
�ص 22

�ص 27

اليابان حتتفل بيومها الوطني 
يف اإك�سبو 2020 دبي

يتناف�ســـون  فيلمـــا   11
علـــى �سبـــاك التذاكــــر 

املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

م�سروب �سحي يزيد احتمال الإ�سابة بال�سرطان
اأثار اأحد الأبحاث املمولة من قبل املعهد الوطني لل�صرطان وال�صندوق 
ب�صاأن  اخلطر  ناقو�س  املتحدة  اململكة  يف  ال�صرطان  لأب��ح��اث  العاملي 

ا�صتهالك حليب البقر.
جمموعة  من  بيانات  الباحثون  حلل  ال�صمالية،  اأمريكا  درا���ص��ة  ويف 
50000 ام��راأة غطت فرتة ثماين �صنوات، وخالل  اأك��ر من  ت�صم 
تلك الفرتة، ُطلب من الن�صاء ملء ا�صتبيانات حول عاداتهن الغذائية، 
واتبعت ن�صف الن�صاء يف الدرا�صة نظاًما غذائًيا نباتًيا، و�صربن حليب 
ال�صويا، بينما تناولت الأخريات حليب البقر. وقام الباحثون بتعديل 
ج��م��ي��ع ال��ع��وام��ل امل���وؤث���رة ع��ل��ى خم��اط��ر الإ���ص��اب��ة ب��ال�����ص��رط��ان، مثل 
ا�صتهالك الكحول والن�صاط البدين والهرمونات والتاريخ الإجنابي، 
ومت اإط����الق ال��ت��ج��رب��ة ب��ه��دف حت��دي��د ال��ع��الق��ة ب��ن ا���ص��ت��ه��الك فول 
ال�صويا و�صرطان الثدي، كما اأو�صح غاري اإي فريزر، املوؤلف الرئي�صي 
للدرا�صة. ومن بن امل�صاركات، وجميعهن كن خاليات من ال�صرطان يف 
الثدي، ومل يتمكن  1057 منهن ب�صرطان  اأ�صيبت  الدرا�صة،  بداية 
ال��ث��دي، لكن  ب��ن ال�صويا و���ص��رط��ان  اإث��ب��ات وج��ود �صلة  الفريق م��ن 
النتائج اأ�صارت اإىل اأن حليب البقر هو اجلاين. واقرتحت الدرا�صة اأن 
"�صرب حليب البقر يومًيا، حتى بكميات �صغرية، ميكن اأن يزيد من 

خطر الإ�صابة ب�صرطان الثدي بن�صبة ت�صل اإىل 80 يف املائة"، 

طبق �سمك ياباين ل ُيعّده اإل طهاة مرخ�سون
تعترب اأ�صماك فوجو اليابانية واحدة من اأخطر الأطباق حول العامل 
ول ميكن حت�صريها اإل من قبل طهاة مرخ�صن، وتعد هذه الأ�صماك 

اأحد اأكر الأطباق ال�صرقية �صهرة وخطورة يف الوقت نف�صه .
ما الذي مييز هذا الطبق؟

من  واح��دة  في�س" اأي�صاً  "بالو  با�صم  املعروفة  فوجو  اأ�صماك  تعترب 
"�صيمونو�صيكي"  منطقة  من  تنحدر  والتي  ال�صهية  الأطعمة  اأخطر 
يف اليابان. ل ميكن حت�صري هذه الأ�صماك اإل من قبل طهاة خرباء، 
اأن  ميكن  ال�صهية  الأ�صماك  ه��ذه  تناول  ف��اإن  واإل  منا�صبة  وبطريقة 
يكون �صاًما ومهدًدا للحياة، وذلك ب�صبب وجود �صم التيرتودوتوك�صن 
يف اأج�صامها، والذي ينت�صر ب�صرعة يف اجل�صم ويكون قاتاًل. يتم ف�صل 
اأن  اأي خطاأ ميكن  لأن  الدقة،  قدر من  باأق�صى  ال�صمكة  اأج��زاء هذه 

يكون مميًتا وي�صبب خدًرا يف الفم يليه ال�صلل واملوت.
كيف ت�صبح هذه ال�صمكة �صاحلة لالأكل؟

لأنها  بحذر  لحًقا  منها  التخل�س  يتم  �صينية  على  ال�صمكة  تو�صع 
ال�صكل منتفخ مع  لها ج�صم مربع  املنتفخة  ال�صمكة  ال�صموم.  حتمل 
اإزالة  تتم  والعينن. ثم  املخ  واإزال��ة  بعناية  الراأ�س  يتم قطع  زعانف. 
اجللد املخ�صر من الأ�صماك من الأعلى واجلوانب والأ�صفل. بعد ذلك 
اإزال��ة املباي�س التي تعترب اأكر جزء �صام من  يتم قطع الأح�صاء ثم 

هذه ال�صمكة يليها الكبد والأمعاء.

عمود املاء الطائر.. ظاهرة نادرة يف املتو�سط
اإيطاليا يف وقت متاأخر من  نادرة قبالة �صواحل  ر�صد �صكان ظاهرة 
اأول اأول اأم�س اخلمي�س، حيث ارتفع عمود مائي يف الهواء فوق �صطح 

البحر، يف م�صهد اأ�صبه بالإع�صار.
"العمود  اأو  املائية"  "ال�صاهقة  با�صم  تعرف  التي  الظاهرة  ور�صدت 
املائي"، يف البحر الترياين، اأحد اأفرع البحر املتو�صط، وحتديدا قبالة 

بلدة فيوميت�صينو القريبة من العا�صمة روما.
املثرية على  للظاهرة  البلدة مقاطع فيديو  �صكان  العديد من  ون�صر 

مواقع التوا�صل الجتماعي، حظيت بن�صب م�صاهدات عالية.
بالهواء على هيئة عمود  املاء  اختالط  املائية عند  ال�صاهقة  وحتدث 
يف جو عا�صف، وترى فوق امل�صطحات املائية مثل البحريات اأو البحار 

اأو املحيطات.
وعادة ما تر�صد الظاهرة يف اأواخر ال�صيف اأو مطلع اخلريف، وميكن 
اأن تكون خطرة على القوارب ال�صغرية، لكنها ل ت�صكل تهديدا على 

الياب�صة حيث �صرعان ما تتال�صى لدى و�صولها ال�صاطئ.
لكن ال�صواهق املائية قد ترتبط بعوا�صف رعدية �صديدة، وغالبا ما 

تكون م�صحوبة بالرياح والأمواج العالية، واأحيانا بالربق.

األحد   12  ديسمبر    2021  م   -    العـدد   13414  
Sunday     12   December   2021   -  Issue No   13414

اأول دولة ت�ستعد ملنع 
�سبابها من التدخني نهائيا

يف خطوة غري م�صبوقة على امل�صتوى الدويل تهدف اإىل جتنيب املجتمع 
اأ�صرار ال�صجائر باأنواعها، تتجه نيوزيلندا اإىل منع �صبابها من التدخن 

ب�صكل نهائي يف امل�صتقبل القريب.
الأ�صخا�س  ك��اف��ة  ف���اإن  املقبل،  ال��ع��ام  ُيفعل  اأن  يتوقع  ق��ان��ون  ومب��وج��ب 
الذين ولدوا بعد عام 2008، لن ي�صمح لهم ب�صراء اأي �صيجارة طيلة 

حياتهم.
وقالت وزيرة ال�صحة النيوزيلندية عائ�صة فريال: "نريد اأن نتاأكد من 

اأن ال�صباب لن يبدوؤوا التدخن على الإطالق".
يتعلق  الأم��ر  لأن  الطبي،  الو�صط  يف  وا�صع  برتحيب  اخلطة  وحظيت 

ب�صابقة على امل�صتوى الدويل من اأجل تطويق عادة التدخن.
الأخرى  "ال�صيا�صات  لأن  اخلطوة  ه��ذه  اإىل  نيوزيلندا  �صلطات  وجل��اأت 
توؤدي  ت�صتغرق وقتا طويال يف حن  التدخن  اإىل مكافحة  ت�صعى  التي 

اإىل نتائج حمدودة للغاية"، وفق احلكومة.
ف���اإن خف�س ن�صبة  ���ص��يء،  "يف ح���ال مل يتغري  اأن���ه  ال���وزي���رة  واأو���ص��ح��ت 
لتتخلى عن  لي�صت م�صتعدة  ي�صتغرق عقودا، واحلكومة  املدخنن رمبا 

النا�س".
ويف حال م�صى هذا القرار قدما، فاإنه بدءا من �صنة 2027، لن يكون 
اأي �صخ�س دون الرابعة ع�صرة قادرا على �صراء اأي �صيجارة طيلة حياته، 

يف البلد الذي ي�صل عدد �صكانه اإىل 5 مالين ن�صمة.

ر�سد انفجار جنمي 
غري م�سبوق

�صطح  على  انفجارا �صخما  علماء  ر�صد 
جنم بعيد، اأقوى ب�10 مرات من اأقوى 

انفجار ر�صد من قبل.
وح�صب درا�صة اأجريت يف جامعة كولورادو 
"نيت�صر  ون�����ص��رت يف جم��ل��ة  الأم��ريك��ي��ة 
املر�صود  الن��ف��ج��ار  ف��اإن  اأ�صرتونومي"، 
لت�صبب  ال�صم�س  على  ح��دث  ل��و  م��وؤخ��را 
على  الطاقة  ب�صبكات  عارمة  فو�صى  يف 
املالحة.  برامج  باإ�صارات  واأخ��ل  الأر���س، 
"اإي  وحدث النفجار على �صطح النجم 
الأر�س  يبعد عن  دراكوني�س" الذي  كي 
مع  ويت�صابه  �صوئية،  �صنة   111 نحو 
اأ�صغر  لكنه  تقريبا  احلجم  يف  ال�صم�س 
الكتلة  العلماء  وقدر  بكثري.  عمرا  منها 
النفجار  ن��ت��ي��ج��ة  ال��ن��ج��م  م���ن  امل��ن��ط��ق��ة 
املواد  كيلوغرام من  مليارات   4 بحوايل 
اأكرب  ب�10 م��رات  احل��ارق��ة، وه��ي تفوق 
�صبيه  جن��م  م��ن  انطلقت  م�صجلة  كتلة 
حدوث  اإن  اخل����رباء  وي��ق��ول  بال�صم�س. 
من  ممكن  ال�صم�س  على  النفجار  ه��ذا 
ذلك  احتمالت  لكن  النظرية،  الناحية 
�صعيفة، حيث ميكن اأن يقع مرة كل عدة 

اآلف من ال�صنن.

اإذا  تك�سف  قد  باأظافرك  اأعرا�ض   5
كنت م�سابا بفريو�ض كورونا �ص 25

العالج املطول بالكورتيزون 
يهدد به�سا�سة العظام

العالج  اأن  اإىل  ال���روم���ات���ي���زم  لأم����را�����س  الأمل���ان���ي���ة  اجل��م��ع��ي��ة  اأ�����ص����ارت 
مب�صتح�صرات الكورتيزون لفرتة طويلة يزيد خطر الإ�صابة به�صا�صة 
بنظام  البداية  من  العالج  ه��ذا  م�صاحبة  ب�صرورة  ون�صحت  العظام، 

غذائي غني بالكال�صيوم وفيتامن "د".
ون�صح الأطباء الأملان اأي�صا بقيا�س كثافة العظام ب�صورة منتظمة، وعادة 
ما ت�صتعمل م�صتح�صرات الكورتيزون يف عالج الأمرا�س الروماتيزمية، 
مع  ح��ت��ى  ق�����ص��رية،  ل��ف��رتة  ا�صتعمالها  ع��ن��د  حتملها  للج�صم  ومي��ك��ن 
اجلرعات املرتفعة. ولكن ال�صتعمال لفرتة طويلة، اأي ثالثة �صهور اأو 
الآث��ار اجلانبية، والتي ت�صمل انخفا�س كثافة  ا�صتبعاد  اأك��ر، ل ميكن 

العظام، ما يوؤدي بدوره اإىل الإ�صابة به�صا�صة العظام.
وت�صري تقديرات اجلمعية الأملانية اإىل اأن 30 اإىل %40 من املر�صى، 
لديهم  ظهرت  تقريبا،  ون�صف  اأع���وام   4 بالكورتيزون  عوجلوا  الذين 

ك�صور حالية اأو قدمية.
العظام  بك�صور  ي�صعرون  ل  املر�صى  م��ن  الكثري  اأن  يف  امل�صكلة  وتكمن 
ال�صغرية ب�صبب الدواء، ما يوؤدي اإىل الإ�صابة به�صا�صة العظام وجتدد 
اإىل  ت�صل  بن�صبة  تقل  العظام  كثافة  اأن  اإىل  واأ�صارت اجلمعية  الك�صور. 
هذه  وتوؤكد  بالكورتيزون،  العالج  من  اأ�صهر   6 اأو   3 اأول  يف   12%

الن�صبة �صرورة الوقاية من ه�صا�صة العظام.

الأ�صماك  -  1
الدهنية،  اأوميغا3-  باأحما�س  غنية  الأ�صماك  لأن  نظًرا 
العن  �صبكية  �صحة  على  احل��ف��اظ  يف  ت�صاعد  اأن  فيمكن 

وحت�صن ب�صرك.
التي  الغذائية  الأنظمة  اأن  ال��درا���ص��ات  بع�س  رجحت  كما 
حتتوي على ح�ص�س منتظمة من الأ�صماك ميكن اأن متنع 

حالت مثل ال�صمور البقعي اأو الغلوكوما.
يتبعون  اأو  ال�صمك  تناول  يف�صلون  ل  ملن  بالطبع  وميكن 
نظاًما غذائًيا ل ي�صتمل على الأ�صماك، اأن يتناولوا مكمالت 

اأوميغا3- النباتية جلني فوائد الأحما�س الدهنية.
البي�س  -  2

ويحتوي �صفار البي�س النموذجي على العنا�صر الغذائية 
والفيتامينات التالية املفيدة ل�صحة العن:

اأن يقلل اللوتن  A القرنية بينما ميكن  يحمي فيتامن 
اأو  البقعي  بال�صمور  الإ�صابة  خطر  من  والزياك�صانثن 
الغلوكوما. كما اأن الزنك هو مفتاح حت�صن الروؤية لياًل، 

اأو عندما الإ�صاءة خافتة.
اجلزر  -  3

وي�صتهر اجلزر بتح�صن الب�صر، وهو اختيار رائع لتناوله 
الإب�صار،  على  ق��درت��ه  تعزيز  يف  يرغب  ال�صخ�س  ك��ان  اإذا 
وبيتا   A لأنه يحتوي على م�صتويات عالية من فيتامن 
ك����اروت����ن، وك��اله��م��ا ���ص��ي�����ص��اع��د يف احل���ف���اظ ع��ل��ى �صحة 
اإن اأحد اأعرا�س نق�س فيتامن A هو ما ي�صمى  عينيك. 
ي�صاعد  اأن  ميكن  اجلزر  تناول  فاإن  لذا  الليلي"،  "العمى 
على جتنب جزء من هذه الأعرا�س، ولكنه ل مينح قدرات 

خارقة للطبيعة.
اللوز  -  4

يحتوي اللوز على م�صتويات عالية من فيتامن E ، الذي 
غالًبا ما ُين�صب اإليه الف�صل يف جعل الب�صرة ناعمة و�صل�صة، 
خطر  م��ن  ويقلل  ب�صرك  يح�صن  اأن  ��ا  اأي�����صً ميكن  ولكنه 

الإ�صابة باإعتام عد�صة العن.
)Kale )الكايل  الكرنب   -  5

م�صادات  م��ن  عالية  ن�صبة  على  باحتوائه  ال��ك��ايل  يتميز 
والتي  والزياك�صانثن،  اللوتن  ذل��ك  بينها  من  الأك�صدة، 
العن  باأمرا�س  الإ�صابة  اأن ت�صاعد يف تقليل خطر  ميكن 

اخلطرية مثل اإعتام عد�صة العن وال�صمور البقعي.
الربتقال  -  6

يقوم  ال����ذي   C ب��ف��ي��ت��ام��ن  غ��ن��ي  ب��اأن��ه  ال��ربت��ق��ال  ي�صتهر 
ب��ال��ع��دي��د م��ن ال��وظ��ائ��ف امل��ه��م��ة يف اجل�����ص��م، وم���ن بينها 
�صروري  اأم��ر  وهو  الدموية  الأوعية  �صحة  على  احلفاظ 

ل�صحة العن.

حلول عملية حتافظ على �صباب حميط العينن
يف  ح�صا�صية  املناطق  اأك��ر  بكونه  العينن  حميط  يتميز 
الوجه، نظراً لتعر�صه للحركة امل�صتمرة وافتقاره للحماية 
الطبيعية ب�صبب رقة ب�صرته، ولذلك فهو يحتاج اإىل عناية 
يلي  فيما  املبكرة.  ال�صيخوخة  مظاهر  عنه  ُتبعد  خا�صة 

خطوات عملية تقدم حلوًل مل�صاكله التجميلية.
وفقدان  والتجاعيد،  الداكنة،  وال��ه��الت  اجل��ي��وب،  ُت�صكل 
التجميلية  امل�صاكل  اأب��رز  اجلفون  وترهل  الرمو�س،  كثافة 

التي تطال حميط العينن.
للجيوب وداعاً   -  1

�صاعات  يف  والنق�س  امل��ت��وازن  غ��ري  احل��ي��اة  اأ���ص��ل��وب  ُيعترب 
ال�صوائل  اإىل احتبا�س  توؤدي  التي  الأ�صباب  اأبرز  النوم من 
يف اجلفون ال�صفلية م�صببة ظهور اجليوب اأ�صفل العينن. 
ول��ل��ت��خ��ف��ي��ف م���ن ح���دة ه���ذه امل�����ص��ك��ل��ة ي��ك��ف��ي ت��ب��ن��ي بع�س 
اخلطوات العملية منها اعتماد و�صعية النوم على الظهر، 
�صرب ما يكفي من املاء، واختيار م�صتح�صر عناية ملحيط 
يتم  اأن  على  امل�صكلة،  هذه  لعالج  يكون خم�ص�صاً  العينن 
الداخلية  الزوايا  من  وتطبيقه  وم�صاًء  �صباحاً  ا�صتعماله 
ل��ل��ع��ي��ن��ن ب���اجت���اه ال�����ص��دغ��ن ب��ح��رك��ات ت��رب��ي��ت خفيفة. 
الثلج بعد لفها مبحرمة  ال�صتعانة مبكعبات  اأي�صاً  ميكن 
بهدف  ال�صفلية  اجل��ف��ون  ع��ل��ى  واإي���اب���اً  ذه���اب���اً  ل��ت��م��ري��ره��ا 
على  ي�صاعد  مم��ا  وال��ل��م��ف��اوي��ة  ال��دم��وي��ة  ال����دورة  تن�صيط 
التخفيف من حدة  وبالتايل  املحتب�صة،  ال�صوائل  ت�صريف 

اجليوب.
الداكنة للهالت  ل   -  2

الهالت  ظ��ه��ور  يف  اأ���ص��ا���ص��ي��اً  دوراً  ال���وراث���ي  ال��ع��ام��ل  يلعب 
العينن، ولكن ميكن ل�صكل الوجنتن  الداكنة يف حميط 
األوان  اأم���ا  ح��دت��ه��ا.  م��ن  ت��زي��د  اأن  واملكتنزنن  املرتفعتن 

الهالت فيمكن اأن ترتاوح من الأ�صفر اإىل الأزرق الداكن، 
وهي ُتفقد النظرات حيويتها وجتعلها تبدو متعبة.

