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عندما تالحظ �أن والدتك حتب �أوالدك �أكرث منك ،فذلك لي�س جمرد
مالحظة عابرة �أو عاطفة فح�سب ،بل ثمة �سبب تف�سري بيولوجي وراء
الأمر .وجد الباحثون �أنه عندما عر�ضت �صور الأحفاد البيولوجيني
على اجلدات �أظهرن ا�ستجابة ع�صبية يف مناطق بالدماغ تعترب مهمة
للتعاطف والتحفيز.
ون���ش��رت ال��درا��س��ة يف دوري ��ة "وقائع اجلمعية امللكية بي" ومقرها
ب��ري�ط��ان�ي��ا ،وراق ��ب ال�ب��اح�ث��ون يف ج��ام�ع��ة �إمي� ��وري ب��والي��ة جورجيا
الأم�يرك�ي��ة ح��االت  50ج��دة �أف��ادت ب ��أن لديها ع�لاق��ات �إيجابية مع
�أحفادهن ،وي�شاركنهم يف ن�شاطات كثرية.
و�أخ�ضعت الن�ساء لفح�ص "ت�صوير بالرنني املغناطي�سي الوظيفي"،
ال ��ذي يقي�س ال�ت�غ�يرات يف ت��دف��ق ال ��دم ب��ال��دم��اغ ،ويف �أث �ن��اء فح�ص
اجلدات ،عر�ض عليهن �صور �أحفادهن (ترتاوح �أعمارهن بني )12-3
و�أبنائهن و�صور �أطفال ال يعرفنه و�شخ�صا بالغ ال يعرفنه �أي�ضا.
ودون��ت اجل��دات بيانات خا�صة لقيا�س م��دى انخراطهن يف تربية
�أحفادهن.
والح��ظ الباحثون �أن م�شاهدة ��ص��ور الأح �ف��اد عملت على تن�شيط
املناطق التعاطف واحلركة يف الدماغ ،ول��دى اللواتي كن يرغنب يف
انخراط �أكرب برعاية الأحفاد ولدت حجم ن�شاط كبري يف الدماغ .

�أ�صابع يديك وقدميك ..تدلك على القاتل ال�صامت؟

حذر �أطباء من �أعرا�ض ب�سيطة تظهر على �أ�صابع اليدين والقدمني،
قد تكون م�ؤ�شرا على الإ�صابة بارتفاع ن�سبة الكولي�سرتول يف الدم.
ومراقبة م�ستويات الكولي�سرتول �أمر مهم ،ميكن �أن ي�ساعد يف تقليل
خماطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب وال�سكتة الدماغية.
والكولي�سرتول مادة �شمعية �شبيهة بالدهون ،وت�سبب م�شاكل �صحية
عندما ترتاكم على الأ�سطح الداخلية للأوعية الدموية ،لأ�سباب
خمتلفة منها الإفراط يف تناول الدهون �أو البدانة �أو �إهمال ممار�سة
الريا�ضة .والطريقة الوحيدة للتحقق من ارتفاع الكولي�سرتول من
عدمه ،هي �إجراء فح�ص دم.
وم��ع ع��دم وج��ود �أع��را���ض يف الغالب الرتفاع ن�سبة الكولي�سرتول يف
ال��دم ،يطلق على هذه امل�شكلة ا�سم "القاتل ال�صامت"� ،إال �أن �أطباء
قالوا م�ؤخرا �إن هناك بع�ض الإ��ش��ارات ميكن �أن ت�صدر عن �أ�صابع
اليدين والقدمني للتحذير من ارتفاع الكولي�سرتول.
وح���س��ب راه ��ول �أغ � ��راوال ا��س�ت���ش��اري �أم��را���ض ال�ق�ل��ب ال ��ذي حتدث
ل�صحيفة "�إك�سربي�س" الربيطانية ،ف ��إن "هناك �أعرا�ضا ج�سدية
معينة يجب االن�ت�ب��اه لها" .وت��اب��ع" :عالمة التحذير م��ن ارتفاع
الكولي�سرتول ميكن �أن ت�شمل �أ�صابع اليدين والقدمني .قد يكون
هذا الإح�سا�س نتيجة مبا�شرة لرتاكم الكولي�سرتول الذي ميكن �أن
ي�سد الأوعية الدموية يف اليدين وال�ساقني".

نق�ص هذا الفيتامني ي�سبب جلطة دماغية

ذكرت درا�سة طبية حديثة �أن انخفا�ض م�ستويات "فيتامني د" يزيد
من خطر الإ�صابة بال�سكتة الدماغية ،وفقا جلامعة جونز هوبكنز
الأمريكية.
ووجد الباحثون �أن هذا املركب الع�ضوي �ضروري لعمل العديد من
الأنظمة الرئي�سية يف ج�سم الإن�سان من املناعة �إىل التمثيل الغذائي
للعظام.
ً
ويرتبط "فيتامني د" �أي�ضا ب�صحة القلب والأوعية الدموية ،حيث
ي��ؤدي نق�صه �إىل م�ضاعفة خطر ح��دوث ا�ضطراب حاد يف �إمدادات
الدم �إىل الدماغ ،وفقًا ل�صحيفة "ديلي �إك�سرب�س" الربيطانية.
ويتكون هذا املكون يف ب�شرة اجللد حتت ت�أثري الأ�شعة فوق البنف�سجية،
لذلك لوحظ نق�صه يف اململكة املتحدة والبلدان املماثلة ،حيث يوجد
القليل من �ضوء ال�شم�س.
وقال الأطباء �إنه يف �أ�شهر ال�شتاء ،ميكن احل�صول على املادة املفيدة
عن طريق تناول الأ�سماك الدهنية والبي�ض وكبد البقر واللنب.
وخل�صت درا��س��ة �سابقة �إىل �أن نق�ص فيتامني "د" هو عامل خطر
م�ستقل لف�شل القلب ،على الأق��ل جزئيا ،من خالل حتفيز مقاومة
الأن�سولني يف ع�ضلة القلب.

جتفيف املالب�س يف
ال�شتاء دون جمفف
ق ��دم م�ع�ج�ب��ون بنجمة ال�ت�ن�ظ�ي��ف ال�سيدة
ه�ي�ن����ش ن���ص��ائ�ح�ه��م ل�ت�ج�ف�ي��ف امل�لاب ����س يف
ال �� �ش �ت��اء دون ا� �س �ت �خ��دام جم �ف��ف ،ب �ع��د �أن
��س��أل��ت م�ستخدمة ت��دع��ى ل��و��س��ي �ستيبني
"كيف يغ�سل النا�س دون جمفف مالب�س
يف ال�شتاء؟ لدينا الكثري من الغ�سيل ولكن
التجفيف م�شكلة كبرية!" .وك��ان االقرتاح
الأك�ثر �شيوعاً ،ا�ستخدام مزيل الرطوبة.
وق��ال��ت �أم��ان��دا ه��اي��ز�-إغ�يرت��ون�" :أ�ستخدم
م�ك��واة مالب�س ع��ادي��ة م��ع مزيل الرطوبة،
ف �ه��ي جت �ف��ف امل�ل�اب� �� ��س �أ�سرع" .وقالت
كلوديا م��ارك��اري�لا" :ا�شرتيت للتو جها ًزا
لإزال��ة الرطوبة وه��و �أم��ر رائ��ع� ،أنفق املال
ب�شكل جيد" .وعلقت كلري غري�س قائلة:
"�أ�ستخدم مزيل الرطوبة� .أعلقه يف غرفة
الغ�سيل و�أغلق الباب فيجف احلمل يف �أربع
�ساعات .عندي جمفف مالب�س لكن مزيل
ال��رط��وب��ة �أرخ����ص بكثري" .وكتبت مي�شيل
جنكينز "ا�شرتيت م��زي��ل ال��رط��وب��ة قبل
ب�ضعة �أ�سابيع� ،أو�صاين به �شخ�ص� ،إنه رائع
لتجفيف املالب�س .عانيت دائ ًما لأنه ال يوجد
عندي مكان ملجفف مالب�س� ،ضعي املالب�س
على خمرج الهواء يف جهاز �إزال��ة الرطوبة
و�ستح�صلني على نتيجة مذهلة".

املرا�سالت� :ص.ب 505:
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�أمك حتب �أبناءك �أكرث منك ..درا�سة تك�شف ال�سر
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ما الفرق بني "التو�أم" ال�سكتة
القلبية والنوبة القلبية؟

�أفكار مفيدة للتخل�ص
من الفو�ضى يف املنزل

يتم ا�ستهالك الثوم على نطاق وا�سع يف جميع �أنحاء العامل،
ً
خا�صة خالل ف�صل ال�شتاء ،الذي تظهر فيه الكثري من م�شاكل
اجلهاز التنف�سي واجلهاز اله�ضمي واملناعة .لكن ميكن �أن ي�ساعد
الثوم ،من بع�ض النواحي ،يف الوقاية من غالبية اال�ضطرابات
ال�صحية املو�سمية ال�شتوية ب�سبب مركباته الن�شطة ،بح�سب
ما ن�شره موقع "بولد�سكاي"  ،Boldskyاملعني بال�ش�ؤون
ال�صحية.
فوف ًقا لدرا�سة علمية ،ف�إن الألي�سني ،وهو مركب حيوي رئي�سي
يف الثوم ،له العديد من الفوائد العالجية كم�ضاد للأ ك�سد ة
وللميكروبات والفريو�سات .وين�شط الألي�سني
ب�شكل �أ�سا�سي عند تقطيع الثوم �أو �سحقه.
ويحتوي الثوم � ً
أي�ضا على فيتامينات ومعادن
�أ�سا�سية �أخرى مثل الكال�سيوم واحلديد
والفو�سفور واملغني�سيوم وال�سيلينيوم
والبوتا�سيوم وفيتامني  Cوفيتامني B6
وحم�ض الفوليك والكولني وبيتا كاروتني.
وعلى ذمة تقرير ال�صحيفة ،ف�إن مزايا تناول
الثوم يف ف�صل ال�شتاء تتمثل فيما يلي:

ف�صو�ص �صغرية حتمل كنزا �صحيا ..خا�صة خالل ف�صل ال�شتاء
 .1يحارب ال�سعال والربد
ذكرت درا�سة علمية �أن الثوم له خ�صائ�ص قوية م�ضادة
ل�ل�ف�يرو��س��ات وم���ض��ادة ل�ل�م�ي�ك��روب��ات .مي�ك��ن �أن ت�ساعد
ه��ذه اخل�صائ�ص على حم��ارب��ة م�سببات �أم��را���ض الربد
وال�سعال التي تكون مرتفعة خ�لال ف�صل ال�شتاء .يتم
تناول الثوم ب�شكل �أ�سا�سي كتوابل وي�ضاف �إىل الأطعمة،
ولكن ي�ستخدمه البع�ض يف �شكل مكمالت غذائية لتعزيز  .4يقاوم احل�سا�سية ال�شتوية
املناعة يف عالج والوقاية من نزالت الربد وال�سعال.
ذكرت درا�سة علمية �أن هناك ت�أثريات م�ضادة للح�سا�سية
خ�صي�صا لأغرا�ض عالجية.
يف بع�ض �أنواع الثوم املعاجلة
ً
 .2يقوي املناعة
تقول الدرا�سة �إن �أ�سيتات الإيثيل يف الثوم الأ��س��ود لها
يرجح العلماء �أن الثوم يتميز بت�أثريات مناعية ،حيث ت ��أث�يرات م�ضادة للح�سا�سية ميكن �أن ت�ساعد يف قمع
�إن مركب الألي�سني ي�ساعد يف احلفاظ على التوازن يف �إط�ل�اق بيتا هيك�سو�سامينيداز و TNF-αوبالتايل
جهاز املناعة .ويقول اخلرباء �إن درجات احلرارة الباردة متنع تفاعالت احل�سا�سية املناعية مثل الربو الذي تزداد
خالل ال�شتاء متيل �إىل قمع جهاز املناعة وت�سمح مل�سببات �شدته عادة خالل ف�صل ال�شتاء.
الأم��را���ض ب�غ��زو اجل�سم ب�سهولة ،وم��ن ث��م ف ��إن تعزيز
الألي�سني لإن�ت��اج خاليا ال��دم البي�ضاء بج�سم الإن�سان  .5ي�سيطر على م�ستويات الكولي�سرتول
ي�سهم بفاعلية يف قمع ال�سيتوكينات االلتهابية وامل�ساعدة ذكر فريق من الباحثني �أن زيادة م�ستويات الكولي�سرتول
يف تعزيز املناعة والق�ضاء �سري ًعا على العوامل امل�سببة يف الدم من بني عوامل اخلطر املحتملة لأمرا�ض القلب
للأمرا�ض.
يف ف�صل ال�شتاء .ورجح الباحثون �أن يرجع ال�سبب �إىل
تناول مزيد من الأطعمة وقلة الأن�شطة البدنية �شتاءً.
 .3مينح الدفء للج�سم
مييل البع�ض �إىل زي ��ادة كميات وحم�ت��وي��ات وجباتهم
ميكن �أن ت��ؤدي درج��ات احل��رارة املنخف�ضة خالل ف�صل الغذائية للتعامل مع درجة احلرارة الباردة املحيطة ،كما
ال�شتاء �إىل زي��ادة خم��اط��ر الإ��ص��اب��ة مب�شاكل يف القلب �أن��ه يتم تقليل الأن�شطة البدنية يف الهواء الطلق ،مما

�آثار جانبية غري متوقعة
حلمية الكيتو
تعترب حمية كيتو �إح��دى �أك�ثر النظم الغذائية امل�ستخدمة يف �أيامنا هذه
لتخفي�ض الوزن ،وهي تعتمد على برنامج غذائي منخف�ض الكربوهيدات.
وعلى الرغم من فاعلية هذه احلمية يف �إنقا�ص الوزن� ،إال �أنها تنطوي على
الكثري من الآثار اجلانبية التي ت�ؤثر على �صحة الإن�سان ب�شكل �سلبي.
فيما يلي �أهم الآث��ار اجلانبية حلمية كيتو ،وفق ما �أورد موقع "�إم �إ�س �إن"
الإلكرتوين:
�أن �ف �ل��ون��زا ك �ي �ت��و :ان �ف �ل��ون��زا ال�ك�ي�ت��و � �ش��يء ح�ق�ي�ق��ي .مي �ك��ن �أن ي � ��ؤدي قطع
الكربوهيدرات �إىل العظام والدخول يف حالة الكيتوزية ،حيث يحرق ج�سمك
ال��ده��ون للح�صول على ال�ط��اق��ة� ،إىل ظ�ه��ور جمموعة م��ن الأع��را���ض غري
املريحة ،مثل ال�صداع والتعب و�آالم الع�ضالت والغثيان والإ�سهال� .إن الآثار
اجلانبية هي نتيجة انتقال ج�سمك �إىل ا�ستخدام الدهون كم�صدر �أ�سا�سي
للطاقة بد ًال من الكربوهيدرات .ومبجرد �أن يتكيف اجل�سم مع م�صدر الوقود
اجلديد (عادة يف غ�ضون �أ�سبوع �أو �أ�سبوعني)� ،ستبد�أ يف ال�شعور بالتح�سن.
تقلب امل��زاج :عندما تتبع نظامًا غذائ ًيا منخف�ض الكربوهيدرات ،فقد ال
حت�صل على الكربوهيدرات الالزمة لإنتاج م��ادة ال�سريوتونني ،وه��ي مادة
كيماوية يف ال��دم��اغ ت�ساعد على تنظيم احلالة املزاجية� ،إ�ضافة �إىل النوم
وال�شهية ،وهما عامالن �آخران ميكن �أن يف�سدا مزاجك.

واجلهازين اله�ضمي والتنف�سي ورمبا ت�ؤدي �إىل الوفاة.
ت�ساعد خ�صائ�ص ال�ث��وم ال�ن�ف��اذة يف زي��ادة درج��ة حرارة
اجل���س��م .ك�م��ا �أن ال �ث��وم يفيد كمطهر ل�ل��دم ومي�ك��ن �أن
ي�ساعد �أي��ً��ض��ا يف حت�سني �إن �ت��اج ال ��دم ،مم��ا ي�ساعد مرة
�أخرى يف زيادة درجة حرارة اجل�سم وتوفري الدفء.

ي�ؤدي �إىل تفاقم الكولي�سرتول يف اجل�سم .ي�ساعد الثوم
على خف�ض ن�سبة الكولي�سرتول �إىل حد كبري واحلفاظ
ع�ل��ى ��ص�ح��ة ال�ق�ل��ب ب�سبب اح �ت��وائ��ه ع�ل��ى البوتا�سيوم
واملغني�سيوم.
 .6يح�سن اله�ضم والتمثيل الغذائي
ي�ق��ول اخل�ب�راء �إن ��ه ع�ن��دم��ا تتعر�ض �أج���س��ام�ن��ا لدرجة
ح��رارة ب��اردة مل��دة �أط��ول ،ف�إنها متيل �إىل �إب�ط��اء عملية
التمثيل الغذائي يف اجل�سم ،مبا ي�شمل اله�ضم للحفاظ
على الطاقة واحل ��رارة .يعد الثوم �أح��د �أه��م العالجات
ال�شعبية ،التي ميكن �أن ت�ساعد يف تنظيم اله�ضم ومنع
امل���ش��اك��ل املتعلقة ب��ه ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل حت�سني التمثيل
الغذائي يف اجل�سم لت�سهيل عملية اله�ضم.
 .7مينع وجع الأ�سنان
مييل ال�شتاء �إىل الت�سبب يف الكثري م��ن م�شاكل الفم
واللثة ،لأن انخفا�ض درج��ة احل ��رارة يف مو�سم ال�شتاء
ميكن �أن ي ��ؤدي �إىل تقليل تدفق ال��دم وي��زي��د ال�ضغط
يف �أع�صاب الفم ،وبالتايل ي�ؤدي �إىل �أمل الأ�سنان .ميكن
�أن ت�ساعد نفاذية الثوم يف زي��ادة تدفق الدم �إىل مناطق
الأ�سنان بينما قد يقلل ن�شاطه امل�ضاد لاللتهابات من
الأمل وال �ت��ورم .وي�ساعد ال�ث��وم � ً
أي�ضا يف تقليل خماطر
التهاب اللثة وت�سو�س الأ�سنان ب�سبب وجود الألي�سني.

