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ن�صائح لعالج التهاب ملتحمة العني
العني  ملتحمة  التهاب  اإن  ال�صحية  للتوعية  االحت���ادي  امل��رك��ز  ق��ال 
هو التهاب ي�صيب امللتحمة، وهي الطبقة اخلارجية للعني وال�صطح 

الداخلي للجفن.
واأو�صح املركز االأملاين اأن التهاب ملتحمة العني قد يرجع اإىل االإ�صابة 
بعدوى فريو�صية اأو عدوى بكتريية، كما اأنه قد يرجع اإىل احل�صا�صية 

والتيارات الهوائية ال�صديدة وتعر�ض العني الإجهاد �صديد.
وال�صعور  العني  اح��م��رار  يف  العني  ملتحمة  التهاب  اأع��را���ض  وتتمثل 
بحرقان وحكة بها وزي��ادة االإف��رازات الدمعية وتورم امللتحمة وتورم 
ج�صم  بوجود  وال�صعور  ال�صباح(  يف  )خا�صة  العني  والت�صاق  اجلفن 

غريب بالعني.
ويتم عالج التهاب ملتحمة العني بناء على ال�صبب؛ حيث يتم العالج 
بوا�صطة امل�صادات احليوية يف �صورة قطرة اإذا كان االلتهاب يرجع اإىل 
عدوى بكتريية، بينما يتم العالج بوا�صطة قطرة م�صادة للح�صا�صية 
اإذا كان �صبب االلتهاب يرجع اإىل احل�صا�صية. ويف بع�ض احلاالت ميكن 
اللجوء اإىل القطرات املحتوية على الكورتيزون. ويعد التهاب ملتحمة 
ا�صتخدام  عدم  املري�ض  على  يتعني  لذا  للغاية،  ُمعدياً  مر�صاً  العني 

املنا�صف باال�صرتاك مع االآخرين ملنع انتقال العدوى اإليهم.

تطبيقات النوم حت�صن جودة النوم بن�صبة 50 %
اإذا كنت تعاين من قلة النوم، فقد يكون ا�صتخدام تطبيق اأو اأي �صكل 
لدرا�صة  وف��ًق��ا  احل��ل،  ه��و  املتخ�ص�صة  التكنولوجيا  اأ�صكال  م��ن  اآخ��ر 

جديدة.
نومهم،  عادات  �صخ�ض ال�صتك�صاف  األف  ا�صتطلع  الذي  البحث،  وجد 
اأ�صكال  م��ن  �صكل  ب��ا���ص��ت��خ��دام  اأف�����ادوا  امل�����ص��ارك��ني  م��ن   46.7% اأن 

التكنولوجيا التي ت�صاعد على النوم.
كان االأ�صخا�ض الذين ا�صتخدموا تقنية النوم اأكرث احتمالية لل�صعور 
بالر�صا عن نومهم بن�صبة تزيد عن %22، وقال حوايل %50 اإنهم 
متتعوا بنوم جيد مقارنة باأولئك الذين مل ي�صتخدموا اأي �صكل من 

اأ�صكال التكنولوجيا التي ت�صاعد على النوم.
واأفاد ما يقرب من �صبعة من كل 10 م�صاركني اأنفقوا اأكرث من 300 

دوالر اإجمااًل على تقنية النوم اأنهم يتمتعون بنوم جيد.
لذلك، قد يكون اال�صتثمار يف راحتك هو اأذكى �صيء ميكنك القيام به 

من اأجل �صحتك العامة.
مت اإ�صدار اأول تطبيق للهواتف الذكية موجه للنوم يف عام 2009، 
ح�صرًيا على اأجهزة iOS. كان هذا التطبيق، امل�صمى "�صليب �صايكل" 
Sleep Cycle، منبًها رقمًيا يتتبع اأمناط نوم امل�صتخدمني. منذ 
وبرامج  اخلوارزميات  اأحدث  التطبيق ال�صتخدام  تقدم  ذلك احلني، 

التحليل التي تتبع املزيد من املقايي�ض التي ت�صاعد على النوم.

حتول مكتب منزلها من خبز الزجنبيل
حولت امراأة اأمريكية مق�صورة العمل اخلا�صة بها اإىل منزل من خبز 
اأعلنت  الزجنبيل مع ق�صب احللوى العمالقة والثلج املزيف، بعدما 
مبوظفيها  اخل��ا���ص��ة  العمل  م�صاحات  ت��زي��ني  م�صابقة  ع��ن  �صركتها 

مبنا�صبة قرب حلول عيد امليالد.
يف  متوا�صلة  �صاعات  ثماين  كاليفورنيا،  من  اأوك��ل��ي  مونيكا  اأم�صت 
�صنعت  حيث  الزجنيل،  خبز  من  منزل  اإىل  عملها  مق�صورة  حتويل 
املنزل و�صقفه ب�صريط ال�صق وورق مقوى، وقامت بتغطيته  جوانب 
بورق بني اللون، يف حني قامت بطالء جمموعة من االأواين الرخي�صة 

وحتويلها اإىل م�صا�صات واإ�صافة مل�صقات جميلة.
ملا  بالده�صة  اأ�صيبوا  االثنني،  يوم  املكتب  اإىل  عندما ح�صر زمالوؤها 

�صاهدوه من مهارات مونيكا احلرفية.
املنزل، الأن  وال��زخ��ارف يف  الزينة  الكثري من  " لدي  وقالت مونيكا: 
عائلتي حتبها. عندما مت االإعالن عن م�صابقة تزيني املق�صورة، كنت 
الكرتون على  وب��داأت يف تخزين  اإ�صافًيا  �صيًئا  اأفعل  اأن  اأن علي  اأعلم 

الفور"
اأنني  اأن زمالئي قد يعتقدون  "كنت يف البداية قلقة من  واأ�صافت : 
اأ�صعر بال�صعادة عندما  اأنني  غريبة االأط��وار، لكن �صرعان ما تذكرت 
اأتعامل ب�صكل يعرب عن �صخ�صيتي احلقيقية، لذا جتاوزت اأي خماوف 

وبداأت بالعمل بروح تناف�صية للفوز بامل�صابقة."
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حيلة جهنمية لتلقي 
لقاح كورونا

حاول اإيطايل خم�صيني من منطقة بيمونتي، �صعى للح�صول على ال�صهادة 
ال�صحية دون اأن ينجح، تلقي اللقاح على طرف ا�صطناعي كما روى اجلمعة 

رئي�ض هذه املنطقة الواقعة يف �صمال غرب البالد.
وقال األربتو ت�صرييو على �صفحته على في�صبوك ان "هذه الق�صية �صخيفة 
التي  الت�صحيات  اأم��ام  اخلطورة  غاية  يف  مقبولة  غري  خطوة  تكن  مل  لو 
يفر�صها الوباء على جمتمعنا باأ�صره من ناحية الوفيات وكلفته االجتماعية 

واالقت�صادية".
وتقدم الرجل  م�صاء اأول اأول اأم�ض اخلمي�ض اإىل مركز التلقيح يف بييال يف 

بيمونتي )�صمال غرب(.
وكان الطرف اال�صطناعي عايل اجلودة، لكن لونه وملم�صه اأثارا على الفور 
واكت�صفت  والتي طلبت منه خلع قمي�صه  تلقيحه  املكلفة  املمر�صة  �صكوك 

احليلة.
ثم طلب الرجل من املمر�صة اأن تدعي وكاأنها مل تالحظ �صيًئا فرف�صت، 
اأمام  "�صيمثل  الرجل  اأن  مو�صًحا  موقعه،  على  بيمونتي  رئي�ض  ق��ال  كما 

الق�صاء ملا اأقدم عليه".
اإيطاليا حالًيا عودة  تواجه  لها،  املجاورة  االأخ��رى  االأوروب��ي��ة  ال��دول  وكما 
ظهور الوباء )مت ت�صجيل ما يقارب 17000 حالة جديدة يف غ�صون 24 
باملئة ممن   85 يقارب  ما  املرحلة، مت حت�صني  ه��ذه  اخلمي�ض(. يف  �صاعة 

تزيد اأعمارهم عن 12 عاًما ب�صكل كامل.

بيلي اإيلي�ش 
تفاجئ اجلمهور 

بتغيري لون �صعرها
اإيلي�ض   ال��ع��امل��ي��ة  بيلي  ال��ن��ج��م��ة  ف���اج���اأت 
اجل���م���ه���ور ب��ن�����ص��ره��ا �����ص����ورة ل���ه���ا على 
التوا�صل  موقع  على  اخلا�صة  �صفحتها 
كان  اأن  ب��ع��د  اأ����ص���ود،  ب�صعر  االج��ت��م��اع��ي 

باللون االأ�صقر.
ع��دد كبري من  اإع��ج��اب  ون��ال��ت �صورتها 
اللون  اأن  اإىل  اأ���ص��اروا  ال��ذي��ن  املتابعني، 

االأ�صود يليق بها.
يف  م��وؤخ��را  اإيلي�ض  بيلي  ح�صرت  وكانت 
العر�ض اخلا�ض لفيلم االإثارة واالأك�صن 
من  ال��ت��ي   No Time To Die
لندن  يف  ب��ون��د  ج��ي��م�����ض  اأف�����الم  �صل�صلة 
والذي �صاركت فيه باأداء �صوتي فى عدد 

من االأغنيات.
على  االأول  ب��ظ��ه��وره��ا  اإي��ل��ي�����ض  وت��األ��ق��ت 
اأ�صود  طقماً  مرتدية  احلمراء  ال�صجادة 
م���ن �صروال  م���وؤل���ف���اً  ف�����ص��ف��ا���ص��اً  الم���ع���اً 

وجاكيت طويلة.

من اأجل نوم هانئ ليال.. �صبع خطوات 
ب�صيطة لتحقيق "التحكم يف املنبهات"  �ص 25

اآثار خطرية على ال�صاقني 
ب�صبب اجللو�ش

حركة  دون  م���ط���واًل  اجل��ل��و���ض  ي�����ص��ك��ل 
خطراً �صحياً.

وايتلي،  م����ارك  ال��ربوف��ي�����ص��ور  وي���ق���ول 
ال��رائ��د يف  االأوردة  ا���ص��ت�����ص��اري ج��راح��ة 
اململكة املتحدة، اإن احلياة غري الن�صطة 
يف  االأوردة  ب�����ص��ح��ة  ت�����ص��ر  اأن  مي��ك��ن 
الطويل  اجل��ل��و���ض  ي��ق��ل��ل  اإذ  االأرج������ل، 
ح���رك���ة ع�����ص��الت ال�����ص��اق��ني، م���ا ي�صر 

بتدفق الدم يف االأوردة. 
وي�صيف وايتلي "عندما يتباطاأ الدم يف 
اأكرث،  حم�صياً  ي�صبح  ال�صاقني،  اأوردة 
اأن يتجلط ب�صهولة. كما ميكن  وميكن 
للحمو�صة املتزايدة يف االأوردة اأن ت�صبب 

التهابات واآالم يف اأ�صفل ال�صاقني"
حمراء  عالمات  اللتهابات  ت�صبب  وقد 
وحكة ، يطلق عليه االأكزميا الوريدية. 
واإذا حتول لون اجللد اإىل  البني، فهذا 
هيمو�صيديرين.  بحالة  االإ�صابة  يعني 

ال��ن�����ص��ي��ج �صلبا  ي�����ص��ب��ح  ع���ن���دم���ا  اأم������ا 
االإ�صابة بت�صلب  ومتقل�صا، فهذا يعني 
اجللد ال�صحمي . يوؤدي اخلمول اأحياناً 
ال�صاقني،  اأوردة  يف  دموية  جلطات  اإىل 
م�صابها  اإح�����ص��ا���ص��ا  اأع��را���ص��ه��ا  وت�����ص��م��ل 
للت�صنج، اأو بالدفء يف املنطقة امل�صابة.

اأوردة  ف����اإن ج��ل��ط��ات  وح�����ص��ب واي��ت��ل��ي، 
اإىل  ت��وؤدي  اأن  ميكن  العميقة  ال�صاقني 
تعالج،  اإذا مل  اأك��رث خطورة  م�صاعفات 
مثل االإ�صابة باالن�صمام الرئوي، حيث 
يف  وتنتقل  ال��دم��وي��ة،  اجللطة  تتفكك 

الدم الوريدي لت�صتقر يف الرئتني.

150 دقيقة  ي��و���ص��ي اخل����رباء مب��م��ار���ص��ة 
على االأقل من التمارين الهوائية املعتدلة 
�صبيل  على  ال�صباحة  اأو  ال�صريع  )امل�����ص��ي 
القوي  الن�صاط  دقيقة من   75 اأو  املثال(، 

كل اأ�صبوع )اجلري اأو ركوب الدراجة(.
باقي  اإىل  االأك�صجني  تو�صيل  ع��ن  ف�صاًل 
ال��ق��ل��ب ووظائف  اجل�����ص��م وت��ع��زي��ز ���ص��ح��ة 
الهوائية  التمارين  ف��وائ��د  ت�صمل  ال��رئ��ة، 

للن�صاء العديد من اجلوانب:

واالأوع����ي����ة  ال���ق���ل���ب  ���ص��ح��ة  حت�����ص��ني   .1
الدموية

الهوائية  ال���ت���م���اري���ن  مب��م��ار���ص��ة  ي��و���ص��ى 
اأو  القلب  ب��اأم��را���ض  امل�صابني  االأ�صخا�ض 
الأنَّ  وذلك  بها.  االإ�صابة  خلطر  املعر�صني 
التمارين الريا�صية تقوي القلب وت�صاعده 

على �صخ الدم بكفاءة اأكرب.

الدم �صغط  خف�ض   .2
واالأوعية  القلب  متارين  ت�صاعد  اأن  ميكن 
الدم،  �صغط  خف�ض  على  اأي�صاً  الدموية 
واحل����ف����اظ ع��ل��ى ال�������ص���راي���ني ن��ظ��ي��ف��ة عن 
طريق رفع كولي�صرتول الربوتني الدهني 
وخف�ض   HDL "اجليد" الكثافة  ع��ايل 

الدهني  الربوتني  كولي�صرتول  م�صتويات 
يف   LDL "ال�صار"  ال��ك��ث��اف��ة  منخف�ض 

الدم.

الدم يف  ال�صكر  ن�صبة  تنظيم   .3
ي�صاعد الن�صاط البدين املنتظم على تنظيم 
م�صتويات االأن�صولني وخف�ض ن�صبة ال�صكر 
يف الدم، مع احلفاظ على وزن اجل�صم حتت 
متارين  اأهمية  امل��زي��د:  تابعي  ال�صيطرة. 

املقاومة للن�صاء

الربو اأعرا�ض  تقليل   .4
الهوائية  ال���ت���م���اري���ن  ت�����ص��اع��د  اأن  مي��ك��ن 
تقليل  على  ب��ال��رب��و  امل�صابني  االأ���ص��خ��ا���ض 
يتعني  ي��زال  ال  الربو.  نوبات  و�صّدة  تواتر 
يف  البدء  قبل  طبيبك  مع  التحّدث  عليك 
تعانني  كنت  اإذا  جديدة  روتينية  ممار�صة 

من الربو.

املزمنة االآالم  تقليل   .5
اإذا كنت تعانني من اآالم الظهر املزمنة، فاإنَّ 
متارين القلب واالأوعية الدموية - خا�صة 
االأن�صطة منخف�صة التاأثري، مثل ال�صباحة 
قد   - امل���ائ���ي���ة  ال��ري��ا���ص��ي��ة  ال���ت���م���اري���ن  اأو 

الع�صالت  وظائف  ا�صتعادة  على  ت�صاعدك 
والقدرة على التحمل.

الوزن فقدان   .6
ي�صكل النظام الغذائي والتمارين الريا�صية 
التمارين  لكن  ال����وزن.  ل��ف��ق��دان  االأ���ص��ا���ض 
ال��ق��درة على  ق��د متتلك  وح��ده��ا  الهوائية 
واحلفاظ  ال��وزن  اإنقا�ض  على  م�صاعدتك 
قد  و�صرعتك،  وزن��ك  على  اع��ت��م��اًدا  عليه. 
حتتاجني اإىل امل�صي اأو الرك�ض مل�صافة ت�صل 
اإىل 4 اأميال حلرق 400 اإىل 600 �صعرة 
ال�صعرات  ي��وؤدي خف�ض  اأن  حرارية. ميكن 
احلرارية باالإ�صافة اإىل التمارين الهوائية 
الالزمة  ال���ت���م���اري���ن  م���ق���دار  ت��ق��ل��ي��ل  اإىل 

لفقدان نف�ض القدر من الوزن.

النوم على  امل�صاعدة   .7
لياًل،  النوم  يف  �صعوبة  تواجهني  كنت  اإذا 
القلب واالأوعية  فحاويل ممار�صة متارين 
ال��دم��وي��ة اأث��ن��اء ���ص��اع��ات اال���ص��ت��ي��ق��اظ، الأنَّ 
ممار�صة الريا�صة يف وقت قريب جًدا من 

وقت النوم قد جتعل النوم اأكرث �صعوبة.

املناعة جهاز  تقوية   .8

تزيد التمارين الهوائية املنتظمة واملعتدلة 
من بع�ض االأج�صام امل�صاّدة يف الدم ت�صمى 
الغلوبولني املناعي، ما ي�صاعد على تقوية 

جهاز املناعة.

الدماغ عمل  حت�ّصن   .9
ي���ب���داأ ال���دم���اغ يف ف���ق���دان االأن�����ص��ج��ة بعد 
فاإنَّ  احل���ظ،  حل�صن  ال��ث��الث��ني.  �صن  ب��ل��وغ 
التمارين الهوائية قد تبطئ هذه اخل�صارة 

وحت�ّصن االأداء املعريف.

املزاج حت�صني   .10
ت��ف��ي��د مم���ار����ص���ة ال���ري���ا����ص���ة ب���ان���ت���ظ���ام يف 
حت�صني امل��زاج، اإذ حتفز اجل�صم على اإفراز 
للتوتر  وامل�������ص���اّدة  امل���ه���دئ���ة  ال���ه���رم���ون���ات 

واالكتئاب.

ال�صقوط خماطر  من  التقليل   .11
تزيد  اأ�صخا�ض ممن  واح��د من كل ثالثة 
اأعمارهم عن 65 عاًما ي�صقطون كل عام. 
ال�����ص��ق��وط اإىل ك�����ص��ور يف  ي����وؤدي  اأن  مي��ك��ن 
العظام، ورمبا يوؤدي اإىل اإ�صابات اأو اإعاقات 
مدى احلياة. قد ي�صاعد التمرين يف تقليل 

خماطر ال�صقوط.

كيم كاردا�صيان 
ت�صدم املتابعني 

�صدمت جنمة تلفزيون الواقع  كيم 
كاردا�صيان  متابعيها باأحدث �صورة 
ن�صرتها يف �صفحتها اخلا�صة على 

موقع التوا�صل االجتماعي.
وظ��ه��رت ك��ي��م ب�����ص��ورة ق��ري��ب��ة من 
راأى  اإذ  خمتلفة  مب��الم��ح  وجهها 
خ�صعت  اأن����ه����ا  امل���ع���ل���ق���ني  ب���ع�������ض 
لتجميل يف وجهها واأن وجهها بدا 
م��ا كان  ع��ن  ج��داً وخمتلف  نحيفاً 

عليه �صابقاً.
م���واق���ع  رواد  ت��������داول  ق����د  وك�������ان 
ال���ت���وا����ص���ل االج���ت���م���اع���ي ����ص���ورة 
اإىل  ال�صرير،  يف  وه��ي  لكاردا�صيان 

جانب فتاة .
اأث�����ارت ه���ذه ال�����ص��ورة م��وج��ة من 
املتابعني،  ب���ني  ال���وا����ص���ع  اجل�����دل 
وت�����ص��اوؤالت ح��ول ه��وي��ة كيم وبرز 
ت��ع��ل��ي��ق اأح����د امل��ت��اب��ع��ني ال����ذي اأكد 
املمثل  حبيبها  ع��ن  تخلت  كيم  اأن 

الكوميدي بيت دايفد�صون.

