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اأمك حتب اأبناءك اأكرث منك.. درا�سة تك�سف ال�سر
عندما تالحظ �أن و�لدتك حتب �أوالدك �أكرث منك، فذلك لي�س جمرد 
مالحظة عابرة �أو عاطفة فح�سب، بل ثمة �سبب تف�سري بيولوجي ور�ء 
�الأمر. وجد �لباحثون �أنه عندما عر�ست �سور �الأحفاد �لبيولوجيني 
على �جلد�ت �أظهرن ��ستجابة ع�سبية يف مناطق بالدماغ تعترب مهمة 

للتعاطف و�لتحفيز.
ومقرها  بي"  �مللكية  �جلمعية  "وقائع  دوري���ة  يف  �ل��در����س��ة  ون�����س��رت 
ب��ري��ط��ان��ي��ا، ور�ق����ب �ل��ب��اح��ث��ون يف ج��ام��ع��ة �إمي����وري ب��والي��ة جورجيا 
�أف���ادت ب��اأن لديها ع��الق��ات �إيجابية مع  �الأم��ريك��ي��ة ح��االت 50 ج��دة 

�أحفادهن، وي�ساركنهم يف ن�ساطات كثرية.
�لوظيفي"،  �ملغناطي�سي  بالرنني  "ت�سوير  �لن�ساء لفح�س  و�أخ�سعت 
�أث��ن��اء فح�س  ب��ال��دم��اغ، ويف  �ل���دم  �ل��ت��غ��ري�ت يف ت��دف��ق  �ل���ذي يقي�س 
�جلد�ت، عر�س عليهن �سور �أحفادهن )ترت�وح �أعمارهن بني 12-3( 

و�أبنائهن و�سور �أطفال ال يعرفنه و�سخ�سا بالغ ال يعرفنه �أي�سا.
تربية  يف  �نخر�طهن  م��دى  لقيا�س  خا�سة  بيانات  �جل���د�ت  ودون���ت 

�أحفادهن.
تن�سيط  على  عملت  �الأح��ف��اد  ���س��ور  م�ساهدة  �أن  �لباحثون  والح���ظ 
�للو�تي كن يرغنب يف  ول��دى  �لدماغ،  �لتعاطف و�حلركة يف  �ملناطق 

�نخر�ط �أكرب برعاية �الأحفاد ولدت حجم ن�ساط كبري يف �لدماغ .

اأ�سابع يديك وقدميك.. تدلك على القاتل ال�سامت؟
حذر �أطباء من �أعر��س ب�سيطة تظهر على �أ�سابع �ليدين و�لقدمني، 

قد تكون موؤ�سر� على �الإ�سابة بارتفاع ن�سبة �لكولي�سرتول يف �لدم.
ومر�قبة م�ستويات �لكولي�سرتول �أمر مهم، ميكن �أن ي�ساعد يف تقليل 

خماطر �الإ�سابة باأمر��س �لقلب و�ل�سكتة �لدماغية.
و�لكولي�سرتول مادة �سمعية �سبيهة بالدهون، وت�سبب م�ساكل �سحية 
الأ�سباب  �لدموية،  لالأوعية  �لد�خلية  �الأ�سطح  على  ترت�كم  عندما 
خمتلفة منها �الإفر�ط يف تناول �لدهون �أو �لبد�نة �أو �إهمال ممار�سة 
�لريا�سة. و�لطريقة �لوحيدة للتحقق من �رتفاع �لكولي�سرتول من 

عدمه، هي �إجر�ء فح�س دم.
�لكولي�سرتول يف  �لغالب الرتفاع ن�سبة  �أع��ر����س يف  وم��ع ع��دم وج��ود 
�أطباء  �أن  �إال  �ل�سامت"،  "�لقاتل  ��سم  �مل�سكلة  �ل��دم، يطلق على هذه 
�أ�سابع  عن  ت�سدر  �أن  ميكن  �الإ���س��ار�ت  بع�س  هناك  �إن  موؤخر�  قالو� 

�ليدين و�لقدمني للتحذير من �رتفاع �لكولي�سرتول.
وح�����س��ب ر�ه����ول �أغ������ر�و�ل ����س��ت�����س��اري �أم���ر�����س �ل��ق��ل��ب �ل���ذي حتدث 
ج�سدية  �أعر��سا  "هناك  ف��اإن  �لربيطانية،  "�إك�سربي�س"  ل�سحيفة 
�رتفاع  م��ن  �لتحذير  "عالمة  وت��اب��ع:  لها".  �الن��ت��ب��اه  يجب  معينة 
يكون  قد  و�لقدمني.  �ليدين  �أ�سابع  ت�سمل  �أن  ميكن  �لكولي�سرتول 
هذ� �الإح�سا�س نتيجة مبا�سرة لرت�كم �لكولي�سرتول �لذي ميكن �أن 

ي�سد �الأوعية �لدموية يف �ليدين و�ل�ساقني".

نق�ص هذا الفيتامني ي�سبب جلطة دماغية
ذكرت در��سة طبية حديثة �أن �نخفا�س م�ستويات "فيتامني د" يزيد 
هوبكنز  جونز  جلامعة  وفقا  �لدماغية،  بال�سكتة  �الإ�سابة  خطر  من 

�الأمريكية.
ووجد �لباحثون �أن هذ� �ملركب �لع�سوي �سروري لعمل �لعديد من 
�الأنظمة �لرئي�سية يف ج�سم �الإن�سان من �ملناعة �إىل �لتمثيل �لغذ�ئي 

للعظام.
ا ب�سحة �لقلب و�الأوعية �لدموية، حيث  "فيتامني د" �أي�سً ويرتبط 
�إمد�د�ت  ��سطر�ب حاد يف  ح��دوث  �إىل م�ساعفة خطر  نق�سه  ي��وؤدي 

�لدم �إىل �لدماغ، وفًقا ل�سحيفة "ديلي �إك�سرب�س" �لربيطانية.
ويتكون هذ� �ملكون يف ب�سرة �جللد حتت تاأثري �الأ�سعة فوق �لبنف�سجية، 
لذلك لوحظ نق�سه يف �ململكة �ملتحدة و�لبلد�ن �ملماثلة، حيث يوجد 

�لقليل من �سوء �ل�سم�س.
وقال �الأطباء �إنه يف �أ�سهر �ل�ستاء، ميكن �حل�سول على �ملادة �ملفيدة 

عن طريق تناول �الأ�سماك �لدهنية و�لبي�س وكبد �لبقر و�للنب.
خطر  عامل  "د" هو  فيتامني  نق�س  �أن  �إىل  �سابقة  در����س��ة  وخل�ست 
�الأق��ل جزئيا، من خالل حتفيز مقاومة  �لقلب، على  م�ستقل لف�سل 

�الأن�سولني يف ع�سلة �لقلب.
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اأف�سل و�سفة ح�ساء 
باخل�سار لتعزيز الطاقة

�آالم  مثل  �سائعة  �سحية  م�ساكل  م��ن  نعاين  م��ا  غالًبا  �ليومية،  حياتنا  يف 
�جل�سم و�آالم �ملفا�سل و�لع�سالت و�ل�سد�ع و�لتعب و�الإرهاق. لكن معظمنا 
غالًبا ما يتجاهل هذه �مل�سكالت من خالل �إلقاء �للوم على تغيري �ملو�سم �أو 
هي  �ل�سائعة  �ليومية  �مل�سكالت  هذه  بع�س  �أن  نعرف  �أن  دون  �حلياة،  منط 
�أوردت �سحيفة تاميز  �ملنطلق،  �لغذ�ئية. ومن هذ�  �لعنا�سر  نتيجة لنق�س 
�أوف �إنديا، و�سفة ح�ساء خ�سرو�ت ب�سيط مينح �جل�سم �لتو�زن �ل�سحيح من 

�لعنا�سر �لغذ�ئية، ويلبي �حتياجاته �ليومية منها، على �لنحو �لتايل:
لتح�سري ح�ساء �خل�سار �ل�سحي، نحتاج حلبة �سمندر، حفنة من �لفا�سوليا 
 2 ب�سلة،   1 ج��زرة،   1 منقوع،  عد�س  �لثوم،  من  ف�سو�س   5-4 �خل�سر�ء، 
 1 1 كوب بروكلي،  �ل�سغرية،  �ل�سبانخ  �أور�ق  طماطم متو�سطة، حفنة من 
كوب مب�سور من �لبابايا �خل�سر�ء �ملفرومة و�مللح و�لفلفل ح�سب �لذوق، 1 

ملعقة �سغرية من زيت �لزيتون �أو �لزبدة.
طريقة �لتح�سري

�غ�سلي �خل�سار ونظفيها وقّطعيها و�سعيها يف طنجرة �ل�سغط.
�مل���اء و�مل��ل��ح و�ل��ف��ل��ف��ل. ق��وم بطهي �خل�����س��ار بطنجرة  �أ�سيفي �خل�����س��ار م��ع 

�ل�سغط ملدة 2-3 �سفار�ت.
و�أ�سيفي  مقالة  �سخني  ذل��ك،  بعد  بهر�سها.  قومي  �خل�سار،  طهي  مبجرد 
ملعقة كبرية زبدة �أو زيت زيتون، ثوم، زجنبيل، ملح وفلفل. �إذ� �أ�سفت �مللح 

و�لفلفل �أثناء �لغليان، ��سبطي كمية �لبهار�ت ح�سب ذوقك.
ثم  دقائق،   4-3 ملدة  تن�سج  و�تركيها  �مل��رق  مع  �ملهرو�سة  �خل�سار  �أ�سيفي 

�أ�سيفي حفنة من �أور�ق �لكزبرة و��ستمتعي بها.

جتفيف املالب�ص يف 
ال�ستاء دون جمفف

�ل�سيدة  �ل��ت��ن��ظ��ي��ف  بنجمة  م��ع��ج��ب��ون  ق���دم 
ه��ي��ن�����س ن�����س��ائ��ح��ه��م ل��ت��ج��ف��ي��ف �مل��الب�����س يف 
�أن  ب��ع��د  ����س��ت��خ��د�م جم���ف���ف،  �ل�����س��ت��اء دون 
�ستيبني  ل��و���س��ي  ت��دع��ى  م�ستخدمة  ���س��األ��ت 
مالب�س  جمفف  دون  �لنا�س  يغ�سل  "كيف 
يف �ل�ستاء؟ لدينا �لكثري من �لغ�سيل ولكن 
�القرت�ح  وك��ان  كبرية!".  م�سكلة  �لتجفيف 
�لرطوبة.  مزيل  ��ستخد�م  �سيوعاً،  �الأك��رث 
"�أ�ستخدم  �أم��ان��د� ه��اي��ز-�إغ��ريت��ون:  وق��ال��ت 
�لرطوبة،  مزيل  م��ع  ع��ادي��ة  مالب�س  م��ك��و�ة 
وقالت  �أ�سرع".  �مل���الب�������س  جت���ف���ف  ف���ه���ي 
جهاًز�  للتو  "��سرتيت  م��ارك��اري��ال:  كلوديا 
�ملال  �أنفق  �أم��ر ر�ئ��ع،  الإز�ل���ة �لرطوبة وه��و 
قائلة:  غري�س  كلري  وعلقت  جيد".  ب�سكل 
غرفة  يف  �أعلقه  �لرطوبة.  مزيل  "�أ�ستخدم 
�لغ�سيل و�أغلق �لباب فيجف �حلمل يف �أربع 
مزيل  لكن  مالب�س  جمفف  عندي  �ساعات. 
مي�سيل  وكتبت  بكثري".  �أرخ�����س  �ل��رط��وب��ة 
قبل  �ل��رط��وب��ة  م��زي��ل  "��سرتيت  جنكينز 
ب�سعة �أ�سابيع، �أو�ساين به �سخ�س، �إنه ر�ئع 
لتجفيف �ملالب�س. عانيت د�ئًما الأنه ال يوجد 
عندي مكان ملجفف مالب�س، �سعي �ملالب�س 
�لرطوبة  �إز�ل��ة  �لهو�ء يف جهاز  على خمرج 

و�ستح�سلني على نتيجة مذهلة".

ما الفرق بني "التواأم" ال�سكتة 
القلبية والنوبة القلبية؟ �ص 25

اآثار جانبية غري متوقعة 
حلمية الكيتو

هذه  �أيامنا  يف  �مل�ستخدمة  �لغذ�ئية  �لنظم  �أك��رث  �إح��دى  كيتو  حمية  تعترب 
لتخفي�س �لوزن، وهي تعتمد على برنامج غذ�ئي منخف�س �لكربوهيد�ت.

وعلى �لرغم من فاعلية هذه �حلمية يف �إنقا�س �لوزن، �إال �أنها تنطوي على 
�لكثري من �الآثار �جلانبية �لتي توؤثر على �سحة �الإن�سان ب�سكل �سلبي.

�إن"  �إ�س  "�إم  �أورد موقع  �الآث��ار �جلانبية حلمية كيتو، وفق ما  �أهم  فيما يلي 
�الإلكرتوين:

�أن��ف��ل��ون��ز� ك��ي��ت��و: �ن��ف��ل��ون��ز� �ل��ك��ي��ت��و ���س��يء ح��ق��ي��ق��ي. مي��ك��ن �أن ي�����وؤدي قطع 
�لكربوهيدر�ت �إىل �لعظام و�لدخول يف حالة �لكيتوزية، حيث يحرق ج�سمك 
�الأع��ر����س غري  م��ن  �إىل ظ��ه��ور جمموعة  �ل��ط��اق��ة،  للح�سول على  �ل��ده��ون 
�إن �الآثار  �ملريحة، مثل �ل�سد�ع و�لتعب و�آالم �لع�سالت و�لغثيان و�الإ�سهال. 
�أ�سا�سي  كم�سدر  �لدهون  ��ستخد�م  �إىل  ج�سمك  �نتقال  نتيجة  هي  �جلانبية 
للطاقة بداًل من �لكربوهيدر�ت. ومبجرد �أن يتكيف �جل�سم مع م�سدر �لوقود 

�جلديد )عادة يف غ�سون �أ�سبوع �أو �أ�سبوعني(، �ستبد�أ يف �ل�سعور بالتح�سن.
ال  فقد  �لكربوهيدر�ت،  منخف�س  غذ�ئًيا  نظاًما  تتبع  عندما  �مل���ز�ج:  تقلب 
مادة  وه��ي  �ل�سريوتونني،  م��ادة  الإنتاج  �لالزمة  �لكربوهيدر�ت  على  حت�سل 
�لنوم  �إىل  �إ�سافة  �ملز�جية،  �حلالة  تنظيم  على  ت�ساعد  �ل��دم��اغ  يف  كيماوية 

و�ل�سهية، وهما عامالن �آخر�ن ميكن �أن يف�سد� مز�جك.

و�لربد �ل�سعال  يحارب   .1
�أن �لثوم له خ�سائ�س قوية م�سادة  ذكرت در��سة علمية 
�أن ت�ساعد  ل��ل��م��ي��ك��روب��ات. مي��ك��ن  ل��ل��ف��ريو���س��ات وم�����س��ادة 
�لربد  �أم��ر����س  م�سببات  حم��ارب��ة  على  �خل�سائ�س  ه��ذه 
يتم  �ل�ستاء.  ف�سل  خ��الل  مرتفعة  تكون  �لتي  و�ل�سعال 
تناول �لثوم ب�سكل �أ�سا�سي كتو�بل وي�ساف �إىل �الأطعمة، 
ولكن ي�ستخدمه �لبع�س يف �سكل مكمالت غذ�ئية لتعزيز 

�ملناعة يف عالج و�لوقاية من نزالت �لربد و�ل�سعال.

�ملناعة يقوي   .2
حيث  مناعية،  بتاأثري�ت  يتميز  �لثوم  �أن  �لعلماء  يرجح 
يف  �لتو�زن  على  �حلفاظ  يف  ي�ساعد  �الألي�سني  مركب  �إن 
جهاز �ملناعة. ويقول �خلرب�ء �إن درجات �حلر�رة �لباردة 
خالل �ل�ستاء متيل �إىل قمع جهاز �ملناعة وت�سمح مل�سببات 
تعزيز  ف���اإن  ث��م  وم��ن  ب�سهولة،  �جل�سم  ب��غ��زو  �الأم���ر�����س 
�الإن�سان  بج�سم  �لبي�ساء  �ل��دم  خاليا  الإن��ت��اج  �الألي�سني 
ي�سهم بفاعلية يف قمع �ل�سيتوكينات �اللتهابية و�مل�ساعدة 
�مل�سببة  �لعو�مل  على  �سريًعا  و�لق�ساء  �ملناعة  تعزيز  يف 

لالأمر��س.

للج�سم �لدفء  مينح   .3
�أن ت��وؤدي درج��ات �حل��ر�رة �ملنخف�سة خالل ف�سل  ميكن 
�لقلب  يف  مب�ساكل  �الإ���س��اب��ة  خم��اط��ر  زي���ادة  �إىل  �ل�ستاء 

و�جلهازين �له�سمي و�لتنف�سي ورمبا توؤدي �إىل �لوفاة. 
درج��ة حر�رة  زي���ادة  �ل��ن��ف��اذة يف  �ل��ث��وم  ت�ساعد خ�سائ�س 
�أن  ل��ل��دم ومي��ك��ن  يفيد كمطهر  �ل��ث��وم  �أن  ك��م��ا  �جل�����س��م. 
مرة  ي�ساعد  مم��ا  �ل���دم،  �إن��ت��اج  حت�سني  يف  ��ا  �أي�����سً ي�ساعد 

�أخرى يف زيادة درجة حر�رة �جل�سم وتوفري �لدفء.

�ل�ستوية �حل�سا�سية  يقاوم   .4
ذكرت در��سة علمية �أن هناك تاأثري�ت م�سادة للح�سا�سية 
ا الأغر��س عالجية.  يف بع�س �أنو�ع �لثوم �ملعاجلة خ�سي�سً
لها  �الأ���س��ود  �لثوم  يف  �الإيثيل  �أ�سيتات  �إن  �لدر��سة  تقول 
قمع  يف  ت�ساعد  �أن  ميكن  للح�سا�سية  م�سادة  ت��اأث��ري�ت 
وبالتايل   TNF-αو هيك�سو�سامينيد�ز  بيتا  �إط���الق 
متنع تفاعالت �حل�سا�سية �ملناعية مثل �لربو �لذي تزد�د 

�سدته عادة خالل ف�سل �ل�ستاء.

�لكولي�سرتول م�ستويات  على  ي�سيطر   .5
ذكر فريق من �لباحثني �أن زيادة م�ستويات �لكولي�سرتول 
يف �لدم من بني عو�مل �خلطر �ملحتملة الأمر��س �لقلب 
�إىل  �ل�سبب  يرجع  �أن  �لباحثون  ورجح  �ل�ستاء.  ف�سل  يف 
�لبدنية �ستاًء.  �الأن�سطة  تناول مزيد من �الأطعمة وقلة 
وجباتهم  وحم��ت��وي��ات  كميات  زي���ادة  �إىل  �لبع�س  مييل 
�لغذ�ئية للتعامل مع درجة �حلر�رة �لباردة �ملحيطة، كما 
مما  �لطلق،  �لهو�ء  يف  �لبدنية  �الأن�سطة  تقليل  يتم  �أن��ه 

يوؤدي �إىل تفاقم �لكولي�سرتول يف �جل�سم. ي�ساعد �لثوم 
على خف�س ن�سبة �لكولي�سرتول �إىل حد كبري و�حلفاظ 
�لبوتا�سيوم  ع��ل��ى  �ح��ت��و�ئ��ه  ب�سبب  �ل��ق��ل��ب  ���س��ح��ة  ع��ل��ى 

و�ملغني�سيوم.

�لغذ�ئي و�لتمثيل  �له�سم  يح�سن   .6
�أج�����س��ام��ن��ا لدرجة  ع��ن��دم��ا تتعر�س  �إن���ه  �خل����رب�ء  ي��ق��ول 
�إب��ط��اء عملية  �إىل  �أط���ول، فاإنها متيل  مل��دة  ب���اردة  ح���ر�رة 
�لتمثيل �لغذ�ئي يف �جل�سم، مبا ي�سمل �له�سم للحفاظ 
�لعالجات  �أه��م  �أح��د  �لثوم  يعد  و�حل���ر�رة.  �لطاقة  على 
�له�سم ومنع  �أن ت�ساعد يف تنظيم  �لتي ميكن  �ل�سعبية، 
�لتمثيل  حت�سني  �إىل  ب��االإ���س��اف��ة  ب���ه،  �ملتعلقة  �مل�����س��اك��ل 

�لغذ�ئي يف �جل�سم لت�سهيل عملية �له�سم.

�الأ�سنان وجع  مينع   .7
�لفم  م�ساكل  م��ن  �لكثري  يف  �لت�سبب  �إىل  �ل�ستاء  مييل 
�ل�ستاء  مو�سم  يف  �حل���ر�رة  درج��ة  �نخفا�س  الأن  و�للثة، 
�ل�سغط  وي��زي��د  �ل��دم  تدفق  تقليل  �إىل  ي���وؤدي  �أن  ميكن 
يف �أع�ساب �لفم، وبالتايل يوؤدي �إىل �أمل �الأ�سنان. ميكن 
�أن ت�ساعد نفاذية �لثوم يف زي��ادة تدفق �لدم �إىل مناطق 
من  لاللتهابات  �مل�ساد  ن�ساطه  يقلل  قد  بينما  �الأ�سنان 
خماطر  تقليل  يف  ا  �أي�سً �ل��ث��وم  وي�ساعد  و�ل��ت��ورم.  �الأمل 

�لتهاب �للثة وت�سو�س �الأ�سنان ب�سبب وجود �الألي�سني.

