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وجدت درا�سات عديدة �أن مكمال غذائيا واحدا ميكن �أن يزيد خطر
الإ�صابة باخلرف ،ح�سب ما ذكر موقع "بي�ست اليف �أونالين".
وق���ال امل�صدر �إن الكال�سيوم عن�صر مهم ذو ف��وائ��د ك��ث�يرة� ،أبرزها
احلفاظ على �صحة العظام وقوتها ،م�ضيفا "�إال �أن البيانات تظهر �أن
هذا املكمل ميكن �أن ي�ؤثر �أي�ضا على الدماغ ،خا�صة عند الن�ساء".
وخل�صت درا�سة ،ن�شرت عام  2016يف جملة "،"Neurology
�إىل �أن مكمالت الكال�سيوم ميكن �أن ترتبط بزيادة خطر الإ�صابة
باخلرف لدى الن�ساء الأكرب �سنا.
وفح�ص الباحثون  700امر�أة ترتاوح �أعمارهن بني  70و 92ويع�شن
يف ال�سويد ب�صحة جيدة .وعلى م��دار � 5سنوات ،خ�ضعت امل�شاركات
للعديد من االختبارات املختلفة ،مبا يف ذلك اختبارات الذاكرة.
ومن بني  98امر�أة يف الدرا�سة تناولن مكمالت الكال�سيوم� ،أ�صيبت
 14باملئة منهن باخلرف .من ناحية �أخرى ،من بني  602امر�أة مل
يتناولن الكال�سيوم� ،أ�صيبت  8يف املئة فقط منهن باخلرف.
وم��ع ذل��ك ،وج��دت النتائج �أن بع�ض الن�ساء �أك�ثر عر�ضة للإ�صابة
ب��اخل��رف ،حيث �أن الن�ساء اللواتي تناولن الكال�سيوم ويعانني من
مر�ض الأوعية الدموية الدماغي  -وهي حالة ت�ؤثر على تدفق الدم
يف الدماغ � -أك�ثر عر�ضة للإ�صابة بهذا املر�ض ،مقارنة بامل�صابات
مبر�ض الأوعية الدموية الدماغي ومل يكن يتناولن الكال�سيوم.

هذا ما يحدثه الف�شار يف ج�سمك

�سواء �أردت تناول وجبة خفيفة بعد الظهرية �أو �إ�شغال نف�سك �أثناء
م�شاهدة م�سل�سل على "نتفليك�س" ،فقد يكون الف�شار ه��و اخليار
املف�ضل .وط���رح م��وق��ع "بريفن�شني" ال�صحي يف ال��والي��ات املتحدة
�س�ؤاال على اخل�براء مفاده :هل الف�شار �صحي؟ وخالفا ملا يعتقده
البع�ض ،ي�ؤكد اخلرباء �أن الف�شار �صحي للج�سم بقدر.
وتقول �أ�ستاذة علوم التغذية الوقائية وال�سريرية ،ديبورا كوهني� ،إن
الإجابة ال�سريعة هي �أن الف�شار مفيد �إىل حد كبري.
وت�ضيف �أن الك�أ�س الواحد من الف�شار يوفر حواىل  3غرامات من
الأل��ي��اف ،ونظرا لأننا ن�أكل �أك�ثر من ك��وب يف اجلل�سة ،فهذه بداية
جيدة ،خا�صة �أن احلد الأدنى املطلوب  25غراما يوميا.
و�أ���ش��ارت �إىل �أن الأل��ي��اف ال ت�ساعدك فقط يف ال�شعور بال�شبع ،بل
ميكنها حت�����س�ين م�����س��ت��وي��ات ال��ك��ول��ي�����س�ترول يف ال����دم وت��ق��ل��ي��ل خطر
الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب وال�سكتة الدماغية.
�أما ماري�سا مور ،اخت�صا�صية الطهي والتغذية ،فتقول �إن معظم النا�س
ال يدركون �أن الف�شار حبوب كاملة توفر الألياف .وذكرت �أن الف�شار
يحتوي على مواد متنوعة مثل فيتامينات "بي" واحلديد واملغن�سيوم
والبوليفينول ،وهو هو نوع من م�ضادات الأك�سدة املرتبطة بتح�سني
ال��دورة الدموية و�صحة اجلهاز اله�ضمي .وقالت �إن هناك ميزة يف
الف�شار فهو غري مكلف ومتوفر يف كل مكان.

عبوة ذكية جديدة متنع الت�سمم الغذائي
طور الباحثون عبوات طعام ذكية تطلق ببطء م�ضادات امليكروبات
لقتل البكترييا ال�ضارة وميكن �أن حتافظ على الأ�سماك واللحوم
والفواكه واخل�ضروات طازجة لفرتة طويلة.
وت��ب��دو ال��ع��ب��وة امل��ق��اوم��ة للماء  -ال��ت��ي ط��وره��ا ب��اح��ث��ون م��ن جامعة
ه��ارف��ارد وجامعة نانيانغ التكنولوجية  -مت��ام��اً مثل البال�ستيك
ال�شفاف ،ويف االختبارات املعملية ،تبني �أن العبوة ق��ادرة على �إطالة
العمر االفرتا�ضي للفاكهة الطازجة بحوايل يومني �إىل ثالثة �أيام
مقارنة بالتغليف العادي.
وف��ق��اً للفريق ،ف����إن �صناعة التعبئة والتغليف ه��ي �أك�ب�ر م�ستهلك
للبال�ستيك ال�صناعي امل�شتق من الوقود الأح��ف��وري ،وهي م�س�ؤولة
ع��ن اجل��زء الأك�ب�ر م��ن النفايات البال�ستيكية ،يف ح�ين �أن العبوات
اجلديدة قابلة للتحلل البيولوجي ،مما يعني �أنها ميكن �أن ت�ساعد
يف تقليل النفايات ومتنع ف�ساد الطعام.
و�أخ�ب�ر الباحثون �صحيفة دي��ل��ي ميل الربيطانية �أن تكلفة �إنتاج
عبواتهم اجلديدة ميكن مقارنتها بالبال�ستيك العادي ،ومن املرجح
�أن ت�صبح �أرخ�����ص يف امل�ستقبل .و�أ���ض��اف��وا �أن ه��ذا لأن��ه��م يتوقعون
حت�سينات يف التقنيات امل�ستخدمة ال�ستخراج املكونات ال�ضرورية.

ي�سجل رقما قيا�سيا
جديدا مبوازنة الكرة
دخ����ل ����ش���اب ه���ن���دي م�����ؤخ����را مو�سوعة
غيني�س ل�ل�أرق��ام القيا�سية ،بعد متكنه
من االحتفاظ بالكرة ثابتة على ركبته
ملدة  6دقائق و 16.98ثانية.
وقال ح�سن ع�سكري ،الطالب يف جامعة
�إنتجرال الهندية� ،إنه كان يفكر من زمن
طويل ،بتجربة هذا التحدي ،والت�سجيل
ملحاولة حتطيم الرقم القيا�سي.
ويف حديث لو�سائل �إع�لام حملية ،قال
ع�سكري" :ا�ستغرق حتقيق هذا الإجناز
ع���ام�ي�ن .ت���درب���ت ك���ث�ي�را ب��ع��دم��ا عرفت
الرقم القيا�سي ال�سابق ،وتقدمت بعدها
بطلب ملحاولة دخول املو�سوعة".
و�أرج����������ع ع�������س���ك���ري حت���ط���ي���م���ه للرقم
القيا�سي �إىل ت�شجيع �أ�ساتذته الدائم له،
وخ�صو�صا بعدما عرفوا عزمهم دخول
"غيني�س".
وح�صل ع�سكري على �شهادة من مو�سوعة
"غيني�س" تفيد ب�أنه �صاحب �أطول وقت
مل��وازن��ة ك��رة ال��ق��دم على ال��رك��ب��ة ،بعدما
�صمد يف حماولته لـ 6دقائق و16.98
ثانية.
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درا�سة :الإكثار من مكمل غذائي حمدد يقود لكارثة

هل يكفي تنظيف �أ�سنانك ملدة دقيقتني

قناع وجه ي�ستخدم
�ستارة هوائية ً
بدال
من املر�شح الطبيعي

طرق ب�سيطة وفعالة
للتخل�ص من انتفاخ البطن
يواجه الكثري منا م�شكلة انتفاخ البطن ،والتي غالبا ما تكون ناجتة
عن �أطعمة معينة ،وهي حالة غري مقلقة عادة ،ولكن �إذا ا�ستمرت
�أعرا�ض االنتفاخ طويال فيجب ا�ست�شارة الطبيب.
وتقول هيئة اخلدمات ال�صحية الوطنية� ،إن حاالت االنتفاخ امل�ستمرة
قد تكون ناجتة عن م�شكلة يف اجلهاز اله�ضمي �أو م�شاكل يف نظامك
الغذائي.
ومن بني �أكرث الأطعمة �شيوعا يف الت�سبب يف م�شاكل االنتفاخ ،جند
القمح �أو الغلوتني ومنتجات الألبان ،وبالتايل ف�إن بع�ض التغيريات يف
النظام الغذائي ميكن �أن ت�ساعد يف عالج االنتفاخ املزعج.
ويقول اخلرباء ال�صحيون �إن الإجهاد ميكن �أن ي�سبب �أي�ضا م�شاكل يف
اجلهاز اله�ضمي وي�ؤدي �إىل الغازات واالنتفاخ.
ول��ل��ت��خ��ل�����ص م���ن االن��ت��ف��اخ مي��ك��ن اع��ت��م��اد ط���رق ب�سيطة
تت�ضمن جتنب م�ضغ العلكة وزي��ادة تناول الألياف و�أخذ
حمام دافئ.
وعندما من�ضغ العلكة نبتلع الكثري من الهواء معها ،ومير
هذا الهواء �إىل معدتنا ما يجعلنا ن�شعر باالنتفاخ.
ولذلك من ال�ضروري جتنب م�ضغ العلكة عند ال�شعور
بانتفاخ البطن.
وي�شري اخلرباء �إىل �أن "احلمامات الدافئة ميكن �أن تقلل
من م�ستويات التوتر وتقلل من معدل �ضربات القلب ،ما
مينح اجل�سم فر�صة لإع���ادة تركيز طاقته على اله�ضم
ال�سليم والتخل�ص من االنتفاخ".
ويف بع�ض الأح��ي��ان ميكن �أن ي�سبب الإم�����س��اك االنتفاخ.
وتقول هيئة اخلدمات ال�صحية الوطنية (� )NHSإنه �إذا
�أ�صبت بالإم�ساك ،فاتخذ خطوات ملنعه عن طريق �إ�ضافة
املزيد من الألياف �إىل نظامك الغذائي ،و�شرب الكثري من
ال�سوائل وممار�سة الريا�ضة بانتظام.
وم���ن دون ال�����س��وائ��ل ،ال مي��ك��ن ل�ل�أل��ي��اف ال��ق��ي��ام بعملها
وميكن �أن ت�صاب بالإم�ساك .وت�ؤكد الهيئة" :من املهم
اال�ستمرار يف �شرب ال�سوائل ،وخا�صة امل��اء� .إنها ت�شجع
على مرور الف�ضالت عرب اجلهاز اله�ضمي وي�ساعد على
تليني الرباز".
وتابعت الهيئة" :حتى امل�شي ال�سريع مل��دة � 20إىل 30
دقيقة �أرب���ع م��رات يف الأ���س��ب��وع ميكن �أن يح�سن وظيفة
الأمعاء".
ويجب �أن تكون على دراية �أي�ضا بـ"حمفزات الأمعاء" حيث
يجد بع�ض النا�س �أن �أطعمة معينة ت�سبب لهم م�شاكل،
بينها الأطعمة احلم�ضية ،مثل الطماطم واحلم�ضيات
وت��واب��ل ال�سلطة وامل�����ش��روب��ات ال��غ��ازي��ة ،وال��ت��ي ميكنها �أن
ت�سبب احلمو�ضة املعوية.
وهناك �أي�ضا حاالت يجب عليك فيها زيارة الطبيب ،وذلك
�إذا ا�ستمرت �أعرا�ض االنتفاخ فرتة طويلة.

تناول الربقوق ً
يوميا
ي�ساعد يف �إنقا�ص الوزن

يعترب ال�برق��وق فاكهة �شائعة مفيدة للغاية� ،إذ �أن��ه��ا حت��ت��وي على
م�ضادات �أك�سدة فريدة من نوعها �إىل جانب الألياف القابلة للذوبان.
وفقاً لدرا�سة جديدة ن�شرت يف "جملة التغذية" ف�إن الأ�شخا�ص الذين
يتناولون الربقوق ،تنخف�ض لديهم م�ستويات الكولي�سرتول يف الدم،
وي�شعرون باالمتالء ب�شكل �أك�بر من غريهم ،مما مينع زي��ادة الوزن
لديهم.
وبح�سب الباحثني ف���إن م�ستويات اجل��وع تنخف�ض ل��دى الأ�شخا�ص
ال��ذي��ن يتناولون ال�برق��وق ،مم��ا ي����ؤدي �إىل انخفا�ض يف ا�ستهالكهم
للمزيد من الطعام.
ووجدت الدرا�سة التي �أجريت يف جامعة ليفربول� ،أن تناول الربقوق
بانتظام ميكن �أن ي�ساعد يف التحكم بال�شهية م��ع تقليل ا�ستهالك
ال�سعرات احلرارية ب�شكل عام.
وقد �أجريت الدرا�سة على مرحلتني .يف املرحلة الأوىل ،قارن الباحثون
م�ستويات ال�شبع وال�شهية وال�سعرات احلرارية لدى امل�شاركني الذين
تناولوا وجبة خفيفة �إما من الربقوق �أو الزبيب �أو حلوى ت�شبه حلوى
الهالم ،وكلها مت�شابهة من حيث ال�سعرات احلرارية.

ويف ال��واق��ع ،ميكن �أن يكون االنتفاخ �أم��را طبيعيا،
ول��ك��ن يف ب��ع�����ض احل������االت ،ق���د ي��ك��ون ع�لام��ة على
حالة �أك�ثر خطورة ،من ع��دم حتمل الطعام ومر�ض
اال�ضطرابات اله�ضمية �إىل متالزمة القولون الع�صبي
و�سرطان املبي�ض.
وهناك �أي�ضا بع�ض املكمالت الغذائية التي ميكن تناولها
لتقليل االنتفاخ .والتي ت�شمل املغني�سيوم والربوبيوتيك،
وفقا لعيادة "كليفالند".
وتقول العيادة �إن مكمالت املغني�سيوم ميكن �أن ت�ساعد يف
حتييد حم�ض املعدة و�إرخاء ع�ضالت الأمعاء.
وت�ضيف" :املغني�سيوم له ت�أثري ملني طبيعي ،والذي ميكن
�أن يكون مفيدا من وقت لآخر" .كما �أن الربوبيوتيك ميكن
�أن ي�ساعد يف تكميل �أو �إعادة توازن بكترييا الأمعاء.