فيما يلي ط��رق حتفظ املنزل من
الفو�ضى ،وف��ق �صحيفة "�إنديان
�إك�سرب�س".
التخزين يف �أماكن مغلقة
يُن�صح بتخزين الأ�شياء يف �أماكن
م �غ �ل �ق��ة ،مل �ن��ع ال �غ �ب��ار والأو� � �س� ��اخ
الأخ � � ��رى م ��ن ال ��و�� �ص ��ول �إليها،
و�ضمان ترتيب املنزل.
ع �ل��ى ال ��رف ��وف :ي�ن���ص��ح اخل�ب�راء
ب �ت �خ ��زي ��ن ال� �ت� �ح ��ف وغ�ي��ره� ��ا يف
امل�ساحات املفتوحة على الرفوف،
فال ت�أخذ حيزاً كبرياً ،والأجهزة
الإل�ك�ترون�ي��ة و�أج �ه��زة ال�شحن يف
�صناديق تنا�سب حجمها ،وو�ضعها
يف �أماكن ي�سهل الو�صول �إليها.
ال� �ت� �خ ��زي ��ن يف �أم � ��اك � ��ن �سهلة:
تتطلب احل �ي��اة ال�ي��وم�ي��ة معدات
و�إك� ��� �س� ��� �س ��وارات وم�ل�اب ����س وغري
ذلك الكثري مما يجب تخزينه يف
مكان �سهل ،مع الإ�ضاءة الكافية،
للعثور عليه ب�سهولة مثل املالب�س
والأحذية واملعدات الريا�ضية.
و�إذا مل تكن هناك م�ساحة كافية
لبع�ض امل�لاب����س ،ميكن ا�ستخدم
امل���س��اح��ات ال�ف��ارغ��ة ع�ل��ى احلائط
ب ��و� �ض ��ع خ� �ط ��اف ��ات �أو مقاب�ض
للتعليق .التخزين املو�سمي :يوجد
دائماً ما ال ي�ستخدم �إال مو�سمياً يف
املنزل ،فمث ً
ال خالل ف�صل ال�شتاء،
مي �ك��ن ت �خ��زي��ن حل� ��اف وبطانية
ال�شتاء حت��ت ال�سرير ب�شكل �أنيق
وحمكم الإغالق.

ماذا يفعل غ�سل اليدين
املفرط لب�شرتك؟
�أ� �ص �ب �ح��ت ع�م�ل�ي��ة غ���س��ل اليدين
�أك�ث�ر �أه�م�ي��ة خ�لال ال�ع��ام املا�ضي
لأن ��ه يعترب تقنية دف ��اع �أ�سا�سية
�ضد فريو�س كورونا� ،إال �أن غ�سل
ال �ي��دي��ن امل� �ف ��رط ق ��د ي � � ��ؤدي �إىل
نتائج عك�سية تت�سبب بالعديد من
امل�شاكل ال�صحية على الب�شرة.
ت�شمل م�شاكل غ�سل اليدين املتكرر
جفاف الب�شرة واحلكة والتق�شر،
واحتمال ظهور الطفح اجللدي،
والإ�صابة بجروح يف اجللد� ،إ�ضافة
�إىل ت �ف��اق��م الأم� ��را�� ��ض اجللدية
ل�ل�أ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن ي �ع��ان��ون من
الأك � ��زمي � ��ا ،م �ث��ل ال �ت �ه��اب اجللد
التح�س�سي وال�صدفية.
فيما يلي بع�ض الأ�ساليب ال�سهلة
مل �ك��اف �ح��ة امل �� �ش �ك�ل�ات ال �ت ��ي تن�ش�أ
ب�سبب الإف��راط يف غ�سل اليدين،
بح�سب ما �أوردت �صحيفة �إنديان
�إك�سرب�س:
 رط��ب ي��دي��ك يف ك��ل م��رة تغ�سلفيها يديك للحفاظ على نعومة
الب�شرة با�ستخدام ك��رمي ترطيب
خ �ف �ي��ف ي ��رط ��ب ال �ب �� �ش��رة بلطف
وينع�شها.

�أف�ضل و�صفة ح�ساء
باخل�ضار لتعزيز الطاقة

يف حياتنا اليومية ،غال ًبا م��ا نعاين م��ن م�شاكل �صحية �شائعة مثل �آالم
اجل�سم و�آالم املفا�صل والع�ضالت وال�صداع والتعب والإرهاق .لكن معظمنا
غال ًبا ما يتجاهل هذه امل�شكالت من خالل �إلقاء اللوم على تغيري املو�سم �أو
منط احلياة ،دون �أن نعرف �أن بع�ض هذه امل�شكالت اليومية ال�شائعة هي
نتيجة لنق�ص العنا�صر الغذائية .ومن هذا املنطلق� ،أوردت �صحيفة تاميز
�أوف �إنديا ،و�صفة ح�ساء خ�ضروات ب�سيط مينح اجل�سم التوازن ال�صحيح من
العنا�صر الغذائية ،ويلبي احتياجاته اليومية منها ،على النحو التايل:
لتح�ضري ح�ساء اخل�ضار ال�صحي ،نحتاج حلبة �شمندر ،حفنة من الفا�صوليا
اخل�ضراء 5-4 ،ف�صو�ص من الثوم ،عد�س منقوع 1 ،ج��زرة 1 ،ب�صلة2 ،
طماطم متو�سطة ،حفنة من �أوراق ال�سبانخ ال�صغرية 1 ،كوب بروكلي1 ،
كوب مب�شور من البابايا اخل�ضراء املفرومة وامللح والفلفل ح�سب الذوق1 ،
ملعقة �صغرية من زيت الزيتون �أو الزبدة.
طريقة التح�ضري
اغ�سلي اخل�ضار ونظفيها ّ
وقطعيها و�ضعيها يف طنجرة ال�ضغط.
�أ�ضيفي اخل���ض��ار م��ع امل��اء وامل�ل��ح وال�ف�ل�ف��ل .ق��وم بطهي اخل���ض��ار بطنجرة
ال�ضغط ملدة � 3-2صفارات.
مبجرد طهي اخل�ضار ،قومي بهر�سها .بعد ذل��ك� ،سخني مقالة و�أ�ضيفي
ملعقة كبرية زبدة �أو زيت زيتون ،ثوم ،زجنبيل ،ملح وفلفل� .إذا �أ�ضفت امللح
والفلفل �أثناء الغليان ،ا�ضبطي كمية البهارات ح�سب ذوقك.
�أ�ضيفي اخل�ضار املهرو�سة مع امل��رق واتركيها تن�ضج ملدة  4-3دقائق ،ثم
�أ�ضيفي حفنة من �أوراق الكزبرة وا�ستمتعي بها.
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النم�سا حتتفل بيومها الوطني يف �إك�سبو  2020دبي بعرو�ض مو�سيقية متميزة

•• دبي �إك�سبو – الفجر
ر�سالة �إك�سبو – حممد جاهني
حممد معني الدين

احتفلت النم�سا بيومها ال��وط�ن��ي يف �إك�سبو
 2020دب ��ي ب �ع��رو���ض م��و��س�ي�ق�ي��ة متميزة،
� �ش �م �ل��ت ع��ر� �ض��ا ق��دم �ت��ه ف ��رق ��ة للمو�سيقي
اال��س�ت�ع��را��ض�ي��ة ال�ن�م���س��اوي��ة ،وق��دم��ت خالله
ا�ستعرا�ضا باملالب�س التقليدية النم�ساوية.
ك��ان يف ا�ستقبال معايل مارغريت �شرامبوك،
وزيرة ال�ش�ؤون الرقمية واالقت�صاد يف جمهورية
ال �ن �م �� �س��ا ،م� �ع ��ايل ال ��دك� �ت ��ور ث� ��اين ب ��ن �أحمد
ال��زي��ودي ،وزي��ر ال��دول��ة للتجارة اخلارجية يف
دول��ة الإم ��ارات ،وبرفقته جنيب العلي ،املدير
التنفيذي ملكتب املفو�ض العام يف �إك�سبو 2020
دبي ،و�سعادة �إبراهيم �سامل امل�شرخ �سفري الدولة
لدى النم�سا.
وق ��ال ��ت م �ع��ايل م ��ارج ��ري ��ت � �ش��رام �ب��وك" :يف
البداية ،ا�سمحوا يل �أن �أهنئ (دولة الإمارات)
باليوم الوطني وبخم�سني عاما من الإجنازات
والنماء املبهر للغاية ،والذي يمُ كِننا �أن نلم�سه
هنا اليوم يف هذه الن�سخة من �إك�سبو الدويل".
�أ�ضافت" :كلي �شعور بالفخر ب�أننا جئنا �إليكم...
احلكومة النم�ساوية هنا (م��ن �أجلكم) �أنتم؛
وك�ل��ي �شعور بالفخر �أي���ض��ا ب��أن�ن��ا جلبنا معنا
�أكرب وفد من ال�شركات على الإط�لاق .يج�سد
ه��ذا �صداقتنا وتعاوننا (م��ع دول��ة الإم ��ارات)

والعمل الذي نقوم بها �سويا للحفاظ على حياة
الأجيال القادمة ،وجعلها �أي�سر و�أف�ضل ،وهو
�أمر ممكن بف�ضل االبتكار والتقنية .لكن الأمر
يرتبط �أي�ضا ب��الإن���س��ان؛ يرتبط بالعمل معا
ووجود ر�ؤية؛ بل و�أي�ضا ببذل الكثري من اجلهد
من �أج��ل حتويل هذه الر�ؤية �إىل واق��ع .الأمر
يرتبط مبن هم يف دائ��رة كل ما نقوم به ،وهم
من جعلوا ه��ذا ممكنا و�أت��وا من �أن�ح��اء العامل
(�إىل �إك�سبو  2020دبي) من �أجل العمل معا
بروح الفريق .نحن فخورون جدا ب�أن نكون مع
ه�ؤالء ومنهم".
وق��ال جنيب العليُ " :يقدم الت�صميم الفريد
جلناح النم�سا ربطا قويا بني �أ�ساليب التفكري
املبتكرة يف منطقتنا ويف النم�سا� ،إذ يجمع بني
تقاليد ال�ب�ن��اء العربية واخل�ب�رة النم�ساوية،
م��ن �أج� ��ل خ�ف����ض ا� �س �ت �ه�لاك ال �ط��اق��ة بن�سبة
ت�صل �إىل  70يف امل �ئ��ة .ف�ضال ع��ن ه ��ذا ،ف�إن
ت�صميم اجلناح ال يقت�صر على �إظ�ه��ار الرثاء
الثقايف و�سحر الطبيعة يف النم�سا فح�سب؛ بل
يظهر �أي�ضا مكانتها املتقدمة عامليا يف جماالت
الرقمنة والتقنية والعلوم والأبحاث.
"بالإ�ضافة �إىل هذا ،ف�إن اجلناح ي�ضم خمتربا
ذكيا (�آي الب) ،وي�ستعر�ض �أف�ضل ال�شركات
وامل��ؤ��س���س��ات البحثية ال�ن�م���س��اوي��ة ،ال�ت��ي تعزز
االق �ت �� �ص��اد ال �ن �م �� �س��اوي ال �ق��ائ��م ع �ل��ى املعرفة،
وي�سلط ال�ضوء على نظام التدريب امل��زدوج يف
التعليم ،وال��ذي ت�شتهر به النم�سا عامليا ويعد

�أحد �أهم قطاعات النمو يف دولة الإمارات.
"و�إذا ن�ؤكد على متانة العالقات االقت�صادية
ب�ي�ن ب �ل��دي �ن��ا ،ف ��إن �ن��ا ن���س�ع��ى دائ �م��ا �إىل البناء
ع�ل��ى ال���ش��راك��ة ال�ت��ي جتمعنا وت�ع��زي��ز اجلهود
امل�شرتكة والتعاون فيما بيننا عرب القطاعات
امل�ت�ع��ددة ذات االه�ت�م��ام امل���ش�ترك ،مب��ا يف ذلك
ال�صحة والتعليم والطاقة املتجددة والثقافة".
�شمل االحتفال باليوم الوطني للنم�سا �أي�ضا
ا�ستعرا�ضا قدمه ع��ازف الكمان وامللحن يوري
ريفيت�ش على �آلة كمان تعود �إىل العام .1709
ت�ضمن العر�ض عزف بع�ض مقطوعات ريفيت�ش

الأ��ص�ل�ي��ة� ،إىل ج��ان��ب مقطوعات �أخ ��رى معاد
توزيعها من �أعمال الفنانني م��وزارت و�شوبرت
وبيتهوفن وفيفالدي ويوهانا دوديرير.
وان���ض��م �إىل ريفيت�ش ك��ل م��ن راق���ص��ة الباليه
الأوىل ناتا�شا م��اي��ر ،وال��ر��س��ام م��ارت��ن تاردي،
وع ��ازف ��ة ال �ب �ي��ان��و ي��ول �ي��ا دراغ ��ان ��وف ��ا ،وفرقة
م��و� �س �ي �ق �ي��ة ،يف ع ��ر� ��ض خ ��ا� ��ص مي� ��زج تاريخ
النم�سا وتقاليدها مع نظرة �إبداعية مل�ستقبلها
وابتكاراتها.
و�أبهر الفنان مارتن تاردي الزوار بر�سم لوحة
ب��ورت��ري��ه �أم � ��ام اجل �م �ه��ور ب��ا� �س �ت �خ��دام قلمني

بالتناوب دون �أن يرفع ي��ده ع��ن اللوحة حتى
اكتمالها .يقع جناح النم�سا يف منطقة الفر�ص،
ومبناه ّ
املنظم للحرارة ُمن�ش�أ بالكامل من �أقدم
مواد بناء يف الب�شرية :الرتبة الطفالية ،وهي
خ�ل�ي��ط م��ن ال �ط�ين وال ��رم ��ل وال �ط �م��ي بن�سب
متقاربة.
ت�ستخدم ع���ش��رات ال�ه�ي��اك��ل امل�خ��روط�ي��ة التي
ت���ش�ك��ل م�ب�ن��ى اجل �ن��اح ال��دي�ن��ام�ي�ك��ا احلرارية
ل�سحب الهواء البارد من الأ�سفل ودفع الهواء
ال��داف��ئ �إىل اخل��ارج من الأع�ل��ى ،وه��و ما يوفر
�آل� �ي ��ة ط�ب�ي�ع�ي��ة ل�ل�ت�ح�ك��م يف درج � ��ة احل� � ��رارة.

ي�ستعر�ض خمترب "�آي الب" احللول املتقدمة
من �أج��ل م�ستقبل �أف�ضل ،بينما ميكن للزوار
تذوق �أ�شهى �أطباق احللويات يف "مقهى فيينا".
مت�ث��ل الأي � ��ام ال��وط�ن�ي��ة وال �ف �خ��ري��ة يف �إك�سبو
 2020دب��ي منا�سبات ل�لاح�ت�ف��ال ب�ك��ل من
امل�شاركني الدوليني ،الذين يزيد عددهم على
 200م�شارك ،لت�سليط ال�ضوء على ثقافاتهم
و�إجن��ازات �ه��م وع��ر���ض �أج�ن�ح�ت�ه��م وبراجمهم.
وتتميز كل منها مبرا�سم رفع العلم على من�صة
الأمم يف �ساحة الو�صل ،يليها تقدمي عرو�ض
ثقافية و�إلقاء الكلمات الرتحيبية.

ا�ست�ضافة م�سرح دبي ميلينيوم ويهدف للدمج بني الثقافات

جناح اململكة العربية ال�سعودية يف �إك�سبو  2020دبي ينظم عر�ضا فنيا منوعا
بح�سب تعليق منظمي الفعالية.
•• دبي -الفجر
ي �ق��ول ع�ب��د اخل��ال��ق ب��ن راف �ع��ة ،امل�ل�ح��ن واملغني
نظم جناح اململكة العربية ال�سعودية امل�شارك يف ال�سعودي ،و�سفري احل�ضارة املو�سيقية اخلليجية
�إك�سبو  2020دبي ،عر�ضاً فنياً منوعاً يهدف �إىل يف ج�م�ي��ع دول ال �ع ��امل ،وم��دي��ر ف��رق��ة "ثقّف"
دمج املواهب الغربية والعربية معاً ،على م�سرح امل��و��س�ي�ق�ي��ة ،ال� ��ذي ق ��دم ب���ص��وت��ه امل �م �ي��ز و�أدائ � ��ه
دب��ي ميلينيوم ،وح��ر���ص م��ن خ�لال��ه على �إبراز احل �� �س��ا���س جم �م��وع��ة م ��ن الأغ� � ��اين ال�سعودية
م��دى تنوع الفنون ال�شعبية ال�سعودية ،و�إلقاء التقليدية على �أنغام الفرقة ال�سعودية امل�صاحبة
ال�ضوء على املواهب الوطنية الواعدة يف اململكة .ل ��ه ،وال �ت��ي ع�ك���س��ت خ���ص��و��ص�ي��ة وج �م��ال وغنى
�شارك يف العر�ض الفني املميز ،فنانون من داخل ال�ت�راث املو�سيقي يف امل�م�ل�ك��ة" :املو�سيقى التي
وخ��ارج ال�سعودية ،و�شمل املو�سيقى والكوميديا ت�سمعونها اليوم مو�سيقى �سعودية خال�صة ،من
وال�غ�ن��اء ،يف حم��اول��ة لإي���ص��ال ر�سالة حت��ث على �أحلان و�أداء جنوم �سعوديني� ،صنعت يف ال�سعودية
وحدة املواهب ،ووحدة ال�شعوب ،ووحدة الثقافات ،وب�أيا ٍد �سعودية وت�ستحق حتية كبرية".

ووج��ه عبد اخل��ال��ق� ،أي���ض�اً ،حتية كبرية للجناح
ال �� �س �ع��ودي يف �إك �� �س �ب��و  2020دب� ��ي ،مبنا�سبة
اح �ت �ف��ال اجل �ن��اح امل�ب�ه��ر بت�صميمه ون�شاطاته،
بو�صول عدد زواره �إىل مليون زائر منذ انطالق
احلدث الدويل.
و�أب �ه �ج��ت ف��رق��ة "ثقف" املو�سيقية ال�سعودية،
جماهري م�سرح دب��ي ملينيوم ،بعزفها و�أدائها
املتقن واملميز للأغنيات ال�سعودية التقليدية،
وتتكون الفرقة من ت�سعة عازفني ،هم؛ �ضابطو
الإي� �ق ��اع؛ م��و��س��ى حم �ب��وب ،وح���س��ن ال�شاطري،
وم���س��اع��د �أح �م��د ،وع��ازف��ة ال �ع��ود امل�ت��أل�ق��ة غال،
وعازف الكمان حممد العمري� ،إىل جانب عازف

الناي املميز فهد ك�شاف ،وعبد اهلل العامري على
الأورغ".
بينما �أكدت املغنية ال�سعودية رمي التميمي امللقبة
بـ "تام تام" ،التي �أدت �أغنية كتبت هي كلماتها
ع��ن الأر� ��ض�" :أنا متحم�سة ج��دا لأداء �أغنيتي
(�أر� ��ض واح ��دة) يف ه��ذا احل�ف��ل ،لقد كتبت هذه
الأغنية لأنني مت�أثرة ومهتمة ب�ضرورة احرتام
الأر���ض التي نعي�ش عليها ،كما �أن علينا حتقيق
اال�ستدامة والتفكري يف بع�ضنا البع�ض ،والعمل
معا لنجعل من كوكبنا مكانا �أف�ضل للعي�ش فيه،
و�أنا �سعيدة جدا لوجودي يف هذا احلدث الكبري،
الذي يقدم للمملكة فر�صة هامة لإبراز مواهب

�أبنائها و�إب��داع��ات�ه��م للعامل �أج�م��ع ،فنحن منثل
جزءا من ه�ؤالء املبدعني لكن اليزال هناك املزيد
منهم".
وق ��دم �إب��راه �ي��م احل �ج��اج ،امل�م�ث��ل والكوميديان
ال �� �س �ع��ودي ،ال ��ذي � �ش��ارك يف احل �ف��ل ،جمموعة
من الفقرات الكوميدية التي �أ�ضحكت جماهري
م �� �س��رح دب ��ي م �ل �ي �ن �ي��وم ،وح ��ر� ��ص خ�لال �ه��ا على
التفاعل مع احلا�ضرين عرب تقدمي هدايا رمزية
متنوعة لعدد من الأ�شخا�ص الذين �شاركوا معه
يف عر�ضه الكوميدي.
�أم��ا ع��ازف العود ال�سعودي ،عبد العزيز �شنان،
ال��ذي ق��دم فقرة مو�سيقية م�شرتكة مع الفنان

ال �ه �ن��دي راي ،امل���ش�ه��ور ب��ال �ق��رع ع�ل��ى الطبول،
ف ��أو� �ض��ح" :فقرتنا املو�سيقية جت�م��ع �آل ��ة العود
ال�شرقية م��ع ال �ـ ( )beatboxوه��و دم��ج من
ن��وع ج��دي��د ب�ين الأج� ��واء ال�غ��رب�ي��ة البحتة و�آلة
العود ال�شرقية الرتاثية واجلميلة ،وهو ما يعد
جزءا من جهودنا لدمج الثقافات ،و�أ�شكر اجلناح
ال�سعودي ال��ذي �أت��اح لنا فر�صة امل�شاركة يف هذا
احلفل".
ُقدم هذا احلفل املنوع للتعريف مبميزات اجلناح
ال�سعودي ،ال��ذي يعد ث��اين �أك�بر جناح يف �إك�سبو
 2020دبي ،والذي احتفل م�ؤخرا بو�صول عدد
زواره يف �إك�سبو  2020دبي �إىل مليون زائر.