ت�صاعد بع�س املكونات املوجودة يف كرميات حميط العينن 
الأرنيكا،  واأب��رزه��ا:  الهالت  التخفيف من حدة هذه  على 
اأعداء  األ���د  اأم���ا  وال��رو���ص��ك��و���س.  الكافين،  الهاماميلي�س، 
هذه الهالت فيبقى النوم كونه يخفف من حدتها ويرتك 

م�صحة من الإ�صراق على النظرات.
التجاعيد اإخفاء   -  3

تظهر جتاعيد حميط العينن ب�صكل اأ�صا�صي عند زواياها 
وت��زداد حدتها مع مرور  الثالثينات،  من  ب��دءاً  اخلارجية 
واجل�صدية.  النف�صية  لل�صغوط  املتكرر  والتعر�س  الوقت 
على  فيعتمد  حدتها  م��ن  والتخفيف  منها  ال��وق��اي��ة  اأم���ا 
العينن  حميط  ول�صقات  لكرميات  ال���دوري  ال�صتعمال 
اأو  الهيالوريني  احلم�س  مثل  مبكّونات  غنية  تكون  التي 
العنا�صر القادرة على تن�صيط اآلية اإنتاج الكولجن يف هذه 

املنطقة احل�صا�صة من الوجه.
من ال�صروري حماية حميط العينن بانتظام من التعر�س 
املبا�صر لل�صم�س، خا�صة اأن الأ�صعة ما فوق البنف�صجية تزيد 
تكون  احلالة  واحلماية يف هذه  التجاعيد.  من حدة هذه 
با�صتعمال واق �صم�صي ونظارات �صم�صية لدى اخلروج من 
املنزل. كما ُين�صح ب�صرورة ت�صحيح النظر باعتماد نظارات 
طبية عند املعاناة من اأي م�صكلة يف هذا املجال لأن الإهمال 

ممكن اأن يت�صبب يف ظهور التجاعيد ال�صابقة لأوانها.
الرمو�س كثافة  فقدان   -  4

الكثافة،  ف��ق��دان  م��ن م�صكلة  اأح��ي��ان��اً  ال��رم��و���س  تعاين  ق��د 
اإهمال  الطول لدى  والنق�س يف  اأي�صاً من اجلفاف  ولكن 
على  فتقوم  املجال  ه��ذا  يف  املعتمدة  احللول  اأم��ا  تغذيتها. 
ال�صرياميدات،  مثل  بالتغذية  متدها  مبكونات  ال�صتعانة 
والفيتامن B5، وزيت اخلروع. وهي جميعها تعمل على 
تغليف الرمو�س الرفيعة مما ي�صمح بتكثيفها، وتطويلها، 
وتعزيز منوها. تتوفر هذه املكونات يف م�صتح�صرات ت�صبه 
الرمو�س  ج��ذور  على  م�صاًء  وُت�صتعمل  �صكلها  يف  املا�صكارا 
اأما  واملاكياج.  لالأو�صاخ  اآث��ار  اأي  من  العينن  تنظيف  بعد 
التح�صن يف هذا املجال فلن يكون ظاهراً �صوى بعد مرور 

العالج. بداية  على  اأ�صابيع   3

باعا م�سبوطات حملة 
اأمنية و�سرقا املقابل

م�صر  يف  الأم�������ن  اأج����ه����زة  األ����ق����ت 
القب�س على القائم باأعمال رئي�س 
وم�صوؤول  ال���ق���اه���رة  ���ص��رق��ي  ح���ي 
الإ�����ص����غ����الت ب��ن��ف�����س احل������ي، بعد 
املرافق  ح��م��الت  ح�صيلة  بيعهما 
م���ن اأح�������راز وم�����ص��ب��وط��ات لأح���د 
على  وا�صتيالئهما  اخل���ردة،  جت��ار 

الأموال مقابل البيع.
واأو�صح م�صدر اأمني ملوقع "�صكاي 
البحث  اأج���ه���زة  اأن  عربية"  ن��ي��وز 
رئي�س  ق��ي��ام  ع��ن  م��ع��ل��وم��ات  تلقت 
ح���ي ال��ن��زه��ة وم�����ص��وؤول��ن باحلي 
يف  ل�صاحلهم  بالبيع  "بالت�صرف 
باحلمالت  اخل��ا���ص��ة  امل�����ص��ب��وط��ات 
التابعة  امل��راف��ق  وحمالت  الأمنية 

للحي".
القائم  "مبراقبة  امل�صدر:  واأ���ص��ار 
باأعمال رئي�س احلي تبن ا�صرتاكه 
م��ع م��دي��ر الإ���ص��غ��الت يف عمليات 
اإعداد  للقانون. مت  املخالفة  البيع 
و�صبطهما  ل��ل��م��ت��ه��م��ن  ك���م���ن 
خا�س  وحديد  اأخ�صاب  بيع  خ��الل 

مبخالفات اإعالنات يف ال�صوارع".
لأح���د جتار  ال��ب��ي��ع  وك��ان��ت عملية 
اخل��ردة، الذي نفى علمه باأن تلك 

الأحراز تابعة للحي.
العامة  للنيابة  امل��ت��ه��م��ان  واأح���ي���ل 
ال���ت���ي ت���ول���ت ال��ت��ح��ق��ي��ق، واأم������رت 
ب����ح����ب���������س امل����ت����ه����م����ن ال�����ث�����الث�����ة، 
على  والتاجر،  الثنن  امل�صوؤولن 

ذمة الق�صية.
القاهرة  مبحافظة  م�صدر  وق���ال 
اإن  عربية"،  ن��ي��وز  "�صكاي  مل��وق��ع 
املرافق  ح��م��الت  يف  امل�����ص��ب��وط��ات 
ت�صلم  اإم�������ا  ل����الأح����ي����اء،  ال���ت���اب���ع���ة 
الغرامات  دف����ع  ب��ع��د  لأ���ص��ح��اب��ه��ا 
الدولة  ل�����ص��ال��ح  ت��ب��اع  اأو  امل���ق���ررة، 

مبعرفة اجلهات الر�صمية.

ال�سني ترفع 106 
تطبيقات من املتاجر 

ذكرت وزارة ال�صناعة وتكنولوجيا 
امل��ع��ل��وم��ات ال�����ص��ي��ن��ي��ة، اأن����ه ق���د مت 
للهواتف  ت��ط��ب��ي��ق��ات   106 رف����ع 
التطبيقات  متاجر  من  املحمولة، 
انتهاكات  ب�����ص��ب��ب  الإل���ك���رتون���ي���ة، 
تت�صمن ت�صليل العمالء، واجلمع 
للمعلومات  ال�����ق�����ان�����وين  غ������ري 

ال�صخ�صية.
"بلومربغ"  وك������ال������ة  وذك������������رت 
اخلمي�س  اأم�����س  اأول  اأول  ل��الأن��ب��اء 
تطبيق  تت�صمن  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  اأن 
متجر  ع��ل��ى  امل���وج���ود  "دوبان"، 
اخلا�س  "واندوجيا"  ت��ط��ب��ي��ق��ات 
يتعن  وك���ان  الن���دروي���د.  بهواتف 
ال�صابق  يف  التطبيقات  تلك  على 
اأخطائها، ولكنها مل تقم  ت�صحيح 
ب��اإك��م��ال امل��ه��م��ة امل��ط��ل��وب��ة منها يف 

الوقت املحدد لها.

اأف�سل 6 اأطعمة حلماية 
عينيك وتقوية ب�سرك

قوة  على  احلفاظ  يف  الغذائي  نظامك  ي�ساعد  اأن  ميكن 
تهدد  خطرية  بحاالت  االإ�سابة  خطر  وتقليل  روؤيتك 

اأن  ويجب  ب�سرك،  حلماية  ال��روؤي��ة.  على  قدرتك 
تعتني بالعينني من خالل اإجراء فحو�سات منتظمة 

واالإق����الع ع��ن ال��ت��دخ��ني وات��ب��اع ن��ظ��ام غذائي 
اإك�سربي�س  �سحيفة  ن�سرته  ما  وبح�سب  �سحي. 
�سحة  حت�سني  ميكن  الربيطانية،   Express
عينيك من خالل دمج االأطعمة ال�ستة التالية 

يف نظامك الغذائي:
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�ش�ؤون حملية

اإك�سبو 2020 دبي يتحول بالد عجائب عامرة باالحتفاالت يف عيد امليالد

قبة الو�سل �ستبدو كرة ثلج تتدىل من اأقوا�سها كرات زينة �سخمة
�سجرة عيد امليالد بارتفاع 20 مرتا، ومغارة ل�سانتا حماطة مبجموعة من الأقزام القافزة ، وزلجة مربوطة برنة

اليابان حتتفل بيومها الوطني يف اإك�سبو 2020 دبي

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

حممد معني الدين

بالأجواء  مفعمة  مبِهرة  م�صاحة  اإىل  دب��ي   2020 اإك�صبو  موقع  يتحّول 
�صخمة،  وزي��ن��ة  �صانتا،  م��غ��ارة  ي�صم  اإذ  اجل���اري،  ال�صهر  خ��الل  الحتفالية 
بالزي  للرجل  خ�ص�س  بريد  و�صندوق  "كري�صما�س"،  امليالد  عيد  واأ�صجار 
الأحمر، اإىل جانب عرو�س رائعة للمحتويات الحتفالية على واجهات قبة 

الو�صل املذهلة، ويف جميع اأنحاء موقع احلدث الدويل.
ينطلق هذا التحّول بتوفري �صاحة الو�صل الأجواء الحتفالية الأو�صع نطاقا 
على الإطالق، اإذ �صتتزين قبة الو�صل لتبدو كرة ثلج، و�صتتدىل كرات زينة 
بارتفاع  كري�صما�س  �صجرة  اأي�صا  ال�صاحة  و�صت�صم  اأقوا�صها.  من  �صخمة 
20 مرتا، ومغارة ل�صانتا حماطة مبجموعة من الأقزام القافزة ، وزلجة 

مربوطة برنة. اأما دمى جنود ك�صارات البندق ال�صخمة ف�صتوّجه الزوار .
و�صيرتاوح   ،2020 اإك�صبو  موقع  كري�صما�س  اأ�صجار  من  املزيد  و�صتزّين 
ارتفاعها بن 8 و14 مرتا، فيما �صتفاجئ الزواَر كرات زينة �صخمة بارتفاع 
الأ�صكال  �صكل هدايا وغريها من  2.5 مرت، وزينة �صخمة على  اإىل  ي�صل 
بارتفاع ي�صل اإىل 4.5 مرت، ف�صال عن بيوت كعك الزجنبيل، ورنة ذهبية 
يف جميع اأنحاء املوقع. و�صتكت�صي اأي�صا �صوق العامل يف اإك�صبو 2020 بحلة 
ال�صوكولتة  م�صروب   2020 اإك�صبو  يف  ال�صتاء  متجر  و�صيبيع  احتفالية، 

ال�صاخنة، و�صراب البي�س، والك�صتناء املحم�صة، وكعك الزجنبيل. 
اإىل  "ر�صائل  املعامل الأكر ت�صويقا �صندوق بريد �صخم يحتوي على  ومن 

اإر�صال قائمة اأمنياتهم اإىل  �صانتا" يف �صاحة الأر���س، حيث ميكن لالأطفال 
اإك�صبو  الرجل بالزي الأحمر واحل�صول على ختم مميز على جوازات �صفر 
اإىل  الربيد  �صندوق  �صيتحّول  امليالد،  عيد  وبعد  بهم.  اخلا�صة   2020
�صندوق ترّبع "اإهداء هدية"، حيث ميكن للزوار التربع بهدايا ملن هم اأقل 

حظا. 
والفعاليات:  الرتفيهية  لالأن�صطة  التنفيذي  الرئي�س  غو�صة،  ط��ارق  وق��ال 
اإك�صبو  موقع  نطاق  على  الآن  حتى  اأجرينا  التي  الأ�صخم  الفعالية  "هذه 
2020، ورمبا الفعالية الحتفالية الكربى والأطول التي نظمتها مدينة 
دبي على الإطالق. كثرية هي العنا�صر التي تزخر بها الفعالية، من الزينة 
زيارة  اإىل  اجلميع  واأدع��و  ال�صّري.  �صانتا  اإىل  املرّفهن  ومن  العرو�س،  اإىل 
وعي�صوا  �صانتا،  التحية على  والقوا  تعالوا  والحتفاء معنا.   2020 اإك�صبو 
الثلج اجلاف على قبة الو�صل. نقدم بالفعل كل  الأج��واء الحتفالية حتت 

ما ينا�صب اجلميع". 
الأنظار،  اخل��اط��ف��ة  ال��زي��ن��ة  ج��ان��ب  اإىل  ال��و���ص��ل،  �صاحة  اأي�����ص��ا  وت�صت�صيف 
اأن�صطة اإك�صبو 2020 الرتفيهية الرائعة ملو�صم الحتفالت. ُتقدم فعاليات 
70 موؤديا  ي�صارك فيهما  الو�صل عر�صن مبا�صرين،  �صاحة  كري�صما�س يف 
من جميع الأعمار واأنحاء العامل. تدور الق�صة حول ال�صيدة كلوز والأقزام، 
وال�صعوبة التي يواجهونها يف اختيار هدية �صانتا يف عيد امليالد، وذلك عرب 
اأغاٍن ورق�صات مفعمة بالن�صاط، وظهور ل�صانتا نف�صه، وحتى ت�صاقط الثلج 

ال�صماء. "اجلاف" من 
اإن  "اأرتي�صت�س  �صركة  يف  لالإبداع  التنفيذي  املدير  ليند�صي،  ريت�صارد  وقال 
مو�صن": "اإذ �صت�صاهد الكثري من اجلن�صيات والثقافات فعاليات كري�صما�س 

الأذواق،  جميع  تر�صي  عرو�س  تقدمي  من  التاأكد  اأردن��ا  الو�صل،  �صاحة  يف 
ولذلك جعلنا مفاهيم الفعاليات ترتكز اإىل روعة عيد امليالد و�صعور احلنن 
اإليه. نعيد اإحياء ال�صخ�صيات الفاتنة لعيد امليالد من اأجل الطفل يف داخل 
كل واحد منا. من الدمى الراق�صة التي ُتبعث فيها احلياة، اإىل معارك رجل 
الثلج و�صقاوة الأقزام، كل هذه الرق�صات م�صممة على اأنغام مو�صيقى مليئة 

باحلنن. اإنها هدية هائلة توا�صل العطاء".
اإك�صبو  �صهرات  يف  خا�صة  باحتفالية  امليالد  بعيد  احتفالكم  اختتام  ميكنكم 
املغني،  اليوبيل  من�صة  على  الفعالية  هذه  ت�صم  دي�صمرب.   25 يف  الغنائية 
ليا  الفلبينية  واملطربة  �صتيلغو،  جو  الربيطاين  البيانو  وع��ازف  وامل��وؤل��ف، 
�صالونغا، التي اأدت �صوت يا�صمن يف فيلم "عالء الدين" و�صوت فا مولن يف 

فيلم "مولن"من اإنتاج ديزين، وجوقة "اإجنيل جمتمع لندن" الرائعة.
وميكنكم اأي�صا ال�صتمتاع مبزيد من الأنا�صيد الحتفالية مب�صاهدة عر�س 
مو�صيقى البوب "جنغل بيل" يف منطقة التنقل، اأو فرقة "اإك�صبو�صونيك�س" 
التي تقدم اأغاين كري�صما�س اخلا�صة بها على من�صة اليوبيل، وم�صرح دبي 
ميلينيوم، ومناطق خمتلفة يف هذه الفرتة، يف حن �صيوؤدي البيانو الطائر 

املذهل اإيقاعات احتفالية يف �صاحة جناح الفر�س.
و�صتوؤدي جوقة "كيندرميوزيك كري�صما�س" اأنا�صيد عيد امليالد، وهي ت�صم 
اأطفال ترتاوح اأعمارهم بن اأربع �صنوات و14 عاما، باأداء عر�س ملرة واحدة، 
اأو ميكنكم طرق اأّي من الرتكيبات على �صكل اأبواب يف �صارع الغاف، فُيفتح 

الباب ويك�صف عن مغني اأنا�صيد ميالدية من اجلانب الآخر.
�صارع الغاف هو املكان الذي �صتجدون فيه ا�صتعرا�س الكري�صما�س اليومي، 
و�صينخرط فنانو ال�صارع يف اإك�صبو اأي�صا يف اأجواء الكري�صما�س، حيث يرتدي 

امليالد،  عيد  �صجرة  �صكل  على  مالب�س  الرتفيهية  ال�صتعرا�صات  م����وؤّدو 
اأجرا�س ف�صية،  ال�صيقان اخل�صبية مالب�س على �صكل  امل��وؤدون ذوو  ويرتدي 
الكري�صما�س،  مالب�س  �صريتديان  ولطيفة،  را�صد  اإك�صبو،  �صخ�صيَتي  وحتى 
يوؤدون  حيث  مفاجئ،  ب�صكل  غو" اأي�صا  ذا  اأون  روُدل��ف  "ذا  راق�صو  ويظهر 
تقلبات و�صقلبات واألعاب بهلوانية ماهرة، مرتدين مالب�س مليئة باملرح على 

هيئة حيوان الرنة.
ي�����ص��رتك ال��ع��دي��د م���ن امل�����ص��ارك��ن ال��دول��ي��ن اأي�����ص��ا يف الح���ت���ف���الت، عرب 
وباراغواي.  ولبنان،  والهند،  بلغاريا،  من  ثقافية  وعرو�س  حفالت  تقدمي 
"بابا نويل" لاللتقاء بالأطفال،  و�صي�صت�صيف جناح فنلندا �صخ�صية �صانتا 
والتجول معهم يف اأجنحة اأخرى مثل الربازيل، واأملانيا، واأ�صرتاليا، واإ�صتونيا، 
 2020 اإك�صبو  املتنوعة يف  الأطعمة  بيع  وتقدم منافذ  وتايالند، وغريها. 
ماأكولت وحلويات احتفالية، ف�صال عن ور�س عمل يف خمبز "بريد اأهيد". 
" والتوت  "ترك�صوي  ال�  بح�صوة  اللذيذة  امليالد  عيد  لفائف  ت��ذوق  ميكنكم 
"فلوزي"،  ال�صوكولتة يف متجر  وكعكات حلوى  "فيغد"،  الربي يف مطعم 
 12 مدى  على  اخلا�صة  وعرو�صه  الكري�صما�س  بتخفي�صات  ال�صتمتاع  اأو 
م��ن مطعم  ك��ل  �صيقدم  ث��م  "كوجاكي".  دي�صمرب يف   23 اإىل   12 م��ن  ي��وم 
تيبل"،  تو  "فارم  ومطعم  كالت�صر"،  كويف  من  "كانِف�س  ومطعم  "اإكِز�صت"، 
باحتفالت  �صبورت�س لوجن" قوائم طعام خا�صة  وان  اأون  "غاردن  ومطعم 
عيد امليالد "الكري�صما�س"، حيث يقدم "ذا فيكينغ كافيه" قائمتة اخلا�صة 
بعيد امليالد يف يوَمي اخلمي�س واجلمعة. اأما �صالة طعام الكيبولن ف�صتقدم 
وجبة فطور متاأخرة خا�صة يف ليلة عيد امليالد، بينما يطهو مطعم "مودرا" 

قائمة طعام نباتية يف نف�س اليوم. 

•• دبي - الفجر

 احتفلت اليابان بيومها الوطني يف اإك�صبو 2020 دبي حيث 
رفع علم اليابان اإىل جانب العلم الإماراتي يف �صاحة الو�صل 
فيما نظم اجلناح  للبلدين،  الوطنين  الن�صيدين  مع عزف 
تقاليد  قدمت  للحفل  ال�صاملة  ترفيهية  اأج��ن��دة  ال��ي��اب��اين 
جهوده  اجلناح  موا�صلة  اإط��ار  يف  واملتنوعة  املتعددة  اليابان 

الهادفة للتعريف بالثقافة اليابانية.
اأكيو  �صعادة  تراأ�صه  اليابان  من  وفد  الر�صمي  احلفل  ح�صر 
اإي�����ص��وم��ات��ا، ال�����ص��ف��ري ال��ي��اب��اين ل���دى ال���دول���ة، ح��ي��ث جرى 
ا�صتقباله ر�صمياً من قبل معايل �صارة بنت يو�صف الأمريي، 
قبل  احل���دث  م��وق��ع  يف  املتقدمة  للتكنولوجيا  دول���ة  وزي���رة 

انطالق الفعاليات.
وق��ال��ت م��ع��ايل ���ص��ارة ب��ن��ت ي��و���ص��ف الأم������ريي، وزي����رة دولة 
باإن�صاء  اليابان  ال��ت��زام  نثمن  "اإننا  املتقدمة:  للتكنولوجيا 
غني  حمتوى  تقدمي  بهدف  التقنيات  اأح��دث  ُي�صّخر  جناح 
اأر�س احلدث الدويل، حيث  بعنا�صر الثقافة اليابانية على 
يوفر جناح اليابان لزّواره فر�صة ا�صتك�صاف الإمكانيات التي 
توفرها فر�س التفاعل والتوا�صل اجلديدة، التي ميكنها اأن 
الأفكار،  تبادل  عرب  ا�صتدامة  اأك��ر  م�صتقبل  ل�صنع  تقودنا 

كما كان عليه احلال على مدى تاريخ اليابان". 
عالقاتنا  اإل��ي��ه  و�صلت  مب��ا  نفخر  "نحن  معاليها:  وتابعت 

اإقامة العالقات الدبلوما�صية بن دولتينا،  مع اليابان منذ 
الأ�صعدة  بيننا على خمتلف  القائم  الكبري  بالتعاون  ونعتز 
والتعليمية  والعلمية،  والثقافية،  القت�صادية،  املجالت  يف 
لنا يف خ�صم  موثوقاً  �صريكاً  اليابان  كانت  وغريها، فلطاملا 
جهودنا ل�صتك�صاف اآفاقا جديدة، ونوؤمن باأنه ميكننا العمل 
يداً بيد لتح�صن الظروف الإن�صانية واملحافظة على التقدم 

الذي مت اإحرازه يف هذا املجال".
الإمارات،  لدى  اليابان  �صفري  اإي�صوماتا،  اأكيو  �صعادة  واأك��د 
يف كلمته على عمق العالقات بن طوكيو واأبوظبي، وقال: 
والإمارات  اليابان  بن  الثنائية  العالقات  تطورت  "لقد 
املا�صية يف جمالت خمتلفة  ال�صنوات اخلم�صن  على مدى 
تتجاوز التعاون الطويل الأمد يف جمال التنقيب عن النفط 
والتجارة، مثل البنية التحتية، والطاقة املتجددة، والف�صاء، 
والريا�صة،  وال�����ص��ي��اح��ة،  ال�����ص��ح��ي��ة،  وال���رع���اي���ة  وال����غ����ذاء، 
وال�صناعات الإبداعية. ويف الوقت الذي حتتفل فيه دولتانا 
اأن  اأع��ت��ق��د  ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة،  ل��ل��ع��الق��ات  ب��ال��ذك��رى اخلم�صن 

موا�صلة تطوير عالقاتنا مهم للغاية".
الإمارات  اأهنئ  اأن  يل  "ا�صمحوا  الياباين:  ال�صفري  واأ�صاف 
منطقة  يف  نوعه  من  الأول  احل��دث  اإك�صبو،  ا�صت�صافة  على 
ال�صرق الأو�صط واأفريقيا وجنوب اآ�صيا، الذي ي�صتقطب عددا 
اليوبيل  ع��ام  العامل، يف  اأنحاء  ال��زوار من جميع  كبريا من 
اأن  بو�صوح  يبن  الكبري  التنظيم  ه��ذا  اإن  للدولة.  الذهبي 

عندما  قدما  امل�صي  عن  تثنينا  اأن  ميكن  ل  كورونا  جائحة 
يكون لدينا قدر من احلكمة والت�صميم".