منتفخة �أو �صلبة ،وقد
ي��ع��اين ال�شخ�ص �أي�ضا
من �أعرا�ض �أخرى ،مثل
فقدان الوزن.
و�إذا كان �سرطان املبي�ض،
فمن املحتمل �أن يكون �سبب
االنتفاخ هو اال�ست�سقاء.
متى يكون انتفاخ املعدة عالمة رئي�سية ل�سرطان املبي�ض؟
وق���������������������������������������������ال م��������������وق��������������ع
يحدث انتفاخ املعدة من وقت لآخر حيث يحتاج املري�ض
 :Healthlineاال�ست�سقاء
�إىل اتخاذ االحتياطات املنا�سبة للم�ساعدة يف تخفيف �أي
هو عندما يرتاكم ال�سائل يف
�أعرا�ض.
ال��ب��ط��ن .وغ��ال��ب��ا م���ا يت�شكل
ومع ذلك ،هناك �أعرا�ض بجانب االنتفاخ ميكن �أن تكون
اال�ست�سقاء عندما تنت�شر
م�ؤ�شرا مبكرا على الإ�صابة ب�سرطان املبي�ض.
اخلاليا ال�سرطانية �إىل
وعادة ما ينتج انتفاخ املعدة عن تراكم الغازات يف اجلهاز
ال�صفاق .وال�صفاق هو
اله�ضمي .واجل��ه��از اله�ضمي ع��ب��ارة ع��ن �سل�سلة من
بطانة البطن".
الأع�ضاء املجوفة املرتبطة يف �أنبوب طويل ملتو من الفم
وق�����د ت��ت�����ض��م��ن عالمات
�إىل فتحة ال�شرج .وتعمل هذه القناة على تفتيت الطعام
�أثناء نقله عرب اجل�سم ،ما ي�ساعد اجل�سم على امت�صا�ص �سرطان املبي�ض و�أعرا�ضه ما يلي:
 انتفاخ يف البطنالعنا�صر الغذائية وطرد املواد الزائدة.
وكل هذا طبيعي متاما ولكن االنتفاخ يف بع�ض الأحيان قد  -ال�شعور بال�شبع ب�سرعة عند تناول الطعام
 فقدان الوزنيكون م�ؤ�شرا على الإ�صابة ب�سرطان املبي�ض.
 عدم الراحة يف منطقة احلو�ضكيف تعرف �أن انتفاخك قد يكون �شيئا �أكرث خطورة؟
ق��د ي�سبب االن��ت��ف��اخ امل��رت��ب��ط ب�سرطان املبي�ض انتفاخا  -تغريات يف عادات الأمعاء
وا���ض��ح��ا يف ال��ب��ط��ن .وق���د ت�����ش��ع��ر �أن ال��ب��ط��ن مم��ت��ل��ئ��ة �أو  -حاجة متكررة للتبول

���ص��م��م ع���امل���ان ف��ي��زي��ائ��ي��ان قناعاً
للوجه يحمي من الفريو�سات عن
طريق ا�ستخدام �ستارة هوائية بد ًال
من املر�شح الطبيعي التقليدي.
وي���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���اء ب���ال���ف���ع���ل عن
جدوى ا�ستخدام ال�ستائر الهوائية
"لتعطيل" فريو�س كورونا ب�شكل
فعال .و�إذا جنح هذا القناع ،فرمبا
ي�صبح قناع الوجه امل�ستخدم حالياً
���ش��ي��ئ��اً م���ن امل��ا���ض��ي ،ح��ي��ث �سيبد�أ
اجل���م���ي���ع ب�����ارت�����داء م��������راوح على
جباههم تدفع الهواء امل�صفى نحو
وجوههم ،وتبعد الهواء ال�سيئ.
ويف ال���ورق���ة ال��ب��ح��ث��ي��ة اجلديدة،
اق�ترح الفيزيائيان �ألك�سندر �س.
�ساخاروف وكون�ستانتني جوكوف
���س��ت��ارة ه����واء مم��اث��ل��ة ُت��ل��ب�����س على
ال����ر�أ�����س ،وت��ق��ط��ع ب�����ش��ك��ل �أ�سا�سي
ت��دف��ق ال��ه��واء اخل��ارج��ي ملرتديها
دون ال�����ش��ع��ور ب��ع��دم ال���راح���ة من
القما�ش �أو �ضغط قناع
 N95على وجوههم.
وبالن�سبة النتقال فريو�س كورونا
املعتمد على الهباء اجلوي ،ميكن
�أن تكون ال�ستارة الهوائية فعالة
ب�شكل معقول يف دف��ع اجل�سيمات
ب���ع���ي���دًا مل���ن���ع ان���ت���ق���ال الفريو�س
ال��ق��ري��ب ،وك���ل ذل���ك م���ع ال�سماح
مل��رت��دي��ه��ا ب��ت��ن��ف�����س ال���ه���واء ب�شكل
مريح.
 A Wantال��������ذي ال ي�����زال
���ض��م��ن م���رح���ل���ة ال��ت�����ص��م��ي��م على
ال���ورق ع��ب��ارة ع��ن جهاز رفيع �إىل
ح���د م���ا ع��ل��ى ���ش��ك��ل ���س��م��اع��ة ر�أ����س
ال���واق���ع االف�ت�را����ض���ي م���ع فتحات
ت����ه����وي����ة ع����ل����ى اجل����ب��ي�ن متجهة
لأ�سفل ،وواق��ي بال�ستيكي �شفاف
ملنع ال��ه��واء من النفخ مبا�شرة يف
عينيك.
وميكن تخيل ب�سهولة �أن اجلهاز
ل���دي���ه م��ر���ش��ح داخ���ل���ي خ���ا����ص به،
وال����ذي ي�ضمن �أن ���س��ت��ارة الهواء
ت�سمح فقط مب��رور ال��ه��واء النقي
(ت���ن���اق�������ش ورق������ة ب��ح��ث��ي��ة �أخ�����رى
ا���س��ت��خ��دام ال���ه���واء امل���ت����أي���ن لقتل
ال��ف�يرو���س��ات على ال��ف��ور) .ويبدو
الأم����ر رائ�� ًع��ا ع��ل��ى ال����ورق ،وي�أمل
امل�صممون ببناء �أو تطوير مثل
ه��ذا اجلهاز يف امل�ستقبل القريب،
بح�سب موقع يانكو ديزاين.

قرية �أردنية تع�صر الزيتون
بطريقة عمرها  2000عام
يتم�سك �أهايل قرية تبنه� ،شمايل الأردن ،بطريقة قدمية لع�صر الزيتون
تزيد عمرها عن  2000عام ،ورغم تخلي اجلميع عن هذه الطريقة �إال
�أن �أهايل القرية متم�سكون بها.
ويرف�ض �أه��ايل القرية االعتماد على املعا�صر احلديثة التي تعتمد على
التكنولوجيا احلديثة يف ع�صر الزيتون ،مت�شبثني بطريقتهم القدمية
التي تعود �إىل الع�صر الروماين.
ويرد ه�ؤالء املزارعون مت�سكهم بع�صر ثمار الزيتون يف املعا�صر احلجرية،
ملا ت�سبغه من مذاق مميز على الزيت الذي يعرف بالزيت امل�سلوق.
ويقوم امل��زارع يقطف ثمار الزيتون ،وبعدها يتم طبخه بو�ضع الثمار يف
برميل خا�ص فوق النار لن�صف �ساعة تقريبا ،وبعدها ين�شر الثمار على
�سطح املنزل لأ�سبوعني ،ثم مي�ضي فيع�صرها مبعا�صر حجرية.
ويقول �سكان القرية� ،إن الزيت امل�سلوق يتميز بطعمه الفريد ،كما �أن كمية
الزيت امل�ستخرجة �أكرب من تلك التي ت�ستخرج يف املعا�صر احلديثة.
وي�شددون على �أن املعا�صر احلجرية �صديقة للبيئة �أكرث من احلديثة ،يف
ظل عدم �إخراجها ملياه الزيبار التي يعد م�شكلة بيئية.
و�أ�ضافوا �أن زبائن لزيت الزيتون امل�سلوق من جميع �أنحاء الأردن بالإ�ضافة
للدول العربية املجاورة ،ي�أتون ب�شكل �سنوي �إىل القرية خ�صي�صا ل�شراء
هذا النوع من الزيت.
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كرة �إك�سبو  2020املتلألئة حتفز على التفا�ؤل بالعام اجلديد

عرو�ض و�ألعاب نارية ومو�سيقى �صاحبتها رق�صات فلكلورية وق�صا�صات ورقية ملونة �أ�ضفت املزيد من �أجواء الفرح والبهجة
•• دبى �إك�سبو – الفجر
ر�سالة �إك�سبو – حممد جاهني
حممد معني الدين

حفز العر�ض املميز لكرة �إك�سبو  2020املتلألئة
الذي مت تقدميه يف �ساحة الو�صل والعديد من
ال��ف��ع��ال��ي��ات امل��م��ي��زة ال��ت��ي راف��ق��ت��ه ،زوار احلدث
ال�����دويل ع��ل��ى ال���ت���ف���ا�ؤل ب��ال��ع��ام اجل���دي���د ،حيث
ا�ستقبل زوار �إك�سبو  2020دب��ي ،ع��ام 2022
باملزيد من ال�سعادة والفرح مع عرو�ض الألعاب
النارية املبهرة ذات الأل���وان املبهجة واملو�سيقى
ال�صاخبة التي �صاحبتها ،والق�صا�صات الورقية
امل��ل��ون��ة ال��ت��ي �أ���ض��ف��ت امل���زي���د م���ن �أج�����واء الفرح
والبهجة وال�����س��ع��ادة على م��وق��ع احل���دث الأكرث
�شموال يف العامل.
حيث تدحرجت ال��ك��رة املتلألئة م��ن �أع��ل��ى قبة
الو�صل امل�ضيئة ،لتج�سد رمزا للأمل ،يف الوقت
الذي ا�ستمتع فيه ال��زوار بالت�شكيلة املميزة من
الأطعمة وامل�شروبات التي يقدمها �أكرث من 70

مطعما وما يزيد على الـ  120مفهوما للطعام،
ف�����ض�لا ع���ن احل���ف�ل�ات ال���ت���ي ق��دم��ه��ا املن�سقني
املو�سيقيني ذوي ال�شهرة املحلية والدولية والتي
�ستمتد حتى �ساعات ال�صباح الأوىل.
ول�����ض��م��ان راح���ة ال����زوار ع��م��ل م�ت�رو دب���ي ب�شكل
م�ستمر طوال ليلة ر�أ�س ال�سنة ويومها الأول دون
توقف ،مما ي�ضمن �أن ي�ستمتع كل زائر لإك�سبو
مبجموعة م��ن ال��ت��ج��ارب ذات امل�ستوى العاملي،
حيث �أعلنت هيئة الطرق واملوا�صالت عن متديد
�ساعات العمل ل��ف�ترة العطلة ،لتعمل قطارات
املرتو مبوجب هذا القرار ،من ال�ساعة الثامنة
���ص��ب��اح��ا م���ن ي����وم اجل��م��ع��ة  31دي�����س��م�بر دون
انقطاع يف اخلدمة ،حتى ال�ساعة الثانية وخم�س
ع�شر دقيقة من �صباح يوم الأحد  2يناير.
وا���س��ت��م��رت االح��ت��ف��االت يف �إك�سبو  2020دبي
حتى اليوم االول من العام اجلديد حيث احتفلت
اجلمهورية اليمنية بيومها الوطني يف �إك�سبو
مع مو�سيقيني وراق�صني فولكلوريني تقليديني حمب� ،أحد �أ�شهر الفنانني يف اليمن .كما جعل
وجم��م��وع��ة م��ن امل��ط��رب�ين ،مب��ا يف ذل���ك ح�سني ثالثة من �أك�بر الفنانني العرب يف املنطقة من

�إك�سبو  2020املكان املنا�سب لالحتفال باليوم ال��ت��ي قدمها ف��ن��ان مو�سيقى ال�����س��ول الإماراتي
الأول من ع��ام  ،2022مع النغمات املو�سيقية �أرقم ،واملغني ال�سعودي حمزة هو�ساوي ،واملغني

وع���ازف ال��ع��ود الإم��ارات��ي جا�سم حممد ،الذين
ا�ست�ضافتهم حديقة اليوبيل.

ع�شاق الطبيعة على موعد مع جتارب ا�ستثنائية يف �إك�سبو  2020دبي

جناح �سنغافورة �أكرث الأجنحة خ�ضرة هذا العام ،حيث ي�ضم �أكرث من  170نوع ًا من النباتات
• اجلناح املاليزي ي�ضم جدران خ�ضراء و حدائق عمودية �صممت على طراز الغابات املطرية حماطة بـ� 3000شجرة
• �أروقة اجلناح ال�سويدى حتاكى ت�شكيالت الغابات والأ�شجار العمالقة واله�ضاب وامل�ساحات اخل�ضراء
• زيارة ال�شواطئ يف رحلة افرتا�ضية �ضوئية فى جناح كمبوديا� ،إذ تتمايل الأمواج البحرية عند �أقدام الزوار
•• دبي– الفجر

كثرية ه��ي الأج��ن��ح��ة التي اهتمت بالطبيعة يف
�إك�سبو  2020دب��ي ،لكن ع�شاق ه��ذه امل�ساحات
القريبة م��ن القلب ،وامل��ري��ح��ة لكل املخلوقات،
على موعد مع جتارب خا�صة يف بع�ض الأجنحة
التي تنقل زواره���ا �إىل ع��امل �آخ��ر م��ن اخل�ضرة
واجلمال �أقرب �إىل الطبيعة الأم.
جناح �سنغافورة يعد من �أك�ثر الأجنحة خ�ضرة
يف �إك�سبو  2020دب��ي ه��ذا ال��ع��ام ،حيث ي�ضم
اجلناح �أكرث من  170نوعاً من النباتات� ،ضمن
طبقات خمتلفة من امل�ساحات اخل�ضراء يف �أماكن
متنوعة من اجلناح تلفت �أن��ظ��ار الزائرين فور
الدخول من بوابة اال�ستدامة.
وم���ن احل��دائ��ق امل��ع��ل��ق��ة� ،إىل اجل����دران الر�أ�سية
ال��ت��ي تتميز بنباتات ذات قيمة عرقية نباتية،
حتيط امل�ساحات اخل�ضراء اجلاذبة وتلك ثالثية
الأبعاد بالزوار .ولأجل �إع��داد املناظر الطبيعية
اخل�ضراء واملتعددة الطبقات يف جناح �سنغافورة،
مت ���ش��راء العديد م��ن النباتات م��ن م�شاتل دبي
"للتنبيت والنمو امل�سبق" منذ عام  ،2019كما
جرى زرع �أكرث من � 150شجرة ونخلة يف موقع

اجلناح.
�أما يف اجلناح املاليزي ،حيث ترافق الزوار ثالثة
"جدران خ�ضراء" �أو حدائق عمودية �صغرية،
�أثناء �سريهم على املنحدر املتعرج الذي يقودهم
�إىل قاعات العر�ض داخ��ل اجلناح ،وهناك ميكن
للزائر عي�ش جتربة طبيعية حية تبقى خالدة يف
ذهنه على امتداد العمر.
وقد مت ت�صميم قاعة على طراز الغابات املطرية
يف اجلناح املحاط بنحو � 3000شجرة ،لينغم�س
ال�����زوار يف �أج�����واء م��ن الطبيعة م��ع الت�أثريات
املرئية وال�صوتية للعوا�صف الرعدية وال�ضباب
ونداءات احليوانات ،وكذلك املياه املتدفقة ووفرة
�أوراق ال�شجر اخل�����ض��راء .كما تعر�ض خرائط
الإ����س���ق���اط ث�لاث��ي��ة الأب���ع���اد ال��ع��دي��د م���ن �أن����واع
احليوانات ال�شهرية يف البالد.
�أم��ا جناح ال�سويد فا�سمه يعرب ع��ن م�ضمونه،
فقد اتخذ اجلناح ا�سم "الغابة" ،وهو عبارة عن
 2500مرت مكعب من الأخ�شاب القادمة من
غ��اب��ات منطقة "�سوديرباركي" ،وه��دف��ه تقليل
انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون ،ليعرب عن هوية
احلياة ال�سويدية وخطط الت�شجري واالهتمام
بالطبيعة يف هذه البالد ال�ساحرة.