اأول هاتف حممول 
بقر�ش دّوار

ا�صتعادة  اأمريكية  مهند�صة  ق��ررت 
ذك������ري������ات ال����ه����وات����ف االأر�����ص����ي����ة 
ال��ك��ال���ص��ي��ك��ي��ة ال��ت��ي حت��ت��وي على 
وقامت  االأرق��������ام،  ل��ط��ل��ب  ق���ر����ض 
حممول  ه���ات���ف  اأول  ب��ت�����ص��م��ي��م 

بقر�ض دّوار يف العامل.
الكبري  التطور  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
يف عامل الهواتف املحمولة الذكية 
القدرة  م��ع  باللم�ض  تعمل  ال��ت��ي 
على حتميل وتنزيل كميات هائلة 
من البيانات يف اأجزاء من الثانية، 
ت�صميم  ه��اوب��ت  جو�صتني  اأرادت 
ه���ات���ف حم���م���ول ل��ن��ف�����ص��ه��ا ب����دون 
�صا�صات تعمل باللم�ض اأو كامريات 
اأزرار  ح��ت��ى  اأو  ف��اخ��رة  ���ص��رائ��ح  اأو 

لطلب االأرقام.
 Macgyverian وياأتي هاتف
�صا�صة  م��ع  ن�صبياً،  �صهل  بتن�صيق 
ح��رب اإل��ك��رتون��ي��ة، وه���وائ���ي قابل 
ل��ل��ت��ع��دي��ل، واالأه�����م م���ن ذل���ك اأنه 

يحتوي على قر�ض دوار.
�صيًئا  "اأردت  ه����اوب����ت  وت����ق����ول 
���ص��خ�����ص��ًي��ا وم��ل��م��و���ًص��ا مت���اًم���ا مع 
اإر�صال  لعدم  ع��ذر  ا  اأي�صً اإعطائي 
ال��ر���ص��ائ��ل ال��ن�����ص��ي��ة، واإظ���ه���ار اأنه 
هاتف  لديك  يكون  اأن  املمكن  من 
بعيًدا  مت��اًم��ا  لال�صتخدام  �صالح 
عن امتالك �صا�صة تعمل باللم�ض، 
اأكرث فاعلية من  والذي قد يكون 

بع�ض النواحي".

فوائد التمارين الهوائية 
للن�صاء ال ُت�صاهى

زيادة  على  "الكارديو"  اأو  الهوائية  التمارين  ت�ساعد 

التنف�س.  وت�سارع  ال��دم  و�سخ  القلب  �سربات  معدل 

فوائد التمارين الهوائية للن�ساء ن�ستعر�سها يف التقرير 

الآتي:

اأ�سرع  ب�سكل  الدم  �سخ  على  الهوائية  التمارين  ت�ساعد 

وتدفق الدم املوؤك�سج مع كل نب�سة.

ُتعرف التمارين الهوائية اأي�سًا با�سم متارين الأيروبيك 

واأن�سطة القلب والأوعية الدموية، كونها ت�ساعد القلب 

مع  املوؤك�سج  ال��دم  وتدفق  اأ�سرع  ب�سكل  ال��دم  �سخ  على 

التنف�سي  واجلهاز  القلب  �سحة  من  يعّزز  ما  نب�سة،  كل 

والع�سالت.
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�ش�ؤون حملية

وزير اخلارجية النيجريي: الوقت منا�صب للدعوة اإىل اال�صتثمار يف نيجرييا

اجلناح االأيرلندي يف اإك�صبو 2020 دبي يقّدم عر�ش جوقة اإك�صبو العاملية بقيادة ديفيد برويف
اليوبيل  حديقة  يف  دي�صمرب   9 يوم  جوقة  �صمن  دبي   2020 اإك�صبو  يف  العامل  دول  برويف  ديفيد  االأيرلندي  االأورك�صرتا  قائد  • �صيجمع 

العاملي القيا�صي  الرقم  فيها  امل�صاركة  الدول  عدد  يتجاوز  واملو�صيقى  االأغاين  من  خا�صة  اأم�صية  يف  مًعا  واملهارة  اخلربة  وم�صتويات  واالأعمار  اجلن�صيات  جميع  من  املو�صيقى  • ع�صاق 

من�سات املحتوى الرقمي تبّنت 9 مواهب متميزة من بني 100 منت�سب للربنامج �ساركوا من 18 دولة عربية

جناح ال�صباب يف اإك�صبو ي�صت�صيف ملتقى اأع�صاء برنامج »بودكا�صت ال�صباب العربي« ويحتفي مب�صاريعهم
ويتقنها املهارات  ميتلك  ملن  واعدة  جديدة  فر�ش  من  فيه  مبا  امل�صتقبل  اقت�صاد  هو  واالإبداعي  واملعريف  الرقمي  االقت�صاد  املزروعي:  • �صما 

ومنوها ا�صتدامتها  لتعزيز  املتميزين  مع  العمل  و�صنوا�صل  ريادية  م�صاريع  اإىل  ال�صباب  �صغف  حتويل  على  �صركائنا  مع  عملنا  النظري:  • �صعيد 

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

حممد معني الدين

اأهمية  اأونياماعلى  جيفري  النيجريي  اخلارجية  وزير  اأكد 
دويل  ح��دث  اأول  دب��ي،   2020 اإك�صبو  يف  نيجرييا  م�صاركة 
اآ�صيا،  وج��ن��وب  واأفريقيا  االأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة  يف  يقام 
والذي ميثل فر�صة لعر�ض اإمكانات االأعمال واال�صتثمار يف 

الدولة للعامل. 

اأ�صرع دول  "ُتعد نيجرييا واحدة من  اأونياما:  الوزير  وقال 
 ،2050 عام  فبحلول  ال�صكان.  عدد  العامل منوا من حيث 
الوقت  العامل، ولذلك االآن هو  اأك��رب دول��ة يف  �صتكون ثالث 
املنا�صب الأي م�صتثمر لال�صتثمار يف نيجرييا لال�صتفادة من 
�صيمنحكم  ذل��ك،  على  وع��الوة  الكبري.  البلد  ه��ذا  اإمكانات 
اال���ص��ت��ث��م��ار يف ن��ي��ج��ريي��ا ال��ف��ر���ص��ة ل��ل��ت��وا���ص��ل م���ع ال����دول 

االأفريقية االأخرى".
االإمارات  دول��ة  ت�صامننا مع  ُنظهر  اأن  املهم  "من  واأ���ص��اف: 
العربية املتحدة. كما اأن م�صاركتنا يف اإك�صبو 2020 دبي هي 

اأي�صا فر�صة لعر�ض ثقافتنا، واإمكانات االأعمال يف نيجرييا. 
ويج�صد اإك�صبو 2020 املا�صي واحلا�صر وامل�صتقبل، لذلك 
ال��ن��ا���ض ع��ن ح��ا���ص��رن��ا ووجهتنا  ف��ه��و مي��ث��ل من�صة الإع����الم 

امل�صتقبلية".
وكان جيفري اأونياما يتحدث خالل جولة يف جناح نيجرييا، 
مع فخامة الرئي�ض النيجريي حممد بخاري، رفقة معايل 
ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان، وزير الت�صامح والتعاي�ض 
االإماراتي واملفو�ض العام الإك�صبو 2020 دبي، ومعايل رمي 
ال���دويل، املدير  ال��ت��ع��اون  ل�����ص��وؤون  ال��دول��ة  الها�صمي، وزي���رة 

الوطني  اليوم  احتفاالت  اأثناء  دب��ي،   2020 الإك�صبو  العام 
لنيجرييا يف اإك�صبو 2020.

واأ�صار جيفري اأونياما اإىل اأن اتفاقية منطقة التجارة احلرة 
يف  ح��رة  جت��ارة  منطقة  اأك��رب  �صكلت  ق��د  االأفريقية  القارية 
بني  االتفاقية  وتربط  امل�صاركة.  الدول  بعدد  قيا�صا  العامل، 
حملي  ناجت  اإجمايل  مع  دولة،   55 يف  �صخ�ض  مليار   1.3
بقيمة 3.4 تريليون دوالر اأمريكي. وقال جيفري اأونياما: 
"اإن امل�صاركة يف اإك�صبو 2020 تتيح الفر�صة للعامل ملعرفة 
جناح  ويقع  اإمكاناتها".  على  والتعرف  اأفريقيا،  عن  املزيد 

وحتت  ال��ف��ر���ض.  منطقة  يف   2020 اإك�����ص��ب��و  يف  ن��ي��ج��ريي��ا 
�صعار "ارتفاع القيمة"، يلقي اجلناح ال�صوء على القطاعات 
االإبداعية والتقنية التي تقود ال�صباب وم�صتقبل البالد، كما 
رئي�صية  قطاعات  يف  اال�صتثمار  فر�ض  على  ال�صوء  وي�صلط 

مثل الزراعة، والت�صنيع، والتقنية، وال�صناعات االإبداعية.
وقد احتفلت نيجرييا بيومها الوطني يف اإك�صبو 2020 يف 
�صاحة الو�صل عرب عرو�ض من الفرقة الوطنية النيجريية، 
احل��ائ��زة  على جوائز  االأغ���اين  وكاتبة  االأف��روب��وب  ومغنية 

تيني.

•• دبي- الفجر 

 2020 اإك�صبو  يف  االأيرلندي  اجلناح  ب��ادر 
وهي  العاملية،  اإك�صبو  ج��وق��ة  بتقدمي  دب��ي 
جوقة مميزة حتتفي باملو�صيقى االأيرلندية 
ب���ق���ي���ادة ق���ائ���د االأورك���������ص����رتا االأي���رل���ن���دي 
العاملية  اإك�صبو  ديفيد برويف. وتقدم جوقة 
ال�صاعة  مت��ام  يف  دي�صمرب   9 يف  عرو�صها 
يف  ال��ي��وب��ي��ل  م�����ص��رح  ع��ل��ى  م�����ص��اًء   7.30
اإك�����ص��ب��و 2020 دب���ي، وت��دع��و اجل��م��ي��ع يف 
لي�صهدوا  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة 
امل���ح���اول���ة ال���راق���ي���ة جل��م��ع اأك����رب ع����دد من 
للم�صاركة يف جوقة  االإك�صبو  اجلن�صيات يف 

واحدة واال�صتمتاع باأم�صية رائعة.
اإك�����ص��ب��و ال��ع��امل��ي��ة مو�صوع  وجت�����ّص��د ج��وق��ة 
"و�صع  يف  امل��ت��م��ّث��ل  االأي����رل����ن����دي  اجل���ن���اح 
اإذ  الب�صرية''،  التجربة  �صميم  يف  االإب���داع 
امل�����ص��ارك��ة يف  ال���دول  جتمع اجل��وق��ة جميع 

جماعي  م�����ص��ع��ى  يف  دب���ي   2020 اإك�����ص��ب��و 
ل��ل��ت��ع��اون وال��غ��ن��اء واإط������الق ال��ع��ن��ان لقوة 
االأغنية. و�صيقود احلفل املو�صيقي اخلا�ض 
ق��ائ��د االأورك�������ص���رتا دي��ف��ي��د ب�����رويف، الذي 
خمتارة  جمموعة  الأداء  امل�صاركني  �صيوّجه 
والدولية  االأيرلندية  االأغ��اين  من  بعناية 
ن�ّصقها  وال��ت��ي  وا���ص��ع،  امل��ع��روف��ة على نطاق 
و�صوف  الفعالية.  ل��ه��ذه  ا  خ�صي�صً ديفيد 
الأداء  واح��د  م�صرح  على  العامل  دول  تتحد 
مو�صوع  ي��ع��ك�����ض  مب���ا  م��ث��ال��ي��ة  �صيمفونية 
من  ال��ع��امل  توحيد  وه��و  ال�صامل  االإك�صبو 
ديفيد  ولي�ض  امل�����ص��رتك��ة.  ال��ت��ج��ارب  خ��الل 
املو�صيقى  م�����ص��ه��د  ع���ل���ى  ب���دخ���ي���ل  ب������رويف 
هيئة  الأورك�����ص��رتا  �صبق  حيث  االأي��رل��ن��دي��ة 
اأن   )RTE( االأيرلندية الوطنية  االإذاع��ة 
اأدى  كذلك،  وخ��ربات��ه.  مبهاراته  ا�صتعانت 
يف  اأع���م���ااًل  املهنية  م�صريته  خ���الل  دي��ف��ي��د 
والواليات  واإفريقيا  اأوروب����ا  اأن��ح��اء  جميع 

املتحدة وكندا وال�صني. وقد �صبق اأن تعاون 
مع عدد من املواهب الالمعة مثل فرقة يو 
تو، وكري�صتي مور، و�صيناد اأوكونور، وجون 
ل����ورد )م����ن ف��رق��ة دي����ب ب���ريب���ل(، ودي����وك 

وناثان  ث��ان��در،  �صلتيك  وف��رق��ة  �صبي�صال، 
ك��ارت��ر، ودان��ي��ي��ل اأودون��ي��ل، واإمي��ي��ل��دا ماي، 
كورونا�ض.  وفرقة  كولرت  وفيل  اإل،  وجاك 
وُت���ع���ّد م��ه��ن��ة دي��ف��ي��د امل��ت��األ��ق��ة ���ص��ه��ادة على 
قائد  ب��اع��ت��ب��اره  ُت�صاهى  ال  ال��ت��ي  م��ه��ارات��ه 
جوقة  وتقّدم  العاملي.  امل�صرح  على  اجلوقة 
اإك�صبو العاملية فر�صة فريدة لديفيد ل�صنع 
و���ص��ي��ق��ود ديفيد  ع��ادي��ة.  حت��ف��ة فنية غ��ري 
املغنني الأداء جمموعة من االأغاين ال�صعبية 
"يو  ال�صهرية  االأي��رل��ن��دي��ة  املقطوعة  مثل 
رايز مي اأب" والتي �صتكون حمور العر�ض. 
وت���ع���ّد ه����ذه االأغ���ن���ي���ة امل��ح��ب��وب��ة م���ن اأكرث 
م�صتوى  على  ت��ن��زي��اًل  املو�صيقية  االأحل����ان 
ال��ل��غ��ات، ما  ت��ت��واف��ر بع�صرات  ال��ع��امل وه��ي 
جوقة  ل��ت��وؤدي��ه��ا  امل��ث��ال��ي��ة  االأغ��ن��ي��ة  يجعلها 
االإ�صافية  االأغاين  وت�صمل  العاملية.  اإك�صبو 
اأغنية "ون" لفرقة يو تو و"�صينغ اإت باك" 
مًعا  اأداوؤه��م��ا  �صيتم  اللتني  مولوكو  لفرقة 

لالرتقاء بقوة املو�صيقى.
العاملية من ثالثة  اإك�صبو  و�صتتاألف جوقة 
اأق�����ص��ام م��دع��وم��ة ب��ع��ازف��ني م��ن��ف��ردي��ن من 
اأي��رل��ن��دا مبن  يف  الوطنية  احل��ف��الت  قاعة 
ليونايرد  واإي��������ارال  م���ا����ص���رتز  دان�����ا  ف��ي��ه��م 
وجريي في�ض وتولو ماكاي. ويتمّيز هوؤالء 
مو�صيقية  بخلفيات  امل��ن��ف��ردون  ال��ع��ازف��ون 
متنوعة، كل منها ي�صفي �صوًتا فريًدا على 
�صيخطف  ال��ذي  الكامل  املو�صيقي  العر�ض 
الثاين  الق�صم  ويتاألف  املتفرجني.  اأن��ظ��ار 
م���ن ج��وق��ة م��ك��ّون��ة م���ن 120 ف�����رًدا من 
الفردية  اخل�����ربة  ذوي  ال����ك����ورال  م��غ��ن��ي��ي 
نغمات  ع��رب  امل�صاركني  �صيوجهون  ال��ذي��ن 
اأما الق�صم الثالث، فهو  اأغنية.  واأحلان كل 
اأمام  مفتوًحا  و�صيكون  اجل��وق��ة  يف  االأك���رب 
وم�صتويات  االأع��م��ار  جميع  م��ن  امل�صاركني 
املهارة من عائلة اإك�صبو وجمتمع دبي، حتى 
اأولئك الذين لي�ض لديهم خربة �صابقة يف 

الغناء.
الثقافة  �صميم  يف  واالإب���داع  املو�صيقى  تقع 
االأي��رل��ن��دي��ة، ل���ذا حت��ظ��ى اأي��رل��ن��دا ب�صهرة 
لقد  املو�صيقي.  التميز  ناحية  م��ن  دول��ي��ة 
ت��و���ص��ع��ت امل��و���ص��ي��ق��ى االأي��رل��ن��دي��ة ع��ل��ى مر 
خالًدا  ثقافًيا  منتًجا  باعتبارها  الع�صور 

العامل،  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  اأي���رل���ن���دا يف  مي��ي��ز 
وجت����اوزت احل����دود واك��ت�����ص��ب��ت ج��م��ه��وًرا يف 
تعك�ض  متنوعة.  وثقافية  اجتماعية  بيئات 
املو�صيقية  التقاليد  العاملية  اإك�صبو  جوقة 
العامل  ث���ق���اف���ات  االأي���رل���ن���دي���ة وحت��ت�����ص��ن 

املتنوعة وجتمعها مًعا يف وئام تام.