ا�صتثنائياً  ا�صتقباًل  الياباين  الوطني  اليوم  �صيوف  و�صهد 
البوابات  جميع  ع��رب  اليابانية  بالثقافة  حتتفي  اأج���واء  يف 
التايكو  ط��ب��ول  ف��رق��ة  وق���ادت   .2020 لإك�صبو  الرئي�صية 
اليابانية ال�صيوف اإىل عامل التقاليد العريقة لليابان، بينما 
"نان�صو  دب��ي ع��ر���س  اليابانية يف  امل��در���ص��ة  ق��دم ط��الب م��ن 
الأغنية  اإي���ق���اع  ع��ل��ى   "Nanchu Soran" �صوران" 
 "Soran-bushi" بو�صي"  "�صوران  اليابانية  ال�صعبية 

يف من�صة ال�صم�س. 
وا�صتمتع ال�صيوف بعرو�س اخلط الياباين "�صومي – اإياند 
يف   "Sumi-e and Calligraphy" غاليكرويف" 
من�صة البحر حيث �صاهدوا فناناً ير�صم حروفاً و�صوراً على 
واملاء جامعاً  با�صتخدام احلرب  "Washi" الكبرية  اأوراق 
"�صودو" "Shodo" والفن  امل�صمى  التقليدي  بن اخلط 

 ."Suiboku-ga" "الآ�صيوي امل�صمى"�صوبوكو-غا
عن  ال��دف��اع  لفنون  مذهال  عر�صا  الأر����س  من�صة  و�صهدت 
فرقة  قبل  م��ن   "Aikido" "اأيكيدو"  اليابانية  النف�س 
 Zanshinkan Aikido " "زان�صينكان اأيكيدو دبي"
التي  التقنيات  Dubai" ملنح ال�صيوف روؤية فريدة لهذه 

ا�صتهرت فيها اليابان يف األعاب القتال.
الثقافة  ا�صتك�صاف  لل�صيوف  الياباين  الوطني  اليوم  واأت��اح 

 2020 اإك�صبو  مواقعي  داخ��ل  واملميزة  الفريدة  اليابانية 
دبي، حيث عربت العرو�س عن الثقافة اليابانية الغنية التي 
م�صهد  يف   2025 ع��ام  لإك�صبو  ال��ق��ادم  املعر�س  ت�صت�صيف 
يج�صد ج�صراً ي�صل العامل من دبي يف الإم��ارات اإىل اأو�صاكا 

اليابان. يف  – كان�صاي 
وق���د اأ���ص��ب��ح��ت ال��ث��ق��اف��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة ن��ق��ط��ة حم��وري��ة �صمن 
احتفالت يوم اليابان يف اإك�صبو 2020 دبي. وتابع ال�صيوف 
"اإيكبانا"  ذل��ك  يف  مب��ا  التقليدية  ال��ع��رو���س  م��ن  جمموعة 

"غو"  ولعبة  اليابانية  الزهور  تن�صيق  "Ikebana" وفن 
"Go" وهي لعبة اإ�صرتاتيجية تقليدية جمردة ي�صت�صيفها 

."The NihonKi-in" "اإن– كي  نيهون  "ذا 
ويقدم جناح اليابان ال�صتثنائي، يف دورة اإك�صبو 2020 دبي، 
اإىل العامل روؤية حديثة عن اأهمية التعاون من اأجل تنمية 
اأف�صل، وه��و يحمل  غ��ٍد  وال���روؤى ل�صنع  الثقافة، والأف��ك��ار، 
�صعار "حيث تلتقي الأفكار"، ويبهر احل�صور بتنوعه ومتيز 

حمتواه.

مت نقله على الهواء مبا�سرة اإىل جميع اأنحاء العامل
األي�سا كيز تبهر العامل بحفل مو�سيقي تطلق 

فيه األبومها اجلديد يف اإك�سبو 2020 دبي
•• دبي - الفجر

جماهري  كيز،  األي�صيا  املعروفة  العاملية  املغنية  اأب��ه��رت 
اإك�صبو 2020 دبي، باأداء �صاحر لأغنياتها املميزة خالل 
حفلها املو�صيقي، الذي عقد يف �صاحة الو�صل، حيث مت 
نقل احلفل على الهواء مبا�صرة اإىل جميع اأنحاء العامل 

عرب من�صة اإك�صبو 2020 الفرتا�صية
وت��ف��اع��ل ال������زوار ب�����ص��ك��ل م��ب��ه��ر م���ع ال��ع��ر���س ال�صاحر 
اأنغام  على  والرق�س  بالغناء  كيز  النجمة  قدمته  الذي 
اجلمهور  ا�صتمتع  كما  اأغنياتها،  اأف�صل  من  جمموعة 

األبومها  الأوىل من  التي غنتها للمرة  الأغ��اين  ببع�س 
املزدوج اجلديد "كيز".

�صل�صلة  ���ص��م��ن  الأداء  "�صيكون  ك��ي��ز:  األ��ي�����ص��ي��ا  وق��ال��ت 
جتربة  دب����ي   2020 اإك�����ص��ب��و  يف  خ���ال���دة(  )اأم�������ص���ي���ات 
الأداء  ه���ذا  مل�����ص��ارك��ة  ل��ل��غ��اي��ة  متحم�صة  اأن����ا  م��ده�����ص��ة! 
 Keys )كيز(  اجلديد  األبومي  اإ���ص��دار  ع�صية  ال��رائ��ع 
مع العامل. الألبوم اجلديد يدور حول التخلي عن اأي 
�صيء يعيقك، اأو يعيدك للخلف، واخرتاق الأ�صقف غري 
هذه  يف  للم�صاركة  النتظار  ي�صعني  للتقدم،ول  املرئية 

التجربة املبتَكرة والإبداعية".

جناح اإيرلندا يف اإك�سبو

جوقة اإك�سبو وورلد.. �سوت واحد لألف م�سارك من 142 دولة 
•• دبي  – الفجر

جنح جناح دولة اإيرلندا يف اإك�صبو 2020 دبي بت�صكيل جوقة 
مو�صيقية ت�صم حوايل األف م�صارك من 142 جن�صية خمتلفة، 
اإىل  الإيرلندية  املو�صيقى  اأجواء  يف جتربة فريدة ل�صتح�صار 
م�صرح اليوبيل ، �صمن عر�صن فريدين، وبذلك تك�صر الفرقة 
الرقم العاملي لأكرب عدد من اجلن�صيات املختلفة التي ت�صمها 

جوقة مو�صيقية.
وق���ال دي��ف��ي��د ب����رويف، م��دي��ر اجل��وق��ة: "جمع ه���ذا ال��ع��دد من 

اإك�صبو  يف  متواجدين  فنحن  م�صتحياًل،  اأم��راً  لي�س  امل�صاركن 
2020 دبي، وهو حدث عاملي يوفر امل�صاحة التي جتعله املكان 
الأمثل لتنفيذ اأية اأفكار، فبعد 20 �صهرا على اجلائحة، يريد 
لغات  يتحدثون  كانوا  اإن  والغناء، وحتى  الجتماع معا  النا�س 
خمتلفة،  واأع��م��ار  ثقافية  خلفيات  م��ن  وي��ن��ح��درون  خمتلفة، 
لكنهم �صيغنون جميعاً ب�صوت واحد اليوم، وهو ما يجعل الأمر 

مميزاً".
ف��ل��م يجتمع  ا���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة،  اجل���وق���ة جت��رب��ة  "هذه  واأ�����ص����اف: 
اأع�صاوؤها من قبل للقيام باأية حت�صريات، ول يعرف بع�صهم 

البع�س، ولكن املو�صيقى لغة عاملية واأكرب دليل على ذلك اأنه، 
ويف غ�صون اأ�صابيع قليلة من فتح باب الت�صجيل، بداأت الردود 
تتدفق ب�صكل فوري لالن�صمام للفرقة". ت�صكل الفرقة مزيجاً 
ف�صيف�صائياً فريداً، فهي ت�صم مو�صيقين حمرتفن، وموظفي 
اإك�صبو، وطالب مدار�س مع عائالتهم، وفنانن منفردين من 
اإيرلندا، مثل تولو ماكاي، وجريي في�س، واإيارل اأو ليونريد. 
وي�صتخدم يف اجلوقة الآلت املو�صيقية التقليدية امل�صتخدمة يف 
اإيرلندا، والتي بالرغم من كونها دولة �صغرية، لكنها جنحت 

يف ايجاد اإرث مو�صيقي عاملي.
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الزوار يحر�سون على اقتناء امل�سغولت اليدوية واجللو�س يف البيت اجلبيلي بالقرية الرتاثية يف اأك�سبو 2020

نظام لتربيد اللقاحات، ُيعر�س حاليًا يف جناح »مبدعون يف اخلري« من اإك�سبو اليف

»�سمايل« امل�سروع الذي اأبهر بيل جيت�س اأثناء زيارته لإك�سبو 2020 دبي
جناح »مبدعون يف اخلري« تلقى اأكرث من 11000 طلب من 184 دولة، ويدعم حاليا 140 م�ستفيدا من 76 دولة

قمة  ريوايرد احلدث التعليمي االأبرز يف اأ�سبوع املعرفة والتعليم باإك�سبو 2020 دبي

عقد اأكرث من 100 جل�سة، وا�ست�سافة 400 متحدث من 70 دولة
ثالثة حماور تركز عليها القمة وهي مهارات ال�سباب وم�ستقبل العمل والبتكار والتعليم ومتويل التعليم

•• اأك�سبو : اأ�سامة عبد املق�سود

القرية الرتاثية التى متثل الرتاث الإماراتي وتعيد 
الذكريات القدمية، وحتافظ على الهوية الإماراتية 
من خالل عر�صها املقتنيات على زوار اأك�صبو 2020، 
فمنذ اأن تطاأ قدم الزائر يف جنباتها ي�صتح�صر احلياة 
القدمية والتاريخ الأول للمنطقة، فعلى ي�صار املدخل 
راكان  حممد  اجلمهور  ي�صتقبل  الطريق  نهاية  ويف 
املنوط بالتحدث عن بيت قدمي م�صنوع من احلجر، 
واأم��ام البيت جل�صة عربية واأن��اء به متر وك��ان املنزر 

يحاكي املا�صي وينقله للحا�صر بكل تفا�صيله.
يقول حممد راك��ان من فريق ت�صميم داخل القرية 
يف  املعرو�س  البيت  ان   ،  2020 اأك�صبو  يف  الرتاثية 
الفجرية  اإمارتي  يف  يوجد غال  ل  الرتاثية  القراية 
�صيدها  التى  البيوت اجلبلية  وراأ���س اخلية لأن��ه من 
ال��ب��ادي��ة ع��ل��ى ط��ري��ق��ت��ه��م وب��اأ���ص��ل��وب يتما�صى  اأه����ل 
تت�صم  وال��ت��ى  امل��ت��ق��ل��ب��ة  ال��ب��ي��ئ��ة اجل��ب��ل��ي��ة  م��ع طبيعة 

م�صيد  والبيت  القار�س،  وال��ربد  ال�صديدة  ب��احل��رارة 
تعزز  البيئة  م��ن  مب��واد  ومثبت  اجلبلي  احلجر  م��ن 
متا�صك الأحجار وال�صقف م�صنوع من �صعف النخيل 
والخ�����ص��اب، وي�����ص��م ال��ب��ي��ت اح��ت��ي��اج��ات الأ����ص���رة من 
الزيت،  اأو  ال�صحم  بوا�صطة  لالإنارة  ي�صتخدم  )فرن( 
250 ع��ام��اً، ويتدىل  وي��ع��ود ب��ن��اء ه��ذه ال��ب��ي��وت اإىل 
من ال�صقف حبل معلق به اناء به ماء بارد، ويقال اأن 
املاء يربد خالل ع�صرة دقائق، وبجوار الإناء �صلة بها 
عليها  يخ�صى  التى  البيت  ومتطلبات  والتمر  اخلبز 
من القوار�س وغريها من احل�صرات كما اأنها تعترب 
حافظة طعام جيدة، اأما يف �صحن ابيت فريى الزائر 
للتمر  اأن���اء  ت�صم  �صينية  يتو�صطها  عربية  جل�صة 
اجلدار  جانب  وعلى  للقهوة،  واأب��ري��ق  للع�صل  واآخ���ر 
اإناء حلفظ املاء بارداً وبه الزعفران والريحان وهذا 

خم�ص�س لل�صيوف.
ومن جانبها �صرحت نوال ال�صعدي من فريق ت�صميم 
احلفاظ  يف  الإم����ارات  دول���ة  دور  ال��رتاث��ي��ة،  بالقرية 

الهوية الإماراتية بكل فخر  على الرتاث، والتقدمي 
ال�صماء  ع��ن��ان  اإىل  و�صلنا  ال��ي��وم  كنا  ف���اإذا  واع���ت���زاز، 
بثقافتنا  نفخر  اننا  يعني  فهذا ل  الف�صاء  وجتاوزنا 
وم���وروث���ن���ا وت���راث���ن���ا ال�����ذي ي��ع��رب ع���ن ح���ي���اة الأب�����اء 
والأجداد، زويهعترب القوة الناعمة يف تعزيز ال�صلوك 
التى  الرتاثية  املقتنيات  وعن  اليوية،  احلياة  ومنط 
امل�صغولت  ه���ذه  اأن  اإىل  اأ����ص���ارت  ل���ل���زوار،  ت��ع��ر���ص��ه��ا 
يدها  كانت  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  اأن  على  توؤكد  اليدوية 
بيد ال��رج��ل وع��رف��ت الفن والإب����داع م��ن خ��الل هذه 
احلرف اجلميلة التى كانت يف وقتها من �صروريات 
احلياة، وكل هذه امل�صغولت من البيئة املحيطة مثل 
�صعف النخيل الذي ي�صنع منه العديد من املقتنيات 
من  ال���ص��رة  م�صتلزمات  حلفز  ال�صالل  مثل  املهمة 
ون�صنع  واملهفة،  املق�صة  م��ن  وغ��ريه��ا  غذائية،  م��واد 
منها اأي�صا املخروط وامل�صبة وال�صرود واملجفة،  وكل 
هذه الأدوات ت�صتخدم يف البيت القدمي، ومنها اأي�صا 
م�صنوعة  الأدوات  ه��ذه  وك��ل  الزينة  يف  ي�صتخدم  ما 

ال�صجرة �صديقة  اأنها  اعتبار  النخلة على  من اجزاء 
البيئة والداعمة لهذه الفرتة الزمنية.

وح����ول اأه��م��ي��ة احل���ف���اظ ع��ل��ى ه����ذا ال��ف��ن الرتاثي 
العريق، تقول نوال ال�صعدي، اأنها ن�صاأت يف بيت  كانت 
و�صناعتها،  الأ���ص��ي��اء  ه��ذه  تعرفان  واجل���دة  ال��وال��دة 
منذ  �صناعتها  يف  وال�����ص��غ��ف  امل��وه��ب��ة  ه���ذه  فانتقلت 
ال�صغر، لأن يف هذه الأ�صياء التى تعد ب�صيطة موهبة 
وابتكار كبريين ومتعة يف �صناعتها، فكل البيوت كان 
بها ال�صفافة والدخون والعطور وتعلمت منهن هذه 
احلرف اليدوية، وحبنا  للوطن واهتمامنا باأن نقدم 
له ما ن�صتطيع لرفعته واحلفاظ على هويته، وكذلك 
ل��ن��وؤك��د ع��ل��ى ولئ��ن��ا وان��ت��م��ائ��ن��ا ل��ه��ذا ال��ب��ل��د الطيب، 
وحكامنا وقادتنا احلكيمة تذلل كل ال�صعاب يف �صبيل 
املحافل  احياء هذا الرتاث واحلفاظ عليه، ففي كل 
وامل��ه��رج��ان��ات ال��وط��ن��ي��ة ي��ت��م ا���ص��ت��دع��اء ك��ل م��ن هم 
مهتمن بالرتاث لتقدمي انتاجهم للزوار وال�صيوف 

كجزء اأ�صيل من حياتنا.

•• دبي- الفجر

بداأت كيتي لياو، املوؤ�ص�س والرئي�س التنفيذي ل�صركة 
الإب���داع  م��ع  رحلتها  الربيطانية،  اأيدياباتيك"   "
م�صروعها  تاأ�صي�س  ق���ررت  ح��ن  ���ص��ن��وات،  �صبع  قبل 
الجتماعي احلائز على العديد من اجلوائز، وطرح 
عبارة  "�صمايل" وهو  با�صم  املعروف  الأول   منتجها 
جناح  يف  حالياً  ُيعر�س  اللقاحات،  لتربيد  نظام  عن 

مبدعون يف اخلري من اإك�صبو ليف. 
العمل  ه��اك��اث��ون  ف��ع��ال��ي��ة  يف  "�صاركُت  ل��ي��او:  ت��ق��ول 
الإن�������ص���اين اأث���ن���اء ع��م��ل��ي ل����دى امل��ن��ظ��م��ة الأوروب����ي����ة 
لالأبحاث النووية "�صرين"، وكانت املرة الأوىل التي 
اأتعرف خاللها على كل امل�صكالت اخلطرية التي تتعلق 
واأ�صافت:  النائية".  املناطق  اإىل  اللقاحات  بتو�صيل 
تف�صد  اللقاحات  من  العديد  لأن  م�صدومة،  "كنُت 
الوعرة  الت�صاري�س  ب�صبب  لوجهتها،  ت�صل  اأن  قبل 
يف رحلة ت�صتغرق غالبا عدة اأيام، ويرتتب على ذلك 
موت مالين الأ�صخا�س من اأمرا�س ي�صهل الوقاية 
منها، وال�صبب هو عدم و�صول اللقاحات، ب�صبب هدر 

ن�صفها تقريبا". 
ُتنقل اللقاحات �صرياً على الأقدام اإىل املناطق النائية، 
"حُتفظ  ل��ي��او:  تقول  مثالية،  غ��ري  نقل  حلول  وه��ي 
اللقاحات يف الأ�صا�س يف �صندوق تربيد، �صبيه بذاك 
ال�صندوق الذي قد حتمله يف نزهة خلوية، وُت�صتخدم 
توفر  ل  لكنها  لتربيدها،  الثلج  مكعبات  من  اأكيا�س 
درج��ة احل��رارة املنا�صبة على الإط��الق )يجب حفظ 
ال��ل��ق��اح��ات يف درج����ة ح�����رارة ت�����رتاوح ب���ن 2 اإىل 8 
اأكيا�س  املبا�صر بن  اأن الت�صال  درجات مئوية(، كما 
ت�صبح  وهنا،  جتمدها.  اإىل  ي��وؤدي  واللقاحات  الثلج 
ل��ل��غ��اي��ة، وم���ن هذه  ال��ل��ق��اح مرتفعة  اإم��ك��ان��ي��ة ف�����ص��اد 
على  بالعتماد  اأف�صل،  حل  اإيجاد  يف  فكرت  النقطة 
خربتي يف الهند�صة الإلكرتونية والفيزياء، و�صنوات 

من اخلربة العملية يف اأنظمة التربيد". 
النور،  اإىل  "�صمايل"  ن��ظ��ام  خ���روج  النتيجة  وك��ان��ت 
ب��ت��م��وي��ل م���ن الأك���امي���ي���ة امل��ل��ك��ي��ة ل��ل��ه��ن��د���ص��ة ووكالة 

ال�صراكة  وب��رن��ام��ج  امل���ت���ح���دة،   امل��م��ل��ك��ة  الب��ت��ك��ار يف 
يدعم  ال��ذي   ،2020 اإك�صبو  م��ن  العاملي  والب��ت��ك��ار 
ال��ت��ي حت��ق��ق تاأثرياً  امل��ب��ت��ك��رة والإب���داع���ي���ة  احل���ل���ول 
حول  املجتمعات  وت�صاعد  الب�صر،  حياة  على  حقيقياً 
وُيعر�س  اإ���ص��راق��اً.  اأك���ر  اأج���ل م�صتقبل  م��ن  ال��ع��امل 
حالياً منوذج اأويل للنظام يف جناح مبدعون يف اخلري 
والأفكار  الأعمال  جنب  اإىل  جنباً  لي��ف،  اإك�صبو  من 
للمبتكرين  لي��ف  اإك�صبو  م�صروعات  بكافة  اخلا�صة 