حفل مو�سيقي فلكلوري يف �إك�سبو  2020دبي يقدم الأغنية الكويتية يف املا�ضي واحلا�ضر
قدمت الفرقة جمموعة خمتارة من الأغنيات التقليدية من
•• دبي– الفجر
الرتاث الكويتي ،وذلك على م�سرح دبي ميلينيوم ،حيث كان
حظي جمهور �إك�سبو  2020دبي بحفل فلكلوري للفرقة ز ّوار �إك�سبو  2020دبي على موعد مع الأحلان والإيقاعات
املو�سيقية الكويتية بقيادة املاي�سرتو ال�شهري ب�سام البلو�شي ،اخلليجية امل�م�ي��زة ع�بر جم�م��وع��ة م��ن الأغ� ��اين ال�شعبية
الكويتية ،من بينها "يا �أه��ل ال�شرق" ،و "يا هلي" ،و"دنيا
نظمه اجلناح الكويتي يف موقع احلدث الدويل.

الوله"" ،وحق الإبعاد" ،و"طاير من الفرحة طاير".
وق��ال املاي�سرتو ب�سام البلو�شي ،قائد الفرقة وع��ازف �آلة
القانون " :اليوم يف �إك�سبو � 2020أمثل بلدي الكويت من
خالل تقدمي الأغنيات الكال�سيكية الكويتية ،حيث قدمنا
يف حفل اليوم �أغ��اين �شعبية كويتية من ال�تراث الكويتي،
و�أغنيات حديثة من فرتة الت�سعينات ،متثل الأغنية الكويتية
قدميا واليوم" .و�أ�ضاف" :نحن �سعيدون جدا بامل�شاركة يف
�إك���س�ب��و  2020دب ��ي ،احل ��دث ال��رائ��ع ج ��دا ،وال ��ذي يفوق
الو�صف يف كل �شيء� ،سواء من حيث التنظيم والت�صاميم
امل�ب�ه��رة لأج�ن�ح��ة ال ��دول امل���ش��ارك��ة ،وال�ف�ع��ال�ي��ات والربامج
امل �م �ي��زة؛ ون �ح��ن م�ه�ت�م��ون ج��دا ب��امل���ش��ارك��ة يف ه��ذا احلدث
العظيم ال��ذي ي�شكل �إ�ضافة لنا كفنانني كويتيني ،كما �أنه
فر�صة مهمة لن�شارك �أ�شقاءنا يف دولة الإم��ارات مو�سيقانا
و�أغانينا الكويتية ،بهدف ن�شر ال�ت�راث الكويتي" .و�أكد
البلو�شي �أن املو�سيقى الكويتية �س ّباقة من حيث الظهور يف
منطقة اخلليج ،حيث �إن كثريا من الفنانني العرب البارزين
غنوا يف الكويت مثل كوكب ال�شرق �أم كثلوم وفريد الأطر�ش،
عبد احلليم حافظ ،فايز �أحمد ،وغريهم.
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الكاهن ب�سماتيك ي�ستقبل � 220ألف زائر يف جناح م�صر يف �أك�سبو 2020
•• �أك�سبو � :أ�سامة عبد املق�صود

جناح م�صر يف �أك�سبو  2020من
�أك�ث�ر الأج�ن�ح��ة ازدح ��ام� �اً ،ويعترب
قبلة الزوار يف منطقة الفر�ص التى
ت�ضم ال�ع��دي��د م��ن ال ��دول العربية
والأورب �ي��ة ،مم��ا ي��دل على �أن دولة
الإم� ��ارات العربية املتحدة متكنت
م��ن �إع� ��ادة هيكلة ال �ك��رة الأر�ضية
وت� ��وزي� ��ع ال � � ��دول ع �ل��ى م�ساحات
متقاربة ونقلها من ق��ارة �إىل قارة
�أخرى وك�أن �أك�سبو الكرة الأر�ضية
اجل��دي��دة ال �ت��ى ت���ض��م دول العامل
وتن�شر ثقافة الإن�سانية والتعاي�ش
ال�سلمي والأم��ن بني ال�شعوب ،قد
ج��اورت م�صر دول �أوروب�ي��ة وك�أنها
ع�برت ال�ت��اري��خ ونقلت �إىل �أوروب ��ا
و�أ� �س �ي��ا ،م��ع �أن م��وق�ع�ه��ا اجلغرايف
على الكرة الأر�ضية معلوم للجميع
ح�ي��ث ي�ح��ده��ا م��ن ال���ش�م��ال البحر
الأب �ي �� ��ض ال �ت��و� �س��ط وم� ��ن الغرب
ليبيا وم��ن اجلنوب ال�سودان ومن
ال�شرق البحر الأحمر ،وم�ساحتها
الكلية م�ل�ي��ون م�تر م��رب��ع تقريبا
وع��دد �سكانها ح�سب االح�صائيات
االخ�ي�رة و��ص�ل��ت �إىل م��ائ��ة مليون
ن���س�م��ة ت �ق��ري �ب��ا ،ي �ت �ج��اوز % 60
منهم �شباب.
و�أك��د �ضياء ر�شدي �سكرتري املكتب
ال �ت �ج��اري وع �� �ض��و يف ف��ري��ق عمل
اجلناح امل�صري يف �أك�سبو 2020
�� ،ض��رورة امل�شاركة يف ه��ذا احلدث
العظيم الذي يقام على �أر�ض دولة
�شقيقة ،متكنت م��ن و��ض��ع العامل
العربي على اخلريطة الدولية يف
تنظيم اك�ب�ر امل�ح��اف��ل وامل �ع��ار���ض ،
م�شرياً �إىل �أن اك�سبو  2020يعترب
من �أه��م املعار�ض التى ت�ضم اكرث

من  192دول��ة حتت �سقف واحد،
وج�ع�ل��ت الإم � ��ارات منطقة �أك�سبو
مبثابة كرة �أر�ضية م�صغره بتوزيع
�أخ ��ر جل�غ��راف�ي��ة امل �ك��ان والدخول
�إىل دول ال�ع��امل ب��دون ت��أ��ش�يرة �أو
م�ع��ان��اة ال���س�ف��ر ،ف��ال��زائ��ر ي�ستمتع
ب�خ���ص��و��ص�ي��ة ك ��ل دول� ��ة ويكت�شف
ثقافة وم��وروث وتاريخ كل الدول،
ف�ضال ع��ن اال��س�ت�م�ت��اع باحل�صول
ع �ل��ى �أخ �ت ��ام دخ� ��ول ج�م�ي��ع ال ��دول
ك��ذك��رى جميلة ليقتنيها الزائر
ويحتفظ بها يف جواز �سفر �أك�سبو.
و�أ��ض��اف �ضياء ر�شدي ع�ضو فريق
جناح م�صر يف �أك�سبو � ، 2020أن
اجلناح من �أكرث الأجنحة ازدحاماً
مل� ��ا مل �� �ص��ر م� ��ن م �ك ��ان ��ة ح�ضارية
وتاريحية يف ال�ع��امل ،ومل تقت�صر
ال ��زي ��ارات ع�ل��ى اجل��ال �ي��ة امل�صرية
بل حر�صت جميع اجلن�سيات على
زي� ��ارة اجل �ن��اح امل �� �ص��ري واالط�ل�اع
على معاملها ال�سياحية وم�شاريعها
ال� �ق ��وم� �ي ��ة ال� � �ك �ب��رى وت ��اري� �خ� �ع ��ا
وح�ضارتها املمتدة ملا قبل التاريخ،
ف�ك�م��ا ي �ق��ال �أن م���ص��ر ج� ��اءت ثن
جاء من بعدها التاريخ ،ومن هذه
امل�ق��ول��ة اخ��ذ ��ش�ع��ار اجل �ن��اح عراقة
وتعزيز امل�ستقبل ،وق��د زار اجلناح
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خالل لقاء نظمه اجلناح الأيرلندي معها يف �إك�سبو  2020دبي

النجمة الهندية كوبرا �سايت
تروج لل�سياحة يف �أيرلندا

•• دبي  -الفجر

منذ افتتاحه  220الف زائراً اطلع
على املقتنيات امل�صرية.
وك�شف �ضياء ر�شدي عن حمتويات
اجلناح امل�صري يف �أك�سبو 2020
وم ��ا ي���ض�م��ه م��ن م�ق�ت�ن�ي��ات �أثرية
من بينها تابوت الكاهن ب�سماتيك
 2600عاماً قبل امليالد ويعترب
م��ن �أه��م عنا�صر اجل��ذب للجناح،
فهو �أحد التوابيت اخل�شبية امللونة
التي مت اكت�شافها مبنطقة �سقارة،
وي �ت��زي��ن ال �ت��اب��وت ب �ق�ل�ادة تنتهي
ب��ر�أ� �س��ي � �ص �ق��ر ،وت �ظ �ه��ر املعبودة
"نوت" نا�شرة �أجنحتها ،وحتمل

ري�شتي املاعت "�إله احلق والعدالة"،
كما يوجد باجلناح �شا�شات عمالقة
ل�ع��ر���ض م��راح��ل ت �ط��ور احل�ضارة
امل���ص��ري��ة ال �ق��دمي��ة واب � ��راز املعامل
الأث ��ري ��ة م��ن م�ع��اب��د وغ�ي�ره��ا من
ال�ت��اري��خ امل���ص��ري ال�ق��دمي ،و�شا�شة
�أخ��رى تعر�ض احلا�ضر وامل�ستقبل
وما و�صلت �إليه م�صر من تقدم يف
جميع القطاعات الداعمة للحياة
الكرمية بف�ضل امل�شروعات القومية
ال �ك�برى ك��امل���ش��روع ال��وط�ن��ي حياة
ك��رمي��ة وق �ن��اة ال���س��وي����س اجلديدة
وامل ��دن اجل��دي��دة ال�ت��ى ت�ت�لائ��م مع

ال �ع �م��ارة احل��دي �ث��ة وت�ت�م��ا��ش��ى مع
ال�ب�ي�ئ��ة ال�ن�ظ�ي�ف��ة واحل� �ف ��اظ على
املناخ العام.
واف��اد ع�ضو فريق اجلناح امل�صري
يف �أك�سبو � 2020أن املجاالت التى
�أهتمت بها م�صر حالياً �ستجعلها
يف م���ص��اف ال ��دول امل�ت�ق��دم��ة حيث
�أن� �ه ��ا ت �ق ��دم يف �أك �� �س �ب��و جتربتها
يف ال �ط��اق��ة امل���س�ت��دام��ة واملتجددة
ومتكني امل ��ر�أة وال�شباب و�أ�صحاب
الهمم ،وخلق فر�ص عمل جديدة
من خالل امل�شروعات القومية التى
ت�ستهدف التعمري والت�شييد كاملدن

اجل ��دي ��دة يف ال �ع��امل�ين والعا�صمة
الإداري � � � � � ��ة اجل � ��دي � ��دة واجل �ل�ال ��ة
والبنية التحتية وا�ست�صالح مليون
ون���ص��ف ف ��دان وال�ت�روي��ج امل�ستمر
جل ��ذب ال���س�ي��اح��ة واال� �س �ت �ث �م��ار يف
�شتى امل�ج��االت و�سن ق��وان�ين مرنة
ت �� �س �ه��م يف ج � ��ذب ر�ؤو�� � � ��س �أم� � ��وال
�أج �ن �ب �ي��ة ووط �ن �ي��ة ل��رف �ع��ة الوطن
وامل ��واط ��ن ،ف���ض�لا ع��ن اال�ستثمار
يف الإن �� �س ��ان م ��ن خ�ل�ال النه�ضة
التعليمية وال���ص�ح�ي��ة واالهتمام
بقطاع ال�صناعة والتجارة والتبادل
التجاري بني دول العامل.

الوالدة �أم حممد �سفرية الرتاث الإماراتي يف �إك�سبو  2020دبي

تقطع درب ر�أ�س اخليمة يومي ًا وتتباهى ب�صنع امل�شغوالت اليدوية �أمام الزوار
•• دبي -الفجر

رغم حرارة ال�شم�س وبعد امل�سافة� ،إال �أن الوالدة (�أم
حممد) بزيها الإماراتي ال�شعبي املميز ،حتر�ص على
احل�ضور يوميا للم�شاركة يف فعاليات �إك�سبو 2020
دب��ي ،ك�سفرية للرتاث ال�شعبي الأ�صيل ،ال��ذي تفخر
دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة با�ستعرا�ضه دوم��ا يف
كافة املحافل املحلية منها والدولية.
حيث ت�ستعر�ض ال��وال��دة "�أم حممد" ،ب�ه��دوء �أمام
ال� ��زوار ،م�ه��ارات�ه��ا احل��رف�ي��ة ع�بر �إع ��داد م�شغوالتها
اليدوية املتقنة ب�شكل مبا�شر �أم��ام ال��زوار ،لتمنحهم
فر�صة التعرف على املوروث الثقايف والرتاثي لدولة
الإمارات العربية املتحدة.
ولي�س ه��ذا ف�ق��ط ،ي��ل حت��ر���ص ال��وال��دة "�أم حممد"
على غر�س قيم الأ�صالة والعراقة يف نفو�س الأطفال
وال�ن��ا��ش�ئ��ة وال���ش�ب��اب� ،أث �ن��اء حتلقهم ح��ول من�صتها
مل�شاهدتها وهي تغزل اخلو�ص برباعة ،حيث حتدثهم

يف ال��وق��ت ن�ف���س��ه ع��ن �أه �م �ي��ة ال�ت�م���س��ك مبوروثاتنا
الإم��ارات �ي��ة وع��ادات �ن��ا وت�ق��ال�ي��دن��ا ال�ع��رب�ي��ة الأ�صيلة،
وتوريثها للأجيال القادمة ،كونها جزء ال يتجز�أ من
الهوية الوطنية ل�شعب دولة الإمارات.
بعد �صالة الفجر تجُ هز الوالدة "�أم حممد" �أغرا�ضها
التي ت�ستخدمها لتقدمي عر�ضها ال�تراث��ي احلريف،
ك�سعف ال�ن�خ�ي��ل واخل ��و� ��ص ،وال �ت��ي ت �ق��وم ب�إعدادها
و�صبغها بالألوان املختلفة حتى تبدو يف �أبهى ُحللها،
وم��ن ث��م تنطلق يف رحلتها اليومية م��ن �إم ��ارة ر�أ�س
اخليمة و�صو ًال �إىل �إك�سبو  2020دبي ،قاطعة م�سافة
تزيد على الـ  100كيلومرت بال�سيارة.
وب�ع��د و�صولها جتتمع م��ع غ�يره��ا م��ن الأم �ه��ات من
�سفريات ال�ت�راث الإم��ارات��ي ،ال�ل��وات��ي يتولني مهمة
حماية و�صون تراث الدولة ،ليقمن جميعا با�ستعرا�ض
مهاراتهن يف �صناعة عدة �أنواع من امل�شغوالت اليدوية
ال�تراث�ي��ة ،مثل التلي ،واحل�ن��ة ،وال��دع��ون ،وال�سعفة
وغ�يره��ا م��ن امل���ش�غ��والت ال�ت��ي ت�ن��درج �ضمن برنامج

الت�صميم واحلرف يف �إك�سبو.
تقول الوالدة "�أم حممد"�" :أنا من �سكان �إمارة ر�أ�س
اخليمة وحتديداً من منطقة الظيت ،و�أهوى �صناعة
امل�شغوالت اليدوية منذ �أن كنت يف العا�شرة من عمري،
وق��د �ساعدتني وال��دت��ي على �إت �ق��ان ه��ذه ال�صناعة
احلرفية وال�تراث�ي��ة ،م��ن خ�لال تدريبي ج�ي��داً على
كيفية جتهيز اخلو�ص و�سعف النخيل وا�ستخدامهما
يف �صناعة امل�خ��راف��ة ،وال���س�لال ،واحلقائب مبختلف
�أنواعها للكبار وال�صغار ،وامل��راوح اليدوية ،وامل�شب،
والي ّبه ،واملغطى ب�أنواعه الكبرية وال�صغرية ،وال�صرود
وغريها من امل�شغوالت اليدوية التي ك��ان الأ�سالف
ي�ستخدمةنها يف حياتهم اليومية".
و�أ�ضافت" :حر�صت على امل�شاركة يف �إك�سبو 2020
دبي ،من خالل برنامج الت�صميم واحلرف ،لقناعتي
الرا�سخة ب�أهمية تعريف زوار احل��دث ال��دويل ،على
موروثاتنا الرتاثية وعاداتنا وتقاليدنا التي ن�ش�أنا
وت��رب�ي�ن��ا عليها ،وت�ع��د ج ��زءا ال ي�ت�ج��ز�أ م��ن موروثنا

الثقايف ال��ذي نفخر به ،و�أي�ضا لنقل �صورة �إيجابية
ع��ن امل � ��ر�أة الإم ��ارات� �ي ��ة ،وب �ي��ان م ��دى ح��ر��ص�ه��ا على
امل�شاركة املجتمعية خلدمة وطنها يف كافة املجاالت"،
معربة عن �سعادتها بالإقبال الكبري من الزوار لر�ؤية
منتجاتها وملراقبتها �أثناء قيامها ب�صناعة امل�شغوالت
اليدوية .وقالت م�ؤكدة" :املر�أة الإماراتية هي �شريك
�أ��س��ا��س��ي وف��اع��ل يف جمتمع الإم � ��ارات ،بف�ضل الدور
الكبري ال��ذي منحه لها املغفور ل��ه ب ��إذن اهلل تعاىل،
ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان �آل ن�ه�ي��ان ،طيب اهلل ثراه،
ومن بعده �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل
نهيان ،رئي�س الدولة حفظه اهلل ،الذي �سار على نهجه
يف رعاية امل��ر�أة الإماراتية ومتكينها يف كافة املجاالت
و�صوال للمنا�صب القيادية".
وتابعت" :امل�شاركة يف �إك�سبو  2020دب��ي هو و�سام
على �صدري ،ومدعاة فخر يل ،و�أمتنى من الأجيال
احلالية وامل�ستقبلية يف دولتنا التم�سك بعاداتهم و
تقاليدهم وموروثات الآباء والأجداد".