اأفكار مفيدة للتخل�ص 
من الفو�سى يف املنزل

�ملنزل من  يلي ط��رق حتفظ  فيما 
"�إنديان  �سحيفة  وف��ق  �لفو�سى، 

�إك�سرب�س".
�لتخزين يف �أماكن مغلقة

�أماكن  يف  �الأ�سياء  بتخزين  ُين�سح 
م��غ��ل��ق��ة، مل���ن���ع �ل���غ���ب���ار و�الأو������س�����اخ 
�إليها،  �ل���و����س���ول  م����ن  �الأخ��������رى 

و�سمان ترتيب �ملنزل.
ع��ل��ى �ل����رف����وف: ي��ن�����س��ح �خل����رب�ء 
ب���ت���خ���زي���ن �ل���ت���ح���ف وغ�����ريه�����ا يف 
�لرفوف،  على  �ملفتوحة  �مل�ساحات 
و�الأجهزة  كبري�ً،  حيز�ً  تاأخذ  فال 
�ل�سحن يف  و�أج��ه��زة  �الإل��ك��رتون��ي��ة 
�سناديق تنا�سب حجمها، وو�سعها 

يف �أماكن ي�سهل �لو�سول �إليها.
�سهلة:  �أم������اك������ن  يف  �ل����ت����خ����زي����ن 
معد�ت  �ل��ي��وم��ي��ة  �حل��ي��اة  تتطلب 
و�إك�������س�������س���و�ر�ت وم���الب�������س وغري 
ذلك �لكثري مما يجب تخزينه يف 
�لكافية،  �الإ�ساءة  مع  �سهل،  مكان 
للعثور عليه ب�سهولة مثل �ملالب�س 

و�الأحذية و�ملعد�ت �لريا�سية.
كافية  م�ساحة  هناك  تكن  مل  و�إذ� 
��ستخدم  ميكن  �مل��الب�����س،  لبع�س 
�مل�����س��اح��ات �ل��ف��ارغ��ة ع��ل��ى �حلائط 
مقاب�س  �أو  خ����ط����اف����ات  ب���و����س���ع 
للتعليق. �لتخزين �ملو�سمي: يوجد 
د�ئماً ما ال ي�ستخدم �إال مو�سمياً يف 
�ملنزل، فمثاًل خالل ف�سل �ل�ستاء، 
وبطانية  حل����اف  ت��خ��زي��ن  مي��ك��ن 
�أنيق  ب�سكل  �ل�سرير  حت��ت  �ل�ستاء 

وحمكم �الإغالق.

ماذا يفعل غ�سل اليدين 
املفرط لب�سرتك؟

�ليدين  غ�����س��ل  ع��م��ل��ي��ة  �أ���س��ب��ح��ت 
�أك���رث �أه��م��ي��ة خ��الل �ل��ع��ام �ملا�سي 
�أ�سا�سية  دف���اع  تقنية  يعترب  الأن���ه 
غ�سل  �أن  �إال  كورونا،  فريو�س  �سد 
�ل���ي���دي���ن �مل���ف���رط ق���د ي������وؤدي �إىل 
نتائج عك�سية تت�سبب بالعديد من 

�مل�ساكل �ل�سحية على �لب�سرة.
ت�سمل م�ساكل غ�سل �ليدين �ملتكرر 
و�لتق�سر،  و�حلكة  �لب�سرة  جفاف 
�جللدي،  �لطفح  ظهور  و�حتمال 
و�الإ�سابة بجروح يف �جللد، �إ�سافة 
�جللدية  �الأم����ر������س  ت��ف��اق��م  �إىل 
ل��الأ���س��خ��ا���س �ل���ذي���ن ي��ع��ان��ون من 
�ل���ت���ه���اب �جللد  م���ث���ل  �الأك�����زمي�����ا، 

�لتح�س�سي و�ل�سدفية.
�ل�سهلة  �الأ�ساليب  فيما يلي بع�س 
تن�ساأ  �ل���ت���ي  �مل�������س���ك���الت  مل��ك��اف��ح��ة 
�ليدين،  غ�سل  �الإف���ر�ط يف  ب�سبب 
�إنديان  �سحيفة  �أوردت  ما  بح�سب 

�إك�سرب�س:
- رط��ب ي��دي��ك يف ك��ل م��رة تغ�سل 
نعومة  على  للحفاظ  يديك  فيها 
ترطيب  ك��رمي  با�ستخد�م  �لب�سرة 
�ل���ب�������س���رة بلطف  ي���رط���ب  خ��ف��ي��ف 

وينع�سها.

ف�سو�ص �سغرية حتمل كنزا �سحيا.. خا�سة خالل ف�سل ال�ستاء

العامل،  اأنحاء  جميع  يف  وا�سع  نطاق  على  الثوم  ا�ستهالك  يتم 
خا�سًة خالل ف�سل ال�ستاء، الذي تظهر فيه الكثري من م�ساكل 
اجلهاز التنف�سي واجلهاز اله�سمي واملناعة. لكن ميكن اأن ي�ساعد 
الثوم، من بع�ض النواحي، يف الوقاية من غالبية اال�سطرابات 
بح�سب  الن�سطة،  مركباته  ب�سبب  ال�ستوية  املو�سمية  ال�سحية 
بال�سوؤون  املعني   ،Boldsky "بولد�سكاي"  موقع  ن�سره  ما 

ال�سحية.
فوفًقا لدرا�سة علمية، فاإن االألي�سني، وهو مركب حيوي رئي�سي 

ة يف الثوم، له العديد من الفوائد العالجية كم�ساد  ك�سد لالأ
وللميكروبات والفريو�سات. وين�سط االألي�سني 

ب�سكل اأ�سا�سي عند تقطيع الثوم اأو �سحقه.
ا على فيتامينات ومعادن  ويحتوي الثوم اأي�سً

واحلديد  الكال�سيوم  مثل  اأخرى  اأ�سا�سية 
وال�سيلينيوم  واملغني�سيوم  والفو�سفور 
 B6 وفيتامني   C وفيتامني  والبوتا�سيوم 

كاروتني.  وبيتا  والكولني  الفوليك  وحم�ض 
وعلى ذمة تقرير ال�سحيفة، فاإن مزايا تناول 

الثوم يف ف�سل ال�ستاء تتمثل فيما يلي:
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�ش�ؤون حملية

النم�سا حتتفل بيومها الوطني يف اإك�سبو 2020 دبي  بعرو�ص مو�سيقية متميزة

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

جناح اململكة العربية ال�سعودية يف اإك�سبو 2020 دبي ينظم عر�سا فنيا منوعا

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

حممد معني الدين

�إك�سبو  يف  �ل��وط��ن��ي  بيومها  �لنم�سا  �حتفلت   
متميزة،  م��و���س��ي��ق��ي��ة  ب��ع��رو���س  دب���ي   2020
للمو�سيقي  ف���رق���ة  ق���دم���ت���ه  ع���ر����س���ا  ���س��م��ل��ت 
�ال���س��ت��ع��ر����س��ي��ة �ل��ن��م�����س��اوي��ة، وق���دم���ت خالله 

��ستعر��سا باملالب�س �لتقليدية �لنم�ساوية.
�سر�مبوك،  مارغريت  معايل  ��ستقبال  يف  ك��ان 
وزيرة �ل�سوؤون �لرقمية و�القت�ساد يف جمهورية 
�أحمد  ب����ن  ث�����اين  �ل���دك���ت���ور  �ل��ن��م�����س��ا، م���ع���ايل 
للتجارة �خلارجية يف  �ل��دول��ة  وزي��ر  �ل��زي��ودي، 
�ملدير  �لعلي،  جنيب  وبرفقته  �الإم����ار�ت،  دول��ة 
�لتنفيذي ملكتب �ملفو�س �لعام يف �إك�سبو 2020 
دبي، و�سعادة �إبر�هيم �سامل �مل�سرخ �سفري �لدولة 

لدى �لنم�سا.
وق���ال���ت م���ع���ايل م���ارج���ري���ت ����س���ر�م���ب���وك: "يف 
�أهنئ )دولة �الإمار�ت(  �أن  �لبد�ية، ��سمحو� يل 
باليوم �لوطني وبخم�سني عاما من �الإجناز�ت 
�أن نلم�سه  و�لنماء �ملبهر للغاية، و�لذي مُيِكننا 
هنا �ليوم يف هذه �لن�سخة من �إك�سبو �لدويل".

�أ�سافت: "كلي �سعور بالفخر باأننا جئنا �إليكم... 
�أنتم؛  �أجلكم(  )م��ن  هنا  �لنم�ساوية  �حلكومة 
معنا  جلبنا  ب��اأن��ن��ا  �أي�����س��ا  بالفخر  �سعور  وك��ل��ي 
�الإط��الق. يج�سد  �ل�سركات على  �أكرب وفد من 
�الإم����ار�ت(  دول���ة  )م��ع  وتعاوننا  �سد�قتنا  ه��ذ� 

و�لعمل �لذي نقوم بها �سويا للحفاظ على حياة 
وهو  و�أف�سل،  �أي�سر  وجعلها  �لقادمة،  �الأجيال 
�أمر ممكن بف�سل �البتكار و�لتقنية. لكن �الأمر 
معا  بالعمل  يرتبط  ب��االإن�����س��ان؛  �أي�سا  يرتبط 
ووجود روؤية؛ بل و�أي�سا ببذل �لكثري من �جلهد 
�إىل و�ق��ع. �الأمر  �لروؤية  �أج��ل حتويل هذه  من 
يرتبط مبن هم يف د�ئ��رة كل ما نقوم به، وهم 
�أن��ح��اء �لعامل  من جعلو� ه��ذ� ممكنا و�أت���و� من 
2020 دبي( من �أجل �لعمل معا  �إك�سبو  )�إىل 
بروح �لفريق. نحن فخورون جد� باأن نكون مع 

هوؤالء ومنهم".
�لفريد  �لت�سميم  "ُيقدم  �لعلي:  جنيب  وق��ال 
�لتفكري  �أ�ساليب  ربطا قويا بني  �لنم�سا  جلناح 
�إذ يجمع بني  �لنم�سا،  �ملبتكرة يف منطقتنا ويف 
�لنم�ساوية،  و�خل���ربة  �لعربية  �ل��ب��ن��اء  تقاليد 
�أج����ل خ��ف�����س ����س��ت��ه��الك �ل��ط��اق��ة بن�سبة  م���ن 
فاإن  ه���ذ�،  ع��ن  ف�سال  �مل��ئ��ة.  يف   70 �إىل  ت�سل 
�لرث�ء  �إظ��ه��ار  على  يقت�سر  ال  �جلناح  ت�سميم 
�لثقايف و�سحر �لطبيعة يف �لنم�سا فح�سب؛ بل 
يظهر �أي�سا مكانتها �ملتقدمة عامليا يف جماالت 

�لرقمنة و�لتقنية و�لعلوم و�الأبحاث. 
"باالإ�سافة �إىل هذ�، فاإن �جلناح ي�سم خمترب� 
�ل�سركات  �أف�سل  وي�ستعر�س  الب(،  )�آي  ذكيا 
تعزز  �ل��ت��ي  �ل��ن��م�����س��اوي��ة،  �لبحثية  و�مل��وؤ���س�����س��ات 
�ملعرفة،  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م  �ل��ن��م�����س��اوي  �الق��ت�����س��اد 
يف  �مل��زدوج  �لتدريب  نظام  على  �ل�سوء  وي�سلط 
ويعد  عامليا  �لنم�سا  به  ت�ستهر  و�ل��ذي  �لتعليم، 

�أحد �أهم قطاعات �لنمو يف دولة �الإمار�ت.
�القت�سادية  �لعالقات  متانة  على  نوؤكد  "و�إذ� 
�لبناء  �إىل  د�ئ���م���ا  ن�����س��ع��ى  ف��اإن��ن��ا  ب��ل��دي��ن��ا،  ب���ني 
وت��ع��زي��ز �جلهود  �ل��ت��ي جتمعنا  �ل�����س��ر�ك��ة  ع��ل��ى 
�لقطاعات  عرب  بيننا  فيما  و�لتعاون  �مل�سرتكة 
�مل��ت��ع��ددة ذ�ت �اله��ت��م��ام �مل�����س��رتك، مب��ا يف ذلك 
�ل�سحة و�لتعليم و�لطاقة �ملتجددة و�لثقافة".

�أي�سا  للنم�سا  �لوطني  باليوم  �الحتفال  �سمل 
يوري  و�مللحن  �لكمان  ع��ازف  قدمه  ��ستعر��سا 
ريفيت�س على �آلة كمان تعود �إىل �لعام 1709. 
ت�سمن �لعر�س عزف بع�س مقطوعات ريفيت�س 

معاد  �أخ���رى  مقطوعات  ج��ان��ب  �إىل  �الأ���س��ل��ي��ة، 
�لفنانني م��وز�رت و�سوبرت  �أعمال  توزيعها من 

وبيتهوفن وفيفالدي ويوهانا دوديرير.
�لباليه  ر�ق�����س��ة  م��ن  ك��ل  ريفيت�س  �إىل  و�ن�����س��م 
تاردي،  م��ارت��ن  و�ل��ر���س��ام  م��اي��ر،  ناتا�سا  �الأوىل 
ي��ول��ي��ا در�غ����ان����وف����ا، وفرقة  �ل��ب��ي��ان��و  وع����ازف����ة 
تاريخ  مي�����زج  خ���ا����س  ع���ر����س  يف  م��و���س��ي��ق��ي��ة، 
�إبد�عية مل�ستقبلها  �لنم�سا وتقاليدها مع نظرة 

و�بتكار�تها. 
 و�أبهر �لفنان مارتن تاردي �لزو�ر بر�سم لوحة 
ب���ورت���ري���ه �أم�����ام �جل��م��ه��ور ب��ا���س��ت��خ��د�م قلمني 

حتى  �للوحة  ع��ن  ي��ده  يرفع  �أن  دون  بالتناوب 
�كتمالها.  يقع جناح �لنم�سا يف منطقة �لفر�س، 
ومبناه �ملنّظم للحر�رة ُمن�ساأ بالكامل من �أقدم 
�لطفالية، وهي  �لب�سرية: �لرتبة  بناء يف  مو�د 
خ��ل��ي��ط م���ن �ل��ط��ني و�ل���رم���ل و�ل��ط��م��ي بن�سب 

متقاربة. 
�لتي  �مل��خ��روط��ي��ة  �ل��ه��ي��اك��ل  ع�����س��ر�ت  ت�ستخدم 
�ل��دي��ن��ام��ي��ك��ا �حلر�رية  �جل���ن���اح  م��ب��ن��ى  ت�����س��ك��ل 
�لهو�ء  ودفع  �الأ�سفل  �لبارد من  �لهو�ء  ل�سحب 
�ل��د�ف��ئ �إىل �خل��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 �حل������ر�رة. 

�ملتقدمة  الب" �حللول  "�آي  خمترب  ي�ستعر�س 
للزو�ر  ميكن  بينما  �أف�سل،  م�ستقبل  �أج��ل  من 
تذوق �أ�سهى �أطباق �حللويات يف "مقهى فيينا".  
�إك�سبو  و�ل��ف��خ��ري��ة يف  �ل��وط��ن��ي��ة  �الأي�����ام  مت��ث��ل 
من  ب��ك��ل  ل��الح��ت��ف��ال  منا�سبات  دب���ي   2020
على  عددهم  يزيد  �لذين  �لدوليني،  �مل�ساركني 
200 م�سارك، لت�سليط �ل�سوء على ثقافاتهم 
وبر�جمهم.  �أج��ن��ح��ت��ه��م  وع��ر���س  و�إجن���از�ت���ه���م 
وتتميز كل منها مبر��سم رفع �لعلم على من�سة 
عرو�س  تقدمي  يليها  �لو�سل،  �ساحة  يف  �الأمم 

ثقافية و�إلقاء �لكلمات �لرتحيبية.

•• دبي- الفجر

يف  �مل�سارك  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  نظم جناح 
�إك�سبو 2020 دبي، عر�ساً فنياً منوعاً يهدف �إىل 
م�سرح  على  معاً،  و�لعربية  �لغربية  �ملو�هب  دمج 
�إبر�ز  على  خ��الل��ه  م��ن  وح��ر���س  ميلينيوم،  دب��ي 
و�إلقاء  �ل�سعودية،  �ل�سعبية  �لفنون  تنوع  م��دى 

�ل�سوء على �ملو�هب �لوطنية �لو�عدة يف �ململكة.
�سارك يف �لعر�س �لفني �ملميز، فنانون من د�خل 
و�لكوميديا  �ملو�سيقى  و�سمل  �ل�سعودية،  وخ��ارج 
و�ل��غ��ن��اء، يف حم��اول��ة الإي�����س��ال ر�سالة حت��ث على 
وحدة �ملو�هب، ووحدة �ل�سعوب، ووحدة �لثقافات، 

بح�سب تعليق منظمي �لفعالية.
ي��ق��ول ع��ب��د �خل��ال��ق ب��ن ر�ف���ع���ة، �مل��ل��ح��ن و�ملغني 
�ل�سعودي، و�سفري �حل�سارة �ملو�سيقية �خلليجية 
"ثّقف"  ف��رق��ة  وم���دي���ر  �ل���ع���امل،  دول  ج��م��ي��ع  يف 
�مل��و���س��ي��ق��ي��ة، �ل����ذي ق����دم ب�����س��وت��ه �مل��م��ي��ز و�أد�ئ�����ه 
�ل�سعودية  �الأغ�������اين  م���ن  جم��م��وع��ة  �حل�����س��ا���س 
�لتقليدية على �أنغام �لفرقة �ل�سعودية �مل�ساحبة 
ل����ه، و�ل���ت���ي ع��ك�����س��ت خ�����س��و���س��ي��ة وج���م���ال وغنى 
�لتي  "�ملو�سيقى  �مل��م��ل��ك��ة:  يف  �ملو�سيقي  �ل����رت�ث 
من  خال�سة،  �سعودية  مو�سيقى  �ليوم  ت�سمعونها 
�أحلان و�أد�ء جنوم �سعوديني، �سنعت يف �ل�سعودية 

وباأياٍد �سعودية وت�ستحق حتية كبرية".

�أي�����س��اً، حتية كبرية للجناح  ووج��ه عبد �خل��ال��ق، 
مبنا�سبة  دب�����ي،   2020 �إك�����س��ب��و  يف  �ل�����س��ع��ودي 
ون�ساطاته،  بت�سميمه  �مل��ب��ه��ر  �جل��ن��اح  �ح��ت��ف��ال 
بو�سول عدد زو�ره �إىل مليون ز�ئر منذ �نطالق 

�حلدث �لدويل.
�ل�سعودية،  �ملو�سيقية  "ثقف"  ف��رق��ة  و�أب��ه��ج��ت 
و�أد�ئها  بعزفها  ملينيوم،  دب��ي  م�سرح  جماهري 
�لتقليدية،  �ل�سعودية  لالأغنيات  و�ملميز  �ملتقن 
ت�سعة عازفني، هم؛ �سابطو  �لفرقة من  وتتكون 
�ل�ساطري،  وح�����س��ن  حم��ب��وب،  م��و���س��ى  �الإي���ق���اع؛ 
وم�����س��اع��د �أح���م���د، وع���ازف���ة �ل��ع��ود �مل��ت��األ��ق��ة غال، 
وعازف �لكمان حممد �لعمري، �إىل جانب عازف 

�لناي �ملميز فهد ك�ساف، وعبد �هلل �لعامري على 
�الأورغ".

بينما �أكدت �ملغنية �ل�سعودية رمي �لتميمي �مللقبة 
كلماتها  هي  كتبت  �أغنية  �أدت  �لتي  تام"،  "تام  ب� 
�أغنيتي  الأد�ء  ج��د�  متحم�سة  "�أنا  �الأر�����س:  ع��ن 
)�أر����س و�ح���دة( يف ه��ذ� �حل��ف��ل، لقد كتبت هذه 
�حرت�م  ب�سرورة  ومهتمة  متاأثرة  الأنني  �الأغنية 
علينا حتقيق  �أن  كما  عليها،  نعي�س  �لتي  �الأر���س 
و�لعمل  �لبع�س،  بع�سنا  يف  و�لتفكري  �ال�ستد�مة 
معا لنجعل من كوكبنا مكانا �أف�سل للعي�س فيه، 
و�أنا �سعيدة جد� لوجودي يف هذ� �حلدث �لكبري، 
�لذي يقدم للمملكة فر�سة هامة الإبر�ز مو�هب 

منثل  فنحن  �أج��م��ع،  للعامل  و�إب��د�ع��ات��ه��م  �أبنائها 
جزء� من هوؤالء �ملبدعني لكن اليز�ل هناك �ملزيد 

منهم".
و�لكوميديان  �مل��م��ث��ل  �حل���ج���اج،  �إب��ر�ه��ي��م  وق����دم 
����س���ارك يف �حل���ف���ل، جمموعة  �ل����ذي  �ل�����س��ع��ودي، 
جماهري  �أ�سحكت  �لتي  �لكوميدية  �لفقر�ت  من 
م�����س��رح دب����ي م��ل��ي��ن��ي��وم، وح���ر����س خ��الل��ه��ا على 
�لتفاعل مع �حلا�سرين عرب تقدمي هد�يا رمزية 
متنوعة لعدد من �الأ�سخا�س �لذين �ساركو� معه 

يف عر�سه �لكوميدي. 
�سنان،  �لعزيز  عبد  �ل�سعودي،  �لعود  ع��ازف  �أم��ا   
�لفنان  مع  م�سرتكة  مو�سيقية  فقرة  ق��دم  �ل��ذي 

�لطبول،  ع��ل��ى  ب��ال��ق��رع  �مل�����س��ه��ور  ر�ي،  �ل��ه��ن��دي 
�لعود  �آل���ة  جت��م��ع  �ملو�سيقية  "فقرتنا  ف��اأو���س��ح: 
من  دم��ج  وه��و   )beatbox( �ل���  م��ع  �ل�سرقية 
و�آلة  �لبحتة  �ل��غ��رب��ي��ة  ب��ني �الأج�����و�ء  ن���وع ج��دي��د 
يعد  ما  �لرت�ثية و�جلميلة، وهو  �ل�سرقية  �لعود 
جزء� من جهودنا لدمج �لثقافات، و�أ�سكر �جلناح 
�مل�ساركة يف هذ�  فر�سة  لنا  �أت��اح  �ل��ذي  �ل�سعودي 

�حلفل".
ُقدم هذ� �حلفل �ملنوع للتعريف مبميز�ت �جلناح 
�إك�سبو  �أك��رب جناح يف  ث��اين  �ل��ذي يعد  �ل�سعودي، 
2020 دبي، و�لذي �حتفل موؤخر� بو�سول عدد 

زو�ره يف �إك�سبو 2020 دبي �إىل مليون ز�ئر.

