020
دبي ا�ستعرا�ض جميع اجلوانب املختلفة التي متيز جزيرة
موري�شيو�س وجتعلها م�ك��ان�اً م�ث��ال�ي�اً للعي�ش والعمل،
ونتطلع ال�ستقبال اجلميع �ضمن خمتلف الفعاليات التي
ي�ست�ضيفها جناحنا على مدار الأ�شهر املقبلة" .ويت�ضمن
جدول الفعاليات التي تقام يف جناح موري�شيو�س� :أ�سبوع
ال�سياحة ( 11يناير  ،)2022ومنتدى �أعمال االبتكار
وتكنولوجيا امل�ع�ل��وم��ات واالت���ص��االت ( 11-10يناير
 ،)2022و�أ�سبوع اخلدمات اللوج�ستية والتجارة احلرة
( 23-20فرباير  ،)2022و�أ�سبوع احتفاالت العيد
الوطني ملوري�شيو�س ( 19-15مار�س  ،)2022و�أ�سبوع
املياه ( 26-20مار�س .)2022

جنم الكرة الهولندية كالرن�س �سيدورف يح�ضر فعالية للأطفال من �أ�صحاب الهمم يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي – الفجر

�أظهر �أ�سطورة كرة القدم الالعب كالرن�س �سيدورف �أنه ال يزال
يتمتع باملهارات الكروية التي جعلته العبا متفرداً على الدوام،
حيث قاد جل�سة "بالي فور غود" ،يف �إك�سبو  2020دبي اليوم،
وه��ي جل�سة تدريب مقامة يف ف�ترة ما بعد الظهرية ،ومباراة
ف��ري��دة لكرة ال�ق��دم للأطفال م��ن �أ�صحاب الهمم داخ��ل مركز
الريا�ضة واللياقة البدنية يف �إك�سبو  2020دبي.
وق��د نظمت ه��ذه ال�ف�ع��ال�ي� َة ك� ٌ�ل م��ن ج��ي �� ،42ش��ري��ك الذكاء
اال��ص�ط�ن��اع��ي ال��ر��س�م��ي لإك���س�ب��و  2020دب ��ي ،وامل�ن�ظ�م��ة غري
الربحية "�أبطال الأمل" ،التي �أ�س�ستها هويل مرييف من �أجل
تطوير املهارات الريا�ضية ،واالجتماعية ،وال�شخ�صية لأ�صحاب
الهمم.
و�أجرى �أي�ضا الالعب الهولندي العاملي ال�سابق �سيدورف ،البالغ
م��ن العمر  45ع��ام��ا ،جولة يف موقع �إك�سبو  ،2020تخللها

زي��ارات �إىل �أجنحة هولندا ،و�سورينام (مكان والدت��ه) ،وجناح
دولة الإمارات.
�سيدورف هو الالعب الوحيد ال��ذي ف��از ب��دوري �أب�ط��ال �أوروبا
م��ع �أن��دي��ة خمتلفة ،خ�لال م�سرية ناجحة للغاية م��ع �أياك�س،
وري��ال مدريد ،و�إن�تر ميالن ،و�إي��ه �سي ميالن� ،أعقبتها فرتات
عمل �إداري��ة مع (�إي��ه �سي ميالن) ،وكذلك يف ال�صني و�إ�سبانيا
والكامريون .و�شارك يف عدد من امل�شروعات الإن�سانية واخلريية
يف �أن�ح��اء ال�ع��امل ،موظفا ق��وة الريا�ضة وك��رة ال�ق��دم م��ن �أجل
اخلري.
وق��ال �سيدريوف ُ
زرت بع�ض الأجنحة ،منها �أجنحة �سورينام،
وهولندا ،و�إيطاليا ،ودولة الإمارات بالطبع� .إنها ن�سخة جميلة
من �إك�سبو الدويل .وكانت اللحظة الأكرث �أهمية هي اللعب مع
الأطفال هنا من �أجل اخلري يف جل�سة "بالي فور غود" ،وهو ما
بث البهجة يف نفو�س اجلميع .لذلك ،كان ختام اليوم جميال.
و�أ�ضاف لطاملا روجتُ للتغيري يف لعبة كرة القدم والريا�ضة ب�شكل

عام .لدينا �أمثلة هائلة لقادة عظماء �أمثال نيل�سون مانديال،
الذي غيرّ م�صري بالده جنوب �أفريقيا م�ستغال الريا�ضة ،مثل
ل�صنع التغيري وترك الأثر.
الرجبي ،يف تلك اللحظة اخلا�صةُ ،
�إنها بب�ساطة الطريقة املُثلى للم�ضي قدماً :الريا�ضة والتعليم،
بهذه الطريقة �سيكون لدينا عامل �أكرث �أمانا وبالت�أكيد �سيحظى
الأطفال مب�ستقبل �أكرث �إ�شراقا �إذا ت�أكدنا من ح�صولهم جميعا
على �سبل ال��و��ص��ول �إل �ي��ه .ل ��ذا ،م��ا ن��ري��ده ه��و موا�صلة دعمه
والعمل عليه .ما الذي يحمله امل�ستقبل لك يف عامل كرة القدم؟
هل ميكننا �أن نتوقع ر�ؤيتك جمددا يف مهمة �إدارية قريبا؟
وقال ال تتمحور حياتي حول كرة القدم فح�سب ،بل كرة القدم
جزء منها .هذا لن يتغري .الآن ،عاجال �أم �آجال� ،س�أتوىل �إدارة
بع�ض الأن��دي��ة �أو ت ��أدي��ة م�ه��ام �أخ ��رى� .أع�م��ل على الكثري من
امل�شروعات املهمة ،ف��الأع�م��ال ذات ال�ت��أث�ير واملتعلقة بال�شباب
�أول��وي��ة بالن�سبة يل .ل��ذا� ،أع�ت��زم موا�صلة الرتكيز على ذلك
واال�ستمتاع برحلة احلياة والعطاء.

•• دبي – الفجر

قدم جناح املغرب ل��زوار �إك�سبو  2020دب��ي ،عر�ضني مو�سيقيني لفرقة
"م�شروع مبوكا" التي ت�ضم فنانني من املغرب ومايل وال�سنغال و�ساحل
العاج.
ال�ف��رق��ة ،ال�ت��ي تعترب ملتقى امل��و��س�ي�ق��ى الإف��ري �ق �ي��ة� ،شكلت ل��وح��ة ملزيج
مو�سيقي متعدد الثقافات ،من خ�لال �أغانيها التي قدمتها ب��أرب��ع لغات
خمتلفة؛ العربية ،وال َو َلفية من ال�سنغال ،و البمربية من مايل ،واللغة
املحلية بوليه من �ساحل العاج ،ليعك�س العر�ض الثقافات املختلفة التي
تزخر بها �أفريقيا.
وتعني كلمة مبوكا "الرابط" �أو "القرابة" بلغة الولوف ،وهو ما كان جلياً
على امل�سرح ،حيث ق��دم �أع�ضاء الفرقة مو�سيقاهم ب��روح واح��دة ليعطي
العر�ض �شعوراً بالدفء والراحة.
م�شروع مبوكا هو ثمرة جهود م�ؤ�س�سة �أفريكاينا التي تعنى بالتبادل الثقايف
والتنمية والتعاون يف �إفريقيا .لي�ضع يف قلب انعكا�ساته املكون الأفريقي
للهوية املغربية ،وبالتايل تعزيز الفنون والثقافات يف �إفريقيا من خالل
التدريب والإبداع والإنتاج والتوزيع امل�شرتك.

اليوني�سف تعينّ � ً
إماراتيا و�أمريكية ملنا�صرة
ال�شباب خالل حفل �أقيم يف �إك�سبو  2020دبي

•• دبي – الفجر

خالل حفل فني مبنا�سبة اليوم العاملي للطفل ،والذي ا�ست�ضافه �إك�سبو
 2020دب ��ي� ،أع �ل �ن��ت ال�ي��ون�ي���س��ف ع��ن ت�ع�ي�ين اث �ن�ين م��ن املنا�صرين
لل�شباب لديها ،حيث مت تعيني �سعيد املطيوعي ،ع�ضو ب��رمل��ان الأطفال
يف الإم��ارات ،وجيتاجنايل راو ،خمرتعة من الواليات املتحدة الأمريكية
واحلائزة على لقب "طفلة عام  "2020من قِبل جملة "تامي" الأمريكية،
لين�ضما �إىل جمموعة من قادة الفكر ال�شباب يف عام  2021من �أ�صحاب
خلفيات خمتلفة مثل الرتفيه والتعليم وريادة الأعمال واالبتكار والعدالة
االجتماعية والإعالم.
قامت اثنتان من جمموعة  2020من منا�صري ال�شباب لدى اليوني�سف
ب�تر�ؤ���س مرا�سم التعيني ،بح�ضور ال�سيد تيد �شيبان ،امل��دي��ر الإقليمي
لليوني�سف يف ال�شرق الأو�سط و�إفريقيا ،و�سعادة رمي عبد اهلل الفال�سي،
الأمني العام للمجل�س الأعلى للأمومة والطفولة بدولة الإمارات العربية
املتحدة.
قالت بريانكا الال ،نا�شطة �شابة يف جم��ال حقوق الأط�ف��ال من ترينيداد
وتوباغو ،جليتاجنايل راو�" :إنك تن�ضمني �إىل �صفوف منا�صرين لل�شباب
يف جميع �أنحاء العامل توحدهم مهمة لإحقاق كل حق لكل طفل .تفانيك
يف عملك وعقلك ال�لام��ع �سي�ساعدان مهمة اليوني�سف يف تخيل عامل
منا�سب لكل طفل".
وع ّينت �أبيجيل �شامونغوانا (�آبي �شم�س) ،مغنية وكاتبة �أغاين ومو�سيقية
حائزة على العديد من اجل��وائ��ز� ،سعيد املطيوعي قائلة" :بالنيابة عن
اليوني�سف ،ي�سعدين �أن �أعلن تعيينك كمنا�صر لل�شباب� .أن��ت الأول من
ربا
ال�شرق الأو�سط وبلدكم ي�ست�ضيفنا اليوم ويعطينا� ،أطفاال و�شبابا ،من ً
للدعوة �إىل التغيري".
ويف ه��ذا احل��دث�� ،ش��ارك منا�صري ال�شباب اجل��دي��دي��ن ل��دى اليوني�سف
ر�ؤاهما للم�ستقبل.
قالت جيتاجنايل راو" :تتمثل ر�ؤيتي يف م�ستقبل يتمتع فيه كل طالب علم
ب�إمكانية الو�صول �إىل التعليم ،بغ�ض النظر عن مكان وج��وده ،وليمكنه
� ً
أي�ضا الو�صول �إىل موارد التعلم القائمة على االبتكار� .أعتقد �أنه �إذا كان
ب�إمكان كل طالب علم امل�شاركة يف ذلك ،ف�سوف نحل م�شاكل العامل خطوة
بخطوة ".
و�أ�ضاف �سعيد املطيوعي�" :إنها حلظة تاريخية لنا جميعاً و�أود �أن �أعرب عن
�شكري .اليوم نبد�أ حقبة جديدة من التنمية".
�شارك يف احلفل املو�سيقي الرائد ،الذي مت تنظيمه باال�شرتاك مع �إك�سبو
 2020دبي ووزارة تنمية املجتمع يف الإمارات العربية املتحدة ،خم�سة
�سفراء من اليوني�سف ،وباحت�ساب جيننجايل و�سعيد� ،أربعة من املنا�صرين
لل�شباب لدى اليوني�سف� .شهد احلفل الذي ا�ستمر �ساعتني عرو�ضاً وكلمات
م��ن �أط �ف��ال و��ش�ب��اب وق ��ادة لإح ��داث ت�غ�ي�يرات �إي�ج��اب�ي��ة بوا�سطة الفنون
واالبتكار.
ومن امل�شاركني �أي�ضاً الثالثي املو�سيقي و�سفراء اليوني�سف فازكيز �ساوندز،
واملغنية واملو�سيقية واملنا�صرة لل�شباب لدى اليوني�سف �أبيجيل �شامونغوانا
(�آب��ي �شم�س) و�أورك�سرتا الإم��ارات ال�سيمفونية للنا�شئة ،وعازفة الكمان
�إيلي ت�شوي ،وال�شاعرة الإماراتية ال�شابة مازنة العامري ،وفرقة �سريك
زامبيا و�أع�ضاء فريق �أوملبياد الإمارات للنا�شئة �أ�صحاب الهمم.
اختتمت احلفل املغنية اللبنانية ال�شهرية و�سفرية اليوني�سف الإقليمية يارا
ب�أداء مو�سيقي ملهم  -و�إ�صدار �أغنية جديدة لليوني�سف وللأطفال.