ويعتمد ت�صميم اجلناح ال�سويدي على فكرة تنوع
وات�����س��اع م�ساحات ال��غ��اب��ات يف ال��ب�لاد� ،إذ حتاكي
امل�ساحات املوجودة داخل �أروقة اجلناح ،ت�شكيالت
الغابات والأ�شجار العمالقة واله�ضاب وامل�ساحات
اخل�ضراء ،كما يرتكز اجلناح على �أعمدة خ�شبية
مع م�ساحات مفتوحة� ،إ�ضافة �إىل �أدوار علوية
حممولة على الأعمدة ،مبا ي�شبه بيوت الأطفال
اخل�شبية التي يتم بنا�ؤها فوق الأ�شجار.
وتذكر املعلومات �أن ال�سويد ت��زرع �أ�شجاراً �أكرث
بكثري مما تقوم بقطعه ،و�أك�ثر من  70%من
م�ساحة ال�سويد تغطيها الغابات ،لذلك اعتنى
م�صمم اجلناح يف �إك�سبو  2020دبي ب�إبراز هذه
امل��ي��زة ال��ت��ي تظهر ال��ت��ن��وع الطبيعي يف ال�سويد
بني املياه واخل�ضرة.
و�إىل جناح كمبوديا ،حيث ي�ستطيع رواد �إك�سبو
 2020زي���ارة ال�شواطئ يف رح��ل��ة افرتا�ضية
�ضوئية� ،إذ تتمايل الأم��واج البحرية عند �أقدام
زوار اجلناح ،بالتزامن مع �سماع �أ�صوات البحر
وط��ي��ور ال��ن��ور���س ،وك��ذل��ك ي��ت��ع��رف ال��زائ��ر على
ط��ب��ي��ع��ة احل���ي���اة ال���زراع���ي���ة ال���ت���ي ت��ع��د الع�صب
االق��ت�����ص��ادي ل�سكان ك��م��ب��ودي��ا ،و�أه���م املحا�صيل
وال���ب���ذور ال��ت��ي تنتجها ال��ب�لاد و�أي�����ض��اً الأدوات

امل�ستخدمة.
وين�صح الزائر بالقيام بجولة يف جناح �سورينام،
الدولة الأ�صغر يف �أمريكا الالتينية ،وهي واحدة
من ثماين دول على هذا الكوكب متتلك غطاء
مرتفعاً من الغابات ،حيث ت�شكل اخل�ضرة فيها
 93%من �إجمايل امل�ساحة التي متتلكها الدولة
وتربزها خالل م�شاركتها يف �إك�سبو .2020
ويف ج��ن��اح ���س��وري��ن��ام ميكن ل��ل��زائ��ر ال��ت��ج��ول بني
ال�شالالت وامل�ساحات اخل�ضراء والتعرف على
�أب���رز احل��ي��وان��ات ال��ت��ي حت���اول ال��دول��ة حمايتها
م���ن االن���ق���را����ض واك��ت�����ش��اف ال��ب��ي��ئ��ات املتنوعة،
والغابات املظلمة التي يعي�ش فيها الع�شرات من
�أنواع احليوانات النادرة ،كما ميكن للزائر عي�ش
مغامرة ا�ستوائية برية ال تن�سى.
وت��ع��د امل�����س��اح��ات اخل�����ض��راء وامل��ن��اظ��ر الطبيعية
ج���زءا �أ���س��ا���س��ي��اً م��ن م��وق��ع �إك�سبو  2020دبي،
�إذ مت زراع���ة مئات الأ���ش��ج��ار يف املناطق الثالث
(اال�ستدامة والفر�ص والتنقل) �أب��رزه��ا �شجرة
ال���غ���اف ،وال��ت��ي ت��رت��ب��ط ارت��ب��اط��ا وث��ي��ق��ا بتاريخ
املختلفة من النباتات والأ�شجار يف املوقع بطريقة
دولة الإمارات العربية املتحدة وتراثها ،و�أ�شجار الدولة.
النخيل ،والأكا�سيا ،ونباتات التيكوما ال�صفراء كما مت �إنتاج �آالف من النباتات يف م�شاتل زراعية غ��ن��ي��ة وم��ت��ن��اغ��م��ة ،ت�����س��م��ح ل��ل��زائ��ر باال�ستمتاع
امل��زه��رة ،ن��ظ��را لقدرتها على التكيف م��ع مناخ خا�صة ،ليظهر االبتكار يف عملية تن�سيق الأنواع مبناظر طبيعية خالبة.

الثنائي املو�سيقي �ساميفاتي ي�صحب ز ّوار �إك�سبو  2020دبي يف رحلة مو�سيقية ومرئية حول العامل
•• دبي– الفجر:

ا�ستقبل الثنائي املو�سيقي املغربي �ساميفاتي زوار
�إك�سبو  2020دبي ،ع�شية ليلة ر�أ�س ال�سنة امليالدية
يف م�شهد غامر للحوا�س ،وا�صطحبوا الزوار يف رحلة
ال�ستك�شاف معامل ال�شرق الأو���س��ط و�أ�صواته و�أكرث
من ذلك ،يف مدرج دبي ميلينيوم.
تعك�س عرو�ض �ساميفاتي ،املعروفة با�سم "الوجهات:
من املغرب �إىل العامل" ،الطبيعة املتنوعة والعاملية
التي ي ّت�سم بها �إك�سبو  2020دبي ،عرب تبني ثقافات

م��و���س��ي��ق��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة ع��ر���ض��ه��ا ،وت�����ش��م��ل مقتطفات
مو�سيقية من امل��غ��رب ،وم�صر ،وباك�ستان ،وبوركينا
فا�سو.
ً
تقدم مو�سيقى �ساميفاتي مزيجا من تقنيات الإنتاج
املو�سيقي الرقمي واملو�سيقى الإي��ق��اع��ي��ة الراق�صة
القوية ،ومتتزج ب�أنغام الكمان الإل��ك�تروين العذبة،
مع الأحلان التقليدية للمو�سيقى العاملية.
عُ��زف��ت امل��و���س��ي��ق��ى ع��ل��ى خلفية م��ن م��ق��اط��ع فيديو
جميلة ومثرية للعواطف ت�ستك�شف احلياة اليومية
التقليدية يف بلدان مثل املغرب وم�صر.
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زوروا �إك�سبوا  2020دبي لتحقيق �أهدافكم يف العام اجلديد
ملمار�سة الريا�ضة يف �إك�سبو ،خالل �شهر ينايراحلاىل،
•• دبي -الفجر
�سيقربكم �إك�سبو � 2020أك�ث�ر و�أك�ث�ر م��ن حتقيق
فى نهاية العام املا�ضى الذى مل مير عليه �سوى ايام� ،أهدافكم يف خ�سارة ال��وزن واملحافظة على ال�صحة
ي�ضع معظمنا جمموعة من الأه��داف لتحقيقها يف والر�شاقة واللياقة البدنية.
العام اجلديد ،منها �أهدافا عملية وتعليمية وثقافية
ومنها �أه��داف��ا ترفيهية تتعلق بال�سفر واملغامرات ال�سفر �إىل دولة �أخرى
وزي�����ارة الأم���اك���ن اجل���دي���دة ،والآن وق���د ب����د�أ العام لي�س هناك خطة �سياحية تت�ضمن زيارة  192دولة
اجل��دي��د دع��ون��ا نريكم كيف ميكن لإك�سبو  2020دف��ع��ة واح����دة ،ومل يكن م��ق��دراً لأي �شخ�ص القيام
دب��ي� ،أن ي�ساعدكم يف حتقيق جميع ه��ذه الأهداف بذلك قبل �إقامة احلدث ال��دويل ،لكن الآن ميكنك
و�أكرث.
ال��ع��ث��ور ع��ل��ى وج��ه��ات��ك املف�ضلة حت��ت �سقف واحد،
وذل����ك ع�ب�ر زي�����ارة �إك�����س��ب��و  2020دب����ي ،ولتكتمل
الر�شاقة وتخفي�ض الوزن
تن�س �أن تقوم بختم جواز �سفر
جتربتك ال�سياحية ،ال َ
ه��و ه���دف ي�سعى ال��ك��ث�يرون لتحقيقه وخ��ا���ص��ة مع �إك�سبو بختم الدولة التي ت��زوره��ا ،وهكذا �ستتمكن
ب��داي��ة ال��ع��ام اجل��دي��د ،وميكن لإك�سبو 2020دبي ،من زي��ارة �أك�بر ع��دد ممكن من ال��دول يف ي��وم واحد
ب��ك��ل ب�����س��اط��ة �أن ي�����س��اع��دك��م ع��ل��ى حت��ق��ي��ق��ه ،حيث  ..رحلة ممتعة! �أما �إذا كنت ممن ي�شعرون بالف�ضول
يقدم مركز الريا�ضة واللياقة البدنية العديد من حيال م�ستقبل ال�سفر الفعلي واالفرتا�ضي ،فيمكنك
الأن�شطة والفعاليات املجانية لزوار احلدث الدويل .امل�شاركة يف فعاليات �أ�سبوع ال�سفر واالت�صال الذي
وتتنوع �أن�شطة املركز ما بني ف�صول اليوجا ،و�صالة �سيعقد يف الفرتة  16 - 9يناير.
ال��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة ال��ع�����ص��ري��ة ،وج�����والت ال���دراج���ات
ال���ه���وائ���ي���ة ،وغ�ي�ره���ا ال���ك���ث�ي�ر .وم����ع اف���ت���ت���اح �صالة الرتفيه والتوفري
"الأحالم" الريا�ضية اجلديدة التي تعد �أكرب مكان تبدو ه��ذه اخلطة �صعبة بع�ض ال�شيء خ��ارج حدود

�إك�سبو ،2020بينما مينح احل��دث ال��دويل لزواره
ال��ك��ث�ير  ،ف��ع��ن��د زي�����ارة �إك�����س��ب��و � ،2020ستتمكن
م���ن ح�����ض��ور ح���ف�ل�ات م��و���س��ي��ق��ي��ة لأ���ش��ه��ر النجوم،
وا���س��ت��ع��را���ض��ات فنية تقدمها �أه���م ال��ف��رق العاملية،
و�ست�ستمتع بعرو�ض ال�شارع الفلكلورية ،ف�ضال عن
ع��رو���ض ط���ائ���رات ال�����درون ،وال��ك��ث�ير م��ن الأن�شطة
وال��ف��ع��ال��ي��ات الأخ������رى ،ال��ت��ي مت ت�صميمها لترثي
جتربة الزائر وحتولها �إىل ذكرى ال تن�سى.

وميكن للأ�صدقاء �أي�ضا �أن يقوموا بزيارة ل�شالالت
�إك�����س��ب��و اخل�ل�اب���ة ،وت����ذوق ال��ن��ك��ه��ات الأ���ص��ي��ل��ة التي
ت��ق��دم��ه��ا امل��ط��اع��م ال��ك��ث�يرة امل��ت��واج��دة يف امل���وق���ع� ،أو
جتربة التزحلق على �أط��ول منزلق يف جناح هولندا
واللعب م��ع البطاريق يف جناح ت�شيلي .ف�ضال عن
ال��ت��ج��ارب املمتعة يف ج��ن��اح اال���س��ت��دام��ة� .أم���ا حمبي
الت�سوق ،فب�إمكانهم ال��ع��ودة للمنزل وه��م حمملني
ب�أف�ضل الهدايا و�أجمل التذكارات.

ق�ضاء وقت مع العائلة -الأ�صدقاء
ي�سعى الكثريون لتوفري مكان منا�سب لق�ضاء وقت
ممتع مع �أف��راد الأ�سرة ،كما ي�سعى البع�ض للخروج
مع الأ�صدقاء للح�صول على املتعة والرتفيه والطعام
اجل��ي��د ،وي��ب��دو �أن ه���ذا م��ا ي��وف��ره احل����دث الدويل
جلميع ال���زوار على اختالف �أعمارهم وجن�سياتهم
وثقافاتهم ،حيث مينح �إك�سبو � 2020أولوية فائقة
للأن�شطة املخ�ص�صة للعائالت ،وي��وف��ر لهم باقات
متكاملة لق�ضاء �أطيب الأوقات ،وذلك بوجود �أماكن
خم�ص�صة للعب الأطفال مثل"هيا نلعب" ،وحديقة
لطيفة ،وحديقة را�شد املغامر ،والكثري من العرو�ض
والأن�شطة الفنية والرتفيهية املميزة.

كن �أكرث وعيا بالبيئة ...و�ساهم يف �إنقاذ العامل
ي�سعى البع�ض لتنمية معرفتهم بكيفية املحافظة
ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة م��ن خ�ل�ال ا���س��ت��ع��م��ال امل����واد ال�صديقة
للبيئة ،و�إعادة التدوير ،وتر�شيد اال�ستهالك .ميكنك
الوقوف بني ه��والء و�أن تفتخر ب�إجنازاتك يف ملف
الكوكب الأخ�ضر من خالل امل�شاركة يف العديد من
الأن�شطة والفعاليات التي تهدف لت�سليط ال�ضوء
على �أف�ضل احللول امل�ستدامة للحفاظ على البيئة،
فقط ان�ضم لنا وكن �صانع التغيري املقبل� .إذن ماذا
تنتظر ،لي�س عليك الآن �سوى ترتيب �أهدافك بح�سب
�أولويتها بالن�سبة ل��ك ،وت��وج��ه �إىل �إك�سبو 2020
دبي ،الذي �سيمكنك من حتقيقها ..عام �سعيد!

ز َّوار جناح �أملانيا ي�ستقبلون العام اجلديد ب�أم�سية الكاريوكي يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي– الفجر:

يف ن�سخة خا�صة من �أم�سيات الكاريوكي التي ينظمها
ج��ن��اح �أمل��ان��ي��ا يف �إك�����س��ب��و  2020دب����ي ،مت تنظيمها
احتفا ًال بليلة ر�أ���س ال�سنة ،حظى زوار �إك�سبو بدعوة
للغناء من القلب يف خمترب الثقافة لالحتفال بالعام
اجلديد ،على خ�شبة امل�سرح التابعة ملد ّرج اجلناح.
ُوجهت الدعوة للزوار الختيار �أغانيهم املف�ضلة من
املن�سقة بعناية.
قائمة منوعة من الأغ��اين ال�شهرية ّ
وت�ضمنت القائمة جمموعة من �أغاين البوب العاملية،
بجانب �أغان لفنانني �أملان معا�صرين ،منهم الأغنية
ال�شهرية " 99بالون �أحمر" للنجمة ال�شهرية نينا.
حيث حظي ه���ؤالء الذين حت ّلوا بال�شجاعة الكافية
للغناء على امللأ بتجربة كاريوكي �أكرث تطوراً ،عرب

برنامج ال يعر�ض للمغني كلمات الأغ���اين وتوقيت
الغناء فح�سب ،ب��ل يق ّيم �أي�����ض��اً ق���درة امل�����ش��ارك على
الغناء يف نف�س الوقت املطلوب (�أو تفويته للفر�صة)،
و���س��اه��م ه����ذا الأ����س���ل���وب ال��ت��ح��ف��ي��زي ب��ج��ع��ل جتربة
الكاريوكي حتدياً �أك�ثر �إر���ض��ا ًء للهواة ولغريهم من
�أ�صحاب النزعة التناف�سية.
�شملت ال��ع��رو���ض ال��ت��ي �أقيمت يف تلك الليلة �أغنية
ال��ق��رد ال��راق�����ص "مونكي دان�س" لتوني�س �آن���د �أي،
و�أغنية "�آه-ها ،تايك �أون مي" ،بالإ�ضافة �إىل �أداء
جماعي من موظفي اجلناح لأغنية "باد جاي" لبيلي
�إيلي�ش.
ُتقام �أم�سيات الكاريوكي يف مد ّرج خمترب الثقافة يف
جناح �أملانيا ،م�ساء الثالثاء من كل �أ�سبوع ،من ال�ساعة
 20:00حتى ال�ساعة .22:00

بالتعاون مع الفنانة الإماراتية �شذى املال ..جناح ماليزيا يهدى �إك�سبو  2020دبي قطعة فنية
•• دبي -الفجر

�أه���دى ج��ن��اح ماليزيا ،بالتعاون م��ع الفنانة الإم��ارات��ي��ة ���ش��ذى املال،
�إك�سبو  2020دبي قطعة فنية جميلة تكرمياً لليوبيل الذهبي لدولة
الإمارات العربية املتحدة ،وذلك يف حفل �أقيم باجلناح
ومت ع��م��ل ال��ق��ط��ع��ة ال��ف��ن��ي��ة ب��ع��د �أن ا���س��ت��خ��دم��ت ال��ف��ن��ان��ة وامل�صممة
الإماراتية تطبيق �إك�سبو  2020للأعمال  -من�صة الأعمال الر�سمية
للحدث ال���دويل ،وامل�صممة لت�سهيل ات�صاالت الأع��م��ال قبل و�أثناء
احلدث ،ال�ستك�شاف تو�سيع �أعمالها يف ماليزيا.
وقالت الفنانة وامل�صممة الإماراتية �شذى املال" :م�صدر الإلهام وراء
الرتكيب الفني ي�أتي من ال�تراث الغني لكل من ماليزيا والإمارات
العربية املتحدة� .أعتقد �أن اليوبيل الذهبي لدولة الإم��ارات العربية
امل��ت��ح��دة ه��و ال��وق��ت امل��ن��ا���س��ب ل��ي��ق��در اجل��م��ي��ع امل��ك��ان ال���ذي ب����د�أت فيه
الإمارات و�أين هي الآن .مع و�ضع ذلك يف االعتبار".