حفل مو�سيقي فلكلوري يف اإك�سبو 2020 دبي يقدم الأغنية الكويتية يف املا�سي واحلا�سر
•• دبي–  الفجر

للفرقة  فلكلوري  بحفل  دبي   2020 �إك�سبو  جمهور  حظي 
�ملو�سيقية �لكويتية بقيادة �ملاي�سرتو �ل�سهري ب�سام �لبلو�سي، 

نظمه �جلناح �لكويتي يف موقع �حلدث �لدويل.

قدمت �لفرقة جمموعة خمتارة من �الأغنيات �لتقليدية من 
�لرت�ث �لكويتي، وذلك على م�سرح دبي ميلينيوم، حيث كان 
زّو�ر �إك�سبو 2020 دبي على موعد مع �الأحلان و�الإيقاعات 
�ل�سعبية  �الأغ�����اين  م��ن  جم��م��وع��ة  ع��رب  �مل��م��ي��زة  �خلليجية 
و"دنيا  "يا هلي"،  و  �ل�سرق"،  �أه��ل  "يا  بينها  �لكويتية، من 

�لوله"، "وحق �الإبعاد"، و"طاير من �لفرحة طاير".
�آلة  وع���ازف  �لفرقة  قائد  �لبلو�سي،  ب�سام  �ملاي�سرتو  وق��ال 
�لقانون: " �ليوم يف �إك�سبو  2020 �أمثل بلدي �لكويت من 
قدمنا  �لكويتية، حيث  �لكال�سيكية  �الأغنيات  تقدمي  خالل 
�لكويتي،  �ل��رت�ث  كويتية من  �سعبية  �أغ��اين  �ليوم  يف حفل 
و�أغنيات حديثة من فرتة �لت�سعينات، متثل �الأغنية �لكويتية 
قدميا و�ليوم". و�أ�ساف: "نحن �سعيدون جد� بامل�ساركة يف 
�إك�����س��ب��و 2020 دب���ي، �حل���دث �ل��ر�ئ��ع ج���د�، و�ل����ذي يفوق 
و�لت�ساميم  �لتنظيم  حيث  من  �سو�ء  �سيء،  كل  يف  �لو�سف 
�مل��ب��ه��رة الأج��ن��ح��ة �ل����دول �مل�����س��ارك��ة، و�ل��ف��ع��ال��ي��ات و�لرب�مج 
�مل��م��ي��زة؛ ون��ح��ن م��ه��ت��م��ون ج���د� ب��امل�����س��ارك��ة يف ه���ذ� �حلدث 
�أنه  كما  كويتيني،  كفنانني  لنا  �إ�سافة  ي�سكل  �ل��ذي  �لعظيم 
�الإم��ار�ت مو�سيقانا  �أ�سقاءنا يف دولة  فر�سة مهمة لن�سارك 
و�أكد  �لكويتي".   �ل���رت�ث  ن�سر  بهدف  �لكويتية،  و�أغانينا 
�لبلو�سي �أن �ملو�سيقى �لكويتية �سّباقة من حيث �لظهور يف 
منطقة �خلليج، حيث �إن كثري� من �لفنانني �لعرب �لبارزين 
غنو� يف �لكويت مثل كوكب �ل�سرق �أم كثلوم وفريد �الأطر�س، 

عبد �حلليم حافظ، فايز �أحمد، وغريهم. 
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الوالدة اأم حممد �سفرية الرتاث االإماراتي يف اإك�سبو 2020 دبي

تقطع درب راأ�ص اخليمة يوميًا وتتباهى ب�سنع امل�سغولت اليدوية اأمام الزوار

الكاهن ب�سماتيك ي�ستقبل 220 األف زائر يف جناح م�سر يف اأك�سبو 2020 

قفزت عن كر�سيها املتحرك مل�ساعدة م�سارك اآخر على عبور خط النهاية

كلوي فوك�ص تاأ�سر قلوب امل�ساركني يف فعالية الرك�ص يف اإك�سبو

•• دبي- الفجر

)�أم  �لو�لدة  �أن  �إال  �مل�سافة،  �ل�سم�س وبعد  رغم حر�رة 
حممد( بزيها �الإمار�تي �ل�سعبي �ملميز، حتر�س على 
 2020 �إك�سبو  �حل�سور يوميا للم�ساركة يف فعاليات 
تفخر  �ل��ذي  �الأ�سيل،  �ل�سعبي  للرت�ث  ك�سفرية  دب��ي، 
دوم��ا يف  با�ستعر��سه  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة 

كافة �ملحافل �ملحلية منها و�لدولية.
�أمام  ب��ه��دوء  حممد"،  "�أم  �ل��و�ل��دة  ت�ستعر�س  حيث 
�إع����د�د م�سغوالتها  �ل�����زو�ر، م��ه��ار�ت��ه��ا �حل��رف��ي��ة ع��رب 
لتمنحهم  �ل��زو�ر،  �أم��ام  مبا�سر  ب�سكل  �ملتقنة  �ليدوية 
فر�سة �لتعرف على �ملوروث �لثقايف و�لرت�ثي لدولة 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
"�أم حممد"  �ل��و�ل��دة  ي��ل حت��ر���س  ف��ق��ط،  ولي�س ه��ذ� 
على غر�س قيم �الأ�سالة و�لعر�قة يف نفو�س �الأطفال 
من�ستها  ح���ول  حتلقهم  �أث��ن��اء  و�ل�����س��ب��اب،  و�ل��ن��ا���س��ئ��ة 
مل�ساهدتها وهي تغزل �خلو�س برب�عة، حيث حتدثهم 

�ل��ت��م�����س��ك مبوروثاتنا  �أه��م��ي��ة  ع���ن  ن��ف�����س��ه  �ل���وق���ت  يف 
�الأ�سيلة،  �ل��ع��رب��ي��ة  وت��ق��ال��ي��دن��ا  وع��اد�ت��ن��ا  �الإم��ار�ت��ي��ة 
وتوريثها لالأجيال �لقادمة، كونها جزء ال يتجز�أ من 

�لهوية �لوطنية ل�سعب دولة �الإمار�ت.
بعد �سالة �لفجر جُتهز �لو�لدة "�أم حممد" �أغر��سها 
�حلريف،  �ل��رت�ث��ي  عر�سها  لتقدمي  ت�ستخدمها  �لتي 
باإعد�دها  ت��ق��وم  و�ل��ت��ي  و�خل���و����س،  �ل��ن��خ��ي��ل  ك�سعف 
�أبهى ُحللها،  و�سبغها باالألو�ن �ملختلفة حتى تبدو يف 
ر�أ�س  �إم���ارة  م��ن  �ليومية  رحلتها  تنطلق يف  ث��م  وم��ن 
�خليمة و�سواًل �إىل �إك�سبو 2020 دبي، قاطعة م�سافة 

تزيد على �ل� 100 كيلومرت بال�سيارة.
وب��ع��د و�سولها جتتمع م��ع غ��ريه��ا م��ن �الأم��ه��ات من 
مهمة  يتولني  �ل��ل��و�ت��ي  �الإم���ار�ت���ي،  �ل���رت�ث  �سفري�ت 
حماية و�سون تر�ث �لدولة، ليقمن جميعا با�ستعر��س 
مهار�تهن يف �سناعة عدة �أنو�ع من �مل�سغوالت �ليدوية 
و�ل�سعفة  و�ل��دع��ون،  و�حل��ن��ة،  �لتلي،  مثل  �ل��رت�ث��ي��ة، 
ت��ن��درج �سمن برنامج  �ل��ت��ي  �مل�����س��غ��والت  وغ��ريه��ا م��ن 

�لت�سميم و�حلرف يف �إك�سبو.
تقول �لو�لدة "�أم حممد": "�أنا من �سكان �إمارة ر�أ�س 
�خليمة وحتديد�ً من منطقة �لظيت، و�أهوى �سناعة 
�مل�سغوالت �ليدوية منذ �أن كنت يف �لعا�سرة من عمري، 
�ل�سناعة  ه���ذه   �إت��ق��ان  على  و�ل��دت��ي  �ساعدتني  وق��د 
على  ج��ي��د�ً  تدريبي  م��ن خ��الل  و�ل��رت�ث��ي��ة،  �حلرفية 
كيفية جتهيز �خلو�س و�سعف �لنخيل و��ستخد�مهما 
مبختلف  و�حلقائب  و�ل�����س��الل،  �مل��خ��ر�ف��ة،  �سناعة  يف 
و�مل�سب،  �ليدوية،  و�مل���ر�وح  و�ل�سغار،  للكبار  �أنو�عها 
و�ليّبه، و�ملغطى باأنو�عه �لكبرية و�ل�سغرية، و�ل�سرود 
�الأ�سالف  ك��ان  �لتي  �ليدوية  �مل�سغوالت  من  وغريها 

ي�ستخدمةنها يف حياتهم �ليومية". 
 2020 �إك�سبو  يف  �مل�ساركة  على  "حر�ست  و�أ�سافت: 
�لت�سميم و�حلرف، لقناعتي  دبي، من خالل برنامج 
على  �ل��دويل،  �حل��دث  زو�ر  تعريف  باأهمية  �لر��سخة 
ن�ساأنا  �لتي  وتقاليدنا  وعاد�تنا  �لرت�ثية  موروثاتنا 
م��ن موروثنا  ي��ت��ج��ز�أ  ج���زء� ال  وت��ع��د  وت��رب��ي��ن��ا عليها، 

�إيجابية  �سورة  لنقل  و�أي�سا  به،  نفخر  �ل��ذي  �لثقايف 
ع���ن �مل������ر�أة �الإم���ار�ت���ي���ة، وب���ي���ان م���دى ح��ر���س��ه��ا على 
�مل�ساركة �ملجتمعية خلدمة وطنها يف كافة �ملجاالت"، 
معربة عن �سعادتها باالإقبال �لكبري من �لزو�ر لروؤية 
�مل�سغوالت  �أثناء قيامها ب�سناعة  منتجاتها وملر�قبتها 
�ليدوية. وقالت موؤكدة: "�ملر�أة �الإمار�تية هي �سريك 
�لدور  بف�سل  �الإم�����ار�ت،  جمتمع  يف  وف��اع��ل  �أ���س��ا���س��ي 
تعاىل،  �هلل  ب���اإذن  ل��ه  �ملغفور  لها  منحه  �ل��ذي  �لكبري 
ثر�ه،  �هلل  طيب  ن��ه��ي��ان،  �آل  �سلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�سيخ 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�سيخ خليفة  �ل�سمو  �ساحب  بعده  ومن 
نهيان، رئي�س �لدولة حفظه �هلل، �لذي �سار على نهجه 
�الإمار�تية ومتكينها يف كافة �ملجاالت  �مل��ر�أة  يف رعاية 

و�سوال للمنا�سب �لقيادية".
و�سام  هو  دب��ي   2020 �إك�سبو  يف  "�مل�ساركة  وتابعت: 
�الأجيال  من  و�أمتنى  يل،  فخر  ومدعاة  �سدري،  على 
و  بعاد�تهم  �لتم�سك  دولتنا  يف  و�مل�ستقبلية  �حلالية 

تقاليدهم وموروثات �الآباء و�الأجد�د".

•• اأك�سبو : اأ�سامة عبد املق�سود 

من   2020 �أك�سبو  يف  م�سر  جناح 
�أك���رث �الأج��ن��ح��ة �زدح���ام���اً، ويعترب 
قبلة �لزو�ر يف منطقة �لفر�س �لتى 
�لعربية  �ل���دول  م��ن  �ل��ع��دي��د  ت�سم 
�أن دولة  و�الأورب��ي��ة، مم��ا ي��دل على 
متكنت  �ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت 
�الأر�سية  �ل��ك��رة  هيكلة  �إع����ادة  م��ن 
م�ساحات  ع���ل���ى  �ل��������دول  وت�����وزي�����ع 
قارة  �إىل  ق��ارة  من  ونقلها  متقاربة 
�الأر�سية  �لكرة  �أك�سبو  وكاأن  �أخرى 
�لعامل  دول  ت�����س��م  �ل��ت��ى  �جل���دي���دة 
و�لتعاي�س  �الإن�سانية  ثقافة  وتن�سر 
قد  �ل�سعوب،  بني  و�الأم���ن  �ل�سلمي 
�أوروب��ي��ة وكاأنها  ج��اورت م�سر دول 
�أوروب���ا  �إىل  ونقلت  �ل��ت��اري��خ  ع��ربت 
�جلغر�يف  م��وق��ع��ه��ا  �أن  م��ع  و�أ���س��ي��ا، 
على �لكرة �الأر�سية معلوم للجميع 
ح��ي��ث ي��ح��ده��ا م��ن �ل�����س��م��ال �لبحر 
�لغرب  وم����ن  �ل��ت��و���س��ط  �الأب���ي�������س 
ومن  �ل�سود�ن  �جلنوب  وم��ن  ليبيا 
وم�ساحتها  �الأحمر،  �لبحر  �ل�سرق 
تقريبا  م��رب��ع  م��رت  م��ل��ي��ون  �لكلية 
�الح�سائيات  ح�سب  �سكانها  وع��دد 
م��ائ��ة مليون  �إىل  �الخ����رية و���س��ل��ت 
ن�����س��م��ة ت��ق��ري��ب��ا، ي���ت���ج���اوز 60 % 

منهم �سباب.
�ملكتب  �سكرتري  ر�سدي  �سياء  و�أك��د 
�ل���ت���ج���اري وع�����س��و يف ف���ري���ق عمل 
 2020 �أك�سبو  يف  �مل�سري  �جلناح 
�حلدث  ه��ذ�  يف  �مل�ساركة  ���س��رورة   ،
�لعظيم �لذي يقام على �أر�س دولة 
�لعامل  و���س��ع  م��ن  متكنت  �سقيقة، 
يف  �لدولية  �خلريطة  على  �لعربي 
 ، �مل��ح��اف��ل و�مل��ع��ار���س  �ك���رب  تنظيم 
م�سري�ً �إىل �أن �ك�سبو 2020 يعترب 
�كرث  ت�سم  �لتى  �ملعار�س  �أه��م  من 

192 دول��ة حتت �سقف و�حد،  من 
�أك�سبو  منطقة  �الإم�����ار�ت  وج��ع��ل��ت 
مبثابة كرة �أر�سية م�سغره بتوزيع 
و�لدخول  �مل���ك���ان  جل��غ��ر�ف��ي��ة  �أخ����ر 
�أو  ت��اأ���س��رية  ب���دون  �ل��ع��امل  �إىل دول 
ي�ستمتع  ف��ال��ز�ئ��ر  �ل�����س��ف��ر،  م��ع��ان��اة 
ويكت�سف  دول�����ة  ك���ل  ب��خ�����س��و���س��ي��ة 
�لدول،  وتاريخ كل  وم��وروث  ثقافة 
باحل�سول  �ال���س��ت��م��ت��اع  ع��ن  ف�سال 
ع��ل��ى �أخ���ت���ام دخ����ول ج��م��ي��ع �ل����دول 
�لز�ئر  ليقتنيها  جميلة  ك��ذك��رى 

ويحتفظ بها يف جو�ز �سفر �أك�سبو.
فريق  ع�سو  ر�سدي  �سياء  و�أ���س��اف 
�أن   ،  2020 �أك�سبو  جناح م�سر يف 
�جلناح من �أكرث �الأجنحة �زدحاماً 
ح�سارية  م���ك���ان���ة  م����ن  مل�������س���ر  مل����ا 
تقت�سر  ومل  �ل��ع��امل،  يف  وتاريحية 
�مل�سرية  �جل��ال��ي��ة  ع��ل��ى  �ل����زي����ار�ت 
على  �جلن�سيات  جميع  حر�ست  بل 
زي�����ارة �جل���ن���اح �مل�����س��ري و�الط����الع 
وم�ساريعها  �ل�سياحية  معاملها  على 
�ل����ق����وم����ي����ة �ل�����ك�����ربى وت���اري���خ���ع���ا 
�لتاريخ،  قبل  ملا  �ملمتدة  وح�سارتها 
�أن م�����س��ر ج�����اءت ثن  ي���ق���ال  ف��ك��م��ا 
�لتاريخ، ومن هذه  بعدها  جاء من 
�مل��ق��ول��ة �خ���ذ ���س��ع��ار �جل��ن��اح عر�قة 
�جلناح  ز�ر  وق��د  �مل�ستقبل،  وتعزيز 

منذ �فتتاحه 220 �لف ز�ئر�ً �طلع 
على �ملقتنيات �مل�سرية.

وك�سف �سياء ر�سدي عن حمتويات 
 2020 �أك�سبو  يف  �مل�سري  �جلناح 
�أثرية  ي�����س��م��ه م���ن م��ق��ت��ن��ي��ات  وم���ا 
ب�سماتيك  �لكاهن  تابوت  بينها  من 
ويعترب  �مليالد  قبل  عاماً   2600
للجناح،  �جل���ذب  عنا�سر  �أه���م  م��ن 
فهو �أحد �لتو�بيت �خل�سبية �مللونة 
�سقارة،  مبنطقة  �كت�سافها  مت  �لتي 
تنتهي  ب���ق���الدة  �ل���ت���اب���وت  وي��ت��زي��ن 
�ملعبودة  وت��ظ��ه��ر  ���س��ق��ر،  ب���ر�أ����س���ي 
وحتمل  �أجنحتها،  نا�سرة  "نوت" 

ري�ستي �ملاعت "�إله �حلق و�لعد�لة"، 
كما يوجد باجلناح �سا�سات عمالقة 
�حل�سارة  ت��ط��ور  م���ر�ح���ل  ل��ع��ر���س 
�ل��ق��دمي��ة و�ب�����ر�ز �ملعامل  �مل�����س��ري��ة 
�الأث���ري���ة م���ن م��ع��اب��د وغ���ريه���ا من 
�ل��ق��دمي، و�سا�سة  �مل�����س��ري  �ل��ت��اري��خ 
و�مل�ستقبل  �حلا�سر  تعر�س  �أخ��رى 
وما و�سلت �إليه م�سر من تقدم يف 
للحياة  �لد�عمة  �لقطاعات  جميع 
�لكرمية بف�سل �مل�سروعات �لقومية 
�ل��ك��ربى ك��امل�����س��روع �ل��وط��ن��ي حياة 
�ل�����س��وي�����س �جلديدة  ك��رمي��ة وق��ن��اة 
و�مل����دن �جل��دي��دة �ل��ت��ى ت��ت��الئ��م مع 

�ل���ع���م���ارة �حل��دي��ث��ة وت��ت��م��ا���س��ى مع 
�ل��ب��ي��ئ��ة �ل��ن��ظ��ي��ف��ة و�حل���ف���اظ على 

�ملناخ �لعام.
�مل�سري  �جلناح  فريق  ع�سو  و�ف��اد 
يف �أك�سبو 2020 �أن �ملجاالت �لتى 
�ستجعلها  حالياً  م�سر  بها  �أهتمت 
يف م�����س��اف �ل����دول �مل��ت��ق��دم��ة حيث 
جتربتها  �أك�������س���ب���و  يف  ت���ق���دم  �أن����ه����ا 
و�ملتجددة  �مل�����س��ت��د�م��ة  �ل��ط��اق��ة  يف 
و�أ�سحاب  و�ل�سباب  �مل���ر�أة  ومتكني 
جديدة  عمل  فر�س  وخلق  �لهمم، 
من خالل �مل�سروعات �لقومية �لتى 
ت�ستهدف �لتعمري و�لت�سييد كاملدن 

و�لعا�سمة  �ل��ع��امل��ني  يف  �جل���دي���دة 
�الإد�ري�������������ة �جل������دي������دة و�جل����الل����ة 
و�لبنية �لتحتية و��ست�سالح مليون 
�مل�ستمر  و�ل���رتوي���ج  ف����د�ن  ون�����س��ف 
جل����ذب �ل�����س��ي��اح��ة و�ال���س��ت��ث��م��ار يف 
ق��و�ن��ني مرنة  و�سن  �مل��ج��االت  �ستى 
ت�����س��ه��م يف ج�����ذب روؤو����������س �أم������و�ل 
�لوطن  ل��رف��ع��ة  �أج��ن��ب��ي��ة ووط��ن��ي��ة 
�ال�ستثمار  ع��ن  ف�����س��ال  و�مل���و�ط���ن، 
�لنه�سة  خ����الل  م���ن  �الإن�������س���ان  يف 
و�الهتمام  و�ل�����س��ح��ي��ة  �لتعليمية 
بقطاع �ل�سناعة و�لتجارة و�لتبادل 

�لتجاري بني دول �لعامل. 
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 �أ���س��رت ف��ت��اة م��ر�ه��ق��ة ق��ل��وب �مل�����س��ارك��ني يف فعالية 
"�لرك�س يف �إك�سبو" �ليوم، حني قفزت من كر�سيها 
�آخر  م�سارك  مل�ساعدة  �ل�سباق  نهاية  قرب  �ملتحرك 

