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يو�صي خ�ب�راء ال�صحة مب��راع��اة النظافة عند حت�ضري ال�ط�ع��ام يف
املطبخ ،لكننا قد ال ننتبه �أحيانا �إىل تفا�صيل �صغرية رمبا ت�ؤثر على
�سالمتنا ،مثل درجة حرارة املاء الذي ن�ستخدمه لأجل غ�سل الأواين.
وبح�سب تو�صية املراكز الأمريكية ملراقبة الأمرا�ض والوقاية منها،
ف�إن الأف�ضل هو غ�سل الأواين باملاء ال�ساخن وال�صابون ال�سائل.
ويو�صي اخلرباء باملاء ال�ساخن لأنه �أكرث قدرة على تخلي�ص الأطباق
مما يعلق بها من بكترييا وجزيئات �صغرية قد ال تكون مرئية للعني.
وال يقف الأمر عند الفائدة ال�صحية ،بل �إن املاء ال�ساخن ي�ساعد على
تنظيف الأط�ب��اق يف وق��ت �أق�صر ،وه��و ما يعني اخل��روج من املطبخ
�سريعا ،مقارنة بالغ�سل عن طريق املاء البارد.
ويف حال ا�ستخدمت ماء باردا لغ�سل الأواين ،وكانت حرارته �أقل من
ملم�س �أقرب �إىل الدهني
 32درجة مئوية ،ف�إن الأواين �سيكون لها
ٌ
عندما تن�شف م��ن امل��اء .ولأج��ل �إجن��از ه��ذه املهمة ب�شكل �أف�ضل يف
املطبخ ،ين�صح موقع " ،"the spruceبو�ضع الأواين يف مغ�سلة
لبع�ض الوقت حتى يغمرها املاء ال�ساخن.
وعندما تقل درج��ة احل��رارة يف امل��اء ،تكون الأطباق قد تخل�صت �إىل
حد كبري مما علق بها ،وعندئذ ،ميكن غ�سلها باليدين ،بعد ارتداء
القفازات من �أجل تفادي �أي جروح �أو �إ�صابة.

لقاح م�ضاد لكورونا اعتمادا على �أوراق التبغ

ذكرت تقارير طبية� ،أن باحثني يف تايالند يعكفون على تطوير لقاح
�ضد فريو�س كورونا امل�ستجد ،اعتمادا على �أوراق التبغ ،يف م�سعى �إىل
الت�صدي ملتحور "�أوميكرون" الذي �أثار قلقا كبريا يف العامل.
وبح�سب �شبكة "�سكاي نيوز" الربيطانية ،ف�إن جتريب اللقاحات التي
تعتمد على �أوراق التبغ بد�أ يف �سنة  ،2020فيما يرتقب �أن تنطلق
التجارب ال�سريرية على الب�شر ،خالل الربيع املقبل .ويو�ضح اخلرباء
�أن التبغ الأ� �س�ترايل امل �ع��روف مب�ستواه املنخف�ض م��ن النيكوتني،
يختلف ع��ن التبغ ال��ذي ي�ج��ري ا�ستخدامه يف �صناعة ال�سجائر.
وت�شري التقديرات العلمية� ،إىل �أن ال�سرعة التي ينمو بهذا هذا التبغ
الأ�سرتايل ،تتيح حتويله �إىل لقاح ،يف غ�ضون �شهر فقط ،من خالل
اال�ستعانة بالتقدم التكنلوجي .وقالت املديرة التنفيذية يف �شركة "بيا
فيتو فارم"� ،سوثريا تاي�شاخو نافود� ،إن تطوير منوذج من هذا اللقاح
ي�ستغرق ع�شرة �أي��ام فقط ،يف حني ال تتجاوز م��دة التجربة ثالثة
�أ�سابيع ،وعندئذ ،يظهر ما �إذا ناجعا �أم ال" .و�أردفت �أن العمل جار على
تطوير لقاح م�ضاد ملتحور "�أوميكرون" ،خالل الوقت احلايل" ،لدينا
منوذج ،ونحن نقوم بتجريبه" .وتقوم هذه اللقاحات باال�ستفادة من
�أوراق التبغ �إث��ر عملية اجلني ،فيجري حتويلها �إىل ما ي�شبه تربة
خ�صبة لإنتاج بروتينات تت�صدى لفريو�س كورونا امل�ستجد.

لأول مرة يف العامل ..عربة ت�سري على الطرق و�سكة القطار

تثري مركبة جديدة يف اليابان احلرية عند البحث عن ت�صنيف لها
وم��ا �إن كانت ت�ستحق و�صف حافلة �أم ق�ط��ار؟ وال�سبب ه��و �أن �أول
مركبة ثنائية اال�ستخدام يف العامل ت�سري على الطرق املعبدة وعلى
ق�ضبان ال�سكك احلديدية �أي�ضا ،ومن املقرر ت�شغيلها لأول مرة غدا
ال�سبت يف بلدة كايو ب�إقليم توكو�شيما الياباين.
وت�شبه املركبة املعروفة اخت�صارا بـ" "DMVحافلة �صغرية وتعمل
ب�إطارات مطاطية عادية على الطريق .ولكن عندما تغري و�ضعيتها،
تنزل العجالت ال�ف��والذي��ة م��ن �أ�سفل املركبة لتنطلق على ق�ضبان
ال�سكك احل��دي��دي��ة وتتحول فعليا �إىل عربة ق�ط��ار .ترفع عجالت
القطار الإط��ارات الأمامية عن امل�سار بينما تظل العجالت اخللفية
منخف�ضة ل��دف��ع امل��رك�ب��ة ع�ل��ى ال�سكك احل��دي��دي��ة .وق ��ال الرئي�س
التنفيذي ل�شركة "�أ�سا كو�ست" لل�سكك احلديدية التي ت�شغل مركبات
(دي�.إم.يف) �إن املركبة ت�ستطيع �أن ت�ساعد البلدات ال�صغرية مثل كايو
التي ترتفع فيها معدالت ال�شيخوخة وينخف�ض عدد ال�سكان ،بينما
جتد �شركات النقل املحلية �صعوبات يف حتقيق �أرباح .وقال �شيجيكي
ميورا ،الرئي�س التنفيذي لرويرتز" ،هذه املركبة ميكن �أن ت�صل �إىل
ال�سكان املحليني (كحافلة) ثم تنقلهم �إىل ال�سكك احلديدية �أي�ضا..
ال �سيما يف املناطق الريفية التي يرتفع فيها عدد ال�سكان امل�سنني،
نتوقع �أن تكون و�سيلة نقل عام جيدة جدا".

بال�ستيك مطبوع ثالثي
الأبعاد ميكنه �إ�صالح نف�سه
�شرح فريق م��ن العلماء يف جامعة نيو
� �س��اوث وي �ل��ز ط��ري�ق��ة ج��دي��دة مل�ساعدة
البال�ستيك املطبوع ثالثي الأبعاد على
�إ�صالح نف�سه يف �إجناز جتاري كبري.
ووجد الفريق �أن �إ�ضافة م�سحوق خا�ص
�إىل الراتينج ال�سائل امل�ستخدم يف عملية
ال�ط�ب��اع��ة مي�ك��ن �أن ي���س��اع��د يف �إ�صالح
امل � ��واد يف ح��ال��ة ت�ل�ف�ه��ا .ومي �ك��ن �إج� ��راء
الإ�صالحات يف درجة حرارة الغرفة وال
يلزم �إجرا�ؤها �إال حتت �إ�ضاءة �ضوء ليد،
مما ي�ؤدي �إىل تفاعل كيميائي واندماج
القطع املك�سورة.
ويف الوقت احلايل ،ميكن �أن يعني حتقيق
نف�س النتيجة اال��ض�ط��رار �إىل تفكيك
امل�ن�ت�ج��ات وو� �ض��ع امل �ك��ون��ات امل�ك���س��ورة يف
�سل�سلة من دورات الت�سخني ،كما يتطلب
� ً
أي�ضا حوايل � 24ساعة لإكمالها مقارنة
ب�ساعة با�ستخدام الطريقة اجلديدة.
ويف حني �أن الطباعة ثالثية الأبعاد �أو
الت�صنيع الإ� �ض��ايف ي��وف��ران ب�شكل عام
ت ��أث�ي ً�را �أق ��ل ع�ل��ى ال�ب�ي�ئ��ة� ،إال �أن�ه�م��ا ال
يتنا�سبان مع التعريف ال�صارم لكونهما
�صديقني للبيئة.
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ما احلرارة املثلى لغ�سل الأواين؟

العالمات الأكرث
�شيوعا ل�سرطان الرئة

بريوت تفتقد معر�ض كتابها..
وهذا موعد الدورة رقم 63

�أ�سباب الت�شنج الع�ضلي وطرق التغلب علي ه!

يف بلد ينهار ك��ل ��ش��يء ب��ه تقريبا
ويفقد املواطن قدرته على ت�أمني
ال �ق��وت وال � ��دواء وت�ع�ل�ي��م �أوالده،
هناك م��ن يلتفت �إىل ح��دث جلل
بالن�سبة لنخبة م��ن اللبنانيني
هو غياب معر�ض الكتاب العربي
ال� ��دويل ،ال ��ذي ك��ان يعقد �أواخ ��ر
ك��ل ع� ��ام .ف �ف��ي الأ� �س �ب��وع الأخ�ي�ر
م��ن نوفمرب والن�صف الأول من
دي �� �س �م�بر ،ك��ان��ت ب �ي��روت حتتفل
بنف�سها يف "عر�س الكتاب" ،حتى
� �ص��ار امل �ع��ر���ض ج� ��زءا م ��ن تاريخ
لبنان وب�صمته الوراثية.
وكان من غري املمكن ت�صور نهاية
ال�ع��ام يف ب�يروت م��ن دون معر�ض
الكتاب ،وازدح��ام ال�شوارع امل�ؤدية
�إىل منطقة الواجهة البحرية يف
العا�صمة اللبنانية ،مكان �إقامة
املعر�ض .وبعد تداول �أخبار عديدة
على مواقع التوا�صل االجتماعي
ويف معظم و�سائل الإعالم املحلية
ع��ن غ�ي��اب امل�ع��ر���ض ل�ل�ع��ام الثالث
على التوايل ،ك�شفت رئي�سة النادي
الثقايف العربي يف ب�ي�روت �سلوى
ال�سنيورة بعا�صريي عن نية �إقامة
املعر�ض هذا العام ،قائلة" :جرت
ال �ع��ادة �أن ي�ق�ي��م ال �ن��ادي معر�ض
الكتاب العربي ال��دويل يف بريوت
يف مثل هذا الوقت من العام ،ونعم
هي ال�سنة الثالثة التي مل ينظم
ف�ي�ه��ا امل �ع��ر���ض يف دي���س�م�بر� ،إمنا
هذا ال يعني �أنه لن يعقد يف وقت
الحق".
وك�شفت ال���س�ن�ي��ورة ب�ع��ا��ص�يري يف
حديث خا�ص ملوقع "�سكاي نيوز
عربية"� ،أن موعد انعقاد املعر�ض
يف دورت � � ��ه رق� ��م � � 63س �ت �ك��ون يف
الفرتة بني  3و 13مار�س املقبل،
ع�ل��ى �أن تعقد ال� ��دورة ال�ت��ال�ي��ة يف
املوعد الدائم ،دي�سمرب .2022

من منا مل ي�ستيقظ ليال من �شدة الآالم يف الع�ضالت .فالت�شنج الع�ضلي �أمر �شائع ميكن �أن ي�ستمر
لدقائق �أو يدوم لأيام ،لكن ماهي الأ�سباب احلقيقية للت�شنج وكيف ميكن عالجه؟
عد ت�شنج الع�ضالت حدثا مفاجئا وم�ؤملا ال يح�صل �أثناء اال�سرتاحة فقط بل وخالل
ُي ُّ
احلركة �أي�ضا ،وميكن �أن يظهر على �أ�شكال متعددة كت�شنجات يف
الظهر �أو ت�شنج يف بطن ال�ساق و�أحيانا يف الأ�صابع ويف الرقبة وهو
ما ي�ؤثر على الن�شاطاجل�سدي.
و�إذا كانت �إ�صابة البع�ض بالت�شنج الع�ضلي امل�صاحب بتقل�صات
�أمرا م�ألوفا ،ف�إن تكرر الت�شنج وبدرجة قوية ميكن �أن يكون عالمة
على وجود �ضغط على الع�صب .ويحدث ال�ضغط عند خروج الع�صب من
النخاع احلو�ضي مما ي�سبب �آالما تنتهيبت�شنج الع�ضالت .وتتفاقم هذه الآالم
�أثناء امل�شي �أو �أي ن�شاط ع�ضلي �آخر.
وي �ق��ول ك��ارل-ك��ري���س�ت�ي��ان ك �ن��وب ،مدير
ق�سم الأم��را���ض الع�صبية والع�ضلية يف
م�ست�شفى ��س��ان-ج��ورج مبدينة هامبورغ
الأمل��ان �ي��ة ،�إن ه��ذه ال�ت���ش�ن�ج��ات املرتبطة
باحلركة هي �إ�شارة على وج��ود ا�ضطراب
يف الأع�صاب �أو تلف بها .ويرى �أنه كطبيب
�أع���ص��اب يتوجب عليه فح�صها و�إج ��راء
قيا�سات كهربائية �إ�ضافية للتحقق من
اح �ت �م��ال وج � ��ود م��ر���ض حم� ��دد خلفها.
وي�ضيف مدير ق�سم الأمرا�ض الع�صبية
وال�ع���ض�ل�ي��ة ك �ن��وب �أن ب�ع����ض الأم ��را� ��ض
املنت�شرة على نطاق وا�سع كارتفاع �ضغط
الدم �أو مر�ض ال�سكري �أو ارتفاع التمثيل
الغذائي للدهون ُتعالج ب��أدوي��ة ميكن �أن
تت�سبب يف ت�شنج الع�ضالت.
وللت�شنج الع�ضلي �أ�سباب متعددة �أخرى،
ك��الإج �ه��اد ال�ع���ض�ل��ي �أو ال �ب �ق��اء يف نف�س
الو�ضعية ل�ف�ترة ط��وي�ل��ة .ك�م��ا �أن نق�ص
تدفق الدم نتيجة �ضيق الأوعية الدموية
وعدم ح�صول الع�ضالت على كمية كافية
من الدم ي�ؤدي �إىل ا�ضطراب يف الع�ضالت
وت�شنجها .و�أي�ضا �أمرا�ض املناعة الذاتية
كالتهاب املفا�صل �أو مر�ض ال�سكري ،كلها
�أمرا�ض ميكن �أن ته ِّيج الأع�صاب وت�ؤدي
�إىل ت�شنجالع�ضالت.
ونظرا لغياب عالج فعال و�شامل لت�شنجات
الع�ضالت ينبغي على كل �شخ�ص �أن يعتمد
ط��ري �ق��ة خ��ا� �ص��ة ل�ل�ت�غ�ل��ب ع �ل��ى الت�شنج.
فيمكن مثال ال�ضغط بقوة على الع�ضالت
حتى يختفي الت�شنج ،ويف �أح�سن الأحوال
ي �ح��دث ذل ��ك ف � ��ورا ،ويف �أ� �س��وئ �ه��ا يجب
موا�صلة ال�ضغط حتى يختفي الت�شنج.
�أم��ا احل��ل ال�سريع ال��ذي يعتمده الأطباء
فهو �إعطاء امل�صابني جرعات املغنيزيوم،
مايخف�ض من ح�سا�سية الأع�صاب.
التف�سري العلمي
رمب��ا تعر�ضت ل���ش� ّد م ��ؤمل يف الع�ضالت
دفعك �إىل القفز من ال�سرير من �شدته.
قد يزول هذا ال�ش ّد بعد قليل ،ولكن زواله
ال يعني انتهاء امل�شكلة .ف�ش ّد الع�ضالت
من املمكن �أن يكون م�ؤ�شرا على الإ�صابة
ب�أمرا�ض �أخرى.
ت�ظ�ه��ر �آالم ال�ت���ش�ن��ج ب ��دون ��س��اب��ق �إن ��ذار

وتدفع البع�ض لال�ستيقاظ من النوم �أو
لقطع متريناتهم ال��ري��ا��ض�ي��ة .وبالرغم
م��ن �أن ج�م�ي��ع ع�ضالت اجل���س��م من
املمكن �أن ت�صاب بحالة ت�شنج� ،إال
�أن ع �� �ض�لات ال �ق��دم وال �� �س��اق هي
الأك �ث��ر ع��ر� �ض��ة ل��ذل��ك .وظهور
حالةالت�شنج ب�شكل متكرر يجعل
الأمر ملفتا وهنا ينبغي التوجه
�إىل الطبيب.
ويف�سر الأط�ب��اء حالة ت�شنجات
الع�ضالت ب ��أن نهايات الألياف
ال�ع���ص�ب�ي��ة يف ال �ع �� �ض�لات تكون
ن���ش�ي�ط��ة ب���ش�ك��ل زائ� ��د .وعندما
ي�صل التحفيز ع�بر الأع�صاب
�إىل ال�ع���ض�لات ت�ك��ون ا�ستجابة
الأع�صاب لدى ه�ؤالء الأ�شخا�ص
�أكرث �شدة من املعتاد .ما ي�ؤدي
�إىلت�شنج الع�ضالت.
ويف ال� �ت� ��� �ش� �ن� �ج ��ات امل� �ت� �ك ��ررة
وال � �� � �ش ��دي ��دة ي� �ت ��وج ��ب على
الأط�ب��اء البحث عن ال�سبب.
�إذ م� ��ن امل� �م� �ك ��ن �أن يكون
وراء ذل��ك �أم��را���ض �أخرى،
وخ ��ا� � �ص ��ة ع� �ن ��دم ��ا يظهر
ال�ت���ش�ن��ج ال�ع���ض�ل��ي �أثناء
احلركة.
ووفقاللطبيبديرك
ت�شي�سنك� ،أخ�صائي
ال� � �ف� � �ي � ��زي � ��ول � ��وج� � �ي � ��ا
الع�صبية ،ف�إن م�سببات
م�شكلة ت�شنج الع�ضالت
متنوعة ج��دا� ،إذ يعود
بع�ضها �إىل االن� ��زالق
ال �غ �� �ض��رويف �أولت�ضيق
يف ال�ق�ن��اة ال���ش��وك�ي��ة �أو
ب�سبب اعتالل الأع�صاب
املتعدد ،كما ت�سبب �أمرا�ض املناعةالذاتية
م�ث��ل ال�ت�ه��اب امل�ف��ا��ص��ل ال��روم��ات��وي��دي �أو
ال�سكري ت�شنجا يف الع�ضالت� ،إذ جتعل
الأع �� �ص��اب ع��ال �ي��ة احل���س��ا��س�ي��ة و�سريعة
اال�ستثارة.
ويجب عدم ن�سيان دور بع�ض الأدوية التي
ت�سبب هي الأخ��رى ت�شنجا يف الع�ضالت،
مثل �أدوية ال�سرطان وارتفاع �ضغط الدم

ليال مو�س تتبع خطى والدتها كيت مو�س

وال�سكري.
ورغ��م تنوع الأ��س�ب��اب� ،إال �أن ع�لاج ت�شنج
الع�ضالت متماثل دوما ،واخلطوة الأوىل
تكون تناول جرعة عالية من املغنيزيوم،
فاملعادن ت�ضمن حتفيز الأع�صاب ب�سرعة
�أقل.
ويف �أملانيا يحاول الأط�ب��اء معاجلة ت�شنج
الع�ضالت ب ��أدوي��ة �أخ ��رى ،ح�سبما ي�ؤكد
الطبيب ت�شي�سنك" :حققنا نتائج �أولية

ج �ي��دة ب ��أدوي ��ة خم�ص�صة �أ��س��ا��س��ا لعالج
ال �� �ص��رع ،و�أدوي � � ��ة م���س�ت�خ��دم��ة يف عالج
م�شكلة عدم انتظام �ضربات القلب".
وح�ت��ى الآن ال ي��وج��د ع�لاج فعال لت�شنج
الع�ضالت ،وي�سعى كل �شخ�ص للتخل�ص
م ��ن ه ��ذه امل���ش�ك�ل��ة ب�ط��ري�ق�ت��ه اخلا�صة،
فبينما ي�ل�ج��أ البع�ض ل��رك��وب الدراجة
لتقوية ع�ضالتهم ،يقوم �آخرون بال�ضغط
على الع�ضالت �إىل �أن تزول الت�شنجات.