قفزت عن كر�سيها املتحرك مل�ساعدة م�شارك �آخر على عبور خط النهاية

كلوي فوك�س ت�أ�سر قلوب امل�شاركني يف فعالية الرك�ض يف �إك�سبو
•• دبي  -الفجر

�أ� �س��رت ف�ت��اة م��راه�ق��ة ق�ل��وب امل���ش��ارك�ين يف فعالية
"الرك�ض يف �إك�سبو" اليوم ،حني قفزت من كر�سيها
املتحرك قرب نهاية ال�سباق مل�ساعدة م�شارك �آخر
على جتاوز خط النهاية.
وكانت كلوي فوك�س ،البالغة من العمر  18عاما،
�ضمن امل���ش��ارك�ين يف فعالية "الرك�ض يف �إك�سبو"
التي نظمها احلدث الدويل ،على م�ضمار بطول 5
كيلومرتات حول موقع �إك�سبو  2020دبي.
كانت "كلوي فوك�س" قد تعر�ضت حلادث �سري �شبه
مميت يف ع��ام � 2017أق�ع��ده��ا ع��ن احل��رك��ة ،وهي
ع�ضوة يف فريق "تيم �آينجل وولف" ،منظمة غري
ربحية �ش ّكلها �أف��راد من عائلة وات�سون املقيمة يف
دب ��ي ،وت���ش��ارك بانتظام يف ال�سباقات والفعاليات
الريا�ضية ،لزيادة الوعي ب�ضرورة �إ�شراك �أ�صحاب
الهمم وت�شجيع املجتمع على تبني �أ��س�ل��وب حياة
�صحي.
وقال نيك وات�سون من فريق "تيم �آينجل وولف":
"لقد �أ ّث��رت فينا ر�ؤي��ة كلوي تنزل من كر�سيها،
الذي كنا ندفعه نحن ،مل�ساعدة ريو على عبور خط
ال�ن�ه��اي��ة� ،إن�ه��ا ف�ت��اة لطيفة وجن�م��ة مبعنى الكلمة

ومميزة بحق".
ووات �� �س ��ون ه ��و وال� ��د ري� ��و ،ال� ��ذي ت�ب�ي�ن��ت �إ�صابته
مبتالزمة "كيو  44ديلي�شن دي نوفو" ،مما يعني
�أنه يعاين �صعوبة يف امل�شي ويتحدث بلغة الإ�شارة.
و�شمل �أع�ضاء الفريق امل�شارك يف الفعالية تيـــــا،

ابنــــــة وات�ســـــون ،وزوجته دِلفني� ،إىل جانــــــب بع�ض
امل�ت���س��اب�ق�ين ال��ذي��ن ي �� �ش��ارك��ون يف ال �ت �ح��دي للمرة
الأوىل ،مثل ماركو بو�سني وابنته فريدا ذات ال�ستة
�أعوام.
يقول وات�سون" :لدينا قناعة ب�أن قدرة اجلميع على

بلوغ خط البداية تعني قدرتهم على اجتياز خط
النهاية معا .و�إك�سبو  2020دب��ي ،يتمحور حول
اجلمع بني النا�س ،وبيان �أن تعاوننا كمجتمع على
فعل الأ�شياء معا هو �أمر �ضروري للغاية .والريا�ضة
طريقة رائعة لإ�شراكنا جميعا ،مبن فينا ريو ،وهو
�أمر يف غاية الأهمية".
فعالية "الرك�ض يف �إك�سبو" مفتوحة للريا�ضيني
م��ن ج�م�ي��ع الأع� �م ��ار وال � �ق ��درات ،وت�ت�ي��ح االختيار
ب�ين ث�لاث م�سافات متفاوتة ( 3كيلومرتات و5
كيلومرتات و  10كيلومرتات) ،وقد ح�صل جميع
امل�شاركني يف الفعالية ،التي بيعت تذاكرها بالكامل،
على دخ��ول جم��اين �إىل �إك�سبو  2020دب��ي لبقية
اليوم ،بالإ�ضافة �إىل حقيبة فيها قمي�ص تذكاري
وميدالية وغريهما.
و��ش��ارك يف ال�سباق ال��ذي ميتد لــ 10كيلومرتات،
جمموعة م��ن ال�ع��دائ�ين الالمعني وه��م فرديناند
�أوم��ان�ي��اال �أوم� ��وروا وجانيث جيبكو�سغي بو�سيني
و�إزيكيل كمبوي ت�شيبوي وبري�سكا جيبتو وبيثويل
بيووت يغون وهيلني نزميبي مو�سيوكا وجوناثان
كيبليمو ماييو ،الذين �سي�شاركون �أي�ضا يف حتدي
دبي للجري على �شارع ال�شيخ زايد يوم اجلمعة 26
نوفمرب.

نظم اجلناح الأيرلندي،لقاءا مع النجمة الهندية ال�شهرية كوبرا �سايت
للحديث عن جتربتها يف التعاون مع هيئة ال�سياحة الأيرلندية.
وكانت النجمة كوبرا �سايت ،وه��ي ممثلة وعار�ضة �أزي��اء هندية �شهرية،
قد زارت �أيرلندا العام املا�ضي ،لت�صوير م�سل�سلها اجلديد "فاوندي�شن"
بالتعاون مع تليفزيون �أبل ،حيث �أغرمت باحلياة يف �أيرلندا ،رغم الظروف
التي فر�ضتها جائحة كوفيد ،-19حيث ا�ستمتعت بتفا�صيل احلياة هناك،
وقامت بت�صوير �ستة مقاطع فيديو تعرب عن جتربتها احلياتية يف �أيرلندا،
ما دفع هيئة ال�سياحة الأيرلندية لتقدمي دعوة خا�صة للنجمة ال�شهرية
لكي تتحدث با�سمها للرتويج لأي��رل�ن��دا ،ث��م ك��ررت ال��دع��وة م��رة �أخرى،
ومنحتها فر�صة احلديث عن �أيرلندا يف جناحها امل�شارك يف �إك�سبو 2020
دبي.
ح���ض��رت ك��وب��را ��س��اي��ت ال �ل �ق��اء ال ��ذي ع�ق��د يف ح��دي�ق��ة الأف� �ك ��ار باجلناح
الأي��رل �ن��دي ،حيث دار احل ��وار ع��ن مقاطع الفيديو ال�ت��ي �صورتها اثناء
تواجدها يف �أيرلندا ،والتي عك�ست من خاللها اجلمال الطبيعي الباذخ
ال��ذي تتمتع به البالد ،وحتدثت فيها عن جتاربها اخلا�صة وع��ن الآثار
واملناطق ال�سياحة املميزة التي تتمتع بها �أيرلندا ،دون �أن تن�سى �أن ت�شري
�إىل فنون ال�ضيافة والود الذي يتمتع به الأيرلنديون والذي ينعك�س على
طريقة ترحيبهم بال�ضيوف يف بالدهم ،وه��و ما جعلها ت�شعر وك�أنها يف
بيتها يف الهند ،وعك�ست تلك املقاطع �أي�ضا �أ�ساليب الراحة والرفاهية التي
تتمتع بها فنادق �أيرلندا ،ف�ضال عن الأطباق التقليدية والعاملية اللذيذة
التي ي�ستمتع بها �ضيوف البالد.
وقالت النجمة الهندية"اخرتت �أيرلندا قبل �أن تختارين ،ولكن حينما
اختارتني هيئة ال�سياحة الأيرلندية للحديث عن هذ البلد اجلميل ،كان
هذا مبثابة تكرمي يل وملحبتي لبالدهم ،كما �أن ا�ستقبالهم وكرم ال�ضيافة
الذي قوبلت به كان من �أجمل ما يكون ،و�أن�صح كل من مل يزر �أيرلندا من
قبل �أن يبد�أ بالتخطيط لزيارتها الآن ،فهناك مغامرة وق�صة وطعام لكل
زائر ،ولن ي�شعر من يزور البالد ب�أنه وحيد �أبدا".
وعن جتربتها يف التواجد يف �إك�سبو  2020قالت" :اعتدت القدوم �إىل دبي
و�سكنت فيها لفرتة من الوقت ،لذا ف�أنا احتفظ لها بالكثري من الذكريات
الرائعة ،وعندما جئت �إىل �إك�سبو � 2020شعرت بالده�شة فعال ،فبعد
�أن توقف العامل كله العام املا�ضي ،تعود الإمارات لتده�ش العامل بكل هذا
اجلمال ،لتثبت لهم �أن ال �شيء م�ستحيل".
كما قال ال�سيد كري�ستوفر بروك�" :سعداء بح�ضور النجمة الكبرية كوبرا
�سايت ،وتعاونها معنا بهذه ال�صورة التلقائية ال�صادقة ،وهي �إحدى ال�سمات
التي يحبها اجلميع يف �شخ�صيتها".
وع��ن اجلناح الأيرلندي يقول" :جناحنا هو عنوان لأيرلندا اخل�ضراء،
وال��ذي ميكن �أن جتد فيه كل ما حتكي عنه كوبرا يف حديثها يف مقاطع
الفيديو التي �صورتها ،كما يحكي الت�صميم الفريد للجناح ومقتنياته
ق�صة دولتنا ،ونهدف من خالله لت�شجيع زوار احلدث الدويل على زيارة
�أيرلندا والتمتع بجمالها الطبيعي النادر".

الراوي يعيد �إحياء حكايات املغرب القدمية
لزوار �إك�سبو  2020ال�صغار بطريقة ع�صرية

•• دبي  -الفجر

نظم �إك�سبو  2020دبي يف جناح الفر�ص ،عر�ضاً حياً حلكايات الأطفال
امل��روي��ة ،قدمها ل�ه��م ال ��راوي م�ه��دي احل �م��ادي ور�سمتها الر�سامة ملياء
حميدوت من خالل عر�ض حي بديع �أ�سر عقول الأطفال وقلوبهم ب�سحر
الكلمة املحكية التي تتحول �أمام ناظريهم �إىل �صور مرئية.
الق�ص�ص التي قدمها الراوي هي ق�ص�ص مغربية قدمية يحفظها الأجداد
ظهراً عن قلب ،كما يعرفها الكبار �أي�ضاً ،ولكن هذه احلكايات التقليدية
القدمية ارتدت حلة ع�صرية جديدة لتتنا�سب مع عقول �أبناء اليوم التي
تطورت تطورا كبريا بف�ضل االنفتاح والتقدم التكنلوجي ال��ذي نعي�شه،
لكنها حافظت يف ال��وق��ت نف�سه على جوهر الق�صة املحية ،التي تهدف
لتقدمي القيم واملبادئ واحلكم التي تنطوي عليها الق�ص�ص القدمية يف
�أغلب الأحيان ،يف �إطار مغلف بال�سحر واخليال.
واتخذت الكلمات التي ينطقها الراوي ب�صوته الرخيم� ،أبعادا جديدة عرب
ري�شة الفنانة ملياء حميدوت ،التي متكنت من جت�سيد احلكايات والق�ص�ص
التقليدية املغربية ب�شكل جذاب عرب ر�سوماتها الأنيقة .يعد هذا العر�ض
واحدا من �ضمن العديد من العرو�ض الأخرى التي ينظمها اجلناح املغربي
بالتعاون مع �إك�سبو  2020دبي ،وتقام يف اجلناح املغربي ويف جناح الفر�ص
�أي�ضا ،ملدة �أربعة �أيام تبد�أ من يوم اجلمعة  19نوفمرب ،وتنتهي يوم االثنني
 22نوفمرب .
بقدم جناح الفر�ص �أي�ضاً عرو�ضاً ت�شمل ق�ص�ص لأنا�س عاديني قرروا �أن
ي�صنعوا الفرق يف جمتمعاتهم ،ف�ضال على جمموعة الأن�شطة الرتفيهية
والفنية والثقافية املخ�ص�صة لإم �ت��اع زوار احل��دث ال ��دويل وال�ت��ي يتم
تنظيمها ب�شكل يومي.
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اعالن بالن�شر
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اعالن بالن�شر
 7360/2021/207تنفيذ جتاري

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضده  -1/جميد ح�سام الدين بني العبا�س  -جمهول حمل االقامة
مبا ان امل�ست�أنف  /فهد مبني جماين حممد مبني جماين  -وميثله�:صالح
الدين �شهداد واي��د البلو�شي  -قد ا�ست�أنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى
رق��م  2020/3368جت��اري ج��زئ��ي  ,وح ��ددت لها جل�سه ي��وم االث�ن�ين املوافق
 2021/12/20ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي
ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1عمر فالح م�ضعن الدليمي  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له :ق�صي حممد �أحمد الغ�صني
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/9/28يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح /ق�صي حممد �أحمد الغ�صني بحكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري بالزام املدعي عليه بـ�أن
ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره ( )326.350درهم ثالثمائة و�ستة وع�شرون الف وثالثمائة وخم�سون
درهم  ,والفائدة القانونية بواقع � %5سنويا وذلك من تاريخ قيد الدعوى احلا�صل يف2021/4/7:
وحتى ال�سداد تلزم والزمته بامل�صروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا
ذلك من طلبات .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من
اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل
مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/في�صل حممود مري ح�سني
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/الركن الأوربي لت�أجري ال�سيارات
وميثله:عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )22382.16درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده� -1/شركة امل�شرتي لاللكرتونيات  -2ا�سواتى �ساجان جورج
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/فا�ست لتاجري ال�سيارات �ش.ذ.م.م
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )53952.00درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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اعالن بالن�شر
 2953/2021/305ا�ستئناف جتاري

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1اعجاز احمد �شرياز �صويف عبداملجيد  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له � :سكاي كورت�س ملالكها �شركة ال�صكوك الوطنية �شركة ال�شخ�ص الواحد م�ساهمة خا�صة �شركة
ال�شخ�ص الواحد �ش.ذ.م.م
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/11/1يف الدعوى املذكورة اعاله اوال:بف�سخ اتفاقية
االج��ارة املنتهية بالتملك ومالحقها مو�ضوع الدعوى اخلا�ص بالوحدة بي  314م�شروع �أب��راج �سكاي كورت�س
والغاء �شارة القيد العقاري الوارد يف �سند امللكية وخماطبة دائرة االرا�ضي واالمالك بذلك وا�ست�صدار �شهادة
ملكية با�سم املدعية  -ثانيا:الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ ( )10.000الف درهم على �سبيل التعوي�ض
عما �أ�صابهم من �ضرر  -ثالثا:بعدم احقية املدعي عليه يف ا�سرتداد املبلغ املدفوع منه بقيمة ( )310.952درهم
مقابل انتفاعه بالوحدة من  2018/11/26مع الزام املدعي عليه باملنا�سب من الر�سوم وامل�صاريف والف درهم
مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات.
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر
با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7765/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ القرار ال�صادر يف الدعوى  4489/2021امر �أداء.
طالب التنفيذ � :أميك�س (ال�شرق الأو�سط) �ش.م.ب (م)  -االمارات (امريكان اك�سرب�س
�سابقا)
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -مبنى بناية ام ا�س ام
� - 1شقة  - R04 + R03اوتو الند موتورز
املطلوب �إعالنه  -1 :ا�سماعيل حممد كونهي حممد مو�سى � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع
املبلغ املنفذ به وقدره ( )25127.50درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه
ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج ��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة ع��دم االل�ت��زام بالقرار
املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اعالن بالن�شر
 207/2021/2678تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/بالل للنقل العام �ش.ذ.م.م
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/شركة بروجكت�س لينك للمقاوالت ذ.م.م
وميثله:عبدالكرمي جودت عبداهلل ا�ستيتيه
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن �سفن ومراكب عددها
� 5سفن  -وف��اء للمبلغ املطالب به وق��دره ( )949002دره��م يف امللف اع�لاه وذلك
للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضدهما  -1/فرديناند مونك  -ب�صفته ال�شخ�صية وب�صفته مدير
ال�شركة الأملانية جانزبارجر�ستيجتيكنيك � -2شركة جانزبارجر�ستيجتيكنيك
الأملانية  -وميثلها مالكها ومديرها/فرديناند مونك  -ومقرها دولة �أملانيا -
جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف � /أحمد حممود ر�شدي كيالين دكروري
 وميثله:بدر حممد علي القرق  -قد ا�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2020/254جتاري كلي  ,وحددت لها جل�سه يوم االثنني املوافق 2022/1/10
ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من
ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

حماكم دبي

حماكم دبي

رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13397بتاريخ 2021/11/21

العدد  13397بتاريخ 2021/11/21

العدد  13397بتاريخ 2021/11/21
اعالن بالن�شر
 1021/2021/18عقاري جزئي

العدد  13397بتاريخ 2021/11/21
اعالن حكم بالن�شر
 18/2021/1222عقاري جزئي

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8271/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  528/2021امر اداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )113820درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :دانا كمال علي
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -القرهود  -ديره  -دبي � -شارع ال�شيخ را�شد  -مبنى القرهود
�ستار � -شقة  - 216امام م�ست�شفى القرهود اخلا�ص
املطلوب �إعالنه  -1 :كا�ش لتاجري ال�سيارات وميثلها مالكها حمزة احمد حمدان ح�سن الزعابي
 �صفته  :منفذ �ضدهمو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )113820درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  5980/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2414/2021امر اداء  ,ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( )876.395درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :حممد حممد حمدي �سيد م�صطفى
عنوانه:امارة دبي  -النهدة � - 2شارع عمان  -بناية احلواي توين تاور � -شقة 103A
 هاتف 0509105330املطلوب �إعالنه  -1 :عي�سى يو�سف حممد يو�سف حممد � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع
املبلغ املنفذ به وقدره ( )876.395درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه
ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج ��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة ع��دم االل�ت��زام بالقرار
املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13397بتاريخ 2021/11/21
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 4112/2021/16:جتاري جزئي
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية احلادية ع�شر رقم 156
مو�ضوع الدعوى  :الزام املدعي عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره ( )420000درهم اربعمائة وع�شرون الف
درهم  ,والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ ا�ستحقاق ال�شيك احلا�صل يف 2021/8/2:وحتى متام ال�سداد
مع ت�ضمينه الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي�:شعيب ا�سلم �سبال �شودري حممد ا�سلم �سبال
عنوانه:امارة دبي  -دي��ره � -شارع ابوبكر ال�صديق  -بناية القرن  - 21مكتب  - 403ه��ات��ف- 042388763:
متحرك - 0501659169:رقم مكاين3182695395:
املطلوب �إعالنه � -1 :سابارى �شاندران �شاندران رامان � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الزام املدعي عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره
( )420000درهم اربعمائة وع�شرون الف درهم  ,والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ ا�ستحقاق ال�شيك
احلا�صل يف 2021/8/2:وحتى متام ال�سداد مع ت�ضمينه الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  -وحددت
لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/12/14ال�ساعة � 08.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

