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اكت�شاف �شر فقدان ال�شم 
والتذوق لدى مر�شى كورونا

بفقدان  ك��ورون��ا  بفريو�س  الإ���ص��اب��ة  ارت��ب��اط  يلف  الغمو�س  ي��زال  ل 
حا�صتي ال�صم والتذوق، اإل اأن درا�صة حديثة تو�صلت اإىل حتديد �صبب 
اأكرث من عامني  19"، بعد  "كوفيد  هذا العر�س الذي مييز مر�س 

من انت�صاره عامليا.
�صبب  اأن  جينيتك�س"،  "نات�صر  جملة  ن�صرتها  التي  الدرا�صة  وك�صفت 
اإىل  يعود  والتذوق  ال�صم  حلا�صتي  كورونا  بفريو�س  امل�صابني  فقدان 

عامل جيني.
علوم  يف  املتخ�ص�صة   ،23andMe ���ص��رك��ة  م��ن  ب��اح��ث��ون  وح��ل��ل 
الوليات  69841 فردا يف  بيانات  والتكنولوجيا احليوية،  اجلينوم 
كورونا  اخ��ت��ب��ار  بعد  ا�صتبيان  يف  ���ص��ارك��وا  مم��ن  وبريطانيا  امل��ت��ح��دة 
اإيجابي، وقارنوا ن�صبة اأولئك الذين اأبلغوا عن فقدان حا�صة التذوق 

اأو ال�صم مع الذين مل يظهر عليهم العر�س.
 68 اأف��اد  ك��ورون��ا،  بفريو�س  اإ�صابتهم  ثبتت  الذين  اأولئك  بني  وم��ن 
ال�صم،  اأو  ال��ت��ذوق  حا�صة  ب��ف��ق��دان  بال�صتبيان  امل�صاركني  م��ن  باملئة 
وكانت الن�صاء امل�صتجوبات اأكرث عر�صة بن�صبة 11 باملئة لالإبالغ عن 
اأعمارهم  ت��راوح  73 باملئة  اأن ح��وايل  الأع��را���س من الرجال، علما 

بني 26 و35 عاما.
�صرق  اأ���ص��ول  م��ن  ينحدرون  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  اأن  اإىل  الباحثون  واأ���ص��ار 
اآ�صيوية اأو اأمريكيون من اأ�صول اإفريقية، كانوا اأقل احتمالية لالإبالغ 
عن فقدان حا�صة ال�صم اأو التذوق، مقارنة بالأفراد من اأ�صل اأوروبي.

وقارن فريق البحث الختالفات اجلينية بني اأولئك الذين اأبلغوا عن 
فقدان حا�صة التذوق اأو ال�صم مع الذين مل يفعلوا ذلك، ووجدوا نقطة 
بالقرب من اجلينني UGT2A1 وUGT2A2، مرتبطة بهذا 

العر�س بعد الإ�صابة بكورونا.

بائعو الكتب يتحدون 
الأزمة ال�شحية 

يغرقون  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  ك��ل  م��ن  املطالعة  وع�����ص��اق  الف�صوليون  ك��ان 
يف اأك�����ص��اك ب��اع��ة ال��ك��ت��ب ع��ل��ى ���ص��ف��اف ن��ه��ر ال�����ص��ني يف ب��اري�����س منذ 
اأن  ن��وادر وطبعات قدمية غري متوافرة، غري  فيها  ق��رون، ويجدون 
جائحة كوفيد19- باتت ُتهّدد وجود هذا املعلم الثقايف يف العا�صمة 

الفرن�صية.
ويقول رئي�س اجلمعية الثقافية لباعة الكتب يف باري�س جريوم كاليه 
"لدينا اإطار عمل رائع"، بعدما اأم�صى 30 عاًما على ر�صيف كونتي.

ق��دمي��ة لعر�صها  ك��ت��ب  ع��ن  اآخ��ري��ن يبحثون  ك��ت��ب  ب��ائ��ع  ه��و و220 
للبيع.

ويتابع كاليه "اأن نكون بائعي كتب يعني اأنها عادًة وظيفتنا الأخرية"، 
ل  الكتب(،  )بيع  نبداأ  عندما  لكن  اأخ���رى،  وظائف  "�صغلنا  م�صيًفا 

ي�صعنا التوقف".
اأم����ام متثال  وي���وؤّي���د ج���ان ب��ي��ار م��ات��ي��ا���س )74 ع��اًم��ا( ال���ذي يجل�س 

كوندور�صيه منذ ثالثني عاًما، فكرة كاليه.
اأبقى  ب��اأن  ت�صمح يل  دائ��ًم��ا،  ُتفتح  ع��ام،  مئة  "اأ�صكاكي عمرها  ويقول 
باإمكانه  يعد  ل  عندما  اإّل  ي��ت��وّق��ف  ل  الكتب  وب��ائ��ع  ج��ّي��دة،  ب�صحة 

فتحها".
من  فالعديد  اأزم����ة،  ت��واج��ه  املهنة  ك��ون  ُيخفي  ل  ماتيا�س  اأن  غ��ري 
مواجهة  يف  قلياًل  وا�صت�صلموا  ك��ث��رًيا  يفتحون  ي��ع��ودوا  "مل  زم��الئ��ه 

الو�صع احلايل".
واعتاد على ا�صتقبال طالب علم نف�س باحثني عن ُكتب ل يجدونها 

اإّل بني رفوف كتبه.
ويو�صح "مل يعد هناك مكتبات لبيع كتب علم النف�س يف باري�س، اأنا 
احتّل املكانة" م�صيًفا "هم اأقّل عدًدا بقليل"، فيكون "الو�صع اأ�صعب 

بني العمل عن بعد وامليزانية املحدودة".
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اإغالقات كورونا والربق.. 
درا�شة تك�شف رابطا مثريا

تف�صي  راف��ق��ت  ال��ت��ي  الإغ����الق  ب��ني عمليات  علمية حديثة  درا���ص��ة  رب��ط��ت 
فريو�س كورونا حول العامل، وتراجع ظاهرة الربق ب�صكل ملحوظ.

وحللت درا�صة قدمت يف اجتماع الحتاد اجليوفيزيائي الأمريكي، عوامل 
ال��غ��الف اجل���وي ال��ت��ي رمب��ا ت��ك��ون ق��د �صاهمت يف ت��راج��ع ح���دوث الربق، 
2020، الذي �صهد ذروة  10 و20 باملئة خالل عام  بن�صبة تراوحت بني 

الإغالقات.
املوؤلف  للتكنولوجيا  الأر�صاد اجلوية يف معهد ما�صات�صو�صت�س  وقال عامل 
خمتلفة  ط��رق   3 ا�صتخدم  فريقه  اإن  ويليامز،  اإي���رل  للدرا�صة  الرئي�صي 
لقيا�س الربق، اأ�صارت جميعها اإىل انخفا�س الن�صاط املرتبط بهذه الظاهرة 

اجلوية، ح�صبما نقلت �صبكة "فوك�س نيوز" الأمريكية.
وركزت الدرا�صة على العمق الب�صري للهباء اجلوي، الذي يقي�س اجل�صيمات 
الناجتة عن حرق الوقود، حيث ميكن اأن تعمل هذه اجل�صيمات على ت�صريع 

وتعزيز جتميع بخار املاء وتكوين ال�صحب، ومن ثم ظهور الربق.
لكن مع موجة الإغالقات حول العامل تراجعت معدلت حرق الوقود ومن 
يكون  بال�صحب  ا�صطدامها  اأن  علما  اجل��و،  يف  اجل�صيمات  ه��ذه  كمية  ث��م 

ال�صحنات امل�صوؤولة عن توليد الربق.
بني  الفرة  يف  اجل��وي  الهباء  وم�صتويات  ال��ربق  ن�صاط  الدرا�صة  وقارنت 

مار�س ومايو 2020، بذات الفرة عامي 2018 و2021.
واأكدت الدرا�صة اأن تراجع الربق كان مت�صقا ب�صكل عام مع انخفا�س كمية 
مع  واآ�صيا،  واأوروب���ا  اإفريقيا  عرب  ع��دة  مناطق  يف  اجل��وي  الهباء  جزيئات 

انخفا�س اأقل يف الأمريكيتني.

قريبا.. وات�شاب يطلق 
ميزة طال انتظارها

اق���������رب م�����ط�����ورو ت���ط���ب���ي���ق وات���������ص����اب 
ل���ل���م���را����ص���الت م�����ن ط������رح م����ي����زة ط���ال 
"�صجل  ن��ق��ل  اإم��ك��ان��ي��ة  ان��ت��ظ��اره��ا، ه���ي 
الأجهزة  ب��ني  امل��ح��ادث��ات  اأو  الدرد�صة" 

."iOS"العاملة بنظامي "اآندرويد" و
واأظ�����ه�����ر ال���ت���ح���دي���ث اجل����دي����د ال����ق����ادم 
ا����ص���م  ي���ح���م���ل  ال���������ذي  ل�"وات�صاب" 
 ،WhatsApp 22.2.74 beta
ب��ني الهواتف  امل��ح��ادث��ات  ن��ق��ل  اإم��ك��ان��ي��ة 
خمتلفني،  ت�صغيل  نظامي  تعتمد  التي 
�صبيل  ع��ل��ى  و"�صام�صونغ"  ك�"اآيفون" 
"�صجل  ن��ق��ل  عملية  و�صتتطلب  امل��ث��ال. 
اخلا�س  ال��ت��ح��دي��ث  حتميل  الدرد�صة" 
ب�"وات�صاب" على كال اجلهازين، ح�صبما 
ذكر موقع "جي اإ�س اإم اأرينا" املتخ�ص�س 
�صتتطلب  ك���ذل���ك  ال��ت��ق��ن��ي��ة.  ب���الأخ���ب���ار 
ات�صال  توفر  امل��ح��ادث��ات  ترحيل  عملية 
ب��الإن��رن��ت، ���ص��واء ك��ان ذل��ك ع��رب �صبكة 

الهاتف. بيانات  فاي" اأو  "واي 
ويعد "وات�صاب" اململوك ل�صركة "ميتا"، 
تطبيق  ل�"في�صبوك"،  اجل��دي��د  ال���ص��م 
حيث  عامليا،  انت�صارا  الأو���ص��ع  املرا�صالت 
�صخ�س  م��ل��ي��اري  م��ن  اأك���رث  ي�صتخدمه 

حول العامل.

درا�شة تقدم طريقة لال�شتحمام 
قد ت�شاعد على حرق الدهون  �ص 23

عالمات تخربك اأن طفلك 
م�شاب بِق�شر النظر

قالت الرابطة الأملانية لأطباء الأطفال واملراهقني اإن ِق�صر النظر لدى 
الأطفال يعني روؤية الأ�صياء البعيدة ب�صكل غري وا�صح.

قلة  يف  تتمثل  الأطفال  لدى  النظر  ِق�صر  اأ�صباب  اأن  الرابطة  واأو�صحت 
التعر�س ل�صوء النهار وكرثة اجللو�س اأمام �صا�صة التلفزيون والكمبيوتر، 
بالإ�صافة اإىل بع�س الأمرا�س مثل ال�صكري، كما اأن الولدة املبت�صرة ترفع 

خطر الإ�صابة بِق�صر النظر.
اأو  العني  الأط��ف��ال يف ت�صييق حدقة  ل��دى  النظر  ِق�صر  اأع��را���س  وتتمثل 

اإغما�صها ن�صف اإغما�صة عند النظر اإىل الأ�صياء البعيدة.
وينبغي ا�صت�صارة الطبيب فور مالحظة هذه الأعرا�س للخ�صوع للعالج 
يف الوقت املنا�صب مثل النظارات الطبية والعد�صات الال�صقة واجلراحة، 
وذلك لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد ترتب على ِق�صر النظر مثل 
واملياه  )الكاتاراكت(  البي�صاء  واملياه  البقعي  والتنك�س  ال�صبكية  انف�صال 

الزرقاء )اجللوكوما(.

وبح�صب اخل��رباء، فاإن النوم هو اأبرز الأم��ور التي جتعل 
النوم  وذل��ك من خالل  فعالية،  اأك��رث  ال�صباحي  روتينك 
من -7 9 �صاعات، فذلك يوؤثر اإيجابا على وظائف املناعة 
ال�صديدة  الرغبة  الهرمونات والذاكرة وحتى  وم�صتويات 

يف تناول الطعام.
�صرب املياه: اإن �صرب ما يعادل 16 اأوقية من املياه خالل 
الدقائق الع�صر الأوىل من ال�صتيقاظ مهم للغاية لبدء 
يخ�صع  ال��ن��وم  ���ص��اع��ات  ف��خ��الل  �صحية،  بطريقة  ي��وم��ك 
اجل�صم للرحة وا�صتعادة العافية، كما اأن اجل�صم ل يتلقى 

ماًء خالل هذه ال�صاعات.
اإن �صرب املاء يف ال�صباح ل ي�صاعد فقط يف ترطيب اجل�صم 
والتخل�س م��ن ال�����ص��م��وم، ب��ل ي��ع��و���س اجل���وع وي��ق��ل��ل من 
الطعام الذي �صتتناوله بعد قليل. واإىل جانب املياه، ميكن 

تناول م�صروبات �صحية مثل ع�صري الليمون.
الإن�صان  ج�صم  يف  حت��دث  وامل��ع��ادن:  الفيتامينات  ت��ن��اول 
حتدث  وحتى  باملليارات،  تقدر  هائلة  كيميائية  تفاعالت 
بتناول  اخل��رباء  يو�صي  وفعالية  بكفاءة  التفاعالت  هذه 
الفيتامينات واملعادن. وميكن احل�صول عليها من خالل 

ال�صوفان والزبادي واحلبوب وغريها.
ي�صتقيظ  الإن�صان  اأن  �صحيح  وال��ه��دوء:  التاأمل  حلظات 
ميكن  لكن  اإجن���ازاه���ا،  يجب  ك��ث��رية  اأع��م��ال  على  �صباحا 
اق��ن��ا���س حل��ظ��ات م��ن اأج���ل ال��ت��اأم��ل وال�����ص��ك��ون، مب��ا مينح 

الإن�صان فر�صة لالإبداع عو�صان عن الندفاع.
ومي��ك��ن ال��ق��ي��ام ب��ذل��ك ع��ن ط��ري��ق ال��ي��وغ��ا اأو ال��ت��اأم��ل اأو 

اإبقاء  يف  ي�صاعد  وه��ذا  الكتابة،  اأو  الطبيعة  يف  اجللو�س 
الركيز عاليا لدى الإن�صان.

اأن  ميكن  المتنان،  ملمار�صة  دقائق  ب�صع  اأخ��ذ  المتنان: 
يف  فّكر  امل��ث��ال:  �صبيل  على  لليوم،  اإيجابية  ب��داي��ة  ي�صكل 
ثالثة اأ�صياء اأنت ممنت لها، مثل �صحتك اأو اأفراد اأ�صرتك 
اأو وظيفتك اأو اأي �صيء يجعلك تبتب�صم. و�صواء كتبت ذلك 

يف دفر اأو قلته ب�صوت عال فكلها فعالة بالقدر نف�صه.

و5 �أمور "مهمة" ال غنى عنها
هبوط  م��ع  ال��ع��امل  دول  معظم  يف  ال�صتاء  ف�صل  يف  بتنا 
درجات احلرارة اإىل م�صتويات متدنية، التي تكون مبثابة 

بيئة خ�صبة لتف�صي الإنفلونزا.
هو  لدينا  املناعة  نظام  على  احل��ف��اظ  اأن  الأط��ب��اء  وي��رى 
اأف�صل و�صائل الدفاع يف مواجهة اجلراثيم والفريو�صات 
اأهمية  اأك��رث  اأ�صبحت  املناعة  اأن  كما  املزمنة،  والأم��را���س 
من اأي وقت م�صى مل�صاعدة اأج�صادنا على مقاومة نزلت 

الربد والأمرا�س الأخرى مثل "كوفيد19-".
وبات الآن متوفر لقاح م�صاد لالإنفلونزا، لكن هذا اللقاح 
لي�س احلل ال�صحري، كما يعتقد البع�س، اإذ اأنه يقلل من 

خطر الإ�صابة و�صد العدوى فقط.
امل��ن��اع��ة ق��وي��ا يف م��واج��ه��ة الإنفلونزا،  ول��ك��ي ي��ك��ون ن��ظ��ام 

فيجدر باملرء اأن يتبع 5 خطوات رئي�صية هي:
التقليل من التوتر: تظهر الدرا�صات با�صتمرار اأن التوتر 
اأن يوؤثر �صلبا على قدرات املناعة الب�صرية،  املزمن ميكن 

مما يزيد من خطر الإ�صابة بالأمرا�س العدية والتخل�س 
من التوتر ممكن عرب امل�صي اأو ممار�صة متارين التنف�س.

ق�صط كاف من النوم: يوؤدي النوم دورا يف تنظيم ا�صتجابة 
توؤدي  اأن  ميكن  ال��ن��وم  قلة  اأن  ح��ني  يف  الب�صرية،  املناعة 
للج�صم، مما  اللتهابية  ال�صتجابة  بزيادة  يعرف  ما  اإىل 

يعجلنا اأكرث عر�صة لأمرا�س مثل الإنفلونزا.
تناول طعام �صحي: الطعام ال�صحي مهم لل�صحة العامة 
ب�صعف  التغذية  �صوء  ويرتبط  ���ص��واء،  ح��د  على  واملناعة 
بالأمرا�س  الإ���ص��اب��ة  خطر  ي��زي��د  مم��ا  الب�صرية،  املناعة 
امل��زم��ن��ة. اإن امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ن��ظ��ام غ��ذائ��ي ي��ح��ت��وي على 
والفواكه  واخل�����ص��ار  امل�صنعة  وغ��ري  ال��ط��ازج��ة  الأط��ع��م��ة 
التي  ال��غ��ذائ��ي��ة  العنا�صر  ع��ل��ى  اجل�����ص��م  ح�����ص��ول  ي�صمن 

يحتاجها.
ح��اف��ظ ع��ل��ى رط��وب��ت��ك: واظ���ب ع��ل��ى ���ص��رب امل��ي��اه ب�صكل 
نظام  على  للحفاظ  �صروري  اجل�صم  فرطيب  م�صتمر، 
مدار  على  املياه  �صرب  عرب  ذل��ك  ويتم  ال�صحية،  املناعة 

اليوم واإن بكميات �صغرية.
الريا�صية  ال��ت��م��اري��ن  ت�����ص��اع��د  ال��ري��ا���ص��ي��ة:  ال��ت��م��اري��ن 
مكافحة  يف  دور  لها  ال��ت��ي  املناعية  اخل��الي��ا  حتفيز  على 

اللتهابات.
املتحدة  ال��ولي��ات  يف  ال��ب��دين  الن�صاط  اإر����ص���ادات  تو�صي 
مبدة تراوح بني 150 و300 دقيقة من ال�صدة املعتدلة 
يف  ال�صديد  ال��ب��دين  الن�صاط  م��ن  دقيقة   150-75 اأو 

الأ�صبوع للح�صول على فوائد �صحية كبرية.

تطويب كاهنني 
دافعا عن 

الفقراء
الكاثوليكيان  ال��ك��اه��ن��ان  ط����ّوب 
وكو�صمي  غ�����ران�����دي  روت���ي���ل���ي���و 
قتلوا  اآخ��ران  �صبي�صوتو ومدنيان 
لدفاعهم  ال�����ص��ل��ف��ادور  يف  جميعا 
ع���ن ال���ف���ق���راء يف ب���داي���ة احل���رب 
بالبالد  ع�����ص��ف��ت  ال��ت��ي  الأه��ل��ي��ة 
�صان  يف  و1992،   1980 ب��ني 
ال�صبت  الأول  اأم�������س  ���ص��ل��ف��ادور  

بح�صور اآلف املوؤمنني.
اإن�صاوؤه  مت  ك��ب��ري  م�����ص��ل��ى  وب��ن��ي 
التذكري  اأج��ل  م��ن  نخيل  ب�صعف 
ب�����ص��ق��وط ه�������وؤلء ال�����ص��ح��اي��ا يف 
وب�صاطتهم،  الأه���ل���ي���ة  احل������رب 
ال�����رم�����زي  ال���ن�������ص���ب  م�����وق�����ع  يف 
�صلفادور  ديفينو  األ  "مونومنتو 
العا�صمة.  يف  موندو"  دي������ل 
الرجال  اأع���ل���ن  امل����ك����ان،  ه����ذا  يف 
�صتة  "طوباويون" اأم���ام  الأرب��ع��ة 
ق�صاو�صة  ب��ي��ن��ه��م  م���وؤم���ن  اآلف 
ر�صولية  ر����ص���ال���ة  يف  وراه�����ب�����ات، 
ال�صلفادوري  ال��ك��اردي��ن��ال  ق��راأه��ا 
با�صم  ت�صافيز،  رو���ص��ا  غريغوريو 

البابا فرن�صي�س.
وكتب يف الر�صالة "الآن، �صيطلق 
و�صيتم  ط�����وب�����اوي�����ون  ع���ل���ي���ه���م 
الح��ت��ف��ال ب��ذك��راه��م ك��ل ع���ام يف 
الأم���اك���ن ووف��ق��ا ل��ل��ق��واع��د التي 

يحددها القانون".
وق����ال ال��ك��اردي��ن��ال خ���الل عظته 
ي�صاعدونا  اأن  ل�صهدائنا  "ميكن 
ال�����ذاك�����رة  اك���ت�������ص���اف  اإع����������ادة  يف 
والأم���ل حتى ل نتخلى عن حلم 
معربا  وم�صامل"  مت�صالح  وط��ن 
اأ���ص��ف��ه ل��ال���ص��ت��ق��ط��اب الذي  ع���ن 
ال�صلفادوري.  امل��ج��ت��م��ع  يعي�صه 
اآذار/  12 ي��وم  خ�ص�س  وب��ذل��ك 
ذك�������رى مقتل  لإح�����ي�����اء  م����ار�����س 
مانويل  الكني�صة  وخادم  غراندي 
روتيليو  ون��ي��ل�����ص��ون  ���ص��ول��ورزان��و 
ف�صيتم  �صبي�صوتو  اأم���ا  ليمو�س. 
اإح���ي���اء ذك����راه يف 10 ح��زي��ران/

يونيو.
ت�صافيز  رو�صا  الكاردينال  واأ���ص��ار 
اأن  اإىل  ب���ر����س  ف���ران�������س  ل���وك���ال���ة 
ر�صميا  الكني�صة  قبول  "حقيقة 
حياتهم  اأن  ت��ع��ن��ي  ���ص��ه��داء  اأن��ه��م 
خاطروا  واأن��ه��م  �صحيحة  ك��ان��ت 
مل�����ص��اع��دة ال���ف���ق���راء ول���ب���وا ن���داء 

كلفهم حياتهم".

اأف�شل يومك  جتعل  ال�شباح  يف  �شحرية  عادات   5

روتني �صحي خاللها  و�تباع  للغاية،  مهمة  �ل�صباح  فرتة 
يوؤدي �إىل �صبط نغمة بقية 
ومتثل  كامل،  ب�صكل  �ليوم 

�ل�صبيل  �صحية  ع���اد�ت   5
�الأمثل لذلك.