االثنني  22نوفمبر  2021م  -العـدد 13398

22 November 2021 - Issue No 13398

Monday

حماكم دبي

24
حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22
اعالن بالن�شر
 3718/2021/16جتاري جزئي

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

اعالن بالن�شر
 8295/2021/207تنفيذ جتاري

اعالن بالن�شر
 7421/2021/207تنفيذ جتاري

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/اك�سلن�س اند انو في�شن للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/شركة رينبو انرتنا�شيونال كون�سلتي�شن ليمتد
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )1455076.78درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهم� -1/إم �أو جي ايه �أ�س انرتنا�شيونال ليمتد  -2ماي�سرتو اويل & غاز
�سوليو�شنز (�إم �أو جي �إيه �إ�س) م.د.م�.س  -3رواكانا جيفري روغازورا
جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/جي بي جلوبال ماج �ش.ذ.م.م
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )938726درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

اعالن بالن�شر
 8389/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/حممد ابراهيم ابراهيم بنى ا�سدي
جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك ر�أ�س اخليمة الوطني �ش.م.ع
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )650106.12درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :ر�ضوان احمد تاج حممد  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي �:شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع
وميثله  :علي حممد حمدان �سامل املهري
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه /ر�ضوان احمد تاج حممد
مببلغ وقدره ( )20987.29درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ
اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/11/28ال�ساعة � 09:00صباحا يف قاعة التقا�ضي
ع��ن بعد ل��ذا ف��أن��ت مكلف باحل�ضور �أو م��ن ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي م��ا لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم
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العدد  13398بتاريخ 2021/11/22
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 5961/2021/60:امر اداء

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة با�صدار االمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ ( )197.684.24درهم والفائدة
القانونية  %12من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف.
املدعي�:شركة الفري
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -القرهود  -ديره  -دبي  -مبنى القرهود � -ستار � -شقة 216
وميثله:اميان ح�سن علي حممد �آل علي
املطلوب �إعالنه  -1 :دو فريز �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية ب�ت��اري��خ- 2021/9/14:
اوال انفاذ العقد التجاري امل�برم بني الطرفني  -ثانيا:بالزام املدعي عليها بان ت��ؤدي للمدعية مبلغ
( )45.340.42يورو او ما يعادله بالدرهم االماراتي والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ2021/9/8:
وحتى متام ال�سداد مع الزامها بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق
يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8502/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/523ا�ستئناف جتاري  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )11384744درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :شركة دبي الإ�سالمية للت�أمني و�إعادة الت�أمني (�أمان) �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي � -شارع ال�سعادة  -مبنى prism tower
 �شقة 1901املطلوب �إعالنهما  -1 :ح�سني حممد �سامل حممد امليزة  -2ليدر كابيتال ���ش.ذ.م.م � -صفتهما  :منفذ
�ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )11384744درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 970/2021/361:ا�ستئناف �أمر �أداء
املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية الثالثة رقم 87
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر من حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2019/8/5:يف
�أمر الأداء رقم  1439ل�سنة .2019
امل�ست�أنف:برميي جيت للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -مبنى مالك ال�صقر  -الطابق  - 15مكتب  - 1502االمارات
العربية املتحدة  -وميثله�:ساره �شاه بيك حممد البلو�شي
املطلوب �إعالنهما  -1 :فر�شاد ر�ضائي  -2عرفان فيتا العاملية للتجارة العامة (�شركة ذات
م�س�ؤولية حمدودة) � -صفتهما  :م�ست�أنف �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :نبلغكم بقيد امل�ست�أنف بقيد الق�ضية املذكورة �أعاله ال�ستئناف احلكم ال�صادر
يف �أمر الأداء املقيد من قبلكم .وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2021/12/15ال�ساعة
� 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة
تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

اعالن بالن�شر
 6776/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده� -1/شركة اومي�س للمقاوالت و�صيانة املباين ذ.م.م
جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/املطوع لت�أجري املعدات �ش.ذ.م.م
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )146650.50درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حماكم دبياالبتدائية

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22
اعالن بالن�شر
 915/2021عقاري جزئي

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8281/2021/209تنفيذ عمايل

اعالن بالن�شر
 6893/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/ويل جي اند بي الوطنية �ش.ذ.م.م
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/شركة جيو للتجارة واملقاوالت الكهربائية ذ.م.م
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )571374درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى العمالية رقم  7891/2020عمايل جزئي  ,ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( )118926درهم ل�صالح العامل وفائدة قانونية  %9وتذكرة طريان.
طالب التنفيذ  :ا�سيل عدنان احمد ازريق
عنوانه:االمارات العربية املتحدة  -امارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -بناية �أ�سبيكت  -بجوار باي
�أفينيو مول  -مكتب رقم  - 3202مكاين2527587343:
وميثله�:أمل خمي�س دروي�ش حممد البلو�شي
املطلوب �إعالنه  -1 :اورينتال بريلز للتطوير العقاري �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )118926درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة ع��دم االل�ت��زام بالقرار امل��ذك��ور خ�لال ( )15يوما م��ن ت��اري��خ ن�شر هذا
االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1066/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/837ا�ستئناف عقاري  ,ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( )968.516درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :م�صرف االمارات اال�سالمي �ش.م.ع
عنوانه:امارة دب��ي  -بردبي  -مدينة دب��ي الطبية  -مبنى رق��م  - 16الطابق الثالث  -هاتف
رقم - 042227008:موبايل رقم - 0557016552:مكاين3135291835:
املطلوب �إعالنهما  -1 :رندا حممود علي فهمي  -2فاب�سن لال�سترياد والت�صدير املحدودة -
�صفتهما  :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )968516.00درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي/مركز اخلليج للمحا�سبة والتدقيق
ال �ع �ن��وان  :م�ك�ت��ب  104م �ل��ك حم �م��د خ�ل�ي�ف��ة ال �ك �ن��دي  -دي� ��رة  -اخل�ب�ي���ص��ي -
الهاتف - 042684700:الفاك�س042688846:
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور
�أع�لاه لت�صفية خمتارات ال�شرق للتجارة العامة ���ش.ذ.م.م وذل��ك مبوجب
قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/8/8واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2021/7/26وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف
مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أع�لاه  ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/حليمه دروي�ش جنكل ح�سن عبداهلل
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/عبدالرحمن مري بلو�ش فقري بخ�ش
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )22820درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة �شاملة لر�سوم املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

اعالن بالن�شر
 7427/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثامنة رقم 137
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بحل وت�صفية ال�شركة املدعي عليها الثالثة وتعيني م�صفي �صاحب الدور للقيام
باجراءات الت�صفية قانونا باال�ضافة اىل الر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
املدعي:جابر م�صطفى رجا خ�ضر  -ب�صفته �شريك باخلط املتقدم للمقاوالت �ش.ذ.م.م
ع �ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي  -ب��ردب��ي � � -ش��ارع زع�ب�ي��ل  -ب�ن��اي��ة م��ون�ت��ان��ا  -ال�ط��اب��ق اخل��ام����س  -مكتب رق��م - 503
هاتف - 043963739:بريد الكرتوينmousaasdv@eim.ae:
املطلوب �إعالنهما  -1 :ابراهيم خليل ابراهيم هللو  -ب�صفته �شريك اخلط املتقدم للمقاوالت �ش.ذ.م.م
 -2اخلط املتقدم للمقاوالت �ش.ذ.م.م � -صفتهما  :مدعي عليهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بحل وت�صفية ال�شركة املدعي عليها الثالثة
وتعيني م�صفي �صاحب الدور للقيام باجراءات الت�صفية قانونا باال�ضافة اىل الر�سوم وامل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة  -وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2021/11/29ال�ساعة � 09.00ص يف قاعة التقا�ضي
عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :خمتارات ال�شرق للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
العنوان  :مكتب رقم  117ملك عبدالواحد احمد را�شد بن �شبيب  -عيال نا�صر.
ال�شكل القانون:ذات م�سئولية حمدودة رقم الرخ�صة 555390 :رقم القيد بال�سجل
التجاري  66852 :مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت
الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله ،وذلك مبوجب
قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/8/8واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2021/7/26وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني مركز
اخلليج للمحا�سبة والتدقيق العنوان  :مكتب  104ملك حممد خليفة الكندي -
ديرة  -اخلبي�صي  -الهاتف - 042684700:الفاك�س,042688846:م�صطحباً معه كافة
امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 22/ 11/ 2021 Issue No : 13398

Date 22/ 11/ 2021 Issue No : 13398

Dubai Courts of First Instance
Service by Publication
In Case No.18/2021/1456-Real Estate Summary
Heard in Fifth Real Estate Summary Tribunal No. 200
Case Subject A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 220,615),
the charges, the expenses, the attorney's fees and the interest of 12% from the claim
until the full payment.
Plaintiff Aqaar Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building,
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616- Email info3@omalc.ae, Makani
3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Party to be notified 1- Anna Sivkova Capacity: Defendant
Service Subject Filed the case against you which subject is a claim to order the
defendant to pay an amount of (AED 220,615), the charges, the expenses, the
attorney's fees and the interest of 12 % from the claim until the full payment.
The hearing of Sunday 28-11-2021 at 08:30 AM on online court hearing was
determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your
legal attorney and you have to submit the memos or documents you have to the
court at least three days prior to the hearing.
Prepared By / Abdullah Mohammed Alhammadi

Appeal Court
)Public Notice (Appeal
In Appeal No. 970/2021/361 - Repayment Order Appeal
Before the court Third Commercial Appeals Circuit No. 87
subject of appeal Appeal on the ruling of Dubai Court of First Instance on 05/08/2019
in Repayment Order No. 1439 of 2019
The Appellant PRIME GATE GENERAL TRADING L.L.C
Address Dubai Emirate - Sheikh Zayed Road - Malik Al Saqr Building – Floor No.
15th - Office 1502 – UAE
Represented by Sarah Shah Bek Mohammed Al Balushi
Parties to be Notified
1- FARSHAD REZAEI - as the Appellee, 2- ERFAN VITA INTERNATIONAL
GENERAL TRADING (LLC) - as the Appellee
Subject of Notice : We notify you to record the appellant under the aforementioned
case to appeal on the issued ruling of Repayment Order. A session was set on
Wednesday corresponding to 15-12-2021 at 10:00 AM in Remote Litigation Chamber.
Therefore, you are required to attend or your legal representative. The ruling shall be
in absentia in case you fail to appear.
Prepared by : Azari Abdul Rahman Ahli

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 280/2021/20:جتاري كلي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليهما  -1 :عبداهلل مبارك غالم �سالم  -2حممد مبارك غامن �سامل كن�شام  -جمهويل حمل الإقامة
مبا ان املدعي :ا�سماء مبارك غامن �سامل كن�شام
وميثله � :سعاد حممد عبدالعزيز عبدالغني
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�سخ عقد البيع امل�ؤرخ  2008/6/8فيما يتعلق بح�صة املدعية يف العقار مو�ضوع
ذلك العقد للغنب الفاح�ش الق�ضاء ببطالن عقد الهبة امل�ؤرخ  2013/9/11فيما يتعلق بح�صة املدعية يف العقار مو�ضوع ذلك
العقد ل�صدوره من غري ذي �صفة وبوكالة التبيح له الت�صرف بطريق الهبة  ,الزام املدعي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم
بتعوي�ض املدعية مببلغ وقدره ( )5.000.000درهم فقط خم�سة مليون درهم  ,عما حلق بها من �أ�ضرار مادية ومعنوية -4
وقبل الف�صل يف املو�ضوع ندب اخلبري الهند�سي املخت�ص �صاحب الدور باجلدول تكون مهمته االطالع على اوراق الدعوى
وم�ستنداتها وما ع�سى ان يقدم اليه من م�ستندات واالطالع على عقد البيع امل��ؤرخ 2008/6/8:والعقد امل�ؤرخ 2007/8/23
 ثانيا:احتياطيا -1:احالة الدعوى للتحقيق � -2ضم ملف تركة املرحوم  -مبارك غامن �سامل كن�شام  ,مورث طريف النزاعمبوجب الأعالم ال�شرعي رقم 693/2005:م�سلمني وال�صادر عن حماكم دبي بتاريخ 2005/11/20:واملقيد برقم 154/2006
احوال م�سلمني  -ثالثا:الزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة (علما بان الدعوى مت تعجيلها
من الوقف) .وح��ددت لها جل�سة يوم االح��د املوافق  2021/11/28ال�ساعة � 10:00صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل.