و�أ�ضافت املال�" :أ�ضفنا ً
خطا ذهبيا رفيعا على كل خمروط لتقليد ذلك
اخليط الذهبي  -اليوبيل الذهبي� .إن التقارب معا وتقدير الثقافات
والتقاليد املختلفة ،ه��ي �صفة �أخ���رى تتمتع بها الإم�����ارات ،ولأجل
جت�سيد ذلك تعاونت مع حرفيني من ماليزيا لإجن��از هذا الرتكيب
الفني ".
من جانبه قال �شم�س بحر حممد نور ،الرئي�س التنفيذي "�أم جي تي
�سي"" :ي�سعدين �أن هذا التعاون جاء من اجتماع مطابقة الأعمال بني
جناح ماليزيا والفنانة �شذى� .إنه لأمر مده�ش �أن ترى فكرة ع�ضوية
تتجذر وتنمو يف قطعة فنية جميلة ذات رمزية قوية ترتكز على تقليد
حريف م�شرتك للن�سيج".
و�أ�ضاف حممد نور�" :إنه يلخ�ص مو�ضوع �إك�سبو  2020دبي (توا�صل
العقول و�صنع امل�ستقبل) .نحن فخورون ب�أننا نقوم بذلك بال�ضبط،
من خالل توا�صل �إب��داع اثنني من احلرفيني من بلدينا على �أ�سا�س
حرفة تقليدية مماثلة تربطنا معا كمواطنني عامليني".

الإماراتي �أرقم العربي� ..صوت عذب جمع
العامل بلغة املو�سيقى يف �إك�سبو  2020دبي

•• دبي– الفجر

�أم��ت��ع املغني الإم��ارات��ي �أرق���م ال��ع�بري جمهوره م��ن زوار �إك�سبو 2020
دبي يف ليلة ر�أ���س ال�سنة ب�أدائه الفني ال�ساحر ،ال��ذي جمع �شعوب العامل
بلغة مو�سيقية يفهمها اجلميع يف �أجواء احتفالية على من�صة اليوبيل يف
�إك�سبو  2020دبي� ،ضمن احتفاالت ر�أ�س ال�سنة امليالدية يف موقع احلدث
الدويل.
وع�ّب�رّ �أرق��م عن �شكره جلمهوره ،ال��ذي احت�شد ل�سماعه يف ليلة ممطرة،
�أ�ضفت مزيدا من اجلمال والبهجة على الأج��واء االحتفالية يف ليلة من
العمر ال ُتن�سى يف �إك�سبو  2020دبي.

عازفة البيانو الرومانية ديانا �إ�شيم تقدم عر�ضا متميزا
يف جناح بلدها يف �إك�سبو  2020ليلة ر�أ�س ال�سنة

•• دبي– الفجر

قدمت عازفة البيانوالرومانية ال�شابة ديانا �إ�شيم ،املعروفة مبهاراتها
اال�ستعرا�ضية� ،أداء مميزا ليلة ر�أ���س ال�سنة اجلديدة يف جناح بالدها يف
�إك�سبو  2020دبي.
در�ست �إ�شيم املو�سيقى يف جامعة تران�سيلفانيا يف برا�سوف ،ويتميز �أدا�ؤها
بالأ�صالة واحليوية .وتتمتع �إ�شيم مبهارات تعبريية وم�سرحية ا�ستثنائية،
وهو ما يجذب �إليها الكثري من حمبي العزف على البيانو .وقد كان هذا
�سببا رئي�سا يف اختيارها لتقدمي هذا العر�ض يف ليلة ر�أ�س ال�سنة اجلديدة
يف اجلناح الروماين.

ا�ستبيانا � ّأكد مت ّيزه كواحد من �أكرث الوجهات � ً
ً
اجلناح ك�شف عن �إجنازات مذهلة ّ
إقباال خالل الن�صف الأول من �إك�سبو  2020دبي
ونظم

يومياً
اجلناح التايالندي ي�سجل ً
جناحا ً
باهرا يف الأ�شهر الثالثة الأوىل على م�ستوى العامل ويحتفي با�ستقطاب  8,000زائر ّ
•• دبي– الفجر

يحتفي اجلناح التايالندي ،بعد ثالثة �أ�شهر حافلة
باملتعة والت�شويق يف قلب �إك�سبو  2020دبي ،بت�سجيله
عالمة فارقة وترحيبه ب�أكرث من � 700,000ألف
زائ��راً ،لي�صبح واح��داً من �أك�ثر �أجنحة ال��دول �إقبا ًال
على م�ستوى هذا احلدث العاملي الرائد.
وت�صدّر اجلناح قائمة �أب��رز �أجنحة ال��دول يف منطقة
التنقل وراب��ع �أف�ضل جناح على م�ستوى احل��دث ،مع
جناحه يف اجتذاب  8,000زائر يوم ّياً� ،إذ ي�ؤ ّكد هذا

الإجناز مدى روعة الفعاليات املذهلة ،وعرو�ض الأداء
احل ّية الناب�ضة ،وجتارب الطعام التايالندي الفاخرة،
واحتفاالت مو�سم الأعياد ،والأجواء املريحة والغامرة
التي يوفرها هذا اجلناح ،يف �إطار �إك�سبو  2020دبي
الرائد الذي �شهد م�شاركة  192دولة.
وك�����ش��ف ا�ستبيان لآراء ال�����ز ّوار �أج����راه ف��ري��ق اجلناح
م���ؤخ��راً ب����أن  98%منهم �إم���ا "�أحبوه" �أو "�أحبوه
للغاية" ،و 83%منهم حظوا فيه باملتعة �أك�ثر من
�أي جناح �آخ��ر .ويعترب اجلناح التايالندي يف �إك�سبو
 2020دب��ي �أح���د الأج��ن��ح��ة القليلة ال��ت��ي تف ّردت

با�ست�ضافة ع��رو���ض ح�� ّي��ة ي��وم�� ّي��ة ،مب��ا يف ذل��ك "تاي
فايتنج �سبرييت" ،و"تاي ريثم" ،و"تاي مرياكل"،
و"كراثوجن �ساي" .و�أ�ضفت كل ه��ذه املزايا الرائعة،
يف ر�أي  81%من ال��ز ّوار ،مت ّيزاً "فائقاً" �أو "جيداً"
على هذه امل�ساحة اجلميلة والناب�ضة بالتن ّوع مقارن ًة
م��ع الأجنحة الأخ���رى .وت�صدّر ال���ز ّوار الإماراتيون
والهنود والفليبينيون والرو�س والتايالنديون قائمة
�أب��رز �أرب��ع جن�سيات زارت اجلناح التايالندي ،والذي
�شهد ح�ضور العائالت والأ�صدقاء من خمتلف دول
العامل لال�ستمتاع بتجاربه املذهلة واال�ستثنائ ّية.

وج��ل��ب ب��رن��ام��ج اجل��ن��اح ال��زاخ��ر بالفعاليات املم ّيزة
وال��ت��ف��اع��ل�� ّي��ة ال��ك��ث�ير م���ن امل��ت��ع��ة لآالف ال������ز ّوار منذ
افتتاحه قبل ثالثة �أ�شهر ،حيث �شهدت �ساحة الو�صل
عر�ضاً وموكباً احتفال ّياً مبهجاً مبنا�سبة اليوم الوطني
ال��ت��اي�لان��دي� ،إىل جانب مهرجان "لوي كارثوجن"،
و�أ�سبوع الغذاء وال�صحة التايالندي الأ�صيل ،ف�ض ً
ال
عن باقة من الفعاليات التعاونية مع �أجنحة الدول
الأخرى مثل �أ�سرتاليا وبلجيكا .كما يزخر الربنامج
بالعديد من الأن�شطة الرائعة املرتقبة خالل الأ�شهر
الثالثة الباقية من �إك�سبو  2020دبي ،حيث يخبئ
اجلناح التايالندي يف جعبته الكثري من املتعة لزواره
من الإمارات وجميع �أنحاء العامل مبا يف ذلك �أ�سبوع
ال�سعادة واالبتكار ،و�أ�سبوع الطاقة والبيئة ،ومهرجان
ال�سعادة ،و�أ�سبوع االبت�سامة التايالند ّية .وتوا�صل
الأط���ب���اق ال�شه ّية ب��روائ��ح��ه��ا امل��م�� ّي��زة ،ال��ت��ي يقدّمها
مطعم "ليتل بانكوك" يف دبي حتت ا�سم نكهة الطعام
التايالندي ،اجتذاب ح�شود الز ّوار يوم ّياً؛ كما جنحت
ال�شخ�صيتان الكرتونيتان املح ّببتان ،راك ومايل ،يف �أن
ت�صبحا �سريعاً من بني �أكرث ال�شخ�صيات الكرتون ّية
ّ
واملف�ضلة اللتقاط ال�صور معها على م�ستوى
املحبوبة
�إك�سبو  2020دب���ي .ون��ظ��راً للنجاح ال��ف��ائ��ق الذي
حقّقه اجلناح مع �إعادة فتح تايالند �أمام ال�سياح ،ي�أمل
فريق اجلناح �أن ت�ساهم م�شاركتهم يف �إك�سبو 2020
دبي يف حتفيز القطاع ال�سياحي واجتذاب مزيد من
اال�ستثمارات وبالتايل امل�ساهمة يف دعم تعايف االقت�صاد
خالل مرحلة ما بعد �أزمة كوفيد.-19

�إك�سبو اليف ي�ست�ضيف معر�ض ًا
وور�شة عمل للخط الإ�سالمي

•• دبي– الفجر

ا�ست�ضاف اك�سبو اليف� ،أخرياً ،ور�شة عمل ومعر�ضاً للخط الإ�سالمي �أقامه
مركز الأبحاث للتاريخ والفنون الثقافية الإ�سالمية "�إر�سيكا" ،حيث يوفر
املعر�ض من��اذج عن فن اخل��ط الإ�سالمي خمتارة من جمموعات �إر�سيكا
وهي عبارة عن اللوحات التي فازت بجوائر يف م�سابقات فن اخلط الدولية
التي ينظمها �إر�سيكا كل ثالث �سنوات.
ي�ضم امل��ع��ر���ض من���اذج ل��ل��وح��ات ال��ف��ائ��زة م��ع��رو���ض��ة ب�شكل رق��م��ي وفعلي،
متثل �أ�شهر �أن���واع اخلطوط مثل "الثلث اجللي" و"الثلث" و "الكويف"
و"التعليق" .وي�ست�ضيف املعر�ض ور�شة عمل ت�ستعر�ض فن اخلط ب�أنواعه،
ليتمكن الزوار من كتابة �أ�سمائهم مع اختيار اخلط املنا�سب بح�سب طول
اال�سم.
ً
ً
ويعد اخل��ط يف �سياق الثقافة الإ�سالمية فنا متميزا حيث تن�صهر فيه
املوهبة والإبداع مع الأ�صول املتعارف عليها لإبراز الر�سالة املكتوبة ب�شكل
وا���ض��ح وج��م��ايل .وي��ع��رف اخل���ط ال��ع��رب��ي ب��اخل��ط الإ���س�لام��ي ك���ون اللغة
العربية هي لغة القر�آن الكرمي.
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0008897مدين (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0004850مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه � :شركة ال�شهب لتجارة االطارات
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة ال�صناعية رقم  10كراج وادي دجلة
بناء على طلب املدعي حممد كالو موال حممد ها�شم موال  -بنغالدي�شي اجلن�سية
قد اقام عليك الدعوى ويطالبك فيها -:
 الزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم بان ي�ؤديا للمدعي مبلغ ( )38,000درهم بالإ�ضافة اىل الفائدة القانونيةمن تاريخ الت�سليم  2021/10/17وحتى متام ال�سداد الفعلي بواقع 12%
 الزام املدعي عليهما بدفع الر�سوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة اعالن املدعي عليها باجلل�سة والئحة االدعاء �شمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا الحكام املادة  229الفقرة ( )5من قانون الإجراءات املدنية.انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/1/11أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية يف متام
ال�ساعة � 8.30صباحا  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )5شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف
الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه .حرر بتاريخ  2022/12/29م.
مكتب اخلدمات الق�ضائية

�إىل املدعي عليه  :النجم للخدمات جمهول حمل الإقامة  :العنوان  :عجمان  -ليوارة -
خلف بلدية عجمان  -هاتف رقم  0543144539 - 0523951315الربيد االلكرتوين
 - haryanaaida@gmail.comرقم مكاين 4376410986 :
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/1/6أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )8شخ�صيا او بوا�سطة وكيل
معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال
تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك
مدعي عليه.
حرر بتاريخ 2022/12/26

مكتب اخلدمات الق�ضائية
�إميان �أحمد العو�ضي

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1985/2021/208تنفيذ مدين

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/1454نزاع مدين ،ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( 32541.91درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :م�ؤ�س�سة الإم��ارات لالت�صاالت  -عنوانه  :الإم��ارات � -إم��ارة ابوظبي � -شارع حمدان بن
حممد  -مبنى مبنى ات�صاالت  -بجانب مارك�س �سبن�سر
املطلوب �إعالنه  - 1 :ع�صام عبا�س ال�صغري مطاوع عبا�س � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
 32541.91درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حمكمة التنفيذ املدنية

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2021-23075

املنذر  :بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�صفته وكيال عن املحامية� /سلمى الكتبي  ،اماراتية حممد مبوجب الوكالة
امل�صدقة امام الكاتب العدل ب�إمارة دبي بتاريخ  2021/5/17باملحرر رقم  2021/1/102800ب�صفتها وكيلة عن بنك
دبي اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2021/1/53035:وعنوانه امارة
دبي  -منطقة القرهود  -بناية القرهود �ستار  -الطابق الثاين مكتب  202متحرك 0544145222
املنذر اليه  /يحيى عبداللطيف حممد علي املازمي � -إماراتي اجلن�سية  -وعنوانه �إمارة ال�شارقة  -منطقة القا�سميه � -شارع
القرائن  -فيال رقم  - 4متحرك رقم 0509380693
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )60946درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )60946درهم  ،وحيث ان املنذر قد طالب
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع
املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها
رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

نوع املركبة

لون املركبة

�سنة ال�صنع

2020
ابي�ض
تويوتا كوروال 2.0
2
ال�شارقة
63780
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة.
املنذر /احمد حممد عبدالنبي
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/271584
املنذر  :بنك دبي الإ�سالمي (�ش م ع)
املنذر اليه  :طارق حممد خياط (جمهول حمل الإقامة)
�صيغة الإعالن بالن�شر
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
�أوال � -سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته ( )12240.23درهم يف خالل املواعيد
القانونية.
ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة
املخت�صة بطلب االذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دبي اال�سالمي (هوندا اكورد
 لوحة رقم  - 15725خ�صو�صي  -كود � - Nإمارة دبي  -موديل ال�صنع )2010وفاء للدين امل�ستحق على املنذر اليه والبالغ قيمته ( )12240.23درهم.
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/271636
املنذر  :بنك دبي الإ�سالمي (�ش م ع)
املنذر اليه  :م�صطفى بغدادي حممد احمد ( -جمهول حمل الإقامة)
�صيغة الإعالن بالن�شر
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
�أوال � -سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته ( )94225.00درهم يف خالل املواعيد
القانونية.
ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�صة
بطلب االذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دبي اال�سالمي (هيونداي كونا  -لوحة
رق��م  - 15659خ�صو�صي  -ك��ود � - Hإم���ارة دب��ي  -موديل ال�صنع  )2020وفاء
للدين امل�ستحق على املنذر اليه والبالغ قيمته ( )94225.00درهم.