�لعاد�ت  �تباع  يف  كثريون  ويحتار 
�أف�صل، لكن  �لتي جتعل حياتهم  �ل�صحية 

�صحية  �أحيانا  تقع  �ل�صبيل  هذ�  يف  �ل��ق��ر�ر�ت 
�لوقت و�لظروف، فما �لذي ميكنه فعله لتفادي ذلك؟

بح�صب  �حلياتية،  و�ل�صوؤون  �لتغذية  يف  �خلرب�ء  يقول 
موقع "styleblueprint"، �لذين �أ�صارو� �إىل 5 طرق 
ذ�ت  �ل�صباح،  فرتة  يف  �صحية  ع��اد�ت  لتكوين  رئي�صية 

�الأهمية �لكبرية.
�لرتكيز  تعزيز  مثل  كثرية  فو�ئد  للنوم  �أك��ر:  �لنوم 
�ل�صباح، فقلة  �إىل  �أي�صا  �لتوتر، و�لفو�ئد متتد  وتقليل 
يجب  ولذلك  �ل�صباحي،  روتيننا  على  �صلبا  توؤثر  �لنوم 

�لنوم بقدر كاف.
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�ش�ؤون حملية

ختام �أ�صبوع �الأهد�ف �لعاملية يف �إك�صبو 2020 دبي مع �لتاأكيد على �أهمية مو�جهة حتديات عاملية كربى

بيل غيت�س: اإذا اأردنا اأن ن�شل اإىل حتقيق الأهداف العاملية بطريقة حا�شمة بحلول عام 2030، فاإننا بحاجة للبدء بالعمل اجلاد

مو�شيقى وريا�شة وطهي يف احتفال اجلناح الأ�شرتايل باليوم الوطني يف اإك�شبو 2020 

دوقية لوك�شمبورغ الكربى حتتفي بيومها الوطني يف اإك�شبو 2020 دبي

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

حممد معني الدين

الأه���داف  اأ���ص��ب��وع  فعاليات  الأول  اأم�����س  اختتمت 
انطلقت  ال��ت��ي  دب���ي،   2020 اإك�صبو  يف  العاملية 
يوم 15 يناير اجلاري بخطاب مهم ملعايل اأمينة 
اأكد  املتحدة،  ل��الأمم  العام  الأم��ني  نائب  حممد، 
اأكرب  ملحاربة  اجل��ه��ود  دف��ع  موا�صلة  اأهمية  على 

التحديات التي يواجهها العامل حالياً.
وقالت معايل اأمينة حممد يف حفل الفتتاح: "اإن 
الأم��ر م��روك لكل واح��د منا، اأف��رادا وجماعات، 
وا�صتثمارات  �صراكات  اإىل  امل�صاركة  هذه  لتحويل 
حت�ّصن حياة النا�س ب�صكل ملمو�س يف كل مكان". 
جميع  العاملية يف  الأه��داف  دمج  "ومع  م�صيفة: 
يف  التفكري  ميكنني  ل   ،2020 اإك�صبو  فعاليات 
مكان اأكرث مالءمة لنا لتجديد التزامنا امل�صرك 
بالوفاء بالوعود التي قطعناها على اأنف�صنا يف عام 

."2015
الذي   - العاملية  الأه���داف  اأ�صبوع  ا�صت�صاف  وق��د 
مدينة  خ��ارج  املتحدة  الأمم  مع  بالتعاون  انعقد 
ت��اري��خ��ه - ع����ددا ل  ل��ل��م��رة الأوىل يف  ن��ي��وي��ورك 
فيها  امل�صاركة  اأمكن  التي  املمّيزة  الفعاليات  من 
الزوار  ُبعد، والأن�صطة، وجتارب  اأو عن  ح�صوريا 
ال�صوء  منها  ك��ل  ي�صلط  وال��ت��ي  تن�صى،  ل  ال��ت��ي 
على �صرورة العمل اجلماعي، ومعاجلة الق�صايا 
امللّحة بتحقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة ال�صبعة 

ع�صر بحلول عام 2030.
وكان من �صمن املتحدثني يف الفعالية الرئي�صية 
الإن�صان  ملتقى  يف  للجميع"  العاملية  "الأهداف 
اإك�صبو  يف  ال��ف��ر���س  منطقة  يف  الأر�����س  وك��وك��ب 
التنفيذية  امل��دي��رة  اأوجيامبو،  �صاندا   ،2020
للميثاق العاملي لالأمم املتحدة؛ وجريوم فو�صر، 
البيئية  ال��ع��دال��ة  ال��ن��ا���ص��ط الأم��ري��ك��ي يف جم���ال 
على  الأبي�س  البيت  يف  للبيئة  م�صت�صار  واأ�صغر 
وزراء  رئي�صة  ك��الرك،  هيلني  ومعايل  الإط���الق؛ 
اأهداف  منا�صري  من  وك��ل  ال�صابقة؛  نيوزيلندا 
الربيطاين،  ال�صيناريو  كاتب  امل�صتدامة،  التنمية 
ريت�صارد كريت�س، واملمثلة الأمريكية روبن رايت.

م�صاركة اجلميع
بيل  الأ���ص��ب��وع  فعاليات  افرا�صيا يف  ���ص��ارك  وق��د 
وميليندا  بيل  ملوؤ�ص�صة  امل�صارك  الرئي�س  غيت�س، 
غيت�س، حيث قال: "اإذا اأردنا اأن ن�صل اإىل حتقيق 
عام  بحلول  حا�صمة  بطريقة  العاملية  الأه����داف 
وكل   2022 عام  جلعل  بحاجة  فاإننا   ،2030
للعمل اجلاد.  اأعواما  بعده،  �صتاأتي  التي  الأع��وام 
يجب اأن تتوىل هذا الأمر احلكومات، واملوؤ�ص�صات 
ال��رب��ح��ي��ة والقطاع  اخل���ريي���ة، وامل��وؤ���ص�����ص��ات غ��ري 
اخل���ا����س؛ وع��ل��ي��ن��ا الل���ت���زام ب��ال��ع��م��ل اجل����اد معا 
ال�صنوات  يف  امل�صتدامة  التنمية  اأه��داف  لتحقيق 

املقبلة".
مثلت حملة قائمة املهام العاملية املن�صة ال�صاملة 
�صياق  يف  فعالية  كل  بتاأطري  الأ�صبوع،  لفعاليات 
الأكرث  املهام  قائمة   - امل�صتدامة  التنمية  اأه��داف 

احليوية  وب��ث  الأر����س،  وكوكب  لالإن�صان  �صمول 
 2020 اإك�صبو  اأرج��اء موقع  والن�صاط يف جميع 
والأن�صطة  التعهدات  مل�صقات  و���ص��ع  ع��رب  دب��ي 
التي ت�صم اللوحة الدائرية املميزة لألوان اأهداف 

التنمية امل�صتدامة.
التعاون والعمل التجاري اجلريء

اأثبتت ا�صراتيجية العمل اجلريء ب�صاأن اأهداف 
التنمية امل�صتدامة، بدءا من ال�صركات و�صول اإىل 
ال�صتثمار  ا�صراتيجيات  ع��ن  ف�صال  الأه����داف 
امل�صوؤولة املتوافقة مع اأهداف التنمية امل�صتدامة، 
منتدى  ناق�صها  التي  الرئي�صة  املو�صوعات  تلك 

امل�صتدامة، والذي  التنمية  اأهداف  الأعمال ب�صاأن 
العام  ال��ق��ط��اع��ني  م��ن  �صناعية  ك��ي��ان��ات  ح�����ص��ره 
املديرة  اأوج���ي���ام���ب���و،  ���ص��ان��دا  واخل����ا�����س. وق���ال���ت 
املتحدة:  ل����الأمم  ال��ع��امل��ي  ل��ل��م��ي��ث��اق  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
قرارات  لتخاذ  الأعمال  قادة  اإىل  بحاجة  "نحن 
تقوم  اأن  واإىل  للم�صتقبل،  العمل  ب�صاأن  جريئة 
امل�صتدامة �صمن  اأهداف التنمية  ال�صركات بدمج 
تقوم  اأن  واإىل  ل��دي��ه��ا،  املتبعة  ال���ص��رات��ي��ج��ي��ات 
ال��ع��وام��ل اخلارجية  اأي�����ص��ا مب���راع���اة  ال�����ص��رك��ات 
اخلا�صة بالطريقة ذاتها التي يتعاملون بها فيما 

يخ�س خ�صائرهم التجارية".

اأف�صل  ج��م��ع��ي��ة  يف  امل���ت���ح���دث���ون  ات���ف���ق  وب���امل���ث���ل، 
اأن  على  دب��ي   2020 لإك�صبو  العاملية  املمار�صات 
البتكارات التي تتناول اأهداف التنمية امل�صتدامة 
ال 17 بحاجة اإىل ال�صراكة، وامل�صاءلة، والتعاون 
اأك��رب يف  ت��اأث��ريا  اأن تتو�صع وحُت���دث  اأُري���د لها  اإذا 

املجتمعات ب�صتى اأرجاء العامل.
والغذاء  املياه  لقمة  الفتتاحية  اجلل�صة  و�صهدت 
الإم�������ارات، والأردن،  ك���ل م���ن  اإ����ص���دار  وال��ط��اق��ة 
وهولندا اإعالنا ثالثيا يوؤكد التزامهم بدعم نهج 
الرابط الذي ُيح�ّصن من ا�صتخدام املياه والغذاء 
والطاقة، ويدعو �صائر احلكومات الأخرى اإىل اأن 
واملرابطة  املتبادلة  بالعالقات  دراي��ة  على  تكون 

بني هذه املوارد احليوية الثالثة.
التي  العاملي  للمجل�س  الثالث  اجلل�صات  و�صهدت 
اأق��ي��م��ت ع��ل��ى م����دار الأ����ص���ب���وع اج��ت��م��اع ق����ادة من 
والأو�صاط  الجتماعية،  واملوؤ�ص�صات  احلكومات، 
الدولية،  احل��ك��وم��ي��ة  وامل��ن��ظ��م��ات  الأك���ادمي���ي���ة، 
لبحث املخاطر العديدة و�صقل التقنيات النا�صئة 
ب�صاأن  املختلفة  املناهج  تبادل  املتجددة،  والطاقة 
ال��ع��ق��ب��ات وت��خ��ط��ي احل���واج���ز من  كيفية جت����اوز 
ال�صور  دح�س  اإىل  بالقيمة  املدفوعة  ال�صراكات 

النمطية.
ت�صليط  مت  وت�صافرها،  اجلهود  هذه  لكل  ودعما 
امل�����ص��اواة بني  اإىل حتقيق  ال�����ص��وء ع��ل��ى احل��اج��ة 
اجلن�صني، ومتكني املراأة كعاملني جوهريني، لي�س 
فقط من اأجل الوفاء بحق من حقوق الإن�صان، بل 

من اأجل النهو�س بالب�صرية.

الإخفاق  "اإن  ك��الرك:  ه��ون هيلني  تي  اآر  وقالت 
التنمية  اأه��داف  من  اخلام�س  الهدف  حتقيق  يف 
امل�صتدامة حتقيق امل�صاواة بني اجلن�صني، يعني اأننا 
اأخفقنا يف حتقيق تلك الأهداف برمتها، فعندما 
ال�صحية  الرعاية  تلقي  اأق��ل حظا يف  امل��راأة  تكون 
واأك��رث عددا بني  التعليم،  واحل�صول على فر�س 
فلن  واجل���وع،  الفقر  يعانون  ال��ذي��ن  الأ���ص��خ��ا���س 
املراأة  اأما عندما حتظى  اأي تقدم،  اإح��راز  ميكنك 
حتقيق  اإىل  يقودنا  ل  ه��ذا  ف��اإن  الكامل،  بالدعم 
اأي�صا  ي�صهم  بل  فح�صب،  اجلن�صني  بني  امل�صاواة 
وب�صدة يف ازدهار املجتمعات والأ�صر والقت�صادات 
الأخرى  ال��ب��ارزة  الفعاليات  وت�صمنت  العاملية". 
اأق��ي��م��ت ع��ل��ى م���دار الأ���ص��ب��وع جل�صة مهمة  ال��ت��ي 
والتي  الأر�س"،  اأ���ص��وات  اأوه  ت��و  "ات�س  ب��ع��ن��وان 
اأظهرت كيفية قيام املجتمعات يف باراغواي بتعزيز 
للمواطنني  اجليدة  واملمار�صات  امل�صتدامة  القيم 

عرب املو�صيقى. 
فني  بعر�س  ذروتها  الأ�صبوع  فعاليات  بلغت  وقد 
حمل عنوان "احلوار بني الثقافات" قدمته �صركة 
الكرامة  بقيم  م�صبعاً  ك��ان  وال���ذي  دان�����س،  �صيما 
كوكب  جت��اه  واحل�صا�صية  ال�صالم  نحو  واجل��ن��وح 
الأر�����س و���ص��ك��ان��ه، ���ص��اأن��ه يف ذل���ك ���ص��اأن الأه����داف 
ذات���ه���ا. وي�����ص��ت��م��ر ال��ع��م��ل ن��ح��و حت��ق��ي��ق الأه����داف 
وهو  دب��ي،   2020 اإك�صبو  اأرج���اء  ك��ل  يف  العاملية 
تد�صني  ت�صاعد يف  اأن  �صاأنها  يدعم حركة من  ما 
يوؤثر  ال��ذي  اجلماعي  ال�صعوب  مل�صتقبل  خمطط 

ب�صكل اإيجابي على النا�س وكوكب الأر�س.

 •• دبي-الفجر

زواره  م��ع  لالحتفال  الأ���ص��رايل  اجل��ن��اح  ي�صتعد 
بالنجاح الذي حققه منذ بداية املعر�س، بتقدمي 
واملباريات  املو�صيقية  بالعرو�س  ح��اف��ل  برنامج 
الريا�صية وبرامج الطهي، وذلك يف اليوم الوطني 
الأ�صرايل املخ�ص�س من قبل اإك�صبو 2020 دبي 

واملوافق 29 يناير اجلاري.  
من  ال�صابقة  جناحاته  الأ���ص��رايل  اجل��ن��اح  يعزز 
التفاعلية  بالعرو�س  برنامج حافل  اإع��داد  خالل 
مثار حديث  دائ��م��اً  ك��ان  فلقد  الوطني،  ال��ي��وم  يف 
ال�����ص��ح��اف��ة والإع�����الم ح��ي��ث ُو���ص��ف ب��اأن��ه اجلناح 
الأك�����رث اإق����ب����اًل م���ن ال������زوار واأن�����ه ي��ق��دم جتربة 
بها،  وال���ص��ت��م��ت��اع  م�صاهدتها  ي��ج��ب  اف��را���ص��ي��ة 
ومن هذا املنطلق ي�صتمر اجلناح يف تعميق املفهوم 
الذي قام عليه بتج�صيد مدى ات�صاع جتربة الأمة 
ُمقدمًة  للعامل  زراعيها  تفتح  التي  وابتكاراتها 
ميكن  ل  والتي  ال�صتثنائية  وثقافاتها  خرباتها 

تكرارها يف اأي مكان اآخر.  
وُي�صنف اجلناح الأ�صرايل من بني الأكرث جناحاً 
لأنه  دب��ي،   2020 اإك�صبو  من  الأول  الن�صف  يف 
متكن من ا�صت�صافة اأكرث من 87 فعالية، ومئات 
يزيد  وما  الدولية،  واحلكومية  التجارية  الوفود 
اأ�صرالياً  متحدثاً  و60  ط��ال��ب   45000 ع��ن 

�صاركوا يف فعاليات اإك�صبو. 
امل��ف��و���س العام  وي��ت��ح��دث ج��و���ص��ت��ني م��اك��غ��وي��ن 
امل�صاركة  عن  دب��ي   2020 اإك�صبو  يف  الأ���ص��رايل 
اإك�صبو  كان  "لقد  قائاًل:  املعر�س  يف  الأ�صرالية 
2020 بالن�صبة لنا فر�صة ا�صتثنائية ل�صتعرا�س 
ما منتلكه من قدرات على البتكار، ومع تنوع ما 
ونحن  اختياراتنا  رقعة  تت�صع  مواهب  من  لدينا 
ن��ع��د ل��ربن��ام��ج الح��ت��ف��ال ب��ي��وم 29 ي��ن��اي��ر حيث 
موا�صفات  من  به  نحظى  ما  تاأكيد  نحو  نتطلع 
الوطني  اليوم  احتفالت  ت��ربز  �صوف  فريدة".   
الفنون  اأهمية  يناير اجل��اري   29 الأ���ص��رايل يف 
الأ�صليني  بال�صكان  اخلا�صة  واللغات  والثقافات 
"حفل  �صيقام  كما  توري�س،  م�صيق  ج��زر  و�صكان 
تدخني" لل�صكان الأ�صليني يف ال�صحراء حلماية 
الزوار واحلفاظ على �صحتهم، ويقدم بيكر بوي 
مغني الراب والراق�س واملمثل الأ�صرايل ال�صهري 
والذي ينتمي اإىل ال�صكان الأ�صليني عر�صاً ثقافياً 
يف كل من الو�صل بالزا واجلناح الأ�صرايل، ومن 
الفعاليات الالفتة للنظر نقل رفع العلم الر�صمي 
الأ�صرايل فوق قبة الربملان يف اأ�صراليا مبا�صرة 
حلظة  نف�س  يف  الو�صل  قبة  على  عالياً  ليخفق 

انطالق الحتفالت على م�صرح الو�صل بالزا.  
ت�صم قائمة الفعاليات املخ�ص�صة لربنامج اليوم 
فريق"  مثل  املميزة  الفقرات  من  ع��دداً  الوطني 

يقدمون  والذين  ال�صخم"  الكانغرو   Roo،d
ع��ر���ص��اً م��ده�����ص��اً ي��ح��اك��ون ف��ي��ه ق���ف���زات حيوان 
اإىل التفاعل  اإ�صافة  الكانغرو بطريقة كوميدية، 
"جايل" مع اجلمهور  "واتل" و  املبا�صر لكل من 

اأثناء الحتفال. 
ُت���ق���ام اأي�������ص���اً ور������س ال��ع��م��ل اخل���ا����ص���ة ب���ال���دوري 
امللعب الريا�صي داخل  الأ�صرايل لكرة القدم يف 
الأ�صرايل  الدوري  بارك" بوا�صطة جنم  "اأو�صي 

مباريات  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ح���ويل،  ب�����ص��ار  ال�����ص��ه��ري 
الرفيهية  والألعاب  اخللفي  الفناء  يف  الكريكت 
ال��ع��ائ��ل��ي��ة الأ���ص��رال��ي��ة، ك��م��ا ي��ت��م ت��ق��دمي الطبق 

الأ�صرايل التقليدي "تاكر" طوال اليوم.  
ت�����ص��اء ق��ب��ة ال��و���ص��ل ع��ن��دم��ا ي��ح��ل امل�����ص��اء بعر�س 
م��دت��ه 7 دق��ائ��ق م��ن ال��ت��ج��رب��ة امل��ح��وري��ة لزائر 
ت��ت��ج�����ص��د يف عر�س  اجل���ن���اح الأ�����ص����رايل وال���ت���ي 
ت�صتمر   .Star Dreaming "النجوم "حلم 

بعر�س  للجناح  الأمامية  ال�صاحة  يف  الحتفالت 
املو�صيقية  ال����ع����رو�����س  م����ن  مم��ت��ع��ة  جم���م���وع���ة 
عر�س  ومنها  الراق�صة  والعرو�س  والرفيهية 
ال���ث���ن���ائ���ي احل����ائ����ز ع���ل���ى ال���ع���دي���د م����ن اجل���وائ���ز 
O’Shea  وهما زوج وزوجة يقدمان املو�صيقى 
الريفية التي تعد من اأكرث املو�صيقات الأ�صرالية 
انت�صاراً، وجنم برنامج املواهب ال�صهري "اأ�صراليا 
ال��ذي ت�صدر مبيعات  تامبو  تالنت" ميت�س  غوت 

العامل باألبومه الأول. 
ي��ق��ول م��دي��ر اجل��ن��اح الأ����ص���رايل بير ���ص��ام��ز: " 
ع��ل��ى حت�صني جتربة  ال��وق��ت  ط���وال  نعمل  ن��ح��ن 
الأ�صرايل  اجلناح  من  يخرج  حتى  لدينا  الزائر 
وقد ت�صكلت لديه ذكرى دائمة حول اجلناح، فاأنا 
جتاه  عاتقنا  على  تقع  م�صوؤولية  ه��ذه  ب��اأن  اأ�صعر 

اجلمهور كوننا نتواجد يف بداية املعر�س".  
وي��ت��ح��دث م��ن��ري ���ص��ن��ك��ري ن��ائ��ب امل��ف��و���س العام 
الأ�صرايل ملعر�س اإك�صبو 2020 دبي عن حجم 
اخلا�س  الربنامج  اأح��دث��ه  ال��ذي  الكبري  التاأثري 
" مي��ث��ل معر�س  ب��اجل��ن��اح الأ�����ص����رايل ق���ائ���اًل: 
اإك�صبو فر�صة مثالية لأ�صراليا لإظهار خربتها 
خالل  من  خا�صة  والتجارة  ال�صناعة  جمايل  يف 
الأن�صطة  مت��ك��ن��ت  العاملي".   امل��ج��ل�����س  ف��ع��ال��ي��ات 
حتقيق  من  اأ�صراليا  يف  وال�صتثمارية  التجارية 
فوائد عدة بتواجدها يف اإك�صبو 2020 دبي، فقد 

ا�صتطاعت ال�صناعة الأ�صرالية حتقيق التوا�صل 
املعر�س  �صلط  كما  العاملية،  التجارية  الوفود  مع 
ذات  القطاعات  يف  اأ�صراليا  ق��درات  على  ال�صوء 
الأولوية مثل التعليم والتعدين واملوارد والغذاء 
ي�صمله  مبا  املتطور  والت�صنيع  ال��زراع��ة  واأع��م��ال 
التحتية،  والبنية  والدفاع،  الف�صاء  من �صناعات 

والتكنولوجيا الرقمية، وغريها. 
وقالت كلري كوين نائبة املفو�س العام الأ�صرايل 
مناق�صة  اأث����ن����اء  دب����ي   2020 اإك�����ص��ب��و  مل��ع��ر���س 
ال��ربن��ام��ج اخل��ا���س ب��اجل��ن��اح الأ����ص���رايل: " لقد 
حر�صنا اأثناء التخطيط للفعاليات اخلا�صة بنا يف 
جميع اأنحاء اإك�صبو، على اأن تخدم اأهداف الأمم 
اأن  ن��الح��ظ  ل��ذل��ك  امل�صتدامة،  للتنمية  امل��ت��ح��دة 
الربنامج يعك�س الثقافة املر�صخة لدى اأ�صراليا 
للتفكري الإبداعي واللتزام بدفع عملية البتكار 
لالأمام من اأجل عامل اأف�صل واأكرث عدًل وهذا ما 
نفخر به كاأمة ونعمل على اإبرازه يف كل فعالية اأو 

منا�صبة للتوا�صل داخل اإك�صبو".
ويختتم ال�صيد ماكغوان احلديث بالقول: "نحن 
الن�صمام  يف  ي��رغ��ب  م��ن  ك��ل  ل�صتقبال  نتطلع 
اإلينا يف الحتفال، حيث اأرى اأنها فر�صة عظيمة 
لتقوية الروابط مع البالد الأخرى وم�صاركة ما 
وامل�صوؤولني  امل�صتثمرين  مع  اإمكانيات  من  لدينا 

احلكوميني وجمهور اإك�صبو 2020 دبي". 

»ال�شالم« عنوان عر�س فني على من�شة ال�شم�س يف اإك�شبو2020 دبي
•• دبي– الفجر 

باإيجاد  دبي   2020 اإك�صبو  الأر�س" يف  وكوكب  "الإن�صان  برنامج  يهتم 
حلول لبع�س اأكرث حتديات العامل اإحلاحاً بهدف حتفيز التغيري الإيجابي. 
حيث مت ت�صميم الربنامج بالتعاون مع املجتمع العاملي، ومن اأجله، وي�صمل 
خم�صة م�صارات من بينها حوار الثقافات الذي يعمل على اإزالة احلواجز 
الثقافية، عرب ا�صتخدام قوة �صرد الق�ص�س، والفن، واملو�صيقى، من اأجل 
املعنى قدمت  اإط��ار هذا  املعرفة. ويف  الثقافات وتبادل  تعزيز احل��وار بني 
ال�صم�س، حيث قدم  على من�صة  متميزاً  فنياً  للرق�س عر�صاً  �صيما  فرقة 
الراق�صون والراق�صات، عرب فن الغناء والرق�س التعبريي، ر�صالة للعامل 

اأول الأه��داف الإن�صانية"، واأن احلروب تق�صي على  "ال�صالم هو  مفادها 
امل�صتمرة للرفع من م�صتوى حياة الن�صان والق�صاء  املحاولت  نتائج  كل 
الطبيعية وتقدمي  وامل�صادر  الغابات  اأو احلفاظ على  الفقر واجلوع  على 
�صوت  الفرقة، وعرب  ملطرب  قوية  بداية  ومن خالل  ال�صتدامة.   حلول 
قوي رخيم تفاعل معه زوار احلدث الدويل، قدم املطرب اأغنية العر�س يف 
�صكل جمل متكررة وقليلة تر�صل ال�صالم يف كل مكان. فيما �صكلت الفرقة 
من الراق�صني والراق�صات عدة حركات ا�صتعرا�صية عن تف�صيل ال�صالم 
ورف�س احل��روب.  عن هذا العر�س قالت ع�صو الفرقة، راما خليفة، من 
ت�صل  ما  وغالبا  عرو�صنا،  خ��الل  من  اأهمية  ذات  ق�صايا  "نقدم  الأردن: 
لغة  الفن  لأن  العربية.  باللغة  تقدميها  رغم  العاملي،  للجمهور  الر�صالة 

دولية، كما اأنه و�صيلة فعالة للتوا�صل بني كل اجلن�صيات املختلفة. واليوم 
ر�صالتنا عاملية. نتمنى اأن ت�صل ر�صالتنا للجميع".  وقال مطرب الفريق، 
"ال�صالم كلمة جامعة لكل املعاين الطيبة، كما  زجزاج غامن، من م�صر: 
اأنها ا�صم من اأ�صماء اهلل احُل�ّصنى. العر�س مت ت�صميمه ليعرب عن ال�صالم، 
وديننا، ولغتنا العربية، وثقافتنا العربية التي نقدمها يف كلمات ب�صيطة 
2020 دبي  اإك�صبو  قليلة تهدف اإىل ن�صر ثقافة ال�صالم، ونبذ احلروب. 
ميثل هذا التعاي�س وهذا الختالف. لذا اأعتقد اأنه اأف�صل من�صة ملثل هذه 
الر�صائل العاملية". وتنتمي الفرقة ل�صركة �صيما للرق�س التي اأ�ص�صها عالء 
كرمييد، املعروف باأعماله الفريدة يف املنطقة، والتي �صبق لها ال�صرك يف 

عرو�س اإك�صبو 2020 دبي من قبل.