على جتاوز خط �لنهاية.
عاما،   18 �لعمر  �لبالغة من  فوك�س،  كلوي  وكانت 
�إك�سبو"  يف  "�لرك�س  فعالية  يف  �مل�����س��ارك��ني  �سمن 
�لتي نظمها �حلدث �لدويل، على م�سمار بطول 5 

كيلومرت�ت حول موقع �إك�سبو 2020 دبي.
كانت "كلوي فوك�س" قد تعر�ست حلادث �سري �سبه 
�أق��ع��ده��ا ع��ن �حل��رك��ة، وهي   2017 مميت يف ع��ام 
وولف"، منظمة غري  �آينجل  "تيم  فريق  ع�سوة يف 
يف  �ملقيمة  و�ت�سون  عائلة  من  �أف���ر�د  �سّكلها  ربحية 
و�لفعاليات  �ل�سباقات  يف  بانتظام  وت�����س��ارك  دب���ي، 
�أ�سحاب  �إ�سر�ك  ب�سرورة  �لوعي  لزيادة  �لريا�سية، 
حياة  �أ���س��ل��وب  تبني  على  �ملجتمع  وت�سجيع  �لهمم 

�سحي.
�آينجل وولف":  "تيم  وقال نيك و�ت�سون من فريق 
كر�سيها،  من  تنزل  كلوي  روؤي��ة  فينا  �أّث���رت  "لقد 
�لذي كنا ندفعه نحن، مل�ساعدة ريو على عبور خط 
�لكلمة  لطيفة وجن��م��ة مبعنى  ف��ت��اة  �إن��ه��ا  �ل��ن��ه��اي��ة، 

ومميزة بحق". 
�إ�سابته  ت��ب��ي��ن��ت  �ل�����ذي  ري�����و،  و�ل�����د  ه���و  وو�ت�������س���ون 
44 ديلي�سن دي نوفو"، مما يعني  "كيو  مبتالزمة 
�الإ�سارة.  �مل�سي ويتحدث بلغة  �أنه يعاين �سعوبة يف 
تي�����ا،  �لفعالية  يف  �مل�سارك  �لفريق  �أع�ساء  و�سمل 

�بن������ة و�ت�س�����ون، وزوجته ِدلفني، �إىل جان������ب بع�س 
�ل��ت��ح��دي للمرة  �ل���ذي���ن ي�����س��ارك��ون يف  �مل��ت�����س��اب��ق��ني 
�الأوىل، مثل ماركو بو�سني و�بنته فريد� ذ�ت �ل�ستة 

�أعو�م.
يقول و�ت�سون: "لدينا قناعة باأن قدرة �جلميع على 

خط  �جتياز  على  قدرتهم  تعني  �لبد�ية  خط  بلوغ 
حول  يتمحور  دب��ي،   2020 و�إك�سبو  معا.  �لنهاية 
تعاوننا كمجتمع على  �أن  وبيان  �لنا�س،  �جلمع بني 
فعل �الأ�سياء معا هو �أمر �سروري للغاية. و�لريا�سة 
طريقة ر�ئعة الإ�سر�كنا جميعا، مبن فينا ريو، وهو 

�أمر يف غاية �الأهمية."
للريا�سيني  مفتوحة  �إك�سبو"  يف  "�لرك�س  فعالية 
م���ن ج��م��ي��ع �الأع���م���ار و�ل����ق����در�ت، وت��ت��ي��ح �الختيار 
و5  كيلومرت�ت   3( متفاوتة  م�سافات  ث��الث  ب��ني 
وقد ح�سل جميع  كيلومرت�ت(،   10 و  كيلومرت�ت 
�مل�ساركني يف �لفعالية، �لتي بيعت تذ�كرها بالكامل، 
2020 دب��ي لبقية  �إك�سبو  �إىل  على دخ��ول جم��اين 
تذكاري  قمي�س  فيها  حقيبة  �إىل  باالإ�سافة  �ليوم، 

وميد�لية وغريهما.
كيلومرت�ت،  ل��10  ميتد  �ل��ذي  �ل�سباق  يف  و���س��ارك 
فرديناند  وه��م  �لالمعني  �ل��ع��د�ئ��ني  م��ن  جمموعة 
بو�سيني  جيبكو�سغي  وجانيث  �أوم����ورو�  �أوم��ان��ي��اال 
وبيثويل  جيبتو  وبري�سكا  ت�سيبوي  كمبوي  و�إزيكيل 
وجوناثان  مو�سيوكا  نزميبي  وهيلني  يغون  بيووت 
حتدي  يف  �أي�سا  �سي�ساركون  �لذين  ماييو،  كيبليمو 
دبي للجري على �سارع �ل�سيخ ز�يد يوم �جلمعة 26 

نوفمرب.

خالل لقاء نظمه اجلناح االأيرلندي معها يف اإك�سبو 2020 دبي
النجمة الهندية  كوبرا �سايت 

تروج لل�سياحة يف اأيرلندا
•• دبي - الفجر

�سايت  �ل�سهرية كوبر�  �لهندية  �لنجمة  �الأيرلندي،لقاء� مع   نظم �جلناح 
للحديث عن جتربتها يف �لتعاون مع هيئة �ل�سياحة �الأيرلندية.

�سهرية،  هندية  �أزي��اء  وعار�سة  ممثلة  وه��ي  �سايت،  كوبر�  �لنجمة  وكانت 
"فاوندي�سن"  �جلديد  م�سل�سلها  لت�سوير  �ملا�سي،  �لعام  �أيرلند�  ز�رت  قد 
بالتعاون مع تليفزيون �أبل، حيث �أغرمت باحلياة يف �أيرلند�، رغم �لظروف 
�لتي فر�ستها جائحة كوفيد19-، حيث ��ستمتعت بتفا�سيل �حلياة هناك، 
وقامت بت�سوير �ستة مقاطع فيديو تعرب عن جتربتها �حلياتية يف �أيرلند�، 
�ل�سياحة �الأيرلندية لتقدمي دعوة خا�سة للنجمة �ل�سهرية  ما دفع هيئة 
�أخرى،  م��رة  �ل��دع��وة  ك��ررت  ث��م  الأي��رل��ن��د�،  للرتويج  با�سمها  تتحدث  لكي 
ومنحتها فر�سة �حلديث عن �أيرلند� يف جناحها �مل�سارك يف �إك�سبو 2020 

دبي.
ح�����س��رت ك���وب���ر� ���س��اي��ت �ل��ل��ق��اء �ل����ذي ع��ق��د يف ح��دي��ق��ة �الأف���ك���ار باجلناح 
�ثناء  �سورتها  �ل��ت��ي  �لفيديو  مقاطع  ع��ن  �حل���و�ر  د�ر  حيث  �الأي��رل��ن��دي، 
�لباذخ  �لطبيعي  �جلمال  خاللها  من  عك�ست  و�لتي  �أيرلند�،  يف  تو�جدها 
�الآثار  وع��ن  �خلا�سة  جتاربها  عن  فيها  وحتدثت  �لبالد،  به  تتمتع  �ل��ذي 
و�ملناطق �ل�سياحة �ملميزة �لتي تتمتع بها �أيرلند�، دون �أن تن�سى �أن ت�سري 
�إىل فنون �ل�سيافة و�لود �لذي يتمتع به �الأيرلنديون و�لذي ينعك�س على 
يف  وكاأنها  ت�سعر  جعلها  ما  وه��و  بالدهم،  يف  بال�سيوف  ترحيبهم  طريقة 
بيتها يف �لهند، وعك�ست تلك �ملقاطع �أي�سا �أ�ساليب �لر�حة و�لرفاهية �لتي 
تتمتع بها  فنادق �أيرلند�، ف�سال عن �الأطباق �لتقليدية و�لعاملية �للذيذة 

�لتي ي�ستمتع بها �سيوف �لبالد. 
حينما  ولكن  تختارين،  �أن  قبل  �أيرلند�  �لهندية"�خرتت  �لنجمة  وقالت 
�لبلد �جلميل، كان  �ل�سياحة �الأيرلندية للحديث عن هذ  �ختارتني هيئة 
هذ� مبثابة تكرمي يل وملحبتي لبالدهم، كما �أن ��ستقبالهم وكرم �ل�سيافة 
�لذي قوبلت به كان من �أجمل ما يكون، و�أن�سح كل من مل يزر �أيرلند� من 
قبل �أن يبد�أ  بالتخطيط لزيارتها �الآن، فهناك مغامرة وق�سة وطعام لكل 

ز�ئر، ولن ي�سعر من يزور �لبالد باأنه وحيد �أبد�".
وعن جتربتها يف �لتو�جد يف �إك�سبو 2020 قالت: "�عتدت �لقدوم �إىل دبي 
و�سكنت فيها لفرتة من �لوقت، لذ� فاأنا �حتفظ لها بالكثري من �لذكريات 
فبعد  فعال،  بالده�سة  �سعرت   2020 �إك�سبو  �إىل  جئت  وعندما  �لر�ئعة، 
�أن توقف �لعامل كله �لعام �ملا�سي، تعود �الإمار�ت لتده�س �لعامل بكل هذ� 

�جلمال، لتثبت لهم �أن ال �سيء م�ستحيل".
كما قال �ل�سيد كري�ستوفر بروك: "�سعد�ء بح�سور �لنجمة �لكبرية كوبر� 
�سايت، وتعاونها معنا بهذه �ل�سورة �لتلقائية �ل�سادقة، وهي �إحدى �ل�سمات 

�لتي يحبها �جلميع يف �سخ�سيتها". 
�خل�سر�ء،  الأيرلند�  عنو�ن  هو  "جناحنا  يقول:  �الأيرلندي  �جلناح  وع��ن 
�أن جتد فيه كل ما حتكي عنه كوبر� يف حديثها يف مقاطع  و�ل��ذي ميكن 
ومقتنياته  للجناح  �لفريد  �لت�سميم  يحكي  كما  �سورتها،  �لتي  �لفيديو 
ق�سة دولتنا، ونهدف من خالله لت�سجيع زو�ر �حلدث �لدويل على زيارة 

�أيرلند� و�لتمتع بجمالها �لطبيعي �لنادر".

الراوي يعيد اإحياء حكايات املغرب القدمية 
لزوار اإك�سبو 2020 ال�سغار بطريقة ع�سرية
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 نظم �إك�سبو 2020 دبي يف جناح �لفر�س، عر�ساً حياً حلكايات �الأطفال 
ملياء  �لر�سامة  ور�سمتها  �حل��م��ادي  م��ه��دي  �ل����ر�وي  ل��ه��م   قدمها  �مل��روي��ة، 
حميدوت من خالل عر�س حي بديع �أ�سر عقول �الأطفال وقلوبهم ب�سحر 

�لكلمة �ملحكية �لتي تتحول �أمام ناظريهم �إىل �سور مرئية.
�لق�س�س �لتي قدمها �لر�وي هي ق�س�س مغربية قدمية يحفظها �الأجد�د 
�لتقليدية  �أي�ساً، ولكن هذه �حلكايات  �لكبار  ظهر�ً عن قلب، كما يعرفها 
�لقدمية �رتدت حلة ع�سرية جديدة لتتنا�سب مع  عقول �أبناء �ليوم �لتي 
نعي�سه،  �ل��ذي  �لتكنلوجي  و�لتقدم  �النفتاح  بف�سل  كبري�  تطور�  تطورت 
تهدف  �لتي  �ملحية،  �لق�سة  جوهر  على  نف�سه  �ل��وق��ت  يف  حافظت  لكنها 
�لقدمية يف  �لق�س�س  عليها  تنطوي  �لتي  و�حلكم  و�ملبادئ  �لقيم  لتقدمي 

�أغلب �الأحيان، يف �إطار مغلف بال�سحر و�خليال.
و�تخذت �لكلمات �لتي ينطقها �لر�وي ب�سوته �لرخيم، �أبعاد� جديدة عرب 
ري�سة �لفنانة ملياء حميدوت، �لتي متكنت من جت�سيد  �حلكايات و�لق�س�س 
�لتقليدية �ملغربية ب�سكل جذ�ب عرب ر�سوماتها �الأنيقة. يعد هذ� �لعر�س 
و�حد� من �سمن �لعديد من �لعرو�س �الأخرى �لتي ينظمها �جلناح �ملغربي 
بالتعاون مع �إك�سبو 2020 دبي، وتقام يف �جلناح �ملغربي ويف جناح �لفر�س 
�أي�سا، ملدة �أربعة �أيام تبد�أ من يوم �جلمعة 19 نوفمرب، وتنتهي يوم �الثنني 

. نوفمرب   22
بقدم جناح �لفر�س �أي�ساً  عرو�ساً  ت�سمل ق�س�س الأنا�س عاديني قررو� �أن 
ي�سنعو� �لفرق يف جمتمعاتهم، ف�سال على جمموعة �الأن�سطة �لرتفيهية 
يتم  و�ل��ت��ي  �ل���دويل  �حل���دث  زو�ر  الإم��ت��اع  �ملخ�س�سة  و�لثقافية  و�لفنية 

تنظيمها ب�سكل يومي.
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العدد 13397 بتاريخ 2021/11/21 
اعالن بالن�سر 

 7360/2021/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل �الإعالن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1-  �سركة �مل�سرتي لاللكرتونيات 2- ��سو�تى �ساجان جورج 

  جمهول حمل �القامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/فا�ست لتاجري �ل�سيار�ت �س.ذ.م.م 

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)53952.00( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 

وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 
�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 

رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13397 بتاريخ 2021/11/21 
اعالن بالن�سر 

 207/2021/2678 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل �الإعالن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1-  بالل للنقل �لعام �س.ذ.م.م 

جمهول حمل �القامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�سركة بروجكت�س لينك للمقاوالت ذ.م.م

وميثله:عبد�لكرمي جودت عبد�هلل ��ستيتيه 
نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة وهي عبارة عن �سفن ومر�كب عددها 
5 �سفن - وف��اء للمبلغ �ملطالب به وق��دره )949002( دره��م يف �مللف �ع��اله وذلك 

للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13397 بتاريخ 2021/11/21 
اعالن بالن�سر 

 1797/2021/208 تنفيذ مدين 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل �الإعالن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1-  في�سل حممود مري ح�سني 

  جمهول حمل �القامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�لركن �الأوربي لتاأجري �ل�سيار�ت

وميثله:عبد�لرحمن عمر عبد�هلل خمري 
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)22382.16( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13397 بتاريخ 2021/11/21 

اعالن حكم بالن�سر        
2634/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل �الإعالن بالن�سر 
�إىل حمكوم عليه 1- عمر فالح م�سعن �لدليمي  - جمهول حمل �الإقامة 

مبا �ن حمكوم له :ق�سي حممد �أحمد �لغ�سني 
�ملذكورة �عاله  �لدعوى  بتاريخ  2021/9/28  يف  �ملنعقدة  بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها  نعلنكم 
ل�سالح/ ق�سي حممد �أحمد �لغ�سني بحكمت �ملحكمة مبثابة �حل�سوري بالز�م �ملدعي عليه ب�اأن 
يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )326.350( درهم ثالثمائة و�ستة وع�سرون �لف وثالثمائة وخم�سون 
درهم ، و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% �سنويا وذلك من تاريخ قيد �لدعوى �حلا�سل يف:2021/4/7 
وحتى �ل�سد�د تلزم و�لزمته بامل�سروفات ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ماعد� 
�عتبار� من  يوما  قابال لال�ستئناف خالل ثالثني  ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�سوري 
�ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13397 بتاريخ 2021/11/21 

 اعالن بالن�سر
2679/2021/305 ا�ستئناف جتاري  

مذكرة �إعالن بالن�سر )�إ�ستئناف(
تفا�سيل �الإعالن بالن�سر 

�ىل �مل�ستاأنف �سده /1- جميد ح�سام �لدين بني �لعبا�س - جمهول حمل �القامة 
وميثله:�سالح   - جماين  مبني  حممد  جماين  مبني  فهد   / �مل�ستاأنف  �ن  مبا 
بالدعوى  �ل�سادر  �لقر�ر/�حلكم  ��ستاأنف  قد   - �لبلو�سي  و�ي��د  �سهد�د  �لدين 
�ملو�فق  �الث��ن��ني  ي��وم  لها جل�سه  وح���ددت    ، ج��زئ��ي  2020/3368 جت���اري  رق��م 
�لتقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي  بقاعة  �ل�ساعة 10.00 �سباحا   2021/12/20

ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 13397 بتاريخ 2021/11/21 
 اعالن بالن�سر

2953/2021/305 ا�ستئناف جتاري  
مذكرة �إعالن بالن�سر )�إ�ستئناف(

تفا�سيل �الإعالن بالن�سر 
�ىل �مل�ستاأنف �سدهما /1- فرديناند مونك - ب�سفته �ل�سخ�سية وب�سفته مدير 
�ل�سركة �الأملانية جانزبارجر�ستيجتيكنيك 2- �سركة جانزبارجر�ستيجتيكنيك 
�الأملانية - وميثلها مالكها ومديرها/فرديناند مونك - ومقرها دولة �أملانيا - 
جمهول حمل �القامة مبا �ن �مل�ستاأنف / �أحمد حممود ر�سدي كيالين دكروري 
- وميثله:بدر حممد علي �لقرق - قد ��ستاأنف/�حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 
،  وحددت لها جل�سه يوم �الثنني �ملو�فق 2022/1/10  2020/254 جتاري كلي 
�ل�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة �لتقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 13397 بتاريخ 2021/11/21 

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

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �لقر�ر �ل�سادر يف �لدعوى 4489/2021 �مر �أد�ء.

طالب �لتنفيذ : �أميك�س )�ل�سرق �الأو�سط( �س.م.ب )م( - �المار�ت )�مريكان �ك�سرب�س 
�سابقا(

عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - بردبي - دبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - مبنى بناية �م ��س �م 
1 - �سقة R04 + R03 - �وتو الند موتورز

�ملطلوب �إعالنه : 1- ��سماعيل حممد كونهي حممد مو�سى - �سفته : منفذ �سده
�أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع  مو�سوع �الإعالن : قد 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )25127.50( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه 
بالقر�ر  �الل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  �لتنفيذية  �الج����ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان 

�ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13397 بتاريخ 2021/11/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  5980/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2414/2021 �مر �د�ء ، ب�سد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )876.395( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.

طالب �لتنفيذ : حممد حممد حمدي �سيد م�سطفى
 103A عنو�نه:�مارة دبي - �لنهدة 2 - �سارع عمان - بناية �حلو�ي توين تاور - �سقة

- هاتف 0509105330
�ملطلوب �إعالنه : 1- عي�سى يو�سف حممد يو�سف حممد - �سفته : منفذ �سده

�أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع  مو�سوع �الإعالن : قد 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )876.395( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه 
بالقر�ر  �الل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  �لتنفيذية  �الج����ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان 

�ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13397 بتاريخ 2021/11/21 

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

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 528/2021 �مر �د�ء ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ 

به وقدره )113820( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.
طالب �لتنفيذ : د�نا كمال علي

�ل�سيخ ر��سد - مبنى �لقرهود  �م��ارة دبي - �لقرهود - ديره - دبي - �سارع  عنو�نه:�المار�ت - 
�ستار - �سقة 216 - �مام م�ست�سفى �لقرهود �خلا�س

�ملطلوب �إعالنه : 1- كا�س لتاجري �ل�سيار�ت وميثلها مالكها حمزة �حمد حمد�ن ح�سن �لزعابي  
- �سفته : منفذ �سده

مو�سوع �الإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر  به وقدره )113820( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13397 بتاريخ 2021/11/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  1162/2020/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2018/2317 جتاري كلي و�ملعدل باال�ستئناف رقم 
2019/707 ��ستئناف جتاري ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )8786471.48( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.