تتبع عار�ضة الأزي��اء "ليال مو�س
" خطى والدتها عار�ضة الأزياء
ال�ع��امل�ي��ة كيت مو�س ال�ب��ال�غ��ة من
العمر  47عاماً .تعمل هذه ال�سنة
ليال مو�س البالغة من العمر 19
عاماً على تعزيز م�سريتها املهنية
وقامت بعرو�ض �أزياء لعدة عالمات
فاخرة .ن�شرت "ليال" على و�سائل
ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي � �ص��وراً من
حملة دعائية للعالمة الإيطالية 
E
 rmanno Scervino
ال �ت��ي ك��ان��ت وال��دت �ه��ا ك �ي��ت قامت
ب �ح �م �ل��ة ل �ل �ع�ل�ام��ة ن �ف �� �س �ه��ا ع��ام
 .2019ظهرت "ليال " يف احدى
ال�صور وه��ي ترتدي حمالة �صدر
� �س��وداء وب�ن�ط�ل��ون م��ن الدانتيل،
بينما يف �صورة ثانية لب�ست كروب
توب مزين ب�شكل غالمور.

زلزال معلوماتي عاملي مبجال اخلاليا ال�شم�سية

م�شروبات يحذر من
تناولها �أثناء فرتة احلمل
ه�ن��اك جم�م��وع��ة م��ن امل���ش��روب��ات والأع �� �ش��اب ي�ج��ب ع�ل��ى الن�ساء
احل��وام��ل االب�ت�ع��اد عنها �أث�ن��اء ف�ترة احل�م��ل ,ح�ي��ث ي ��ؤدى بع�ض
منها م�ضاعفات قد ت�صل �إىل النزيف والإجهاد  ,ومن �أكرث تلك
امل�شروبات خطورة على احلامل هي القرقة  ,وتعد القرقة من
امل�شروبات املمنوعة طيلة فرتة احلمل ولكن ين�صح بتناولها �آخر
ال�شهر التا�سع لت�ساعد على الوالدة الطبيعية.
ومن امل�شروبات املمنوعة �أي�ضا خالل فرتة احلمل النعناع واحللبة
لأن كل منهما يعد من�شطا للرحم  ,لذلك يحذر من تناولهما
للحامل خا�صة فى ال�شهور الأوىل ,كما يف�ضل �أن متتنع احلامل
عن �شرب املياه الغازية نظرا للأ�ضرار الناجتة عن زيادتهاللوزن
ولأن�ه��ا ت ��ؤدي �إىل نق�ص امت�صا�ص الكال�سيوم وت�سبب ه�شا�شة
العظام.

�ضجة كبرية عا�شها املجتمع العلمي يف العامل م�ؤخرا ،بعد الإعالن عن �أول
قاعدة بيانات علمية متثل دليال �شامال للباحثني يف جمال الطاقة املتجددة
وخا�صة اخلاليا ال�شم�سية �سريعة التطور املعروفة با�سم "بروف�سكايت"،
و�شارك يف تد�شينها الباحث امل�صري ال�شاب حممود الدما�صي.
قاعدة البيانات اجلديدة �أ�شاد بها عدد من كبار الباحثني يف ذات املجال
حول العامل ،حتى �إن دوري��ة "نيت�شر �إنرجي" ال�شهرية ،وهي �أب��رز و�أكرب
جملة بحثية يف جمال الطاقة عامليا ،ن�شرت مقاال عن هذا احلدث وو�صفته
ب�أنه "زلزال معلوماتي".
وحت ��دث م��وق��ع "�سكاي ن�ي��وز عربية" م��ع ال��دك�ت��ور حم�م��ود الدما�صي،
لت�سليط ال���ض��وء على ق�صة ق��اع��دة ال�ب�ي��ان��ات و�أهميتها ودوره فيها مع
الباحثني الآخرين من عدة دول.
ق��ال الدما�صى �إن��ه يعمل على تطوير ن��وع جديد من اخلاليا ال�شم�سية
ي�سمى خاليا "بروف�سكايت" ،و"رغم اكت�شاف خوا�صها الكهرو�ضوئية يف
منت�صف القرن املا�ضي ،ف�إن �أول تطبيق لها يف جمال اخلاليا ال�شم�سية
كان عام  ،2009ويف خالل �سنوات قليلة تخطت كفاءتها تقنيات �أخرى
ا�ستغرق تطويرها م��ا ي��زي��د على ن�صف ال�ق��رن ،مثل تكنولوجيا خاليا
ال�سيليكون ال�سائدة جتاريا يف الوقت احلايل".
و�أ�ضاف" :خاليا الربوف�سكايت جذبت اهتمام العلماء ب�شكل كبري ب�سبب
خ�صائ�ص امل ��واد امل�صعنة ل�ه��ا ،ح�ي��ث ميكنك ت�صميم وت�ع��دي��ل تركيبها
الكيميائي بحيث متت�ص جزءا معينا من �ضوء ال�شم�س بكفاءة عالية ،كما
ميكن طباعتها على الزجاج �أو بع�ض �أنواع البال�ستيك بطرق �أ�شبه بطباعة
الورق ،وحت�ضري م�ساحات كبرية من اخلاليا ال�شم�سية عالية الكفاءة يف
وقت ق�صري وبتكاليف قليلة جدا ،مقارنة بالتكنولوجيا احلالية القائمة
على مادة ال�سيليكون".
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يف مركز الريا�ضة واللياقة البدنية يف منطقة التنقل

عر�ض لفنون الغوجوريو القتالية اليابانية لأول مرة يف �إك�سبو  2020دبي

عر�ضا لفنون "غوجوريو" القتالية اليابانية ،والغوجوريو هو ن��وع من �أن��واع الفنون القتالية
•• دبي �إك�سبو – الفجر
�أقيم يف مركز الريا�ضة واللياقة البدنية والعافية املرتبطة بلعبة الكاراتيه ن�ش�أ يف القرن التا�سع
ر�سالة �إك�سبو – حممد جاهني
يف منطقة التنقل مبوقع احلدث ال��دويل ،وذلك ع�شر يف جزيرة �أوكايناوا اليابانية.
حممد معني الدين
بقيادة خبري يدير املركز التدريبي وي�شارك فيه وقال فيجي�ش ما�شينغال ،ممثل االحت��اد الدويل
لفنون "غوجوريو" لدى دولة الإم��ارات العربية
احت�ضن م��وق��ع �إك���س�ب��و  2020دب��ي لأول مرة طالبه.

املتــــــحدة� ،إن �إك�ســــــبو  2020دب��ي ه��و �أف�ضل
م�ك�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ان ل �ت��دري ����س ف �ن��ون ال ��دف ��اع ع��ن النف�س،
وامل � �ع� ��روف مب ��زي ��ج م ��ن ال �ت �ق �ن �ي��ات "ال�صلبة"
و"اللينة".
�أ�ضاف ما�شينغال" :كانت �أوكيناوا م�سقط ر�أ�س

الكاراتيه .ي�أتي النا�س �إىل هنا ،يف �إك�سبو  2020القتالية عام  ،1998ثم افتتح مرك ًزا للتدريب
دب��ي ،من جميع �أن�ح��اء ال�ع��امل ،ه��ذه فر�صة لهم يف الق�صي�ص ،و�آخ ��ر مبنطقة ال�ك��رام��ة يف دولة
لتعلم كل �شيء عن فنون (غوجوريو) القتالية ،الإمارات عام  .2011و�سيكون ماكنغال وفريقه
يف م��رك��ز الريا�ضة واللياقة والعافية يف موقع
من املهم ن�شر تلك الفنون".
وذكر ما�شينغال �أنه بد�أ تدري�س فنون "غوجوريو" �إك�سبو  2020دبي نهاية كل �أ�سبوع.

عر�ض احتفايل للدمى املتحركة ثالث مرات يوميا

اجلناح الإ�سباين يف �إك�سبو  2020ينظم ور�ش عمل ل�صنع ُ
الدمى با�ستخدام املواد املعاد تدويرها
•• دبي– الفجر

ي�ست�ضيف اجل�ن��اح الإ��س�ب��اين يف �إك�سبو  2020دب��ي غ��دا االث �ن�ين 27
دي���س�م�بر� ،سل�سلة م��ن ور� ��ش ال�ع�م��ل امل�م�ت�ع��ة والإب��داع �ي��ة ل�صنع الدُمى
با�ستخدام املواد املعاد تدويرها ،وذلك بهدف زيادة الوعي ب�ش�أن التحدي
العاملي لتدوير النفايات وت�أثريها البيئي املبا�شر.
و ُز ّينت م�ساحة ور�شة العمل بدُمى مميزة م�صنوعة من جمموعة متنوعة
من املواد ،بهدف حتفيز الأفكار الإبداعية ،حيث �أُ�س�ست املنطقة املخ�ص�صة
للأطفال من مواد قابلة لإعادة التدوير ،مثل �صناديق الكرتون ال�سميكة.
ت�ستمر ور���ش العمل الواحدة ملدة �ساعة ،وتقام حتى �أرب��ع م��رات يف اليوم
و�ستبد�أ الور�ش يف ال�ساعة  10:30و 16:00و 17:30غدا االثنني
وبعد ور���ش عمل �صنع الدُمى� ،سيقدم اجلناح الإ�سباين عر�ضا احتفاليا
ل�ل��دم��ى امل�ت�ح��رك��ة ث�ل�اث م ��رات ي��وم�ي��ا م��ن ال �ث�لاث��اء 28 ،دي���س�م�بر� ،إىل
اخلمي�س 30 ،دي�سمرب.

�أجواء احتفالية مبهجة مع جوقة �إجنيل جمتمع لندن ونايا �إيزومي
•• دبي– الفجر

حظي جمهور �إك�سبو  2020دب��ي ،يف ليلة عيد امليالد،
مبجموعة م��ن الفعاليات املو�سيقية ال��رائ�ع��ة ،ت�ضمنت
ت�ق��دمي ع��ر��ض�ين مو�سيقيني م��ذه�ل�ين �أح��ده �م��ا لفرقة
"جوقة �إجن�ي��ل جمتمع لندن" ذات ال�شهرة العاملية،
وال�ث��اين للفنان الأم��ري�ك��ي نايا �إي��زوم��ي ،ع��ازف الغيتار،
وم�غ�ن��ي ال���س��ول ،وم ��ؤل��ف الأغ� ��اين ال���ش�ه�ير ،وذل ��ك على
من�صة اليوبيل وم�سرح دب��ي ملينيوم يف موقع احلدث
الدويل.
حيث �أ�ضفت فرقة "جوقة جمتمع �إجن�ي��ل لندن" على
موقع �إك�سبو � ،2020أج��واء مليئة ب��ال��روح االحتفالية
والإي �ق��اع املبهج ع�بر ترتيل �إجن�ي��ل ق��دا���س عيد امليالد،
وذل ��ك خ�ل�ال عر�ضها امل��ده����ش ال ��ذي ق��دم�ت��ه ليلة عيد
امليالد على م�سرح دبي ملينيوم يف �إك�سبو .،2020
ت�شكلت الفرقة ع��ام  ،1982و�أح�ي��ت �أول حفل لها يف

عام  1983يف منطقة نوتينغ هيل بلندن .وتتطلع �إىل
االح�ت�ف��ال ال�ع��ام املقبل ب��إك�م��ال  40ع��ام�اً م��ن م�سريتها
يف جم��ال املو�سيقى .وتتكون ه��ذه الفرقة املو�سيقية من
مغنيني ومو�سيقيني متم�سكني بتقاليد الكني�سة الإجنيلية
واخلم�سينية يف املقام الأول ،وهي تعترب واحدة من �أكرث
جوقات الإجنيل جناحاً يف الواليات املتحدة الأمريكية.
تهدف الفرقة �إىل ن�شر ر�سالة الت�سامح واالحرتام ،وكانت
قد �صرحت يف وقت �سابق ب��أن �إك�سبو  2020دب��ي" ،هو
من�صة عاملية رائعة تتيح للفنانني �أن يكونوا على مر�أى
وم�سمع العديد من الزوار من خمتلف اجلن�سيات".
كما �أمتع املو�سيقي الأمريكي نايا �إيزومي ،امل�شهور ب�أدائه
املو�سيقي احل�سا�س ،جمهور �إك�سبو  2020دبي ،بعر�ض
مو�سيقي مميز يف تنوعه ،قدمه يف ليلة عيد امليالد على
م�سرح دب��ي ملينيوم يف موقع احل��دث ال��دويل ،وت�ضمن
م�ق�ط��وع��ات م��ن مو�سيقاه ال�ع��امل�ي��ة ال�ت��ي ت��رك��ز ع�ل��ى �آلة
الغيتار ومتزج بني مو�سيقى اجلاز والبلوز وال�سول.

و�أع��رب الفنان �إيزومي �سابقاً عن �شعوره باحلما�س �إزاء
م�شاركة مو�سيقاه التي �سيقدمها خالل عر�ضه املو�سيقي
يف �إك�سبو  ،2020م��ع "جمهور جديد يف بلد جديد"،
متمنياً �أن ي�ب��ث ع��ر��ض��ه ال �ت �ف��ا�ؤل يف ن�ف��و���س اجلماهري
وي�شغلهم عن توتراتهم.
وينحدر ع��ازف الغيتار واملغني وم�ؤلف الأغ��اين �إيزومي
من والية جورجيا بالواليات املتحدة الأمريكية ،وي�شتهر
ب�أدائه املليء بالأحا�سي�س العاطفية� ،إذ جتذب مو�سيقاه
املاليني لال�ستماع �إليها .وق��د �أ�صدر م��ؤخ��راً �أول �ألبوم
كامل له ،ويقيم حالياً يف لو�س �أجنلو�س.
يحر�ص �إك�سبو  2020دب��ي على جعل املو�سيقى جزءاً
�أ� �س��ا� �س �ي �اً م��ن م��و��س��م االح �ت �ف��االت ،وذل ��ك ع�ب�ر مرا�سم
احتفالية ممتعة بعيد امليالد املجيد ،ت�شتمل على عرو�ض
�أداء حية على امل�ستوى املحلي والعاملي ،تنظم على مدار
يومي  25 24-دي�سمرب احل��ايل ،عرب ع��دة من�صات يف
خمتلف �أرجاء موقع احلدث الدويل.

هيئة قناة ال�سوي�س تك�شف النقاب يف �إك�سبو  2020عن خططها للتحول من نقطة عبور �إىل مركز جذب �سياحي
•• دبي – الفجر

و��ض�ع��ت ه�ي�ئ��ة ق �ن��اة ال���س��وي����س امل���ص��ري��ة خططا
لتطوير ث�ل�اث ُم ��دن ع�ل��ى ط��ول ��ض�ف��اف القناة
ال�ب��ال��غ طولها  196كيلومرتا لت�صبح مراكز
جذب �سياحي ن�شطة ،وذلك ترقبا النتعا�ش عاملي
يف قطاع ال�سياحة البحرية.
وق��د ��ص��رح م���س��ؤول��ون م��ن هيئة ق�ن��اة ال�سوي�س
بجناح م�صر يف �إك�سبو  2020دبي عن �أن��ه من
امل�ق��رر تطوير م��دن الإ�سماعيلية ،وبور�سعيد،
وال�سوي�س على مراحل ،حيث �ستح�صل ال�سفن
واليخوت ال�سياحية التي مت��ر ع�بر القناة على
حافز ،يتمثل يف ح�صولها على ح�سم ي�صل �إىل
 50يف املئة على ر�سوم العبور بح�سب مدة بقائها
 30يف املئة من �إجمايل حركة احلاويات العاملية .ح��دي �ث��ه ع ��ن ت ��أث�ي�ر ج��ائ �ح��ة كوفيد -19على لل�سفن ال �ت��ي ت�ق���ض��ي وق �ت��ا �أط� ��ول يف املنطقة،
يف املنطقة.
وت�شمل م�ع��امل اجل ��ذب اجل ��اري ت�ط��وي��ره��ا على ومتثل القناة الرافد الرئي�سي الأ��س��رع والأكرث �صناعة الرحالت البحرية ال�سياحية يف العامل :وذلك يف �إطار خطتنا لتحويل املنطقة �إىل مركز
طول م�سار القناة متحف قناة ال�سوي�س ،والقرية مبا�شرة الذي يربط بني قارتي �آ�سيا و�أوروبا على "تتمتع قناة ال�سوي�س بالقدرة على ا�ستيعاب �سياحي" .وي�شتمل م�شروع املتحف على ترميم �أول قناة ال�سوي�س اجلديدة يف ع��ام  2015على يد
الأوملبية� ،إىل جانب عدد من الفيالت وال�شاليهات �صعيد التجارة البحرية.
بع�ض ال�سفن ال�سياحية الكربى يف العامل .ومير مبنى �إداري لهيئة قناة ال�سوي�س� ،إذ �إنه �سيتحول فخامة الرئي�س امل�صري عبد الفتاح ال�سي�سي.
الفاخرة .مير عرب قناة ال�سوي�س حوايل  12يف وقال �أن�س رفعت رخا ،باحث اقت�صادي �أول حملل عرب قناة ال�سوي�س ما يزيد على  30يف املئة من �إىل معلم ج��ذب �سياحي عاملي ي��روي تاريخ قناة و��س� ُي�ق��ام �أي���ض��ا ع��دد م��ن امل ��ؤمت��رات واملنتديات،
امل�ئ��ة م��ن حجم ال�ت�ج��ارة ال�ع��امل�ي��ة ،وه��و م��ا ميثل ب �ح��ري ل ��دى ه�ي�ئ��ة ق �ن��اة ال���س��وي����س ،يف معر�ض ال�سفن ال�سياحية العاملية .ومننح حاليا حوافز ال�سوي�س من ن�ش�أتها يف عام  1869حتى افتتاح �ضمن اخل�ط��ط امل��و��ض��وع��ة جل�ع��ل منطقة قناة

ال���س��وي����س حت��ت دائ � ��رة ال �� �ض��وء ،م�ن�ه��ا منتدى
اق�ت���ص��ادي ل�ل���ش��رك��ات ال���ص�غ�يرة وامل�ت��و��س�ط��ة يف
مدينة الإ�سماعيلية ال�ع��ام املقبل� ،سري ّكز على
ال�شراكات بني �شركات فرن�سية و�أفريقية.