•• دبي– الفجر 

ال���ك���ربى بيومها  ل��وك�����ص��م��ب��ورغ  اح��ت��ف��ل��ت دوق���ي���ة 
الوطني الفخري يف اإك�صبو 2020 دبي وتعهدت 
ملواجهة  ال��دويل  املجتمع  مع  بالتعاون  باللتزام 

حتديات امل�صتقبل.
ح��ي��ث ب����داأ الح��ت��ف��ال ب��امل��را���ص��م ال��ر���ص��م��ي��ة لرفع 
العلم، وعزف الن�صيد الوطني، تاله عر�صا ثقافيا 
مو�صيقيا منوعا، �صمل اأداًء مميز لفرقة املو�صيقى 
املعا�صرة "يونايتد اإن�صرومنت�س اأوف لو�صلني"، 
�صليبني  اأول��ي��ف��ر  ال�صاك�صفون  ع���ازف  مب�����ص��ارك��ة 
ق�صيدة  واإلقاء  هينيكوت،  دانييل  الكمان  وعازفة 

"اإنها جتذبنا" لكارل لوكاريلي، باللغتني العربية 
والإجنليزية.

م�صاعد  احلو�صني،  يو�صف  يعقوب  معايل  وك��ان 
وزير اخلارجية والتعاون الدويل ل�صوؤون املنظمات 
�صفري  لور،  روب��رت  �صعادة  ا�صتقبال  يف  الدولية، 
لوك�صمبورغ لدى دولة الإمارات العربية املتحدة.

"نعرف  احلو�صني:  يو�صف  يعقوب  معايل  وق��ال 
للخدمات  ع��امل��ي��ا  م��رك��زا  ب�صفتها  ل��وك�����ص��م��ب��ورغ 
اأكرث  م��ن   واح��دة  تعد  كما  والتمويل،  امل�صرفية 
فيما  ال��ع��امل،  م�صتوى  على  اخ�����ص��رارا  الأم��اك��ن 
يقدم جناح لوك�صمبورغ الدولة كرائدة يف جمايليَ 

ال�صتدامة والبتكار".

واأ����ص���اف: "منت ال��ع��الق��ات ب��ني دول���ة الإم����ارات 
منذ  كبري  ب�صكل  ولوك�صمبورغ  املتحدة  العربية 
 42 الدبلوما�صية قبل حوايل  العالقات  تاأ�صي�س 
عاما، ولدينا روؤية م�صركة فيما يخ�س البتكار، 
الف�صاء.  وق��ط��اع  امل�����ص��ت��دام��ة،  التنمية  واأه����داف 
جديدة  اآف���اق  ا�صتك�صاف  على  حري�صون  ون��ح��ن 
اإك�صبو  انعقاد  ف��رة  اأث��ن��اء  بلدينا،  ب��ني  للتعاون 

بعدها".    وما  دبي   2020
وقال روبرت لور: "نت�صارك معظم ال�صفات التي 
الإمارات  دول��ة  امل��دح يف جناحنا مع  تلقينا عليها 
 2020 اإك�صبو  ت�صت�صيف  التي  املتحدة،  العربية 
دبي، فمجتمعاتنا والقوى العاملة لدينا متنوعة 

العامل،  على  منفتحون  ونحن  اللغات،  ومتعددة 
ت�صارك  وم��ع  وال���ص��ت��ث��م��ارات،  بالتجارة  ون��رح��ب 
ال�صريعة  والقدرة  واملرونة  الذرائع  نف�س  دولتينا 
ع��ل��ى ال��ت��ك��ي��ف، وب��ال��رغ��م م���ن ح��ج��م��ن��ا ال�صغري 
عدة  يف  والبتكار  بالريادة  نتمتع  اأننا  اإل  ن�صبيا، 

جمالت، كقطاع الف�صاء على �صبيل املثال".
بالت�صدي  الل��ت��زام  نت�صارك  اأننا  "كما  واأ���ص��اف: 
هذا  اأن  دول��ن��ا  ت���درك  حيث  امل�صتقبل،  لتحديات 
التعاون واحلوار  ميكن حتقيقه فقط من خالل 
حتمل  م��ن  باخلجل  ن�صعر  ل  ون��ح��ن  ال��دول��ي��ان، 
التعاون  اإجن���اح  �صبيل  يف  امل�صوؤولية  م��ن  ن�صيبنا 
الدويل". وتابع: "لدينا توقعات هائلة بخ�صو�س 

ع�صوية دولة الإمارات العربية املتحدة يف جمل�س 
الأم����ن ل��ل��ع��ام��ني ال��ق��ادم��ني، ول���ص��ت�����ص��اف��ة دولة 
 COP( للمناخ املتحدة  الأمم  ملوؤمتر  الإم��ارات 
حقوق  جمل�س  يف  امل�صركة  ولع�صويتنا   ،)28
الإن�صان التابع لالأمم املتحدة، و�صوف نقوم بدعم 
ك��اف��ة اخل��ط��وات ال��ت��ي �صتتخذها دول���ة الإم���ارات 
العربية املتحدة لتلبية تلك التوقعات، وللت�صدي 

للتحديات العاملية الأكرث اإحلاحا".
لوك�صمبورغ،  جناح  �صي�صت�صيف  لح��ق،  وق��ت  يف 
"دريفي"كما  العر�س ال�صوتي ال�صمعي الب�صري 

�صيطلق اأ�صبوع الأن�صطة الثقافية.
الفر�س،  م��ن��ط��ق��ة  يف  ل��وك�����ص��م��ب��ورغ  ج���ن���اح  ي��ق��ع 

وي�صتلهم ت�صميمه الع�صري من �صريط موبيو�س، 
الذي اأ�صبح جمازاً للتعبري عن الغرابة والتكرار 
الدائري  القت�صاد  فكرة  مثل  متاًما  والتجديد، 
التي  للبيئة  وال�صديقة  ال��ن��ف��اي��ات  م��ن  اخل��ال��ي��ة 
يعر�صها، كما ي�صلط ال�صوء على الدولة من عدة 
اإىل  الثقايف، وو���ص��ول  تنوعها  ب��دءا من  ج��وان��ب، 
الف�صاء،  بتكنلوجيا  املتعلقة  املجالت  يف  بروزها 
الف�صاء  يف  وال��ت��ع��دي��ن  ال�صناعية  الأق��م��ار  مثل 
وغريها، كما يحتوي اجلناح على مزجلة هوائية 
امل�صاحات  م��ع  م���را، مت��ت��زج   21 ارت��ف��اع��ه��ا  يبلغ 
غابات  ت�صتح�صر  ال��ت��ي  واخل�����ص��ب��ي��ة  اخل�����ص��راء 

البالد اجلميلة.
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دعوة لتجربة ع�شاء افرتا�شي يقيمه اجلناح الفل�شطيني يف اإك�شبو 2020

تنظمه جمموعة بريد �الإمار�ت  بالتعاون مع جمعية �الإمار�ت لهو�ة �لطو�بع

املعر�س الدويل للطوابع -الإمارات 2022  توثيق لتاريخ الإمارات واإجنازاتها باإك�شبو 2020 دبي

طبقا للفعالية �لتي �حت�صنتها �صركة غارنييه يف �إك�صبو 2020 دبي..

تزايد اأعداد املوظفني املطالبني �شركاتهم باإجراء تغيريات حقيقية م�شتدامة

•• دبي– الفجر  

يطهو جناح فل�صطني جمموعة من املاأكولت املرتبطة 
الفرا�صي، حيث  البلد يف مطبخه  بتاريخ وح�صارة 
املاأكولت  اأ���ص��ه��ى  اإىل  ال��ت��ع��رف  اإم��ك��ان��ي��ة  ل��ل��زوار  يتيح 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ال���ل���ذي���ذة ب�����ص��ك��ل رق��م��ي ل��ك��ل ���ص��ن��ف من 

الأ�صناف املحلية ال�صهرية. 
وي�صطحب اجلناح الفل�صطيني زواره الذين يت�صمرون 
يف مقاعدهم حول طاولة طعام م�صممة على نحو بالغ 
الدقة يف ق�صم "طبق فل�صطيني" يف رحلة طهي اآ�صرة 
من النوع الرقمي، ُبغية تعريفهم باملاأكولت التقليدية 

التي يعود تاريخها اإىل مئات ال�صنني.
البتكار  ب��ني  طبق"  ع��ل��ى  "فل�صطني  م��ف��ه��وم  يجمع 
ال��ت��ق��ن��ي وب����ني ال��ق�����ص��ة امل����روّي����ة ع���ن اأك�����ل الأج������داد 
حت�صري  كيفية  ت�صور  ك��ب��رية  �صا�صة  م��ع  التقليدي، 
وفرن  تقليدية  اأواٍن  يف  وطهيها  التقليدية  امل��اأك��ولت 
حجري، فقبل النتهاء من اإعداد الطعام وطهيه ُتنقل 
"بنقرة زر لُت�صحب لالأ�صفل" اإىل و�صط املائدة، لُتقّدم 
ح�ص�س  يف  بالطعام  مليئة  اأط��ب��اق  �صمن  لل�صيوف 

فردية.
وع����اء حل�����ص��اء ال��ف��ري��ك��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ت��ت�����ص��اع��د منها 
الأخ������ربة، امل��ح�����ص��ر م���ن ن���وع م���ن احل��ن��ط��ة القدمية 

هو  كما  �صاخنة،  ُت��ق��دم  ال��ع��رب��ي،  ال��وط��ن  يف  املنت�صرة 
�صعبيا  امل��ع��روف  امل��ح��ّم��ر،  اأو  املُ�صّخن  طبق  م��ع  احل��ال 
ع��ب��ارة عن  وه���و  لفل�صطني،  ال��وط��ن��ي  ال��ط��ب��ق  ب��ا���ص��م 
توابل  من  وخليط  العطري  بال�صماق  مطبوخ  دج��اج 
الزعفران. اإ�صافة للرائحة ال�صهية املنبعثة عند قلب 
راأ�صا على عقب لتقدميها لل�صيوف،  املقلوبة  طنجرة 

وبعد عدة تقليبات ملزج �صراب ال�صكر احللو اأو القطر، 
جزء  الف��را���ص��ي  الطبق  على  يظهر  اأن  اإل  يفتاأ  م��ا 

مربع مقطوع ب�صكل مثايل من الكنافة النابل�صية.
وقال ر�صيل عمرو، م�صوؤول الت�صال الإعالمي بجناح 
فل�صطني: "اإن تقدمي الطعام للزوار هو جزءا ل يتجزاأ 
الفل�صطينية،  يافة  ال�صّ وح�صن  الأ�صيلة  الثقافة  من 

حيث اأن فكرة املطبخ الفرا�صي ُمنبثقة لإظهار �صكل 
الزوار  يكون  اأن  نريد  الفل�صطينية.  الطعام  ط��اول��ة 
روؤيتها  اأن يقت�صر  التجربة، بدل من  ج��زءا من هذه 
على ال�صا�صة فقط، ومن هنا جاءت فكرة تقدمي طبق 
مليء بالطعام الفرا�صي. فالطعام الذي يراه الزوار 
تقليدية  طعام  وجبة  عن  عبارة  هو  الفعالية  ه��ذه  يف 

حُت�صر يف البيت الفل�صطيني".
التي  الإف���ط���ار  مب���ائ���دة  احل����دث  "ن�صتهل  واأ�����ص����اف: 
تزخر بت�صكيلة متنوعة من اخليارات التي تتكون من 
من  واجل��ن  البي�س،  املناقي�س،  الفالفل،  الفطائر، 
الأطباق  جميع  ت�صتمل  الفل�صطينية.  نابل�س  مدينة 
على مكونات فل�صطينية اأ�صلية حملية. وقد ا�صتطاع 
اإىل  اجل��م��اه��ري  اج���ت���ذاب  فل�صطني(  )م����ذاق  م��ف��ه��وم 

اجلناح، وقد ا�صتمتع الزوار بهذا املعر�س التفاعلي".
قبل  ج��ائ��ع��ني  ي��ك��ون��وا  ال��ذي��ن مل  ال���زائ���رون  �صي�صعر 
و�صولهم اجلناح الفل�صطيني، بكل تاأكيد باجلوع بعد 
من  اأ�صلية  و�صفة   32 اكت�صاف  ميكنهم  حيث  ذل��ك، 
م�صح  اإج���راء  ط��ري��ق  ع��ن  وذل���ك  الفل�صطيني،  املطبخ 
للتحميل  ُمعّدة  ال�صريعة،  ال�صتجابة  لرموز  �صوئي 
مبا�صرة عرب الإنرنت باللغتني الإجنليزية والعربية، 
�صوب  بالتوجه  لأنف�صهم  العنان  اإط���الق  ميكنهم  اأو 

مطعم اجلناح لتذوق الطعم احلقيقي لالأطباق.

•• دبي- الفجر 

 - ل��ل��ط��واب��ع  ال������دويل  "املعر�س  ف��ع��ال��ي��ات  ت��ت��وا���ص��ل 
بريد  "جمموعة  تنظمه  ال���ذي   ،"2022 الإم�����ارات 
لهواة  الإم������ارات  "جمعية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  الإمارات" 
 2020 باإك�صبو  للمعار�س  دب��ي  مركز  يف  الطوابع"، 
دب����ي، وي��ج��م��ع ه���ذا احل����دث امل��م��ي��ز اأك����رث م���ن 175 
27 دول���ة م��ن ال�����ص��رق الأو����ص���ط واآ�صيا  ع��ار���ص��اً م��ن 
واأفريقيا واأوروبا واأمريكا واأوقيانو�صيا، بهدف ت�صليط 
وتوثيق  ر�صد  الربيدية يف  الطوابع  دور  على  ال�صوء 
 19 من  املعر�س  ي�صتمر  وتطورها.   الب�صرية  تاريخ 
اإىل 23 يناير اجلاري، وقد ا�صتقبل العديد من هواة 
جمع الطوابع والعمالت النقدية، واملهتمني باقتنائها 
الزوار  من  وا�صعا  اإقبال  �صهد  كما  تاريخها،  ودرا���ص��ة 
على امل�صاركة يف املنتديات والأن�صطة التي تنظم على 

هام�س هذا احلدث الفريد.
جل�صتني  تنظيم  للمعر�س  ال��ث��اين  ال��ي��وم  �صهد  حيث 
عبداهلل  م��ن��ه��ا  الأوىل  اجل��ل�����ص��ة  ت���راأ����س  تثقيفيتني، 
خوري، رئي�س جمعية الإمارات لهواة الطوابع، تناولت 
تاريخ الربيد يف دبي من عام 1909 اإىل عام 1948، 
التداول  اأ�صواق  ناق�س توما�س يوهان�صن، رئي�س  فيما 
وامل��ب��ي��ع��ات ل���دى ���ص��رك��ة اأب��وظ��ب��ي ل��ال���ص��ت��ث��م��ار، خالل 

ا�صُتلهمت  التي  والوقائع  الق�ص�س  الثانية،  اجلل�صة 
الطوابع الربيدية يف دبي بني عامي  اإ���ص��دارات  منها 
1963 و 1972، مبا يف ذلك طوابع اإمارات ال�صاحل 
اأقيمت  بينما   ،1970 ع���ام  ���ص��درت  ال��ت��ي  املت�صالح 
الثالث من  ال��ي��وم  اأم�����س اجلمعة، وه��و  اأول  اأول  ي��وم  
الطوابع  دور  ن��دوة ح��واري��ة مت��ح��ورت ح��ول  املعر�س، 

الربيدية يف تعزيز ال�صالم العاملي.
بفر�صة  الأط����ف����ال،  م���ن  امل��ع��ر���س  زوار  ي��ح��ظ��ى  ك��م��ا 
الف�صاء"،  اإىل  بريدية  "بطاقات  م��ب��ادرة  يف  امل�صاركة 
بال�صراكة  الإمارات"  بريد  "جمموعة  اأطلقتها  التي 
اأن�صاأتها  خا�صة  موؤ�ص�صة  وه��ي  امل�صتقبل"،  "نادي  مع 
للف�صاء" و"مركز  الإمارات  اأوريجني" و"وكالة  "بلو 
حممد بن را�صد للف�صاء" و"اأزور اأك�س"، بهدف اإتاحة 
بريدية  بطاقات  لم��ت��الك  ال�صغار  ل��ل��زوار  الفر�صة 
واإعادتها  وختمها  الف�صاء  اإىل  اإر�صالها  بعد  خا�صة 

اإليهم.
ال��رئ��ي�����س التنفيذي  وق���ال ع��ب��د اهلل حم��م��د الأ����ص���رم، 
الدويل  امل��ع��ر���س  "يعك�س  الإم�����ارات:  ب��ري��د  ملجموعة 
للطوابع - الإمارات 2022، التزامنا بت�صليط ال�صوء 
الب�صرية  تقدم  الربيدية يف  الطوابع  دور  اأهمية  على 
على مر ال�صنوات. وقد اأتاح لنا هذا احلدث ا�صتعرا�س 
تاريخ الربيد يف دولة الإمارات وتطور النظام الربيدي 

العاملي". 
افتتاح  منذ  كثيفاً  اإق��ب��اًل  "�صهدنا  الأ���ص��رم:  واأ���ص��اف 
املجتمع،  اأف��راد  من  وا�صعة  ا�صتجابة  ومل�صنا  املعر�س، 
لدعمهم  والم���ت���ن���ان  ال�����ص��ك��ر  ت��ق��دمي  اإل  ي�صعنا  ول 
الكرام  للمتحدثني  ال�صكر  توجيه  نود  كما  املتوا�صل. 

معلومات  وتقدمي  ومعارفهم  خرباتهم  م�صاركة  على 
التعاون  اإىل  ونتطلع  الطوابع.  ع��امل  يف  قيمة  وروؤى 
مع املزيد من هواة جمع الطوابع والعمالت املعدنية 
لهم من�صة  نوفر  اأن  وي�صعدنا  بالطوابع،  وال�صغوفني 

للتفاعل والتوا�صل".

•• دبي– الفجر

�صركاتهم  املوظفني مطالبني  الن�صطاء  اأع��داد  تتزايد 
مزاولتها  طريقة  على  م�صتدامة  ت��غ��ي��ريات  ب��اإج��راء 
لأعمالها، وفقا لعر�س تقدميي احت�صنه ترّيا – جناح 
�صركة  اإع��داد  دب��ي، من   2020 اإك�صبو  ال�صتدامة يف 
"هل  بعنوان  التجميل  جم��ال  يف  العمالقة  غارنييه 

ميكن اأن ي�صري جمال التجميل اأخ�صر؟".
ويف حني دعا العديد من اخلرباء اإىل اإجراء تغيريات 
جذرية �صاملة، قالت نادين زيداين، نا�صطة ال�صتدامة 
ت�صري يف اجتاه  الأم��ور  ترى  اإنها  واملدربة  وامل�صت�صارة 
املوظفني  ن�صاط  ت�صاعدي، مع منو  نحو  مغاير على 
يعتربونه  م��ا  ملناق�صة  امل��وظ��ف��ني  م��ن  امل��زي��د  واحت����اد 
م�صكلة  مثل  ال��ت��ج��اري��ة،  العمليات  ت��ع��ري  م�صكالت 

زيداين:  نادين  وقالت  اللدائنية.  النفايات  معاجلة 
التغيري،  هذا  اإجراء  يف  نرغب  اإننا  املوظفون  "يقول 
مبيزانية؟..  تزويدنا  ميكنِك  هل  دعمنا،  ميكنِك  هل 
بل  تنفيذيني،  روؤ�صاء  جمرد  ال�صتدامة  ق��ادة  يعد  مل 
ال��واق��ع يف جميع جنبات  اأر�����س  ه��م م���وج���ودون ع��ل��ى 
املنظومة". وقالت زيداين باأنها ت�صرع الآن يف امل�صي 
اإىل  التحدث  عرب  ال�صت�صارية  م�صروعاتها  يف  قدما 
قادة ال�صركة ب�صاأن املوظفني: "اإنهم يتوقعون مني اأن 
اأقول )كيف ميكننا قيا�س ب�صمتنا الكربونية؟( بينما 
اأقول )ل، �صن�صتهل الأمر مبوظفيك(، نظرا لكونهم 
ِع��م��اد الأم���ر، وق���ادة ال���ص��ت��دام��ة، والأ���ص��خ��ا���س الذين 

باإمكانهم دفع م�صرية العمل اإىل الأمام".
يف  ال�صتدامة  عمليات  رئي�س  �صتوري،  دينا  و���ص��ددت 
املوظفني  اإ���ص��راك  اأه��م��ي��ة  على  دب���ي،   2020 اإك�صبو 
م�صلطة  التجارية،  لالأعمال  امل�صتدامة  املمار�صات  يف 
 2020 اإك�صبو  اإن�����ص��اء  م�صاهمة  كيفية  على  ال�صوء 
دبي ملا ُيعرف با�صم "قبيلة" يف م�صاعدة فريقها على 
ال�صعور بامل�صاندة واملوؤازرة يف تنفيذ الروؤية امل�صتدامة 
عوامل  اأن  كيف  �صرد  يف  �صتوري  وم�صت  للفعالية.  
وال�صمولية  الإن�صاف  مت�صمنة  الجتماعي  التاأثري 
اأهمية عن التاأثري  والتنوع واإمكانية الو�صول ل تقل 
وقالت:  للمنظومة.  امل�صتدامة  ال��روؤي��ة  على  البيئي 
 ،2020 اإك�صبو  يف  العامالت  املوظفات  ن�صبة  "تبلغ 
رمي  معايل  وه��ي  �صيدة،  قيادة  حتت  امل��ائ��ة،  يف   51

الها�صمي وزيرة الدولة ل�صوؤون التعاون الدويل واملدير 
قبل  غارنييه،  ورّوج���ت  دبي".   2020 لإك�صبو  العام 
املناق�صة يف مدرج ترّيا، حلملتها على و�صائل التوا�صل 
مع  بالتعاون  لالأمام"،  خ�صراء  "خطوة  الجتماعي 
وهو  ت�صينج"،  ف��ور  "بال�صتيك  للتغيري  البال�صتيك 
الهند.  يف  املخلفات  جامعي  جمتمعات  يدعم  م�صروع 
التوا�صل  و���ص��ائ��ل  م�����ص��ت��خ��دم��ي  م���ن  ت��ط��ل��ب احل��م��ل��ة 
"خطوة خ�صراء  اإما م�صاركة ن�صر فيديو  الجتماعي 
اإجراء  على  ي�صجعهم  وال��ذي  غارنييه،  من  لالأمام" 
اأو  ال�صتدامة،  نحو  حياتهم  اأ�صلوب  يف  �صغري  تغيري 
اإنتاج وم�صاركة ن�صر فيديو خا�س بهم عن اخلطوة التي 
اتخذوها.   ويف املقابل، تعهدت غارنييه والبال�صتيك 
تدوير  باإعادة  معا،  ت�صينج"  فور  "بال�صتيك  للتغيري 
خم�س زجاجات بال�صتيكية لكل فيديو يتم م�صاركته، 
�صنعه  يتم  فيديو  لكل  بال�صتيكية  زج��اج��ات  وع�صر 
وم�صاركته على و�صائل التوا�صل الجتماعي. ومتكنت 
ت�صينج"،  فور  "بال�صتيك  للتغيري  البال�صتيك  من�صة 
5600 م�صتفيد  م�����ص��اع��دة  م��ن  امل���ب���ادرة،  ه���ذه  ع��رب 
املا�صي،  العام  الهند  يف  املخلفات  جامعي  من  مبا�صر 
حيث قدمت لهم الدعم الطبي واخلدمات التعليمية 
والإداري��ة. وقد اأطلقت غارنييه حملة تعليمية عاملية 
اأكتوبر  ن��ا���ص��ي��ون��ال ج��ي��وغ��راف��ي��ك، يف  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
على  �صخ�س  مليون   250 واإلهام  لت�صجيع   ،2021

تبني منط حياة اأكرث رفقاً بالبيئة.