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 1456/2021/18:عقاري جزئي

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية اخلام�سة رقم 200
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )220.615درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة  %12من املطالبة وحتى ال�سداد التام.
املدعي:م�ؤ�س�سة عقار
عنوانه:امارة دب��ي � -شارع املطار  -منطقة بور�سعيد  -بناية نقطة االعمال  -امليزانني  -مكتب رق��م - 9
ه ��ات ��ف - 0506767616:بريد الكرتوين - INFO3@OMALCE.AE:مكاين - 3244594826
IBAN:AE090500000000020106942
املطلوب �إعالنه  -1 :انا �سيفكوفا � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ()220.615
درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من املطالبة وحتى ال�سداد التام  -وح��ددت لها
جل�سة ي��وم االح��د امل��واف��ق  2021/11/28ال�ساعة � 08.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد ل��ذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22
اعالن حكم بالن�شر
 18/2020/572عقاري جزئي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1عبدالنا�صر احمد �شيخ  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :م�ؤ�س�سة عقارات عجمان (عقار)
وميثله  :عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/9/1يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
م�ؤ�س�سة عقارات عجمان (عقار) بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ مقداره ()129.093
دره��م والفائدة � %9سنويا من تاريخ املطالبة احلا�صل  2020/7/19وحتى ال�سداد التام والزمته
بامل�صاريف وال��ف دره��م مقابل ات�ع��اب امل�ح��ام��اة ورف�ضت م��اع��دا ذل��ك م��ن ط�ل�ب��ات .حكما مبثابة
احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر
با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8588/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف �أمر �أداء رقم � 4556/2021أمر �أداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )130653.95درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :دبي لال�ستثمار العقاري ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع جبل علي  -مبنى جممع دبي لال�ستثمار
االول � -شقة جممع دبي لال�ستثمار  -حديقة دبي لال�ستثمار
وميثله:حممد ثامر يعقوب يو�سف ال�سركال
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد املال لالعمال الفنية ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )130653.95درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 22/ 11/ 2021 Issue No : 13398
Notification of Judgement by Publication
Issued from Al Madam Federal District Court- Federal Civil Court of First
)Instance In Lawsuit No. AMCFICILABMIN2021/0000016 Labor (Partial
To Judgement Debtor: Muhammad Zaman Khan Muhammad Javeed Khan
Residence unknown: Dubai - Bur Dubai - Bur Dubai Road.
We inform you that on the date: 14/11/2020 the court issued a judgement
obligating you in the abovementioned lawsuit of the Judgement Creditor as
following: The court ruled in presence: Obligating the Judgement Debtor/
Muhammad Zaman Khan Muhammad Javeed Khan to pay the Judgement
Creditor/ AL IZDHAR TENTS TR an amount of (AED 10570) (AED Ten
Thousand Five Hundred and Seventy), which is the fine due to the violation and
the impounding of the vehicle and the loan that received from the Judgement
Creditor and obligated him to pay the appropriate expenses, and all other
requests were rejected. Judgment subject to appeal within the legal period of
(30) days from the day following its publication.
Issued on 21-11-2021
Alyaa Salem AIKaidy

اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
يف التنفيذ رقم  754/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/621عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )1.186.270درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :بنك االمارات دبي الوطني �ش.م.ع
ع �ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي  -دي ��رة � � -ش��ارع ب�ن��ي ي��ا���س  -ب �ج��وار غ��رف��ة جت ��ارة و��ص�ن��اع��ة دب��ي  -هاتف
رقم - 043874225:موبايل رقم - 0557016552:رقم مكاين3113783794:
وميثله:حممد عبدامللك م�صطفى اهلي
املطلوب �إعالنه  -1 :ندا علي ا�صغر �شريازي اول � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�ل�ان  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وه��ي ع�ب��ارة ع��ن الوحدات
مبنطقة برج خليفة  -برقم ار���ض  - 201رقم الوحدة  1304ا�سم املبنى �ساوث ري��دج  - 5وفاء
للمبلغ املطالب به يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13398بتاريخ 2021/11/22
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1740/2019/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2018/2017جتاري كلي واملعدل باال�ستئناف رقم  2018/861ا�ستئناف جتاري
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )2421316درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ:عبدالعزيز جا�سم عبداهلل حممد امل��رزوق��ي  -واخ��رون عنوانه :ام��ارة دب��ي  -الرب�شاء � - 3شارع رق��م  - 610فيال رق��م - 20
�ص.ب 7944:دبي  -متحرك 0505533531:وميثله:ابراهيم حممد احمد حممد القا�سم
املطلوب �إعالنه  :م�ست�شفى اليف الين �ش.ذ.م.م
عنوانه :امارة دبي  -جبل علي  -منطقة املنتزه  -خمرج  25من �شارع ال�شيخ زايد  -بناء ملك دبي العاملية للعقارات  -بجوار كني�سة جبل علي بوكالة
املحاميني اال�ساتذة/حممد عبداهلل العبيديل � ,سعود الزرعوين  ,عمر العو�ضي info@lifeline.ae - 0506247400 -
مو�ضوع الإع�لان � :أن��ه يف ي��وم االرب�ع��اء املوافق  2021/12/8ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض
على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات
املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد
على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار حق منفعة ينتهي بتاريخ - 2062/7/11:املنطقة الورقاء االوىل -
رقم االر�ض  - 247امل�ساحة  4693.27مرت مربع  -التقييم 9758000:درهم يباع العلى عطاء
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا.
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كيف ميكن لل�صداع الن�صفي �أن يحمي
من مر�ض ال�سكري من النوع الثاين؟
يبدو �أن امل�صابني بال�صداع الن�صفي �أقل عر�ضة للإ�صابة مبر�ض ال�سكري من النوع
الثاين ،بينما ي�صبح بع�ض امل�صابني بداء ال�سكري �أقل عر�ضة للإ�صابة بال�صداع
الن�صفي.
و�أف��اد العلماء الذين يدر�سون العالقة بني هذه
احل��االت كيف ميكن للببتيدات التي ت�سبب �آالم
ال�صداع الن�صفي �أن ت�ؤثر على �إنتاج الإن�سولني يف
الفئران ،رمبا عن طريق تنظيم كمية الإن�سولني
املفرز �أو عن طريق زيادة عدد خاليا البنكريا�س
التي تنتجها .وميكن �أن حت�سن هذه النتائج طرق
الوقاية من مر�ض ال�سكري �أو عالجه.
والعالقة بني املر�ضني لي�ست وا�ضحة" :يحدث
ال�صداع الن�صفي يف الدماغ ،بينما يرتبط مر�ض
ال���س�ك��ري ب��ال�ب�ن�ك��ري��ا���س ،وه ��ذه الأع �� �ض��اء بعيدة
ع��ن بع�ضها البع�ض" .وي�ق��ول ثانه دو ،الباحث
الرئي�سي يف ال��درا��س��ة� ،أن فريقه �أ�صبح مهتما
باملو�ضوع بعد �أن و�صفت عدة �أوراق بحثية عالقة
عك�سية بني احلالتني.
وك��ان ال�ب��اح�ث��ون ي�ع��رف��ون بالفعل �أن اث�ن�ين من
الببتيدات يف اجلهاز الع�صبي ،الببتيد املرتبط
ب �ج�ي�ن ال �ك��ال �� �س �ي �ت��ون�ين ( )CGRPوعديد
ال�ب�ب�ت�ي��د امل�ن���ش��ط لأدي �ن �ي�ل�ات ال �غ��دة النخامية
( ،)PACAPيلعبان دورا رئي�سيا يف الت�سبب
يف �أمل ال�صداع الن�صفي .وهذه الببتيدات نف�سها،
�إىل جانب الببتيد الأميلني ذي ال�صلة ،توجد
�أي�ضا يف البنكريا�س .وهناك ،ت�ؤثر على �إفراز
الإن�سولني من خاليا بيتا.
وينظم الإن�سولني م�ستويات ال�سكر يف الدم
م��ن خ�ل�ال م���س��اع��دة اخل�لاي��ا الأخ� ��رى يف
اجل�سم على امت�صا�ص اجللوكوز وتخزينه
�أو ا�ستخدامه للح�صول على الطاقة.
ويف مر�ض ال�سكري من النوع الثاين،
ت �� �ص �ب��ح ه � ��ذه اخل �ل�اي� ��ا الأخ� � ��رى
مقاومة للإن�سولني و�أق��ل قدرة
على امت�صا�ص اجللوكوز ،ما
ي ��ؤدي �إىل ارت�ف��اع م�ستويات
ال�سكر يف الدم.
وت �ع��و���ض خ�لاي��ا ب�ي�ت��ا يف
ال � �ب� ��داي� ��ة ع� ��ن طريق
زيادة �إنتاج الإن�سولني،
ول �ك �ن �ه��ا يف النهاية
ت� � � � �ب� � � � �ل � � � ��ى