حفل ي�ستعر�ض رموز الرتاث الفل�سطيني الأ�صيل يلهب م�شاعر زوار �إك�سبو  2020دبي
•• دبي -الفجر

�ضمن احتفاالت اليوم الوطني الفخري لفل�سطني يف �إك�سبو
 2020دب��ي ،ا�ستقبلت من�صة اليوبيل حفال خا�صا بهذه
املنا�سبة ،ا�شتمل على تقدمي جمموعة منوعة من الفعاليات
والعرو�ض املو�سيقية الفل�سطينية.
حيث �أ�شعل الفنان طوين قطان ،الأردين من �أ�صول فل�سطينية،
م�شاعر احل�ن�ين لأر���ض ال��وط��ن ب�ين جمهور من�صة اليوبيل

ب�أغانيه الوطنية والرتاثية التي �أداها ب�صوته ال�شجي ،وتعالت
�أ� �ص��وات الهتاف عند �أدائ ��ه لأغنيته ال�شهرية "فل�سطيني"،
وغريها من الأغاين الوطنية والعربية املعروفة مثل "�أغنية
جنة جنة" ،و�أغنية "الكوفية" وغريها.
كما ا�ستقبل اجلمهور جنمة الن�سخة الثالثة من برنامج �آراب
�آيدول "حمبوب العرب" ،منال مو�سى ابنة دير الأ�سد بالت�صفيق
احلار ،و�أبدى تفاعال مع �أدائها و�صوتها الفل�سطيني الأ�صيل،
�أث �ن��اء ت��أدي�ت�ه��ا ملجموعة خم �ت��ارة م��ن الأغ ��اين الطربية من

الرتاث الفل�سطيني ،وقد وجهت منال ر�سالة حمبة للجمهور
متمنية لهم ولفل�سطني كل ال�سعادة وال�سالم.
و�إح �ي��اء ل�ل�تراث الفل�سطيني الأ��ص�ي��ل ،ق��ام��ت ف��رق��ة �أ�صايل
للفنون ال�شعبية الفل�سطينية ،بتقدمي �أداء ا�ستعرا�ضي مميز
ل�ل��دب�ك��ة الفل�سطينية ع�ل��ى وق��ع �أن �غ��ام امل��و��س�ي�ق��ى والأغ� ��اين
ال�شعبية الوطنية ،التي �أ�شعلت حما�س اجلمهور ال��ذي عمد
مل�شاركة �أع�ضاء الفرقة يف �أداء الدبكة الفل�سطينية يف �أجواء
مفعمة باحلما�س والفرح واحلنني للوطن.
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من �إخراج �شيخار كابور و�أحلان �إيه� .آر .رحمان..

امل�سرحية املو�سيقية «ملاذا؟» تنطلق يف �ساحة الو�صل ب�إك�سبو 2020
املقدمة بالإجنليزية ت�شمل �أكرث من  100راق�ص وفنان
• امل�سرحية َّ
• �سبع مقطوعات مو�سيقية جديدة ت�صحب اجلمهور يف رحلة ا�ستك�شافية
• عر�ض مفعم باحلركة وم�شاهد غامرة تقدم للجمهور ق�صة ناب�ضة باحلياة

•• دبي– الفجر

يعتزم �إك�سبو  2020دبي �إطالق م�سرحية
مو�سيقية ا�ستثنائية ،م��ن �إخ ��راج املخرج
العاملي �شيخار ك��اب��ور ،و�أحل ��ان املو�سيقار
املبدع �إيه� .آر .رحمان ،احلا�صل على جوائز
غرامي و�أو�سكار ،ل ُتعر�ض للمرة الأوىل يف
�ساحة الو�صل ،يف يناير .2022
ت �ت ��اب ��ع �أح � � � ��داث امل �� �س��رح �ي��ة املو�سيقية
"ملاذا؟"رحلة ف � �ت ��اة �� �ص� �غ�ي�رة تهوى
اال�ستطالع ورجل عجوز حكيم ،ي�صحبان
اجلمهور يف ج��ول��ة ت�ساعدهم على �إعادة
اكت�شاف معنى �أن يكون امل��رء طفال ،يرى
العامل مليئا بالعجائب ،والكوكب عامرا
ب��امل��رح ،ال �ساحة للخراب ،وي�صبح �أنظف ال �ط �ف��ول��ة ل �ل �م �ع��رف��ة� � ،س �ب��ع مقطوعات
م��و��س�ي�ق�ي��ة �أ� �ص �ل �ي��ة م��ن ت ��أل �ي��ف �إي � ��ه� .آر.
و�أكرث �أماناً و�صحة.
ي�شمل العر�ض ،ال��ذي يهدف �إىل حماكاة رح �م ��ان� ،أط �ل��ق م�ن�ه��ا م�ق�ط��وع�ت�ين �أثناء
م���ش��اع��ر ال� ��زوار واال� �س �ت �ف��ادة م��ن تعط�ش حفله يف �إك�سبو  2020ومب�شاركة �أكرث

من  100راق�ص ومو�سيقي وم�ؤدٍّ ،تنتظر
اجلمهور  45دقيقة م��ن املحتوى الآ�سر
وامل�شاهد املبهرة على �أك�بر �شا�شة عر�ض
ب��زاوي��ة  360درج ��ة يف ال �ع��امل ،ويعر�ض
امل���ش�ه��د ال�ف�ن��ي ال�ن��اب����ض ب��احل �ي��اة يف دبي
ودول � ��ة الإم � � � ��ارات ،وي �ج �� �س��د دور �إك�سبو
 2020يف تعزيز الإبداع وتعزيز التعاون
الثقايف العاملي من خالل اجلمع بني �أف�ضل
رواة الق�ص�ص وامل�ل�ح�ن�ين وامل�ب��دع�ين من
جميع �أنحاء العامل .وقد �ساهمت يف كتابة
كلمات العر�ض �سهيلة كابور ،ودانا داجاين
و�شيفانغ .وقال �شيخار كابور" :هل ن�سيت
كيف ك��ان الأم��ر عندما كنت ط�ف�لا؟ كان
العامل مليئا بالعجائب عندما توا�صلت مع
النجوم و�أم�سكتهم يف قلبك ..عندما كانت
الأر���ض ملعبك ،ولي�س �شيئا لتدمريه؟".
و�أ� �ض��اف" :ندعوكم لالن�ضمام �إل�ي�ن��ا يف
رحلة �إعادة اكت�شاف طفولتك ون�س�أل مرة

لكوكبنا� ،إىل �أم �ن��ا الأر�� ��ض .ت�ع��ال �شاهد
ملاذا املو�سيقية"�" .أ�شعر بال�سعادة والفخر
لإخ� ��راج� ��ي ه� ��ذه امل �� �س��رح �ي��ة املو�سيقية
ب��ال�ت�ع��اون م��ع �إك���س�ب��و  2020دب��ي و�إي ��ه.
�آر .رح �م��ان .امل�سرحية املو�سيقية ’ملاذا‘،
امل�صممة خ�صي�صا ل ُتعر�ض على �سطح �أكرب
ق�ب��ة ع��ر���ض يف ال �ع��امل يف ��س��اح��ة الو�صل،
حتتفي بالتنوع وال���ش�م��ول ،وه��ي ت�صحب
اجلمهور يف رحلة مده�شة" .وقال �إيه� .آر.
رحمان" :تبد�أ احلكمة بحب اال�ستطالع،
وهما معا يو ّلدان الأمل والإلهام من �أجل
م�ستقبل �أف�ضل".
ُتعر�ض امل�سرحية املو�سيقية "ملاذا؟" �أربع
م��رات �أ�سبوعيا باللغة الإجنليزية طيلة
�أخ� ��رى مل� ��اذا؟ ي �ق��دم �إك���س�ب��و  2020دبي م��و��س��م ع��ر��ض�ه��ا امل�م�ت��د ث�م��ان�ي��ة �أ�سابيع،
�أم�سية ترفيهية وغنائية وعجائبية ودموع وينطلق العر�ض الأول يف يناير .2022
وف� ��رح .ت �ع��ال ل�ل��رق����ص وال �غ �ن��اء م��ن قلب و ُي�ك���ش��ف ع��ن امل��زي��د م��ن امل�ع�ل��وم��ات ب�ش�أن
�إك�سبو �إىل قلبك .تعال وان�ضم �إىل ن�شيد تواريخ العرو�ض ومواعيدها عما قريب.
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عر�ض للرق�ص التفاعلي بجناح
�أملانيا يف �إك�سبو  2020دبي

•• دبي– الفجر

يحر�ص اجلناح الأملاين يف �إك�سبو  2020دبي على �إبهار اجلمهور ،لي�س فقط
من خالل ا�ستعرا�ضه لقدرات �أملانيا يف التكنولوجيا والعلوم ،وخمترباتها
التي تقدم حلو ًال يف جماالت الطاقة ومدن امل�ستقبل والتنوع احليوي ،ولكن
�أي�ضاً من خالله ا�ست�ضافته ب�شكل يومي لفعاليات الرق�ص التفاعلي .تعد
�صفوف الرق�ص التي ينظمها اجلناح الأملاين حتت عنوان "لرنق�ص معاً"،
مبثابة فر�صة للزائر متكنه من الت�ألق واال�ستمتاع بالرق�ص على �أحلان
�أغ��اين عاملية معروفة .حيث يقوم مدربو الرق�ص ب ��أداء احلركة من على
خ�شبة امل�سرح ليقوم احل�ضور مبحاكاتها ،ما يحفزهم على التوا�صل ب�صرف
النظر عن عائق اللغة .ه��ذا الن�شاط الرتفيهي لي�س حكراً على الأطفال
ال��ذي��ن ي�ستطيعون �أداء رق�صاتهم م��ن ع�ل��ى خ�شبة امل���س��رح ال�ستعرا�ض
موهبتهم ،حيث ي�ستطيع احل�ضور من كل الأعمار اال�ستمتاع و�أخذ ق�سط
من الوقت ين�شطهم ويعيد احليوية �إليهم قبل ا�ستئناف جولتهم يف �إك�سبو
 2020دبي .ت�أتي هذه الفعالية عند نهاية اجلولة يف اجلناح ،حيث ي�ستطيع
الزوار االن�ضمام مبا�شرة �إىل ال�صف دون احلاجة للت�سجيل امل�سبق.

جناح باراغواي يف �إك�سبو  2020دبي يقدم
مو�سيقى ورق�صات عيد امليالد الفولكلورية

•• دبي -الفجر

الــدي جي العاملي «�إن واي كي » ي�شعل �أجواء حديقة الفر�سان يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي  -الفجر

�أ�شعل من�سق املو�سيقى الدي جي الهندي
نيخيل �ساهني ،امل�ع��روف فنياً با�سم "�إن
واي كي"� ،أج � ��واء ح��دي �ق��ة ال �ف��ر� �س��ان يف
�إك �� �س �ب��و  2020دب� ��ي ،خ�ل�ال ح �ف��ل فني
�صاخب �أحياه م�ساء اليوم.

حيث �أمتع "�إن واي كي" ،حمبيه ومعجبيه
ال ��ذي ��ن غ �� �ص��ت ب �ه��م م� ��درج� ��ات حديقة
ال�ف��ر��س��ان ،ع�بر ت�ق��دمي��ه مل��زي��ج مم�ي��ز من
املقطوعات املو�سيقية الهندية والعاملية
ال �ت��ي جت� ��اوب م�ع�ه��ا اجل �م �ه��ور احلا�ضر
واملتنوع بالكثري من الت�صفيق.
ال��دي جي"�إن واي كي" ،هو من�سق �أغان

ومنتج مو�سيقي ا�شتهر ب�إنتاج املقطوعات
املو�سيقية "الرميك�س" التي يجمع فيها
جم �م��وع��ة م ��ن �أ� �ش �ه��ر �أغ � ��اين بوليوود،
ف�ض ً
ال عن العرو�ض احلية الناب�ضة باملتعة
وال�صخب التي يقدمها يف خمتلف املدن
ال�ه�ن��دي��ة وال�ع��امل�ي��ة .ول��د نيخيل �ساهني
ون�ش�أ يف نيودلهي ،وب��د�أ رحلته يف �أندية

العا�صمة الهندية حيث تعلق باملو�سيقى
يف �سن مبكرة ،وم��ن ث��م ب��د�أ رحلته نحو
االحرتاف عرب �إنتاج الأغاين وهو بعد يف
املدر�سة الثانوية .ويف العام  2003ح�صل
"�إن واي كي" على وظيفته الأوىل كمن�سق
دي جي يف �أحد النوادي الهندية ،كما عمل
يف الوقت ذاته ،على �إنتاج رميك�سات القت

رواجاً كبرياً على خمتلف املواقع املخت�صة
باملو�سيقى الهندية ،لينطلق بعدها ويبد�أ
ب�إحياء احلفالت خ��ارج الهند ،حيث جاب
�أك�ث�ر م��ن  63م��دي�ن��ة ح��ول ال �ع��امل ،من
�ضمنها دول يف منطقة ال�شرق الأو�سط
وج �ن��وب ��ش��رق �آ��س�ي��ا و�أوروب � ��ا و�أ�سرتاليا
ونيوزيلندا على �سبيل املثال ال احل�صر.

زوار �إك�سبو  2020دبي ي�شاركون يف �صالة من �أجل الإن�سانية ليلة عيد امليالد املجيد
•• دبي  -الفجر

اح�ت�ف��ل �إك���س�ب��و  2020دب ��ي بليلة عيد
امل �ي�لاد امل�ج�ي��د ،ب�ف�ع��ال�ي��ات م�ت�ن��وع��ة منها
فعالية "ال�صالة م��ن �أج ��ل الإن�سانية"،
التي �شملت تقدمي �أداء لرتانيم امليالد،
وغريها من الفقرات املميزة التي نظمها
جناح الكر�سي الر�سويل يف �إك�سبو ،2020
وا�ست�ضافتها من�صة ال�ي��وب�ي��ل يف موقع
احلدث الدويل.
و�أتيح ل�ضيوف �إك�سبو  2020دبي امل�شاركة
يف االح�ت�ف��ال بليلة عيد امل �ي�لاد ،ب�أ�سلوب

م �ب �ه��ر ،ع�ب�ر �إق ��ام ��ة � �ص�ل�اة خ��ا� �ص��ة من
�أج��ل الب�شرية ،والتي وف��رت فر�صة نادرة
للت�أمل والتفكر ،بالإ�ضافة �إىل اال�ستمتاع
مبجموعة خا�صة من الرتانيم التي �أدتها
املغنية اللبنانية احلائزة على جوائز تانيا
ق�سي�س ،وفرقة كورال ف�ستيفال ،بالإ�ضافة
ل�ع��دة ف�ق��رات خا�صة م��ن ت�ق��دمي �ضيوف
مميزين.
و��ش�م�ل��ت ف�ع��ال�ي��ات االح �ت �ف��ال ب�ل�ي�ل��ة عيد
امل �ي�ل�اد امل �ج �ي��د ع �ل��ى م�ن���ص��ة ال �ي��وب �ي��ل يف
�إك�سبو  2020دب��ي ،ت�ق��دمي ب��ث مبا�شر
لقدا�س عيد امليالد من بيت حلم ما �أ�ضاف

املزيد من الأجواء الروحانية الفريدة على
موقع احلدث الدويل.
ويحتفي جناح الكر�سي الر�سويل يف �إك�سبو
 2020دب��ي ،بالتوا�صل والتفاهم بني
ال�شعوب واملجموعات العرقية والدينية
لإزالة كل احلواجز بني الب�شر ،ويدعوكم
ال��س�ت�ك���ش��اف جم�م��وع��ة م��ن املخطوطات
املزخرفة ال�ن��ادرة ،والتمتع ب��ر�ؤي��ة واحدة
م��ن �أ��ش�ه��ر اجل��داري��ات الفنية يف العامل،
وهي لوحة "خلق �آدم" التي �أبدعها مايكل
�أجن �ل��و ع �ل��ى ��س�ق��ف ك�ن�ي���س��ة ��س�ي���س�ت�ين يف
كاتدرائية القدي�س بطر�س يف الفاتيكان.

•• دبي -الفجر

ح� � ّل امل�غ�ن��ي وامل� ��ؤل ��ف وامل �ل �ح��ن املو�سيقي
الأمريكي من �أ�صول �سورية حلبية ،فرج
�أب �ي ����ض�� ،ض�ي�ف��ا ع�ل��ى م�ن���ص��ة ال�ي��وب�ي��ل يف
�إك�سبو  2020دب��ي ،حيث ا�ستعر�ض من
خالل �صوته املتميز روائع ال�شعر العربي،
واملو�سيقى العربية الطربية الكال�سيكية.

وك ��ان ال �ط��رب ه��و ع �ن��وان �أج� ��واء احلفل
املو�سيقى ال��ذي ق��دم��ه ف��رج ،وا�صطحب
زوار �إك�سبو من خالله �إىل عوامل الأ�صالة
وال� �ت��راث والأ�� �ش� �ع ��ار ال �ع��رب �ي��ة وال �ق��دود
احللبية وغريها الكثري ،وقد بد�أ �أبي�ض
ح�ف�ل�ت��ه ب ��أغ �ن �ي��ة ك�ت�ب�ه��ا ب�ن�ف���س��ه بعنوان
"�شفاهك" ،وتبعها بتقدمي بع�ض القدود
احللبية ،ومن ثم قدم عددا من الأغاين

جناح �سي�شل يف �إك�سبو  2020دبي
ينظم معر�ض فنون املر�أة يف �سي�شل

•• دبي -الفجر

فرج �أبي�ض ي�ستعر�ض كال�سيكيات الفن العربي يف �إك�سبو  2020دبي
الكال�سيكية ،ابتد�أها ب�أغنية من ق�صائد
ال�شاعر اب��ن ع��رب��ي ،وختمها مبجموعة
م��ن �أغ ��اين ال�ف�ن��ان ال��راح��ل عبد احلليم
حافظ.
ومت �ي��ز �أداء �أب�ي����ض مب��زج��ه ال�ع��دي��د من
ال�ل�ه�ج��ات وال �ث �ق��اف��ات ،وق� ��ال" :مبا �أننا
جميعا ن�شكل كيانا واحدا ،ف�س�أغني اليوم
باللهجات اخلليجية واحللبية وامل�صرية"،

ع�ل��ى ه��ام����ش اح�ت�ف��االت �إك���س�ب��و  2020دب��ي بليلة ع�ي��د امل �ي�لاد املجيد،
والأجواء االحتفالية التي تطغى على كافة �أنحاء املوقع يف ا�ستقبال العام
امليالدي اجلديد ،نظم جناح باراغواي يف �إك�سبو  2020دبي ،ا�ستعرا�ضا
مميزا ت�ضمن جمموعة منوعة من العرو�ض الفلكلورية ،التي قدمتها
فرقة الباليه الوطني يف الباراغواي ،وذل��ك على من�صة البحر الواقعة
يف منطقة التنقل .حيث قدمت فرقة الباليه الوطني الفلكلورية للزوار،
جمموعة منوعة من التابلوهات اال�ستعرا�ضية التي ا�شتملت على الأغاين
والرق�صات الباراغوية التقليدية التي �أثارت �إعجاب احلا�ضرين ،خا�صة
مع تزين الراق�صون والراق�صات بالورود وارتدائهم للمالب�س الرتاثية
اجلميلة ذات الألوان الزاهية .وقدم �أع�ضاء الفرقة امل�شاركون التحية لكل
زوار �إك�سبو  2020كما قاموا بتهنئة احل�ضور مبنا�سبة عيد امليالد املجيد،
ومن ثم قدموا جمموعة منوعة من معزوفات مو�سم الأعياد املعروفة على
امل�ستوى العاملي ،ف�ضال لبع�ض معزوفات الأعياد التقليدية يف الباراغواي.
كما ح�صدت الفرقة �إعجاب وهتافات الزوار ،عندما قدمت الراق�صات �أداء
ا�ستعرا�ضيا وهن يحملن ج��رارا فوق ر�ؤو�سهن ،يف �أداء مده�ش يعرب عن
الر�شاقة وال�ت��وازن يف �آن واح��د ،وازداد انفعال اجلمهور وحما�سه عندما
ا�ستبدلت الراق�صات اجل��رار بو�ضع خم�س زجاجات فوق ر�ؤو�سهن ب�شكل
ر�أ�سي ،ثم وا�صلن الرق�ص باتزان ور�شاقة .يذكر �أن الرق�ص الفلكوري
لباراغواي يعرب عن �أ�ساطري تناقلتها الأجيال عرب مئات ال�سنني ،مل يتبق
منها غري ا�ستعرا�ضات فنية يعرب عنها بالرق�ص واملو�سيقى الفلكلورية
اجلميلة ،وتقدم فرقة باراغواي للفلكور الوطني ا�ستعرا�ضاتها على من�صة
البحر بجوار جناح باراغواي طوال فرتة انعقاد �إك�سبو 2020دبي.