معزوفات مو�صيقية متنوعة لنحو 15 فنانا هنديا معروفا

دبي  2020 اإك�شبو  يف  »هيت«  مهرجان  خالل  املتوا�شلة  الهندية  املو�شيقى  من  �شاعات   7
•• دبي– الفجر

"هيت"  مهرجان  من  الثانية  الن�صخة  دب��ي   2020 اإك�صبو  ا�صت�صاف 
اأكرب  وه��و  الأوىل،  ن�صخته  يف  �صاحقا  جن��اح��ا  حقق  وال���ذي  املو�صيقي، 
اليوبيل  م�صرح  على  وذل��ك  العامل،  يف  الهند  جنوب  ملو�صيقى  مهرجان 

و�صط ح�صور كثيف.
حيث  الهند،  يف  املو�صيقيني  اأ�صهر  من  جمموعة  املهرجان  يف  و�صاركت 
ب�����اأداء معزوفات  م��ت��وا���ص��ل��ة  ���ص��اع��ات   7 م���دى  ع��ل��ى  اجل��م��ه��ور  ا�صتمتع 

مو�صيقية متنوعة ومده�صة لنحو 15 فنانا هنديا معروفا.
واأدت �صوت�صيتا �صاتي�س اأغان عدة بلغات متنوعة، وهي فتاة يف ال�صاد�صة 
ا�صمها عناوين الأخبار وهي  ع�صر من عمرها من ولية كريل، ت�صّدر 
ابنة 12 عاما، عندما �صجلت رقما قيا�صيا جديدا يف مو�صوعة غيني�س 

بالغناء ب� 102 لغة خمتلفة.
ب��ن��غ��ال��ور ع��ل��ى م��و���ص��ي��ق��ى كارناتيك  واأ����ص���ف���ت جم��م��وع��ت��ان م��ق��ره��م��ا 
املغني  �صيفاراماكري�صنان،  هاري�س  قام  حيث  جديدة،  مل�صة  الكال�صيكية 
نكهة  مع  الكال�صيكية  الأغ���اين  بتقدمي  اأج���ام،  ال��روك  لفرقة  الرئي�س 
الروك، بينما اأبدعت فرقة تريلوك، وهي فرقة روك كارناتيك معا�صرة، 

بارجتالها.
اأما ثالثي فرقة "روك بيرب �صيزر�س" فاأبدع بعرو�س مو�صيقية رائعة، 
معزوفاتها  عرب  اجلمهور  حما�س  على   202 جام  فرقة  اأبقت  حني  يف 
احلرة املتدفقة، واأ�صعدت املغنية ال�صهرية اأريا دهايال اجلمهور بوجودها 
واأغانيها، خ�صو�صا اأغنيتها الأوىل واملنفردة التي حملت عنوان "تراي 

ماي �صيلف".
و�صارك يف احلفل املغني واملمثل �صيدارت مينون، من ولية كريل، مع 
يعد  ومينون  لغة،   12 ب���  غنت  وال��ت��ي  راداكري�صنان،  جيوت�صنا  املغنية 

املوؤ�ص�س امل�صارك لفرقة ثايكودام بريدج ال�صهرية.
واأبقى دي جي �صافيو، الرقم واح��د من ك��ريال، الأج��واء احلما�صية يف 
توزيعها من  اأع��اد  التي  الأغ��اين  اأ�صهر  بع�س  املكان، من خ��الل تقدمي 

اأفالم جنوب الهند وامل�صهد املو�صيقي الهندي.

اإقبال كبري  من اجلمهور على امل�شاركة يف الن�شخة 
الثانية من �شباق الرك�س يف اإك�شبو 2020 دبي

•• دبي– الفجر

اإك�صبو  اأرجاء موقع  3500 ريا�صي مبمار�صة ريا�صة الرك�س يف  ا�صتمتع 
"الرك�س  �صباق  الثانية من  الن�صخة  م�صاركتهم يف  وذلك خالل   ،2020
وال�صماء  امل�صم�صة  الأج����واء  حت��ت  اأقيمت  التي  دبي"،   2020 اإك�صبو  يف 
ال���زرق���اء ال�����ص��اف��ي��ة وم���ع ه��ب��وب ال��ن�����ص��م��ات ال���ب���اردة ال��ت��ي زادت م��ن متعة 
وحما�س امل�صاركني، الذين تنوعت فئاتهم وقدراتهم ما بني الأ�صر والهواة 
والعدائني املحرفني، حيث مت تنظيم هذه الفعالية بناء على النجاح الذي 
حققته الن�صخة الأوىل من ال�صباق، التي نظمها احلدث الدويل يف نوفمرب 

املا�صي.
الأعمار  م��ن خم��ت��ل��ف  مت�صابقني  م��ن  وا���ص��ع��ة  م�����ص��ارك��ة  ال�����ص��ب��اق  و���ص��ه��د 
��ع امل��دف��وع��ني يف ع��رب��ات الأط���ف���ال، بجانب  وال��ف��ئ��ات، مب��ا يف ذل���ك ال��ر���صَّ
الأطفال ال�صغار، والآباء والأجداد، الذين ارتدوا جميعا، قم�صانا بالألوان 
2020 دب��ي، يف دع��وة للوحدة  اإك�صبو  ال��وردي��ة والأرج��وان��ي��ة حتمل �صعار 

وال�صمولية. 
كيلومر،  و10  و5،   ،3 تبلغ  م�صافات  قطع  على  املت�صابقون،  وتناف�س 
ان��ط��الق��ا م��ن ج��ن��اح ق��ط��ر، وع��رب م�����ص��ارات �صباق متعرجة م���روا خاللها 
امل�صاركة، وذلك  الدول  اأجنحة  والعديد من  الثالثة،  املو�صوعات  باأجنحة 
قبل الو�صول اإىل خط النهاية يف حديقة اليوبيل، وا�صتمتع املت�صابقون بعد 
ذلك بح�صور حفل توزيع اجلوائز وتناول املرطبات املجانية، كما ح�صلوا 
جميعا على تذكرة جمانية من فئة تذكرة اليوم الواحد، لال�صتمتاع لبقية 
اليوم باملزيد من الفعاليات والأن�صطة التي تنت�صر يف اأرجاء موقع احلدث 
الحتفالية  بالأجواء  ال�صتمتاع  بفر�صة  اأي�صا  امل�صاركون  وحظي  ال��دويل، 
التي �صهدتها حديقة اليوبيل، ومل يعدم الكثريون منهم الطاقة للرق�س 

على اأنغام الإيقاعات ال�صاحرة التي قدمها من�ّصق الدي جي. 
 10 ب�صباق  رام��ول،  ماروي�س  الفليبيني،  فوز  باإعالن  ال�صباق  اختتم  وقد 
كيلومر رجال، اإذ متكن من اإكمال م�صافة ال�صباق  يف مدة زمنية قدرها 
28 دقيقة و50 ثانية، وبفارق دقيقتني كاملتني عن الفائز باملركز الثاين، 
دميدام،  ريت�صيل  الفليبينية،  احتلت  بينما  املغرب،  من  �صليماين  اإبراهيم 

املركز الأول يف �صباق 10 كيلومر �صيدات.
من  م�صاركني  اأم�����س  خ��الل  تنظيمها  مت  التي  ال��ث��الث  ال�صباقات  و�صمت 
كافة اخللفيات والفئات والثقافات والطوائف، يف م�صهد يربهن على القوة 

الفريدة التي متتلكها الريا�صة للتوحيد بني ال�صعوب والأفراد.
يناير   27 من  الفرة  يف  �صيقوم،  دب��ي   2020 اإك�صبو  اأن  الذكر  ويجدر 
الثامن  الأ�صبوع  وه��و  واللياقة،  ال�صحة  اأ�صبوع  بتنظيم  فرباير،   2 حتى 
من اأ�صابيع املو�صوعات ال� 10 �صمن برنامج الإن�صان وكوكب الأر�س التي 
"�صباق  ذل��ك تنظيم  انعقاده، ويلي  ال��دويل ط��وال ف��رة  ينظمها  احل��دث 
ترّيي فوك�س" للرك�س، املقرر تنظيمه يف 5 فرباير يف اإطار احتفاء احلدث 
الدويل باليوم العاملي لل�صرطان )الذي يوافق ال� 4 من فرباير(. كما �صيتم 
تنظيم "�صباق ال�صيدات" يف 12 مار�س، بينما تنطلق الن�صخة الثالثة من 

مار�س  26 دبي" يف   2020 اإك�صبو  يف  الرك�س  "�صباق 

راق�شة الفالمنغو العاملية مر�شيد�س دي 
كوردوبا حتط الرحال يف اإك�شبو 2020 دبي

•• دبي– الفجر

احت�صن م�صرح ميلينيوم يف اإك�صبو 2020 دبي عر�صاً فنياً لأ�صهر راق�صة 
فالمنغو يف العامل، مر�صيد�س رويز، امل�صهورة با�صم مر�صيد�س دي كوردوبا، 
التي قدمت اأروع ما �صممته من رق�صات الفالمنغو ال�صهرية التي جتمع 
بني الرق�س الإ�صباين الغجري والرق�س الأندل�صي امل�صتوحى من الثقافة 

العربية التي عمرت طوياًل يف اإ�صبانياً حالياً وبالد الأندل�س �صابقاً.
ول  معي  ل  "الوجود..  ال�صهري  عر�صها  ك��وردوب��ا،  دي  مر�صيد�س  وقدمت 
بدوين" يف هذا العر�س، حيث تلتقط مر�صيد�س �صوًرا يف خمتلف الوليات 
واآمالها،  وخماوفها  و�صراعاتها  ذكرياتها  عرب  خاللها  من  ت�صافر  التي 
وتعرب الراق�صة الإ�صبانية عن ذلك بالقول: "القتال مع ما اأنا عليه، مبا 
اأن يكون"، يف عملية قبول وم�صاحلة  �صيكون وما كان يجب  �صاأكون، مبا 

وحترير.
مر�صيد�س دي كوردوبا تنحدر من عائلة ا�صتهرت برق�صة الفالمنكو وكانت 
تعمل يف عامل الرق�س منذ اأن الرابعة من عمرها، ويف �صن ال�صاد�صة كانت 
وقد   ،"Montoyas y Tarantos" فيلم  يف  بالفعل  تعاونت  ق��د 
تلقت مر�صيد�س فنون الرق�س على يد الراق�صة ال�صهرية اآنا ماريا لوبيز.

يف �صن 17 عاما انتقلت مر�صيد�س اإىل املدر�صة الثانوية للفنون امل�صرحية 
للرق�س يف قرطبة حيث حت�صلت على درجات ممتازة، ثم انتقلت اإىل املعهد 
التابعة  الكال�صيكي  البايل  فرقة  اإىل  ان�صمت  حيث  اإ�صبيلية  يف  املو�صيقي 
الرق�س  �صاحات  بني  والتنقل  ال�صهرة  عامل  ذلك يف  بعد  لتنطلق  للمعهد 

العاملية.
وعلى م�صرح امليلينيوم اأبهرت مر�صيد�س، برفقة فرقتها املو�صيقية امل�صكلة 
ملو�صيقى  م�صاحبة  رائعة  فنية  برق�صات  النوعي  احل�صور   اأف��راد،   4 من 
واأروع  اأف�صل  تقدمي  يف  العازف  تفنن  التي  القيثار  اآل��ة  با�صتخدام  جميلة 
عن  املعربة  مر�صيد�س،  العاملية  الراق�صة  حركات  مع  املتنا�صقة،  الأحل��ان 

الرف�س للظلم وال�صطهاد.
فالمنكو هو نوع من املو�صيقى الإ�صبانية ظهر يف القرن 18، الذي يقوم 
املتاأثرة  اإ�صبانيا،  غجر  مو�صيقى  وه��ي  وال��رق�����س  املو�صيقى  اأ���ص��ا���س  على 
�صمال  يف  املو�صيقى  اأن���واع  بع�س  يف  تتجلى  والتي  الأندل�صية،  باملو�صيقى 

اإفريقيا، كال�صعبي اجلزائري والطرب الغرناطي.
باأ�صهر راق�صات الفالمنغو مثل ماريا  العاملي  املو�صيقى  ويحتفظ الراث 
باخو�س روثيو مولينا و�صارا بارا�س بالإ�صافة اإىل الراق�صة مر�صيد�س دي 

قرطبة.

خرباء يعيدون ت�شكيل منظومة التعلم 
ملرحلة ما بعد اجلائحة يف اإك�شبو 2020 دبي

•• دبي  – الفجر

الذي  للتعليم  ال��دويل  لليوم  دبي   2020 اإك�صبو  فعاليات  برنامج  يجمع 
ينعقد اليوم بتاريخ 24 يناير اجلاري، خرباء الربية، والطلبة، واملعلمني؛ 
النطاق  الوا�صع  التعليم بعد ال�صطراب  لإعادة ت�صكيل م�صتقبل منظومة 

الناجت عن جائحة فريو�س كورونا »كوفيد19-«. 
مدار  على  التعليم  قطاع  على  ط��راأت  التي  التغيريات  اليوم  هذا  ويتناول 
ال��ع��ام��ني امل��ا���ص��ي��ني، وي�صجع على ال��ت��ع��اون وت��ب��ادل اأف�����ص��ل امل��م��ار���ص��ات يف 
ميدان التعّليم يف ع�صر الرقمنة، وا�صتك�صاف البتكارات التي اأ�صفرت عن 
الإخالل مب�صار العملية التعليمية يف جميع اأنحاء العامل.  ويهدف احتفال 
اإك�صبو 2020 بهذا اليوم اإىل حتويل حلم التعليم لدى اجلميع اإىل واقع 
ملمو�س، والذي �صينطوي على ثالثة اأنواع من الفعاليات: رئي�صية مفتوحة 
للجمهور، ومتخ�ص�صة، وحلقة �صبابية، املراوحة بني ا�صتعرا�س التقنيات 
املتطورة، و�صول اإىل �صمان حتقيق مبداأ تكافوؤ الفر�س يف التعليم، وح�صد 
الرئي�صة على كلمة ترحيبية يلقيها  الفعاليات  الدولية. وت�صتمل  اجلهود 
معايل ح�صني بن اإبراهيم احلمادي، وزير الربية والتعليم، الذي يناق�س 
يف  يجري  كذلك  التعليم.  يف  احلالية  وال��ف��ر���س  والتحديات  الجت��اه��ات 
على  احلائزة  ث��ورب،  كي�صيا  بقيادة  نقا�صية  جل�صة  عقد  املحفل  ه��ذا  اإط��ار 
جائزة املعلم العاملية ملوؤ�ص�صة فاركي لعام 2021، مع الطالب واملدافع عن 
املتعلقة بوجهات  اآدم الرافعي؛ بغر�س تبادل ومناق�صة املعلومات  التغيري، 

نظر الطلبة وجتاربهم املكت�صبة خالل جائحة »كوفيد19-« وما بعدها.
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تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ حممد قمر ح�صني كبري احمد ، بنغالدي�س اجلن�صية واحمل 
بطاقة هوية رقم )784198335284729( ارغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته 
، بنغالدي�س اجلن�صية واحمل  100% لل�صيد/ �صيف ال�صالم حاجي عبدول خالق  البالغة 
بطاقة هوية رقم 784198948682574 يف الرخ�صة التجارية امل�صماة / مطعم اخليط 
 )786540( برقم  ال�صارقة  حكومة   - الإقت�صادية  التنمية  دائرة  من  وال�صادرة  الذهبي 

تغيري وكيل اخلدمات ، تنازل �صاحب الرخ�صة لخر.
 2013 ل�صنة   القانون الحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمالبن�س 
يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  
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اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - موؤ�ض�ضة اتفاق للتجارة ملالكها 
 GJ5758651 ضجاد احمد �ضليمي بن عبدالغفور اجلن�ضية باك�ضتان جواز �ضفر رقم�

حممد �ضيد عبداملجيد  
)جزئي(   جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0005276/ 

اإىل املحكوم عليه :  موؤ�ص�صة اتفاق للتجارة ملالكها �صجاد احمد �صليمي بن عبدالغفور اجلن�صية باك�صتان جواز �صفر 
رقم GJ5758651 حممد �صيد عبداملجيد  

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ ماريتامي افيي�صن العاملية - �س 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 31876.0 درهم

 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( باحل�صور امام املحكمة املذكورة  ويف 

حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ابراج العرب ملقاولت البناء - ذ م م   
اداء  اأمر   AJCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0002011/ 

اإىل املحكوم عليه : ابراج العرب ملقاولت البناء - ذ م م  - العنوان : اإمارة عجمان الرا�صدية 3 ا�صكيب تاور �صارع �صيخ 
را�صد بن حميد النعيمي الطابق الرابع مكتب رقم 404 هاتف 97167477039 فاك�س 97167471232 

بريد اإلكروين khalik@abrajalarab.ae مكاين 4557908644
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ �صركة كوين ميدل اي�صت - ذ م م    يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
احلكم  ان  ومبا   ، لذلك  املحدد  الر�صم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومبا 

املطلوب   تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 79623.0 درهم

 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( باحل�صور امام املحكمة املذكورة  ويف 

حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13450 بتاريخ 2022/1/24   
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - معاذ زيد �ضليمان احل�ضن  
اداء    امر   SHCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0005445/ 

اإىل املحكوم عليه : معاذ زيد �صليمان احل�صن  
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ ا�صرف حجازي حممد حجازى - اجلن�صية م�صري  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

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

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 37656 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           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13450 بتاريخ 2022/1/24   
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0009032 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �صمال القراين لركيب الملنيوم وميثلها حممد عبداهلل م�صطفى علي طايل 
ب�صفته مالك جمهول حمل الإقامة : اإمارة ال�صارقة منطقة الو�صطى البطائح �صارع ال�صارقة 

الذيد حمل رقم 3 ملك حممد �صعيد حممد بن نهلية الكتبي  
املطالبة مببلغ وقدره )10،000( درهم والفائدة القانونية بواقع %12 من تاريخ املطالبة 
املادة  القانون طبقا لحكام  بقوة  كفالة  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �صمول  التام،  ال�صداد  وحتى 
الر�صوم  بدفع  �صده  املتنازع  الزام  املدنية.  الإجراءات  قانون  من  اخلام�صة  الفقرة   229
اإدارة  2022/1/31 اأمام مكتب  وامل�صاريف ، واتعاب املحاماة.  انت مكلف باحل�صور بجل�صة 
الدعوى حمكمة ال�صارقة املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 
10( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/1/17 م.   
مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13450 بتاريخ 2022/1/24   
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0010303 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : را�صد ا�صماعيل حممد ا�صماعيل  
جمهول حمل الإقامة : ال�صارقة �صناعية 6 0522941692  

اعالن بالن�صر باللغتني العربية والجنبية 
بناء على طلب املدعي : حممد طالل انور حممد انور اوان 

قد رفعت الدعوى املذكورة اأعاله تطالبكم ب���� : املطالبة مببلغ وقدره 20000 درهم. الزام املدعي 
عليهم لدفع الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.  �صمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا لحكام املادة 
229 الفقرة )5( من قانون الإجراءات.  انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/2/1 اأمام مكتب 
الدعوى  رقم )مكتب مدير  - مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  ال�صارقة  الدعوى حمكمة  اإدارة 
رقم 2( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
الدعوى  للنظر يف  الن�صر وذلك  تاريخ  ايام من  امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة 

املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/1/19 م.
مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13450 بتاريخ 2022/1/24   
مذكرة اإعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0005396 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / املراعي لتنظيف املباين - العنوان : 9322044  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/9/21 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف 

الدعوى بالرقم اأعاله ل�صالح / موؤمن الرا�صد نوهو مياه   بالتايل :
حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري : 

بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ احد ع�صر الفا و�صتمائة وت�صعني 
درهم و 93 فل�صا )11690.93 درهما( والر�صوم وامل�صروفات املنا�صبة واعفاء 

املدعي من باقي الر�صوم ورف�س الدعوى فيما زاد على ذلك من طلبات. 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13450 بتاريخ 2022/1/24   
اعالن مدعي عليه بالن�ضر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0008726 اأمر اداء  
اىل املدعي عليه :  م�صنع املدار لالن�صاءات املعدنية ذ م م هيثم نبيل ابو احل�صن لبناين / 

اجلن�صية  نعلمكم بان املدعي �صركة م�صانع ال�صباغ الوطنية املحدودة 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 0.0 

لذا يجب عليكم احل�صور امام حمكمة ال�صارقة الإحتادية ، املحكمة الإبتدائية املدنية لتقدمي 
ما لديكم من دفاع وم�صتندات ، ويف حالة عدم ح�صوركم او ار�صال وكيل معتمد ينوب عنكم 
فاإن املحكمة �صتبا�صر الإجراءات القانونية يف غيابكم.  احلكم انه بتاريخ 2021/11/4 - بعد 
الطالع على الوراق : ناأمر بالزام املدعي عليها اأن يوؤديا للمدعية بالت�صامن فيما بينهما 
والزمتهما  فل�س  وع�صرون  واحد  ودرهم  ومائتان  الف  وخم�صون  وثمانية  مائتان   : مبلغ 
ال�صداد  متام  وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  من  اعتبارا  �صنويا   %5 بواقع  القانونية  بالفائدة 

والزمتهما بامل�صروفات. 
مركز �صعادة املتعاملني
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13450 بتاريخ 2022/1/24   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

 يف التنفيذ رقم 9619/2021/207 تنفيذ جتاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 1587/2021 جتاري جزئي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)345360.29 درهم( �صامال للر�صوم وامل�صاريف. 

طالب التنفيذ : �صركة امل�صرق الإ�صالمي للتمويل )م�صاهمة خا�صة(  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�صعيد - ديرة - دبي - �صارع طارق بن زياد - مبنى برج نوف - �صقة العا�صر / 1002 

- بجوار دائرة التنمية الإقت�صادية وميثله / خالد خليفة حممد �صيف حثبور  
املطلوب اإعالنه : 1 - ه�صام ذوقان حمزة - �صفته : منفذ �صده   

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 345360.29 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  

يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه 
تاريخ ن�صر هذا العالن.

رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13450 بتاريخ 2022/1/24   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

 يف التنفيذ رقم 9757/2021/207 تنفيذ جتاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2021/1757 جتاري جزئي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)267062.44 درهم( �صامال للر�صوم وامل�صاريف. 

طالب التنفيذ : بنك امل�صرق )�س م ع(
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�صعيد - ديرة - دبي - �صارع طابق بن زياد - مبنى برج نوف - �صقة العا�صر / 1002 

- بجوار دائرة التنمية الإقت�صادية وميثله / خالد خليفة حممد �صيف حثبور  
املطلوب اإعالنه : 1 - مهند عبدالرحمن عبدالقادر باج�صري - �صفته : منفذ �صده   

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 267062.44 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه 
تاريخ ن�صر هذا العالن.

رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13450 بتاريخ 2022/1/24   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

 يف التنفيذ رقم 9569/2021/207 تنفيذ جتاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  

، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره  2021/615 جتاري جزئي  مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 
)161111.41 درهم( �صامال للر�صوم وامل�صاريف. 
طالب التنفيذ : بنك امل�صرق )�صركة م�صاهمة عامة(  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�صعيد - ديرة - دبي - �صارع طارق بن زياد - مبنى برج نوف - �صقة العا�صر/ 1002 
- بجوار دائرة التنمية الإقت�صادية  

املطلوب اإعالنه : 1 - موهان راج اروموغام - �صفته : منفذ �صده   
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 161111.41 

درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه 

تاريخ ن�صر هذا العالن.

رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13450 بتاريخ 2022/1/24   70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
يف الدعوى رقم 9719/2021/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى 2021/3672 امر اداء بالزام املنفذ �صدهم ب�صداد مبلغ وقدره 

املحاماة.  واتعاب  وامل�صاريف  الر�صوم  �صامال  درهم   10892890.64
طالب التنفيذ : التجهيزات الطبية املتحدة )يونيمد( �س ذ م م  - عنوانه : اإمارة - ديرة - الق�صي�س ال�صناعية رقم - 
�صارع رقم - متفرع من �صارع الدوحة - بناية رقم  ملك املال للمقاولت - هاتف رقم .........  فاك�س رقم ........  مكاين 

رقم .......   وميثله : حبيب حممد �صريف عبداهلل املال  
املطلوب اإعالنهما : 1 - �صيدلية كري تات�س �س ذ م م  - �صفته : منفذ �صده

�صده  منفذ   : �صفته   - ملحم  علي  قي�س   -  2
م��و���ص��وع الإع�����الن : ق��د اأق����ام عليك��� ال���دع���وى ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اأع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وق���دره 
10892890.64 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �صاملة الر�صوم وامل�صاريف.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 

الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.

رئي�س ال�ضعبة

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13450 بتاريخ 2022/1/24   70353

يف  الدعوى رقم 2021/1054 جتاري م�ضارف جزئي - دبي 
املدعي / بنك دبي ال�صالمي )�صركة م�صاهمة عامة( - نور بنك )م�صاهمة عامة( �صابقا 

بوكالة املحامي / جابر را�صد ال�صالمي للمحاماة وال�صت�صارات القانونية  
املعلن اإليه/ املدعي عليه / عبدالبا�صط حممد مامي كوتي  

يف الدعوى رقم )2021/1054( جتاري م�صارف جزئي - دبي  
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم اخلمي�س 

املوافق 2022/1/27 يف متام ال�صاعة الثالثة والن�صف ع�صرا لعقد الإجتماع الأول للخربة عن بعد وميكنكم 
expert@alsharid.com التوا�صل معنا لتزويدكم برابط الإجتماع على العناوين التالية

تليفون : 042555155
لذا يطلب ح�صوركم او من ميثلكم قانونا حل�صور الجتماع املذكور مع اإر�صال كافة امل�صتندات املتعلقة بالدعوى 

، وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�صاأن اية ا�صتف�صارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�صتالم 
امل�صتندات والتعقيب عليها. 