العاملين من 76 دولة. 
عن  ع��ب��ارة  لياو:"هو  ت��ق��ول  "�صمايل"،  ن��ظ��ام  وع���ن 
الداخلي،  ال�����ص��ري  ت�صبه  بعجلة  ���ص��دا���ص��ي��ة،  حقيبة 
لتحديد غرفة تخزين  تدويرها  للم�صتخدم  وميكن 
اللقاح الذي يرغب يف اإدارته، وحتتوي احلقيبة على 
للتقاط  بنف�صه  امل�صتخدم  يفتحه  ذات��ي��اً،  يغلق  ب��اب 
على  �صممناها  وق��د  يحتاجها،  التي  اللقاح  ق���ارورة 
الب�صري، لأن من  لتنحية عن�صر اخلطاأ  النحو  هذا 
اإمكانية  هو  التقليدي  التربيد  �صندوق  عيوب  بن 

باقي  لف�صاد  ي��وؤدي  قد  ما  مفتوحاً،  ال�صندوق  ت��رك 
ال��ل��ق��اح��ات. وب����دًل م��ن ا���ص��ت��خ��دام اأك��ي��ا���س مكعبات 
تدخل  ك��ب��رية  ا�صطوانية  ن�صخة  ا�صتخدمنا  ال��ث��ل��ج، 
احلرارة  درجة  على  لتحافظ  الدائري،  الت�صميم  يف 

ال�صحيحة للقاحات ملدة ت�صل اإىل �صتة اأيام".
يت�صم النظام بالأناقة والب�صاطة، وميكن حمله داخل 
حقيبة ظهر، ما يجعله مثاليا عند التنقل يف الأنهار 

اأو عند عبور املناطق الوعرة على �صبيل املثال.
مدغ�صقر  يف  الطبين  امل�صوؤولن  "لياو" مع  اأج��رت 
"�صمايل" واأثبت  نظام  على  ميدانية  اختبار  جت��ارب 
جناحه، لكنها ل تزال تواجه حتديات من حيث العثور 
يف  للم�صاعدة  املنا�صبن  وال�صركاء  امل�صتثمرين  على 
ال�صلة  ذات  املنظمات  اإىل  الفكرة  وتقدمي  التمويل 
حول العامل التي ميكنها ا�صتخدامه، وبح�صب قولها، 
حتقيق  يف  مل�صاعدتها  املنا�صب  املكان  هو  اإك�صبو  ف��اإن 

ذلك. 
 2020 اإك�صبو  اأن  "اأعتقد  قائلة:  ل��ي��او  واأو���ص��ح��ت 

ي�صاهم يف زيادة الوعي العام على نحو اأكرب، وميكننا 
ت�صجيع املزيد من الأ�صخا�س على دعم هذا النوع من 
الأ�صخا�س  يبدو  حيث  البتكار،  وت�صجيع  امل�صاريع، 
الذين قابلتهم مهتمن حقا، لذا فاإن اإك�صبو 2020 

يعد من�صة رائعة."
واأبدى"بيل غيت�س" موؤ�ص�س �صركة "مايكرو�صوفت"، 
ورجل الأعمال الإن�صانية واخلريية، الذي زار اإك�صبو 
يف وقت �صابق من هذا الأ�صبوع، اهتماما كبريا بهذا 
امل�صروع، تو�صح لياو قائلة: "لقد اأراد معرفة كيفية 
كما  التجمد،  من  منعها  وكيفية  اللقاحات،  حتميل 
ب���اأن ه��ذا احلل  اإىل نقطة مهمة ك��ان م��ف��اده��ا  اأ���ص��ار 
من املحتمل اأن يكون اأكر تكلفة من وحدة �صندوق 
يف  اأخذنا  اإذا  ولكن  �صحيح،  وه��ذا  احلالية،  التربيد 
احل�صبان قيمة اللقاحات املهدرة، ف�صرنى اأننا �صنوفر 

املالين عرب منع الهدر فقط".
ميكن للتعليقات التي تكت�صي اأهمية كبرية وال�صادرة 
"لياو"  ت�صاعد  اأن  ال��ع��امل،  اأغ��ن��ى رج��ل يف  راب���ع  ع��ن 
ملنح  حتتاجهم  الذين  وال�صركاء  التمويل  تاأمن  يف 
ال�صوء الأخ�صر لالإنتاج الكامل. لكن ذلك مل مينعها 
من اخلروج باملزيد من الأفكار يف هذه الأثناء، تقول: 
دائم،  ب�صكل  احل���ايل  "�صمايل  ن��ظ��ام  ن��ط��ور  "نحن 
والتطوير  البحث  جم��ال  يف  قدما  للم�صي  ون�صعى 
باإ�صافة  قمنا  املثال  �صبيل  فعلى  م�صتمر،  نحو  على 
احلرارة،  درج��ة  معلومات  تعر�س  اإلكرتونية،  ميزة 
وتقدر اأي�صا املدة التي ميكن اأن حتافظ عليها عبوات 
الثلج، مما ميكننا من معرفة عدد القرى التي ميكن 
تلك  تغيري  اإىل  بحاجة  كنت  اإذا  اأو  اإليها،  الو�صول 

العبوات، بالإ�صافة لتزويده بجهاز تعقب".
ي�صت�صيف "اإك�صبو ليف" البتكارات والأفكار من كل 
ركن من اأركان العامل، وتعر�س العديد منها الآن يف 
الربنامج  تلقى  وق��د  ه��ذا  جناح مبدعون يف اخل��ري. 
184 دول���ة، ويدعم  11000 طلب م��ن  اأك��ر م��ن 
مُيثل  حيث  دول���ة،   76 م��ن  م�صتفيدا   140 حاليا 
نظام "�صمايل" ل�صركة »اأيدياباتيك« واحد فقط من 

الأمثلة التي ُيعنى بها الربنامج. 

•• دبي- الفجر

للتعليم  "ريوايرد"  قمة  فعاليات  تنطلق 
للمعرفة   2020 اإك�����ص��ب��و  اأ���ص��ب��وع  خ���الل 
املو�صوعات  اأ���ص��اب��ي��ع  خ��ام�����س  وال��ت��ع��ل��ي��م، 
ال���ت���ي ي��ن��ظ��م��ه��ا احل������دث ال�������دويل خالل 
مركز  يف  ال��ق��م��ة  و�صتعقد  ان��ع��ق��اده.  ف���رتة 
ملدة  دب��ي،   2020 باإك�صبو  للمعار�س  دب��ي 
ثالثة اأيام من 12-14 دي�صمرب اجلاري، 
لت�صليط ال�صوء على اأهمية �صمان ح�صول 
حتديث  و����ص���رورة  التعليم،  ع��ل��ى  اجل��م��ي��ع 
التعليم من اأجل م�صتقبل مزدهر وم�صتدام، 
كما �صتبحث القمة طرق معاجلة احلواجز 
الرئي�صية اأمام الت�صال بن جميع اجلهات 

للو�صول اإىل الأهداف املرجوة.
التي  الإعالمية  الإحاطة  جاء ذلك خالل 
عقدت يف مركز اإك�صبو الإعالمي، بح�صور 
الت�صال،  رئي�س  نائب  الأن�����ص��اري،  حممد 
من�صة  وم����دي����رة  دب�����ي،   2020 اإك�����ص��ب��و 

مات�صون. "ريوايرد" اأنينا 
وقالت مات�صون: "تعد هذه القمة جزءا من 
من�صة "ريوايرد" التي جتمع بن الأطراف 
الفاعلن من جميع اأنحاء العامل، للت�صدي 
ب�صكل جماعي لتحديات التعليم، من خالل 
ا���ص��ت��ك�����ص��اف م��ن��اه��ج ج���دي���دة ت��ت��م��ا���ص��ى مع 
متغريات الع�صر احلديث، وتقدمي فر�صة 
م�صرتكة  روؤي���ة  على  لالتفاق  للم�صاركن 
واإج��راءات ملمو�صة، لذا تعترب هذه القمة 

احلدث التعليمي الأبرز لهذا العام".
القمة هي  اأن هذه  "اأعتقد حقا  واأ�صافت: 
ال��ن��ا���س م��ن خمتلف  خ��ط��وة مهمة جل��م��ع 
جديد،  م�صتقبل  خللق  والثقافات  ال���دول 
كما اأن التوقيت الذي نعقد فيه هذه القمة 
بعد  جمتمعاتنا  ب��ن��اء  لإع�����ادة  ج����دا،  م��ه��م 
 2020 اإك�صبو  اأن  واأرى  ك��ورون��ا،  جائحة 
الأمام  اإىل  العمل  لدفع  الأم��ث��ل  املكان  هو 
جتاه هذا الأمر، حيث �صيتم  عقد اأكر من 
متحدث   400 وا�صت�صافة  جل�صة،   100

خمتلف من 70 دولة، و�صرنكز على ثالثة 
ال�صباب  م��ه��ارات  وه��ي  حم��اور مو�صوعية، 
والتعليم  والب���ت���ك���ار  ال��ع��م��ل،  وم�����ص��ت��ق��ب��ل 

ومتويل التعليم".
ثم تابعت: "ت�صري الن�صب التي اأعلن عنها 
 85% اأن   ال��ع��امل��ي  امل��ن��ت��دى الق��ت�����ص��ادي 

اليوم  نعرفها  ال��ت��ي  ال��وظ��ائ��ف  جميع  م��ن 
ع�صر  اخلم�س  ال�����ص��ن��وات  خ��الل  �صتختفي 
اأط��ف��ال��ن��ا من  ال���ذي نعلم  اإذا م��ا  ال��ق��ادم��ة، 
يحتاجونها؟  التي  املهارات  وما هي  اأجله؟ 
فهذا م�صدر قلق لالآباء، وهو م�صدر قلق 
ذات  وال��ب��ل��دان  ال��ن��ام��ي  ال��ع��امل  ملعظم دول 
الدخل املنخف�س، حيث كانت اأزمة التعليم 

كبرية جدا وا�صتمرت لفرتات طويلة".
الذي  ل��ل��واق��ع  بالن�صبة  ال��و���ص��ع  ح��ول  اأم���ا 
فقالت:  كوفيد19-  ج��ائ��ح��ة  ف��ر���ص��ت��ه 
املدار�س،  مليون طفل خارج   450 "لدينا 
ملواجهة  امل��ط��ل��وب��ة  امل���ه���ارات  ول مي��ت��ل��ك��ون 
ال��ت��غ��ريات ال��ت��ي ط����راأت ع��ل��ى ال���ع���امل، كما 
ت�صل ن�صبة الأطفال يف عمر الع�صر �صنوات، 
والذين ل ي�صتطيعون القراءة اإىل 53% 

يف الدول ذات الدخل املنخف�س".
م��ات�����ص��ون خ���الل حديثها على  اأك����دت  ك��م��ا 
املهارات  ال��ق��ادم��ة  الأج���ي���ال  تعليم  اأه��م��ي��ة 
الأ�صا�صية ملواجهة التغريات، ليت�صلحوا بها 

بعد انتهائهم من الدرا�صة، فما يحتاجونه 
فعال هو مهارات التفكري النقدي واملرونة 
وحل  التكيف  على  وال��ق��درة  التغيري،  نحو 
اأن الهدف  اأي�صا على  اأكدت  امل�صكالت، كما 
اإج���راء مثل هذه  القمة هو  من عقد ه��ذه 
اإك�صبو  م��ث��ل  ع��امل��ي��ة  من�صة  يف  امل��ح��ادث��ات 
حمايدة  من�صة  ب��اع��ت��ب��اره  دب���ي،   2020
ت��دع��و اجل��م��ي��ع ل��ي��ك��ون��وا ج����زءا م���ن هذه 
ما  لكل  الأ�صا�س  هو  التعليم  لأن  املحادثة، 
جمتمعاتنا،  يف  لتحقيقه  جاهدين  ن�صعى 
�صواء ملعاجلة اآثار تغري املناخ، اأو اآثار اأزمة 
�صحية عاملية مثل التي يعاين العامل اأجمع 
منها حاليا. تعترب "ريوايرد" من�صة عاملية 
مت اإطالقها من قبل دبي للعطاء، بال�صراكة 
مع  وبالتن�صيق  دب���ي،   2020 اإك�صبو  م��ع 
بدولة  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة 
حافزا  لتكون  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات 
على اإعادة تعريف التعليم ل�صمان م�صتقبل 

م�صتدام ومبتكر ويف متناول اجلميع.

فنانة اإماراتية حتول خوذة �سائق تو�سيل 
مطبخ طلبات للوحة فنية بلم�ساتها الإبداعية

•• دبي – الفجر

اأ�صافت فنانة اإماراتية مل�صاتها الإبداعية على خوذة اأحد �صائقي التو�صيل 
التابعن ل�صركة "طلبات ال�صرق الأو�صط"، املزود الر�صمي خلدمة تو�صيل 
الطعام يف اإك�صبو 2020 دبي، وذلك بال�صراكة مع هيئة الثقافة والفنون 
يف دبي )دبي للثقافة(، الداعم الثقايف الر�صمي لل�صوؤون الثقافية للحدث 
الدويل. وتقوم مبادرة "تذوق الفن" على فكرة اإبداعية يقدم من خاللها 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  واملقيمن  الإماراتين  الفنانن  من  جمموعة 
خالل  طلبات(  )مطبخ  يف  الطهي  فنون  مل�صهد  اخلا�صة  روؤاه���م  املتحدة، 
اإك�صبو 2020 دبي، وذلك تقديراً للدور املهم الذي يلعبه �صائقي تو�صيل 

الطلبات، �صواء بالن�صبة لل�صركة اأو املجتمعات التي يعملون فيها.
للثقافة(  )دب��ي  مع  عاملون  فنانون  يتوىل  التي  الثالثة  هي  اليوم  خ��وذة 
2020، حيث  اإك�صبو  التي بداأت مع انطالق  املبادرة،  تزيينها �صمن هذه 
قامت الر�صامة الإماراتية خولة �صلمان، بو�صع مل�صاتها الفنية على خوذة 
اأحد �صائقي التو�صيل يف مطبخ طلبات يف اإك�صبو 2020، بهدف حتويلها 
تبا�صر  اأن  قبل  خولة  وق��ال��ت  واجل��م��ال.  بالتميز  ناب�صة  فنية  لوحة  اإىل 
عملها الفني: "ي�صعدين اأن اأكون اأول اإماراتية يقع عليها الختيار ملثل هذا 
تاأثريها  التكنولوجيا ومدى  ال�صوء على  الفني  واأن يلقي عملي  امل�صروع، 
الروبوتات  ا�صتخدام  يف  ن��رى  مثلما  امل�صتقبل،  يف  التو�صيل  خدمة  على 
الإمارات  دولة  التزام  اأعر�س  اأن  ي�صعدين  وكر�صامة،  امل�صرّية،  والطائرات 
على  الفنية  لوحتي  يف  العلم  األ��وان  دمج  خالل  من  التكنولوجي  بالتقدم 
اخلوذة". و�ُصتعر�س اخلوذة يف معر�س طلبات يف اإك�صبو 2020، اإىل جانب 

خوذتن اأخرين مت ر�صمهما يف اأكتوبر ونوفمرب املا�صين.
وحتدثت خولة عن تقديرها ال�صخ�صي ل�صائقي التو�صيل بعد ما قاموا به 
امل�صروع الذي  "اأنا �صعيدة مل�صاهمتي يف هذا  خالل فرتة اجلائحة، وقالت 

يقدر الدور الذي يقوم به �صائقو تو�صيل الطلبات".
وا�صتغرق الأمر �صاعتن من الفنانة الإماراتية لإنهاء العمل على اخلوذة، 
يف مبادرة تهدف لالإعراب عن تقدير وامتنان املجتمع للعاملن يف جمال 

التو�صيل، عرب حتويل خوذاتهم اإىل لوحات فنية مبتكرة.

كارل�سن يحت�سن كاأ�س بطولة العامل لل�سطرجن 
للمرة اخلام�سة من اإك�سبو 2020 دبي

•• دبي– الفجر 

لبطولة  اخلام�صة  م��ب��ارات��ه  بنجاح  كارل�صن  ماغنو�س  ال��رنوي��ج��ي  اأن��ه��ى 
العامل يف ال�صطرجن، حيث فاز يف مباراة دفاعه عن اللقب من موقع اإك�صبو 
اإيان نيبومنبا�صي، حيث احت�صن  7½3-½ �صد  ب�  2020 دبي بنتيجة 
الفوز  متيز  م��ن  يزيد  عاملي  وح��دث  ا�صتثنائي  موقع  م��ن  البطولة  ك��اأ���س 
اأق�صام.  ث��الث��ة  اإىل  املناف�صة  انق�صمت  ال����وراء،  اإىل  وبالنظر  بالبطولة. 
انتهت املباريات اخلم�س الأوىل جميعا بالتعادل مع املتحدي نيبومنبا�صي، 
الذي لعب بالأبي�س يف ثالث مباريات منها، ولكنها كانت مليئة بال�صراع، 

واملناف�صة والنتظار، وترقب اجلمهور للفائز دائماً. 
وظهر منط مبكر يف طريقة لعب كارل�صن، الذي رغب يف الت�صحية ببيدق 
املواجهة  كانت  وقد  ن�ِصط وغري متوازن.  لعب  لك�صب  املباراة  افتتاحية  يف 
كارل�صون  ح��اول  الثانية، حيث  امل��ب��اراة  هو  الق�صم  ه��ذا  ت�صويقا يف  الأك��ر 
نيبو  باملفاجاآت والهجوم، ولكن قلب دفاع  افتتاحية مليئة  ا�صتغالل ميزة 

وا�صع احليلة الطاولت، وفر�س ت�صحيات مادية اأكرب.
ومتكن البطل من و�صع �صغط كاٍف، وحتى اإعادة ك�صب مبادرة خفيفة بعد 
طريقة لعب غري متقنة قليال من املتحدي. كانت املباريات الثالث التالية 
لو�صع  طريقة  نيبومنبا�صي  وجد  اخلام�صة،  املباراة  يف  ولكن  تاأثريا،  اأق��ل 
�صغط اآمن ومزعج يف نف�س الوقت، ولكن فر�صته تبّددت بحركة مرتددة 
الأوىل  القطعة  حتريك  البداية  مرا�صم  و�صهدت  معهود.  غري  نحو  على 
بوا�صطة اآدي مي�صرا، �صفري األغوراند، �صريك �صال�صل الكتل الر�صمي "بلوك 
ت�صن" لبطولة العامل لل�صطرجن التابعة لالحتاد الدويل لل�صطرجن.    وقد 
اأقيمت بطولة العامل لل�صطرجن مبركز دبي للمعار�س، يف اإك�صبو 2020 
دبي، ولعب املتناف�صون 14 جولة كال�صيكية للفوز بجائزة قيمتها مليوين 
يورو )2.25 مليون دولر اأمريكي(، مق�صمة اإىل 60 يف املائة للفائز و40 
 20 يف  البطولة  ه��ذه  تبداأ  اأن  اأ�صال  املقرر  من  وك��ان  للو�صيف.  املائة  يف 

دي�صمرب من العام املا�صي، ولكنها تاأجلت ب�صبب جائحة كوفيد19-.

اإك�سبو 2020 دبي ي�ست�سيف منتدى 
�سون الكرامة يف رواية الق�س�س 

•• دبي- الفجر

ا�صت�صاف اإك�صبو 2020 دبي، "منتدى �صون الكرامة يف رواية الق�ص�س"، 
الفعالية الرئي�صية ملبادرة "�صون الكرامة يف رواية الق�ص�س" بالتزامن مع 
"يوم حقوق الإن�صان"، حيث جمع رواة الق�ص�س وخرباء التوا�صل وجمتمع 
الأن�صطة الإن�صانية معا حتت �صعار "ميكن لق�صة اأن تغري م�صري العامل".

و�صكل املنتدى املنعقد بالتعاون مع موؤ�ص�صة دبي العطاء، ووزارة اخلارجية 
والتعاون الدويل بدولة الإمارات، عالمة فارقة �صمن رحلة هدفها و�صع 

كرامة الإن�صان يف �صميم ال�صرد الق�ص�صي. 
يف  الكرامة  "�صون  مبادرة  كانت   ،2021 مايو  يف  فعالياتها  اإط��الق  منذ 
اأ�صوات  ت��وح��د  ق��وي��ة  ال��ك��رام��ة من�صة  ح��ول  الق�ص�س" امل��ت��م��ح��ورة  رواي���ة 
�صانعي املحتوى واملحررين وال�صحفين وامل�صورين و�صانعي الأفالم ورواة 
الق�ص�س وامل�صاهمن، وت�صلحهم بالوعي واملعرفة العملية التي متكنهم من 

اغتنام اللحظات و�صرد الق�ص�س دون امل�صا�س بكرامة الإن�صان.
�صرد  مببادئ  عاملي  التزام  حتقيق  اإىل  واملنظمات،  الأف���راد  امل��ب��ادرة  وتدعو 
تتميز  التي  الق�ص�س،  �صرد  وممار�صات  الكرامة  حول  املتمحورة  الق�ص�س 
اتفقت  املجتمعية، وقد  وامل�صوؤولية  الكاملة  وال�صفافية  ال�صديد  بالحرتام 
جمموعة متنوعة من الأطراف املعنية من الوكالت التابعة لالأمم املتحدة 
واملنظمات الدولية غري احلكومية واملنظمات الأهلية واملجتمع املدين على 
ل�صوؤون  دول��ة  وزي��رة  الها�صمي،  قالت معايل رمي  كلمتها  املبادئ. ويف  هذه 
خطوة  نتخذ  "معا  دب��ي:   2020 لإك�صبو  العامل  املدير  ال��دويل،  التعاون 
الأ�صا�صي،  الربنامج  ب��داأت حتى قبل ت�صميم وتقدمي هذا  مهمة يف رحلة 
ال��دويل يف  2020 دبي ووزارة اخلارجية والتعاون  اإك�صبو  به  ال��ذي يهتم 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة، حيث تعود جهود دولتنا لتحقيق الكرامة 
50 عاما منذ بدايتنا كدولة، عندما مت  اأكر من  اإىل  الإن�صانية للجميع 

جت�صيدها يف قيم وروؤية الآباء املوؤ�ص�صن".
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العدد 13414 بتاريخ 2021/12/12 
اعالن اأمر اأداء بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم 6255/2021/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

مو�صوع الدعوى : املطالبة با�صدار المر بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ )4.263.289.33( درهم والفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى متام ال�صداد والر�صوم وامل�صاريف.