ومتوت ،ما ي�ؤدي �إىل تفاقم امل�شكلة.
ون�ظ��را ل��دوره��ا يف ال�صداع الن�صفي وال�سكري،
ي �ق��دم ال�ب�ب�ت�ي��د امل��رت �ب��ط ب �ج�ين الكال�سيتونني
وع ��دي ��د ال �ب �ب �ت �ي��د امل �ن �� �ش��ط لأدي� �ن� �ي�ل�ات الغدة
النخامية �أهدافا للعالجات التي ميكن �أن تعالج
�أيا من هذه احلاالت.
ومت ط��رح �أدوي��ة ال�صداع الن�صفي التي تتداخل
م ��ع ال �ب �ب �ت �ي��د امل��رت �ب��ط ب �ج�ي�ن الكال�سيتونني
وم�ستقبالته اخللوية يف الأ�سواق م�ؤخرا ،بينما
جتري درا�سة عالجات �أخرى.
وم��ع ذل��ك ،ه�ن��اك ح��اج��ة �إىل م��زي��د م��ن البحث
لتو�ضيح �آث ��ار الببتيدات .وي�ح��اول ال��دك�ت��ور دو
تو�ضيح النتائج املتناق�ضة ح��ول ت��أث�يره��ا على
الإن�سولني.
وال�ستك�شاف ن�شاط الببتيدات يف الفئران ،ابتكر
ف��ري��ق ج��ام �ع��ة والي� ��ة ت�ي�ن�ي���س��ي ،ط��ري �ق��ة جلمع
البيانات من ب�ضع مئات من خاليا بيتا فقط .الكال�سيتونني ( )CGRPيخف�ض م�ستويات
و�أف� � ��ادوا م ��ؤخ ��را �أن ه ��ذه ال�ت�ق�ن�ي��ة �أظ �ه ��رت �أن الإن�سولني  2يف الفئران ،وهو نظري الإن�سولني
ا لببتيد
املرتبط بجني ال�ب���ش��ري.وي�ق��ول دو �إن ه��ذا ق��د ي�ق��اوم مقاومة
الإن �� �س��ول�ي�ن ال �ت��ي ت �ت �ط��ور يف م��ر���ض ال�سكري
م��ن ال�ن��وع ال �ث��اين .لكن الببتيد امل��رت�ب��ط بجني
الكال�سيتونني كان �أقل فعالية يف تنظيم �إن�سولني
الف�أر  ،1وهو ما يتفق مع الدرا�سات املبكرة التي
�أظهرت �أن الفئران التي حتتوي على الإن�سولني
 1فقط هي عر�ضة للإ�صابة مبر�ض ال�سكري.
وتقول �ألك�ساندرا �أنتيف�سكا ،طالبة الدرا�سات
العليا يف خمترب دو� ،إن املر�ض مرتبط �أي�ضا
بتجمع الأميلني .وقد ت�ساهم هذه الرت�سبات
يف تلف خاليا بيتا التي ت�ساعد يف الت�سبب يف
الإ�صابة مبر�ض ال�سكري من النوع الثاين،
وفقا ملالحظات دو.
ون�ظ��را لأن الأميلني والإن�سولني يتم
�إف��رازه �م��ا م�ع��ا ب��وا��س�ط��ة خ�لاي��ا بيتا،
ف�إن ا�ستخدام الببتيد املرتبط بجني
الكال�سيتونني ( )CGRPللحد
م ��ن �إن� �ت ��اج الإن �� �س��ول�ي�ن مي �ك��ن �أن
يحد �أي�ضا من �إنتاج الأميلني ،كما
يقول دو .وميكن �أن يحمي اخلاليا
وي�ساعد على تطبيع وظيفتها.
ويُعتقد �أي�ضا �أن ع��دي��د الببتيد
امل� �ن� ��� �ش ��ط لأدي� � �ن� � �ي �ل��ات ال� �غ ��دة
ال�ن�خ��ام�ي��ة ي�ل�ع��ب دورا وقائيا
�ضد مر�ض ال�سكري من النوع
الثاين .وهذا حمري لأن عديد
الببتيد املن�شط لأدينيالت
ال �غ��دة ال�ن�خ��ام�ي��ة ث�ب��ت �أنه
يحفز �إف ��راز الإن�سولني،
م ��ا ي � � ��ؤدي �إىل مقاومة

25

الإن�سولني ،كما يقول دو.
وي �ح��اول ف��ري�ق��ه الآن ح��ل ه ��ذا ال �ل �غ��ز .وتظهر
النتائج الأول�ي��ة للمجموعة �أن �إج ��راءات عديد
الببتيد املن�شط لأدينيالت الغدة النخامية ميكن
�أن تعتمد على م�ستويات اجللوكوز.
ووجد الفريق دليال �أوليا على �أن عديد الببتيد
امل �ن �� �ش��ط لأدي� �ن� �ي�ل�ات ال� �غ ��دة ال �ن �خ��ام �ي��ة ينظم
الإن�سولني بطريقة تعتمد على اجللوكوز ويعزز
ت �ك��اث��ر خ�لاي��ا ب �ي �ت��ا ،ب ��دال م��ن ح��ث خ�لاي��ا بيتا
املوجودة على العمل بجدية �أكرب ،وبالتايل جتنب
خطر تلف اخلاليا املوجودة.
وي� �ق ��ول دو" :على ال ��رغ ��م م ��ن ه� ��ذه النتائج
الإي �ج��اب �ي��ة ،ال مي �ك��ن ح �ق��ن ال�ب�ب�ت�ي��د املرتبط
ب �ج�ي�ن ال �ك��ال �� �س �ي �ت��ون�ين ( )CGRPوعديد
ال�ب�ب�ت�ي��د امل�ن���ش��ط لأدي �ن �ي�ل�ات ال �غ��دة النخامية
( )PACAPيف اجل �� �س��م كا�سرتاتيجيات
عالجية ملر�ض ال�سكري لأن هذه الببتيدات ت�سبب
�آالم ال���ص��داع الن�صفي .ول�ك��ن مب�ج��رد �أن نفهم
كيفية ت��أث�يره��ا على �إف ��راز الإن���س��ول�ين ،ميكننا
ت�صميم نظائر الببتيد التي من �ش�أنها التحكم يف
الإن�سولني ولكن ال ترتبط مب�ستقبالت الأمل".
ونظرا لأن الببتيد املرتبط بجني الكال�سيتونني
( )CGRPوعديد الببتيد املن�شط لأدينيالت
ال�غ��دة النخامية ( )PACAPميكنهما على
م��ا ي�ب��دو احل�م��اي��ة م��ن م��ر���ض ال�سكري ،ف ��إن دو
و�آخرين قلقون من �أن العالجات امل�ضادة للببتيد
املرتبط بجني الكال�سيتونني ( )CGRPوعديد
ال�ب�ب�ت�ي��د امل�ن���ش��ط لأدي �ن �ي�ل�ات ال �غ��دة النخامية
( ،)PACAPقيد التطوير �أو املوجودة بالفعل
يف ال�سوق لل�صداع الن�صفي ميكن �أن يكون لها
ن�ت�ي�ج��ة غ�ي�ر م�ق���ص��ودة ل ��زي ��ادة خ�ط��ر الإ�صابة
مبر�ض ال�سكري.

العمل يف النوبات الليلية يرتبط بزيادة خماطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب
�أظهرت درا�سة جديدة �أن الورديات الليلية "مرتبطة ب�شكل كبري" بامل�شكالت ال�صحية املتعلقة بالقلب.
ووجدت الدرا�سة �أن العمل ل�ساعات مت�أخرة كان مرتبطا مبعدل �ضربات قلب غري منتظم و�سريع ،مع
احتمال تعر�ض الن�ساء خلطر �أكرب.
ك�م��ا �أدت ن��وب��ات ال�ع�م��ل الليلية �إىل زي ��ادة خ�ط��ر الإ�صابة يعتقدون �أنها الأوىل من نوعها الختبار العالقة بني العمل
ب�أمرا�ض القلب التاجية ( ،)CHDوفقا للورقة املن�شورة الليلي والرجفان الأذيني ( ،)AFوهي حالة قلبية ت�سبب
م�ع��دل �ضربات قلب غ�ير منتظم وغالبا م��ا ي�ك��ون �سريعا
يف جملة .European Heart Journal
ودر� ��س الباحثون �سابقا كيف ت��ؤث��ر ال�ن��وب��ات الليلية على ب�شكل غري طبيعي.
ال�صحة ،مب��ا يف ذل��ك درا� �س��ة �أج��ري��ت ع��ام  2018وجدت وقالت الدرا�سة ،التي ا�ستخدمت معلومات من 283657
خ�ط��را م �ت��زاي��دا ل�ل�إ��ص��اب��ة ب ��أم��را���ض ال�ق�ل��ب ال�ت��اج�ي��ة من �شخ�صا يف قاعدة بيانات البنك احليوي يف اململكة املتحدة،
�أمن��اط ال��وردي��ات املتناوبة ،حيث تعمل النوبات الليلية يف �إنها وجدت �أن "العمل بالنوبات الليلية حاليا ومدى احلياة
مرتبطان ب�شكل كبري" بخطر الإ�صابة بالرجفان الأذيني
بع�ض الوقت.
و�أظهرت الدرا�سات ال�سابقة �أي�ضا �أن ا�ضطرابات النوم ميكن بغ�ض النظر عن اجلينات.
�أن ت��ؤدي �إىل م�شاكل �صحية ب�سبب ت�أثريها على �إيقاعات كما �أن العمل بنوبة ليلية يزيد من خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض
القلب التاجية ول�ك��ن لي�س ال�سكتة ال��دم��اغ�ي��ة �أو ق�صور
ال�ساعة البيولوجية ،ال�ساعة الداخلية للج�سم.
وق��ال الباحثون الذين يقفون وراء الدرا�سة الأخ�يرة �إنهم القلب.

وقالت املجلة �إن تقليل وترية العمل يف النوبات الليلية ومدته
قد ميثل و�سيلة �أخرى لتح�سني �صحة القلب �أثناء احلياة
العملية وما بعدها� ،أمر ي�ستدعي مزيدا من الدرا�سة.
وال��درا��س��ة ،التي مت تعديلها وفقا للعوامل التي ميكن �أن
ت�ؤثر على النتائج ،مثل العمر واجلن�س واحلالة االجتماعية
واالقت�صادية و�ضغط ال��دم وم��دة ال�ن��وم ،وج��دت �أن الذين
يعملون حاليا يف نوبات ليلية على �أ�سا�س عادي �أو دائم لديهم
خطر متزايد بن�سبة  12%للإ�صابة .والرجفان الأذيني
مقارنة بالأ�شخا�ص الذين عملوا خالل النهار فقط.
و�أ�شارت النتائج �إىل �أن��ه بني الذين عملوا يف املتو�سط بني
ث�لاث وث�م��اين ن��وب��ات ليلية يف ال�شهر مل��دة � 10سنوات �أو
�أكرث ،زاد اخلطر �إىل  22%مقارنة بالعاملني يف النهار.
وق��ال �أح��د الباحثني الرئي�سيني �إن النتائج ت�شري �إىل �أن
نوبات العمل الليلية �أقل تواترا ولفرتات زمنية �أق�صر قد
تكون مفيدة ل�صحة القلب.
و�أو� �ض��ح ال�بروف�ي���س��ور ينغلي ل��و م��ن م�ست�شفى �شنغهاي
التا�سع ال�شعبي يف كلية الطب بجامعة �شنغهاي جياو تونغ
يف ال�صني" :على الرغم من �أن درا�سة مثل ه��ذه ال ميكن
�أن تظهر ارتباطا �سببيا بني التحوالت الليلية والرجفان
الأذيني و�أمرا�ض القلب ،ف�إن نتائجنا ت�شري �إىل �أن العمل
يف النوبات الليلية حاليا ومدى احلياة قد يزيد من خماطر
هذه احل��االت .والنتائج التي تو�صلنا �إليها لها �آثار �صحية
عامة للوقاية من الرجفان الأذيني .ويقرتحون �أن تقليل
وت�يرة وم��دة العمل الليلي قد يكون مفيدا ل�صحة القلب
والأوعية الدموية".
وقال باحث �آخر ،وهو الربوفي�سور لو ت�شي من كلية ال�صحة
العامة وطب املناطق احلارة بجامعة تولني يف نيو �أورلينز،
�إن اجلن�س والتمارين الريا�ضية يلعبان دورا على ما يبدو.
و�أ�شار الربوفي�سور ت�شي" :وجدنا �أن الن�ساء �أك�ثر عر�ضة
ل�ل�إ��ص��اب��ة ب��ال��رج�ف��ان الأذي �ن��ي م��ن ال��رج��ال عند العمل يف
نوبات ليلية لأكرث من � 10سنوات .وزادت خماطرهن ب�شكل
ملحوظ بن�سبة  64%مقارنة بالعامالت باليومية".

االثنني  22نوفمبر  2021م  -العـدد 13398

22 November 2021 - Issue No 13398

ثقافة وفنون

Monday

•• �أبوظبي-الفجر:

ت�شهد ال��دورة اخلام�سة من مهرجان �أم الإم��ارات
ب��رن��اجم� ًا ح��اف� ً
لا ب��ال�ت�ج��ارب الثقافية والفنية
والرتفيهية وور�ش العمل ومدن الألعاب واحلفالت
املو�سيقية احلية وعرو�ض و�أعمال �إبداعية لفنانني
من الإمارات واملنطقة والعامل ،وذلك على مدار 10
�أيام خالل الفرتة من  18-9دي�سمرب على كورني�ش
�أبوظبي.