اخلبري / �ضعيد ال�ضارد الفال�ضي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133

رقم القيد بوزارة العدل 449 

 دعوة حل�ضور
   الجتماع الأول للخربة

70197

العدد 13450 بتاريخ 2022/1/24   
 اعالن بالن�ضر

   72/2021/328 ا�ضتئناف تنفيذ عقاري  
مذكرة اإعالن بالن�صر )اإ�صتئناف(

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل امل�صتاأنف �صده /1- بريل دبي - منطقة حرة - ذ م م   

جمهول حمل القامة
مبا ان امل�صتاأنف / نورولن بيك�صينوف  

ا�صتئناف القرار ال�صادر 1/11/2021 والر�صوم وامل�صاريف والتعاب. 
وحددت لها جل�صه يوم الربعاء املوافق 2022/1/26 ال�صاعة 5.30 م�صاءا بقاعة 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه  بعد  عن  التقا�صي 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
70197 العدد 13450 بتاريخ 2022/1/24   

مذكرة اإعالن بالن�ضر )اإ�ضتئناف(
 يف الإ�ضتئناف رقم 48/2022/305 ا�ضتئناف جتاري   

املنظورة يف : دائرة الإ�صتئناف التجارية الثالثة رقم 87   
1419/2021 جت���اري ج��زئ��ي وال�����ص��ادر بجل�صة  اإ���ص��ت��ئ��ن��اف احل��ك��م ال�����ص��ادر يف ال��دع��وى رق���م  م��و���ص��وع ال��دع��وى : 
09/12/2021 �صدر احلكم امل�صتاأنف عليه ومنطوقه : حكمت املحكمة ح�صوريا ومبثابة احل�صوري للمدعي عليها 

الثانية برف�س الدعوى والزمت املدعية امل�صاريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
م�صتاأنف  : تورك كومودوتيز برايفت ليمتد

عنوانه : خارج الدولة وحملها املختار : اإمارة دبي - �صارع ال�صيخ زايد - اخلليج التجاري - �صنجل بيزن�س تاور - طابق 
رقم )39( - مكتب رقم )3902( هاتف رقم 043804141  وميثله : ح�صن عبدالرحمن ح�صن عبداهلل  

املطلوب اإعالنه : 1 - دامفو اإنرنا�صيونال للخدمات املالحية �س ذ م م - �صفته : م�صتاأنف �صده   
قد ا�صتاأنف القرار / احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2021/1419 جتاري جزئي. 

وحددت لها جل�صه يوم الربعاء املوافق 2022/2/23 ال�صاعة 10.00 �صباحا بقاعة التقا�صي عن بعد وعليه يقت�صي 
ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70408 العدد 13450 بتاريخ 2022/1/24   

اعالن بالن�ضر 
يف الدعوى رقم 37/2022/38 جتاري م�ضارف جزئي  

املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى الرابعة رقم 403  
الفا  وخم�صون  وت�صعة  وثالثمائة  مليونا  فقط  درهم   1.359.584.62( مببلغ  مالية  مطالبة   : الدعوى  مو�صوع 

وخم�صمائة واربعة وثمانون درهما واثنان و�صتون فل�صا( ور�صوم وم�صاريف اتعاب حماماة. 
املدعى : بنك دبي الإ�صالمي )�صركة م�صاهمة عامة( نور بنك )م�صاهمة عامة( �صابقا  

العقارية - فاك�س رقم  اإعمار  801 ملك  زاي��د - مكتب رق��م  ال�صيخ  دب��ي - بردبي - �صارع  اإم��ارة  الإم���ارات -  عنوانه : 
"043653265 تليفون : 044268888 - �س ب 8822 - بوكالة املحاميني / جابر ال�صالمي واحمد ال�صالمي 
املطلوب اإعالنهما 1 - اخلطوط الأربعة لل�صناعات )�س ذ م م( - �صفته : مدعى عليه 2 - �صرييل كايتا فالبيل جوهن - 
�صفته : مدعى عليه.  مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�صوعها  مطالبة مالية مببلغ )1.359.584.62 
ور�صوم  فل�صا(  و�صتون  واثنان  درهما  وثمانون  واربعة  الفا وخم�صمائة  وت�صعة وخم�صون  درهم فقط مليونا وثالثمائة 
قاعة  �صباحا يف   9.00 ال�صاعة   2022/1/26 املوافق  الربعاء  يوم  لها جل�صة  وح��ددت  اتعاب حماماة.   وم�صاريف 
التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.

رئي�س ال�ضعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70197

العدد 13450 بتاريخ 2022/1/24   
انذار قانوين بالن�ضر

رقم )2022/143(
املن�ذرة : اأيه جي ئي �صتيل

املنذر اإليهما : 1- ليلى حممد نور - اإماراتية اجلن�صية - مالكة )رد �صويل للم�صاعد وال�صالمل- 
موؤ�ص�صة فردية(  2- راج كومار مادهافان راكابان مادهافان - هندي اجلن�صية

)جمهويل حمل الإقامة(
ل��ه��ا مبلغا قدره  ت���وؤدي���ا  ب����اأن  اإل��ي��ه��م��ا وتكلفهما  امل��ن��ذر   - امل���ن���ذرة  ت��ن��ذر  الإن������ذار  ه���ذا  مب��وج��ب 
اإماراتي )مائة األف و�صبعمائة و اأربعة وت�صعون درهما اإماراتياً وثمانون  درهم   100،794،80
اأيام من تاريخ هذا الإع��الن واإل �صيلجئ املنذر اإىل الق�صاء املخت�س  فل�صا( خالل خم�صة )5( 
املذكور كامال  الدين  بدفع مبلغ  واإلزامكم  الالزمة �صدكم  القانونية  الإج��راءات  كافة  لتخاذ 
ال�صداد  مت��ام  ولغاية  القانونية  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن  �صنوياً   %5 بن�صبة  التاأخريية  وال��ف��ائ��دة 
بالإ�صافة اإىل التعوي�س املنا�صب عن ال�صرر املعنوي واملادي الذي حلق به ب�صبب عدم �صدادكم 

هذا املبلغ يف تاريخ ال�صتحقاق والر�صوم وامل�صاريف واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70459 العدد 13450 بتاريخ 2022/1/24   
الإعالن بالن�ضر

رقم )2021/9654(
املنذر / �صلطان خليفة �صلطان احلبتور 

املنذر اليه / جالل حممد مليباري للتجارة العامة - �س ذ م م 
املو�صوع / طلب اإعالن بالن�صر يف اإنذار عديل رقم )2021/1/245186( 
موؤ�ص�صات  واي  واملياه  للكهرباء  ذمة  ب��راءة  وا�صدار  بالت�صوية  اليه  املنذر  ينذر 
اخرى وت�صليم العني املوؤجرة مع ا�صالح ما قد يكون حلق بها من �صرر وتلف 
وذلك خالل مدة اق�صاها 10 يوما من تاريخ الإنذار العديل مع حتميل املنذر 

اليه بكافة الر�صوم وم�صاريف التقا�صي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13450 بتاريخ 2022/1/24   
اعالن اأمر اأداء بالن�ضر

يف الدعوى رقم 6839/2021/60 امر اداء  
املنظورة يف : اوامر الأداء واإنفاذ العقود التجارية رقم 203  

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املطلوب �صده بان يوؤدي للطالبة مبلغ وقدره 2،753،400 درهم )مليوين و�صبعمائة 
ثالثة وخم�صون الف واربعمائة درهم( مع الزام املطلوب �صده بالفائدة القانونية من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى 
ال�صداد التام بواقع 12% والر�صوم وامل�صروفات وكافة ر�صوم الرجمة ومقابل اتعاب املحاماة ، �صمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة.  املدعى : داماك هومز - �س ذ م م  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي 
- �صارع مر�صى درايف - وي�صت بريي تاور 1 الطابق 19 - مكتب 1901 - 1909 - وميثله :  احمد علي �صالح نا�صر 
املازمي   املطلوب اإعالنه : دوري لباكي - �صفته : مدعى عليه.  مو�صوع الإعالن : طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء فقد قررت 
 2،753،400 يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره  بان  املدعي عليه  بالزام   2021/12/10 بتاريخ  الإبتدائية  حمكمة دبي 
درهم )مليوين و�صبعمائة ثالثة وخم�صون الف واربعمائة درهم( والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ ال�صتحقاق 
وحتى متام ال�صداد ، مع الزامه بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ 1000 درهم مقابل اتعاب املحاماة. ورف�صت النفاذ املعجل. 

ولكم احلق يف اإ�صتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن.

رئي�س ال�ضعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70197 العدد 13450 بتاريخ 2022/1/24   
اعالن اأمر اأداء بالن�ضر

يف الدعوى رقم 7944/2021/60 امر اداء  
املنظورة يف : اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203  

درهم  145000 ب�����ص��داد مبلغ  امل��دع��ي عليه  ب��ال��زام  الم���ر  ب��اإ���ص��دار  املطالبة   : ال��دع��وى   م��و���ص��وع 
والر�صوم وامل�صاريف. 

املدعى : احمد حممد د�صتي - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي  
وميثله : يو�صف ح�صني حممد �صالح ال�صهالوي  

املطلوب اإعالنه : 1 - فالكون ويلث لال�صتثمارات - �س ذ م م - �صفته : مدعى عليه 
مو�صوع الإعالن : طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ 2022/1/4 
الف درهم  145،000 درهم )مائة وخم�س واربعون  توؤدي للمدعي مبلغ  بان  املدعي عليها  بالزام 
يف  احل��ق  ولكم  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م   500 ومبلغ  وامل�صاريف  بالر�صوم  والزامها  اإم��ارات��ي( 

اإ�صتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70545 العدد 13450 بتاريخ 2022/1/24   
اعالن حكم بالن�ضر 

يف  الدعوى 1033/2021/38 جتاري م�ضارف جزئي  
املنظورة يف : دائرة امل�صارف اجلزئية رقم 249 

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )38387.47 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة %5 من 2020/12/8 وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.   

املدعي  : اميك�س )ال�صرق الو�صط( �س م ب )م( الإمارات  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �صارع الفلك - مبنى ميديا وان تاور - �صقة 27  

وميثله : علي ا�صماعيل ابراهيم اجلرمن  
املطلوب اإعالنه : 1 - اأرون غاندي دوراين �صرينيفا�صان - �صفته : مدعي عليه 

مو�صوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2022/1/12 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�صالح 
/ اميك�س )ال�صرق الو�صط( �س م ب )م( الإمارات الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 38.387.47 درهم والفائدة 
%5 من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام ، والزمته الر�صوم وامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما 
مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13450 بتاريخ 2022/1/24   

اعالن حكم بالن�ضر 
يف  الدعوى 954/2021/38 جتاري م�ضارف جزئي 

املنظورة يف : دائرة امل�صارف اجلزئية الثانية رقم 256      
مو�صوع الدعوى : نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة حتديد اأقرب جل�صة واعالن املدعي عليه بها ، واحلكم بعد الثبوت بالزامه بان 
يوؤدي للبنك املدعى مبلغ وقدره 2،243،439/09 درهم )مليونان ومائتان وثالثة واربعون الفا واربعمائة وت�صعة وثالثون درهما 
 وت�صعة فلو�س( والفائدة بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد مع الزامه بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي  : بنك الإمارات دبي الوطني - �س م ع  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �صارع بني يا�س - بجوار غرفة جتارة و�صناعة دبي - 

هاتف رقم 04/3874225 موبايل رقم 055/7016552 - رقم مكاين )3113783794(  
وميثله : حممد عبدامللك م�صطفى اأهلي

املطلوب اإعالنه : 1 - حممد منري يا�صر ادري�س - �صفته : مدعي عليه
مو�صوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2022/1/5 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�صالح / بنك 
2،243،439.90 درهم )مليونان ومائتان  ال��زام املدعي عليه بان ي��وؤدي للمدعي مبلغ وق��دره  الإم��ارات دبي الوطني ���س.م.ع 
وثالثة واربعون الفا واربعمائة وت�صعة وثالثون درهما وت�صعة فل�س( والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�صائية 
احلا�صل يف 2021/11/28 وحتى ال�صداد التام وبالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة 
احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13450 بتاريخ 2022/1/24   
اعالن بالن�ضر 

 18/2021/1405 عقاري جزئي 
تفا�صيل �الإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه :1- ناري�س لخمي�صاند ا�صراين 2- هيكتور للو�صاطة العقارية ،
الإقامة  حمل  جمهول   - ايلي�س  ماتهيو  بيتري   -3
مبا ان املدعي : ح�صة بنت قا�صم بن عثمان الق�صبي

وميثله : عدي تقي هادي القزويني  
 78867( وق��دره  مببلغ  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها   الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة و الفائدة 9% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد 
التام. وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 2022/1/27 ال�صاعة 8.30 �صباحا يف قاعة 
التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13450 بتاريخ 2022/1/24   

MOJAU_2022- 0045208 رقم املعاملة
اإخطار عديل 

املخط�ر : حممد احمد عبيد - اماراتي اجلن�صية - العن�وان : ال�صارقة الربا�صي منزل 
هاتف رقم : )0502121440(  - للهوية  المارات  هيئة  مقابل   188

املخطر اإليه : خالد عبد العزيز خمي�س حميده - م�صري اجلن�صية
العنوان : ال�صارقة الذيد ال�صارع العام طريق و�صاح بالقرب من تطوير خلدمة رجال 

العمال الطابق الول - هاتف رقم : 0503623153
لذلك ، نخطركم عن طريق الكاتب العدل بانه مت تغيري التوقيع املعتمد لدى البنوك 
دخل دولة الم��ارات العربية ، ل�صركة / ال�صواقي للنقليات العامة ال�صادرة من دائرة 
توقيع  حذف  مت  حيث  ال�صارقة برقم رخ�صة )749679(،  التنمية القت�صادية يف 
ال�صيد/ خالد عبد العزيز حميده - م�صري اجلن�صية، واعتماد توقيع ال�صيد/حممد 

احمد عبيد - اماراتي اجلن�صية فقط ل غري، 
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�ضوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات )ال�ضارقة(   
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�لبارد  �ملاء  �لتناوب بني  �أن �ال�صتحمام عن طريق  وجدت در��صة 
و�ل�صاخن قد يوفر فو�ئد �صحية هامة للج�صم.

يف  بانتظام  ي�صاركون  �لذين  �ل�صباب  �أن  �إىل  �لنتائج  وت�صري 
�ل�صباحة �ل�صتوية �ال�صكندنافية، �لتي جتمع بني �لغط�س 
�ل�صاخنة،  �ل�صاونا  وجل�صات  �لبارد  �ملاء  يف  �لق�صري 
�حل��ر�رة  درج���ات  م��ع  �لتكيف  الأج�صامهم  ميكن 

�لق�صوى.

الدمناركية،  ال����درا�����ص����ة  وت���و����ص���ح 
جملة  يف  اأكتوبر   11 يف  ُن�صرت  التي 
 ،Cell Reports Medicine
روتيني  ب�صكل  الغط�س  اأو  ال�صباحة  اأن 
يف املاء البارد مع جل�صات ال�صاونا ال�صاخنة 
البنية،  ال��ده��ون  ي��وؤث��ر على كيفية ح��رق  ق��د 
الدهنية  الأن�����ص��ج��ة  ب��ا���ص��م  اأي�����ص��ا  وامل��ع��روف��ة 

البنية )BAT(، للطاقة وتنتج احلرارة.
وُتعرف الدهون البنية، اأو الأن�صجة الدهنية 
اجل�صم  ده��ون  من  خا�س  ن��وع  باأنها  البنية، 
وتنتج  ت���ربد.  عندما  )تن�صط(  تعمل  ال��ت��ي 
الدهون البنية احلرارة لت�صاعد يف احلفاظ 
الظروف  يف  اجل�����ص��م  ح������رارة  درج�����ة  ع��ل��ى 

اجلوية الباردة.
وت��ق��ول ك��ب��رية م��وؤل��ف��ي ال��درا���ص��ة كاميال 
"ال�صباحة  كوبنهاغن:  جامعة  م��ن  �صيل 
التي  املنتظمة  ال���ص��ك��ن��دن��اف��ي��ة  ال�����ص��ت��وي��ة 
وال�صاونا  ال����ب����ارد  ال��غ��ط�����س  ب���ني  جت��م��ع 
فريدة  ا�صراتيجية  تكون  قد  ال�صاخنة 
يوؤدي  قد  ما  الطاقة،  ا�صتهالك  ل��زي��ادة 
اإىل فقدان الوزن اإذا اأمكن جتنب الزيادة 

التعوي�صية يف تناول الطعام".
كانت  اإذا  م��ا  وزم���الوؤه���ا  �صيل  وفح�صت 
املمار�صة ال�صكندنافية لل�صباحة ال�صتوية 
مرتبطة بالتغريات يف درجة حرارة اجل�صم، 
ما يوؤدي اإىل التاأقلم مع التحديات الباردة 
يف  الختالفات  عن  بحثوا  كما  وال�صاخنة. 
يف  لدورها  نظرا  البنية،  الدهنية  الأن�صجة 
للبيئات  للتعر�س  ا�صتجابة  احل����رارة  اإن��ت��اج 

الباردة.
�صوزانا  ال��درا���ص��ة،  يف  الأوىل  امل��وؤل��ف��ة  وق��ام��ت 
�صوبريغ من جامعة كوبنهاغن، بتجنيد ثمانية 
ف�صل  يف  اخل���ربة  ذوي  ال�����ص��ب��ان  ال�صباحني  م��ن 
اأو  ال�صباحة  على  تناوبوا  الذين  ال�صتاء، 
الغط�س يف املاء البارد مع جل�صات 
اأ�صبوع  ك��ل  ال�صاخنة  ال�صاونا 

ملدة عامني على الأقل.
جمموعة  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة 
اأخرى من ثمانية م�صاركني 

كانوا يدخلون فقط لل�صاونا، مع الأخذ يف العتبار باأنه ومل يكن لديهم 
تاريخ مع ال�صباحة ال�صتوية.

بارد  م��اء  اأيديهم يف  اإح��دى  امل�صاركون  الأول��ي��ة، غمر  الخ��ت��ب��ارات  ويف 
ملدة ثالث دقائق. وبينما ا�صتجابت املجموعتان للتعر�س للربد، اأظهر 
النب�س و�صغط  اأق��ل يف  زي���ادة  م��ع  ال���ربد،  ع��الم��ات حتمل  ال�صباحون 

الدم.
تكيف  اإىل  ي�صري  م��ا  للجلد،  اأع��ل��ى  ح���رارة  درج��ة  اأي�صا  لديهم  وك��ان��ت 

حمتمل مع التعر�س املتكرر لل�صاونا.
الباحثون نظاما قابال للتعديل يتكون من  ا�صتخدم  اآخ��ر،  ويف اختبار 
امل�صاركني  ج�صم  ح��رارة  درج��ة  يف  للتحكم  باملاء  مملوءتني  بطانيتني 
حرارة  درج��ة  يف  اأعلى  زي��ادة  اأي�صا  ال�صباحون  اأظهر  وهنا،  وخف�صها. 

اجللد ا�صتجابة للتربيد.
لدى  البنية  الدهنية  الأن�صجة  تن�صيط  ذل��ك  بعد  الباحثون  وق��ا���س 

امل�صاركني، حيث تعر�صوا لدرجة حرارة مريحة.
فقط  لل�صاونا  اخلا�صعون  امل�صاركون  اأظ��ه��ر  ال�صباحني،  عك�س  وعلى 
امت�صا�س  من  يت�صح  كما  ن�صطة،  بنية  دهنية  اأن�صجة  على  عالمات 
الدهنية  الأن�صجة  اأن  فكرة  تدعم  "النتائج  �صيل:  اجللوكوز.وتقول 
ال�صباب.  لدى  مريحة  حالة  اإىل  اجل�صم  ح��رارة  درج��ة  ت�صبط  البنية 
ومع ذلك، كان اكت�صافا مفاجئا اأن ال�صباحني مل يكن لديهم اأي ن�صاط 

على الإطالق لهذه الأن�صجة عند تعر�صهم لدرجات حرارة مريحة".
كال  يف  البنية  الدهنية  الأن�صجة  ن�صاط  زاد  ل��ل��ربد،  التعر�س  وع��ن��د 
اأو  للحرارة،  بكثري  اأعلى  اإنتاجا  اأظهروا  ال�صباحني  لكن  املجموعتني. 

اإنفاقا للطاقة، ا�صتجابة لدرجات احلرارة املنخف�صة.
اأك����رث من  ح���راري���ة  ���ص��ع��رات  ي��ح��رق��ون  "ال�صباحون  ���ص��ي��ل:  وت��و���ص��ح 
الأ�صخا�س اخلا�صعني لل�صاونا فقط اأثناء التربيد، ورمبا يرجع ذلك 

جزئيا اإىل زيادة اإنتاج احلرارة".
اإليها،  التي تو�صلوا  النتائج  اأن هناك قيودا على  اإىل  الباحثون  واأ�صار 
الإن��اث، وعدم  امل�صاركات  العينة ال�صغري للدرا�صة، وغياب  بينها حجم 
املبا�صر  ال��ت��اأث��ري  ح���ول  �صببية  ا�صتنتاجات  ا�صتخال�س  ع��ل��ى  ال��ق��درة 
لل�صباحة ال�صتوية ال�صكندنافية على تنظيم درجة احلرارة اأو الأن�صجة 

الدهنية البنية.
اآثار �صحية مهمة، بالنظر اإىل اأن ن�صاط  ومع ذلك، قد يكون للنتائج 
باأمرا�س  الإ�صابة  خطر  بانخفا�س  يرتبط  البنية  الدهنية  الأن�صجة 

التمثيل الغذائي.
املحتملة  الآث��ار  لتقييم  الباحثون  يخطط  امل�صتقبلية،  الدرا�صات  ويف 
لل�صباحة ال�صتوية على �صحة التمثيل الغذائي لدى امل�صاركني الذين 
اأي�صا يف فح�س الآليات اجلزيئية  ال��وزن. ويرغبون  يعانون من زيادة 
الكامنة وراء تن�صيط الدهون البنية، وكيف تتوا�صل الدهون البنية مع 

الدماغ لتنظيم �صلوك التغذية.

درا�شة تقدم طريقة لال�شتحمام قد 
ت�شاعد على حرق الدهون 

�لنوم على ظهرك
م�صتقيم  و���ص��ع  يف  اجل��ل��و���س  اأو  ال���وق���وف  ي�����ص��ع 
الفقري  عمودك  على  اإ�صافيا  �صغطا  اليوم  طوال 
راحة  ي��وف��ر  ظ��ه��رك  على  ال��ن��وم  لكن  ومفا�صلك، 
اآريا  الدكتورة  بح�صب  امل�صتمر،  اجلاذبية  �صد  من 
العمود  ج��راح��ة  ق�صم  ورئي�صة  اأ���ص��ت��اذة  �صامي،  اإن 
ال��ف��ق��ري يف ك��ل��ي��ة دي��ف��ي��د ج��ي��ف��ن ل��ل��ط��ب بجامعة 

كاليفورنيا يف لو�س اأجنلو�س.
اأقرا�س  على  ال�صغط  يخفف  ال�صتلقاء  اأن  كما 
الذين  للمر�صى  رائ��ع  اأم��ر  وه��و  الفقري،  العمود 
ع��ان��ت ف��ق��رات��ه��م م��ن اه����راء ومت���زق م��ث��ل اأولئك 

الذين يعانون من مر�س القر�س التنك�صي. لهذا 
اأف�صل  اأن  على  اخل��رباء  العديد من  يتفق  ال�صبب 
على  ه��و  ال��ع��ادي  للبالغني  بالن�صبة  للنوم  و���ص��ع 
اآثار  اأي�صا  الظهر  على  ال��ن��وم  يبطل  الظهر.وقد 
النحناء لالأمام على املكتب طوال اليوم عن طريق 

فتح الكتفني وال�صدر.

�لنوم على جانبك
ق����د ي���ك���ون ال����ن����وم ع���ل���ى اأح������د اجل���ان���ب���ني مريحا 
تعاين  اإذا كنت  يكون مفيدا  اأن  للكثريين، وميكن 

من حالت طبية معينة، مثل:

اإن هناك دليال  - حم�س الرجت��اع: تقول �صرييل 
اأن يقلل  اأن النوم على اجلانب الأي�صر ميكن  على 
ارت��داد احلم�س،  والأمعاء مثل  املعدة  من م�صاكل 
رمبا لأن ع�صلة املريء العا�صرة، التي تف�صل بني 
املعدة واملريء ومتنع ارتداد احلم�س عند اإغالقها، 

حيث تكون قادرة على ال�صرخاء اأكرث.
الذين  لأول���ئ���ك  بالن�صبة  ال��ظ��ه��ر:  اآلم  ب��ع�����س   -
يعانون من اآلم الظهر التي تتفاقم ب�صبب امل�صي اأو 
اأحد اجلانبني  الوقوف، تقرح �صرييل النوم على 
يف  للم�صاعدة  ال�صدر  ب��اجت��اه  الركبة  و�صع  م��ع 

تخفيف �الأمل.