الكاتب العدل

حماكم دبي
حمكمةالإ�ستئناف
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اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى  525/2021/320ا�ستئناف احوال �شخ�صية ومواريث
70197

املنظورة يف  :دائرة االحوال ال�شخ�صية االوىل  -ا�ستئناف رقم 88
مو�ضوع اال�ستئناف  :ا�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2049/2020احوال نف�س م�سلمني والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب
امل�ست�أنف  :زهرا �أحمد �ضرابي  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي � -شارع زعبيل  -مبنى عود ميثاء � -شقة رقم - 203
مبنى كى �إل �إم الطابق الثاين  -وميثله � :أحمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي
املطلوب �إعالنه � - 1 :سيد علي �سيد عبداحلميد �أ�شرف بور � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/11/17يف الدعوى املذكورة �أعاله ل�صالح /
زهرا �أحمد �ضرابي بحكمت املحكمة يف املو�ضوع بالغاء احلكم امل�ست�أنف فيما ق�ضى به برف�ض طلب التطليق والق�ضاء جمددا
بتطليق امل�ست�أنفة من امل�ست�أنف �ضده للغيبة مع �أمرها ب�إح�صاء العدة ال�شرعية ملثيالتها بدء �صريورة احلكم باتا وحلني خروجها
منها على الوجه ال�شرعي وبالغائه فيما ق�ضى به برف�ض �سكني العدة والق�ضاء جمددا بها مبقدار  4500درهم لكامل فرتة
العدة وبتعديل تاريخ �سريان النفقة الزوجية لتكون بدء من  2020/8/5والزمت امل�ست�أنف �ضده بالر�سوم وامل�صاريف و
 1000درهم اتعابا للمحاماة مع م�صادرة الت�أمني.
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل �ستني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

70392

العدد  13432بتاريخ 2022/1/3

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  9883/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  6186ل�سنة  2021امر اداء  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( 19,641درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :فينيك�س كونكريت برودكت�س (فرع من وايف ال�صناعية (�ش ذ م م)
عنوانه � :إمارة دبي � /شارع ال�شيخ زايد  -منطقة القوز ال�صناعية  / 3بعد اجل�سر الثالث  /بجوار م�صنع اال�سمنت /
هاتف  04-3389868 :فاك�س  - 042212494 :رقم مكاين 2242382079 :
املطلوب �إعالنه  - 1 :فهيم يو�سف للخدمات الفنية � -ش ذ م م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره  19641درهم
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بالإ�ضافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :كري�ستون مينون حما�سبون قانونيون
ال��ع��ن��وان  :مكتب  1502م��ل��ك راج���و م��ي��ن��ون  -اخل��ل��ي��ج ال��ت��ج��اري  -ه��ات��ف :
 04-2762233فاك�س  04-4221680 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية
االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أع�لاه لت�صفية جامبل
للرتفيه �ش ذ م م وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ 2021/8/23
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/8/23وعلى من لديه
�أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على
العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك
خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

70392

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2021-23435

املنذر  :بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�صفته وكيال عن املحامية� /سلمى الكتبي  ،اماراتية حممد مبوجب الوكالة
امل�صدقة امام الكاتب العدل ب�إمارة دبي بتاريخ  2021/5/17باملحرر رقم  2021/1/102800ب�صفتها وكيلة عن بنك
دبي اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2021/1/53035:وعنوانه امارة
دبي  -منطقة القرهود  -بناية القرهود �ستار  -الطابق الثاين مكتب  202متحرك 0544145222
املنذر اليه  :ديبو �سوري�ش �سيفاراجان �سوري�ش كومار  -هندي اجلن�سية  -وعنوانه �إمارة ابوظبي  -منطقة ابوظبي � -شارع
خليفة بالقرب من املاريه مول � -شقة رقم  - 1203متحرك رقم 0555563583
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )16528.07درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )16528.07درهم  ،وحيث ان املنذر قد طالب
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع
املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها
رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

نوع املركبة

لون املركبة

�سنة ال�صنع

2012
ازرق
هايونداي النرتا
15
ابوظبي
13354
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة.
املنذر /احمد حممد عبدالنبي

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ

العدد  13432بتاريخ 2022/1/3

70392

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8777/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/3792امر اداء ،ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( 51379.4درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :سكيل هاند لالعالن � -ش ذ م م
عنوانه  :الإمارات � -إمارة ال�شارقة  -اخلان  -ال�شارقة � -شارع كورني�ش اخلان  -مبنى ا�سا�س � -شقة 504
املطلوب �إعالنهما  -1 :بريك كونك�شن للخدمات الفنية � -ش ذ م م � -صفته  :منفذ �ضده
 - 2في�صل را�شد �سيد حممد را�شد � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره  51379.40درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

العدد  13432بتاريخ 2022/1/3

70540

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1980/2021/208تنفيذ مدين

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/365ن��زاع م��دين ،ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( 35665.20درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :شركة جمموعة الإمارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت)
عنوانه � :إمارة ابوظبي � -شارع حمدان بن حممد  -مبنى �إت�صاالت  -بجانب مارك�س �سبن�سر
املطلوب �إعالنه  - 1 :طاهر حممد نور �أحمد عبداهلل بن ن�سري � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره  35665.20درهم 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

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13432بتاريخ 2022/1/3
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/271570
املنذر  :بنك دبي الإ�سالمي (�ش م ع)
املنذر اليه  :تي ا�س اي للتجارة العامة � -ش ذ م م (جمهول حمل الإقامة)
�صيغة الإعالن بالن�شر
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
�أوال � -سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته ( )140739.96درهم يف خالل املواعيد
القانونية.
ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة
املخت�صة بطلب االذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دبي اال�سالمي (تويوتا يار�س
 لوحة رقم  - 62615خ�صو�صي  -كود � - Rإم��ارة دبي  -موديل ال�صنع )2016وفاء للدين امل�ستحق على املنذر اليه والبالغ قيمته ( )140739.96درهم.

العدد  13432بتاريخ 2022/1/3
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/271594
املنذر  :بنك دبي الإ�سالمي (�ش م ع)
املنذر اليه � :سمر عادل ال�سيد عثمان حممد (جمهول حمل الإقامة)
�صيغة الإعالن بالن�شر
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
�أوال � -سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته ( )24847.75درهم يف خالل املواعيد
القانونية.
ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة
املخت�صة بطلب االذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دبي اال�سالمي (رجن روفر -
لوحة رقم  - 49192خ�صو�صي  -كود � - Mإمارة دبي  -موديل ال�صنع  )2012وفاء
للدين امل�ستحق على املنذر اليه والبالغ قيمته ( )24847.75درهم.

العدد  13432بتاريخ 2022/1/3
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/271617
املنذر  :بنك دبي الإ�سالمي (�ش م ع)
املنذر اليه  :ماجد عبداملجيد عبدالرحمن �صيفي (جمهول حمل الإقامة)
�صيغة الإعالن بالن�شر
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
�أوال � -سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته ( )65273.00درهم يف خالل املواعيد
القانونية.
ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة
املخت�صة بطلب االذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دبي اال�سالمي (جيب جراند
�شريوكي  -لوحة رق��م  - 5846خ�صو�صي  -ك��ود � - Cإم��ارة دب��ي  -موديل ال�صنع
 )2014وفاء للدين امل�ستحق على املنذر اليه والبالغ قيمته ( )65273.00درهم.

70392

الكاتب العدل

الكاتب العدل

70459

املنظورة يف  :دائرة الإ�ستئناف التجارية االوىل رقم 84
مو�ضوع ال��دع��وى � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف ال��دع��وى رق��م  634/2019ع��ق��اري جزئي والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب واملعادة من الطعن رقم  137/2021عقاري.
م�ست�أنف  :عبداللطيف هادف
عنوانه � :إمارة دبي  -الثنية اخلام�سة  -ابراج بحريات  -جمريا  ،كال�سرت  - Tفورت�شن اكزكتيف تاور -
الطابق التا�سع ،مكتب  ، 904مكاين 1335974999
املطلوب �إعالنه � :إكزكتيف هولدينج ليمتد � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
قد ا�ست�أنف القرار  /احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2019/634عقاري جزئي
وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�س املوافق  2022/1/27ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد
وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س ال�شعبة

العدد  13432بتاريخ 2022/1/3

70197

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املدعي عليه � -1 /شفيق احمد كاتينتا بارامبت كونهي �أحمد كوتي
مبا ان املدعي � /سبيع خالد الدوري
وميثله  /نبيه �أحمد بدر
طلب ا�ست�صدار �أم��ر اداء فقد ق��ررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ � 2021/5/11أوال  :بانفاذ
العقد التجاري املربم بني املدعي واملدعي عليه االول.
ثانيا  :بالزام املدعي عليه االول بان ي�ؤدي اىل املدعي مبلغ  600,000درهم (�ستمائة الف درهما)
م��ع الفائدة القانونية ب��واق��ع � %5سنويا م��ن ت��اري��خ املطالبة وحتى مت��ام ال�سداد  ،م��ع الزامه
بالر�سوم وامل�صاريف وبرف�ض ما زاد عن ذلك من طلبات.
ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

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

ا�سم ال�شركة  :جامبل للرتفيه �ش ذ م م
العنوان  :حمل ملك ا�سومال للعقارات  -الرب�شاء االوىل  -ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية
حم��دودة  ،رق��م الرخ�صة  774144 :رق��م القيد بال�سجل التجاري 1265408 :
مبوجب ه��ذا تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بدبي ب���أن��ه ق��د مت الت�أ�شري يف ال�سجل
التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة امل��ذك��ورة �أع�ل�اه  ،وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي
بتاريخ  2021/8/23واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/8/23
وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني كري�ستون مينون
حما�سبون قانونيون العنوان  :مكتب  1502ملك راجو مينون  -اخلليج التجاري -
هاتف  04-2762233 :فاك�س  04-4221680 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  13432بتاريخ 2022/1/3
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  4499/2021/16جتاري جزئي

70197

املنظورة يف  :دائرة �إدارة الدعوى الرابعة رقم 403
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهما ب�سداد مبلغ وق��دره  151,000درهم (مائة وواح��د وخم�سون الف درهما) بالإ�ضافة اىل ما
ي�ستحق من قيمة ا�ستثمار �شهرية على النحو املتفق عليه بواقع  14000درهم وذلك حتى تاريخ الت�سليم الفعلي للمحل  ،بالإ�ضافة اىل الفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام  ،مع الزام املدعي عليهما بت�سليم املدعي املحل التجاري مو�ضوع الدعوى باحلالة
التي مت ا�ستالمه بها بكافة حمتوياته املادية واملعنوية
املدعى  :حمود احمد حمود يحى العجمي
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري � -شارع الأبراج  -باي �سكوير  -بناية رقم  - 12الطابق الثالث  -مكتب رقم 303/304
 �صندوق بريد  233066رقم مكاين 2687286633املطلوب �إعالنه  - 1 :حممد فهد حممد م�صطفى ماداال � -صفته  :مدعى عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما ب�سداد مبلغ وقدره  151,000درهم (مائة وواحد وخم�سون
الف درهما) بالإ�ضافة اىل ما ي�ستحق من قيمة ا�ستثمار �شهرية على النحو املتفق عليه بواقع  14000درهم وذلك حتى تاريخ الت�سليم الفعلي
للمحل  ،بالإ�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام  ،مع الزام املدعي عليهما بت�سليم املدعي املحل
التجاري مو�ضوع الدعوى باحلالة التي مت ا�ستالمه بها بكافة حمتوياته املادية واملعنوية
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2022/1/6ال�ساعة � 9.00صباحا 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.
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للإقت�صاد وال�سياحة
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رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

لون املركبة

�سنة ال�صنع

2019
ا�سود
لكز�س اي ا�س 350
B
عجمان
60899
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة.
املنذر /احمد حممد عبدالنبي

الكاتب العدل

حماكم دبي االبتدائية
70197

املنذر  :بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�صفته وكيال عن املحامية� /سلمى الكتبي  ،اماراتية حممد مبوجب الوكالة
امل�صدقة امام الكاتب العدل ب�إمارة دبي بتاريخ  2021/5/17باملحرر رقم  2021/1/102800ب�صفتها وكيلة عن بنك
دبي اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2021/1/53035:وعنوانه امارة
دبي  -منطقة القرهود  -بناية القرهود �ستار  -الطابق الثاين مكتب  202متحرك 0544145222
املنذر اليه � /سميه �سامل م�صبح احلبي�شي الكندي � -إماراتية اجلن�سية  -وعنوانه �إم��ارة عجمان  -منطقة اجلرف � -شارع
اجلرف  -فيال  -متحرك رقم 0503846801
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )170498درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )170498درهم  ،وحيث ان املنذر قد طالب
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع
املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها
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حمكمة التنفيذ

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2021-23074

نوع املركبة
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�إىل املحكوم عليه � :شركة حممد ابو عا�صي لتجارة اال�صباغ  -ذ م م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ حممد هالل مياه ا�شرف علي
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  10040درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

بناء على طلب املحكوم له  /عبداهلل ا�سماعيل عبداهلل ا�سماعيل احلمادي اجلن�سية /الإمارات
العربية املتحدة  -اىل املحكوم عليه � /سعيد جمعه وليد �سعيد �آل علي  -اجلن�سية  /الإمارات
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة .ليكن معلوما ل��دي��ك ب���ان حمكمة را����س اخل��ي��م��ة ق��د ا���ص��درت بحقك حكما
بتاريخ  2020/2/6يف الق�ضية ( )16/2020جت��اري جزئي بالزامك بدفع مبلغ وقدره
 81049.66درهما �شامال الر�سوم وامل�صاريف  ،ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ
حكم و�سجل بالرقم امل�شار اعاله  ،ف�أنت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل  15يوم التايل للتبليغ
ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك االجراءات القانونية املنا�سبة لتنفيذ احلكم
 ,والر�سوم املرتبة عليك.
املالحظات  :الإمارات  /ابوظبي /العني  -حي رملة زاخر � -شارع رقم  - 28منزل  /رقم 18
ق�سم التنفيذ  /مرمي النقبي
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70540
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اخطار دفع بالن�شر
رقم امللف  2021/1089تنفيذ جتاري

70535

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية � -شركة حممد ابو عا�صي لتجارة اال�صباغ  -ذ م م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2021 /0002512عمايل (جزئي)
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حمكمة التنفيذ
70408

اعالن مبوعد جل�سة �إدارة دعوى بالن�شر
يف الدعوى  2021/484احوال �شخ�صية

بناء على طلب مدعى � /سمر فريد عبدال�ستار عبدالواحد ح��م��اده -
اجلن�سية  /م�صر
اىل مدعى عليه  /احمد حممد املغربي على اجلندي  -اجلن�سية  /م�صر
ف�أنت مكلف باحل�ضور امام حمكمة اال�سرة يف ر�أ�س اخليمة �شخ�صية او
بوا�سطة وكيل معتمد عنك يف ال�ساعة  9.00من ي��وم االثنني املوافق
 2022/1/3لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع
 ،ويف حالة تخلفك عن احل�ضور او ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد ف�إن
املحكمة �ستبا�شر الدعوى غيابيا.
مدير دعوى  /حممود فائق طيال
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70519

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  9407/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/6715امر اداء  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( 21903درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :شركة م��ودرن لتجارة م��واد البناء  -عنوانه  :الإم���ارات � -إم��ارة دب��ي  -منطقة اخلليج
التجاري  -دبي � -شارع اخلليج التجاري  - 1فيجن تاور  - 17مكتب ح�سني لوتاه
املطلوب �إعالنه  - 1 :مقاوالت االنظمة التنفيذية احلديثة  -م�سك (�ش ذ م م) � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
 21903درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �شاملة الر�سوم وامل�صاريف.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
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يعلم الكثريون بوجوب تنظيف الأ�سنان
مرتني يف اليوم ،وملدة دقيقتني على الأقل
يف كل مرة ،للحفاظ على �صحة الأ�سنان
والفم.
وي��ب��ال��غ البع�ض يف تقدير امل���دة التي
ي�ستغرقها تنظيف الأ�سنان ،ومع ذلك،
ه��ن��اك ب��ع�����ض الأدل�����ة ع��ل��ى �أن����ه حتى
دقيقتني من تنظيف الأ�سنان بالفر�شاة
قد ال تكون كافية.