العدد  13397بتاريخ 2021/11/21
الق�ضية رقم  2021/1189عقاري جزئي
بالإ�شارة اىل تعيني اخلبري يف الق�ضية رقم  2021/1189عقاري جزئي  -دبي
 يطلب من املدعى عليهم  .1 :الوادي الأخ�ضر للعقارات .2الوادي االخ�ضر للو�ساطة العقارية (م�ؤ�س�سة فردية) ملالكها/على �سعيد
�سليمان عبيد ال�سالمي
الإت�صال مبكتب اخلبري على رقم الهاتف  04-3881554خالل موعد �أق�صاه
ال�ساعة الثانية ع�شر ظهراً بتاريخ  28/11/2021لتحديد موعد ل�سماع
�أقوالهم و�إ�ستالم م�ستنداتهم ويف حال عدم الإت�صال خالل املهلة املحددة �ستقوم
اخلربة مبتابعة عملها مبا يتوفر لديها من م�ستندات
اخلبري الهند�سي معتز املالح
املهند�س معتز املالح  /حمكم  -خبري هند�سة مدنية

حماكم دبي

العدد  13397بتاريخ 2021/11/21
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 4193/2021/16:جتاري جزئي
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية احلادية ع�شر رقم 156
مو�ضوع الدعوى  :دعوى الزام املدعي عليها باداء مبلغ وقدره ( )40.769.43درهم اربعون الف و�سبعمائة
وت�سعة و�ستون درهم وثالثة واربعون فل�س  -والفائدة بواقع � %12سنوية من تاريخ املطالبة الق�ضائية حتى
ال�سداد التام .
املدعي�:شركة ظفار العاملية للتجارة ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة  -النهدة  -ال�شارقة � -شارع خلف �شارع اخلان  -مبنى بناية ملك زين بن
�سعيد الزبيدي � -شقة 105 - 104
وميثله:هبة علي غلوم حممد باقر �أهلي
املطلوب �إعالنه  -1 :رويال انرتنا�شيونال لال�ستثمار ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�ل�ان  :ق��د �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها دع��وى ال��زام امل��دع��ي عليها ب��اداء مبلغ وقدره
( )40.769.43درهم اربعون الف و�سبعمائة وت�سعة و�ستون درهم وثالثة واربعون فل�س  -والفائدة بواقع %12
�سنوية من تاريخ املطالبة الق�ضائية حتى ال�سداد التام  -وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2021/11/28
ال�ساعة � 9.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية االوىل رقم 11
مو�ضوع الدعوى  :بعد املحاكمة والثبوت احلكم بالزام املدعي عليهم بان ي ��ؤدوا للمدعية على �سبيل الت�ضامم
واالنفراد مبلغ ( )230.600درهم دوالر امريكي ما يعادل ( )845.140درهم ثمامنائة وخم�سة واربعون الف ومائة
واربعون درهم مع الفائدة بواقع  %9من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف 2017/7/10:وحتى ال�سداد التام .
املدعي:كيه دي اي م.م.ج م�ؤ�س�سة منطقة حرة ذات م�س�ؤولية حمدودة ملالكها ع�صام عبداهلل حممد عبدالعاطي
 واخرونعنوانه:امارة ال�شارقة  -مطار ال�شارقة  -املنطقة احلرة  -مكتب رقم �إك�س  - 31-2وميثله:خمتار حممد باقر غريب
املطلوب �إعالنهم  -1 :ع��ادل �أم�ين حممد �أم�ين  -2حممد عمري حممد يون�س  -3غ�لام حيدر غ�لام جيالين
� -4شركة باور �سريكل للتجارة العامة ملالكها را�شد الرا�شدي �شركة ال�شخ�ص الواحد ���ش.ذ.م.م وا�سمها ال�سابق
�شركة كي �سيفن للتجارة العامة ذ.م.م � -5سجاد احمد حممود يو�سف خان � -6سي لينك للتجارة العامة ذ.م.م
 �صفتهم  :مدعي عليهمو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها بعد املحاكمة والثبوت احلكم بالزام املدعي عليهم بان ي�ؤدوا
للمدعية على �سبيل الت�ضامم واالنفراد مبلغ ( )230.600درهم دوالر امريكي ما يعادل ( )845.140درهم ثمامنائة
وخم�سة واربعون الف ومائة واربعون درهم مع الفائدة بواقع  %9من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف2017/7/10:
وحتى ال�سداد التام  -وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/12/28ال�ساعة � 08.30ص يف قاعة التقا�ضي عن
بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

العدد  13397بتاريخ 2021/11/21
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 616/2021/38:جتاري م�صارف جزئي
املنظورة يف:دائرة امل�صارف اجلزئية رقم 249
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للم�صرف املدعي مبلغ وقدره ()1.773.820/47
درهم مليون و�سبعمائة وثالثة و�سبعون الف وثمامنائة وع�شرون درهم و�سبعة واربعون فل�س  ,واالرباح
الت�أخريية بواقع  %9من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي:م�صرف االمارات اال�سالمي �ش.م.ع
عنوانه:دبي  -بردبي  -مدينة دبي الطبيه  -مبنى رقم  - 16الطابق الثالث  -هاتف رقم - 043834587:موبايل
رقم - 0504239566:امييل - omer@emiratesislamicbank.ae:مكاين رقم3135291835:
وميثله:عبداحلميد عبدامللك م�صطفى اهلي
املطلوب �إعالنه  -1 :عائ�شة عبدالرزاق حممد عبدالرحيم املال � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للم�صرف
املدعي مبلغ وق��دره ( )1.773.820/47درهم مليون و�سبعمائة وثالثة و�سبعون الف وثمامنائة وع�شرون
درهم و�سبعة واربعون فل�س  ,واالرباح الت�أخريية بواقع  %9من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد مع الر�سوم
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  -وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2021/11/29ال�ساعة 08.30
�ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1162/2020/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2018/2317جتاري كلي واملعدل باال�ستئناف رقم
 2019/707ا�ستئناف جتاري  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )8786471.48درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :انطونيو ماكيا�س �سان�شز ب�صفته ال�شخ�صية وب�صفته مالك م�ؤ�س�سة مارو �سن �إنرتبراي�س
م.م.ح
عنوانه:امارة دبي  -بردبي  -اخلليج التجاري � -شارع الأب��راج  -باي �أ�سكوير  - 12الطابق  - 3مكتب 303
 مكاين2687286633:املطلوب �إعالنهما � -1 :سيد حممد اك�بر ح�سيني �أن��ور اهلل ح�سيني  -2فا�ست ا�سرتيت للتجارة العامة
�ش.ذ.م.م � -صفتهما  :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )8786471.48درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

االمارات العربية املتحدة
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العدد  13397بتاريخ 2021/11/21

�إعالن �شطب قيد
تعلن وزارة االقت�صاد ب�أن ال�سادة� /شركة ال�صيانة لل�صناعات العاملية (اجلن�سية :
تون�س) قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف امارة ابوظبي (العنوان � :شارع
حمدان  -برج ال�سمان � ، Aص ب  )62515واملقيدة حتت رقم ( )3274يف �سجل
ال�شركات الأجنبية ب��ال��وزارة .وتنفيذاً لأحكام القانون االحت��ادي رق��م ( )2ل�سنة
 2015يف �ش�أن ال�شركات التجارية وتعديالته والقرار ال��وزاري رقم ()377
ل�سنة 2010م يف �شان اعتماد دليل �إج��راءات الرتخي�ص لفروع ومكاتب املن�ش�آت
امل�ؤ�س�سة ب��اخل��ارج واملناطق احل��رة ب��ال��دول��ة .يرجى م��ن ال�سادة �أ�صحاب احل��ق يف
االعرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�ضهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من تاريخ
الن�شر على العنوان التايل :
وزارة االقت�صاد
ادارة الت�سجيل التجاري � -ص.ب ( )901ابوظبي

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � SHCFICICPL2021 /0009020أمر �أداء
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اعالن بالن�شر
رقم ()2021/7910

وزارة العدل

�إىل  :املحكوم عليه �شركه ملتي لينك للمقاوالت �شركه ذات م�سئوليه حمدوده
وميثلها ال�سيد على حممد عبيد القطامي ال�سويدي �إمارتي اجلن�سية  ,العنوان 9415577 :
 توما�س ماثيو ماتاثيل  ,العنوان 9415578 :نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ ال يوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم
�أعاله ل�صالح �شركه رم�ضان ر�ستكار لتجاره مواد البناء وميثلها مالكها ال�سيد/رم�ضان كدا علی
ر�ستكار  -ایرانی اجلن�سية وبالتايل  :ن�أمر بالزام املدعى عليهما ان ي�ؤديا للمدعي بالت�ضامن
فيما بينهما مبلغا وقدره درهم (فقط واحد وثمانون �ألف وثالثمائة وواحد وع�شرون درهم
وخم�سون فل�س) والزمتهما بالفائدة مبقدار�%5سنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام
ال�سداد والزمتهما بامل�صروفات
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية
املحكمة االبتدائية املدنية

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 466/2021/16:جتاري جزئي

حماكم دبياالبتدائية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

االمارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�صاد

�إعـــــــــــالن

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :غيث تركان جواد  -2نوره عبداالمام �صهيود ال بو علي � -3أمين امتاز
ال�سيباي  -4اجاى براكا�ش نافاراجن راي لوهيا  -5ميكلني للمقاوالت �ش.ذ.م.م
جمهويل حمل الإقامة
مبا ان املدعي :احمد ر�ضا طاهري
قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها الئحة دع��وى للمطالبة ببطالن اج��راءات التنفيذ على
العقار املحجوز على رقم  1003الكائن بربج هرقلز مبنطقة وادي ال�صفا  , 3مع ا�سرتداد العقار
ونقل ملكية العقار وت�سجيله حتت ا�سم املدعيني لدى دائرة الأرا�ضي واالمالك.
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/12/7ال�ساعة � 09:30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن
بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل  ,مت احالة الدعوى اىل الدئرة الكلية.
رئي�س الق�سم

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1علي بابو خان بوخراج �سينغ  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له � :سكاي كورت�س ملالكها �شركة ال�صكوك الوطنية �شركة ال�شخ�ص الواحد م�ساهمة
خا�صة �شركة ال�شخ�ص الواحد �ش.ذ.م.م
نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/11/1يف ال��دع��وى امل��ذك��ورة اعاله
اوال:بف�سخ اتفاقية االج��ارة املنتهية بالتملك ومالحقها مو�ضوع الدعوى اخلا�ص بالوحدة بي
 314م�شروع �أبراج �سكاي كورت�س والغاء �شارة القيد العقاري الوارد يف �سند امللكية وخماطبة دائرة
االرا�ضي واالمالك بذلك وا�ست�صدار �شهادة ملك .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8186/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/4571جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )2663869.55درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :شركة املا الكرتوميكانيكال ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ند احلمر  -ديره � -شارع خلف �صالة عر�ض دينا تريد  -مبنى بن
لهيج � -شقة الطابق العا�شر  -مكتب رقم 1001
املطلوب �إعالنه  -1 :لوكافورى للخدمات الفنية ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�ل�ان  :قد �أق��ام عليكم ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )2663869.55درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

الكاتب العدل

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية
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املنذرة  :يو ان �أو للخدمات الفنية ذ م م
عنوانها � :إمارة دبي  -بردبی  -لالر�شاد هاتف رقم 0567967041
�ضد  -املنذر �إليهما  -1 /كاليكوت كا�سكو للتجارة العامة (ذ م م)
 -2براكا�سان بوتاالت میتال ( -اجلن�سية هندي)
عنوانها � :إمارة دبي  -بر دبي  -اخلليج التجاري -مبني املنارة  -مكتب رقم ()1712
هاتف رقـم  - 045481555 :هـاتف متحـرك 0558296397
بريد الكرتونـي calicutkasco.gentrading2019@gmail.com
املو�ضوع /طلب الت�صريح باعالن املنذر اليها عن طريق الن�شر
حيث �أن املنذر اليهـا لـم يـتم �إعالنهـا بالأخطـار العـديل �أ�صـوال حتى الآن ،ووردت افـادة املعلـن ب�شـركة ارمـيـكـ�س بـ�أنـه تـم
االنتقـال الـى العنـوان املو�ضـح بالأخطـار العـدلـي وبال�س�ؤال تبـيـن بـ�أن ال�شركة املخطـر اليهـا ال توجد الفتـة لـهـا فـي الـعنـوان
وبالتحري على عنوانهـا بوا�سـطـة دائرة التنمية االقت�صادية وردت الإفـادة بنف�س العنـوان الـذي تـعـذر معـه االعالن وال نعلم
لها عنوان �آخر �سوى العنوان الوارد بالأخطار العديل .لذلك  ،تلتم�س مـن �سـعادتكم التكـرم بالت�صـريح لنـا بـ�إعالن املنذر
اليهـا بالأخطـار العـدلـي عـن طريق الن�شر.

حمكمة دبي االبتدائية
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اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 562/2018/20:جتاري كلي
املنظورة يف:الدائرة الدائرة الكلية التجارية االوىل رقم 31
م��و��ض��وع ال��دع��وى  :املطالبة ب��ال��زام امل��دع��ي عليهم بالت�ضامن وال�ت���ض��امم ب��ن ي��دف�ع��وا للمدعية مبلغ وقدره
( )7.821.989درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام .
املدعي:ال�شركة العربية مل�ستلزمات الكمبيوتر ال�صحابها طه احمد خيارى و�شريكه
عنوانه:خارج الدولة  -ال�سعودية  -الريا�ض  -املر�سالت � -شارع ابو دجان  -وموطنها املختار مكتب حمدان الهرمي
وم�شاركوه حمامون وم�ست�شارون قانونيون دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -برج املنال  -الطابق  - 8مكتب  - 802رقم
مكاين266598992:
املطلوب �إعالنهما  -1 :فرع �شركة اي ا�س اي تي ايه اي  -2ماهي�ش فايداناتان اينكيل � -صفتهما  :مدعي عليهما
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/5/14:يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح /ال�شركة العربية مل�ستلزمات الكمبيوتر ال�صحابها طه احمد خيارى و�شريكه بالزام املدعي عليهم االوىل
والثانية والثالث مت�ضامنني بان ي��ؤدوا للمدعية مبلغ اجمايل (� )7.821.989سبعة وماليني وثمامنائة وواحد
وع�شرين الف وت�سعمائة وت�سعة وثمانون درهم قيمة ال�شيكني االول امل�ؤرخ يف  2017/12/1برقم ( )000040بقيمة
( )6.926.827درهم م�سحوب على بنك االمارات دبي الوطني وال�شيك الثاين امل�ؤرخ يف 2017/12/1:برقم ()000041
بقيمة ( )895.162درهم حم�سوب على بنك االمارات دبي الوطني  ,مع الفائدة بواقع � %9سنويا من تاريخ ا�ستحقاق
كل �شيك على حدة حتى ال�سداد التام والزمتهم بالر�سوم وامل�صاريف ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ,حكما
مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم
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اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 6986/2021/60:امر اداء
املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املطلوب االمر �ضدهما بان ي�ؤديا بالتكافل والت�ضامن فيما بينهما مبلغ
وقدره ( )1.354.000درهم اماراتي لطالبة االمر مع الفائدة بواقع  %12من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد
و�شمول االمر بالنفاذ املعجل بقوة القانون ا�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
املدعي:ايه جي كار�س �سريفي�سي�س �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -عود ميثا  -بردبي  -دبي � -شارع ام هرير  -مبنى املخاوي � -شقة 215
املطلوب �إعالنهما � -1 :شركة ال�شرفاء خلدمات الت�أمني ذ.م.م  -2عالء الدين حممد �سعيد حممد ال�شرفاء
 �صفتهما  :مدعي عليهمامو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2021/10/31:الزام
املدعي عليهما بالت�ضامن بان ي�ؤديا للمدعية مبلغا وق��دره ( )1.345.000درهم اماراتي مليون وثالثمائة
واربعة وخم�سون الف درهم اماراتي  -مع الفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة قيد الدعوى احلا�صل
يف 2021/10/24:وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت
ماعدا ذلك من طلبات .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم
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بينما تعد النوبات القلبية وال�سكتة القلبية من
�أمرا�ض القلب اخلطرية� ،إال �أن هناك بع�ض االختالفات
الرئي�سية بينهما.
وميكن �أن ي�ساعدك فهم الأعرا�ض والأ�سباب وعوامل
اخلطر املختلفة يف احل�صول على امل�ساعدة والعالج
املنا�سبني يف كل حالة.

ما الفرق بني "التو�أم" ال�سكتة القلبية والنوبة القلبية؟
ال�سكتة القلبية �أكرث خطورة من النوبة القلبية
حتدث ال�سكتة القلبية عندما يتوقف القلب عن �ضخ الدم
يف اجل�سم لأنه ال ينب�ض ب�شكل فعال .و�سيفقد ال�شخ�ص
امل�صاب بال�سكتة القلبية وعيه يف غ�ضون ث��وان ،وميكن
�أن يكون مميتا �إذا مل يتم عك�سه يف غ�ضون دقائق .ويف
الواقع ،ال�سكتة القلبية تكون قاتلة يف �أكرث من 89%
من احلاالت.
وخ�ل�ال ال��وق��ت ال��ذي ال يتدفق فيه ال��دم ع�بر اجل�سم،
تحُ رم الأع�ضاء الأخرى من الأك�سجني .وميكن �أن يكون
هذا خطريا ب�شكل خا�ص يف الدماغ ،والإ�صابات الع�صبية
�شائعة ملن ينجون من ال�سكتة القلبية.
والنوبة القلبية هي ان�سداد يف ال�شريان مينع ال��دم من
التدفق �إىل القلب ،ما ي�ؤدي �إىل تلف الع�ضالت.
وت�شمل �أع��را���ض النوبة القلبية �أمل��ا و�ضيقا يف ال�صدر،
الرقبة
مي� �ك ��ن �أن ي �ن �ت �� �ش��ر عرب
وال � �ف� ��ك والكتف
الأي � �� � �س� ��ر ،وق ��د
ي � �� � �ص� ��اح � �ب� ��ه
غثيان ودوار
و� � �ض � �ي� ��ق يف
ال� �ت� �ن� �ف� �� ��س
وت� � � �ع � � ��رق،
ول � � � � � �ك� � � � � ��ن
ب �� �ش �ك��ل ع ��ام
ال ي� �ت� ��� �س� �ب ��ب
يف ف � � � �ق� � � ��دان
ال�شخ�ص للوعي
مثل توقف القلب .يف
 20%من احلاالت ،تكون
ال�ن��وب��ات القلبية "�صامتة"
ولي�س لها �أعرا�ض ملحوظة على
الإطالق.
وتعد النوبات القلبية ال�شديدة ،حيث
يكون ال�شريان م�سدودا متاما ،خطرية
جدا وتتطلب عالجا فوريا.
وح��وايل  14%م��ن النوبات القلبية
ق��ات �ل��ة .ومي� �ك ��ن �أن ت � � ��ؤدي النوبات
القلبية ال�شديدة ،حتى عند عالجها،
�إىل ال�سكتة القلبية ،يف ح��االت نادرة،
�أو ف�شل القلب ،وهي حالة يف�شل فيها
ال�ق�ل��ب يف ت��وف�ير ال ��دم ال �ك��ايف للج�سم
مب ��رور ال��وق��ت (ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن ��ه ال
يتوقف ع��ن النب�ض مت��ام��ا ،مثل ال�سكتة
القلبية).