اأ���ص��ف��ل ال��ظ��ه��ر: وه���ي ح��ال��ة ���ص��ائ��ع��ة مع  - ت�صيق 
مبزيد  ي�صعرون  النا�س  جتعل  العمر،  يف  التقدم 
من الراحة عند النحناء لالأمام قليال. وقد يكون 
النوم على اجلنب لدى هوؤلء الأ�صخا�س الختيار 

الأف�صل لأن ظهورهم ل متتد بهذه الطريقة.
اأن تنام على  امل���راأة احل��ام��ل  - احل��م��ل: يجب على 
جانبها، خا�صة بعد اأربعة اأ�صهر من احلمل. وهذا 
اأع�صاء  على  ال�صغط  ميكنه  النامي  الطفل  لأن 
يوؤدي  قد  ذل��ك،  والقلب.ومع  الرئتني  مثل  مهمة 
النوم اجلانبي اإىل ال�صعور بعدم الراحة يف املفا�صل 
والعمود الفقري بالن�صبة للبع�س. واإذا كنت تعاين 
اجلراب،  التهاب  مثل  بالورك  متعلقة  م�صكلة  من 
الذي يت�صبب يف تهيج الأكيا�س التي ت�صند الأوتار 
والعظام، فقد يوؤدي النوم على اجلانب اإىل تفاقم 

الأمل.

�لنوم على معدتك
ق��د ي��رغ��ب اأول��ئ��ك ال��ذي��ن ي��ن��ام��ون ع��ل��ى بطونهم 
ي��وؤدي هذا  اإع���ادة النظر يف ه��ذه الطريقة. ول  يف 
يجرب  اإن��ه  بل  فح�صب،  رقبتك  اإط��ال��ة  اإىل  الو�صع 
راأ�صك اأي�صا على اللتفاف، ما قد يوؤدي اإىل م�صاكل 
يف الرقبة، ولذلك يو�صي اخلرباء بالتم�صك بالنوم 

على اجلانب اأو الظهر.
ومع ذلك، اإذا وجدت اأن النوم على معدتك مريحا، 
اإج���راوؤه لتقليل  ف��اإن هناك تعديال واح��دا ميكنك 
خماطر اآلم الرقبة اأو الإ�صابة، وهو و�صع و�صادة 
اأ�صفل الركبة على اجلانب الذي تواجهه. و�صيوؤدي 
م��ا يخفف  اإىل ج��ان��ب واح����د،  اإم��ال��ت��ك  اإىل  ذل���ك 

ال�صغط على الرقبة.

ما هو الو�شع الأف�شل للنوم وفقا للخرباء؟
يعد �حل�صول على نوم جيد �أمر� بالغ �الأهمية لل�صحة �لعامة، حيث ي�صاعدنا، على �صبيل �ملثال، يف �إ�صالح �لع�صالت وتقوية �لذ�كرة.

�أو  �أو �ل�صمنة  �أ�صباب خمتلفة، بينها �لنوم يف و�صع خاطئ، خطر متز�يد على �حتمال تطوير حاالت مثل مر�س قلبي  ولذلك، قد يكون للنوم �ل�صيئ، �لناجت عن 
�اللتهابات.

ولهذ�، �صيكون من �ملهم �لتاأكد من �أنك تنام يف �لو�صع �ل�صحيح �لذي �صي�صاعدك يف �حل�صول على ق�صط كاف من �لنوم �جليد كل ليلة.
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•• ال�سارقة-الفجر:

اإرث������ي للحرف  اأث����م����رت ج���ه���ود جم��ل�����س 
املا�صية  ال�����ص��ن��ة  م�����دار  ع��ل��ى  امل���ع���ا����ص���رة 
يف ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة ال������راث احل�����ريف على 
وتوفري  وال�������دويل  امل��ح��ل��ي  ال�����ص��ع��ي��دي��ن 
اأمام احلرفيات الإماراتيات  فر�س واعدة 
اقت�صادياً  ومتكينهّن  مهاراتهّن  لتطوير 
وامل�������ص���اه���م���ة يف احل����ف����اظ ع���ل���ى احل����رف 
ومتثلت  ا�صتدامتها،  و�صمان  التقليدية 
�صراكة  اتفاقية   11 ب��اإب��رام  اجلهود  تلك 
يف جمال احلرف والت�صميم مع موؤ�ص�صات 
 14 اإط��الق  جانب  اإىل  خمتلفة،  ثقافية 
اأكرث  وتنظيم  جديدة  اإبداعية  جمموعة 

من 10 ور�س عمل وبرنامج حريف. 
التعريف  يف  اجل����ه����ود  ت���ل���ك  واأ����ص���ه���م���ت 
ب��الأع��م��ال ال��ف��ن��ي��ة ال��ت��ي اأب��دع��ت��ه��ا اأي���دي 
خمتلف  يف  الإم������ارات������ي������ات  احل����رف����ي����ات 
نظمها  التي  والدولية  املحلية  الفعاليات 
األف   15 يقارب  ما  فيها  و�صارك  املجل�س 
اليدوية،  امل��ه��ت��م��ني مب��ج��ال احل���رف  م��ن 
واإىل جانب اإحياء �صناعة احلرف اليدوية 
اأنحاء  خم��ت��ل��ف  اإىل  ال�����راث  ه���ذا  ون��ق��ل 
واآ�صيا  واإفريقيا  الأو�صط  ال�صرق  منطقة 
اإرث�����ي ب�صورة  ال��و���ص��ط��ى، ع��م��ل جم��ل�����س 
متوا�صلة على بناء منظومة حرفية داعمة 
لالبتكار وتعتمد على الدمج املتناغم بني 
احلداثة وعراقة الت�صميم لإثراء �صناعة 
ج��ان��ب متكني  اإىل  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة،  احل����رف 
ودعمهّن  مهاراتهن  وتطوير  احلرفيات 
للو�صول مبنتجاتهّن اإىل الأ�صواق العاملية 
وذل���ك م��ن خ��الل ت��وف��ري ب��رام��ج التنمية 
الجتماعية، والدورات التدريبية، واإقامة 
�صراكات مع م�صممني وموؤ�ص�صات اإبداعّية 

من دول خمتلفة حول العامل. 
وقالت �صعادة رمي بن كرم، مدير موؤ�ص�صة 
مناء لالرتقاء باملراأة: “بتوجيهات وروؤية 
�صمو ال�صيخة جواهر بنت حممد القا�صمي، 
ال�صارقة،  ح��اك��م  ال�صمو  ���ص��اح��ب  ق��ري��ن��ة 
رئي�س جمل�س اإدارة )مناء(، كثف جمل�س 

اإرثي جهوده للتعريف باحلرف الإماراتّية 
العامل واحلفاظ  التقليدّية على م�صتوى 
ونقلها  وحمايتها  الراثّية  احل��رف  على 
ال�صراكات  اأثمرت  القادمة، وقد  لالأجيال 
عن  اإرث���ي  نفّذها  التي  الفنّية  وامل�صاريع 
ابتكار مواد وتقنيات جديدة �صكلت اإ�صافة 
ق��ّي��م��ة مل��ف��ردات ال����راث احل���ريف يف اإم���ارة 
اأثر  لها  وك��ان  الإم����ارات،  ودول���ة  ال�صارقة 
ك��ب��ري يف اإث����راء جت���ارب احل��رف��ي��ات ودعم 

م�صريتهّن املهنّية”. 
اإمياننا  من  “انطالقاً  كرم:  بن  واأ�صافت 
ب��اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز م��رون��ة ���ص��ن��اع��ة احلرف 
احتياجات  تلبية  على  وقدرتها  اليدوية 
خالل  اإرث���ي   حر�س  فقد  الع�صر،  ثقافة 
متطلبات  م��واك��ب��ة  ع��ل��ى  امل��ا���ص��ي  ال���ع���ام 
ت��ق��ن��ي��ات رقمّية  ال��ع��امل��ّي��ة وت��ب��ن��ي  ال�����ص��وق 
ت�صهم يف جذب الأجيال ال�صابة، اإىل جانب 
ال�صتدامة  لتعزيز  مبتكرة  ط��رق  تقدمي 
ال���راث احل��ريف والثقايف  واحل��ف��اظ على 
وتوفري فر�س عمل جديدة، وقد اأ�صهمت 
واحلرفيات  امل�����ص��م��م��ني  ب���ني  ال�����ص��راك��ات 
باملمار�صات  امل��ه��ت��م��ني  ق��اع��دة  ت��و���ص��ي��ع  يف 
�صاعدت  ف��ي��م��ا  ال���ت���ق���ل���ي���دّي���ة،  احل���رف���ّي���ة 
م�����ص��اري��ع ال��ت��وث��ي��ق احل����ريف ع��ل��ى تنمية 
معارف احلرفيات و�صمان نقل هذا الإرث 

الأ�صيل اإىل جيل احلا�صر وامل�صتقبل”. 
اجلديد  ال��ع��ام  م�صرية  املجل�س  وا�صتهل 
يتمتع  م�صتقاًل  جمل�صاً  باإعالنه   2022
الأهلية  ومي���ل���ك  اع���ت���ب���اري���ة  ب�����ص��خ�����ص��ي��ة 
القانونية  ال��ت�����ص��رف��ات  لإج����راء  ال��ك��ام��ل��ة 
وممار�صة  اأه����داف����ه  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال����الزم����ة 
اخت�صا�صاته، ويكون له ال�صتقالل املايل 

والإداري والفني.

م�صرية �الإجناز�ت يف عام 2021 
تعريف  ع���ل���ى  اإرث�������ي  ح���ر����س  اإط�������ار  ويف 
جم��ت��م��ع ال��ت�����ص��م��ي��م ال���ع���امل���ي ب���ال���راث 
�صراكات  بناء  على  املجل�س  عمل  احل��ريف، 
املوؤ�ص�صات  م����ع  م�������ص���رك���ة  وم�������ص���اري���ع 
العامل، ومن  اأنحاء  الإبداعية يف خمتلف 

اأطلقه يف من�صة  اإب��داع��ي  اأب��رزه��ا م�صروع 
�صنغهاي،  يف  ال��ع��امل��ي��ة  م��ي��ام��ي  دي����زاي����ن 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع امل�����ص��م��م��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ندى 
جديدتني  جمموعتني  ويت�صمن  دب�����س، 
التي تدمج بني  “زنوبيا”  هما جمموعة 
تطعيم  وحرفة  الإماراتية  التلي  حرفتي 
وكانت  ال�صام،  ب��الد  يف  ال�صهرية  اخل�صب 
مو�صوع جل�صة حوارية عقدها املجل�س يف 
نادي الفنون بدبي، �صلط خاللها ال�صوء 
على هذه الت�صاميم الفريدة التي جت�صد 
احل����وار ال��ث��ق��ايف والإب���داع���ي ب��ني احلرف 

الإماراتية وحرف اأخرى من املنطقة.
تناغماً  “الثاية”  جم��م��وع��ة  وج�����ص��دت 
جدائل  با�صتخدام  فريداً  وحرفياً  ثقافياً 
لتقدمي  )اخل������و�������س(  ال���ن���خ���ي���ل  ����ص���ع���ف 
الأدوات  من  ومعا�صرة  مبتكرة  جمموعة 
امل��ن��زل��ّي��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ال���ت���ي ت���ع���اون على 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا جم��م��وع��ة م���ن امل�����ص��م��م��ني من 

البحرين والإمارات وباك�صتان. 
فنية  اإرث����ي جم��م��وع��ات  وع��ر���س جمل�س 
جديدة من الأزياء واملجوهرات امل�صتوحاة 
لع�صر م�صممات  الإم��ارات��ي،  ال��راث  من 
اإماراتيات من خريجات برنامج “اأزيامي” 
لدعم رائ��دات الأزي��اء، وذل��ك على من�صة 
العاملية  الإلكرونية   ”Elevenish“
املخ�ص�صة للم�صممني واملواهب النا�صئة، 

امل���ج���ل�������س م����ع دار الأزي�������اء  ت����ع����اون  ك���م���ا 
الرجالية  الأل��ب�����ص��ة  ع��الم��ة  “قا�صمي”، 
يف لندن، لإطالق جمموعة ربيع و�صيف 
مبتكرة  ت�����ص��ام��ي��م  وت��ت�����ص��م��ن   2022
حرفتي  من  وم�صتوحاة  يدوياً  م�صنوعة 
ال�صفافة والفروخة الإماراتية التقليدية. 
تي  “ا�صتوديو  م���ع  ال�����ص��راك��ة  واأث����م����رت 
العمارة  هند�صة  يف  املتخ�ص�س  �صاخي” 
والت�صميم عن تنفيذ م�صروع عمل تركيبي 
التقنيات  ا���ص��ت��خ��دام  ع��ل��ى  ي��ق��وم  ت��ف��اع��ل��ي 
والعنا�صر احلرفية الإماراتية، ويت�صمن 
 37 �صنعتها  م��ع��ّط��رة  ح��ق��ي��ب��ة   2000
“�صاير  با�صتخدام تقنية  اإماراتية  حرفية 
ال�صفافة  ح��رف��ة  م���ن  “ امل�����ص��ت��وح��اة  ي���اي 
الإماراتية والتي تعتمد على جدل �صعف 
العمل  الك�صف عن هذا  النخيل، حيث مت 
خالل الدورة اخلام�صة من معر�س املركز 
بالتزامن  اأقيم  وال��ذي  الأوروب���ي  الثقايف 

مع فعاليات بينايل البندقية للِعمارة.

بر�مج �لتبادل �حلريف و�ملعريف 
ت��ت��م��ث��ل يف تعزيز  روؤي�����ة  م���ن  وان���ط���الق���اً 
احل���وار ال��ث��ق��ايف احل���ريف وت��ب��ادل املهارات 
اجلديدة،  احلرفية  التقنيات  وا�صتك�صاف 
مع  التعاون  ج�صور  بناء  على  اإرث���ي  عمل 
م��وؤ���ص�����ص��ات يف ق��ط��اع��ات خم��ت��ل��ف��ة بهدف 

تو�صيع �صبكة عالقاته واكت�صاب اخلربات 
وامل������ع������ارف، ح���ي���ث ن���ظ���م ب���ال���ت���ع���اون مع 
الراقية  الإيطالية  “بولغاري”  عالمة 
اأهمية  حول  حوارية  جل�صة  للمجوهرات 
عليه،  واحل��ف��اظ  احل���ريف  ال���راث  توثيق 
كما اأطلق جمموعة “كارتييه” احل�صرية 
وتت�صمن   ،2021 رم���������ص����ان  ل�����ص��ه��ر 
يدوياً  املن�صوجة  ال�����ص��الل  م��ن  جمموعة 
حرفتي  ب��ا���ص��ت��خ��دام  “امل�صباح”  وق��ط��ع 

التلي وال�صفافة. 
لدائرة  التابع  احلرفيني”  “بيت  و���ص��م 
اأربعة  ب���اأب���وظ���ب���ي  وال�����ص��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
اإنتاج  ف���ري���دة م���ن  اإب���داع���ي���ة  جم��م��وع��ات 
ح��رف��ي��ات اإم���ارات���ي���ات م���ن ب��رن��ام��ج بدوة 
ملجل�س  ال���ت���اب���ع  الج���ت���م���اع���ي���ة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
احل�صن”  “ق�صر  م��ق��ت��ن��ي��ات  اإىل  اإرث�����ي، 

التاريخي. 

 2020 �إك�صبو  يف  حو�رية  جل�صات 
دبي

2020 دبي  اإك�صبو  امل��راأة يف  و�صهد جناح 
جمل�س  ا�صت�صافها  نقا�صية  جل�صات  اأرب��ع 
اإرث���ي يف اإط���ار ج��ه��وده ال��رام��ي��ة اإىل دعم 
واحلرف  واملن�صوجات  الت�صميم  قطاعات 
ا���ص��ت��دام��ت��ه��ا يف دولة  وت��ع��زي��ز  ال���ي���دوّي���ة 
الإمارات، وك�صف خاللها عن العديد من 

امل�صاريع والأبحاث.
بعنوان  اإرثي جل�صة حوارية  نظم جمل�س 
فيها  �����ص����ارك  العالقات”،  ن�����ص��ج  “فن 
موؤ�ص�صة مناء  ك��رم، مدير  بن  �صعادة رمي 
الإمارات،  لدولة  ممثلًة  باملراأة،  لالرتقاء 
التنفيذي  الرئي�س  ج��ربخ��ي��ل،  وم��ي��وان��د 
فاطمة  م�����ص��روع  اإدارة  جم��ل�����س  وع�����ص��و 
ب��ن��ت حم��م��د ب���ن زاي�����د، وال�����ص��ي��خ��ة بيبي 
وروزي  الكويت،  من  ال�صباح  جابر  دعيج 
تناولوا  امل��ت��ح��دة،  اململكة  م��ن  جرينلي�س 
خ��الل��ه��ا اأه��م��ي��ة ال�����ص��راك��ات ال��دول��ي��ة يف 
احلفاظ على احلرف التقليدّية وحمايتها 
فيها  و�صلطوا  معا�صر،  بقالب  وتقدميها 
عاملية  �صبكة  اإن�صاء  ���ص��رورة  على  ال�صوء 

ت�صمن للمجتمعات احلرفية اأجوراً عادلة 
وفر�صاً متكافئة.

الثقافة  “دور  بعنوان  جل�صة  ومت��ح��ورت 
الأبحاث  ح���ول  ال�صتدامة”  حتقيق  يف 
اإرثي حول  اأجراها جمل�س  التي  املتقدمة 
األ���ي���اف ���ص��ع��ف ال��ن��خ��ي��ل وم���راح���ل تطوير 
النخيل  �صعف  ملن�صوجات  الأويل  النموذج 
ال�صديقة للبيئة، و�صهدت اجلل�صة اإطالق 
النخيل  �صجرة  بحثية حول  درا�صة  كتّيب 
اإىل جانب كتيب يوثق الو�صفات الطبيعية 
النخيل،  ���ص��ع��ف  ل�����ص��ب��اغ��ة  وامل�����ص��ت��دام��ة 
وال����ذي مت اإع�����داده ب��ال��ت��ع��اون م��ع من�صة 

.)Alchemy of Dyeing(
نقا�صية  ج��ل�����ص��ة  خ���الل  امل��ج��ل�����س  واأط���ل���ق 
بحثاً  الثقافات”،  بني  “التوا�صل  بعنوان 
بعنوان  والإجن��ل��ي��زي��ة  العربية  باللغتني 
توثيق  اإىل  وي��ه��دف  امل�صتقبل”،  “عبق 
والو�صفات  ال���ع���ط���ور  وجت��������ارة  ح����رف����ة 
القدمية وتقنيات املزج واملكونات الفريدة، 
يف  ال�صناعة  ه��ذه  ا�صتدامة  تعزيز  و�صبل 
ال�صوء  ي�صلط  ك��م��ا  الإم���ارات���ّي���ة،  ال�����ص��وق 
والو�صائط  ال��ت�����ص��م��ي��م  م�������ص���اري���ع  ع���ل���ى 
املتعددة التي ينفذها املجل�س بالتعاون مع 

اجلامعة الأمريكية بال�صارقة. 
اأطلق  امل�صتقبل”،  “�صناعة  جل�صة  ويف 
اإرثي لعبة اإلكرونية تفاعلية حتمل ا�صم 

“حرف”
يف  اجل��دل  تقنيات  ال�صباب  جيل  لتعليم   
الإماراتيتني  وال�����ص��ف��اف��ة  ال��ت��ل��ي  ح��رف��ت��ي 
وع�صرية  ممتعة  بطريقة  التقليديتني 
على اأجهزة الكمبيوتر اللوحي )الآيباد(، 
من  كل  مع  بالتعاون  اللعبة  تطوير  ومت 
لوتر”  و”ا�صتوديو  اأم�صردام”  “اأوبرا 

و”ا�صتوديو �صو�صو”. 

لتمكني  ح�����ريف  ت����ب����ادل  ب����ر�م����ج 
�حلرفيات 

ونظم جمل�س اإرثي برناجماً تدريبياً على 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع العالمة  12 ���ص��ه��راً  م��دى 
التجارية “�صرو فا�صن” لالأزياء ومقرها 

امل���ه���ارات  ت��ع��زي��ز  ب���ه���دف  وذل�����ك  الأردن، 
الإبداعية واملهنية ل� 13 متدربة اإماراتية 
املعروفة  الغزر  غ��رزة من   12 وتعليهمّن 

يف فن التطريز الأردين والفل�صطيني.
دب���ي  “اأ�صبوع  يف  م�������ص���ارك���ت���ه  وخ�������الل 
دبي  ح����ي  يف  ي���ق���ام  ال������ذي  للت�صميم” 
ل��ل��ت�����ص��م��ي��م، ن��ظ��م جم��ل�����س اإرث������ي �صمن 
ور�س  م��ن  �صل�صلة  “حرفتي”  ب��رن��اجم��ه 
العمل الفنّية الإبداعية لتعريف الأطفال 
وال�����ص��ب��اب ب���ال���راث احل����ريف الإم����ارات����ي 
قدم  حيث  امل�صتدامة،  املعا�صرة  واحل��رف 
امل�صتوحاة  الن�صاطات  من  جمموعة  لهم 
التي مت تنفيذها يف  املجل�س  من م�صاريع 
الت�صميم”  “خمتربات  م��ب��ادرت��ي��ه  اإط���ار 
لإحياء  ال��رام��ي��ت��ني  احلرف”  و”حوار 

الراث والثقافة. 

جتربة �فرت��صية تفاعلية 
اإلكرونية  من�صة  اإرث����ي  جم��ل�����س  اأط��ل��ق 

تفاعلية على موقعه الإلكروين،
اأحدث  م��ن  خم��ت��ارة  جم��م��وع��ة  تت�صمن   
الأعمال الفنّية احلرفّية من اإنتاج املجل�س، 
حيث ميكن للزوار الّطالع عليها بتجربة 
درجة   360 تقنّية  ت�صتخدم  ا�صتثنائّية 
ال��ف��ن��ي��ة ع��ل��ى خلفية  ال��ق��ط��ع  ومت ع��ر���س 

جت�صد �صحراء اإمارة ال�صارقة. 