26

الهدف هو تقليل �أكرب قدر ممكن من البالك امليكروبي على كل �سن

هل يكفي تنظيف �أ�سنانك ملدة دقيقتني يف كل مرة؟ � ..إليك ما تثبته الأدلة

ووفقا للأبحاث ،ف�إن �أف�ضل النتائج لإزالة �أكرب
قدر ممكن من اللويحة ال�سنية( ،املعروفة �أي�ضا
ب�أ�سماء البالك امليكروبي �أو البيوفيلم الفموي
�أو البيوفيلم ال�سني �أو بيوفيلم لوحة الأ�سنان �أو
بيوفيلم البالك البكتريية) ،ميكن حتقيقها يف
ثالث �إىل �أربع دقائق.
هل هذا يعني �أننا يجب �أن ن�ضاعف وقت
تنظيف الأ�سنان بالفر�شاة؟
بد�أ �أطباء الأ�سنان يف التو�صية ب�ضرورة تنظيف
�أ�سناننا ملدة دقيقتني يف ال�سبعينيات ،وبعد ذلك،
ال�ستخدام فر�شاة �أ�سنان ذات �شعريات ناعمة.
ومع ذل��ك ،ف���إن الإجماع اليوم يعتمد يف الغالب
على الدرا�سات املن�شورة منذ الت�سعينيات ،والتي
نظرت يف �أوق��ات وتقنيات الفر�شاة ون��وع فر�شاة
الأ�سنان.
و�أظ����ه����رت ه����ذه ال����درا�����س����ات �أن دق��ي��ق��ت�ين من
التنظيف بالفر�شاة �أدت �إىل تقليل اللويحات
ال�سنية ب�شكل جيد (ولكن لي�س ممتازا) .ولكن
على الرغم من �أن التنظيف بالفر�شاة ملدة تزيد
عن دقيقتني يزيل املزيد من اللويحات ال�سنية،
فال ي��زال هناك نق�ص يف الأب��ح��اث التي تدر�س
ما �إذا كان ا�ستخدام الفر�شاة لأكرث من دقيقتني
مرتبطا ب�صحة الفم على املدى الطويل مقارنة
بدقيقتني.

وبناء على ما نعرفه عن �أ�ضرار فرط منو البالك
امليكروبي ،فمن املحتمل �أن �إزال��ة املزيد منه يف
كل م��رة نقوم فيها بتنظيف الأ�سنان بالفر�شاة
يرتبط بتح�سني �صحة الفم.
وم���ن امل��ه��م �أي�����ض��ا م�لاح��ظ��ة �أن ه���ذا النق�ص يف
الأدلة يرجع �إىل �صعوبة �إجراء الدرا�سات طويلة
املدى.
وعندما نقوم بتنظيف �أ�سناننا ،ف�إننا نفعل ذلك
ب��ه��دف رئي�سي ه��و �إزال����ة امل��ي��ك��روب��ات ،املعروفة
با�سم اللويحة ال�سنية من �أ�سطح الأ�سنان .وهذه
اللويحة عبارة عن تراكم للبكترييا والفطريات
والفريو�سات التي تعي�ش معا يف جمتمع يُعرف
ب��ا���س��م ال��غ�����ش��اء احل��ي��وي امل��ي��ك��روب��ي .والأغ�شية
احليوية �شديدة اللزوجة وال ميكن �إزالتها �إال
بالفر�شاة.
وميكن للعديد من الأ�شياء �أن ت�سهل منو هذه
امل��ي��ك��روب��ات ،مب��ا يف ذل���ك امل��ن��اط��ق اخل�شنة على
�سطح ال�����س��ن (م��ث��ل بع�ض احل�����ش��وات)� ،أو عدم
القدرة على الو�صول �إىل مناطق معينة بفر�شاة
الأ�سنان (مثل امل�سافات بني الأ�سنان)� ،أو ا�ستخدام
تقومي الأ�سنان.
ويف ال���واق���ع ،تنمو الأغ�����ش��ي��ة احل��ي��وي��ة للويحاة
ال�����س��ن��ي��ة ع��ل��ى �أ���س��ن��ان��ن��ا يف غ�����ض��ون ���س��اع��ات من
تنظيف الأ�سنان بالفر�شاة ،ولهذا ال�سبب نن�صح
بتنظيف �أ�سناننا بالفر�شاة مرتني يوميا.

وقد ي�ؤدي عدم تنظيف �أ�سناننا بالفر�شاة ب�شكل
�صحيح �أو لفرتة طويلة �إىل م�ستويات �أعلى من
اللويحة ال�سنية ،م��ا ق��د ي����ؤدي يف النهاية �إىل
تن�شيط اال�ستجابة املناعية للج�سم ،ما ي�سبب يف
النهاية حاالت مثل التهاب اللثة.
وع�����ادة م���ا ي��ك��ون االل��ت��ه��اب غ�ي�ر م������ؤمل ،ولكنه
غالبا ما ي�سبب نزيفا للثة عند تنظيف الأ�سنان

بالفر�شاة ورائحة الفم الكريهة يف بع�ض الأحيان .وت�شري الأدل��ة احلالية �إىل �أن ق�ضاء املزيد من
وميكن �أن ت�سبب الأغ�شية احليوية �أي�ضا ت�سو�س ال��وق��ت يف تنظيف الأ���س��ن��ان ،م��ا ي�صل �إىل �أربع
دقائق يف كل مرة تقوم فيها بالتنظيف بالفر�شاة،
الأ�سنان.
ي�ؤدي �إىل تنظيف �أ�سنانك.
ويعني وق��ت التنظيف الطويل ه��ذا �أن��ه ميكننا
التقنية املنا�سبة
الهدف من تنظيف �أ�سناننا هو تقليل �أكرب قدر تنظيف �أ�سناننا ب�شكل �أكرث فعالية والو�صول �إىل
تلك الأماكن التي ي�صعب الو�صول �إليها.
ممكن من البالك امليكروبي على كل �سن.
لكن احر�ص على عدم ا�ستخدام الفر�شاة كثريا
(مثل �أكرث من مرتني يف اليوم) وجتنب التنظيف
بالفر�شاة ب��ق��وة �أو ا�ستخدام معاجني الأ�سنان
والفر�ش الكا�شطة ،لأن ذلك قد يت�سبب �أي�ضا يف
تلف �أ�سناننا ولثتنا ،خا�صة عند ا�ستخدام فر�شاة
�أ�سنان ذات �شعريات �صلبة �أو معاجني الأ�سنان
الكا�شطة.
وه��ن��اك العديد م��ن تقنيات التفري�ش املختلفة
التي ميكنك ا�ستخدامها لتنظيف �أ�سنانك ب�شكل
�صحيح .ومن بني �أكرث الأ�ساليب املو�صى بها هي
التنظيف عند وحت��ت خ��ط اللثة ،املنطقة التي
تت�شكل فيها اللويحات ال�سنية �أوال ومن املرجح
�أن ت�سبب االلتهاب.
وي��ج��ب �أن ت��ن��ظ��ف �أ���س��ن��ان��ك دائ���م���ا با�ستخدام
الفر�شاة اللطيفة حتى ال نتلف الأن�سجة الرخوة
وال�صلبة يف الفم.
وميكن �أن ت���ؤث��ر العديد م��ن العوامل على نوع
التقنية �أو الفر�شاة ومعجون الأ�سنان �أو اخليط

ال��ذي ت�ستخدمه .على �سبيل املثال ،الأ�شخا�ص
الذين �أ�ضروا ب�أ�سطح �أ�سنانهم من �شرب الكثري
من امل�شروبات احلم�ضية قد تكون لديهم �أ�سنان
�أ�ضعف.
وقد يعني هذا �أنهم �أكرث عر�ضة ملزيد من تلف
الأ�سنان �إذا ا�ستخدموا معاجني �أ�سنان كا�شطة
و���ش��ع�يرات �أك��ث�ر ���ص�لاب��ة يف ف��ر���ش��اة الأ�سنان.
ولذلك ين�صح با�ست�شارة طبيب الأ�سنان ملعرفة
ما يجب عليك ا�ستخدامه لتنظيف الأ�سنان.
ويُن�صح �أي�ضا بالتنظيف ب�ين الأ���س��ن��ان ،والذي
يعرفه معظمنا بب�ساطة با�سم التنظيف باخليط،
جنبا �إىل جنب م��ع تنظيف �أ�سناننا بالفر�شاة،
ح��ي��ث وج����دت ال���درا����س���ات �أن ت�����س��و���س الأ�سنان
وال��ت��ه��اب ال��ل��ث��ة مي��ك��ن احل���د منهما با�ستخدام
اخليط.
والطريقة الأكرث فاعلية للتنظيف باخليط هي
حت��ري��ك اخل��ي��ط ب�ين اللثة والأ���س��ن��ان و�إم�ساكه
بقوة �ضد ال�سن ،بحيث يح�ضنه اخليط ،وفرك
�سطح ال�سن بحركة لطيفة لأعلى ولأ�سفل ،مع
التقدم برفق حتت خط اللثة.وعلى الرغم من
�أننا قد اعتدنا على الن�صيحة التي مفادها �أنه
يجب علينا تنظيف �أ�سناننا مرتني يوميا ملدة
دقيقتني يف ك��ل م��رة ،فمن املهم �أن نركز �أي�ضا
على ا�ستخدام التقنية املنا�سبة للت�أكد من �أننا
نقوم بتنظيف �أ�سناننا جيدا وب�شكل �صحيح.

عامل نف�س ي�شرح ملاذا ن�ستيقظ يف الثالثة �صباحا ونتحدث عن خماوفنا!

غالبا ما تكون الأفكار م�ؤملة وعقابية ،والالفت للنظر �أن هذه املخاوف تتبخر يف و�ضح النهار ،ما يثبت �أن التفكري يف الثالثة �صباحا
كان غري عقالين وغري منتج على الإطالق.
ويك�شف غريغ موراي� ،أ�ستاذ ومدير مركز ال�صحة العقلية ،يف جامعة �سوينبورن للتكنولوجيا ،والباحث يف علم النف�س واملزاج
والنوم والنظام اليومي (ال�ساعة الداخلية التي تنظم النوم) ،ما يقوله البحث حول ما يحدث يف ج�سدك يف الثالثة �صباحا.
يف ن��وم الليل ال��ع��ادي ،ت�صل بيولوجيا الأع�صاب لدينا �إىل
نقطة حتول يف حوايل ال�ساعة الثالثة �أو الرابعة �صباحا.
وت��ب��د�أ درج���ة ح���رارة اجل�سم الأ�سا�سية يف االرت��ف��اع ،ويقل
ال��داف��ع �إىل ال��ن��وم (لأن ل��دي��ن��ا ف�ت�رة ط��وي��ل��ة م��ن النوم)،
ويبلغ �إفراز امليالتونني (هرمون النوم) ذروته ،وم�ستويات
الكورتيزول (ه��رم��ون التوتر) ت���زداد م��ع ا�ستعداد اجل�سم
لذلك.
ومن الالفت للنظر �أن كل هذا الن�شاط يحدث ب�شكل م�ستقل

عن �إ�شارات من البيئة مثل �ضوء الفجر  -قررت الطبيعة
منذ فرتة طويلة �أن �شروق ال�شم�س وغروبها مهمان للغاية
بحيث يجب التنب�ؤ بهما (ومن ثم النظام اليومي).
ون�ستيقظ يف ال��واق��ع ع��دة م��رات كل ليلة ،وال��ن��وم اخلفيف
�أك�ثر �شيوعا يف الن�صف ال��ث��اين م��ن الليل .وعندما يكون
النوم جيدا بالن�سبة لنا ،ف�إننا بب�ساطة غري مدركني لهذه
اال�ستيقاظ .ولكن� ،أ�ضف القليل من التوتر وهناك فر�صة
جيدة �أن ي�صبح اال�ستيقاظ حالة مدركة متاما للذات.