•• دبي-الفجر:

دبي،   2020 اإك�صبو  اأر����ض  على  ال�صباب  جناح  ا�صت�صاف 
ال�صباب  لبودكا�صت  التدريبي  "الربنامج  ملتقى  فعاليات 
مع  بال�صراكة  العربي  ال�صباب  نظمه مركز  العربي" ال��ذي 
اأبرز املوؤ�ص�صات العربية والدولية املتخ�ص�صة باإنتاج املحتوى 
ال�صوتي، لتمكني ال�صباب باأحدث تقنيات ومهارات �صناعة 
يف  م�صاهماتهم  ولتعزيز  االإب��داع��ي،  البودكا�صت  حمتوى 
امل�صتمعني،  ماليني  ملئات  ال��ه��ادف  العربي  املحتوى  اإث���راء 
من  املبتكرة  واأفكارهم  املبدعني  ال�صباب  اأ���ص��وات  واإي�صال 

خالل البودكا�صت. 
للمرحلة  تاأهلوا  اإب��داع��ي��اً  م�صروعاً   20 املتناف�صون  وق��دم 
عر�صوا  حيث  م�صارك  م�صروع   100 اأ���ص��ل  م��ن  النهائية 
تقييم �صمت ممثلني عن  اأمام جلنة  ملخ�صات م�صاريعهم 
ومن�صات  اأن��غ��ام��ي،  ومن�صة  عربية  ن��ي��وز  �صكاي  اأك��ادمي��ي��ة 
حم��ت��واي��ز، وم�����ص��ت��دف��ر، وف��ي��ل�����ص��وف، واجل��م��ه��ور، و�صوت، 

وكريننج كلت�صرز، ومن�صة الراوي للكتب الرقمية. 
وف����از ب��اخ��ت��ي��ار جل��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م ال��ت��ي ���ص��م��ت مم��ث��ل��ني عن 
�صبابية  م�صاركات  ت�صع  ال��ربن��ام��ج  يف  ال�صريكة  املوؤ�ص�صات 
بدعم  املبتكرة  م�صاريعهم  �صتحظى  والذين  مميزة،  عربية 
ورعاية من من�صات اأنغامي وحمتوايز و�صتوديو اجلمهور، 
لتحويلها اإىل م�صاريع ريادية فاعلة وم�صتدامة من خالل 
املطلوب  الفني  وال��دع��م  والتدريب  التحتية  البنية  توفري 

لتعزيز انت�صارها.
وقالت معايل �صما املزروعي، وزيرة الدولة ل�صوؤون ال�صباب 
الرقمي  "االقت�صاد  ال��ع��رب��ي:  ال�صباب  مركز  رئي�ض  نائب 
واملعريف واالإبداعي هو اقت�صاد امل�صتقبل مبا فيه من فر�ض 
امل��ه��ارات ويتقنها. وم��ن خالل  مل��ن ميتلك  واع���دة  ج��دي��دة 
الربامج واملبادرات التخ�ص�صية التي تطّور قدرات ال�صباب 
ومتّكنهم من مهارات مثل �صناعة املحتوى الرقمي، ميكن 
تطويع هذا االقت�صاد ل�صالح اقت�صاداتنا و�صبابنا، وميكننا 

اال�صتثمار يف اأمناطه اجلديدة."
وهّناأت معايل �صما املزروعي اأع�صاء الن�صخة التاأ�صي�صية من 
باإجنازهم  العربي  ال�صباب  لبودكا�صت  التدريبي  الربنامج 
الرقمي  املحتوى  ع��امل  يف  البودكا�صت  مييز  ما  اأن  م��وؤك��دًة 
امل�صتمع  فكر  يخاطب  مبا�صر  و�صيط  اأن��ه  هو  اليوم  الهائل 
املبني  ال��ق��وي،  امل��ح��ت��وى  ع��ل��ى  وع��ق��ل��ه، ويعتمد يف جن��اح��ه 
على  واالنفتاح  وال�صمول  والتنوع  وامل�صداقية  املعرفة  على 
لل�صباب  م��ن��رباً  يجعله،  وه���ذا  ال��ط��رح.  يف  االآراء  خمتلف 
ال��ع��رب��ي الإي�����ص��ال ���ص��وت��ه وال��ت��ع��ب��ري ع��ن نف�صه م��ن جهة، 

وحتقيق دخل وم�صرية مهنية من جهة ثانية. 

اأحد  ال�صباب:"اإن  لها يف جناح  كلمة  وقالت معاليها خالل 
الربنامج  اأع�صاء  �صنعه  ما  هو  كان  النجاح  موؤ�صرات  اأب��رز 
ال��ذي ينتجون   دول��ة عربية،   18 �صاب و�صابة من  ال��100 
اليوم حمتوى عربي �صبابي خال�ض يف الوقت الذي يعاين 
اإن��ت��اج املحتوى  ال��ع��رب��ي م��ن ف��ج��وة عميقة يف  ال��ع��امل  ف��ي��ه 
العربي الرقمي، وال يعك�ض املحتوى احلايل حجم وتطلعات 
يتحدث  ال��ذي  االإن��ت��اج  ه��ذا  العربية.  باللغة  امل�صتخدمني 
على  ال�����ص��ب��اب  منها  �صي�صتفيد  ب�صمة  مب��ث��اب��ة  ه��و  ب�����ص��وت 

خمتلف املن�صات".
واأكدت معاليها على اأهمية دعم خمتلف القنوات ال�صبابية 
دعمت  ال��ت��ي  واملن�صات  املوؤ�ص�صات  ك��اف��ة  و���ص��ك��رت  املتميزة، 
منّوهة  ال��ع��رب��ي  ال�صباب  لبودكا�صت  ال��ت��دري��ب��ي  ال��ربن��ام��ج 

بالتعاون امل�صرتك لتمكني ال�صباب العربي.
املوؤ�ص�صة  ع���ام  م��دي��ر  ال��ن��ظ��ري،  �صعيد  ���ص��ع��ادة  ق���ال  ب����دوره 
لال�صرتاتيجية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  لل�صباب  االحت���ادي���ة 
مبركز ال�صباب العربي: "اإقبال نخبة من املبدعني ال�صباب 
التدريبي  ال��ربن��ام��ج  م��ن  االأوىل  ب���ال���دورة  االل��ت��ح��اق  ع��ل��ى 

تاأكيد  عربية  دول���ة   18 م��ن  ال��ع��رب��ي  ال�صباب  لبودكا�صت 
جديد على اأهمية هذا التوجه لتمكني ال�صباب يف اأوطانهم 
لل�صباب  امل��ه��ارات  من  النوع  ه��ذا  على  الطلب  على  وموؤ�صر 

العربي الذي يتطلع اإىل اإجناز حمتوى اإبداعي متقدم." 
واأ�صاف النظري: "اأع�صاء الربنامج تعلموا مبادئ ومهارات 
يف  ت�صجيل  �صتوديو  تاأ�صي�ض  واآل��ي��ات  الناجح،  البودكا�صت 
اأي�صاً  الربنامج  ق��ّدم  كما  ال�صوتي،  التعليق  وفنون  املنزل، 
ا�صرتاتيجيات  لتعّلم  ال�صباب  للموهوبني  ح�صرية  فر�صة 
اإعداد خطة العمل، وتطوير االإنتاج التقني، وو�صع خطط 
ال��ن�����ص��ر وال��ت�����ص��وي��ق ل��ل��م��ح��ت��وى ال����ذي ي��ق��دم��ون��ه لتحويل 

اأفكارهم اإىل م�صاريع ريادية."
واأ����ص���اد ال��ن��ظ��ري ب��ت��ع��اون ال�����ص��رك��اء م��ع ال��ربن��ام��ج الذين 
مهارات  م��ن  ال�صابة  العربية  امل��واه��ب  متكني  يف  �صاهموا 
واأ�صاف:  االإب��داع��ي،  املحتوى  �صناعة  جمال  يف  تخ�ص�صية 
عملنا مع �صركائنا على حتويل �صغف ال�صباب اإىل م�صاريع 
ا�صتدامتها  لتعزيز  املتميزين  مع  العمل  و�صنوا�صل  ريادية 

ومنوها". 

ال�صباب  مركز  من  النوعي  التخ�ص�صي  الربنامج  ويدعم 
�صناعة  جم��ال  يف  ال�صابة  العربية  امل��واه��ب  متكني  العربي 
اأعداد  وت�صاعف  م�صتمراً  �صعوداً  ت�صهد  التي  البودكا�صت، 
من�صاتها عاملياً ب�صرعة هائلة، حيث ي�صري تقرير "بودكا�صت 
مليوين  م��ن  اأك����رث  وج����ود  اإىل   2021 ل��ع��ام  اإن�صايت�ض" 
حلقة  مليون   48 م��ن  واأك���رث  ال��ع��امل،  يف  ن�صط  بودكا�صت 

بودكا�صت يف الف�صاء الرقمي.
ورّكز الربنامج الذي انطلق هذا العام مب�صاركة 100 �صاب 
و�صابة من 18 دولة عربية على اأربعة حماور هي الدورات 
املحتوى،  خرباء  مع  واال�صت�صارات  التخ�ص�صية،  التدريبية 
ولقاءات مع خمت�صي البودكا�صت، و�صواًل اإىل دعم املواهب 

املتميزة.
وركزت امل�صاريع الت�صعة الفائزة بفر�صة الدعم من الربنامج 
ومن�صة اأنغامي على مو�صوعات التمكني، وعر�ض التجارب، 
وال�صرد الق�ص�صي حيث عر�صت امل�صاريع ق�صايا تهم ال�صباب 

العربي، و�صلطت ال�صوء على جتارب �صبابية ثرية.
وقال اإيلي اأبو �صالح، نائب املدير التنفيذي ملن�صة اأنغامي،: 

عملنا منذ اليوم االأول مع مركز ال�صباب العربي على دعم 
املتاحة،  ال��ط��رق  بكافة  الربنامج  ه��ذا  يف  م�صارك  ال�100 
وروؤية ال�صباب يعر�صون اأفكارهم ب�صغف كانت الوقود الذي 
عدد  اأك��رب  وخلق  م�صاريعهم  ودع��م  معهم  للوقوف  دعمنا 
اأنغامي  يف  عليه  نعمل  م��ا  وه���ذا  ل��ه��م،  الفر�ض  م��ن  ممكن 
العربي  املحتوى  بتطوير  وامل�صاعدة  للدعم  م�صتمر  ب�صكل 

اخلا�ض بالتدوين ال�صوتي.  
بدوره قال خالد القنيعة، املوؤ�ص�ض واملدير التنفيذي ملن�صة 
 3 م��ن  االأول  حم��ت��واي��ز،: نعمل يف حم��ت��واي��ز وم��ن��ذ يومنا 
ب��ه �صناع  نن�صح  م��ا  وه���ذا  اال���ص��ت��دام��ة،  ه��دف  �صنوات على 
املحتوى ال�صباب، فامل�صوار طويل جًدا ملن يريد العمل على 
حمتوى م�صتدام، ونحن على اأمت اال�صتعداد لتقدمي الدعم 
بالتعاون مع  املجال  للتميز يف هذا  العربي  لل�صباب  ال��الزم 

مركز ال�صباب العربي. 
ال�����ص��ري��ك ملن�صة �صتوديو  امل��وؤ���ص�����ض  ي��ا���ص��ني،  ق���ال ع��ل��ي  ك��م��ا 
ت��ق��دمي حم��ت��وى ريا�صي  ك���ان وال زال  اجل��م��ه��ور،: ه��دف��ن��ا 
خمتلف ومميز للجمهور، و�صنعمل على هذا الهدف مع اأي 
�صاب عربي ي�صع التميز والنجاح هدًفا له يف عامل �صناعة 

التدوين ال�صوتي.
و�صارك يف الدورة االأوىل من الربنامج التدريبي لبودكا�صت 
ال�صباب العربي مواهب �صبابية من دولة االإمارات واململكة 
وم�صر،  ُع��م��ان،  و�صلطنة  والبحرين،  ال�صعودية،  العربية 
واملغرب، واجلزائر، وتون�ض، وموريتانيا، وال�صومال، وجزر 
و�صوريا،  وال���ع���راق،  وال�����ص��ودان،  واالأردن،  ول��ب��ن��ان،  ال��ق��م��ر، 

واليمن، وفل�صطني.  
ب�صاعات  الربنامج  من  الثانية  للمرحلة  املتاأهلون  وحظي 
قّيمة من اال�صت�صارات الفردية مع خرباء �صناعة حمتوى 
البودكا�صت حول كيفية اإعداد خطة العمل، وتطوير االإنتاج 
التقني، وو�صع خطة الن�صر والت�صويق، وذلك بعد اإجناز كل 
منت�صبي الربنامج يف مرحلته االأوىل ور�ض اإنتاج البودكا�صت 
الناجح، وتاأ�صي�ض �صتوديو ت�صجيل يف املنزل، وفنون التعليق 

ال�صوتي، واإعداد حلقة بودكا�صت.
وع����ّرف ال��ربن��ام��ج امل���واه���ب ال�����ص��ب��اب��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة يف جمال 
البودكا�صت على خرباء يف �صناعة املحتوى واإدارة من�صاته، 
م��ا م��ّك��ن��ه��م م��ن اك��ت�����ص��اب م���ه���ارات ج��دي��دة واالط�����الع على 
واالأدوات  املنا�صب  املحتوى  اختيار  خربات عملية يف جمال 

االأف�صل لتقدميه للجمهور.
مهارات  على  ال�صابة  العربية  امل��واه��ب  الربنامج  دّرب  كما 
البودكا�صت  واإجناز  بودكا�صت خا�صة بهم،  تاأ�صي�ض من�صات 
بال�صيغة  لتقدميه  املحتوى  واإن��ت��اج  ال�صوتية،  وامل��دون��ات 

النهائية االحرتافية للم�صتمعني واملتلقني.
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اإك�صبو 2020 دبي يحتفي باأ�صحاب الهمم 

النجوم ال�صاعدة تتالأالأ يف حفل خا�ش الأ�صحاب الهمم باإك�صبو 2020 دبي

م�سمم بوابة ال�ستدامة يف اإك�سبو 2020 دبي 

املهند�ش املعماري اآ�صف خان، كان وراء ت�صميم البوابات املميزة العمالقة

•• دبي-وام

باأ�صحاب  دب����ي،   2020 اإك�����ص��ب��و  اح��ت��ف��ى 
مع  ب��ال��ت��زام��ن  اأم�������ض   اأول  اأول  ال��ه��م��م  
ذوي  لالأ�صخا�ض  ال���دويل  "اليوم  ان��ع��ق��اد 
ومناق�صات  فعاليات  عرب  وذلك  االإعاقة"، 
لبحث  ن��ي��ك��ز���ض،  ج��ن��اح  يف  اأق��ي��م��ت  رئي�صة 
الو�صول  �صمان  مثل  الق�صايا  م��ن  ع��دد 
ال�������ص���ام���ل،وال���ت���ع���ل���ي���م، وال���ع���م���ل ال���الئ���ق، 
واالبتكار والتقنية، والريا�صة لالأ�صخا�ض 

من اأ�صحاب الهمم.
����ص���ارك ف���ى ال��ف��ع��ال��ي��ة م��ع��ايل ح�����ص��ة بنت 
املجتمع  تنمية  وزي����رة  ح��م��ي��د  ب��و  عي�صى 
حتت  �صة  املتخ�صّ الفعالية  انطلقت  حيث 
عنوان "�صياغة م�صتقبل �صامل للجميع"، 
بالتن�صيق مع وزارة تنمية املجتمع و�صهدت 
امل��ح��ادث��ات م�����ص��ارك��ة ق���ادة م��ن احلكومات 

وريا�صيون،  وف��ن��ان��ون  االأع���م���ال  وق���ط���اع 
ب���ه���دف ت�����ص��ل��ي��ط ال�������ص���وء ع��ل��ى اإجن������ازات 
التعاون  ����ُص���ُب���ل  واإب��������راز  اأ���ص��ح��اب��ال��ه��م��م، 
لتحقيق  واملنظمات  االأف��راد  بني  امل�صرتك 

ال�صمولية.
وقالت معايل ح�صة بنت عي�صى بو حميد 
بنت  ح�صة  م��ع��ايل  املجتمع  تنمية  وزي���رة 
احلافز  متنحنا  الفعالية  ه��ذه  اإن  حميد 
والتحديات  الفر�ض  ال�صتك�صاف  وال��روؤي��ة 
للجميع،  دام��ج  م�صتقبل  ت�صكيل  اأج��ل  من 
يقوم  التي  املت�صارعة  باجلهود  والتعريف 
اأهداف  حتقيق  نحو  ال���دويل  املجتمع  بها 
وت���ب���ادل   ،2030 امل�������ص���ت���دام���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
التي من�صاأنها حت�صني جودة حياة  االأفكار 
التعليم  ع���رب  االإع���اق���ة  ذوي  االأ���ص��خ��ا���ض 
الدامج، والعمل الالئق، و�صهولة الو�صول، 
واملجاالتاالأخرى  املبتكرة،  والتكنولوجيا 

الثقافية والريا�صية والرتفيهية.
واأكدت اأن جتربة دولة االإم��ارات الناجحة 
االإعاقة"  "ذوي  وت�صغيل  ومتكني  دم��ج  يف 
حتكمها  امل��ق��اي��ي�����ض،  ب��ك��ل  ا�صتثنائية  ب��اأن��ة 
ال����ق����وان����ني وال���ت�������ص���ري���ع���ات وامل������ب������ادرات 
اأف�صل  م���ع  ت��ت��ك��ام��ل  ال��ت��ي  وال�����ص��ي��ا���ص��ات، 
املمار�صات العاملية، وجُت�ّصد اأ�صمى االأعراف 
املتوارثة  واالجتماعية  االإن�صانية  والقيم 
ال���دول���ة الفتية  يف دول����ة االإم�������ارات، ه���ذه 
الوطني  بيومها  االأي���ام  ه��ذه  حتتفل  التي 
ي���وّث���ق خ��م�����ص��ني عاماً  ال�����ذي  اخل��م�����ص��ني، 
بناء  يف  واال�صتثمار  املتوا�صل  العطاء  من 
خم�صني  وي�صتقبل  وال���ق���درات،  االإن�����ص��ان 
عاماً قادمة باإذن اهلل، موؤكدة دور وحر�ض 
خطتها  ت�صمني  ع��ل��ى  ال��ر���ص��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
وتطلعات  وت��وق��ع��ات  الحتياجات  ال��ق��ادم��ة 
اأ����ص���ح���اب ال��ه��م��م ك��م�����ص��ارك��ني ف��اع��ل��ني يف 

عملية البناء والتنمية امل�صتدامة.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت دي��ن��ا ���ص��ت��وري، مديرة 
اإدارة عمليات اال�صتدامة يف اإك�صبو 2020 
باعتبارها  ال�صمولية  م��ع  "متا�صيا  دب���ي: 
عليها  تقوم  التي  الرئي�صية  القيم  اإح��دى 
دول�����ة االإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة، فاإن 
2020 متنوع و�صامل  اإك�صبو  فريق عمل 
ا�صتثنائي  اإك�صبو  ت��ق��دمي  ملهمة  وم��ك��ّر���ض 
اأ�صحاب الهمم  اأجمع، حيث �صاهم  للعامل 
بدور مهم يف املرحلة التح�صريية النعقاد 
اإك�صبو  ان��ع��ق��اده، وي��ف��خ��ر  واأث���ن���اء  اإك�����ص��ب��و 
الفعالية  با�صت�صافةهذه  دب���ي،   2020
ذوي  لالأ�صخا�ض  ال��دويل  اليوم  مبنا�صبة 
مع  خمرجاته  مل�صاركة  ويتطلع  االإع��اق��ة، 

العامل".
و�صملت الفعالية متعددة املحاور حمادثات 
خاللها  تبادل  نقا�صية،  وحلقات  �صريعة، 

والتميز  النجاح  ق�ص�ض  اأب���رز  امل�����ص��ارك��ون 
وامل���رت���ك���زة ع��ل��ى م���ب���داأ ال�������ص���راك���ة وعلى 
وت�صهم  االبتكار  تعزز  التي  البيئية  النظم 
يديرها  ال��ت��ي  التغيري  وت���رية  ت�صريع  يف 
غريهم  ول�صالح  الأجلهم  الهمم،  اأ�صحاب 
االحتياجات  ذوي  م���ن  االأ���ص��خ��ا���ض  م���ن 
اإن�������ص���اء ع����امل ي�صهل  ك��ي��ف��ي��ة  امل��خ��ت��ل��ف��ة، و 
اأ�صحاب  م��ن  لالأ�صخا�ض  اإل��ي��ه  ال��و���ص��ول 
التنمية  اأه����داف  تنفيذ  �صبل  اإىل  ال��ه��م��م 

امل�صتدامة.
اليوم املخ�ص�ض لالحتفال  وبالتزامن مع 
االإعاقة،  ذوي  لالأ�صخا�ض  ال��دويل  باليوم 
قدمت اأكادميية املواهب للنجوم ال�صاعدة 
»رايزنغ �صتارز«، التي تتخذ من دبي مقرا 
اأ�صحاب  من  االأط��ف��ال  ت�صاعد  والتي  لها، 
يف  م��ه��ارات��ه��م،ع��ر���ص��ا  تطوير  على  الهمم 

منتدى الفر�ض.