تت�صمن جمموعات معا�صرة وبر�مج تبادل حريف وم�صاريع توثيق �حلرف �ليدوية �لرت�ثية 

اإرثي يف العام 2021.. 11 اتفاقية و14 م�شروعًا جديدًا للو�شول بالرتاث احلريف الإماراتي اإىل العاملية 

الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  ب��رع��اي��ة 
�صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�س 
الأعلى حاكم ال�صارقة اأطلق املركز الربوي 
بال�صارقة  اخل��ل��ي��ج  ل����دول  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��غ��ة 
موؤمتر اللغة العربية الدويل اخلام�س عن 
ُبعد يف كل الأنحاء على امل�صتوى الإقليمي 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع وزارة  وال���ع���رب���ي وال���ع���امل���ي 

الربية والتعليم.
وُي��ق��ام امل��وؤمت��ر خ��الل الفرة من 22 اإىل 
اللغة  “تعليم  بعنوان  اجل��اري  يناير   30
امل�صتقبل:  نحو  تطلع  وتعلمها،  العربية 

والتحديات”. والفر�س،  “املتطلبات، 
للموؤمتر  الأول  ال��ي��وم  فعاليات  وانطلقت 
وافتتاح معايل  افتتاحي بح�صور  بربنامج 
الدكتور عبد الرحمن بن حممد العا�صمي 
لدول  العربي  الربية  ملكتب  العام  املدير 
اخل��ل��ي��ج، وح�����ص��ور ���ص��ع��ادة ال��دك��ت��ور عي�صى 
احل����م����ادي م���دي���ر امل���رك���ز ال����رب����وي للغة 
العربية لدول اخلليج بال�صارقة، بالإ�صافة 
وحمبي  الخ��ت�����ص��ا���س  ذوي  م��ن  ع���دد  اإىل 

اللغة العربية عرب برنامج زووم.
الوطني  بال�صالم  الفتتاح  فعاليات  وب��داأت 
والقراآن  املتحدة  العربية  الإم��ارات  لدولة 
ال��رح��ي��ب��ي��ة ل�صعادة  ال��ك��ل��م��ة  ث��م  ال���ك���رمي، 
فيها  اأ�صار  التي  احلمادي  عي�صى  الدكتور 
املعتمدة  الربامج  اأحد  ُيعد  املوؤمتر  اأن  اإىل 
للمركز الربوي للغة العربية لدول اخلليج 

للدورة احلالية 2022/2021م.
ا�صتجالء  اإىل  ي�صعى  امل��وؤمت��ر  اأن  واأو���ص��ح 
والأبحاث  وال��درا���ص��ات  الق�صايا  ومناق�صة 
العلمية  وال���ت���ج���ارب  امل��م��ار���ص��ات  واأف�����ص��ل 
اللغة  تعليم  ب��واق��ع  ال�صلة  ذات  والعملية 
باجلهود  وال��ت��ع��ري��ف  وت��ع��ل��م��ه��ا،  ال��ع��رب��ي��ة 
تطوير  يف  ودوره���ا  واملوؤ�ص�صاتية  ال��ف��ردي��ة 
والطالع  وتعلمها،  العربية  اللغة  تعليم 
املبدعة  وامل��ب��ادرات  امل�صتجدات  اأح��دث  على 
ي�صعى  كما  الناجحة،  والتجارب  والتقارير 
اإىل ن�صر الوعي وحتمل امل�صوؤولية امل�صركة 
املعنية  املوؤ�ص�صات  ب��ني  التن�صيق  و���ص��رورة 
اللغة  جتاه  وتعلمها  العربية  اللغة  بتعليم 
التجارب واخلربات  العربية، والإف��ادة من 
مع  العربية  اللغة  تعليم  لتطوير  العاملية، 
مراعاة خ�صائ�س اللغة العربية، بالإ�صافة 
التي  ال��ع�����ص��ري��ة  ال��ت��ح��دي��ات  مناق�صة  اإىل 
العربية  ال��ل��غ��ة  ت��ع��ل��ي��م  م�����ص��ت��ق��ب��ل  ت���واج���ه 

وتعلمها.
ت�صخي�س  اإىل  ييَْهِدُف  املوؤمتر  اأن  اىل  ي�صار 

على  وتعلمها  العربية  اللغة  تعليم  واق���ع 
وا�صتعرا�س  والعاملي،  الإقليمي  امل�صتويني 
الأكادميية  وال��ب��ح��وث  ال��درا���ص��ات  اأح����دث 
وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، والأف�����ك�����ار وال��������روؤى حول 
وتعلمها،  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  ت��ع��ل��ي��م  ت��ط��وي��ر 
التي  ال���ت���ح���دي���ات  م����ع����امل  وا����ص���ت�������ص���راف 
املقرحات  وتقدمي  العربية،  اللغة  تواجه 
التَّجارب  م���ن  والإف���������ادة  ل���ه���ا،  واحل����ل����ول 
التعلي��م  م��وؤ���ص�����ص��������ات  ب��ي��������ن  واخل���ب�����������رات 
اللغة  تعليم  لتطوي��ر  يف  العربي  بالعال��م 
الثقافة واملعرفة  العربية وتعلمها، وتبادل 
تطوير  جم��ال  يف  املعا�صرة  الق�صايا  ح��ول 
تعليم اللغة العربية وتعلمها، والإفادة من 
الربجمّيات والتقنّيات احلديثة يف تدري�س 
التحديات  ��ع��امِل  ميَ وحتديد  العربية  اللغة 
بتوظيف  املتعلِّقة  وال�صلبيَّات  الإيجابيَّات 
التقنية يف تعليم اللغة العربية، بالإ�صافة 
اإىل ا�صت�صراف م�صتقبل التعليم عن ُبعد يف 
التحديات  معامل  وحتديد  العربي  العامل 

التي تواجه تطويره.
ويت�صمن برنامج املوؤمتر 24 ندوة علمية 
والتجارب  املمار�صات  لأف�صل  ن��دوات   3 و 
باإجمايل  وباحثا،  خبريا   128 مب�صاركة 
متخ�ص�صة  جميعها  ودرا�صًة  بحًثا   111
يف ت��ع��ل��ي��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وت��ع��ل��م��ه��ا، وقد 
جتاوز عدد امل�صجلني يف رابط املوؤمتر عرب 
بوابة املركز اأكرث من 70 األفا من خمتلف 

الدول.
احلمادي  عي�صى  ال��دك��ت��ور  ���ص��ع��ادة  واأ����ص���ار 
لدول  العربية  للغة  الربوي  املركز  مدير 
ت��ك��م��ن يف  امل���وؤمت���ر  اأه��م��ي��ة  اأن  اخل��ل��ي��ج اإىل 
حل�ول  وط�رح  واملبدعني،  الإب���داع  ت�صجيع 
للم�ص�كالت الت�ي تواج�ه تعليم اللغة العربية 
وتعلمها، وروؤى جديدة للتعامل معها، عرب 
مبوؤ�ص�ص�ات  وت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  ع��ل��م��ي��ة  جم����الت 
م�صايرة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  وج��ع��ل  التعلي�م، 
العلمية  احللول  وو�صع  الع�صر،  ملتطلبات 
لفتح  ال�صعوبة؛  ملعاجلة مواطن  والعملية 
لتطوير  اجل����اد  للبحث  م�صتقبلية  اآف����اق 
امل��ف��اه��ي��م وال��ن��ظ��ري��ات احلديثة  وت��وظ��ي��ف 
يف ت��ع��ل��ي��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وت��ع��ل��م��ه��ا، كما 
املتاحة  الإم��ك��ان��ات  معرفة  اإىل  ي�صعى  اأن��ه 
امل�صتقبلية؛  واآفاقها  العربية  اللغة  خلدمة 
والتكنولوجية  العلمية  التطّورات  لتواكب 
ظّل  يف  الع�صر  يقت�صيه  ح�صبما  ال�صريعة، 
بالإ�صافة  والتقانة،  العوملة  حتديات ع�صر 
اخلا�صة  والدرا�صات  البحوث  ت�صجيع  اإىل 

التحديات  ملناق�صة  العربية؛  اللغة  بخدمة 
الع�صرية التي تواجه م�صتقبل تعليم اللغة 
لو�صع  بجدية  وال�صعي  وتعلمها،  العربية 
على  يعتمد  ج��دي��د  وت��وج��ه  وا���ص��ح  ت�صور 
امل�صتقبل  بها  ون�صت�صرف  وامل�صاركة،  الأداء 
بتوظيف الدرو�س امل�صتفادة، وفهم معطيات 
املرحلة احلالية وجعلها م�صايرة ملتطلبات 
بتعليم  القة  عيَ له  ��ْن  ميَ ك��لَّ  واإف���ادة  الع�صر، 
وامل�صرفني  املعلمني  م��ن  ال��ع��رب��ي��ة؛  ال��ل��غ��ة 
والباحثني  املناهج،  مي  وُم�صمِّ الربويني، 

نَّاع القرار. و�صُ
اإىل  كلمته  نهاية  احل��م��ادي يف  دع��ا  ول��ف��ت 
اأن اللغة العربية حتتاج اإىل عمل موؤ�ص�صي 
بها  اأه��ل��ه��ا  اإمي���ان  اإىل  اأوًل  وحت��ت��اج  �صخم 
ورد العتبار لها فما اأق�صى اأن تعاين لغتنا 
..وحتتاج  اأوطانها  يف  الغربة  من  العربية 
مع  يتكاتف  عربي  �صعبي  جهد  اإىل  ا  اأي�صً
اإىل ت�صافر  ك��م��ا حت��ت��اج  ال��ر���ص��م��ي  اجل��ه��د 
اجلهود املجتمعية التي جتعل منها قا�صماً 
جميًعا  نقوم  اأن  من  بد  ل  لهذا  م�صركاً، 
املجالت  يف  واح�����د  وب���وق���ت  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى 
واملوؤ�ص�صاتية، وعلى  والإعالمية  التعليمية 
والعطاء  ب���ذل اجل��ه��د  امل�����ص��ت��وي��ات  ج��م��ي��ع 
وت���ق���دمي ال��رع��اي��ة ل��ت��ط��وي��ر ت��ع��ل��ي��م اللغة 

العربية وتعلمها وحمايتها.
وق���ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��رح��م��ن بن 
ال����ع����ام ملكتب  امل����دي����ر  ال��ع��ا���ص��م��ي  حم���م���د 
اللغةيَ  اإّن  اخلليج  ل���دول  ال��ع��رب��ي  ال��رب��ي��ة 
واحل����واِر  ال��ت��ق��ارِب  وو���ص��ي��ل��ُة  ال��ف��ك��ِر،  اأداُة 
هويةيَ  ��ه��ا متثُل  اأنَّ كما  املجتمِع،  اأف���راِد  ب��نييَ 
والفكرّي  الأدب����ّي  ن��ت��اج��ِه  ووع����اءيَ  املجتمِع، 
اأ�صا�صيًّا  ا كانْت و�صتظُل مكوًنا  والعلمّي، كميَ
يف  ����ا  دوِرهيَ ب�صبِب  ��ِة؛  ال��ب�����ص��رييَ للمجتمعاِت 

واحل�صارّي  والثقايّف  املعريّف  الوعِي  ت�صكِل 
�صخ�صيِة  ب��ن��اِء  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ِة  ل��ل�����ص��ع��وِب، 
ِة من ِقييٍَم  الفرِد وهويِتِه مبكوناِتِها املختلفيَ
ا،  ِبها و�صيانُتهيَ و معتقداٍت، لذا فالهتماُم 
ا  م�صتقبيَِلهيَ وا���ص��ت�����ص��راُف  ب��ِه��ا،  وال��ن��ه��و���ُس 
الأمِم،  جميِع  ِع��ن��ديَ  ح�صارًيا  مظهًرا  ��ُد  ُت��عيَ
ا  ي�صهُدهيَ التي  املتغرياِت  ظ��لِّ  يف  ا  خ�صو�صً
الرقمّيِة،  واحل���و����ص���ب���ِة  امل����ع����رف����ِة،  ع������امُل 
ما  اأن  واأ����ص���اف  احل��دي��ث��ِة.  والتكنولوجيا 
ْن اللغاِت  ا ميَ مُييُز اللغةيَ العربيةيَ عن غرِيهيَ
الإن�صانّيِة الأُخرى اأنَّها لغُة القراآِن الكرمِي، 
ول�����ص��اُن اآخ���ِر ال��ر���ص��الِت ال�����ص��م��اوّي��ِة، وهي 
وا�صتعماًل  انت�صاراً  الأك���رِث  اللغاِت  اإح��دى 
ا  ِبهيَ ال��ن��اط��ق��ني  ع����دُد  ���رُب���و  ييَ اإذ  ال���ع���امِل،  يف 
يف  ي�صتعملونيَها  ن�صمِة،  مليوِن   400 على 
الدنيوّيِة،  ومعامالِتهم  الدينّيِة  عبادِتِهم 
منظمِة  يف  الر�صمّيِة  ال��ل��غ��اِت  اإح���دى  وه��ييَ 
الأمِم املتحدِة واليون�صكو، كلُّ هِذِه الأموِر 

ا. ُتربُز مكانةيَ اللغِة العربّيِة ومنِزليَِتهيَ
واأ�صار اإىل اأنه ِمْن هِذِه املنطلقاِت ال�صابقِة 
ذا املوؤمتِر، فهو اأحُد  ا تربُز اأهميُة هيَ وغرِيهيَ
للغِة  الربوّي  املركِز  يف  املعتمدِة  الربامِج 
حتقيِق  اإىل  �صعًيا  اخلليِج  ل���دوِل  العربيِة 
اخلا�ِس  للمكتِب  الإ���ص��رات��ي��ج��يِّ  ال��ه��دِف 
ا  وتعلُِّمهيَ ال��ع��رب��ّي��ِة  ال��ل��غ��ِة  تعليِم  ب��ت��ط��وي��ِر 
وهدِف املركِز املتيَمثِل يف تطويِر تعليِم اللغِة 
ا على اأ�ص�ٍس تربويٍة وعلميٍة  العربيِة وتعلُِّمهيَ
ومهنيٍة متميزٍة، من اأجِل النهو�ِس باللغِة 

العربّيِة يف العمليِة التعليمّيِة والربوّيِة.
الق�صايا  م����ن  ع�������دًدا  امل�����وؤمت�����ُر  وي�����ط�����رُح 
بتعليِم  امل��رت��ب��ط��ِة  وال��ب��ح��وِث  وال���درا����ص���اِت 
اأف�صِل  تناوِل  مع  ا،  وتعلُِّمهيَ العربّيِة  اللغِة 

والعملّيِة  العلمّيِة  وال��ت��ج��ارِب  امل��م��ار���ص��اِت 
التحولِت  ور����ص���ِد  ��ا،  ت��ط��وي��ِرهيَ جم����اِل  يف 
الرقمّيِة والتكنولوجّيِة يف عمليِتي الّتعليِم 
والتعلُِّم يف ظلِّ حتدياِت جائحِة كوفيد19 
اأبرِز  مناق�صِة  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ِة  ها،  بعديَ وم��ا 
اأهميُة  ..وت������ربُز  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ِة  ال��ت��ح��دي��اِت 
وامل�صكالِت  للق�صاييَا  ت��ن��اوِل��ِه  يف  امل���وؤمت���ِر 
ها،  العربّيِة وتعلُّميَ اللغِة  ُتواجُه تعليميَ  التي 
ور���ص��ِدِه واق���عيَ الإم��ك��ان��اِت امل��ت��اح��ِة خلدمِة 
�صاأِنِه  ِمْن  ما  بكلِّ  والعنايِة  العربيِة،  اللغِة 
ا  وتيَعلُِّمهيَ ال��ع��رب��ي��ِة  ال��ل��غ��ِة  ت��ع��ل��ي��ِم  ت��ط��وي��ُر 
احلديثِة  الربوّيِة  النظرياِت  اأف�صِل  وفقيَ 
ب���ال����ص���ت���ف���ادِة ِم�����ْن ال���ت���ج���ارِب واخل������رباِت 
ال��دول��ّي��ِة والإق��ل��ي��م��ّي��ِة يف ه��ذا امل��ج��اِل، مع 
اللغِة  بتعليِم  امل��ع��ن��ّي��ِة  الأط�����راِف  ك���لِّ  دع���ِم 
ا  وبغرِيهيَ ِبها،  للناطقني  ا  وتعّلِمهيَ العربيِة 
الربويني،  وامل�������ص���رف���ني،  امل��ع��ل��م��ني،  ِم�����ْن 
وخمططي  والباحثني،  املِناهِج  وم�صممي 
الخت�صا�ِس  وذوي  التعليميِة،  ال�صيا�صاِت 
والتعليِم.  الربّيِة  العاملني يف جماِل  من 
املرئي  العر�س  ِفقرة  الفتتاح  ت�صمن  كما 
العربية  ال��رب��وي للغة  امل��رك��ز  اإع���داد  م��ن 
ا�صتعر�س  والذي  بال�صارقة،  اخلليج  لدول 
ف��ي��ه اأه����م اإجن����ازات����ه خ���الل ه���ذا ال���ع���ام يف 
والندوات،  وامل���وؤمت���رات،  ال��ت��دري��ب  جم���ال 

والإ�صدارات العلمية، والربامج.
ف���ق���رات الف���ت���ت���اح ج����اءت كلمة  ويف خ��ت��ام 
امل�����ص��ارك��ني ب��امل��وؤمت��ر وال��ت��ي األ��ق��اه��ا �صعادة 
ال��دك��ت��ور وائ����ل ب���ن م��ط��ر احل���رب���ي والتي 
قال فيها: “لقد كان نزول القراآن الكرمي 
باللغة العربية حتول عظيما يف تاريخ هذه 
اللغة  ارت��ب��اط  اإىل  ذل��ك  اأدى  فقد  ال��ل��غ��ة؛ 

بحفظه  اهلل  تكفل  �صماوي  بكتاب  العربية 
وب���ق���ائ���ه اإىل ي����وم ال����دي����ن، ق����ال ت���ع���اىل:/

حلافظون/  له  واإن��ا  الذكر  نزلنا  نحن  اإن��ا 
وبهذا خرجت من اإطار حمدود اإىل اأطر ل 
بامتداد  وامتدت  وزمانيا  مكانيا  حم��دودة 

الإ�صالم نف�صه”.
ِر  يَ املُوؤْمتيَ اِت  اِلييَّ عيَ فيَ بيَ��ْدِء  ��ْن  عيَ ِن  ْع���اليَ الإِ ��ْب��ليَ  قيَ ويَ
ج����اءت ف��ق��رة ال��ت��ك��رمي ع���ن ُب��ع��د ح��ي��ث مت 
التَّْعِليِم  ِبييَِة ويَ ْ ُة الريَّ زيَاريَ تقدمي الدروع اإىل ويَ
ومكتب الربية العربي لدول اخلليج على 

الدعم امل�صتمر للمركز.
اجلل�صة  يف  امل�������ص���ارك���ني  ت���ك���رمي  مت  ك���م���ا 
الأُ�ْصتيَاِذ  معايل  وهم  للموؤمتر،  الفتتاحية 
العام  الأمني  مدكور  عبداحلميد  ْكُتوِر  الدُّ
جلمع اللغة العربية بالقاهرة والأمني العام 
الأُ�ْصتيَاِذ  و�صعادة  اللغوية  املجامع  لحت��اد 
ْك����ُت����وِر حم��م��د امل��ر���ص��ي ع�����ص��و جممع  ال����دُّ
ْكُتور  الدُّ ُة  ��اديَ ��عيَ و���صيَ بالقاهرة  العربية  اللغة 
اللغة  اأمني عام جممع  امل�صتغامني  حممد 
العربية بال�صارقة و�صعادة الأ�صتاذ الدكتور 
العربية  اللغة  جممع  ع�صو  وجيه  ماأمون 
الدكتورة  �صعادة  الندوة  ورئي�صة  بالقاهرة 
مرمي بالعجيد رئي�صة ق�صم اللغة العربية 
بجامعة ال�صارقة ..كما مت تكرمي الدكتور 
وائل بن مطر احلربي من اململكة العربية 
املوؤمترين  كلمة  تقدميه  على  ال�صعودية 

بالنيابة عنهم.
ن��ه��اي��ة الف��ت��ت��اح مت��ت دع���وة احل�صور  ويف 
عن ُبعد بالبقاء عرب هذه اجلل�صة املنعقدة 
عن  اِلْفِتتيَاِحيَِّة  ِة  ِباجِلْل�صيَ ِللبيَْدِء  ُبعد،  عن 
ُبعد يف تدري�س  اِن: /التعليم عن  ِبُعْنويَ ُبعد 
من  العديد  تناولت  والتي  العربية/  اللغة 

املو�صوعات تناولها ال�صادة اأ�صحاب املعايل 
وال�صعادة امل�صاركني.

عن  عبارة  وكانت  املوؤمتر  ن��دوات  وتتابعت 
16 ورقة بحثية يف  ثالث ندوات ت�صمنت 
مو�صوعات خمتلفة، تناولت الندوة الأوىل 
5 ورقات بحثية بعنوان: “التعليم عن ُبعد 
العربية”،  ال��ل��غ��ة  تعليم  واإ���ص��رات��ي��ج��ي��ات 
بعنوان  بحثية  ورق���ات   5 الثانية  وال��ن��دوة 
يف  املبتكيَرة  العربية  اللغة  مناهج  “جودة 

�صوء متطلبات التعليم عن ُبعد”،
توظيف  معايري  بعنوان:  الثالثة  والندوة   
مت  حيث  العربية،  اللغة  تعليم  يف  التقنية 

ا�صتعرا�س العديد من املو�صوعات منها: 
تعليم  وم�������ص���ك���الت  ق�������ص���اي���ا  يف  ق���������راءات 
وطرق  “الأ�صباب  ُبعد  ع��ن  العربية  اللغة 
“اإ�صراتيجية  التعاوين  والتعلم  العالج”، 
العربية  اللغة  لتعليم  مقرحة  ت��دري�����س 
عن ُبعد”، وعوامل تقدم م�صتوى الطالب 
عن  التعليم  فرة  اأثناء  واأكادميًيا  �صلوكًيا 
بعد: درا�صة حالة عن تقدم م�صتوى طالب 
ح�ص�س  يف  وال�����ص��اد���س  اخل��ام�����س  ال�صفني 

اللغة العربية، والتعلم عن ُبعد: 
ومعايري  ع�صرية،  وروؤي����ة  عربية  فل�صفة 
اجل�����ودة يف ت�����ص��م��ي��م درو������س ال��ت��ع��ل��ي��م عن 
بغريها  للناطقني  العربية  وتدري�س  ُبعد، 
ب���الإم���ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ب��ني معايري 
الت�صنيف العاملية واملناهج املعتمدة، وتثمني 
املحتوى العربي على الويب: مبادرات نحو 
تفعيل التعليم الإلكروين باللغة العربية،

العربية  ال��ل��غ��ة  ع��ل��وم  ت��دري�����س   و/م��ع��ه��د 
وت��خ�����ص�����ص��ات��ه��ا ع���ن ُب���ع���د/ م��ق��رح علمي 
وعملي لتوظيف التقنية معهد /كامبلي/ 
وت�صور  من��وذًج��ا،  الإجنليزية  اللغة  لتعلم 
مقرح لدمج �صبكات التوا�صل الجتماعي 
ُب���ع���د م���ن وجهة  يف ت��ع��ل��ي��م ال��ع��رب��ي��ة ع���ن 
�صونكال  الأم��������ري  ج���ام���ع���ة  ط�����الب  ن���ظ���ر 
ف��رع ف��ط��اين/ ت��اي��الن��د، امل��ع��اي��ري العلمية 
الإلكروين  التعليم  والربوية ل�صتخدام 
يف ت��ع��ل��ي��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 

مو�صوعات اأخرى.
وج����اء ذل���ك ب��ح�����ص��ور ع���دد م���ن احل�صور 
برنامج  الخت�صا�س عرب من�صة  من ذوي 
ت��ق��دمي البحوث  ���ص��ارك يف  ال������زووم، وق���د 
وال����درا�����ص����ات ن��خ��ب��ة م���ن اخل������رباء وذوي 
الخت�صا�س من اأ�صاتذة اجلامعات واأع�صاء 
يف  اخت�صا�س  ذات  وجهات  تدري�س  هيئات 

جمال اللغة العربية.

انطالق فعاليات موؤمتر اللغة العربية الدويل اخلام�س عن بعد
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�أع�صق �لوقوف على خ�صبة �مل�صرح

مرمي اجلندي: اأ�شبه والدي 
يف الكثري من ال�شفات

• يف البداية.. حدثينا عن م�صاركتك 
يف م�صل�صل "مو�صوع عائلي"؟

بكوين  ل��ل��غ��اي��ة،  �صعيدة  ب��ال��ت��اأك��ي��د   -
ناجح  م�صل�صل  عمل  فريق  من  جزء 
كبري،  ب�صكل  اجلمهور  اإعجاب  ون��ال 
بالفخر  اأ���ص��ع��ر  اإن��ن��ي  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
بالتعاون يف م�صل�صل ي�صم اأ�صماء كبريه 
الفنان  راأ�صهم  وعلى  الفني  الو�صط  جنوم  من 
وتعلمت  معه  بالعمل  �صعدت  ال��ذي  الكدواين  ماجد 

منه الكثري.
"�صايل"؟ �صخ�صية  يف  جذبك  الذي  • ما 

البداية  ففي  ل�"�صايل"،  جذبتني  عوامل  عدة  هناك   -
ال��ف��ت��ي��ات يف جمتمعنا،  م���ن  ال��ك��ث��ري  ت�����ص��ب��ه  وج���دت���ه���ا 
بالإ�صافة اإىل اأنني وجدت الدور خمتلف عن ال�صخ�صيات 
التي قدمتها من قبل، فوجدتها فر�صة يف اأن اأخرج من 

خاللها عن الإطار الذي تعود عليه اجلمهور مني.
"مو�صوع  • وماهي العنا�صر التي حم�صتك للم�صاركة يف 

عائلي"؟
ماجد  مثل  كبري  ف��ن��ان  بطولة  م��ن  العمل  اأن  حم�صني   -

الكدواين، واملخرج اأحمد اجلندي، 
واملنتج اأحمد اجلنايني، فكل هذه الركيبة جتذب اأى ممثل 
للموافقة على العمل دون الردد، كما اأن ال�صخ�صية خمتلفة 
والق�صة التي تناولها جديدة وممتعة ومكتوبة ب�صكل ممتاز، 

و�صر جناحه اأن كل العنا�صر العمل الناجح مكتملة.
اجلندي؟ اأحمد  املخرج  مع  التعامل  كان  • كيف 

0 جتربتي يف التعامل مع املخرج اأحمد اجلندي، ممتعة وذلك 
يكون  اأن  واأمت��ن��ى  ال��ع��م��ل،  تفا�صيل  اأدق  متابعة  ع��ل��ى  حل��ر���ص��ه 

هناك عمل اآخر يجمعنا.
عائلي" للجمهور؟ "مو�صوع  يقدمها  التي  الر�صالة  • وما 

- بالطبع، هناك العديد من الر�صائل التي يحملها امل�صل�صل ف�صاهدنا 
الكثري من امل�صاهد جتعلنا نبكي ون�صحك، بالإ�صافة اإىل اأن العمل كان 

يحتوي على العديد من امل�صاعر الإن�صانية احلقيقية، فالعمل ق�صته تدور حول الأهل 
والربية ويجعل امل�صاهد دائما يفكر ويت�صاءل يف اأ�صياء كثرية، 

املنزل ون�صاهدهم وهم  اأنه يعيد فكرة جتمع الأ�صرة امل�صرية يف  والأه��م بالن�صبة يل 
يتناولون الغذاء يف طاولة واحدة، واحللو يف امل�صل�صل اأنه يجمع كل الأعمار.