التي تتحكم يف �ضربات القلب .وميكن �أن يت�سبب هذا يف
توقف القلب فج�أة عن ال�ضرب �أو اخلفقان ب�سرعة كبرية
بحيث ال يتمكن من �ضخ الدم ،وهو ما ميكن �أن يحدث يف
حاالت مثل الرجفان البطيني.
وتقول ت�سايتلر �إن معظم النوبات القلبية ال ت��ؤدي �إىل
�سكتة قلبية .ومع ذلك ،عندما يت�سبب ال�ضرر الناجم عن
نق�ص تدفق الدم �إىل القلب يف توقف القلب عن النب�ض،
ميكن �أن حتدث ال�سكتة القلبية ،وهذه هي الـ 14%من
النوبات القلبية املميتة.
وتزيد النوبة القلبية ال�سابقة �أو مر�ض ال�شريان التاجي
من خطر الإ�صابة بال�سكتة القلبية يف امل�ستقبل .وترتبط
 75%من الوفيات الناجمة عن ال�سكتة القلبية بنوبة
قلبية �سابقة ،و 80%من الوفيات الناجمة عن ال�سكتة
القلبية مرتبطة ب�أمرا�ض القلب التاجية.
ويكون خطر التعر�ض لل�سكتة القلبية عقب نوبة قلبية
�أعلى خالل الأ�شهر ال�ستة الأوىل .وميكن �أن ي�ؤدي ف�شل
القلب وغريه من امل�ضاعفات ال�صحية للقلب والأوعية
الدموية �إىل زيادة خماطر �إ�صابتك.
عالج ال�سكتة القلبية والنوبات القلبية
يف حاالت ال�سكتة القلبية ،يجب �إعادة ت�شغيل
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ال�ق�ل��ب يف غ���ض��ون دق��ائ��ق ،ب��ا��س�ت�خ��دام الإن �ع��ا���ش القلبي
ال��رئ��وي �أو م��زي��ل ال��رج �ف��ان .وت�ق��ل ف��ر��ص��ة ال�ن�ج��اة من
ال�سكتة القلبية كلما ط��ال ا�ستمرار النوبة ،وتنخف�ض
�إىل  10%فقط بعد  8دقائق و 24ثانية دون نب�ض.
والأ� �ش �خ��ا���ص ال��ذي��ن ي�ت�ع��ر��ض��ون ل���س�ك�ت��ة ق�ل�ب�ي��ة حول
الآخرين القادرين على طلب امل�ساعدة هم �أكرث عر�ضة
بثالثة �أ�ضعاف للنجاة من احلادث.
ومبجرد عودة "فري�سة" ال�سكتة القلبية �إىل احلياة ،يركز
العالج على حتديد �سبب ال�سكتة القلبية والتخفيف من
حدته .وقد يتم تزويد املر�ضى املعر�ضني ملخاطر عالية
بجهاز مقوم نظم القلب مزيل الرجفان القابل للزرع
( ،)ICDوهو جهاز ي�صطدم بالقلب ب�إيقاع طبيعي عند
اكت�شاف نظم غري منتظمة.
ويعتمد ع�لاج ال�ن��وب��ات القلبية على مو�ضع االن�سداد
وحجمه .ويف بع�ض الأح�ي��ان ميكن �إزال��ة االن���س��داد عن
طريق العالج حال التخرث ،وا�ستخدام الأدوي��ة لتفتيت
اجللطات.
ويف بع�ض الأحيان قد يتم و�ضع دعامة للمر�ضى الذين
�أ��ص�ي�ب��وا بنوبة قلبية .وي�ت��م و��ض��ع ه��ذا اجل�ه��از الطبي
با�ستخدام ق�سطرة ويدعم ال�شريان مبا ي�ضمن تدفق
الدم ال�سليم �إىل القلب.
وبعد عالج االن�سداد الفوري ،يو�صف العديد من مر�ضى
النوبات القلبية الأدوي��ة لتقليل الكولي�سرتول �أو
منع اجللطات .وميكن �أن يقلل الأ�سربين من
احتمالية الإ�صابة بالنوبات القلبية لدى
امل��ر��ض��ى امل�ع��ر��ض�ين مل�خ��اط��ر عالية
والأ�شخا�ص امل�صابني ب�أمرا�ض
القلب .و�سيو�صي الأطباء
�أي���ض��ا ب ��إج��راء تغيريات
يف من��ط احل �ي ��اة ،مثل
ت� �ق� �ل� �ي ��ل الأط � �ع � �م� ��ة
الدهنية وممار�سة
ال� � � ��ري� � � ��ا� � � � �ض� � � ��ة
بانتظام.

هناك عوامل خطر و�أعرا�ض خمتلفة
وف �ق��ا لإم �ي �ل��ي ت���س��اي�ت�ل��ر ،طبيبة �أم ��را� ��ض القلب
يف م��رك��ز "دارمتاوث-هيت�شكوك" ال�ط�ب��ي ،حتدث
ال�سكتة القلبية عندما تتعطل النب�ضات الكهربائية

�إجراءات ملنع تطور اخلرف
ك�شفت الربوفي�سورة �آنا بوغوليبوفا ،من جامعة
ب�يروغ��وف الوطنية للبحوث الطبية يف رو�سيا،
الإجراءات التي يجب اتخاذها يف منت�صف العمر
ملنع تطور مر�ض الزهامير.
وت���ش�ير ال�بروف �ي �� �س��ورة يف م�ق��اب�ل��ة م��ع �صحيفة
"�أرغومينتي �إي فاكتي"� ،إىل �أن هناك عوامل
ع��دي��دة ت ��ؤث��ر يف ت�ط��ور اخل ��رف :ع��وام��ل بيئية،
وراثية والأوعية الدموية .بيد �أن حوايل ن�صف
ال �ع��وام��ل امل ��ؤث ��رة ال ت ��زال جم�ه��ول��ة .و�أن تغري
عوامل اخلطر الرئي�سية مينع بن�سبة  40باملئة
تطور املر�ض ،مع العلم �أن املخاطر تختلف ارتباطا
بعمر ال���ش�خ����ص .فمثال  ،ي�ج��ب ع�ل��ى ال�شخ�ص
يف منت�صف العمر ،الوقاية من انخفا�ض حا�سة

ال�سمع .لأن هذه احلالة تالحظ لدى ثلث الذين
تفوق �أعمارهم  55عاما ،ما ي�ضاعف من خطر
الإ�صابة باخلرف.
وت�ضيف ،من ال�ضروري حت�سني نوعية النوم .لأن
حوايل  15باملئة من حاالت الإ�صابة بالزهامير
مرتبطة بنوعية ال�ن��وم .لأن��ه �أث�ن��اء النوم اجليد
يتخل�ص اجل�سم من الربوتينات املر�ضية ،يف حني
ترتاكم يف حالة الأرق.
وت��ؤك��د الربوفي�سورة ،على ��ض��رورة الوقاية من
النوع الثاين من مر�ض ال�سكري ،م�شرية �إىل �أن
ه��ذا امل��ر���ض ي�ضاعف ع��دة م��رات خطر الإ�صابة
ب��ال��زه��امي��ر ،ب�سبب ت ��أث�يرة امل�ب��ا��ش��ر يف الأوعية
الدموية.

ووفقا لها ،للوقاية من مر�ض الزهامير ،يجب
م�ن��ع ارت �ف ��اع م���س�ت��وى ال�ك��ول�ي���س�ترول يف ال ��دم،
وتقول�" ،إذا ارتفع م�ستوى الكولي�سرتول يف الدم
�إىل  6.5ملي م��ول يف اللرت ،و�أعلى ف��إن تر�سب
بيتا �أميلويد يف الدماغ يزداد ،ما ي�ؤدي �إىل زيادة
خطر الإ�صابة بالزهامير" .وت�ضيف ،للوقاية من
الزهامير ،يجب �أي�ضا التحكم مب�ستوى �ضغط
الدم ،الذي ترتبط به  5باملئة من حاالت الإ�صابة
باخلرف .واملهم هنا عدم ال�سماح بارتفاع م�ستوى
��ض�غ��ط ال ��دم يف منت�صف ال�ع�م��ر ب ��ال ��ذات" ،من
ال�ضروري عند بلوغ الأربعني من العمر التحكم
ب�ضغط الدم االنقبا�ضي العلوي يف حدود 130
ملم عمود زئبق".

طبيب يك�شف طريقة للوقاية من ح�صى الكلى

�أعلن الدكتور يارو�سالف بوتابوف� ،أخ�صائي �أمرا�ض ال�سرطان واجلهاز الأ�شخا�ص الذين ميار�سون ريا�ضة كمال الأج���س��ام 7-6 ،ل�ترات من
البويل يف رو�سيا� ،أن خطر ن�شوء ح�صى الكلى مرتبط ب�أ�سباب عديدة من ال�سوائل يوميا .لأنهم يحتاجون ب�سبب نظامهم الغذائي اخلا�ص� ،إىل
��ش��رب كمية �أك�ب�ر م��ن ال���س��وائ��ل� .أم��ا ال�شخ�ص ال��ذي ال
�ضمنها كمية املاء التي ي�شربها ال�شخ�ص.
يعاين من ح�صى الكلى وال يتبع حمية غذائية
وي�شري الأخ�صائي ،يف حديث لراديو "�سبوتنيك" الرو�سي� ،إىل
خا�صة فيكفيه  3-2لرتات من ال�سوائل يف
�أن نق�ص املاء يف اجل�سم يف �أي درجة حرارة الهواء ،ميكن �أن
اليوم".
ي�صبح �سببا يف ن�شوء الرمل يف الكلى �أوال ومن ثم احل�صى.
وي�ضيف الأخ���ص��ائ��ي م ��ؤك��دا ،ع�ل��ى �أن
وملنع ح��دوث ه��ذا الأم��ر يجب االهتمام بالتوازن املائي يف
احل��دي��ث ال ي��دور ح��ول امل��اء ف�ق��ط ،بل
اجل�سم ،ويف اجلو احلار يجب �شرب كمية �أكرب من املاء.
عن جميع ال�سوائل مثل ال�شاي
ويقول" ،ال توجد �أ�سباب حمددة لن�شوء احل�صى يف الكلى،
وال �ق �ه��وة واحل �� �س��اء وغري
التي ميكن ا�ستبعادها ملنع ذلك .ولكن امل�سببات عديدة-
ذلك.
ا� �ض �ط��راب ع�م�ل�ي��ة ال�ت�م�ث�ي��ل ال �غ��ذائ��ي ،ا�ضطرابات
هرمونية ،منط حياة ال�شخ�ص ونظامه الغذائي،
وع � ��دم ك �ف��اي��ة ك �م �ي��ة ال �� �س��وائ��ل ال �ت��ي ي�شربها
ال�شخ�ص .ك��ل ه��ذه احل��االت ميكن �أن تكون
�سببا يف ن�شوء احل�صى يف الكلى".
وي�ضيف ،حت��دد كمية ال���س��وائ��ل الالزمة
حلفط ال�ت��وازن امل��ائ��ي يف اجل�سم ب�صورة
فردية  ،فمثال يحتاج الريا�ضيون ومن
ميار�سون ن�شاطا بدنيا �إىل كمية �أكرب
من ال�سوائل.
وي� � � � � �ق � � � � ��ول" ،ي�شرب
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•• دبي-الفجر:

تناغم ًا مع ر�سالة مهرجان دب��ي مل�سرح ال�شباب يف
دعم املواهب املبدعة يف الإمارة ،وبالتعاون بني هيئة
الثقافة وال�ف�ن��ون يف دب��ي “دبي للثقافة” ومركز
عكا�س للفنون الب�صرية ،ت�شهد فعاليات دورة 2021
من املهرجان معر�ض ًا فني ًا مبتكر ًا للت�صوير ال�ضوئي
امل�سرحي حتت عنوان “ما بعد العمل امل�سرحي” ،حيث
ي�صاحب املهرجان على مدار �أ�سبوعه الذي ي�ستمر من
 19حتى  25نوفمرب اجلاري.
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بالتعاون بني «دبي للثقافة» و«مركز عكا�س»

«ما بعد العر�ض امل�سرحي» :معر�ض فني مبتكر على مدار �أيام مهرجان دبي مل�سرح ال�شباب 2021
وتناغماً مع الأول��وي��ات القطاعية
خل� ��ارط� ��ة ط ��ري ��ق ا�سرتاتيجية
“دبي للثقافة” املتمثلة يف متكني
املواهب املحليني من الإماراتيني
واملقيمني على ح��د � �س��واء ،وجعل
الثقافة والفن يف متناول اجلميع
ويف كل مكان ،دعت “دبي للثقافة”
م��رك��ز ع�ك��ا���س ل�ل�ف�ن��ون الب�صرية
متمثلة ب�ث�لاث��ة ف�ن��ان�ين حمليني
�شباب مبدعني يف جمال الت�صوير
ال� ��� �ض ��وئ ��ي حل� ��� �ض ��ور ال� �ع ��رو� ��ض
التقييمية وت���ص��وي��ره��ا ،وم��ن ثم
تقدمي �صور فنية عالية امل�ستوى
حت��اك��ي التفاعالت املختلفة على
خ�شبة امل���س��رح ،يف م �ب��ادرة تهدف
�أي �� �ض �اً �إىل �إث � ��راء ف �ع��ال �ي��ات هذه
ال � � ��دورة م ��ن امل� �ه ��رج ��ان ،و�إب� � ��راز
اجل �ه��ود ال �ت��ي ي�ب��ذل�ه��ا الفنانون
ال�شباب على خ�شبات امل�سارح.
و� � �ش� ��ارك يف ال �ت �� �ص��وي��ر و�إخ � � ��راج
امل � �ع� ��ر�� ��ض ،ال � � ��ذي ي �� �ض��م �� �ص ��وراً
رئي�سية م��ن امل�سرحيات امل�شاركة
يف مهرجان دبي مل�سرح ال�شباب ،كل
من الفنا َنني الإم��ارات� َي�ين في�صل
ال��ري �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ����س وحم� �م ��د ال �ظ ��اه ��ري،
والفنانة الإيرانية مه�سا نامــــــور
امل�ق�ي�م��ة يف دب� ��ي ،ح �ي��ث التقطوا
�صوراً فوتوغرافية فنية للعرو�ض
امل� ��� �س ��رح� �ي ��ة ومت ج� �م ��ع ال�صور
و�إخ ��راج �ه ��ا ب�ط��ري�ق��ة ف�ن�ي��ة ليتم
عر�ضها يف �أثناء فرتة املهرجان.
وح� � ��ول �أه� �م� �ي ��ة ه � ��ذا ال � �ن� ��وع من
ال �ت �� �ص��وي��ر ،ق� ��ال ال �ف �ن��ان جا�سم
العو�ضي ،م�ؤ�س�س مركز عكا�س:
“يعك�س ال �ت �� �ص��وي��ر ال�ضوئي

• معر�ض للت�صوير ال�ضوئي امل�سرحي يقدم مزيج ًا من التناغم
احلركــي واالنفعايل للممثلني على خ�شبة امل�سرح
• دعم املواهب وجعل الثقافة والفن يف كل مكان ومبتناول اجلميع
امل �� �س��رح��ي ج �م��ال �ي��ات ف ��ن امل�سرح
ال �أر�شيفاً ب�صرياً
ويوثق له ،م�شك ً
مرجعياً ع��ن الأع �م��ال امل�سرحية.
وينطوي هذا النوع من الت�صوير
على مزيج م��ن التناغم احلركــي
واالنفعايل للممثلني على خ�شبة
امل�سرح؛ �إذ ي�ستخدم تقنية التعر�ض
ل �ف�ت�رة ط��وي �ل��ة ،م ��ا ي���س��اع��د على
ت�سجيل احل��رك��ات ب�ط��اب��ع يظهر

ت�ف��ا��ص�ي��ل ال�ن���ش��اط احل��رك��ي على
خ�شبة امل�سرح” معرباً عن �سعادته
للتعاون مع “دبي للثقافة” الذي
جتمع املركز معها ر�ؤي��ة م�شرتكة
يف دع ��م امل ��واه ��ب وامل �ح�ت�رف�ي�ن يف
الإم��ارة ،وتعزيز مكانتها كحا�ضنة
لهم.
و ُيعترب في�صل الري�س من الفنانني
امل�ف��اه�ي�م�ي�ين امل�ل�ه�م�ين يف جمال

ال�ت���ص��وي��ر ال �ف��وت��وغ��رايف ،وت�أثر
ك �ثي�راً ب��ال�ف�ن��ان��ة الفوتوغرافية
“فيفيان ميلور” ،وا�شتهر بلقطاته
ال �� �ص��ري �ح��ة ب��الأب �ي ����ض والأ�� �س ��ود
مل���ش��اه��د واق�ع�ي��ة م��ن ق�ل��ب احلياة
اليومية وللمناظر الطبيعية� .أما
الفنان حممد ال�ظ��اه��ري ،فيمثل
ال�ت���ص��وي��ر ع �ن��ده و��س�ي�ل��ة للتعبري
ع��ن الأف� �ك ��ار وامل �� �ش��اع��ر ،و�سبي ً
ال

للعثور على �شيء مثري لالهتمام
يف م �ك��ان ع � ��ادي .يف ح�ي�ن ط ��ورت
إح�سا�سا
ال�ف�ن��ان��ة م�ه���س��ا ن��ام��ور� ،
ً
بالف�ضول والعاطفة جتاه الثقافة
ومنط احلياة والفن واالحتفاالت
والتاريخ ،مت�أثر ًة بالتنوع الهائل
للجن�سيات التي تعي�ش على �أر�ض
دولة الإمارات.
وتدعو “دبي للثقافة”جميع ع�شاق
امل�سرح والت�صوير بزيارة مهرجان
دب��ي مل�سرح ال�شباب ومعر�ض “ما
بعد العمل امل�سرحي” ،على مدار
�أ�سبوع من  19حتى  25نوفمرب
اجل��اري يف “امل�سرح للجميع” يف
مول الإمارات بدبي.