ولي�س من امل�ستغرب �أن يكون هناك دليل على �أن الوباء عامل
�ضغط مزعج للنوم .لذا� ،إذا كنت تواجه ا�ستيقاظا يف الثالثة
�صباحا يف الوقت احلايل ،ف�أنت بالت�أكيد ل�ست وحدك.
وي�ؤثر الإجهاد �أي�ضا على النوم يف حالة الأرق ،حيث ي�صبح
النا�س متيقظني للغاية ب�ش�أن اال�ستيقاظ.
وميكن للمخاوف ب�ش�أن اال�ستيقاظ عندما "ينبغي" �أن يكون
ال�شخ�ص نائما� ،أن تدفع ال�شخ�ص �إىل اليقظة القلقة كلما
مر مبرحلة نوم خفيفة.
و�إذا كان هذا يبدو مثلك ،فاعلم �أن الأرق ي�ستجيب جيدا
للعالج النف�سي ب��ال��ع�لاج ال�سلوكي امل��ع��ريف .وه��ن��اك �أي�ضا
ارتباط قوي بني النوم واالكتئاب ،لذلك من املهم التحدث
�إىل طبيبك �إذا كان لديك �أي خماوف ب�ش�أن نومك.
وي���ق���ول م�����وراي "مازحا" �إن ال�����ش��يء ال��وح��ي��د اجل��ي��د يف
اال�ستيقاظ يف الثالثة �صباحا ،هو �أنه يعطينا جميعا مثاال
حيا على التهويل.
ويف ه���ذا ال���وق���ت ت��ق��ري��ب��ا م���ن دورة ال���ن���وم ،ن��ح��ن يف �أدن���ى
م�ستوياتنا اجل�سدية واملعرفية .ومن وجهة نظر الطبيعة،
من املفرت�ض �أن يكون هذا وقتا للتعايف اجل�سدي والعاطفي،
لذلك من املفهوم �أن مواردنا الداخلية منخف�ضة.
لكننا نفتقر �أي�ضا �إىل امل��وارد الأخ��رى يف منت�صف الليل -
ال��رواب��ط االجتماعية والأ���ص��ول الثقافية وجميع مهارات
الت�أقلم ل�شخ�ص بالغ غري متوفرة يف هذا الوقت.
ومع عدم وجود �أي من مهاراتنا الب�شرية ور�أ�س املالُ ،نرتك
وحدنا يف الظالم ب�أفكارنا .لذا يكون العقل على حق جزئيا
عندما يخل�ص �إىل �أن امل�شكالت غري قابلة للحل.
ومب��ج��رد ���ش��روق ال�����ش��م�����س ،ن�ستمع �إىل ال���رادي���و ،وتو�ضع
م�شاكلنا يف الثالثة �صباحا يف ن�صابها.
وتقول احلقيقة �إن �أذهاننا ال تبحث حقا عن حل يف الثالثة
�صباحا .وقد نعتقد �أننا نحل م�شكلة من خالل العمل عقليا
على امل�شكالت يف هذه ال�ساعة ،لكن هذا لي�س يف احلقيقة

حل م�شكلة؛ �إنها م�شكلة التو�أم ال�شرير حلل امل�شكلة  -القلق،
وهو حتديد امل�شكلة ،والتفكري يف �أ�سو�أ نتيجة ممكنة و�إهمال
امل����وارد ال��ت��ي �سن�ستخدمها يف ح��ال��ة ح���دوث النتيجة غري
املف�ضلة بالفعل.
هل الحظت �أن �أفكار الثالثة �صباحا �شديدة الرتكيز
على الذات؟
يف الظالم الهادئ ،من ال�سهل االن��زالق دون علم �إىل حالة

من التمركز حول الذات .ومن خالل الدوران حول مفهوم
"�أنا" ،ميكننا توليد م�شاعر م�ؤملة تبدو متخلفة مثل ال�شعور
بالذنب �أو الندم� .أو نحول �أفكارنا املتعبة �إىل امل�ستقبل غري
امل�ؤكد دائما ،ما يولد خم��اوف ال �أ�سا�س لها .ومن املهم �أن
تقنع نف�سك خالل �ساعات النهار �أنك تريد جتنب التفكري
الكارثي .ولأ�سباب وجيهة ال تقلق .اال�ستيقاظ والقلق يف
الثالثة �صباحا �أمر مفهوم للغاية و�إن�ساين للغاية .ولكن يف
ر�أي الباحث ،لي�ست عادة جيدة للدخول فيها.
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م�شاعرنا الكبرية نحوه جتعلنا ال نتخلى عنه

تانيا ق�سي�س :كل �أعمايل
فيها �شيء مني
تعي�ش (ال�سوبرانو) اللبنانية تانيا ق�سي�س فرتة من الن�شاط الفني،
فهي طرحت قبل نحو �شهر �أغنيتني جديدتني و�س ُت ْت ِبعهما يف

27

َ
أنفا�سها وق ّر ْ
ْ
االنطالق جمدد ًا يف م�سريتها
رت
مرحلة �أخرى بعملني جديدين �أي�ض ًا ،ويبدو �أنها
ا�ستعادت � َ
الفنية.
ق�سي�س ،التي مت�ضي غالبية وقتها يف اال�ستوديو ،ر�أت يف خالل هذا احلوار �أن الظروف � ّأخرت
�إ�صدارها للأغنيات التي كانت حت�ضرها ،ما جعلها ترتاكم ،ما دفعها �إىل �أن تتخذ قرارها مبحاولة
�إ�صدارها ب�شكل متتال ،الفتة �إىل �أن الأغنيات التي �أ�صدرتها لي�ست وطنية بقدر ما تتحدث عن
فل�سفة احلياة ،يف حني ما �ستطرحه قريب ًا �سيكون رومان�سي ًا.
وفيما اعتربت �أن احلب هو ال�شيء الوحيد الذي يجعلنا ن�ستمر يف هذه احلياة ،و�أنه مبثابة وقود
حلياتنا� ،أكدت �أنها و�إن كانت فنانة ،ف�إنها مثل كل النا�س( ،ع�شنا ق�ص�ص حب عميقة و�أخرى � ّ
أقل
عمق ًا ومررنا بتجارب ،لكن احلياة ف ّرقت بيننا لأ�سباب خمتلفة).
• �أ�����ص����درتِ �أغ��ن��ي�� ًة من
دون ك����ل����ام و�أخ�����������رى
ب���ع���ن���وان (ن�����اف�����ذة على
�����ص����ب����اح ج�����دي�����د) كيف
تتحدّثني عنهما؟
 �آخ���ر �أع��م��ايل ك��ان��ت �أغنيةب��������دون �����ص����وت وا�ستخدمت
�صوتي ك�آلة مو�سيقية و�أ�صدرتها
مبنا�سبة م���رور ع���ام ع��ل��ى انفجار
ب�����ي�����روت ،وه��������ي ب�����ع�����ن�����وان (MI
 )SENTIوت����ع����ن����ي باللغة
الإيطالية هل ت�سمعني ،وحتكي
م��ا نفكر ب��ه ونعي�شه ونتذكره
من تلك املرحلة .فمث ً
ال ،كلما
�أدخ����ل بيتي �أ�ستعيد ذكريات
تلك اللحظة والأ����ض���رار التي
حلقت به جراء االنفجار.
والأغنية من النوع الكال�سيكي
و�سجل ُتها بطريقة �أورك�سرتالية،
ّ
وه���ي حت��ك��ي ع��ن ال���دوام���ة التي
يعي�شها العامل كله حالياً يف زمن
(ك����ورون����ا) .وال��ر���س��ال��ة م��ن��ه��ا �أننا
نحتاج �إىل خطوة واحدة للخروج من
هذه الدوامة ،ولكن الأم��ر يحتاج اىل

جر�أ ٍة كي ننجح يف ذلك.
وقمنا بت�صويرها بطريقة الفيديو كليب بني طرابل�س والغابة يف عكار.
العمل خا�ص ج��داً ولي�س جتارياً و�أ�سا�سه الفكرة ،وهي من �أحل��ان و�إخراج
طوين كرم الذي �سبق �أن تعاونت معه يف �أغنية (زمن).
ُ
أ�صدرت �أغنية ثانية بعنوان (نافذة على �صباح جديد) ،وهي بالتعاون
كما �
مع طوين كرم �أي�ضاً وقمنا بتنفيذها خالل (كورونا) ،وحاولنا من خاللها
�أن نط ّل على كيف �ستكون احلياه بعد الأزمة.
• ملاذا اخرتتِ �أن تقدّمي �أغني ًة من دون كالم خ�صي�صاً لبريوت؟
 كلنا غ ّنينا ملدينة ب�يروت ،ولكنني �أحببتُ �أن �أت��ن��اول املو�ضوع من زاوية�شخ�صية ترتبط ب��ال��روح وال��ع��واط��ف ،وح��اول��تُ من خ�لال �صوتي �أن �أنقل
�أحا�سي�سي من دون كلمات.
ُ
أ�صدرت الأغنية (رميكي�س) مع مو�سيقى �إلكرتونية وهي حتكي كل ما
وقد �
ً
نعي�شه يف لبنان .كما �ص ّو ُ
رت (كليب) خا�صا بها يف ب�يروت .والر�سالة وراء
الأغنية �أن الذكريات هي الأ�شياء الوحيدة التي ترافقنا يف حياتنا.
• وهل و�صلتْ الأغنية بطريقة �أف�ضل؟
 هي لي�ست �أغنية .و�أعتقد �أنها كانت �أف�ضل طريقة لإي�صال فكرتي .كمايفرت�ض �أن �أطلق خالل الأ�سابيع املقبلة �أغنية بعنوان (كم مرة) ،من كلمات
و�أحلان وتوزيع مايك ما�سي .الأغنية رومان�سية حتكي عن احلبيب والتخلي
عنه ثم العودة �إليه �أكرث من مرة.
الأغنية ت�شبه عالقتنا بلبنان ،فنحن نحبه ومتعلقون به ،ولكن يف الوقت
ذاته ،ف�إن الأو�ضاع التي نعي�شها جتعلنا نقول ليتنا نغادره ،ولكن م�شاعرنا
الكبرية نحوه جتعلنا ال نتخلى عنه.
وم��ن بعدها� ،س�أطرح �أغنية جديدة من كلمات و�أحل���ان ط��وين ك��رم ،وهي
رومان�سية فيها الكثري م��ن ال��ف��رح ،ورمب���ا �أ���ص��دره��ا بحلول ب��داي��ة العام

اجلديد.
• من الوا�ضح �أن��ك تعي�شني مرحلة الفتة من الن�شاط بعد ف�ترة من
اجلمود؟
 كنت � ّأح�ضر للأغنيات منذ فرتة وب�سبب الظروف َت�أَ َّخ َرتْ و َت َرا َك َمتْ  ،و�أنا
�أحاول �إ�صدارها ب�شكل متتال ،وحان الوقت كي ترى النور.
• ملاذا اخرتتِ �أن تكون �أعمالك اجلديدة من ّوعة بني الأغنيات الوطنية
والرومان�سية؟
 الأغنيات لي�ست وطنية بقدر ما تتحدث عن فل�سفة احلياة� ،أما الأغنياتاملقبلة فكلها رومان�سية.
• وما الذي َت َغيرَّ َ مبا �أن الأو�ضاع مل تتغيرّ ؟
 احلب هو ال�شيء الوحيد الذي يجعلنا ن�ستمر يف هذه احلياة ،فهو مبثابةوقود حلياتنا .ومهما مررنا بظروف �صعبة وم�شاكل ،من امله ّم �أن يبقى �إىل
جانبنا �شخ�ص نحبه ويحبنا و�أ�شخا�ص نحبهم ويحبوننا كي نتمكن من
اال�ستمرار يف احلياة وكي ال ن�شعر ب�أننا لوحدنا .احلب مهم جداً و�أ�شعر ب�أنه
الأه ّم يف هذا الزمن الذي نعي�شه.
• وهل ترتبط الأغنيات بحالة عاطفية �شخ�صية تعي�شينها؟
 طبعاً� ،أنا مثل كل النا�س .كلنا ع�شنا ق�ص�ص حب عميقة و�أخرى �أق ّل عمقاًومررنا بتجارب ،لكن احلياة ف ّرقت بيننا لأ�سباب خمتلفة .كل �أعمايل فيها
�شيء مني.
• وهل بال�ضرورة �أن ترتبط �أغنياتك بحياتك ال�شخ�صية؟
 �أبداً ،ولكن ما دمتُ �أعي�ش يف جمتمع لديّ فيه �أهل ونا�س و�أ�صدقاء ،ميكن�أن �أحكي ق�ص�صهم من خالل �أعمايل .لكن لي�س بال�ضرورة �أن تكون املوا�ضيع
التي �أغنيها مرتبطة بي مبا�شرة ،ف�أنا ال �أحكي عن نف�سي فقط يف �أغنياتي،
بل �أنقل هموم النا�س و�أحالمهم و�أفراحهم و�أحزانهم لأنني واحدة منهم.

�أحمد مكي يوا�صل ت�صوير اجلزء �أحمد حالوة :انتهى من (اجلواهرجى)
ويوا�صل ت�صوير "مخ يف الثالجة"
ال�ساد�س من (الكبري �أوي)
وا�صل النجم �أحمد مكي ،ت�صوير �أحداث
م�سل�سله اجلديد الكبري �أوي يف ن�سخته
ال�ساد�سة ،والتي �سيتم عر�ضها يف �شهر
رم�ضان املقبل.
وق���ال م�صدر مطلع� ،إن العمل �سيكون
ذو طبيعة خا�صة حول �شخ�صية الكبري
�أوي ال��ذي يج�سدها مكي حيث �ستدخل
يف ال��ع��دي��د م��ن ال�����ص��راع��ات الكوميدية
اجلديدة ،والتي �ستحمل مفاج�آت كثرية
خالل الأحداث.

وي�صور مكي وباقي فريق عمل م�سل�سله
اجلديد يف احلي الريفي مبدينة الإنتاج
الإع�لام��ي على �أن ي��ق��وم بالت�صوير يف
ع��دد من اللوكي�شانات اخلارجية خالل
ال��ف�ترة امل��ق��ب��ل��ة ،حم���اوال �أن ينتهي من
ت�صويره قبل �شهر رم�ضان القادم.
وي�شارك فى بطولة "الكبري �أوى" نف�س
جن��وم الأج����زاء ال�سابقة ،منهم بيومى
ف����ؤاد وه�����ش��ام �إ�سماعيل وحم��م��د �سالم،
الوجه اجلديد رحمة �أحمد ،وعدد كبري

م��ن ال��ف��ن��ان�ين ،ت���أل��ي��ف م�صطفى �صقر،
و�إن��ت��اج �شركة �سيرنجى ،و�إخ����راج �أحمد
اجلندى.
ي�شار �إىل �أن �أحمد مكى �شارك باجلزء
الثانى من م�سل�سل "االختيار" ،مب�شاركة
النجم ك��رمي عبد ال��ع��زي��ز ،حيث ج�سد
مكى �شخ�صية �ضابط ال�شرطة يو�سف
ال���رف���اع���ى ،وال���ع���م���ل م���ن ت����أل���ي���ف هانى
�سرحان ،و�إنتاج �شركة �سيرنجى ،و�إخراج
بيرت ميمى.