26

ُيقام خالل الفرتة من  18-9دي�سمرب على كورني�ش �أبوظبي

مهرجان �أم الإمارات يك�شف عن برنامج غري م�سبوق من احلفالت
والعرو�ض والأعمال الفنية والتجارب الثقافية والرتفيهية
وي�ت�ب�ن��ى امل �ه��رج��ان ال �� �س �ن��وي ،ال ��ذي ت�ن�ظ�م��ه دائ� ��رة الثقافة
وال�سياحة�-أبوظبي ،ر�ؤية �إبداعية مبتكرة تعك�سها الت�صاميم
والأ� �ش �ك��ال الفنية والأل � ��وان املفعمة ب��امل��رح وال�ب�ه�ج��ة �ضمن
من�صات العرو�ض احلية لأملع الفنانني واملو�سيقيني ،والأعمال
الرتكيبية ،والأن�شطة الرتفيهية والعائلية ومناطق الألعاب،
�إىل جانب اخل�ي��ارات الوا�سعة من مرافق وخدمات ال�ضيافة
وامل ��أك��والت وامل�شروبات ومنافذ بيع منتجات ع�لام��ات عاملية
مرموقة.
ويُعترب مهرجان �أم الإم��ارات وجهة ترفيهية ا�ستثنائية تلبي
تطلعات جميع ال��زوار من املجتمع املحلي واملنطقة والعامل،
وت���ض��م  6م�ن��اط��ق رئي�سية :ع��امل الإب� ��داع وم�ن�ت��زه الت�سلية
ومنطقة الت�شويق وملتقى املو�سيقى وح��ي الت�سوق وب�ستان
التذوق.
ي�أخذ (عامل الإب��داع) ال��زوار يف رحلة عرب جتارب جتمع بني
الثقافة والإب ��داع �ضمن غ��رف �صممها فنانون من الإمارات
حتتفل باليوبيل ال��ذه�ب��ي ل�ل��دول��ة بت�صاميم م�ستوحاة من
تاريخها وت ��روي م�سريتها خ�لال اخلم�سني ع��ام�اً املا�ضية،
والتي توفر خلفيات رائعة اللتقاط �صور لذكريات ال ُتن�سى
وم�شاركتها مع العائلة والأ�صدقاء على ان�ستاجرام.
وت�ضم املنطقة �أي�ضاً متحف احللويات ،وبيت امل��رح ،وجتارب
ر�سوم الق�ص�ص امل�صورة اليابانية (امل��اجن��ا) ،وع��رو���ض �أزياء
ال�شخ�صيات ال�ك��رت��ون�ي��ة ال�ت�ن�ك��ري��ة (ك��و� �س �ب�لاي) وحتديات
الألعاب الإلكرتونية ،بالتزامن مع تد�شني منفذ مطعم (جلو
�سو�شي ب��ار) من (بومبا�س �أن��د ب��ار) للمرة الأوىل يف �أبوظبي
بالتعاون مع (�أكيبا دوري).
يُحلق (منتزه الت�سلية) بالأطفال والكبار يف ع��وامل اخليال
عرب ا�ست�ضافة (عامل نيكلوديون) للمرة الأوىل �ضمن فعاليات
امل �ه��رج��ان ،م��ع ح���ض��ور مم�ي��ز ل�شخ�صيات ال��ر��س��وم املتحركة
املحبوبة �سالحف النينجا وب��و باترول و�سبوجن ب��وب �سكوير
بانت�س وامل�ستك�شفة دورا �إىل جانب مناطق الألعاب والأن�شطة
الرتفيهية املتنوعة ،ومن بينها منطقة الإن�شاءات (ديجريز
الب) ومنتزه (�ألعاب الأطفال) وجوالت (�ألعاب الكرنفاالت).
يقدم (ب�ستان ال�ت��ذوق) قائمة منتقاة م��ن جت��ارب وعالمات

• باقة من الفعاليات اال�ستثنائية للمرة الأوىل يف املنطقة

الربيطاين (�إل �آن��د �إن ل�ن��دن) الأك�ث�ر �شهرة
على من�صة �إن�ستاجرام.
توفر (منطقة الت�شويق) حتديات جتمع بني
الإثارة واحلما�س واملغامرة يف غرفة م�سد�سات
الليزر (ريك �أند مورتي) ،ومتنزهات التزلج،
والقفز احلر (الباركور) ،وغرفة التحطيم،
وغرفة الرعب ،ومركز الألعاب الإلكرتونية،
ورحالت ال�سفاري ومنطقة الألعاب احلرة.
ُي��رح��ب (ملتقى املو�سيقى) بالعديد من
ال �ع��رو���ض ال�ف�ن�ي��ة واحل� �ف�ل�ات الغنائية
على م�سرحه الرئي�سي م��ع كوكبة من
�أمل ��ع ال�ن�ج��وم ال�ع��امل�ي�ين وال �ع��رب ،وتبد�أ
احلفالت احلية يف عطلة نهاية الأ�سبوع
الأوىل مع املطربة امل�صرية �شريين
ع �ب��د ال� ��وه� ��اب ي� ��وم  10دي�سمرب،
ي�سبقها حفل فرقة ميامي الكويتية
يوم  9دي�سمرب ،مب�شاركة املطرب
العراقي حممد ال�سامل امل�شهور
ب�أغنية (قلب قلب) يف الفقرة
االفتتاحية.

• حفالت حتييها كوكبة من �أملع الفنانني العرب والعامليني
امل��أك��والت وامل�شروبات ال��رائ��دة من الإم��ارات وال�ع��امل ،بع�ضها
يُطلق ح�ضوره الأول يف العا�صمة.
وينتظر هواة فنون الطهي خمتارات من �أ�شهى �أطباق مطاعم
عاملية راقية مثل (برجر �آن��د بيوند) و)مات�شا ماما تولوم)،
فيما يعر�ض النحات اجل�ن��وب �أفريقي دان�ي��ال بوبر جم�سماً
فنياً كبري احلجم بعنوان (نورت�شر) �صممه ح�صرياً احتفا ًء
باملهرجان ،ويدعو من خالله لإعادة ا�ستك�شاف عالقة الإن�سان
بـالبيئة والطبيعة ،وحتمية املبادرة �إىل ا�ستدامتهما .وي�شتهر
بوبر عاملياً مبنحوتاته الت�شكيلية وجم�سماته الفنية املعرو�ضة

يف �أماكن عامة .وتكتمل التجربة بعرو�ض عدد من النجوم من
بينهم عالء وردي وفرقة (كارل �أند ذا ر�ضا مافيا) و(دي جي
بلي�س) و(دي جي كيزا).
ي�ح�ظ��ى زوار (ح��ي ال�ت���س��وق) ب�ت�ج��رب��ة ف��ري��دة م��ن عالمات
امل�ن�ت�ج��ات امل�ح�ل�ي��ة املف�ضلة يف (� �س��وق ال���ش��اط��ئ) والعالمات
ال �ف��اخ��رة يف (ج �ن��اح ال �ب��وت �ي��ك) مب��ا يف ذل ��ك روال غالييني
وحقائب �سارة ،ورايوت للأزياء امل�ستدامة التي تقدم �أزياء مُعاد
تدويرها م��ن ع�لام��ات ب��امل��ان ودي��ور و�شانيل ولوي�س فيتون.
ويحت�ضن (حي الت�سوق) احل�ضور الأوىل يف الإمارات لـلمقهى

«الرخ» الإماراتية تنظم ملتقى املثقفني العرب يف �أملانيا
ّ
جتمعنا” ،وذل� ��ك يف دار �صناعة
•• الفجرية-هانوفر-الفجر
ال� ِك�ت��اب مبدينة ه��ان��وف��ر الأملانية،
نظمت م��ؤ��س���س��ة ال � � ُّرخ الإماراتية بح�ضور الأدي� ��ب الإم ��ارات ��ي خالد
ل �ل �ن �� �ش��ر� ،أم� �� ��س ،م�ل�ت�ق��ى املثقفني ال�ظ�ن�ح��اين رئ�ي����س امل��ؤ��س���س��ة وعدد
ال � �ع� ��رب ،حت� ��ت � �ش �ع ��ار “الثقافة م��ن ال �ك � ّت��اب وال�ف�ن��ان�ين واملثقفني

العرب.
و�شارك يف امللتقى ،الفنان �أزل يحيى
�إدري�س املدير التنفيذي للمعار�ض
وامل � � ��ؤمت� � ��رات يف م ��ؤ� �س �� �س��ة ال � ��رخ،
وال�ك��ات��ب وال�صحفي ع�ل��ي ال ��وراد،

وال� �ق ��ا� ��ص وال � �ع� ��امل اجليولوجي
حافظ الأعرجي ،واملخرج امل�سرحي
��س�ه��م ال �غ �ب��ان ،وال� �ع ��ازف واملعالج
املو�سيقي عبدالرحيم اجلوجة.
ون ��اق� �� ��ش امل� ��� �ش ��ارك ��ون ع� � � ��دداً من

امل �ح��اور الثقافية ال�ت��ي ت�ه��دف �إىل
النهو�ض باحلراك الثقايف وتعزيز
دور امل�ب��دع�ين ال �ع��رب يف ا�ستدامة
الينابيع الثقافية م��ن خ�لال ت�آزر
جهودهم يف دول االغ�ت�راب الذين
ي�ع�ي���ش��ون وي �ن �ت �ج��ون ب �ه��ا م��ن علم
وثقافة وخا�صة يف �أملانيا االحتادية،
ب�ح�ي��ث ي �ك��ون��وا � �س �ف��راء لبلدانهم
ال�ع��رب�ي��ة ،لن�شر ك��ل م��ا حت�م��ل من
رم��وز و�أي �ق��ون��ات ت��دل��ل على تاريخ
�أ�صيل وعريق باحل�ضارة .كما �أكد
امل�شاركون �أهمية ا�ستكمال طريق
ال�ث�ق��اف��ة وت �ع��زي��ز ال �ه��وي��ة يف عامل
ي���ش�ت��د ف �ي��ه ال �� �ص��راع ع �ل��ى �إثبات
الوجود الثقايف جلميع الأمم ،كما
ال ميكن لهذه الثقافات �أن تعي�ش
مبعزل عن الأخ��رى مهما اختلفت
وت�ن��وع��ت .ف��ال��واق��ع ال�ث�ق��ايف �أ�صبح
ب�ح��اج��ة �إىل ه��ذا ال�ت�ن��وع يف جميع
املجاالت.
وق� ��ال ال �ك��ات��ب والإع �ل�ام� ��ي خالد
ال�ظ�ن�ح��اين �أن امللتقى ي�ه��دف �إىل

�إب � � ��راز ال ��وج ��ه احل �� �ض ��اري لدولة
الإم � � � � ��ارات ،وال �ت �ع ��ري ��ف بواقعها
الثقايف املزدهر ،ون�شره على �شعوب
العامل� .إ�ضافة �إىل تعزيز التوا�صل
مع نخبة املثقفني العرب يف املهجر
للم�ساهمة الفاعلة يف التعريف بهم
ون�شر نتاجاتهم الثقافية وكذلك
تطوير �صناعة املحتوى ،وفتح �آفاق
رح �ب��ة للثقافة الإم��ارات �ي��ة عربياً

وعاملياً لت�شق طريقها نحو العاملية.
و�أك � ��د ال �ظ �ن �ح��اين �أه �م �ي��ة الثمار
ال �ت��ي مي �ك��ن �أن جت�ن�ي�ه��ا الثقافة
ال�ع��رب�ي��ة ب��رم�ت�ه��ا م��ن خ�ل�ال هذه
امللتقيات التي تعمل على جت�سيد
�أوا��ص��ر امل��ودة و�إع�ل�اء �ش�أن املعرفة
وم��د ج�سور التوا�صل الثقايف بني
امل �ث �ق �ف�ين م ��ن ك ��اف ��ة انتماءاتهم
وث�ق��اف�ت�ه��م وت �ي��ارات �ه��م يف الوطن

واملهجر.
و�أو�ضح �أن “الرخ” تعمل كم�ؤ�س�سة
�إماراتية على ر�سم خارطة ثقافية
تتميز باجلدية والتميز والإيجابية
ون�شر الكتب يف جميع امليادين مبا
يخدم ال��واق��ع الثقايف يف الإم ��ارات
ويجعله قري ًبا مم��ا يتم �إنتاجه يف
العامل يف ع�صر التقنيات احلديثة
وو�سائل التوا�صل االجتماعي.