ر�ؤية نقدية

نوارة ال�سنعة ج�سر يج�سد عالقة اجلدة بالأحفاد
•• �أ�سامة عبد املق�صود

�أدب الأط �ف��ال م��ن �أ��ص�ع��ب الفنون
الإب ��داع� �ي ��ة ال �ت��ى ت ��واج ��ه الكتاب
وامل��ؤل�ف�ين يف ه��ذا امل�ج��ال ،وال�سبب
يف ذلك يعود لوقوع بع�ض املبدعني
يف فخ الكتابة للطفل وهو يف الأ�صل
ي�ك�ت��ب ع��ن ال �ط �ف��ل ،وال �ف��رق كبري
جدا بينهما ،فالكتابة للطفل تعني
مراعاة الفئة العمرية التى يوجه
�إليها العمل الأدبي� ،أما الكتابة عن
الطفل فيكون حمور الفكرة بطلها
ط�ف��ل وال يهتم ال�ك��ات��ب باملفردات
وال بالفئة العمرية ،وبع�ض منهم
ي�ع�ت�م��د ع �ل��ى ث�ق��اف�ت��ه ومل يراعي
ال �ف�ت�رة ال��زم �ن �ي��ة وال �ت �ط��ور الذي
حدث وكيف يفكر طفل اليوم ،لكن
الكاتبة مرمي �سامل ال�سلمان فطنت
ه��ذه ال�ع��وام��ل وه��ى تكتب ق�صة “
ن��وارة ال�سنعة” واهتمت بتوجيهها
ل�ل�أط�ف��ال ب��أ��س�ل��وب �سل�س وب�سيط
ومب �ف��ردات تنا�سب الفئة العمرية

ال �ت��ى ح��ددت �ه��ا م ��ن ال �ث��ام �ن��ة �إىل ب �ت �ع��ري��ف ل�ل�ق���ص��ة وال� �ه ��دف منها
والق�صة ع�ب��ارة ع��ن خم�سة حلقات
الثاين ع�شر.
ت��أت��ي ق�صة ن��وارة يف جملد م��ن  ٢٧م �ن �ف �� �ص �ل��ة م �ت �� �ص �ل��ة ،ح �ي��ث ت ��دور
�صفحة من الورق الفاخر وت�ستهل الأح� � � ��داث ب�ي�ن ت�ل�اق��ي الأج� �ي ��ال،

اختتام الن�سخة ال�ساد�سة من
مهرجان الأق�صر لل�شعر العربي
••القاهرة  -وام:

اختتمت م�ساء �أم�س االول فعاليات مهرجان الأق�صر
لل�شعر العربي يف ن�سخته ال�ساد�سة ال��ذي نظمه بيت
ال�شعر ب��الأق���ص��ر بح�ضور ��س�ع��ادة ع�ب��داهلل ب��ن حممد
ال�ع��وي����س رئ�ي����س دائ� ��رة ال�ث�ق��اف��ة ب��ال���ش��ارق��ة و حممد
�إبراهيم الق�صري مدير �إدارة ال�ش�ؤون الثقافية بالدائرة
و حم�م��د ال�بري�ك��ي م��دي��ر ب�ي��ت ال���ش�ع��ر يف ال���ش��ارق��ة و
ح�سني القباحي مدير بيت ال�شعر يف الأق�صر و عدد من
امل�س�ؤولني من امل�ؤ�س�سات الثقافية امل�صرية.
ب��د�أ احلفل اخلتامي بقراءات �شعرية “�شعراء البادية
من حمافظات �سيناء و ال�سلوم “ تلتها �أم�سية �شعرية
ثم تقدمي معزوفات مو�سيقية متنوعة .
و ك��رم ��س�ع��ادة ع�ب��داهلل العوي�س امل���ش��ارك�ين باملهرجان
بتوزيع �شهادات التقدير و دروع املهرجان .
و �أع ��رب ال��دك�ت��ور حممد ال�سيد وك�ي��ل وزارة الرتبية

والتعليم بالأق�صرعن اع �ت��زازه بالنجاحات املتوالية
التي حققتها مهرجانات ال�شعر و الأن�شطة التي نظمت
برعاية ودعم �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن
حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ،
يف م�صر والوطن العربي.
و�أ� �ض��اف �أن ال�ن�ت��ائ��ج االي�ج��اب�ي��ة ل�ل�م�ه��رج��ان��ات وكافة
الفعاليات تعترب من��وذج�اً مميزاً يف التعاون والت�آخي
املعريف والثقايف والإبداعي من خالل ما يقدمه �شعراء
و مبدعني م��ن ال��وط��ن العربي �إ�ضافة اىل م��ا ت�شكله
املهرجانات من حوافز للمثقفني وال�شعراء واملوهوبني
الواعدين.
وت� �ق ��دم ال �� �ش �ع��راء امل �� �ش��ارك�ي�ن ب��امل �ه��رج��ان ب�شكرهم
وامتنانهم ل�صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة على اهتمامه
الكبري بال�شعراء والأدباء ودعمه مل�سرية الأدب والثقافة
العربية و ملهرجانات ال�شعر ال�ع��رب��ي وم���ش��روع بيوت
ال�شعر يف �أنحاء الوطن العربي.

ف� ��أب ��دع ��ت ال �ك��ات �ب��ة م � ��رمي �سامل
ال�سلمان يف اختيار ال�شكل املتناغم
م ��ع امل �� �ض �م��ون ،ف��ال �ف �ك��رة ب�سيطة
وحت � � ��دث يف ج �م �ي��ع جمتمعاتنا
ال �ع��رب �ي��ة ،ف��ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن اجل ��دة
والأح�ف��اد وامل�سافة البعيدة بينهما
من حيث التفكري واملوروث الثقايف
واخل�ب�رة �ستظل م��وج��ودة للأبد،
وه � � ��ذه ال� �ع�ل�اق ��ة ي ��رب �ط �ه ��ا جيل
ال��و� �س��ط ج �ي��ل الأب� � ��اء والأم � �ه ��ات،
فالق�صة تناق�ش ع��دة حم��اور منها
عالقة الأج ��داد ب��الأح�ف��اد وعالقة
الأب ��اء ب��الأب�ن��اء والأج ��داد بالأبناء،
فلكل منهم له خ�صو�صية و�أ�سلوب
ح�ي��اة متكنت الكاتبة م��ن طرحها
يف قالب �أدب��ي يعتمد على املفردات
ال�سهلة واملفهومة.
ال �ك��ات �ب��ة م � ��رمي �� �س ��امل ال�سلمان
ج�سدت �شخ�صية الطفلة نوارة على
�أن �ه��ا ال���ض�م�ير وامل�ستقبل والعقل
واالع� �ت ��دال وال��ر� �س��ال��ة املجتمعية
املمنهجة للتعامل مع كبار ال�سن،

وع�ل��ى النقي�ض ط��رح��ت �شخ�صية
اجل � � � ��دة وم� �ت� �ط� �ل� �ب ��ات� �ه ��ا يف ه ��ذه
ال���س��ن ل�لاه�ت�م��ام وال� ��ود واح �ت�رام
خ�صو�صيتها ،خا�صة عن�صر املفاج�أة
لأن ك �ب��ار ال���س��ن ال ين�سجموا مع
ه��ذه ال�سمات ،بل يرغبوا دائما يف
امتالك مقاليد حياتهم والت�صرف
فيها ح�سب ر�ؤيتهم هم ،والأم جت�سد
جيل الو�سط وك�أنها الأنا الو�سطى
التى ت�سعى دائما لت�صحيح امل�سار
ون�شر روح التعاون.
و�� �ض� �ع ��ت ال� �ك ��ات� �ب ��ة م� � ��رمي �سامل
ال���س�ل�م��ان ��س�ي�ن��اري��و حم�ك��م لتتبع
احل�ل�ق��ات ،واب ��راز دور اجل��دة التى
مت�ث��ل اخل�ب�رة وال �ت�راث والتاريخ،
وك �ي �ف �ي��ة ال �ت �ع��ام��ل م �ع �ه��ا بحر�ص
وب�ح��ب واال� �س �ت �ف��ادة م��ن ك��ل حرف
تقوله ،وما على الأجيال اجلديدة
م��ن ت��دوي��ن ه��ذا ال�ت��اري��خ والرتاث
ل�ل�ح�ف��اظ ع �ل��ى ال �ه��وي��ة الوطنية،
ولكي ت�سلط ال�ضوء على احتياجات
اجل��دة ك��ان الب��د م��ن وج��ود �صورة

للمجتمع وكيفية التعامل مع كبار
ال���س��ن وه ��ذا ال� ��دور ق��ام ب��ه ا�شقاء
ن ��وارة ال��ذي��ن يت�صرفون بهمجية
وعدم اهتمام مب�شاعر الأخر.
�سخرت الكاتبة الأم �ث��ال ال�شعبية
يف ق���ص�ت�ه��ا ب �ح��رف �ي��ة ،ومل تغفل
امل�صطلحات احلديثة التى ت�ستخدم
يف وقتنا احلايل كااليباد ،والتابلت
وغريها من الأج�ه��زة ،وك ��أن مرمي

�سلمان ارادت ان ت�صنع ت��وازن بني
امل��ا��ض��ي واحل��ا��ض��ر وتبلغ ر�سالتها
ب��أن�ن��ا ل�سنا �ضد ال�ت�ق��دم والتنمية
ول �ك��ن اال نن�سى ه��وي�ت�ن��ا العريقة
وثقافتنا و�إرثنا من القيم واالخالق
املتمثل يف اجلدة.
رمب��ا ك��ان �إخ ��راج الق�صة يف حاجة
�إال ر�سومات �أكرث بهجة من خالل
الأل� � � � ��وان امل� �ب� �ه ��رة ل �ت �ت �ن��ا� �س��ب مع

ميول الأط �ف��ال ،و�إن كانت ال�صور
ترجمت امل�شاهد على �أن�ه��ا خا�صة
مبجتمع واح ��د ،وغفلت �أن الأدب
ل�ي����س ل��ه وط ��ن وي �ح��دث الأطفال
وكبار ال�سن يف جمتمعاتنا العربية
والغربية ،ويف الواقع �أن ق�صة نوارة
ال�سنعة ت�صلح �أن تدر�س يف املناهج
الدرا�سية و�أن تعالج لتقدميها على
امل�سرح املدر�سي.
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"تربيت يف بيت راهبات وكنت بخاف اتكلم وده �أثر على �شخ�صيتى و�أخد من روحى وطاقتى حلد ما قدرت �أقوى
واتغري" ..هكذا حتدثت الفنانة رانيا يو�سف عن حتم�سها لتقدمي م�سل�سل "الآن�سة فرح" ،وردها على تعليقات البع�ض
ب�أن امل�سل�سل يحمل جان ًبا من اجلر�أة اجلديدة على املجتمعات العربية وال�شرقية ،ففى هذا احلوار� ،أكدت "يو�سف"
�أنها ت�سعى لأن تكون كل بنت واعية ومثقفة وقادرة على اتخاذ قرارتها و�أال تكون م�سلوبة الإرادة ،لأنها مرت بذلك
يف طفولتها ،و�أو�ضحت �أن م�سل�سل "الآن�سة فرح" ك�سر حاجز اخلوف واخلجل لدى الفتيات ،و�أن �أحداثه ت�شبه لدرجة
كبرية ما يكون داخل بيتها عند وجود والدتها معهم ،كما ك�شفت عن �سر ت�صدرها مل�ؤ�شر حمركات البحث ب�صفة دائمة
والعديد من التفا�صيل �إىل جانب م�سل�سلها اجلديد "املماليك"..

امل�سل�سل ك�سر حاجز اخلجل عند البنات

Sunday
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رانيا يو�سف :ا�ستمتعت كثريا بـ"الآن�سة فرح"
• بداية  ..حدثينا عن جتربتك مع "الآن�سة فرح"
مع انطالق عر�ض اجلزء الرابع؟
 م�سل�سل الآن�سة فرح� ،أ�صبح حالة خا�صة بالن�سبة ىل،وجتربة مل �أعي�شها من قبل ،ب�سبب تعدد �أجزائه �إىل
� 5أجزاء وا�ستمر الت�صوير لثالث �سنوات ،ف�أ�صبحنا
جميعنا ك ��أ� �س��رة واح ��دة وع��ائ �ل��ة ،ن�ع��رف م�شكالتتنا
ونتناق�ش بها ،ونتحدث عن حت�ضري الغداء يف بيوتنا
والعديد من التفا�صيل الدقيقة يف حياتنا ،كما �أننى
�أذك��ر عند عر�ض ورق امل�سل�سل لتقدميه توفت وقمت
با�ست�شارة بناتى ،فقاموا بت�شجيعى على تلك اخلطوة
لأن الفورمات الأجنبى للم�سل�سل الأمريكى "Jane
 "The Virginناجح ب�شكل كبري.
• لأى مدى ت�شبه �شخ�صيتك لأحداث امل�سل�سل؟

 دع�ي�ن��ى �أخ �ب��رك� ،أن ��ا �شخ�صية "بحب الدلع" يفاحل �ي��اة ،و�شخ�صية "دالل" يف الأح� ��داث حتمل تلك
ال�صفة � ً
أي�ضا� ،إىل جانب حبها للعاطفة والرومان�سية،
امل�م�ت��زج��ة ب��ال�ك��وم�ي��دي��ا ،ون�ح��ن جمي ًعا كن�ساء نحب
الكلمة الطيبة وامل��داع�ب��ة واللطف يف املعاملة التى
جتعل حياتنا �أك�ثر ايجابية وحيوية ،فهى ت�شبهنى
لدرجة كبرية.
• وم ��اذا ع��ن م�شاركتك وت �ط��ور الأح� ��داث باجلزء
الرابع؟
 اجلزء الرابع ملىء باملفاج�آت والأحداث امل�شوقة وماميكن قوله هو ع��ودة �آدم حبيب ف��رح ال�سابق وعودة
�أني�سة �أي��ً��ض��ا و�سيتم ط��رد ��ش��ادى م��ن ال�ف�ن��دق ،و�أنا
م�ستمتعة جدًا بامل�سل�سل وانتهينا من ت�صوير اجلزء

اخلام�س ،و�إذا �أرادوا املزيد من الأجزاء ف�أنا م�ستعدة.
• �أمل تقلقى من ج��ر�أة امل�سل�سل بالن�سبة لطبيعة
جمتماعتنا ال�شرقية؟
 على العك�س ،فكما ذك��رت ل� ِ�ك �أن بناتى م��ن قاموابت�شجيعى عليه ،امل�سل�سل يناق�ش ق�ضايا و�أمور جريئة
لأول مرة يخ�شى الأه��ل يف تناولها مع �أوالده��م ،وهو
�أم ��ر خ��اط��ىء ،وم��ن ال �� �ض��رورى ك�سر ح��اج��ز اخلوف
واخلجل من �أ�شياء خا�صة بني الأب�ن��اء والأه ��ل ،والإ
�سي�ضطرون للبحث عن اجابة �أ�سئلتهم بعيدًا عنهم،
وال ي��وج��د م��ن �سيكون �أم�ي�ن ع�ل��ى �أوالده �أك�ث�ر من
عائلتهم ،وهذا امل�سل�سل حتديدًا تطابق مع ما يحدث
بينى وب�ين بناتى ووال��دت��ى وعندما تق�ضى االجازة
اال�سبوعية معى باملنزل ،وت�ضارب الأراء بني الثالث
�أجيال ،وهو ما يحدث مع "فرح" ووالدتها "دالل"،
وجدتها "ماجدة".
• ب ��ر�أي ��ك ال�ف�ت�ي��ات م�ق�ه��وة وال مي�ل�ك��ون حريتهم
باملجتمع العربى؟
 بالطبع ،الفتيات م�ق�ه��ورة يف املجتمعات العربيةوال�شرقية ،وال ي�ستطيعون احل�صول على حقوقهم،
و�أن �أري��د �أال يكون لديهم "عقد نف�سية" ،ويكونون
�أ�سوياء ولهم �شخ�صياتهم امل�ستقلة و�أال يخافون من
�شىء �أو �أحد و�أن تدرك كل فتاة جيدًا ما لها وما عليها،
ف�أنا تربيت يف بيت راهبات ،ومل �أكن �أجر�ؤ على احلديث
�أو ابداء ر�أيى� ،أو �أفعل ذلك وداخلى رعب ورع�شة �أثناء
احلديث وي�صبح وجهى �أحمر اللون ،وال �أمتكن من
قول جملة مفيدة ،وخلق ذلك �شخ�صية مهزوزة طوال
الوقت ،واكت�شفت بعد ذلك �أننى من يدفع ثمن ذلك
من روحى وعمرى.
• امل�سل�سل مت عر�ضه عرب من�صة �شاهد وبعدها قناة
 ..mbc4كيف �أثر ذلك على عر�ضه؟
 ك��ان يف �صاحله ل��درج��ة ك�ب�يرة ،وخا�صة م��ع اجلزءالثانى وال�ث��ال��ث ،الن��ه م��ن قبل مل يكن هناك ثقافة
تلك املن�صات يف املجتمع امل�صرى ،وب��د�أ الأم��ر ينت�شر
خ��ا��ص��ة م��ع وج ��ود ف�يرو���س ك��ورون��ا وف��ر���ض احلظر،
ما �أت��اح الفر�صة مل�شارهدة تلك املن�صات لوقت �أطول
وبالتاىل �أ�صبح لها جمهور ،و�إن كانوا من فئة ال�شباب

يا�سمني رئي�س مع عمرو �سعد جمدد ًا
ت�ستعد الفنانة يا�سمني رئي�س لل�سفر �إىل العا�صمة اللبنانية
(ب �ي�روت) ال�شهر امل�ق�ب��ل ،م��ن �أج ��ل ت�صوير م�شاهدها يف
م�سل�سل درامي جديد �ستقوم فيه بدور البطولة الن�سائية
�أم��ام الفنان عمرو �سعد ،و�س ُيعر�ض خ�لال ال�سباق
الرم�ضاين املقبل.
امل�سل�سل ال��ذي يجري كتابته يف الوقت الراهن
ومل يتم اال�ستقرار على ا�سمه ب�شكل نهائي
��س�ي�ت�ع��اون ف�ي��ه ال �ث�لاث��ي :ي��ا��س�م�ين رئي�س،
عمرو �سعد ،واملخرج �أحمد مو�سى للمرة
الثانية على ال �ت��وايل ،بعد جتربتهم يف
م�سل�سل "ملوك اجلدعنة" برم�ضان
املا�ضي ،فيما ينتج العمل اجلديد �أي�ضاً
�صادق ال�صباح.
يا�سمني ب ��د�أت جل�سات العمل املبدئية
مع فريق العمل بالقاهرة ،فيما طلبت من
املخرج �أحمد مو�سى تن�سيق مواعيد ت�صوير
م�شاهدها ب�شكل يجعلها قادرة على التنقل
بني القاهرة وبريوت ،خ�صو�صا �أن امل�سل�سل
بالكامل �سيجري ت�صويره يف لبنان على
غرار جتربتها الأخرية " 60دقيقة".