•• دبي- الفجر

ق���دم ع���دد م��ن اأ���ص��ح��اب ال��ه��م��م مواهب 
موؤ�ص�صة  اأق��ام��ت��ه  خا�ض  حفل  يف  مبهرة 
يف  الفر�ض  بجناح  ال�صاعدة(  )النجوم 
االحتفاالت  �صمن  دب��ي،   2020 اإك�صبو 
ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي الأ���ص��ح��اب ال��ه��م��م الذي 
و�صط ح�صور  الدويل  ا�صت�صافه احلدث 

نوعي من الزوار وامل�صاركني باملنا�صبة.
وتاألق االأبطال ال�صغار يف اأزياء احتفالية 
الفر�ض،  منتدى  قاعة  يف  بيومهم  تليق 

فغنوا ورق�صوا وعزفوا واأطربوا ح�صورا 
مدى  ع��ل��ى  م��ذه��ل  ب�صكل  معهم  ت��ف��اع��ل 
ق��دم��وا خ��الل��ه��ا مواهبهم،  ���ص��اع��ة  ن��ح��و 

وعربوا عن طموحهم واأحالمهم.
وخ��الل احلفل ال��ذي ح�صره ع��دد كبري 
م��ن امل��ه��ت��م��ني، اأب����دع ال�����ص��غ��ري دي��ن��ال يف 
رق�صت  بينما  االإجنليزية،  باللغة  الغناء 
و�صط  عاملية  اأغنيات  اأن��غ��ام  على  اأني�صكا 

بهجة كبرية من احل�صور.
وتاألقت "�صايان"، ابنة التا�صعة ع�صرة، يف 
عزف الغيتار والغناء باللغة االإجنليزية، 

امل�صرح،  اإىل  امل��ال  اأح��م��د  ي�صعد  اأن  قبل 
ح���ي���ث ق�����دم ال�������ص���اب االإم������ارات������ي م����ا مل 
يتوقعه اأحد بفقرة كوميدية )�صتاند اأب 
كوميدي(، اأ�صحكت احلا�صرين، واأبرزت 
ق����درات ه���ذه ال��ف��ئ��ة ال��ت��ي مت��ل��ك الكثري 
م��ن امل��واه��ب، وال حت��ت��اج ���ص��وى للرعاية 

والدعم.
اأ�صرفت  التي  علي،  اأم��ري  رحيمة  وقالت 
على اإن�صاء موؤ�ص�صة )النجوم ال�صاعدة(، 
ق��ب��ل ن��ح��و ع���ام���ني، وب���ات���ت ال���ي���وم تقدم 
اأ�صر  اأ���ص��رة من  و40   30 بني  ملا  الدعم 

"نحن عائلة  الدولة:  الهمم يف  اأ�صحاب 
ونرحب  جماناً،  خدماتنا  نقدم  كبرية.. 
املتوافقة مع  اإط��ار م�صاعينا  باجلميع يف 

م�صاعي الدولة لن�صر ثقافة الدمج".
حمظوظون  ب��اأن��ن��ا  "اأ�صعر  واأ����ص���اف���ت: 
ب�صكل كبري ملا تقدمه دولة االإمارات من 
مثل  جمتمعية  مل��ب��ادرات  وم�صاندة  دع��م 
مبادرتنا، وملا يالقيه اأ�صحاب الهمم هنا 

من رعاية واهتمام".
اأن  "كل ما نحتاجه هو  وتابعت رحيمة: 
هذه  النا�ض  يقبل  واأن  املفاهيم،  تتغيري 

الفئة. ول��الأم��ان��ة، ف��اإن االإم����ارات بلد يف 
منتهى الت�صامح؛ رحبوا بنجومنا هنا وال 

ي�صعنا اإال اأن ن�صكر الدولة على ذلك".
واخ��ت��ت��م��ت )ال��ن��ج��وم ال�����ص��اع��دة( احلفل 
ثم  امل�صرح،  على  جماعية  اأغنية  بتقدمي 
قدموا التهنئة لدولة االإمارات يف عيدها 
اأمري  واأكدت رحيمة  الوطني اخلم�صني. 
ب��اأن��ه��م من  ���ص��ع��ر جن��وم��ن��ا  "لقد  ع��ل��ي: 
دبي،   2020 اإك�����ص��ب��و  يف  ه��ن��ا  امل�����ص��اه��ري 
ال����ي����وم.. ���ص��ع��روا وك���اأن���ه���م جن����وم بحق، 

وهذا ما نبحث عنه لهم".
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اأقيم يف اإك�صبو 2020 دبي حفل مبنا�صبة 
الذي  خ��ان،  اآ�صف  املعماري  املهند�ض  قيام 
كان وراء ت�صميم البوابات املميزة العمالقة 
يف امل���وق���ع، ب��ف��ت��ح ب���واب���ات اال���ص��ت��دام��ة مع 
ب��داي��ة ي���وم ج��دي��د ل��ل��ح��دث ال����دويل، على 

�صوت دقات الطبول. 
ال���ق���ادم م���ن اململكة  اآ����ص���ف خ�����ان،  ���ص��ّم��م 
اإك�صبو  م���وق���ع  دخ�����ول  ب����واب����ات  امل���ت���ح���دة، 
2020 الثالث. حيث يبلغ طول كل منها 
ولكنها  م��رتا،   30 وعر�صها  م��رتا،   21
واحد  ل�صخ�ض  ميكن  بحيث  ج��دا  خفيفة 
فتحها. ت�صبه احلزم املت�صابكة �صكل �صبكة، 
على  الكربون،  األ��ي��اف  من  م�صنوعة  وه��ي 
منها  ك��ل  �صمك  يبلغ  رفيعة  خيوط  �صكل 
اآ�صف خان م�صتوحاة  10 مليمرت.  فكرة 
من العامل العربي، من االأمناط التقليدية 
"ما  اأو���ص��ح:  حيث  للم�صربية،  املت�صابكة 
اأردن����اه ه��و اإن�����ص��اء جت��رب��ة م��ن ���ص��يء يبدو 
يبدو  نف�صه  الوقت  يف  ولكنه  ج��دا،  حمليا 
اإىل  و�صولهم  عند  للزوار  ج��دا  م�صتقبليا 
امل�صربية،  �صنعنا  لذلك   ،2020 اإك�صبو 
ولكن يف �صكل ثالثي االأبعاد بدال من �صكل 
ثنائي االأبعاد، حيث تتيح لك املرور عربها 

متثل  ولكنها  ال��ع��رب��ي��ة،  الثقافة  وجت��رب��ة 
من  النا�ض  يحمي  معماريا  عن�صرا  اأي�صا 
امل�صامية،  ويوفر  اجل��و،  ويرّطب  ال�صم�ض، 
وهي  الكربون،  األياف  من  م�صنوعة  وهي 
املواد  م��ن  واح����دة  مت��ث��ل  م�صتقبلية  م���ادة 
التي ت�صفي طابعا من الهند�صة املعمارية 
بالده�صة  اآ�صف خان  ي�صعر  امل�صتقبل".  يف 
االآن الأنه ي�صتطيع اأن يرى عمله يف كامل 
اأكرث  اإع���داد  ي�صبه  "االأمر  وق���ال:  جم��ده. 
ال��وج��ب��ات ال��ت��ي اأع���ددت���ه���ا ع��ل��ى االإط����الق 
تعقيدا،  وم�صاهدة النا�ض تاأكلها وت�صتمتع 
بها، وتتذوق كل العمل ال�صاق الذي و�صعته 
يف  اأن��ن��ي  اأع��ل��م  بالفخر.  �صعور  اإن���ه  فيها. 
مكانة متميزة جدا حل�صويل على فر�صة 

للم�صاركة يف اإك�صبو 2020".   
���ص��م��ل��ت ت�����ص��ام��ي��م امل���ه���ن���د����ض امل���ع���م���اري 
ال���ربي���ط���اين احل���ائ���ز ج���وائ���ز اآ����ص���ف خان 
وحديقة   ،2020 اإك�����ص��ب��و  م��وق��ع  ب��واب��ات 
يا ال�صهرية، وامل�صاحات العامة مبا يف  الرُثّ
واالأ�صجار  وامل��ظ��الت،  امل�صي،  ذل��ك مم��رات 
الن�صب  ع��ن  ف�صال  املحيطة،  واالأ����ص���واء 
التذكاري للعمال ومقاعد اخلط العربي. 

وق��ال اآ���ص��ف خ��ان: "توؤثر ك��ل واح���دة من 
النا�ض  يف  �صّممناها  التي  العنا�صر  ه��ذه 
بطرق خمتلفة و�صوال اإىل اأدق التفا�صيل. 

م��ث��ل ب��ع�����ض ال����زراع����ات ال��ت��ي زرع��ن��اه��ا يف 
مررمت  واإذا  ال���رده���ة  م��ن  معينة  م��ن��اط��ق 
بجوار اجلناح االأمل��اين �صتتمكنون من �صم 
التي  الي�صار  جهة  على  ال��ري��ح��ان  رائ��ح��ة 
يف  اأو  للمكان..  اجتيازكم  اأثناء  �صتغمركم 
منقطة التنقل �صتجدون نافورة املياه التي 
�صممناها بحيث تتفاعل مع وجود النا�ض.. 
كان  هنا..  الوقت  من  املزيد  ق�صيت  كلما 
يجعلون  والنا�ض  الكت�صافه  الكثري  هناك 
لي�ض  ب��احل��ي��اة.  تنب�ض  الت�صاميم  جميع 
علّي  ك��ان  اإن  ولكن  مف�صل  ت�صميم  ل��دي 
�صاأختار  اأنني  اأعتقد  اختار واحدا منها  اأن 
يل  بالن�صبة  املف�صلة  اأنها  حيث  البوابات 

من بني الت�صاميم التي عملت عليها".
زوار  ت�صماميمه  تعطي  اأن  خ���ان  وي��اأم��ل 
حيث  ج��دي��دة.  منظورات   2020 اإك�صبو 
البوابة  عرب  النا�ض  مي�صي  "عندما  يقول 
ي����اأخ����ذون م��ن��ظ��ورا جديدا  ف��اإن��ه��م رمب����ا 
معماري  ع��ن�����ص��ر  ب�����ص��ف��ت��ه��ا  ل��ل��م�����ص��رب��ي��ة، 
ي���اأخ���ذون م��ن��ظ��ورا  جديدا  اأي  ت��ق��ل��ي��دي؛ 
االإن�صائية،  والهند�صة  املعمارية،  للهند�صة 
باملكان،  لالفتخار  جديدا  منظورا  ورمب��ا 
قد  لرمبا  اأو  اأغفلوه،  قد  رمب��ا  �صيء  وه��و 
زخرفة،  اأو  ديكور  اأن��ه  على  ال�صياح  اأغفله 
ول��ك��ن��ه��م ي��ك��ت�����ص��ف��ون اأن����ه ه���ذا ال�����ص��يء هو 

امل�صتقبلية.  االإن�صائية  الهند�صة  من  جزء 
ال��ف��ر���ض فيمكننا  ت��ل��ك  ل��ن��ا  ت��ت��اح  ع��ن��دم��ا 
اأن ي�صتلهم  اأريد  اأ�صياء جديدة، لذا  تخيل 
وهذا  الهند�صية  القطعة  ه��ذه  من  النا�ض 
يعتقدوا  مل  ع��امل��ا  يتخيلوا  واأن  ال��ه��ي��ك��ل، 
فعاليات  ختام  بعد  قبل".  م��ن  ممكن  اأن��ه 
اإك�صبو  م��وق��ع  �صيخلف   2020 اإك�����ص��ب��و 
 ،2020 د�صرتكت  مدينة  وراءه   2020
لي�صبح م�صروعه امل�صتقبلي حقيقة واقعة؛ 
معماريا  منوذجا  متثل  التي  املدينة  وه��ي 
التي  وامل�����ص��ت��دام��ة  ال��ذك��ي��ة  امل�صتقبل  مل���دن 
اأن  تتمحور ح��ول االإن�����ص��ان. وي��اأم��ل خ��ان 
منها،  يتجزء  ال  ج���زءا  ت�صميماته  ت�صكل 
اإك�صبو  "لقد �صممنا يف موقع  حيث يقول 
كيلومرتات  �صت  على  يزيد  م��ا   2020
امل�صاة  ال��ع��ام��ة وم��ن��اط��ق  ال���ف���راغ���ات  م���ن 
ف��ت��ت��وف��ر بع�ض  وامل�������ص���اح���ات اخل�������ص���راء، 
اأنحاء  ال��ب��ي��ئ��ي ه��ن��ا، ويف  ال��ن��ظ��ام  ع��ن��ا���ص��ر 
م���وق���ع اإك�����ص��ب��و مي��ك��ن��ك م�����ص��اه��دة مدى 
ا�صتمتاع النا�ض فيه، كما ت�صعر باأنه مكان 
النا�ض  م��الي��ني  يعرفها  ه��وي��ة مم��ي��زة  ل��ه 
حتول  اأن  ه��ي  امل�صتقبلية  واأمنيتي  االآن. 
2020 كل تلك الطاقة  مدينة د�صرتكت 
للعي�ض  مالئم  مكان  اإىل  باملوقع  واحل��ب 
وال��ع��م��ل وال��ت��ع��اون ب��ني ال��ن��ا���ض ... لتبقي 

لفرتة  اإك�صبو  يف  امل��وج��ودة  املعنوية  ال��روح 
طويلة ومتتد اإىل امل�صتقبل".

يف  املعمارية  للهند�صة  مكتبه  خ��ان  اأ�ص�ض 
جتمع  التي  املباين  لت�صميم   2007 ع��ام 
االإن�صانية  واخل�����ربات  وال��ف��ن  ال��ع��ل��م  ب��ني 
م�صروعاته  اأب������رز  وت�����ص��ت��م��ل  امل���ع���ا����ص���رة. 
وهو  اجلديد؛  لندن  متحف  على  احلالية 
اأوروب��ا. كما يجري  اأكرب م�صروع ثقايف يف 
حاليا اإن�صاء كال من متحف للمخطوطات 
للثقافة  ت�����ص��ل��ي��ن��ي  وم���رك���ز  ال�����ص��ارق��ة،  يف 
بكازاخ�صتان  اأمل���ات���ي  م��دي��ن��ة  يف  امل��ع��ا���ص��رة 
وت�صتمل   .2022 ع��ام  يف  افتتاحه  املقرر 
قائمة اأعماله االأخرى املعروفة على جناح 
اململكة املتحدة يف معر�ض 2017 اأ�صتانا، 
االأوملبية  االأل��ع��اب  ب��دورة  هيونداي  وجناح 
وجناح   ،2018 ت�صانغ  بيونغ  يف  ال�صتوية 
كوكاكوال يف االألعاب االأوملبية ال�صيفية يف 
جائزة  على  خ��ان  وح�صل   .2012 لندن 
من  املقدمة   2018 العام" يف  "مهند�ض 
و�صام  وُم��ِن��ح  االأمل�����اين.  الت�صميم  جمل�ض 
االإم�����رباط�����وري�����ة ال���ربي���ط���ان���ي���ة اع���رتاف���ا 
يف  املعمارية  الهند�صة  جمال  يف  بخدماته 
من�صب  حاليا  يتقلد  وه��و   .2017 ع��ام 
نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة متحف الت�صميم 

يف لندن.

حممد ال�صحي يغني يف اإك�صبو 2020 
دبي �صمن االحتفاالت بالعيد اخلم�صني
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ا�صتهل الفنان االإماراتي حممد ال�صحي حفله االأول يف اإك�صبو 2020 دبي 
)والدنا  باأغنية  وبداأ  وقياداتها مبنا�صبة عيدها اخلم�صني،  الدولة  بتحية 
بالبهجة  اأ���ص��اء  ال��ذي  اليوبيل  م�صرح  يف  اجلمهور  بهجة  و�صط  خليفة( 

وباحل�صور املميز من اجلمهور العري�ض.
يوم  يف  وعاطفية،  وطنية  اأخ���رى  باأغنيات  احل�صور  ال�صحي  اأط���رب  وق��د 

االإخبارية. اإك�صبو  خلدمة  متحدثا  و�صفه  كما  "جميل"، 
 :2020 اإك�صبو  موقع  اإىل  بها  يقوم  زي��ارة  اأول  يف  ب�صعادة  ال�صحي  وق��ال 
"هذه اأول مرة اأقف يف هذا املكان. �صعور مليء بالفرحة والفخر واالعتزاز 

وقد �صار عندنا �صرح مثل هذا".
واأ���ص��اف: "كلي فخر و�صعادة اأين اأق��ف يف مثل ه��ذا امل��ك��ان، واأغ��ن��ي يف يوم 

جميل وهو اليوم الوطني. هذا �صيء قليل نقدمه لبالدنا".
بعرب  املكان  امتالأ  بل  املواطنني،  يقت�صر على  الذي مل  وتفاعل اجلمهور 
اأم�صية  يف  ال�صحي  اأغنيات  مع  العربية،  اللغة  فهمهم  ع��دم  رغ��م  واأج��ان��ب 
ا�صتثنائية بامل�صرح املفتوح. وحيا ال�صحي بالده يف عيدها اخلم�صني، ومتنى 

لها اخلري يف خم�صني عاما مقبلة.
وقال: "مرت خم�صون عاما من التميز واالإجن��ازات والفخر.. ومهما قلت 
فبالدي دائما رقم واحد يف كل �صيء. اهلل يحفظ االإمارات، ويحفظ كل من 

يعي�ض على اأر�ض االإمارات".
اأغنيات يحفظها  كلمات  ترديد  �صابقه يف  الذي  واأ�صاف خماطبا جمهوره 
اأك��ون عند ح�صن  اهلل  �صاء  واإن  والتقدير  احل��ب  كل  "لكم  قلب:  عن ظهر 

ظنكم دائما".

املغني الباك�صتاين ال�صهري جاويد ب�صري 
يقدم عر�صًا مو�صيقيًا يف اإك�صبو 2020

•• دبي-الفجر

معه  موعد  على  ب�صري  جاويد  ال�صهري  الباك�صتاين  املغني  ع�صاق  �صيكون   
االأح��د حيث �صيحيي حفاًل مو�صيقياً  اليوم  2020 دبي، وذلك  اإك�صبو  يف 
ل��زوار احلدث الدويل  9 م�صاًء، وهو متاح  ال�صاعة  اليوبيل يف  على م�صرح 

جماناً.
ي��ن��ح��در م���ن عائلة  ال�����ذي  ال���ف���ن���ان، 
العديد  يف  غ��ن��ى  ع��ري��ق��ة،  مو�صيقية 
م���ن اأف�����الم ب���ول���ي���وود، وه���و معروف 
باأنه ماي�صرتو املو�صيقى الكال�صيكية، 
�صاملة  ب��اأن��ه��ا  مو�صيقاه  ي�صف  لكنه 
ف��ه��ي جت��م��ع ب��ني خمتلف االأمن����اط، 
االإيقاع  اإىل  ال��ه��ادئ��ة  ال�صوفية  م��ن 

الراقي بلم�صة كال�صيكية.
وع����ن م�����ص��ارك��ت��ه يف اإح���ي���اء ح��ف��ل يف 
جاويد  اأع���رب  دب���ي،   2020 اإك�صبو 
الذي  اإك�صبو  يف  بتواجده  فخره  عن 
العامل،  يف  م�صرح  اأك���رب  ب��اأن��ه  و�صفه 
العرو�ض  م��ن  ال��ع��دي��د  ي�صهد  ك��ون��ه 

املو�صيقية واملرئية من خمتلف اأنحاء العامل. 
واأفخر  دب��ي،   2020 اإك�صبو  من  اأك��ون ج��زءاً  اأن  "ي�صرفني  وق��ال جاويد: 
اأمام جمهور عري�ض من  املجال يل الأقدم مو�صيقاي  واإتاحة  با�صت�صافتي 
خمتلف اجلن�صيات والثقافات. كما اأعده باأن اأقدم عر�صاً يبقى حمفوراً يف 
ذاكرتهم". يعمل جاويد على م�صروع مو�صيقي لل�صالم بني الهند وباك�صتان، 
ويتعاون فيه مع العديد من املنتجني من الهند وباك�صتان واإيطاليا واململكة 
تقرب  التي  الوحيدة  املو�صيقى هي اخلطوة  اأن  يوؤمن  وكندا، فهو  املتحدة 

اجلميع دون اأي قيود اأو اأية حدود.

