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ق��ال امل��رك��ز االحت ��ادي للتوعية ال�صحية �إن التهاب ملتحمة العني
هو التهاب ي�صيب امللتحمة ،وهي الطبقة اخلارجية للعني وال�سطح
الداخلي للجفن.
و�أو�ضح املركز الأملاين �أن التهاب ملتحمة العني قد يرجع �إىل الإ�صابة
بعدوى فريو�سية �أو عدوى بكتريية ،كما �أنه قد يرجع �إىل احل�سا�سية
والتيارات الهوائية ال�شديدة وتعر�ض العني لإجهاد �شديد.
وتتمثل �أع��را���ض التهاب ملتحمة العني يف اح�م��رار العني وال�شعور
بحرقان وحكة بها وزي��ادة الإف��رازات الدمعية وتورم امللتحمة وتورم
اجلفن والت�صاق العني (خا�صة يف ال�صباح) وال�شعور بوجود ج�سم
غريب بالعني.
ويتم عالج التهاب ملتحمة العني بناء على ال�سبب؛ حيث يتم العالج
بوا�سطة امل�ضادات احليوية يف �صورة قطرة �إذا كان االلتهاب يرجع �إىل
عدوى بكتريية ،بينما يتم العالج بوا�سطة قطرة م�ضادة للح�سا�سية
�إذا كان �سبب االلتهاب يرجع �إىل احل�سا�سية .ويف بع�ض احلاالت ميكن
اللجوء �إىل القطرات املحتوية على الكورتيزون .ويعد التهاب ملتحمة
العني مر�ضاً مُعدياً للغاية ،لذا يتعني على املري�ض عدم ا�ستخدام
املنا�شف باال�شرتاك مع الآخرين ملنع انتقال العدوى �إليهم.

تطبيقات النوم حت�سن جودة النوم بن�سبة % 50

�إذا كنت تعاين من قلة النوم ،فقد يكون ا�ستخدام تطبيق �أو �أي �شكل
�آخ��ر م��ن �أ�شكال التكنولوجيا املتخ�ص�صة ه��و احل��ل ،وف� ًق��ا لدرا�سة
جديدة.
وجد البحث ،الذي ا�ستطلع �ألف �شخ�ص ال�ستك�شاف عادات نومهم،
�أن  46.7%م��ن امل���ش��ارك�ين �أف � ��ادوا ب��ا��س�ت�خ��دام �شكل م��ن �أ�شكال
التكنولوجيا التي ت�ساعد على النوم.
كان الأ�شخا�ص الذين ا�ستخدموا تقنية النوم �أكرث احتمالية لل�شعور
بالر�ضا عن نومهم بن�سبة تزيد عن  ،22%وقال حوايل � 50%إنهم
متتعوا بنوم جيد مقارنة ب�أولئك الذين مل ي�ستخدموا �أي �شكل من
�أ�شكال التكنولوجيا التي ت�ساعد على النوم.
و�أفاد ما يقرب من �سبعة من كل  10م�شاركني �أنفقوا �أكرث من 300
دوالر �إجما ًال على تقنية النوم �أنهم يتمتعون بنوم جيد.
لذلك ،قد يكون اال�ستثمار يف راحتك هو �أذكى �شيء ميكنك القيام به
من �أجل �صحتك العامة.
مت �إ�صدار �أول تطبيق للهواتف الذكية موجه للنوم يف عام ،2009
ح�صر ًيا على �أجهزة  .iOSكان هذا التطبيق ،امل�سمى "�سليب �سايكل"
 ،Sleep Cycleمنبهًا رقم ًيا يتتبع �أمناط نوم امل�ستخدمني .منذ
ذلك احلني ،تقدم التطبيق ال�ستخدام �أحدث اخلوارزميات وبرامج
التحليل التي تتبع املزيد من املقايي�س التي ت�ساعد على النوم.

حتول مكتب منزلها من خبز الزجنبيل
حولت امر�أة �أمريكية مق�صورة العمل اخلا�صة بها �إىل منزل من خبز
الزجنبيل مع ق�صب احللوى العمالقة والثلج املزيف ،بعدما �أعلنت
�شركتها ع��ن م�سابقة ت��زي�ين م�ساحات العمل اخل��ا��ص��ة مبوظفيها
مبنا�سبة قرب حلول عيد امليالد.
�أم�ضت مونيكا �أوك�ل��ي من كاليفورنيا ،ثماين �ساعات متوا�صلة يف
حتويل مق�صورة عملها �إىل منزل من خبز الزجنيل ،حيث �صنعت
جوانب املنزل و�سقفه ب�شريط ال�صق وورق مقوى ،وقامت بتغطيته
بورق بني اللون ،يف حني قامت بطالء جمموعة من الأواين الرخي�صة
وحتويلها �إىل م�صا�صات و�إ�ضافة مل�صقات جميلة.
عندما ح�ضر زمال�ؤها �إىل املكتب يوم االثنني� ،أ�صيبوا بالده�شة ملا
�شاهدوه من مهارات مونيكا احلرفية.
وقالت مونيكا " :لدي الكثري من الزينة وال��زخ��ارف يف املنزل ،لأن
عائلتي حتبها .عندما مت الإعالن عن م�سابقة تزيني املق�صورة ،كنت
�أعلم �أن علي �أن �أفعل �شي ًئا �إ�ضاف ًيا وب��د�أت يف تخزين الكرتون على
الفور"
و�أ�ضافت " :كنت يف البداية قلقة من �أن زمالئي قد يعتقدون �أنني
غريبة الأط��وار ،لكن �سرعان ما تذكرت �أنني �أ�شعر بال�سعادة عندما
�أتعامل ب�شكل يعرب عن �شخ�صيتي احلقيقية ،لذا جتاوزت �أي خماوف
وبد�أت بالعمل بروح تناف�سية للفوز بامل�سابقة".

بيلي �إيلي�ش
تفاجئ اجلمهور
بتغيري لون �شعرها
ف��اج ��أت ال�ن�ج�م��ة ال�ع��امل�ي��ة بيلي �إيلي�ش
اجل �م �ه ��ور ب �ن �� �ش��ره��ا �� �ص ��ورة ل �ه��ا على
�صفحتها اخلا�صة على موقع التوا�صل
االج�ت�م��اع��ي ب�شعر �أ� �س��ود ،ب�ع��د �أن كان
باللون الأ�شقر.
ون��ال��ت �صورتها �إع�ج��اب ع��دد كبري من
املتابعني ،ال��ذي��ن �أ� �ش��اروا �إىل �أن اللون
الأ�سود يليق بها.
وكانت ح�ضرت بيلي �إيلي�ش م��ؤخ��را يف
العر�ض اخلا�ص لفيلم الإثارة والأك�شن
 No Time To Dieال�ت��ي من
�سل�سلة �أف�ل��ام ج�ي�م����س ب��ون��د يف لندن
والذي �شاركت فيه ب�أداء �صوتي فى عدد
من الأغنيات.
وت ��أل �ق��ت �إي�ل�ي����ش ب�ظ�ه��وره��ا الأول على
ال�سجادة احلمراء مرتدية طقماً �أ�سود
الم �ع �اً ف���ض�ف��ا��ض�اً م ��ؤل �ف �اً م��ن �سروال
وجاكيت طويلة.
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ن�صائح لعالج التهاب ملتحمة العني

كيم كاردا�شيان
ت�صدم املتابعني

فوائد التمارين الهوائية
للن�ساء ال ُت�ضاهى

�صدمت جنمة تلفزيون الواقعكيم
كاردا�شيا ن متابعيها ب�أحدث �صورة
ن�شرتها يف �صفحتها اخلا�صة على
موقع التوا�صل االجتماعي.
وظ �ه��رت ك�ي��م ب���ص��ورة ق��ري�ب��ة من
وجهها مب�لام��ح خمتلفة �إذ ر�أى
ب �ع ����ض امل �ع �ل �ق�ي�ن �أن � �ه� ��ا خ�ضعت
لتجميل يف وجهها و�أن وجهها بدا
نحيفاً ج��داً وخمتلف ع��ن م��ا كان
عليه �سابقاً.
وك� � ��ان ق� ��د ت � � ��داول رواد م��واق��ع
ال� �ت ��وا�� �ص ��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي � �ص��ورة
لكاردا�شيان وه��ي يف ال�سرير� ،إىل
جانب فتاة .
�أث � ��ارت ه ��ذه ال �� �ص��ورة م��وج��ة من
اجل � ��دل ال ��وا� �س ��ع ب�ي�ن املتابعني،
وت �� �س��ا�ؤالت ح��ول ه��وي��ة كيم وبرز
ت�ع�ل�ي��ق �أح ��د امل�ت��اب�ع�ين ال ��ذي �أكد
�أن كيم تخلت ع��ن حبيبها املمثل
الكوميدي بيت دايفد�سون.

ت�ساعد التمارين الهوائية �أو "الكارديو" على زيادة
معدل �ضربات القلب و�ضخ ال��دم وت�سارع التنف�س.
فوائد التمارين الهوائية للن�ساء ن�ستعر�ضها يف التقرير
الآتي:
ت�ساعد التمارين الهوائية على �ضخ الدم ب�شكل �أ�سرع
وتدفق الدم امل�ؤك�سج مع كل نب�ضة.
ُتعرف التمارين الهوائية �أي�ض ًا با�سم متارين الأيروبيك

�أول هاتف حممول
بقر�ص د ّوار

و�أن�شطة القلب والأوعية الدموية ،كونها ت�ساعد القلب
على �ضخ ال��دم ب�شكل �أ�سرع وتدفق ال��دم امل�ؤك�سج مع
كل نب�ضة ،ما يعزّ ز من �صحة القلب واجلهاز التنف�سي
والع�ضالت.
ي��و��ص��ي اخل�ب�راء مب�م��ار��س��ة  150دقيقة م�ستويات كولي�سرتول الربوتني الدهني
على الأقل من التمارين الهوائية املعتدلة منخف�ض ال�ك�ث��اف��ة "ال�ضار"  LDLيف
(امل���ش��ي ال�سريع �أو ال�سباحة على �سبيل الدم.
املثال)� ،أو  75دقيقة من الن�شاط القوي
 .3تنظيم ن�سبة ال�سكر يف الدم
كل �أ�سبوع (اجلري �أو ركوب الدراجة).
ف�ض ً
ال ع��ن تو�صيل الأك�سجني �إىل باقي ي�ساعد الن�شاط البدين املنتظم على تنظيم
اجل���س��م وت �ع��زي��ز ��ص�ح��ة ال�ق�ل��ب ووظائف م�ستويات الأن�سولني وخف�ض ن�سبة ال�سكر
ال��رئ��ة ،ت�شمل ف��وائ��د التمارين الهوائية يف الدم ،مع احلفاظ على وزن اجل�سم حتت
ال�سيطرة .تابعي امل��زي��د� :أهمية متارين
للن�ساء العديد من اجلوانب:
املقاومة للن�ساء
 .1حت �� �س�ين � �ص �ح��ة ال �ق �ل��ب والأوع � �ي� ��ة
 .4تقليل �أعرا�ض الربو
الدموية
ي��و� �ص��ى مب �م��ار� �س��ة ال �ت �م��اري��ن الهوائية مي �ك��ن �أن ت �� �س��اع��د ال �ت �م��اري��ن الهوائية
الأ�شخا�ص امل�صابني ب��أم��را���ض القلب �أو الأ��ش�خ��ا���ص امل�صابني ب��ال��رب��و على تقليل
املعر�ضني خلطر الإ�صابة بها .وذلك لأ َّن تواتر و�شدّة نوبات الربو .ال ي��زال يتعني
التمارين الريا�ضية تقوي القلب وت�ساعده عليك التحدّث مع طبيبك قبل البدء يف
ممار�سة روتينية جديدة �إذا كنت تعانني
على �ضخ الدم بكفاءة �أكرب.
من الربو.
 .2خف�ض �ضغط الدم
ميكن �أن ت�ساعد متارين القلب والأوعية  .5تقليل الآالم املزمنة
الدموية �أي�ضاً على خف�ض �ضغط الدم� ،إذا كنت تعانني من �آالم الظهر املزمنة ،ف�إ َّن
واحل� �ف ��اظ ع �ل��ى ال �� �ش��راي�ي�ن ن�ظ�ي�ف��ة عن متارين القلب والأوعية الدموية  -خا�صة
طريق رفع كولي�سرتول الربوتني الدهني الأن�شطة منخف�ضة الت�أثري ،مثل ال�سباحة
ع��ايل الكثافة "اجليد"  HDLوخف�ض �أو ال �ت �م��اري��ن ال��ري��ا� �ض �ي��ة امل��ائ �ي��ة  -قد

�آثار خطرية على ال�ساقني
ب�سبب اجللو�س
ي���ش�ك��ل اجل �ل��و���س م �ط��و ًال دون حركة
خطراً �صحياً.
وي �ق��ول ال�بروف �ي �� �س��ور م ��ارك وايتلي،
ا��س�ت���ش��اري ج��راح��ة الأوردة ال��رائ��د يف
اململكة املتحدة� ،إن احلياة غري الن�شطة
مي �ك��ن �أن ت �� �ض��ر ب �� �ص �ح��ة الأوردة يف
الأرج� � ��ل� ،إذ ي�ق�ل��ل اجل �ل��و���س الطويل
ح��رك��ة ع �� �ض�لات ال �� �س��اق�ين ،م ��ا ي�ضر
بتدفق الدم يف الأوردة.
وي�ضيف وايتلي "عندما يتباط�أ الدم يف
�أوردة ال�ساقني ،ي�صبح حم�ضياً �أكرث،
وميكن �أن يتجلط ب�سهولة .كما ميكن
للحمو�ضة املتزايدة يف الأوردة �أن ت�سبب
التهابات و�آالم يف �أ�سفل ال�ساقني"
وقد ت�سبب اللتهابات عالمات حمراء
وحكة  ،يطلق عليه الأكزميا الوريدية.
و�إذا حتول لون اجللد �إىل البني ،فهذا
يعني الإ�صابة بحالة هيمو�سيديرين.

من �أجل نوم هانئ ليال� ..سبع خطوات
ب�سيطة لتحقيق "التحكم يف املنبهات"

�أم� � ��ا ع �ن��دم��ا ي �� �ص �ب��ح ال �ن �� �س �ي��ج �صلبا
ومتقل�صا ،فهذا يعني الإ�صابة بت�صلب
اجللد ال�شحمي  .ي�ؤدي اخلمول �أحياناً
�إىل جلطات دموية يف �أوردة ال�ساقني،
وت���ش�م��ل �أع��را� �ض �ه��ا �إح���س��ا��س��ا م�شابها
للت�شنج� ،أو بالدفء يف املنطقة امل�صابة.
وح���س��ب واي �ت �ل��ي ،ف � ��إن ج�ل�ط��ات �أوردة
ال�ساقني العميقة ميكن �أن ت ��ؤدي �إىل
م�ضاعفات �أك�ثر خطورة �إذا مل تعالج،
مثل الإ�صابة باالن�صمام الرئوي ،حيث
تتفكك اجللطة ال��دم��وي��ة ،وتنتقل يف
الدم الوريدي لت�ستقر يف الرئتني.

ت�ساعدك على ا�ستعادة وظائف الع�ضالت تزيد التمارين الهوائية املنتظمة واملعتدلة
من بع�ض الأج�سام امل�ضادّة يف الدم ت�سمى
والقدرة على التحمل.
الغلوبولني املناعي ،ما ي�ساعد على تقوية
جهاز املناعة.
 .6فقدان الوزن
ي�شكل النظام الغذائي والتمارين الريا�ضية
حت�سن عمل الدماغ
الأ� �س��ا���س ل�ف�ق��دان ال ��وزن .لكن التمارين ّ .9
الهوائية وح��ده��ا ق��د متتلك ال�ق��درة على ي �ب ��د�أ ال ��دم ��اغ يف ف �ق ��دان الأن �� �س �ج��ة بعد
م�ساعدتك على �إنقا�ص ال��وزن واحلفاظ ب�ل��وغ �سن ال�ث�لاث�ين .حل�سن احل��ظ ،ف�إ َّن
عليه .اع�ت�م��ادًا على وزن��ك و�سرعتك ،قد التمارين الهوائية قد تبطئ هذه اخل�سارة
وحت�سن الأداء املعريف.
حتتاجني �إىل امل�شي �أو الرك�ض مل�سافة ت�صل
ّ
�إىل � 4أميال حلرق � 400إىل � 600سعرة
حرارية .ميكن �أن ي��ؤدي خف�ض ال�سعرات  .10حت�سني املزاج
احلرارية بالإ�ضافة �إىل التمارين الهوائية ت �ف �ي��د مم ��ار� �س ��ة ال��ري��ا� �ض��ة ب��ان �ت �ظ��ام يف
�إىل ت�ق�ل�ي��ل م� �ق ��دار ال �ت �م��اري��ن الالزمة حت�سني امل��زاج� ،إذ حتفز اجل�سم على �إفراز
ال �ه��رم��ون��ات امل �ه��دئ��ة وامل� ��� �ض ��ادّة للتوتر
لفقدان نف�س القدر من الوزن.
واالكتئاب.
 .7امل�ساعدة على النوم
�إذا كنت تواجهني �صعوبة يف النوم لي ً
ال .11 ،التقليل من خماطر ال�سقوط
فحاويل ممار�سة متارين القلب والأوعية واح��د من كل ثالثة �أ�شخا�ص ممن تزيد
ال��دم��وي��ة �أث �ن��اء ��س��اع��ات اال��س�ت�ي�ق��اظ ،لأ َّن �أعمارهم عن  65عامًا ي�سقطون كل عام.
ممار�سة الريا�ضة يف وقت قريب جدًا من مي�ك��ن �أن ي � ��ؤدي ال���س�ق��وط �إىل ك���س��ور يف
وقت النوم قد جتعل النوم �أكرث �صعوبة .العظام ،ورمبا ي�ؤدي �إىل �إ�صابات �أو �إعاقات
مدى احلياة .قد ي�ساعد التمرين يف تقليل
خماطر ال�سقوط.
 .8تقوية جهاز املناعة

ق��ررت مهند�سة �أمريكية ا�ستعادة
ذك � ��ري � ��ات ال � �ه� ��وات� ��ف الأر�� �ض� �ي ��ة
ال�ك�لا��س�ي�ك�ي��ة ال �ت��ي حت �ت��وي على
ق��ر���ص ل�ط�ل��ب الأرق� � � ��ام ،وقامت
ب �ت �� �ص �م �ي��م �أول ه ��ات ��ف حممول
بقر�ص د ّوار يف العامل.
وعلى ال��رغ��م م��ن التطور الكبري
يف عامل الهواتف املحمولة الذكية
ال�ت��ي تعمل باللم�س م��ع القدرة
على حتميل وتنزيل كميات هائلة
من البيانات يف �أجزاء من الثانية،
�أرادت جو�ستني ه��اوب��ت ت�صميم
ه ��ات ��ف حم �م ��ول ل�ن�ف���س�ه��ا ب ��دون
�شا�شات تعمل باللم�س �أو كامريات
�أو ��ش��رائ��ح ف��اخ��رة �أو ح�ت��ى �أزرار
لطلب الأرقام.
وي�أتي هاتف Macgyverian
بتن�سيق �سهل ن�سبياً ،م��ع �شا�شة
ح�بر �إل �ك�ترون �ي��ة ،وه��وائ��ي قابل
ل�ل�ت�ع��دي��ل ،والأه � ��م م��ن ذل ��ك �أنه
يحتوي على قر�ص دوار.
وت � �ق� ��ول ه� ��اوب� ��ت "�أردت �شي ًئا
��ش�خ���ص� ًي��ا وم �ل �م��و�� ً�س��ا مت ��ا ًم ��ا مع
�إعطائي � ً
أي�ضا ع��ذر لعدم �إر�سال
ال��ر��س��ائ��ل ال�ن���ص�ي��ة ،و�إظ� �ه ��ار �أنه
من املمكن �أن يكون لديك هاتف
�صالح لال�ستخدام مت��ا ًم��ا بعيدًا
عن امتالك �شا�شة تعمل باللم�س،
والذي قد يكون �أكرث فاعلية من
بع�ض النواحي".