ال�شارقة للفنون تنظم برنامج رحلتها �ضمن الن�سخة الرابعة من من�صة ال�شارقة للأفالم
•• ال�شارقة-وام:

ت�ن�ظ��م م��ؤ��س���س��ة ال �� �ش��ارق��ة للفنون
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع م�ت�ح��ف ا�سطنبول
ل �ل �ف��ن احل ��دي ��ث� � ،ض �م��ن الن�سخة
ال� ��راب � �ع� ��ة م� ��ن م �ن �� �ص��ة ال�شارقة
ل�ل�أف�لام ،برنامج “رحلتها” الذي
يقدم � 10أف�لام ملخرجات تركيات
تتناول مو�ضوعات تعك�س التفكك
وال �ت �ع��ددي��ة وال �ت �ن��اق ����ض والتغري
امل�ستمر يف املجتمع الن�سوي.
ويعد ه��ذا الربنامج ب��داي��ة لتعاون
ي�ستمر ع��دة ��س�ن��وات ب�ين امل�ؤ�س�سة
واملتحف ،ويعك�س التزام امل�ؤ�س�ستني
ب �ت �ق��دمي ب ��رام ��ج ل �ل��أف �ل�ام ،ودع ��م
ال�صناعة ال�سينمائية والنهو�ض بها
على ال�صعيد الإقليمي.
وي�ستك�شف برنامج “رحلتها” الذي
تق ّيمه م��وج ت ��وران رئي�سة برنامج

الأف�لام يف متحف ا�سطنبول للفن
احلديث التمثيالت املختلفة للذات
الأن �ث��وي��ة ،حم� ��او ًال اق�ت��راح مناذج
حتفيزية للمقاومة ال�سينمائية،
�إذ ت��دور ق�ص�ص ه��ذه الأف�لام حول
تنوع الهويات وتقاطعها من خالل
الرتكيز على ال�شخ�صيات الن�سائية
التي تظهر ب�صورة م�ؤثرة ومفعمة
ب��احل �ي��اة وال �ع��اط �ف��ة رغ� ��م و�ضوح
ال �� �ض �غ��وط ال �ت��اري �خ �ي��ة والثقافية
عليهن .وتت�ضمن ق��ائ�م��ة عرو�ض
ال�ب�رن ��ام ��ج ث�ل�اث ��ة �أف �ل ��ام روائ �ي ��ة
ط��وي �ل��ة ،ه � ��ي�“ ..أ�شباح” �إخ � ��راج
�أزرا دن �ي��ز �أوك � �ي� ��اي ،ال� ��ذي ي�صور
ق �� �ض��اي��ا م �ع��ا� �ص��رة م �ث��ل التحول
احل�ضري ،وقتل الن�ساء ،بالإ�ضافة
�إىل احل�صار والتمرد يف ا�سطنبول
ب�أ�سلوب ب�صري تطغى عليه الألوان،
و”�سيبل” �إخ��راج جاغال زجنرجي

وغيومي جيوفانيتي ،ال��ذي يحكي
ق�صة �سيبل البالغة � 25سنة من
عمرها وتعي�ش مع �أبيها و�أختها يف
ق��ري��ة منعزلة يف اجل �ب��ال الرتكية
التي تطل على البحر الأ�سود ،ورغم
�أن �سيبل ال تتكلم ،لكنها تتوا�صل
بلغة تعتمد على ال�صفري ا�ستخدمها
�سكان املنطقة القدماء ،فيما تدور
�أح��داث فيلم “�شيء مفيد” �إخراج
بيلني �إ��س�م��ر ،ح��ول ل�ق��اء غريبتني
يف القطار خالل رحلة ليلية ،وهما:
ال �� �ش��اع��رة وامل �ح��ام �ي��ة ل �ي �ل��ى التي
ت�سافر لأج��ل ل�ق��اء �صديقاتها من
�أي��ام املدر�سة الثانوية ،وكانان التي
ت�سعى ملزاولة مهنة التمري�ض.
ويقدم الربنامج �أربعة �أفالم روائية
ق �� �ص�يرة ،ه��ي “الك�ساد ال�ك�ب�ير يف
ا�سطنبول” �إخ � ��راج زي �ن��ب ديالن
�سو َرن ،والذي ي�صور كفاح �صديقتني

يف �سبيل �إي�ج��اد وظيفة رغ��م مرور
ف�ت�رة ط��وي�ل��ة ع�ل��ى ت�خ��رج�ه�م��ا من
اجلامعة ،و”� »#21xoxoإخراج
�إميجي �أوزبيلجي و�سينه �أوزبيلجي
ال ��ذي ي�ت�ن��اول ح�ي��اة ف�ت��اة يف الـ21
من عمرها يف عامل رقمي موا ٍز مع
ت�سليط ال�ضوء على ثقافة املو�ضة
احلديثة واملواقف املرتبطة باحلياة
االف�ت�را� �ض �ي��ة ،و”�أختي” �إخ� ��راج
ب��ورج��و �أي �ك��ار ،ال��ذي ت��دور �أحداثه
يف ��ص�ي��ف ا��س�ط�ن�ب��ويل ح ��ار خالل
ال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ات ،ح �ي��ث ت���س�ك��ن �أليف
“� 10سنوات” و�أخ �ت �ه��ا الكربى
عي�شه “� 13سنة” يف املنزل نف�سه،
ل �ك �ن �ه �م��ا ت �ع �ي �� �ش��ان ح� �ي ��اة خمتلفة
متاماً .ت�شاهد �أليف �أختها ب�إعجاب
بينما تبدو عي�شه �سارحة بخيالها
ب�ع�ي��داً يف ع��امل خم�ت�ل��ف� ،أم ��ا فيلم
“ثالثية �ساحرة” �إخ ��راج جيالن

�أوزغ� � ��ون �أوزت �� �ش �ل �ي��ك ف�ي�ج�م��ع بني
ال��رع��ب وال�ك��وم�ي��دي��ا ال �� �س��وداء من
خ�ل�ال ق�صة ف�ت��اة تبلغ م��ن العمر
 14عاماً تتوا�صل مع عنكبوت يف
ق�ب��و م�ظ�ل��م دون م�ع��رف��ة بالزمان
واملكان.
وت �� �ش �م��ل ال �ع ��رو� ��ض �أي �� �ض �اً ثالثة
�أف � �ل ��ام وث ��ائ �ق �ي ��ة ه � ��ي“ :جميلة
�سزغني” �إخ� � � ��راج �أي� �ل�ي�ن كوريل
ورا�شيل مي�سريي ،و”�أمينة” �إخراج
كيفيلجم �أك � ��اي ،و”بلد الن�ساء”
�إخ� ��راج ��ش�يري��ن ب�ه��ار دمي�يري��ل� ،إذ
ت �ق��دم ه� ��ذه الأف �ل ��ام ق���ص���ص�اً عن
احل��ب والبحث ع��ن معنى الوطن،
والتحديات التي يواجهها املهاجرون
خارج �أوطانهم الأ�صلية.
وب��ال �ت��زام��ن م ��ع ب��رن��ام��ج عرو�ض
“رحلتها” ،ت �ق��ام جل�سة حوارية
حت��ت ع �ن��وان “ال�سينما الرتكية

امل �ع��ا� �ص��رة ع�ب�ر ع��د� �س��ة ن�سائية”
جتمع �أرب ��ع خم��رج��ات �سينمائيات
�صنعن م��وج��ات ج��دي��دة يف امل�شهد
ال�سينمائي الرتكي ،هن :كيفيلجيم

�أكاي� ،شريين بهار دميرييل ،بيلني
�إ��س�م��ر� ،آزرا دنيز اوك �ي��اي ،و�شاغال
زجن ��رج ��ي ،ح �ي��ث ي �ط��رح��ن �أ�سئلة
ح ��ول كيفية ت �ق��دمي ح �ي��اة الن�ساء

وكفاحهن و�أحالمهن وانت�صاراتهن
ع �ل��ى ال���ش��ا��ش��ة ال �ك �ب�ي�رة؟ وم ��ا هي
م�ساراتهن الفريدة كمخرجات �إىل
الظهور والنجاح ال�سينمائي؟.
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فنانة ا�ستطاعت �أن تت�ألق يف م�صر ب�شكل كبري رغم �أ�صولها املغربية،
وخالل �سنوات قليلة ج�سدت العديد من الأدوار وال�شخ�صيات التي
�أبهرت اجلمهور ،وت�ألقت يف �أعمال ال�شر رغم مالحمها الربيئة،
وقررت �أن تظهر هذه الفرتة ب�شكل جديد� ،إنها الفنانة جيهان خليل،
والتي احتلت الرتند الأي��ام املا�ضية ب�سبب �شخ�صيتها يف حكاية
"علي الهام�ش" ،من م�سل�سل"�إال انا" ،عن م�شاركتها بالعمل ،وكوالي�س
الت�صوير ،وغريها الكثري من التفا�صيل يف هذا احلوار...

27

ت�ستعد لـ"الغرفة "207

جيهان خليل� :أمتنى االبتعاد
عن دور ال�شريرة والقاتلة
• بداية ..من قام برت�شيحك لتج�سيد �شخ�صية
"�إجني" بحكاية "على الهام�ش"؟
 امل�خ��رج �أح�م��د �شفيق و�أ��س�ع��دين ذل��ك ب�شكلكبري وهو التعامل الأول بيننا.
• م��ا اجل��دي��د ب�شخ�صية "�إجني" الذي
�شجعك للم�شاركة بالعمل؟
 عدة عوامل كثرية منها الت�أليف ف�أبدعتالأ��س�ت��اذة �أم��اين التون�سي ،يف كتابة هذه
الق�صة ،وعامة جميع حكايات م�سل�سل "�إال
�أنا" بها ر�سالة هادفة وتعالج مو�ضوعات،
وج��ذب�ن��ي �أي �� �ض �اً ،ال�شخ�صية نف�سها
فهي م��ؤث��رة ب��الأح��داث ،بالإ�ضافة
�إىل طاقم العمل.
• يف ر�أي��ك ما الر�سالة التي
تود هذه احلكاية تو�ضيحها
للجمهور؟
 هناك ر�سالة هامة تت�ضحل�ل�ج�م�ه��ور و�أه �م �ه��ا �أن� ��ه ال
ي �ج��ب ع �ل��ي الإن � �� � �س ��ان �أن
ي�ستعبد نف�سه ،وال يهم�ش
�أ� �ش �ي��اء � �ض��روري��ة بحياته
من �أج��ل الت�ضحية للغري،
وه �ن��اك ف��ر� �ص��ة للإن�سان
ب� ��أن ي �ب��د�أ م��ن ج��دي��د لكن
ال���ش��ئ امل��رف��و���ض ه��و قبول
الإهانة.
• "على الهام�ش" �أول عمل
يجمعك باملخرج �أحمد �شفيق
و�أب�ط��ال احلكاية فكيف كانت
الكوالي�س؟
 الأ��س�ت��اذ �أح�م��د �شفيق خمرجمبدع وي��وف��ر للممثل ال�شغل يف
جو هادئ ،ومريح جدا يف التعامل،
وي�ه�ت��م ج��دا ب��ال�ن�ظ��ام ف�ه�ن��اك وقت
للعمل وهذا ما يجعلنا ننجز كم كبري
يف وق��ت ق�صري با�ستمتاع ،وحم�سني
للعمل �إمي��ان��ه بي ومبوهبتي من �أول