لو�صي هوكينغ: اإك�صبو 2020 دبي 
من�صة مثالية الأ�صحاب الهمم

•• دبي  – الفجر 

اأ�صادت لو�صي هوكينغ، ابنة العامل ال�صهري الراحل �صتيفن هوكينغ، باجلهد 
اأ�صحاب  و�صول  اإمكانية  ل�صمان  دب��ي   2020 اإك�صبو  يف  امل��ب��ذول  الكبري 
الندوات  من  للعديد  وتنظيمه  التنقل،  حرية  ومنحهم  املوقع  اإىل  الهمم 

والنقا�صات البناءة الإي�صال �صوت ذوي االحتياجات اخلا�صة. 
اليوم  مبنا�صبة  املتحدة  اململكة  جناح  ا�صت�صافها  فعاليات  خالل  ذلك  جاء 
العاملي لذوي االحتياجات اخلا�صة، حيث �صددت هوكينغ على اأهمية اليوم 
ذات  لتناول ق�صايا  الفر�صة  االإعاقة، كونه مينح  ذوي  العاملي لالأ�صخا�ض 
اأهمية تطال احتياجات 1.3 مليار �صخ�ض حول العامل، وهو فر�صة مهمة 

للغاية لاللتقاء و�صياغة روؤيتهم للم�صتقبل. 
من  م�صتوحى  املتحدة  اململكة  جناح  كون  بالفخر  "اأ�صعر  هوكينغ:  وقالت 
عمل والدي �صتيفن هوكينغ، فوالدي كان عاملا وحماوراً ومعلماً ا�صتثنائياً، 
اإع��اق��ة كبرية ج��داً معظم  يعاين من  ك��ان �صخ�صاً  اأخ��رى  ولكنه من جهة 
ال�صموري،  اجلانبي  الت�صلب  مر�ض  �صد  ح��ارب  "لقد  م�صيفة:  حياته". 
للجميع  اإلهام  اأحالمه وطموحاته، فهو م�صدر  لكنه مل يرتكه يحد من 
الذي  االأم��ر  املجتمع،  يف  قبول  لديهم  لي�ض  الهمم  اأ�صحاب  ك��ان  وق��ت  يف 
تطلب منه �صجاعة ا�صتثنائية. ا�صتطاع والدي اأن يتفوق يف جماله ويحقق 

اجنازات هامة للب�صرية".
و�صرحت لو�صي اأن �صغف والدها بجعل العلوم مادة جاذبة لالأطفال، هو ما 
دفعها الإنتاج كتب علمية خا�صة بهم، حيث قالت: "كان لدى والدي طريقة 
العلمية.  للموا�صيع  االآ�صخا�ض  اهتمام  وج��ذب  االأ�صياء  �صياغة  يف  رائعة 
األهمني  الذي  االأمر  للغاية،  االأ�صياء بطريقة مرتابطة  وكان يجيد و�صع 
ال�صتخدام هذا االأ�صلوب مع االأطفال ل�صرح االأ�صياء بطريقة وا�صحة من 

خالل و�صعها يف �صياق ق�ص�صي".
وعن الكلمة التي اختارت م�صاركتها يف جناح اململكة املتحدة، قالت لو�صي 
النظر عن  الب�صر بغ�ض  التعاون بني  "الوحدة" فهي توؤمن ب�صرورة  اإنها 

اأية حدود تف�صلهم، وهي املفتاح ال�صتمرارية الب�صرية.
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 �إخطار عديل بالوفاء 

املخطر/ اليف هومز العقارية ذ م م، وميثلها قانونيا ال�صيد/ حممد يو�صف حممد كالو، بنغالدي�صي اجلن�صية، وكيال عنه ال�صيد/ احمد 
 MOJAU_2021_0016812 فاروق جاد ال�صيد جاد، م�صري اجلن�صية، مبوجب الوكالة امل�صدقة ح�صب االأ�صول بالرقم 

العنوان / عجمان - النعيمية2 – مبنى النعيمية0515 – الطابق االأر�صي – وحدة رقم 4 - هاتف : 0506283311،
املخطر اإليه : حممد احمد عبد العزيز عبد اهلل، �صوداين اجلن�صية،

العنوان / عجمان - النعيمية1 – خلف مدر�صة عمر بن اخلطاب - �صقة رقم 101 – �صارع رقم 159 - رقم مكاين
0526258432  : هاتف   -  4459108069

درهم( األف  ثالثون  )ثالثة  درهم  املو�ص������������وع : اإخطار عدىل بالوفاء ب�صداد قيمة ال�صيك - مببلغ 33000 
حرر املخطر اإليه اإىل املخطر �صيك م�صحوب على “م�صرف ابوظبي اال�صالمي”:-

بتاريخ 2021/05/15، مببلغ وقدره 33000 درهم )ثالثة وثالثون األف درهم(،  م�صتحق   )500008( رقم  • ال�صيك 
اإال اأنه عند تقدمي املخطر ال�صيك املذكور اإىل البنك اأعيد بدون �صرف لعدم وجود ر�صيد كايف يف ح�صاب املخطر اإلية وحيث اأنه 

وعلى الرغم من اإمهال املخطر اإليه ل�صداد املبلغ امل�صتحق اال اأنه مل ي�صدد املبلغ اإىل املخطر،
وقد وعد املخطر اإلية املخطر اأكرث من مره بال�صداد اال اأنه تخلف عن ذلك وهو االأمر الذي اأ�صاب املخطر بالغ ال�صرر املادي 
املبالغ املرت�صدة يف ذمته وذلك يف مده  اإليه ب�صرورة �صداد  ، فاإن املخطر ينذر املخطر  التاأخري،  لذلك  واملعنوي نتيجة هذا 
اأق�صاها خم�صة اأيام من تاريخ ت�صلمكم هذا االإنذار واإال فاإننا �صوف ن�صطر اآ�صفني التخاذ كافة االإجراءات القانونية الالزمة 

�صدكم مع رفع الدعوى واملطالبة بالتعوي�ض الكامل عن جميع االأ�صرار التي ترتبت على عدم ال�صداد،
�لكاتب �لعدل

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

70408

�لعدد 13408 بتاريخ 2021/12/5 
�عالن بالن�سر 

يف �لدعوى رقم 4263/2021/16 جتاري جزئي  
املنظورة يف : الدائرة اجلزئية التجارية اخلام�صة رقم 15  

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما مت�صامنني ومت�صاممني مببلغ وقدره )298285.59 درهم( والر�صوم 
 وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 5% من تاريخ اتفاقية الت�صوية االوىل يف 2020/9/16 وحتى ال�صداد التام. 

املدعى : لي�ض بالن االإمارات الإدارة االأ�صاطيل لي�ض بالن االإمارات - ذ م م  
عنوانه : اإمارة  ابوظبي م�صفح م 4 ق 8 املالك : �صركة االإمارات لال�صتثمار  

املطلوب اإعالنه : 1- مارات كهايرولني - �صفته : مدعى عليه 
اأقام عليك��� الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مت�صامنني ومت�صاممني مببلغ  مو�صوع االإعالن : قد 
وقدره )298285.59 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 5% من تاريخ اتفاقية الت�صوية االوىل 
يف 2020/9/16 وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2021/12/7 ال�صاعة 9.00 �صباحا 
مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  بعد  عن  التقا�صي  قاعة  يف 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل.

رئي�ض �ل�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

70392

00000 �لعدد 13408 بتاريخ 2021/12/5 
�عالن بالن�سر للح�سور �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى 

يف  �لدعوى رقم 2021/529 �سرعي 
بناء على طلب امل�صتاأنفة : ا�صيل ب�صام عبداحلفيظ النا�صر 

اىل امل�صتاأنف �صده : احمد وجيه حممد عبد ح�صن 
انت مكلف باحل�صور امام مكتب اإدارة الدعوى مبحكمة ال�صارقة 
وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا   - ال�صرعية  الدائرة   - االإ�صتئنافية 
كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي  معتمد 

امل�صتندات وذلك يوم االإثنني املوافق 2021/12/13 م.  
مدير �إد�رة �لدعوى 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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�لعدد 13408 بتاريخ 2021/12/5 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  1155/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2021/850 عقاري جزئي ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )1.294.025.63( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : بنك االإمارات دبي الوطني �ض.م.ع
ع��ن��وان��ه:ام��ارة دب���ي - دي���رة - ���ص��ارع ب��ن��ي ي��ا���ض - ب��ج��وار غ��رف��ة جت���ارة و���ص��ن��اع��ة دب���ي - هاتف 

رقم:043874225 - موبايل رقم:0557016552 - رقم مكاين:3113783794
املطلوب اإعالنه : 1- نا�صر علي �صليمان - �صفته : منفذ �صده

املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق��ام  قد   : االإع���الن  مو�صوع 
املنفذ به وقدره )1294025.63( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70197 �لعدد 13408 بتاريخ 2021/12/5 

�عالن �أمر �أد�ء بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:1665/2021/60 �مر �د�ء 

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
درهم بخالف  ب�صداد مبلغ )75000(  عليه  املدعي  بالزام  االمر  با�صدار  املطالبة   : الدعوى  مو�صوع 
املعجل طليقا من قيد  والنفاذ  اال�صتحقاق يف:2018/8/12  تاريخ  12% من  بواقع  القانونية  الفوائد 

الكفالة مع الزامه بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
 املدعي:�صركة يورو الين لتاجري ال�صيارات �ض.ذ.م.م وميثلها/رامي عبدالروؤوف من�صور

 B16 عنوانه:امارة دبي - اخلبي�صي - ديره - دبي - م�صتودع رقم 11 �صارع
املطلوب اإعالنه :  1- مبني م�صري احمد  -  �صفته : مدعي عليه

بتاريخ:2021/3/14  االبتدائية  دبي  فقد قررت حمكمة  اأداء  اأمر  ا�صت�صدار  االإع��الن :طلب  مو�صوع 
- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعية مبلغ )75.000( درهم خم�صة و�صبعون الف درهما قيمة 
ال�صيك رقم 000009 ، وبالفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ ا�صتحقاق ال�صيك وحتى متام 
ال�صداد مع الزامه بالر�صوم وامل�صاريف ومببلغ خم�صمائة درهم اتعاب املحاماة وبرف�ض ماعدا ذلك 

من طلبات .ولكم احلق يف ا�صتئناف االمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70392 �لعدد 13408 بتاريخ 2021/12/5 

�عالن �أمر �أد�ء بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:7177/2021/60 �مر �د�ء 

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
درهم   )320000( مبلغ  ب�صداد  بالت�صامن  عليهم  املدعي  بالزام  االمر  با�صدار  املطالبة   : الدعوى  مو�صوع 

والفائدة القانونية 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
 املدعي:نبيل ابراهيم عبدالعزيز علي

عنوانه:االمارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �صارع ال مكتوم - بناية رقة البطني بالزا - الطابق ال�صابع 
705 - وميثله:را�صد �صيف �صعيد �صيف الزبادي 

املطلوب اإعالنهما :  1- امني حبيب اهلل امريي 2- مهر علي م�صيب خريي  -  �صفتهما : مدعي عليهما
مو�صوع االإعالن :طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/11/11 - بالزام 
املدعي عليهما بالت�صامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ )320.000( درهم ثالثمائة وع�صرين الف درهم والفائدة 
ال�صداد والزمتهما بالت�صامن يف  القانونية 5% اعتبارا من تاريخ اال�صتحقاق يف:2012/12/10 وحتى متام 
ا�صتئناف االمر خالل 15 يوم من  .ولكم احلق يف  املحاماة  اتعاب  امل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل 

اليوم التايل لن�صر هذا االعالن.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70392

�لعدد 13408 بتاريخ 2021/12/5 
�عالن بالن�سر        

 4365/2021/16 جتاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- التطوير للمقاوالت �ض.ذ.م.م - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :راك فيك�ض ذ.م.م 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها اوال:الت�صريح بالدعوى وحتديد اأقرب جل�صة لنظرها واعالن املدعي 
عليها ب�صورة منها - ثانيا:احلكم بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )96.153.76( درهم 
�صتة و�صتون الف ومائة ثالثة وخم�صون درهم و�صتة و�صبعون فل�صا - مع الفائدة القانونية بواقع 12% من 
تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام - ثالثا:الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية تعوي�ض قدره )5.000( 
اأ�صابت املدعية من جراء قيام املدعي عليها  درهم خم�صة االف درهم كتعوي�ض جابر لكافة اال�صرار التي 
باالمتناع عن �صداد م�صتحقاتها املطالب بها يف الدعوى وحب�صها وحرمانها من االنتفاع بها بدون وجه حق 
من تاريخ ا�صتحقاقها وحتى تاريخ رفع الدعوى - رابعا:الزام املدعي عليها الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب 
املحاماة   -  وحددت لها جل�صة يوم االحد املوافق 2021/12/12 ال�صاعة 09:00 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن 
او م�صتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70392 �لعدد 13408 بتاريخ 2021/12/5 

�عالن بالن�سر        
 4391/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- �صركة االحتاد للبناء واال�صتثمار ذ.م.م  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :�صركة اخللطة اجلافة بلك�صيت ذ.م.م )�صابقا( �صركة بلك�صيت للخلطة اجلافة ذ.م.م )حاليا( 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها اوال:الت�صريح بالدعوى وحتديد اأقرب جل�صة لنظرها واعالن املدعي 
للمدعية مبلغ  يوؤديا  بان  بينهما  بالت�صامن فيما  املدعي عليهما  بالزام  ثانيا:احلكم   - عليها ب�صورة منها 
وقدره )163.748.08( درهم مائة ثالثة و�صتون الف و�صبعمائة ثمانية واربعون درهما وثمانية فلو�ض ، مع 
الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�صداد التام - ثالثا:احلكم الزام املدعي عليهما 
بان يوؤديا للمدعية تعوي�ض قدره )20.000( درهم ع�صرون الف درهم كتعوي�ض حابر لال�صرار التي ا�صابت 
وحب�صها  الدعوى  يف  بها  املطالب  م�صتحقاتها  �صداد  عن  باالمتناع  عليهما  املدعي  قيام  ج��راء  من  املدعية 
رابعا:الزام  الدعوى -  ا�صتحقاقها وحتى تاريخ رفع  تاريخ  وحرمانها من االنتفاع بها بدون وجه حق من 
املدعي عليهما الر�صوم وامل�صاريف الدعوى ومقابل اتعاب املحاماة   -  وحددت لها جل�صة يوم االحد املوافق 
اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�صور  لذا  بعد  التقا�صي عن  قاعة  ال�صاعة 09:00 �صباحا يف   2021/12/12

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13408 بتاريخ 2021/12/5 70392

�عالن حكم بالن�سر        
18/2020/589 عقاري جزئي 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اإىل حمكوم عليه 1- امري حممود نكورو�ض  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له : املوؤ�ص�صة العامة للعقارات اال�صتثمارية
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2020/9/1  يف الدعوى املذكورة اعاله 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ مقداره )499.674( درهم والفائدة 9% �صنويا 
من تاريخ املطالبة احلا�صل يف 2020/7/19 وحتى ال�صداد التام والزمته بامل�صاريف والف 
ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�صوري  ماعدا  ورف�صت  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م 
قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر 

با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70530 �لعدد 13408 بتاريخ 2021/12/5 

�عالن حكم بالن�سر        
18/2020/568 عقاري جزئي 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اإىل حمكوم عليه 1- اليف ناميك  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له : املوؤ�ص�صة العامة للعقارات اال�صتثمارية
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2020/9/7  يف الدعوى املذكورة 
اعاله بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )743.653( درهم �صبعمائة 
، والفائدة القانونية عنه بواقع  ثالثة واربعون الف و�صتمائة ثالثة وخم�صون درهم 
9% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى متام ال�صداد ورف�صت ماعدا ذلك من 
املحاماة.  حكما  اتعاب  درهم مقابل  وامل�صاريف وخم�صمائة  بالر�صوم  والزمته  طلبات 
مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر 
اآل مكتوم  ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد  ال�صمو  هذا االع��الن �صدر با�صم �صاحب 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70530

�لعدد 13408 بتاريخ 2021/12/5 
مذكرة �عالن بالن�سر  )�إ�ستئناف(    

                  يف  �ل�ستئناف رقم:1588/2021/322 ��ستئناف عقاري 
املنظورة يف:دائرة اال�صتئناف العقارية الثانية رقم 202

مو�صوع اال�صتئناف : اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم:386/2021 عقاري جزئي والر�صوم 
وامل�صاريف واالتعاب. 

امل�صتاأنف:من�صور �صعدون نوري الرواف
ال�����ص��ف��ي��ة - هاتف  امل���ج���از 2 - م��ق��اب��ل ح��دي��ق��ة  ب��ن��اي��ة  امل���ج���از 3 -  ال�������ص���ارق���ة  ع���ن���وان���ه:ام���ارة 

 mansour@alattargroup.ae:متحرك:0501741122 - بريد الكرتوين
وميثله:جو�صلني �صبلي خري اهلل 

املطلوب اإعالنه:  1- وفاء نعمه عبداجلليل املو�صوي  -  �صفته: م�صتاأنف �صده
مو�صوع االإعالن :  قد اأ�صتاأنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم:2021/386 عقاري جزئي. 
وحددت لها جل�صة يوم االثنني  املوافق  2021/12/13  ال�صاعة 10.00 �ض بقاعة التقا�صي عن بعد 

، وعليه يقت�صى ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  �ل�ستئناف    
70459 �لعدد 13408 بتاريخ 2021/12/5 

مذكرة �عالن بالن�سر  )�إ�ستئناف(    
                  يف  �ل�ستئناف رقم:2829/2021/315 ��ستئناف عمايل 

املنظورة يف:دائرة اال�صتئناف العمالية االوىل رقم 86
عمايل  رق�����م:2021/2671  ال��دع��وى  يف  ال�صادر  احلكم  اإ�صتئناف   : اال�صتئناف  مو�صوع 

جزئي والر�صوم وامل�صاريف واالتعاب. 
امل�صتاأنف:اإي�صكابي�ض م.د.م.�ض - عنوانه : االمارات - امارة دبي - ابراج بحريات جمريا 

- بالتينيوم تاور - وحده رقم 407 
املطلوب اإعالنه:  1- مايكل جايو اورا�صيون  -  �صفته: م�صتاأنف �صده

رق����م:2021/2671.  بالدعوى  ال�صادر  القرار/احلكم  اأ�صتاأنف  قد   : االإع���الن  مو�صوع 
بقاعة  ���ض   10.00 ال�صاعة    2021/12/9 امل��واف��ق   اخلمي�ض   ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت 
التقا�صي عن بعد ، وعليه يقت�صى ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  �ل�ستئناف    
�لعدد 13408 بتاريخ 2021/12/5 70197

�عالن بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:4423/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية ال�صابعة رقم 136
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مببلغ )1.490.459.94( درهم مليون 
واربعمائة وت�صعون الفا واربعمائة وت�صعة وخم�صون درهم اماراتي واربعة وت�صعون فل�صا - والفائدة القانونيه 

بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام . 
املدعي:كيه & دي انرتنا�صيونال للمقاوالت �ض.ذ.م.م

�صقة   - املطار  العوي�ض  بور�صعيد - مبنى  �صارع   - دبي   - دي��ره   - بور�صعيد   - دبي  ام��ارة   - عنوانه:االمارات 
االول 107 - خلف املطار

املطلوب اإعالنه :  1- فوروم جروب م.د.م.�ض-  �صفته : مدعي عليه 
ت��وؤدي للمدعية  اأق��ام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان  مو�صوع االإع��الن :  قد 
اماراتي  درهم  وخم�صون  وت�صعة  واربعمائة  الفا  وت�صعون  واربعمائة  مليون  درهم   )1.490.459.94( مببلغ 
وحددت   - التام  ال�صداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونيه  والفائدة   - فل�صا  وت�صعون  واربعة 
لها جل�صة يوم االحد  املوافق  2021/12/12  ال�صاعة 09.00 �ض يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

70392

�لعدد 13408 بتاريخ 2021/12/5 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:1856/2021/100 �حول نف�ض م�سلمني 
املنظورة يف:دائرة االأ�صرة اأحوال نف�ض اخلام�صة رقم 70

مو�صوع الدعوى : دعوى طالق لل�صرر وعدم االنفاق والهجر واملطالبة باحلقوق النا�صئة عن 
العالقة الزوجية . 