وامل��راه �ق�ي�ن ،ف�ه��و �أم ��ر ج�ي��د ب��ال�ن���س�ب��ة ىل
لأن��ى مل يكن ل��دى تلك الفئة العمرية من
اجلمهور ،وكنت حمظوظة لعر�ض م�سل�سل "لعبة
ابلي�س" واحلرامى" من خ�لال تلك املن�صات � ً
أي�ضا،
وب �ع��د ع��ر� �ض��ه م ��رة �آخ � ��رى ع �ل��ى ال �ق �ن��وات املفتوحة
 ،mbc4كان ذلك قوة �أكرب للم�سل�سل وا�ستهداف
لباقى �شرائح اجلمهور من اجليل الأكرب الذى ال
رواج��ا �أكرب
ي�شاهدون املن�صات فجعل للم�سل�سل ً
و��س��اع��ده على ت�صدر تريند م�ؤ�شر حمركات
البحث ب�صفة دائمة.
• مل��اذا يقرتن ا�سم ران�ي��ا يو�سف ب�إثارة
اجلدل وت�صدر الرتيند دو ًما؟
 �ضاحكة "واهلل ما بعمل حاجة �أنا علىطبيعتي ج��دا النا�س ه��ي اللي عيزانى
�أط�ل��ع تريند" ،ودائ � ًم��ا م��ا �أرى �أ�سمى
م �ت �� �ص��د ًرا ل �ل�تري �ن��د ،ف �ف��ي مهرجان
اجل ��ون ��ة ت �� �ص��در ا� �س �م��ى لقائمة
ال�ت�ري� �ن ��د ق� �ب ��ل ظ � �ه� ��ورى به
"قوليلى بقى انا كنت ل�سة
ع�م�ل��ت ح��اج��ة وال ظهرت
عل�شان اطلع تريند" ،ف�أنا
دائ ًما خمتلفة لأننا تعودنا
يف املجتمع �أن ن�ستمع للرجل
ف �ق��ط ول �ي ����س ل� �ل� �م ��ر�أة التى
ع��ان��ت وم ��رت ب �ظ��روف قا�سية،
وه�ن��اك املت�صيدين لأرائ ��ى خو ًفا
م��ن ت ��أث�يرى على بناتهم و�أن يكون
لهم �شخ�صيتهم امل�ستقلة.
• وم� � � � ��اذا ع � ��ن م �� �س �ل �� �س �ل��ك اجل ��دي ��د
"املماليك" ؟
 امل�سل�سل يت�ضمن  60حلقة ،يف اطارت�شويقى ،و�أج���س��د م��ن خ�لال��ه �شخ�صية
"هند العبا�سى" ،وال �ت��ى مت��ر مبراحل
�صعود يف حياتها تك�شف م��دى الإ�صرار
على ح�ي��اة �أف���ض��ل ،لأن�ن��ي دائ � ًم��ا �أ�سعى
لتقدمي ق�ضايا املر�أة يف �أعماىل.

رزان مغربي تقدم الأك�شن والكوميديا مع (بنات رزق)
تعاقدت الفنانة رزان مغربي على امل�شاركة يف بطولة فيلم
(بنات رزق) ،املقرر بدء ت�صويره خالل الأ�سابيع القليلة
املقبلة ،حيث تقدم رزان �شخ�صية جديدة عليها بها �أك�شن
وكوميديا يف الوقت نف�سه ،لتلتحق ببطالت الفيلم غادة
عادل ،مي عمر� ،شريين ر�ضا� ،أروى جودة.
فيلم (بنات رزق) فكرة �إ�سحق �إبراهيم ،و�سيناريو وحوار
كرمي �شريين ،و�إخراج مرق�س عادل .وتدور �أحداث العمل
ح��ول  4بنات تربطهن ق��راب��ة ،وتعي�ش ك��ل منهن يف بلد
خمتلف ،ومع تتابع الأح��داث تعمل املربية اخلا�صة بهن
على جتميعهن مرة �أخرى لكي تقوم بعملية �سطو.
وانتهت رزان �أخ�يرا من ت�صوير دوره��ا يف م�سل�سل (وعد
ال�شيطان) ،بطولة عمرو يو�سف ،عائ�شة بن �أحمد� ،أحمد
جمدي ،مها �أبوعوف ،وحممد ي�سري.
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طبيب يك�شف عن �أخطر امل�شروبات على ج�سم الإن�سان
ك�شف الطبيب وم �ق��دم ال�برام��ج التلفزيونية ال�صحية ال��رو� �س��ي� ،ألك�سندر
ميا�سنيكوف يف بث قناة "رو�سيا  "1فائدة و�ضرر عدد من امل�شروبات على �صحة
االن�سان.
وق ��ال ميا�سنيكوف �إن امل���ش��روب��ات ال�غ��ازي��ة احل �ل��وة مت�ث��ل �أك�ب�ر خ�ط��ر ل�صحة
الإن�سان ،م�شريا ب�أ�سف �إىل �أن هذه امل�شروبات اخلطرية تباع اليوم يف كل املحالت
التجارية.
و�أ�ضاف�" :إنها �شيء ي�سبب مر�ض ال�سكري وال�سمنة وال�سرطان يف النهاية...
وهذا بالفعل هو الطريق �إىل اعتالل ال�صحة ال�شديد ،ابتداء من ه�شا�شة العظام
�إىل ال�سرطان و�أمرا�ض القلب" .و�أ�شار الطبيب �إىل �أنه حتى املاء العادي ال يجب

�شربه �إال عند ال�شعور بالعط�ش ،م�شددا يف الوقت ذاته على �أنه ب�شكل عام �أقل
خطورة على ال�صحة .هذا وحت��دث ميا�سنيكوف �أي�ضا عن اخل�صائ�ص املفيدة
لل�شاي والقهوة ،مو�ضحا �أن القهوة على وجه اخل�صو�ص ت�ساهم يف الوقاية من
�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية و�أمرا�ض الكبد� .أما ال�شاي الأخ�ضر فيتميز
بدوره بت�أثريه امل�ضاد لل�سرطان.
وك��ان علماء من جامعة ريدينج الربيطانية قد ك�شفوا عن م�شروب ميكنه �أن
يطيل احلياة .ويدور احلديث يف درا�ستهم عن �ضرورية تناول كوب واحد على
الأقل من احلليب يوميا .و�أكد العلماء �أن هذا يقلل من م�ستوى الكولي�سرتول
يف اجل�سم ،كما يقلل من خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب التاجية بن�سبة .14%

�أف�ضل املكمالت الغذائية ل�صحة
الدماغ وحت�سني الذاكرة العاملة!

ال�سبانخ

 ت �ت �م �ي��ز ال�سبانخبغناها بالفيتامينات
 Aو Kو Dو،E
�إ�ضاف ًة �إىل املعادن.
 ت �ع �ت�ب�ر ال�سبانخم��ن امل �� �ص��ادر املمتازة
ل�ل�أح�م��ا���ض الدهنية
�أوميغا .3
 ت �ع �ت�ب�ر ال�سبانخم��ن امل �� �ص��ادر املمتازة
مل�ضادات الأك���س��دة ما
ي�ساعد يف احل��د م��ن خطر الإ��ص��اب��ة برتقق العظام وارت�ف��اع �ضغط الدم
وال�سرطان ،خ�صو�صاً �سرطان الربو�ستات.
 حتتوي ال�سبانخ على مكونات ت�ساعد يف �ضبط م�ستوى احلمو�ضة يفاجل�سم ما ي�ساعد على زي��ادة م�ستوى الطاقة واحل��د من خطر الإ�صابة
بال�سمنة.
 ت�ساعد ال�سبانخ على حت�سني �صحة النظر وتقويتهما :ي�ساعد الكاروتنيعلى حماية العينني من خمتلف الأمرا�ض التي ميكن �أن ت�صيبهما.
 ت�ساعد ال�سبانخ على تقوية العظام �إذ حتتوي على م��ا ي�ساوي �ضعفحاجة اجل�سم من الفيتامني � .Kإ�ضاف ًة �إىل الكال�سيوم واملغنيزيوم ،فك ّلها
�ضرورية ل�صحة العظام.
 ت�ساعد ال�سبانخ على خف�ض �ضغط الدم و�ضبطه. حتتوي ال�سبانخ على ن�سبة عالية من الألياف ما ي�ساعد يف عملية اله�ضمويف الوقاية من الإم�ساك و�ضبط م�ستوى ال�سكر يف الدم.

ـ ملاذا ُ�سميت دولة ُجزر القمر بهذا اال�سم؟
لأنها تتكون من عدة جزر ت�شبه �شكل الهالل.

ـ ما هو ا�سم عا�صمة دولة �أي�سلندا؟
ريكيافيك.

ـ هناك دولة عربية مير بها خط اال�ستواء ..فما هي هذه الدولة؟
دولة ال�صومال.

ـ ما هي الدولة العربية التي يوجد بها �سهل البقاع؟
دولة لبنان.

ـ ن�ش�أت ح�ضارة الأزتك يف قارتني ..فما هما القرتني؟
قارة �أمريكا ال�شمالية وقارة �أمريكا اجلنوبية.

املمثلة الأمريكية فيبي دينيفور ت�صل �إىل حفل توزيع جوائز  Instyleال�سنوي تي يف لو�س �أجنلو�س .ا ف ب

ترتبط ال�سمنة ب��زي��ادة خماطر الإ�صابة بال�ضعف الإدراك ��ي والأمرا�ض
التنك�سية الع�صبية ،مثل مر�ض الزهامير .ونظرا لأن الوزن قد يكون من
ال�صعب تغيريه ،فهل هناك طريقة �أخرى لتقليل هذا اخلطر؟.
�أ�شار بحث �سابق �إىل �أن تناول مكمالت الكيتونات �أفاد كبار ال�سن الذين
�شخ�صت �إ�صابتهم ب�ضعف �إدراكي خفيف ( )MCIواخلرف ،الأمر الذي
ا�ستفاد م��ن البحث ال��ذي �أج ��ري يف ح��رم �أوك��ان��اغ��ان بجامعة كولومبيا
الربيطانية.
و�أظ �ه��رت جت��رب��ة �أن مكمالت الكيتون ق��د ت�ك��ون ا�سرتاتيجية عالجية
جديدة حلماية وحت�سني �صحة الدماغ ،ال �سيما لدى �أولئك امل�صنفني على
�أنهم يعانون من ال�سمنة املفرطة .وقول الدكتور جريميي وال�ش" :مبجرد
التحقق من �صحتها مع جمموعة �أكرب من النا�س ،نتوقع �أن هذه املكمالت
ميكن ا�ستخدامها حلماية وحت�سني �صحة الدماغ لدى الأ�شخا�ص الذين
يعانون من ال�سمنة".
ويف حتقيقه ،تناول املتطوعون الذين يعانون من ال�سمنة املفرطة مكمل
كيتون ثالث مرات يف اليوم ،قبل  15دقيقة من كل وجبة.
وتناول متطوعون يعانون من ال�سمنة املفرطة دواء وهميا مطابقا للذوق
بدال من ذلك  -لكن مل يكن كل م�شارك على دراية مبا �إذا كانوا يتناولون
دواء وهميا �أم ال.
وا�ستمر هذا ملدة �أ�سبوعني قبل تبادل جمموعة الدواء الوهمي ومكمالت
الكيتون.
ول�ت��و��ض�ي��ح ذل ��ك ،ف� ��إن امل���ش��ارك�ين ال��ذي��ن ت �ن��اول��وا م�ك�م�لات ال�ك�ي�ت��ون يف
الأ�سبوعني الأول�ي�ن �أخ��ذوا بعد ذل��ك عالجات وهمية خ�لال الأ�سبوعني
التاليني.
و�صممت التجربة على هذا النحو بحيث ميكن للباحثني مقارنة الردود
ُ
على املكمل مقابل الدواء الوهمي لدى امل�شاركني �أنف�سهم.
وج��رى التحقق م��ن �صحة الوظيفة الإدراك �ي��ة ع�بر تطبيق على جهاز
 iPadمع توثيق تدفق ال��دم يف ال��دم��اغ على امل��وج��ات ف��وق ال�صوتية
املزدوجة ل�شرايني الرقبة.
ك�م��ا �أخ ��ذت ع�ي�ن��ات ال ��دم لقيا�س ال�ه��رم��ون امل �ع��روف بتح�سني الوظيفة
الإدراكية.
وك�شفت النتائج �أن مكمالت الكيتون عززت تدفق الدم �إىل الدماغ وح�سنت
جوانب الوظيفة الإدراكية ،مثل �سرعة املعاجلة.
وي��و� �ص��ي اخل�ب��راء يف  Harvard Healthب �ت �ن��اول ن �ظ��ام غذائي
متو�سطي ،ي��رك��ز على ال�ف��واك��ه واخل���ض��روات واحل�ب��وب الكاملة والفول
واملك�سرات والبذور.
وع�لاوة على ذل��ك ،فهو يحتوي على زي��ت الزيتون وكميات معتدلة من
الأ�سماك والدواجن ومنتجات الألبان.
وقال اخلرباء" :لطاملا مت التعرف على منط الأكل هذا على �أنه يعزز �صحة
القلب والأوعية الدموية".
وكما يعلم جميع خ�براء ال�صحة ،هناك ارت�ب��اط ق��وي بني �صحة القلب
والدماغ .ومن املفيد �أي�ضا احل�صول على نوم متجدد ثابت ،ما بني �سبع
�إىل ثماين �ساعات يوميا.

• اللون احلقيقي لل�صندوق الأ�سود يف الطائرات هو الربتقايل ،وذلك لت�سهيل العثور عليه و�سط احلطام
يف حالة حتطم الطائرات.
• حتتوي طائرة جامبو  747على  420مقعداً.
• خمططات ت�صميم برج �إيفل ميكنها �أن تغطي �أكرث من  14,000قدم مربع بالورق.
• �أول ظهور للعبة الكلمات املتقاطعة كان يف عام 1913م.
• قنديل البحر لي�س لديه دماغ.
• ن�سبة  45%من الأمريكيني اليعرفون �أن ال�شم�س جنم.
• م�ص ّنعي ال�شوكوالتة ي�ستهلكون  40%من �إنتاج ال ّلوز يف العامل.
•  90%من النا�س يعتمدون على املن ّبه لإيقاظهم من النوم.
• ن�سبة  21%من النا�س ال يرتبون �أ�س ّرتهم بعد الإ�ستيقاظ من النوم �صباحاً.
• ال�سبب الرئي�سي الذي يجعل النا�س ي�شرتون هاتف حممول ،هو من �أجل �سالمتهم.
• �أكرث من  50,000هزة �أر�ضية حتدث �سنوياً.

الأمرية وزوجة ال�صياد
كانت الأم�ير ُة الطيبة ُ
طلب ال�صياد من الأم�ير ِة �أن تخد َم �أطفاله
تعي�ش يف بيتها يف قلبِ الغابة ،ويف ي��و ٍم من الأي��ام َ
ال�صغا َر ،و�أخذها �إىل بيته ،وكانت زوجة ال�صياد �إن�سان ًة �شريرة جدًّا تكر ُه اجلريان وت�ضرب �أطفا َلها.
ويف يو ٍم طلب ال�صيا ُد �أن تربي الأمري ُة �أطفاله ،ولكن زوجته رف�ضت ب�شدة ،وقالت للأمرية� :سوف �أ�ضربك ،اخ ُرجي من
هذه البلدة ،ولو رجعتِ �سوف �أقتلك!
ني �أيتها الأم�يرة الطيبة؛ �أن تع ِّلمي �أطفايل تعليماً دين ًّيا ،وتخدمي زوجتي
وق��ال لها ال�صياد� :أن��ا كنت �أري��دك ل�سبب ِ
وتخدميني �أنا �أي�ضاً ..والآن �أنا ال �أريدك.
قالت الأمري ُة ال�سمراء :ولكن �أنا ال �أعرف الطريق �إىل بيتي ،ف�أعيديني �إليه.
قال لها :زوجتي ترف�ض �أن �أ�ساعدكِ  ،و�أنا �أخاف على �أطفايل منها ،فت�ص َّريف �أنتِ وارجعي �إىل بيتك.
فخرجت الأمري ُة ال�سمراء تبكي ب�شدة.
ويف الطريق تعرفت �إىل ميام ٍة جميلة ج�دًّا .وقالت لها اليمامة :تعاليَ  ،ال تخايف ..زوج��ة ال�صياد وال�صياد من �أ�ش ِّر
ري نف�سه ،يجب �أن نع ِّلم ال�صياد در�ساً حتى ال يخدع �أحداً
النا�س ،فلماذا �سمعتِ كالم ال�صياد؟ �إ َّن ُه خدَّاع وال يحب �أحداً غ َ
مرة ثاني ًة.
قالت الأمرية :كيف؟
ال ،ونرتكه مع زوجته ،فهو ي�ستحقها وهي �أي�ضاً ت�ستحق رج ً
قالت اليمامة :ن�أخذ �أطفاله ونع ِّلمهم تعليماً دين ًّيا جمي ً
ال
مثله.
و�أخذت الأمرية الأطفا َل عن طريق احلِيلة ،ويف كل يو ٍم كان الأطفال يذهبون �إىل الأمرية من وراء ال�صياد وزوجته،
وع َّلمتهم الأمرية ك َّل �شيء تعرِفه عن ال�صالة وعن الأخالق ،حتى �أ�صبحوا مه َّذبني.
ثم تركتهم وذهبت �إىل بيتها احلقيقي يف قلب الغابة ،وتبدَّل لو ُنها من �سمرا َء �إىل بي�ضاء ،وبحث عنها ال�صياد حتى
ي�شكرها هو وزوجته ،وكان مع زوجته �سك ٌ
ني كانت تنوي قت َل الأمري ِة به! فهي �إن�سان ٌة ب�شعة جدًّا ،وال ت�شكر اهلل على ِن َعمه،
ولكن ال�صياد �أ�صبح رج ً
ال طيباً� ..أ�صبح ال يخدع �أحداً ،وال يح�سد ،وال يحقد.
وكانت الأمري ُة يف ا�ستقبال ال�ص َّياد وزوجته ،وطلبت زوج ُة ال�صياد �أن تقابل الأمرية مبُفردها ،ورف�ض ال�صيا ُد ذلك ،ولكن
الأمرية �سمحت لها ،وقالت :تف�ضلي..
وكان مع الأمرية عِ ق ٌد من الل�ؤل�ؤ الأبي�ض اجلميل ،ف�أعطت ُه هدي ًة لزوجة ال�صياد ،ف�أخذت ُه وقالت لها :هذا عق ٌد جميل،
ولكن �أنا ال �أريده منك! ومز َقت ُه فوقعت ح َّبات الل�ؤل�ؤ كلها على الأر�ض ،و�أ�سرعت زوج ُة ال�صياد ومعها ال�سك ُ
ني حتى تقت َل
مل
الأم�يرة ،ولكن ربَّنا حمى الأم�يرة ،فقد وقعت زوجة ال�صياد على الأر�� ِ�ض ،وماتت بدون �أيِّ �شيء ..وقعت على �سال ِ
الق�ص ِر وانك�سرت رقب ُتها.
وعا�ش ال�صيا ُد و�أطفال ُه �ضيوفاً ُ�سعدا َء يف ق�صر الأمرية.