حيلة جهنمية لتلقي
لقاح كورونا
حاول �إيطايل خم�سيني من منطقة بيمونتي� ،سعى للح�صول على ال�شهادة
ال�صحية دون �أن ينجح ،تلقي اللقاح على طرف ا�صطناعي كما روى اجلمعة
رئي�س هذه املنطقة الواقعة يف �شمال غرب البالد.
وقال �ألربتو ت�شرييو على �صفحته على في�سبوك ان "هذه الق�ضية �سخيفة
لو مل تكن خطوة غري مقبولة يف غاية اخلطورة �أم��ام الت�ضحيات التي
يفر�ضها الوباء على جمتمعنا ب�أ�سره من ناحية الوفيات وكلفته االجتماعية
واالقت�صادية".
وتقدم الرجل م�ساء �أول �أول �أم�س اخلمي�س �إىل مركز التلقيح يف بييال يف
بيمونتي (�شمال غرب).
وكان الطرف اال�صطناعي عايل اجلودة ،لكن لونه وملم�سه �أثارا على الفور
�شكوك املمر�ضة املكلفة تلقيحه والتي طلبت منه خلع قمي�صه واكت�شفت
احليلة.
ثم طلب الرجل من املمر�ضة �أن تدعي وك�أنها مل تالحظ �شي ًئا فرف�ضت،
مو�ضحا �أن الرجل "�سيمثل �أمام
كما ق��ال رئي�س بيمونتي على موقعه،
ً
الق�ضاء ملا �أقدم عليه".
وكما ال��دول الأوروب�ي��ة الأخ��رى املجاورة لها ،تواجه �إيطاليا حال ًيا عودة
ظهور الوباء (مت ت�سجيل ما يقارب  17000حالة جديدة يف غ�ضون 24
�ساعة اخلمي�س) .يف ه��ذه املرحلة ،مت حت�صني ما يقارب  85باملئة ممن
تزيد �أعمارهم عن  12عامًا ب�شكل كامل.
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وزير اخلارجية النيجريي :الوقت منا�سب للدعوة �إىل اال�ستثمار يف نيجرييا

وقال الوزير �أونياماُ " :تعد نيجرييا واحدة من �أ�سرع دول
•• دبي �إك�سبو – الفجر
العامل منوا من حيث عدد ال�سكان .فبحلول عام ،2050
ر�سالة �إك�سبو – حممد جاهني
�ستكون ثالث �أك�بر دول��ة يف العامل ،ولذلك الآن هو الوقت
حممد معني الدين
املنا�سب لأي م�ستثمر لال�ستثمار يف نيجرييا لال�ستفادة من
�أكد وزير اخلارجية النيجريي جيفري �أونياماعلى �أهمية �إمكانات ه��ذا البلد الكبري .وع�لاوة على ذل��ك� ،سيمنحكم
م�شاركة نيجرييا يف �إك�سبو  2020دب��ي� ،أول ح��دث دويل اال� �س �ت �ث �م��ار يف ن�ي�ج�يري��ا ال �ف��ر� �ص��ة ل�ل�ت��وا��ص��ل م��ع ال ��دول
يقام يف منطقة ال�شرق الأو� �س��ط و�أفريقيا وج�ن��وب �آ�سيا ،الأفريقية الأخرى".
والذي ميثل فر�صة لعر�ض �إمكانات الأعمال واال�ستثمار يف و�أ��ض��اف" :من املهم �أن ُنظهر ت�ضامننا مع دول��ة الإمارات
الدولة للعامل.
العربية املتحدة .كما �أن م�شاركتنا يف �إك�سبو  2020دبي هي

�أي�ضا فر�صة لعر�ض ثقافتنا ،و�إمكانات الأعمال يف نيجرييا.
ويج�سد �إك�سبو  2020املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل ،لذلك
ف�ه��و مي�ث��ل من�صة لإع�ل�ام ال�ن��ا���س ع��ن ح��ا��ض��رن��ا ووجهتنا
امل�ستقبلية".
وكان جيفري �أونياما يتحدث خالل جولة يف جناح نيجرييا،
مع فخامة الرئي�س النيجريي حممد بخاري ،رفقة معايل
ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان ،وزير الت�سامح والتعاي�ش
الإماراتي واملفو�ض العام لإك�سبو  2020دبي ،ومعايل رمي
الها�شمي ،وزي��رة ال��دول��ة ل���ش��ؤون ال�ت�ع��اون ال ��دويل ،املدير

العام لإك�سبو  2020دب��ي� ،أثناء احتفاالت اليوم الوطني
لنيجرييا يف �إك�سبو .2020
و�أ�شار جيفري �أونياما �إىل �أن اتفاقية منطقة التجارة احلرة
القارية الأفريقية ق��د �شكلت �أك�بر منطقة جت��ارة ح��رة يف
العامل ،قيا�سا بعدد الدول امل�شاركة .وتربط االتفاقية بني
 1.3مليار �شخ�ص يف  55دولة ،مع �إجمايل ناجت حملي
بقيمة  3.4تريليون دوالر �أمريكي .وقال جيفري �أونياما:
"�إن امل�شاركة يف �إك�سبو  2020تتيح الفر�صة للعامل ملعرفة
املزيد عن �أفريقيا ،والتعرف على �إمكاناتها" .ويقع جناح

ن�ي�ج�يري��ا يف �إك���س�ب��و  2020يف منطقة ال �ف��ر���ص .وحتت
�شعار "ارتفاع القيمة" ،يلقي اجلناح ال�ضوء على القطاعات
الإبداعية والتقنية التي تقود ال�شباب وم�ستقبل البالد ،كما
وي�سلط ال�ضوء على فر�ص اال�ستثمار يف قطاعات رئي�سية
مثل الزراعة ،والت�صنيع ،والتقنية ،وال�صناعات الإبداعية.
وقد احتفلت نيجرييا بيومها الوطني يف �إك�سبو  2020يف
�ساحة الو�صل عرب عرو�ض من الفرقة الوطنية النيجريية،
ومغنية الأف��روب��وب وكاتبة الأغ��اين احل��ائ��زة على جوائز
تيني.

من�صات املحتوى الرقمي تبنّت  9مواهب متميزة من بني  100منت�سب للربنامج �شاركوا من  18دولة عربية

جناح ال�شباب يف �إك�سبو ي�ست�ضيف ملتقى �أع�ضاء برنامج «بودكا�ست ال�شباب العربي» ويحتفي مب�شاريعهم
• �شما املزروعي :االقت�صاد الرقمي واملعريف والإبداعي هو اقت�صاد امل�ستقبل مبا فيه من فر�ص جديدة واعدة ملن ميتلك املهارات ويتقنها
• �سعيد النظري :عملنا مع �شركائنا على حتويل �شغف ال�شباب �إىل م�شاريع ريادية و�سنوا�صل العمل مع املتميزين لتعزيز ا�ستدامتها ومنوها
•• دبي-الفجر:

ا�ست�ضاف جناح ال�شباب على �أر���ض �إك�سبو  2020دبي،
فعاليات ملتقى "الربنامج التدريبي لبودكا�ست ال�شباب
العربي" ال��ذي نظمه مركز ال�شباب العربي بال�شراكة مع
�أبرز امل�ؤ�س�سات العربية والدولية املتخ�ص�صة ب�إنتاج املحتوى
ال�صوتي ،لتمكني ال�شباب ب�أحدث تقنيات ومهارات �صناعة
حمتوى البودكا�ست الإب��داع��ي ،ولتعزيز م�ساهماتهم يف
�إث ��راء املحتوى العربي ال�ه��ادف ملئات ماليني امل�ستمعني،
و�إي�صال �أ��ص��وات ال�شباب املبدعني و�أفكارهم املبتكرة من
خالل البودكا�ست.
وق��دم املتناف�سون  20م�شروعاً �إب��داع�ي�اً ت�أهلوا للمرحلة
النهائية م��ن �أ��ص��ل  100م�شروع م�شارك حيث عر�ضوا
ملخ�صات م�شاريعهم �أمام جلنة تقييم �ضمت ممثلني عن
�أك��ادمي�ي��ة �سكاي ن�ي��وز عربية ومن�صة �أن�غ��ام��ي ،ومن�صات
حم �ت��واي��ز ،وم���س�ت��دف��ر ،وف�ي�ل���س��وف ،واجل �م �ه��ور ،و�صوت،
وكريننج كلت�شرز ،ومن�صة الراوي للكتب الرقمية.
وف ��از ب��اخ�ت�ي��ار جل�ن��ة ال�ت�ح�ك�ي��م ال �ت��ي ��ض�م��ت مم�ث�ل�ين عن
امل�ؤ�س�سات ال�شريكة يف ال�برن��ام��ج ت�سع م�شاركات �شبابية
عربية مميزة ،والذين �ستحظى م�شاريعهم املبتكرة بدعم
ورعاية من من�صات �أنغامي وحمتوايز و�ستوديو اجلمهور،
لتحويلها �إىل م�شاريع ريادية فاعلة وم�ستدامة من خالل
توفري البنية التحتية والتدريب وال��دع��م الفني املطلوب
لتعزيز انت�شارها.
وقالت معايل �شما املزروعي ،وزيرة الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب
نائب رئي�س مركز ال�شباب ال�ع��رب��ي" :االقت�صاد الرقمي
واملعريف والإبداعي هو اقت�صاد امل�ستقبل مبا فيه من فر�ص
ج��دي��دة واع ��دة مل��ن ميتلك امل �ه��ارات ويتقنها .وم��ن خالل
الربامج واملبادرات التخ�ص�صية التي تط ّور قدرات ال�شباب
ومت ّكنهم من مهارات مثل �صناعة املحتوى الرقمي ،ميكن
تطويع هذا االقت�صاد ل�صالح اقت�صاداتنا و�شبابنا ،وميكننا
اال�ستثمار يف �أمناطه اجلديدة".
وه ّن�أت معايل �شما املزروعي �أع�ضاء الن�سخة الت�أ�سي�سية من
الربنامج التدريبي لبودكا�ست ال�شباب العربي ب�إجنازهم
م��ؤك��د ًة �أن ما مييز البودكا�ست يف ع��امل املحتوى الرقمي
الهائل اليوم هو �أن��ه و�سيط مبا�شر يخاطب فكر امل�ستمع
وع�ق�ل��ه ،ويعتمد يف جن��اح��ه ع�ل��ى امل�ح�ت��وى ال �ق��وي ،املبني
على املعرفة وامل�صداقية والتنوع وال�شمول واالنفتاح على
خمتلف الآراء يف ال �ط��رح .وه ��ذا يجعله ،م �ن�براً لل�شباب
ال�ع��رب��ي لإي �� �ص��ال ��ص��وت��ه وال�ت�ع�ب�ير ع��ن نف�سه م��ن جهة،
وحتقيق دخل وم�سرية مهنية من جهة ثانية.

وقالت معاليها خالل كلمة لها يف جناح ال�شباب�":إن �أحد
�أب��رز م�ؤ�شرات النجاح كان هو ما �صنعه �أع�ضاء الربنامج
الــ� 100شاب و�شابة من  18دول��ة عربية ،ال��ذي ينتجون
اليوم حمتوى عربي �شبابي خال�ص يف الوقت الذي يعاين
ف�ي��ه ال �ع��امل ال�ع��رب��ي م��ن ف�ج��وة عميقة يف �إن �ت��اج املحتوى
العربي الرقمي ،وال يعك�س املحتوى احلايل حجم وتطلعات
امل�ستخدمني باللغة العربية .ه��ذا الإن �ت��اج ال��ذي يتحدث
ب���ص��وت ه��و مب�ث��اب��ة ب�صمة �سي�ستفيد منها ال���ش�ب��اب على
خمتلف املن�صات".
و�أكدت معاليها على �أهمية دعم خمتلف القنوات ال�شبابية
املتميزة ،و��ش�ك��رت ك��اف��ة امل�ؤ�س�سات واملن�صات ال�ت��ي دعمت
ال�برن��ام��ج ال�ت��دري�ب��ي لبودكا�ست ال�شباب ال�ع��رب��ي من ّوهة
بالتعاون امل�شرتك لتمكني ال�شباب العربي.
ب ��دوره ق��ال ��س�ع��ادة �سعيد ال �ن �ظ��ري ،م��دي��ر ع��ام امل�ؤ�س�سة
االحت��ادي��ة لل�شباب ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي لال�سرتاتيجية
مبركز ال�شباب العربي�" :إقبال نخبة من املبدعني ال�شباب
ع�ل��ى االل�ت�ح��اق ب��ال��دورة الأوىل م��ن ال�برن��ام��ج التدريبي

لبودكا�ست ال�شباب ال�ع��رب��ي م��ن  18دول��ة عربية ت�أكيد
جديد على �أهمية هذا التوجه لتمكني ال�شباب يف �أوطانهم
وم�ؤ�شر على الطلب على ه��ذا النوع من امل�ه��ارات لل�شباب
العربي الذي يتطلع �إىل �إجناز حمتوى �إبداعي متقدم".
و�أ�ضاف النظري�" :أع�ضاء الربنامج تعلموا مبادئ ومهارات
البودكا�ست الناجح ،و�آل�ي��ات ت�أ�سي�س �ستوديو ت�سجيل يف
املنزل ،وفنون التعليق ال�صوتي ،كما ق�دّم الربنامج �أي�ضاً
فر�صة ح�صرية للموهوبني ال�شباب لتع ّلم ا�سرتاتيجيات
�إعداد خطة العمل ،وتطوير الإنتاج التقني ،وو�ضع خطط
ال�ن���ش��ر وال�ت���س��وي��ق ل�ل�م�ح�ت��وى ال ��ذي ي�ق��دم��ون��ه لتحويل
�أفكارهم �إىل م�شاريع ريادية".
و�أ� �ش ��اد ال �ن �ظ��ري ب �ت �ع��اون ال���ش��رك��اء م��ع ال�برن��ام��ج الذين
�ساهموا يف متكني امل��واه��ب العربية ال�شابة م��ن مهارات
تخ�ص�صية يف جمال �صناعة املحتوى الإب��داع��ي ،و�أ�ضاف:
عملنا مع �شركائنا على حتويل �شغف ال�شباب �إىل م�شاريع
ريادية و�سنوا�صل العمل مع املتميزين لتعزيز ا�ستدامتها
ومنوها".

ويدعم الربنامج التخ�ص�صي النوعي من مركز ال�شباب
العربي متكني امل��واه��ب العربية ال�شابة يف جم��ال �صناعة
البودكا�ست ،التي ت�شهد �صعوداً م�ستمراً وت�ضاعف �أعداد
من�صاتها عاملياً ب�سرعة هائلة ،حيث ي�شري تقرير "بودكا�ست
�إن�سايت�س" ل �ع��ام � 2021إىل وج ��ود �أك�ث�ر م��ن مليوين
بودكا�ست ن�شط يف ال �ع��امل ،و�أك�ث�ر م��ن  48مليون حلقة
بودكا�ست يف الف�ضاء الرقمي.
ور ّكز الربنامج الذي انطلق هذا العام مب�شاركة � 100شاب
و�شابة من  18دولة عربية على �أربعة حماور هي الدورات
التدريبية التخ�ص�صية ،واال�ست�شارات مع خرباء املحتوى،
ولقاءات مع خمت�صي البودكا�ست ،و�صو ًال �إىل دعم املواهب
املتميزة.
وركزت امل�شاريع الت�سعة الفائزة بفر�صة الدعم من الربنامج
ومن�صة �أنغامي على مو�ضوعات التمكني ،وعر�ض التجارب،
وال�سرد الق�ص�صي حيث عر�ضت امل�شاريع ق�ضايا تهم ال�شباب
العربي ،و�سلطت ال�ضوء على جتارب �شبابية ثرية.
وقال �إيلي �أبو �صالح ،نائب املدير التنفيذي ملن�صة �أنغامي:،

عملنا منذ اليوم الأول مع مركز ال�شباب العربي على دعم
الـ 100م�شارك يف ه��ذا الربنامج بكافة ال�ط��رق املتاحة،
ور�ؤية ال�شباب يعر�ضون �أفكارهم ب�شغف كانت الوقود الذي
دعمنا للوقوف معهم ودع��م م�شاريعهم وخلق �أك�بر عدد
ممكن م��ن الفر�ص ل�ه��م ،وه��ذا م��ا نعمل عليه يف �أنغامي
ب�شكل م�ستمر للدعم وامل�ساعدة بتطوير املحتوى العربي
اخلا�ص بالتدوين ال�صوتي.
بدوره قال خالد القنيعة ،امل�ؤ�س�س واملدير التنفيذي ملن�صة
حم�ت��واي��ز :،نعمل يف حم�ت��واي��ز وم�ن��ذ يومنا الأول م��ن 3
�سنوات على ه��دف اال��س�ت��دام��ة ،وه��ذا م��ا نن�صح ب��ه �صناع
املحتوى ال�شباب ،فامل�شوار طويل جدًا ملن يريد العمل على
حمتوى م�ستدام ،ونحن على �أمت اال�ستعداد لتقدمي الدعم
ال�لازم لل�شباب العربي للتميز يف هذا املجال بالتعاون مع
مركز ال�شباب العربي.
ك�م��ا ق��ال ع�ل��ي ي��ا��س�ين ،امل��ؤ��س����س ال���ش��ري��ك ملن�صة �ستوديو
اجل �م �ه��ور :،ه��دف�ن��ا ك��ان وال زال ت�ق��دمي حم�ت��وى ريا�ضي
خمتلف ومميز للجمهور ،و�سنعمل على هذا الهدف مع �أي
�شاب عربي ي�ضع التميز والنجاح هد ًفا له يف عامل �صناعة
التدوين ال�صوتي.
و�شارك يف الدورة الأوىل من الربنامج التدريبي لبودكا�ست
ال�شباب العربي مواهب �شبابية من دولة الإمارات واململكة
العربية ال�سعودية ،والبحرين ،و�سلطنة ُع�م��ان ،وم�صر،
واملغرب ،واجلزائر ،وتون�س ،وموريتانيا ،وال�صومال ،وجزر
ال�ق�م��ر ،ول�ب�ن��ان ،والأردن ،وال �� �س��ودان ،وال �ع��راق ،و�سوريا،
واليمن ،وفل�سطني.
وحظي املت�أهلون للمرحلة الثانية من الربنامج ب�ساعات
ق ّيمة من اال�ست�شارات الفردية مع خرباء �صناعة حمتوى
البودكا�ست حول كيفية �إعداد خطة العمل ،وتطوير الإنتاج
التقني ،وو�ضع خطة الن�شر والت�سويق ،وذلك بعد �إجناز كل
منت�سبي الربنامج يف مرحلته الأوىل ور�ش �إنتاج البودكا�ست
الناجح ،وت�أ�سي�س �ستوديو ت�سجيل يف املنزل ،وفنون التعليق
ال�صوتي ،و�إعداد حلقة بودكا�ست.
وع � � ّرف ال�برن��ام��ج امل��واه��ب ال���ش�ب��اب�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة يف جمال
البودكا�ست على خرباء يف �صناعة املحتوى و�إدارة من�صاته،
م��ا م� ّك�ن�ه��م م��ن اك�ت���س��اب م �ه��ارات ج��دي��دة واالط�ل��اع على
خربات عملية يف جمال اختيار املحتوى املنا�سب والأدوات
الأف�ضل لتقدميه للجمهور.
كما د ّرب الربنامج امل��واه��ب العربية ال�شابة على مهارات
ت�أ�سي�س من�صات بودكا�ست خا�صة بهم ،و�إجناز البودكا�ست
وامل��دون��ات ال�صوتية ،و�إن �ت��اج املحتوى لتقدميه بال�صيغة
النهائية االحرتافية للم�ستمعني واملتلقني.