املدعي:فاطمة الزهراء دانى
عنوانه:االمارات - امارة دبي - القوز ال�صناعية الثالثة - دبي - �صارع ال�صيخ زايد - مبنى قرقا�ض 

- �صقة الطابق االول
املطلوب اإعالنه :  1- عزيز املرابط-  �صفته : مدعي عليه 

دع��وى ط��الق لل�صرر وع��دم االنفاق  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  :  قد  االإع��الن  مو�صوع 
االثنني   ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت   - الزوجية  العالقة  عن  النا�صئة  باحلقوق  واملطالبة  والهجر 
املوافق  2021/12/6  ال�صاعة 08.30 �ض يف قاعة التقا�صي عن بعد يف مبنى االحوال ال�صخ�صية 
يف منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

70197

Date 5/ 12/ 2021  Issue No : 13408
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

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392 Date 5/ 12/ 2021  Issue No : 13408
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 (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

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392 Date 5/ 12/ 2021  Issue No : 13408
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

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

Date 5/ 12/ 2021  Issue No : 13408
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

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

Date 5/ 12/ 2021  Issue No : 13408
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

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.
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Date 5/ 12/ 2021  Issue No : 13408
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

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392Date 5/ 12/ 2021  Issue No : 13408
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
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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

70392

�لعدد 13408 بتاريخ 2021/12/5 
 �إخطار عديل بالوفاء - برقم �ملحرر 2021/0032748

اإنذار عديل 
مقدمه من املنذره : نهى عبدالرحمن املن�صوري - �صورية اجلن�صية - العنوان – االمارات - امارة ال�صارقة - منطقة القا�صمية - بناية املن�صورة - 

info@damasrentcar،com : صقة رقم 1403 - هاتف رقم 0561381381 بريد الكرتوين�
املنذر اليها االوىل : فاتن حممد حممود املزين – م�صرية اجلن�صية - العنوان العنوان االمارات - امارة عجمان - منطقة الرميلة - دوار رونا - بناية 
دانة بالزا – �صالون نفرتيتى - نف�ض بناية م�صرت بيكر و�صيدلية ا�صرت هاتف رقم 0543039098 -056770120 ، املنذر اليه الثاين : 
حممد ح�صن حممد احمد العبدويل – اماراتي اجلن�صية  - العنوان : العنوان االمارات - امارة عجمان - منطقة الرميلة - دوار رونا - بناية دانة 

بالزا – �صالون نفرتيتي نف�ض بناية م�صرت بيكر و�صيدلية ا�صرت - هاتف رقم : 0503099960
املو�صوع : انذار عدىل

االطراف : املنذره �صورية اجلن�صية و بتاريخ 2021/10/12 قامت ب�صراء �صالون ب�ا�صم مملكه نفرتيتى للتجميل رخ�صة جتارية رقم  774354 
الكائن يف منطقة القاد�صية فيال رقم 327 من املنذر اليهما. 

20000 درهم من يدوومال املنذره بتاريخ  املنذر اليها االوىل م�صرية اجلن�صية ادعت انها مالك�ة ال�صالون �صالف الذكر وقامت با�صتالم مبلغ 
 2021/9/16

املنذر اليه الثاين اماراتي اجلن�صية بائع �صالون مملكة نفرتيتي للمنذره وت�صلم مبلغ 30000 درهم
20000 درهم دفعه حتت احل�صاب من مبلغ من ا�صل  2021/9/16 م ا�صتلمت املنذر اليها االوىل من املنذره مبلغ وقدره  الوقائع : بتاريخ 
مبلغ وقدره خم�صون الف درهم مقاب�ل �ص�راء �ص�الون مملكه نفرتيتي للتجميل رخ�صة جتارية رقم 774354 الكائنة مبنطقة القا�صمية وتعهدت 
بان ال�صالون جمهز بكامل املعدات والرخ�صة التجارية �صارية وذلك مبوجب اقرار خطى مزيل بتوقيع املنذر اليها.  وبعد ذلك تبني للمنذره بان 
املنذر اليها االوىل لي�صت مبالكه ال�صالون ولي�ض لها عالقه من قريب اأو بعيد وان ملكية ال�صالون تعود اىل املنذر اليه الثاين ومت التوا�صل مع 
املنذر اليه الثاين وبتاريخ 2021/10/12 ت�صلم املنذر اليه الثاين مبلغ وقدره ثالثون الف درهم على ان يقوم بانهاء كافة االجراءات من نقل 
امللكية وتغيري اال�صم التجارى وتعديل الكيان القانوين وتعديل الرخ�صة التجارية. وحيث ان املنذر اليهما االول والثاين قد اقروا بت�صليم الرخ�صة 
التجارية وال�صالون بكافة معداته وجتهيزاته والرخ�صة التجارية �صارية املفعول. وحيث ان املنذره عند ت�صلمها 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 �صارية املفعول من 
تاريخ 6-1-2021 ومبطالبه املنذر اليهم بانفاذ العقد التجاري املربم فيما بينهما رف�صا وامتنعا عن انفاذ العقد التجاري االمر الذي كبد املنذره 
خ�صائر فاد. - حه من اجل جتديد الرخ�صة التجارية وكبدها مبلغ وقدره19000 درهم جراء جتديد الرخ�صة التجارية ، وحيث ان عقد البيع ق�د 
ن�ض يف االلتزامات وامل�صئوليات من املتفق عليه بو�صوح تام ان التزام�ات �ص�واء لال�صخا�ض او املوؤ�ص�صات او جهه حكومية على املبيع قبل تاريخ ت�صديق 
عقد البيع يكون على االطراف البائعني املنذر اليهم. بناء عليه ، ف�ان املنذره ومبوجب هذا االنذار تنذر املنذر اليهما ب�صرورة انفاذ العقد التجاري 
عقد البيع امل�صدق ا�صوال بالكاتب العدل المارة ال�صارقة حتت رقم moju-2021 -0026296 وم�ا ن�ض عليه يف بن�د امل�صئوليات وااللتزام�ات 
19000 درهم امل�صدده ل�صالح جتديد  م�ن حتمل االطراف البائعيني اي التزامات �صواء لال�صخا�ض او املوؤ�ص�صات او جه�ه حكومية و�صداد مبلغ 
الرخ�صة التجارية املنتهية بتاريخ 2021/1/6 واملرت�صده قبل بداية انفاذ العقد التجارى وت�صليم املنذر اليها كافة املعدات واالجهزة اخلا�صة 
بال�صالون التي مل يقم املنذر اليهما بت�صليمها ل�صالح املنذره ومنها )عدد 2 �صا�صة تلفزيون – عدد طقم �صوت - �صرير الفي�صيل – كر�صي املنكري 
والبدكري- جميع معدات ت�صفيف ال�صعر( والزام املنذر اليهما )ت�صليم بطاقة العمل والعمال – ت�صليم بطاقة الهجرة - خلو املكان مما يعيق املدعيه 
من اداراته وا�صتغالله من تاريخ حترير العقد( وذلك خالل خم�صة ايام من تاريخ ا�صتالم املنذر اليهما هذا االنذار واال �صنت�صطر ا�صفني التخاذ 
االجراءات القانونية الكفيله بحفظ حقوقنا مع الزام املنذر اليهما بالر�صوم وامل�صاريف والفائدة القانونية ومنها املطالبه بف�صخ العقد التجاري 

واعادة املتعاقدين اىل ما كانا عليه قبل التعاقد واملطالبه بالتعوي�ض اجلابر لل�صرر ،  وهذا للعلم
�لكاتب �لعدل     

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

70533
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فاإن  النوم،  يف  �سعوبة  تواجه  كنت  اإذا 
�سي�ساعدك  املنتظم  النوم  وق��ت  روت��ني 

على ال�سرتخاء وال�ستعداد للنوم.
ويف حال واجهت �سعوبة يف تنفيذ ذلك، 
اململكة  يف  الرائدين  اخل��رباء  اأح��د  ف��اإن 
يخرب  والتغذية  النوم  جمال  يف  املتحدة 
موقع "اإك�سربي�س" باأف�سل الطرق للقيام 

بذلك.

واالأق�صام  العايل  االأداء  ذوي  الريا�صيني  بوتر،  غريغ  وي�صاعد 
الع�صكرية على حت�صني �صحتهم واأدائهم ب�صكل م�صتدام.

وقال اإنه بالن�صبة للبع�ض، فاإن اأف�صل طريقة لبدء النوم ب�صكل 
اأف�صل هي اال�صتفادة من "التحكم التحفيزي يف ال�صلوك".

العلوم  امل�صارك ورئي�ض ق�صم  املوؤ�ص�ض  اأي�صا  واأو�صح بوتر، وهو 
يف �صركة Resilient Nutrition: "الفكرة ب�صيطة. من 
خالل التجربة، نتعلم االنخراط يف �صلوكيات حمددة ا�صتجابة 
ال�صوء  من  وتقرتب  ال�صيارة  تقود  كنت  اإذا   - معينة  ملحفزات 

االأحمر )املثري(، فاإنك تفرمل )ال�صلوك(".
تعمل  االأح���ي���ان  بع�ض  اأن���ه يف  ���ص��رح  ال�صحي  اخل��ب��ري  ووا���ص��ل 
�صريرك  رب��ط  تعلم   رمب��ا   - �صدنا  نتعلمها  التي  االرت��ب��اط��ات 

)التحفيز( بكونك م�صتيقظا )ال�صلوك(.
املحفزات،  يف  التحكم  نف�ض  علم  يف  املتخ�ص�ض  بوتر،  ويعتقد 
الهدف  النوم.  يف  للتحكم  طريقة  اأف�صل  هو  ال�صلوك  ه��ذا  اأن 
اأو  القلق  تقليل  هو  املنبهات  يف  بالتحكم  العالج  من  الرئي�صي 
حماولة  عند  االأف����راد  بها  ي�صعر  ق��د  ال��ت��ي  املكيفة  اال���ص��ت��ث��ارة 

الذهاب اإىل الفرا�ض.
امل�صممة  التعليمات  من  جمموعة  ُتنّفذ  التحديد،  وجه  وعلى 
اإن�صاء جدول  واإع��ادة  بالنوم  النوم  ال�صرير/غرفة  ربط  الإع��ادة 
نوم ثابت.وقال بوتر: "اإذا كان االأمر كذلك، فاأنت بحاجة اإىل 

اإعادة تعلم ربط �صريرك بالنوم".

ب�صيطة  خطوات  �صبع  اخلبري  ك�صف  بذلك،  القيام  اأج��ل  وم��ن 
للم�صاعدة يف معاجلة االأرق:• احتفظ ب�صريرك للنوم فقط - 

ال ت�صتخدم الهاتف الذكي، اأو اجلدال مع زوجتك، اإلخ.
القيلولة. عن  • توقف 

حقا. بالنعا�ض  ت�صعر  عندما  اإال  الفرا�ض  اإىل  تذهب  • ال 
فانه�ض  بعد،  تنم  ومل  دقيقة   15 ملدة  ال�صرير  يف  كنت  • اإذا 
االإ�صاءة  يف  اال���ص��رتخ��اء  على  يبعث  �صيئا  واف��ع��ل  ال�صرير  م��ن 

اخلافتة، مثل قراءة كتاب.
بالنعا�ض. ت�صعر  عندما  اإال  الفرا�ض  اإىل  تعد  • ال 

ال�صرورة. ح�صب  وخم�صة  اأربعة  • كرر 
يوم،  كل  نف�صه  الوقت  يف  ال�صرير  وانه�ض من  املنبه  • ا�صبط 

بغ�ض النظر عن مقدار نومك.
االإخبارية  املنافذ  اأبحاثه يف ع�صرات  ال��ذي ظهرت  بوتر،  وك��ان 
اأي�صا  "بي بي �صي" و"وا�صنطن بو�صت"،  الدولية، مبا يف ذلك 
 Channel 4 ع��ل��ى  ال��وث��ائ��ق��ي  الفيلم  يف  ال��ن��وم  يف  خ��ب��ريا 

بعنوان "كيف تفقد الوزن جيدا".
واأخرب بوتر موقع "اإك�صربي�ض" اأنه عندما ي�صتخدم االأ�صخا�ض 
الذين يكافحون من اأجل النوم هذه اال�صرتاتيجيات الب�صيطة، 
على  ويح�صلون  ال��ل��ي��ل،  اأث��ن��اء  اأق���ل  ب�صكل  ي�صتيقظون  ف��اإن��ه��م 
امل�صاعدة  اعتمادهم على و�صائل  النوم، ويقللون من  مزيد من 

االأخرى.
اتخاذها،  التي يجب  اأع��اله  املذكورة  اإىل اخلطوات  وباالإ�صافة 
ن�صح بوتر اأي�صا بتقنيات اأخرى ميكنك ا�صتخدامها مل�صاعدتك 

على اال�صرتخاء.

اجعل غرفة نومك �سديقة للنوم
اأن  بيئة مريحة. ويزعم اخل��رباء  اأن تكون غرفة نومك  يجب 

هناك ارتباطا قويا يف اأذهان النا�ض بني النوم وغرفة النوم.
ومع ذلك، فاإن بع�ض االأ�صياء ت�صعف هذا االرتباط، مثل اأجهزة 
التلفزيون واالأدوات االإلكرتونية االأخرى وال�صوء، وال�صو�صاء 

وال�صرير ال�صيئ.

وهادئة  مظلمة  م��ث��ايل  ب�صكل  ن��وم��ك  غ��رف��ة  ت��ك��ون  اأن  وي��ج��ب 
ومرتبة، واأن يتم االحتفاظ بها يف درجة حرارة ترتاوح بني 18 

درجة مئوية و24 درجة مئوية.
وقال بوتر اإن تركيب بع�ض ال�صتائر ال�صميكة قد ي�صاعد اأي�صا. 

من اأجل نوم هانئ ليال

�صبع خطوات ب�صيطة لتحقيق "التحكم يف املنبهات" 

حيث  ال���ك���ث���ريي���ن  احل����ال����ة  ت��ق��ت��ل  اأن  ومي���ك���م 
يتجاهلون يف غالب االأحيان عالمات التحذير 

املبكرة.
والتي  تبحث عنها  اأن  التي يجب  االأعرا�ض  ما 

قد ت�صري اإىل م�صكلة قلبية حمتملة؟

اآلم يف املعدة اأو ع�سر اله�سم:
قد ي�صري االإح�صا�ض باحلرقان اأو االأمل من نوع 
نوبة  اإىل  معدتك  اأو  ���ص��درك  يف  اله�صم  ع�صر 

قلبية اأو م�صكلة يف القلب.
وي��ن��ت��ج ع�����ص��ر ال��ه�����ص��م اأع��را���ص��ا م�����ص��اب��ه��ة جدا 
الأعرا�ض النوبة القلبية، لذا يجب اأال تتجاهل 

هذه امل�صاعر.
وي��ج��ب االت�����ص��ال ب��خ��دم��ات ال��ط��وارئ اإذا كنت 

تعاين من هذا النوع من االأمل.

اأمل هي ال�سدر:
تكون  فقد  ال�صدر،  يف  اأمل  م��ن  تعاين  كنت  اإذا 
هذه حالة طبية طارئة ويجب عليك االت�صال 

بالطوارئ اإذا كنت ت�صعر بتوعك �صديد.
قلبية  بنوبة  اأ���ص��ي��ب��وا  ال��ذي��ن  امل��ر���ص��ى  وي�صف 
االأعرا�ض باأنها �صعور بثقل و�صيق اأو �صغط يف 

ال�صدر.
واإذا بداأت اآالم ال�صدر عند اإجهاد نف�صك ولكنها 

اختفت عند التوقف، فهذا مدعاة للقلق.
وعادة  ال�صدرية،  الذبحة  اإىل  ت�صري  اأن  وميكن 

ما يكون �صببها مر�ض القلب التاجي.

ال�سعور بالتعرق:
التحذيرية  العالمات  اأح��د  العار�ض  ه��ذا  يعد 
اأمرا�ض  اإىل  ت�صري  اأن  التي ميكن  العادية  غري 

القلب.
م�صحوبا  وال��ع��رق  ب���احل���رارة  ت�صعر  ك��ن��ت  واإذا 
�صيارة  ا�صتدعاء  عليك  يجب  ال�صدر،  يف  ب��اآالم 
االإ���ص��ع��اف، ف��ق��د ت��ك��ون ه���ذه ع��الم��ة ع��ل��ى نوبة 

قلبية و�صيكة.

اآلم الفك اأو الظهر:
ال�صعور  ميكن  القلبية،  النوبات  ت�صرب  عندما 
اأخ�����رى م���ن اجل�����ص��م، بينها  اأج������زاء  ب�����االأمل يف 
ا�صتمر  واإذا  الظهر،  اأو  الفك  ب��االأمل يف  ال�صعور 

هذا االأمل فيجب االت�صال بالطوارئ.
اأع���را����ض  اأن  اإىل  ال����درا�����ص����ات  ب��ع�����ض  وت�����ص��ري 
ال�صدر  اآالم  عن  تختلف  اأن  املرجح  من  الن�صاء 

"الكال�صيكية".

كاحالن متورمان:
وهناك  الكاحلني،  ت��ورم  �صيوع  من  الرغم  على 
اإىل  ت��وؤدي  اأن  التي ميكن  االأ�صباب  العديد من 
حدوث ذلك، اإال اأنها قد ت�صري اأي�صا اإىل ق�صور 

القلب.
الطبيب  زي���ارة  املفيد  م��ن  احل��ال��ت��ني،  كلتا  ويف 
اأن ت��وؤدي اإىل حالة  لعالج ه��ذه االأع��را���ض قبل 

اأكرث خطورة.