ح �ي��ث ق� ��ام مب� ��زج جم �م��وع��ة م ��ن �أ�شهر
الأغ ��اين م��ن خمتلف اللهجات بطريقة
�سل�سة ومميزة.
و�أكد التفاعل الكبري الذي �أبداه اجلمهور
م��ع ف��رج �أب�ي����ض ،وا�ستمتاعهم بالأغاين
التي قدمها ،على املكانة الكبرية التي ال
تزال الأغاين الطربية حتتلها يف قلوبهم،
�سواء كانوا كبارا �أم �صغارا.

وق� ��د �أع � ��رب ف� ��رج �أب �ي ����ض ،ع ��ن حما�سه
العتالء من�صة اليوبيل ومقابلة زوار هذا
احلدث الدويل ال�ضخم ،لينقل لهم عرب
�صوته� ،أجمل الق�صائد ال�شعرية املغناة
التي جمعت ب�ين كلمات معظم ال�شعراء
العرب من خمتلف اخللفيات والثقافات،
والتي تنقل بينها ب�أ�سلوبه ال�سل�س و�صوته
البديع.

نظم ج�ن��اح �سي�شل يف �إك�سبو  2020دب��ي ،حت��ت رع��اي��ة املعهد الوطني
للثقافة والرتاث والفنون يف �سي�شل ،وبدعم من جناح املر�أة معر�ضا فنيا
مم�ي��زا ،حت��ت ع�ن��وان معر�ض ف�ن��ون امل ��ر�أة يف �سي�شل ،ت�ضمن  15لوحة
وعمل فني من خمتلف املدار�س الفنية ،ويهدف خللق منظور جديد عن
الن�ساء يف �سي�شل من خالل الفنون الب�صرية الع�صرية ،كما يهدف املعر�ض
بح�سب منظميه لأن ي�شكل جزءا من امل�شاركة يف هذه االحتفالية الدولية
باملر�أة ،كونها فر�صة للفت انتباه العامل للم�ساهمات التي تقدمها الفنانات
ل�صياغة امل�شهد الفني يف هذه الدولة احلديثة العهد.
تركز الأعمال الفنية املتعددة ،على رواية جمموعة متنوعة من الق�ص�ص
التي قد تختلف فيما بينها لكنها جتتمع معا لت�شكل حكاية امل��ر�أة يف كل
زم��ان وم�ك��ان وم��ن ع��دة مناظري خمتلفة ،كما �أن�ه��ا ت��روي حكاية التنوع
والتعدد الثقايف يف �سي�شل .عربت الأعمال املعرو�ضة يف جمملها عن املر�أة
وعواطفها اجليا�شة و�أحا�سي�سها الرقيقة ،ف�ضال عن دعم الن�ساء لبع�ضهن
البع�ض ،والق�ص�ص التي يعاي�شنها ب�صورة يومية ومتكررة ،وغريها من
امل�شاعر واحل�ك��اي��ات التي نقلتها ه��ذه املجموعة الفنية الغنية ب�ألوانها
وخطوطها التعبريية والإيحاءات الب�صرية التي تقدمها.

عازف ال�ساك�سفون «�أرتور» يقدم ترتيلة
جريجوريان جلمهور من�صة امليلينيوم

•• دبي -الفجر

عا�ش زوار �إك�سبو  2020دبي �أم�سية مع حفلة مو�سيقية لفرقة "�أ�صوات
فنية" الأرمينية ،بقيادة عازف ال�ساك�سفون املو�سيقى وامللحن �أرتور ،الذي
�أمتع جمهوره بعزف مقطوعات مو�سيقية جميلة ومتناغمة.
ومتكن الفنان الأرميني املقيم يف دبي� ،أرتور  ،والفائز باجلائزة الكربى يف
م�سابقة اجلاز الدولية يف بوخار�ست عام  ،2009من �إلهاب م�شاعر الزوار
بتقدميه لأح��دث معزوفاته "ترتيلة جريجوريان" ،التي ان�سجم معها
اجلمهور ب�شكل كبري ،وخا�صة مع الأداء االح�ت�رايف املبهر ال��ذي قدمه
الفنان �أثناء عزفه على �آلة ال�ساك�سفون.
قدم الفنان �أرتور ،وعلى مدار � 15سنة من العزف ،العديد من احلفالت يف
كربيات املدن العاملية مثل لندن ومو�سكو وباري�س وغريها.
وكانت بداياته مع فرقة "�أ�صوات فنية" يف عام  ،2005التي القت الكثري
من النجاح يف فرتة زمنية ق�صرية ،حيث ظهرت الفرقة عام  ،2005يف
الربنامج التعليمي "جنود امل�ستقبل" يف يريفان ،مع عازيف مو�سيقى اجلاز
غاري كرو�سبي (على �آلة البا�س) و�أبراهام ويل�سون (على �آلة البوق) ،وذلك
ب��دع��وة م��ن املجل�س الربيطاين لأرمينيا ،حيث قدمت الفرقة حفلتني
مو�سيقيتني يف نادي "�أفانغارد فولك" يف يريفان.
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العدد  13426بتاريخ 2021/12/26
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 5914/2021/60:امر اداء

70197

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :طلب ا�ست�صدار امر بالزام املطلوب �ضده االم��ر ب��اداء مبلغ وق��دره ( )227.000درهم
اماراتي فقك مائتان و�سبعة وع�شرون الف درهما اماراتيا الغري باال�ضافة اىل  %12فائدة قانونية �سنوية
من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد .
املدعي:بيبني فارغي�س فاداكارا فيليب�س فارغي�س
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي � -شارع االبراج  -منطقة اخلليج التجاري  -باي �سكوير  -بناية رقم
 - 12الطابق  - 3مكتب رقم  - 304 - 303رقم مكاين - 2687286633:وميثله:حممود ح�سني علي احمد
املطلوب �إعالنه � -1 :شيخ برفيز �شاند � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2021/9/15:بالزام
املدعي عليه ب��ان ي ��ؤدي للمدعي قيمة ال�شيكات ال��واردة تفا�صيلها بالطلب مببلغ ( )227.000والفائدة
القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة يف  2021/9/2وحتى متام ال�سداد وبالر�سوم وامل�صاريف ومائتي
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت مازاد على ذلك من طلبات.ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم
من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13426بتاريخ 2021/12/26
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 5307/2021/60:امر اداء

70459

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املطلوب �ضدهما االوىل والثاين بالتكافل والت�ضامن بان ي�ؤديا للطالبة مبلغا
وقدره ( )68.087.25درهم ثمانية و�ستون الف و�سبعة وثمانون درهما امارتيا وخم�سة وع�شرون فل�سا والفائدة
القانونية بواقع %9اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�ضائية ولغاية ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة .
املدعي:نورث �ستار لتجارة الكمبيوتر �ش.ذ.م.م
عنوانه:امارة دب��ي  -تيكوم � -شارع ح�صة  -جروزفينور بينزن�س ت��اور  -مكتب  - 2101م �ك��اين- 1626977181:
وميثله:جو�سلني �شبلي خري اهلل
املطلوب �إعالنهما  -1 :رايز ادم�يرال لنقل البرتول ومنتجاته بوا�سطة ناقالت البرتول ���ش.ذ.م.م  -2ابراهيم
حممد عبا�س حممد � -صفتهما  :مدعي عليهما
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2021/10/28:بالزام املدعي
عليهما بالت�ضامن بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ ( )68.087.25درهم ثمانية و�ستني الف و�سبعة وثمانني درهم وخم�سة
وع�شرين والفائدة القانونية  %5اعتبارا من تاريخ املطالبة يف  2021/8/15وحتى متام ال�سداد والزمتهما بالت�ضامن
يف امل�صاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة وامرت بالنفاذ املعجل بال كفالة.ولكم احلق يف ا�ستئناف
االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13426بتاريخ 2021/12/26
اعالن حكم بالن�شر
 1263/2021/18عقاري جزئي

70197

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13426بتاريخ 2021/12/26
اعالن حكم بالن�شر
 1357/2021/18عقاري جزئي

70021

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1وائل ال�سيد جابر �شادي  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له :متويل  -م�ساهمة خا�صة
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/11/28يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/متويل م�ساهمة
خا�صة بحكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري اوال:بف�سخ اتفاقية االج��ارة املنتهية بالتملك ومالحقها املربمة بني طريف
التداعي وامل�ؤرخة  2008/3/19والزام املدعي عليه برد حيازة العقار مو�ضوع االتفاقية املبني احلدود واالو�صاف ب�شهادة
امللكية وت�سليم العقار امل�ؤجر للمدعية باحلالة التي كان عليها وقت التعاقد و�شطب ا�شارة القيد العقاري الواردة يف �شهادة
امللكية ل�صالح املدعي عليه بالعقد وملحقاته وتكليف دائرة االرا�ضي واالمالك لتنفيذ ذلك  -ثانيا:الزام املدعي عليه بان
ي��ؤدي للمدعية مبلغ ( )38598درهم ثمانية وثالثون الف وخم�سمائة وثمانية وت�سعون درهما اجمايل االج��رة املت�أخرة
املرت�صدة بذمته من تاريخ  2019/3/1وحتى تاريخ  2020/2/2كذلك الزامه بان ي�ؤدي للمدعية بدل االنتفاع بالوحدة حمل
التداعي وفقا ملا ي�صدر عن م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري ب�ش�أن اجرة املثل لها وذلك عن فرتة حيازته بعد تاريخ 2020/2/2
وحتى تاريخ تخليه عنها وت�سليمها للمدعية  -ثالثا:الزام املدعي عليه ب�سداد ر�سوم الكهرباء واملياه واي ر�سوم اخرى
م�ستحقة .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
70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  98/2019/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2017/549جتاري كلي
 ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )4113260درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :قا�سم عبا�س جنفي �أ�صل
ع �ن��وان��ه:ام��ارة دب ��ي  -ب��ردب��ي  -امل��رك��ز ال �ت �ج��اري  -م�ك�ت��ب رق ��م - 2402B
�ص.ب - 49756:هاتف رقم - 044329020:رقم مكاين1366976169:
املطلوب �إعالنه  -1 :يوليا بيلونوغ � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بانه مت اعداد قائمة توزيع بامللف املاثل ولالطالع
على النظام للعلم مبا جاء به.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13426بتاريخ 2021/12/26
اعالن حكم بالن�شر
يف التنفيذ رقم 1918/2016/207:تنفيذ جتاري

70353

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوتني رقمي  924و  2015/1083جتاري كلي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )165984962درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
املدعي�:شركة �سو�سيداد دي فومنتو اند�سرتيل ليمتد  -واخرون
عنوانه:خارج الدولة  -الهند وتعلن على حملها املختار داخل دبي  -منطقة اخلليج التجاري � -شارع االبراج
 بناية  - 014الطابق  14مكتب بيكر مكنزى حبيب املال  -وميثله:حبيب حممد �شريف عبداهلل املالاملطلوب �إعالنه � -1 :شركة االمارات للوكاالت التجارية ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن الوحدات االر�ض رقم 465
جممع دبي لال�ستثمار  -2 -العقار الوحدة رقم  - 105تن�س تاور  -االر�ض رقم  71منطقة احلبية الرابعة
 وفاء للمبلغ املطالب به وقدره ( )161834256.89درهم يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعولهقانونا  ,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 دبي االبتدائية

العدد  13426بتاريخ 2021/12/26

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1ني�شثابن بهافج فا�شناف  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له �:سكاي كورت�س ملالكها �شركة ال�صكوك الوطنية �شركة ال�شخ�ص الواحد
م�ساهمة خا�صة �شركة ال�شخ�ص الواحد �ش.ذ.م.م  -وميثله:احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/12/9يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح�/سكاي كورت�س ملالكها �شركة ال�صكوك الوطنية �شركة ال�شخ�ص الواحد م�ساهمة خا�صة
�شركة ال�شخ�ص الواحد ���ش.ذ.م.م اوال:بف�سخ اتفاقية الت�أجري االج��ل املوقعة مابني املدعية
واملدعي عليها امل�ؤرخة يف 2016/6/30:مب�شروع ابراج �سكاي كورت�س با�سم املدعية  Fالغاء ا�سم
املدعي عليها من ال�سجل العقاري واع��ادة ت�سجيل الوحدة رقم  708بالبلوك  2حكما 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

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13426بتاريخ 2021/12/26
اعالن بالن�شر
 7306/2021/60امر �أداء

70197

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :حنيفية كيدية ابراهيم رحمه  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :ديفايند للمقاوالت �ش.ذ.م.م
وميثله:عبدالهادي جا�سم حممد عبداهلل احلمادي
طلب ا�ست�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/11/17:بالزام املدعي
عليها بان ت��ؤدي للمدعية مبلغ وق��دره ( )110.329دره��م مائة وع�شرة الف دره��م وث�لاث مئة
وت�سع وع�شرون درهم والفائدة القانونية وبواقع  %5من تاريخ املطالبة تاريخ االعالن التكليف
بالوفاء احلا�صل يف  2021/10/11وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم
مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذل��ك من طلبات وتنوه املحكمة ان طلب �شمول االمر
بالنفاذ املعجل المربر له لذا ق�ضت برف�ضه ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من
اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

العدد  13426بتاريخ 2021/12/26
اعالن �صحيفة طعن بالن�شر
يف الطعن رقم 1431/2021/445:طعن جتاري

70197

املنظورة يف:دائرة ادارة الطعون االوىل رقم 232
مو�ضوع الطعن  :قبول الطعن �شكال ومو�ضوعا ونق�ض احلكم املطعون فيه احالته اىل حمكمة
اال�ستئناف ال�صدار حكمها على �ضوء ما تقرره حمكمة النق�ض والزام املطعون �ضده بالر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب.
الطعن:ن�سرين فاطمه حممد اخرت �سعيد
عنوانه:االمارات  -امارة ابوظبي  -الكرامة  -ابوظبي � -شارع املطار  -مبنى ال�شيخه جميله
الغرير � -شقة مكتب رقم  - 203بجوار م�ست�شفى يونيفر�سال
وميثله:ي�سلم �صالح احمد ال�سعدي
املطلوب �إعالنهما  -1 :بتونز & بوز للخياطة  -2اجنيل اوغ�ست حماتى  -مطعون �ضدهما
مو�ضوع الإع�لان  :نبلغكم بن�سخة من �صحيفة الطعن املقدمة من الطاعن ولكم احل��ق يف
تقدمي مذكرة بالدفاع خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ تبليغكم لالعالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ

حماكم دبي

العدد  13426بتاريخ 2021/12/26

70541

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8285/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/263جتاري كلي ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( 22,828,638.76درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
ط��ال��ب التنفيذ  :بنك �أب��وظ�ب��ي ال�ت�ج��اري  -ع�ن��وان��ه � :إم ��ارة دب��ي  -اخلليج ال�ت�ج��اري �� -ش��ارع الأ��ص��اي��ل  -برج
كري�ستال  -مكتب رق��م ( - )105-104هاتف  042956661فاك�س رق��م ( )042954443متحرك
( - )0528291871بريد �إلكرتوين  - Info@amrplc.comرقم مكاين ()87556 27644
املطلوب �إعالنهما  -1 :برامود راو � -صفته  :منفذ �ضده  -2 ،موهيني �شا�شي �سوفارنا � -صفته منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�ل�ان  :ق��د �أق��ام عليكـــ ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة �أع�ل�اه وال��زام�ك��م بدفع املبلغ املنفذ ب��ه وقدره
 22828638.76درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13426بتاريخ 2021/12/26
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  4537/2021/16جتاري جزئي

70533

املنظورة يف  :دائرة �إدارة الدعوى اخلام�سة رقم 404
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة مببلغ مايل  415,268درهم (اربعمائة وخم�سة ع�شر الف ومائتان وثمانية و�ستون درهم
�إماراتي) بالإ�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى تاريخ ال�سداد التام.
املدعى � :شركة اوريك�س مك�س ل�صناعة اخلر�سانة ذ م م وميثلها ال�سيد /نا�صر عبدالعزيز حممود ابراهيم  -مدير
ال�شركة  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي � -شارع �شارع مرا�سى درايف  -مبنى البحرية
املركزي � -شقة  - 1450 - 14وميثله  :فاطمة حممد يو�سف �صديق
املطلوب �إعالنه � :شركة مودلر كون�سبت�س �ش ذ م م وميثلها ال�سيد /مانوج تان�شريى دهارمان � -صفته  :مدعى عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مببلغ مايل  415,268درهم (اربعمائة وخم�سة ع�شر
الف ومائتان وثمانية و�ستون درهم �إماراتي) بالإ�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى
تاريخ ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم الإثنني املوافق  2021/12/27ال�ساعة � 9.00صباحا يف قاعة التقا�ضي
ع��ن ب�ع��د ل��ذا ف ��أن��ت مكلف ب��احل���ض��ور �أو م��ن ميثلك ق��ان��ون�ي��ا وع�ل�ي��ك ب�ت�ق��دمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13426بتاريخ 2021/12/26
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  1006/2021/18عقاري جزئي

70392

املنظورة يف  :الدائرة العقارية اجلزئية الثالثة رقم 197
مو�ضوع ال��دع��وى  :املطالبة بف�سخ العقد ب�ين املدعيتني وامل��دع��ي عليهم وال ��زام امل��دع��ي عليهم ب�سداد مبلغ
 1230000والفائدة بواقع  %9من تاريخ املطالبة والر�سوم وامل�صارف واتعاب املحاماة.
املدعى  :جواهر �صالح ح�سني علي اخلليفي  -و�آخرون  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري
 دبي � -شارع الأبراج  -مبنى برج برلينجتون � -شقة  - 3103الطابق  - 31بنك دبي الإ�سالميوميثله  :في�صل را�شد عبيد بن �ضاوي النعيمي  -املطلوب �إعالنه  -1 :ال��وادي الأخ�ضر للعقارات (م�ؤ�س�سة
فردية) ملالكها /علي �سعيد �سليمان عبيد ال�سالمي � -صفته  :اخل�صم املدخل
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�سخ العقد بني املدعيتني واملدعي عليهم والزام
املدعي عليهم ب�سداد مبلغ  1230000والفائدة بواقع  %9من تاريخ املطالبة والر�سوم وامل�صارف واتعاب
املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2022/1/19ال�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.

رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي
العدد  13426بتاريخ 2021/12/26
مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف الإ�ستئناف رقم  1702/2021/322ا�ستئناف عقاري

70392

املنظورة يف  :دائرة الإ�ستئناف العقارية الثانية رقم 202
مو�ضوع الدعوى � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رق��م  958/2021عقاري جزئي والر�سوم
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
م�ست�أنف  :يو�سف �صالح حممد بامطرف
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي � -شارع االبراج
وميثله  :ح�صة علي حممد حجي القبي�سي
املطلوب �إعالنه � - 1 :شركة الوادي الأخ�ضر للعقارات  -ذ م م � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2021/958عقاري جزئي.
وحددت لها جل�سه يوم االثنني املوافق  2022/1/3ال�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

حمكمة التنفيذ
العدد  13426بتاريخ 2021/12/26

حماكم دبي

70197

اعالن بالن�شر
 6042 / 2019تنفيذ جتاري

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

حمكمة التنفيذ

العدد  13426بتاريخ 2021/12/26

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املنفذ �ضده� _1/أحمد را�شد ا�سماعيل مرزوق
جمهول حمل الإقامة
مبا �أن الطالب التنفيذ/امني حممد حممد �أحمد الرميثي
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن ( قطعة �أر�ض
رقم  - 0/179مبنطقة الطوار الثانية ) وذلك يف حدود مبلغ املطالبة وقدره (
 ) 427964درهم وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانوناً.
رئي�س ال�شعبة

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 26/ 12/ 2021 Issue No : 13426

Service & Assignment of Payment by Publishing
In Execution No: 207/2021/9443 - Commercial Execution
Reviewed by: The Second Execution Circuit No. 184
Subject of Execution: Executing the judgment issued in the case No.: 5360/2021 Order
)of Payment», by payment the amount executed with in amount of (AED 250,473.28
including fees and expenses.
The Execution Applicant: SPEED SPARE PARTS TR LLC - Address: United Arab
Emirates Emirates of Sharjah - Al Ghuwair Al Zahraa -Street - Damas Building 2000
Building - Fifth floor - Flat No 546 - The Central Post Office square.
Party to be served: 1- FUJAIRAH NATIONAL CONSTRUCTION CO. L.L.C
Their Capacity : Executed Against Party.
Subject of Service: The execution applicant has filed against you the above mentioned
executive case and obligates you to pay the amount executed with it for (AED
250,473.28) to the execution applicant or the court's treasury. Therefore, if you are not
complying with the above judgment within 15 days from publishing this service, the
court will proceed the executive procedures against you.
Prepared by
Sameerah Ahmed Musabah

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13426بتاريخ 2021/12/26
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7805/2020/207تنفيذ جتاري

70533

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  9443/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/5360امر اداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )250473.28درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :ال�سرعة لتجارة قطع غيار ال�سيارات ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة  -الغوير  -ال�شارقة � -شارع الزهراء  -بناية داما�س - 2000
مبنى داما�س � -شقة الطابق اخلام�س  - 546 -دوار الربيد املركزي
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة الفجرية الوطنية للمقاوالت ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )250473.28درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ر�سوم
خلزينة 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

70533

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

العدد  13426بتاريخ 2021/12/26

70392

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
 948/2018/207تنفيذ جتاري
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/باجليندر كاور نرمل �سينغ �شانا  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ /بنك م�صر  -فرع دبي
قررت حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ ( )2021/12/14اخطاركم ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )29028535.45درهم خالل  15يوم من تاريخ التبليغ و�إال بيع الوحدات الكائنة
مبنطقة الثنية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 857 /ا�سم املبنى  - vue du lac /الوحدة
رقم � - 2702شقة �سكنية والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�ضيات ن�ص املادة 295
من قانون الإجراءات املدنية .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك
يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13426بتاريخ 2021/12/26
اعالن بالن�شر
 ٢٠٢١/١٠٨٨جتاري جزئي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

رئي�س الق�سم

رئي�س ال�شعبة

حمكمةاال�ستئناف

العدد  13426بتاريخ 2021/12/26

70021

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  9198/2021/207تنفيذ جتاري

�إىل املدعى عليه _1/ذا �سيهوري�س لتجارة القوارب �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل الإقامة
مبا �أن املدعىعبد اهلل عمر �سامل اجلوهي
قد �أق��ام عليكـ الدعوى ومو�ضوعها املطالبة ب�صحة ونفاذ عقد البيع البيع امل ��ؤرخ فى  2020/7/25مع
�إلزام املدعى عليهما بالت�ضامن فيما بينهما الأول والثانيه بنقل ملكية املبيع امل�سمى القارب ذا فلوتينج
�سيهور�س رقم  THOE ? SPO- FSH- 09والبالغ م�ساحته  4004قدم مربع) وت�سليمه �إىل املدعى
طبقا للعقد املحرر بني املدعى عليهما و امل�ؤرخ فى  . 2018/6/30والكائن مبنطقة العائمه .
ثالثاً :الزام املدعى عليهما الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2022-01-18ال�ساعة � 09:30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بُعد لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديكـ من مذكرات �أو م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بـثالثة �أيام على االقل .علما ب�أنه مت حتديد جل�سة لنظر طلب االغفال.

اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
 948/2018/207تنفيذ جتاري
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/باجليندر كاور نرمل �سينغ �شانا  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ /بنك م�صر  -فرع دبي
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن الوحدات الكائنة
مبنطقة الثنية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 857 /ا�سم املبنى - vau du lac /
الوحدة رقم � -2702شقة �سكنية وفاء للمبلغ املطالب به وقدره (28986637.13
درهم) يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
70197

العدد  13426بتاريخ 2021/12/26
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املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/65ا�ستئناف جتاري  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )254195درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :علي دمياطي
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة  -املنطقة ال�صناعية رقم  - 13خلف �شارع ال�شيخ حممد بن
زايد  -ار�ض م�سورة  -ملك ال�سيد/وائل علي دمياطي  -بالقرب من رامز �سوبر ماركت
املطلوب �إعالنهما  -1 :طارق زياد البطرين  -2رويال انرتنا�شونال لل�صناعات املعدنية ذ.م.م -
�صفتهما  :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإع�ل�ان  :قد �أق��ام عليكم ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )254195درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ر�سوم
خلزينة 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

العدد  13426بتاريخ 2021/12/26
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 2137/2021/300:ا�ستئناف مدين

70197

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف املدنيه الثانية رقم 82
مو�ضوع اال�ستئناف  :نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة احلكم -1:بقبول اال�ستئناف �شكال  -2بالغاء احلكم
امل�ستانف والق�ضاء جمددا  -ا�صليا:بعدم قبول الدعوى لرفعها على غري ذي �صفة بعدم جواز نظر الدعوى
ل�سابقه الف�صل فيها بالدعوى رقم  64/2021مدين كلي امل�ستانفة باال�ستئنافني رقما 1335/2021-1281
مدين  -احتياطيا:برف�ض الدعوى ويف جميع االحوال الزام امل�ست�أنف �ضدهم بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل
اتعاب املحاماة.
امل�ست�أنف:م�ست�شفى االمارات �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -اجلمريا الثانية  -دبي � -شارع �شاطئ اجلمريا  -مبنى م�ست�شفى االمارات -
مقابل جمريا بتي�ش بارك بجوار قناة دبي املائية
وميثله:نوف يو�سف ح�سن علي ها�شم احلمادي
املطلوب �إعالنه  -1 :جميل �سيدار � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2021/2317:مدين جزئي .وحددت لها جل�سة
يوم اخلمي�س املوافق  2022/1/6ال�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
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املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف النزاع رقم  2020-913نزاع جتاري  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره (432903895.16
درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف .طالب التنفيذ:بنك دبي التجاري  -و�آخرون  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي  -دبي -
�شارع برج خليفة  -مبنى ا�سبكت تاور � -شقة مكتب رقم  - 404وميثله � :سامل را�شد عبداهلل مفتاح اخلاطري
املطلوب �إعالنه � :شركة الفجرية الوطنية للمقاوالت (ذ م م)  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -الرفاعة  -بردبي  -دبي � -شارع خالد
بن الوليد  -مبنى مكتب ملك فاطمة حممدبن �سليمان � -شقة الطابق الأول  -مقابل جمارك دبي - 00971504547575 -
aaa@yahoo.com - 0097143938080
مو�ضوع الإعالن  :املنفذ �ضده � :شركة زد كليم لال�ستثمارات املحدودة انك  ،املنفذ �ضده  :يو�سف حنا زهرة
�أنه يف يوم االربعاء املوافق  2022/1/5ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار
املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات 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 :
 -1نوع العقار  :حق منفعة ايجار من  2014/10/22اىل � - 2098/1/31شقة �سكنية  -املنطقة  :جممع دبي لال�ستثمار
ال�ث��اين  -رق��م االر���ض  - 111رق��م البلدية  597- 4899 :امل�ساحة  774.41 :م�تر مربع  -رق��م املبنى  - 7 :ا�سم املبنى
 :ال��وح��دات ال�صناعية اخلفيفة  - 7رق��م ال��وح��دة  - WH-7 :مببلغ ( )7.037.535.87دره ��م -2 .ن��وع العقار  :حق
منفعة ايجار من  2014/10/22اىل � - 2098/1/31شقة �سكنية  -املنطقة  :جممع دبي لال�ستثمار الثاين  -رقم االر�ض
 - 111رقم البلدية  597- 4899 :امل�ساحة  777 :مرت مربع  -رقم املبنى  - 7 :ا�سم املبنى  :الوحدات ال�صناعية اخلفيفة
 - 7رقم الوحدة  - WH-5 :مببلغ ( )7.061.072.69درهم -3 .نوع العقار  :حق منفعة ايجار من 2014/10/22
اىل � - 2098/1/31شقة �سكنية  -املنطقة  :جممع دبي لال�ستثمار الثاين  -رقم االر�ض  - 111رقم البلدية 597- 4899 :
امل�ساحة  1229.68 :مرت مربع  -رقم املبنى  - 7 :ا�سم املبنى  :الوحدات ال�صناعية اخلفيفة  - 7رقم الوحدة  - WH-1 :مببلغ
( )11.240.683.35دره��م -4 .نوع العقار  :حق منفعة ايجار من  2017/6/13اىل  2043/10/3بناء (قيمة البناء
فقط)  -املنطقة  :جممع دبي لال�ستثمار الثاين  -رقم االر�ض  - 520رقم البلدية  - 597- 817 :امل�ساحة  5000.01 :مرت
مربع  -مببلغ ( )11000000درهم.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،
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Legal Notice by Publication to an Execution Debtor
Sharjah Federal Court - Civil Court of Execution - Great Earth Bldg Cont L L C
Notice of Payment in the Case No. SHCEXCIPOR2021/ 0005032
»«Commercial Partial
To: Judgment Debtor: Great Earth Bldg Cont L L C
On / / the judgment of which a copy is attached hereto is issued against you for
the Execution Creditor: National Paints Factories Co. Ltd. in the Case mentioned
hereinabove.
The Execution Creditor submitted a request for executing the said judgment and paid
the relevant fees.
Whereas, under the judgment, subject of execution, the Court adjudicated an amount
totaling AED 315,334 including the charges and expenses, therefore, you shall execute
the writ of execution mentioned hereinabove within 15 days from the date on which
you receive this Notice. Otherwise, the Court will take the procedures of compulsory
execution against you, as established in the law.
Judge
Moatassem Ahmed Samir Abu Shadi
Sharjah Federal Court Civil Court of Execution

Date 26/ 12/ 2021 Issue No : 13426

70533

Dubai Court of First Instance
Published Notice
In case No. 4537/2021/16 Partial Commercial
Case Subject : Claim an amount of AED 415,268 (Four hundred and fifteen thousand
two hundred and sixty-eight dirham), In addition to the legal interest of 12% from the
date of due until full payment.
Plaintiff : Oryx Mix Concrete Industry LLC, represented by Mr. Nasser Abdulaziz
Address : Emirates - Emirate of Dubai - Business Bay Area - Dubai Marassi Drive
Street - Buhaira Central Building - Flat 14-1450 - Represented by : Fatima Muhammad
Yusuf Seddik. To be notified 1- Modler Concepts LLC, represented by Mr. Manoj
Tanshiri Dharman as a defendant
Held In : Fifth Case Management Department no 404
Subject of Notice : He has field a case against you and its subject is a claim an
amount of AED 415,268 (Four hundred and fifteen thousand two hundred and sixtyeight dirham), In addition to the legal interest of 12% from the date of due until full
payment. A hearing was set for her on Monday 27/12/2021 in the remote litigation
room BUILDING DESC&, therefore you are required to attend or represent you
legally, and you must submit your memorandums or documents to the court at least
three days before the hearing.
Prepared by: Nada Abdulqader Al-Khamri

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 26/ 12/ 2021 Issue No : 13426
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Service by Publication to the Execution Debtor
 Ajman Federal Court - Civil Execution CourtFathiya Pharmacy owned by Abdulqader Ahmed Mohammed
Notice of Payment in Case No. AJCEXCICPL2021/ 0002685- Payment Order
To: The Executive Debtor: Fathiya Pharmacy owned by Abdulqader Ahmed
Mohammed
Address : Ajman, Al Rumaila (1), 20 Al Zahraa St., Ground Floor, near Hasnaa Café,
Tel.: 067458381, Mobile: 0554457100
On the judgment, photocopy of which is attached hereto, was issued against you in
favour of the Execution Creditor Pharmaethics Medical Supplies L.L.C. In the abovementioned Case. Whereas the said Execution Creditor requested for executing the
said judgment and paid the prescribed fees; and whereas the judgment required to be
executed is as follows: Total amount including fees and expenses: 18024.0, Therefore,
you are required to execute the above-mentioned writ of execution within [15] days
as of serving this notice to you. In case of your default, you are required to attend the
hearing _______ of at______ AM/PM before the said Court. In case of failure, the
Court will take the legally prescribed procedures of forcible execution against you.
Judge / Ahmed Mohammed Ibrahim Al Shaqlini
Ajman Federal Court / Civil Execution Court

األحد  26ديسمبر  2021م  -العـدد 13426

�صحة وتغذية
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يعد �سرطان الرئة �أحد �أكرث �أنواع ال�سرطانات �شيوعا ،وهو �أي�ضا من
�أخطرها على الإطالق.
ويعترب التدخني �أكرب عامل خطر للإ�صابة ب�سرطان الرئة ،ولكن
�أولئك الذين ال يدخنون ميكنهم �أي�ضا الإ�صابة باملر�ض من خالل
التعر�ض لغاز الرادون �أو بع�ض املواد الكيميائية يف مكان العمل.
وقد ي�ؤدي وجود تاريخ عائلي للإ�صابة ب�سرطان الرئة �أو عالجات
معينة لأنواع �أخرى من ال�سرطان �إىل زيادة خطر الإ�صابة بهذه
احلالة.
من �أخطر ال�سرطانات على الإطالق

Sunday

25

العالمات الأكرث �شيوعا ل�سرطان الرئة

ما هو �سرطان الرئة؟
مي�ك��ن �أن تنق�سم اخل�لاي��ا غ�ير الطبيعية ب�ط��ري�ق��ة غري
من�ضبطة ،وهذا ميكن �أن ي�شكل ورما يف الرئة.
وميكن �أن يبد�أ �سرطان الرئة يف �أي جزء من الرئتني ،مبا يف
ذلك الق�صبة الهوائية �أو جمرى الهواء الرئي�سي (الق�صبات
الهوائية) �أو �أن�سجة الرئة.
وهناك نوعان رئي�سيان من �سرطان الرئة� :سرطان الرئة
ذو اخل�لاي��ا غ�ير ال���ص�غ�يرة و� �س��رط��ان ال��رئ��ة ذو اخلاليا
ال�صغرية.
ويف ما يلي خم�سة من �أكرث �أعرا�ض �سرطان الرئة �شيوعا
التي يجب االنتباه �إليها:
ما هي �أعرا�ض �سرطان الرئة؟
يو�ضح م��وق��ع هيئة اخل��دم��ات ال�صحية الوطنية الطبية
(� )NHSأنه عادة ال توجد عالمات �أو �أعرا�ض يف املراحل
املبكرة من �سرطان الرئة.
ومع ذلك ،ف�إن العديد من الأ�شخا�ص امل�صابني بهذه احلالة
�سي�صابون يف النهاية ب�أعرا�ض منبهة.
ويجب مناق�شة �أي �أعرا�ض ل�سرطان الرئة �أو خماوف ب�ش�أن
ال�صحة ب�شكل عام مع الطبيب.
ووف�ق��ا ملوقع الهيئة الإل �ك�تروين ،ت�شمل �أع��را���ض �سرطان

 �صعوبة يف البلع (ع�سر البلع) �أو �أمل عند البلعالرئة الأكرث �شيوعا ،ما يلي:
 تنف�س ب�صفري �سعال م�ستمر �صوت �أج�ش �سعال الدم تورم يف الوجه �أو الرقبة �ضيق التنف�س امل�ستمر �أمل م�ستمر يف ال�صدر �أو الكتف التعب غري املربر وفقدان الوزن�إن النظرة امل�ستقبلية ل�سرطان الرئة لي�ست جيدة كما هو
 وجع �أو �أمل عند التنف�س �أو ال�سعالاحل��ال بالن�سبة لأن ��واع ال�سرطان الأخ ��رى ،لأن��ه غالبا ال
ي�سبب �أي �أعرا�ض حتى ينت�شر عرب الرئتني �أو �أجزاء �أخرى
وتتمثل الأعرا�ض الرئي�سية ل�سرطان الرئة يف:
من اجل�سم.
 �سعال ال يزول بعد �أ�سبوعني �أو ثالثة �أ�سابيعوت�شرح هيئة اخلدمات ال�صحية عرب موقعها على الإنرتنت:
 �سعال طويل الأمد يزداد �سوءا"ال ي�سبب �سرطان الرئة عادة �أعرا�ضا ملحوظة حتى ينت�شر
 التهابات ال�صدر التي ت�ستمر يف العودةعرب الرئتني �أو �إىل �أج��زاء �أخ��رى من اجل�سم .وه��ذا يعني
 �سعال الدم�أن النظرة امل�ستقبلية للحالة لي�ست جيدة مثل العديد من
 وجع �أو �أمل عند التنف�س �أو ال�سعال�أنواع ال�سرطان الأخرى".
 �ضيق التنف�س امل�ستمرو�أو��ض��ح امل��وق��ع" :تختلف معدالت البقاء على قيد احلياة
 التعب امل�ستمر �أو نق�ص الطاقةعلى نطاق وا��س��ع ،اعتمادا على م��دى انت�شار ال�سرطان يف
 فقدان ال�شهية �أو فقدان الوزن غري املربروقت الت�شخي�ص .والت�شخي�ص املبكر ميكن �أن يحدث فرقا
بينما ت�شمل الأعرا�ض الأقل �شيوعا ل�سرطان الرئة كبريا".
وتختلف عالجات �سرطان الرئة ح�سب احتياجات املري�ض،
ما يلي:
 التغيريات يف مظهر الأ�صابع ،مثل �أن ت�صبح �أكرث انحناء �أو ولكن ميكن �أن ت�شمل العالج الكيميائي �أو العالج الإ�شعاعيت�صبح نهاياتها �أكرب (وهذا ما يعرف با�سم تعجر الأ�صابع) �أو اجلراحة.