يقدم عر�ض جوقة �إك�سبو العاملية بقيادة ديفيد برويف
اجلناح الأيرلندي يف �إك�سبو  2020دبي ّ
• �سيجمع قائد الأورك�سرتا الأيرلندي ديفيد برويف دول العامل يف �إك�سبو  2020دبي �ضمن جوقة يوم  9دي�سمرب يف حديقة اليوبيل

• ع�شاق املو�سيقى من جميع اجلن�سيات والأعمار وم�ستويات اخلربة واملهارة معًا يف �أم�سية خا�صة من الأغاين واملو�سيقى يتجاوز عدد الدول امل�شاركة فيها الرقم القيا�سي العاملي
•• دبي -الفجر

ب��ادر اجلناح الأيرلندي يف �إك�سبو 2020
دب��ي بتقدمي ج��وق��ة �إك�سبو العاملية ،وهي
جوقة مميزة حتتفي باملو�سيقى الأيرلندية
ب �ق �ي��ادة ق��ائ��د الأورك � �� � �س �ت�را الأي ��رل �ن ��دي
ديفيد برويف .وتقدم جوقة �إك�سبو العاملية
عرو�ضها يف  9دي�سمرب يف مت��ام ال�ساعة
 7.30م �� �س��ا ًء ع�ل��ى م���س��رح ال�ي��وب�ي��ل يف
�إك���س�ب��و  2020دب ��ي ،وت��دع��و اجل�م�ي��ع يف
دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة لي�شهدوا
امل �ح��اول��ة ال��راق �ي��ة جل �م��ع �أك �ب�ر ع ��دد من
اجلن�سيات يف الإك�سبو للم�شاركة يف جوقة
واحدة واال�ستمتاع ب�أم�سية رائعة.
وجت��� ّ�س��د ج��وق��ة �إك���س�ب��و ال�ع��امل�ي��ة مو�ضوع
اجل� �ن ��اح الأي ��رل� �ن ��دي امل �ت �م � ّث��ل يف "و�ضع
الإب��داع يف �صميم التجربة الب�شرية''� ،إذ
جتمع اجل��وق��ة جميع ال ��دول امل���ش��ارك��ة يف

�إك���س�ب��و  2020دب ��ي يف م���س�ع��ى جماعي
ل�ل�ت�ع��اون وال �غ �ن��اء و�إط �ل��اق ال �ع �ن��ان لقوة
الأغنية .و�سيقود احلفل املو�سيقي اخلا�ص
ق��ائ��د الأورك� ��� �س�ت�را دي �ف �ي��د ب � ��رويف ،الذي
�سيوجه امل�شاركني لأداء جمموعة خمتارة
ّ
بعناية من الأغ��اين الأيرلندية والدولية
ن�سقها
امل�ع��روف��ة على نطاق وا��س��ع ،وال�ت��ي ّ
ديفيد خ�صي�صً ا ل�ه��ذه الفعالية .و�سوف
تتحد دول العامل على م�سرح واح��د لأداء
�سيمفونية م�ث��ال�ي��ة مب��ا ي�ع�ك����س مو�ضوع
الإك�سبو ال�شامل وه��و توحيد ال�ع��امل من
خ�لال ال�ت�ج��ارب امل���ش�ترك��ة .ولي�س ديفيد
ب � ��رويف ب��دخ �ي��ل ع �ل��ى م �� �ش �ه��د املو�سيقى
الأي��رل�ن��دي��ة حيث �سبق لأورك���س�ترا هيئة
الإذاع��ة الوطنية الأيرلندية (� )RTEأن املتحدة وكندا وال�صني .وقد �سبق �أن تعاون
ا�ستعانت مبهاراته وخ�برات��ه .كذلك� ،أدى مع عدد من املواهب الالمعة مثل فرقة يو
دي�ف�ي��د خ�ل�ال م�سريته املهنية �أع �م��ا ًال يف تو ،وكري�ستي مور ،و�سيناد �أوكونور ،وجون
جميع �أن�ح��اء �أوروب ��ا و�إفريقيا والواليات ل� ��ورد (م ��ن ف��رق��ة دي ��ب ب�ي�رب ��ل) ،ودي ��وك

�سبي�شال ،وف��رق��ة �سلتيك ث��ان��در ،وناثان
ك��ارت��ر ،ودان�ي�ي��ل �أودون �ي��ل ،و�إمي�ي�ل��دا ماي،
وجاك �إل ،وفيل كولرت وفرقة كورونا�س.
و ُت �ع � ّد م�ه�ن��ة دي�ف�ي��د امل�ت��أل�ق��ة ��ش�ه��ادة على
م�ه��ارات��ه ال�ت��ي ال ُت�ضاهى ب��اع�ت�ب��اره قائد
اجلوقة على امل�سرح العاملي .وتقدّم جوقة
�إك�سبو العاملية فر�صة فريدة لديفيد ل�صنع
حت�ف��ة فنية غ�ير ع��ادي��ة .و��س�ي�ق��ود ديفيد
املغنني لأداء جمموعة من الأغاين ال�شعبية
مثل املقطوعة الأي��رل�ن��دي��ة ال�شهرية "يو
رايز مي �أب" والتي �ستكون حمور العر�ض.
وت �ع � ّد ه ��ذه الأغ �ن �ي��ة امل �ح �ب��وب��ة م��ن �أكرث
الأحل ��ان املو�سيقية ت�ن��زي� ً
لا على م�ستوى
ال�ع��امل وه��ي ت�ت��واف��ر بع�شرات ال�ل�غ��ات ،ما
يجعلها الأغ�ن�ي��ة امل�ث��ال�ي��ة ل�ت��ؤدي�ه��ا جوقة
�إك�سبو العاملية .وت�شمل الأغاين الإ�ضافية
�أغنية "ون" لفرقة يو تو و"�سينغ �إت باك"
لفرقة مولوكو اللتني �سيتم �أدا�ؤه�م��ا م ًعا

لالرتقاء بقوة املو�سيقى.
و�ستت�ألف جوقة �إك�سبو العاملية من ثالثة
�أق �� �س��ام م��دع��وم��ة ب�ع��ازف�ين م�ن�ف��ردي��ن من
قاعة احل�ف�لات الوطنية يف �أي��رل�ن��دا مبن
ف �ي �ه��م دان � ��ا م��ا� �س�ت�رز و�إي � � ��ارال ليونايرد
وجريي في�ش وتولو ماكاي .ويتم ّيز ه�ؤالء
ال�ع��ازف��ون امل�ن�ف��ردون بخلفيات مو�سيقية
متنوعة ،كل منها ي�ضفي �صو ًتا فريدًا على
العر�ض املو�سيقي الكامل ال��ذي �سيخطف
�أن�ظ��ار املتفرجني .ويت�ألف الق�سم الثاين
م��ن ج��وق��ة م �ك � ّون��ة م��ن  120ف � ��ردًا من
م�غ�ن�ي��ي ال� �ك ��ورال ذوي اخل�ب��رة الفردية
ال��ذي��ن �سيوجهون امل�شاركني ع�بر نغمات
و�أحلان كل �أغنية� .أما الق�سم الثالث ،فهو
مفتوحا �أمام
الأك�ب�ر يف اجل��وق��ة و�سيكون
ً
امل�شاركني م��ن جميع الأع�م��ار وم�ستويات
املهارة من عائلة �إك�سبو وجمتمع دبي ،حتى
�أولئك الذين لي�س لديهم خربة �سابقة يف

الغناء.
تقع املو�سيقى والإب��داع يف �صميم الثقافة
الأي��رل �ن��دي��ة ،ل��ذا حت�ظ��ى �أي��رل �ن��دا ب�شهرة
دول�ي��ة م��ن ناحية التميز املو�سيقي .لقد
ت��و��س�ع��ت امل��و��س�ي�ق��ى الأي��رل �ن��دي��ة ع�ل��ى مر
منتجا ثقاف ًيا خالدًا
الع�صور باعتبارها
ً

مي �ي��ز �أي��رل �ن��دا يف ج�م�ي��ع �أن� �ح ��اء العامل،
وجت� ��اوزت احل ��دود واك�ت���س�ب��ت ج�م�ه��و ًرا يف
بيئات اجتماعية وثقافية متنوعة .تعك�س
جوقة �إك�سبو العاملية التقاليد املو�سيقية
الأي��رل �ن��دي��ة وحت �ت �� �ض��ن ث �ق��اف��ات العامل
املتنوعة وجتمعها م ًعا يف وئام تام.
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�إك�سبو  2020دبي يحتفي ب�أ�صحاب الهمم
•• دبي-وام

اح�ت�ف��ى �إك���س�ب��و  2020دب ��ي ،ب�أ�صحاب
ال �ه �م��م �أول �أول �أم� �� ��س ب��ال �ت��زام��ن مع
ان�ع�ق��اد "اليوم ال ��دويل للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة" ،وذلك عرب فعاليات ومناق�شات
رئي�سة �أق�ي�م��ت يف ج�ن��اح ن�ي�ك��ز���س ،لبحث
ع��دد م��ن الق�ضايا مثل �ضمان الو�صول
ال �� �ش��ام��ل،وال �ت �ع �ل �ي��م ،وال �ع �م ��ل ال�ل�ائ ��ق،
واالبتكار والتقنية ،والريا�ضة للأ�شخا�ص
من �أ�صحاب الهمم.
� �ش��ارك ف��ى ال�ف�ع��ال�ي��ة م �ع��ايل ح���ص��ة بنت
عي�سى ب��و ح�م�ي��د وزي� ��رة تنمية املجتمع
املتخ�ص�صة حتت
حيث انطلقت الفعالية
ّ
عنوان "�صياغة م�ستقبل �شامل للجميع"،
بالتن�سيق مع وزارة تنمية املجتمع و�شهدت
امل �ح��ادث��ات م���ش��ارك��ة ق ��ادة م��ن احلكومات

وق �ط��اع الأع� �م ��ال وف �ن��ان��ون وريا�ضيون،
ب �ه��دف ت���س�ل�ي��ط ال �� �ض��وء ع �ل��ى �إجن � ��ازات
�أ� �ص �ح��اب��ال �ه �م��م ،و�إب � � ��راز �� ُ�س � ُب��ل التعاون
امل�شرتك بني الأف��راد واملنظمات لتحقيق
ال�شمولية.
وقالت معايل ح�صة بنت عي�سى بو حميد
وزي ��رة تنمية املجتمع م�ع��ايل ح�صة بنت
حميد �إن ه��ذه الفعالية متنحنا احلافز
وال��ر�ؤي��ة ال�ستك�شاف الفر�ص والتحديات
من �أج��ل ت�شكيل م�ستقبل دام��ج للجميع،
والتعريف باجلهود املت�سارعة التي يقوم
بها املجتمع ال��دويل نحو حتقيق �أهداف
ال �ت �ن �م �ي��ة امل �� �س �ت��دام��ة  ،2030وت �ب ��ادل
الأفكار التي من�ش�أنها حت�سني جودة حياة
الأ� �ش �خ��ا���ص ذوي الإع ��اق ��ة ع�ب�ر التعليم
الدامج ،والعمل الالئق ،و�سهولة الو�صول،
والتكنولوجيا املبتكرة ،واملجاالتالأخرى

الثقافية والريا�ضية والرتفيهية.
و�أكدت �أن جتربة دولة الإم��ارات الناجحة
يف دم��ج ومتكني وت�شغيل "ذوي الإعاقة"
ب ��أن��ة ا�ستثنائية ب�ك��ل امل�ق��اي�ي����س ،حتكمها
ال � �ق� ��وان �ي�ن وال� �ت� ��� �ش ��ري� �ع ��ات وامل � � �ب� � ��ادرات
وال �� �س �ي��ا� �س��ات ،ال �ت��ي ت�ت�ك��ام��ل م��ع �أف�ضل
املمار�سات العاملية ،وتجُ ّ�سد �أ�سمى الأعراف
والقيم الإن�سانية واالجتماعية املتوارثة
يف دول ��ة الإم� � ��ارات ،ه ��ذه ال��دول��ة الفتية
التي حتتفل ه��ذه الأي��ام بيومها الوطني
اخل �م �� �س�ين ،ال� ��ذي ي��و ّث��ق خ�م���س�ين عاماً
من العطاء املتوا�صل واال�ستثمار يف بناء
الإن �� �س��ان وال� �ق ��درات ،وي�ستقبل خم�سني
عاماً قادمة ب�إذن اهلل ،م�ؤكدة دور وحر�ص
ال �ق �ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة ع�ل��ى ت�ضمني خطتها
ال�ق��ادم��ة الحتياجات وت��وق�ع��ات وتطلعات
�أ� �ص �ح��اب ال �ه �م��م ك�م���ش��ارك�ين ف��اع �ل�ين يف

عملية البناء والتنمية امل�ستدامة.
م��ن ج��ان�ب�ه��ا ق��ال��ت دي�ن��ا � �س �ت��وري ،مديرة
�إدارة عمليات اال�ستدامة يف �إك�سبو 2020
دب��ي" :متا�شيا م��ع ال�شمولية باعتبارها
�إح��دى القيم الرئي�سية التي تقوم عليها
دول� ��ة الإم � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة ،ف�إن
فريق عمل �إك�سبو  2020متنوع و�شامل
وم�ك� ّر���س ملهمة ت�ق��دمي �إك�سبو ا�ستثنائي
للعامل �أجمع ،حيث �ساهم �أ�صحاب الهمم
بدور مهم يف املرحلة التح�ضريية النعقاد
�إك���س�ب��و و�أث �ن ��اء ان �ع �ق��اده ،وي�ف�خ��ر �إك�سبو
 2020دب��ي ،با�ست�ضافةهذه الفعالية
مبنا�سبة اليوم ال��دويل للأ�شخا�ص ذوي
الإع��اق��ة ،ويتطلع مل�شاركة خمرجاته مع
العامل".
و�شملت الفعالية متعددة املحاور حمادثات
�سريعة ،وحلقات نقا�شية ،تبادل خاللها

امل���ش��ارك��ون �أب��رز ق�ص�ص النجاح والتميز
وامل ��رت� �ك ��زة ع �ل��ى م� �ب ��د�أ ال �� �ش��راك��ة وعلى
النظم البيئية التي تعزز االبتكار وت�سهم
يف ت�سريع وت�ي�رة التغيري ال�ت��ي يديرها
�أ�صحاب الهمم ،لأجلهم ول�صالح غريهم
م��ن الأ� �ش �خ��ا���ص م��ن ذوي االحتياجات
امل�خ�ت�ل�ف��ة ،و ك�ي�ف�ي��ة �إن �� �ش��اء ع ��امل ي�سهل
ال��و��ص��ول �إل�ي��ه للأ�شخا�ص م��ن �أ�صحاب
ال�ه�م��م �إىل �سبل تنفيذ �أه� ��داف التنمية
امل�ستدامة.
وبالتزامن مع اليوم املخ�ص�ص لالحتفال
باليوم ال��دويل للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة،
قدمت �أكادميية املواهب للنجوم ال�صاعدة
«رايزنغ �ستارز» ،التي تتخذ من دبي مقرا
لها ،والتي ت�ساعد الأط�ف��ال من �أ�صحاب
الهمم على تطوير م�ه��ارات�ه��م،ع��ر��ض��ا يف
منتدى الفر�ص.
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حممد ال�شحي يغني يف �إك�سبو 2020
دبي �ضمن االحتفاالت بالعيد اخلم�سني

•• دبي  -الفجر

ا�ستهل الفنان الإماراتي حممد ال�شحي حفله الأول يف �إك�سبو  2020دبي
بتحية الدولة وقياداتها مبنا�سبة عيدها اخلم�سني ،وبد�أ ب�أغنية (والدنا
خليفة) و�سط بهجة اجلمهور يف م�سرح اليوبيل ال��ذي �أ��ض��اء بالبهجة
وباحل�ضور املميز من اجلمهور العري�ض.
وق��د �أط��رب ال�شحي احل�ضور ب�أغنيات �أخ��رى وطنية وعاطفية ،يف يوم
"جميل" ،كما و�صفه متحدثا خلدمة �إك�سبو الإخبارية.
وق��ال ال�شحي ب�سعادة يف �أول زي��ارة يقوم بها �إىل موقع �إك�سبو :2020
"هذه �أول مرة �أقف يف هذا املكان� .شعور مليء بالفرحة والفخر واالعتزاز
وقد �صار عندنا �صرح مثل هذا".
و�أ��ض��اف" :كلي فخر و�سعادة �أين �أق��ف يف مثل ه��ذا امل�ك��ان ،و�أغ�ن��ي يف يوم
جميل وهو اليوم الوطني .هذا �شيء قليل نقدمه لبالدنا".
وتفاعل اجلمهور الذي مل يقت�صر على املواطنني ،بل امتلأ املكان بعرب
و�أج��ان��ب رغ��م ع��دم فهمهم اللغة العربية ،مع �أغنيات ال�شحي يف �أم�سية
ا�ستثنائية بامل�سرح املفتوح .وحيا ال�شحي بالده يف عيدها اخلم�سني ،ومتنى
لها اخلري يف خم�سني عاما مقبلة.
وقال" :مرت خم�سون عاما من التميز والإجن��ازات والفخر ..ومهما قلت
فبالدي دائما رقم واحد يف كل �شيء .اهلل يحفظ الإمارات ،ويحفظ كل من
يعي�ش على �أر�ض الإمارات".
و�أ�ضاف خماطبا جمهوره الذي �سابقه يف ترديد كلمات �أغنيات يحفظها
عن ظهر قلب" :لكم كل احل��ب والتقدير و�إن �شاء اهلل �أك��ون عند ح�سن
ظنكم دائما".