مراقبتها يجب  القلب  الأمرا�ش  حتذيرية  اأعرا�ش   5
مر�س القلب هو حالة مقلقة ميكن اأن تكون مميتة، اإل اأن الكثريين غالبا ما يتجاهلون العالمات التحذيرية لهذه احلالة، لعدم معرفتهم بها.

وتوؤثر اأمرا�س القلب على كل وظائف القلب واأجزائه، وت�سمل هذه احلالة جمموعة من الأمرا�س، مبا يف ذلك، اأمرا�س الأوعية الدموية مثل 
مر�س ال�سريان التاجي، وم�سكالت نظم القلب )عدم انتظام القلب(، وبع�س عيوب القلب التي يولد بها ال�سخ�س )عيوب ِخلقية يف القلب(، 

ومر�س �سمام القلب، واعتالل ع�سلة القلب.
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ن��ظ��م م���رك���ز ج��م��ع��ة امل���اج���د ل��ل��ث��ق��اف��ة وال�����رتاث 
االحتاد  ع��ي��د  مبنا�صبة  اح��ت��ف��اال  دب���ي  يف  مب��ق��ره 
اخل��م�����ص��ني ح�����ص��ره م��وظ��ف��و امل���رك���ز م���ن جميع 
م���دراء جمموعة  بع�ض  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  االأق�����ص��ام 
ثم  ال��وط��ن��ي  بال�صالم  احل��ف��ل  امل��اج��د.ب��داأ  جمعة 
الثقافة  ق�صم  رئي�صة  امل��ط��ريي  �صيخة  حت��دث��ت 
املركز  يف  واالإع���الم  العامة  وال��ع��الق��ات  الوطنية 
ل���الإم���ارات طوال  ال��ت��ي حتققت  ع��ن االإجن������ازات 
عر�ض  احل��ف��ل  امل��ا���ص��ي��ة.وت��خ��ل��ل  �صنة  اخلم�صني 
على  ذهبية  اإط��الل��ة   � “االإمارات  بعنوان  لفيلم 
الرئي�صية  املحطات  اأب��رز  ا�صتعر�ض  اخلم�صني” 
يف م�صرية االحتاد كما بني الفيلم املحطات التي 
مهدت لقيام االحتاد و�صوال اإىل الوقت احلا�صر.
وال��ق��ى م��دي��ر ع��ام امل��رك��ز ال��دك��ت��ور حممد كامل 
ج��اد وروؤ����ص���اء اأق�����ص��ام امل��رك��ز كلمات اأ����ص���ادوا فيها 
بدور املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان 
“طيب اهلل ثراه” باين نه�صة الدولة وموؤ�ص�صها 
اأ�ص�ض االحتاد  واإخوانه حكام االإم��ارات يف تر�صيخ 

يف م�صرية التطور احل�صارية العاملية.

ن��ظ��م��ت “جلنة اإم�����ارة ال��ف��ج��رية الح��ت��ف��االت ع��ي��د االحت���اد 
بدبا  الفقيت  م�صرح  على  غنائًيا  حفاًل  للدولة”  اخلم�صني 

بهذه  احتفااًل  و�صعراء  جن��وم  فنانون  فيه  �صارك  الفجرية، 
امل��ن��ا���ص��ب��ة. واف��ت��ت��ح��ت االأم�����ص��ي��ة ب��ع��رو���ض ���ص��وئ��ي��ة �صخمة 

لالألعاب النارية التي اأبهرت االآالف من احل�صور، واأ�صاءت 
���ص��م��اء دب���ا ال��ف��ج��رية يف ج���ٍو اح��ت��ف��ايل مبهج ب��ال��ت��زام��ن مع 

احتفاالت الدولة بعيدها اخلم�صني. 
من  متنوعة  توليفة  حممد  خالد  االإم��ارات��ي  الفنان  واأّدى 
ال�صعبية  التي متيزت باالأحلان الرتاثية والكلمات  االأغاين 
الفنان  �صارك  كما  احلفل.  ح�صور  بها  واأط���رب  االإم��ارات��ي��ة 
االأغاين  م��ن  جمموعة  ب����اأداء  ال�صنحاين  ه���زاع  االإم���ارات���ي 
االإماراتيني  النبط  ���ص��ع��راء  اأ���ص��ه��ر  بها  وت��غ��ّن��ى  كتبها  ال��ت��ي 
واخلليجيني، واجتذبت اجلمهور املحب لهذا اللون الغنائي. 
الكويتية  �صم�ض  الفنانة  اأداء  تفاعل جمهور احلفل مع  كما 
اأعمالها الغنائية ال�صابقة  التي غّنت جمموعة متنوعة من 
واحل��دي��ث��ة فيما ق���ّدم ال��ف��ن��ان االإم���ارات���ي ع��ب��داهلل باخلري 
اجل��م��ه��ور، حيث  م��ن  ت��ف��اع��ٍل الف���ٍت  و���ص��ط  الغنائية  فقرته 
اأّدى جمموعة من اأغانيه التي ح�صدت �صعبية وجماهريية 
�صعرّية  فقرات  احلفل  وتخللت  الفنية.  م�صريته  يف  عالية 
في�صل  ال�صاعر  وه��م  الفجرية،  دب��ا  من  �صعراء  فيها  �صارك 
املوح، وال�صاعر حممد علي اليماحي، وال�صاعر �صعيد �صبيل 
الظنحاين، الذين تغّنوا بق�صائد وطنية حما�صية عرّبت عن 
للدولة.  اخلم�صني  االحت��اد  بعيد  واالبتهاج  الفخر  م�صاعر 

و�صهدت االأم�صية الفنية اإقبااًل كثيًفا من اجلماهري الغفرية 
االإم��ارة وخارجها،  داخ��ل  توافدت حل�صور احلفل من  التي 

الوطنية  باملنا�صبة  احتفاًء  ُمبهجة  احتفالية  اأج��واء  و�صط 
الغالية.

فنانون و�صعراء يتغنون بعيد االحتاد اخلم�صني على م�صرح الفقيت بدبا الفجرية 

اعلنت جائزة دبي الدولية 
ل��ل��ق��راآن ال��ك��رمي ع��ن بدء 
يف  الت�صجيل  طلبات  تلقي 
م�صابقة ال�صيخة هند بنت 
يف  الكرمي  للقراآن  متكوم 
والع�صرين  الثانية  دورتها 
وذل���ك اإع��ت��ب��ارا م��ن اليوم 
الع�صرين  ول��غ��اي��ة  االح���د 
م��ن ���ص��ه��ر ي��ن��اي��ر اجل���اري 
م��ن خ��الل اإح���دى مراكز 
ال����ق����راآن  م���وؤ����ص�������ص���ات  اأو 
املعتمدة يف جميع  الكرمي 

مدن الدولة.
امل�صت�صار  ���ص��ع��ادة  وا����ص���اد 
بوملحه  حممد  اإب��راه��ي��م 
ال�صمو  �صاحب  م�صت�صار 
ح�����اك�����م دب��������ي ل����ل���������ص����وؤون 

الثقافية واالن�صانية رئي�ض 
للجائزة  املنظمة  اللجنة 
املباركة  امل�����ص��اب��ق��ة  ب���ه���ذه 
الثالث  التى تدخل عامها 
به  حتظى  وما  والع�صرين 
من اإهتمام ورعاية كرمية 
من �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن را�صد اآل مكتوم 
نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 
حاكم  ال����������وزراء  جم��ل�����ض 
وحرمه  اهلل  رع������اه  دب�����ي 
���ص��م��و ال�����ص��ي��خ��ة ه��ن��د بنت 
حيث  م��ك��ت��وم  اآل  م��ك��ت��وم 
تكون  اأن  �صموها  حر�صت 
مفتوحة  امل�����ص��اب��ق��ة  ه����ذه 
مواطنني  م��ن  للجن�صني 
حفظة  م�����ن  وم���ق���ي���م���ني 

كتاب اهلل العزيز .
اأن هذه  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
�صتة  ت��ت�����ص��م��ن  امل�����ص��اب��ق��ة 
القراآن  ف����رع  وه����ي  اأف�����رع 
ال����ك����رمي ك����ام����ال ، وف����رع 
ع�صرون جزءا وفرع ع�صرة 
اأجزاء وفرع خم�صة اأجزاء 
وهو خم�ص�ض للمواطنني 
فقط جلميع االأعمار وفرع 
للمقيمني  اأج����زاء  خم�صة 
اأعمارهم  ت���زي���د  ال  مم���ن 
فرع  ثم  �صنوات  ع�صر  عن 
للمواطنني  اأج���زاء  ثالثة 
اأعمارهم  ت��زي��د  ال  ال��ذي��ن 

عن ع�صر �صنوات .
كما حددت اللجنة املنظمة 
اخلام�صة  ���ص��ن  ل��ل��ج��ائ��زة 

اأراد  مل������ن  وال����ع���������ص����ري����ن 
املقيمني  م���ن  اال����ص���رتاك 
�صريطة  وان�����اث�����ا  ذك��������ورا 
حاملي  م����ن  ي���ك���ون���وا  ان 
تا�صرية االإقامة ، كما يتاح 
اجلن�صني  من  للمواطنني 
جميع  يف  اال���������ص��������رتاك 
االأفرع يف اأي �صن كانوا ما 
عدا الفرع ال�صاد�ض والذي 
ذكورا  �صنوات  بع�صر  ح��دد 
، وبعد انتهاء فرتة  واإناثا 
وحدة  �صتعلن  الت�صجيل 
امل�����ص��اب��ق��ات ب��اجل��ائ��زة عن 
الت�صفيات  ب���دء  م��واع��ي��د 
ي�صت�صيف  حيث  النهائية 
م�����ق�����راجل�����ائ�����زة ب���امل���م���زر 

امل�صابقة النهائية .

جائزة دبي للقراآن تبداأ قبول طلبات امل�صاركة يف م�صابقة ال�صيخة هند بنت مكتوم للقراآن 

جمعة املاجد للثقافة والرتاث يحتفي بعيد االحتاد 
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رئا�ستي ال�سرفية ملهرجان "�سرم ال�سيخ" م�سدر فخر يل

�صميحة اأيوب: الدور نف�صه هو الفي�صل يف قبول العمل
اعتذارها  �صر  اأي��وب عن  �صميحة  ك�صفت  احل��وار  ه��ذا  ويف 
م�صل�صل  يف  م�صاركتها  ك��وال��ي�����ض  وك��ذل��ك  ال��ع��ر���ض،  ع��ن 
حتدثت  كما  منري،  �صريف  الفنان  مفتوحة" مع  "اإجازة 
عن جتربتها يف فيلم "ليلة العيد" مع املخرج �صامح عبد 
مهرجان  يف  تكرميها  اإىل  احل���وار  يف  وت��ط��رق��ت  ال��ع��زي��ز. 
اإنها  قالت  والتي  ال�صباب"  مل�صرح  ال��دويل  ال�صيخ  "�صرم 

�صعدت بتكرميها فيه ورئا�صتها ال�صرفية له، واأنه يتطور 
عاما بعد عام: 

• كرمت موؤخرا يف مهرجان "�صرم ال�صيخ الدويل 
مل�صرح ال�صباب" فهل تاأخر التكرمي؟ 

اأن  يل  �صبق  اأنني  خا�صة  يتاأخر  مل  ال   -
مهرجان،  م���ن  اأك�����رث  يف  ك���رم���ت 

بهذا  �صعيدة  اأن��ن��ي  واحلقيقة 
ال�����ت�����ك�����رمي، ورئ���ا����ص���ت���ي 

له  ال�صرفية 

م�صدر فخر يل واأرى اأن املهرجان يتطور من عام للثاين 
عام  وكل  وامل�صرحيات  الطلبات  يف  كثافة  وي��زداد  ويرتقي 

يكرب عن العام الذي ي�صبقه. 
بابا" التي  انتظار  "يف  م�صرحية  عن  موؤخرا  • اعتذرت 
انطلق عر�صها موؤخرا، 
تعر�صك  ب�صبب 
�صحية  الأزم����ة 
حقيقة  ف����م����ا 

ذلك؟ 
املو�صوع   -
له  ل���ي�������ض 
ع�������الق�������ة 
ب�������وج�������ود 
اأزم���������������������ة 
�������ص������ح������ي������ة 

لالعتذار،  معني  �صبب  هناك  يكن  مل  وب�صراحة  عندي، 
زائ��د عن  ب�صكل  وقته  ط��ال  املو�صوع  اأن  امل�صاألة  كل  ولكن 
عام متوا�صل،  الأك��رث من  بروفات  كنا جنري  احلد حيث 
ومل نفتتح العر�ض مبعنى اأدق "حاجة ت�صد النف�ض يعني"، 
وكلي  العر�ض  على  ومقابلة  متحم�صة،  كنت  اأنني  خا�صة 
ت��ع��رثات قررت  اأن هناك  وج��دت  اأن  اإىل  اأع��م��ل،  اأن  طاقة 

االعتذار واأبلغتهم بذلك.
ا�صتبدال  بعد  ذل��ك،  يف  �صببا  الن�ض  تغيري  كان  وهل   •

رواية �صعد الدين وهبة للن�ض احلايل؟
- الورق والرواية كلها تغريت، وامل�صائل كلها "اتلخبطت"، 
واأنا اأريد العمل يف جو مريح للنف�ض ولذلك ان�صحبت من 

العر�ض.
للجمهور؟ بها  �صتعودين  اأخرى  م�صرحية  هناك  • هل 

- ال ال، يكفي ما قدمته للجمهور على مدار �صنوات طويلة 
اأعمل يف امل�صرح.

مرهق؟ اأنه  امل�صرح  عن  االبتعاد  قرار  يف  ال�صبب  • وهل 
- لي�صت امل�صاألة يف اأنه مرهق ولكنني طوال عمري اأمثل 
فيه واعتدت عليه، وق�صيت فيه عمري، ولكن امل�صرح 
مل يعد مثل ال�صابق، وال ال�صلوك مثل زمان وال 

االحرتام فكل �صيء تغري واختلف.
ن�صو�ض  ه���ن���اك  األ��ي�����ص��ت   •
على  ت�����ص��ج��ع��ك  ج����ي����دة 

العودة؟
ه�������ن�������اك    -
ن�����������ص�����و������ض 
ج���������ي���������دة، 
ول������ك������ن 

العامل واالإيقاع تغري. 
نهائيا؟ امل�صرح  اعتزلت  اأنك  يعني  هذا  • هل 

اأخ���رى،  ل��ل��ع��ودة م���رة  اأع����رف رمب���ا ينتابني احل��ن��ني  - ال 
فامل�صاألة اإن�صانية بحتة، فرمبا نف�صي "تتفتح" للعودة اإىل 

العمل يف امل�صرح جمددا، واأجد ن�صا ينال اإعجابي. 
م�صجع  غري  بامل�صرح  احل��ايل  الو�صع  اأن  ذل��ك  معنى   •

للعودة بالن�صبة لك؟ 
- الدور نف�صه هو الفي�صل يف قبول العمل ولي�ض الو�صع 
ك��ل االأدوار خ���الل عملي،  اأن��ن��ي ق��دم��ت  احل����ايل، خ��ا���ص��ة 
وعملي  حياتي  �صنوات  ط��وال  اأق��دم��ه  مل  دور  يوجد  ف��ال 

بامل�صرح. 
ب�صخ�صيتك  م�صر  ل�����ص��ي��دات  ج��ي��دا  من��وذج��ا  ق��دم��ِت   •
هذا  طبيعة  ع��ن  حدثينا  مفتوحة"  "اإجازة  م�صل�صل  يف 

الدور؟
لتقدمي  للغاية  متحم�صة  كنت  اأنني  احلقيقة   -
اأ���ص��ي��ل��ة وحكيمة،  م�����ص��ري��ة  ل�����ص��ي��دة  من����وذج 
الوجبات  بتقدمي  وت��ق��وم  تعمل  اأن��ه��ا  حتى 
وجتهيزها للجريان واملحيطني، فامل�صل�صل 
اأن��ن��ي طوال  اإع��ج��اب��ي، خا�صة  وف��ك��رت��ه ن��اال 
ال��وق��ت اأح��ر���ض ع��ل��ى ت��ق��دمي االأ���ص��ي��اء التي 

اأن التعاون مع فريق العمل كان ممتعا،  النا�ض.كما  تنفع 
حيث كانت هناك حالة اأ�صرية جميلة وحب جمع القائمني 
على امل�صل�صل، وهو ما ظهر بو�صوح على ال�صا�صة، واأحبه 

اجلمهور. 
وجماهريية  جناحا  حققت  اأعمال  وجود  يف  راأيك  • ما 

خارج مو�صم رم�صان؟ 
اأن��ه يف  الوقت نف�صه، خا�صة  - �صيء مهم ج��دا وممتع يف 
مو�صم رم�صان ال تتاح الفر�صة مل�صاهدة كل االأعمال التي 

تنتج وال ي�صتطيع اجلمهور م�صاهدة كل �صيء.
"ليلة  ف��ي��ل��م  يف  وم�����ص��ارك��ت��ك  ال�����ص��ي��ن��م��ا  ع���ن  وم������اذا   •

العيد"؟
يتحدد  مل  ولكن  بالكامل،  الفيلم  ت�صوير  من  انتهينا   -
اأحب  اأنني  واحلقيقة  العر�ض،  دور  يف  طرحه  موعد  بعد 
العمل مع املخرج �صامح عبد العزيز، و�صبق اأن تعاونت معه 
من قبل يف فيلم "تيتة رهيبة"، وفيلم "ليلة العيد" تدور 
اأحداثه يف يوم واحد، ويت�صمن ق�صايا اجتماعية ومهمة. 
اأع��ت��رب ف��ك��رة وج���ود ع��م��ل ت���دور اأح���داث���ه يف ي���وم م�صاألة 
على  و�صجعني  للعمل  حم�صني  ما  وهو  وجميلة،  عبقرية 
خو�صه وهو �صر موافقتي على اأي عمل يعر�ض علّي، واأنا 

قبلت هذا الدور الأنه نال اإعجابي.