طالب �لتنفيذ : �نطونيو ماكيا�س �سان�سز ب�سفته �ل�سخ�سية وب�سفته مالك موؤ�س�سة مارو �سن �إنرتبر�ي�س 
م.م.ح

عنو�نه:�مارة دبي - بردبي - �خلليج �لتجاري - �سارع �الأب��ر�ج - باي �أ�سكوير 12 - �لطابق 3 - مكتب 303 
- مكاين:2687286633

�لعامة  للتجارة  ��سرتيت  فا�ست   -2 ح�سيني  �هلل  �أن��ور  ح�سيني  �ك��رب  حممد  �سيد   -1  : �إعالنهما  �ملطلوب 
�س.ذ.م.م  - �سفتهما : منفذ �سدهما

مو�سوع �الإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)8786471.48( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13397 بتاريخ 2021/11/21 
اعالن حكم بالن�سر        
18/2021/1261 عقاري جزئي 

تفا�سيل �الإعالن بالن�سر 
�إىل حمكوم عليه 1- �عجاز �حمد �سري�ز �سويف عبد�ملجيد  - جمهول حمل �الإقامة 

مبا �ن حمكوم له : �سكاي كورت�س ملالكها �سركة �ل�سكوك �لوطنية �سركة �ل�سخ�س �لو�حد م�ساهمة خا�سة �سركة 
�ل�سخ�س �لو�حد �س.ذ.م.م

نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2021/11/1  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله �وال:بف�سخ �تفاقية 
كورت�س  �سكاي  �أب��ر�ج  314 م�سروع  بي  بالوحدة  �لدعوى �خلا�س  بالتملك ومالحقها مو�سوع  �ملنتهية  �الج��ارة 
و�لغاء �سارة �لقيد �لعقاري �لو�رد يف �سند �مللكية وخماطبة د�ئرة �الر��سي و�المالك بذلك و��ست�سد�ر �سهادة 
ملكية با�سم �ملدعية - ثانيا:�لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )10.000( �لف درهم على �سبيل �لتعوي�س 
عما �أ�سابهم من �سرر - ثالثا:بعدم �حقية �ملدعي عليه يف ��سرتد�د �ملبلغ �ملدفوع منه بقيمة )310.952( درهم 
�لر�سوم و�مل�ساريف و�لف درهم  باملنا�سب من  �لز�م �ملدعي عليه  �نتفاعه بالوحدة من 2018/11/26 مع  مقابل 

مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ماعد� ذلك من طلبات. 
حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر 

با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

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

تفا�سيل �الإعالن بالن�سر 
�إىل حمكوم عليه 1- علي بابو خان بوخر�ج �سينغ  - جمهول حمل �الإقامة 

مبا �ن حمكوم له : �سكاي كورت�س ملالكها �سركة �ل�سكوك �لوطنية �سركة �ل�سخ�س �لو�حد م�ساهمة 
خا�سة �سركة �ل�سخ�س �لو�حد �س.ذ.م.م

�عاله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2021/11/1 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
بي  بالوحدة  �خلا�س  �لدعوى  مو�سوع  ومالحقها  بالتملك  �ملنتهية  �الج��ارة  �تفاقية  �وال:بف�سخ 
314 م�سروع �أبر�ج �سكاي كورت�س و�لغاء �سارة �لقيد �لعقاري �لو�رد يف �سند �مللكية وخماطبة د�ئرة 
�الر��سي و�المالك بذلك و��ست�سد�ر �سهادة ملك.  حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 

بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13397 بتاريخ 2021/11/21 

اعالن بالن�سر        
 1021/2021/18 عقاري جزئي 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- غيث تركان جو�د 2- نوره عبد�المام �سهيود �ل بو علي 3- �أمين �متاز 

�ل�سيباي 4- �جاى بر�كا�س نافار�جن ر�ي لوهيا 5- ميكلني للمقاوالت �س.ذ.م.م
 جمهويل حمل �الإقامة 

مبا �ن �ملدعي :�حمد ر�سا طاهري 
على  �لتنفيذ  �ج���ر�ء�ت  ببطالن  للمطالبة  دع��وى  الئحة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد 
�لعقار �ملحجوز على رقم 1003 �لكائن بربج هرقلز مبنطقة و�دي �ل�سفا 3 ، مع ��سرتد�د �لعقار 

ونقل ملكية �لعقار وت�سجيله حتت ��سم �ملدعيني لدى د�ئرة �الأر��سي و�المالك. 
وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2021/12/7 �ل�ساعة 09:30 �سباحا يف قاعة �لتقا�سي عن 
بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل ، مت �حالة �لدعوى �ىل �لدئرة �لكلية. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13397 بتاريخ 2021/11/21 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:616/2021/38 جتاري م�سارف جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �مل�سارف �جلزئية رقم 249

مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للم�سرف �ملدعي مبلغ وقدره )1.773.820/47( 
و�الرباح   ، فل�س  و�ربعون  و�سبعة  درهم  وع�سرون  وثمامنائة  �لف  و�سبعون  وثالثة  و�سبعمائة  مليون  درهم 
�لتاأخريية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�سد�د مع �لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة . 

�ملدعي:م�سرف �المار�ت �ال�سالمي �س.م.ع
عنو�نه:دبي - بردبي - مدينة دبي �لطبيه - مبنى رقم 16 - �لطابق �لثالث - هاتف رقم:043834587 - موبايل 

رقم:0504239566 - �مييل:omer@emiratesislamicbank.ae - مكاين رقم:3135291835
وميثله:عبد�حلميد عبد�مللك م�سطفى �هلي

�ملطلوب �إعالنه :  1- عائ�سة عبد�لرز�ق حممد عبد�لرحيم �ملال  -  �سفته : مدعي عليه 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للم�سرف  مو�سوع �الإع��الن :  قد 
وع�سرون  وثمامنائة  �لف  و�سبعون  وثالثة  و�سبعمائة  مليون  درهم   )1.773.820/47( وق��دره  مبلغ  �ملدعي 
درهم و�سبعة و�ربعون فل�س ، و�الرباح �لتاأخريية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�سد�د مع �لر�سوم 
و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة - وحددت لها جل�سة يوم �الثنني  �ملو�فق  2021/11/29  �ل�ساعة 08.30 
�س يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13397 بتاريخ 2021/11/21 

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:4193/2021/16 جتاري جزئي 

�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �لتجارية �حلادية ع�سر رقم 156
مو�سوع �لدعوى : دعوى �لز�م �ملدعي عليها باد�ء مبلغ وقدره )40.769.43( درهم �ربعون �لف و�سبعمائة 
وت�سعة و�ستون درهم وثالثة و�ربعون فل�س - و�لفائدة بو�قع 12% �سنوية من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية حتى 

�ل�سد�د �لتام . 
�ملدعي:�سركة ظفار �لعاملية للتجارة ذ.م.م

عنو�نه:�المار�ت - �مارة �ل�سارقة - �لنهدة - �ل�سارقة - �سارع خلف �سارع �خلان - مبنى بناية ملك زين بن 
�سعيد �لزبيدي - �سقة 104 - 105

وميثله:هبة علي غلوم حممد باقر �أهلي
�ملطلوب �إعالنه :  1- رويال �نرتنا�سيونال لال�ستثمار ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 

ب���اد�ء مبلغ وقدره  �مل��دع��ي عليها  �ل���ز�م  دع���وى  �ل��دع��وى ومو�سوعها  �أق���ام عليك  ق��د    : �الإع���الن  مو�سوع 
)40.769.43( درهم �ربعون �لف و�سبعمائة وت�سعة و�ستون درهم وثالثة و�ربعون فل�س - و�لفائدة بو�قع %12 
�سنوية من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية حتى �ل�سد�د �لتام - وحددت لها جل�سة يوم �الحد  �ملو�فق  2021/11/28  
�ل�ساعة 9.00 �س يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13397 بتاريخ 2021/11/21 

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:4112/2021/16 جتاري جزئي 

�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �لتجارية �حلادية ع�سر رقم 156
مو�سوع �لدعوى : �لز�م �ملدعي عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )420000( درهم �ربعمائة وع�سرون �لف 
درهم ، و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ ��ستحقاق �ل�سيك �حلا�سل يف:2021/8/2 وحتى متام �ل�سد�د 

مع ت�سمينه �لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة . 
�ملدعي:�سعيب ��سلم �سبال �سودري حممد ��سلم �سبال

�لقرن 21 - مكتب 403 - ه��ات��ف:042388763 -  بناية  �بوبكر �ل�سديق -  دي��ره - �سارع  عنو�نه:�مارة دبي - 
متحرك:0501659169 - رقم مكاين:3182695395

�ملطلوب �إعالنه :  1- �سابارى �ساندر�ن �ساندر�ن ر�مان  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع �الإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �لز�م �ملدعي عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 
)420000( درهم �ربعمائة وع�سرون �لف درهم ، و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ ��ستحقاق �ل�سيك 
�حلا�سل يف:2021/8/2 وحتى متام �ل�سد�د مع ت�سمينه �لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة - وحددت 
لها جل�سة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2021/12/14  �ل�ساعة 08.30 �س يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف 
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13397 بتاريخ 2021/11/21 
اعالن بالن�سر

رقم )2021/7910(
�ملنذرة : يو �ن �أو للخدمات �لفنية ذ م م

عنو�نها : �إمارة دبي - بردبى - لالر�ساد هاتف رقم 0567967041
م( م  )ذ  �لعامة  للتجارة  كا�سكو  كاليكوت  �سد - �ملنذر �إليهما / 1- 

بوتاالت ميتال - )�جلن�سية هندي( بر�كا�سان   -2
عنو�نها : �إمارة دبي - بر دبي - �خلليج �لتجاري- مبني �ملنارة - مكتب رقم )1712(

هاتف رق�م : 045481555 - ه�اتف متح�رك 0558296397
calicutkasco.gentrading2019@gmail.com بريد �لكرتون�ي 

�ملو�سوع/ طلب �لت�سريح باعالن �ملنذر �ليها عن طريق �لن�سر
ب�اأن�ه ت�م  �ف�ادة �ملعل�ن ب�س�ركة �رم�ي�ك��س  �أ�س�وال حتى �الآن، ووردت  �إعالنه�ا باالأخط�ار �لع�ديل  �أن �ملنذر �ليه�ا ل�م ي�تم  حيث 
�النتق�ال �ل�ى �لعن�و�ن �ملو�س�ح باالأخط�ار �لع�دل�ي وبال�سوؤ�ل تب�ي�ن ب�اأن �ل�سركة �ملخط�ر �ليه�ا ال توجد الفت�ة ل�ه�ا ف�ي �ل�عن�و�ن 
وبالتحري على عنو�نه�ا بو��س�ط�ة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية وردت �الإف�ادة بنف�س �لعن�و�ن �ل�ذي ت�ع�ذر مع�ه �العالن وال نعلم 
لها عنو�ن �آخر �سوى �لعنو�ن �لو�رد باالأخطار �لعديل.  لذلك ، تلتم�س م�ن �س�عادتكم �لتك�رم بالت�س�ريح لن�ا ب�اإعالن �ملنذر 

�ليه�ا باالأخط�ار �لع�دل�ي ع�ن طريق �لن�سر.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13397 بتاريخ 2021/11/21 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء   اأمر   SHCFICICPL2021 /0009020 يف  الدعوى رقم
�إىل : �ملحكوم عليه �سركه ملتي لينك للمقاوالت �سركه ذ�ت م�سئوليه حمدوده 

وميثلها �ل�سيد على حممد عبيد �لقطامي �ل�سويدي �إمارتي �جلن�سية ، �لعنو�ن : 9415577 
- توما�س ماثيو ماتاثيل ، �لعنو�ن : 9415578 

نحيطكم علما باأنه بتاريخ ال يوجد قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم 
�أعاله ل�سالح �سركه رم�سان ر�ستكار لتجاره مو�د �لبناء وميثلها مالكها �ل�سيد/رم�سان كد� على 
ر�ستكار - �ير�نى �جلن�سية وبالتايل : ناأمر بالز�م �ملدعى عليهما �ن يوؤديا للمدعي بالت�سامن 
�ألف وثالثمائة وو�حد وع�سرون درهم  بينهما مبلغا وقدره درهم )فقط و�حد وثمانون  فيما 
متام  وحتى  �لدعوى  قيد  تاريخ  من  مبقد�ر5%�سنويا  بالفائدة  و�لزمتهما  فل�س(  وخم�سون 

�ل�سد�د و�لزمتهما بامل�سروفات
حكما قابال لال�ستئناف خالل �ملدة �لقانونية

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13397 بتاريخ 2021/11/21 
  اإعالن �سطب قيد

 : �لعاملية )�جلن�سية  لل�سناعات  �ل�سيانة  �سركة  �ل�سادة/  باأن  �القت�ساد  وز�رة  تعلن 
تون�س( قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع �ل�سركة يف �مارة �بوظبي )�لعنو�ن : �سارع 
حمد�ن - برج �ل�سمان A ، �س ب 62515( و�ملقيدة حتت رقم )3274( يف �سجل 
ل�سنة   )2( رق��م  �الحت��ادي  �لقانون  الأحكام  وتنفيذ�ً  ب��ال��وز�رة.  �الأجنبية  �ل�سركات 
 )377( رقم  �ل��وز�ري  و�لقر�ر  وتعديالته  �لتجارية  �ل�سركات  �ساأن  يف   2015
�ملن�ساآت  ومكاتب  لفروع  �لرتخي�س  �إج��ر�ء�ت  دليل  �عتماد  �سان  يف  2010م  ل�سنة 
يف  �حل��ق  �أ�سحاب  �ل�سادة  م��ن  يرجى  ب��ال��دول��ة.  �حل��رة  و�ملناطق  ب��اخل��ارج  �ملوؤ�س�سة 
�العرت��س �ن يتقدمو� باعرت��سهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد ال يتجاوز �سهر من تاريخ 

�لن�سر على �لعنو�ن �لتايل :
وزارة االقت�ساد

 ادارة الت�سجيل التجاري - �ض.ب )901( ابوظبي

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ساد

العدد 13397 بتاريخ 2021/11/21 

�لق�سية رقم 2021/1189 عقاري جزئي 
باالإ�سارة �ىل تعيني �خلبري يف �لق�سية رقم 2021/1189 عقاري جزئي - دبي 

للعقار�ت  �الأخ�سر  �لو�دي  - يطلب من �ملدعى عليهم : 1. 
�سعيد  ملالكها/على  فردية(  )موؤ�س�سة  �لعقارية  للو�ساطة  �الخ�سر  �لو�دي   .2

�سليمان عبيد �ل�سالمي
�الإت�سال مبكتب �خلبري على رقم �لهاتف 3881554-04 خالل موعد �أق�ساه 
ل�سماع  موعد  لتحديد   28/11/2021 بتاريخ  ظهر�ً  ع�سر  �لثانية  �ل�ساعة 
�ستقوم  �ملحددة  �ملهلة  �الإت�سال خالل  و�إ�ستالم م�ستند�تهم ويف حال عدم  �أقو�لهم 

�خلربة مبتابعة عملها مبا يتوفر لديها من م�ستند�ت
�خلبري �لهند�سي معتز �ملالح 

�ملهند�س معتز �ملالح  / حمكم - خبري هند�سة مدنية

اإعـــــــــــالن 

العدد 13397 بتاريخ 2021/11/21 
اعالن اأمر اأداء بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:6986/2021/60 امر اداء 
�ملنظورة يف:�و�مر �الد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203

بالتكافل و�لت�سامن فيما بينهما مبلغ  يوؤديا  بان  بالز�م �ملطلوب �المر �سدهما  �ملطالبة   : �لدعوى  مو�سوع 
وقدره )1.354.000( درهم �مار�تي لطالبة �المر مع �لفائدة بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�سد�د 

و�سمول �المر بالنفاذ �ملعجل بقوة �لقانون ��سافة �ىل �لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة. 
�ملدعي:�يه جي كار�س �سريفي�سي�س �س.ذ.م.م

عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - عود ميثا - بردبي - دبي - �سارع �م هرير - مبنى �ملخاوي - �سقة 215
�ملطلوب �إعالنهما :  1- �سركة �ل�سرفاء خلدمات �لتاأمني ذ.م.م 2- عالء �لدين حممد �سعيد حممد �ل�سرفاء  

-  �سفتهما : مدعي عليهما
�لز�م  بتاريخ:2021/10/31 -  �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �البتد�ئية  �أمر  ��ست�سد�ر  �الإعالن :طلب  مو�سوع 
وثالثمائة  مليون  �مار�تي  درهم   )1.345.000( وق��دره  مبلغا  للمدعية  يوؤديا  بان  بالت�سامن  عليهما  �ملدعي 
و�ربعة وخم�سون �لف درهم �مار�تي - مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة قيد �لدعوى �حلا�سل 
ورف�ست  �ملحاماة  �تعاب  درهم مقابل  �لف  و�مل�ساريف ومبلغ  وبالر�سوم  �لتام  �ل�سد�د  يف:2021/10/24 وحتى 

ماعد� ذلك من طلبات .ولكم �حلق يف ��ستئناف �المر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13397 بتاريخ 2021/11/21 

اعالن حكم بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:562/2018/20 جتاري كلي 

�ملنظورة يف:�لد�ئرة �لد�ئرة �لكلية �لتجارية �الوىل رقم 31
وقدره  مبلغ  للمدعية  ي��دف��ع��و�  ب��ن  و�ل��ت�����س��امم  بالت�سامن  عليهم  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة   : �ل��دع��وى  م��و���س��وع 
)7.821.989( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ال�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام . 

�ملدعي:�ل�سركة �لعربية مل�ستلزمات �لكمبيوتر ال�سحابها طه �حمد خيارى و�سريكه
عنو�نه:خارج �لدولة - �ل�سعودية - �لريا�س - �ملر�سالت - �سارع �بو دجان - وموطنها �ملختار مكتب حمد�ن �لهرمي 
وم�ساركوه حمامون وم�ست�سارون قانونيون دبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - برج �ملنال - �لطابق 8 - مكتب 802 - رقم 

مكاين:266598992
�ملطلوب �إعالنهما :  1- فرع �سركة �ي ��س �ي تي �يه �ي 2- ماهي�س فايد�ناتان �ينكيل  -  �سفتهما : مدعي عليهما 

�ملذكورة �عاله  �ملنعقدة بتاريخ:2019/5/14 يف �لدعوى  :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها  مو�سوع �الإعالن 
ل�سالح/ �ل�سركة �لعربية مل�ستلزمات �لكمبيوتر ال�سحابها طه �حمد خيارى و�سريكه بالز�م �ملدعي عليهم �الوىل 
وو�حد  وثمامنائة  وماليني  �سبعة   )7.821.989( �جمايل  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدو�  بان  مت�سامنني  و�لثالث  و�لثانية 
وع�سرين �لف وت�سعمائة وت�سعة وثمانون درهم قيمة �ل�سيكني �الول �ملوؤرخ يف 2017/12/1 برقم )000040( بقيمة 
)6.926.827( درهم م�سحوب على بنك �المار�ت دبي �لوطني و�ل�سيك �لثاين �ملوؤرخ يف:2017/12/1 برقم )000041( 
بقيمة )895.162( درهم حم�سوب على بنك �المار�ت دبي �لوطني ، مع �لفائدة بو�قع 9% �سنويا من تاريخ ��ستحقاق 
كل �سيك على حدة حتى �ل�سد�د �لتام و�لزمتهم بالر�سوم و�مل�ساريف ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة، حكما 
مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم 

رئي�ض الق�سم�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13397 بتاريخ 2021/11/21 

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

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2020/4571 جتاري جزئي ، ب�سد�د �ملبلغ 

�ملنفذ به وقدره )2663869.55( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.
طالب �لتنفيذ : �سركة �ملا �لكرتوميكانيكال ذ.م.م

عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - ند �حلمر - ديره - �سارع خلف �سالة عر�س دينا تريد - مبنى بن 
لهيج - �سقة �لطابق �لعا�سر - مكتب رقم 1001

�ملطلوب �إعالنه : 1- لوكافورى للخدمات �لفنية ذ.م.م  - �سفته : منفذ �سده
�ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليكم  �أق��ام  قد   : �الإع���الن  مو�سوع 
�ملنفذ به وقدره )2663869.55( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة 
�ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13397 بتاريخ 2021/11/21 

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:466/2021/16 جتاري جزئي 

�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �لتجارية �الوىل رقم 11
�لت�سامم  �سبيل  على  للمدعية  ي��وؤدو�  بان  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �حلكم  و�لثبوت  �ملحاكمة  بعد   : �لدعوى  مو�سوع 
و�النفر�د مبلغ )230.600( درهم دوالر �مريكي ما يعادل )845.140( درهم ثمامنائة وخم�سة و�ربعون �لف ومائة 

و�ربعون درهم مع �لفائدة بو�قع 9% من تاريخ �ال�ستحقاق �حلا�سل يف:2017/7/10 وحتى �ل�سد�د �لتام . 
ملالكها ع�سام عبد�هلل حممد عبد�لعاطي  �ي م.م.ج موؤ�س�سة منطقة حرة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة  �ملدعي:كيه دي 

- و�خرون
عنو�نه:�مارة �ل�سارقة - مطار �ل�سارقة - �ملنطقة �حلرة - مكتب رقم �إك�س 2-31 - وميثله:خمتار حممد باقر غريب

�أم��ني 2- حممد عمري حممد يون�س 3- غ��الم حيدر غ��الم جيالين  �أم��ني حممد  ع��ادل   -1  : �إعالنهم  �ملطلوب 
�ل�سابق  و��سمها  ���س.ذ.م.م  �لو�حد  �ل�سخ�س  �سركة  �لر��سدي  ر��سد  ملالكها  �لعامة  للتجارة  �سريكل  باور  �سركة   -4
ذ.م.م   �لعامة  للتجارة  لينك  �سي   -6 يو�سف خان  �حمد حممود  �سجاد   -5 ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  �سيفن  كي  �سركة 

-  �سفتهم : مدعي عليه 
مو�سوع �الإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها بعد �ملحاكمة و�لثبوت �حلكم بالز�م �ملدعي عليهم بان يوؤدو� 
للمدعية على �سبيل �لت�سامم و�النفر�د مبلغ )230.600( درهم دوالر �مريكي ما يعادل )845.140( درهم ثمامنائة 
وخم�سة و�ربعون �لف ومائة و�ربعون درهم مع �لفائدة بو�قع 9% من تاريخ �ال�ستحقاق �حلا�سل يف:2017/7/10 
وحتى �ل�سد�د �لتام - وحددت لها جل�سة يوم �الحد  �ملو�فق  2021/12/28  �ل�ساعة 08.30 �س يف قاعة �لتقا�سي عن 
بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
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�ل�سكتة �لقلبية �أكرث خطورة من �لنوبة �لقلبية
حتدث �ل�سكتة �لقلبية عندما يتوقف �لقلب عن �سخ �لدم 
يف �جل�سم الأنه ال ينب�س ب�سكل فعال. و�سيفقد �ل�سخ�س 
وميكن  ث��و�ن،  غ�سون  يف  وعيه  �لقلبية  بال�سكتة  �مل�ساب 
دقائق. ويف  يتم عك�سه يف غ�سون  �إذ� مل  يكون مميتا  �أن 
 89% �أكرث من  قاتلة يف  تكون  �لقلبية  �ل�سكتة  �لو�قع، 

من �حلاالت.
�ل���دم ع��رب �جل�سم،  �ل���ذي ال يتدفق فيه  �ل��وق��ت  وخ���الل 
حُترم �الأع�ساء �الأخرى من �الأك�سجني. وميكن �أن يكون 
هذ� خطري� ب�سكل خا�س يف �لدماغ، و�الإ�سابات �لع�سبية 

�سائعة ملن ينجون من �ل�سكتة �لقلبية.
من  �ل��دم  مينع  �ل�سريان  يف  �ن�سد�د  هي  �لقلبية  و�لنوبة 

�لتدفق �إىل �لقلب، ما يوؤدي �إىل تلف �لع�سالت.
�ل�سدر،  يف  و�سيقا  �أمل��ا  �لقلبية  �لنوبة  �أع��ر����س  وت�سمل 

عرب  ي��ن��ت�����س��ر  �أن  �لرقبة مي���ك���ن 
و�لكتف  و�ل�����ف�����ك 

�الأي�����������س�����ر، وق���د 
ي�����������س�����اح�����ب�����ه 

ودو�ر  غثيان 
و������س�����ي�����ق يف 
�ل���ت���ن���ف�������س 
وت��������ع��������رق، 
ول������������ك������������ن 

ب�������س���ك���ل ع����ام 
ي���ت�������س���ب���ب  ال 

ف���������ق���������د�ن  يف 
للوعي  �ل�سخ�س 

مثل توقف �لقلب. يف 
%20 من �حلاالت، تكون 

"�سامتة"  �لقلبية  �ل��ن��وب��ات 
ولي�س لها �أعر��س ملحوظة على 

�الإطالق.
حيث  �ل�سديدة،  �لقلبية  �لنوبات  وتعد 
يكون �ل�سريان م�سدود� متاما، خطرية 

جد� وتتطلب عالجا فوريا.
�لقلبية  �لنوبات  م��ن   14% وح���و�يل 
�لنوبات  ت�������وؤدي  �أن  ومي���ك���ن  ق���ات���ل���ة. 
عالجها،  عند  حتى  �ل�سديدة،  �لقلبية 
نادرة،  ح��االت  يف  �لقلبية،  �ل�سكتة  �إىل 

فيها  يف�سل  حالة  وهي  �لقلب،  ف�سل  �أو 
�ل���ك���ايف للج�سم  �ل����دم  ت��وف��ري  �ل��ق��ل��ب يف 

مب���رور �ل��وق��ت )ع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �أن���ه ال 
�ل�سكتة  مثل  مت��ام��ا،  �لنب�س  ع��ن  يتوقف 

�لقلبية(.