املغني الباك�ستاين ال�شهري جاويد ب�شري
يقدم عر�ض ًا مو�سيقي ًا يف �إك�سبو 2020

النجوم ال�صاعدة تتلألأ يف حفل خا�ص لأ�صحاب الهمم ب�إك�سبو  2020دبي
•• دبي -الفجر

ق��دم ع��دد م��ن �أ� �ص �ح��اب ال�ه�م��م مواهب
مبهرة يف حفل خا�ص �أق��ام�ت��ه م�ؤ�س�سة
(النجوم ال�صاعدة) بجناح الفر�ص يف
�إك�سبو  2020دب��ي� ،ضمن االحتفاالت
ب��ال�ي��وم ال�ع��امل��ي لأ� �ص �ح��اب ال�ه�م��م الذي
ا�ست�ضافه احلدث الدويل و�سط ح�ضور
نوعي من الزوار وامل�شاركني باملنا�سبة.
وت�ألق الأبطال ال�صغار يف �أزياء احتفالية
تليق بيومهم يف قاعة منتدى الفر�ص،

فغنوا ورق�صوا وعزفوا و�أطربوا ح�ضورا
ت�ف��اع��ل معهم ب�شكل م��ذه��ل ع�ل��ى مدى
ن�ح��و ��س��اع��ة ق��دم��وا خ�لال�ه��ا مواهبهم،
وعربوا عن طموحهم و�أحالمهم.
وخ�لال احلفل ال��ذي ح�ضره ع��دد كبري
م��ن امل�ه�ت�م�ين� ،أب� ��دع ال���ص�غ�ير دي �ن��ال يف
الغناء باللغة الإجنليزية ،بينما رق�صت
�أني�شكا على �أن�غ��ام �أغنيات عاملية و�سط
بهجة كبرية من احل�ضور.
وت�ألقت "�شايان" ،ابنة التا�سعة ع�شرة ،يف
عزف الغيتار والغناء باللغة الإجنليزية،

قبل �أن ي�صعد �أح�م��د امل�لا �إىل امل�سرح،
ح �ي��ث ق� ��دم ال �� �ش��اب الإم � ��ارات � ��ي م ��ا مل
يتوقعه �أحد بفقرة كوميدية (�ستاند �أب
كوميدي)� ،أ�ضحكت احلا�ضرين ،و�أبرزت
ق ��درات ه��ذه ال�ف�ئ��ة ال�ت��ي مت�ل��ك الكثري
م��ن امل��واه��ب ،وال حت�ت��اج ��س��وى للرعاية
والدعم.
وقالت رحيمة �أم�ير علي ،التي �أ�شرفت
على �إن�شاء م�ؤ�س�سة (النجوم ال�صاعدة)،
ق�ب��ل ن�ح��و ع��ام�ي�ن ،وب��ات��ت ال �ي��وم تقدم
الدعم ملا بني  30و� 40أ��س��رة من �أ�سر

�أ�صحاب الهمم يف الدولة" :نحن عائلة
كبرية ..نقدم خدماتنا جماناً ،ونرحب
باجلميع يف �إط��ار م�ساعينا املتوافقة مع
م�ساعي الدولة لن�شر ثقافة الدمج".
و�أ� �ض ��اف ��ت�" :أ�شعر ب ��أن �ن��ا حمظوظون
ب�شكل كبري ملا تقدمه دولة الإمارات من
دع��م وم�ساندة مل �ب��ادرات جمتمعية مثل
مبادرتنا ،وملا يالقيه �أ�صحاب الهمم هنا
من رعاية واهتمام".
وتابعت رحيمة" :كل ما نحتاجه هو �أن
تتغيري املفاهيم ،و�أن يقبل النا�س هذه

الفئة .ول�ل�أم��ان��ة ،ف ��إن الإم ��ارات بلد يف
منتهى الت�سامح؛ رحبوا بنجومنا هنا وال
ي�سعنا �إال �أن ن�شكر الدولة على ذلك".
واخ�ت�ت�م��ت (ال�ن�ج��وم ال���ص��اع��دة) احلفل
بتقدمي �أغنية جماعية على امل�سرح ،ثم
قدموا التهنئة لدولة الإمارات يف عيدها
الوطني اخلم�سني .و�أكدت رحيمة �أمري
ع �ل��ي" :لقد ��ش�ع��ر جن��وم�ن��ا ب ��أن �ه��م من
امل���ش��اه�ير ه�ن��ا يف �إك���س�ب��و  2020دبي،
ال� �ي ��وم� � ..ش �ع��روا وك ��أن �ه��م جن ��وم بحق،
وهذا ما نبحث عنه لهم".

م�صمم بوابة اال�ستدامة يف �إك�سبو  2020دبي

املهند�س املعماري �آ�صف خان ،كان وراء ت�صميم البوابات املميزة العمالقة
•• دبي  -الفجر

�أقيم يف �إك�سبو  2020دبي حفل مبنا�سبة
قيام املهند�س املعماري �آ�صف خ��ان ،الذي
كان وراء ت�صميم البوابات املميزة العمالقة
يف امل��وق��ع ،ب�ف�ت��ح ب��واب��ات اال� �س �ت��دام��ة مع
ب��داي��ة ي��وم ج��دي��د ل�ل�ح��دث ال� ��دويل ،على
�صوت دقات الطبول.
� �ص � ّم��م �آ� �ص��ف خ� ��ان ،ال� �ق ��ادم م��ن اململكة
امل �ت �ح��دة ،ب ��واب ��ات دخ � ��ول م��وق��ع �إك�سبو
 2020الثالث .حيث يبلغ طول كل منها
 21م�ترا ،وعر�ضها  30م�ترا ،ولكنها
خفيفة ج��دا بحيث ميكن ل�شخ�ص واحد
فتحها .ت�شبه احلزم املت�شابكة �شكل �شبكة،
وه��ي م�صنوعة من �أل�ي��اف الكربون ،على
�شكل خيوط رفيعة يبلغ �سمك ك��ل منها
 10مليمرت .فكرة �آ�صف خان م�ستوحاة
من العامل العربي ،من الأمناط التقليدية
املت�شابكة للم�شربية ،حيث �أو� �ض��ح" :ما
�أردن� ��اه ه��و �إن���ش��اء جت��رب��ة م��ن ��ش��يء يبدو
حمليا ج��دا ،ولكنه يف الوقت نف�سه يبدو
م�ستقبليا ج��دا للزوار عند و�صولهم �إىل
�إك�سبو  ،2020لذلك �صنعنا امل�شربية،
ولكن يف �شكل ثالثي الأبعاد بدال من �شكل
ثنائي الأبعاد ،حيث تتيح لك املرور عربها

وجت��رب��ة الثقافة ال�ع��رب�ي��ة ،ولكنها متثل
�أي�ضا عن�صرا معماريا يحمي النا�س من
ّ
ويرطب اجل��و ،ويوفر امل�سامية،
ال�شم�س،
وهي م�صنوعة من �ألياف الكربون ،وهي
م ��ادة م�ستقبلية مت�ث��ل واح ��دة م��ن املواد
التي ت�ضفي طابعا من الهند�سة املعمارية
يف امل�ستقبل" .ي�شعر �آ�صف خان بالده�شة
الآن لأنه ي�ستطيع �أن يرى عمله يف كامل
جم��ده .وق��ال" :الأمر ي�شبه �إع��داد �أكرث
ال��وج �ب��ات ال �ت��ي �أع��ددت �ه��ا ع�ل��ى الإط�ل�اق
تعقيدا ،وم�شاهدة النا�س ت�أكلها وت�ستمتع
بها ،وتتذوق كل العمل ال�شاق الذي و�ضعته
فيها� .إن��ه �شعور بالفخر� .أع �ل��م �أن �ن��ي يف
مكانة متميزة جدا حل�صويل على فر�صة
للم�شاركة يف �إك�سبو ."2020
� �ش �م �ل��ت ت �� �ص��ام �ي��م امل �ه �ن��د���س امل �ع �م��اري
الب��ري �ط��اين احل��ائ��ز ج��وائ��ز �آ� �ص��ف خان
ب��واب��ات م��وق��ع �إك���س�ب��و  ،2020وحديقة
الثرُ ّ يا ال�شهرية ،وامل�ساحات العامة مبا يف
ذل��ك مم��رات امل�شي ،وامل�ظ�لات ،والأ�شجار
والأ� �ض��واء املحيطة ،ف�ضال ع��ن الن�صب
التذكاري للعمال ومقاعد اخلط العربي.
وق��ال �آ��ص��ف خ��ان" :ت�ؤثر ك��ل واح��دة من
ه��ذه العنا�صر التي �ص ّممناها يف النا�س
بطرق خمتلفة و�صوال �إىل �أدق التفا�صيل.

م�ث��ل ب�ع����ض ال ��زراع ��ات ال �ت��ي زرع �ن��اه��ا يف
م�ن��اط��ق معينة م��ن ال��رده��ة و�إذا مررمت
بجوار اجلناح الأمل��اين �ستتمكنون من �شم
رائ�ح��ة ال��ري�ح��ان على جهة الي�سار التي
�ستغمركم �أثناء اجتيازكم للمكان� ..أو يف
منقطة التنقل �ستجدون نافورة املياه التي
�صممناها بحيث تتفاعل مع وجود النا�س..
كلما ق�ضيت املزيد من الوقت هنا ..كان
هناك الكثري الكت�شافه والنا�س يجعلون
جميع الت�صاميم تنب�ض ب��احل�ي��اة .لي�س
علي
ل��دي ت�صميم مف�ضل ولكن �إن ك��ان ّ
�أن اختار واحدا منها �أعتقد �أنني �س�أختار
البوابات حيث �أنها املف�ضلة بالن�سبة يل
من بني الت�صاميم التي عملت عليها".
وي ��أم��ل خ��ان �أن تعطي ت�صماميمه زوار
�إك�سبو  2020منظورات ج��دي��دة .حيث
يقول "عندما مي�شي النا�س عرب البوابة
ف ��إن �ه��م رمب ��ا ي� ��أخ ��ذون م �ن �ظ��ورا جديدا
ل�ل�م���ش��رب�ي��ة ،ب���ص�ف�ت�ه��ا ع�ن���ص��ر معماري
ت�ق�ل�ي��دي؛ �أي ي ��أخ��ذون م �ن �ظ��ورا جديدا
للهند�سة املعمارية ،والهند�سة الإن�شائية،
ورمب��ا منظورا جديدا لالفتخار باملكان،
وه��و �شيء رمب��ا قد �أغفلوه� ،أو لرمبا قد
�أغفله ال�سياح على �أن��ه ديكور �أو زخرفة،
ول�ك�ن�ه��م ي�ك�ت���ش�ف��ون �أن ��ه ه ��ذا ال �� �ش��يء هو

جزء من الهند�سة الإن�شائية امل�ستقبلية.
ع�ن��دم��ا ت �ت��اح ل�ن��ا ت�ل��ك ال �ف��ر���ص فيمكننا
تخيل �أ�شياء جديدة ،لذا �أريد �أن ي�ستلهم
النا�س من ه��ذه القطعة الهند�سية وهذا
ال�ه�ي�ك��ل ،و�أن يتخيلوا ع��امل��ا مل يعتقدوا
�أن��ه ممكن م��ن قبل" .بعد ختام فعاليات
�إك���س�ب��و � 2020سيخلف م��وق��ع �إك�سبو
 2020وراءه مدينة د�سرتكت ،2020
لي�صبح م�شروعه امل�ستقبلي حقيقة واقعة؛
وه��ي املدينة التي متثل منوذجا معماريا
مل��دن امل�ستقبل ال��ذك�ي��ة وامل���س�ت��دام��ة التي
تتمحور ح��ول الإن �� �س��ان .وي ��أم��ل خ��ان �أن
ت�شكل ت�صميماته ج��زءا ال يتجزء منها،
حيث يقول "لقد �صممنا يف موقع �إك�سبو
 2020م��ا يزيد على �ست كيلومرتات
م��ن ال �ف��راغ��ات ال �ع��ام��ة وم �ن��اط��ق امل�شاة
وامل �� �س��اح��ات اخل� ��� �ض ��راء ،ف �ت �ت��وف��ر بع�ض
ع�ن��ا��ص��ر ال�ن�ظ��ام ال�ب�ي�ئ��ي ه �ن��ا ،ويف �أنحاء
م��وق��ع �إك �� �س �ب��و مي �ك �ن��ك م �� �ش��اه��دة مدى
ا�ستمتاع النا�س فيه ،كما ت�شعر ب�أنه مكان
ل��ه ه��وي��ة مم�ي��زة يعرفها م�لاي�ين النا�س
الآن .و�أمنيتي امل�ستقبلية ه��ي �أن حتول
مدينة د�سرتكت  2020كل تلك الطاقة
واحل��ب باملوقع �إىل مكان مالئم للعي�ش
وال�ع�م��ل وال�ت�ع��اون ب�ين ال�ن��ا���س  ...لتبقي

ال��روح املعنوية امل��وج��ودة يف �إك�سبو لفرتة
طويلة ومتتد �إىل امل�ستقبل".
�أ�س�س خ��ان مكتبه للهند�سة املعمارية يف
ع��ام  2007لت�صميم املباين التي جتمع
ب�ين ال�ع�ل��م وال �ف��ن واخل�ب��رات الإن�سانية
امل �ع��ا� �ص��رة .وت���ش�ت�م��ل �أب � ��رز م�شروعاته
احلالية على متحف لندن اجلديد؛ وهو
�أكرب م�شروع ثقايف يف �أوروب��ا .كما يجري
حاليا �إن�شاء كال من متحف للمخطوطات
يف ال �� �ش��ارق��ة ،وم��رك��ز ت���س�ل�ي�ن��ي للثقافة
امل�ع��ا��ص��رة يف م��دي�ن��ة �أمل��ات��ي بكازاخ�ستان
املقرر افتتاحه يف ع��ام  .2022وت�شتمل
قائمة �أعماله الأخرى املعروفة على جناح
اململكة املتحدة يف معر�ض � 2017أ�ستانا،
وجناح هيونداي ب��دورة الأل�ع��اب الأوملبية
ال�شتوية يف بيونغ ت�شانغ  ،2018وجناح
كوكاكوال يف الألعاب الأوملبية ال�صيفية يف
لندن  .2012وح�صل خ��ان على جائزة
"مهند�س العام" يف  2018املقدمة من
جمل�س الت�صميم الأمل� ��اين .و ُم � ِن��ح و�سام
الإم�ب��راط� ��وري� ��ة ال�ب�ري �ط��ان �ي��ة اع�ت�راف ��ا
بخدماته يف جمال الهند�سة املعمارية يف
ع��ام  .2017وه��و يتقلد حاليا من�صب
نائب رئي�س جمل�س �إدارة متحف الت�صميم
يف لندن.

•• دبي-الفجر

�سيكون ع�شاق املغني الباك�ستاين ال�شهري جاويد ب�شري على موعد معه
ال مو�سيقياً
يف �إك�سبو  2020دبي ،وذلك اليوم الأح��د حيث �سيحيي حف ً
على م�سرح اليوبيل يف ال�ساعة  9م�ساءً ،وهو متاح ل��زوار احلدث الدويل
جماناً.
ال �ف �ن��ان ،ال � ��ذي ي �ن �ح��در م ��ن عائلة
مو�سيقية ع��ري�ق��ة ،غ�ن��ى يف العديد
م��ن �أف�ل��ام ب��ول �ي��وود ،وه ��و معروف
ب�أنه ماي�سرتو املو�سيقى الكال�سيكية،
لكنه ي�صف مو�سيقاه ب��أن�ه��ا �شاملة
ف�ه��ي جت�م��ع ب�ين خمتلف الأمن ��اط،
م��ن ال�صوفية ال�ه��ادئ��ة �إىل الإيقاع
الراقي بلم�سة كال�سيكية.
وع ��ن م���ش��ارك�ت��ه يف �إح� �ي ��اء ح �ف��ل يف
�إك�سبو  2020دب��ي� ،أع ��رب جاويد
عن فخره بتواجده يف �إك�سبو الذي
و�صفه ب��أن��ه �أك�ب�ر م�سرح يف العامل،
ك��ون��ه ي�شهد ال�ع��دي��د م��ن العرو�ض
املو�سيقية واملرئية من خمتلف �أنحاء العامل.
وق��ال جاويد" :ي�شرفني �أن �أك��ون ج��زءاً من �إك�سبو  2020دب��ي ،و�أفخر
با�ست�ضافتي و�إتاحة املجال يل لأقدم مو�سيقاي �أمام جمهور عري�ض من
خمتلف اجلن�سيات والثقافات .كما �أعده ب�أن �أقدم عر�ضاً يبقى حمفوراً يف
ذاكرتهم" .يعمل جاويد على م�شروع مو�سيقي لل�سالم بني الهند وباك�ستان،
ويتعاون فيه مع العديد من املنتجني من الهند وباك�ستان و�إيطاليا واململكة
املتحدة وكندا ،فهو ي�ؤمن �أن املو�سيقى هي اخلطوة الوحيدة التي تقرب
اجلميع دون �أي قيود �أو �أية حدود.

لو�سي هوكينغ� :إك�سبو  2020دبي
من�صة مثالية لأ�صحاب الهمم

•• دبي – الفجر

�أ�شادت لو�سي هوكينغ ،ابنة العامل ال�شهري الراحل �ستيفن هوكينغ ،باجلهد
الكبري امل�ب��ذول يف �إك�سبو  2020دب��ي ل�ضمان �إمكانية و�صول �أ�صحاب
الهمم �إىل املوقع ومنحهم حرية التنقل ،وتنظيمه للعديد من الندوات
والنقا�شات البناءة لإي�صال �صوت ذوي االحتياجات اخلا�صة.
جاء ذلك خالل فعاليات ا�ست�ضافها جناح اململكة املتحدة مبنا�سبة اليوم
العاملي لذوي االحتياجات اخلا�صة ،حيث �شددت هوكينغ على �أهمية اليوم
العاملي للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،كونه مينح الفر�صة لتناول ق�ضايا ذات
�أهمية تطال احتياجات  1.3مليار �شخ�ص حول العامل ،وهو فر�صة مهمة
للغاية لاللتقاء و�صياغة ر�ؤيتهم للم�ستقبل.
وقالت هوكينغ�" :أ�شعر بالفخر كون جناح اململكة املتحدة م�ستوحى من
عمل والدي �ستيفن هوكينغ ،فوالدي كان عاملا وحماوراً ومعلماً ا�ستثنائياً،
ولكنه من جهة �أخ��رى ك��ان �شخ�صاً يعاين من �إع��اق��ة كبرية ج��داً معظم
حياته" .م�ضيفة" :لقد ح��ارب �ضد مر�ض الت�صلب اجلانبي ال�ضموري،
لكنه مل يرتكه يحد من �أحالمه وطموحاته ،فهو م�صدر �إلهام للجميع
يف وق��ت ك��ان �أ�صحاب الهمم لي�س لديهم قبول يف املجتمع ،الأم��ر الذي
تطلب منه �شجاعة ا�ستثنائية .ا�ستطاع والدي �أن يتفوق يف جماله ويحقق
اجنازات هامة للب�شرية".
و�صرحت لو�سي �أن �شغف والدها بجعل العلوم مادة جاذبة للأطفال ،هو ما
دفعها لإنتاج كتب علمية خا�صة بهم ،حيث قالت" :كان لدى والدي طريقة
رائعة يف �صياغة الأ�شياء وج��ذب اهتمام الآ�شخا�ص للموا�ضيع العلمية.
وكان يجيد و�ضع الأ�شياء بطريقة مرتابطة للغاية ،الأمر الذي �ألهمني
ال�ستخدام هذا الأ�سلوب مع الأطفال ل�شرح الأ�شياء بطريقة وا�ضحة من
خالل و�ضعها يف �سياق ق�ص�صي".
وعن الكلمة التي اختارت م�شاركتها يف جناح اململكة املتحدة ،قالت لو�سي
�إنها "الوحدة" فهي ت�ؤمن ب�ضرورة التعاون بني الب�شر بغ�ض النظر عن
�أية حدود تف�صلهم ،وهي املفتاح ال�ستمرارية الب�شرية.
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حماكم دبي االبتدائية