ي��وم وه��و م��ا جعلني �أج�ت�ه��د ل �ل��دور� ،أم��ا ع��ن الفنانة نرمني
الفقي ف�أنا �أحبها كثرياً وهي �إن�سانة رقيقة وفنانة جمتهدة
يف �أعمالها و�أ�سعدين الوقوف �أمامها وكوالي�س بع�ض امل�شاهد
كانت غاية يف اجلمال ومنها م�شهد االعرتاف ،والفنان �صربي
ف��واز جمعني ب��ه م��وق��ف م��ن ف�ترة طويلة وه��و تعليقه على
م�سرحية �شاركت بها كانت رو�سية وكنت اقدم دور قوي واقر�أ
خطاب و�أُذي�ع��ت ه��ذه امل�سرحية على النت و�أُع�ج��ب بها وعلق
على متثيلي و�أنني ممثلة موهوبة وعندما اجتمعنا تذكر هذا
املوقف ،وهو من ال�شخ�صيات اجلميلية وممثل ناجح ،وعامة
طاقم العمل من جنوم �شباب و�أبطال احلكاية خلقنا جو ممتع
�أثناء العمل.
• اح �ت �ل��ت احل �ل �ق��ة ال �ث��ان �ي��ة ال�ت�رن ��د وه ��ي امل��واج �ه��ة بني
ال�صديقتني ..فما �أبرز ردود �أفعال اجلمهور معك؟
 ك��ان��ت حلقة �صادمة ومل �أتخيل ب ��أن ي�ح��دث ال�ترن��د فيهاو�أ��س�ع��دين ذل��ك كثريا فهناك م�شاهد �أق��وي��ه �سيتعر�ض لها
اجلمهور ،وكان هناك تفاعل كبري والغري متوقع ردود �أفعال
اجلمهور فتلقيت ر�سائل علي و�سائل التوا�صل كثرية وهناك
من �أر�سل يل ما�سدجات خا�صة يعربون عن ا�ستيائهم وكيف
تكون �صديقة وبهذه الدرجة من اخليانة ،بالإ�ضافة لتفاعل
بع�ض ا�شقائنا من الدول العربية مع امل�سل�سل �أي�ضا ،و�أريد �أن
�أو�ضح لهم ب�أن هذا العمل جمرد متثيل.
• هل هناك واقع اعتمدتي عليه يف جت�سيد ال�شخ�صية �أم
ورق امل�ؤلفة فقط؟
 ال ،مل �أق��اب��ل مثل "�إجني" ب�شكل مبا�شر ،واع�ت�م��دت عليال��ورق وذاك��رت ال�شخ�صية كثرياً ،واعتمدت ب�شكل كبري علي
الأب�ع��اد النف�سية لها فهي لي�ست بتلك ال�صورة ال�سيئة التي
ي��راه��ا اجل�م�ه��ور وال�ع�م��ل يحمل مفاجئات ك�ث�يرة ،ه��ي حتب
�صديقتها الفنانة نرمني الفقي كثرياً ولهذا احل��ب ت�ؤذيها
ب��دون ق�صد �أو تتقرب م��ن زوج�ه��ا لتنتقم لها مثل مقولة
مقتب�سة "القطة عندما حتب �أوالدها ت�أكلهم" ،هي �شخ�صية
غري �سوية م�ضطربة نف�سياً ،وهذا ما وجدته مربر لأفعالها.
• �أتقنتي �أدوار ال�شر فلم تخ�شي �أن يح�صرك اجلمهور يف
هذه ال�صورة فقط؟
 �أمتني اخل��روج من هذا الثوب و�أن �أظهر ب�أعمال تاريخيةورومان�سية وابتعد عن دور ال�شريرة والقاتلة� ،ضاحكة،
و�أوجه ر�سالة للمخرجني بعر�ض م�شاريع قوية وبعيدة
على
عن ال�شر ،و�أود العمل يف ال�سينما وبالفعل عر�ض ّ

درة تتجه للرعب مب�سل�سل وفيلم جديدين
قررت الفنانة التون�سية درة االجتاه �إىل عامل الرعب والإثارة يف �أعمالها القادمة ،من خالل فيلم وم�سل�سل كل منهما ي�صنف �ضمن
�أعمال الرعب والت�شويق.
وبد�أت درة ،خالل الأيام املا�ضية ،ت�صوير م�شاهدها يف فيلم الرعب "جدران" ،الذي كتب ق�صته يا�سر �صالح ،وكتب ال�سيناريو واحلوار
�أح�م��د وهيثم ال��ده��ان ،وم��ن �إخ ��راج حممد ب��رك��ة ،وي�شاركها
البطولة نيكوال معو�ض ،و�أحمد بدير ،وفرا�س �سعيد ،وهند
عبداحلليم.
كما تعاقدت درة قبل �أيام على بطولة م�سل�سل جديد
من  7حلقات مل�صلحة �إح��دى املن�صات الإلكرتونية
با�سم "امل�شرحة" ،وينتمي �إىل فئة �أعمال الإثارة
�أي �� �ض��ا ،وت �ق��دم ف�ي��ه دور ط�ب�ي�ب��ة ت��واج��ه م�شاكل
خم�ت�ل�ف��ة ب���س�ب��ب ع�م�ل�ه��ا ،وم ��ن امل �ق��رر ت�صويره
بالتوازي مع فيلمها اجلديد ،كما �ست�صور بع�ض
امل�شاهد يف بريوت خالل الفرتة القادمة.
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�أع�م��ال ورف�ضتها ب�سبب الورق
مل �أج� � � ��ده م �ن��ا� �س��ب يل ومل
يظهرين ب�شكل م�ؤثر.
• م��ا م�ع�ي��ار جن��اح��ك الذي
ت �ع �ت �م��دي ع �ل �ي��ه يف تقييم
�أعمالك؟
 ال اع� �ت� �م ��د ب �� �ش �ك��ل ك� �ب�ي�ر عليال �� �س��و� �ش �ي��ال م �ي��دي��ا �إذا ك� ��ان هذا
املغزى ،ولكن اعترب ر�أيي ال�شخ�صي
هو معيار التقييم ف�أنا �أ�شعر مبا فعلته
وهل جيد �أم ال ،بطبيعتي �أحب ال�سينما
كثرياً وانا متابعة جيدة ف�أعلم جيداً ب�أن
ه��ذا التمثيل حقيقي وي�صدق �أم ال ،وه��ذا ما
اتبعه علي نف�سي والعامل الأهم �أي�ضا هو حمتوى
العمل املعرو�ض.
• وماذا عن معايري اختيارك للأعمال؟
 هناك �أربعة �أ�شياء �أبحث عنها دائما وهي ال�سيناريو ،واملخرجفهو من يخرج قدرات املمثل ويوجد عدد كبري �أمتنى العمل
معهم ،و�صناع العمل ولي�س املق�صود ب�صناع العمل �أ�سمائهم
ف�أنا �أحب العمل مع �أي �شخ�ص جمتهد ،و�شركة الإنتاج وتعد
م��ن �أه��م ع��وام��ل جن��اح ف��الإم�ك��ان�ي��ات امل�ت��وف��رة للعمل مهمة
و�أدركت قيمتها حني بذلت جمهود يف عمل ولكن مل ينتج
ب�شكل قوي فلم يظهر ب�صورة جيدة.
• هل هناك �أعمال جديدة ت�ستعدين لها؟
 نعم ،ا�ستعد لت�صوير م�سل�سل "الغرفة ،"207و�أظهر من خالله ك�ضيفة
��ش��رف وه��و بعيد مت��ام��ا عن
� �ش �خ �� �ص �ي��ة "�إجني"،
وهناك عمل �آخر
درامي.

�أحمد حلمي يبد�أ
ت�صوير فيلم
(العيل)
ب��د�أ الفنان �أح�م��د حلمي ت�صوير �أح��دث �أف�لام��ه ال�سينمائية
اجلديدة با�سم (العيل) ،بعد تغيري اال�سم �أكرث من مرة خالل
وعجل حلمي بالت�صوير
الفرتة املا�ضية ،وكان منها ا�سم (�إك�س)َّ .
بعد ت�أجيله �أك�ث�ر م��ن م��رة خ�لال ال�ف�ترة املا�ضية ،حيث كان
مقررا ت�صويره خالل �أغ�سط�س املا�ضي ،ما �س َّبب م�شكالت مع
طاقم العمل ،ل��وج��ود ارت�ب��اط��ات فنية لديهم ،ومنهم الفنانة
روبي والفنان �سيد رجب ،ما َّ
عطل الكثري من الأعمال الأخرى
التي كان مقررا ت�صويرها خالل الفرتة احلالية .وقرر حلمي
بدء الت�صوير مع �ضغط جدول الت�صوير وتكثيف �ساعات العمل،
حيث ي�ب��د�أ ب��اق��ي ال�ف��ري��ق ت�صوير م�سل�سالتهم خ�لال ن�صف
دي�سمرب املقبل مع عدم تعطيل �أعمالهم مرة �أخرى.
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طبيب يك�شف �أعرا�ض غري اعتيادية الحت�شاء ع�ضلة القلب
ت�سجل �سنويا �آالف حاالت احت�شاء ع�ضلة القلب يف العامل ،وقد وقد يرافقها اخلوف من املوت ،الذي يعترب متالزمة تظهر عند
تعلم الكثريون كيفية تقدمي امل�ساعدة الالزمة للمر�ضى ،ولكنهم ال�شعور بالذعر .كما ي�شعر ال�شخ�ص بقلق غري موجود يف الواقع
ال يعرفون دائما �أعرا�ض احت�شاء ع�ضلة القلب.
.
وي�شري ال��دك�ت��ور فا�سيلي تريي�شينكو� ،أخ�صائي ط��ب وجراحة ويقول" ،هذه الأعرا�ض قد ت�شري �إىل �أن امل�شكلة يف اجلدار اخللفي
القلب والأوع�ي��ة الدموية يف حديث تلفزيوين� ،إىل �أن �أعرا�ض للبطني الأي�سر .وهذا �أحد �أعرا�ض الإقفار (نق�ص الرتوية).
النوبة القلبية غالبا م��ا تكون ع��دم ال�شعور ب��ال��راح��ة �أو �أمل��ا يف وي�ضيف ،وعند ال�شعور ب��الأمل يف اجل��ان��ب الأي���س��ر م��ن الرقبة
منطقة القلب وحرقة يف منطقة ال�صدر .ولكن هناك �أعرا�ضا وانتقاله �إىل الفك ال�سفلي ،دون �سبب ميكانيكي (ك��دم��ات �أو
�أخرى �أقل �شيوعا.
�ضربة) ،يجب مراجعة �أخ�صائي �أمرا�ض القلب .الذي بعد �إجراء
وي�ضيف ،من ه��ذه الأع��را���ض التنمل وحرقة يف اليدين ،ذبحة الفح�ص الالزم وتخطيط القلب يحدد ال�سبب وما الذي يجب
�صدرية ،و�أمل يف منطقة الكتفني ،التي تظهر عادة مع بع�ضها .عمله الحقا.

ملاذا البع�ض �أقل مقاومة ب�شكل
طبيعي لـ كوفيد19 -؟

ال�شيكوالته
ق��ال��ت ال ��دك� �ت ��ورة هنادي
�شيحة� ،أخ�صائي التغذية
العالجية باملعهد القومي
ل �ل �ت �غ��ذي��ة ،ب��ال �ق��اه��رة� ،إن
ال�شيكوالتة يتم ت�صنيعها
م � ��ن ح� �ب� �ي� �ب ��ات ال� �ك ��اك ��او
اخل� � � � � � ��ام ،حت � � �ت� � ��وي على
الكربوهيدرات ،ون�سبة من
الدهون والن�شويات ،ومادة الكافيني ،التي متنحها اللون الغامق والقدرة
على الرتكيز .و�أ�شارت الدكتورة هنادي �شيحة� ،أخ�صائي التغذية العالجية
باملعهد القومي للتغذية� ،إىل �أن ال�شيكوالتة الداكنة قليلة ال�سكر التي
حتتوى على العنا�صر الطبيعة هي التي متنح قيمة غذائية عالية ،عك�س
�أ�صناف ال�شيكوالتة املنت�شرة بالأ�سواق الغنية بالدهون ،التي متثل عبئا
على اجلهاز اله�ضمي ل�صعوبة ه�ضمها ،كما ت�ساعد �أي�ضا على زيادة ال�شعور
باخلمول .و�أ�ضافت الدكتورة هنادي �شيحة� ،إن هناك فوائد عديدة للتناول
الإن�سان ال�شيكوالتة ب�أنواعها املختلفة التي منها ،ت�ساهم يف حت�سني احلالة
املزاجية للأ�شخا�ص الذين يعانون من االكتئاب والتوتر والقلق ،نظرا لأن
تناولها يزيد من �إف��راز هرمون ال�سريوتونني ال��ذي يطلق عليه هرمون
ال�سعادة .تعزز طاقة الإن�سان نظرا لأنها غنية بالكربوهيدرات ،ت�ساعد على
الرتكيز واالنتباه الحتوائها على مادة الكافيني.
ل��ذل��ك تو�صى ال��دك�ت��ورة ه �ن��ادي ،ب�ت�ن��اول ال�شيكوالتة ،لكن ب�شرط عدم
الإ�سراف يف تناولها حتى ال تتحول فوائداها �إىل �أ�ضرار.