هناك عو�مل خطر و�أعر��س خمتلفة
�لقلب  �أم���ر�����س  طبيبة  ت�����س��اي��ت��ل��ر،  الإم��ي��ل��ي  وف��ق��ا 

حتدث  �ل��ط��ب��ي،  "د�رمتاوث-هيت�سكوك"  م��رك��ز  يف 
�لكهربائية  �لنب�سات  تتعطل  عندما  �لقلبية  �ل�سكتة 

�لتي تتحكم يف �سربات �لقلب. وميكن �أن يت�سبب هذ� يف 
توقف �لقلب فجاأة عن �ل�سرب �أو �خلفقان ب�سرعة كبرية 
بحيث ال يتمكن من �سخ �لدم، وهو ما ميكن �أن يحدث يف 

حاالت مثل �لرجفان �لبطيني.
�إىل  ت��وؤدي  ال  �لقلبية  �لنوبات  �إن معظم  ت�سايتلر  وتقول 
�سكتة قلبية. ومع ذلك، عندما يت�سبب �ل�سرر �لناجم عن 
نق�س تدفق �لدم �إىل �لقلب يف توقف �لقلب عن �لنب�س، 
ميكن �أن حتدث �ل�سكتة �لقلبية، وهذه هي �ل�%14 من 

�لنوبات �لقلبية �ملميتة.
وتزيد �لنوبة �لقلبية �ل�سابقة �أو مر�س �ل�سريان �لتاجي 
من خطر �الإ�سابة بال�سكتة �لقلبية يف �مل�ستقبل. وترتبط 
بنوبة  �لقلبية  �ل�سكتة  �لناجمة عن  �لوفيات  %75 من 
قلبية �سابقة، و%80 من �لوفيات �لناجمة عن �ل�سكتة 

�لقلبية مرتبطة باأمر��س �لقلب �لتاجية.
�لقلبية عقب نوبة قلبية  لل�سكتة  �لتعر�س  ويكون خطر 
�أعلى خالل �الأ�سهر �ل�ستة �الأوىل. وميكن �أن يوؤدي ف�سل 
�لقلب وغريه من �مل�ساعفات �ل�سحية للقلب و�الأوعية 

�لدموية �إىل زيادة خماطر �إ�سابتك.

عالج �ل�سكتة �لقلبية و�لنوبات �لقلبية
�إعادة ت�سغيل  يف حاالت �ل�سكتة �لقلبية، يجب 

�ل��ق��ل��ب يف غ�����س��ون دق��ائ��ق، ب��ا���س��ت��خ��د�م �الإن��ع��ا���س �لقلبي 
�ل��رئ��وي �أو م��زي��ل �ل��رج��ف��ان. وت��ق��ل ف��ر���س��ة �ل��ن��ج��اة من 
وتنخف�س  �لنوبة،  ��ستمر�ر  ط��ال  كلما  �لقلبية  �ل�سكتة 
نب�س.  دون  ثانية  و24  دقائق   8 بعد  فقط   10% �إىل 
و�الأ����س���خ���ا����س �ل���ذي���ن ي��ت��ع��ر���س��ون ل�����س��ك��ت��ة ق��ل��ب��ي��ة حول 
�أكرث عر�سة  �مل�ساعدة هم  �لقادرين على طلب  �الآخرين 

بثالثة �أ�سعاف للنجاة من �حلادث.
ومبجرد عودة "فري�سة" �ل�سكتة �لقلبية �إىل �حلياة، يركز 
�لعالج على حتديد �سبب �ل�سكتة �لقلبية و�لتخفيف من 
�ملعر�سني ملخاطر عالية  �ملر�سى  حدته. وقد يتم تزويد 
للزرع  �لقابل  �لرجفان  مزيل  �لقلب  نظم  مقوم  بجهاز 
)ICD(، وهو جهاز ي�سطدم بالقلب باإيقاع طبيعي عند 

�كت�ساف نظم غري منتظمة.
�الن�سد�د  مو�سع  على  �لقلبية  �ل��ن��وب��ات  ع��الج  ويعتمد 
�إز�ل���ة �الن�����س��د�د عن  �الأح��ي��ان ميكن  وحجمه. ويف بع�س 
لتفتيت  �الأدوي��ة  و��ستخد�م  �لتخرث،  حال  �لعالج  طريق 

�جللطات.
ويف بع�س �الأحيان قد يتم و�سع دعامة للمر�سى �لذين 
�لطبي  �جل��ه��از  ه��ذ�  و���س��ع  وي��ت��م  قلبية.  بنوبة  �أ���س��ي��ب��و� 
تدفق  ي�سمن  مبا  �ل�سريان  ويدعم  ق�سطرة  با�ستخد�م 

�لدم �ل�سليم �إىل �لقلب.
وبعد عالج �الن�سد�د �لفوري، يو�سف �لعديد من مر�سى 
�أو  �لكولي�سرتول  لتقليل  �الأدوي���ة  �لقلبية  �لنوبات 
منع �جللطات. وميكن �أن يقلل �الأ�سربين من 
�حتمالية �الإ�سابة بالنوبات �لقلبية لدى 
�مل��ع��ر���س��ني مل��خ��اط��ر عالية  �مل��ر���س��ى 
و�الأ�سخا�س �مل�سابني باأمر��س 
�الأطباء  و�سيو�سي  �لقلب. 
تغيري�ت  ب���اإج���ر�ء  �أي�����س��ا 
يف من���ط �حل���ي���اة، مثل 
ت���ق���ل���ي���ل �الأط����ع����م����ة 
وممار�سة  �لدهنية 
�ل���������ري���������ا����������س���������ة 

بانتظام.

ما الفرق بني "التواأم" ال�سكتة القلبية والنوبة القلبية؟

ك�سفت �لربوفي�سورة �آنا بوغوليبوفا، من جامعة 
رو�سيا،  يف  �لطبية  للبحوث  �لوطنية  ب��ريوغ��وف 
�الإجر�ء�ت �لتي يجب �تخاذها يف منت�سف �لعمر 

ملنع تطور مر�س �لزهامير.
�ل��ربوف��ي�����س��ورة يف م��ق��اب��ل��ة م��ع �سحيفة  وت�����س��ري 
عو�مل  هناك  �أن  �إىل  فاكتي"،  �إي  "�أرغومينتي 
ع��دي��دة ت��وؤث��ر يف ت��ط��ور �خل����رف: ع��و�م��ل بيئية، 
ن�سف  حو�يل  �أن  بيد  �لدموية.  و�الأوعية  ور�ثية 
و�أن تغري  ت����ز�ل جم��ه��ول��ة.  �مل���وؤث���رة ال  �ل��ع��و�م��ل 
باملئة   40 بن�سبة  �لرئي�سية مينع  عو�مل �خلطر 
تطور �ملر�س، مع �لعلم �أن �ملخاطر تختلف �رتباطا 
�ل�سخ�س  ع��ل��ى  ي��ج��ب   ، فمثال  �ل�����س��خ�����س.  بعمر 
حا�سة  �نخفا�س  من  �لوقاية  �لعمر،  منت�سف  يف 

�ل�سمع. الأن هذه �حلالة تالحظ لدى ثلث �لذين 
55 عاما، ما ي�ساعف من خطر  �أعمارهم  تفوق 

�الإ�سابة باخلرف.
وت�سيف، من �ل�سروري حت�سني نوعية �لنوم. الأن 
15 باملئة من حاالت �الإ�سابة بالزهامير  حو�يل 
�لنوم �جليد  �أث��ن��اء  الأن��ه  �ل��ن��وم.  بنوعية  مرتبطة 
يتخل�س �جل�سم من �لربوتينات �ملر�سية، يف حني 

ترت�كم يف حالة �الأرق.
من  �لوقاية  ���س��رورة  على  �لربوفي�سورة،  وت��وؤك��د 
�أن  �لنوع �لثاين من مر�س �ل�سكري، م�سرية �إىل 
�الإ�سابة  م��ر�ت خطر  ع��دة  ي�ساعف  �مل��ر���س  ه��ذ� 
�الأوعية  يف  �مل��ب��ا���س��ر  ت��اأث��رية  ب�سبب  ب��ال��زه��امي��ر، 

�لدموية.

يجب  �لزهامير،  مر�س  من  للوقاية  لها،  ووفقا 
م��ن��ع �رت���ف���اع م�����س��ت��وى �ل��ك��ول��ي�����س��رتول يف �ل���دم، 
وتقول، "�إذ� �رتفع م�ستوى �لكولي�سرتول يف �لدم 
ف��اإن تر�سب  و�أعلى  �للرت،  6.5 ملي م��ول يف  �إىل 
بيتا �أميلويد يف �لدماغ يزد�د، ما يوؤدي �إىل زيادة 
خطر �الإ�سابة بالزهامير". وت�سيف، للوقاية من 
�سغط  مب�ستوى  �لتحكم  �أي�سا  يجب  �لزهامير، 
�لدم، �لذي ترتبط به 5 باملئة من حاالت �الإ�سابة 
باخلرف. و�ملهم هنا عدم �ل�سماح بارتفاع م�ستوى 
"من  ب���ال���ذ�ت،  �ل��ع��م��ر  منت�سف  يف  �ل����دم  ���س��غ��ط 
�ل�سروري عند بلوغ �الأربعني من �لعمر �لتحكم 
 130 �لعلوي يف حدود  �النقبا�سي  �لدم  ب�سغط 

ملم عمود زئبق".

اإجراءات ملنع تطور اخلرف
�أعلن �لدكتور يارو�سالف بوتابوف، �أخ�سائي �أمر��س �ل�سرطان و�جلهاز 
�لبويل يف رو�سيا، �أن خطر ن�سوء ح�سى �لكلى مرتبط باأ�سباب عديدة من 

�سمنها كمية �ملاء �لتي ي�سربها �ل�سخ�س.
"�سبوتنيك" �لرو�سي، �إىل  وي�سري �الأخ�سائي، يف حديث لر�ديو 

�أن نق�س �ملاء يف �جل�سم يف �أي درجة حر�رة �لهو�ء، ميكن �أن 
ي�سبح �سببا يف ن�سوء �لرمل يف �لكلى �أوال ومن ثم �حل�سى. 
�ملائي يف  بالتو�زن  �الهتمام  �الأم��ر يجب  ه��ذ�  وملنع ح��دوث 

�جل�سم، ويف �جلو �حلار يجب �سرب كمية �أكرب من �ملاء.
ويقول، "ال توجد �أ�سباب حمددة لن�سوء �حل�سى يف �لكلى، 

�لتي ميكن ��ستبعادها ملنع ذلك. ولكن �مل�سببات عديدة- 
��سطر�بات  �ل���غ���ذ�ئ���ي،  �ل��ت��م��ث��ي��ل  ع��م��ل��ي��ة  ����س��ط��ر�ب 

�لغذ�ئي،  ونظامه  �ل�سخ�س  حياة  منط  هرمونية، 
ي�سربها  �ل���ت���ي  �ل�������س���و�ئ���ل  ك��م��ي��ة  ك��ف��اي��ة  وع�����دم 

تكون  �أن  ميكن  �حل���االت  ه��ذه  ك��ل  �ل�سخ�س. 
�سببا يف ن�سوء �حل�سى يف �لكلى".

�لالزمة  �ل�����س��و�ئ��ل  كمية  حت��دد  وي�سيف، 
ب�سورة  �جل�سم  �مل��ائ��ي يف  �ل��ت��و�زن  حلفط 
ومن  �لريا�سيون  يحتاج  فمثال   ، فردية 
�أكرب  كمية  �إىل  بدنيا  ن�ساطا  ميار�سون 

من �ل�سو�ئل.
"ي�سرب  وي������������ق������������ول، 

من  ل��رت�ت   7-6 �الأج�����س��ام،  كمال  ريا�سة  ميار�سون  �لذين  �الأ�سخا�س 
�إىل  �لغذ�ئي �خلا�س،  �ل�سو�ئل يوميا. الأنهم يحتاجون ب�سبب نظامهم 
���س��رب كمية �أك���رب م��ن �ل�����س��و�ئ��ل. �أم���ا �ل�سخ�س �ل���ذي ال 
يعاين من ح�سى �لكلى وال يتبع حمية غذ�ئية 
خا�سة فيكفيه 2-3 لرت�ت من �ل�سو�ئل يف 

�ليوم".
�أن  ع��ل��ى  م���وؤك���د�،  �الأخ�����س��ائ��ي  وي�سيف 
�حل��دي��ث ال ي���دور ح��ول �مل���اء ف��ق��ط، بل 
�ل�ساي  �ل�سو�ئل مثل  عن جميع 
و�ل��ق��ه��وة و�حل�����س��اء وغري 

ذلك.

طبيب يك�سف طريقة للوقاية من ح�سى الكلى

من  القلبية  وال�سكتة  القلبية  النوبات  تعد  بينما 
اأمرا�ض القلب اخلطرية، اإال اأن هناك بع�ض االختالفات 

الرئي�سية بينهما.
وميكن اأن ي�ساعدك فهم االأعرا�ض واالأ�سباب وعوامل 
والعالج  امل�ساعدة  على  احل�سول  يف  املختلفة  اخلطر 

املنا�سبني يف كل حالة.
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�لقطاعية  �الأول��وي��ات  مع  وتناغماً 
��سرت�تيجية  ط����ري����ق  خل����ارط����ة 
للثقافة” �ملتمثلة يف متكني  “دبي 
�الإمار�تيني  من  �ملحليني  �ملو�هب 
وجعل  ���س��و�ء،  ح��د  على  و�ملقيمني 
و�لفن يف متناول �جلميع  �لثقافة 
ويف كل مكان، دعت “دبي للثقافة” 
�لب�سرية  ل��ل��ف��ن��ون  ع��ك��ا���س  م��رك��ز 
حمليني  ف��ن��ان��ني  ب��ث��الث��ة  متمثلة 
�سباب مبدعني يف جمال �لت�سوير 
�ل�������س���وئ���ي حل�������س���ور �ل���ع���رو����س 
ثم  وم���ن  وت�����س��وي��ره��ا،  �لتقييمية 
�مل�ستوى  عالية  فنية  �سور  تقدمي 
على  �ملختلفة  �لتفاعالت  حت��اك��ي 
تهدف  م��ب��ادرة  يف  �مل�����س��رح،  خ�سبة 
ف��ع��ال��ي��ات هذه  �إث������ر�ء  �إىل  �أي�������س���اً 
�ل��������دورة م����ن �مل����ه����رج����ان، و�إب�������ر�ز 
�لفنانون  ي��ب��ذل��ه��ا  �ل��ت��ي  �جل���ه���ود 

�ل�سباب على خ�سبات �مل�سارح.
و�����س����ارك يف �ل���ت�������س���وي���ر و�إخ�������ر�ج 
�مل����ع����ر�����س، �ل�������ذي ي�������س���م �����س����ور�ً 
�مل�ساركة  �مل�سرحيات  م��ن  رئي�سية 
يف مهرجان دبي مل�سرح �ل�سباب، كل 
في�سل  �الإم��ار�ت��َي��ني  �لفناَنني  من 
�ل��ري��������������������س وحم���م���د �ل���ظ���اه���ري، 
نام������ور  مه�سا  �الإير�نية  و�لفنانة 
�لتقطو�  ح��ي��ث  دب�����ي،  يف  �مل��ق��ي��م��ة 
�سور�ً فوتوغر�فية فنية للعرو�س 
�ل�سور  ج���م���ع  ومت  �مل�������س���رح���ي���ة 
و�إخ���ر�ج���ه���ا ب��ط��ري��ق��ة ف��ن��ي��ة ليتم 

عر�سها يف �أثناء فرتة �ملهرجان.
وح�������ول �أه���م���ي���ة ه�����ذ� �ل����ن����وع من 
جا�سم  �ل���ف���ن���ان  ق����ال  �ل��ت�����س��وي��ر، 
عكا�س:  مركز  موؤ�س�س  �لعو�سي، 
�ل�سوئي  �ل���ت�������س���وي���ر  “يعك�س 

�مل�سرح  ف���ن  ج��م��ال��ي��ات  �مل�����س��رح��ي 
ب�سرياً  �أر�سيفاً  م�سكاًل  له،  ويوثق 
�مل�سرحية.  �الأع��م��ال  ع��ن  مرجعياً 
�لت�سوير  من  �لنوع  هذ�  وينطوي 
�حلرك��ي  �لتناغم  م��ن  مزيج  على 
خ�سبة  على  للممثلني  و�النفعايل 
�مل�سرح؛ �إذ ي�ستخدم تقنية �لتعر�س 
ل���ف���رتة ط��وي��ل��ة، م���ا ي�����س��اع��د على 
يظهر  ب��ط��اب��ع  �حل���رك���ات  ت�سجيل 

ت��ف��ا���س��ي��ل �ل��ن�����س��اط �حل��رك��ي على 
خ�سبة �مل�سرح” معرباً عن �سعادته 
“دبي للثقافة” �لذي  للتعاون مع 
م�سرتكة  روؤي��ة  معها  �ملركز  جتمع 
يف دع����م �مل���و�ه���ب و�مل���ح���رتف���ني يف 
�الإم��ارة، وتعزيز مكانتها كحا�سنة 

لهم. 
وُيعترب في�سل �لري�س من �لفنانني 
�مل��ل��ه��م��ني يف جمال  �مل��ف��اه��ي��م��ي��ني 

وتاأثر  �ل���ف���وت���وغ���ر�يف،  �ل��ت�����س��وي��ر 
�لفوتوغر�فية  ب��ال��ف��ن��ان��ة  ك���ث���ري�ً 
“فيفيان ميلور”، و��ستهر بلقطاته 
�ل�����س��ري��ح��ة ب���االأب���ي�������س و�الأ�����س����ود 
مل�����س��اه��د و�ق��ع��ي��ة م��ن ق��ل��ب �حلياة 
�أما  �لطبيعية.  وللمناظر  �ليومية 
فيمثل  �ل��ظ��اه��ري،  حممد  �لفنان 
للتعبري  و���س��ي��ل��ة  ع��ن��ده  �ل��ت�����س��وي��ر 
و�سبياًل  و�مل�����س��اع��ر،  �الأف���ك���ار  ع���ن 

لالهتمام  مثري  �سيء  على  للعثور 
يف م���ك���ان ع������ادي. يف ح���ني ط���ورت 
�إح�سا�ًسا  ن���ام���ور،  م��ه�����س��ا  �ل��ف��ن��ان��ة 
بالف�سول و�لعاطفة جتاه �لثقافة 
و�الحتفاالت  و�لفن  �حلياة  ومنط 
�لهائل  بالتنوع  متاأثرًة  و�لتاريخ، 
�أر�س  على  تعي�س  �لتي  للجن�سيات 

دولة �الإمار�ت. 
وتدعو “دبي للثقافة” جميع ع�ساق 
�مل�سرح و�لت�سوير بزيارة مهرجان 
“ما  ومعر�س  �ل�سباب  مل�سرح  دب��ي 
مد�ر  على  �مل�سرحي”،  �لعمل  بعد 
25 نوفمرب  19 حتى  �أ�سبوع من 
يف  للجميع”  “�مل�سرح  يف  �جل���اري 

مول �الإمار�ت بدبي. 