العدد  13408بتاريخ 2021/12/5
اعالن بالن�شر
 4391/2021/16جتاري جزئي

70392

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه � -1 :شركة االحتاد للبناء واال�ستثمار ذ.م.م  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي �:شركة اخللطة اجلافة بلك�سيت ذ.م.م (�سابقا) �شركة بلك�سيت للخلطة اجلافة ذ.م.م (حاليا)
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها اوال:الت�صريح بالدعوى وحتديد �أقرب جل�سة لنظرها واعالن املدعي
عليها ب�صورة منها  -ثانيا:احلكم بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن فيما بينهما بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ
وقدره ( )163.748.08درهم مائة ثالثة و�ستون الف و�سبعمائة ثمانية واربعون درهما وثمانية فلو�س  ,مع
الفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�سداد التام  -ثالثا:احلكم الزام املدعي عليهما
بان ي�ؤديا للمدعية تعوي�ض قدره ( )20.000درهم ع�شرون الف درهم كتعوي�ض حابر لال�ضرار التي ا�صابت
املدعية من ج��راء قيام املدعي عليهما باالمتناع عن �سداد م�ستحقاتها املطالب بها يف الدعوى وحب�سها
وحرمانها من االنتفاع بها بدون وجه حق من تاريخ ا�ستحقاقها وحتى تاريخ رفع الدعوى  -رابعا:الزام
املدعي عليهما الر�سوم وامل�صاريف الدعوى ومقابل اتعاب املحاماة  -وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق
 2021/12/12ال�ساعة � 09:00صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  13408بتاريخ 2021/12/5
اعالن بالن�شر
 4365/2021/16جتاري جزئي

70392

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :التطوير للمقاوالت �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :راك فيك�س ذ.م.م
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها اوال:الت�صريح بالدعوى وحتديد �أقرب جل�سة لنظرها واعالن املدعي
عليها ب�صورة منها  -ثانيا:احلكم بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( )96.153.76درهم
�ستة و�ستون الف ومائة ثالثة وخم�سون درهم و�ستة و�سبعون فل�سا  -مع الفائدة القانونية بواقع  %12من
تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام  -ثالثا:الزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية تعوي�ض قدره ()5.000
درهم خم�سة االف درهم كتعوي�ض جابر لكافة اال�ضرار التي �أ�صابت املدعية من جراء قيام املدعي عليها
باالمتناع عن �سداد م�ستحقاتها املطالب بها يف الدعوى وحب�سها وحرمانها من االنتفاع بها بدون وجه حق
من تاريخ ا�ستحقاقها وحتى تاريخ رفع الدعوى  -رابعا:الزام املدعي عليها الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب
املحاماة  -وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/12/12ال�ساعة � 09:00صباحا يف قاعة التقا�ضي عن
بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13408بتاريخ 2021/12/5
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 1856/2021/100:احول نف�س م�سلمني

70197

املنظورة يف:دائرة الأ�سرة �أحوال نف�س اخلام�سة رقم 70
مو�ضوع الدعوى  :دعوى طالق لل�ضرر وعدم االنفاق والهجر واملطالبة باحلقوق النا�شئة عن
العالقة الزوجية .
املدعي:فاطمة الزهراء دانى
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -القوز ال�صناعية الثالثة  -دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -مبنى قرقا�ش
 �شقة الطابق االولاملطلوب �إعالنه  -1 :عزيز املرابط� -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها دع��وى ط�لاق لل�ضرر وع��دم االنفاق
والهجر واملطالبة باحلقوق النا�شئة عن العالقة الزوجية  -وح��ددت لها جل�سة ي��وم االثنني
املوافق  2021/12/6ال�ساعة � 08.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد يف مبنى االحوال ال�شخ�صية
يف منطقة القرهود لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13408بتاريخ 2021/12/5
اعالن حكم بالن�شر
 18/2020/568عقاري جزئي
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1اليف ناميك  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/9/7يف الدعوى املذكورة
اعاله بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( )743.653درهم �سبعمائة
ثالثة واربعون الف و�ستمائة ثالثة وخم�سون درهم  ,والفائدة القانونية عنه بواقع
� %9سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد ورف�ضت ماعدا ذلك من
طلبات والزمته بالر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما
مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر
هذا االع�لان �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم
حاكم دبي وتلى علنا.

العدد  13408بتاريخ 2021/12/5
اعالن حكم بالن�شر
 18/2020/589عقاري جزئي
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1امري حممود نكورو�ش  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/9/1يف الدعوى املذكورة اعاله
بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ مقداره ( )499.674درهم والفائدة � %9سنويا
من تاريخ املطالبة احلا�صل يف  2020/7/19وحتى ال�سداد التام والزمته بامل�صاريف والف
دره��م مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات .حكما مبثابة احل�ضوري
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر
با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

70530

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمةاال�ستئناف
العدد  13408بتاريخ 2021/12/5
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 2829/2021/315:ا�ستئناف عمايل
املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف العمالية االوىل رقم 86
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف ال��دع��وى رق� ��م 2021/2671:عمايل
جزئي والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف�:إي�سكابي�س م.د.م�.س  -عنوانه  :االمارات  -امارة دبي  -ابراج بحريات جمريا
 بالتينيوم تاور  -وحده رقم 407املطلوب �إعالنه -1 :مايكل جايو اورا�سيون � -صفته :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإع�ل�ان  :قد �أ�ست�أنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رق� ��م.2021/2671:
وح ��ددت لها جل�سة ي��وم اخلمي�س امل��واف��ق  2021/12/9ال�ساعة ��� 10.00ص بقاعة
التقا�ضي عن بعد  ,وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم
�ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية
70197

70530

حمكمةاال�ستئناف

العدد  13408بتاريخ 2021/12/5
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 4423/2021/16:جتاري جزئي

70392

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية ال�سابعة رقم 136
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مببلغ ( )1.490.459.94درهم مليون
واربعمائة وت�سعون الفا واربعمائة وت�سعة وخم�سون درهم اماراتي واربعة وت�سعون فل�سا  -والفائدة القانونيه
بواقع  %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام .
املدعي:كيه & دي انرتنا�شيونال للمقاوالت �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -بور�سعيد  -دي��ره  -دبي � -شارع بور�سعيد  -مبنى العوي�س املطار � -شقة
االول  - 107خلف املطار
املطلوب �إعالنه  -1 :فوروم جروب م.د.م�.س� -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان ت��ؤدي للمدعية
مببلغ ( )1.490.459.94درهم مليون واربعمائة وت�سعون الفا واربعمائة وت�سعة وخم�سون درهم اماراتي
واربعة وت�سعون فل�سا  -والفائدة القانونيه بواقع  %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام  -وحددت
لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/12/12ال�ساعة � 09.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

العدد  13408بتاريخ 2021/12/5
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 1588/2021/322:ا�ستئناف عقاري

70459

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف العقارية الثانية رقم 202
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 386/2021:عقاري جزئي والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف:من�صور �سعدون نوري الرواف
ع� �ن ��وان ��ه:ام ��ارة ال �� �ش��ارق��ة امل� �ج ��از  - 3ب �ن��اي��ة امل� �ج ��از  - 2م �ق��اب��ل ح��دي �ق��ة ال���ص�ف�ي��ة  -هاتف
متحرك - 0501741122:بريد الكرتوينmansour@alattargroup.ae:
وميثله:جو�سلني �شبلي خري اهلل
املطلوب �إعالنه -1 :وفاء نعمه عبداجلليل املو�سوي � -صفته :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2021/386:عقاري جزئي.
وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2021/12/13ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد
 ,وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

العدد  13408بتاريخ 2021/12/5
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  4263/2021/16جتاري جزئي

70392

املنظورة يف  :الدائرة اجلزئية التجارية اخلام�سة رقم 15
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهما مت�ضامنني ومت�ضاممني مببلغ وقدره ( 298285.59درهم) والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %5من تاريخ اتفاقية الت�سوية االوىل يف  2020/9/16وحتى ال�سداد التام.
املدعى  :لي�س بالن الإمارات لإدارة الأ�ساطيل لي�س بالن الإمارات  -ذ م م
عنوانه � :إمارة ابوظبي م�صفح م  4ق  8املالك � :شركة الإمارات لال�ستثمار
املطلوب �إعالنه  -1 :مارات كهايرولني � -صفته  :مدعى عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مت�ضامنني ومت�ضاممني مببلغ
وقدره ( 298285.59درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %5من تاريخ اتفاقية الت�سوية االوىل
يف  2020/9/16وحتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/12/7ال�ساعة � 9.00صباحا
يف قاعة التقا�ضي عن بعد ل��ذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س ال�شعبة

Date 5/ 12/ 2021 Issue No : 13408

Real Estate Summary 589/2020/18
Details of service by publication
To the convicted party / 1- Amir Mahmood Nekooravesh
Unknown place of residence
The prevailing party / Real Estate Investment Public Corporation, Ajman
We notify you that the court judged in its hearing held dated 01-09-2020
in the above mentioned case ordering the defendant to pay the plaintiff an
amount of AED 499,674 and the interest of 9 % per annum from the claim
date of 19-07-2020until the full payment, ordered him to pay the expenses
and One Thousand Dirhams as attorney's fees and rejected other claims.
The verdict is issued in absentia and may be appealed within thirty days
from the day following publishing this service. The verdict is issued in
the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al
Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in public.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 5/ 12/ 2021 Issue No : 13408

70392

Dubai Courts of First Instance
Notification By Publication
Lawsuit No : 16/2021/4263 - Partial Commercial.
Seen in : Fifth Commercial Sub-District No. 15
Allegation : Claim to obligate the joint and joint defendants in the amount of (298,285.59
dirhams), fees, expenses, attorney fees and interest 5% from the date of the first settlement
agreement on 16/9/2020 until full payment.
Claimant : Les Plan Emirates Fleet Management Les Plan Emirates LLC.
Address : Abu Dhabi Emirate, Mussafah, M 4, Block 8, Owner : Emirates Investment
Company
The Required defendant : 1- Marat Kahirulin, his capacity as a defendant.
Notification Subject : The Claimant filed a lawsuit against you, and in its subject matter of
which is the claim to obligate the defendant jointly and severally, an amount of (298,285.59
dirhams), fees, expenses, attorney fees and interest 5% from the date of the first settlement
agreement on 16/9/2020 until full payment.
A session was set for her on Tuesday 07-12-2021 at 09:00 am in the remote litigation room
& BUILDING DESC, so you are required to attend or your legal representative, and you
must submit your notes or documents at least three days before the session.
Prepared by / Mohamed Youssef Al-Banna

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13408بتاريخ 2021/12/5

�إخطار عديل بالوفاء  -برقم املحرر 2021/0032748

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13408بتاريخ 2021/12/5
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 7177/2021/60:امر اداء

70392

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة با�صدار االمر بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن ب�سداد مبلغ ( )320000درهم
والفائدة القانونية  %5من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
املدعي:نبيل ابراهيم عبدالعزيز علي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة  -دبي � -شارع ال مكتوم  -بناية رقة البطني بالزا  -الطابق ال�سابع
 - 705وميثله:را�شد �سيف �سعيد �سيف الزبادي
املطلوب �إعالنهما  -1 :امني حبيب اهلل امريي  -2مهر علي م�سيب خريي � -صفتهما  :مدعي عليهما
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2021/11/11:بالزام
املدعي عليهما بالت�ضامن بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ ( )320.000درهم ثالثمائة وع�شرين الف درهم والفائدة
القانونية  %5اعتبارا من تاريخ اال�ستحقاق يف 2012/12/10:وحتى متام ال�سداد والزمتهما بالت�ضامن يف
امل�صاريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من
اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
70392

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
70392

Date 5/ 12/ 2021 Issue No : 13407
Real Estate Summary 568/2020/18
Details of service by publication
To the convicted party
1- Namik Aliev
Unknown place of residence
The prevailing party / Real Estate Investment Public Corporation, Ajman
We notify you that the court judged in its hearing held dated 07-09-2020
in the above mentioned case ordering the defendant to pay the plaintiff
an amount of AED 743,653 (Seven Hundred Forty- Three Thousand Six
Hundred and Fifty- Three Dirhams) and the legal interest thereon of 9 %
per annum from the judicial claim date until the full payment, rejected
other claims and ordered him to pay the charges, the expenses and Five
Hundred Dirhams as attorney's fees. The verdict is issued in absentia and
may be appealed within thirty days from the day following publishing
this service. The verdict is issued in the name of His Highness Sheikh
Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and is
read in public.

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 5/ 12/ 2021 Issue No : 13408

حماكم دبي
حماكم دبياالبتدائية

العدد  13408بتاريخ 2021/12/5
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 1665/2021/60:امر اداء

70392

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة با�صدار االمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ ( )75000درهم بخالف
الفوائد القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق يف 2018/8/12:والنفاذ املعجل طليقا من قيد
الكفالة مع الزامه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
املدعي�:شركة يورو الين لتاجري ال�سيارات �ش.ذ.م.م وميثلها/رامي عبدالر�ؤوف من�صور
عنوانه:امارة دبي  -اخلبي�صي  -ديره  -دبي  -م�ستودع رقم � 11شارع B16
املطلوب �إعالنه  -1 :مبني م�شري احمد � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ2021/3/14:
 بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي اىل املدعية مبلغ ( )75.000درهم خم�سة و�سبعون الف درهما قيمةال�شيك رقم  , 000009وبالفائدة القانونية بواقع � %9سنويا من تاريخ ا�ستحقاق ال�شيك وحتى متام
ال�سداد مع الزامه بالر�سوم وامل�صاريف ومببلغ خم�سمائة درهم اتعاب املحاماة وبرف�ض ماعدا ذلك
من طلبات .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

وزارة العدل
70408
00000

اعالن بالن�شر للح�ضور �أمام مكتب �إدارة الدعوى
يف الدعوى رقم � 2021/529شرعي

بناء على طلب امل�ست�أنفة  :ا�سيل ب�سام عبداحلفيظ النا�صر
اىل امل�ست�أنف �ضده  :احمد وجيه حممد عبد ح�سن
انت مكلف باحل�ضور امام مكتب �إدارة الدعوى مبحكمة ال�شارقة
الإ�ستئنافية  -الدائرة ال�شرعية � -شخ�صيا او بوا�سطة وكيل
معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة
امل�ستندات وذلك يوم الإثنني املوافق  2021/12/13م.
مدير �إدارة الدعوى

United Arab Emirates
Ministry of Justice
70392

Notification by Publication to the Defendant Before Case Management Office,
Federal Sharjah Court, Federal Civil Court of First Instance
)Case No. SHCFICIPOR2021/0008942/ Commercial (Partial
To the Defendant: Manzur Hussain Muteri Acharat Barkad Unknown Place of residence: UAE
- Emirate of Sharjah, Al Saja'a Industrial Area, Emirates Street, owned by Ahmed Rashid
@Obaid Al Jarwan Al Shamsi, Shop No. 6, Tel: 0556644820 Fax: 065399557, E-mail: babshj
babalia3.com, Makani No. 2892693861.
Notified the Defendant by publication in Arabic and English.
Obligate the Defendants jointly and severally to pay an amount of AED 27,662.50 (twenty
seven thousand six hundred and sixty-two dirhams and fifty fils), and the legal interest at 12%
from the date of failure to pay as of 01/07/2020, until full payment. Obligate the Defendant to
pay the Plaintiff an amount of AED 5,000 as compensation for the debt it withheld from owed
debt by it unjustly or with a legal justification that allows it to withhold that.
Keep the Defendant under obligation to pay fees, expenses and attorney's fees.
You or your legal representative is hereby required to attend at the session of 15/12/2021,
before the Case Management Office, Federal Sharjah Court, Civil Court of First Instance
- Office No. (Case Manager Office No. 10), and submit a rejoinder, attached with all the
documents, within a period, not exceeding ten days from the date of publication, to consider
the case which number is mentioned above - as a Defendant.
Judicial Services Office Aisha Abdullah Al Ali

Date 5/ 12/ 2021 Issue No : 13408

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1155/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/850عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )1.294.025.63درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :بنك الإمارات دبي الوطني �ش.م.ع
ع �ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي  -دي ��رة � � -ش��ارع ب�ن��ي ي��ا���س  -ب �ج��وار غ��رف��ة جت ��ارة و��ص�ن��اع��ة دب��ي  -هاتف
رقم - 043874225:موبايل رقم - 0557016552:رقم مكاين3113783794:
املطلوب �إعالنه  -1 :نا�صر علي �سليمان � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�ل�ان  :قد �أق��ام عليكم ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )1294025.63درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

االمارات العربية املتحدة
العدد  13408بتاريخ 2021/12/5

العدد  13408بتاريخ 2021/12/5

70197

العدد  13408بتاريخ 2021/12/5

70408

�إخطار عديل بالوفاء

املخطر/اليفهومزالعقاريةذمم،وميثلهاقانونياال�سيد/حممديو�سفحممدكالو،بنغالدي�شياجلن�سية،وكيالعنهال�سيد/احمد
فاروق جاد ال�سيد جاد ،م�صري اجلن�سية ،مبوجب الوكالة امل�صدقة ح�سب الأ�صول بالرقم MOJAU_2021_0016812
العنوان  /عجمان  -النعيمية – 2مبنى النعيمية – 0515الطابق الأر�ضي – وحدة رقم  - 4هاتف ،0506283311 :
املخطر �إليه  :حممد احمد عبد العزيز عبد اهلل� ،سوداين اجلن�سية،
العنوان  /عجمان  -النعيمية – 1خلف مدر�سة عمر بن اخلطاب � -شقة رقم � – 101شارع رقم  - 159رقم مكاين
 - 4459108069هاتف 0526258432 :
املو�ضــــــــــــوع � :إخطار عدىل بالوفاء ب�سداد قيمة ال�شيك  -مببلغ  33000درهم (ثالثة ثالثون �ألف درهم)
حرر املخطر �إليه �إىل املخطر �شيك م�سحوب على “م�صرف ابوظبي اال�سالمي”-:
• ال�شيك رقم ( )500008م�ستحق بتاريخ  ,2021/05/15مببلغ وقدره  33000درهم (ثالثة وثالثون �ألف درهم)،
�إال �أنه عند تقدمي املخطر ال�شيك املذكور �إىل البنك �أعيد بدون �صرف لعدم وجود ر�صيد كايف يف ح�ساب املخطر �إلية وحيث �أنه
وعلى الرغم من �إمهال املخطر �إليه ل�سداد املبلغ امل�ستحق اال �أنه مل ي�سدد املبلغ �إىل املخطر،
وقد وعد املخطر �إلية املخطر �أكرث من مره بال�سداد اال �أنه تخلف عن ذلك وهو الأمر الذي �أ�صاب املخطر بالغ ال�ضرر املادي
واملعنوي نتيجة هذا الت�أخري ،لذلك  ،ف�إن املخطر ينذر املخطر �إليه ب�ضرورة �سداد املبالغ املرت�صدة يف ذمته وذلك يف مده
�أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ت�سلمكم هذا الإنذار و�إال ف�إننا �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة
�ضدكم مع رفع الدعوى واملطالبة بالتعوي�ض الكامل عن جميع الأ�ضرار التي ترتبت على عدم ال�سداد،

الكاتب العدل

United Arab Emirates
Ministry of Justice
70392

Notification by Publication to the Defendant
Before Case Management Office, Federal Sharjah Court,
Federal Civil Court of First Instance
)Case No. SHCFICIPOR2021/0008942/ Commercial (Partial
To the Defendant: BAB AL JAZEERA CONST. TOOLS & EQUIP TR. LLC
Unknown Place of residence: UAE - Emirate of Sharjah, Al Saja'a Industrial Area, Emirates
Street, owned by Ahmed Rashid Obaid Al Jarwan Al Shamsi, Shop No. 6, Tel: 0556644820
Fax: 065399557, E-mail: babshj@babalia3.com, Makani No. 2892693861.
Notified the Defendant by publication in Arabic and English.
Obligate the Defendants jointly and severally to pay an amount of AED 27,662.50 (twentyseven thousand six hundred and sixty-two dirhams and fifty fils), and the legal interest at 12%
from the date of failure to pay as of 01/07/2020, until full payment.
Obligate the Defendant to pay the Plaintiff an amount of AED 5,000 as compensation for
the debt it withheld from owed debt by it unjustly or with a legal justification that allows it
to withhold that.
Keep the Defendant under obligation to pay fees, expenses and attorney's fees.
You or your legal representative is hereby required to attend at the session of 15/12/2021,
before the Case Management Office, Federal Sharjah Court, Civil Court of First Instance
- Office No. (Case Manager Office No. 10), and submit a rejoinder, attached with all the
documents, within a period, not exceeding ten days from the date of publication, to consider
the case which number is mentioned above as a Defendant.
Judicial Services Office / Aisha Abdullah Al Ali