يوا�صل الفنان �أحمد حالوة حاليا ت�صوير م�شاهده يف فيلم "مخ يف الثالجة" ،الفتا �إىل
�أنه مت االنتهاء من نحو  50%من م�شاهد العمل ،ومن املقرر �أن يتم االنتهاء منها ال�شهر
املقبل ،معربا عن �أمله يف �أن يحظى الفيلم ر�ضا وا�ستح�سان اجلمهور ،وخا�صة �أن �أحداثه
تدور يف �إطار اجتماعي مليء بالكوميديا والفانتازيا.
و�أ�شار �أحمد ح�لاوة -يف ت�صريح لوكالة �أنباء ال�شرق الأو�سط� -إىل �أن الفيلم من ت�أليف
و�إخراج و�إنتاج طارق عبد املعطي ،وبطولة حممد طعيمة ،منة ف�ضايل ،و�إبراهيم ال�سمان،
وجمموعة كبرية من الفنانني ،ومل ت�ستقر جهة الإنتاج على موعد طرحه بدور العر�ض
ال�سينمائي ح��ت��ى الآن.ول���ف���ت �إىل �أن���ه ي��وا���ص��ل ك��ذل��ك ح��ال��ي��ا ت�صوير م�����ش��اه��ده يف فيلم
"اجلواهرجي" واملقرر �أن ينتهي منها قريبا ،مو�ضحا �أنه يج�سد خالل �أحداثه دور والد
الفنانة منى زكي التى جت�سد دور زوجة الفنان حممد هنيدي ،م�شريا �إىل �أنه مل يرتد يف
املوافقة على امل�شاركة يف الفيلم وخا�صة �أن دوره كوميدي بالدرجة الأوىل ،ويعد الفيلم �أول
تعاون بني حممد هنيدي ومنى زكي بعد ما يقرب من  23عاما ،منذ �أن قدما �سويا فيلم

"�صعيدي يف اجلامعة الأمريكية".ونوه ب�أن فيلم "اجلواهرجي" من تأليف عمر طاهر،
و�إخ��راج إ�سالم خ�يرى ،وبطولة كل من الفنانني حممد هنيدي ،منى زك��ي ،لبلبة�،آ�سر
يا�سني� ،أحمد ال�سعدين،رمي م�صطفى،عارفة عبد الر�سول وتارا عماد ،وتدور �أحداثه يف
�إطار اجتماعي كوميدي.وعن ر�أيه فى جتربة امل�سل�سالت الق�صرية ال�سباعية واخلما�سية
وذات احللقة الواحدة بعد م�شاركته فى عدد منها م�ؤخرا� ،أبدى �أحمد حالوة تعجبه من
ا�ستغراب البع�ض لتلك النوعية من امل�سل�سالت وو�صفها ب�أنها جديدة،على الرغم من �أن
هذه النوعية من امل�سل�سالت قدمية و�سبق تقدميها لفرتات طويلة يف املا�ضي ،م�ضيفا:
"تلك النوعية من الأعمال الدرامية لي�ست بدعة وكل دول العامل لديها تلك النوعية من
امل�سل�سالت".و�أ�شار �إىل �أن امل�سل�سالت الق�صرية جنحت يف الفرتة الأخ�يرة ب�سبب �إقبال
اجلمهور عليها ،الفتا �إىل �أنه يف وقت من الأوقات كان الإقبال ب�شكل �أكرب على امل�سل�سالت
التي تدور �أحداثها يف  30حلقة ،وبالتايل جناح �أي نوعية من الأعمال الدرامية الق�صرية
�أو الطويلة يتوقف على العر�ض والطلب.
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كم �ساعة يحتاج الإن�سان للنوم؟
�أظ���������ه���������رت ن�����ت�����ائ�����ج درا����������س���������ة �أج�������رت�������ه�������ا �����ش����رك����ة
 Rambler&Coيف رو�سيا� ،أن  60باملئة من
مواطني رو�سيا يحتاجون �إىل � 8-7ساعات من النوم
لي�شعروا ب���ال���راح���ة.و�أن  45باملئة ي�شكون م��ن قلة
النوم.
وي�����ش�ير امل��ك��ت��ب الإع��ل�ام����ي ل��ل�����ش��رك��ة� ،إىل �أن هذا
اال�ستطالع جرى عرب االنرتنت خالل �أيام 21-17
�سبتمرب اجلاري و�شارك فيه � 300ألف مواطن69 -
باملئة ن�ساء و 31باملئة رجال.
ووف��ق��ا لنتائج اال���س��ت��ط�لاع" ،يحتاج  60ب��امل��ئ��ة من
امل�شاركني ،لل�شعور باليقظة �إىل النوم � 8-7ساعات
يف اليوم ،كما ت�ؤكد معظم التو�صيات وامل�صادر .و19
ب��امل��ئ��ة ي��ح��ت��اج��ون �إىل ��� 10-9س��اع��ات ،و 18باملئة

درا�سة حديثة على الفئران قد ت�ساعد
يف تف�سري مر�ض عقلي لدى الب�شر!

القرنبيط

�أعلن باحثون فى والية نيوجر�سى الأمريكية �أن نبات القرنبيط ،و بع�ض
�أن��واع اخل�ضار ال�صغرية احلجم وال�شبيهة به مثل "الربوكلي" ميكن �أن
تخف�ض خطر الإ�صابة بال�سرطان الوراثي.
و�أو����ض���ح ف��ري��ق ال��ب��اح��ث�ين �أن م���ادة الـ"�سلفورافني" امل���وج���ودة ف��ى هذه
اخل�ضراوات ميكن �أن متنع منو اخلاليا ال�سرطانية عند الفئران.
وركزت الدرا�سة على �أهمية منع مثل هذه اخل�ضراوات لنمو ال�سرطانات
الوراثية والتى لها عالقة باخلريطة اجلينية للإن�سان.
كذلك من املعروف �أن القرنبيط له ت�أثري ق��وي يف الوقاية من �أمرا�ض
القلب ،ون�صح الأطباء بتناول القرنبيط مرتني �أ�سبوعياً ،وي�شري بع�ض
اخل�براء اىل �أن تناول ول��و ج��زء ب�سيط منه يومياً يوفر احلماية ب�شكل
كبري.
وقد �أظهرت الفحو�صات ان مادة الـ"�سلفورافني" ترتكز بن�سبة عالية يف
الأيام الثالثة الأوىل لرباعم القرنبيط ،وكذلك اللفت وال�سبانخ يحتويان
على مثل هذه املادة.

مل��اذا اطلق ا�سم منخف�ض القطارة علي تلك اجلهة
الواقعة يف �صحراء م�صر الغربية .

النه ينخف�ض عن �سطح البحر مبقدار  134مرتا .

اىل اي قبيلة ينتمي جميل بثينة ؟

ينتمي جميل بثينة ايل قبيلة عذرة وهو اهم �شاعر فيها ،وقبيلة عذرة
ين�سب اليها ق�صائد احلب العذري امل�شهور ب�شدة الع�شق والعفة .

من مكت�شف معدن اليورانيوم ؟

الكيميائي االملاين مارتن كالبروت هو مكت�شف اليورانيوم .

يحتاجون �إىل � 6-5ساعات و  3باملئة يحتاجون �إىل
� 4-3ساعات فقط".
وي�ضيف املكتب 45 ،باملئة من امل�شاركني ي�شكون من
قلة النوم ،و 34باملئة يعانون �أحيانا من قلة النوم،
و 21باملئة ينامون نوما جيدا وعميقا.
وك�شفت نتائج اال�ستطالع� ،أن  73باملئة من امل�شاركني
ي�����ش��ع��رون �أح��ي��ان��ا ب���أع��را���ض ق��ل��ة ال��ن��وم ،و  25باملئة
منهم يكافحون الأرق مب�شاهدة الأف�لام �أو اال�ستماع
�إىل املو�سيقى و�أغانيهم املف�ضلة .و 25باملئة يق�ضون
الوقت بتنفيذ عمل معني �إىل �أن ي�شعروا بالنعا�س،
و 17باملئة ي�ضطرون لتناول �أدوية منومة ،و 6باملئة
مي��ار���س��ون ال��ت���أم��ل ،وف��ق��ط  27باملئة ال ي��ع��ان��ون من
الأرق.

طيور النحام تتجمع يف بركة من مياه الأمطار بالقرب من �أبراج دبي وبرج خليفة ،بعد هطول �أمطار غزيرة يف الإمارات .ا ف ب

تك�شف درا�سة جديدة من اليابان �أن الفئران ميكن �أن تكون "متعاطفة"
وقد ت�صاب باالكتئاب مبجرد م�شاهدة القوار�ض الأخرى تتعر�ض حلالة
حتاكي ما ي�سمى بـ"التنمر".
ويعتقد فريق من جامعة طوكيو للعلوم �أن التعر�ض للإجهاد غري املبا�شر
يت�سبب يف تدهور اخلاليا الع�صبية يف ا ُ
حل�صني ،والتي ي��رون �أنها عامل
رئي�سي يف الإ�صابة باالكتئاب.
وقال العلماء �إن ما ي�سمى باالكتئاب "غري املبا�شر" ،ميكن �أن يوفر نظرة
ثاقبة حول كيفية تطوير الب�شر مل�شاكل ال�صحة العقلية وكيفية عالجها.
وقال املعد الرئي�سي �أكيو�شي �سايتوه� ،أ�ستاذ علم العقاقري ،لـ �" :Viceأريد
�أن يفكر النا�س �أن التوتر ال يغري �أدمغة امل�صابني باالكتئاب فح�سب ،بل
ميكنه �أي�ضا تغيري �أدمغتنا � -أولئك الذين ي�شاهدون � -أي�ضا".
وقرر الباحثون النظر يف كيفية ت�أثري الإجهاد على تكوين اخلاليا الع�صبية
يف ا ُ
حل�صني ،وهي بنية دماغية �صغرية ولكنها معقدة تقع على اجلانب
ال�سفلي من كل ف�ص �صدغي ومرتبط بالتعلم والعاطفة والذاكرة.
وق���ال �سايتوه يف ب��ي��ان" :قررنا ال�ترك��ي��ز على الآل��ي��ة املحتملة لل�ضغط
النف�سي يف تكوين اخلاليا الع�صبية للح�صني لدى البالغني ،لفهم دورها
يف اال�ضطرابات االكتئابية".
وخالل عملية تكوين اخلاليا الع�صبية ،تتكون خاليا ع�صبية جديدة يف
الدماغ.
وع ّر�ض بحث �سايتوه وزمال�ؤه الفئران �إىل "�ضغوط الهزمية االجتماعية
املزمنة غري املبا�شرة" ،من خالل جعلها ت�شاهد ف�أرا �آخر ب�شكل متكرر يتم
التغلب عليه.
وو�ضعوا اثنني من الفئران يف قف�ص� ،أحدهما �أكرب من الآخر ،ودفعوا الف�أر
الأ�صغر �إىل منطقة القوار�ض الأكرب.
وك��ان الف�أر الأك�بر يدافع بقوة عن م�ساحته ،لكن الفريق مل يكن مهتما
بالف�أر الأ���ص��غ��ر :ك��ان ف����أرا ثالثا� ،آم��ن��ا يف قف�صه اخل��ا���ص ،ي��راق��ب املحنة
ب�أكملها .وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن��ه��ا مل تكن يف خ��ط��ر ،ظ��ه��رت على الفئران
املتفرجة �أعرا�ض اكتئاب.
وبعد � 10أيام� ،أظهرت عالمات انعدام التلذذ� ،أو عدم القدرة على ال�شعور
باملتعة � -أحد الأعرا�ض الرئي�سية لالكتئاب لدى الب�شر.
وقال �سايتوه لـ �" :Viceإذا �أعطيت الفئران خيارا ل�شرب املياه احللوة �أو
العادية ،ف�ستذهب دائما لتناول امل�شروب احللو لأنه �أكرث متعة .لكن الف�أر
الذي �شهد هزمية اجتماعية مل يفعل ،ما ي�شري �إىل انخفا�ض الرغبة يف
املتعة" .وكان هناك �أي�ضا تغيري فيزيولوجي :اخلاليا الع�صبية اجلديدة
يف الفئران املتفرجة �شهدت انخفا�ضا يف معدل البقاء على قيد احلياة يف
التلفيف امل�سنن ،وهي منطقة من ا ُ
حل�صني مرتبطة بالذاكرة والإدراك
احل�سي .ويعتقد الفريق �أن التدهور �ساهم ب�شكل كبري يف اكتئابها.
وق��ال املعد امل�شارك تو�شينوري يو�شيوكا ،يف البيان� ،إن الفريق يعتقد �أن
التجربة "�ستلعب دورا مهما يف تو�ضيح الفيزيولوجيا املر�ضية لالكتئاب،
ويف تطوير دواء جديد مطابق".
و ُن���������ش����رت ال����درا�����س����ة م������ؤخ�����را يف جم���ل���ة Behavioral Brain
Research

• هل تعلم �أن نب�ضات القلب تت�أثر بحجم اجل�سم  ،فعدد �ضربات قلب الإن�سان العادي ثمانني �ضربة يف
الدقيقة  ..و يف الفيل � 25ضربة يف الدقيقة  ..و يف الف�أر � 700ضربة يف الدقيقة � ..أما قلب الع�صفور
فعدد �ضرباته � 1000ضربة يف الدقيقة.
ً
• هل تعلم �أن الطفل حديث ال��والدة يبكي يف املتو�سط مدة  113دقيقة يوميا  ..و الدموع التي يفرزها
ت�ساعد كثرياً على رعاية �صحته العامة ..
• هل تعلم �أن ال�سائل املحيط بالعينني و الذي يعرف با�سم الدموع هو �أقوى مطهر.
• هل تعلم �أن الدموع حتتوي على مواد كيميائية م�سكنة للأمل يفرزها املخ عندما يبكي الإن�سان.
• هل تعلم �أن �أهم وظيفة للطحال هي ته�شيم الكرات الدموية احلمراء التي �أ�صابها الهرم و العجز و
ي�شاركه يف هذه املهمة الكبد.
• هل تعلم �أن �سمك جلد الإن�سان ال يزيد عن  2ملم  ،و �سمك جلد الفيل يبلغ  25ملم  ،و جلد
الإن�سان يحتوي على عدة �آالف من الغدد التي تفرز العرق بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد با�ستثناء
جفون العينني.
• هل تعلم �أن الرجل العادي مي�شي مبعدل � 20ألف خطوة يومياً � ..أي يف خالل � 80سنة يكون قد طاف
حول العامل �ستة مرات.

ال�صدقة
كان هناك رجل بخيل جدا رغم غناه ويعي�ش عي�شة الفقراء وال ي�أكل وا�سرته القليل وال ي�شرتي لهم طلباتهم
اال نادرا ،يقب�ض على امواله وك�أنه يقب�ض على الدنيا بيده ،وقد ذاقت زوجته املرار لتغري من طبعه وال فائدة
 .يف احد االيام مر�ض ابنه الكبري �سامل مر�ض �شديد مل يعرف له الطبيب عالج فخرج من ق�صر الرجل وهو
يقول لن جتد له عالج والعو�ض عند اهلل هذه وديعته فاتركها تذهب اليه  ...جل�ست االم واطفالها يبكون
اخيهم الذي ي�صارع املوت ثم وقفت وهي ت�صرخ يف زوجها كل اوالدنا �سيموتون النهم ال ي�أكلون ال يتغذون نحن
نعي�ش يف مرار اكرث من الفقراء انف�سهم لعنك اهلل ولعن نقودك �س�أخرج واعمل يف بيت النا�س واطعم اطفايل
ففزع الرجل وقال كفي عن هذا الهراء كل النا�س متر�ض وكلهم ميوتون فقالت بخلك هو مر�ضنا .
ويف و�سط هذا املرار جاء �صديقا له معروف عنه التقوى والورع ف�أخذ يوا�سيه يف ابنه ويدعو له بال�شفاء وبعد
ان انتهى قال له ان هذه الدنيا ايامها معدودة مهما كرثت واذا كان اهلل يعطينا فهو يعطينا لن�شكره ويزيدنا،
اذا مر�ض ابنك االن ف�سيمر�ض غريه بعد ثم ثم ياتي وقت ي�ضيع فيه ما معك  ..يا ابا �سامل حتدث بنعمة
ربك وال تنكرها  .انت ال تت�صدق ،وال تطعم اطفالك وزوجتك  ..انت ال ت�ؤدي فر�ض اهلل توفريا للمياه  ..ال
تدفع زكاته بخال  ..مل حتج لبيته خمافة على نقودك ان تنق�ص ،ا�شياء كثرية تفعلها تغ�ضب اهلل وتنتظر منه
رحمه ؟ امل ت�س�أل نف�سك ما النهاية ،يا ابا �سامل ،كل ما ا�ستطيعه هو ان اقول لك داووا مر�ضاكم بال�صدقة ..
ان�صرف الرجل وترك ابا �سامل يفكر طوال الليل وعند الفجر �صاح امل�ؤذن بالنداء و�صوته اجلميل يدعو عباد
اهلل امل�ؤمنني للوقوف بني يدي اهلل ف�أن�سل ابا �سامل يتو�ض�أ واىل امل�سجد ذهب �سجد وركع وبكي وغ�سلت دموعه
حزنه وخرج �إىل بيته ليح�ضر وملرة االوىل يف حياته نقودا مي�سكها يف يده عن قناعة ويخرج لل�شارع مت�سرتا يف
الظالم يطرق ابواب الفقراء �سرا ويعطيهم ويقول لهم ادعو لولدي �سامل بال�شفاء ،وقد كانت عيناه تدمع وهو
يطلب ال�شفاء ل�سامل  ..ايام قليلة مرت وبد�أ �سامل ي�ستعيد �صحته وعافيته فعم الفرح البيت خا�صة ان اب �سامل
قد كره بخله واطلق لزوجته املال ت�صرف منه بدون ان تن�سي �صدقة الفقراء الن ايام الدنيا معدودة .