 املدعي:�صركة بريي ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي - ند ال�صبا - واحة دبي لل�صيليكون - بال�س تاورز - مكتب رقم 2401

املطلوب اإعالنهما :  1- نبي بخ�س ماديا 2- طائف املدينة للمقاولت �س.ذ.م.م  -  �صفتهما : مدعي عليهما
مو�صوع الإعالن :طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/10/12 - الزام 
اربعة مالين ومائتان  املدعي عليهما بالت�صامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )4.263.289.33( درهم 
وثالثة و�صتون الفا ومائتان وت�صعه وثمانون درهما وثالثة وثالثون فل�صا - والفائدة القانونية بواقع %5 
من تاريخ ا�صتحقاق كل �صيك على حدا وحتى ال�صداد التام وبالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ورف�صت ماعدا ذلك من طلبات وتنوه املحكمة ان طلب �صمول المر بالنفاذ املعجل ل مربر له 

لذا ق�صت برف�صه. ولكم احلق يف ا�صتئناف المر خالل 30 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70448 العدد 13414 بتاريخ 2021/12/12 

 اعالن بالن�سر
للخ�سم املدخل للح�سور اأمام مكتب اإدارة الدعوى   

يف االإ�ستئناف رقم 2021/2061  
بناء علي طلب امل�صتاأنف : الإمارات للمالحة - ذ م م 

اخل�صم املدخل : حممد ر�صا زراعى زراعي - اجلن�صية : تركيا
انت مكلف باحل�صور امام مكتب اإدارة الدعوى رقم )1(  مبحكمة 
وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا   - ال�صارقة  ا�صتئناف 
وذل��ك يف  امل�صتندات  كافة  بها  الدعوى مرفقا  على  مذكرة جوابية 
2021/12/16 يف الدعوى املذكور رقمها  يوم اخلمي�س املوافق 

اأعاله - بو�صفك م�صتاأنف �صده.
مكتب ادارة الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�سارقة  االحتادية اال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى
70472 العدد 13414 بتاريخ 2021/12/12 

مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 
�سادرة من حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية

عري�سة  على  اأمر   ،  SHCFICIPTO2021 /0008614 يف  الدعوى رقم

والر�صيات  التك�صية  ملقاولت  الرومان  مدينة   / عليه  املحكوم   : اإىل 
وال�صباغ - العنوان 9406872

يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  ليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
الدعوى بالرقم اأعاله ل�صالح / المن ظهري مياه ،  بالتايل :

ن�س احلكم 
ناأمر بالزام املدعي عليها ان ت�صلم املدعي جواز ال�صفر اخلا�س به.

حكما قابال التظلم خالل املدة القانونية. 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13414 بتاريخ 2021/12/12 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �سندي اوالدييو افوالبي   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003760/ 

اإىل املحكوم عليه : �صندي اولديبو افولبي 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ كودي ابيل ابيكونلي  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 18913 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13414 بتاريخ 2021/12/12 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  
اأحمد علي الهق ب�سفته مالك للموؤ�س�سة املنفذ �سدها االوىل   

)جزئي(    جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0004753/ 
اإىل املحكوم عليه : اأحمد علي الهق ب�صفته مالك للموؤ�ص�صة املنفذ �صدها الوىل 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ حمب لتجارة ال�صيارات امل�صتعملة - ذ م م - اجلن�صية الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 50681  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13414 بتاريخ 2021/12/12 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر      

�سادرة من حمكمة اأم القيوين االإحتادية ، املحكمة االإبتدائية املدنية
يف الدعوى UAQCFICIPOR2021 / 0000392 جتاري )جزئي(

اىل املدعي عليه : عبداهلل �صالح حممد عبداهلل اجلم�صي 
املذكورة  الدعوى  املحكمة يف  بتاريخ 2021/11/9 قد حكمت عليك هذه  بانه  نعلمكم علما 

بالرقم اأعاله ل�صالح م�صرف الإمارات الإ�صالمي �س م ع - بالتايل : 
حكمت املحكمة : بالزام املدعي عليه / عبداهلل �صالح حممد عبداهلل اجلم�صي ، بان يوؤدي 
اىل املدعي / م�صرف الإمارات الإ�صالمي �س م ع ، مبلغ مقداره 668،504.04 درهم )�صتمائة 
ثمانية و�صتون الف وخم�صمائة واربعة دراهم واربعة فل�صا( وفائدة تاأخريية مقداره 5% من 
تاريخ املطالبة الق�صائية احلا�صل يف 2021/29 وحتى متام ال�صداد ، والزمت املدعي عليه 

امل�صروفات وثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات. 
حكما قابال لال�صتئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�صره. 

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13414 بتاريخ 2021/12/12 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2021/1/9782(
املنذر : عالء حممد ديب زقوت

�ص�د / املنذر اليها : تي ات�س او اي للتطوير العقاري �س ذ م م
)جمهولة حمل الإقامة( )جمهولة العنوان(

�صيغة الإعالن بالن�صر
ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرعة �صداد قيمة ال�صيكن )180000( درهم 
مائة وثمانون الف درهم والفائدة التاخريية 5% من تاريخ ال�صتحقاق 
وحتي تاريخ ال�صداد الكامل وذلك يف خالل خم�صة ايام من تاريخ هذا 
وال�صن�صطر ايل  اأخ��رى  او م�صاريف  ر�صوم  اأي  اإىل  بالإ�صافة  التكليف 

اتخاذ الجراءات القانونية يف حقكم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13414 بتاريخ 2021/12/12 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/9758(

املدعى :- بنك ابو ظبي التجارى )بنك الحتاد الوطني �صابقا(
عنوانه :- امارة دبي ، �صارع املنامه - منطقه دبي للتعهيد بنايه رقم 1 بنايه بنك ابو ظبي التجارى - الطابق الثاين 

-  هاتف رقم 042959506 بوكالة املحامي/ عبداهلل حمد عمران العمران ال�صام�صي.
�صد / املنذر اليه /ع�صام الدين �صلبي �صالم �صلبي الد�صوقي - م�صري اجلن�صية

العنوان : اماره دبي - ور�صان الوىل - ار�س رقم 423 - رقم املبني 1 - ا�صم املبني ا�س 01 - ا�س 01- رقم الطابق 2 
رقم العقار 209 - رقم البلدية 621-1

املو�صوع : اإعالن بالن�صر اإنذار عديل
فاننا نخطركم بالوكاله عن البنك ب�صرعه املبادره ب�صداد الدين املرت�صد يف ذمتكم والبالغ قدره مبلغ )345.966( 
ثالثمائة وخم�صة واربعون الف وت�صعمائة و�صتة و�صتون درهم وذلك حتى تاريخ 27/10/2021م وذلك خالل مده 
اق�صاها 30 يوم )ثالثون يوما( من تاريخه ويف حاله ا�صراركم على عدم ال�صداد ف�صوف ي�صطر البنك اىل ا�صت�صدار 
قرار من ال�صيد قا�صي التنفيذ باحلجز على العقار املرهون وبيعه باملزاد العلني وفقا لالجراءات املعمول بها لدى دائره 

الرا�صي والمالك. مع حفظ كافه حقوق املنذر الأخرى،،، وهذا للعلم ولنفاذ مفعوله قانونا. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13414 بتاريخ 2021/12/12 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/9443(

املنذرة : �صنرتون لاللكرتونيات - موؤ�ص�صة فردية.
املنذر اإليها : ح�صة �صيف حممد ماجد ال�صويدي - اإماراتية اجلن�صية.

والبالغ  ذمتها  املرت�صد يف  املبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليها  املنذر  املندرة  تنذر 
اإجماليه 20301 درهم )ع�صرون األف وثالثمائة وواحد درهم( ، وذلك 
اأ�صفن  اإ�صتالم هذا الإن��ذار واإل �صن�صطر  اأيام من تاريخ  خالل خم�صة 
اأجل  من  الالزمة  واجلنائية  املدنية  القانونية  الإج���راءات  كافة  اتخاذ 
حت�صيل املبلغ املذكور بخالف الفوائد القانونية من تاريخ ا�صتحقاقها 

والتعوي�صات بال�صافة للر�صوم وامل�صروفات واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13414 بتاريخ 2021/12/12 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2021/1/9783(
املنذر : عالء حممد ديب زقوت

�صد / املنذر اليها : تي ات�س او اي للتطوير العقاري �س ذ م م
)جمهولة حمل الإقامة( )جمهولة العنوان(

�صيغة الإعالن بالن�صر
720،000 دره���م يف  ���ص��داد مبلغ  ب�����ص��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
لتخاذ  ا�صفن  �صن�صطر  وال  الن��ذار  تاريخ  من  يوم   30 اق�صاها  مدة 
والتعوي�س  الر�صوم  كافة  حتميلكم  مع  الواجبة  القانونية  الج���راءات 

املنا�صب واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13414 بتاريخ 2021/12/12 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/9714(

املنذر / �صركة دولر ال�صرق الأو�صط لتاأجري ال�صيارات ذم م
املنذر اليه / على �صعيد حممد عبداهلل رقم املحرر 210946/1/2021 

للوفاء مببلغ وقدره  اليه  املنذر  لتكليف  الن��ذار  املحامون توجه هذا  ب�صفتنا 
وثالثة  درهم  وثمانون  و�صبعة  ومائتن  األف  واأربعون  )ثمانية   48،287،3
فل�س( يف مدة اق�صاها خم�س ايام من تاريخ هذا النذار ويف حال انق�صاء املده 
دون �صداد املبلغ املذكور ويف حال انق�صاء هذه املدة دون �صداد املبلغ املذكور فاننا 
�صنقوم وعلى الفور باتخاذ كافة التدابري والجراءات القانونية الكفيلة بتنفيذ 

التزامكم وحتميلكم م�صاريف اي اجراء قانونى. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13414 بتاريخ 2021/12/12 
اعالن بالن�سر

رقم )2021/9763(
املنذر : �صركة جالك�صي للبولي�صرتين �س ذ م م

املنذر اليه : بالن بي لالعالنات �س ذ م م )بالن بي للحفالت �س ذ م م(
املو�صوع : اعالن بالن�صر لالنذار امل�صدق برقم )2021/1/245143(

ينذر املنذر/ املنذر اليه يف هذا الن��ذار عمال بن�س امل��ادة )143-144( م�ن 
درهم/مائة   )152،145( وق���دره  مبلغ  ب�صداد  امل��دن��ي��ة،  الج����راءات  ق�انون 
واثنان وخم�صون الف ومائة وخم�صه واربعون درهم/، وذلك يف موعد اق�صاه 
�صبعه اي���ام م��ن ت��اري��خ الن�ص�ر حفظ ح��ق��وق امل��ن��ذر يف ات��خ��اذ ك��اف��ة الج���راءات 
الر�صوم  ك��اف��ة  حتميلكم  م��ع  الخ��ط��ار  م��و���ص��وع  باملبلغ  للمطالبه  القانونية 

وامل�صاريف املرتتبة على حت�صيل املبلغ.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13414 بتاريخ 2021/12/12 
اإعالن بالن�سر يف الق�سية رقم )6629/2021( نزاع

املدعي / �صعد بخيت �صعد بخيت موا�صي
املدعي عليه / �صركة اجلودة لتكرير و�صناعة الزيوت ذ.م.م 

حيث اأقام املدعي �صد املدعي عليه الدعوي 6629/2021
ومو�صوعها املطالبة احلكم باإثبات العالقة الإيجارية بن الطرفن واإخالء امل�صتاأجر 
 01/10/2020 تاريخ  من  امل�صتحق  اليجار  ب�صداد  امل�صتاجر  والزام  العن  من 
بعمل  امل�صتاأجر  والزام  درهم   75،000 ا�صا�س  علي  الفعلية  التخلية  تاريخ  وحتي 
الدعوي  وتداولت  الدعوي  ر�صوم  ايل  بال�صافة  والكهرباء  البلدية  من  ذمة  براءة 
لعالن  الدعوي  نظر  تاجيل  اللجنة  قررت   5/12/2021 وبجل�صة  و  باجلل�صات 
املدعي عليه بالن�صر وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2021-12-19 ال�صاعة 

البث املرئي. بعد  عن  التوا�صل  طريق  عن   04:30
�سركة ك�سواين العقارية 

اإجتماع خربة 

70392
العدد 13414 بتاريخ 2021/12/12 

مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 
�سادرة من حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية

اأداء  اأمر   SHCFICICPL2021 /0008599 يف  الدعوى رقم
اإىل : املحكوم عليه / حممد احمد حممد عقيل - العنوان : 9404331  

نحيطكم علما بانه بتاريخ ليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 
اأعاله ل�صالح / حمد احمد حممد اجل�صمي ، بالتايل :

ن�س احلكم 
اأنه بتاريخ 2021/11/1 

بعد الطالع على الوراق 
ناأمر بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ : ثمانية واربعون الف درهم والزمته 
بالفائدة القانونية بواقع 5% �صنويا اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�صداد 

والزمته بامل�صروفات.  
حكما غري قابال لال�صتئناف. 

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555 العدد 13414 بتاريخ 2021/12/12 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - اوليج كوزمينكو   
)كلي(    مدين   SHCEXCICV2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0004322/ 

اإىل املحكوم عليه : اوليج كوزمينكو 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ ادوارد باكالن�صكي ، اجلن�صية اوكراين  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك 
، ومبا ان احلكم املطلوب

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 8430382 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

�صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13414 بتاريخ 2021/12/12 70197
اإعالن بالن�سر يف الق�سية رقم )6630/2021( نزاع

املدعي / �صعد بخيت �صعد بخيت واأحمد بخيت �صعد بخيت موا�صي
املدعي عليه / �صركة اجلودة لتكرير و�صناعة الزيوت ذ.م.م

حيث اأقام املدعي �صد املدعي عليه الدعوي 6630/2021
ومو�صوعها املطالبة احلكم باإثبات العالقة الإيجارية بن الطرفن واإخالء امل�صتاأجر 
 01/07/2021 تاريخ  من  امل�صتحق  اليجار  ب�صداد  امل�صتاجر  والزام  العن  من 
وحتي تاريخ التخلية الفعلية علي ا�صا�س 70،000 درهم والزام امل�صتاأجر بعمل براءة 
ذمة من البلدية والكهرباء بال�صافة ايل ر�صوم الدعوي وتداولت الدعوي باجلل�صات 
عليه  املدعي  لعالن  الدعوي  نظر  تاجيل  اللجنة  قررت   5/12/2021 وبجل�صة 
بالن�صر وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2021-12-19 ال�صاعة 04:30 عن 

طريق التوا�صل عن بعد البث املرئي.
�سركة ك�سواين العقارية 

اإجتماع خربة 

70392

العدد 13414 بتاريخ 2021/12/12 
اعالنات املزادات بالن�سر  

 1911/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�صوع التنفيذ : 

�صخ�صي مت�صامن  كفيل  ب�صفته   - احمد ح�صن  : حم�صن عاطف  اإع��الن��ه  املطلوب   ، دب��ي  ف��رع   - بنك م�صر   : الإع���الن  طالب  
للت�صهيالت  املمنوحة ل�صركة ايه او اإ�س تريدجن م د م �س - �صفته  منفذ �صده 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة ابراج بحريات جمرية - جبل علي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - مبنى برج الذهب - طابق 
 1326275030 مكاين   ، داماك  مرتو  وحمطة  بوملان  اوتيل  من  بالقرب   - بي   11 مكتب   -  11

بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2021/12/22 املوافق  الربعاء  يوم  يف  انه 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمن ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : ح�صة 
يف �صقة �صكنية - املنطقة : مدينة املطار - رقم الر�س  :267 - م�صاحة احل�صة 19.95 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى 

: جولف فيوز بلوك A - رقم الوحدة : 113 - قيمة احل�صة )203805 درهم( 
 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70392 العدد 13414 بتاريخ 2021/12/12 
اعالنات املزادات بالن�سر   للمنفذ �سده 

 1911/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�صوع التنفيذ : 

�صخ�صي مت�صامن  كفيل  ب�صفته   - احمد ح�صن  : حم�صن عاطف  اإع��الن��ه  املطلوب   ، دب��ي  ف��رع   - بنك م�صر   : الإع���الن  طالب  
للت�صهيالت  املمنوحة ل�صركة ايه او اإ�س تريدجن م د م �س - �صفته  منفذ �صده

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة ابراج بحريات جمرية - جبل علي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - مبنى برج الذهب - طابق 
 1326275030 مكاين   ، داماك  مرتو  وحمطة  بوملان  اوتيل  من  بالقرب   - بي   11 مكتب   -  11

بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2021/12/22 املوافق  الربعاء  يوم  يف  انه 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمن ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : ح�صة 
يف �صقة �صكنية - املنطقة : مدينة املطار - رقم الر�س  :267 - م�صاحة احل�صة 19.95 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى 

: جولف فيوز بلوك A - رقم الوحدة : 113 - قيمة احل�صة )203805 درهم( 
 رئي�ض الق�سم            

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70392 العدد 13414 بتاريخ 2021/12/12 
اعالنات املزادات بالن�سر

 1911/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�صوع التنفيذ : 

�صخ�صي مت�صامن  كفيل  ب�صفته   - احمد ح�صن  : حم�صن عاطف  اإع��الن��ه  املطلوب   ، دب��ي  ف��رع   - بنك م�صر   : الإع���الن  طالب  
للت�صهيالت  املمنوحة ل�صركة ايه او اإ�س تريدجن م د م �س - �صفته  منفذ �صده 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة ابراج بحريات جمرية - جبل علي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - مبنى برج الذهب - طابق 
 1326275030 مكاين   ، داماك  مرتو  وحمطة  بوملان  اوتيل  من  بالقرب   - بي   11 مكتب   -  11

بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2021/12/22 املوافق  الربعاء  يوم  يف  انه 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمن ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : ح�صة 
يف �صقة �صكنية - املنطقة : مدينة املطار - رقم الر�س  :267 - م�صاحة احل�صة 20.05 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى 

: جولف فيوز بلوك A - رقم الوحدة : 712 - قيمة احل�صة )205131 درهم( 
 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70392 العدد 13414 بتاريخ 2021/12/12 
اعالنات املزادات بالن�سر للمنفذ �سده 

 1911/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�صوع التنفيذ : 

�صخ�صي مت�صامن  كفيل  ب�صفته   - احمد ح�صن  : حم�صن عاطف  اإع��الن��ه  املطلوب   ، دب��ي  ف��رع   - بنك م�صر   : الإع���الن  طالب  
للت�صهيالت  املمنوحة ل�صركة ايه او اإ�س تريدجن م د م �س - �صفته  منفذ �صده 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة ابراج بحريات جمرية - جبل علي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - مبنى برج الذهب - طابق 
 1326275030 مكاين   ، داماك  مرتو  وحمطة  بوملان  اوتيل  من  بالقرب   - بي   11 مكتب   -  11

بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2021/12/22 املوافق  الربعاء  يوم  يف  انه 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمن ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : ح�صة 
يف �صقة �صكنية - املنطقة : مدينة املطار - رقم الر�س  :267 - م�صاحة احل�صة 20.05 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى 

: جولف فيوز بلوك A - رقم الوحدة : 712 - قيمة احل�صة )205131 درهم( 
 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70392

العدد 13414 بتاريخ 2021/12/12 
تفا�سيل االعالن  للمنفذ �سده 

 1911/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�صوع التنفيذ : 

�صخ�صي مت�صامن  كفيل  ب�صفته   - احمد ح�صن  : حم�صن عاطف  اإع��الن��ه  املطلوب   ، دب��ي  ف��رع   - بنك م�صر   : الإع���الن  طالب  
للت�صهيالت املمنوحة ل�صركة ايه او اإ�س تريدجن م د م �س - �صفته  منفذ �صده

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة ابراج بحريات جمرية - جبل علي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - مبنى برج الذهب - طابق 
 1326275030 مكاين   ، داماك  مرتو  وحمطة  بوملان  اوتيل  من  بالقرب   - بي   11 مكتب   -  11

بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2021/12/22 املوافق  الربعاء  يوم  يف  انه 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمن ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : ح�صة 
يف �صقة �صكنية - املنطقة : مدينة املطار - رقم الر�س  :267 - م�صاحة احل�صة 20.04 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى 

: جولف فيوز بلوك A - رقم الوحدة : 714 - مببلغ )204558 درهم( 
 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13414 بتاريخ 2021/12/12 70392

تفا�سيل االعالن  
 1911/2020/207 تنفيذ جتاري 

مو�صوع التنفيذ : 
اإع��الن��ه : حم�صن عاطف احمد ح�صن - ب�صفته كفيل �صخ�صي مت�صامن  املطلوب   ، دب��ي   ف��رع   - : بنك م�صر  الإع���الن  طالب  