Date 5/ 12/ 2021 Issue No : 13408

70392

Notification by Publication to the Defendant
Before Case Management Office, Federal Sharjah Court,
Federal Civil Court of First Instance
)Case No. SHCFICIPOR2021/0008942/ Commercial (Partial
To the Defendant: Ajmal Motariel Asharat Barkad Abdullah.
Unknown Place of residence: UAE - Emirate of Sharjah, Al Saja'a Industrial Area, Emirates
Street, owned by Ahmed Rashid Obaid Al Jarwan Al Shamsi, Shop No. 6, Tel: 0556644820
Fax: 065399557, E-mail: babshj@babalia3.com, Makani No. 2892693861.
Notified the Defendant by publication in Arabic and English.
Obligate the Defendants jointly and severally to pay an amount of AED 27,662.50 (twenty
seven thousand six hundred and sixty-two dirhams and fifty fils), and the legal interest at 12%
from the date of failure to pay as of 01/07/2020, until full payment.
Obligate the Defendant to pay the Plaintiff an amount of AED 5,000 as compensation for
the debt it withheld from owed debt by it unjustly or with a legal justification that allows it
to withhold that.
Keep the Defendant under obligation to pay fees, expenses and attorney's fees.
You or your legal representative is hereby required to attend at the session of 15/12/2021,
before the Case Management Office, Federal Sharjah Court, Civil Court of First Instance
- Office No. (Case Manager Office No. 10), and submit a rejoinder, attached with all the
documents, within a period, not exceeding ten days from the date of publication, to consider
the case which number is mentioned above as a Defendant.
Judicial Services Office Aisha Abdullah Al Ali

70533

�إنذار عديل
مقدمه من املنذره  :نهى عبدالرحمن املن�صوري � -سورية اجلن�سية  -العنوان – االمارات  -امارة ال�شارقة  -منطقة القا�سمية  -بناية املن�صورة -
�شقة رقم  - 1403هاتف رقم  0561381381بريد الكرتوين info@damasrentcar،com :
املنذر اليها االوىل  :فاتن حممد حممود املزين – م�صرية اجلن�سية  -العنوان العنوان االمارات  -امارة عجمان  -منطقة الرميلة  -دوار رونا  -بناية
دانة بالزا – �صالون نفرتیتی  -نف�س بناية م�سرت بيكر و�صيدلية ا�سرت هاتف رقم  ، 056770120- 0543039098املنذر اليه الثاين :
حممد ح�سن حممد احمد العبدويل – اماراتي اجلن�سية  -العنوان  :العنوان االمارات  -امارة عجمان  -منطقة الرميلة  -دوار رونا  -بناية دانة
بالزا – �صالون نفرتيتي نف�س بناية م�سرت بيكر و�صيدلية ا�سرت  -هاتف رقم 0503099960 :
املو�ضوع  :انذار عدیل
االطراف  :املنذره �سورية اجلن�سية و بتاريخ  2021/10/12قامت ب�شراء �صالون بـا�سم مملكه نفرتيتى للتجميل رخ�صة جتارية رقم 774354
الكائن يف منطقة القاد�سية فيال رقم  327من املنذر اليهما.
املنذر اليها االوىل م�صرية اجلن�سية ادعت انها مالكـة ال�صالون �سالف الذكر وقامت با�ستالم مبلغ  20000درهم من يدوومال املنذره بتاريخ
2021/9/16
املنذر اليه الثاين اماراتي اجلن�سية بائع �صالون مملكة نفرتيتي للمنذره وت�سلم مبلغ  30000درهم
الوقائع  :بتاريخ  2021/9/16م ا�ستلمت املنذر اليها االوىل من املنذره مبلغ وقدره  20000درهم دفعه حتت احل�ساب من مبلغ من ا�صل
مبلغ وقدره خم�سون الف درهم مقابـل �شـراء �صـالون مملكه نفرتيتي للتجميل رخ�صة جتارية رقم  774354الكائنة مبنطقة القا�سمية وتعهدت
بان ال�صالون جمهز بكامل املعدات والرخ�صة التجارية �سارية وذلك مبوجب اقرار خطی مزيل بتوقيع املنذر اليها .وبعد ذلك تبني للمنذره بان
املنذر اليها االوىل لي�ست مبالكه ال�صالون ولي�س لها عالقه من قريب �أو بعيد وان ملكية ال�صالون تعود اىل املنذر اليه الثاين ومت التوا�صل مع
املنذر اليه الثاين وبتاريخ  2021/10/12ت�سلم املنذر اليه الثاين مبلغ وقدره ثالثون الف درهم على ان يقوم بانهاء كافة االجراءات من نقل
امللكية وتغيري اال�سم التجارى وتعديل الكيان القانوين وتعديل الرخ�صة التجارية .وحيث ان املنذر اليهما االول والثاين قد اقروا بت�سليم الرخ�صة
التجارية وال�صالون بكافة معداته وجتهيزاته والرخ�صة التجارية �سارية املفعول .وحيث ان املنذره عند ت�سلمها ال�صالون املبيع من املنذر اليها تبني
لها ان بعد موجودات ال�صالون غري موجودة وان كثري من املعدات خمتفيه وكذلك تبني للمنذر بان الرخ�صة التجارية غري �سارية املفعول من
تاريخ  2021-1-6ومبطالبه املنذر اليهم بانفاذ العقد التجاري املربم فيما بينهما رف�ضا وامتنعا عن انفاذ العقد التجاري االمر الذي كبد املنذره
خ�سائر فاد - .حه من اجل جتديد الرخ�صة التجارية وكبدها مبلغ وقدره 19000درهم جراء جتديد الرخ�صة التجارية  ،وحيث ان عقد البيع قـد
ن�ص يف االلتزامات وامل�سئوليات من املتفق عليه بو�ضوح تام ان التزامـات �سـواء لال�شخا�ص او امل�ؤ�س�سات او جهه حكومية على املبيع قبل تاريخ ت�صديق
عقد البيع يكون على االطراف البائعني املنذر اليهم .بناء عليه  ،فـان املنذره ومبوجب هذا االنذار تنذر املنذر اليهما ب�ضرورة انفاذ العقد التجاري
عقد البيع امل�صدق ا�صوال بالكاتب العدل المارة ال�شارقة حتت رقم  moju-2021 -0026296ومـا ن�ص عليه يف بنـد امل�سئوليات وااللتزامـات
مـن حتمل االطراف البائعيني اي التزامات �سواء لال�شخا�ص او امل�ؤ�س�سات او جهـه حكومية و�سداد مبلغ  19000درهم امل�سدده ل�صالح جتديد
الرخ�صة التجارية املنتهية بتاريخ  2021/1/6واملرت�صده قبل بداية انفاذ العقد التجارى وت�سليم املنذر اليها كافة املعدات واالجهزة اخلا�صة
بال�صالون التي مل يقم املنذر اليهما بت�سليمها ل�صالح املنذره ومنها (عدد � 2شا�شة تلفزيون – عدد طقم �صوت � -سرير الفي�شيل – كر�سي املنكري
والبدكري -جميع معدات ت�صفيف ال�شعر) والزام املنذر اليهما (ت�سليم بطاقة العمل والعمال – ت�سليم بطاقة الهجرة  -خلو املكان مما يعيق املدعيه
من اداراته وا�ستغالله من تاريخ حترير العقد) وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالم املنذر اليهما هذا االنذار واال �سنت�ضطر ا�سفني التخاذ
االجراءات القانونية الكفيله بحفظ حقوقنا مع الزام املنذر اليهما بالر�سوم وامل�صاريف والفائدة القانونية ومنها املطالبه بف�سخ العقد التجاري
واعادة املتعاقدين اىل ما كانا عليه قبل التعاقد واملطالبه بالتعوي�ض اجلابر لل�ضرر  ،وهذا للعلم
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Notification of Performance order by Publication
In lawsuit No. Performance order - 7117/2021/60
Held at Performance orders and Commercial contracts enforcement no.203
The subject of lawsuit requiring the order to obligate the defendant to pay the sum of
AED320,000.00, the legal interest at rate of 5% from claim date until full payment,
fees .expenses and attorney's charges.
The plaintiff Nabil Ibrahim AbdulAzizi Ali
Address UAE/ Dubai-Deira Al Maktoum Road-Riqaa Buttain Plaza bldg, Seventh
floor 705
To be announced
1- Amin Habibollah Amiri as a defendant.
2-Mohr Ali Mosayeb Kheiri as a defendant
The subject of Notification requested for a performance order, the Dubai first instance
court decided on 11th Nov,2021 to require the applicants jointly with each other to
perform the sum AED 320,000.00 (Three hundred twenty Thousand dirham), the legal
interest at 5% of due date 10/12/2021 until full payment the expenses and 500dhs for
attorney's fees. You have the right to appeal within 15 days of the day following the
publication of this Notification.
Prepared by / Laila Gulam Hydrayan
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Notification of Performance order by Publication
In lawsuit No. Performance order - 7041/2021/60
Held at Performance orders and Commercial contracts enforcement no.203
The subject of lawsuit requiring the order to obligate the defendant to pay the sum of
AED 460,000.00, the legal interest at rate of 5% from due date until full payment fees
expenses and attorney's charges.
The plaintiff ESS KAY International - Address Almukhtar suburb / Dubai-Deira Al
Maktoum Road-Riqaa Buttain Plaza bldg office no. 705
To be announced
1- Ultimate Insurance broker( L.L.C) as a defendant.
2-Sreenivasulu Tambisetty in his personal capacity and as a director of M/s Ultimate
Insurance Broker Co LLC.
The subject of Notification requested for a performance order, the Dubai first instance
court decided on 8th Nov,2021 to require the applicants jointly with each other to
perform only the sum AED 460,000,00 (Four hundred sixty Thousand dirham),
the legal interest at 5% of duc date until full payment the expenses and 500dhs for
attorncy's fees. You have the right to appeal within 15 days of the day following the
publication of this Notification.
Prepared by
Rawhia Siddiq Mohammed

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 5/ 12/ 2021 Issue No : 13408

70392

Dubai Courts of First Instance
Notification by publication
In Case No. 60/2021/1665 -Writ of performance
Heard Writs of performance and Execution of Commercial Contracts No. 203
Subject matter of the case Requesting the Court to issue the order charging the Defendant
to pay an amount of AED75,000, in addition to the legal interest, at 12% of the due date
12/08/2018, and the judgment shall be expeditiously carried out with bail, along with
obligating it to pay fees and expenses and in attorney's fees
Plaintiff : Euro Line Rent A Car LLC, represented by Rami AbdulRaouf Mansour
Address : Emirate of Dubai - Al Khabaisi - Deira - Dubai - Warehouse No. 11 Street 16 B
The Respondent that is requested to be served Mubeen Mushir Ahmed, capacity: Defendant
Subject of the Notification : Request for a Writ of performance. The Dubai Court of First
Instance decided on 14/03/2021to compel the Defendant to pay the Plaintiff an amount of
AED75,000 (seventy-five thousand dirhams) the value of cheque No. 000009, along with
legal interest at the rate of 9% annually as of the date of the cheque till the full payment,
and to compel him to pay fees and expenses, and an amount of five hundred dirhams,
attorney's fees, and refused otherwise requests. You have the right to appeal the same
within 15 days as of the day following the publication of this notification.
Prepared by : Samia Abdel Rahim Abdel Karim
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�إذا كنت تواجه �صعوبة يف النوم ،ف�إن
روت�ين وق��ت النوم املنتظم �سي�ساعدك
على اال�سرتخاء واال�ستعداد للنوم.
ويف حال واجهت �صعوبة يف تنفيذ ذلك،
ف��إن �أح��د اخل�براء الرائدين يف اململكة
املتحدة يف جمال النوم والتغذية يخرب
موقع "�إك�سربي�س" ب�أف�ضل الطرق للقيام
بذلك.
من �أجل نوم هانئ ليال
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�سبع خطوات ب�سيطة لتحقيق "التحكم يف املنبهات"
وي�ساعد غريغ بوتر ،الريا�ضيني ذوي الأداء العايل والأق�سام
الع�سكرية على حت�سني �صحتهم و�أدائهم ب�شكل م�ستدام.
وقال �إنه بالن�سبة للبع�ض ،ف�إن �أف�ضل طريقة لبدء النوم ب�شكل
�أف�ضل هي اال�ستفادة من "التحكم التحفيزي يف ال�سلوك".
و�أو�ضح بوتر ،وهو �أي�ضا امل�ؤ�س�س امل�شارك ورئي�س ق�سم العلوم
يف �شركة " :Resilient Nutritionالفكرة ب�سيطة .من
خالل التجربة ،نتعلم االنخراط يف �سلوكيات حمددة ا�ستجابة
ملحفزات معينة � -إذا كنت تقود ال�سيارة وتقرتب من ال�ضوء
الأحمر (املثري) ،ف�إنك تفرمل (ال�سلوك)".
ووا� �ص��ل اخل�ب�ير ال�صحي ��ش��رح �أن ��ه يف بع�ض الأح �ي��ان تعمل
االرت�ب��اط��ات التي نتعلمها �ضدنا  -رمب��ا تعلم رب��ط �سريرك
(التحفيز) بكونك م�ستيقظا (ال�سلوك).
ويعتقد بوتر ،املتخ�ص�ص يف علم نف�س التحكم يف املحفزات،
�أن ه��ذا ال�سلوك هو �أف�ضل طريقة للتحكم يف النوم .الهدف
الرئي�سي من العالج بالتحكم يف املنبهات هو تقليل القلق �أو
اال��س�ت�ث��ارة املكيفة ال�ت��ي ق��د ي�شعر بها الأف� ��راد عند حماولة
الذهاب �إىل الفرا�ش.
ُ
ّ
وعلى وجه التحديد ،تنفذ جمموعة من التعليمات امل�صممة
لإع��ادة ربط ال�سرير/غرفة النوم بالنوم و�إع��ادة �إن�شاء جدول
نوم ثابت.وقال بوتر�" :إذا كان الأمر كذلك ،ف�أنت بحاجة �إىل
�إعادة تعلم ربط �سريرك بالنوم".

وي�ج��ب �أن ت�ك��ون غ��رف��ة ن��وم��ك ب�شكل م�ث��ايل مظلمة وهادئة
هناك ارتباطا قويا يف �أذهان النا�س بني النوم وغرفة النوم.
وم��ن �أج��ل القيام بذلك ،ك�شف اخلبري �سبع خطوات ب�سيطة • ال تذهب �إىل الفرا�ش �إال عندما ت�شعر بالنعا�س حقا.
للم�ساعدة يف معاجلة الأرق •:احتفظ ب�سريرك للنوم فقط � • -إذا كنت يف ال�سرير ملدة  15دقيقة ومل تنم بعد ،فانه�ض ومع ذلك ،ف�إن بع�ض الأ�شياء ت�ضعف هذا االرتباط ،مثل �أجهزة ومرتبة ،و�أن يتم االحتفاظ بها يف درجة حرارة ترتاوح بني 18
م��ن ال�سرير واف�ع��ل �شيئا يبعث على اال��س�ترخ��اء يف الإ�ضاءة التلفزيون والأدوات الإلكرتونية الأخرى وال�ضوء ،وال�ضو�ضاء درجة مئوية و 24درجة مئوية.
ال ت�ستخدم الهاتف الذكي� ،أو اجلدال مع زوجتك� ،إلخ.
وقال بوتر �إن تركيب بع�ض ال�ستائر ال�سميكة قد ي�ساعد �أي�ضا.
وال�سرير ال�سيئ.
اخلافتة ،مثل قراءة كتاب.
• توقف عن القيلولة.
• ال تعد �إىل الفرا�ش �إال عندما ت�شعر بالنعا�س.
• كرر �أربعة وخم�سة ح�سب ال�ضرورة.
• ا�ضبط املنبه وانه�ض من ال�سرير يف الوقت نف�سه كل يوم،
بغ�ض النظر عن مقدار نومك.
وك��ان بوتر ،ال��ذي ظهرت �أبحاثه يف ع�شرات املنافذ الإخبارية
الدولية ،مبا يف ذلك "بي بي �سي" و"وا�شنطن بو�ست"� ،أي�ضا
خ�ب�يرا يف ال �ن��وم يف الفيلم ال��وث��ائ�ق��ي ع�ل��ى Channel 4
بعنوان "كيف تفقد الوزن جيدا".
و�أخرب بوتر موقع "�إك�سربي�س" �أنه عندما ي�ستخدم الأ�شخا�ص
الذين يكافحون من �أجل النوم هذه اال�سرتاتيجيات الب�سيطة،
ف��إن�ه��م ي�ستيقظون ب�شكل �أق��ل �أث �ن��اء ال�ل�ي��ل ،ويح�صلون على
مزيد من النوم ،ويقللون من اعتمادهم على و�سائل امل�ساعدة
الأخرى.
وبالإ�ضافة �إىل اخلطوات املذكورة �أع�لاه التي يجب اتخاذها،
ن�صح بوتر �أي�ضا بتقنيات �أخرى ميكنك ا�ستخدامها مل�ساعدتك
على اال�سرتخاء.
اجعل غرفة نومك �صديقة للنوم
يجب �أن تكون غرفة نومك بيئة مريحة .ويزعم اخل�براء �أن

� 5أعرا�ض حتذيرية لأمرا�ض القلب يجب مراقبتها
مر�ض القلب هو حالة مقلقة ميكن �أن تكون مميتة� ،إال �أن الكثريين غالبا ما يتجاهلون العالمات التحذيرية لهذه احلالة ،لعدم معرفتهم بها.
وت�ؤثر �أمرا�ض القلب على كل وظائف القلب و�أجزائه ،وت�شمل هذه احلالة جمموعة من الأمرا�ض ،مبا يف ذلك� ،أمرا�ض الأوعية الدموية مثل
مر�ض ال�شريان التاجي ،وم�شكالت نظم القلب (عدم انتظام القلب) ،وبع�ض عيوب القلب التي يولد بها ال�شخ�ص (عيوب ِخلقية يف القلب)،
ومر�ض �صمام القلب ،واعتالل ع�ضلة القلب.
ومي� �ك ��م �أن ت �ق �ت��ل احل ��ال ��ة ال �ك �ث�ي�ري��ن حيث تعاين من هذا النوع من الأمل.
يتجاهلون يف غالب الأحيان عالمات التحذير
املبكرة.
�أمل هي ال�صدر:
ما الأعرا�ض التي يجب �أن تبحث عنها والتي �إذا كنت تعاين م��ن �أمل يف ال�صدر ،فقد تكون
قد ت�شري �إىل م�شكلة قلبية حمتملة؟
هذه حالة طبية طارئة ويجب عليك االت�صال
بالطوارئ �إذا كنت ت�شعر بتوعك �شديد.
�آالم يف املعدة �أو ع�سر اله�ضم:
وي�صف امل��ر��ض��ى ال��ذي��ن �أ��ص�ي�ب��وا بنوبة قلبية
قد ي�شري الإح�سا�س باحلرقان �أو الأمل من نوع الأعرا�ض ب�أنها �شعور بثقل و�ضيق �أو �ضغط يف
ع�سر اله�ضم يف ��ص��درك �أو معدتك �إىل نوبة ال�صدر.
قلبية �أو م�شكلة يف القلب.
و�إذا بد�أت �آالم ال�صدر عند �إجهاد نف�سك ولكنها
وي�ن�ت��ج ع���س��ر ال�ه���ض��م �أع��را� �ض��ا م���ش��اب�ه��ة جدا اختفت عند التوقف ،فهذا مدعاة للقلق.
لأعرا�ض النوبة القلبية ،لذا يجب �أال تتجاهل وميكن �أن ت�شري �إىل الذبحة ال�صدرية ،وعادة
هذه امل�شاعر.
ما يكون �سببها مر�ض القلب التاجي.
وي�ج��ب االت���ص��ال ب�خ��دم��ات ال �ط��وارئ �إذا كنت