عقار �شائع لداء ال�سكري قد ي�ساعد يف تقليل خطر مر�ض �ألزهامير
�ألزهامير هو ال�سبب الأكرث �شيوعا للخرف ،حيث ي�صيب  40مليون �شخ�ص يف جميع �أنحاء العامل .وال يزال الباحثون يف �سعيهم لإيجاد عالج حلالة التنك�س
الع�صبي هذه.
وت�شمل �أعرا�ض احلالة �صعوبة يف النوم ،وا�ضطرابا يف الذاكرة ،وتغريات مزاجية حادة ،وزيادة االرتباك .وينتج املر�ض عن تراكم الت�شابك وتكتالت الربوتني
داخل اخلاليا وحولها ،ما يجعل من ال�صعب على خاليا الدماغ التوا�صل مع بع�ضها البع�ض ،ويف النهاية قتلها.
ومع ذل��ك ،فقد اقرتحت درا�سة جديدة �أن دواء ُيو�صف
ع��ادة ملر�ضى ال�سكري ،قد ي�ساعد يف الوقاية من مر�ض
�ألزهامير.
وي�ح��دث مر�ض ال�سكري عندما ي��واج��ه اجل�سم �صعوبة
يف ا��س�ت�خ��دام ال���س�ك��ر ال ��ذي ي �ك��ون م���ص��دره م��ن الطعام
للح�صول على ال�ط��اق��ة ،م��ا ي� ��ؤدي �إىل ت��راك��م ال�سكر يف
جمرى الدم .وعادة ما تو�صف مثبطات Dipeptidyl
 peptidase-3للم�ساعدة يف تنظيم ن�سبة ال�سكر يف
الدم لدى ه�ؤالء املر�ضى.
ووجدت درا�سة قام بت�أليفها فيل هوي يل ،من كلية الطب
بجامعة يون�سي يف �سيئول ،بكوريا اجلنوبية� ،أن��ه عند
و�صف ال��دواء للمر�ضى الذين يعانون من خلل �إدراكي،
ف�إن الدواء يبطئ من معدل التدهور املعريف.
وقال يل:
"لقد ثبت �أن امل�صابني ب��داء ال�سكري معر�ضون خلطر
الإ�صابة مبر�ض �ألزهامير ،رمبا ب�سبب ارتفاع م�ستويات
ال�سكر يف ال��دم ،وال�ت��ي مت ربطها ب�تراك��م �أميلويد بيتا،
بروتني غري طبيعي ،يف الدماغ .ومل تظهر درا�ستنا فقط
�أن الأ�شخا�ص الذين يتناولون مثبطات dipeptidyl

 peptidase-3خلف�ض م�ستويات ال�سكر يف الدم
لديهم ن�سبة �أقل من الأميلويد يف الدماغ ب�شكل عام ،بل
�أظهرت �أي�ضا م�ستويات �أقل يف منطقة الدماغ امل�س�ؤولة
عن مر�ض �ألزهامير".
وا�شتملت الدرا�سة على  282م�شاركا مبتو�سط عمر 76
عاما ،متت متابعتهم على مدار � 6سنوات.
ووقع ت�شخي�ص جميع الأ�شخا�ص اخلا�ضعني للدرا�سة �إما
مبر�ض �ألزهامير قبل ال�سريري �أو املبكر �أو املحتمل.
وم � � ��ن ب �ي��ن امل � �� � �ش� ��ارك�ي��ن ،مت ع� �ل ��اج  70مبثبطات
 ،dipeptidyl peptidase-3و 71م�صابا
بال�سكري مل يتم عالجهم بالعقار و 141م�شاركا مل
يكونوا م�صابني مبر�ض ال�سكري.
ومتت مطابقة امل�شاركني امل�صابني مبر�ض ال�سكري مع
امل�شاركني غري امل�صابني بال�سكري ح�سب العمر واجلن�س
وم�ستويات التعليم ،حيث �سجل جميع امل�شاركني درجات
مماثلة يف االختبارات املعرفية يف بداية الدرا�سة.
و�أظهرت النتائج �أن امل�صابني بداء ال�سكري الذين تناولوا
الأدوية انخف�ض متو�سط درجات امتحان احلالة العقلية
امل�صغر (� )MMSEسنويا مبقدار  0.87نقطة ،يف

حني انخف�ض متو�سط درجات مر�ضى ال�سكري الذين مل
يتناولوا ال��دواء بن�سبة  77%يف االمتحان ،ب�شكل �أبط�أ
من �أولئك الذين مل يتناولوا الدواء.
و�أ�ضاف يل" :تظهر نتائجنا انخفا�ضا يف ن�سبة الأميلويد
يف �أدمغة �أولئك الذين يتناولون هذه الأدوية وانخفا�ضا
يف التدهور املعريف ،مقارنة مبر�ضى ال�سكري ،ما يزيد من
احتمال �أن تكون هذه الأدوي��ة مفيدة �أي�ضا للأ�شخا�ص
غري امل�صابني مبر�ض ال�سكري والذين يعانون من م�شاكل
يف التفكري واملال".
وي�شار �إىل �أن هناك نوعني رئي�سيني من مر�ض ال�سكري،
حيث يت�سبب مر�ض ال�سكري من النوع الأول يف ارتفاع
م�ستويات اجللوكوز يف ال��دم ب�شكل كبري .ويحدث ذلك
عندما ال ي�ستطيع اجل�سم �إنتاج ما يكفي من الإن�سولني
ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى م �� �س �ت��وي��ات اجل� �ل ��وك ��وز يف ال� � ��دم حتت
ال�سيطرة.
بينما يعد م��ر���ض ال�سكري م��ن ال�ن��وع ال�ث��اين �ضعفا يف
الطريقة التي ينظم بها اجل�سم ال�سكر وي�ستخدمه� .إنها
حالة طويلة الأمد (مزمنة) ت�ؤدي �إىل زيادة ن�سبة ال�سكر
يف الدم يف ال�شرايني.
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مركز تريندز وم�ؤ�س�سة بحر الثقافة يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون البحثي واملعريف

•• ابوظبي-الفجر:

و ّقع مركز تريندز للبحوث واال�ست�شارات ،مذكرة
تفاهم مع «م�ؤ�س�سة بحر الثقافة» بهدف تعزيز
التعاون العلمي والبحثي ،وتنظيم الفعاليات
واملنتديات البحثية والعلمية ،واال�ستفادة من
ق��واع��د البيانات واملعلومات والبحوث املتاحة
لدى الطرفني.
و ّق� ��ع االت �ف��اق �ي��ة ع��ن م��رك��ز ت��ري �ن��دز للبحوث
واال��س�ت���ش��ارات ال��دك�ت��ور حممد ع�ب��داهلل العلي

الرئي�س التنفيذي ،فيما وقعها عن «م�ؤ�س�سة
بحر ال�ث�ق��اف��ة» الأ� �س �ت��اذة م��رمي الغفلي املدير
ال�ع��ام للم�ؤ�س�سة التي تر�أ�سها ال�شيخة رو�ضة
بنت حممد بن خالد �آل نهيان م�ؤ�س�س ورئي�س
جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة يف �أبوظبي.
ومبوجب ه��ذه املذكرة يتعاون «مركز تريندز»
و»م��ؤ��س���س��ة ب�ح��ر ال�ث�ق��اف��ة» يف جم ��االت �إع ��داد
ال �ب �ح ��وث ح� ��ول امل ��و�� �ض ��وع ��ات ذات االهتمام
امل �� �ش�ترك ،وت �ب��ادل اخل�ب��راء وال �ب��اح �ث�ين لدى
الطرفني ،واال�ستفادة من خرباتهم .كما ي�شمل

التعاون تبادل الإ��ص��دارات ،والكتب ،والبحوث
امل �ع��دة يف م��و��ض��وع��ات ت�ع��زي��ز خ�ط��اب الت�سامح
وال �ت �ع��اي ����ش ال���س�ل�م��ي وم ��د ج �� �س��ور التوا�صل
احل�ضاري ،ف�ض ً
ال عن �إقامة فعاليات وندوات
و�أن�شطة يف املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك
بني الطرفني.و�أعرب الدكتور حممد عبداهلل
ال�ع�ل��ي ع��ن ت��رح�ي�ب��ه ب�ت�ع��زي��ز ف��ر���ص ال�شراكة
والتعاون بني «تريندز» و»م�ؤ�س�سة بحر الثقافة»،
وذلك ان�سجاماً مع ا�سرتاتيجية املركز و�سعية
�إىل التوا�صل وال�شراكة والتعاون مع امل�ؤ�س�سات

الثقافية وامل�ع��رف��ة ال��راق�ي��ة ك �ـ «م��ؤ��س���س��ة بحر
الثقافة» التي حتتل مكانة معرفية كبرية يف
الو�سط الثقايف حملياً و�إقليمياً ودولياً.
وق��ال العلي �إن االتفاقية بني «تريندز» و»بحر
ال �ث �ق��اف��ة»�� ،س�ت��وف��ر ف��ر� �ص �اً ع��دي��دة ومتنوعة
للجانبني يف جم ��ال امل�ع��رف��ة ال �ت��ي تن�شر قيم
اخلري وال�سالم والت�سامح والأخ��وة الإن�سانية،
وتنبذ العنف وال�ك��راه�ي��ة والأف �ك��ار املتطرفة،
م�ضيفاً �أن هذه االتفاقية ت�أتي �أي�ضاً من منطلق
حر�ص «تريندز» على تعزيز ال�شراكات البحثية

والعلمية مع كربى امل�ؤ�س�سات واملراكز البحثية ال�سبيل �إىل فهم �أف�ضل للعامل وما يدور فيه.
والفكرية و�أهمها يف الدولة واملنطقة والعامل .و�أ�شارت �إىل �أن التعاون مع مركز تريندز الذي
وم��ن جانبها ع�ب�رت الأ� �س �ت��اذة م��رمي الغفلي ،بات اليوم مرجعاً عاملياً يف العديد من جماالت
امل��دي��ر ال�ع��ام للم�ؤ�س�سة ،ع��ن �سعادتها لتعاون البحث العلمي وامل�ع��رف��ة ي�شكل ن��اف��ذة جديدة
م�ؤ�س�سة بحر الثقافة م��ع «م��رك��ز ت��ري�ن��دز» يف ل �ـ «م��ؤ��س���س��ة ب�ح��ر ال�ث�ق��اف��ة» ل�ت�ع��زي��ز ر�سالتها
جماالت البحث وتعزيز فر�ص ال�شباب ،م�شرية ال �ث �ق��اف �ي��ة وت� �ق ��دمي حم �ت ��وى ُي �ع�ي�ن ال�شباب
�إىل �أن امل�ؤ�س�سة تويل اهتمامها الكبري لل�شباب وغ�يره��م على فهم �أف���ض��ل ل�ل�أح��داث والعمل
م��ن ك�لا اجل�ن���س�ين ،وت�سعى ج��اه��دة للإ�سهام على تطوير امل�ه��ارات ب��روح ع�صرية ت�ست�شرف
يف و��ض��ع امل�ع��رف��ة ب�ين �أي��دي�ه��م حيث �إن العلوم امل�ستقبل وت�سعى �إىل �أن تكون ج�سراً للتوا�صل
والبحث العلمي هما طريق تنمية امل��وارد وهما مع العامل بكل �أطيافه.

برعاية �سلطان القا�سمي

انطالق الدورة ال�ساد�سة ملهرجان ال�شعر العربي بالقريوان
•• ال�شارقة  :الفجر

برعاية كرمية من �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن
حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س االعلى حاكم ال�شارقة ،انطلقت
فعاليات الدورة ال�ساد�سة ملهرجان ال�شعر العربي الذي ينظمه
ب�ي��ت ال�شعر ب��ال �ق�يروان وذل ��ك يف ال �ف�ترة م��ن  24ح�ت��ى 26
دي�سمرب  ،2021وذل��ك بح�ضور �سعادة اال�ستاذ ع�ب��داهلل بن
حممد العوي�س رئي�س دائ��رة الثقافة بال�شارقة � ،سعادة را�شد
امل�ن���ص��وري �سفري دول��ة الإم� ��ارات يف تون�س  ،الأ��س�ت��اذ حممد
�إبراهيم الق�صري مدير �إدارة ال�ش�ؤون الثقافية بدائرة الثقافة،
و الأ��س�ت��اذ حممد ال�بري�ك��ي م��دي��ر بيت ال�شعر يف ال���ش��ارق��ة و
كبار امل�س�ؤولني من خمتلف امل�ؤ�س�سات احلكومية و الأهلية،
و جمموعة م��ن املثقفني و ال�شعراء و االع�لام�ي�ين و حمبي
ال�شعر�.إ�ستهل احلفل بتد�شني معر�ض �صور للأن�شطة املتنوعة
التي نظمها بيت ال�شعر بالقريوان و اال�صدارات ال�شعرية التي
تولت دائرة الثقافة بال�شارقة �إ�صدارها ،تلى ذلك عر�ض م�صور
عن م�سرية بيت ال�شعر يف تون�س.
وقالت مديرة بيت ال�شعر بالقريوان جميلة املاجري ،ي�شرفنا
و يطيب لنا �أن نحتفي اليوم مبهرجان ال�شعر العربي لبيت

ال�شعر بالقريوان ،وارفع ا�سمى تهنئة ل�صلحاب ال�سمو ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ال�شارقة ،ع�سى �أن نويف �سموه بع�ض العرفان مبا قدمه لل�شعر
و ال�شعراء يف الوطن العربي و ما يقدمه للثقافة العربية  ،و
�سيظل ت�أ�سي�سه لبيوت ال�شعر عم ً
ال رائ��داً و مبادرة فريدة يف
تاريخ الثقافة العربية  ،و ال �أبالغ �أن قلت الإن�سانية  ،فقد قام
�سموه برعاية هذا الفن و اع��ادة دوره االن�ساين و املجتمعي و
خدمة �أهدافه الراقية  ،و ما عمله اجلليل هذا �إال دليل على
فكره اال�ست�شرايف و �إميانه بدور الفن عموماً و ال�شعر حتديداً،
م�شرية �إىل �أن ما يحققه بيت ال�شعر بالقريوان يثبت عاماً بعد
�آخر �أن ال�شعر مازال مل يفقد ت�أثريه و ال وهجه.
ومن جانبه قال الأ�ستاذ حممد الق�صري مدير �إدارة ال�ش�ؤون
الثقافية بالدائرة يف كلمة دائرة الثقافة �أن �أن�شطة بيت ال�شعر
بالقريوان وانعقاد مهرجاناته يف مواعيدها ،ملبياً تطلعات
ال�شعراء ،ومرتكزاً على قاعد ٍة �أدبي ٍة م�ساحتها تون�س اخل�ضراء،
فبعد �أع��وام �اً م��ن ال�ع�ط��اء ال�ث�ق��ايف للبيت يف ال �ق�يروان الذي
احت�ضن يف ف�ضائه ال��رح��ب ال�شعراء و الأدب ��اء ،ه��ا ه��و اليوم
ينتقل مبهرجانه �إىل هذا املكان العزيز من البالد التون�سية،
حيث �ساحل ال�شعر يجمع بني ال�شروق و ال�غ��روب ،يف �شماله

الأل��ق ،ومن جنوبه الأ�صاله و الإب��داع� ،أ�ضاف الق�صري � :إنها
ملنا�سبة �سعيدة هذه التي جتمع ال�شعراء يف هذه ال��دورة ،حيث
ي�ؤكد بيت ال�شعر بالقريوان دوره النبيل يف دعوة �شعراء تون�س
والعرب �إىل ريا�ض ال�شعر الأدب ،لنن�شد معاً حب العربية لغ ًة
ومنطقاً ،و �أغتنم ه��ذه املنا�سبة لتقدمي �أ�سمى معاين ال�شكر
و التقدير �إىل وزارة الثقافة التون�سية على تعاونها الدائم،
ال��ذي تعززه �أوا��ص��ر العالقات الأخ��وي��ة الرا�سخة التي جتمع
بني الأم��ارات و تون�س ،و�أت�شرف يف هذه املنا�سبة �أن �أنقل لكم
حت�ي��ات ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ ال��دك �ت��ور ��س�ل�ط��ان ب��ن حممد
القا�سمي  ،ع�ضو املجل�س الأع �ل��ى ل�لاحت��اد ح��اك��م ال���ش��ارق��ة ،
ومتنياته لكم بالتوفيق.ثم �ألقت الدكتورة زهية جويرو �أ�ستاذ
التعليم العايل يف اجلامعة التون�سية و امل��دي��رة العامة ملعهد
تون�س للرتجمة كلمة وزارة الثقافة التون�سية نيابة عن معايل
وزيرة ال�ش�ؤون الثقافية الدكتورة حياة قطاط القرمازي  ،حيث
رحبت باحل�ضور ثم قالت  :بيت ال�شعر بالقريوان واح��د من
بيوت ال�شعر املنت�شرة يف الوطن العربي ترعاها �إمارة ال�شارقة،
هذه الإمارة التي ت�شرق ب�أنوارها على الثقافة العربية ّ
وتوطد
ال�صالت بني املبدعني واملثقفني واملفكرين الذين يجمع بينهم
الل�سان العربي واالن�ت�م��اء �إىل الثقافة العربية و�إىل تراثها

ال�شعري العظيم  ،و�إن وزارة ال�ش�ؤون الثقافية باجلمهورية
التون�سية التي ت�ؤمن ب��أن ال�شعر و�سيلة للحوار بني ال�شعوب
والثقافات وب��أن��ه ن��اف��ذة مفتوحة على �آف��اق االم�ت��داد الثقايف
التون�سي وطموح �شاعرات تون�س و�شعرائها لإ�سماع �أ�صواتهم
�إىل �شعوب ت�شاركهم الل�سان.
و�أ� �ش��اد ��س�ع��ادة را��ش��د امل�ن���ص��وري �سفري االم� ��ارات ل��دى تون�س

مببادرة �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة بت�أ�سي�س بيوت لل�شعر
يف الوطن العربي  ،كما �أ�شار اىل دور بيت ال�شعر يف القريوان
يف تعزيز احل��راك الثقايف يف عموم تون�س  ،و ذل��ك من خالل
ان�شطة البيت يف القريوان والواليات التون�سية االخرى  ،م�ؤكدا
على عمق العالقات االخوية بني االمارات و تون�س التي ترعاها
القيادة الر�شيدة يف البلدين .