  •• اأ�سامة عبد املق�سود  

�لفنون  �أ���س��ع��ب  م��ن  �الأط��ف��ال  �أدب 
�لكتاب  ت���و�ج���ه  �ل���ت���ى  �الإب����د�ع����ي����ة 
و�مل��وؤل��ف��ني يف ه��ذ� �مل��ج��ال، و�ل�سبب 
يف ذلك يعود لوقوع بع�س �ملبدعني 
يف فخ �لكتابة للطفل وهو يف �الأ�سل 
ي��ك��ت��ب ع��ن �ل��ط��ف��ل، و�ل���ف���رق كبري 
جد� بينهما، فالكتابة للطفل تعني 
يوجه  �لتى  �لعمرية  �لفئة  مر�عاة 
�إليها �لعمل �الأدبي، �أما �لكتابة عن 
�لطفل فيكون حمور �لفكرة بطلها 
باملفرد�ت  �ل��ك��ات��ب  يهتم  وال  ط��ف��ل 
منهم  وبع�س  �لعمرية،  بالفئة  وال 
ير�عي  ومل  ث��ق��اف��ت��ه  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��د 
�ل���ف���رتة �ل��زم��ن��ي��ة و�ل���ت���ط���ور �لذي 
حدث وكيف يفكر طفل �ليوم، لكن 
�لكاتبة مرمي �سامل �ل�سلمان فطنت 
 “ �ل��ع��و�م��ل وه��ى تكتب ق�سة  ه��ذه 
بتوجيهها  �ل�سنعة” و�هتمت  ن��و�رة 
وب�سيط  �سل�س  ب��اأ���س��ل��وب  ل��الأط��ف��ال 
�لعمرية  �لفئة  تنا�سب  ومب��ف��رد�ت 

�ل���ت���ى ح���ددت���ه���ا م���ن �ل��ث��ام��ن��ة �إىل 
�لثاين ع�سر.

ت��اأت��ي ق�سة ن���و�رة يف جملد م��ن 27 
�لورق �لفاخر وت�ستهل  �سفحة من 

ل��ل��ق�����س��ة و�ل����ه����دف منها  ب��ت��ع��ري��ف 
حلقات  خم�سة  ع��ن  ع��ب��ارة  و�لق�سة 
م��ن��ف�����س��ل��ة م��ت�����س��ل��ة، ح���ي���ث ت����دور 
�الأح��������د�ث ب���ني ت���الق���ي �الأج����ي����ال، 

�سامل  م�����رمي  �ل���ك���ات���ب���ة  ف����اأب����دع����ت 
�ملتناغم  �ل�سكل  �ختيار  يف  �ل�سلمان 
ب�سيطة  ف��ال��ف��ك��رة  �مل�����س��م��ون،  م���ع 
جمتمعاتنا  ج���م���ي���ع  يف  وحت�������دث 
�ل���ع���رب���ي���ة، ف��ال��ع��الق��ة ب���ني �جل���دة 
بينهما  �لبعيدة  و�مل�سافة  و�الأح��ف��اد 
من حيث �لتفكري و�ملوروث �لثقايف 
لالأبد،  م���وج���ودة  �ستظل  و�خل����ربة 
ي���رب���ط���ه���ا جيل  �ل����ع����الق����ة  وه��������ذه 
�ل���و����س���ط ج��ي��ل �الأب�������اء و�الأم����ه����ات، 
منها  حم��اور  ع��دة  تناق�س  فالق�سة 
ب��االأح��ف��اد وعالقة  �الأج���د�د  عالقة 
ب��االأب��ن��اء و�الأج����د�د باالأبناء،  �الأب���اء 
و�أ�سلوب  خ�سو�سية  له  منهم  فلكل 
طرحها  م��ن  �لكاتبة  متكنت  ح��ي��اة 
�ملفرد�ت  �أدب��ي يعتمد على  يف قالب 

�ل�سهلة و�ملفهومة.
�ل�سلمان  ����س���امل  م�����رمي  �ل���ك���ات���ب���ة 
ج�سدت �سخ�سية �لطفلة نو�رة على 
و�لعقل  و�مل�ستقبل  �ل�����س��م��ري  �أن��ه��ا 
�ملجتمعية  و�ل��ر���س��ال��ة  و�الع����ت����د�ل 
�ل�سن،  كبار  مع  للتعامل  �ملمنهجة 

�سخ�سية  ط��رح��ت  �لنقي�س  وع��ل��ى 
ه����ذه  وم���ت���ط���ل���ب���ات���ه���ا يف  �جل���������دة 
�ل�����س��ن ل��اله��ت��م��ام و�ل�����ود و�ح����رت�م 
خ�سو�سيتها، خا�سة عن�سر �ملفاجاأة 
مع  ين�سجمو�  ال  �ل�����س��ن  ك��ب��ار  الأن 
يف  د�ئما  يرغبو�  بل  �ل�سمات،  ه��ذه 
�متالك مقاليد حياتهم و�لت�سرف 
فيها ح�سب روؤيتهم هم، و�الأم جت�سد 
�لو�سطى  �الأنا  وكاأنها  �لو�سط  جيل 
�مل�سار  لت�سحيح  د�ئما  ت�سعى  �لتى 

ون�سر روح �لتعاون.
�سامل  م�������رمي  �ل����ك����ات����ب����ة  و�����س����ع����ت 
���س��ي��ن��اري��و حم��ك��م لتتبع  �ل�����س��ل��م��ان 
�حل��ل��ق��ات، و�ب����ر�ز دور �جل���دة �لتى 
و�لتاريخ،  و�ل����رت�ث  �خل���ربة  مت��ث��ل 
بحر�س  م��ع��ه��ا  �ل��ت��ع��ام��ل  وك��ي��ف��ي��ة 
وب��ح��ب و�ال���س��ت��ف��ادة م��ن ك��ل حرف 
�جلديدة  �الأجيال  على  وما  تقوله، 
م��ن ت��دوي��ن ه��ذ� �ل��ت��اري��خ و�لرت�ث 
�لوطنية،  �ل��ه��وي��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
ولكي ت�سلط �ل�سوء على �حتياجات 
�جل���دة ك��ان الب��د م��ن وج���ود �سورة 

للمجتمع وكيفية �لتعامل مع كبار 
�ل�����س��ن وه����ذ� �ل����دور ق���ام ب��ه ��سقاء 
بهمجية  يت�سرفون  �ل��ذي��ن  ن����و�رة 

وعدم �هتمام مب�ساعر �الأخر.
�ل�سعبية  �الأم��ث��ال  �لكاتبة  �سخرت 
تغفل  ومل  ب���ح���رف���ي���ة،  ق�����س��ت��ه��ا  يف 
�مل�سطلحات �حلديثة �لتى ت�ستخدم 
يف وقتنا �حلايل كااليباد، و�لتابلت 
وغريها من �الأج��ه��زة، وك��اأن مرمي 

بني  ت��و�زن  ت�سنع  �ن  �ر�دت  �سلمان 
ر�سالتها  وتبلغ  و�حل��ا���س��ر  �مل��ا���س��ي 
و�لتنمية  �ل��ت��ق��دم  �سد  ل�سنا  ب��اأن��ن��ا 
�لعريقة  ه��وي��ت��ن��ا  نن�سى  �ال  ول��ك��ن 
وثقافتنا و�إرثنا من �لقيم و�الخالق 

�ملتمثل يف �جلدة.
�لق�سة يف حاجة  �إخ���ر�ج  ك��ان  رمب��ا 
�أكرث بهجة من خالل  �إال ر�سومات 
�الأل����������و�ن �مل���ب���ه���رة ل��ت��ت��ن��ا���س��ب مع 

�ل�سور  كانت  و�إن  �الأط��ف��ال،  ميول 
خا�سة  �أن��ه��ا  على  �مل�ساهد  ترجمت 
�الأدب  �أن  وغفلت  و�ح���د،  مبجتمع 
�الأطفال  وي���ح���دث  ل���ه وط���ن  ل��ي�����س 
�لعربية  �ل�سن يف جمتمعاتنا  وكبار 
و�لغربية، ويف �لو�قع �أن ق�سة نو�رة 
�ملناهج  تدر�س يف  �أن  ت�سلح  �ل�سنعة 
�لدر��سية و�أن تعالج لتقدميها على 

�مل�سرح �ملدر�سي. 

••القاهرة - وام: 

�الأق�سر  مهرجان  فعاليات  �الول  �أم�س  م�ساء  �ختتمت 
بيت  نظمه  �ل��ذي  �ل�ساد�سة  ن�سخته  يف  �لعربي  لل�سعر 
حممد  ب��ن  ع��ب��د�هلل  ���س��ع��ادة  بح�سور  ب��االأق�����س��ر  �ل�سعر 
�ل��ع��وي�����س رئ��ي�����س د�ئ�����رة �ل��ث��ق��اف��ة ب��ال�����س��ارق��ة و حممد 
�إبر�هيم �لق�سري مدير �إد�رة �ل�سوؤون �لثقافية بالد�ئرة 
و حم��م��د �ل��ربي��ك��ي م��دي��ر ب��ي��ت �ل�����س��ع��ر يف �ل�����س��ارق��ة و 
ح�سني �لقباحي مدير بيت �ل�سعر يف �الأق�سر و عدد من 

�مل�سوؤولني من �ملوؤ�س�سات �لثقافية �مل�سرية.
�لبادية  “�سعر�ء  �سعرية  بقر�ء�ت  �خلتامي  �حلفل  ب��د�أ 
�أم�سية �سعرية  “ تلتها  من حمافظات �سيناء و �ل�سلوم 

ثم تقدمي معزوفات مو�سيقية متنوعة .
باملهرجان  �مل�����س��ارك��ني  �لعوي�س  ع��ب��د�هلل  ���س��ع��ادة  ك��رم  و 

بتوزيع �سهاد�ت �لتقدير و دروع �ملهرجان .
�لرتبية  وز�رة  وك��ي��ل  �ل�سيد  حممد  �ل��دك��ت��ور  �أع���رب  و 

�ملتو�لية  بالنجاحات  �ع��ت��ز�زه  باالأق�سرعن  و�لتعليم 
�لتي حققتها مهرجانات �ل�سعر و �الأن�سطة �لتي نظمت 
برعاية ودعم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن 
حممد �لقا�سمي ع�سو �ملجل�س �الأعلى حاكم �ل�سارقة ، 

يف م�سر و�لوطن �لعربي.
ل��ل��م��ه��رج��ان��ات وكافة  �ل��ن��ت��ائ��ج �الي��ج��اب��ي��ة  �أن  و�أ����س���اف 
و�لتاآخي  �لتعاون  يف  مميز�ً  من��وذج��اً  تعترب  �لفعاليات 
�ملعريف و�لثقايف و�الإبد�عي من خالل ما يقدمه �سعر�ء 
ت�سكله  م��ا  �ىل  �إ�سافة  �لعربي  �ل��وط��ن  م��ن  مبدعني  و 
�ملهرجانات من حو�فز للمثقفني و�ل�سعر�ء و�ملوهوبني 

�لو�عدين.
ب�سكرهم  ب���امل���ه���رج���ان  �مل�������س���ارك���ني  �ل�������س���ع���ر�ء  وت����ق����دم 
و�متنانهم ل�ساحب �ل�سمو حاكم �ل�سارقة على �هتمامه 
�لكبري بال�سعر�ء و�الأدباء ودعمه مل�سرية �الأدب و�لثقافة 
بيوت  وم�����س��روع  �ل��ع��رب��ي  �ل�سعر  ملهرجانات  و  �لعربية 

�ل�سعر يف �أنحاء �لوطن �لعربي.

بالتعاون بني »دبي للثقافة« و»مركز عكا�ض«

»ما بعد العر�ص امل�سرحي«: معر�ص فني مبتكر على مدار اأيام مهرجان دبي مل�سرح ال�سباب 2021 

اختتام الن�سخة ال�ساد�سة من 
مهرجان الأق�سر لل�سعر العربي

•• دبي-الفجر:

يف  ال�سباب  مل�سرح  دب��ي  مهرجان  ر�سالة  مع  تناغمًا   
دعم املواهب املبدعة يف االإمارة، وبالتعاون بني هيئة 
ومركز  للثقافة”  “دبي  دب��ي  يف  وال��ف��ن��ون  الثقافة 
 2021 دورة  فعاليات  ت�سهد  الب�سرية،  للفنون  عكا�ض 
ال�سوئي  للت�سوير  مبتكرًا  فنيًا  معر�سًا  املهرجان  من 
امل�سرحي حتت عنوان “ما بعد العمل امل�سرحي”، حيث 
ي�ساحب املهرجان على مدار اأ�سبوعه الذي ي�ستمر من 

19 حتى 25 نوفمرب اجلاري.

روؤية نقدية 

نوارة ال�سنعة ج�سر يج�سد عالقة اجلدة بالأحفاد 

امل�سرحي يقدم مزيجًا من التناغم  ال�سوئي  للت�سوير  • معر�ض 
احلرك��ي واالنفعايل للممثلني على خ�سبة امل�سرح  

اجلميع ومبتناول  مكان  كل  يف  والفن  الثقافة  وجعل  املواهب  • دعم 
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امل�سل�سل ك�سر حاجز اخلجل عند البنات

رانيا يو�سف: ا�ستمتعت كثريا بـ"الآن�سة فرح"

تعاقدت �لفنانة رز�ن مغربي على �مل�ساركة يف بطولة فيلم 
�لقليلة  �الأ�سابيع  خالل  ت�سويره  بدء  �ملقرر  رزق(،  )بنات 
�ملقبلة، حيث تقدم رز�ن �سخ�سية جديدة عليها بها �أك�سن 
غادة  �لفيلم  ببطالت  لتلتحق  نف�سه،  �لوقت  وكوميديا يف 

عادل، مي عمر، �سريين ر�سا، �أروى جودة.
وحو�ر  و�سيناريو  �إبر�هيم،  �إ�سحق  فكرة  رزق(  )بنات  فيلم 
كرمي �سريين، و�إخر�ج مرق�س عادل. وتدور �أحد�ث �لعمل 
بلد  يف  منهن  ك��ل  وتعي�س  ق��ر�ب��ة،  تربطهن  بنات   4 ح��ول 
بهن  �خلا�سة  �ملربية  تعمل  �الأح��د�ث  تتابع  ومع  خمتلف، 

على جتميعهن مرة �أخرى لكي تقوم بعملية �سطو.
دوره��ا يف م�سل�سل )وعد  �أخ��ري� من ت�سوير  رز�ن  و�نتهت 
�أحمد، �أحمد  �ل�سيطان(، بطولة عمرو يو�سف، عائ�سة بن 

جمدي، مها �أبوعوف، وحممد ي�سري.

ت�ستعد �لفنانة يا�سمني رئي�س لل�سفر �إىل �لعا�سمة �للبنانية 
يف  م�ساهدها  ت�سوير  �أج���ل  م��ن  �مل��ق��ب��ل،  �ل�سهر  )ب����ريوت( 

م�سل�سل در�مي جديد �ستقوم فيه بدور �لبطولة �لن�سائية 
�ل�سباق  خ��الل  و�سُيعر�س  �سعد،  عمرو  �لفنان  �أم��ام 

�لرم�ساين �ملقبل.
�لر�هن  �لوقت  كتابته يف  �ل��ذي يجري  �مل�سل�سل 

نهائي  ب�سكل  ��سمه  على  �ال�ستقر�ر  يتم  ومل 
ي��ا���س��م��ني رئي�س،  �ل��ث��الث��ي:  ���س��ي��ت��ع��اون ف��ي��ه 

للمرة  مو�سى  �أحمد  و�ملخرج  �سعد،  عمرو 
يف  جتربتهم  بعد  �ل��ت��و�يل،  على  �لثانية 

برم�سان  �جلدعنة"  "ملوك  م�سل�سل 
�ملا�سي، فيما ينتج �لعمل �جلديد �أي�ساً 

�سادق �ل�سباح.
�ملبدئية  �لعمل  جل�سات  ب���د�أت  يا�سمني 

مع فريق �لعمل بالقاهرة، فيما طلبت من 
�ملخرج �أحمد مو�سى تن�سيق مو�عيد ت�سوير 
م�ساهدها ب�سكل يجعلها قادرة على �لتنقل 
بني �لقاهرة وبريوت، خ�سو�سا �أن �مل�سل�سل 
على  لبنان  يف  ت�سويره  �سيجري  بالكامل 

غر�ر جتربتها �الأخرية "60 دقيقة".

رزان مغربي تقدم الأك�سن والكوميديا مع )بنات رزق(يا�سمني رئي�ص مع عمرو �سعد جمددًا

فرح"  "�الآن�سة  مع  جتربتك  عن  حدثينا   .. • بد�ية 
مع �نطالق عر�س �جلزء �لر�بع؟

- م�سل�سل �الآن�سة فرح، �أ�سبح حالة خا�سة بالن�سبة ىل، 
وجتربة مل �أعي�سها من قبل، ب�سبب تعدد �أجز�ئه �إىل 
فاأ�سبحنا  �سنو�ت،  لثالث  �لت�سوير  و��ستمر  �أجز�ء   5
م�سكالتتنا  ن��ع��رف  وع��ائ��ل��ة،  و�ح����دة  ك��اأ���س��رة  جميعنا 
ونتناق�س بها، ونتحدث عن حت�سري �لغد�ء يف بيوتنا 
�أننى  �لدقيقة يف حياتنا، كما  �لتفا�سيل  و�لعديد من 
�مل�سل�سل لتقدميه توفت وقمت  �أذك��ر عند عر�س ورق 
با�ست�سارة بناتى، فقامو� بت�سجيعى على تلك �خلطوة 
 Jane" �لفورمات �الأجنبى للم�سل�سل �الأمريكى  الأن 

كبري. ب�سكل  The Virgin" ناجح 
�مل�سل�سل؟ الأحد�ث  �سخ�سيتك  ت�سبه  مدى  • الأى 

يف  �لدلع"  "بحب  �سخ�سية  �أن����ا  �أخ�����ربك،  دع��ي��ن��ى   -
تلك  حتمل  �الأح����د�ث  يف  "دالل"  و�سخ�سية  �حل��ي��اة، 
ا، �إىل جانب حبها للعاطفة و�لرومان�سية،  �ل�سفة �أي�سً
نحب  كن�ساء  جميًعا  ون��ح��ن  ب��ال��ك��وم��ي��دي��ا،  �مل��م��ت��زج��ة 
�لتى  �ملعاملة  يف  و�للطف  و�مل��د�ع��ب��ة  �لطيبة  �لكلمة 
ت�سبهنى  فهى  وحيوية،  �يجابية  �أك��رث  حياتنا  جتعل 

لدرجة كبرية.
باجلزء  �الأح�����د�ث  وت��ط��ور  م�ساركتك  ع��ن  وم����اذ�   •

�لر�بع؟
- �جلزء �لر�بع ملىء باملفاجاآت و�الأحد�ث �مل�سوقة وما 
وعودة  �ل�سابق  ف��رح  حبيب  �آدم  ع��ودة  هو  قوله  ميكن 
و�أنا  �ل��ف��ن��دق،  م��ن  ���س��ادى  ط��رد  و�سيتم  ��ا  �أي�����سً �أني�سة 
�جلزء  ت�سوير  من  و�نتهينا  بامل�سل�سل  جًد�  م�ستمتعة 

�خلام�س، و�إذ� �أر�دو� �ملزيد من �الأجز�ء فاأنا م�ستعدة.
لطبيعة  بالن�سبة  �مل�سل�سل  ج��ر�أة  من  تقلقى  �أمل   •

جمتماعتنا �ل�سرقية؟
قامو�  م��ن  بناتى  �أن  ل��ِك  ذك��رت  فكما  �لعك�س،  على   -
بت�سجيعى عليه، �مل�سل�سل يناق�س ق�سايا و�أمور جريئة 
الأول مرة يخ�سى �الأه��ل يف تناولها مع �أوالده��م، وهو 
�أم���ر خ��اط��ىء، وم���ن �ل�����س��رورى ك�سر ح��اج��ز �خلوف 
و�الإ  و�الأه���ل،  �الأب��ن��اء  بني  خا�سة  �أ�سياء  من  و�خلجل 
عنهم،  بعيًد�  �أ�سئلتهم  �جابة  للبحث عن  �سي�سطرون 
من  �أك���رث  �أوالده  ع��ل��ى  �أم���ني  �سيكون  م��ن  ي��وج��د  وال 
عائلتهم، وهذ� �مل�سل�سل حتديًد� تطابق مع ما يحدث 
�الجازة  تق�سى  وعندما  وو�ل��دت��ى  بناتى  وب��ني  بينى 
�لثالث  بني  �الأر�ء  وت�سارب  باملنزل،  معى  �ال�سبوعية 
"دالل"،  "فرح" وو�لدتها  مع  يحدث  ما  وهو  �أجيال، 

وجدتها  "ماجدة".
حريتهم  مي��ل��ك��ون  وال  م��ق��ه��وة  �ل��ف��ت��ي��ات  ب���ر�أي���ك   •

باملجتمع �لعربى؟
�لعربية  �ملجتمعات  يف  م��ق��ه��ورة  �لفتيات  بالطبع،   -
حقوقهم،  على  �حل�سول  ي�ستطيعون  وال  و�ل�سرقية، 
ويكونون  نف�سية"،  "عقد  لديهم  يكون  �أال  �أري���د  و�أن 
من  يخافون  و�أال  �مل�ستقلة  �سخ�سياتهم  ولهم  �أ�سوياء 
�سىء �أو �أحد و�أن تدرك كل فتاة جيًد� ما لها وما عليها، 
فاأنا تربيت يف بيت ر�هبات، ومل �أكن �أجروؤ على �حلديث 
�أو �بد�ء ر�أيى، �أو �أفعل ذلك ود�خلى رعب ورع�سة �أثناء 
من  �أمتكن  وال  �للون،  �أحمر  وجهى  وي�سبح  �حلديث 
قول جملة مفيدة، وخلق ذلك �سخ�سية مهزوزة طو�ل 
�أننى من يدفع ثمن ذلك  �لوقت، و�كت�سفت بعد ذلك 