هذا الأمل فيجب االت�صال بالطوارئ.
ال�شعور بالتعرق:
يعد ه��ذا العار�ض �أح��د العالمات التحذيرية وت �� �ش�ير ب �ع ����ض ال ��درا�� �س ��ات �إىل �أن �أع ��را� ��ض
غري العادية التي ميكن �أن ت�شري �إىل �أمرا�ض الن�ساء من املرجح �أن تختلف عن �آالم ال�صدر
"الكال�سيكية".
القلب.
و�إذا ك�ن��ت ت�شعر ب��احل��رارة وال �ع��رق م�صحوبا
ب ��آالم يف ال�صدر ،يجب عليك ا�ستدعاء �سيارة كاحالن متورمان:
الإ� �س �ع��اف ،ف�ق��د ت�ك��ون ه��ذه ع�لام��ة ع�ل��ى نوبة على الرغم من �شيوع ت��ورم الكاحلني ،وهناك
العديد من الأ�سباب التي ميكن �أن ت ��ؤدي �إىل
قلبية و�شيكة.
حدوث ذلك� ،إال �أنها قد ت�شري �أي�ضا �إىل ق�صور
القلب.
�آالم الفك �أو الظهر:
عندما ت�ضرب النوبات القلبية ،ميكن ال�شعور ويف كلتا احل��ال�ت�ين ،م��ن املفيد زي ��ارة الطبيب
ب � ��الأمل يف �أج � ��زاء �أخ � ��رى م��ن اجل �� �س��م ،بينها لعالج ه��ذه الأع��را���ض قبل �أن ت ��ؤدي �إىل حالة
ال�شعور ب��الأمل يف الفك �أو الظهر ،و�إذا ا�ستمر �أكرث خطورة.
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فنانون و�شعراء يتغنون بعيد االحتاد اخلم�سني على م�سرح الفقيت بدبا الفجرية

ن�ظ�م��ت “جلنة �إم� ��ارة ال�ف�ج�يرة الح �ت �ف��االت ع�ي��د االحت ��اد الفجرية� ،شارك فيه فنانون جن��وم و�شعراء احتفالاً بهذه للألعاب النارية التي �أبهرت الآالف من احل�ضور ،و�أ�ضاءت
اخلم�سني للدولة” حفلاً غنائ ًيا على م�سرح الفقيت بدبا امل�ن��ا��س�ب��ة .واف�ت�ت�ح��ت الأم���س�ي��ة ب �ع��رو���ض ��ض��وئ�ي��ة �ضخمة ��س�م��اء دب��ا ال�ف�ج�يرة يف ج � ٍو اح�ت�ف��ايل مبهج ب��ال�ت��زام��ن مع
احتفاالت الدولة بعيدها اخلم�سني.
و�أدّى الفنان الإم��ارات��ي خالد حممد توليفة متنوعة من
الأغاين التي متيزت بالأحلان الرتاثية والكلمات ال�شعبية
الإم��ارات�ي��ة و�أط��رب بها ح�ضور احلفل .كما �شارك الفنان
الإم��ارات��ي ه��زاع ال�ضنحاين ب� ��أداء جمموعة م��ن الأغاين
ال�ت��ي كتبها وت�غ� ّن��ى بها �أ��ش�ه��ر ��ش�ع��راء النبط الإماراتيني
واخلليجيني ،واجتذبت اجلمهور املحب لهذا اللون الغنائي.
كما تفاعل جمهور احلفل مع �أداء الفنانة �شم�س الكويتية
التي غ ّنت جمموعة متنوعة من �أعمالها الغنائية ال�سابقة
واحل��دي �ث��ة فيما ق� �دّم ال�ف�ن��ان الإم ��ارات ��ي ع �ب��داهلل باخلري
فقرته الغنائية و��س��ط ت�ف��اع��لٍ الف��تٍ م��ن اجل�م�ه��ور ،حيث
�أدّى جمموعة من �أغانيه التي ح�صدت �شعبية وجماهريية
عالية يف م�سريته الفنية .وتخللت احلفل فقرات �شعر ّية
�شارك فيها �شعراء من دب��ا الفجرية ،وه��م ال�شاعر في�صل
املوح ،وال�شاعر حممد علي اليماحي ،وال�شاعر �سعيد �سبيل
الظنحاين ،الذين تغ ّنوا بق�صائد وطنية حما�سية عبرّ ت عن
م�شاعر الفخر واالبتهاج بعيد االحت��اد اخلم�سني للدولة.

و�شهدت الأم�سية الفنية �إقبالاً كثي ًفا من اجلماهري الغفرية
التي توافدت حل�ضور احلفل من داخ��ل الإم��ارة وخارجها،

و�سط �أج��واء احتفالية مُبهجة احتفا ًء باملنا�سبة الوطنية
الغالية.

جمعة املاجد للثقافة والرتاث يحتفي بعيد االحتاد
ن �ظ��م م��رك��ز ج�م�ع��ة امل ��اج ��د ل�ل�ث�ق��اف��ة وال �ت��راث
مب�ق��ره يف دب��ي اح�ت�ف��اال مبنا�سبة ع�ي��د االحتاد
اخل�م���س�ين ح �� �ض��ره م��وظ �ف��و امل��رك��ز م��ن جميع
الأق���س��ام ب��الإ��ض��اف��ة �إىل بع�ض م��دراء جمموعة
جمعة امل��اج��د.ب��د�أ احل�ف��ل بال�سالم ال��وط�ن��ي ثم
حت��دث��ت �شيخة امل �ط�يري رئي�سة ق�سم الثقافة
الوطنية وال�ع�لاق��ات العامة والإع�ل�ام يف املركز
ع��ن الإجن � ��ازات ال�ت��ي حتققت ل ل��إم ��ارات طوال
اخلم�سني �سنة امل��ا��ض�ي��ة.وت�خ�ل��ل احل�ف��ل عر�ض
لفيلم بعنوان “الإمارات ـ �إط�لال��ة ذهبية على
اخلم�سني” ا�ستعر�ض �أب��رز املحطات الرئي�سية
يف م�سرية االحتاد كما بني الفيلم املحطات التي
مهدت لقيام االحتاد و�صوال �إىل الوقت احلا�ضر.
وال�ق��ى م��دي��ر ع��ام امل��رك��ز ال��دك�ت��ور حممد كامل
ج��اد ور�ؤ� �س��اء �أق���س��ام امل��رك��ز كلمات �أ� �ش��ادوا فيها
بدور املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
“طيب اهلل ثراه” باين نه�ضة الدولة وم�ؤ�س�سها
و�إخوانه حكام الإم��ارات يف تر�سيخ �أ�س�س االحتاد
يف م�سرية التطور احل�ضارية العاملية.

جائزة دبي للقر�آن تبد�أ قبول طلبات امل�شاركة يف م�سابقة ال�شيخة هند بنت مكتوم للقر�آن
اعلنت جائزة دبي الدولية
ل �ل �ق��ر�آن ال �ك��رمي ع��ن بدء
تلقي طلبات الت�سجيل يف
م�سابقة ال�شيخة هند بنت
متكوم للقر�آن الكرمي يف
دورتها الثانية والع�شرين
وذل ��ك �إع �ت �ب��ارا م��ن اليوم
االح ��د ول�غ��اي��ة الع�شرين
م��ن ��ش�ه��ر ي�ن��اي��ر اجل ��اري
م��ن خ�لال �إح ��دى مراكز
�أو م� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات ال � �ق� ��ر�آن
الكرمي املعتمدة يف جميع
مدن الدولة.
وا�� �ش ��اد � �س �ع��ادة امل�ست�شار
�إب��راه�ي��م حممد بوملحه
م�ست�شار �صاحب ال�سمو
ح � ��اك � ��م دب � � ��ي ل� �ل� ��� �ش� ��ؤون

الثقافية واالن�سانية رئي�س
اللجنة املنظمة للجائزة
ب �ه��ذه امل �� �س��اب �ق��ة املباركة
التى تدخل عامها الثالث
والع�شرين وما حتظى به
من �إهتمام ورعاية كرمية
من �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س
جم �ل ����س ال � � � ��وزراء حاكم
دب � ��ي رع� � ��اه اهلل وحرمه
��س�م��و ال���ش�ي�خ��ة ه�ن��د بنت
م �ك �ت��وم �آل م �ك �ت��وم حيث
حر�صت �سموها �أن تكون
ه ��ذه امل �� �س��اب �ق��ة مفتوحة
للجن�سني م��ن مواطنني
وم� �ق� �ي� �م�ي�ن م � ��ن حفظة

كتاب اهلل العزيز .
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن هذه
امل �� �س��اب �ق��ة ت�ت���ض�م��ن �ستة
�أف � ��رع وه ��ي ف ��رع القر�آن
ال � �ك� ��رمي ك ��ام�ل�ا  ،وف� ��رع
ع�شرون جزءا وفرع ع�شرة
�أجزاء وفرع خم�سة �أجزاء
وهو خم�ص�ص للمواطنني
فقط جلميع الأعمار وفرع
خم�سة �أج ��زاء للمقيمني
مم ��ن ال ت��زي��د �أعمارهم
عن ع�شر �سنوات ثم فرع
ثالثة �أج��زاء للمواطنني
ال��ذي��ن ال ت��زي��د �أعمارهم
عن ع�شر �سنوات .
كما حددت اللجنة املنظمة
ل �ل �ج��ائ��زة � �س��ن اخلام�سة

وال � �ع � �� � �ش ��ري ��ن مل � ��ن �أراد
اال�� �ش�ت�راك م��ن املقيمني
ذك � � ��ورا وان� ��اث� ��ا �شريطة
ان ي �ك ��ون ��وا م ��ن حاملي
تا�شرية الإقامة  ،كما يتاح
للمواطنني من اجلن�سني
اال� � � � �ش � �ت ��راك يف جميع
الأفرع يف �أي �سن كانوا ما
عدا الفرع ال�ساد�س والذي
ح��دد بع�شر �سنوات ذكورا
و�إناثا  ،وبعد انتهاء فرتة
الت�سجيل �ستعلن وحدة
امل���س��اب�ق��ات ب��اجل��ائ��زة عن
م��واع�ي��د ب��دء الت�صفيات
النهائية حيث ي�ست�ضيف
م � �ق� ��راجل� ��ائ� ��زة ب ��امل� �م ��زر
امل�سابقة النهائية .
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حفرت الفنانة القديرة �سميحة �أي��وب ا�سمها
بحروف من ذهب ،وخا�صة يف عامل امل�سرح الذي
قدمت من خالله �أ�شهر الروايات و�أه��م الأدوار،
وهو �سر �سعادة جمهورها فور الإعالن عن عودتها
للم�سرح من خالل ن�ص م�سرحي مع املخرج �سمري
الع�صفوري ،قبل �أن تعتذر ب�شكل مفاجئ بعد
بروفات ا�ستمرت لأكرث من عام.

Sunday
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رئا�ستي ال�شرفية ملهرجان "�شرم ال�شيخ" م�صدر فخر يل

�سميحة �أيوب :الدور نف�سه هو الفي�صل يف قبول العمل
ويف ه��ذا احل��وار ك�شفت �سميحة �أي��وب عن �سر اعتذارها
ع��ن ال �ع��ر���ض ،وك��ذل��ك ك��وال�ي����س م�شاركتها يف م�سل�سل
"�إجازة مفتوحة" مع الفنان �شريف منري ،كما حتدثت
عن جتربتها يف فيلم "ليلة العيد" مع املخرج �سامح عبد
ال�ع��زي��ز .وت�ط��رق��ت يف احل ��وار �إىل تكرميها يف مهرجان
"�شرم ال�شيخ ال��دويل مل�سرح ال�شباب" والتي قالت �إنها
�سعدت بتكرميها فيه ورئا�ستها ال�شرفية له ،و�أنه يتطور
عاما بعد عام:
• كرمت م�ؤخرا يف مهرجان "�شرم ال�شيخ الدويل
مل�سرح ال�شباب" فهل ت�أخر التكرمي؟
 ال مل يت�أخر خا�صة �أنني �سبق يل �أنك��رم��ت يف �أك�ث��ر م ��ن مهرجان،
واحلقيقة �أن�ن��ي �سعيدة بهذا
ال � �ت � �ك� ��رمي ،ورئ ��ا�� �س� �ت ��ي
ال�شرفية له

م�صدر فخر يل و�أرى �أن املهرجان يتطور من عام للثاين
ويرتقي وي��زداد كثافة يف الطلبات وامل�سرحيات وكل عام
يكرب عن العام الذي ي�سبقه.
• اعتذرت م�ؤخرا عن م�سرحية "يف انتظار بابا" التي
انطلق عر�ضها م�ؤخرا،
ب�سبب تعر�ضك
لأزم ��ة �صحية
ف� �م ��ا حقيقة
ذلك؟
 املو�ضوعل �ي ����س له
ع� �ل ��اق � � ��ة
ب � � ��وج � � ��ود
�أزم � � � � � � � � � ��ة
� � � �ص � � �ح � � �ي� � ��ة

عندي ،وب�صراحة مل يكن هناك �سبب معني لالعتذار،
ولكن كل امل�س�ألة �أن املو�ضوع ط��ال وقته ب�شكل زائ��د عن
احلد حيث كنا جنري بروفات لأك�ثر من عام متوا�صل،
ومل نفتتح العر�ض مبعنى �أدق "حاجة ت�سد النف�س يعني"،
خا�صة �أنني كنت متحم�سة ،ومقابلة على العر�ض وكلي
طاقة �أن �أع�م��ل� ،إىل �أن وج��دت �أن هناك ت�ع�ثرات قررت
االعتذار و�أبلغتهم بذلك.
• وهل كان تغيري الن�ص �سببا يف ذل��ك ،بعد ا�ستبدال
رواية �سعد الدين وهبة للن�ص احلايل؟
 الورق والرواية كلها تغريت ،وامل�سائل كلها "اتلخبطت"،و�أنا �أريد العمل يف جو مريح للنف�س ولذلك ان�سحبت من
العر�ض.
• هل هناك م�سرحية �أخرى �ستعودين بها للجمهور؟
 ال ال ،يكفي ما قدمته للجمهور على مدار �سنوات طويلة�أعمل يف امل�سرح.
• وهل ال�سبب يف قرار االبتعاد عن امل�سرح �أنه مرهق؟
 لي�ست امل�س�ألة يف �أنه مرهق ولكنني طوال عمري �أمثلفيه واعتدت عليه ،وق�ضيت فيه عمري ،ولكن امل�سرح
مل يعد مثل ال�سابق ،وال ال�سلوك مثل زمان وال
االحرتام فكل �شيء تغري واختلف.
• �أل �ي �� �س��ت ه �ن��اك ن�صو�ص
ج� �ي ��دة ت �� �ش �ج �ع��ك على
العودة؟
 ه � � �ن� � ��اكن � �� � �ص� ��و�� ��ص
ج � � � �ي� � � ��دة،
ول � � �ك � ��ن

�ألفت عمر�( :إجازة مفتوحة)
بداية جديدة يل
�أعادت جمموعة قنوات  on tvعر�ض
م�سل�سل (�إج ��ازة مفتوحة) مبجرد
انتهاء عر�ضه رغم كونه ي�ضم 45
ح�ل�ق��ة ول�ي����س جم ��رد ق���ص��ة يف 7
حلقات �أو .5
كما يعاد عر�ض (م�ش هنفرح
ب �ي �ك��ي) ��ض�م��ن حكايات
�سل�سلة (زي القمر).
وقالت �ألفت عمر
ع��ن م�سل�سل
(�إج� � � � � � � � � ��ازة
مفتو حة )
�إن �ه��ا لعبت
دور �أم ��اين
�صديقة لقاء
اخل� �م� �ي� ��� �س ��ي
وزوج � � � ��ة م� ��راد
م � �ك� ��رم وه � � ��ي يف
ب� ��داي � �ت � �ه� ��ا ك ��ان ��ت
حم� �ب ��ة للمو�ضة
والأزياء.
وت �ق��ع يف ح� ��رج مع
زوجها،
ح �ي��ث ي���ش��ك يف وجود
ع�ل��اق� ��ة ب �ي �ن �ه��ا وب�ي�ن
� �ش��ري��ف م �ن�ي�ر ب �ع��د �أن
وجده فج�أة يف منزلهم.
وب �ع ��ده ��ا حت � ��اول حتقيق

ذات �ه ��ا وت �ت �ح��ول ل��رب��ة م �ن��زل م�ك��اف�ح��ة وتعمل
كمدر�ســــــة مو�سيقى وجنــــــد بينها وبينه مباريات
يف تفــــــا�صيل احل �ي��اة اليومــــــية وعندمـــــــا
ينهـــــــار الو�ضـــــع املــــــايل لزوجهـــــا تقف بجانبه
وت�ساعده.
و�أ�ضافت �أنها �سعيدة للغاية ب�إعادة امل�سل�سل بهذه
ال�سرعة فبمجرد انتهاء عر�ضه مت �إعادة احللقات
ف ��ورا وه��ي ظ��اه��رة غ�ير م�سبوقة وه��ي �سعيدة
ان تكون واح��دة من بطالت ه��ذا العمل وت�شكر
املنتجة مها �سليم وامل�خ��رج حممد حماقي على
اختيارهم لها يف هذا العمل.
�أما عن دورها يف حكاية "م�ش هنفرح بيكي" فهو
دور عال وه��ي زوج��ة و�أم لطفلني وه��ي �صديقة
ج��وم��ان��ا م� ��راد وحت � ��اول ط� ��وال ال��وق��ت حتفيز
�صديقتها جوماناعلى الزواج رغم انها �شخ�صيا
لي�ست �سعيدة وزوجها يطلق على عالقتهم معا
"�شاي بلنب" وهو امل�شهد الذي �أ�صبح تريندا وقت
عر�ضه.
احلكاية م��ن �إخ ��راج حممد حماقي وان�ت��اج مها
�سليم الذين تعتربهم و�ش ال�سعد عليها.
وتنتظر �ألفت حاليا عر�ض فيلمها "النهاردة يوم
جميل" �شخ�صية "�صفاء" �صديقة جنالء بدر،
وهي ح�سودة حقودة ،وتغري منها منذ �أن كانا مع
بع�ضهما يف اجلامعة.
وي�شارك يف فيلم "النهاردة يوم جميل" الفنانني
با�سم �سمرة ،وجن�لاء ب��در ،وهنا �شيحة ،و�ألفت
عمر ،و�أح�م��د وف�ي��ق ،وانت�صار ،وه��و م��ن ت�أليف
و�إخراج نيفني �شلبي.