للت�صهيالت املمنوحة ل�صركة ايه او اإ�س تريدجن م د م �س - �صفته  منفذ �صده
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة ابراج بحريات جمرية - جبل علي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - مبنى برج الذهب - طابق 

 1326275030 مكاين   ، داماك  مرتو  وحمطة  بوملان  اوتيل  من  بالقرب   - بي   11 مكتب   -  11
بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2021/12/22 املوافق  الربعاء  يوم  يف  انه 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمن ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : ح�صة 
يف �صقة �صكنية - املنطقة : مدينة املطار - رقم الر�س  :267 - م�صاحة احل�صة 20.04 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى 

: جولف فيوز بلوك A - رقم الوحدة : 714 - مببلغ )204558 درهم( 
 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70392 العدد 13414 بتاريخ 2021/12/12 

اعالن بالن�سر 
يف الدعوى رقم 4487/2021/16 جتاري جزئي  

املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى اخلام�صة رقم 404  
وواحد  مائة  وثماين  الف  وت�صعون  واثنان  )مائتان  دره��م   292،821.00 مايل  مببلغ  املطالبة   : الدعوى  مو�صوع 

وع�صرون درهم( بالإ�صافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى تاريخ ال�صداد التام.
املدعى : اوريك�س مك�س ل�صناعة اخلر�صانة - ذ م م - وميثلها ال�صيد/ نا�صر عبدالعزيز حممود ابراهيم 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �صارع مرا�صي درايف - مبنى البحرية املركزي - �صقة 
وميثله : اإبراهيم حممود حممد عبدالرحمن    -  1405-14

املطلوب اإعالنه : 1- الفار�س امللكي ملقاولت البناء ذ م م وميثلها ال�صيدة/ بون ديب �صاند هو - �صفته : مدعى عليه 
واثنان  292،821.00 درهم )مائتان  املطالبة مببلغ مايل  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك���  : قد  الإع��الن  مو�صوع 
وت�صعون الف وثماين مائة وواحد وع�صرون درهم( بالإ�صافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�صتحقاق 
9.00 �صباحا يف قاعة  ال�صاعة   2021/12/15 املوافق  التام. وحددت لها جل�صة يوم الربعاء  ال�صداد  تاريخ  وحتى 
اأو 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  التقا�صي ع��ن ب��ع��د ل���ذا ف��اأن��ت مكلف ب��احل�����ص��ور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 

رئي�ض ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70533 العدد 13414 بتاريخ 2021/12/12 
اعالن موعد جل�سة بالن�سر    

                  يف  الطعن رقم:393/2021/440 طعن مدين 
املنظورة يف:الدائرة املدنية الوىل - متييز رقم 548

تنفيذه  ووق��ف  فيه  املطعون  احلكم  ونق�س  ومو�صوعا  �صكال  الطعن  قبول   : الطعن  مو�صوع 
واحاله الدعوى اىل حمكمة ال�صتئناف لنظرها من جديد بهئية مغايرة والزام املطعون �صده 

الر�صوم وامل�صاريف والتعاب. 
الطاعن:ال�صركة ال�صالميه العربية للتاأمن )�صالمه(

عنوانه:المارات - امارة دبي - عود ميثا  بردبي - دبي - �صارع ال�صيخ زايد - مبنى �صبكرتام بلوك 
اأ �صقة الطابق الرابع  - وميثله:اآمنه خلفان �صالح اجلالف

املطلوب اإعالنه :  1- حممد �صالم حفنى ال�صلقانى  -  مطعون �صده 
مو�صوع الإعالن :  يقت�صي ح�صوركم )جل�صة التقا�صي عن بعد( حمكمة التمييز ال�صاعة 09:00 

�صباحا من يوم اخلمي�س املوافق 2021/12/9 وذلك لنظر الطعن املذكور اعاله.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197



�شحة وتغذية
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واملوؤ�س�سات  ال�سركات  م��ن  الكثري  ت��دار 
اأن  بعد  املنزل  من  واخلا�سة  احلكومية 
اإىل  امل�ستجد  كورونا  فريو�س  انت�سار  اأدى 
العامل، ولكن  اأغلب دول  فر�س احلظر يف 
ما زالت اإدارات هذه املوؤ�س�سات وال�سركات 
من  العمل  اأداء  ملراقبة  طرق  عن  تبحث 
املراقبة  برامج  با�ستخدام  وذلك  املنزل، 

والكامريات.

يقرتح اخلرباء اأنه ميكن معرفة ما اإذا كنت اأ�صبت ب�"كوفيد-
اأظافرك. اإىل  النظر  خالل  من  19" �صابقا 

اأظافر  يف  الغريبة  التغيريات  م��ن  قليل  ع��دد  توثيق  ووق��ع 
اأ�صابع اليدين والقدمن على مدار الوباء.

ويقول اخلرباء اإن الأظافر ت�صبه اجللد من حيث اأنها ميكن 
اأن تعطي اأدلة حول �صحة ال�صخ�س.

ي�صل  ما  توؤثر على  م�صاكل اجللد  اأن  بالفعل  املعروف  ومن 
اإىل %20 من امل�صابن ب�"كوفيد19-".

ول��ك��ن، ن���ادرا م��ا يفح�س ال��ن��ا���س اأظ��اف��ره��م، واأح��ي��ان��ا تكون 
على  يكونون  ل  قد  وبالتايل  الن�صاء،  لدى  بالطالء  مغطاة 

دراية بالختالفات الدقيقة التي ي�صببها الفريو�س.

تقريبا،  اأ�صهر  �صتة  مدتها  دورات  يف  الأ�صابع  اأظافر  وتنمو 
وبالتايل فاإن اأي تغيري يف املظهر ب�صبب فريو�س كورونا قد 

يتاأخر.
وميكن اأن تنتج ت�صوهات الأظافر عن جميع اأنواع امل�صاكل، 

مبا يف ذلك نق�س الفيتامينات اأو الأمرا�س اجللدية اأو 
مر�س ال�صكري اأو ال�صدمات، مثل اإغالق الباب على 

يدك.
اأ���ص��اروا اإىل  ول��ك��ن اأط��ب��اء الأم��را���س اجللدية 
اأن����ه ل��ي�����س م��ن ق��ب��ي��ل ال�����ص��دف��ة اأن ع����ددا من 
الأ�صخا�س عانوا من تغريات يف الأظافر بعد 

اختبار كوفيد الإيجابي.
اآخ����ر من  ج����زء  "هناك  اخل������رباء:  وك��ت��ب 

تاأثري:  فيه  ال��ف��ريو���س  اأن  ي��ب��دو  اجل�صم 
الأدلة  ت�صري  وحاليا،  الأ�صابع.  اأظ��اف��ر 

املتاحة اإىل اأنه ل يوجد ارتباط بن 
"كوفيد19-" ونوع  عدوى  �صدة 

اأو مدى تغريات الظفر".
وهنا بع�س العالمات التي يجب 
فح�صها ملعرفة ما اإذا كانت لديك 

اأي م�صكلة:

اخلطوط  1-
اأن  اإىل  اأ���ص��ار بع�س اخل���رباء 

"كوفيد- م���ن  ال��ن��اج��ن 
ل�����دي�����ه�����م   "19

خ�����ط�����وط اأف���ق���ي���ة 
عرب الأظافر بعد 

الإ�صابة.
ال�صوء  و���ص��ل��ط 
ع���������ل���������ى ذل���������ك 
م����������������ن ق������ب������ل 
ر  في�صو و لرب ا
تيم �صبيكتور، 
ال��������ب��������اح��������ث 
ال����رئ����ي���������ص����ي 
درا�������ص������ة  يف 

الأعرا�س الرئي�صية بن كينغز كوليدج لندن و�صركة ال�صحة 
.ZOE

وُتعرف هذه احلالة با�صم خطوط مي�س، وميكن روؤيتها اأي�صا 
نتيجة لف�صل القلب والأمرا�س املعدية مثل املالريا و�صرطان 

الغدد الليمفاوية.
ولكن مع عدم وجود اأ�صباب وا�صحة اأخرى، فقد يكون نتيجة 

ل�"كوفيد19-".
واأفادت ورقة عن حالة رجل اإ�صباين يبلغ من العمر 47 عاما 
يف يونيو املا�صي، والذي طور �صرائط بي�صاء �صميكة يف و�صط 

اأظافره بعد 45 يوما من اختباره اإيجابيا ل�"كوفيد19-".
هذه  مثل  اأن  يعتقدون  اإنهم  اإ�صبانيا،  من  الباحثون،  وق��ال 
التغيريات يف الأظافر لدى عامة النا�س "رمبا مل يتم الإبالغ 

عنها".

النتوء  -  2
الأظ���اف���ر، ت�صمى طبيا  دق��ي��ق��ة يف  ن���ت���وءات  الإب�����الغ ع��ن  مت 
بخطوط العا�صق، يف مر�صى "كوفيد19-"، وهي عبارة عن 

انحدارات اأفقية اأو عر�صية يف الظفر.
العمر  الكنديون موؤخرا يف رجل يبلغ من  الأطباء  وو�صفها 
يديه  اأظافر  جميع  يف  نتوءات  لديه  كان  حيث  عاما،   45

وقدميه، على بعد نحو 5 مم من فرا�س الظفر.
وقال اخلرباء اإن و�صع خطوط العا�صق كان يعك�س حقيقة اأن 

اختبار الرجل اإيجابي ل�"كوفيد19-" قبل ثالثة اأ�صهر.

اأحمر هالل   3-
كل �صخ�س لديه �صكل هالل على فرا�س اأظافره. ويف بع�س 

النا�س، مت متييز هذا باللون الأحمر بعد "كوفيد19-".
اأمريكين  ل��ب��اح��ث��ن  وف��ق��ا  "متعددة"،  ح����الت  و���ص��وه��دت 
37 عاما،  العمر  تبلغ من  ام��راأة  ومك�صيكين و�صفوا حالة 
وراأت �صريطا اأحمر يظهر على �صكل هالل بعد يومن فقط 
اأ�صبوع  ملدة  وا�صتمر هذا  "كوفيد19-".  اأعرا�س  من ظهور 

واحد فقط قبل اأن يعود اإىل طبيعته.
وق���ال ال��ب��اح��ث��ون اإن���ه مي��ك��ن اأن ي��ك��ون ن��اجت��ا ع��ن ال��ت��ه��اب يف 

الأوعية الدموية.

لالأظافر برتقالية  اأطراف   4-
قد تكون الأطراف الربتقالية للظفر عالمة اأخرى على 

الإ�صابة مبر�س "كوفيد19-".
و�صوهد هذا العار�س يف امراأة م�صنة اأ�صيبت بالفريو�س 

اأثناء وجودها يف دار رعاية يف اإيطاليا.
ت�صخي�صها  بعد  اأ�صبوعا   16 حتى  اللون  يتطور  ومل 

وا�صتمر ملدة �صهر على الأقل بعد ذلك.
وق��ال اخل���رباء اإن��ه��م اأج���روا اخ��ت��ب��ارات اأثبتت وجود 
اأن  م�صيفن  ل�"كوفيد19-"،  امل�����ص��ادة  الأج�����ص��ام 
اأي  "نظامي"،  ال�صبب  اأن  اإىل  ي�صري  التلوين  �صكل 

يف هذه احلالة،
 ناجم عن مر�س.

ت�صوهات  اأن  امل��الح��ظ  "من  ال��ب��اح��ث��ون:  وك��ت��ب 
الأظافر ميكن اأن توفر معلومات مفيدة ب�صاأن 
الأم���را����س اجل��ه��ازي��ة ال��ك��ام��ن��ة. ع��ل��ى �صبيل 
ال�صفراء  الأظ��اف��ر  ت��ك��ون  اأن  ميكن  امل��ث��ال، 
وتو�صع ال�صعريات يف فرا�س الظفر عالمات 
املزمن،  ال��رئ��وي  الن�����ص��داد  على مر�س 
والتهاب  التعجر  روؤي���ة  ميكن  ح��ن  يف 

اجللد يف اللتهابات الفريو�صية".

االأظافر ت�ساقط   5-
اأي�����������������ص��������ا  الف������������������رتا�������������������س  مت 
الأظ�������������اف�������������ر  ت�����������������ص��������اق��������ط  اأن 
ناجت   )Onychomadesis(

عن عدوى فريو�صات تاجية.
انف�صل  قد  الظفر  اأن  لو  كما  ويبدو 

اإىل ق�صمن، وُيعتقد اأنه يحدث ب�صبب توقف موؤقت يف منو 
الظفر.

اأبرزها  اأخ����رى،  و���ص��وه��دت ه��ذه احل��ال��ة بالفعل م��ع ع���دوى 
احلمى القالعية واأمرا�س املناعة الذاتية والأدوية.

اأنها  ومت و���ص��ف ام�����راأة واح����دة يف الأدب���ي���ات ال��ط��ب��ي��ة ع��ل��ى 
"كوفيد19-"،  بعد  احلالة  هذه  من  تعاين  "الأوىل" التي 

والتي مت اإدخالها اإىل امل�صت�صفى لثالثة اأ�صهر.
وقالت امل�صتندات اإن اأظافرها القدمية "انف�صلت" واأن اأظافر 

جديدة كانت تنمو من القاعدة.
خزان  ه���ي  الأظ����اف����ر  اأن  ُي��ع��ت��ق��د  "كان  ال��ب��اح��ث��ون:  وك��ت��ب 
للفريو�س مع اإمكانية اأن تلعب دورا يف انتقاله من قبل بع�س 

امل املر�صى، على الرغم من اأن هذا غري وا�صح بعد".

كورونا بفريو�س  م�سابا  كنت  اإذا  تك�سف  قد  باأظافرك  اأعرا�س   5

 Chemist يف  ال�������ص���ي���دلين  ك���ن���اين،  ع��ب��ا���س  وح�����ذر 
"ال�صتحمام ملدة تقل عن خم�س دقائق  اأن  Click، من 
قد ل يكون طويال مبا يكفي لتطهري اجل�صم، وميكن اأن 

ي�صبب التهابات بكتريية اأو فطرية".
ويحدد كناين الوقت الأمثل لال�صتحمام بثماين اإىل ع�صر 
دقائق، مو�صحا: "يف ما يتعلق مبدة ال�صتحمام، عادة ما 
يكون حوايل ثمانية اإىل ع�صر دقائق وقتا كافيا لرتطيب 

ب�صرتك وتنظيفها".
وميكن اأن ميثل ال�صتحمام لفرتة طويلة خماطر �صحية 

خا�صة به.
واأو�صح كناين: "ال�صتحمام لفرتة طويلة )خا�صة يف املاء 
الطبيعية،  زيوتها  ب�صرتك من  اأن يجرد  ال�صاخن( ميكن 

ما يجعلها جافة".
وللحفاظ على الرطوبة بعد ال�صتحمام، ن�صح با�صتخدام 

كرمي للرتطيب.

هل اال�ستحمام كل يوم �سار لك؟
التفكري  لأن  مغريا،  اأم���را  ي��وم  ك��ل  ال�صتحمام  يكون  ق��د 
يف هذه املمار�صة ي�صاعدك على ال�صتيقاظ واإزال��ة رائحة 

اجل�صم غري املرغوب فيها.
ومع ذلك، فاإن ال�صتحمام كل يوم قد يكون غري �صحي، 
من  طبقة  على  وال�صحي  الطبيعي  اجللد  يحافظ  حيث 
"اجليدة" وال��ك��ائ��ن��ات احلية  ال��ب��ك��ت��ريي��ا  وت����وازن  ال��زي��ت 
الدقيقة الأخرى، ولكن الغ�صيل والتنظيف كل يوم يزيل 
ه���ذه الأ���ص��ي��اء، خ��ا���ص��ة اإذا ك���ان امل���اء ���ص��اخ��ن��ا، ك��م��ا تو�صح 

موؤ�ص�صة "هارفارد هيلث"، نتيجة ل�:
-قد ي�صبح اجللد جافا اأو متهيجا اأو مثريا للحكة

-قد ي�صمح اجللد اجلاف املت�صقق للبكترييا واملواد امل�صببة 
للح�صا�صية باخرتاق احلاجز الذي من املفرت�س اأن يوفره 
الفعل  وردود  اجللد  التهابات  بحدوث  ي�صمح  ما  اجللد، 

التح�ص�صية.
البكترييا  يقتل  اأن  للبكترييا  امل�صاد  لل�صابون  -مي��ك��ن 
الدقيقة  احلية  الكائنات  ب��ت��وازن  يخل  وه��ذا  الطبيعية. 
على اجللد وي�صجع على ظهور كائنات اأكر �صالبة واأقل 

�صداقة واأكر مقاومة للم�صادات احليوية
التحفيز  م��ن  معن  ق��در  اإىل  املناعية  اأج��ه��زت��ن��ا  وحت��ت��اج 
ال��ع��ادي��ة والأو�صاخ  ال��دق��ي��ق��ة  ال��ك��ائ��ن��ات احل��ي��ة  ب��وا���ص��ط��ة 
اأج�صام  تكوين  اأج���ل  م��ن  الأخ����رى  البيئية  وال��ت��ع��ر���ص��ات 

م�صادة واقية و"ذاكرة مناعية".
 وهذا هو اأحد الأ�صباب التي جتعل بع�س اأطباء الأطفال 
واأط��ب��اء الأم���را����س اجل��ل��دي��ة ي��و���ص��ون ب��ع��دم ال�صتحمام 

متكرر  ب�صكل  ال�صتحمام  ي��وؤدي  وق��د  لالأطفال.  اليومي 
اأداء  على  املناعي  اجل��ه��از  ق���درة  تقليل  اإىل  العمر  ط���وال 

وظيفته.
وتالحظ "هارفارد هيلث": "يقرتح بع�س النا�س اأن املياه 
ومعادن  اأم��الح  على  حتتوي  قد  اأنف�صنا  بها  ننظف  التي 
ثقيلة وكلور وفلورايد ومبيدات ح�صرية ومواد كيميائية 

اأخرى. هذا قد ي�صبب م�صاكل اأي�صا".

ومع ذلك، فاإن التاأكيد على املخاطر املحتملة ل ينبغي اأن 
يحجب فوائد ال�صتحمام. 

ويف الواقع، قد يكون ال�صتحمام باملاء البارد مفيدا ب�صكل 
يح�صن  اأن  ميكن  ب��ارد  مب��اء  ال�صتحمام  اأن  حيث  خ��ا���س، 
الدموية  وال����دورة  امل��ث��ال،  �صبيل  على  ال��دم��وي��ة،  ال����دورة 
بال�صكتة  الإ����ص���اب���ة  ل����درء خ��ط��ر  امل��ف��ت��اح  ال�����ص��ح��ي��ة ه���ي 

الدماغية وم�صاكل القلب.

يعمل على تعزيز حاجز الب�سرة ويق�سي على االإجهاد

كم من الوقت يجب اأن ي�ستغرق ا�ستحمامك لتجنب املخاطر ال�سحية؟
يوفر اال�ستحمام فوائد ال تو�سف لكل من العقل واجل�سم، لكن هذه الطقو�س اليومية ميكن اأن ت�سكل خماطر �سحية خفية.

ويعمل اال�ستحمام اليومي على تعزيز حاجز الب�سرة ويق�سي على االإجهاد، من بني اأمور اأخرى. ومع ذلك، ميكنك دفع ثمن باهظ يف حال عدم 
ق�ساء وقت طويل يف احلمام.
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•• اأبوظبي-الفجر:

 احتفاًل باليوم العاملي للغة العربية، ينظم مركز اأبوظبي للغة العربية يف 
دائرة الثقافة وال�صياحة – اأبوظبي و املعهد الفرن�صي يف الإمارات العربية 
ال�صوربون  وجامعة  باري�س   - العربي  العامل  معهد  مع  بالتعاون  املتحدة،  
اأبوظبي، اأم�صية �صعرية يف متحف اللوفر اأبوظبي يوم 18 دي�صمرب 2021 
تاأخذ اجلمهور يف رحلة فنية متزج بن ال�صعر والفنون الإيقاعية والب�صرية.
العامل  ينظمها معهد  �صنوية  ثقافية  فعالية  ال�صعرية”  “الأم�صية  وتعترب 
وهي   2016 ع��ام  منذ  ع��ام  ك��ل  يف  عربياً  ب��ل��داً   15 ويف  فرن�صا  يف  العربي 
اأم�صية ت�صجع احلوار والت�صامح بن ال�صعوب وحتتفل بجمالية اللغات من 
اأبوظبي،  خالل الفن. وهذا العام، ت�صت�صيف الأم�صية العا�صمة الإماراتية 
يف اإطار التعاون القائم بن معهد العامل العربي - باري�س ومركز اأبوظبي 

للغة العربية. 
وكان قد اأعلن يف نوفمرب 2021 عن اتفاقية ال�صراكة بن مركز اأبوظبي 
للغة العربية ومعهد العامل العربي، والتي مثلت اأحد اأهم حمطات التعاون 
الثقايف بن الدولتن، اإذ جاءت لتوحد اجلهود يف جمال تعزيز مكانة اللغة 
العربية على اخلريطة الثقافية العاملية، والتعاون يف تعميم ال�صهادة الدولية 
الثقافية  النواحي  م��ن  العديد  جانب  اإىل  )�صمة(،  العربية  اللغة  لإت��ق��ان 
الثقافية  بالروابط  لالحتفاء  من�صة  ال�صعرية   الأم�صية  وتعد  الأخ���رى. 