• ما هى القاعدة ال�صحيحة يف �أعمار احليوانات والنباتات؟
القاعدة ال�صحيحة هنا تقول �إنه كلما �أبط�أ النبات �أو احليوان يف منوه
طال عمره فمن احل�شرات ما ال يعي�ش يف طور البلوغ �أكرث من �ساعات
بينما يطول عمر ال�سالحف والإن�سان �إىل قرن �أو �أكرث وتعي�ش بع�ض
الأ�شجار �آالف ال�سنني.

• ما معنى كلمة بنغالدي�ش ؟ وعلى ما يطلق ؟

يطلق ا�سم بنغالدي�ش على مكان يعرف �سابقا با�سم (باك�ستان ال�شرقية
) ومعناه البنغال احلر .

• متى �أعلن ا�ستقالل الواليات املتحدة ؟

 اعلن ا�ستقالل ال��والي��ات املتحدة االمريكية يف ال��راب��ع م��ن �شهريوليو لعام  1776وكان االحتاد من  13والية فقط ،وكتب توما�س
جيفر�سون اجل��زء الأعظم من وثيقة االع�لان عاونه فيها م�شاهري
مثل جون �آدمز  -بنيامني فرانكلني

ت�شانغ �شوانغ  29 ،عا ًما  ،يحاول ت�سجيل رقم قيا�سي جديد يف مو�سوعة غيني�س للأرقام القيا�سية �أ�سرع وقت
ل�سحب �سيارة مل�سافة  50م ً
ريا على الأقدام يف مدينة نان ت�شونغ مبقاطعة �سيت�شوان ،ال�صني .رويرتز
رتا �س ً

تو�صل فريق من الباحثني املنت�سبني �إىل جمموعة من امل�ؤ�س�سات يف اململكة
املتحدة وال�برازي��ل ،جزئيا� ،إىل حل لغز �سبب ك��ون البع�ض �أق��ل مقاومة
ب�شكل طبيعي لـ"كوفيد "-19من غريهم.
و�أظهرت درا�سة جديدة �أن االختالفات ال�صغرية يف الرتكيب اجليني للفرد
قد ت�ساعد يف تف�سري �سبب قيام بع�ض الأ�شخا�ص ببناء دفاع طبيعي قوي
�ضد عدوى كوفيد  ،بينما ي�صاب البع�ض الآخر مبر�ض �شديد.
وح��دد الباحثون يف مركز �أب�ح��اث الفريو�سات التابع جلامعة غال�سكو،
بروتينا معينا يُ�سمى  ،OAS1وال��ذي يُعتقد �أن��ه يلعب دورا رئي�سيا يف
ت�شكيل املراحل املبكرة من ا�ستجابة الفرد لـ .Sars-CoV-2
وع�ن��دم��ا ت���ص��اب خلية ب���ش��ري��ة ،ي�ت�ف��اع��ل ب��روت�ين  OAS1م��ع �إ�شارات
الإنرتفريون عن طريق الدعوة �إىل ا�ستجابة مناعية عند اكت�شاف فريو�س
 ،SARS-CoV-2ما ي�سمح للخلية بالبدء يف مهاجمة املادة الوراثية
للفريو�س.
و�أو�ضحت الدرا�سات ال�سابقة �أي�ضا �أن هذه الإ�شارات ميكن �أن متنع تكرار
فريو�س .SARS-CoV-2
وت�شري الدرا�سة ،التي ُن�شرت يف جملة � ،Scienceإىل �أن بع�ض الأ�شخا�ص
ي�ع�برون ع��ن ن�سخة �أك�ثر وقائية م��ن  OAS1التي ترتبط بالأغ�شية
با�ستخدام جمموعة ال�برن�ل��ة ( )prenylك�ج��زء م��ن عملية الإ�شارة،
وهو �إ�ضافة جزيء واحد من الدهون �إىل الربوتني امل�شفر بوا�سطة جني
.OAS1
ونظرا لأن فريو�سات كورونا تختبئ داخل اخلاليا وتكرر جينوماتها داخل
حوي�صالت مكونة من ال��ده��ون ،ف��إن  OAS1امل�سبق هو �أك�ثر مالءمة
للبحث عن  Sars-CoV-2وتوجيه الأ�سلحة اخللوية ملهاجمته.
ونظر الباحثون يف ن�سخ  500مري�ض من "كوفيد ،"-19ممن عانوا من
جمموعة وا�سعة من الأعرا�ض ،ووج��دوا �أن �أولئك الذين مل يتعر�ضوا لـ
 OAS1امل�سبق عانوا من �أعرا�ض �أكرث حدة .وما يزال �سبب والدة بع�ض
الأ�شخا�ص من دون هذا الإنزمي لغزا ،لكن عمل الفريق ميكن �أن ي�ساعد يف
الو�صول �إىل �أنواع جديدة من اللقاحات �ضد "كوفيد "-19و�أنواع �أخرى
من العدوى.
ووفقا للنتائج التي تو�صلوا �إليها ،ح� ّول الباحثون انتباههم �إىل حيوان
ثديي �آخر ،وهو خفا�ش حدوة احل�صان� ،أحد امل�صادر املفرت�ضة لـSARS-
 ،CoV-2ووج��دوا �أنه ال ميتلك �شكل  OAS1امل�سبق الذي يحمي
الب�شر من الفريو�س .وميكن �أن ي�ساعد هذا االكت�شاف يف تف�سري �سبب كون
اخلفافي�ش م�ضيفة غزيرة الإنتاج ملجموعة متنوعة من الفريو�سات.
وذلك يعني �أن الفريو�س مل يكن بحاجة �أبدا �إىل التكيف للتهرب من خط
الدفاع هذا ،ولكن �إذا حتور فريو�س  SARS-CoV-2واكت�سب القدرة
على التحايل على الدفاعات الناجتة عن برنلة بروتني  ،OAS1فمن
املحتمل �أن ي�صبح الفريو�س �أكرث فتكا �أو قابلية لالنتقال.

• هل تعلم �أن غاز ثاين �أك�سيد الكربون املوجود يف اجلو يف الوقت احلايل �أكرث بحوايل � 8000ألف
مرة من ال�سنوات املا�ضية.
• �أنه قد مت العثور على �أول فريو�س �أ�صيب به النبات واحليوانات من � 100سنة فقط.
• �أن الذبابة التي ن�ستهني بها ،هي �أخطر كائن حي على وجه الأر���ض ،وذلك لأنها ت�ستطيع �أن تنقل
النفايات وامللوثات من مكان �إىل �آخر ،ومن كائن حي �إىل كائن �آخر.
• �أن عدد النجوم املوجودة يف ال�سماء كثرية جدًا لأنها ت�ساوي �أ�ضعاف عدد حبيبات الرمال على �سطح
الأر�ض.
• وزن ل�سان احلوت ثقيل جدًا �إذ �أنه ي�ساوي وزن الفيل.
• هل تعلم �أن بع�ض اخل�ضروات مثل اخليار و الباذجنان ميكن �أن يكون لها ت�أثري �ضار على الإن�سان
حيث �أثبتت البحوث �أن اخليار لو حتول لونه من االخ�ضرار �إىل اال�صفرار نتج عنه م��واد لها ت�أثري �سام
على الإن�سان كما �أثبتت �أن اخليارة املرة ذات ال�شكل املعوج لها ت�أثري �سام على الإن�سان  ..و هذه املادة ال�سامة
توجد يف قلب اخليارة  ..كما �أثبتت البحوث �أن �أكل الباذجنان بكرثة ي�ؤثر على اجلهاز الع�صبي للإن�سان.
• هل تعلم �أن تناول الفول املدم�س مينع الإ�صابة بالأزمات القلبية  ..فهو يق�ضي على ارتفاع ن�سبة
الكول�سرتول يف الدم  ..و بذلك يخف�ض تناول الفول املدم�س ن�سبة واحد باملئة من امل��واد التي ت��ؤدي �إىل
ت�صلب ال�شرايني.
ً
• هل تعلم �أن الأذن الي�سرى �أ�ضعف �سمعا من الأذن اليمنى.
• هل تعلم �أن �أقوى ع�ضلة يف ج�سم الإن�سان هي ع�ضلة الفك.

الطالب املجتهد
كان رمزي ن�شيطاً جداً يعمل دائماً باجتهاد ..يذاكر ،يلعب الكرة ،ي�سبح ،ثم قلي ً
ال من ال�شطرجن قبل �أن يذاكر
مرة �أخ��رى يتخلل ذلك ال�صالة وبع�ض الطعام اخلفيف ،يح�ضر طبقاً من الفاكهة ي�شرك �أخواته معه ،ثم
يدخل لري�سم قلي ً
ال ،بع�ض اللعب على الكمبيوتر ،تدوين بع�ض الأفكار واملالحظات� ..أ�شياء كثرية يقوم بها
طوال اليوم وعندما يذهب للنوم يكون م�ضطراً ودائماً يقول �أمتنى �أن يكون النهار � 42ساعة فيقول والده
منذ �أن جئت من املدر�سة و�أنت ال ترتاح فيقول �أحب ذلك و�أمتنى �أن يكون النهار � 42ساعة� ..آه لأ�سمع بع�ض
املو�سيقى و�أنا �أقر�أ ثم بعدها �أنام لكنه ال ينام يقوم ويذاكر مرة �أخرى وهكذا حتى ي�صرخ عليه والده فينام،
ويف �أحد الأيام قال رمزي لوالده ملاذا ال يكون النهار � 42ساعة �سكت الأب قلي ً
ال ثم قال ح�سناً لك ما تريد غداً
�سيكون النهار � 42ساعة.
جاء رمزي من املدر�سة فجل�س يتناول طعامه مع والده ثم ذهب ليفعل ما يفعله كل يوم من عمل متوا�صل
وعندما حل امل�ساء وكان الأب قد نام يف النهار وارتاح دخل رمزي ليلعب يف غرفته ودخل �أبوه معه وبعد االنتهاء
طلب منه والده �أن يدر�س قلي ً
ال ثم �أن ي�صلي وير�سم ويدق بع�ض الأحلان على البيانو ويدون بع�ض مالحظات
اليوم و� ...أعمال كثرية كثرية طلبها الوالد لكن رمزي و�صل �إىل مرحلة ال ي�ستطيع �أن يرفع يديه و�أخذ يقاوم
حتى ال ينام ووالده ينظر �إليه ويتحدث معه حتى بزغ الفجر فانهار فوق فرا�شه وغط يف نوم عميق ..ا�ستيقظ
بعد �آذان الظهر متعباً مهدوداً بعد �أن خ�سر يوماً درا�سيا وكان �أبوه قد جاء من العمل فنظر �إليه وقال هل ما
زلت تريد النهار � 42ساعة فهم رمزي �س�ؤال والده وقال ال يا �أبي لبدنك عليك حق و�سبحان من جعل لنا وقتاً
للعمل ووقتاً للراحة ..احلمد هلل �أن منحنا الليل والنهار.