مبنا�سبة اليوم العاملي للعربية

�أم�سية �أدبية يف النادي الثقايف العربي احتفاء بـ«�أم اللغات»
•• ال�شارقة:الفجر

مبنا�سبة اليوم العاملي للغة العربية ،نظم النادي
ال�ث�ق��ايف ال�ع��رب��ي يف ال���ش��ارق��ة م���س��اء اخلمي�س
ن��دوة �أدب �ي��ة �أح�ي��اه��ا ال�شعراء ج��اب��ر اخلل�صان
و�أك� ��رم قنب�س و�أم�ي��رة ت��وح�ي��د ،و� �ش��ارك فيها
الدكتور �أحمد عقيلي مبداخلة حول جماليات
وعبقرية اللغة العربية ،و�أدار الأم�سية ال�شاعر
حممد �إدري�س الذي قال �إن اللغة العربية هي
لغة اجلمال والإب��داع والإيقاع التي و�سعت كل
�شيء ،وح��وت كتاب اهلل املعجز ،وا�ستمرت لغة
حية قوية ملا يتجاوز الآن �ستة ع�شر قرنا ،وال
ت ��زال حية ق ��ادرة على ال�ع�ط��اء ،و�أ� �ش��اد حممد
�إدري�س باملبادرة العاملية واملحلية التي ت�ستهدف
تعزيز ح�ضور هذه اللغة العاملي ،وخ�ص بالذكر
مبادرات �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان
ب��ن حم�م��د ال�ق��ا��س�م��ي ع���ض��و امل�ج�ل����س الأعلى
ح��اك��م ال���ش��ارق��ة ال ��ذي ه �ي ��أ ل�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة كل
�أ�سباب احلماية ،و�آخرها �إن�شاء جممع ال�شارقة
للغة العربية ودع��م املجامع العربية الأخرى،

وامل �ب��ا� �ش��رة يف �إ� �ص��دار امل�ع�ج��م ال�ت��اري�خ��ي للغة
العربية الذي �شهدنا يف ال�سنتني املا�ضية �صدور
�أج ��زاء م�ن��ه ،وه��و �إجن ��از عظيم يف خ��دم��ة هذا
الل�سان الكرمي.
الدكتور �أح�م��د عقيلي الدكتور �أح�م��د عقيلي
وه��و �أ� �س �ت��اذ ل �ل��أدب احل��دي��ث وال�ن�ق��د الأدب� ��ي،
خ�ص�ص مداخلته مل�ح��وري��ن :الأول :دميومة
اللغة العربية وا�ستمراريتها منذ اجلاهلية
وحتى يومنا هذا ،وقد ا�ست�شهد بنماذج من �شعر
امل�ع�ل�ق��ات ،و�أو� �ض��ح كيف يفهم ال �ق��ارئ العربي
اليوم ه��ذه الق�صائد ويتذوقها ،وهنا �سر قوة
العربية وبقائها ،و�أ�شار �إىل معرفة العرب �أ�س�س
النقد الأدبي وجذوره منذ القدمي و�أن ذائقتهم
الفطرية �أه��دت�ه��م �إىل حت�س�س جماليات �أدب
هذا اللغة،
وا�ستح�ضر من��اذج ل��ذل��ك م��ن حتكيم النابغة
ال��ذب �ي��اين ل�ق���ص��ائ��د ال �� �ش �ع��راء م �ث��ل اخلن�ساء
وح�سان بن ثابت ،وجهود عبد القاهر اجلرجاين
يف نظرية النظم يف كتابه دالئل الإعجاز.
املحور الثاين حت��دث فيه الدكتور عقيلي عن

ج�م��ال�ي��ات ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة م��ن ت ��رادف وت�ضاد
وجتان�س و��ص��ور بيانية وبالغية وق��دم �أمثلة
�إي�ضاحية ومن ثم تناول داللة احلرف وال�صوت
يف اللغة العربية م�ست�شهدا بكتاب اخل�صائ�ص
الب��ن ج�ن��ي ،وال�ت��ي تو�ضح �أن للحرف العربي
بذاته داللة عميقة ووا�ضحة فالعني مثال تفيد
الو�ضوح والغني للغمو�ض وتكرار احلرف يفيد
تكرار احلدث وهكذا.
ال�شاعر الإماراتي جابر اخلل�صان ،كان املن�شدين
يف هذه املنا�سبة ،فقد �ألقى ثالث ق�صائد “هي
ن�سج احلروف ،ومو�سيقاي تعزف حلني ،ولغتي
ف�ؤادي ،ومتحورت قر�آته حول لغة ال�ضاد ،وما
تغري به ال�شاعر جمالياتها و�أ�سرارها اخلفية
التي ت�تر�آى له من بعيد قب�سا من ن��ور يتبعه
ليت�صيده ،وي �ع��ود ب��ه �إب��داع��ا ن��ا��ص�ع��ا ،وينحو
اخلل�صان يف قراءاته �إىل الرمزية التي ي�سعى
�إىل يجعلها �شفافة،
ويتكئ يف رمزية على معاين وم�ف��ردات تتعلق
بالنور وال�ضياء والتجلي وال�سمو ،مما يرتدد يف
كثريا ق�صائده ،يقول اخلل�صان:

لغتي املجاز وراية الإف�صا ِح
لغتي �سنام املجد يف الإ�صداح
لغتي وحرف الفكر في�ض بحورها
ملرافئ الإعجاز ُن ْز َل براح
لغتي كتاب اهلل يزهر �ضوعها
وهو الن�سيم وب�سمة الأرواح
وبها ر�سول اهلل ي�صدع باحلجا
فال�شرع والأحكام لفظ �صراح
تاج احلديث �إذا تناغم لفظها
م�ستودع التمكني والإجناح
ال�شاعرة �أمرية توحيد قر�أت هي الأخرى ثالث
(�شم�س
ق�صائد يف ح��ب ال�ع��رب�ي��ة ومت�ج�ي��ده��ا
ُ
طلع التاريخ ،لو ت�شعرون)
اللغات ،ظِ ٌّل على َم ِ
وه��ي ��ش��اع��رة متمكنة م��ن �أدوات �ه ��ا ،ح��اذق��ة يف
�صناعة ال�صورة البديعة ،تقول �أمرية توحيد:
د ٌر تلألأتْ العيونُ بري ُق ُه
ل�سنائ ِه
أنفا�سنا َ
وتوهٌ جت � ُ
عر�ش اللغات تر َّبعتْ
�شم�س على ِ
ٌ
ن�سجتْ ُذرى الأجما ِد يف عليائ ِه
َ
حازتْ
�صنوف احل�سنِ مل َء حروفِها

�آيٌ من الرحمنِ من �آال ِئ ِه
ين�ص ُب ُه الزمانُ منار ًة
�ألفٌ ِّ
ويخ ِّل ُد التاري ُخ �س َّر �إبا ِئ ِه
والبا ُء بح ٌر باحل�ضار ِة زاخ ٌر
ي�سبي العقو َل ب�سح ِر ِه و�سخا ِئ ِه
وال�ضا ُد ملحم ٌة ير ِّد ُد �صو َتها
ُّ
كل الذين تف َّردوا بغنا ِئ ِه
واليا ُء فو َق حدو ِد ال�صمتِ �أ�سئل ٌة
َيجني ثما َر البو ِح عند ندا ِئ ِه
هي � ُ
التاريخ مه ُد بيا ِن ِه
أول
ِ
وف�صاح ُة املعنى ،جمانُ ردا ِئهِ.
ال�شاعر �أكرم قنب�س قر�أ ق�صيدة مطولة يف مدح
اللغة العربية والتغني ب�أجمادها وعبقريتها،
وه��و �شاعر يف لغته ق��وة وج��زال��ة ،يرتكز على
ثقافة �أ�صيلة ،ويتكئ على الأح��داث والإ�شارات
التاريخية يف كتابته،
مم� ��ا ي �ع �ج��ل ق �� �ص ��ائ ��دة حم �م �ل��ة ب� ��ال� ��دالالت
التاريخية والثقافية ،وقد ت�أرجح قراءته بني
الإ�شادة بتاريخ اللغة العربية وتراثها العظيم،

واالح �ت �ف��اء ب�ج�م��ال�ه��ا وق��درت �ه��ا ع�ل��ى �صناعة
الإبداع ،وبني الأ�سى لواقعها اليوم ،وما يكيده
لها �أع��دا�ؤه��ا ،وان�صراف �أهلها عنها �إىل لغات
�أخرى ،يقول قنب�س:
فيا نخلة ال�ضاد التي ذاب قلبها
حنينا لعهدٍ مطلقِ ال�سعفات
يتيمان ع�شنا يف ميادين �أمة
ُنذاد برمل الأعني ال�شزرات
يتيه بنا موج من الوجد تارة
وي�صفعنا غزو بغري غزاة
له من دخيل العرب �ألف مدجج
بفكر �شريك ال�شرك يف الغزوات
يغري على �أم اللغات ك�أنها
خ�صيم تلقى �أعنف الطعنات
يجز بها املرياث حتى ك�أنها
�سبية قوم يف مهب فالة
فيا قلبها املفطور كيف نعيده
�سليما بنب�ض ال�شوق والب�سمات
ف�إن لها روحا متد مدادها
ب�سبع مثاين العلم يف ال�صلوات.
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ي�ستعد النطالق عر�ض فيلم "العنكبوت"

ظافر العابدين :ق�صة "غدوة"
قريبة من قلبى جدً ا
فى خطوة جديدة وجريئة كما يراها البع�ض فقد �شارك الفنان ظافر العابدين يف �صناعة فيلم "غدوة" من
كافة جوانبه كممثل وم�ؤلف وخمرج؛ بل وكمنتج � ً
أي�ضا  ،الأمر الذى �أذهل الكثريين جلمعه كل تلك املهام بعمل
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واحد ولكن مب�صداقية �شديدة جعلته ٌيت ّوج يف عر�ضه العاملى الأول من خالل مهرجان القاهرة ال�سينمائى الدوىل يف دورته الـ 43بجائزة النقاد ،يف
هذا احلوار مع العابدين ك�شف خالله العديد من �أ�سرار هذا العمل وكيفية حت�ضريه لهذه ال�شخ�صية ال�صعبة وتخليه عن و�سامته من �أجلها ،وعن جديد
�أعماله املقبلة وتفا�صيل �آخرى كثرية ..
• بداية  ..حدثنا عن ردود �أفعالك بعد تتويج فيلم "غدوة" بجائزة النقاد يف
مهرجان القاهرة ال�سينمائى الدوىل؟
 بالطبع� ،سعيد ج �دًا لأن عر�ض الفيلم للمرة الأوىل عامليا ك��ان م��ن خاللمهرجان القاهرة وهو �شرف كبري يل ،لأين �أعترب م�صر بلدي الثاين ،وعندما
قدمت الفيلم للم�شاركة يف املهرجان فوجئت باختياره يف امل�سابقة الر�سمية،
و�شعرت ب�سعادة كبرية وحما�س ،وتكلل الأمر بح�صول الفيلم على جائزة النقاد
يف مهرجان كبري بحجم القاهرة يف �أول جتربة �إخراجية.
• وماذا عن جتربتك االخراجية الأوىل من خالل الفيلم؟
 فى احلقيقة مل تكن �أوىل جتاربي االخراجية على الإطالق فقد �شاركت بعدة�أعمال �أعتربها كانت بداية متهيدية لهذه اخلطوة ،وكنت م�ساعد خم��رج يف
تون�س ملدة عام ون�صف قبل خو�ضى جتربة التمثيل وكنت �أنتظر املو�ضوع الذى
�أنطلق من خالله ،وعندما جاءت فكرة "غدوة" حتم�ست لها لأن الق�صة قريبة
من قلبى جدًا ،وكانت ردود الأفعال من اجلمهور قوية وفاج�أتنى.
• العديد ر�أى الت�شابه الكبري بينك وب�ين �شخ�صية �أحمد برحومة ابنك
بالفيلم  ..فكيف جاء اختياره بهذه الدقة؟
 تعرفت عليه من خ�لال الكا�ستينج ،و�شعرت جت��اه ب��االجن��ذاب ،وك��ان يهمنى�أن يكون �شخ�صيته قريبة ل�شخ�صية العمل ،و�أن يكون لديه اح�سا�س مرهف
و�أال يتوتر م��ن �ضغوطات امل�شاهد واع��ادت�ه��ا حتى ت�سري الأح ��داث مثما ر�أيت
خا�صة عالقة الأب بابنه وم��ا ط��ر�أت عليهم من ظ��روف اجتماعية و�سيا�سية
واقت�صادية.
• وهل كنت تق�صد مناق�شة تلك الق�ضايا التى ر�أها الكثريين ا�سقاط على
�أو�ضاع �سيا�سية واقت�صادية؟
 ال مل �أق�صد ذل��ك ،فالفيلم ك��ان يتناول العالقة االن�سانية بني الأب وابنه،ولكن مع مرروهم بظروف اجتماعية واقت�صادية وبالطبع كانت هناك �أمور
�سيا�سية بعينها جعلت الو�ضع ي�صل �إىل ما مروا به بالأحداث ،ولكن بالنهاية
كنت �أتعامل مع ان�سانيات يف املجتمع وال ميكن �أن تف�صلني هذا عن ذاك فهى
تركيبة كاملة لنقل م�شاعرهم يف ظل تلك الظروف القا�سية دون اال�سقاط على
�أية �أراء �سيا�سية.
• �شاركت بالفيلم كممثل وخمرج وم�ؤلف ومنتج  ..فكيف متكنت من اتقان
كل ذلك بنف�س العمل؟
 �أرى �أن كلمة ال�سر هى "امل�صداقية" ،ف��اذا كنتى متلكني امل�صداقية والدقةيف التنفيذ ف�سوف ت�ستطيعني تنفيذ ع�شرات املهام يف �آنٍ واح��د ،وه��ذه الق�صة
حتديدًا كانت هدف بالن�سبة ىل خا�صة بعد معاناة �شقيقى مع مر�ضه ،و� ً
أي�ضا
العامل املهم للنجاح هو تقدمي "توليفة" يحبها اجلمهور من خالل طريقة
التقدمي وال�سرد والتمثيل والأداء لكافة امل�شاركني بالعمل ،بحيث يعي�ش
معك اجلمهور الأحداث ويحلم ويح�س معك بكافة اللحظات.
• وما �سبب ت�سميتك للفيلم بهذا اال�سم؟
 "غدوة" لأن��ه ي�صف املا�ضى واحلا�ضر ،فكل �شىءنبينه ل�ل�غ��د ،فنحن ال ن�ستطيع ال�ع�ي����ش دون

التفكري يف الغد ،فجميعنا لدينا �آمال و�أحالم ونود حتقيقها وبنائها وكل جزء
يكمل الآخر ،فنحن دائ ًما نعي�ش من �أجل "غدوة" ،وهى كلمة م�شهورة يف تون�س
لأنها تعتمد على اختياراتنا و�إىل ما تو�صلنا اليها من خالل الواقع واملا�ضى
وامل�ستقبل.
• ولكنك تخليت بها عن و�سامتك املعهودة وظهرت يف �شكل جديد  ..حدثنا
عن حت�ضريك لتلك ال�شخ�صية املٌعقدة؟
 بالفعل كانت �شخ�صية مٌ ركبة و�صعبة ،وقد ذهبت للم�ست�شفيات لر�ؤية العديدمن احل��االت وكنت معهم يف كافة التفا�صيل ،حتى ي�صدقنى اجلمهور ،و�أما
التخلى ع��ن و�سامتى التى اع�ت��اد عليها اجلمهور ،فهذا �أم��ر طبيعى فال�شكل
ي�ساعد لدرجة كبرية يف تو�صيل الر�سالة واقناعه فكانت و�سيلة للدور.
• دائ ًما ما نرى ظافر العابدين مهت ًما بتقدمي ق�ضايا
ب��أع�م��ال��ه ال�ف�ن�ي��ة  ..ف�م��ا ال ��ذى ي��رك��ز ع�ل�ي��ه ظ��اف��ر يف
الفرتة املقبلة؟
 ق�ضايا امل��ر�أة ،ومنذ �سنوات و�أنا �أهتم بهذا الأمروقدمت يف هذ ال�سياق ع��دة ن��دوات تابعة للأمم
املتحدة ،لأننى �أرى مدى �أهمية املر�أة يف املجتمع،
�إىل جانب تقدمي ق�ضايا الطفل ،لأن��ه "نواة
امل�ستقبل" واالهتمام به مهم للغاية.
• وماذا عن جديدك يف الفرتة املقبلة؟
 ا�ستعد النطالق عر�ض فيلم "العنكبوت"ب��دور العر�ض ال�سينمئاية امل�صرية يف
الأي ��ام املقبلة ،وب��دء ت�صوير اجلزء
ال� �ث ��ال ��ث م ��ن م �� �س �ل �� �س��ل "عرو�س
بريوت" يف مطلع يناير املقبل.
• كيف تقيم جتربتك يف فيلم
(العنكبوت)؟
 ال �ع �م��ل � �س �ي �ك��ون نقلةك � � �ب �ي ��رة يف �� �ص� �ن ��اع ��ة
الأك� ��� �ش ��ن ،خ��ا� �ص��ة �أن ��ه
ي �ت �ن��اول ق���ص��ة مميزة
جتعلك منتبها لها
ط ��وال �أح ��داث

العمل.
• وعن جتربتك يف العمل بجانب النجم احمد ال�سقا؟
�سعيد بالتعاون مع الفنان �أحمد ال�سقا خ�لال العمل ،فهو�شخ�صية مميزة ومكافح ول��دي��ه ك��اري��زم��ا خمتلفة للغاية،
ويجتهد طوال الوقت لإظهار العمل الذي ي�شارك فيه على
�أعلى م�ستوى ممكن
ريا  ..هل �ست�شارك يف املو�سم الرم�ضانى املقبل؟
• و�أخ ً
 حتى الآن ،ال يوجد لدى �أى خطط للمو�سم الرم�ضانى.2022

حنان مطاوع عن (و�ش تالت) :عمرو يو�سف يبد�أ حت�ضريات (عائلة
�أجمل جتاربي الفنية
كازانوفا) للعر�ض يف مو�سم الريا�ض
عربت الفنانة حنان مطاوع عن �سعادتها الكبرية بامل�شاركة يف حكاية "و�ش تالت" من م�سل�سل
"و�شو�ش" بعد �أن انتهت خالل ال�ساعات املا�ضية من ت�صوير امل�سل�سل اجلديد الذي يقدمها يف
بطولة مطلقة جديدة بعد حكايتها الأخرية من م�سل�سل "�إال �أنا" والذي حققت بها جناحا
كبريا.
ون�شرت حنان عرب ح�سابها ال�شخ�صي على موقع التوا�صل االجتماعي "في�سبوك" من�شورا
مع جمموعة من �صور كوالي�س العمل وعقبت عليها بـ"و�ش تالت من �أجمل جتارب
حياتي� ..شكرا للمخرج اجلميل معتز ح�سام وللمنتج الأ�ستاذ ممدوح �شاهني ،ومدير
الت�صوير مارك "ماركو�س"ولكل زمالئي و�أ�صحابي املوهوبني القمر ،حممود عبد
املغني ،وعابد عناين ،ونورهان ،والأ�ستاذة هالة فاخر ،ودنيا امل�صري ،ور�شا �سامي،
وح�سن عيد ،ودكتور فريد النقرا�شي وتامر فرج ،وهايدي عبد اخلالق ،وعزت
زي��ن وك��ل زم�لائ��ي� ..آ�سفة ل��و ن�سيت ح��د و�أخ�ي�را و�أوال زوج��ي وحبيبي
الأ�ستاذ �أمري اليماين ..بحب �سلمي (ا�سمي يف امل�سل�سل)".
وعقب املن�شور نالت الفنانة حنان مطاوع �إ�شادات كبرية من
متابعيها عرب في�س بوك لإعادتها بزمالئها واحدا تلو
الآخر و�شكرهم على م�شاركتهم لها يف بطولة العمل
اجلديد.
وان�ت�ه��ت الفنانة ح�ن��ان م�ط��اوع ت�صوير م�سل�سلها
الدرامي اجلديد ال��ذي يحمل عنوان “و�ش تالت”
وال � ��ذي ت �خ��و���ض ب�ط��ول�ت��ه ��ض�م��ن ح �ك��اي��ات م�سل�سل
(و�شو�ش) ومن املقرر �أن تكون احلكاية من  15حلقة
ت�ع��ر���ض �ضمن ح�ك��اي��ات امل��و��س��م ال���ش�ت��وي احل ��ايل يف بطولة
جديدة لها.
وتقدم حنان مطاوع حكاية و�ش تاتل مب�شاركة عدد كبري من النجوم
منهم م��ن حم�م��ود عبداملغنى وه��ال��ة ف��اخ��ر وع��اب��د ع�ن��اين ونورهان،
والعمل م��ن �إخ ��راج معتز ح�سام ،وق��ررت حنان التواجد يف امل�سل�سل
اجلديد بعد توقف م�سل�سال �آخر كانت قد ب��د�أت ت�صويره با�سم ورد
ب�سبب م�شكالت �إنتاجية وكانت تقدمه مب�شاركة ن�ضال ال�شافعي ،مى
ك�ساب ،حممد ع��ز ،تيام م�صطفى قمر� ،سارة ال�شامي� ،أحمد �صيام،
عايدة ريا�ض ،وت�أليف فتحي اجلندي و�إخراج �شادى �أبو�شادي.