حممود  الكبري  الفنان  وال���دك  وب��ني  بينك  جتمع  التي  امل�صركة  ال�صفات  م��ا   •
اجلندي؟

ال�صفات،  الكثري من  وال��دي يف  اأ�صبه  اإنني  اكت�صتفت  الوقت  م��رور  - يف احلقيقة مع 
ولكن من اأهم تلك ال�صفات حبه للفن فكان والدي رحمة اهلل عليه حمبا للفن لدرجة 

كبرية، ول�صيما امل�صرح،
ا اأع�صق الوقوف على خ�صبة امل�صرح .  فاأنا اأي�صً

ذهنك؟ يف  ومازالت  والدك  لك  قالها  التى  الن�صيحة  هي  • وما 
اأهم الن�صائح التي قالها يل والدي هي التاأين يف اختيار الأعمال الفنية التي  - من 

اأقدمها بالإ�صافة اإىل احرام امل�صاهد، 
واختيار الأدوار التي اأ�صدقها واأ�صعر بها من الداخل ولي�س جمرد التمثيل والتواجد، 

كما اأنه ن�صحني بالهتمام بالقراءة والتثقف دائما.
الفني؟ الو�صط  دخولك  على  معر�صا  اجلندي  حممود  الفنان  كان  • هل 

- بالطبع ل.. 
مل يعر�س يف يوم ما على دخويل الو�صط الفني، بالعك�س كان دائما ي�صجعني على 
الفنية، وذل��ك لأن��ه كان لديه �صغف وحب خا�س للفن ولي�س جمرد  اإظهار موهبتي 

عماًل يقوم به،
 وكان والدي رحمة اهلل عليه دائما كان يف ظهري وي�صجعني على اإظار موهبتي �صواء 
جناحي  �صر  يوًما  �صيكون  للفن  حبي  اأن  ي��رى  وك��ان  الغناء،  اأو  الر�صم  اأو  التمثيل  يف 

فيه.
اجلمهور؟ يعرفها  ومل  اجلندى  حممود  الراحل  ميلكها  كان  التي  ال�صفة  • ما 

- يف احلقيقة.. والدى كان يحب بلده مدينة "اأبو املطامري"، 
م�صرحية  فرقة  عمل  يف  �صاهم  وبالفعل  لهم  �صيء  عمل  يف  رغبة  لديه  دائ��م��ا  وك��ان 

باملدينة، 
كما اأنه �صاعد يف تطوير ق�صر الثقافة اخلا�س باملدينة، 

اأن �صخ�صيته التي كان يظهر بها على ال�صا�صة هي �صخ�صيته يف الواقع، واأعترب  كما 
اأن هذا هو �صر جناحه حيث ا�صتطاع اأن يكون قريبا من امل�صاهدين، واأمتنى اأن اأكمل 

م�صوار والدي.

لتكون  هوا"،  يا  "راجعني  م�صل�صل  لأبطال  الن�صمام  عقد  نور  اللبنانية  النجمة  وّقعت 
تتعاون  التي  الأوىل  املرة  النبوي، لتكون هذه هي  النجم خالد  املوّقعني بعد  ثاين 

فيها مع خالد  النبوي.
وتبداأ نور ت�صوير دورها يف العمل خالل ايام، حيث تقوم حاليا بربوفات الرابيزة 

للوقوف على التفا�صيل املبدئية لدورها بامل�صل�صل. 
القادم  الرم�صاين  املو�صم  يف  عر�صه  �صيتم  ال��ذي  هوا"،  يا  "راجعني  م�صل�صل 

عكا�صة،  اأن��ور  اأ�صامة  الراحل  الكبري  الكاتب  لع�صاق  �صارة  مفاجاأة  و�صيحمل 
الكبري للمناف�صة الرم�صانية  الكاتب  حيث تعيد �صركة )اأروم��ا �صتوديوز( 

هذا العام من خالل م�صل�صل "راجعني يا هوا".
رم�صانية  جناحات  عدة  حقق  الذي  �صالمة،  حممد  �صيخرجه  امل�صل�صل 
وم�صل�صل  وق�صمتك"  و"ن�صيبي  و"احلرامي"  "رحيم  م�صل�صالته  مع 
الن�صمام لأبطال  اعتذرت موؤخرا عن  اللبنانية  نور  اأن  مو�صى.يذكر 

فيلم بنات رزق. و�صاركت نور يف مو�صم رم�صان املا�صي يف بطولة 
"�صل راجل"، الذي �صارك فيه عدد كبري من النجوم  م�صل�صل 

مع النجم الكبري يا�صر جالل، ومنهم: نرمني الفقي، حممود 
عبداملغنى، رنا رئي�س، حممد على رزق، حممد عادل، حممد 

ي�صرى، اإيهاب فهمى، اأمرية العايدى، اأحمد حالوة، اإنعام 
�صالو�صة، هدى التربى، ع�صام ال�صقا، جمدى فكرى، 

م��ن��ري، ه�صام  اأح��م��د  يا�صمني ج��م��ال،  رب���اب مم��ت��از، 
الفنانني،  من  اآخ��ر  وع��دد  يو�صف  جمال  ال�صاذىل، 

ومن  ع��ب��دال��ف��ت��اح،  اأح��م��د  ت��األ��ي��ف  م��ن  وامل�صل�صل 
اإخراج اأحمد �صالح، ومن اإنتاج �صيرنجي للمنتج 

تامر مر�صي. 
"�صل راجل" قد ناق�س عددا من  وكان م�صل�صل 
للفتيات  ال�صري  ال���زواج  منها  املهمة،  الق�صايا 
م��ن خ���الل ق�����ص��ة ال��ط��ال��ب��ة ���ص��ه��د، ال��ت��ي قدمت 

الربية  م���در����س  اب��ن��ة  رئ��ي�����س،  رن���ا  �صخ�صيتها 
الريا�صية )جالل(، الذي لعب دوره الفنان )يا�صر 
على  الغنية  الطبقة  اأب��ن��اء  يعتدي  حيث  ج���الل(، 
اب��ن��ت��ه ���ص��ه��د، وي��ح��اول��ون اإج��ه��ا���ص��ه��ا ب��ع��د حملها 
ملحاولة  يدفعه  مما  و�صربها،  �صحلها  خالل  من 
النتقام من كل امل�صاركني يف هذه اجلرمية خالل 

اأحداث امل�صل�صل.

مرمي  �ل�صابة  �لفنانة  على  تنطبق  �ملقولة  عو�م" هذه  �لوز  "�بن 
�نطلقت  �لتي  �جلندي،  حممود  �لر�حل  �لفنان  �بنة  �جلندي، 
مبوهبتها يف �صماء �لفن، وحققت جناحات كثرية يف عدة �أعمال 
و�أخريً�  و�حلر�مي"،  و�الختيار  رجالة  وقفة  فرح،  "�الآن�صة  منها 
خالله  من  حققت  �لتى  عائلي"  "مو�صوع  م�صل�صل  يف  م�صاركتها 

جناًحا كبرُي�، 
كو�لي�س  عن  خالله  من  حتدثت  �حل��و�ر  هذ�  يف  �جلندي  مرمي 
م�صاركتها يف �لعمل وعن �صر �جنذبها له، كما ك�صفت عن ن�صائح 

�لفنان حممود �جلندي لها.

ك�صفت الفنانة رانيا يو�صف اأن فكرة م�صل�صل 
الكحال"  "هند  �صعود  وق�صة  "املماليك" 
اأحداث  داخ��ل  تقدمها  التي  ال�صخ�صية  وهي 
يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ة  حم�صتها  ال��ت��ي  ه��ي  امل�صل�صل 
امل�صل�صل عندما عر�س عليها من قبل املخرج 
وامل�����ن�����ت�����ج ح������ازم 

فودة. 

هند  �صخ�صية  اأن  ي��و���ص��ف  ران���ي���ا  واأ����ص���اف���ت 
كثرية  مفردات  حتمل  �صخ�صية  هي  الكحال 
انك�صار  بلحظات  ومت���ر  واخل���ري  ال�����ص��ر  م��ث��ل 
كما اأنها متتلك نقاط �صعف بالتايل مل تكن 
جمهودا  مني  تطلبت  لذلك  �صهلة  �صخ�صية 
كبريا وهو ما حر�صت عليه اأثناء الت�صوير. 

غ��ي��اب��ه��ا عن  اأن  اإىل  ي��و���ص��ف  ران���ي���ا  واأ�����ص����ارت 
قيامها  ب�صبب  ال�صينمائي  القاهرة  مهرجان 
ل  حل�صو با
ع��������ل��������ى 

املنزل  يف  اأب��ن��ائ��ه��ا  م��ع  ق�صتها  اإج�����ازة  ف���رة 
بعيد  ك��ان��ت حتتفل  ال��ف��رة  ت��ل��ك  اأن  خ��ا���ص��ة 
ميالدها، ولكني تابعت ما حدث يف املهرجان 
وك��ان��ت ه��ن��اك زم��ي��الت��ي ال��ن��ج��م��ات يرتدين 

ف�صاتني متميزة وكانت دورة مميزة. 
رانيا  فقالت  لإ�صبانيا  كثرياً  �صفرها  عن  اأم��ا 
يو�صف، "بحب اإ�صبانيا لأنني اأ�صافر لها منذ 
25 عاًما ويف كل اإجازة اأقوم بال�صفر ب�صحبة 
بناتي اإيل هناك اأ�صتمتع بالأجواء هناك جداً 
اإ���ص��ب��اين م��ن��ذ ف���رة ول���دي اأ�صدقاء  واأت��ع��ل��م 
م�صل�صل  اأن  اإىل  ي�����ص��ار  هناك".  ك���ث���ريون 
املقرر عر�صه خالل الفرة  "املماليك"، من 
املقبلة وي�صارك يف بطولته كوكبة من النجوم 
ب��ج��ان��ب ران��ي��ا ي��و���ص��ف م��ن��ه��م حم��م��د لطفي 
وحيد  ورام��ي  عثمان  وعائ�صة  ف��وؤاد  وبيومي 
وحم��م��د ���ص��ل��ي��م��ان وف���ي���درا ودول���ل���ي �صاهني 
ت��األ��ي��ف ه�����ص��ام هالل،  ي��و���ص��ف،  وع��م��ر ح�صن 

واإنتاج اإيهاب منري، واإخراج حازم فودة.
الطويلة  الأعمال  نوعية  اإىل  العمل  وينتمي 
حلقة،   60 يف  اأح����داث����ه����ا  ت�������دور  ال����ت����ي 
اجتماعى  اإط�����ار  يف  وي�����دور 
بيومى  وي��ظ��ه��ر  ت�����ص��وي��ق��ى 
اأعمال  رج����ل  ب�����دور  ف������وؤاد 
وت�������ت�������واىل الأح��������������داث يف 
ت�صويقى،  درام�������ى  اإط�������ار 
ك���م���ا ي�������ص���م امل�����ص��ل�����ص��ل 6 
مت�صلة  م��ت��وازي��ة  ق�ص�س 
يتناولها  منف�صلة  غ��ري 
درامى  �صياق  يف  امل�صل�صل 

م�صوق.

رانيا يو�شف: فكرة امل�شل�شل 
حم�شتني للم�شاركه يف "املماليك"

نور تبداأ بروفات م�شل�شل 
)راجعني يا هوا( 
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تغيري دقيق على وجهك ميكن اأن يدل 
على ارتفاع الكولي�شرتول يف الدم!

ب��اأم��را���س ال��ق��ل��ب، ف���اإن احل��ف��اظ على  اإذا كنت ت��رغ��ب يف جتنب الإ���ص��اب��ة 
م�صتويات الكولي�صرول لديك حتت ال�صيطرة يعد اإجراء رائعا للبدء منه. 
وعلى الرغم من اأن ارتفاع الكولي�صرول عادة ما يكون بدون اأعرا�س، فاإن 

منبهة. عالمة  يكون  اأن  ميكن  وجهك  على  "تغيريا" خفيفا 
الكثري من مادة دهنية  الكولي�صرول عندما يكون لديك  ارتفاع  ويحدث 
اإىل  بالكولي�صرول  اإغ��راق اجل�صم  وي��وؤدي  ال��دم.  الكولي�صرول يف  ت�صمى 
زيادة خطر حدوث ان�صداد يف ال�صرايني. وميكن اأن توؤدي هذه امل�صاعفات 

اإىل نوبة قلبية وم�صاكل اأخرى متعلقة بالقلب والأوعية الدموية.
لذلك فاإن احلفاظ على م�صتويات الكولي�صرول يف نطاق �صحي اأمر بالغ 

الأهمية.
ارتفاع  لتاأكيد  ال���دم  لفح�س  ح��اج��ة  ه��ن��اك  اأع��را���س،  وج���ود  ع��دم  وب�صبب 

الكولي�صرول يف الدم.
ومع ذلك، ميكن للج�صم يف بع�س الأحيان التخل�س من عالمات التحذير 

املح�صو�صة، والتي ميكن اأن يظهر بع�صها يف عينيك.
وميكن ر�صد عالمة منبهة واحدة يف قرنيتك - هيكل وا�صح على �صكل قبة 

اأمام قزحية العني.
ووفقا لهيئة ال�صحة Allegro Optical، "رمبا لحظت وجود حلقة 
بي�صاء حول احلافة اخلارجية للقرنية، ولكن قد يظهر تغري اللون اأي�صا 

كما لو اأن قزحية العني لديك بها بع�س التغري يف اللون".
تظهر  وقد  القو�س  ت�صمى  البي�صاء  احللقة  "هذه  ال�صحي:  املوقع  ويتابع 

من دون وجود ن�صبة عالية من الكولي�صرول".
من  كجزء  القو�س  يظهر  اأن  ميكن   ،Allegro Optical ت�صرح  كما 
عملية ال�صيخوخة الطبيعية للعني، ولكن ميكن لأي �صخ�س، بغ�س النظر 
عن عمره، اأن ي�صاب به من ارتفاع م�صتويات الكولي�صرول يف الدم. واأثناء 
اختبار العني، �صيقوم اأخ�صائيو الب�صريات بدرا�صة ال�صطح الأمامي للعني 
موثوقية  الأك���رث  املوؤ�صر  اأن  مالحظة  املهم  وم��ن  القرنية".  ذل��ك  يف  مب��ا 

لرتفاع م�صتويات الكولي�صرول يف الدم هو اإجراء فح�س الدم.
نظام غذائي  ت�صكل جمرد جزء من  ل  التي  الأطعمة  العديد من  وهناك 
يف  الكولي�صرول  ن�صبة  خف�س  يف  بن�صاط  ت�صاعد  اأن  ميكنها  ب��ل  �صحي، 
امل�صبعة وا�صتبدال بع�صها بالدهون غري  اأي�صا. ويعد تقليل الدهون  الدم 
تقول  كما  ال���دم،  يف  الكولي�صرول  ن�صبة  خلف�س  رائ��ع��ة  طريقة  امل�صبعة، 

جمعية الكولي�صرول اخلريية للقلب يف اململكة املتحدة.
الأطعمة  وخا�صة  امل�صبعة،  ال��ده��ون  على  الأطعمة  م��ن  العديد  وحت��ت��وي 
امل�صنوعة  والأطعمة  الأل��ب��ان  ومنتجات  وال��زب��دة  اللحوم  مثل  احليوانية 

منها، مثل الكعك والب�صكويت.
وتوجد اأي�صا يف بع�س الأطعمة النباتية مبا يف ذلك زيت جوز الهند وزيت 

النخيل.
وبدل من ذلك، يجب اختيار دهون وزيوت نباتية، وكذلك الأ�صماك الزيتية، 

.Heart UK واملك�صرات والبذور، ح�صبما تن�صح

��صتاد؟ كلمة  �أ�صل  • ما 
- يونانية

و�الأح؟ �ملُح  بني  �لفرق  • ما 
- الأح هو بيا�س البي�س واملُح هو ال�صفار يف البي�صة.

و�لرت�ب؟ �لرى  بني  �لفرق  • ما 
- الرثى هو الرمل الندي والراب هو الرمل النا�صف.

�حلديث؟ �لع�صر  يف  �الإ�صباين  �الأدب  عميدة  هي  • من 
- رو�صا ت�صائل

�ل�صوي�س؟ قنال  قولنا  �أم  �ل�صوي�س  قناة   : قولنا  �أ�صح  • �أيهما 
- كلمة قناة لأنها عربية.

الت�صمم اىل  يوؤدي  الفيتامينات  اأنواع  بع�س  اأخذ  يف  الفراط  اأن  تعلم  • هل 
حزين  يكون  عندما  يبكي  الفيل  اأن  تعلم  • هل 

الهدف على  النظر  لت�صديد  اإدارتهما  و  العينني  حتريك  تعني   - الراأراأة   - اأن  تعلم  • هل 
الأر�س على  اجلاذبية  �صد�س  ت�صاوي  القمر  على  اجلاذبية  اأن  تعلم  • هل 

بالقرياط املا�س  و  باجلرام  يوزن  الذهب  اأن  تعلم  • هل 
حلمه  يف  عظمه  يحفظ  التي  احليوان  هي  ال�صلحفاة  اأن  تعلم  • هل 

ينام عندما  واحدة  عني  يغلق  الدلفني  اأن  تعلم  • هل 
ال�صمع حا�صة  متتلك  ل  والأفعى  والذبابة  ال�صلحفاة  اأن  تعلم  • هل 

الفك ع�صلة  هي  الإن�صان  ج�صم  يف  ع�صلة  اأقوى  اأن  تعلم  • هل 
مئوية درجة   128 حتى  حرارة  يحتمل  اجل�صم  اأن  تعلم  • هل 

اليمنى الأذن  من  �صمعاً  اأ�صعف  الي�صرى  الأذن  اأن  تعلم  • هل 
والق�صدة  والزبدة  البي�س  و�صفار  احلوت  كبد  وزيت  ال�صمك  زيت   ، يف  املوجود  اأ  فيتامني  اأن  تعلم  • هل 
النمو  عملية   يعوق  ونق�صه  الطفل  لنمو  لزم  والكمرثى  واجل��زر  الأوراق  طويلة  ال�صفراء  واخل�صروات 
والفراط يف تناوله ي�صبب �صغطا متزايد يف الدماغ ودوار و�صداع وت�صاقط ال�صعر وي�صقق اجللد وال�صفاه 

ويغري يف تكوين العظام ويوؤمل املفا�صل
بح�راً ع�صر  �ص�تة   : هو  ال�صعر  بحور  عدد  اأن  تعلم  • هل 

اأرنوب والقمر 
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زيت �لزيتون 
زيت الزيتون اأحد اأف�صل الزيوت 
املفيدة لل�صحة ب�صفة  الطبيعية 
ا�صتخدامه  يف�صل  لذلك  عامة، 
اإ�صافته  خ����الل  م���ن  امل��ط��ب��خ  يف 
ل���ل���وج���ب���ات ال���غ���ذائ���ي���ة واأط����ب����اق 
بفوائد  اجل�صم  لإم���داد  ال�صلطة 

�صحية عديدة. 
اأحمد اخلطيب،  الدكتور  ويقول 
العالجية  ال��ت��غ��ذي��ة  اأخ�������ص���ائ���ي 
وعالج ال�صمنة والنحافة، جامعة 
القاهرة، اإن زيت الزيتون يحتوي 
الفيتامينات  من  جمموعة  على 
اأ،ود، ، ك ، ه�، مما  مثل فيتامني 
ل�صحة  تناوله مفيد جدا  يجعل 

الإن�صان.
ا�صتكمل قائال، هناك فوائد �صحية عديدة لإ�صافة زيت الزيتون للوجبات 
الطعام واأهمها، اأن اإ�صافة زيت الزيتون للوجبات اأو طبق ال�صلطة، ت�صاهم 
تناوله  يف�صل  لذلك  باجل�صم،  ال�صار  الكول�صرول  م�صتوى  انخفا�س  يف 
للمر�صى الذين يعانون من ارتفاع م�صتوى الكول�صرول ال�صار، حلمايتهم 
ال�صرايني وغريها  الكول�صرول مثل ت�صلب  ارتفاع  الإ�صابة مب�صاكل  من 

من امل�صاكل ال�صحية. 
وين�صح الدكتور اأحمد، مر�صى الكول�صرول والدهون الثالثية، ب�صرورة 
ا�صتبدال ا�صتخدام الزيوت غري ال�صحية والهتمام باإ�صافة زيت الزيتون 

للوجبات الغذائية للوقاية من م�صاكل الكول�صرول

كان القمر نائما حينما �صمع بكاًء عالياً ونحيبا فاأطل بهدوء ووقار لريى من الذي يبكي، فراأى ارنوب ال�صغري، 
فحزن من اجله و�صاأله ما بك؟ فقال ارنوب: ا�صعت طريقي ول اراه، الظالم �صديد..كيف اعرف البيت ..فقال 
القمر �صاأ�صاعدك ثم نه�س القمر من فرا�صه ووقف عاليا فانار الطريق لرنوب وا�صرع اىل بيته فرحا، وقبل ان 
يذهب القمر اىل فرا�صه �صمع �صراخا من نوع اخر، انه �صراخ فزع وهلع وخوف، فنظر فراأى غزالة ف�صاألها ما 
بها فقالت: الثعلب يطاردين ول ا�صتطيع الختباء فهو يراين فقال لها �صاأ�صاعدك، وا�صرع بالدخول اىل فرا�صه 
مرة اخرى واختباأ فعم الظالم املكان وا�صتطاعت الغزالة ان ت�صل ايل بيتها يف الظالم بدون ان يراها الثعلب 
،ظن القمر بانه �صينام نوما عميقا لكنه �صمع �صراخ اخر فقد كان الدب ال�صود الكبري ي�صرخ لن ابنه خرج 
ومل يعد ول ي�صتطيع روؤيته يف الظالم فخرج القمر من فرا�صه مرة اخري وظهر بكل و�صوح لينري الغابة للدب 
الكبري ليبحث عن ابنه ويف نف�س الوقت �صرخ علي �صديقته ال�صحابة وقال لها ابحثي معي عن الدب ال�صغري 
راأته فوقفت فوقه و�صرخت وقالت  ال�صحابة تطري من مكان ايل مكان حتى  امل�صكينة فخرجت  لن�صاعد امه 
ايها الدب ال�صغري ام�صي ورائي و�صت�صل لمك وبالفعل م�صت ال�صحابة وخلفها الدب ال�صود ال�صغري حتي كاد 
يقرب من امه وهنا ظهر الثعلب فا�صرعت ال�صحابة لت�صكب مائها فوق الثعلب وت�صايقه وتوؤخره قليال حتي 
و�صل الدب الكبري اىل ابنه فلم يجد الثعلب مفرا من الهروب و�صحكت ال�صحابة عليه ب�صدة و�صكرها القمر 
فقالت له اين مل افعل �صيئا فانت من قدم خدماته الكثرية لل�صغار و�صاقف الن هنا للحرا�صة ريثما ترتاح 

قليال وذهب القمر للنوم ووقفت ال�صحابة تت�صنت عليها ت�صمع من يناديها لت�صاعده .

�صبان يلعبون كرة �لقدم خالل يوم بارد يف كابول. � ف ب

ومع  اجليدة،  ال�صحة  دع��م  يف  واملكمالت  الفيتامينات  ت�صاعد  اأن  ميكن 
املظلمة  الليايل  بنتائج  الكثريون  ي�صعر  وال�صتاء،  اأ�صهر اخلريف  و�صول 

والطق�س البارد.
ويدفع مو�صم الربد والإنفلونزا، بالإ�صافة اإىل التعب الناجم عن �صاعات 
يجب  وبينما  املنزلية.  بال�صيدلية  لال�صتنجاد  الأ�صخا�س  الأقل،  النهار 
ت�صاعد  اأن  ميكن  اأج�صامنا،  لتغذية  الغذائية  وجباتنا  اإىل  اأول  ننظر  اأن 

الفيتامينات واملكمالت الغذائية.
"اإك�صربي�س" عن  اأخ�صائية التغذية يف لندن، مع  وحتدثت روزي ميلر، 
من  ال��وق��ت  ه��ذا  يف  تناولها  يجب  التي  والفيتامينات  املكمالت  اأف�صل 

العام.
فما هي املكمالت الغذائية التي يجب اأن تتناولها يف اخلريف وال�صتاء؟

ردت روزي: "الربوبيوتيك!، خط دفاعك الأول املناعي. اإنها حرفيا تبتلع 
م�صببات الأمرا�س وتخرجها من اجل�صم. تاأكد من اختيار الأنواع التي 

حتتوي على �صاللت متعددة من البكترييا احلية".

ماذا تفعل الربوبيوتيك؟
تعد بروبيوتيك بكترييا وخمرية حية تعي�س يف ج�صمك. اإنها ن�صخة من 

البكترييا اجليدة التي ت�صاعد اأمعاءك على العمل ب�صكل �صحيح.
وت�صاعد الربوبيوتيك على اإنتاج الفيتامينات يف اجل�صم، وكذلك موازنة 

البكترييا يف اجل�صم، ما مينعك من الإ�صابة باملر�س.

ما الفيتامينات التي يجب اأن تتناولها يف اخلريف وال�صتاء؟
قالت روزي: "فيتامني )د( اأ�صا�صي جلهاز املناعة وله خ�صائ�س م�صادة 
لاللتهابات. وفيتامني C اأي�صا فعال للغاية. اإنه قابل للذوبان يف املاء لذا 
فهو اآمن عند تناوله بجرعات عالية. 1 - 2 غرام يوميا يقلل من ظهور 
الربد ومدته. اإنه رائع �صد العوامل املعدية مثل الفريو�صات". ومن املهم 
تناول فيتامني )د(، حيث ي�صعب احل�صول على ما يكفي من فيتامني 
اأ�صعة ال�صم�س خالل اأ�صهر ال�صتاء ذات الإ�صاءة املنخف�صة. وُين�صح اأي�صا 

بتناول فيتامني A واحلديد، ولكن بعد ا�صت�صارة الطبيب املخت�س.

اأف�شل الفيتامينات واملكمالت الغذائية التي ُين�شح بتناولها يف ف�شلي اخلريف وال�شتاء!