من روحى وعمرى.
• �مل�سل�سل مت عر�سه عرب من�سة �ساهد وبعدها قناة 

عر�سه؟ على  ذلك  �أثر  كيف   ..mbc4
ك��ب��رية، وخا�سة م��ع �جلزء  ل��درج��ة  ك��ان يف �ساحله   -
ثقافة  هناك  يكن  قبل مل  م��ن  الن��ه  و�ل��ث��ال��ث،  �لثانى 
ينت�سر  �الأم��ر  وب��د�أ  �مل�سرى،  �ملجتمع  �ملن�سات يف  تلك 
خ��ا���س��ة م��ع وج���ود ف��ريو���س ك��ورون��ا وف��ر���س �حلظر، 
�أطول  لوقت  �ملن�سات  تلك  مل�سارهدة  �لفر�سة  �أت��اح  ما 
وبالتاىل �أ�سبح لها جمهور، و�إن كانو� من فئة �ل�سباب 

و�مل���ر�ه���ق���ني، ف��ه��و �أم����ر ج��ي��د ب��ال��ن�����س��ب��ة ىل 
من  �لعمرية  �لفئة  تلك  ل��دى  يكن  مل  الأن���ى 

"لعبة  م�سل�سل  لعر�س  حمظوظة  وكنت  �جلمهور، 
ا،  �أي�سً �ملن�سات  تلك  خ��الل  من  و�حلر�مى"  �بلي�س" 
وب��ع��د ع��ر���س��ه م���رة �آخ�����رى ع��ل��ى �ل��ق��ن��و�ت �ملفتوحة 

و��ستهد�ف  للم�سل�سل  �أكرب  قوة  ذلك  كان   ،mbc4
لباقى �سر�ئح �جلمهور من �جليل �الأكرب �لذى ال 

�أكرب  رو�ًج��ا  للم�سل�سل  �ملن�سات فجعل  ي�ساهدون 
حمركات  موؤ�سر  تريند  ت�سدر  على  و���س��اع��ده 

�لبحث ب�سفة د�ئمة.
باإثارة  يو�سف  ر�ن��ي��ا  ��سم  يقرتن  مل��اذ�   •

�جلدل وت�سدر �لرتيند دوًما؟
- �ساحكة "و�هلل ما بعمل حاجة �أنا على 
عيز�نى  �للي  ه��ي  �لنا�س  ج��د�  طبيعتي 
�أ�سمى  �أرى  م��ا  ود�ئ��ًم��ا  تريند"،  �أط��ل��ع 

مهرجان  ف��ف��ي  ل��ل��رتي��ن��د،  م��ت�����س��دًر� 
لقائمة  �����س���م���ى  ت�������س���در  �جل����ون����ة 

�ل����رتي����ن����د ق���ب���ل ظ�����ه�����ورى به 
ل�سة  كنت  �نا  بقى  "قوليلى 

ظهرت  وال  ح��اج��ة  ع��م��ل��ت 
فاأنا  �طلع تريند"،  عل�سان 

تعودنا  الأننا  خمتلفة  د�ئًما 
يف �ملجتمع �أن ن�ستمع للرجل 

�لتى  ل���ل���م���ر�أة  ول���ي�������س  ف���ق���ط 
قا�سية،  ب��ظ��روف  وم���رت  ع��ان��ت 

خوًفا  الأر�ئ����ى  �ملت�سيدين  وه��ن��اك 
يكون  و�أن  بناتهم  على  ت��اأث��ريى  م��ن 

لهم �سخ�سيتهم �مل�ستقلة.
�جل����دي����د  م�������س���ل�������س���ل���ك  ع�����ن  • وم����������اذ� 

"�ملماليك" ؟
�طار  يف  حلقة،   60 يت�سمن  �مل�سل�سل   -
�سخ�سية  خ��الل��ه  م��ن  و�أج�����س��د  ت�سويقى، 
مبر�حل  مت��ر  و�ل��ت��ى  �لعبا�سى"،  "هند 
�الإ�سر�ر  م��دى  تك�سف  حياتها  يف  �سعود 

�أ�سعى  �أف�����س��ل، الأن��ن��ي د�ئ��ًم��ا  على ح��ي��اة 
لتقدمي ق�سايا �ملر�أة يف �أعماىل.

اأقوى  قدرت  ما  حلد  وطاقتى  روحى  من  واأخد  �سخ�سيتى  على  اأثر  وده  اتكلم  بخاف  وكنت  راهبات  بيت  يف  "تربيت 
واتغري".. هكذا حتدثت الفنانة رانيا يو�سف عن حتم�سها لتقدمي م�سل�سل "االآن�سة فرح"، وردها على تعليقات البع�ض 
"يو�سف"  باأن امل�سل�سل يحمل جانًبا من اجلراأة اجلديدة على املجتمعات العربية وال�سرقية، ففى هذا احلوار، اأكدت 
اأنها ت�سعى الأن تكون كل بنت واعية ومثقفة وقادرة على اتخاذ قرارتها واأال تكون م�سلوبة االإرادة، الأنها مرت بذلك 
يف طفولتها، واأو�سحت اأن م�سل�سل "االآن�سة فرح" ك�سر حاجز اخلوف واخلجل لدى الفتيات، واأن اأحداثه ت�سبه لدرجة 
كبرية ما يكون داخل بيتها عند وجود والدتها معهم، كما ك�سفت عن �سر ت�سدرها ملوؤ�سر حمركات البحث ب�سفة دائمة 

والعديد من التفا�سيل اإىل جانب م�سل�سلها اجلديد "املماليك".. 
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اأف�سل املكمالت الغذائية ل�سحة 
الدماغ وحت�سني الذاكرة العاملة!

و�الأمر��س  �الإدر�ك���ي  بال�سعف  �الإ�سابة  خماطر  ب��زي��ادة  �ل�سمنة  ترتبط 
�لتنك�سية �لع�سبية، مثل مر�س �لزهامير. ونظر� الأن �لوزن قد يكون من 

�ل�سعب تغيريه، فهل هناك طريقة �أخرى لتقليل هذ� �خلطر؟.
�لذين  �ل�سن  �أفاد كبار  �لكيتونات  �أن تناول مكمالت  �إىل  �سابق  �أ�سار بحث 
�سخ�ست �إ�سابتهم ب�سعف �إدر�كي خفيف )MCI( و�خلرف، �الأمر �لذي 
كولومبيا  بجامعة  �أوك��ان��اغ��ان  ح��رم  يف  �أج���ري  �ل���ذي  �لبحث  م��ن  ��ستفاد 

�لربيطانية.
عالجية  ��سرت�تيجية  ت��ك��ون  ق��د  �لكيتون  مكمالت  �أن  جت��رب��ة  و�أظ��ه��رت 
جديدة حلماية وحت�سني �سحة �لدماغ، ال �سيما لدى �أولئك �مل�سنفني على 
�أنهم يعانون من �ل�سمنة �ملفرطة. وقول �لدكتور جريميي و�ل�س: "مبجرد 
�لتحقق من �سحتها مع جمموعة �أكرب من �لنا�س، نتوقع �أن هذه �ملكمالت 
ميكن ��ستخد�مها حلماية وحت�سني �سحة �لدماغ لدى �الأ�سخا�س �لذين 

يعانون من �ل�سمنة".
�ملفرطة مكمل  �ل�سمنة  يعانون من  �لذين  �ملتطوعون  تناول  ويف حتقيقه، 

كيتون ثالث مر�ت يف �ليوم، قبل 15 دقيقة من كل وجبة.
وتناول متطوعون يعانون من �ل�سمنة �ملفرطة دو�ء وهميا مطابقا للذوق 
بدال من ذلك - لكن مل يكن كل م�سارك على در�ية مبا �إذ� كانو� يتناولون 

دو�ء وهميا �أم ال.
و��ستمر هذ� ملدة �أ�سبوعني قبل تبادل جمموعة �لدو�ء �لوهمي ومكمالت 

�لكيتون.
ول��ت��و���س��ي��ح ذل����ك، ف����اإن �مل�����س��ارك��ني �ل��ذي��ن ت��ن��اول��و� م��ك��م��الت �ل��ك��ي��ت��ون يف 
�الأ�سبوعني  خ��الل  وهمية  ذل��ك عالجات  بعد  �أخ���ذو�  �الأول���ني  �الأ�سبوعني 

�لتاليني.
�لردود  للباحثني مقارنة  �لنحو بحيث ميكن  �لتجربة على هذ�  ممت  و�سُ

على �ملكمل مقابل �لدو�ء �لوهمي لدى �مل�ساركني �أنف�سهم.
جهاز  على  تطبيق  ع��رب  �الإدر�ك���ي���ة  �لوظيفة  �سحة  م��ن  �لتحقق  وج���رى 
�ل�سوتية  ف��وق  �مل��وج��ات  على  �ل��دم��اغ  يف  �ل��دم  تدفق  توثيق  مع   iPad

�ملزدوجة ل�سر�يني �لرقبة.
�لوظيفة  بتح�سني  �مل��ع��روف  �ل��ه��رم��ون  لقيا�س  �ل���دم  ع��ي��ن��ات  �أخ����ذت  ك��م��ا 

�الإدر�كية.
وك�سفت �لنتائج �أن مكمالت �لكيتون عززت تدفق �لدم �إىل �لدماغ وح�سنت 

جو�نب �لوظيفة �الإدر�كية، مثل �سرعة �ملعاجلة.
غذ�ئي  ن��ظ��ام  ب��ت��ن��اول   Harvard Health يف  �خل�����رب�ء  وي��و���س��ي 
و�لفول  �لكاملة  و�حل��ب��وب  و�خل�����س��رو�ت  �ل��ف��و�ك��ه  على  ي��رك��ز  متو�سطي، 

و�ملك�سر�ت و�لبذور.
من  معتدلة  وكميات  �لزيتون  زي��ت  على  يحتوي  فهو  ذل��ك،  على  وع��الوة 

�الأ�سماك و�لدو�جن ومنتجات �الألبان.
وقال �خلرب�ء: "لطاملا مت �لتعرف على منط �الأكل هذ� على �أنه يعزز �سحة 

�لقلب و�الأوعية �لدموية".
�لقلب  �سحة  بني  ق��وي  �رت��ب��اط  هناك  �ل�سحة،  خ��رب�ء  جميع  يعلم  وكما 
�سبع  �أي�سا �حل�سول على نوم متجدد ثابت، ما بني  �ملفيد  و�لدماغ. ومن 

�إىل ثماين �ساعات يوميا.

� ملاذا �ُسميت دولة ُجزر القمر بهذا اال�سم؟
الأنها تتكون من عدة جزر ت�سبه �سكل �لهالل.

� ما هو ا�سم عا�سمة دولة اأي�سلندا؟
ريكيافيك.

� هناك دولة عربية مير بها خط اال�ستواء.. فما هي هذه الدولة؟
دولة �ل�سومال.

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

� ن�ساأت ح�سارة االأزتك يف قارتني.. فما هما القرتني؟
قارة �أمريكا �ل�سمالية وقارة �أمريكا �جلنوبية.

• �للون �حلقيقي لل�سندوق �الأ�سود يف �لطائر�ت هو �لربتقايل، وذلك لت�سهيل �لعثور عليه و�سط �حلطام 
يف حالة حتطم �لطائر�ت.

مقعد�ً.  420 على   747 جامبو  طائرة  • حتتوي 
بالورق. مربع  قدم   14،000 من  �أكرث  تغطي  �أن  ميكنها  �إيفل  برج  ت�سميم  • خمططات 

1913م. عام  يف  كان  �ملتقاطعة  �لكلمات  للعبة  ظهور  • �أول 
دماغ. لديه  لي�س  �لبحر  • قنديل 

جنم. �ل�سم�س  �أن  اليعرفون  �الأمريكيني  من   45% • ن�سبة 
�لعامل. يف  �لّلوز  �إنتاج  من   40% ي�ستهلكون  �ل�سوكوالتة  • م�سّنعي 

�لنوم. من  الإيقاظهم  �ملنّبه  على  يعتمدون  �لنا�س  من   90% •
�سباحاً. �لنوم  من  �الإ�ستيقاظ  بعد  �أ�سّرتهم  يرتبون  ال  �لنا�س  من   21% • ن�سبة 

�سالمتهم. �أجل  من  هو  حممول،  هاتف  ي�سرتون  �لنا�س  يجعل  �لذي  �لرئي�سي  • �ل�سبب 
�سنوياً. حتدث  �أر�سية  هزة   50،000 من  • �أكرث 

الأمرية وزوجة ال�صياد
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ال�سبانخ 
�ل�سبانخ  ت���ت���م���ي���ز   -
بالفيتامينات  بغناها 
 ،Eو  Dو  Kو  A

�إ�سافًة �إىل �ملعادن.
�ل�سبانخ  ت���ع���ت���رب   -
�ملمتازة  �مل�����س��ادر  م��ن 
�لدهنية  ل��الأح��م��ا���س 

�أوميغا 3.
�ل�سبانخ  ت���ع���ت���رب   -
�ملمتازة  �مل�����س��ادر  م��ن 
ما  �الأك�����س��دة  مل�ساد�ت 

�لدم  و�رت��ف��اع �سغط  �لعظام  �الإ���س��اب��ة برتقق  م��ن خطر  �حل��د  ي�ساعد يف 
و�ل�سرطان، خ�سو�ساً �سرطان �لربو�ستات.

يف  �حلمو�سة  م�ستوى  �سبط  يف  ت�ساعد  مكونات  على  �ل�سبانخ  حتتوي   -
�الإ�سابة  و�حل��د من خطر  �لطاقة  م�ستوى  زي��ادة  على  ي�ساعد  ما  �جل�سم 

بال�سمنة.
- ت�ساعد �ل�سبانخ على حت�سني �سحة �لنظر وتقويتهما: ي�ساعد �لكاروتني 

على حماية �لعينني من خمتلف �الأمر��س �لتي ميكن �أن ت�سيبهما.
�سعف  ي�ساوي  م��ا  على  حتتوي  �إذ  �لعظام  تقوية  على  �ل�سبانخ  ت�ساعد   -
حاجة �جل�سم من �لفيتامني K. �إ�سافًة �إىل �لكال�سيوم و�ملغنيزيوم، فكّلها 

�سرورية ل�سحة �لعظام.
- ت�ساعد �ل�سبانخ على خف�س �سغط �لدم و�سبطه.

- حتتوي �ل�سبانخ على ن�سبة عالية من �الألياف ما ي�ساعد يف عملية �له�سم 
ويف �لوقاية من �الإم�ساك و�سبط م�ستوى �ل�سكر يف �لدم.

�أطفاله  �أن تخدَم  ي��وٍم من �الأي��ام طلَب �ل�سياد من �الأم��ريِة   كانت �الأم��ريُة �لطيبة تعي�ُس يف بيتها يف قلِب �لغابة، ويف 
� تكرُه �جلري�ن وت�سرب �أطفاَلها. �ل�سغاَر، و�أخذها �إىل بيته، وكانت زوجة �ل�سياد �إن�سانًة �سريرة جدًّ

 ويف يوٍم طلب �ل�سياُد �أن تربي �الأمريُة �أطفاله، ولكن زوجته رف�ست ب�سدة، وقالت لالأمرية: �سوف �أ�سربك، �خُرجي من 
هذه �لبلدة، ولو رجعِت �سوف �أقتلك!

دينيًّا، وتخدمي زوجتي  تعليماً  �أطفايل  تعلِّمي  �أن  �لطيبة؛  �الأم��رية  �أيتها  ل�سببنِي  �أري��دك  �أن��ا كنت  �ل�سياد:  لها  وق��ال   
وتخدميني �أنا �أي�ساً.. و�الآن �أنا ال �أريدك.

قالت �الأمريُة �ل�سمر�ء: ولكن �أنا ال �أعرف �لطريق �إىل بيتي، فاأعيديني �إليه.
يف �أنِت و�رجعي �إىل بيتك.  قال لها: زوجتي ترف�س �أن �أ�ساعدِك، و�أنا �أخاف على �أطفايل منها، فت�سرَّ

فخرجت �الأمريُة �ل�سمر�ء تبكي ب�سدة.
�أ�سرِّ  و�ل�سياد من  �ل�سياد  تعايَل، ال تخايف.. زوج��ة  �ليمامة:  لها  �. وقالت  �إىل ميامٍة جميلة ج��دًّ �لطريق تعرفت   ويف 
�ع وال يحب �أحد�ً غرَي نف�سه، يجب �أن نعلِّم �ل�سياد در�ساً حتى ال يخدع �أحد�ً  �لنا�س، فلماذ� �سمعِت كالم �ل�سياد؟ �إنَُّه خدَّ

مرة ثانيًة.
 قالت �الأمرية: كيف؟

قالت �ليمامة: ناأخذ �أطفاله ونعلِّمهم تعليماً دينيًّا جمياًل، ونرتكه مع زوجته، فهو ي�ستحقها وهي �أي�ساً ت�ستحق رجاًل 
مثله.

 و�أخذت �الأمرية �الأطفاَل عن طريق �حِليلة، ويف كل يوٍم كان �الأطفال يذهبون �إىل �الأمرية من ور�ء �ل�سياد وزوجته، 
بني. وعلَّمتهم �الأمرية كلَّ �سيء تعِرفه عن �ل�سالة وعن �الأخالق، حتى �أ�سبحو� مهذَّ

�إىل بي�ساء، وبحث عنها �ل�سياد حتى  ل لوُنها من �سمر�َء  �إىل بيتها �حلقيقي يف قلب �لغابة، وتبدَّ  ثم تركتهم وذهبت 
�، وال ت�سكر �هلل على ِنَعمه،  ي�سكرها هو وزوجته، وكان مع زوجته �سكنٌي كانت تنوي قتَل �الأمريِة به! فهي �إن�سانٌة ب�سعة جدًّ

ولكن �ل�سياد �أ�سبح رجاًل طيباً.. �أ�سبح ال يخدع �أحد�ً، وال يح�سد، وال يحقد.
 وكانت �الأمريُة يف ��ستقبال �ل�سيَّاد وزوجته، وطلبت زوجُة �ل�سياد �أن تقابل �الأمرية مُبفردها، ورف�س �ل�سياُد ذلك، ولكن 

�الأمرية �سمحت لها، وقالت: تف�سلي..
وكان مع �الأمرية ِعقٌد من �للوؤلوؤ �الأبي�س �جلميل، فاأعطتُه هديًة لزوجة �ل�سياد، فاأخذتُه وقالت لها: هذ� عقٌد جميل، 
ولكن �أنا ال �أريده منك! ومزَقتُه فوقعت حبَّات �للوؤلوؤ كلها على �الأر�س، و�أ�سرعت زوجُة �ل�سياد ومعها �ل�سكنُي حتى تقتَل 
�أيِّ �سيء.. وقعت على �سالمِل  �الأم��رية، ولكن ربَّنا حمى �الأم��رية، فقد وقعت زوجة �ل�سياد على �الأر���ِس، وماتت بدون 

�لق�سِر و�نك�سرت رقبُتها.
وعا�س �ل�سياُد و�أطفالُه �سيوفاً �ُسعد�َء يف ق�سر �الأمرية.

املمثلة االأمريكية فيبي دينيفور ت�سل اإىل حفل توزيع جوائز Instyle ال�سنوي تي يف لو�ض اأجنلو�ض. ا ف ب

�ألك�سندر  �ل��رو���س��ي،  �ل�سحية  �لتلفزيونية  �ل��رب�م��ج  وم��ق��دم  �لطبيب  ك�سف 
ميا�سنيكوف يف بث قناة "رو�سيا 1" فائدة و�سرر عدد من �مل�سروبات على �سحة 

�الن�سان.
ل�سحة  خ��ط��ر  �أك���رب  �حل��ل��وة مت��ث��ل  �ل��غ��ازي��ة  �مل�����س��روب��ات  �إن  ميا�سنيكوف  وق���ال 
�الإن�سان، م�سري� باأ�سف �إىل �أن هذه �مل�سروبات �خلطرية تباع �ليوم يف كل �ملحالت 

�لتجارية.
�لنهاية...  يف  و�ل�سرطان  و�ل�سمنة  �ل�سكري  مر�س  ي�سبب  �سيء  "�إنها  و�أ�ساف: 
وهذ� بالفعل هو �لطريق �إىل �عتالل �ل�سحة �ل�سديد، �بتد�ء من ه�سا�سة �لعظام 
�إىل �ل�سرطان و�أمر��س �لقلب". و�أ�سار �لطبيب �إىل �أنه حتى �ملاء �لعادي ال يجب 

�أقل  �أنه ب�سكل عام  �ل�سعور بالعط�س، م�سدد� يف �لوقت ذ�ته على  �إال عند  �سربه 
�ملفيدة  �خل�سائ�س  عن  �أي�سا  ميا�سنيكوف  وحت��دث  هذ�  �ل�سحة.  على  خطورة 
لل�ساي و�لقهوة، مو�سحا �أن �لقهوة على وجه �خل�سو�س ت�ساهم يف �لوقاية من 
�ل�ساي �الأخ�سر فيتميز  �أما  �لكبد.  �لقلب و�الأوعية �لدموية و�أمر��س  �أمر��س 

بدوره بتاأثريه �مل�ساد لل�سرطان.
�أن  ك�سفو� عن م�سروب ميكنه  �لربيطانية قد  ريدينج  وك��ان علماء من جامعة 
يطيل �حلياة. ويدور �حلديث يف در��ستهم عن �سرورية تناول كوب و�حد على 
�الأقل من �حلليب يوميا. و�أكد �لعلماء �أن هذ� يقلل من م�ستوى �لكولي�سرتول 

يف �جل�سم، كما يقلل من خطر �الإ�سابة باأمر��س �لقلب �لتاجية بن�سبة 14%.

طبيب يك�سف عن اأخطر امل�سروبات على ج�سم الإن�سان