التاريخية الوثيقة بن فرن�صا ودولة الإمارات العربية املتحدة، وا�صتعرا�س 
اإبداعهما وثرائهما اللغوي والفني العريق.

ويف هذه املنا�صبة، �صرح �صعادة كزافييه �صاتيل �صفري فرن�صا يف دولة الإمارات 
متحف  يف  واللغات  بالفنون  الحتفال  اأجمل  “ما  قائاًل:  املتحدة  العربية 

اللوفر اأبوظبي، تلك املوؤ�ص�صة التي ترمز اإىل احلوار بن الثقافات. 
واأ�صاف قائال “�صي�صكل هذا احلدث حلظة رائعة، بف�صل التعاون بن مركز 
يف  الفرن�صي  واملعهد  اأبوظبي،  ال�صوربون  وجامعة  العربية  للغة  اأبوظبي 
والفنانن  واملو�صيقين  ال�صعراء  من  مميزة  جمموعة  وبح�صور  الإم��ارات، 
الت�صكيلين«.واأكد �صعادة الدكتور علي بن متيم، رئي�س مركز اأبوظبي للغة 
العربية، اأهمية هذه الفعاليات الثقافية الفنية، التي جتمع املبدعن يف �صتى 
اأنواع الفنون، ومن خمتلف الدول، حتت �صقف واحد، يف مزيج فني خمتلف 
وفريد من نوعه، ما يج�ّصد مثاًل حًيا لتناغم الثقافات فيما بينها، ويفتح 
اآفاًقا اأو�صع للحوار امل�صرتك بلغة الفنون؛ من خالل عرو�س ملهمة تدمج 

بن فن ال�صعر والفنون الأخرى احلديثة ب�صكل مبتَكر ومميز. 
واأ�صار �صعادته اإىل اأن “الأم�صية ال�صعرية” ت�صكل اأحد اأوجه التعاون الثقايف 
واحل�صاري بن مركز اأبوظبي للغة العربية ومعهد العامل العربي يف باري�س، 
�صمن اتفاقية ال�صراكة التي اأبرمها اجلانبان اأخرياً، وذلك لالحتفاء باللغة 
املقبلة  ال��ف��رتة  و�صت�صهد  الفائقة.  ومرونتها  جمالياتها  واإظ��ه��ار  العربية 
تنظيم املزيد من الفعاليات النوعية �صمن هذه ال�صراكة البّناءة، �صعًيا نحو 

وعلم  ثقافة  لغة  باعتبارها  العامل،  لغات  بن  العربية  اللغة  مكانة  تعزيز 
واإبداع، وتر�صيخ ا�صتخدامها يف جميع املجالت. 

من جانبه قال مانويل رباتيه ، مدير متحف اللوفر اأبو ظبي: نحن فخورون 
با�صتقبالنا هذه الأم�صية ال�صعرية التي تكر�س لل�صعر والفن واللغة العربية، 
ونرحب بزمالئنا الكرام يف متحف اللوفر اأبوظبي. عندما حتكى لنا حكايات 
الفنية  التقاليد  ث���راء  ن��ق��در  ال�صعر،  خ��الل  وم��ن  العربية،  باللغة  ال��ع��امل 
والرباعة ال�صعرية للغة، التي يحتفل بها مركز اأبوظبي للغة العربية ومعهد 
اللغة  الأم�صية بجمال  �صراكتهما. نحتفل خالل  العربي من خالل  العامل 
العربية يف ثقافات متعددة، من خالل مواهب من العديد من التخ�ص�صات 

الفنية، يف متحف مهمته �صرد الق�ص�س امل�صرتكة للب�صرية«.
عرب  والثقافات  باللغات  املميزين  فنانيها  خ��الل  من  الأم�صية  و�صتحتفي 
بال�صعر  احتفالية  يف  املرئية  والفنون  وال�صعر  والإي��ق��اع  وال���راب  املو�صيقى 
والزمان.  املكان  قيود  من  بتحررهما  يتميزان  اللذين  والتقليدي  املعا�صر 
ولكونه فناً �صفهياً بديعاً، يتناغم ال�صعر مع املو�صيقى ليقدم جتربة فريدة 
تاأخذ اجلمهور يف رحلة حول العامل. �صي�صم احلدث الفنانن التالن : اأمل 
، وط��الب من  ، روح��ان ح�صن، كا�صبار رافيل  ، �صريين تهامي  ال�صحالوي 
ق�صم الدرا�صات الفرن�صية يف جامعة ال�صوربون اأبو ظبي ، عائ�صة البلو�صي ، 
اليازية الهرمودي ، مالك تراووريه ، عزيز ديوب ، مرمي احلم�صي ، عائ�صة 

العليلي و �صهد طلعت.

 •• اأبوظبي –الفجر:

امل�صرية  ال����ف����ن����ان����ة  ظ�����ه�����رت 
“حليقة  ال��وه��اب  عبد  �صريين 
يف اأول ظهور لها بعد  ال�صعر” 
م�صرح  ع��ل��ى  ط��الق��ه��ا  اإع������الن 
يف  الإمارات”  اأم  “مهرجان 

اأبوظبي، و�صكلت مفاجاأة كبرية 
احلفل،  يف  احلا�صر  للجمهور 
عرب  العربي  الوطن  وجلمهور 
الجتماعي،  التوا�صل  من�صات 
ل���ت���وؤك���د خ�����الل ح��دي��ث��ه��ا على 
“مب�صوطة  ق���ائ���ل���ة:  امل�������ص���رح 
تقبلوين  رب  وي���ا  م��ع��اك��م،  اأين 

“اأنا  واأ����ص���اف���ت:  ده”  ب�صكلي 
�صيحات  و���ص��ط  فقت”،  ك����ده 
بجراأتها  امل��ت��ف��اج��ئ  اجل��م��ه��ور 
وال���ف���رح ب��ظ��ه��وره��ا م��ن جديد 
الإمارات”  اأم  “مهرجان  ع��رب 
اليا�صري  ���ص��رك��ة  خ����الل  م���ن 
باملخرج  الفني متمثلة  لالإنتاج 

وامل����ن����ت����ج �����ص����الح ال���ي���ا����ص���ري، 
�صريين  ح���م���ا����س  اأك������د  ال������ذي 
يف ال��ك��وال��ي�����س ل��ل��ظ��ه��ور اأم����ام 
اجلديد،  اللوك  بهذا  اجلمهور 
فنانة  �صريين  “الفنانة  وق��ال: 
جمهورها،  وحت�������رتم  ك����ب����رية 
بهذا  للظهور  متحم�صة  وكانت 

ال��ل��وك )ح��ل��ي��ق��ة ال�����ص��ع��ر( قبل 
ردة  وم�صاهدة  ول�صماع  احلفل، 
ف��ع��ل اجل���م���ه���ور، وال���ت���ي اأب����دت 
ل��ه، حيث  اح��رتام��ه��ا وحمبتها 
اأعربت اأنها م�صتاقة للغناء على 

م�صرح مهرجان اأم الإمارات«.
و�������ص������ك������رت ������ص�����ريي�����ن دائ���������رة 
اأبوظبي  يف  وال�صياحة  الثقافة 
الفنى  ل���الإن���ت���اج  وال���ي���ا����ص���ري 
وح�صن  ال��رائ��ع  التنظيم  ع��ل��ى 
ليوؤكد  وال�صيافة،  ال�صتقبال 
�صالح اليا�صري اأنه بداأ التفاق 
اأج���ل ظ��ه��وره��ا معه  م��ن  معها 
م����ن خ������الل ح���ف���ل���ة ك����ب����رية يف 

“اإك�صبو 2020 دبي”،
 وقال: “نحن اليا�صري لالإنتاج 
امل�صوؤولون عن حجوزات  الفني 
ال����ف����ن����ان����ن ال�����ع�����رب وال����ف����رق 

املو�صيقية يف اإك�صبو 2020، 
ون����ظ����م����ن����ا ج���م���ي���ع احل����ف����الت 
اليوبيل،  م�صرح  على  العربية 
املفاجاآت  م��ن  ال��ع��دي��د  ول��دي��ن��ا 
كبرية  ع���رب���ي���ة  اأ�����ص����م����اء  م�����ن 
اإك�صبو  �صتكون معنا يف حفالت 
يقوم  اأن������ه  واأك�������د   .”2020
اأم  م��ه��رج��ان  ح��ف��الت  بتنظيم 
على  الثالث  للعام  الإمارات” 
ال����ت����وايل، ����ص���اك���راً ث��ق��ة دائ����رة 
اأبوظبي  يف  وال�صياحة  الثقافة 

 2020 اإك�صبو  معر�س  واإدارة 
دبي«.

اليا�صري  ���ص��الح  امل��ن��ت��ج  وك����ان 
يف  الفنانن  تعاقدات  نظم  ق��د 
من   2020 اإك�����ص��ب��و  م��ع��ر���س 
لالإنتاج  “اليا�صري  خ�����الل 

الفني”، 
الفنانن  ا�صتقطاب  يف  وجن���ح 
حممد  ال����روي���������ص����د،  ع����ب����داهلل 
ح���م���اق���ي، دي���ان���ا ح������داد، حامت 
ال����ع����راق����ي، واأ����ص���ي���ل اأب���وب���ك���ر، 
واأ����ص���م���اء مل���ن���ور، وال���ع���دي���د من 

الفنانن العرب.
اأنه  وي���وؤك���د ���ص��الح ال��ي��ا���ص��ري 
حفاًل  لتنظيم  ح��ال��ي��اً  ي�صتعد 
املفاجاآت  من  الكثري  يف  غنائياً 
م����ع ال���ف���ن���ان امل�������ص���ري حممد 
 2020 “اإك�صبو  يف  رم�����ص��ان 
دي�صمرب   18 ي��������وم  دبي” 
جتهيزه  ج��ان��ب  اىل   ،2021
وت���ع���اق���ده م���ع ال��ف��ن��ان��ن وليد 
دي�صمرب   14 ي�����وم  ال�������ص���ام���ي 
اجلاري، وتامر ح�صني يوم 23 

دي�صمرب.
اأم  “حفالت  ج�����ه�����ة  وم���������ن 
موعد  ����ص���ي���ك���ون  الإمارات” 
حممود  الفنانن  مع  اجلمهور 
ال���رتك���ي وخ����اد ف�����وؤاد ي���وم 18 

دي�صمرب 2021.

يف اأول ظهور لها بعد اإعالن طالقها 

�سريين تفاجئ جمهور »مهرجان اأم الإمارات« بحالقة �سعرها

•• ال�سارقة-الفجر:

اأخرى  ق�صة  ال��زم��ن  ع��رب  لل�صفر 
فعاليات  “مهرجان  ي����روي����ه����ا 
ملبادرات  ا�صت�صافته  يف  ال�صارقة” 
ال���������ص����ارق����ة  “هيئة  واأن�����������ص�����ط�����ة 
للجمهور  ي��ق��دم  اإذ  للمتاحف”، 
“متاحف  ب��ع��ن��وان  ف��ري��دًة  جت��رب��ًة 

امل�صافات،  تخت�صر  الطريق”  على 
وتذهب باملقتنيات املتحفية للزوار، 
وتاريخها  ج��م��ال��ي��ت��ه��ا  وت���ع���ر����س 
وق�صة اكت�صافها، لتقدم لهم جولة 
يف حم��ط��ات م��ن ح�����ص��ارات العامل 

وثقافاته.
واأولياء  الأط���ف���ال  م���ن  جم��م��وع��ة 
على  للتعّرف  ي�صطفون  اأم��وره��م 

اإذ  ال��ط��ري��ق،  ع��ل��ى  جت��رب��ة متحف 
للمتاحف”  ال�صارقة  “هيئة  تقدم 
متاحف  م����ن  خم����ت����ارة  م��ق��ت��ن��ي��ات 
ك��ب��رية جوالة  ب��ح��اف��ل��ة  ال�����ص��ارق��ة 
الأثرية،  القطع  لعر�س  م�صممة 
مبادرتها  زوار  خاللها  م��ن  ت��اأخ��ذ 
تنتمي  ال��ده�����ص��ة  م���ن  ع����وامل  اإىل 

لفرتات تاريخية خمتلفة.
12 قطعة  املتنقل  املتحف  يعر�س 
م���ن م��ق��ت��ن��ي��ات م��ت��اح��ف الإم������ارة، 
“ا�صتك�صف..  ���ص��ع��ار  م���ن  وت��ت��خ��ذ 
لها  ع���ن���وان���اً  ابتكر”  ا���ص��ت��ل��ه��م.. 
تاأمل  ع���ل���ى  اجل���م���ه���ور  ل��ت��ح��ف��ي��ز 
املر�صدات  اإىل  وال�صتماع  املقتنيات 
باملعرو�صات  ي���ع���ّرف���ن  ال����ل����وات����ي 
من  م��ت��ح��ف  اأي  ويف  وت���اري���خ���ه���ا 
ت��ع��ر���س الن�صخ  ال�����ص��ارق��ة  م��ت��اح��ف 

الأ�صلية منها.
اللوؤلوؤ  من  املقتنيات عقداً  وت�صمل 
الذي يعد من املكت�صفات املهمة يف 

مواقع الع�صر احلجري بال�صارقة، 
ابن جلفار  ال�صهري  املالح  وبو�صلة 
اأحمد بن ماجد، الذي و�صع اأ�ص�س 
املالحة البحرية، واآلة ال�صطرلب 
لقارب  م�صغر  ومن����وذج  ال��ف��ل��ك��ي��ة، 
�صممها  �صراعية  وط��ائ��رة  البتيل، 
 ،1894 ع����ام  ل��ي��ل��ي��ن��ث��ال يف  اأوت�����و 
والبهارات  الأع�����ص��اب  م��ن  ومن����اذج 
الطب  ت�����ص��ت��خ��دم يف  ك���ان���ت  ال���ت���ي 
ال�صعبي يف بيئة الإمارات، وغريها 
من املقتنيات التي متثل مناذج من 

كنوز متاحف ال�صارقة.
“متاحف  م���ب���ادرة  ت�صميم  وج����اء 
لكل  ل���ت���ت���ي���ح  الطريق”  ع����ل����ى 
طلبها،  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل���وؤ����ص�������ص���ات 
لتنطلق احلافلة مع املر�صدين اإىل 
اإذ ل تقدم  الطلب،  الوجهة ح�صب 
واأثرية  متحفية  مقتنيات  امل��ب��ادرة 
وح�����ص��ب، واإمن�����ا ت��ن��ظ��م ع�����دداً من 

ور�س العمل التفاعلية.

•• ال�سارقة-الفجر:

م�صاركتها  �صمن  للكتاب”،  ال�صارقة  “هيئة  نظمت 
فعاليات  “مهرجان  الأوىل من  ال��دورة  فعاليات  يف 
يومي  امل���ج���از  م�����ص��رح  يف  ي��ق��ام  ال����ذي  ال�صارقة”، 
“ت�صرق  ���ص��ع��ار  حت��ت  اجل����اري  دي�����ص��م��رب   11-10
“�صناعة املحتوى  ور�صة عمل بعنوان  بفعالياتها”، 
الفنان  خ��الل��ه��ا  ا���ص��ت�����ص��اف��ت  للكتاب”،  ال��ب�����ص��ري 
املك�صيكي جرياردو �صوزن برون، لتعريف امل�صاركن 
نهم من حتويل الأفكار اإىل ر�صوم  بالآليات التي متكِّ
ب�صرية، وترجمة املحتوى املكتوب اإىل لوحات فنية.
التي  املراحل  الور�صة  خ��الل  ج���رياردو،  وا�صتعر�س 
متر بها عملية حتويل الفكرة واملحتوى املكتوب اإىل 
ب�صرّية، من خالل عر�صه ملجموعة خمتارة  ر�صوم 
وفتحه  املك�صيكية،  ال��رتاث��ي��ة  امل���روي���ات  ر���ص��وم  م��ن 
املجال للم�صاركن للتعبري عن روؤيتهم للر�صوم، ثم 

اإعادة حتويلها اإىل اأعمال فنّية ملوّنة على الورق.
اإىل  “اأ�صعى  الفنان ج��رياردو:  قال  الور�صة،  وح��ول 
ال��ر���ص��م وال��ف��ن��ون الب�صرية م��ن خالل  غ��ر���س ح��ب 
لوحات  اإىل  والأف����ك����ار  امل���ق���روء  امل��ح��ت��وى  حت���وي���ل 
ب�صرّية، وهذا ُيرِبز املراحل التي مير بها الر�صامون 

املحرتفون، حيث تبداأ اللوحات التي ير�صمونها من 
اأف��ك��ار جم��ردة يف اأذه��ان��ه��م«.  واأ���ص��ار ���ص��وزن اإىل اأن 
الأ�صاليب  يربز  بالر�صم  الفكرة  عن  التعبري  اإتقان 
واملهارات التي يتمتع بها رواد هذا املجال الإبداعي 
اأي�صاً  عليه  ترتكز  الفن  ه��ذا  اأن  مو�صحاً  الوا�صع، 
خاللها  من  يتحول  التي  املتحركة  الر�صوم  اأ���ص��رار 

املحتوى املكتوب والأفكار اإىل �صيناريوهات مر�صومة 
ال�صارقة  “هيئة  وت�����ص��ارك  امل�صاهد.  نظر  تخاطب 
بجملة  ال�صارقة”،  “مهرجان فعاليات  يف  للكتاب” 
التي  والرتفيهية،  والأدبية  الثقافية  الأن�صطة  من 
الثقافة  دور  تعزيز  اإىل  ال��داع��ي��ة  ر�صالتها  تعك�س 

وقيمة القراءة والكتب.

ميثل م�ساركة »هيئة ال�سارقة للمتاحف« 

متحف متنقل يف »مهرجان فعاليات ال�سارقة«.. رحلة 
يف تاريخ احل�سارات وجمالياتها

خالل ور�سة قدمها الفنان املك�سيكي جرياردو �سوزن برون

»ال�سارقة للكتاب« جتمع جمهور »مهرجان فعاليات 
ال�سارقة« على فنون »�سناعة املحتوى الب�سري للكتاب«

احتفااًل باليوم العاملي للغة العربية  : 

مركز اأبوظبي للغة العربية واملعهد الفرن�سي ينظمان اأم�سية �سعرية يف متحف اللوفر 18 دي�سمرب اجلاري 
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يف مو�سم راأ�س ال�سنة

التذاكــــر  �سبـــاك  علـــى  يتناف�ســـون  فيلمـــا   11
ريت�سا

اإط��ار دارم��ا وتتمحور  اأح��داث فيلم ريت�صا يف  15 دي�صمرب، وت��دور  ُيعر�س يوم 
الأحداث حول ثالث �صخ�صيات خمتلفة، يجمع بينهم ق�صه حب، والفيلم من 
مي  امل�صري،  اأم��ري  اخل�صت،  م��رمي  الفي�صاوي،  اأحمد  حميدة،  حممود  بطولة 

الغيطي وهو من تاأليف معتز فتيحة واإخراج اأحمد ي�صري. 

برا املنهج
يعر�س فيلم برا املنهج 15 دي�صمرب، وتدور اأحداث الفيلم حول طفل يتيم عمرة 
بطولة  من  والفيلم  عجوز،  رجل  فيه  ويقيم  مهجور  منزل  ويدخل  عاًما،   13
ماجد الكدواين، روبي، اأ�صماء اأبو اليزيد، دنيا ماهر وهو �صيناريو وحوار خالد 

دياب، ومن اإخراج عمرو �صالمة. 

مربع برمودة
اإطار  اأح��داث��ه يف  ت��دور  والفيلم  دي�صمرب،   22 ي��وم  ب��رم��ودة  يعر�س فيلم مربع 
خاطر،  م�صطفي  بطولة  من  وه��و  ب��رم��ودة،  مثلث  حدوتة  ويناق�س  كوميدي، 
واإخراج  ه��الل  ه�صام  تاأليف  من  وه��و  اجلليل  عبد  عمرو  �صيحة،  هنا  روجينا، 

طارق رفعت. 

اجلرمية
الفيلم حول  اأح��داث  29 دي�صمرب اجل��اري، وت��دور  ي��وم  يعر�س فيلم اجلرمية 
جمرم يفقد الذاكرة ويتورط يف عدة جرائم، والفيلم من بطولة اأحمد عز، منه 

�صلبي، ماجد الكدواين، �صيد رجب وهو من تاأليف واإخراج �صريف عرفة. 

اأبو �سدام 
فيلم "اأبو �صدام" انطلق يف دور العر�س يوم 22 دي�صمرب اجلاري، بعد عر�صه 
ب�  ال�صهري  مم��دوح،  حممد  والفيلم  ال�43،  بدورته  القاهرة  مهرجان  يف  الأول 
تاي�صون، اأحمد دا�س، وعدد من �صيوف ال�صرف من بينهم �صيد رجب، علي قا�صم، 
علي الطيب، هديل ح�صن، وهو ق�صة واإخراج نادين خان، �صيناريو وحوار حممود 

عزت، مدير الت�صوير عبد ال�صالم مو�صى 

قمر 14
يعر�س فيلم قمر 14، يوم 29 دي�صمرب، والفيلم عر�س لأول مرة يف مهرجان 
اجلونة ال�صينمائي بدورته اخلام�صة، وتدور اأحداثه حول ق�ص�س حب خمتلفة 

والفيلم من بطولة خالد النبوي، اأحمد مالك، اأحمد حامت، �صريين ر�صا، خالد 
اأنور، يا�صمن رئي�س وهو من تاأليف حممود زهران واإخراج هادي الباجوري. 