اأعادت جمموعة قنوات on tv عر�ض 
مبجرد  مفتوحة(  )اإج���ازة  م�صل�صل 
انتهاء عر�صه رغم كونه ي�صم 45 
ح��ل��ق��ة ول��ي�����ض جم���رد ق�����ص��ة يف 7 

حلقات اأو 5.
كما يعاد عر�ض )م�ض هنفرح 
حكايات  ���ص��م��ن  ب��ي��ك��ي( 

�صل�صلة )زي القمر(.
األفت عمر  وقالت 
م�صل�صل  ع��ن 
)اإج���������������������ازة 
 ) حة مفتو
لعبت  اإن���ه���ا 
اأم���اين  دور 
�صديقة لقاء 
اخل����م����ي���������ص����ي 
وزوج���������ة م�����راد 
م�����ك�����رم وه�������ي يف 
ب�����داي�����ت�����ه�����ا ك����ان����ت 
للمو�صة  حم����ب����ة 

واالأزياء.
وت���ق���ع يف ح����رج مع 

زوجها، 
وجود  يف  ي�����ص��ك  ح��ي��ث 
ع�����الق�����ة ب���ي���ن���ه���ا وب����ني 
����ص���ري���ف م���ن���ري ب���ع���د اأن 

وجده فجاأة يف منزلهم.
حتقيق  حت������اول  وب���ع���ده���ا 

ذات���ه���ا وت��ت��ح��ول ل���رب���ة م���ن���زل م��ك��اف��ح��ة وتعمل 
كمدر�ص������ة مو�صيقى وجن������د بينها وبينه مباريات 
وعندم�������ا  اليوم������ية  احل���ي���اة  تف������ا�صيل  يف 
بجانبه  تقف  لزوجه�����ا  امل������ايل  الو�ص�����ع  ينه�������ار 

وت�صاعده.
واأ�صافت اأنها �صعيدة للغاية باإعادة امل�صل�صل بهذه 
ال�صرعة فبمجرد انتهاء عر�صه مت اإعادة احللقات 
�صعيدة  وه���ي  غ��ري م�صبوقة  ظ��اه��رة  وه���ي  ف���ورا 
وت�صكر  العمل  ه��ذا  واح��دة من بطالت  تكون  ان 
على  حماقي  حممد  وامل��خ��رج  �صليم  مها  املنتجة 

اختيارهم لها يف هذا العمل.
اأما عن دورها يف حكاية "م�ض هنفرح بيكي" فهو 
واأم لطفلني وه��ي �صديقة  دور عال وه��ي زوج��ة 
ج��وم��ان��ا م�����راد وحت�����اول ط�����وال ال���وق���ت حتفيز 
�صخ�صيا  انها  الزواج رغم  �صديقتها جوماناعلى 
�صعيدة وزوجها يطلق على عالقتهم معا  لي�صت 
"�صاي بلنب" وهو امل�صهد الذي اأ�صبح تريندا وقت 

عر�صه.
مها  وان��ت��اج  اإخ���راج حممد حماقي  م��ن  احلكاية 

�صليم الذين تعتربهم و�ض ال�صعد عليها.
وتنتظر األفت حاليا عر�ض فيلمها "النهاردة يوم 
بدر،  جنالء  "�صفاء" �صديقة  جميل" �صخ�صية 
وهي ح�صودة حقودة، وتغري منها منذ اأن كانا مع 

بع�صهما يف اجلامعة.
وي�صارك يف فيلم "النهاردة يوم جميل" الفنانني 
واألفت  �صيحة،  وهنا  ب��در،  وجن��الء  �صمرة،  با�صم 
تاأليف  م��ن  وه��و  وانت�صار،  وف��ي��ق،  واأح��م��د  عمر، 

واإخراج نيفني �صلبي.

"حتة  حكاية  حققته  ال��ذي  بالنجاح  �صعادتها  ع��ن  م��راد  جومانا  الفنانة  ع��ربت 
التي  احلكايات  �صمن  موؤخراً  عر�صت  والتي  القمر(،  )زي  م�صل�صل  من  مني"، 
تقدم حالياً، م�صرية اإىل اأنها تلقت ردود فعل قوية لي�ض عن دورها فقط بل 

عن احلكاية ككل، 
بالعمل مع املنتجة مها �صليم واملخرج حممد  اأنها �صعدت جداً  موؤكدة 

حماقي واملوؤلفة �صهرية �صالم.
وعلي اجل������انب ال�صينم�����ائي ق�����الت جوم������انا مراد، اإنها تق�������راأ عدًدا 
ال�صينمائية،  االأع��م��ال  بخ�صو�ض  املختلف����ة  ال�صين��������اريوهات  م��ن 
االإع����الن عنها  ���ص��وف يتم  امل��ف��اج��اآت  اأن ه��ن��اك ع��دد م��ن  اإيل  م�صرية 

الحقاً.
اأنها تقوم حالياً بت�صوير فيلم اأمريكي �صوف  واأ�صارت جومانا مراد علي 

يتم عر�صه يف �صهر اإبريل املقبل،
ب�صبب  ت�صويره  ت��اأج��ل  وال���ذي   13 ي��وم  فيلم  ت�صوير  ب��دء  تنتظر  فيما   

كورونا، وهو اأول فيلم 3D دي يف م�صر والوطن العربي.
م�صل�صل "زى القمر" اإنتاج مها �صليم ب�صراكة مع املتحدة للخدمات 

االإعالمية، 
وي��ق��دم يف ح��ك��اي��ات ك��ل ح��ك��اي��ة م��ن 5 ح��ل��ق��ات ب��اأب��ط��ال وموؤلفني 
وخمرجني خمتلفني، واأوىل احلكايات "حتة منى" �صيناريو وحوار 

�صهرية �صالم واإخراج ح�صام على، 
وي�صارك يف احلكاية اإىل جانب اإلهام �صاهني كاًل من اأحمد وفيق، 
موؤمن  �صليمان،  حنان  ال�صامى،  �صارة  عنرب،  نهال  كامل،  اينا�ض 

نور وعدد اآخر من الفنانني ال�صباب.

ا�سمها  اأي��وب  �سميحة  القديرة  الفنانة  حفرت 
الذي  امل�سرح  عامل  يف  وخا�سة  ذهب،  من  بحروف 
الأدوار،  واأه��م  الروايات  اأ�سهر  خالله  من  قدمت 
وهو �سر �سعادة جمهورها فور الإعالن عن عودتها 
�سمري  املخرج  مع  م�سرحي  ن�س  خالل  من  للم�سرح 
بعد  مفاجئ  ب�سكل  تعتذر  اأن  قبل  الع�سفوري، 

بروفات ا�ستمرت لأكرث من عام. 

األفت عمر: )اإجازة مفتوحة( 
بداية جديدة يل 

�سعدت بردود الفعل على )زي القمر(

جومانا مراد: 
اأقراأ اأكرث من 

�صيناريو لل�صينما
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اكت�صاف ميكروبات معوية فريدة 
ت�صاعد على اإطالة العمر

اكت�صف علماء االأحياء يف اأمعاء املعمرين، ميكروبات فريدة، تطيل العمر، 
وفقا لهم، ومتنع تكاثر البكترييا اخلطرة امل�صببة لالأمرا�ض.

وت�صري جملة Nature، اإىل اأن امليكروبات يف اأمعاء االإن�صان، تلعب دورا 
العالقة  ولتحديد  بالعمر.  التقدم  م��ع  وتتغري  ال�صحة  تعزيز  يف  مهما 
اليابان  ال��ع��م��ر، در����ض علماء م��ن  امل��ع��وي��ة وط���ول  امل��ي��ك��روب��ات  ب��ني تركيب 
برئا�صة كيني هوندا من كلية الطب بجامعة كيو يف طوكيو بالتعاون مع 
زمالئهم من الواليات املتحدة تركيب ميكروبيوم االأمعاء لثالث فئات من 

اليابانيني.
الثانية  والفئة  ع���ام.   100 ف��وق  اأع��م��اره��م  معمرا   160 االأوىل-  الفئة 
112- م��ن ك��ب��ار ال�����ص��ن اأع��م��اره��م 85-89 ع���ام، وال��ف��ئ��ة ال��ث��ال��ث��ة- 47 
جميع  ب��راز  من  عينات  الباحثون  اأخ��ذ  ع��ام،   55-21 اأعمارهم  متطوعا 

امل�صرتكني لتحليلها.
املنتجة  امليكروبات  م��ن  اأك��رب  كمية  املعمرين  ل��دى  اأن  النتائج،  واأظ��ه��رت 
امليكروبات  وه��ذه  وال�صباب.  ال�صن  بكبار  مقارنة  ال�صفراوية،  لالأحما�ض 

تكبح تكاثر البكترييا امل�صببة لالأمرا�ض يف االأمعاء.
وت����ت����ب����ع ال�����ب�����اح�����ث�����ون، م�����������ص�����ارات ن���������ص����وء االأح������م������ا�������ض ال���������ص����ف����راوي����ة 
ال���ث���ان���وي���ة وح��������ددوا ال��ب��ك��ت��ريي��ا امل�������ص���وؤول���ة ع����ن اإن���ت���اج���ه���ا، وات�������ص���ح اأن 
حم�ض  ب����اإن����ت����اج  امل������ع������روف   Odoribacteraceae اأح������ده������ا 
isoallolithocholic له تاأثري م�صاد لعدد من البكترييا االإيجابية 
 Enterococcus و   Clostridioides difficile مثل  الغرام 

لالأدوية. واملقاومة  لالأمرا�ض  faecium.امل�صببة 
حم�ض  اأن  ال������ف������ئ������ران  ع�����ل�����ى  االخ��������ت��������ب��������ارات  ن�����ت�����ائ�����ج  واأظ���������ه���������رت 
 Clostridium يكبح منو وتكاثر بكترييا isoallolithocholic
يتعاجلون  الذين  ال�صن  كبار  لدى  خا�صة  لالإ�صهال  امل�صببة   difficile

بامل�صادات احليوية.
اأخرى-  ث��ان��وي��ة  �صفراوية  اأحما�صا  املعمرين  ل��دى  الباحثون  واكت�صف 
اإيزوليتوكوليك ، -3اأوك�صوليتوكول، األوليثوكوليك و -3اأوك�صولوليتوكولك 
 5α-reductase اإن��زمي��ات  م��ن  م��ت��زاي��دة  م�صتويات  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة   ،
 hyd-hydroxysteroid dehydrogenase  3 و   ))5AR

3βHSDH(( ، امل�صوؤولة عن اإنتاجها .
ووفقا للباحثني، يخف�ض امل�صتوى املرتفع امل�صتمر لالأحما�ض ال�صفراوية 
من  املعمرين،  ل��دى  بها  اخل��ا���ض  الغذائي  والتمثيل  االأم��ع��اء  يف  الثانوية 
ال�صحي.  املعوي  التوازن  املر�صية، ويحافظ على  بالعدوى  االإ�صابة  خطر 
لذلك جتعل عملية التمثيل الغذائي املعوية اخلا�صة، املعمرين اأقل عر�صة 
بكبار  مقارنة  بالعمر  املرتبطة  وااللتهابات  املزمنة  باالأمرا�ض  لالإ�صابة 

ال�صن الذين تقل اأعمارهم عن 100 عام.
وي�صري الباحثون، اإىل اأنه ميكن ا�صتخدام قدرة ال�صالالت البكتريية التي 
مت حتديدها يف هذه الدرا�صة على ا�صتقالب االأحما�ض ال�صفراوية بالتحكم 
بتجميعها لتح�صني ال�صحة. ومع ذلك يوؤكدون على �صرورة اإجراء املزيد 

من الدرا�صات لتاأكيد االرتباط بني االأحما�ض ال�صفراوية وطول العمر.

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

هو؟. ما  مركب  ثانوي  • لون 
- البنف�صج واالأخ�صر.

تكميلي. • لون 
- اللونني االأ�صود واالأبي�ض.

جن�سيته؟. هي  ما  م�سهور  ر�سام  • بيكا�سو 
- اإ�صباين.

البحوث  م�صاريع  وكالة  )�صبكة  تعني  و  )اأْرباِنت(  ظهوره  بداية  يف  ي�صمى  كان  االإنرتنت  اأن  تعلم  • هل 
املتطورة( والتي �صممتها وزارة الدفاع االأمريكية.

املنازل. يف  املياه  اإ�صتخدام  من   35% ت�صتهلك  املياه  دورات  اأن  تعلم  • هل 
االأمريكية. املتحدة  بالواليات  فران�صي�صكو  �صان  يف  اخرتاعها  مت  احلظ  كعكة  اأن  تعلم  • هل 

اليوم. يف  �صاعة   18 حوايل  ينام  الكواال  اأن  تعلم  • هل 
1954م. عام  يف  ميامي  فلوريدا  يف  افتتاحه  مت  كينج  برجر  مطعم  • اأول 

اأرجل.  6 لها  احل�صرات  • جميع 
النم�صا. يف  اخرتع  الكروا�صون  اأن  تعلم  • هل 

كلمة.  200 من  اأكرث  ينطق  اأن  ميكنه  االأفريقي  الرمادي  • الببغاء 
اإن�ض.  21 حوايل  طوله  يبلغ  الذي  ل�صانها  باإ�صتعمال  اأذنها  تنظيف  ميكنها  الزرافة  اأن  تعلم  • هل 

�صاعة.  24 كل  يف  �صاعات   5 اإىل   4 من  ينام  الفيل  اأن  تعلم  • هل 
تريد  عندما  �صتعاين  ولكن  �صهولة،  بكل  االأعلى  اإىل  ال��درج  عرب  البقر  تقود  اأن  ميكنك  اأن  تعلم  هل   •

اإنزالها اإىل اأ�صفل الدرج.

العجوز والعطار 
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الرمان
يقلل تناول بذور الرمان من التهاب 
املفا�صل؛ الأنها م�صدر جيد مل�صادات 
والتي  ف��الف��ون��ول��ز،  ت�صمى  اأك�����ص��دة 
تعمل كعوامل م�صادة لاللتهابات يف 

اجل�صم.
ب�صبب  القلب  �صحة  ت��ع��زز  اأن��ه��ا  كما 
اأك�صدة قوية  احتوائها على م�صادات 
الكولي�صرتول  ن�������ص���اط  م����ن  ت���زي���د 

اجليد وتعطل الدهون املوؤك�صدة ال�صارة، وبالتايل تقلل من خطر ت�صلب 
ال�صرايني.

وحتد بذور الرمان من خطر االإ�صابة ب�صرطان الربو�صتاتا؛ حيث حتتوي 
على بع�ض املكونات التي متنع انت�صار اخلاليا ال�صرطانية وحتفز موتها.

اأحما�ض  على  احتوائها  ب�صبب  ال�صكري  ملر�صى  مفيدة  اأن��ه��ا  اإىل  اإ�صافة 
داء  من  الوقاية  يف  ت�صاعد  اأك�صدة  م�صادات  بها  اأن  كما  لل�صكري.  م�صادة 

ال�صكري من النوع الثاين.
وت�صاعد يف مكافحة االلتهابات واالأ�صرار التاأك�صدية الناجمة عن اجلذور 

احلرة.
كما تعمل ب�صكل رائع على تعزيز اللثة وربط االأ�صنان الف�صفا�صة. كما اأنها 
م�صادة  خ�صائ�ض  بها  الأن  الفم؛  يف  امل��وج��ودة  البكرتيا  مكافحة  يف  فعالة 

للميكروبات.
ا- �صحة اجلهاز اله�صمي؛ الأن بها فيتامينات B املركبة،  وهي تعزز- اأي�صً
اإىل  والكربوهيدرات  الدهون والربوتني  ت�صاعد اجل�صم على حتويل  التي 

طاقة. كما اأنها حتتوي على األياف �صرورية لعملية اله�صم.
الدهون  خ�صارة  وحتفيز  ال���وزن  اإنقا�ض  يف  ال��رم��ان  ب��ذور  ت��ن��اول  وي�صاعد 

ب�صبب احتوائها على االألياف.
كما تلعب دوًرا كبرًيا يف تعزيز جهاز املناعة ب�صبب احتوائها على م�صادات 

اأك�صدة تكافح البكرتيا والفريو�صيات املختلفة التي ت�صبب االأمرا�ض

ذهبت امراأة عجوز اإىل احد العطارين وطلبت منه مت�صنعة الدالل ان ياأتيها مبا يرد عليها �صبابها، فنظر اليها 
العطار وقال: ان العطار ال ي�صلح ما اف�صده الدهر.. فقالت: لكن الدهر كثريا ما يخطئ.. فقال: ان اخطاأ 
فرمبا يكون قد ترك وراءه ما يدل على ا�صل ال�صيء من مبعثه، وكان يق�صد بذلك انها لو كانت يف االأ�صل 
جميلة ف�صيبقي اثرا من جمال لكنها عجوز �صمطاء دميمة.. فقالت املراأة: ان دراهمي ت�صتطيع ان ت�صلح ما 
اأف�صده الدهر.. فقال: وهل مينحك الدهر وقتا لتدفعي.. فقالت: نعم انا اعلم ذلك، فالقلب خاليا ال يحمل 
هما، والعقل فارغا ولي�ض به ما ي�صغله، واجل�صد ي�صلح ليحارب الدنيا ان راأى منها خريا.. فاقرتب العطار 
اخلبيث وقال: ح�صنا لو كان يل ان اجتمع انا وانت برباط الزوجيه واأ�صلح ما اأف�صده الدهر ما تاأخرت ولكني 
�صاأدفع ثمن ما  ايامي.. فقالت: ح�صنا  الدهر  �صرق  �صابا وقد  م��ازال  الوفا�ض لكن قلبي  فارغ اجليب وخايل 

�صرقه الدهر منك وثمن ما ف�صده عندي.
تزوج العطار املراأة العجوز وكان يدللها كثريا متعمدا ومن فرط ال�صعادة تعب قلبها ومل مير من الوقت الكثري 
حتى اف�صد الدهر حيلتها وهد حيلها وخطف دقات قلبها ففارقت الدنيا ومل تفرح بعطارها كثريا لكنه فرح 

مبالها وتزوج بعرو�ض �صغرية مل يف�صد الدهر لديها �صيئا. 

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

الدرقية.  الغدة  هرمونات  الإن��ت��اج  الرئي�صي  امل�صدر  اليود  يعترب 
اإجراء  اإىل  اللجوء  دون  اجل�صم،  يف  نق�صه  حت��دي��د  ميكن  فكيف 

اختبارات.
وهرمون تريوك�صني، الذي تنتجه الغدة الدرقية، هرمون �صروري 
والقلب  الع�صبي  اجل��ه��از  يف  ك��ب��ري  ت��اأث��ري  ل��ه  الأن  للج�صم،  ج���دا 
واالأوعية الدموية، وي�صّرع عملية التمثيل الغذائي وينظم التبادل 

احلراري.
اجل�صم،  يف  اليود  لنق�ض  انت�صارا  العالمات  اأكرث  لالأطباء،  ووفقا 
هي التعب املزمن واخلمول والنعا�ض و�صعف الرتكيز. لذلك يجب 
اجلهد  ي�صببه  ال  املزمن  التعب  الأن  العالمات.  ه��ذه  جتاهل  ع��دم 
البدين اأو الفكري، ويبقى حتى بعد اأخذ االإن�صان ق�صطا كافيا من 
الراحة واال�صرتخاء. وباالإ�صافة اإىل هذه العالمات، ي�صبب نق�ض 
اأن  ميكن  كما  ب��اأم��را���ض.  ال�صخ�ض  واإ���ص��اب��ة  املناعة،  �صعف  ال��ي��ود 

ي�صبب فقر الدم الناجم عن نق�ض احلديد، الذي يتميز بال�صحوب 
والدوخة وال�صداع و�صعف الدورة الدموية يف االأط��راف. وكذلك 
ال�صهرية، وحتى توقفها  ال��دورة  اإىل ا�صطراب  ي��وؤدي  اليود  نق�ض 
امل�صاألة،  لفرتة طويلة. لذلك على الن�صاء احلوامل االنتباه لهذه 

الأن م�صتواه يوؤثر يف �صحة االأم ومنو اجلنني.
ومبا اأن اليود ي�صاهم يف عملية التمثيل الغذائي، فاإن نق�صه يوؤثر 
�صلبا يف هذه العملية اأي�صا، ما ي�صبب زيادة الوزن وظهورتورم على 
اأنا�صتا�صيا  ال��دك��ت��ورة  اأخ���رى م��ن اجل�صم. وت��ق��ول  ال��وج��ه واأم��اك��ن 
اليود  كمية  على  "للح�صول  الرو�صية،  التغذية  خبرية  نيكونوفا، 
ال��ي��وم��ي��ة ال���الزم���ة ل��الإن�����ص��ان ال��ب��ال��غ ال��ت��ي ت��ع��ادل 150-120 
ميكروغراما، من ال�صروري اأن يت�صمن النظام الغذائي- االأ�صماك 
باليود  املعالج  وامللح  ال�صمك  وزيت  البحرية  والطحالب  البحرية 

واللحوم والفواكه واخل�صروات ومنتجات االألبان".

كيف نحدد نق�ش اليود يف اجل�صم دون اختبارات؟