يبد�أ الفنان عمرو يو�سف حت�ضريات م�سرحيته اجلديدة (عائلة كازانوفا) ،خالل �أيام،
حيث من املقرر عر�ضها �ضمن فعاليات مو�سم الريا�ض.
وي�شارك يف امل�سرحية كل من( :دينا ال�شربيني وعمرو يو�سف ،ن�سرين طاف�ش وبيومي
ف�ؤاد وهالة فاخر وحمدي املريغني و�سليمان عيد وحممود الليثي وبدرية طلبة).
وي�سافر (يو�سف) رفقة فريق عمل امل�سرحية نهاية يناير املقبل ،لعر�ض امل�سرحية على
خ�شبة م�سرح حممد العلي يف مطلع فرباير� ،ضمن احتفاالت مو�سم ر�أ�س ال�سنة.
م�سل�سل (وعد ال�شيطان)
ويف �سياق مت�صل ،ينتظر عمرو يو�سف عر�ض م�سل�سل وعد ال�شيطان مطلع يناير املقبل،
حيث �أو�شك املخرج كولني تيج على االنتهاء من مونتاج حلقات م�سل�سل (وعد
ال�شيطان) ،حيث ي�ضع املخرج اللم�سات النهائية على العمل لت�سليمه
لل�شركة املنتجة ،و املقرر عر�ضه عرب �إحدى املن�صات الإلكرتونية
مطلع العام اجلديد ،وانتهى فريق عمل امل�سل�سل منذ �شهر من
ت�صوير حلقات العمل بالكامل الذي ا�ستغرق ت�صويره �شهرين
ون�صف ال�شهر.
وي�ط��رح امل�سل�سل ف�ك��رة ال���ص��راع امل��زم��ن ب�ين اخل�ير وال�شر،
وب�ين القيم والأخ�ل�اق م��ن جهة والطمع واالنتهازية من
ً
م�سلطا ال���ض��وء على النف�س الب�شرية وما
ج��ان��ب �آخ ��ر،
تعي�شه من �ضغوط احلياة اليومية ،واعتبار الكثريين
�أن املال والرثوة هما الأ�سا�س ،وال يتوانون عن فعل �أي
�شيء من �أجله ،حتى لو و�صل الأمر �إىل حد الت�صفية
خ�صو�صا عندما
اجل�سد ّية لأق ��رب املقربني منهم،
ً
ت�صل الأن��ان �ي��ة �إىل �أق���ص��ى ح��دوده��ا ومي�ل��أ الطمع
القلوب والعقول.وي�شارك يف بطولة امل�سل�سل كل من:
(فتحي عبدالوهاب ،وعائ�شة بن �أحمد ،و�أحمد جمدي،
و�أح�م��د ال��راف�ع��ي ،وحم�م��د �إب��راه�ي��م ي�سري ،وم��راد مكرم،
وخالد كمال) ،وعدد من �ضيوف ال�شرف �أبرزهم :نيللي كرمي ،وهو
من �إخ��راج كولني تيج ،الذي عُر�ض له هذا العام امل�سل�سل ال�سعودي
"ر�شا�ش".
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طبيب يحدد الطريقة الناجعة
للإقالع عن التدخني
ك�شف الطبيب دميرتي �سيناريف ،يف حديث لوكالة
"برامي" ،مل��اذا ي�صعب على الكثري منا الإق�لاع عن
ال�ت��دخ�ين ،وح ��دد ط��ري�ق��ة ن��اج�ع��ة ل�ل�إق�لاع ع��ن هذه
العادة ال�سيئة ب�شكل تام.
و�أ�� �ش ��ار ال�ط�ب�ي��ب� ،إىل �أن امل�ت�ع��ة وك��ذل��ك م��ا ي�سمى
"باملنفعة الثانوية" تلعب دورا مهما يف احلفاظ على
ممار�ستنا ل�ه��ذه ال �ع��ادة ال �� �ض��ارة .على �سبيل املثال،
بالن�سبة للموظف ال��ذي يعمل يف املكتب ،ق��د ت�شكل
فرتة التدخني ،فر�صة لأخذ ا�سرتاحة خالل العمل.

يف هذه احلالة ،ين�صح الطبيب با�ستبدال هذه العادة
ال�سيئة ب�أخرى �أف�ضل منها ،مع احلفاظ على املزايا
التي متنحها للمرء.
ون��وه �سيناريف ،ب ��أن الأم ��ر احل��ا��س��م يف الإق�ل�اع عن
التدخني هو الت�صميم والدافع :يجب على ال�شخ�ص
�أن يجيب ب�صدق م��ع نف�سه ،م��ا �إذا ك��ان ي��ري��د فعال
الإقالع عن التدخني.
وخل�ص �سيناريف �إىل �أن النتيجة �ستعتمد حتما على
الإجابة التي �سيحددها املرء لنف�سه.

باحثون يحددون الأطعمة امل�س�ؤولة
عن ت�سريع ت�ساقط ال�شعر وترقيقه!

فوائد الفراولة
تلك الفاكهة بالغة
الأناقة والفخامة
واجل � � �م� � ��ال التي
ال ت� � �ك � ��اد تظهر
يف ال� ��� �س ��وق حتى
ت�خ�ت�ف��ي� .أه� ��م ما
مي� �ي ��زه ��ا غناها
بال�سكر والأمالح
امل�ع��دن�ي��ة وخا�صة
ال� � �ك � ��ال� � ��� � �س� � �ي � ��وم
وال� � �ف � ��و�� � �س� � �ف � ��ور
واحلديد ويوجد الربوتني يف حبيباتها ال�صغرية ،وحتتوي على حام�ض
ال�ساي�سالت الطبيعي.
فوائدها:
 تو�صف ملر�ضى النقر�س و�آفات الكبد. تفيد يف امرا�ض اللثة. للفراولة خا�صية تخفيف كميات حام�ض البول. -تعترب مهدئا لالع�صاب وم�سكنا للآالم.

ما عدد �شعر ر�أ�س الإن�سان ؟

يبلغ عدد �شعر ر�أ�س االن�سان العادى حواىل  ، 100000اما اال�شخا�ص
ذوى ال�شعر االحمر  ،فيبلغ عدد �شعر ر�ؤو�سهم ، 90000و يبلغ عدد
�شعر الأ�شخا�ص ذوى ال�شعر اال�شقر � ، 140000أما ال�سمر فيرتاوح
عدد �شعر ر�ؤو�سهم بني  90000و140000
و ت�سقط من � 50إىل � 100شعرة يوميا من ر�أ�س كل �إن�سان

ما حجم القوة الناجتة عن ع�ضلة فك االن�سان ؟

ت�ستطيع ع�ضلة ال�ف��ك ان تغلق ال�ف��م ب�ق��وة ت �ع��ادل  55رط�ل ً�ا على
القواطع و 200رط��ل على ال�ضر�س و قد تبلغ القوة املبذولة على
ال�ضر�س  268رط ً
ال

كم مرة تطرف (ترم�ش) العني ؟

تطرف عني االن�سان ح��واىل م��رة كل خم�س ثوانى  .و �إذا ح�سبنا ان
االن�سان يكون م�ستيقظا � 16ساعة فى اليوم فيكون املعدل حواىل
 11500مرة فى اليوم �أو  4.2مليون مرة فى ال�سنة

غوا�ص يرتدي زي بابا نويل ي�سبح مع زخرفة على �شكل كعكة عيد امليالد يف حو�ض �أ�سماك كبري حتت املاء
لالحتفال بعيد امليالد القادم يف طوكيو .رويرتز

ميكن �أن يكون ت�ساقط ال�شعر �أحد العواقب املدمرة للتوتر وال�شيخوخة،
ولكن هناك عددا ال يح�صى من عوامل منط احلياة القابلة للتعديل والتي
قد ت�ؤدي �إىل تفاقم امل�شكلة �أي�ضا.
وحدد الباحثون الآن مكونا غذائيا واحدا قد يكون ال�سبب وراء ال�شكوى
ال�شائعة ،ما يتحدى املعتقدات ال�شائعة حول ت�ساقط ال�شعر.
و�ألقت درا�سة جديدة ُن�شرت يف جملة  ،Natureال�ضوء على التغريات
التي حتدث يف الأن�سجة بعد تناول الأطعمة الغنية بالدهون.
واكت�شف باحثون يابانيون من جامعة طوكيو للطب وط��ب الأ�سنان� ،أن
اتباع نظام غذائي غني بالدهون ميكن �أن ي�سرع من ت�ساقط ال�شعر وترققه
الذي يحدث كنتيجة حتمية لل�شيخوخة.
والح��ظ معدو الدرا�سة �أن ال�سمنة ميكن �أن ت ��ؤدي �إىل ا�ستنفاد اخلاليا
اجلذعية لب�صيالت ال�شعر ( )HFSCsمن خ�لال حتري�ض الإ�شارات
االلتهابية ،والتي بدورها متنع جتدد ب�صيالت ال�شعر.
ووج��دت الدرا�سة ،التي �أجريت على الفئران� ،أن التغريات يف �شعر وجلد
ال �ق��وار���ض ح��دث��ت ب�ع��د �أرب �ع��ة �أي� ��ام ف�ق��ط م��ن ات �ب��اع ن �ظ��ام غ��ذائ��ي عايل
الدهون.
والحظ الفريق �أي�ضا زيادات كبرية يف الإجهاد الت�أك�سدي ،املعروف بت�أثريه
على منو ال�شعر.
وقال املعد الرئي�سي للدرا�سة ،هريونوبو موريناغا�" :إن التغذية بالنظام
الغذائي الغني بالدهون ( )HFDي�سرع ترقق ال�شعر عن طريق ا�ستنفاد
 HFSCsالتي تعيد تغذية اخلاليا النا�ضجة التي ت�سبب منو ال�شعر.
وق��ارن��ا التعبري اجليني يف  HFSCsب�ين ال�ف�ئ��ران ال�ت��ي تتغذى على
 ،HFDوالفئران التي تتغذى على النظام الغذائي القيا�سي ،وتتبعنا
م�صري  HFSCsب�ع��د تن�شيطها .وج��دن��ا �أن  HFSCsيف الفئران
البدينة ال�ت��ي تتغذى على  HFDتغري دهونها �إىل اخل�لاي��ا القرنية
واخل�لاي��ا الدهنية على �سطح اجللد التي تفرز ال��زه��م عند تن�شيطها.
وت���س��رع ال�ت�غ��ذي��ة ع��ال�ي��ة ال��ده��ون م��ن ت��رق��ق ال�شعر ع��ن ط��ري��ق ا�ستنفاد
 HFSCsالتي تعيد تغذية اخلاليا النا�ضجة التي ت�سبب منو ال�شعر،
خا�صة يف الفئران الكبرية".
وحتدت هذه النتائج املعتقدات ال�سابقة التي تقول �إن ت�ساقط ال�شعر ناجت
عن فقدان الوزن ال�سريع والإجهاد.
وقال �أحد املتخ�ص�صني املعتمدين يف علم ال�شعر وم�ؤ�س�س Advanced
� ،Trichologyإنه �شهد �سابقا ت�ساقط ال�شعر لدى املر�ضى الذين
حتولوا �إىل �أنظمة غذائية غنية بالدهون مثل الكيتو.
واق�ت�رح الباحثون �أن النتائج ميكن �أن تفتح ال�ب��اب للوقاية وال�ع�لاج يف
امل�ستقبل من ترقق ال�شعر.
وخل�صوا �إىل �أن" :هذه البيانات جمتمعة تثبت �أن الإ��ش��ارات االلتهابية
للخاليا اجلذعية التي ت�سببها ال�سمنة تقوم بقمع قوي لإ�شارات جتديد
الأع���ض��اء لت�سريع ت�صغري الأع���ض��اء امل���ص�غ��رة ،وت�ق�ترح �أه�م�ي��ة الوقاية
اليومية من �ضعف الأع�ضاء".

• هناك عدد من الطيور ال ي�ستطيع الطريان بتاتاً كالنعامة ،والرية (نعامة �صغرية) يف جنوب �أمريكا.
والأمي ��و يف ا�سرتاليا وع��دد م��ن الطيور الأخ ��رى .جميعها ثقيلة ج��داً للطريان فلي�س هناك م��ن طائر
عمالق وي�ستطيع الطريان.
• والنعامة من الطيور العمالقة .فهي تكون بطول مرتين عندما تكون مكتملة النمو و�أحياناً بارتفاع
 2,5مرتاً .وتزن من � 70إىل  130كغ.
• الطيور التي ال ت�ستطيع الطريان يف بع�ض احل��االت تعو�ض عن ه��ذا ب�سرعتها الهائلة .فاخلرباء
ي��ؤك��دون ب��أن النعامة �أ�سرع طائر يف اجل��ري .وه��ي كذلك �أ�سرع من احل�صان العربي ال�سريع ،فقد ت�صل
�سرعتها �إىل حوايل  60كلم يف ال�ساعة .وتتجاوز نقلتها حوايل � 8,5أمتار.
• هل تعلم �أن �أكرب حديقة حيوانات وطنية هي حديقة ت�سافو الوطنية يف كينيا ب�أفريقيا .فهي �أكرب
بقليل م��ن م�ساحة فل�سطني .وتت�ألف م��ن �سهول جافة مك�شوفة مغطاة بالأع�شاب اال�ستوائية .ي�أتيها
الزائرون من كل �أنحاء العامل مل�شاهدة احليوانات الربية املختلفة والطيور وغري ذلك .وهناك ال ميكنك
التنقل �سرياً على الأقدام خوفاً من احليوانات املفرت�سة ،بل ميكنك التنقل عرب ال�سيارات اخلا�صة التابعة
للحديقة.

القافلة والل�صو�ص
كانت القافلة ت�سري يف ال�صحراء وعلى ر�أ�سها رئي�سها ورجاله  ..كانت القافلة ت�ضم فتاة من اغنياء املدينة ومعها
والدها التاجر الرثي وجتارته الكبرية وامواله وكمية كبرية من الذهب واملجوهرات  ..طوال الطريق الحظت الفتاه
ان رئي�س القافلة كان يتحدث مع رجاله فرداً فرداً وك�أنه يتفق معهم على �شيئاً ما فرابها ذلك ،واقلق راحتها ف�أثرت
لوالدها مبا يجول يف خاطرها و�شاطرها ر�أيها لكنهم كتموا ذلك ،وقال لها والدها اننا مازلنا يف العمار وان ارادوا
ان يفعلوا �شئ فلن يفعلوا ذلك قبل الو�صول �إىل و�سط ال�صحراء وارى انهم يريدون الب�ضاعه والذهب واملجوهرات
واموايل اي�ضاً وهو يعرف متام املعرفة ان الذهب واملجوهرات والأموال كلها فوق ظهر اجلمل الذي مي�شي بجواره
ومي�سك بزمامه اما الب�ضائع فهى ال تهمني �سكتت الفتاه وقالت لت�أمر القافلة بالراحة يا ابي قول لهم اين تعبة .
توقفت القافلة يف احدى الأماكن امل�ستظلة وطلب التاجر ان يذهب الرجال ليناموا ويتناوب اثنني منهم احلرا�سة
على ان يعودوا للم�سري فجراً ،وملا ذهب احلرا�س واخلدم يف النوم نزل التاجر وجل�س يفرت�ش الأر�ض لي�أكل وي�شرب
ومعه ابنته وان�ضم له بنا ًء على طلبه احلار�سني فلما اكال و�شربا لط�شهما ال�شراب فغفلت اعينهم فقامت الفتاه
مت�سللة واخرجت الأموال والذهب واملجوهرات من الأكيا�س املحملة فوق ظهر اجلمل وعب�أت مكانها بع�ض احلجارة
ال�صغرية والثياب واع��ادت كل �شئ �إىل طبيعته ثم عادت �إىل هودجها لت�ضع كل ما متتلكه بني فر�شتها اما والدها
فقد ا�ستطاع ان يخبئ معه �سالحاً يدافع به عن نف�سه ثم عادا معاً �إىل نومهما وك�أن مل يكن يف الأمر �شئ ،يف ال�صباح
وا�صلت القافلة امل�سري وعندما بد�أو الدخول لعمق ال�صحراء غافل رئي�س القافلة ورجاله التاجر وهرب باجلمال
املحملة بكل ما يحلم به ومل يرتك لهم غري اجلمل الذي يحمل الفتاة وابيها لأن التاجر وخدمه يعرفون الطريق
جيداً ،فقد ا�ستطاع ان ي�سرع مبن معه �إىل مدينته ويعود �ساملاً ويكفيه انه مل يقتل ومل ي�صاب ب�أذى ،اما رئي�س القافلة
ورجاله فقد هاموا على وجوههم ثالثة ايام حتى و�صولوا �إىل مكاناً يختبئون فيه ثم جل�سوا ي�سرتيحون ويحلمون
بالرثاء الفاح�ش الذي �سيعي�شون فيه وو�سط ال�شواء وال�ضحك وال�شراب �سهروا ليلهم ثم قام رئي�سهم وام�سك بزمام
اجلمل واناخه ثم اعلن بني رجاله االن �سرتوا ب�أعينكم ما مل ت��روا مثله قب ً
ال جوهرات وذه��ب وام��وال �ستجعلنا
العمر كله اغنياء  ..اغنياء  ..اغنياء �ساعده رجاله وانزلوا الأكيا�س من فوق ظهر اجلمل وافرت�شوا قطعة كبرية
من القما�ش وافرغوا حمتويات الأكيا�س فوقها فما وجدوا غري قطع حجارة وثياب ،ال اموال ،ال ذهب ،ال جموهرات
فظن انه اخط�أ يف اجلمل وجاء بغريه وغريه ومل يكن ن�صيبه ب�أح�سن مما قبله ،ظن رجاله انه خدعهم لكنه اق�سم انه
مل يفعل  ..من �سي�صدقه جمرمون مثله ،عدة طعنات كانت كفيلة بالق�ضاء عليه ومل ينتبهوا انه الوحيد الذي يعرف
الطريق فلم يجوبوا ال�صحراء قب ً
ال واحتدم بينهم ال�شجار والعراك وارتفعت احلناجر بال�صياح ثم اخلناجر بالطعن
وال�ضرب و�سقط من �سقط قتي ً
ال وهام الباقي يف ال�صحراء حتى �سقطوا طعاماً للطيور اجلارحة