الكاهن
29 دي�صمرب اجل��اري، والذي يناق�س  اأما فيلم الكاهن، فمن املقرر عر�صه يوم 
ي��ع��اين زوج��ه��ا من  ال��ف��ن��ان��ة درة،  ت��ل��ع��ب دوره����ا  ق�����ص��ة م�����ص��وق��ة ح���ول �صحفية 

ا�صطرابات نف�صية، 
تنقلب حياتها راأ�ًصا على عقب ب�صبب جرمية قتل غام�صة، 

�صليمان  وجمال  حميدة  حممود  ومنهم  الفنانن  من  كبري  ع��دد  فيه  وي�صارك 
واإخراج  ناير،  حممد  تاأليف  ال��وه��اب  عبد  وفتحي  ن�صار  واإي���اد  فهمي  وح�صن 

عثمان اأبو لنب وهو انتاج م�صري �صعودي. 

العنكبوت
يعر�س فيلم العنكبوت يوم 5 يناير، بعد تاأجيالت كثرية ب�صبب فريو�س كورونا 

امل�صتجد والفيلم تدور اأحداثه يف اإطار اأك�صن ورومان�صي، 
ويواجه ال�صقا �صراعات مع املافيا، والفيلم من بطولة اأحمد ال�صقا، منى زكي، 
نادر  اأحمد  واإخ��راج  ناير  تاأليف حممد  اللوزي وهو من  ي�صرا  العابدين،  ظافر 

جالل. 

من اأجل زيكو 
يعر�س فيلم من اأجل زيكو يوم 5 يناير، وتدور اأحداث الفيلم يف اإطار كوميدي 
وهو من بطولة كرمي حممود عبد العزيز، منه �صلبي، اإ�صعاد يون�س، عمرو عبد 

اجلليل وهو من تاأليف م�صطفى حمدي واإخراج بيرت ميمي. 

مهمة م�س مهمة 
كما يطرح اأي�صاً فيلم "مهمة م�س مهمة" يوم 5 يناير املقبل، وهو بطولة بيومى 
الطوبجى وكارولن عزمى وم�صطفى  واأحمد فتحى وهالة فاخر ويا�صر  فوؤاد 
فيا�س  وملار وهيا  الرهيدى  املجيد  ال�صعودية عبد  ب�صعفان، ومن  ال�صهري  البنا 
واآخ��رون، والفيلم تاأليف اأمن جمال وحممد حمرز وحممود حمدان، واإخراج 

اأمين العلى.

متا�سيح النيل 
يعر�س فيلم متا�صيح النيل يوم 26 يناير وتدور اأحداثه عن مركب نيلية، وحتدث 
عمليه ن�صب لأحد الركاب والفيلم من بطولة هنادي مهنى، م�صطفى خاطر، حمدي 

املريغني، بيومي فوؤاد وهو من تاأليف لوؤي ال�صيد واإخراج �صامح عبد العزيز.

اإط����ار  "اجل�صر" يف  م�����ص��ل�����ص��ل  اأح������داث  وت�����دور 
الب�صر  اإليه  و�صل  ما  ح��ول  الفانتازيا، 
كوكب  على  احل��ي��اة  انتهاء  بعد 

الأر�س.
ت اأ�������ص������م������اء  وع������������������ربرَّ
عن  اأب������وال������ي������زي������د، 
����ص���ع���ادت���ه���ا ب������ردود 
الأف��������ع��������ال ح����ول 
اجل��������زء ال����راب����ع 
م�صل�صل  م������ن 
فرح"،  "الآن�صة 
اأن  م���������وؤك���������دة 

�صغف اجلمهور بالعمل مل يقل، واأن اجلمهور متحم�س لوجود 
اأكر من جزء للم�صل�صل نظًرا للعالقة املختلفة التي يقدمها 

العمل. 
"MBC 4"، عر�س  وقناة  "�صاهد" الرقمية  وب��داأت من�صة 
"الآن�صة  ال�صهري  الدرامي  امل�صل�صل  من  الرابع  اجل��زء  حلقات 
فرح"، وذلك بعد انتهاء املخرج تامر فرج، من مونتاج حلقات 

امل�صل�صل بالكامل.
 MBC" ُويعر�س اجلزء الرابع من "الآن�صة فرح" على قناة
م�صاًء  والثامنة  ال�صعودية،  بتوقيت  م�صاًء  التا�صعة  يف   ،"4
بتوقيت م�صر.وانتهى اأبطال اجلزء الرابع من ت�صوير امل�صاهد 
الأخرية من امل�صل�صل نهاية �صبتمرب املا�صي، وذلك باأحد مراكز 
الت�صوق الكربى، فيما اأطلقت من�صة "�صاهد" موؤخًرا الإعالن 

الر�صمي للجزء الرابع من "الآن�صة فرح"، بعد عر�س 3 موا�صم 
."vip" ناجحة على من�صة

 "S Productions" �صركة  اإنتاج  من  اجلديد  وامل�صل�صل 
امل�صل�صل  م��ن  العربية  الن�صخة  وه��و  وايل،  ���ص��ايل  ل�صاحبتها 
 ،"Jane The Virgin" ال�صهري  الكوميدي  الأم��ري��ك��ي 
وانتهت ال�صركة املنتجة من ت�صوير 5 موا�صم من امل�صل�صل مثل 
الن�صخة الأ�صلية باإجمايل 110 حلقات على مدار 3 �صنوات. 

فرح"  "الآن�صة  م�صل�صل  من  ال��راب��ع  اجل��زء  بطولة  يف  ي�صارك 
كل من؛ اأ�صماء اأبواليزيد، رانيا يو�صف، اأحمد جمدي، حممد 
هبة  اخل�صت،  م��رمي  عبدالر�صول،  عارفة  ف��رج،  تامر  كيالين، 
ع��ب��دال��ع��زي��ز، وج��ي��الن ع���الء، ���ص��ي��ن��اري��و وح����وار حم��م��ود عزت 

وعمرو مدحت، ومن اإخراج وائل فرج.

ال�سينمائية  العر�س  دور  ت�ستقبل 
امل�����س��ري��ة، ع���ددا م��ن االأف�����الم التى 
التذاكر  �سباك  �سدارة  على  تتناف�س 
مع  بالتزامن  القادمة  الفرتة  خ��الل 
يف  ي�سارك  و  ال�سنة،  راأ���س  احتفالت 
هذه االأعمال جمموعة كبرية من اأهم 

الفنان، ومن هذه االأفالم : 

نيللي كرمي، والفنان عمرو  الفنانة  "اجل�سر" اأمام  اإنها توا�سل ت�سوير م�سل�سل  اأبواليزيد،  اأ�سماء  الفنانة  قالت 
�سعد. واأكدت اأنها تقدم دوًرا خمتلًفا يف العمل املقرر عر�سه على اإحدى املن�سات االإلكرتونية مطلع العام اجلديد، 

م�سرية اإىل اأنها اأو�سكت على االنتهاء من ت�سوير دورها يف العمل الذي يتحدث عما بعد نهاية العامل. 

اأ�سماء اأبواليزيد توا�سل 
ت�سوير م�سل�سل »اجل�سر«
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متى ت�سرب القهوة لل�سعور 
باملزيد من اليقظة؟

ال�صتيقاظ  اأج���ل  م��ن  للغاية  �صائعة  ع���ادة  ق��ه��وة  بفنجان  ال��ي��وم  ب��دء  يعد 
وال�صتعداد للتعامل مع املهام اليومية.

وعلى الرغم من مدى انت�صار هذه العادة، اإل اأن هناك اأ�صبابا قد جتعلك 
تفكر يف تاأخري موعد فنجان القهوة الأول يف ال�صباح.

وميكن اأن ي�صاعدك القيام بذلك على اإطالة التاأثري املفيد الذي تبحث عنه 
يف الكافين كتعزيز لك. ويتعلق الأمر بالكورتيزول، وهرمون التوتر الذي 
الأدرينالن.  مع  جنب  اإىل  جنبا  �صباح،  كل  طبيعي  ب�صكل  اجل�صم  يفرزه 
ومينحنا هذا الهرمون الطاقة ويبقينا مرّكزين ويقظن، لكنه يف الواقع 
يتعار�س مع الكافين، ولذلك، �صي�صاعد النتظار حتى تنخف�س تاأثريات 

هرمونات التوتر على ال�صتفادة اأكر من الكافين.
للقلب  ال���دويل  املعهد  الرتميمي يف  ال��ط��ب  م��رك��ز  القلب يف  ج���راح  وق���ال 
حوايل  الرتفاع  يف  الكورتيزول  يبداأ  ما  "عادة  غوندري:  �صتيفن  والرئة، 
ال�صاعة 4 �صباحا، كما يفعل الأدرينالن، لتكون جاهزا ليومك. وكالهما 
الكثري  لديك  لذلك  )اجللوكوز(،  ال��دم  ال�صكر يف  ن�صبة  ارتفاع  يت�صبب يف 
الذي  الندفاع  الطبيعية  الطاقة  هذه  اإىل  اأ�صفت  واإذا  املتاح.  الوقود  من 
ويجعالنك  بالفعل  املن�صطان  ي�صطدم  فقد  الكافين،  من  عليه  حت�صل 

ت�صعر بالقلق اأكر من املعتاد".
واأو�صحت اأخ�صائية التغذية تري�صي لوكوود بيكرمان: "هناك بع�س العلم 
وراء عزل الكافين وذروة الكورتيزول بحيث ل يتعار�صان ويكون لهما اآثار 
�صلبية مركبة يف اجل�صم، مثل التوتر. اأنت تريد اأ�صا�صا اأن يتاألق الكافين 
املوجود يف القهوة كفنان منفرد واأل يتاأثر بالتاأثريات القوية للكورتيزول". 
واأ�صافت اأخ�صائية التغذية، لورا �صيبولو اأن اأف�صل طريقة ل�صمان الن�صاط 
الكورتيزول  م�صتويات  تبداأ  عندما  الكافين  اإىل  اللجوء  هي  اليوم  طوال 
اأرب���ع �صاعات من  "بعد ح���وايل ث��الث اإىل  يف الن��خ��ف��ا���س، وال���ذي ي��ح��دث 
عندما  الطاقة  "دفعة" من  على  �صتح�صل  الطريقة،  وبهذه  ال�صتيقاظ. 

تبداأ طاقتك يف الت�صاوؤل   ب�صكل طبيعي.
وتف�صل بيكرمان اعتماد فرتة انتظار اأق�صر للح�صول على فنجان القهوة 
ل�صرب  وق��ت  اأف�صل  يكون  قد  لن�صيحتها،  ووفقا  ال�صتيقاظ،  بعد  الأول 

قهوتك هو �صاعة واحدة بعد ال�صتيقاظ.
 30 ال����ذروة م��ن  اإىل  ال��ك��ورت��ي��زول  امل�صتق م��ن  اليقظة وال��رتك��ي��ز  ومت��ي��ل 
تقريبا  �صاعة  مل��دة  النتظار  ف��اإن  لذلك،  ال�صتيقاظ.  بعد  دقيقة   45 اإىل 

�صيمنحك "تاأثري الكافين احلقيقي".
وهناك �صبب وجيه اآخر وراء رغبتك يف النتظار لفرتة اأطول قليال لتناول 
فارغة قد ي�صر ب�صحتك.  القهوة على معدة  �صرب  الأول،  القهوة  فنجان 
وخا�صة على املدى الطويل لأنها ميكن اأن تلحق ال�صرر باجلهاز اله�صمي، 

وتغري نظامك الع�صبي، وتوؤدي اإىل عدم انتظام ال�صاعة البيولوجية.
ومع ذلك، اإذا كنت تعلم يف �صباح اليوم التايل اأنه يجب عليك القيام ب�صيء 
يتطلب منك اأن تكون م�صتيقظا وحيويا، ول متيل اإىل التوتر، فقد ترغب 

يف اللجوء اإىل مزيج الكورتيزول والكافين.
وقال غوندري: "يزيد الكافين املوجود يف القهوة اأي�صا من ن�صبة اجللوكوز، 
اأو  الريا�صة  ملمار�صة  خا�صة  وال��ذه��اب،  النهو�س  يف  ترغب  كنت  اإذا  لذلك 

جمرد مت�صية الكلب، فتناول فنجان القهوة عند ال�صتيقاظ".

ذاكرة؟ احليوانات  اأقوى  • ما 
- اجلمل

معناها؟ فما  االأ�سل،  يونانية  اأثيوبيا  • كلمة 
- الوجه املحرتق

ل� النقدية  العملة  هي  • الزلوتي 
- بولندا

الكرمي؟ القراآن  اآيات  عدد  • كم 
- 6200 اآية

يتكلم؟ عندما  االإن�سان  ي�ستخدم  ع�سلة  • كم 
- 44 ع�صلة

ملاذا؟! يعلم  احد  ول  له  �صدى  ل  البطة  • �صوت 
تنزل ان  امل�صتحيل  من  ولكن  الدرج  البقرة  ت�صعد  ان  املمكن  • من 

�صبعة هو  عددهما  جمموع  الرند  يف  متقابلتن  جهتن  • كل 
التمام  وظ��الل  الظالل  ا�صتخدم  من  واأول  الفلك  علم  عن  املثلثات  علم  ف�صل  من  اأول  اإن  تعلم  هل   •
والقواطع وقواطع التمام واجليوب وجيوب التمام يف قيا�س الزوايا واملثلثات هم الريا�صيون العرب وياأتي 

على راأ�صهم يف هذا املجال ن�صري الدين الطو�صي املتويف عام 672 ه�/1274 م.
ال�صمع. بحا�صة  كثرًيا  ي�صر  واحدة  �صاعة  ملدة  املحمول  الهاتف  �صماعات  ا�صتخدام  اأن  تعلم  •هل 

وبالتايل  الدموية،  الدورة  تن�صيط  على  ُي�صاعد  الريا�صية  التمارين  ممار�صة  يف  ال�صتمرار  اأن  تعلم  •هل 
ُيح�صن من قدرة العقل على التفكري.

الأمريكية. املتحدة  الوليات  يف  كان  العامل  يف  التليفزيون  ظهور  اأن  تعلم  • هل 
واجلدري. احل�صبة،  بن  ما  الفرق  اكت�صف  من  اأول  كان  الرازي  بكر  اأبو  اأن  تعلم  • هل 

يكون  اأن  مُيكن  ل  واأنه  الب�صرية،  الخرتاعات  اآخر  هو  الراديو  اأن  يعتقدون  كانوا  الب�صر  اأن  تعلم  • هل 
بعده اخرتاع اأكرب.

التجمد!! من  الطعام  ملنع  الثالجات  ال�صكيمو  رجال  • ي�صتخدم 

الفتى الذكي 
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فوئد النعناع

ومعجون  وال�صكاكر  )العلكة  كثرية  ا�صتعمالت  ل��ه  مطّيب  نبات  النعناع 
طبية  وفوائد  الأطعمة(  من  وغريها  واملثلجات  وال�صاي  الأ�صنان  تنظيف 

جمة.
مفيد ل�صتى الأ�صقام

التي  امل���رارة(  )ع�صارة  ال�صفراء  تدفق  ويح�صن  امل��ع��دة  ع�صالت  يهدئ   -
ُت�صتخدم يف ه�صم الدهون. كذلك يفيد عملية اله�صم والغازات ومتالزمة 

الأمعاء امل�صطربة )جتنبه اإن كنت تعاين الرجتاع املعدي املريئي(.
- ي�صاعد يف التخل�س من البلغم، ويخفف من حدة ال�صعال امل�صاحب للزكام 

واآلم احلنجرة.
ال�صام  وال��ل��ب��الب   )Hives( ال�����ص��رى  ب�صبب  املتهيجة  ال��ب�����ص��رة  يفيد   -

والبلوط ال�صام.

فقال  ال�صمكات  هذه  بكم  و�صاأله  احدهم  عليه  ومر  كبريات  �صمكات  ثالث  ي�صطاد  ان  مهران  الفتى  ا�صتطاع 
الواحد بخم�صة دنانري فهي تزن الكثري فقال احملهم وتعاىل معي وذهب به اإىل احد البيوت الكبرية الفاخرة 

ثم اخذهم منه وقال انتظر هنا �صاأر�صل اليك نقودك وزيادة ف�صكره مهران وجل�س ي�صرتيح على باب البيت .
تاأخر الرجل يف اخلروج فدق مهران الباب كثريا ول جميب فاأخذ يدور حول البيت ف�صم رائحة ال�صمك وهو 
ي�صوى عرف ان الرجل الدينء �صحك عليه فغ�صب وجرى حول البيت ونظر من احد النوافذ ف�صم رائحة 
ال�صمك القوية وعرف ان املطبخ قريب من ال�صباك فقام بالت�صلل من ال�صباك و�صار خلف الرائحة و�صمع احدى 
الن�صاء وهي تقول لقد انتهيت من حت�صري الطعام وغطيته هل اأتي اإليك به؟ فقال الرجل: دعيه الن وحينما 
ننتهي �صنطلبه وتركت املراأة ال�صمك فت�صلل مهران اإىل املطبخ ورفع الغطاء ف�صره ال�صمك امل�صوي فقرر امرا 
واخرج من جيبه ثالث ليمونات وبع�س الرياحن كان قد ا�صرتاهم من ال�صوق لمه فقطع الليمون وو�صع يف 
بطن كل �صمكة قطع الليمون وبع�س الرياحن ثم ت�صلل من ال�صباك م�صرعا اإىل ق�صر الوايل ووقف بن يديه 
وقال كنت اأحمل �صحنا كبريا به ثالث �صمكات م�صويات هدية من امي لك.. لكن هناك رجال اخد مني ال�صمك 
وقال انه احق به فجن الوايل ونادي �صاحب ال�صرطة وقال له لتذهب معه وتاأتي بالرجل وال�صمك معا.. عاد 
�صاحب ال�صرطة ومعه �صاحب البيت و�صحن ال�صمك وقد وقف الغالم والرجل بن يدي الوايل فقال للرجل 
كيف تاأخذ �صمك ملكا يل فقال له انا مل اآخذه بل ا�صرتيته من هذا الفتى فقال مهران م�صرعا ل انه كاذب لقد 
�صوته امي لك يامولي فقال الرجل انه فتى كاذب فقال مهران ل�صت بكاذب والدليل على ذلك لقد و�صعت امي 
به الليمون والرياحن اكراما للوايل ف�صحك الرجل وقال وها هو ال�صمك ليوجد به ليمون ول رياحن وفتح 
بطن ال�صمك واذا به يرى الليمون والرياحن فاأ�صقط يف يده وحمله �صاحب ال�صرطة اإىل ال�صجن يف الوقت 

الذي ا�صتمتع فيه مهران مبكفاأة كبرية جدا ومل يكن يحلم بها ومن يومها مل ي�صحك عليه احد.

عار�سة اأزياء ت�ستعر�س اأزياء من ت�سميم �سركة اآمرب دايز االأ�سرتالية يف اأ�سبوع املو�سة يف ملبورن - ا ف ب 

يدعم فيتامن B12 العديد من الوظائف املهمة يف اجل�صم، لذا فاإن النق�س 
يف الفيتامن ميكن اأن تكون له اآثار ل تو�صف.

امل�صاعدة يف تكوين  املهمة يف اجل�صم، مثل  الأدوار  العديد من   B12 وي��وؤدي 
خاليا الدم احلمراء والأع�صاب واحلم�س النووي.

اأو  القدمن  يف  والإب���ر  بالوخز  ال�صعور  ف��اإن  "وين�ص�صرت"،  مل�صت�صفى  ووف��ق��ا 
اإح�صا�س  وقد يظهر   .B12 م�صتويات  انخفا�س  اإىل  ي�صري  اأن  اليدين ميكن 

اآخر على الل�صان.
وت�صمل العالمات التحذيرية الأخرى ما يلي:

الوزن. • فقدان 
• التعب.

الب�صرة. لون  • �صحوب 
الأ�صياء. تذوق  طريقة  يف  • تغريات 

• الرتباك.
املزاج. يف  • تقلبات 

الظالم. يف  وخا�صة  التوازن  • م�صاكل 
الوقوف. و�صعية  اإىل  التغيري  عند  • الدوار 

�صريعة. قلب  • �صربات 
نق�س حم�س  اأو   ،B12 فيتامن  نق�س  وع��الج  ت�صخي�س  يتم  اأن  املهم  ومن 

الفوليك، يف اأ�صرع وقت ممكن.

ما الذي ي�سبب نق�س فيتامني B12؟
هناك نوعان من الأ�صباب الرئي�صية لنق�س فيتامن B12 - فقر الدم اخلبيث 
والنظام الغذائي، ما يجعل جهاز املناعة يهاجم اخلاليا يف معدتك التي تنتج 
.B12 العامل الداخلي، وهو بروتن ي�صاعد اجل�صم على امت�صا�س فيتامن

عدم  نتيجة   B12 فيتامن  بنق�س  الأ���ص��خ��ا���س  بع�س  ي�����ص��اب  اأن  ومي��ك��ن 
احل�صول منه على ما يكفيهم من نظامهم الغذائي. كما اأن الأ�صخا�س الذين 
لالإ�صابة  عر�صة  اأك��ر  يكونون  نباتي،  غذائي  بنظام  �صارم  ب�صكل  يلتزمون 

.B12 بنق�س فيتامن

!B12 اإح�سا�س  يف قدميك ميكن اأن يدل على انخفا�س م�ستويات فيتامني