العامل والإيقاع تغري.
• هل هذا يعني �أنك اعتزلت امل�سرح نهائيا؟
 ال �أع ��رف رمب��ا ينتابني احل�ن�ين ل�ل�ع��ودة م��رة �أخ ��رى،فامل�س�ألة �إن�سانية بحتة ،فرمبا نف�سي "تتفتح" للعودة �إىل
العمل يف امل�سرح جمددا ،و�أجد ن�صا ينال �إعجابي.
• معنى ذل��ك �أن الو�ضع احل��ايل بامل�سرح غري م�شجع
للعودة بالن�سبة لك؟
 الدور نف�سه هو الفي�صل يف قبول العمل ولي�س الو�ضعاحل ��ايل ،خ��ا��ص��ة �أن �ن��ي ق��دم��ت ك��ل الأدوار خ�ل�ال عملي،
ف�لا يوجد دور مل �أق��دم��ه ط��وال �سنوات حياتي وعملي
بامل�سرح.
• ق��دم��تِ من��وذج��ا ج�ي��دا ل���س�ي��دات م�صر ب�شخ�صيتك
يف م�سل�سل "�إجازة مفتوحة" حدثينا ع��ن طبيعة هذا
الدور؟
 احلقيقة �أنني كنت متحم�سة للغاية لتقدميمن ��وذج ل���س�ي��دة م���ص��ري��ة �أ��ص�ي�ل��ة وحكيمة،
حتى �أن�ه��ا تعمل وت�ق��وم بتقدمي الوجبات
وجتهيزها للجريان واملحيطني ،فامل�سل�سل
وف�ك��رت��ه ن��اال �إع�ج��اب��ي ،خا�صة �أن�ن��ي طوال
ال��وق��ت �أح��ر���ص ع�ل��ى ت�ق��دمي الأ� �ش �ي��اء التي

تنفع النا�س.كما �أن التعاون مع فريق العمل كان ممتعا،
حيث كانت هناك حالة �أ�سرية جميلة وحب جمع القائمني
على امل�سل�سل ،وهو ما ظهر بو�ضوح على ال�شا�شة ،و�أحبه
اجلمهور.
• ما ر�أيك يف وجود �أعمال حققت جناحا وجماهريية
خارج مو�سم رم�ضان؟
 �شيء مهم ج��دا وممتع يف الوقت نف�سه ،خا�صة �أن��ه يفمو�سم رم�ضان ال تتاح الفر�صة مل�شاهدة كل الأعمال التي
تنتج وال ي�ستطيع اجلمهور م�شاهدة كل �شيء.
• وم � ��اذا ع ��ن ال���س�ي�ن�م��ا وم �� �ش��ارك �ت��ك يف ف�ي�ل��م "ليلة
العيد"؟
 انتهينا من ت�صوير الفيلم بالكامل ،ولكن مل يتحددبعد موعد طرحه يف دور العر�ض ،واحلقيقة �أنني �أحب
العمل مع املخرج �سامح عبد العزيز ،و�سبق �أن تعاونت معه
من قبل يف فيلم "تيتة رهيبة" ،وفيلم "ليلة العيد" تدور
�أحداثه يف يوم واحد ،ويت�ضمن ق�ضايا اجتماعية ومهمة.
�أع �ت�بر ف�ك��رة وج ��ود ع�م��ل ت ��دور �أح��داث��ه يف ي��وم م�س�ألة
عبقرية وجميلة ،وهو ما حم�سني للعمل و�شجعني على
علي ،و�أنا
خو�ضه وهو �سر موافقتي على �أي عمل يعر�ض ّ
قبلت هذا الدور لأنه نال �إعجابي.

�سعدت بردود الفعل على (زي القمر)

جومانا مراد:
�أقر�أ �أكرث من
�سيناريو لل�سينما
ع�برت الفنانة جومانا م��راد ع��ن �سعادتها بالنجاح ال��ذي حققته حكاية "حتة
مني" ،من م�سل�سل (زي القمر) ،والتي عر�ضت م�ؤخراً �ضمن احلكايات التي
تقدم حالياً ،م�شرية �إىل �أنها تلقت ردود فعل قوية لي�س عن دورها فقط بل
عن احلكاية ككل،
ً
م�ؤكدة �أنها �سعدت جدا بالعمل مع املنتجة مها �سليم واملخرج حممد
حماقي وامل�ؤلفة �شهرية �سالم.
وعلي اجلــــــانب ال�سينمـــــائي قـــــالت جومــــــانا مراد� ،إنها تقـــــــر�أ عددًا
م��ن ال�سينــــــــاريوهات املختلفــــة بخ�صو�ص الأع�م��ال ال�سينمائية،
م�شرية �إيل �أن ه�ن��اك ع��دد م��ن امل�ف��اج��آت ��س��وف يتم الإع�ل�ان عنها
الحقاً.
ً
و�أ�شارت جومانا مراد علي �أنها تقوم حاليا بت�صوير فيلم �أمريكي �سوف
يتم عر�ضه يف �شهر �إبريل املقبل،
فيما تنتظر ب��دء ت�صوير فيلم ي��وم  13وال��ذي ت��أج��ل ت�صويره ب�سبب
كورونا ،وهو �أول فيلم  3Dدي يف م�صر والوطن العربي.
م�سل�سل "زى القمر" �إنتاج مها �سليم ب�شراكة مع املتحدة للخدمات
الإعالمية،
وي �ق��دم يف ح �ك��اي��ات ك��ل ح�ك��اي��ة م��ن  5ح�ل�ق��ات ب ��أب �ط��ال وم�ؤلفني
وخمرجني خمتلفني ،و�أوىل احلكايات "حتة منى" �سيناريو وحوار
�شهرية �سالم و�إخراج ح�سام على،
وي�شارك يف احلكاية �إىل جانب �إلهام �شاهني ك ً
ال من �أحمد وفيق،
اينا�س كامل ،نهال عنرب� ،سارة ال�شامى ،حنان �سليمان ،م�ؤمن
نور وعدد �آخر من الفنانني ال�شباب.
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كيف نحدد نق�ص اليود يف اجل�سم دون اختبارات؟
يعترب اليود امل�صدر الرئي�سي لإن�ت��اج هرمونات الغدة الدرقية.
فكيف ميكن حت��دي��د نق�صه يف اجل�سم ،دون اللجوء �إىل �إجراء
اختبارات.
وهرمون تريوك�سني ،الذي تنتجه الغدة الدرقية ،هرمون �ضروري
ج��دا للج�سم ،لأن ل��ه ت ��أث�ير ك�ب�ير يف اجل �ه��از الع�صبي والقلب
والأوعية الدموية ،وي�س ّرع عملية التمثيل الغذائي وينظم التبادل
احلراري.
ووفقا للأطباء� ،أكرث العالمات انت�شارا لنق�ص اليود يف اجل�سم،
هي التعب املزمن واخلمول والنعا�س و�ضعف الرتكيز .لذلك يجب
ع��دم جتاهل ه��ذه العالمات .لأن التعب املزمن ال ي�سببه اجلهد
البدين �أو الفكري ،ويبقى حتى بعد �أخذ الإن�سان ق�سطا كافيا من
الراحة واال�سرتخاء .وبالإ�ضافة �إىل هذه العالمات ،ي�سبب نق�ص
ال�ي��ود �ضعف املناعة ،و�إ��ص��اب��ة ال�شخ�ص ب��أم��را���ض .كما ميكن �أن

ي�سبب فقر الدم الناجم عن نق�ص احلديد ،الذي يتميز بال�شحوب
والدوخة وال�صداع و�ضعف الدورة الدموية يف الأط��راف .وكذلك
نق�ص اليود ي��ؤدي �إىل ا�ضطراب ال��دورة ال�شهرية ،وحتى توقفها
لفرتة طويلة .لذلك على الن�ساء احلوامل االنتباه لهذه امل�س�ألة،
لأن م�ستواه ي�ؤثر يف �صحة الأم ومنو اجلنني.
ومبا �أن اليود ي�ساهم يف عملية التمثيل الغذائي ،ف�إن نق�صه ي�ؤثر
�سلبا يف هذه العملية �أي�ضا ،ما ي�سبب زيادة الوزن وظهورتورم على
ال��وج��ه و�أم��اك��ن �أخ��رى م��ن اجل�سم .وت�ق��ول ال��دك�ت��ورة �أنا�ستا�سيا
نيكونوفا ،خبرية التغذية الرو�سية" ،للح�صول على كمية اليود
ال�ي��وم�ي��ة ال�ل�ازم��ة ل�ل�إن���س��ان ال �ب��ال��غ ال �ت��ي ت �ع��ادل 150-120
ميكروغراما ،من ال�ضروري �أن يت�ضمن النظام الغذائي -الأ�سماك
البحرية والطحالب البحرية وزيت ال�سمك وامللح املعالج باليود
واللحوم والفواكه واخل�ضروات ومنتجات الألبان".

اكت�شاف ميكروبات معوية فريدة
ت�ساعد على �إطالة العمر

الرمان
يقلل تناول بذور الرمان من التهاب
املفا�صل؛ لأنها م�صدر جيد مل�ضادات
�أك �� �س��دة ت�سمى ف�لاف��ون��ول��ز ،والتي
تعمل كعوامل م�ضادة لاللتهابات يف
اجل�سم.
كما �أن�ه��ا ت�ع��زز �صحة القلب ب�سبب
احتوائها على م�ضادات �أك�سدة قوية
ت ��زي ��د م ��ن ن �� �ش��اط الكولي�سرتول
اجليد وتعطل الدهون امل�ؤك�سدة ال�ضارة ،وبالتايل تقلل من خطر ت�صلب
ال�شرايني.
وحتد بذور الرمان من خطر الإ�صابة ب�سرطان الربو�ستاتا؛ حيث حتتوي
على بع�ض املكونات التي متنع انت�شار اخلاليا ال�سرطانية وحتفز موتها.
�إ�ضافة �إىل �أن�ه��ا مفيدة ملر�ضى ال�سكري ب�سبب احتوائها على �أحما�ض
م�ضادة لل�سكري .كما �أن بها م�ضادات �أك�سدة ت�ساعد يف الوقاية من داء
ال�سكري من النوع الثاين.
وت�ساعد يف مكافحة االلتهابات والأ�ضرار الت�أك�سدية الناجمة عن اجلذور
احلرة.
كما تعمل ب�شكل رائع على تعزيز اللثة وربط الأ�سنان الف�ضفا�ضة .كما �أنها
فعالة يف مكافحة البكرتيا امل��وج��ودة يف الفم؛ لأن بها خ�صائ�ص م�ضادة
للميكروبات.
وهي تعززً � -
أي�ضا� -صحة اجلهاز اله�ضمي؛ لأن بها فيتامينات  Bاملركبة،
التي ت�ساعد اجل�سم على حتويل الدهون والربوتني والكربوهيدرات �إىل
طاقة .كما �أنها حتتوي على �ألياف �ضرورية لعملية اله�ضم.
وي�ساعد ت�ن��اول ب��ذور ال��رم��ان يف �إنقا�ص ال��وزن وحتفيز خ�سارة الدهون
ب�سبب احتوائها على الألياف.
ريا يف تعزيز جهاز املناعة ب�سبب احتوائها على م�ضادات
كما تلعب دو ًرا كب ً
�أك�سدة تكافح البكرتيا والفريو�سيات املختلفة التي ت�سبب الأمرا�ض

• مر�ض يطلق عليه ا�سم املوت الأ�سود؟.
 -الطاعون.

• لون ثانوي مركب ما هو؟.
 -البنف�سج والأخ�ضر.

• لون تكميلي.

 -اللونني الأ�سود والأبي�ض.

• بيكا�سو ر�سام م�شهور ما هي جن�سيته؟.
� -إ�سباين.

تيم كوناجان يلعب دور �سانتا كلوز يف موكب هوليوود ال�سنوي التا�سع والثمانني لعيد امليالد يف لو�س �أجنلو�س .ا ف ب

اكت�شف علماء الأحياء يف �أمعاء املعمرين ،ميكروبات فريدة ،تطيل العمر،
وفقا لهم ،ومتنع تكاثر البكترييا اخلطرة امل�سببة للأمرا�ض.
وت�شري جملة � ،Natureإىل �أن امليكروبات يف �أمعاء الإن�سان ،تلعب دورا
مهما يف تعزيز ال�صحة وتتغري م��ع التقدم بالعمر .ولتحديد العالقة
ب�ين تركيب امل�ي�ك��روب��ات امل�ع��وي��ة وط��ول ال�ع�م��ر ،در���س علماء م��ن اليابان
برئا�سة كيني هوندا من كلية الطب بجامعة كيو يف طوكيو بالتعاون مع
زمالئهم من الواليات املتحدة تركيب ميكروبيوم الأمعاء لثالث فئات من
اليابانيني.
الفئة الأوىل 160 -معمرا �أع�م��اره��م ف��وق  100ع��ام .والفئة الثانية
 -112م��ن ك�ب��ار ال���س��ن �أع �م��اره��م  89-85ع ��ام ،وال�ف�ئ��ة ال�ث��ال�ث��ة47 -
متطوعا �أعمارهم  55-21ع��ام� ،أخ��ذ الباحثون عينات من ب��راز جميع
امل�شرتكني لتحليلها.
و�أظ�ه��رت النتائج� ،أن ل��دى املعمرين كمية �أك�بر م��ن امليكروبات املنتجة
للأحما�ض ال�صفراوية ،مقارنة بكبار ال�سن وال�شباب .وه��ذه امليكروبات
تكبح تكاثر البكترييا امل�سببة للأمرا�ض يف الأمعاء.
وت� �ت� �ب ��ع ال � �ب� ��اح � �ث� ��ون ،م � �� � �س� ��ارات ن� ��� �ش ��وء الأح� � �م � ��ا� � ��ض ال� ��� �ص� �ف ��راوي ��ة
ال �ث��ان��وي��ة وح � � ��ددوا ال �ب �ك �ت�يري��ا امل �� �س ��ؤول ��ة ع ��ن �إن �ت ��اج �ه ��ا ،وات �� �ض��ح �أن
�أح � ��ده � ��ا  Odoribacteraceaeامل� � �ع � ��روف ب � ��إن � �ت� ��اج حم�ض
 isoallolithocholicله ت�أثري م�ضاد لعدد من البكترييا الإيجابية
الغرام مثل  Clostridioides difficileو Enterococcus
.faeciumامل�سببة للأمرا�ض واملقاومة للأدوية.
و�أظ� � � � �ه � � � ��رت ن � �ت� ��ائ� ��ج االخ� � � �ت� � � �ب � � ��ارات ع � �ل� ��ى ال � � �ف � � �ئ� � ��ران �أن حم�ض
 isoallolithocholicيكبح منو وتكاثر بكترييا Clostridium
 difficileامل�سببة للإ�سهال خا�صة لدى كبار ال�سن الذين يتعاجلون
بامل�ضادات احليوية.
واكت�شف الباحثون ل��دى املعمرين �أحما�ضا �صفراوية ث��ان��وي��ة �أخرى-
�إيزوليتوكوليك�3-،أوك�سوليتوكول�،ألوليثوكوليكو�3-أوك�سولوليتوكولك
 ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل م�ستويات م�ت��زاي��دة م��ن �إن��زمي��ات 5α-reductase
 )(5ARو hyd-hydroxysteroid dehydrogenase 3
 ، )(3βHSDHامل�س�ؤولة عن �إنتاجها .
ووفقا للباحثني ،يخف�ض امل�ستوى املرتفع امل�ستمر للأحما�ض ال�صفراوية
الثانوية يف الأم�ع��اء والتمثيل الغذائي اخل��ا���ص بها ل��دى املعمرين ،من
خطر الإ�صابة بالعدوى املر�ضية ،ويحافظ على التوازن املعوي ال�صحي.
لذلك جتعل عملية التمثيل الغذائي املعوية اخلا�صة ،املعمرين �أقل عر�ضة
للإ�صابة بالأمرا�ض املزمنة وااللتهابات املرتبطة بالعمر مقارنة بكبار
ال�سن الذين تقل �أعمارهم عن  100عام.
وي�شري الباحثون� ،إىل �أنه ميكن ا�ستخدام قدرة ال�سالالت البكتريية التي
مت حتديدها يف هذه الدرا�سة على ا�ستقالب الأحما�ض ال�صفراوية بالتحكم
بتجميعها لتح�سني ال�صحة .ومع ذلك ي�ؤكدون على �ضرورة �إجراء املزيد
من الدرا�سات لت�أكيد االرتباط بني الأحما�ض ال�صفراوية وطول العمر.

• هل تعلم �أن الإنرتنت كان ي�سمى يف بداية ظهوره (�أ ْربانِت) و تعني (�شبكة وكالة م�شاريع البحوث
املتطورة) والتي �صممتها وزارة الدفاع الأمريكية.
• هل تعلم �أن دورات املياه ت�ستهلك  35%من �إ�ستخدام املياه يف املنازل.
• هل تعلم �أن كعكة احلظ مت اخرتاعها يف �سان فران�سي�سكو بالواليات املتحدة الأمريكية.
• هل تعلم �أن الكواال ينام حوايل � 18ساعة يف اليوم.
• �أول مطعم برجر كينج مت افتتاحه يف فلوريدا ميامي يف عام 1954م.
• جميع احل�شرات لها � 6أرجل.
• هل تعلم �أن الكروا�سون اخرتع يف النم�سا.
• الببغاء الرمادي الأفريقي ميكنه �أن ينطق �أكرث من  200كلمة.
• هل تعلم �أن الزرافة ميكنها تنظيف �أذنها ب�إ�ستعمال ل�سانها الذي يبلغ طوله حوايل � 21إن�ش.
• هل تعلم �أن الفيل ينام من � 4إىل � 5ساعات يف كل � 24ساعة.
• هل تعلم �أن ميكنك �أن تقود البقر عرب ال��درج �إىل الأعلى بكل �سهولة ،ولكن �ستعاين عندما تريد
�إنزالها �إىل �أ�سفل الدرج.

العجوز والعطار
ذهبت امر�أة عجوز �إىل احد العطارين وطلبت منه مت�صنعة الدالل ان ي�أتيها مبا يرد عليها �شبابها ،فنظر اليها
العطار وقال :ان العطار ال ي�صلح ما اف�سده الدهر ..فقالت :لكن الدهر كثريا ما يخطئ ..فقال :ان اخط�أ
فرمبا يكون قد ترك وراءه ما يدل على ا�صل ال�شيء من مبعثه ،وكان يق�صد بذلك انها لو كانت يف الأ�صل
جميلة ف�سيبقي اثرا من جمال لكنها عجوز �شمطاء دميمة ..فقالت املر�أة :ان دراهمي ت�ستطيع ان ت�صلح ما
�أف�سده الدهر ..فقال :وهل مينحك الدهر وقتا لتدفعي ..فقالت :نعم انا اعلم ذلك ،فالقلب خاليا ال يحمل
هما ،والعقل فارغا ولي�س به ما ي�شغله ،واجل�سد ي�صلح ليحارب الدنيا ان ر�أى منها خريا ..فاقرتب العطار
اخلبيث وقال :ح�سنا لو كان يل ان اجتمع انا وانت برباط الزوجيه و�أ�صلح ما �أف�سده الدهر ما ت�أخرت ولكني
فارغ اجليب وخايل الوفا�ض لكن قلبي م��ازال �شابا وقد �سرق الدهر ايامي ..فقالت :ح�سنا �س�أدفع ثمن ما
�سرقه الدهر منك وثمن ما ف�سده عندي.
تزوج العطار املر�أة العجوز وكان يدللها كثريا متعمدا ومن فرط ال�سعادة تعب قلبها ومل مير من الوقت الكثري
حتى اف�سد الدهر حيلتها وهد حيلها وخطف دقات قلبها ففارقت الدنيا ومل تفرح بعطارها كثريا لكنه فرح
مبالها وتزوج بعرو�س �صغرية مل يف�سد الدهر لديها �شيئا.

